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پێشەكی
زانستی سیمیۆلۆژیا ،یەكێكە لە میتۆدە رەخنەییە نوێكانی پاش بوونیادگەری،
لەگەڵ ئەمەشدا بۆخۆی پێشینەیەكی مێژوو هەیە ،چونكە لەكۆنەوە لە كاری
پزیشكی و لۆژیكدا ،بیری سیمیۆلۆژی خۆی ناساندوە،دواتر لە لۆژیك جیابووەوەو
وەك زانستێكی سەربەخۆ خۆى راگەياند ،پاشان لەبواری زمانەوانی ،دواتر تەواوی
بوارەكانی تری گرتەوە ،بەهۆی ئەم پێگە گرنگەو گرنگی و دیاری قۆناغێكی دەقی
شیعریی كوردی ،كە قۆناغی()1975-1950ە ،كارمان بەم میتۆدە گرنگە كردوە،
چونكە لەالیەك میتۆدێكی گرنگە بۆ دەق بە گشتی و دەقی شیعریی بەتایبەتی،
بەوپێیەی خودی شیعر زمانەو هەڵگری كۆدو رەمزو نیشانەیە ،لەالیەكی ترەوە
كاركردن بەم میتۆدە لە ئەدەبی كوردیدا كەمەو خودی ئەم قۆناغەش ،بە
پچڕپچڕ لێكۆڵینەوەی لەسەر كراوە ،نەك وەك قۆناغیكی گرنگی شیعری كوردی،
جگەلەمەش لە دەقی شیعرییدا ،نیشانەو ئاماژەكان بوونەتە چەقی سەرەكی دەقە
شیعرییەكەو لەم روانگەشەوە كاركردن لەسەر دەق لە روانگەی سیمیۆلۆژیەوە،
بووەتە پێویستییەكی دەقی شیعریی.
ئەم كتێبە ،هەوڵدانە بۆ دیاریكردن وخستنەرووی پێگەو رۆڵی میتۆدی
سیمیۆلۆیاو دواجاریش نیشانەو چەشنەكانی نیشانە لەناو دەقدا ،بۆیە پێكهاتوە
لە سێ بەش:
بەشی یەكەم :بریتییە لە سێ تەوەرە ،تەوەری یەكەم :باسكردنە لە چەمك و
پێناسەی سیمیۆلۆژیا ،بۆ ئەم مەبەستەش وەك دەروازەی ناساندن ،چەند پێناسەو
بۆچوونێكی جیاواز لەم بارەوە خراونەتە روو ،دواتر باس لە مێژووی سیمیۆلۆژیا
ك �راوە ،لەپێناوەشدا باس لە مێژووی سیمیۆلۆژیا الی هەریەكە لە( گریك،
رەواقییەكان ،سەدەی ناوەڕاست ،پێرس و سوسێر،رووسیا،بەریتانیا ،عەرەب ،كورد)
كراوە ،دواتر بابەتەكانی سیمیۆلۆژیا كە بریتیین لە لۆژیك ،زمانەوانی ،ئەدەب
خراونەتەروو.
لە تەوەری دووەمیشدا :باس لەقوتابخانە سیمیۆلۆژیاییەكان كراوە ،كە
بریتیین لە قوتابخانەی( ئەمریكی ،فەرەنسی ،روسی ،ئیتاڵی) ،پاشانیش لە
تەوەری سێیەمدا باس لە میتۆدەكانی لێكدانەوەی سیمیۆلۆژیای ئەدەب كراوە،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

9

كە خۆی لە میتۆدەكانی( لێكدانەوەی سیمیۆلۆژی ،لێكدانەوەی دابەشكاری ،تل
كل ،لومتان ،سیمیۆلۆژیای هاوچەرخ)دا دەبینێتەوە.
لەبەشی دووەمدا :باس لەچەشنەكانی نیشانە لەشیعری شاعیراندا كراوە،
بۆ ئەم مەبەستەش چەندین پێناسەی نیشانە خراونەتەروو ،پاشان نیشانە الی
هەریەكە لە(پێرس ،سۆسێر ،ئۆگدن و ریچاردز ،مۆریس)دیاریكراوە ،دواتر
رەگەزەكانی نیشانە كە بریتیین لە(ئایكۆن ،ئیندێكس ،هێام) كە بە چوار قۆناغ
و بەپێی بارودۆخی سیاسی عیراق و هەرێمی كوردستان دیاریكراون ،بریتین
لە قۆناغەكانی(قۆناغی یەكەم ،1958/7/13-1950 :قۆناغی دووەم-1/7/14 :
 ،1961/9/10 958قۆناغی سێیەم ،1970/3/-196110/9/11 :قۆناغی چوارەم:
)1975-1970/3/11و منوونەی شیعریی بۆ هەریەكە لەم رەگەزی نیشانانە
هێرناونەتەوەو بەپێی رۆڵی هەریەكە لەم چەشنانە ،لێكدانەوە بۆ دەقە شیعریەكە
كراوە.
بەشی سێیەمیش تایبەتكراوە بە جۆرەكانی سیمیۆلۆژیا لەشیعری شاعیراندا،
لەم پێناوەشدا باس لە(سیمیۆلۆژیای ناونیشان ،سیمیۆلۆژیای كەسایەتی،
سیمیۆلۆژیای وێنەی شیعریی ،سیمیۆلۆژیای شوێن) بەپێی چوار قۆناغەكە كراوەو
منوونەی شیعریی بۆ هەریەكە لەم جۆرانە هێرناوەتەوەو بەپێی پەیام و رۆڵی
هەریەكە لەم چەشنانە ،لێكدانەوە بۆ دەقەكان كراوە.
هۆی هەڵبژاردنی بابەت:
•گرنگی بابەتەكە لە ڕەخنەو دەقە ئەدەبییەكاندا.
•قۆناغی شیعریی( )1975-1950لە شیعری كوردیدا قۆناغێكی گرنگە،
ئەگەرچی لە روانگەی جیاوازو بە میتۆدی جیاجیا كاری لەسەر كراوە ،بەاڵم تاوەكو
ئێستا بە میتۆدی سیمیۆلۆژی كاری لەسەر نەكراوە ،بۆیە ئەم بابەتەمان هەڵبژارد.
سنوری لێكوڵینەوەكە:
لەبەرئەوەی سنوری كاركردرنی كتێبەكە ،بریتییە لە ساڵی  ،1975-1950بۆیە
دیارترین شاعیری ئەم قۆناغەمان هەڵبژاردوە ،تاوەكو گۆڕانەكان دیاریبكەین،
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لەم پێناوەدا( )14شاعیرمان دەستنیشانكردوەو دەقەكانیامنان بەپێی میتۆدی
سیمیۆلۆژی لێكداوەتەوە ،شاعیرەكانیش بریتین لە(گۆران ،دیالن ،كامەران موكری،
ئەحمەد هەردی ،كامل ژیر ،نوری وەشتی ،حەسیب قەرەداخی ،شێركۆ بێكەس،
عەبدوڵاڵ پەشێو ،ئەنوەر شاكەلی ،جاللی میرزاكەریم ،لەتیف هەڵمەت ،ئەنوەر
قادر محەمەد ،سوارەی ئیلخانی زادە).
•ئامانجی لێكوڵینەوەكە:
.1دەرخستنی الیەنە شاراوەو گرنگەكانی قۆناغەكە.
.2ناساندن و دەرخستنی رۆڵ وگرنگی سیمیۆلۆژیا لە لێكدانەوەی دەقی نوێی
شیعرییدا.
.3لێكۆڵینەوە لە چۆنییەتی بەكارهێنانی نیشانە و هێامكان ،وەك هۆكاری
پەیوەندی لەزمانێكی دیاریكراودا ،هەروەها ئەو پەیوەندییەی كە نیشانەو
رەمزەكان ئاماژەی بۆ دەكەن ،یان پەیوەندی نیشانەو هێامكان لەگەڵ یەكرتدا
دەخاتەروو.
.4كردنەوەی دەرفەتێك بۆئەوەی لە داهاتوودا ،شیعری كوردی بەگشتی و
قۆناغەكانی تری شیعری كوردی بەتایبەتی ،بەم میتۆدە كاری لەسەر بكرێت.
گرفتی لێكوڵینەوەكە:
-1زۆری زاراوەی بەكارهێرناو لەبەرامبەر وشەی سیمیۆلۆژیادا.
 -2كەمی و بەگران دەستكەوتنی سەرچاوە نوێ و سەرەكییەكان.
میتۆدی لێكوڵینەوەكە:
.1بەمەبەستی بەخشینی سیامیەكی زانستی و ئەكادیمی بە لێكۆڵینەوەكە،
میتۆدی مێژوویی و سیمیۆلۆژی بەكارهێرناوە.
.2لەم پێناوەشدا لە بەشی یەكەمدا بە پێی میتۆدی مێژوویی و لەبەشی
دووەم و سێیەمدا بە پێی میتۆدی سیمیۆلۆژی كار لەسەر شیكاركردنی دەقەكان
كراوە.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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تەوەری یەكەم :چەمك و پێناسەی سیمیۆلۆژیا
هەرچەندە سیمیۆلۆژیا هەردوو زاراوەی سیمیۆتیكا()SEMIOTIQUE
و سیمیۆلۆژیا()SEMIOLOGIEی بۆ بەكارهاتووە ،بەاڵم هەردووكیان
ل��ە وش���ەی()SEMIOوەرگ���ی���راون و بنچینەكەشی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ
وش���ەی ی���ۆن���ان���ی( )SEMEIONوات���ە نیشانە ،ب���ەاڵم تەنها ل���ەرووی
س��ەف��ێ��ك��س��ەك��ان��ی��ان��ەوە( )SUFFIXEج��ی��اوازن ،ب���ەوەی ل��ە زاراوەی
یەكەمدا( )LOGIEبنچینەكەی دەگەڕێتەوە بۆ وشەی یۆنانی( )LOGOSواتە
گوتار ،هەندێ جاریش بەواتای زانست هاتوە ،لەزاراوەی دووەمیشدا()TIQUE
كە بنچینەكەی دەگەڕیتەوە بۆ زمانی التینی و بەواتای رێژەیەك لە دیالێكتیكی
بەكارهاتووە1
لەهەمانكاتیشدا لەبەرئەوەی وش���ەی( )SEMEIONوات��ای نیشانەی
گەیاندوە ،واتایەكی سنورداری لەبواری پزیشكیدا هەبووە ،لەبەرئەوە یەكەم
جار لەبواری پزیشكیدا بۆ ئاماژەكردن بەو نیشانانەی كە لە نەخۆشی(ئەفۆست)
دا دەركەوتن بەكارهێرناوە « ،2واتە ئەو سیپتۆمانەی(اعراض) كە نەخۆشیەكە
لەسەر نەخۆش دەریخستون ،جگە لەمەش زاراوەی( )SEMIOTIKEالی
دكتۆرەكانی گریك واتای توێكاری گەیاندوە ،بەاڵم واتا فراوانەكەی لە زانستی
مرۆییدایە ،چونكە لێكۆڵینەوەیە لە نیشانەكان لەناو سیستمێكی دیاریكراودا»،3
هەروەها الی دكتۆرەكانی س��ەدەی ناوەڕاست بەواتای(سەرەنجدان لە
سیپتۆمەكانی نەخۆش هاتوە ،كەواتە نیشانەناسی لە زاراوەكانی زانستی
پزیشكیدا بەكارهاتوەو كاری لەسەر سیپتۆمی نەخۆشی كردوە « 4چونكە
«وش��ەی( )SEMONلە یۆنانی كۆندا بەواتای نیشانە بەكارهێرناوە ،بۆیە
لەكۆندا لەبواری پزیشكیدا بۆ هەر سیپتۆمێك ،كە لە نەخۆشەكاندا دەردەكەوت
بەكارهێرناوە و بەهۆشیەوە جۆری نەخۆشیەكە دەستنیشاندەكرا» ،5كەوایە
دیسانەوە لەبواری پزیشكیدا سیمیۆلۆژیا كاركردنە لەسەر واتای نیشانەكان و
ئەو مەدلوالنەی كە نیشانەكان گەیاندویانە.
بەاڵم دواتر «جۆن لۆك زاراوەی( )SEMIOTICAی بەواتای میتۆدە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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مەعریفییە فەلسەفیەكان ،پاشان بەواتای تیۆری نیشانەكان بەكارهێناوە»،6
دواتر ئەم زاراوەیە گوازرایەوە بۆ بواری لۆژیك و زانستی زمان و دواتریش
ئ��ەدەب و كلتورو....تاد ،لێرەوە سیمیۆلۆژیا( )SEMIOLOGIEیان
سیمیۆتیكا( )SEMIOTIQUEبریتییە لە»زانستی نیشانەكان» 7ئەمەش واتە
كار لەسەر نیشانە( )SIGNو(واتا )MEANINGدەكات.
زاراوەی ()SEMIOITKEالی ئ��ەف�لات��ون ل��ەپ��اڵ زاراوەی
( )GRAMMATIKEدەبیرنێت ،كە بە واتای فێربوونی نوسین و خوێندنەوە
دێت و پەیوەستە بە فەلسەفەو هونەری بیركردنەوەوە ،جگە لەمەش
ئەفالتون وشەی()SEMIOTIQUEی بەكارهێناوە بۆ دەاللەت لە هونەری
رازیكردن و جەختی لەسەر ئەوەش كردوە ،كە شتەكان كرۆكیان جێگیرەو
وشەش ئامرازی پەیوەندیە ،بەم پێیەش لە نێوان وشەو واتاكەیدا گونجاندنێكی
رسوشتی لە نێوان دال و مەدلولدا هەیە ،هەروەها ئەرستۆش لەم بوارەدا
گرنگی بە تیۆری واتا داوە ،بەتایبەتی لەبواری لوژیكی وێنەییدا كاریكردوە،
دواتر رەواقییەكانیش كاریان لەسەر ئەم زانستە ك��ردوەو بنەمای بیری
سیمیۆلۆژیان دامەزراند ،بەوەی جیاوازیان لە نێوان دال و مەدلولدا كرد،8
كەواتە سیمیۆلۆژیا الی یۆنانییەكان بریتی بووە لە پۆلێنی نیشانە بیرییەكان،
لەپێناو ئاراستەكردنی لە لۆژیكی فەلسەفی گشتی و تەواودا ،سیمیۆلۆژیای
كۆن الیەنگری مەدلولە بیریەكانە ،لەم ڕوانگەشەوە بەپێی هەندێ لە سیامكان،
سیمیۆلۆژیا تێكەڵ بە لۆژیكی وێنەیی دەبێت ،و زاراوەكەش بۆ ماوەیەكی
زۆر پەراوێز خرا ،تاوەكو جۆن لۆك هات لەژێر كاری  SEMIOTIKEو
دەاللەتێكی هاوشێوەی ئەوەی لە فەلسەفەی ئەفالتۆندا هاتووە كاری لەسەر
كردوە9.
(ج��ۆن ل��ۆك) لە كتێبی(نامەیەك بۆ تێگەیشتنی م��رۆڤ )1690دا
وشەی()SEMONی وەك شێوە یۆنانییەكە بەكارهێناوە و بەیەكێك لەلقە
سەرەكییەكانی فەلسەفەی داناوە «10
«پێش ئەوەی جۆن لۆك سیمۆتیك( )SEMIOTICEلە دابەشكردنی
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زانستەكاندا بەكاربهێنێت ،كەسی دی وش����ەی()SEMEIONی یۆنانی
بەكارنەهێناوەو دواتریش سۆسێر زاراوەی  SEMIOLOGYلێپێكهێناوە ،جۆن
لۆك زانستەكانی بەسەر سێ بەشدا دابەشكردوە:
-1زانستی رسوشتی PHYSICA
-2زانستی پراكتیكی PRACTICQ
 -3سیمیۆتیك  ،SEMIOTIKEوات��ە ئ��ەو زانستەی لە نیشانەكان
دەكۆڵێتەوە ،منوونەی بااڵی وشە زمانەوانییەكانن ،هەندێك جار ناودەنرێت
لۆژیك  ،LOGICئامانجی ئەم زانستە روانینە لە رسوشتی ئەو نیشانانەی،
مرۆڤ لەپێناو تێگەیشتنی شتەكان ،یان پەیوەندی زانیاری لەگەڵ ئەوانی دی
بەكاریاندەهێنێت «11
كەوایە جۆن لۆك یەكەم كەسە وش��ەی()SEMIOTIKEی لەیۆنانییەوە
وەرگرتووەو بە ئینگلیزی بەكاریهێناوە ،بەاڵم دواتر(المپێرت)ی فەیلەسوفی
ئەڵامنی لە سەدەی ه��ەژدەدا وش���ەی( )SEMIOTIQUEوەك هاوواتای
وشەی لۆژیك بەكارهێناوە» ،12پاشان «(سامرت بنجامین همفری) لە سەدەی
نۆزدەمدا زاراوەی سیمیۆتیكی لە هەندێ كتێبیدا بەكارهێناوەو لەم بارەوە
گفتوگۆیەكی چڕ لەگەڵ (جۆن ستیوارت میل)دا كردوە ،بە تایبەتی لە
كتێبی(پوختەی سیامتۆلۆجی OUTLIN OF SEMATOLOGY»13دواتر»
فەیلەسوفی ئەمریكی(چارلس ساندرس پێرس)رابەری سیمیۆلۆژیا لەسەدەی
نوێدا بە بەكارهێنانی سیغەی ئینگلیزی  »SEMIOTICSكە بە شێوەیەك
لە شێوەكان ،دەگەڕێتەوە بۆ سیغەكەی جۆن لۆك بەكارهێناوەو الی ئەم
لقێكە لە لقەكانی ئێپستمۆلۆژیاو یەكسانە بە لۆژیك و ئەو زانستەیە لە
ژیانی نیشانەكان و جۆرو كارەكانیان دەكۆڵێتەوە»14واتە «پێرس زاراوەی
سیمیۆتیكی لە زاراوەكەی جۆن لۆكەوە وەرگرتوە ،چونكە جۆن لۆك بەهەمان
شێوە ئەو زاراوەیەی بۆ زانستێكی تایبەت بە نیشانەكان و دەاللەتەكان و
واتا جیاوازەكانی لۆژیك بەكاردەهێنا»( )15كەواتە «بەكارهێنانی وشەی
سیمیۆتیكا( )SEMIOTICSبۆیەكەم جار دەگەڕێتەوە بۆ پێرس و مەبەستیشی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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لەمە ئەو زانستەیە كە لە نیشانە دەكۆڵێتەوە» ،16بەم پێیەش بێت پێرس و
سۆسێر زاراوەكەیان لە جۆن لۆكەوە وەرگرتوەو بەپێی مەبەستی كارەكەیان
زاراوەكەیان لێ دروستكردوە.
هەروەها (كارل بوهلیر) بە هەمان شێوە «وشەی()SEMATOLOGY
سیامتۆلۆجی بەكارهێناوە ،كە مەبەست لەم زانستە لێكۆڵینەوەیە لە نیشانەو
سیستمەكانی «17بەم پێیەش بێت سیمیۆلۆژیا»زانستێكی مەنهەجی سەردەمەو
بریتییە لەتیۆری گشتی نیشانەكان ،بەهۆی ئەمەشەوە بە رسوشتێكی گشتگیرو
فراوان وەسفدەكرێت ،كە لە بنچینەدا دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆكار ،یەكێكیان
تایبەتە بەخودی زانستەكەوە ،ئەوی تریشیان پەیوەستە بە فرەیی كێڵگە
سیمیۆلۆژییەكان و بوارەكانییەوە «.18
م��ح��م��د ع�����زام دەڵ���ێ���ت»س���ۆس���ێ���ر ی���ەك���ەم ك���ەس���ە وش���ەی
س��ی��م��ی��ۆل��ۆژی��ا()SEMIALOGICو لە فەرەنسا بەكارهێناوەو جەخت
لەسەر زمان دەكاتو دەیكاتە چەترێك ،كە هەموو زمانە ئاماژەییەكانی
تر(سیمیۆلۆژی) دادەپۆشێت».19
كەواتە سۆسێر ڕاب��ەری سیمیۆلۆژیای فەرەنسییەو ،پێرس رابەری
سیمیۆلۆژیای ئەمریكییە ،هەر لەبەرئەمەشە ئارت ڤان دەڵێت» سیمیۆلۆژیا
كوڕی دوو باوكە ،یەكەمیان پێرس و ئەوی تریان سۆسێر ،بەبێ ئەوەی
یەكێكیان ئەوی دی بناسێت» ،20بەاڵم ئەو زاراوان��ەی كە بۆ ئەم زانستە
بەكاردەهێرنان بەپێی بڕیاری(كۆمەڵەی جیهانی سیمیۆتیكا)،كە لە پاریس
لەساڵی  1969دا بەسرتا ،لەژێر ناوی سیمیۆتیكا یەكیانگرت» ،21بەاڵم ئەم
یەكگرتنە نەیتوانی ببێتە ڕێگر لە بەكارنەهێنان ،یان باڵونەبوونەوەی هەردوو
زاراوەكە بەشێوەیەكی بەرباڵو ،پاشانیش بەشێوەیەكی رونرت لە كارەكانی
گریامسدا دەركەوت كە ناوی نابوو(سیمیۆتیك).22
«بەكارهێنانی سیمیۆلۆژیا بە ناولێنانە سۆسێریەكەوە پەیوەستە ،هەرچی
ئەمریكیەكانە سیمیوتیكا بەپێی ئەو بەكارهێنانەی لەالیەن فەیلەسوفی
ئەمریكی(چارلس ساندرس پێرس)ەوە بەكاربراوە ،بەكاردەهێنن ،بەاڵم
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عەرەبەكان بەتایبەتی مەغریبیەكان زاراوەی سیمیا وەك تەعریبكردنی
زاراوەكە بەكاریدەهێنن»23
كەواتە ئەوروپییەكان لەژێر كاریگەری سۆسێر زاراوەی سیمیۆلۆژیا
بەكاردەهێنن ،بەو پێیەی لەوانەكانیدا بەكاریهێناوەو ئەمریكییەكانیش
لەپێرسەوە وەریانگرتوە ،بەاڵم چ سۆسێرو چ پێرس لەناونانی ئەم زانستەدا،
پشتیان بەبنچینە یۆنانییەكە بەستوە ،سۆسێر سنوری زمانەوانیی بەرەو
لێكۆڵینەوەی نیشانەكان لەژیانی كۆمەاڵیەتیدا برد ،واتە هەموو روودانە
دالیەكانی لەكۆمەڵگەدا تێپەڕاند ،بەمەش سیمیۆلۆژیای فراوانكرد ،هەر
لەبەر ئەم دوور رۆشتنەی ،سیمیۆلۆژیای بەزانستی هەموو شتەكان دانا كە
واتا هەڵدەگرێت ،ئیدی ئەو شتە هەستپێكراوبێت ،یان پەتی و واتایی بێت
وەك(بیرەكان ،هەستو سۆزەكان) ،بەاڵم هەرچی پێرسە كاركردنی نیشانەی
لە چوارچێوەی لۆژیك و دەاللەتە لۆژیكیەكاندا چڕكردوەتەوە.
سۆسێر لەبارەی سیمیۆلۆژیاوە دەڵێت» لە هەموویان گرنگرت ئەوەیە،
دەتوانرێت وێنای ئەوە بكەین ،كە سیمیۆلۆژیا زانستێكەو بابەتەكەی كاركردنە
لەسەر ئاماژەی نیشانەكان لە كۆمەڵگەدا ،ئەم جۆرە زانستەش بەشێكە لە
دەروونناسی كۆمەاڵیەتی و بەپێی ڕۆڵەكەشی بەشێكە لە دەروونناسی گشتی
« 24كەواتە سۆسێر پێیوایە «زمان سیستمێكە لە نیشانەكان و گوزارشت لە
بیرێك دەكەن ،بەاڵم قسەكردن كارێكی تاكی ئیرادیو عەقڵیە « 25كەوایە بیر
بەبێ دالەكانو بە پێچەوانەوە بەهایان نییە.
هەروەها سۆسێر دەڵێت «زم��ان بریتییە لە كۆگایەك(مستودع) لە
نیشانەكان و نیشانەش یەكەیەكی بنچینەییە لە پرۆسەی پەیوەندی لە نێوان
تاكەكانی كۆمەڵگەیەكی دیاریكراو و دووالیەنی سەرەكیش لەخۆدەگرێت ،كە
بریتین لە دالو مەدلول «26
ئەگەر زمانەوانی جیاوازی لەنێوان زمان و قسەكردندا بكات و بوونیان
بەپێویست بزانێت بۆی ،ئەوا سیمیۆلۆژیا» جیاوازی لەنێوانیاندا ناكات ،چونكە
لەیەكەمدا ناكرێت زمان بەبێ قسەكردن هەبێت ،لە دووەمیشدا پێویستە دوای
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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زمان و قسەكردن بكەوێت ،بەبێ ئەوەی بەیەكەوە لە لۆژیكی دەروونییەوە
سەرچاوەبگرن» 27جگەلەمەش ئ��ەوەی سیمیۆلۆژیا لەگەڵ زمانەوانی
جیادەكاتەوە ،بریتییە لە دەاللەتی نیشانە لەروانگەی سیمیۆلۆژییەوە بەوەی
«لەكارنامە كۆمەاڵیەتییەكەیدا گەمارۆ دراوەو ئەم كارنامەش پابەندە بە
بەكارهێنان ،ئەم بەكارهێنانەش مەرجدارە بە كات و ساتێكەوەو ئەم كات و
ساتەش شتێك نییە ،جگە لە نیشانە بۆ ئەم بەكارهێنانە»28
زمان سیستمێكە لە نیشانەكان كە گوزارشتكردنە لە بیرەكانو دەتوانرێت
ئەم سیستەمە بە سیستمی نوسین ،یان ئەلفبێی بەكارهێرناو الی ئەوانەی
بیسنت و گۆكردنیان لەدەستداوە ،یان بۆنەی(تقوس)ی هێامیی ،یان سیفەتی
رێزداری(مهەزەب) ،یان نیشانەی سەربازی ،یان ئۆرگانی تر دابرنێت ،هەرلەبەر
ئەمەشە سۆسیر دەڵێت «زم��ان باشرتین سیستمە كە دەتوانێت زانستێك
دامبەزرێنێت،كە لە ژیانی نیشانەكان لەناو ژیانی كۆمەاڵیەتیدا بكۆڵێتەوە و ناوی
دەنێت زانستی نیشانە ،یان سیمیۆلۆژیا و زانستی زمانیش دەبێتە بەشێك لە
سیمیۆلۆژیا «29
ئەمەش ئەوە دەردەخ��ات ،كە سۆسێر ئەم زانستەی لە لێكۆڵینەوەی
نیشانەو لە دەاللەتە كۆمەاڵیەتیەكاندا چڕكردوەتەوە ،بە پێچەوانەشەوە پێرس
هەوڵدەدات لەچوارچێوەی لۆژیكدا لێی بكۆڵێتەوە ،چونكە «سیمیۆلۆژیای پێرس
تەنها گرنگی بە نیشانەكان نادات ،بەڵكو ئەو سنورە دەبەزێنێت ،بۆئەوەی ئەم
نیشانە بەرهەمبێنێت ،ئیرت ئەوە الوەكی ،یان سەرەكییە گرنگ نییە ،تا ئاستێك
بەبەها بێت وەك بلیتی گەشتو چەكی بانك ،یان شێوەیەكی ئاگاداركردنەوە
وەك گوزارشت لەسۆزو گوزارشتی ئەدەبی « 30بەم پێیەی پێرس بێت ،خودی
نیشانەكە هۆكارە بۆ ئەو ڕۆڵو بایەخەی كەبەكاردەهێرنێت ،واتە نیشانە هۆكارە
بۆ واتاو مەبەستێكی بایەخدار.
پێرس دەڵێت «سیمیۆتیكا بریتییە لە تیۆری نیشانەكان و تیۆری گشتیی
نواندن ،یاخود بریتییە لە میتۆدێك بۆ نیشانەكان DOCTRINE OF SIGNS)»31
جوزیف ری دوب���وف( )JOSETTE REY- DEBOVEلەفەرهەنگی
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زاراوەك��ان��ی()LEXICOGRAPHERدا(س��ی��م��ی��ۆت��ی��ك��ا)SEMIOTIQUE-
دەگێڕێتەوە بۆ سۆسێر و ب��ەوەی دەناسێنێت ،كە زانستێكە كار لەسەر
ژیانی نیشانەكان دەكات لەناو ژیانی كۆمەاڵیەتیدا ،32.بۆیە» سیمیۆلۆژیا لە
روانگەی سۆسێرەوە ،واتە ئەو زانستەی كار لەسەر نیشانەكان ،یان نیشانەو
كۆنتێكستەكان دەكات ،بەم پێیەش سیمیۆلۆژیا زانستیكی گشتیەو دراسەی
هەموو نیشانەكان یان سیمبوڵەكان دەك��ات ،كە بەهۆیانەوە مەبەستی
دیاریكراو دەگاتە خەڵكی و ئامانجی خۆی دەپێكێت ،ئەم ئامانجەش لە ڕێگەی
پەیوەستبوونی بەو رێساو یاسا دیاریكراوانەی ،كە خودی سیمیۆلۆژیا وەك
هەر زانستیكی تر هەیەتی دەردەكەوێت.
هەروەها سیمیۆلۆژیا «واتە زانستی لێكۆڵینەوە لە نیشانەكان بە شێوەیەكی
بەهێزو ڕێكخراو» .33ئەم كاركردنەی لەناونیشاندا ئەوە دەخاتەروو ،كە
سیمیۆلۆژیا لێكۆڵینەوەیەكی وردو تۆكمەیە و رێڕەوی نیشانەكان لە ژیانی
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ...تاد و ئەو یاسایانەی كە حوكم دەكەن دیاریدەكات.
«سیمیۆلۆژیا ئەو زانستەیە كار لەسەر هێامكان دەكات ،بەو ئەندازەیەی كار
لەسەر ئاماژەكان دەكات ،لەگەڵ گەڕان بەدوای پەیوەندیان لەگەڵ واتا و
دەاللەتە جیاوازەكان ،كە دەتوانریت ئاماژەیان پێبكرێت».34
راستە سیمیۆلۆژیا لە بنچینەو بنەماو میتۆدیەتییدا ،سەر بە بونیادگەریەو
خودی بونیادگەریش میتۆدێكی ڕێكخراوە بۆ لێكۆڵینەوە لە ئاماژە جیاوازەكان
لە ڕۆشنبیری گشتیدا ،بەاڵم بەهۆی ئەو گەشەكردن و رۆڵەی كە سیمیۆلۆژیا
لە كایە جیاوازەكاندا دەیبینێت ،بووەتە میتۆدی پاش بونیادگەری ،ئەمەش
بەهۆی ئەوەوەیە لەمڕۆدا سیمیۆلۆژیا زانستێكە لقەكانی بەناو تەواوی
ئاراستەكاندا درێژ بوونەتەوە و»(ئامربتۆ ئیكو) دەرگای زۆری بۆ سیمیۆلۆژیا
لە بوارە جیاوازەكاندا كردووەتەوە لەوانە( نیشانەكانی ئاژەڵ ،بۆنكردن،
پەیوەندی بەهۆی لەمسەوە ،پەیوەندی بینین ،تامكردن ،جۆری دەنگ و
ئاواز ،INTANATION ،دەستنیشانكردنی(تشخیص) پزیشكی ،جوڵەو باری
هەستی ،مۆسیقا ،زمانە وێنەییەكان و نوسینەكان و ئەلفبێ نادیارەكان ،یاسای
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

21

ئاداب ،چەشنی جلو بەرگ ،ئایدۆلۆژیاكان ،بابەتە ئیستێتیكی و رەوانبێژیەكان،
هەندێكی تریش زۆرتر دەڕۆن لە فراوانكردنی بواری سیامدا وەك پەیوەندی
لە نێوان خانە زیندوەكاندا BIONIQUEو تەنانەت پەیوەندیەكان لە نێوان
ئامێرەكان  ،CYBERNETIQUE 35هەروەها سەبارەت بەم بەرفراوانییەی
سیمیۆلۆژیا(مایك ئابرامز) 36دەڵێت «سیمیۆلۆژیا تەنها بریتی نییە لە
لێكۆڵینەوە لە نیشانەكان لەچوارچێوەی پەیوەندیەكانی وەك زمان ،هاتوچۆ،
بەڵكو زۆربەی چاالكی و بوارە مرۆییەكانی تری وەك ئاماژە لەشیەكان،نەریتی
كۆمەاڵیەتی ،جلو بەرگ ،ئامرازی كاركردن .....تاد ،دەگرێتەوە و دەتوانرێت
لێكبدرێتەوە «37
دواتریش رۆالن بارت جگە لەمانە «سیمیۆلۆژیای بردە نێو ئاماژەكانی
مۆدێل و جلو بەرگو وێنەی فۆتۆگرافی و تابلۆ و خۆشنتو مكیاجو سابون
و چێشتلێنان ،بەوپێیەی كاتێك لە مۆدێل دەكۆڵێتەوە ،میتۆدی سیمیۆلۆژیای
زمانەوانی بەسەردا پراكتیك دەكات ،هەروەك بەسەر ئەفسانەشدا پراكتیزەی
كردووە ،واتە(دال  +مەدلول = ئاماژە) و ئەمە گرێدەدات بە ماناو رەهەندی
كۆمەاڵیەتی و دەروونی و ئابوری و كلتورییەوە» ،38بۆیە دواتر سیمیۆلۆژیا
«بووە بە میتۆدێك لە زانین و ئامانجیشی ڕوونكردنەوەی راستیە دروستەكانە
لەهەموو بوارەكاندا ،كە سیستمە نیشانەییەكانی تێدا بەكاردێت ،زمانی
و نازمانی وەك رژێمی جلو بەرگ و نیشانەكان ،ئەوەی كە(رۆالن بارت)
بۆی دەچێت ،كە سیمیۆلۆژیا زانستێكی گشتیەو بنچینە تیۆریەكەی لە
زمانەوە وەردەگرێت ،چونكە لقێكە لە لقەكانی زانستی زمانی گشتی»،39
هەر لەبەرئەمەش «ڕۆالن بارت لەساڵی()1967دا ئەم بۆچوونە پێچەوانە
دەكاتەوە لەپێناو هەیمەنەی نیشانە زمانییەكان ،هەرچی فازل سامرە ناوی
دەنێت(ئیمپراتۆریەتی نیشانە)و منوونە نیشانەییە زمانییەكان لە تەواوی
كێڵگەكانی زانست و زانینە جیاوازەكاندا هەن « ،40هەروەها بارت « لەگەڵ
ئەوەی چەمكی دال و مەدلولی سۆسێری هێشتەوە ،ئەوەشی دوپاتكردەوە
كە زمان بەشێكە لە سیمیۆلۆژیا ،بەاڵم سیمیۆلۆژیا( زانستی نیشانە) لقێكە لە
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زانستی زمانی گشتی» 41بەمەش زمانەوانی گەورەترو فراوانرتە لە سیمیۆلۆژیاو
بنچینەی بنیادنانییەتی ،بۆیە ژولیا كریستیڤا دەڵێت» زمانەوانی دەتوانێت
ببێتە منوونەیەكی گشتی بۆ هەموو سیمیۆلۆژیا ،لەگەڵ ئەوەی زمان شتێك
نییە جگە لە كۆنتێكستێكی تایبەتی لە ناو كۆنتێكستە سیمیۆلۆژییەكاندا»،42
بەاڵم بە بڕوای پێرس سیمیۆلۆژیا تیۆرێكی گشتگیرو فراوانە و سنوری زمان
دەبەزێنێت ،بە شێوازێك جیهان هەمووی ببێتە نیشانەو نیشانەكان دیاریبكات،
بۆیە زمان بنەما سەرەكییەكەیەو لەم رێگەیەوە كار لەسەر سیمیۆلۆژیاو
نیشانەكان دەكرێت وەك زانست ،لەم روانگەشەوە هەریەكەیان زانستێكی
سەربەخۆیە ،بەاڵم بەهۆی بەشداریكردن لە كەرەستەكاندا ،وایكردوە ئەم
تێكەڵبوونە بێتەئاراوە.
پاشان بوو بە میتۆدێك و گوازرایەوە بۆ مەیدانی ئەدەب و ڕەخنەو بوو
بە «میتۆدی لێكدانەوەی سیمیۆلۆژیای دەقی ئەدەبی و رەخنەی سیمیۆلۆژی،
چونكە دەق لە بونیادی فۆرمی و بونیادی قووڵ پێكهاتوەو پێویستە بەپێی
ئاراستەی زانستی و ئایدۆلۆژی لە دیاریكردنی رەگ��ەزی بونیادگەریدا
لێكبدرێتەوە ،رابەرانی سیمیۆلۆژیا لەسەر دوو ئاست رێككەوتون ،یەكەم
بونیادی فۆرمی كە خۆی لە فۆرم و داڕشتنی گوزارشتی دەبینێتەوە ،لێكۆڵەر
تایبەمتەندی شێوەی ئەدەبی و تایبەمتەندی شێوازگەری لێكداوەتەوە ،لەم
ئاستەشدا دەتوانرێت لەپەیوەندی زمان بە كۆنتێكستی دەرەوە بكۆڵرێتەوە،
بەاڵم بونیادی قووڵ ئەو یاسایانە دەگرێتەوە كە جیهانی گێڕانەوە ملكەچی
دەبن و گرنگی تایبەتی بە بینای كارنامەیی دەدرێت ،لەگەڵ لێكدانەوەی
پەیوەندیەكان لە نێوان هەردوو كاركراو لە ئاستی ستونیو ئاسۆیدا ،هەرچی
ئاراستەی دووەمە خۆی لە بونیادی زمانەوانی ،كە ملكەچی یاسای پێكهاتەیی
و رەوانبێژییە دەبینێتەوە» 43
بەمەش ئەوە رووندەبێتەوە ،كە سیمیۆلۆژیا بە شێوەیەكی بەرفراوان
چووەتە ناو هەموو بوارە جیاوازەكان و لەناو هەموو كایەكانی ژیاندا هەیە،
هەر ئەمەش كاركردن لەناو سیمیۆلۆژیا گرانرتو وردتردەكاتەوە.
سیمیۆلۆژیا زانستێكە كار لەسەر هەڵوەشاندنەوەو بنیادنانەوە دەكات،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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لەگەڵ دیاریكردنی بونیاتی قووڵ ،كە لەپشت بنیادە ڕووكەشەكەوە ئاستی
دەاللی و پێكهاتەیی ڕازیرناونەتەوە ،هەروەها سیمیۆلۆژیا بەرهەمهێنانی
دەق و بنیادی ناوخۆیی لەخۆدەگرێت و بەدوای هۆكاری جۆربەجۆر و گوتارە
بەردەوامەكانو دەقەكانەوەیە ،هەوڵیشدەدات بۆ دۆزینەوەی بونیادی قووڵی
جێگیرو سەرنج لە بنەمای جەوهەری لۆژیكی دەدات ،كە ئەمەش لەپێش
هۆكاری جیاوازی دەقەكان و ڕستەو گوتارەكانەوەیە ،سیمیۆلۆژیا بەالیەوە
گرنگە دەق لە شێوەی ناوەڕۆكدا چی دەڵێت ،نەك ژیانی شاعیرو نوسەر ،واتە
گرنگی بە فۆرمگەرایی ناوەڕۆك دەدات ،وەك لەم هێڵكاریەدا خراوەتە روو:
دةق

ناوةرِؤك

روخسار

شيَوة

ناوةرِؤك

شيَوة

ناوةرِؤك

بەم جۆرە سیمیۆلۆژیا بەڕوخسارکردنی ناوەڕۆك و بەناوەڕۆك کردنی
ڕوخسارە ،لە ڕێگەی هێنانەگۆی شێوەو ن��اوەڕۆک تێپەڕدەبێت ،كە ئیدی
هەڵوەشانەوە بێت ،یان بنیادنانەوە ،یان لێكدانەوەو رشۆڤە ،ئەمەش لەبەر
بەرپرسیارێتی دالەكانە لەپێناوی بەدواچوونی زانیاری ورد لەبارەی مانای
روخساری و قووڵەوە ،زانستی نیشانە بریتییە لە لێكدانەوەی نیشانەكان ،یان
لێكۆڵینەوەیە لەڕێگەی كاركردن لە سیستمی نیشانەكاندا .44
كەواتە سیمیۆلۆژیا ئەو زانستەیە لە ئاماژەو هێامكان دەكۆڵێتەوە ،بەو
ئەندازەیەی لێكۆڵینەوە لە پەیوەندیەكانیان بەواتاو دەاللەتە جیاوازەكان كە
ئەتوانرێت ئاماژەی پێبكرێت دەكات.45
فةلسةفة

ئـاكــاز

شانسيت سسوشيت

طوتازدان(زِةوانبيَري)

لؤذيك

دياليَكتيك(جدل)

˛

˛تيؤزي مةدلول

˛( تيؤزى ضةمك ودادوةزييةكان( حوكنةكان) و شانني )
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˛تيؤزى دال

یان «زانستێكە گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئۆرگانی نیشانە ،زمان ،ئۆرگانی
ئیشارەت ،ڕێنامیەكان .....تاد دەدات ،ئەم دابەشكردنەش وا دەكات زمان
بەشێك بێت لەسیمیا «46
كەوایە سیمیۆلۆژیا زانستێكە لە ڕوانگە گشتیەكەوە ،گرنگی بە نیشانەكان
دەدات و لە ناوەڕۆكیشدا لێكۆڵینەوەیە لە ئۆرگانە هێامیی و نیشانەییەكان،
بەاڵم سیمیۆلۆژیا دژی هەموو ئەو دەقانەیە ،كە لەناو خۆیاندا دەرگا لەسەر
ئاماژەكان دادەخەن ،ئەم دەرگا داخستنە نیشانەی الوازی و سستی زمانی
شیعرییە ،لەبەرئەمە وەرگ��ر لەڕێگەی وێناكردنو ب��ەدوادا گەڕانی مانا
شاراوەكانی ناو دەق ،دەیەوێت لەناو دەقدا ئیستاو رابردوو ئاشكرابكات ،ئەم
ئاشكراكردنەش خوێندنەوەو لێكدانەوەكانی وەرگرە.
ژولیا كرستیڤا دەڵێت» سیمیۆلۆژیا زانستو لەهەمانكاتدا رەخنەیە
لەزانست ،لەالیەنی یەكەمەوە بەشێكە لەزانستەكان ،چونكە بابەتی تایبەت
بەخۆی هەیە ،كەبریتین لەچەشنو یاساكانی دەاللەت لەكۆمەڵگەو بیردا،
لەالیەنی دووەمەوە پارێزگاری لە میانەی تیۆرەكە دەكات كەوایلێدەكات بیر
لەگوتارە زانستیەكان بكاتەوە.47
لەڕاستیدا ئەم هەموو پێناسەو ڕوانینانە لەوەوەیە كە» هەر هەوڵێك
بۆ پێناسەكردنی سیمیۆتیكا ،یان سیمیۆلۆژیا ناتوانین پێناسەیەكی وردو
دیاریكراوی بۆ بكەین ،بۆیە هەر هەوڵێك لەم بوارەدا رووبەرووی چەندین
بۆچوونی جیاواز لە دیاریكردنی شوناسی سیمیۆلۆژیا دەبینەوە « 48بەاڵم ئەم
بۆچوونە بۆ ئەمڕۆ هەڵەیە ،چونكە سیمیۆلۆژیا لە خودی چەمكەكەیدا پێگەی
خۆی چەسپاندوەو شوناسی خۆشی راگەیاندوە ،ئەوەندەی هەیە كاركردن
لەمیتۆدە جیاوازەكانیدا جیاوازە ،نەك پێناسەكردنەكەی.
جان كلود كوكی ( )J.C.COQUETیەكێكە لە ڕابەرانی قوتابخانەی
پاریسی سیمیائی دەڵێت «خوێنەری ئاسایی ،هەروەها لێكۆڵەر لەبواری زانستی
كۆمەاڵیەتیدا مافی خۆیەتی لە بابەتی ئەم زانستە بپرسن ،لەهەمانكاتیشدا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بەالیەنی كەمەوە دەبێت بزانن پێناسەو دیاریكردنەكان جیاوازن ،بەتایبەتی
ئەگەر پەیوەست بێت بە بابەتێكی زانستیەوە «.49
سۆسێر دەڵێت» دەتوانین وێنای ئەوەش بكەین ،كە سیمیۆلۆژیا زانستێكە
دراسەی ژیانی هێامو دەاللەتە بەكاربراوەكان لەناو كۆمەڵگەدا دەكات،
زانستێكە لە جۆرەكانی دەاللەتە زمانییەكان سودمان پێدەگەیەنێت ،هەروەها
بابەتەكەش لە كۆمەڵێك كۆنتێكست پێكهاتوە ،كە لە خۆوە دەاللەتەكان
بونیادنراون «50
(بییر گیرۆ) مامۆستای زانكۆی(نیس) لە فەرەنسا لەبارەی سیمیۆلۆژیاوە
دەڵێت «سیمیۆلۆژیا زانستێكە گرنگی بە سیستمی نیشانەكان ،زمانەكان،
سیستمی ئاماژەكان ،رینامیەكان ...تاد دەدات ،ئەم دیاریكردنەش وا دەكات،
زمان بەشێك بێت لەسیمیۆلۆژیا» 51ئەمەش هەمان بۆچوونی سۆسێرە كە
زمانەوانی بەبەشێك لە سیمیۆلۆژیا دادەنێت ،بە پێچەوانەشەوە ڕۆالن بارت
هاوكێشەكەی پێچەوانەكردەوە و جەختی لەسەر ئەوە كردوە ،سیمیۆلۆژیا
شتێك نییە جگە لە كۆپییەك لە مەعریفەی زمانەوانی.
ه��ەری��ەك��ە ل��ە ج��ورج م��ون��ان  GEORGE MOUNINو پرییتو
 ،PRIETOبویسنس،BUYSSENSمارتینێ  MARTINETپێیانوایە
سیمیۆلۆژیا(لێكۆڵینەوەیە لە تەواوی رەفتارەكان(السلوكیات) یان سیستمی
پەیوەندیكردن 52
امبیرتو ئیكۆ دەڵێت «سیمیۆتیكا واتە زانستی نیشانەكان».53گریامس
 ،GREIMASكوكی  ،COQUETأریڤ  ARRIVEدەڵێن «سیمیۆتیكا دانانی
تیۆریەكی گشتیە بۆ سیستمی دەاللەت».54
كەواتە سیمیۆلۆژیا بابەتەكەی لێكۆڵینەوەیە لەسیستمی نیشانەكان ،ئیدی
سەرچاوەكەی زمانەوانی،یان ئاماژەیی بێت ،هەروەها لە سیستمی نیشانەییە
نازمانییەكانیش دەكۆڵێتەوە ،بۆیە» سیمیۆلۆژیا بریتییە لە زانستی نیشانەو
ئاماژەكان یان سنوری زمانەوانی(الدول اللغویە) یان هێامی شیعریی،ئیدی
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رسوشتی بێت یان دروستكراو ،ئەمەش واتە ئەو نیشانانەی مرۆڤ دەیانكاتە
زاراوە ،ئەویش لە ڕێگەی داهێنان ،یان دروستكردن و دواتر ڕێكەوتنی
مرۆڤەكان لەسەر دەاللەت و مەبەستەكەی وەك زمانی مرۆڤ ،زمانی ئاماژە،
هێامی هاتوچۆ ،یاخود رسوشت ئەو زاراوان��ەی بە شێوەیەكی رسوشتی و
لەخۆوە سەپاندونی و دەستی مرۆڤی تێدا نییە ،وەك دەنگە رسوشتیەكان،
دەنگی ئاژەڵەكان ،ئازار ،هاواركردن .....تاد55».
«ئەگەر زمانەوانی(لسانیات) كار لەسەر ئەوەی زمانی و گۆكردنە بكات،
ئەوا سیمیۆلۆژیا كار لەسەر ئەوە دەكات كە زمانی و نازمانییە ،واتە لوژیك
تێدەپەڕێنێ بۆ شتی بیرناو وەك نیشانەكانی هاتوچۆ ،یان زمانی كەڕوالڵ و
كۆدی نهێنی56« ...
سیمیۆلۆژیا بەپێی یاسای ڕێزمانی زمانی ،كە لە ژینگەیەكی دیاریكراودا
لەسەری ڕێكەتون ،بەكارهێنانی سیستمێكی تۆڕیە لە پەیوەندیە سیستمیە
بەدوایەكدا هاتوەكان ،یان بریتییە لە پرۆسەی هەڵوەشاندنەوە و بونیادنانەوە،
لەگەڵ دیاریكردنی بنیادە قووڵەكان كە لەپشت بنیادە فۆرمیەكەیەوە شاراوەن،
واتە لێكۆڵینەوەیە لە فۆرمگەرایی ناوەڕۆك ،بەمەش سیمیۆلۆژیا لێكۆڵینەوەیە
لەچەشن و كۆنتێكستە نیشانەییە نازمانییەكان ،لەگەڵ ئەوەی نیشانە خۆی لە
بنچینەدا زمانی گۆیی و ناگۆییە ،یاخود زانستی سیستمی نیشانەكانە
هەروەها هەریەكە لە «تۆدۆرۆف ،گریامس ،ژولیا كریستیڤا ،جۆن دوبوا،
جوزیف رای -دوبوف) پێیانوایە سیمیۆلۆژیا زانستێكە كار لەسەر نیشانەكان
دەكات».57
«بەپێی سیستمێكی میتۆدی لە نیشانەكان ،سیمیۆلۆژیا بەشێكە لە
زانستی زمان ،یاخود لە نیشانەی تێكستە ئەدەبیەكان لە ژیانی كۆمەاڵیەتی
دەكۆڵێتەوە ،یان ئەو زانستەیە لە تێكستی ئەدەبی و لەژیانی كۆمەاڵیەتیدا
ئاماژە و نیشانەكان دیاریدەكات و دەیەوێت سیستمێكی میتۆدی بەسەر
هەموو ئاماژەیەكدا پراكتیك بكات ،سا ئەو نیشانەیە لەناو زماندا بێت،یاخود
لەدەرەوەی زمان «.58
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د .میجان رویلی و د .سەعد بازغی دەڵێن «سیمیۆلۆژیا بریتییە لە زانست
یان لیكۆڵینەوە لەنیشانەكان بەشێوەیەكی رێكخراو و تۆكمە» 59بەاڵم «زانستی
زمان تەنها لە زمانو نوسینو واژە دەكۆڵێتەوە ،بەاڵم سیمیۆلۆژیا سەرباری
ئەمانە لە ئاماژەكانی دەرەوەی زمانیش دەكۆڵێتەوە ،وەك ئاماژەكانی ئاخاوتن
و نیشانەكانی هاتو چۆو زمانی كەڕوالاڵن و كۆدی نهێنی و مۆدێلی جل و
بەرگو شێوەی چێشت لێنان «.60
«سیمیۆلۆژیا واتە لێكۆڵینەوە لە سیستمێكی دیاریكراو لە سیستمەكانی
پەیوەندی لە ڕێگەی نیشانەو ئاماژەكانییەوە ،هەروەها لێكۆڵینەوەیە لە
دەاللەتی واتاكان كە لەهەر شوێنێكیدا ببیرنێت ،بەتایبەتیش لە سستمی
زمانەوانیدا».61
ژان م��اری شیڤێر دەڵێت «سیمیۆلۆژیا بریتییە لە خوێندنەوەی
نیشانەكان و كرداری راڤەكردنیان ،بەم پێیە هەر شتێك بە نیشانە دادەنرێت،
كەشیكردنەوەیەك بۆ شتێكی تر وەك نیشانە قبوڵبكات» 62لەبارەی بوونی
پەیوەندی لە نێوان سیمیۆلۆژیاو هێرمێنۆتیكیدا بەو پێیەی كار لەسەر
راڤەكردن دەكەن ،ئامربتۆ ئیكۆ لەساڵی  1988دەڵێت «پەیوەندێكی قووڵ
لە نێوان سیمیۆلۆژیاو هێرمێنۆتیكدا هەیە ،بەاڵم سیمیۆلۆژیای هاوچەرخ
ل��ەرووی ماركردن و ئەركەوە سەربەخۆیە لە هێرمێنۆتیكی نوێ «،63
هەروەها(میشێل فۆكۆ)ش لەبارەی سیمیۆلۆژیاو هێرمێنۆتیكەوە دەڵێت
«هێرمێنۆتیك كۆمەڵێك تەركیزو زانینییە ،كە وا لە نیشانەكان دەكەن بدوێن،
بەمەش لە واتاكان دەگەین ،بەاڵم سیمیۆلۆژیا ئەو زانین و تەكنیكانەن ،كەوا
دەكەن بزانین نیشانەكان لەكوێن و چی وایكردوە ئەمانە بنب بە نیشانە» .64
هێرمێنۆتیكا واتای مەبەستدارە لەكۆی گشتی دەقەكە ،یان لە بەشێكی
دەقە دیاریكراوەكەدا ،هەرچی سیمیۆلۆژیایە نیشانەو واتاكان دەردەخات و
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لە ڕێگەی نیشانەكانەوە هەوڵدەدات ،واتای ڕاستەقینەی دەق بگوازێتـەوە بۆ
دەرەوەی دەق ،نەك بە پێچەوانەوە.
بۆیە لە كۆی ئەم روانینانە سیمیۆلۆژیا بریتییە لە زانستی رشۆڤەی
واتای دەاللەتەكان و هێامكان و ئاماژەكان ...تاد ،لە بواری زمان و ئەدەب و
ڕەخنەشدا بە نوێرتین زانست دادەنرێت و بریتییە لە درێژەپێدەری زمانەوانی
و گەشەپێدانی ،چونكە لە بنچینەدا پشتی پێدەبەستێت ،هەروەها گرنگی بە
لێكۆڵینەوە لە نیشانەكان و زمانەكان ....تاد دەدات ،بەدەر لەمەش
یەكێك لەو زانستە نوێیانەی ناو میتودی رەخنەیی،كەتوانی عەقڵی
خۆرئاوا رووبەڕووی ئەبسمتۆلۆژیای رەخنەیی بكاتەوە ،سیمیۆلۆژیا بوو،
چونكە بەشی گوتاری عەقڵی خۆرئاوای خستەژێر پرسیارەوە ،جگەلەمەش
سیمیۆلۆژیا میتۆدێكی رەخنەییە بۆ راڤەكردن،و دامەزراندنی پەیوەندی نێوان
ئاماژەو زمانە ،خوێندنەوەی ئەو ئاماژانەیە كەلەناو زماندا كاردەكەن.65
كەواتە سیمیۆلۆژیا زانستێكە لە نیشانەو ئاماژەكان دەكۆڵێتەوە،
لەگەڵ دیاریكردنی پەیوەندییە كارنامە ناوخۆیی ودەرەكییەكانی دەق،
بەاڵم نیشانە بەتەنها نا ،بەڵكو لەكۆی نیشانەكانی ناو دەق ،چونكە خودی
سیمیۆلۆژیا لێكۆڵینەوەیە لەو واتایانەی نیشانەكان لەخۆیان گرتوە و لەكۆی
واتای نیشانەكان دەق لێكدەدرێتەوە ،واتە سیمیۆلۆژیا میتۆدێكی تایبەتە
بەواتا ،نەك تەنها نیشانەكان لەچوار چێوەیەكی داخراودا ،چونكە لە ڕێگەی
لێكدانەوەی واتاوە ،بەرهەمی هزری و ئێپستمۆلۆژیەكەمان بۆ دەردەكەوێت،
بەواتایەكی تر زانستێكە كار لەسەر كۆی ئەو چەمكانە دەكات كە نیشانەو
واتاو دەاللەتەكان لەخۆیان گرتون ،كە مرۆڤ لەرێگەی منوونەو وێنەو هیامو
زمانەوە لە كۆی زانستە جیاوازەكان بنیادیناون.
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Semiotic of diseases

*ئةمربيكوس
*جالينوس
سيميؤلؤذيا= ليكؤلَينةوةية
لة نيشانةكانى نةخؤشى

قوتاخبانةى طومانكردن
Scepticsim

يؤنان

Semeion

stoics

سيميؤلؤذياليكؤلَينةوةية لة
نيشانةمرؤيي و كؤمةالَيةتييةكان
و دوو روةكةى نيشانة

قوتاخبانةى رةواقى

قؤناغى
ثيَش زايني

التينى

Signum

ئؤطؤستني

سةدةى ضواردة

communication

نيشانةكان لة
ثةيوةنديةكاندا

ضوارضيَوةى

سيميؤلؤذيا :ليكؤلَينةوةية لة

ئينطليزى

Semiotike

فةرةنسي

Semiologie

شيمياء
عيربى

قؤناغى
دواى زايني

كؤتايي و سةرةتاى سةدةى بيستةم

سومة
عربى

سةدةى بيستةم

كوردى

نيشانة

سيميؤلؤذيا طةشةو فراوان بوو:
 جون لؤك ،اليبينسثيَرس :سيميؤلؤذيا بنضينيةكى * ضةند لقى ئةبستمؤلؤذى.
Leibniz- locke
*هةمةجؤرى فةلسةفى
فةلسةفى ،لوذيكي هةية .
سيميؤلؤذيا * لق و قوتاخبانةى جياواز.
َينةوةية لة سؤسري:
سيميؤلؤذيا :ليكؤل
(موسكو-تارتؤ ،براغ)(دامنارك-
بنضينةيةكى زمانةوانيية
روةكانى دةاللةت
كوبنهاطن) (فةرةنسا -باريس ،
تيَل كيَل)( سويسرا –جنيَف)

سةدةى حةظدة

ئةمريكى

Semiotique

سيميؤلؤذيا
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مێژووی سیمیۆلۆژیا
لەپێناو دیاریكردنی مێژووی هەر زانستێك ،ناچارین بگەڕێینەوە بۆ
بنەما فەلسەفییەكان ،ئەمەش لەپێناو دۆزینەوەی ڕاستی دەستپێكردن ،یان
سەرەتای ئەم زانستە ،لەبەرئەوە «پێویستە لە رەچەڵەكە سەرەتاییەكانی
سیمیۆلۆژیا بكۆڵینەوە ،بۆئەوەی لە ڕاستیەتی ئەم زانستە بگەین» ،66ئەم
هەنگاوەش بۆ سیمیۆلۆژیا گرنگرتە ،بەوپێیەی سیمیۆلۆژیا كاركردنە لەواتاو
مەدلولدا ،بۆیە ئەم بۆچوونە لە سەدەی بیستەمدا سەریهەڵنەداوە ،بەڵكو
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەرەنجە قوواڵنەی كە لەبیری فەیلەسوفاندا بوونی
هەبووە «ئەگەرچی كاری سیمیۆلۆژیا لە چەمكی نیشانەوە دەستپێدەكات و لە
زمانە بیانییەكاندا بە( )SIGNEنارساوە ،كە داڕێژراوی وشەی یۆنانی(سیمون)
ەو وەك زاراوەیەكی تەكنیكی(التقنی) الی(بارمنیدس ،أبو قراط)و وەك
هاوواتای وشەی نیشانە دەرك��ەوت .ئەم چەمكە زمانییەش ئەوەمان بۆ
دەخاتەڕوو ،كە چەمكی ناوبراو جیاوازی نییە لەگەڵ لۆژیك ،كە ڕێگەیەكە بۆ
بەڵگەو نیشانەكان « 67جگە لەمەش «زانستێكە بنەماو پرنسیپەكانی پشت بە
كۆمەڵێك كێڵگەی مەعریفی وەك زمانەوانی و فەلسەفەی لۆژیك و رشۆڤەی
دەروونی و مرۆڤناسی دەبەستێت ،لە ڕێگەی بەرهەمیشەوە لەواتای شتەكان
دەكۆڵێتەوە و دەیكاتە تیۆری هێرمینۆتیكی ،یان فۆرمی نوی بۆ مەسەلە
فەلسەفی و مەعریفیەكان « .68ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت ،كە لەمەسەلە
سیمیۆلۆژیەكان ناگەین ،ئەگەر لەو چوارچێوەیەدا كارنەكەین ،بۆیە پێویستە
پشت بەم میكانیزمە ببەسرتێت لە لێكدانەوەو تێگەیشتنی راستیی دیاردە
جیاوازەكان ،لەهەمانكاتدا لە كرۆكدا یاسای جیاوازو لۆژیك دەنوێنێت ،لەپێناو
دەرهێنانی چەمكەكان و مەدلولە دیاریكراوەكانیان.
«زانستی سیمیۆلۆژی بە سی قۆناغدا تێپەڕیوە( قۆناغی یەكەم ،لێكۆڵنەوەی
مێژوویی بووە وەك الی برێل  BREALهەیە ،لە قۆناغی دووەمیشدا،
لێكۆڵینەوە بووە لە تیۆرو كێڵگە واتاییەكان ،لە قۆناغی سێیەمیشدا ،زانستی
سیمیۆلۆژی بونیادگەرییە»69
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

31

ئیكۆ پێیوایە «دەروازەی بنچینەی سەرەكی سیمیا ،لە لێكۆڵینەوەی
ئەو فەیلەسوفانەدایە ،كە دۆزی زمان و فەلسەفەی نیشانەیان پێشنیازكردو
گەیشتنە ئەوەی ،كە دەتوانرێ بەهۆی ئەم چەمكەوە لە فەلسەفەی كالسیكی
لەچوارچێوەی مەسەلەی نیشانەدا بگەین ،یان بەشێوەیەكی ئاسانرت هەموو
فەلسەفە دەشێ بگێڕینەوە بۆ سیمیا .70
«روانینی ئیكۆ لەسیمیۆلۆژیای گشتی ،شێوە رسوشتێكی فەلسەفییەو
لەكۆنتێكستێكی تایبەتی ناكۆڵێتەوە ،بەڵكو لەو كەتیگۆریە گشتیانە دەكۆڵێتەوە،
كە لە ئاسۆیانەوە دەتوانرێت جیاوازی لەنێوان كۆنتێكستەكاندا بكرێت ،هەر
كاتێكیش ئەم جیاوازیەی نێوان كۆنتێكستەكان روونبوویەوە ،ئەو كاتە سیامی
تایبەتی وێنادەكرێتو هەریەكەشیان لەكۆنتێكستێكی تایبەتی لەنیشانەكان
دەكۆڵێتەوە ،بۆئەوەی سیامی گشتی وەك زانستێكی گشتگیر مبێنێتەوە.71
هەرچی ئامربتۆ ئیكۆیە لەساڵی 1932دا جەخت لەسەر ئەوە دەكات»
پێویستە بەدوای بنچینەی یەكەمی سیمیۆلۆژیادا بگەڕێین ،بۆئەوەی تێگەیشتنی
حەقیقەتی لەسەر بنیادبنێین»  72لەبەرامبەریشدا پێرس پێیوایە»لوژیك بە
چەمكە گشتیەكەی شتیك نییە ،جگە لە ناوێكی تری سیمیۆتیكا»( 73دۆزینەوەو
ئاشكراكردنی ئەم زانستە الی پێرس بەرهەمی هەوڵێكی دورودرێ��ژە
لەبیركردنەوەو لێكۆڵینەوەی فەلسەفی ،ئەمەش ئەوە دەردەخات ،مێژووی
سیمیۆلۆژیا زۆر كۆنەو دەگەڕێتەوە بۆ بیرە فەلسەفیەكانی یۆنان ،بەمەش
بنچینەی گوتاری سیمیائی لەو وتە فەلسەفیو بیریانەدایە ،كە پێش هەریەكە
لە سۆسێرو پێرس و هەر لەسەردەمی یۆنانەوە ،لە ئەنجامی كەڵەكەبوونی
مەعریفیان وتراون ،یان لە بواری پزیشكیدا كاری لەسەركراوە ،تەنانەت «لە
ئەوروپاو لە سەدەی نۆزدەشدا لە بواری پزیشكی چارەسەری دەروونی و
نیشانەكانی نەخۆشەكان و سیپتۆمە هەستپێكراوەكاندا بەكارهێرناوە ،لە
بواری زامانەوانی نوێ و لێكۆڵینەوە ئەدەبی و رەخنەییەكاندا ،لەسەرەتای
سەدەی بیستەم و لە سەردەستی زامانەوانی سویرسی دی سۆسێرو ئەمریكی
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چارلس پێرس سەریهەڵداوە» 74كەواتە» لە سەردەمی كۆنەوە فەیلەسوفان
و لوژیكدانەرەكان و دەستور ناسان ،سەرقاڵی لێكۆڵینەوە بوون لەبارەی
نیشانەكانەوە «.75
«(میشال بریال) 76لەساڵی  1897ئەم زاراوەیە بە(زانستی دەاللەت)
ناو دەبات و دەڵێت «زانستی زمان بایەخ بە فۆرمی وشەكان دەدات ،بەاڵم
زانستی دەاللەت بایەخ بە كرۆك و ناوەڕۆكی وشەكان دەدات و لەسەر ئەو
یاسایانە دەوەستێت ،كە گۆڕین و پێشكەوتنی ماناكان ڕێكدەخەن».77
ئەگەرچی سۆسێر سیمیۆلۆژیای لە پەیوەندیداری بەالیەنی پزیشكییەوە
لە النكی گریكی رزگاركردو ناویلێنا زانستی نیشانە ،هەروەها یەكەم كەسیشە
زمانەوانی لە سیمیۆلۆژیا جیاكردوەتەوە ،سوریش بوو لەسەر ئەوەی كە
سیمیۆلۆژیا بنچینەیە و زمانەوانی لقێكە لێی ،هەرچی رۆالن بارتە بە وردی
سەرقاڵی رشۆڤەی سیمیۆلۆژیا بوو ،توانی وتەكەی سۆسێر پێچەوانە بكاتەوەو،
رابەرایەتی ئەوەش بكات ،كە زمانەوانی بەو سیفەتەی تەواوترین سیستمی
نیشانەیە ،بنچینەیەو سیمیۆلۆژیا لقێكە لێی ،ئەمەش واتە سیمیۆلۆژیا لە
لێكۆڵینەوەكانیدا لەبارەی سیستمە نازمانییەكانی وەك( جل و بەرگ ،چێشت
لێنان....تاد)دا پشت بە بەڕەگەزەكانی زمانەوانی وەك( دال و مەدلول ،زمان
و قسە ).....،دەبەستێت ،لەپێناو هەڵوەشاندنەوەو بنیادنانەوەیاندا ،ئەگەرچی
جاك درێدا دان بە هەوڵەكەی بارتدا دەنێت ،بەاڵم لەهەمانكاتدا بانگەشەی
بۆ پێچەوانەكردنەوەی وتەكەی دەكات و پێیوایە كاری(زمانەوانی و نوسین
بەو سیفەتەی جێگەوتەیەكە) بریتییە لە سیفەت و ئاماژەیەكی گەورە و
دەبێت ببێتە بنچینە و دواتر سیمیۆلۆژیاو زمانەوانی لێ جیابووەتەوە».78
لەگەڵ ئەمەشدا هەریەكە لە» پێرس فەیلەسوفی ئەمریكی ،فرۆید پزیشكی
دەروونناسی ،فردیناد دی سۆسێرو A.Jگریامس زمانەوانی روسی خزمەتێكی
باشیان بە سیمیۆلۆژیا لەسەدەی بیستەمدا كردوە «79
« لەگەڵ ئەوەی سیمیۆلۆژیا سەرهەڵدانی چەندین ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە،
دەتوانێت ریشەی لە یۆنانی كۆن و الی ئەفالتون ،ئەرستۆ ،سۆفستاییەكان،
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رەواقییەكان ،گرامەرزانەكان ،پاشانیش لەقوتابخانەكاندا بدۆزینەوە ،بەاڵم
بەهیچ شێوەیەك ناتوانین ئەم زانستە بە كامڵ بزانین و پێویستە بوترێت
سیمیۆلۆژیا لە هەنگاوە یەكەمەكانیدایە و زانستی لێكۆڵینەوەی نوێ،
دەتوانێت ببێتە هاوەڵی ئەم زانستە « .80لەراستیدا لەمڕۆدا ئەم زانستە ئەو
قۆناغەی بڕیوەو بووەتە میتۆدێكی گرنگی لێكدنەوەی زۆربەی بوارەكان
بەگشتی و دەقی شیعریی و ئاشكراكردنی پەیامی دەق بەتایبەتی.
لەگەڵ ئەوەی سیمیۆلۆژیا درێژەپێدەری زمانەوانی و گەشەكردنییەتی،
لە ڕاستیشدا وشەكانیش هێامن ،چونكە شتێكی تر بەدەر لەو گوزارشتەی
خۆی دەگەیەنن ،بەمەش مەبەستێكی ڕەوانبێژی دەبەخشێتە خوێنەر و ئاماژە
بۆ دەاللەتی قووڵ دەكات ،ئەمەش نرخی نیشانە لە ژیامناندا دەردەخات،
بۆیە» سیمیۆلۆژیا لە پێگەی فیكری سەردەمدا ،شوێنێكی باش داگیردەكات،
كە بریتییە لە چاالكێكی مەعریفی خاوەن تایبەمتەندی ،لە ڕوانگەی بنەما
و درێژكردنەوەو شێوازی لێكدانەوەیی ،جگە لەمەش زانستێكە بنچینەو
پرەنسیپەكانی لە كۆمەڵێكی گەورە لە كێڵگەی مەعریفی وەك زمانەوانی
و فەلسەفی و لۆژیك و لێكدانەوەی دەروون��ی و ئەنرسۆپۆلۆژیاو لەم
كێڵگانەشەوە ،سیمیۆلۆژیا زۆربەی چەمك و ڕێگاكانی لێكدانەوەی وەرگرتوە،
هەروەها بابەتەكەی لە بوارێكدا دیاریكراو نییە ،چونكە سیمیۆلۆژیا گرنگی بە
هەموو بوارە مرۆییەكان دەدات ،ئامرازی خوێندنەوەی هەموو دیاردەیەكی
رەفتاری مرۆییەو بەهەڵچوونە ئاساییەكانەوە دەستپێدەكات و بە بۆنە
كۆمەاڵیەتیەكاندا تێدەپەڕێت و بەكۆنتێكستە ئایدۆلۆژیە گەورەكان كۆتایی
دێت «.81
ئەگەرچی گرنگیدان بە سیمیۆلۆژیا وەك چاالكیی بیری ،خاوەنی پێگەی
تایبەتی خۆیەتی و ڕۆڵیشی كاركردنە لەناو دەقەكانداو لە كۆتاییەكانی سەدەی
بیستەمیشدا دەرك��ەوت ،بەاڵم باسكردن لەبنەماو رێچكە سەرەتاییەكانی
سیمیۆلۆژیا ،دەگەڕێتەوە بۆ چاالكیە ئێپستمۆلۆژییەكان لە بیری یۆنانی
كۆندا ،یاخود بۆ پێش یۆنان و بۆ لۆژیكی وێنەیی و پەیوەست دەبێت بەو
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شێوە پەیوەندیە سەرەتاییانەی ،كە مرۆڤ لە نێوان خۆیو جیهانی دەرەكیدا
دروستیكردون ،لەپێناو رزگاربوون لە جیهانی هەستپێكراو ،ئەو كاتانەی مرۆڤ
نیشانەكانی بەكاردەهێنا ،بۆئەوەی لە مەدلولی شتەكان بگات.
ا-گریك:
«سیمیۆلۆژیا لەسەرەتادا لەڕێگەی وێناو بۆچوونو چەمكەكانەوە
دەركەوت ،كەلەچوارچێوەی گوتاری فەلسەفی یۆنانیدا هەبوون ،بەاڵم وەك
زانستێكی تەواوی كۆنتێكستە واتاییەكان ،لەسەدەی بیستەمدا سەریهەڵدا «.82
دەستپێكردنی ب��ی��ری سیمیۆلۆژی الی گ��ری��ك» لەقوتابخانەی
گۆمانكردن( )SCEPTICISMكەمەبەستیان گومانكردن بوو لەمەعریفە
دەستیپێكردوە ،ئەم ڕوانینەش لەسەدەی هەشتەمی پێش زاینو لەسەر
دەستی(ئانیسیدیمۆس  )AENESIDEMUSی فەیلەسووف سەریهەڵدا،
چونكە ك��اری لەسەر پۆلێنكردنی دە گوزاشت ك��ردوە ،كەپەیوەندێكی
توندوتۆڵیان لەگەڵ لێكۆڵینەوەی پزیشكیدا هەبووە83.
پاشان ئەم ڕوانینە بەرەوپێشەوە چووەو» لەسەدەی دووەمی میالیداو
لەسەردەستی پزیشك(ئەمپێریكوس  )EMPIRICUSنیشانە نادیارەكانی
پۆلێنكرد ،بەاڵم(گالینۆس  )GALENOSجیاوازی لەنێوان نیشانەی گشتی و
نیشانەی تایبەتیدا كردوە ،كە لەو سەردەمەدا ئاماژە بە شتێكی دیاریكراو
دەكات»84.
«ئ���ەف�ل�ات���ون گ��رن��گ��ی ب��ەن��ی��ش��ان��ە زم��ان��ی��ی��ەك��انو رسوش��ت��ە
الساییەكەرەوەییەكەی( )MEMITIQUEوتایبەمتەندییە لەخۆوەییەكەی
داوە ،بەتایبەتی لە گفتوگۆی كراتیل كە لەنێوان كراتیل و هرموجیندا
روودەدات ،بۆچوونیان جیاوازە لە بارەی پەیوەندی وشەكان و شتەكانیان،
كراتیل پێیوایە پەیوەندییەكە رسوشتییە ،ئەوی تریان رێكەوتن و زاراوەیی،
بەمەش لەدیالۆگەكاندا پەیوەندی لە نێوان وشەو مەدلولەكاندا دروستكرد»85.
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ه��ەروەه��ا ئەرستۆ ل��ەت��ی��ۆرەك��ەی��دا ل��ەب��ارەی م��ان �او شیعرەوە»
لەكتێبی(دەستەواژە –العبارە)دا سەرقاڵی نیشانە بووەو جیاوازیكردوە
لەنێوان(قسە) و(شتەكان) و(بیرەكان)و(نوسین) بۆئەوەی تایبەمتەندی
هەریەكە ل��ەم ڕەگ��ەزان��ە ب��دۆزێ��ت��ەوەو رسوشتی پەیوەندی نێوانیان
روونبكاتەوە».86
گالینۆس دەڵێت»خاوەن( راوبۆچوون و پێوانەكاران) لە نیشانەكانەوە
بەڵگە بۆ هۆكارەكان وەردەگرن و لە هۆكارناسییەوە چارەسەرو تیامركردن
بەدەستدێنن ،كەواتە لە نیشانە سەرەتاییەكانی نەخۆشی و سیامی كەسی
نەخۆشەوە ،بەڵگەكان وەك هۆكار لە خودی نەخۆشییەكەدا دەردەكەون،
دواجاریش بە هۆیەوە نەخۆشییەكە دەنارسێت و دیاریدەكرێت ،چونكە
نیشانەكان دەبنە دیاردەی یارمەتیدەر لە تێگەیشتنی مانای نەخۆشییەكە،
واتە ئەو دیاردەیەی بووەتە هۆی سەرهەڵدانی نەخۆشییەكە» ،87هەروەها
گالینۆس دەڵێت »:مانای ئەوەی من بە دیاردەم ناوبردووە ،ئەوەیە كە بە
نیشانە بەڵگەی لەسەر بهێرنێتەوە» 88لێرەشەوە دەكرێت بڵێین :نیشانەكانی
نەخۆشی وەك دالن بۆ مەدلولەكان كە لەخودی نەخۆشیەكەدا بە هەموو
سیامكانییەوە دەردەك��ەون ،تێگەیشتنیش لە ئاماژەكان رێگەن بۆ ناسین و
دیاریكردنی دەرمانەكان ،كەواتە ئەوەی وەك نیشانەی نەخۆشی دەردەكەوێتك
بە ئاماژەو بەڵگەی تر دەنارسێتەوە ،كە دەتوانین ناوی نیشانەناسی لێ بنێین.
لەمەوە تێدەگەین بەڵگە و نیشانە مانا دەگەیەنن ،ئەگەر ئەمە الی گالینۆس
نیشانەیەك بێت لەنیشانەكان ،ئیرت رسوشتی ئەو نیشانەیە هەرچۆنێك بێت،
ناتوانرێت وێنای ماهیەتی نیشانە بكرێت ،بەبێ وەستان لەسەر پەیوەندی بە
ماناوە ،ئەم پەیوەندیەش هاجسێكی ئێپستمی بۆ بیركردنەوەی فەلسەفی كۆن
دروستكردوە ،هەر لەو كاتانەی كە دەستكراوە بە تێڕامان لە پەیوەندی نێوان
زمان و بیر ،وێنەو شتەكان لەالیەك و وشەو شتەكان لەالیەكی ترەوە ،وەك
گفتوگۆكانی كراتیلۆس و سۆفستاییەكان» ،89بۆیە تێگەیشنت لەمانا لە روانگەی
سیمیۆلۆژیەكانەوەك ناتوانرێت داببڕێت لە كۆنتێكستی فەلسەفی و زانستی،
ئەمەش وای لە جۆن لۆك كردك بەرەو سیمیۆلۆژیا بڕوات و پەیوەستی بكات
بە رەگەزەكانی تری زانینەوە.
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ئەگەرچی باس لەوە كراوەك كە بنچینەی سیمیۆلۆژیا دەگەڕێتەوە بۆ
وتەكانی سۆسێر و پێرس ،بەاڵم لە راستیدا بنچینەی ئەم زانستە مێژوویەكی
كۆنرتی هەیە ،چونكە زۆرێك لە فەیلەسوفەكان قسەیان لەسەر نیشانەو
فەلسەفەی زمان كردووە ،بەمەش «پەیوەندێكی بەهێز تا ئاستی وەك یەكی لە
نێوان سیمیائیات و لۆژیك و تیۆری زانیندا هەیە ،بەمەش لوژیكی گریكی وەك
لۆژیكی یەكەمی سیمیائیاتە ،چونكە وتەكانی هەریەكە لە(دیموكریتس460
پ.ز ،هیرقلیتس 76480-5پ.ز ،پارمنیدس  ،470 4-50سوكرات 9-46
399پ.ز ،ئەفالتون 7347-42پ.ز ،ئەرستۆ 84322-3پ.ز) یارمەتییامن دەدات
لەتیگەیشتنی پەیوەندی نیوان سیمیۆلۆژیاو لوژیك ،چونكە لوژیكی یونانی
پێگەیەكی بەهێز دەداتە زمان « 90جگەلەمەش» الی ئەفالتون و ئەرستۆ باس
لە( تیۆری مانا ) دەكەن و ئاماژەی جیا جیای لێدەكەوێتەوە و ئەمە ناودەنێن
سیمیۆ( )SEMIOكە لە بنەڕەتدا وشەیەكی یۆنانییەو بەمانای ئاماژە دێت»،91
ئەفالتون لە گفتۆگۆكانیدا لەگەڵ كراتیلیۆس( )CRATYLOSلە بنچینەی زمان
رادەمێنێت92ئەدەبی ڕۆژئاوا هەر لەكۆنەوە تاوەكو فۆرمالیستە روسیەكان،
لە لۆژیكی السایكردنەوە دەرنەچووە «93
«بەشێوەیەكی گشتی لەكلتوری رۆژئاواییدا ،هەر شتێك پێش زانای
سویرسی سۆسیرو زانای ئەمركی پێرسەوە دەربارەی نیشانەكان وترابێت،
لەروانگەی سیمیۆلۆژیای مۆدێرنەوە بە سیمیۆلۆژیا لەقەڵەم نادرێت» «،94
كەواتە،سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم زانستە یان ب��وارە ،تا ڕادەیەكی زۆر
دەستنیشانكراوە و ئەو تەم و مژییەی كە لەرووی مێژووییەوە بە بوارە
مرۆڤایەتیەكانی ترەوە دیارە،لە سیمیۆلۆژیادا بەدیناكرێت.
بەاڵم ئەم بۆچوونە ئەگەرچی پشرتاستكردنەوەی بۆچوونی(ئانە ماری
دینەسن)ە ،بەاڵم بنچینەی سیمیۆلۆژیای پێرس لەسەر لۆژیك و كارەكانی جۆن
لۆك بونیادنراوە و ڕێڕەوی ئەم مێژوەش «دەگەڕێتەوە بۆ لۆژیكی یۆنان ،كە
بەهەمان رێڕەو كاریكردوە ،بەاڵم تەواوی ئەو كاركردنەی چاالك نەبووە،
وەك ئەوەی ئەم دوو زانایە ناساندویانە ،كەوایە سیمیۆلۆژیا زانستێكە زۆر
لەو مێژوە لەپێشرتە.
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پێرس پێوایە «وشەی  SEMIOSISلەسەردەمی گریكیەكاندا گوزارشتێك
بووە « 95بەاڵم( دوگالس گرینلی) دەیگەڕێنێتەوە بۆ پێشنیارەكەی جۆن
لۆكی فەیلەسوفی ئەزمونگەری ،كە مەبەستی لە سیمیۆتیكا لۆژیكە ،واتە
هەموو كارێك بەرسوشتی حال هەڵگری نیشانەیە بەهۆكاری زەینییەوە ،كە
وامانلێدەكات بە مەبەستی تێگەیشنت لە شتەكان ،یان لەپێناو پێشكەشكردنی
زانیاریەكامنان بەوانی دی بەكاریبهێنین «96
«فەلسەفەی سوكرات و ئەفالتون بە پێی ئایدیا بااڵكانیان كۆنتێكستێكی
فەلسەفی و لۆژیكی بنیاددەنێت و دەبێتە دەروازەی بیركردنەوەی سیمیائی
الی یونان و لە ڕێگەیەوە لە نیشانە دەگەن ،بەو پێیەی وەكیەكی لە نێوان
مادەو وێنەدا دەبێت ،چونكە هەڵدەستێت بە پەیوەندیكردنی بەهێز لە نێوان
بیرۆكەو وێنە حسییەكە ،بۆمنوونە دەوترێت سەیركە چۆن سورهەڵگەڕاوە،
پێدەچێت تای هەبێت ،كەواتە ئەوە نیشانەیە».97
«ئەرستۆ فەلسەفەی ئەفالتونی بەهۆی هەوڵدان بۆ پێناسەكردنی بیرە
بیركاری و ئاكارییەكان تێپەڕاند ،لێرەوە ئەرستۆ هاوتایی و هاوشێوەیی
لەنێوان بیرو مانا ،یان واتاو كرۆكدا دەكات ،بەمەش ئاڵوێری گەورە لەبیری
فەلسەفی هاتەئارا ،كاتێك بیری(منوونەی بااڵ)ی ئەفالتونی گۆڕی بەبیری
چەمك ،ناتوانین چەمك لەرسوشتی تێڕامانی شتدا ،بەتێڕامانێكی بیری
گیربكرێت(حەرس) ،بەڵكو بەردەوامیەكەی دەرئەنجامە لەداماڵینی ئەزموونی
هەستیدا « 98لوژیكی گریكی گرنگی بە نیشانە داوە ،هەر وەك زمان «نیشانە
لەبیركردنەوەی گریكیدا دەاللەتی سیپتۆمێك لە سیپتۆمەكانی نەخۆشی
گەیاندوە و ئەو كاتەش پێیانوتووە  ،SEMEIONلەبەرئەمە ئەم زانستەك هەر
لە كۆنەوە پەیوەست بووە بەالیەنی پزیشكیەوە ،بەاڵم ئەفالتون زاراوەكەی
پێشو دروستدەكات ،بۆئەوەی لەالی هاوواتابێت بە نیشانەی زمانی» ،99بەاڵم
ئەوەندە هەیە «نازانین دی سۆسێر ئەم چەمكەی لەدەرەوە وەرگرتوە ،یان
لە فەلسەفەی رەواقییەكانەوە هێناویەتی ،جگە لەوەی ئەرستۆ جیاوازیەك لە
نێوان تیۆری نیشانەی زمانی وتیۆری  SEMIONدا دەكات100
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بەاڵم بەدڵنیایەوە» لەبیری گریكیدا جیاوازیان لە نێوان نیشانەی زمانەوانی
و وشەی  SEMIONكردووە « ،101ئەم بنچینە زمانەوانییەش وای لە سۆسێر
كرد ،كە زاراوەی سیمیۆلۆژی لێدابتاشێتك ،بۆیە ئەم بۆچوونو وێنایانەی كە
لوژیكی ئەرستۆیی خستونییەتە روو ،سەرەتایەكن بۆ سیمیۆلۆژیای هەستی،
لەسەر ئەم بنەمایەش «تیۆری حوكمكردنی ئەرستۆیی بە هەردوو رەهەندی
دەروونی و لۆژیكی و بە رسوشتە ئارگیومێنتە زانستییەكەیەوە ،لەیەكەی
پێكهاتەیی و رشۆڤ��ەدا خۆی دەنوێنێت ،كە نایەوێت لەكاتی كارەكانیدا
لەیەكرتی داببڕێت ،خۆ ئەگەر پەتی بن ،هەروەها پەیوەست دەبن بەو
گوتارانەی كە لە هەواڵەكانەوە بەدەستدێت»102
لۆژیك بنەمای نیشانەناسی دروستدەكات ،یاخود پێچەوانەكەشی ڕاستە و
سااڵنێكە لەو بارەیەوە كاركراوە ،چونكە پێرس پێیوایە «توانای جیاوازیكردنی
دروست لە نادروست ،بنەمای بیركردنەوە دروستدەكات»  103ئەمەش ئەوە
دەگەیەنێت «ئەو دوالێزمییەی كە ئەحكامەكانی تێدا ڕێكدەخرێت ،لەسەر
بەیەكگەیشتنی پەسەندو رەتكردنەوە چڕدەبێتەوە ،لەم دوالێزمییەشەوە
مەبدەئی دژیەتی سەرهەڵدەدات ،هەرچەندە دژایەتیكردن نییە ،ئەگەر
هاوتایی لەنێوان پەسەندو رەتكردنەوەدا نەبێت ،لێرەوە بنەمای لوژیكامن
بەپێی چ��وارالی سیمیائی ،یان چ��وارالی دەاللی بۆ دەردەكەوێت ،كە بە
گەورەترین ڕێگای بیركردنەوەی سیمیائی الی گریامس دادەنرێت،و لەسەر
سی پەیوەندی وەستاوە(ناكۆكی(التناقص) ،تێهەڵكێش ،دژەگەرایی) لەگەڵ
ئەوەی گریامسو كورتاس دەیگێڕنەوە بۆ بنچینە زمانییەكان».104
«كەتیگۆرییەكانی ئەرستۆ هۆكارێك بوون بۆ بیركردنەوەی سیمیائی
الی گریكیەكان ،بەتایبەتی ئەم بنەمایانەی لە تایبەمتەندی زمانی یۆنانییەوە
وەرگرتبوو ،هەر وەك چۆن هەریەكە لە ئەمیل بێنڤێنست و ئەمربتو ئیكۆ
ئاماژەیان پێكردبوو «105
بەپێی بۆچوونی پێرس و(ش .و .م��ورس) رشۆڤ��ەی لۆژیكی هاوتایە
لەگەڵ رشۆڤەی سیمیۆلۆژی و مێژووی لۆژیك بە پێی وەسفەكەی ،سیامیەكی
نائامادەیی سیمیۆلۆژیایە لە مێژووی بیری كۆندا»106
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الی ئەرستۆ لە پرسی تایبەت بە بەڵگەكاندا ،شانبەشانی نیشانە چەمكی
«ئیكۆس» هەیەو دەڵێت »:ئیكۆس و نیشانە پێشەكییەكی باشن ،چونكە
بوونەوەرو ،بوون و نەبوون بە زۆری ئیكۆسن ،بۆیە نیشانە الی ئەرستۆ
بەشێكە لە پێكهێنەرەكانی پێناسەی وتاربێژی ،چونكە وتاربێژی پەیامێكی
زمانەوانییەو تیایدا»107
ئیكۆ پێیوایە» لۆژیكی ئەرستۆ كە لە فەلسەفەكەیەوە سەرچاوە
دەگرێت،لەسەر بیرێك بنیادنراوە ،كە بریتییە لەوەی دەتوانرێت لەبوونەوە
بە ڕێگەی هەمەجۆر و جیاواز گوزارشت لە زمان بكرێت ،بێگومان ئەم
بیرەش دەگەڕێتەوە بۆ بیرو بۆچون و تێڕوانینی فەیلەسوفە رسوشتیەكان،
لەكۆتایشدا لە پەیوەندی واتاكان لەگەڵ شتەكان دەكۆڵێتەوە ،ڕۆڵی لۆژیكی
ئەرستۆش لە بنیادنانی سیمیائیاتدا بە جەختكردنەوە لە دوو چەمك كە
ئەوانیش(نیشانەو خواسنت)ن ،وەك دوو كانگای گ��ەورەن و ئەرستۆ بە
دامەزرێنەری دادەنرێت» ،108واتە نیشانە لە كرۆكی لۆژیكی ئەرستۆوە
سەرچاوە دەگرێت ،كە بریتییە لەوێناكردن ،ئەگەر لۆژیك لە ڕوانینی ئەرستۆدا
بریتی بێت لە پرۆسەی رشۆڤەی بیرو جۆرو وێنەكەی ،دەبێت یەكیەتی و
پەیوەندی لە نێوان بیرو زماندا هەبێت.
لە كۆندا تێڕوانینەكان بە شێوەیەكی تایبەتی كاركردن نەبووە لە بواری
روانینی تیۆری لە نیشانە ،ئەوەندەی ڕوانین بووە لە كێڵگە فەلسەفیەكان ،ئەم
حاڵەتەش هەر لە بیرە فەلسەفیەكان و الی هەریەكە لە سۆكراتو ئەفالتەن
و ئەرستۆدا هەبووە.
ب -رەواقییەكان(:)STOICS
رەواقییەكان لەسەدەی سێیەمی پێش زای��ن ،گرنگیان بە بۆچوون
لەبارەی نیشانەو كۆنتێكستە دەاللیەكان داوە لەبارەی(پێوانەی لۆژیكی
)SYLLOGISMو پەیوەندی سنوری دۆزەكان بەجیهانی دەرەكی ،بەمەش
چەمكی نیشانە بریتییە لەو پەیوەندیەی كەلەنێوان وشەو شتەكاندا هەیە،
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كە لەجیهانی دەرەكیدا دیاریدەكرێت،109جگەلەمەش تۆدۆرۆڤ دەڵێت»
رەواقییەكان یەكەم كەس بوون ،باسیان لەدوو رووی نیشانە كە بریتییە لەدالو
مەدلول كردوە.110
هەروەها ئیكۆ دەڵێت»ئەگەرچی نیشانە وەك ڕەگەزێك لەناو ڕێڕەوی
دەاللیداو بوونی جیاوازی لەم ڕوانگەوە ،هەر لەبیری یۆنانی و سەردەمی
زێڕین الی ئەفالتون و ئەرستۆ ،بەو ئەندازەیە روون و ڕاشكاو نییە ،وەك
ئەوەی الی ڕەواقییەكان هەیە ،چونكە لەناو هەر ڕێڕەوێكی سیمیائیدا
جیاوازی لەنێوان( )SEIMAINONیان دال ،یان گوزارشت ،بەو سیفەتەی
كیانێكی مادییە لەگەڵ ( )SEMAINOMENONیان مەدلول ،یان كرۆك
و رسۆشتێكی مادی نییە لەگەڵ (  )TYNCHANONبابەت كە نیشانەكە
بۆی دەگەڕێتەوە ،كە لە رسوشتە مادییەكەی رووداو یان كارەكەدایە».111
جگە لەمەش» یەكێك لە مێزگردە گرنگەكان لەبارەی نیشانەكانەوە
لەجیهانی كۆندا ،لەنێوان رەقییەكان و ئەبیقۆریەكاندا لە(300پ.ز)لە ئەسینا
روویداوە ،ئەمەش بوویە خاڵێكی دیالێكتیكی گەورەی جیاوازی لەنێوان(نیشانە
رسوشتیەكان ،كە بە شێوەیەكی لەخۆوە لەرسوشتدا روودەدەن) و نیشانەی
عورفییەكان(كە تایبەتە بەپەیوەندی شێوازێكی ورد)ەوە ،رەواقییەكان
بەشێوەی تایبەتی بۆچوونیان وایە نیشانەی منوونەیی ئەوەیە كە ناولێنانە
پزیشكیەكان دەیگەیەنێت ،واتە دەركەوتەكان لەدەموچاوی نەخۆش نیشانەی
نەخۆشیە «.112
فەلسەفەی رەواقییەكان خاوەنی پێشنیارێكی قووڵ و بەهێزی هزریە
و تایبەتە بە پەیوەندی لە نێوان لوژیك و زماندا ،بۆیە فەلسەفەی زمانیان
دامەزراند ،بۆیە «ئەگەر لەدایكبوونی زاراوەی سیمیائیات پەیوەستبكەین
بە جۆن لۆكەوە ،دەتوانین سەرچاوەی هەندی وێنای بیری فەلسەفی
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بگەڕێنینەوە بۆ رەواقییەكان ،دەتوانین بڵێین بنچینەی سیمیاگەری بەپێی
مێژوو دەگەڕێتەوە بۆ بیركردنەوەی لۆژیكبوونی رەواقییەكان»113
«رەواقییەكان مەسەلەی زمانەوانی دەگێڕنەوە بۆ بابەتە نەریتییەكان ،بە
وێناكردنەكانی تیۆری زانستی و ڕاستیە گشتیەكانەوە نەوەستان ،بۆیە(ژیانی
زمان) لەبازنەی بەكارهێنەرانی دەرناچێت ،هەروەها رسوشی كۆمەاڵیەتی
لەسەر فەلسەفەی رەواقی فەرزكردوە ،كە لە دۆزە لوژیكەكاندا بیگونجێنێت،
جگە لەمەش ڕەهەندێكی سیمیائی بخاتەسەر بەهۆی كارنامەی پەیوەندی ،كە
زمانەوانی نوێی تێدا سەركەوتوو بوون ،بەڵكو ئەوان تەنها خۆیان بەڕوانین
لە نیشانە زمانەوانییەكانەوە گرێنەدا ،بەڵكو تەركیزیشان لەسەر نیشانە
نازمانییەكان دەك��ردەوە»« 114رەواقییەكان لەسەرەتای سەدەی سێیەمی
پێش زایین لەپاڵ دال( )SIGNIFIANTو مەدلول()SIGNIFIEدا باسیان لە
نیشانە كردوەو لەوێشەوە بۆ قوتابخانەی فۆرمیەتی بەرابەرایەتی ئینیسید
ئیموس  ANESESID – EMUSسەدەی یەكەمی پێش زایین و كاركردن
بووە لەسەر فۆرمەلەی لێكدانەوەی نیشانەكان ،پاشان پۆلێنكردنیان الی
شیرشونی( )CICEROرەخنەگر ،لەگەڵ هەوڵەكانی هەریەكە لە فەیلەسوفی
پزیشك(سیكۆس مئربیكوس ) SEXTUS EMPIRICUSلە پۆلێنكردنی نیشانە
شاراوەكان و گۆلین  GOLENی پزیشك لەجیاوازیكردن لە نێوان نیشانە
گشتیو تایبەتەكان لەسەدەی دووەمی زایینیدا»115
لێرەوە ئەوەمان بۆ رووندەبێتەوە كە گرنگی فەلسەفەی رەواقییەكان،
پەیوەستە بە نیشانە زمانییەكان و نازمانییەكان».لوژیكی رەواقییەكان هەر
لەسەرەتاكانییەوە خاوەن تایبەمتەندیی سیمیائییەو فەلسەفەشیان بە پێی ئەم
خشتەیەی خوارەوە دابەشكردوە».116
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˛تيؤزي مةدلول
˛( تيؤزى ضةمك ودادوةزييةكان( حوكنةكان) و شانني )

بروشار دەڵێت «لوژیكی رەواقییەكان لەسەر بنچینەی تیۆری نیشانەكان
بنیادنراوە ،بەتایبەتی لە تیۆری بەڵگەدا ،وایان دەبینی پەیوەندیەكی بەهـێزو
پێویست لە نـێوان نیشانەو ئەو شـتانەی ،كـە واتاكە دەگـەیەنـێـت هەیە»،117
كەوایە ئەم لۆژیكی نیشانەیە وا دەكات كار ،یاخود قسە لەسەر لوژیكی
رەواقی و بیری گریكی بكرێت «هەرچۆنێك بێت لوژیكی رەواقییەكان ،ئەگەر
بخرێتەسەر دیالۆگەكانی سۆقرات و لۆژیكی ئەرستۆ و فەلسەفەی(دونس
سكوت) ،دەبێتە خاڵی یەكەمی پراگامتی پێرس و لە گەاڵڵەكردنی تیۆرەكەیدا،
تایبەمتەندی لۆژیكی بەبەردا دەكرێت ،كە لەبارەی نیشانەوە دروستیكردوە
«118
بەپێی بۆچوونی(ژولیا كریستڤا) «رەواقییەكان توانیان یەكەمین
تیۆری تێروتەسەل لەبارەی نیشانەوە گەاڵڵە بكەن ،دوای ئەوەی بنەما
ئێپستمۆلۆژیەكانی گریكیان تێپەڕاند» 119فەلسەفەی رەواقییەكان ،كە
پەیوەستە بە زم��ان و نیشانەوە ڕۆڵێكی گرنگی لەسەر بیركردنەوەی
فەیلەسوفەكانی سەدەی ناوەڕاست هەبووە ،هەروەها پشتیان پێبەست
بۆئەوەی بۆچوونە میتۆلۆژیەكانیان(ئەفسانییەكان) بنیادبنێن ،دوا بەدوای
ئەوەی پەیوەستبووە بە دەقی لۆژیكی ئەرستۆییەوە.
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لۆژیكی رەواقییەكانیش درێژەپێدەری لۆژیكی ئەرستۆ بوون ،بەاڵم چەند
وتەیەكی نوێیان بۆ زیادكردوەو دابەشیانكردوە بۆ ڕەوانبێژی و دیالێكتیكی،
نەك میكانیزمێك بێت بۆ بیركردنەوە ،چونكە كرۆكی لۆژیك الی رەواقییەكان
بریتییە لەدیالێكتیك و دابەشدەبێت بۆ دال و مەدلول و دەرخەری چەمك
وئەنجام و تیۆری مەعریفییە.
«رەواقییەكان پێیانوایە لۆژیك ئ��ەدات نییە وەك ئەرستۆ پێیوابوو،
بەڵكو زانستی راستەقینەیە و بەشێكی دانەبڕاوە لە فەلسەفە» ،120كەواتە
رەواقییەكان جەختیان لە بنەمای تیۆری زانستی لۆژیك دەكرد ،هەروەها
جەختیان لەسەر دەربڕاوە فەلسەفیەكان دەكرد ،كە بیرۆكەی نیشانەی لەسەر
دام��ەزراوە ،لەگەڵ هەلومەرجی بەرهەمی دەالل��ی ،كەوا دەكات نیشانە
بكاتە فەزای دەاللەتە چاوەڕوانكراوەكان ،كە بەپێی هەنوكەیی پێویستیەتی
دیاریدەكرێت.
پێوانەی مەرجی الی رەواقییەكان ،كە تایبەمتەندیی بنچینەییە بۆ
لۆژیك ،وایانلێدەكات لۆژیكی یەكەم بۆ بنیادنانی سیمیۆلۆژیای باش لە
لۆژیكی ئەرستۆدا بگرنەبەرو بەپێی لۆژیكی نوێ كە لۆژیكی مەرجداریەتییە
كاربكەن121
رەواقییەكان پێیانوایە «لۆژیك لەناو زانستی زماندایەو ئاماژە بەوەدەكات
وشەو رستەكان نیشانەن ،بەاڵم چەمك و ئەنجام و تێگەیشتنەكان لەم
نیشانانەوە ئاماژەیان بۆ دەكرێت ،بۆیە لەسەر لوژیك پێویستە لەیەك كاتدا
لەو نیشانە شەفەهیوئەو چەمكانەی بوونەتە مەدلولی بكۆڵێتەوە»122
الی رەواقییەكان رشۆڤەی لۆژیكی نیشانەكان هەوڵی لێكدانەوەی
نیشانەكان تێدەپەڕێنێت ،چونكە لێكدانەوەی نیشانە ،تێیدا نەزان یەكسان
دەبێت بە خوێنەوار ،بۆ منوونە جوتیارەكان توانیویانە نیشانەی كەشو هەوا
لێكبدەنەوە ،بەاڵم نەیانتوانیوە تیۆرە لۆژیكیەكان لێكبدەنەوە ،بۆیە ناتوانن
كورتیان بكەنەوە ،یان حوكە لۆژیكیەكە پێشكەش بكەن «.123
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رەواقییەكان دانیان بەوەدا ناوە ،ناتوانن بەسەر هەموو بابەتەكاندا
سەربكەون ،بەهۆی ئامادەیی نیشانەكان ،كە وادەكات ئەو بابەتانە هەست
پێنەكراوبن ،بەو پێیەی نیشانەی راستەقینەی حسی ئامادەیەو لەبری
ڕاستەقینەی پەتی نائامادە ،بۆیە ئەو بابەتانەی بە راستەوخۆ دركیان پێناكرێت،
پشت بە نیشانە ببەسرتێت ،بۆئەوەی ئەو بابەتانە بهێننە ناو جیهانی بوونەوە
«124
ئەمربتۆ ئیكۆ دەڵێت «رەواقییەكان لە كرداری هەستپێكردندا ،جیاوازی
لە نێوان سی حاڵەتی پێكەوە پەیوەستبوو دەكەن ،یەكەمیان  :ئەوەی مەدلولە
بە ئاماژەوە ،دووەم  :خودی ئاماژەكە ،سێیەم  :بابەتی بیر ،لەم ساتانەشدا
ئاماژە بریتییە لە وشە كە مەدلولە بە نیشانەكەوەو ئەو ئاماژە بەواتای وشەكە
دەكات ،سێیەمیش بابەتی بیرەكەیە كە لە خودی خۆیدا هەیە «.125
كەواتە لوژیكی رەواقییەكان لە تیۆری نیشانەكاندا ،لە هەیكەلی
مەعریفیەوە هەڵێنجراوە ،بەتایبەتی لە تیۆری سەملاندندا ،چونكە هەر
لەسەرەتاوە هەستیان بەوە كردووە ،پەیوەندێكی بەهێز لە نێوان نیشانەكانو
ئەو شتانەی كە دەاللەتیان لێدەكات هەیە.
رەواقییەكان وا سەیری لوژیكیان دەكرد ،كە كۆنتێكستێكی هەڵێنجراویە،
بە پێچەوانەی لۆژیكی ئەرستۆوە ،كە زۆر لەسەر فەلسەفەی ماهیەت و
كرۆك دەوەستا ،رەواقییەكان وا چارەسەری ماهیەتەكەیان دەكرد ،كە بەپێی
وەسفكردنەكەی نیشانەن ،بۆیە تیۆری نیشانە الی رەواقییەكان كاركردنە
لەسەر ئەوەی زمانییە یان نازمانی.
ج -قەشە ئۆگەستین:
(قەشە ئۆگەستین) رابەرایەتی بیركردنەوەی مەسیحی بەرەو تیۆری
گشتی نیشانەكان برد ،لەگەڵ یشیدا نیشانە زمانییەكان .گرنگیدان بەنیشانە
لەئەوروپا بەدرێژایی سەدەكانی ناوەڕاستو راپەڕین بەردەوام بووە ،بۆ
منوونە لەسەدەكانی ناوەڕاستدا قەشە ئۆگەشین گرنگی بەمیكانیزمی مانا داوە
لەنیشانە زمانییەكاندا.126
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الی ئۆگەستین «نیشانە پەیوەست بوو بەبابەتی ترەوە ،بەشێوازیك
داهێنان نەبوون بەوەی پەیوەست بن بەنیشانەو سیمیۆلۆژیاوە ،بەاڵم هەوڵیدا
نیشانە لەگەڵ شتە هەمەجۆرەكاندا تێكەڵبكات»127.
لە كتێبی «سیانەیی(الپالوپ ) DE.TRINITATEكە كتێبێكی الهوتی
مەسیحییە ،ئۆگەستین بەمەبەستی خستنەرووی سیانەیی ئاینی كریستیانی
لە كۆنتێكستی دروشمەكاندا نوسیویەتی ،هەروەها لەكتێبی(پرەنسیپەكانی
دیالێكتیكی) یان لەكتێبە بەناوبانگەكەی(بیرو باوەڕی مەسیحی)تێگەیشتنی
ئۆگەستین بۆ نیشانە لەسەر وشە( ) VERBUMچڕدەبێتەوە ،یان بەشێوەیەكی
راسرت بەرەو ناو دەڕوات و لەسەر پەیوەندی نیشانە /چەمك دابەشدەبێت
«128
سیمیۆلۆژیا بەهۆی ئۆگەستین و بەپرسیاركردنی لەبارەی هێرمینیۆتیكا
و تەفسیرەوە لەچوارچێوەی كێشەكاندا ،هەنگاوێكی تری نا كە كاسۆلیكی
لەبەرامبەر كتێبە پیرۆزەكاندا پێشنیازیانكردبوو» 129جگەلەمەش بەهۆی
هەوڵە بیرییەكانی لەقووڵبوونەوە لەزمانو تێگەیشنت لەبیرو باوەڕی كریستیانی
بە شێوەیەكی تەواو و دروست،كە لە هەموو ئەمانەشدا هەوڵدەدات ڕۆڵی
نیشانە لەپەیوەندیو پەیوەندیكردندا دەربخات ،جگە لەمەش» تێڕوانینەكانی
ئۆگەستین ناوجەرگەی حەقیقەتی سیمیۆلۆژیایی لە گوتاری ئاینیدا پێكاوەو لە
گرنگی نیشانە ئاگاداریكردوینەتەوەو لێكدانەوەی سیمیائی لەوانەیە كێڵگەی
مەعریفی ئاینی ببڕێت ،بەرەو تەواوی ڕۆشنبیری بڕوات» 130
ئۆگەستین كاریگەر بووە بە فەلسەفەی رەواقییەكان «ئەوەی خستوەتە
ڕوو وێنای ڕەواقی بۆ نیشانە(دال  /مەدلول) دەتوانێت لە ڕێگەی پرنسیپی
لەخۆوە ،هەموو شتەكان بگۆڕێت بۆ نیشانە ،هەروەها جیاوازی لە نێوان
نیشانەی ئاسایی ،یان نیشانەی تردا كردوە».131
«هەر یەكە لە( ئیكو ،المربتینی ،مارمو ،تابارونی) ئەوە دەخەنە روو ،كە
ئۆگەستین زانستی نشانەكانی پێشنیار نەكردوە ،هەرچی وشەكانە جیاوازیان
هەیە( )ONOMATAبەو پێیەی ئاماژە ،یان نیشانەكان( )SEMEIAدووجۆر
یەكسانی وەك یەك یان هاوتان».132
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ئۆگەستین «بە نیشانەی دەوت زانستی س��ی��ان��ی( )TRIVIUMكە
لە(زمانەوانی ،لۆژیك ،رەوانبێژی) پێكهاتوە» 133ئەم تێڕوانینە فەلسەفیەش
بە شێوەیەك باڵوبوویەوە ،تاوەكو بوو بە چوارچێوەیەكی گرنگ بۆ لێكۆڵینەوە
لە لۆژیك و زمانەوانی ،بەاڵم لەگەڵ فەیلەسوفەكانی مۆدێرنەدا ڕوانینەكان
لەسەر ئەم مەسەلەیە بەرەو پسپۆڕی رۆشنت و بوون بەدوو تەوەرەوە(تەوەری
لۆژیكی  -فەلسەفی)(،تەوەری زمانەوانی ).
كارەكانی ئۆگەستین هەر بە پرسیاركردن(رشۆڤەكردن چی دەگەیەنێت)
بووە ،ئەمەش بەرەو هێرمینۆتیكای دەقی برد(هێرمینیۆتیكای دەقی پیرۆز )،
ئەمەش لە ڕوانینەكانی ڤتگنشتاین دەچێت لەبارەی زمانەوە.
فریال جبوری غرول دەڵێت «گرنگی ئۆگەستین لەدڵنیا بوونییەتی
لەچوارچێوەی پەیوەندی و بەیەكگەیشنت لە چارەسەركردنی بابەتی
نیشانەدا».134
ئۆگەستین تیۆریەكەی لە نیشانە عورفیەكاندا گەشەپێدا()SIGN DATA
و بە پێچەوانەی كالسیكیەكان ،ئەم نیشانانەی وەك بابەتی گونجاو بۆ
لێكۆڵینەوەو بەدواداچوونی فەلسەفی خستەروو ،ئەم بەرتەسكردنەوەیەش
كە ئۆگەستین ئەنجامیدابوو ،كاریگەری گەورەی لەسەر لێكۆڵنەوەی نیشانە
هەبوو» ،135بەوەی هەڵوێستی خۆی لەبارەی چۆنییەتی خستنەرووی وشەو
بیریەكان دەربخات.
د -سەدەكانی ناوەڕاست :
لەئەنجامی كاركردنی رەواقییەكان و دواتریش ئۆگەستین بەشێوەیەكی
بەرفراوان لەسەر نیشانە ،و دروستكردنی بنەماو بناغەیەك بۆ دواتر ،بووە
هۆی فراوانكردنی بەكارهێنانی نیشانە لە ڕۆشنبیری سەدەكانی ناوەڕاستدا
بەتایبەتی الهوتی،دوای ئەوەی فەلسەفەی گریكی بە گشتی و ئەرستۆیی
بەتایبەتی كەوتنە خزمەت ڕۆشنبیری كریستیانیدا.
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سەردەمی ناوەڕاست سەردەمی تێڕامان بوو لە نیشانەكان و زمان،
لەوانەش(بییر بیالر  91142-PIERRE ABELARD(107فەیلەسوفی لۆژیك
و الهوتی فەرەنسی و(روجیر بیكون )1294 4-ROGER BACON 121
فەیلەسوف و لێكۆڵەری زانستی رسوشتی بەریتانی ،دواتریش «لەسەدەی
حەڤدەمدا دەتوانرێت بوترێت قۆناغی جۆن لۆك بە قۆناغێكی راستەقینە
دادەنرێت لە جیاكردنەوەی سیمیۆلۆژیا لە زانستەكانی تر ،كە لەخۆی گرتون و
لەگەڵ یدا تێكەڵ بوون ،لەگەڵ ئەوەی زانستی بۆ سێ پۆلین دابەشكردبوو،
لەهەمانكاتدا لەژێر زانستی سێیەمیشدا(سیمیا) زانستی تری وەك لۆژیك،
تیۆری زانینی داناوە «.136
«سەدەكانی دواتریش لێكۆڵینەوە لە ئاماژە ،یان لێكۆڵینەوە لەسیمیا
كراوە ،هەروەك لە كارەكانی(فیكو ،الینتز) لەسەدەی هەژدەمدا ،هەروەها
لە كارەكانی(كوندیاك) لە سەدەی نۆزدەدا بەوەی بەشێكی گرنگی لەسەر
تیۆری سیمیا نوسی ،پاشانیش لەالی ئەوروپیەكان گەشەی یەكەمی بەخۆوە
بینی «137
«لەسەدەكانی ناوەڕاستدا تیۆری نیشانە گەشەكردنێكی باشی بەخۆوە
بینی ،بە شێوەیەك بووە یارمەتیدەرێكی بنچینەیی لە یارمەتیدەرەكانی
بیركردنەوەی زمانەوانی ،چونكە تیۆری نیشانە لە خزمەتی لێكۆڵینەوە
الهوتیەكاندا ب��ووە ،ئەمەش الی هەر یەكە لە( گویانم غیوم ،د .ئۆكام
 ،GUILLANME D OCKHAMجۆن دونس سكوت JEAN DUNS SCOT
هەبووە ،دواتر كاریگەری لەسەر سیمیائیەكانی پێرس هەبووە» ،138چونكە
كاریگەری سیمیائیاتی سەدەی ناوەڕاست لەسەر سەردەمی نوێدا هەبووە،
بۆمنوونە گریامس ئیلهامی چوار گۆشەی سیمیائی لە ئەنسالیمەوە(SAINT
 ) ANSELME DE CANTERBURYوەرگرتوە ،هەروەك چۆن پێرس خۆی
بە سكوتی دەزانی ،واتە پێوەی كاریگەر بووە «139
«ل����ەت����ەوەری زم��ان��ەوان��ی��ی��ەك��ان��دا ل��ە ق��وت��اب��خ��ان��ەی چەشنە
زمانەوانییەكان( )MODIST GRMMARIA MODISTAEلەسەدەی
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سێزدەمدا لە كارەكانی هەریەكە لە(كلواردبی( )KILWARDBYو(رۆجر
بیكۆن) دا دەركەوتوە ،بەپێی ئەم قوتابخانەیە ،زمانەوانی زانستێكی پێوانەیەو
هۆكاری راستیەكان ئاشكرا دەكات و بەوەسفكردن ناوەستێتەوە ،ئامانجشی
ئاشكراكردنی تایبەمتەندیەكانی زمانەوانی هەموو زمانەكانە لە ڕێگەی
چەشنەكانی تێگەیشتنەوە كە پێوەی پەیوەستە»140
یاخود قوتابخانەی پۆڵ رۆیال....تاد بە گشتی كار لەسەر زمانەوانی و
نیشانە زمانییەكان و پەیوەندی نێوانیان دەكردو لەچوارچێوەیەكی زمانەوانیدا
مابوونەوە ،دواجاریش سۆسێر سیمیۆلۆژیای لەم كانگایەوە وەرگرت ،بەمەش
ئەوە دەردەكەوێت ،كە هەردوو تەوەری(لوژیكی و زمانەوانی) بوونە بنەمای
سەرەكی بۆ بنیادنانی سیمیۆلۆژیای نوێ ،كە ئەمیش دابەشدەبێت بەسەر
قوتابخانەو میتۆدەكانی سیمیۆلۆژیادا.
ه -سەردەمی نوێ :
ئەگەرچی فەیلەسوفە یۆنانییەكان و سەدەكانی ناوەڕاست چەندین
وتەو بیرو بۆچوونی فەلسەفیان لەسەر گەردون و بوونی مرۆڤ و زمانەوە
خستوەتەڕوو ،بەاڵم فەیلەسوفەكانی سەردەمی نوێ هەوڵی لەنگەرگرتنی
سەرچاوەی بیری گەورە لەگەڵ ئەوەی كە پێشینان وازیانلێهێنابوو دەدەن،
بەاڵم فەیلەسوف و بیرمەندانی س��ەدەی بیستەم «بەشێوەیەكی گشتی
سەرقاڵبوون بە رشۆڤەی سەرچاوەی ئەو بنیاتە گەورەیە ،كە پێش خۆیان
بنیادیانناوە»141.
سیمیۆلۆژیا لەسەدەی بیستەمدا گەشەیەكی باشی بەخۆیەوە دیوە،
بەهۆی تایبەمتەندی بابەتەكانیو زۆری بەشەكانی ،جگەلەمەش پەیوەستبوونی
بەزمانو زمانەوانیو مۆسیقاو جل و بەرگ..تاد ،لێكۆڵینەوە ئەبستمۆلۆژیە
جیاوازییەكانی تر ،ئەمە جگە لەو بایەخدانەی بەشێوەی ورد لەمیتۆدی
كاركردن لەم بوارە جیاوازانەو كاریگەری لەسەر خوێنەر.
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بەم شێوەیە رادەی سوودوەرگرتنی فەیلەسوفەكانی سەردەمی نوێ
لە بیرو بۆچوونی فەلسەفی پێش خۆیاندا دەردەكەوێت ،ئەمەش جوڵەی
سەرەكی بیرەكانیانەو ،پاڵنەربوو بۆ گەشەپێدانی گوتاری فەلسەفی و
چەسپاندنی بنەماكانی لە لۆژیكی زانستیدا ،بۆیە مۆدێرنە هەوڵیدا نیشانە لە
بەندایەتی و وێناو تێڕامانی الهوتی ئازادبكات.
سیمیۆلۆژیا لە شەستەكانی سەدەی بیستەم ،وەك دیاردەیەكی جیهانی
لە شەپۆلی زمانەوانی بونیادگەری گەشەیكرد ،جگە لەمەش زۆر بەخێرایی
لە ئەمریكاو ئەوروپای رۆِژئ��اواو یەكیەتی سۆڤیەت ،قوتابخانەی(پاریس،
لینیگراد ،مەجەر) دروستكرد ،لە ساڵی  1969كۆمەڵەی جیهانی بۆ سیمیۆتیكا
دروستكرا ،و(ا.ج گریامس) سەرۆكایەتی گرتەدەست و گۆڤاریكی وەرزی
لەژێر ناوی(سیمیۆتیكا) دەركرد ،جگەلەمەش كۆنگرەو وۆرك شۆپی لەبارەی
سیمیۆلۆژیاوە دەبەست ،لەبەرئەمە كۆمەڵێك لێكۆڵەری گرنگی جیهانی لەخۆ
كۆكردەوە لەوانە(ژولیا كرستیڤا ،جان كلود كوكیە لە فەرەنسا ،ئامربتوئیكۆ
لە ئیتالیا یوری لومتان لە سۆڤیەت ...تاد ،بە سەرۆكایەتی(سیبیوك) ی
ئەمریكی142.
هۆبز» كاریگەرە بە لۆژیكی رەواقی بە شێوەیەك ڕوانیویەتە فكر(بە
زمانەوانیشەوە) كە دەڵێت هاوكێشەیەكی ژمێریاری یان ئەندازەییە ،ئەمەش
وایكرد كە ڕواڵەتی فەلسەفەكەی(ئەوەی كە دەڵێت بیرێك لە ئارادا نییە ،بە
تەواوی پەسەند بكرێ ،بەبێ ئەوەی ڕادەستی خودی زمان و فیكر بكرێت
بەبی دوو دڵی ،چونكە وشە لەخۆیدا زاراوێكی گشتیە».143
«ئاراستەو بیرو بۆچوونی هۆبز مەسەلەیەكی وروژاندوە ،كە بریتییە
لەچەند نیشانەیەكی بیركاری ،یاخود زمانی بیركارییە .ئەگەر هۆبز وتەی
لەخۆوەی زمانی پەسەند كردبێ ،ئەوە(جۆن لۆك )ە داوای لەخۆوەی
بوێرانەی پێشنیاركردوە و بە هەموو كێشەیەكەوە باسیكردوە ،ئەمەش بە
دڵنیایەوە جارێكی دی دەمانخاتەوە بەردەم ئەو سەرچاوە شاراوانەی ،كە
سۆسێر فەلسەفەی زمانی لێوە وەرگرتوە»144
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«ه���ەر ل��ە ه���ۆب���زەوە ت���اوەك���و(رودول���ف ك��ارن��اب RUDOF
 )911970-CARNAP-18بەالمپێریشەوە هەوڵی ئەوەیان داوە هەندێ باری
ئەندازەیی بۆ گەاڵڵەكردنی بۆچوونێكی لۆژیكی هەڵقوواڵوی بیركردنەوە،
لەبارەی نیشانەو فەلسەفەی زمانەوە بگرنەخۆ ،ڕەنگە ئەمەش بۆ ئەو
نەشومنا فراوانەی هەستكردن بگەڕێتەوە ،كە گوایە زمانی رسوشتی خاوەنی
كەموكوڕیەو لە بەجێهێنانی ئەركەكانی بە شێوەیەكی تەواو شكست خواردوە
«145
«كەموكوڕی زمانی رسوشتی و شكستخواردنی ،بووە هۆی ئەوەی
گەلێك لە بیرمەندان بیر لە ئەلتەرناتیڤ بكەنەوە ،لێرەوە(الیبتنز) بوو بە
واژۆكەری لۆژیكی هێامیی و بەیاوەری لوژیك روویكردە بونیادنانی هەمان
زانست ،لەوەش دەرچوو كە وەك ئامێرێكی ڕوماڵكاری راست و درۆ كاربكات.
ئەمەش وای لە پێرس كرد بڵێت لۆژیكی الیبتنز ناونانێكی تری سیمیائیەكانە،
بۆچوونەكانی الیبتنز ،دەربارەی دانانی بنەماكانی لۆژیكی هێامیی ،ڕۆڵی
لەدەستپێكردنی پەیوەندی لە نێوان بیركاری و لۆژیكدا هەبووە ...گەیشتە
ڕایەك كە بیركاری لەالی ئایدیالست و ماتریالستەكانەوە لە هەردوو سەدەی
هەژدەهەم و نۆزدەهەم ببنە منوونە بۆ هەموو زانستەكان ،تەنانەت
هەیمەنەی لەسەر عەقاڵنییەتی سەردەمدا هەبووە»146
هەروەها «ئەو ئاراستە هێامییەی كەالیبتنز بەردی بناغەی بۆ دانا،
كاریگەری كردە سەر(ئارنست كاسیرەر) ،خاوەنی كتێبی(فەلسەفەی كێشە
هێامییەكان) پێیوابوو بیرەكانی هێامیی واقیعین و لەم سۆنگەیەشەوە میتۆدی
كاردانەوەی ڕەتكردەوە .قسە بەالیەوە تەنها ئامێرێك نییە ،چونكە ڕۆڵی لەوەدا
نییە ،كە ناونانێكی راستەقینەی پێشووی دابینكردبێ ،زیاتر ڕۆڵی وێناكردنی
هەبووە،چاكەی كاسیرەر بۆ ئەو ورووژاندنەی یاسا تایبەتییەكان دەگەڕێتەوە،
كە حوكم بەسەر سیستەمە هێامییەكانو ئەو جیاوازییانە دەكەن ،كە لە نێوان
بنەماكانی لۆژیكدا هەن»147
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« لەگەڵ ئ��ەوەی ئەم فەیلەسوفانە بەپێی قۆناغەكان و بەشێوەی
جیاواز كاریان لەبارەی نیشانەوە كردوە ،بەاڵم تاوەكو سەدەی بیستەم و
لەسەردەستی هەردوو زانا(سۆسێر ،پێرس) هوشیاریێك لەبارەی زانستی
نیشانەوە دەرنەكەوت «148
-1پێرس:
كارەكانی پێرس بەشێكی گرنگن لە بیركردنەوەی فەلسەفی و لۆژیكی
لەسەر نیشانەو لێكدانەوەو پۆلێنكردن و میكانیزمی كاركردن ،بەمەش
لێكۆڵینەوەكان بوونە هۆكاری لەدایكبوونی كێڵگەی سیمیۆتیكا و گەشەكردنی
پۆلێنەبەندیەكەی جۆن لۆك لەسەر زانست ،هەروەها زاراوەكەش لە زاراوەكەی
ئەوەوە وەرگرتوە ،جەخت لەسەر ئەوەش دەكاتەوە كە» سیمیا خودی لۆژیكە
بەهەرسی بەشەكەوە ،كە بریتییە لە( زانستی فانیروسكوبی PHANERO
 SCOPICنیشانەكان ،واتە ئەو فۆرمەی كە(فانیرون  )PHANERONSەكان
تێدا بەرجەستەدەبن ،بەو وەسەفە سەرەتاییەی كە لە عەقڵی مرۆییدایە».149
پێرس لە باسكردن لە نشانەو چەشنەكانیدا لە كتێبی(كتابات حول العالمە)
پێش سۆسێر كەوتوە ،واتە پێش باڵوبوونەوەی كتێبەكەی سۆسێر(چەند
وانەیەك لە زمانەوانی گشتی لە ساڵی .150)1916
هەرچی پێرسە دەڵێت»ئەوەندە دەزانم رابەرم ،یان بە شێوەیەكی دی
بكەرەوەی دەرگای ئەم زانستەم»151
دولودال جەخت لەسەر پێشینەیی پێرس دەكاتەوەو دەڵێت»سیمیۆتیكای
پێرس پێش سیمیۆلۆژیای سۆسێر بووەو شتێكە شیاوی گفتۆگۆ نییە «152
بەاڵم(بێنڤێنست) پێیوایە كاركردنیان لە سەردەمێكدا بووە ،بەبێ ئەوەی
كەسیان ئەوی دی بناسێت».153
بۆیە سیمیۆلۆژیا وەك زانستێك « لەگەڵ پێرسدا دەستیپێكردوەو
كار لەسەر هێامو دەاللەت و پەیوەندیەكان دەكات» 154لێرەوە پێویستە
بوترێت» سیمیۆلۆژیا نەبووەتە زانست ،تەنها بەو كارانە نەبێت ،كە پێرس
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ئەنجامیدان» 155راسرتوایە بووترێت سیمیۆلۆژیا نەبوویە میتۆدێكی كاركردن
بە شێوە سیمیۆلۆژییەكەی ،تا ئەو كاتەی پێرس و سۆسێر ناساندیان ،راستە
پێرس سیمیۆلۆژیا وەك زانستێك یەكسان كردوە بە لۆژیك ،بەمەش سیمیۆلۆژیا
بوویە تیۆرێكی گشتگیر و فراوان و سنوری زمانی بەزاند ،بۆیە پێرس دەڵێت»
لەم جیهانەدا ناتوانم لە شتێك بكۆڵمەوە وەك لە بیركاری ،ئاكار ،میتافیزیك،
هێزی ڕاكێشانی زەوی ،گەردونناسی ،دەروونناسی ،فۆنەتیك ،زانستی ئابوری،
مێژوویی ....،تەنها وەك سیستمێكی سیمیۆلۆژی نەبێت» ،156هەروەها پێیوایە
سیمیۆلۆژیا دەروازەیەكی پێویستە بۆ لۆژیك « 157واتە «لە سیمیۆلۆژیادا
پێویستە پەیوەندی لە نێوان بیرو نیشانەدا هەبێت ،و واسەیری بیركردنەوە
دەكات كە نیشانەیە»158
«لەهەمان سەردەمی سۆسێردا ،پێرس ڕوانینێكی تری بۆ ئەم زانستە
هێنایە ئاراوە و ناوی نا سیمیۆتیكا ،سیمیۆتیكاش الی ئەم لەالیەك لە لۆژیك
دانابڕێ ،بەو پێیەی یاسایەكی بنچینەییە بۆ بیركردنەوە و بەدەستهێنانی
دەالالتی جۆراوجۆر ،لەالیەكی تریشەوە لە فینۆمینۆلۆژیا دانابڕێت ،بەو پێیەی
بەوردی دەستبەكارە بۆ دیاریكردنی ئیدراك و بەردەوامی و ساتەكانی».159
«تێگەیشتنی سیانی بۆ نیشانە الی پێرس بەشێوەیەك لە شێوەكان لە
چوارچێوەی لوژیكدا دەردەكەوێت ،كە بریتییە لە لوژیكی پەیوەندیداری
لەالیەك و پراگامتی لەالیەكی ترەوە ،ئەم پراگامتییەش لە جێبەجێكردنی
ئەم لوژیكی سیمیائیەدا بەشێوەیەكی روون دەردەكەوێت و بەرەو رشۆڤەی
پرۆسەی بەدەاللەتكردن(التدلیل  )SEMIOSISدەڕوات ،پێرس خاوەنی سێ
بزوێنەرە لەسەر بنەمای كۆنتێكستی مرۆیی ،لێكدەرەوە INTERPRETANT
ناتوانێ پێی هەستیت ،تەنها لەسەر بنەمای نوێرناو GROUND OF
 REPRESENTAMENنەبێت ،ئەو چەمكەی كە هەمەجۆرییەكان لە
كۆنتێكستی ب��ەردەوام��ی نیشانەداو لەگەڵ بابەتدا پێچەوانەدەكاتەوە
 ،160سیمیۆتیكای پێرس لەكارەكانی(چارلس مۆریس)ی فەیلەسوفدا
ڕەنگیدایەوە ،لەگەڵ رشۆڤەكردنی نیشانەكاندا ،مۆریس هەوڵیدا تیۆریەكی
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گشتی بخاتەروو ،كە باس لە نیشانەی پێكهاتەیی(الرتكیبە )SYNTACTIC
و سیامنتیك( )SEMANTICو پراگامتیكیەكان  PRAGMATICبۆ نیشانە
زمانی و نازمانییەكان بكات ،وا وێنادەكرا نیشانە هاندەرێك بێت بۆ جۆرە
جیاوازەكانی ڕەفتار»161
لەبارەی نیشانەوە لە كتێبەكانی پێرسدا سێ قۆناغی كاتی دیاریكراو هەن،
كە فەلسەفەی سیمیائی پێرس جیادەكەنەوە :
.1قۆناغی ك��ات��ی( )1870 - 1851كاتێك كە تیۆری نیشانەی لەال
پەیوەستبووبوو بە پێداچونەوە بە وتەكانی كانتدا لە كۆنتێكستی لۆژیكی
ئەرستۆییدا.
.2قۆناغی لۆژیكی( )1887 - 1870ئەو قۆناغەیە ،كە پێرس پێشنیاریكرد،
تاوەكو لۆژیكی ئەرستۆیی ،كە بریتییە لە لۆژیكی نیشانە ،خۆی وەك لۆژیكێكی
نوێی بخاتەروو.
.3قۆناغی سیمیۆتیكی( )1914 - 1887لەم قۆناغەشدا پێرس تیۆرەكەی
لەبارەی نیشانەوە گەشەپێدا ،بۆئەوەی تیۆرەكەی تەواو و پڕاوپڕ بێت و
گرنگی بە لێكۆڵێنەوەی كۆنتێكستە نیشانەییە جیاجیاكان بدات «162
 -2سۆسێر:
ئەگەرچی سۆسێر لەوانەكانیداو لەسەرەتای س��ەدەی بیستەمدا
وش��ەی( )SEMIOLOGIEبەكارهێناوە ،بەاڵم سەبارەت بە كاركردن لەناو
زانستی زماندا» سۆسێر یەكەم كەسە مژدەی زانستێكی نوێ دەدات لەبارەی
لێكۆڵینەوە لە ژیانی نیشانەكان لەناو ژیانی كۆمەاڵیەتیداو ئەمەش لەڕێگەی
ئاشكراكردنی یاسای نوێوە ،كە دەتوانێت شوێنێكی گرنگ لە(مرۆیی،
كۆمەاڵیەتی) رشۆڤە بكەین لە ڕێگەی سەرلەنوێ داڕشتنەوەی سنورو فۆرمی
ئەم كۆنتێكستانەوە «163
سۆسێر وای دەبینێت هەموو مانایەك لە دال و مەدلول پێكهاتوە ،دال
بریتییە لە وێنەی دەنگی وشەكەو مەدلولیش بریتییە لە مانای زەینی وشەكە،
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پەیوەندی نێوان دال ومەدلول پەیوەندیەكی لەخۆوەیە و هیچ پێوەرێكی
پێشوەخت وەرناگرێت.
ئەمیل بێنڤینیست ڕەخنە لەوە دەگرێت كە سۆسێر باس لە پەیوەندی
لەخۆوەی نێوان دال و مەدلول دەكات ،و لە بیریشدا پەیوەندی نێوان نیشانە
بەهەردوو الیەنی(دال و مەدلول)وە ،لەگەڵ الیەنێكی تر كە نائامادەیە لە
پێناسەكەیدا ،كە بریتییە لە شت – واقیع ،واتە كانگا بوونی هەیە «.164
سیمیۆلۆژیای سۆسێر بەسەر دوو تێگەیشتنی جیای نیشانەدا دابەشبووە،
بەردەوامی كۆمەاڵیەتی و بنەمای دەروونی هەریەك لەم الیەنانەی نیشانەش
واتە دال و مەدلول رسوشتێكی دەروونیان هەیە ،لەگەڵ ئەوەی پێناسەی
سەرەكی بۆ زم���ان()LONGUEو نیشانەكانی پەیوەستە بە رسوشت و
بەردەوامی كۆمەاڵیەتی ،ئەم جیابوونەوەیەش لەوەیە ،كە سۆسێر نیشانەی
لەسەر چوار چەمك دیاریكردوە،كە دوانیان لەپێناسەكەدا ئاشكراو دیارن
و دوانەكەی تریان نائاشكران وەك(دال ،مەدلول ،واقیعی دەرەكی نیشانە،
كانگا(مەرجەع).
« لەگەڵ ئەوەی سۆسێر باس لە وێناكردنی دەروونی بۆ نیشانە دەكات،
بەاڵم لەبیردا چەمكێكی تر هەیە ،كە بریتییە لە بەردەوامی كۆمەاڵیەتی و لە
نێوان پێناسەی دەروونییانەی ناوخۆیی نیشانە و وێناكردنی كۆمەاڵیەتی نا
دەروونییەكەی نەیار دەبێت «.165
لویس هێلمسلیف 166یەكەم كەسە باس لە دژایەتیەكانی بیری سۆسێر
دەكات و «وێناو روانینی سۆسێر بۆ زمان وا وەسفدەكات كە مادییەو بەتەواوی
شێوەیی نییە167.
هێلمسلیف لەالیەن خۆیەوە چارەسەرێكی بۆ ئەم كێشە دوانەییە
لێكدابڕاوانە داناوە ،كە ئەوانیش :
.1دوانەی گوزارشت( )EXPRESSIMو ناوەڕۆك()CONTENTە ،زمان
و سیستمی لەم دووئاستە پێكهاتوە ،زاراوەی سینیامتیكا()CENEMATICS
ی تایبەتكرد ب��ە لێكۆڵینەوە ل��ە ئاستی گ��وزارش��ت و زاراوەی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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پلیریامتیكا( )PLEREMATICSتایبەتكردوە بە لێكۆڵینەوە لە ئاستی
ناوەڕۆك.
.2دوانەیی فۆرم  FORMو مادە  SUBSTANCEبریتییە لە دوانەیی
لێكدابڕاو ،كە لەگەڵ دوانەیی یەكەمدا یەكدەگرێتەوەو ،چوار ئاستامن لە
لێكدانەوەی زمانەوانی و سیمیائی بۆ پێكدەهێنێت ،كە بریتییە لە شێوەی
گوزارشت ،شێوەی ناوەڕۆك ،مادەی گوزارشت ،مادەی ناوەڕۆك168.
 -3روسیا:
«زانستی سیمیۆلۆژیای روسی لە هەندێك شەپۆلی بنچینەی بیری روسی
لەسەدەی بیستەمدا گەشەیكرد ،لەماوەی گواستنەوەی نێوان سەدەی نۆزدەو
سەرەتای سەدەی بیستەم ماتریالستەكانی وەك( ج .ف .بلیخانوڤ(- 1856
 )1918و ماركسیەكانی وەك(ف .ا .لینین( )1924 - 1870تیۆری نیشانەكان و
هوشیاریان لە كتێبە فەلسەفیەكانیاندا بەكاردەهێنا»169
گرنگرتین ماوەی زانستی سیمیۆلۆژیای روسی ئەو سااڵنەیە ،كە پێش
شۆڕشی روسیا كەوتن ،واتە لەساڵی  ،1917سیرگی كارسیفسكی(- 1894
 )1955لە وانەكانی سۆسێردا لە جنێف لە سااڵنی  1917بەشداریكردوە ،كە
گەڕایەوە بیرۆكەی زۆری لەگەڵ خۆیدا هێنابووەوە ،لەناو بازنەی مۆسكۆ
بۆ زمانەوانی( )1921 - 1915جێگەی خۆی كردەوە ،كە ئەوكات یاكۆبسۆن
سەرۆكایەتی دەكرد.170.
دوات���ر ك��ۆم��ەڵ��ەی(ب�تروگ��راد) ب��ۆ لێكۆڵینەوەی زم��ان��ی شیعریی
یان( OPOJZA) 1916 – 1930سەنتەری شێوەگەریی روسی كەتێیدا(بوریس
ئیخنبوم  )1959 - 1886و ڤیكتۆر شكلۆفسكی( )1971 - 1893یاكۆبسۆن
جارێكی تر بەشداریانكردوە» 171رومان یاكۆبسۆن قوتابی زمانەوانی روسی
نیكوالی تروتسكوی()1939 - 1890ب��ووە ،كە یەكێكە لەوانەی لەسەدەی
بیستەمدا ڕۆڵێكی گرنگی لەسەر سیمیۆلۆژیادا هەبووە ،لەم بارەوە(ئیكۆ)
دەڵێت «ئەگەر واش دابنێین یاكۆبسۆن كتێبێكی لەسەر سیمیۆلۆژیا
نەنوسیبێت ،بەاڵم بوونی زانستیی وەك هەمووان منوونەیەكی زیندوە لەسەر
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لێكۆڵێنەوەو كاركردن لە سیمیۆلۆژیادا ،جگەلەمەش» لەساڵی1941دا چووە
ئەمریكاو بوویە مامۆستای زانكۆو لە دوای جەنگی جیهانی دووەم بوو بە
ڕابەری سیمیۆلۆژیای ئەمریكی»172هەروەها «لەنێوان بیرە سەرەكیەكانی
زانستی نیشانە الی یاكۆبسۆن و هاوڕێكانی ،بیری بنیاتە و بەگەشە پێدراوی
دەزانن نەك داخراوی»173
پاش ئەوەی یاكۆبسۆن لەساڵی 1920چوو بۆ پراغ ،پەیوەندی لەگەڵ
هاوڕێ فۆرمالیستەكانیدا نەپچڕاند ،لەساڵی  1928لەگەڵ تنیانۆف كتێبێكیان
باڵوكردەوەو لەم كتێبەشدا گەشەیان بە بیری بنیات دا و لەم بارەوە لیڤی
شرتاوس دەڵێت»ئەو بەرهەمە رۆشنبیریەی كە لەرووی زمانەوە بەهێزبێت،
یاكۆبسۆن و تنیانۆف هەن و خاوەن بنیات و یاسای تایبەت بەخۆیانن ،نەك
هەر یاسا زمانییەكان» بنیاتەكان(تەنانەت ئەدەبیەكان) داخراونین ،بەڵكو
پێویستە بەكراوەیی لەسەر بنەماكانی تر دابرنێن «174
بەردەوام كارەكانی یاكۆبسۆن تێگەیشتنێك بۆ بەرهەمی دەاللەتەكان
دەردەخات «بەوەی لە بنیاتی ئاڵۆزو بەیكداچوو پێكهاتوە ،دوای ئەوەی
نازییەكان لە ساڵی()1939چیكۆسلۆڤاكیان داگیركرد چ��ووە واڵتانی
ئەسكندەنافی و لەزانكۆی كۆبنهاگن ،ئوسلو ،ئوبساال) وانەی وتوەتەوە175.
 -4بەریتانیا:
سیمیۆلۆژیا الی سیمیۆلۆژییە بەریتانییەكان بریتییە لە سیمیۆلۆژیای
كۆمەاڵیەتی و»س��ەرچ��اوەی نیشانەی كۆمەاڵیەتی لەكاری زمانەوانی
بەریتانی(م.ا.ك .هالیدای ) لە زانستی زمان و لێكۆڵینەوە ئەدەبیەكاندا
كاریگەری زۆری دروستكردووە ،پێیوانییە كەلێن لە نێوان زمان و قسەدا
رەهابێت وەك سۆسێر بۆیچووە ،بۆیە جەختی لەسەر گرنگی كرداری قسەكردن
دەك��ردەوە ،هەروەك چۆن(فولوشینۆف) دەیكردو لەكۆتایی بیستەكاندا
لەبارەی جەختكردنەوەی لەسەر زمان ڕەخنەی لە سۆسێر دەگرت .لێرەوە
لەنیوان قسەكەرو گوێگردا زمان بەرهەمدێت و كۆنتێكستە كۆمەاڵیەتییەكە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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لەناو خودی وتەكەدا دەردەكەوێت و لەدەرەوەی سیستم بوونی نییە «176
ئەمەش بەو مانایەی شاعیر لەناو مێشكیدا خاوەن فەرهەنگێكی ناوخۆییە و پڕە
لەوشەو هەریەكە لەم وشانەش لەكاتی بەگەڕخستنیان ،لەچوارچێوەی كۆددا،
زۆر جار خوێنەر بەكاریدەهێنێتەوەو هەوڵدەدات ئەم كۆدانە بدۆزێتەوە و
واتاكانیان لەچوارچێوەی دەقدا ئاشكرا بكات ،ئەمەش بەمانای لێكۆڵینەوەیە
لەدەق و پرۆسەی بەرهەمەكە ،بۆیە ئەوەی نیشانەكە بەكاردەهێنێت لەگەڵ
لەو هۆكارانەی كە نیشانەكەی پێ بەكاردەهێنێت و لە رێگەیەوە دەبێتە
نیشانە ،گرنگن.
 -5عەرەب:
سیمیۆلۆژیا الی عەرەب بەشێوەیەكی دیار لەكایە جیاوازەكاندا كاری
لەسەركراوە ،ئەم كاركردنەش كاریگەری لەسەر بوارەجیاوازەكان و ئایدیای
كاركردندا هەبووە ،چونكە غریب اسكندر دەڵێت» بیركردنەوەی سیمیائی
لە ئامێزی زانستە جیاوازەكاندا گەشەیكردووە ،وەك رەوانبێژی ،لۆژیك،
وشەسازی ،تەفسیر ،زانستی پیتەكان ...،ت��اد» ،177یاخود»بیری سیمیائی
الی عەرەب لەچوارچێوەی زانینی گشتیدا جێبەجێكراوە « ،178بەم پێیەش
دەتوانین بڵێین بیركردنەوەی سیمیائی الی عەرەب لەدوو ڕێڕەوەوەیە،
ژیانی(حیاتی) كە لەسەر ئەزموون وەستاوە و جێبەجێدەكرێ و دێتەدی ،وەك
لە پێشودا هەر لە هاوكاری و ناسین و پەیوەندی و دوان و گفتوگۆكردندا،
دووەمیشیان بیریەو لەسەر بەدەستهێنانی زانست و زانیاری وەستاوە ،كە
بەهۆی هۆكارەكانی یەكەمەوە بەدەستدێت.
ئەگەرچی وشەی سیمیولۆژیا  SEMIOLOGYخاوەن دیالێكتیكێكە لە
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژ ئاوادا ،زاراوەی جیاوازی بۆ بەكارهێرناوە ،بەاڵم دوا جار
لەسەر پێناسەو ڕێڕەوی كاركردنی یەك هەڵوێستی دەنوێرنێت ،بۆ منونە لە
عەرەبیدا «السیام ،السیمیا ،السیامء «هەموویان بە واتای نشانە بەكارهێرناون.
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ابن منضور دەڵێت» سیمیا لە( السومە ،السمە ،السیمیاء ،السیامء) واتە
نیشانە بەكارهێرناوە» 179زانستی سیمیا لە( سیفەت ،السمە ) وەرگیراوە ،كە
بریتییە لە نیشانە ،واتە زانستی نیشانەكان و لەسەر هەڵچوونەكان بنیادنراوە،
كە لە ڕێگەی هەموو پیتەكان و پێكهاتەی ناو وشەكانەوە واتاكە دەبەخشن
180
«سیمیۆلۆژیا لە ئەدەبی عەرەبیدا لەبەرامبەر( زانستی نیشانە،
زانستی ئاماژە ،سیمیۆلۆژیا ،سیمیۆتیكا ،زانستی دەاللەت ،زانستی واتا.....
بەكارهێرناوە» ،181یاخود» السیمیاء ،السیمیه ،السیمیائیە ،السیمیوطیقا،
السیمیولۆجیا ،الرموزیە ،بەكارهاتوە»182
د .صالح فچل دەڵێت» سیمیۆلۆژیا زانستێكە كار لەسەر سیستمی هێامیی
دەك��ات ،لەهەموو ئاماژە دالیەكان ،لەگەڵ خستنەرووی چۆنییەتی ئەم
دەاللەتانە «.183
د .محمد الرسغینی دەڵێت «سیمیۆلۆژیا ئەو زانستەیە لە سیستمە
نیشانەییەكان دەكۆڵێتەوە ،ئیدی سەرچاوەكەی زمانەوانی یان داڕێژراوی یان
ئاماژەیی بێت «184
حنون مبارك دەڵێت» سیمیۆتیكا زانستێكە گرنگی بەو ڕێگا و میانانە
دەدات ،كە لە ڕێگەیانەوە زانین(مەعریفە)و فەلسەفە و ئاكار بەدەستدێن»
185
ئەگەرچی الی عەرەبەكان لەسااڵنی حەفتاكانی سەدەی بیستەمەوە،
بایەخیان بە زانستی سیمیۆلۆژیا داوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چەندین كارو
لێكۆڵینەوەیان لەسەر سیمیۆلۆژیادا ئەنجامداوە ،ئاستی بەرەوپێشچوونیشی
لە ئەدەبی عەرەبییدا لەگەڵ مێژووی كاركردن لەبواری سیمیۆلۆژیادا
دەردەكەوێت ،بۆمنوونە:
 -1لەساڵی  1976حسام خطیب لە بابەتێكدا كاری لەسەر سیمیۆلۆژیا
كردوەو لەبەرامبەردا وشەی(السیمیاء) ی بەكارهێناوە،هەروەها جامل شحید
لە ساڵی  1976كاری لەسەر سیمیۆلۆژیا كردوەو زاراوەی(السیامئیە)ی لە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

59

گۆڤاری(املعرفە ،ژمارە( )177ی ساڵی )1976دا بەكارهێناوە 186
 -3لە ساڵی  1976علی العشی لە بابەتێكدا كاری لەسەر لێكدانەوەی
سیمیۆلۆژی كردوەو ،زاراوەی(العالمە) وەك(املسدی) لە كتێبی(االسلوب
واالسلوبیە)دا بەكارهێناوە187
 -4د .محمد مفتاح لەساڵی  1982هەمان زاراوەی سیمیای لە كتێبی(فی
سیمیاء الشعر القدیم) بەكارهێناوەو لەروانگەی سیمیۆلۆژییەوە كاری لەسەر
شیعر كردوە188.
 -5سامی سویدان لە كتێبی(مقاربە سیمیائیە قصصیە) دا كاری لەسەر
كردوە189
 -6لەساڵی (1982محمد محمود) بابەتێكی بەناونیشانی(السیمیائیە)
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی عەرەبی190
-7ل��ەس��اڵ��ی  1987حنون م��ب��ارك كتێبی(درس ف��ی السیمیائیات)
باڵوكردوەتەوە ،191هەروەها د .جوزیف لەساڵی  1987كتێبی(دلیل الدراسات
االسلوبیە) كاری لەسەر سیمیۆلۆژیا كردوە.192
 -8لەساڵی  1989د .حمید لحمدانی ،كتیبێكی ماسیلو اسكار وەرگیڕاوە193
 -9عبدالعالی بوطیب لە بابەتی(جریامس و السیمیائیات الرسدیە) كە لە
ساڵی  1996باڵوكردوەتەوە ،كاری لەسەر سیمیۆلۆژیا كردوە194.
-10د .عبدالله مرتاچ لەساڵی  1992بابەتی(التحلیل الخطاب الشیعری) دا
ئەم زاراوەیەی بەكارهێناوەو لەروانگەی سیمیۆلۆژییەوە كاری لەسەر گوتاری
شیعری كردوە195
 -11لەساڵی  1997د.رضوان ظاظا وەك كاری وەرگێڕان سیمیۆلۆژیای
بەكارهێناوە.196
جگە لەم نوسەرانە چەندین نوسەری تری وەك(د.سیزا قاسم – 1986
 ،1995د ،صالح فضل  ،1992د.سامی حنا  ،1997د .عبدالحمید ابراهیم شیحە
 ،1991د .مراد عبدالرحمن مربوك ........،1996تاد) چەندین نوسەرو لێكۆڵەری
تر كاریان لەسەر سیمیۆلۆژیا لە ئەدەبی عەرەبیدا كردوە.
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لەگەڵ ئەوەشدا چەندین زاراوەی جیاوازیان لەبەرامبەر سیمیۆلۆژیادا
بەكار هێناوە ،بۆ منونە :
«-1حسام الخطیب لە ساڵی  1976دا زاراوەی(سیمیا) ی بەكارهێناوە197
«دوا بەدوای ئەمیش هەریەكە لە سعد مصلوح لە كتێبی(شێوازگەری) و
ئەنتوان ئەبو زید لە وەرگێڕانی كتێبەكەی بییر گیرۆدا ،هەروەها(نرصت
عبدالرحمن) لە كتێبی(رەخنەی نوێ) دا هەمان زاراوەیان بەكارهێناوە.
-2كۆمەڵێكی تر زاراوەی(علم الداللە) یان بەكارهێناوە لەوانە(محمد
عزام) لە كتێبی(النقد ....الداللە.)1996
-3زاراوەی(علم الدالالت ،علم العالمات) لەالیەن هەریەكە لە(املسدی)
لە كتێبی(شێوازگەری شێواز) ،حامدی صمود لە گۆڤاری(الحولیات ،ژمارە()15
ی 198.)1977
-4زاراوەی(علم االش��ارە) ،لەالیەن(محمد الحناش) لە كتێبی(البنیویە
اللسانیات)دا بەكارهێرناوە.
-5زاراوەی(علم االدلە)لەالیەن(محمد البكری) لە وەرگێڕانی كتێبی(رۆالن
بارت) دا بەكارهێرناوە.
-6زاراوەی(علم الدالئل ،الدالئلیە) لەالیەن(الطیب البكوش) لە وەرگێڕانی
كتێبی(جورج مونان)دا بەكارهێرناوە.
 -6كورد :
ئەگەرچی الی كورد بایەخدان بە زانستی سیمیۆلۆژیا وەك ڕێڕەوە
دروستەكەی خۆی كارێكی نوێیە ،بەاڵم ئەمە ناكاتە ئەوەی كورد بە درێژایی
مێژوو ،خۆی لەم میكانیزمی كاركردنە بەدورگرتبێت ،لەكۆی ئەو بابەتانەی
كە لەسەر سیمیۆلۆژیا ن��ورساون ،یان رێڕەوە سەرەتاییەكانی سیمیۆلۆژیا
دەربخەن ،لەناو دەقی شیعریەكاندا(نیشانە) و لە لێكۆڵینەوەكاندا سیمیۆلۆژیا
بەكارهێرناوە ،بەگشتی لەالی كورد ،بە پێچەوانەی عەرەبەكانەوە یەك
زاراوەیی هەیە ،بەم پێیەش سیمیۆلۆژیا لە ئەدەبی كوردیدا بە دوو قۆناغ
بەكارهێرناوە :
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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قۆناغی یەكەم :بەكارهێنانی وشەی نیشانە وەك زاراوەی نیشانە لە
شیعری شاعیرانی كالسیكدا :
لەم قۆناغەدا ئەگەرچی وەك زانست و بەشێوەی ئەكادیمی كاری
لەسەرنەكراوە ،بەاڵم بەهەمان مەبەست هەم وشەی(نیشانە) و هەم بۆ
هەمان مەبەست بەكارهێرناوە ،بۆ منونە:
 -1مەالی جەزیری:
 ل دەرد و ئیشان پەیكان و نیشانمە ژ هەر دو چەشامن كفشن عەالمەت 199
 وەك «نیشانی» نەقش و نیشانەك تە دیئی كو نیشانەك تە دی كانێ غەلەت 200
وەرە نیشان «نیشانی» وەهـ خوە بی پەردە سەحەرلی ژ خونی بكە پەر هێز كو شەهیدان چ حساب201
 جارەكێ گوهتی «نیشانی» نەمەالیی وەرە بانیئەڤ دخوەست مە ژ دل و جان د هەنو كامە لەبالەب202.....
 ژ حوسنا بی نشان ناوی نشانەكنشانی گەر ژ دل نەكرا تە بەرهیز 203
برهێن ژ قەوسی قودرەت نیشانەكر «نیشانی»المع ژ بەر دبارن ژ یەنگییەك وە پەردەش204
 خەگو خاالن نشان نیشانی دەمە ژ ناڤی خوەرا ب دەفتەر كە 205
 -2ئەحمەدی خانی:
ئەنگوشتەری یێ د وە ئەڤانەئینانەم وی ژ بۆ نیشانە
مەمو زینا ئەحمەدی خانی ،ل139
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نای و قەلەم و مداد و نیشانتیرو هەدەف و كەمان و كیشان

مەمو زینا ئەحمەدی خانی ،ل233

 -3نالی :
»نالی» ئەو نوقتەی كەوابوو بە نیشانەی چاویمن لە سەفحەی روخی ئەو دولبەرە نیشانم دا

دیوانی نالی ل 89
نالیش بەهەمان شێوە وشەی نیشانەی بۆ هەمان مەبەست بەكارهێناوە
و لێرەدا خاڵی كردوە بە نیشانەیەك ،بەسەر چاوی نالیەوەیە ،كە پێشرت بە
تەختی روی یارەوە بووە و من پێشانی ئەوم داو لەوەوە لەسەرچاوی ئەو
جێی خۆی گرت.
 ئەمە جێی رەمزو ئیشاراتی دەروونە ،لە گەروویتەنگی پڕ غەرغەرەیی واعیزی غەڕڕا نییە باس
دیوانی نالی ل 247
كۆڕی ئێمە كە كۆڕی دڵداریە ،بە ڕەمزو ئاماژەی دەروون قسەی تێدا
دەكرێت ،نەك واعز بە گەروی گیراو هەناسە سواری قسە بكات.
 ئەوا نیشانەیی مەرگم عەیانەكەمن غەرقی خەمو خوێن و زوخاوم
دیوانی نالی ل 304
بەئاشكرا شاعیر نیشانەی مەرگی خۆی دەردەخات ،بەوەی نوقمی غەم
و زوخاو بووە ،كەوایە غەمو زوخاو بە نیشانەی مردنی خۆی لە ژیانی خۆی
ئاشكرا دەكات.
 نیشانەی پوختەگی بێ دەنگییە(نالی)! ئەگەر پوختەیبەحوججەت تەی بكە نامە ،بەحیدەت پەی بكە خامە
دیوانی نالی ل 481
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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 -4سامل :
 رۆژ كە زاهر بوو نیشانەی دەفعی نسخەی زڵمەتەزولفی تۆ بێ شەو لەرووی ڕۆژ كردی دەیجور ئاشكار

دیوانی سامل ل 63
دەركەوتنی ڕۆژ نیشانەی نەمانی تاریكیەو زولفی تۆش لە بەرامبەر ڕۆژدا
بەئاشكرا و كردی بە شەوی دەیجور ،بەهەمان شێوەش سامل وشەی نیشانەی
بۆ نیشانە و مەبەستی نیشانە بەكارهێناوە.
 دڵ قەفای خواردو شكا كردیە نیشانەی قیرقاجگەردشی تیری نیگاهت لەقەفا مسلی قەجەر
دیوانی سامل ل 65
دڵ لوول بوو شكا ،ئەم شكانەش بوو بەنیشانەی قیرقاچ،گەروشی تیری
ئاوڕدانەوەت لەو پێچەدا وەك قەجەرە.
 بەمن بێ سینەی سەختم بە قەڵغانی نەزەر ناكەمنیشانەی تیری خوێرنێژیت بەجوز لوختی جگەر ناكەم
دیوانی سامل ل 84
بەمن بێ سینەی تەختم ناكەمە قەڵغانی سەیركردن ،نیشانەی تیری
خوێنڕێژیت تەنها ئاراستەی جگەر دەكەم.
 -5مەحوی :
دەمت چی ؟ پڕ لەدوڕ ،دورجێكی یاقوتنیشانە و مۆری چی ؟ خەتتێكی زمڕووت

دیوانی مەحوی ل 113
دەمت دەم نییەو سندوقێكی پڕ لەیاقوتە ،كە مەبەست لە دانەكانییەتی،
ئەو نیشانەیەی كە بە سندوقەكەوەیە وەك خەتێكی زمڕوت شینە ،گەنەموی
تازەی سەر لێوتە ،لێرەدا خەتی زمروتی وەك نیشانەی موی دەموچاوی
بەكارهێناوە.
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خۆی و هەموو سیفاتی كەمالی بووە و هەیەدەشبێ ئەزەلیەتی ئەبەدییەت دەدا نیشان

دیوانی مەحوی ل 416
لێرەشدا شاعر خواو سیفەتەكانی وەك نیشانەی كامڵی پیشانداوە و
بەردەوامیش هەروا دەمێنێتەوە.
 -6مەولەوی :
 ئینە نەتیجەی دیای بااڵی تۆننیشانەیوساڵ خاڵ ئااڵی تۆن

دیوانی مەولوی ل 38
شاعیر لەم دێڕەدا وشەی(نیشان) ی بەهەمان واتا و مەبەستی نیشانە
بەكارهێناوە و دەڵێت «ئەمە ئاكامی بینینی بااڵی تۆیە ،نیشانەی گەیشتی
جوانی تۆیە.
 دڵ تفل و ئازیز هەر رۆ نەشانێهەر الدێ تەرزی ،هەر سات نیشانێ
دیوانی مەولەوی،ل91
شیعرەكەی بۆ خاڵی نوسیوەو دەڵێت مافی خۆتە وا تێبگەی دڵی ئێمە
منداڵ و تێنەگەیشتوە و ئازیزیش هەر ڕۆژێ خەریكی كارێكە ،هەر ڕۆژێك
بەجۆرێك خۆی پشاندەدات و نیشانەیەكی تایبەتی هەیە ،لێرەشدا مەبەستەكە
نیشانەیە وەك لەدێڕەكانی پاشرتدا نیشانەكانی هێناوە بۆ مەبەستێكی
دیاریكراو وەك(ستارە ،قەمەر ،خۆر ...تاد).
 بسم الله ئەو تیر پەڕ تێدا بەستەشئێد نیشانەی تەن صەد جار شكستەش
ل 93
شاعیر ناوی خوا بۆ تێرێك دەهێنی كە تیرەكە تایبەتە و نوكەكەی لق و
پۆپی پێوەیە ،ئەمە نیشانەی جەستەی سەد جار شكستەیە،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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 ئەلوەدەی تاریخ كامەرانیمەننیشانەی ئاخر زیندەگانیمەن

ل 425
ئەلوەدای مێژو و كامەرانییە و ئەمەش نیشانەی دوایی ژیامنە ،لێرەشدا
بەهەمان شێوە وشەی نیشانەی بەواتاو مەبەستی نیشانە بەكارهێناوە.
 -7بوولبول :
 نیشانەی ناوك نیگای نازارانیانی سەر دەفتەر سوپای خەمباران

دیوانی مەولەوی ،ل 172
نیشانەی سەرەكی و روانینی ن��ازداران ،ئەوەی لەسەر كاغەزەكەش
نورساوە غەمباری منە ،بەاڵم وەك رابەری غەمباران خۆی پیشانداوە ،ئەمەش
بۆ زیاتر دەرخستنی ئاستی غەمباریەكەیە.
 -8بێسارانی :
 ئەمانەت ئەوسا وەقەبرم بەراننیشانەی جەستە(خەستەم) بكەران

دیوانی بێسارانی ل 42
بێسارانیش بەهەمان شێوە وشەی نیشانەی بۆ واتا و مەبەستی نیشانە
بەكارهێناوە ،بۆ منونە لێرەدا دەڵێت گۆڕەكەم بەگەاڵی خەزان دابپۆشن،
بۆئەوەی ئەم گەاڵ خەزانییەی سەر گۆڕەكەم بێت بە نیشانە بۆ ڕەنگ زەردیم.
پایز منانانیشانەش بە باد ستەم منانا
دیوانی بێسارانی ل49
بەهەمان شێوە دەڵێت پایز خۆی نواندو نیشانەی ستەمی خۆی لە ڕێگەی
باوە پیشاندا.
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قۆناغی دووەم:
هەرچەندە ك��ارك��ردن لەناو دەق��ی ئ��ەدەب��ی ك��وردی لە ڕوانگەی
سیمیۆلۆژیەوە كارێكی نوێیە ،بەو پێیەی تاوەكو ئیستا كارێكی تایبەمتەندی
فراوانی لەسەرنەكراوە ،بەاڵم ئەمەش ناكاتە ئەوەی ،كە نوسەرو لێكۆڵەرانی
كورد خۆیان لێبەدور گرتبێت ،بۆیە لێرەو لەوێ هەندی هەوڵی جیا جیا هەن،
كە لە ڕوانگەی سیمیۆلۆژیەوە كاریان لەسەر دەق كردوە.
یەكەمین كار كە لە ڕوانگەی سیمیۆلۆژیەوە لەسەر دەق كرابێت ،بابەتێكی
د .محەمەد مەعروف فەتاح كە بە ناونیشانی(هێامكاری و زمانەوانی) لە
گۆڤاری(كاروان) ی لەژمارە( )28ساڵی  1985دا باڵوكراوەتەوە ،تێیدا نوسەر
كاری لەسەر هێامو هێامكاری كردوە و باس لەهێامكاری لە ژیانی مرۆڤ
و زماندا كردووە ،هەروەها باس لە جیاوازی و لێكچوونی نیشانەو هێامی
كردوە ،لەم بارەوە دەڵێت»نیشانەی ئاسایی مانایەكی فراوانرتی هەیەو هەموو
ئەو شتانە دەگرێتەوە ،كە لە بریتی شتی تر دادەنرێن و سەرنج بۆ شتێك
رادەكێشن ،كە خۆیان نین ،لەبەرئەمە وشە بەنیشانە دەژمێرێ و زمانیش بە
میتۆدێكی نیشانەیی دادەنرێ ،ئەگەر نیشانە بەم واتا فراوانە بەكارهات ،ئەوا
دەبێت بە چەند جۆرێكەوە ،وەك( هێام ،ئیشارە......تاد» هەروەها دەڵێت»
هێام بەالی زۆربەی زمانەوانانەوە ،بریتییە لەو نیشانانەی كە مرۆڤ بۆ لەیەكرت
گەیشنت یان وەك چەكێك بۆ بیركردنەوە بەكاریاندەهێنێ ،بەالی هەموو ئەو
زمانەوانانەوە ،كە نیشانەو هێام لەیەكرتی جیادەكەنەوە ،هەموو هێامیەك
نیشانەیە ،بەاڵم هەموو نیشانەیەك هێام نییەو تەنها ئەو نیشانانە هێامن،
كە بۆ لەیەكرتگەیشنت ،یان تێگەیاندن بەكاردێن و رەوشت و داب و نەریتی
كۆمەاڵیەتی چەسپاندوونی یان بڕیاری كۆمەڵیان لەسەرە ،بەواتایەكی تر هێام
بەو نیشانانە دەوترێ ،كە مۆری كۆمەڵیان لێدراوەو كۆمەڵ پەسەندی كردون
و ئەندامانی كۆمەڵێك بۆ لەیەكرت گەیشنت بەكاردێنن»هەروەها لە ژمارە()37
ی گۆڤاری كاروانی ساڵی( )1985بابەتێكی تری بەناونیشانی( زمانی مرۆڤ و
گڵۆپی پەڕینەوە) باڵوكردوەتەوە،تێدا باس لە زمان و كۆدەكان دەكات.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دواتر عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی لەرۆژنامەی(العراق) لە 1988/11/17
باسی وشە وەك دال دەكات ،پاشان بەدوای مەدلولی جۆراوجۆردا دەگەڕێت،
وشە یاخود دال هێزێكی سیمیۆلۆژیانەی هەیە ،بەاڵم وەك ئەو بۆی دەچێت
لەبەر دووبارەبوونەوەیانو وەستانیان لەجوغزو ئاستێكدا .لەشیعری كۆنی
كوریدا وایكردووە ئەو هێزە سیمیۆلۆژییانەیان كزبووە ،بۆ منوونە مانگ
وەك دالێك لەشیعری كالسیكیدا مەدلولەكانی الی زۆربەی زۆری شاعیران
وەستاون ،جێگیرو نەگۆڕن ،بۆ منوونە مانگ زۆربەی كات لەشیعردا ئاماژە
بووە بۆ جوانیو رووی كچی قەشەنگ .الی زۆربەی شاعیران لەسنووری ئەم
ئاماژەیەدا جوواڵوەتەوە ،پێیوایە وەك نیشانەی مامتاتیك و ئەركی ترافیكیان
لێهاتووە ،واتە سوور نیشانەیە بۆ وەستانو مەترسی و سەوز نیشانەیە بۆ
دڵنیایی و رۆشنت.
ئەم نیشانانە ل��ەدەرەوی زماندان ،بەاڵم وەك دالێكیان لێهاتووە بۆ
مەدلولێك ،بەاڵم نەگۆڕە ،هەموو وەرگرێك بەیەك شێوە وەریاندەگرێ،
تاكە مەدلولێكی وەستاویان پێدەگات .منداڵێك ،ژنێك ،گەورەیەك ،شاعیرێك،
مامۆستایەك ،بەیەك شێوە مەدلولی نەگۆڕی سەوز ،یان سوری تالفیك الیت
وەردەگرن.
هەروەها بۆ ئەوە دەڕوات كە شیعری نوێ بەپێچەوانەوە پڕە لەمنوونەی
مەدلولی جواڵو و گ��ۆڕاوی دالەكان ،لەسەر ئاستە سیمۆلۆژییەكە چەند
منوونەیەكی شیعری نو ێ دێنێتەوەو بەدوای سەملاندنی مەدلولە هەمەچەشنەو
گۆڕاوەكاندا دەگەڕێت و جەخت لەسەر دوالیزمی دال و مەدلول دەكات
لەسیستمی شیعرییدا ،واتە جەخت لەسەر دالیك دەكات سەربەست بێت تا
مەدلولی جیاوازو بەردەوام ببەخشێت ،ئەمە سیستمی سیمولۆژیی سەربەستی
زمانە ،وا دەكات دال لەجوغزێكدا جێگیر نەكرێت ،بەڵكو بەبەردەوامی بخرێتە
فەزای كراوەوە..
هەروەها لەلێكۆڵینەوەیەكی تردا كە لەگۆڤاری كاروانی ژم��ارە()12
ساڵی( )1992باڵوكردوەتەوە بەناونیشانی(جوگرافیای دەق و ئامادەبوونی
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رەشیو سپی) لەسەر دەق دەوەستێتو دەكەوێتە شیكردنەوەی ئاستی دالو
مەدلولو كاریگەریی سیستمی سیمولۆژی.
تێدا باس لەوشەكانو دەسەاڵتی فراوانی دەق دەكات ،لەگەڵ پێكەوە
بەستنیان بەهۆی كۆمەڵێك نیشانەو پەیوەندی هونەریەوە ،هەروەها دەق
بەنیشانەیەكی ئیقۆنی دادەنێت .لەكۆی ئەم ڕۆڵگێڕانەو پێگەی دەاللەت و
نیشانەكان ،زمان وەك سیستمێكی سیمیۆلۆژی دەناسێنێتو وشەش وەك
یەكەیەكی گچكە وایە لەو سیستمە،و مەدلولێك لەزەیندا وێنادەكات ،بەاڵم
هەموو دالێك لەشیعرو ئەدەبدا ،دەبێت بەئاماژەیەكی سەربەستانە.
دوات��ر ن��ەوزاد ئەحمەد ئەسوەد لە گۆڤاری(سەراب) ی ژم��ارە()1
ساڵی()1997دا بابەتێكی بەناونیشانی(خوێندنەوەیەكی سیمیۆلۆژییانەی شو
گەلە گورگ) ە باڵوكراوەتەوە.
ئەگەرچی بابەتەكان قسەكردنە لەسەر مەدلولە جیاوازەكانی ناو دەق،
بەاڵم بە میتۆدێكی سیمیۆلۆژی كاری لەسەر نەكراوەو لەناو هەمووشیاندا
د .محەمەد مەعروف فەتاح وردتر كاری لەزمان و الیەنە سیمیۆلۆژیەكەدا
كردوە.
بابەتەكانی سیمیۆلۆژیا
هەرچەندە بابەتی سەرەكی سیمیۆلۆژیا نیشانەیە ،لەگەڵ ئەوەی بجوكرتین
یەكەی دالە لە سیستمی نیشانەكان» ئەم روانینەش زیاتر لە قوتابخانەی
سۆسێریدا لەبارەی ئەم سوژە(حەقل) دەبیرنێت ،جگە لەمەش نیشانە كرۆكێكی
تەواوكاری لە خودی خۆیدا ،یان مونادا(كرۆك  )MONADبە زاراوەی
فەیلەسوفەكان نییە ،بەڵكو ڕەگەزێكی سەرەكییە لە بواری پەیوەندیەكانی
سیستمی سیمیائیدا،و كار لەناو سیستمدا دەكات ،نەك لە دەرەوەی ،بەمەش
دەبێتە سیستمێكی سیمیائی ،یان پرۆسەی بەنیشانەبوون()SEMIOSIS
بە زاراوەی پێرس ،بریتییە لە بابەتی تیڕامانی سیمیائی» ،206هەروەها
پێرس سەرقاڵە لە بیری سیمیائی بە ڕوانینێكی نیشانەیی ،بەو پێیەی كە
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69

دەینوێنێت ،هەندێ جار بە زاراوەی نوێرناو( )REPRESENTAMENناوی
دەبات ،كە بڕیاردەری كۆمەڵێك پێكهاتەی مادی و بیرییە ،هەڵدەستێت بە
لێكۆڵینەوەی پرۆسەیەك ،كە نیشانە واتاكانی خۆی وەردەگرێت ،كە ناوی ناوە
پرۆسەی(بەنیشانەبوون  )SEMIOSISو زیاتر سیمیۆلۆژیاكەی زانیارییە بۆ
پرۆسەی بەنیشانەبوون لەوەی زانستێك بێت بۆ نیشانەكان207.
سیستمی سیامئی سیستمێكە لە كۆمەڵێك پەیوەندی بنیادنراو لە نێوان
نیشانەكاندا پێكهاتوە ،كە دەبنە بابەتی سەرەكی بۆ سیمیۆلۆژیا ،نیشانەش
تێیدا ڕەگەزێكی پێكهاتەیی سەرەكیە ،بەهۆی ئەو ڕۆڵەی كە لەگەڵ خستنە
رووی واقیعو بیریدا دەیگێڕێت.
سیمیۆلۆژیا لەالیەكی ترەوە هەنگاوی پێداچوونەوەیە بۆ ئەو ڕوانینانەی
كە جۆری كێڵگە سیمیۆلۆژیەكان دەیبەخشن ،هەروەها ئەمە هەنگاوی
پێداچوونەوەن و بەشێكی گرنگن لەبیری سیمیائی ،واتە میتا سیمیۆلۆژی ،واتە
ئەوەی لە پشت سیمیاوەیەو ئەو كۆنتێكستەی كە نیشانە بەرهەمیدێنێت،
لێرەوە سیمیا دابەش دەبێت بۆ دوو بوار :
سیمیۆلۆژیای پراكتیكی كە كار لەسەر سیستمی نیشانە جیاوازەكان دەكات،
لەگەڵ خستنەرووی بیروبۆچوونی لەسەر ئەم سیستامنە ،چەند لقێكی سیمیائی
پراكتیكی باش هەیە وەك(سیمیۆلۆژیای زیندەوەرناسی)BIOSEMIOTICS
جاكوب فون ئۆكسكول( )JAKOBVON YEXKULLلەساڵی  1940یەكەم
كەس بوو بیرو بۆچوونی لەم بارەوە خستەڕوو ،وایدادەنێت بوونەوەری
زیندو نیشانەیە بۆ ژینگەكەی و چەمكی( )UMWETكە بە ئەڵامنی واتە
رووب��ەری ژینگەیی ،لەگەڵ سیمیائی ئ��اژەڵ��ن��اس��ی()ZOOSEMIOTICS
چەمكێكە(سیبیوك) لە ساڵی  1972خستیەڕوو ،كار لەسەر بەردەوامی لەنێوان
ئاژەڵەكان دەكات ،وەك كاركردن لەسەر ئەو ریگایانەی كە ئاژەڵەكان لەپێناو
پەیوەندی لە نێوان خۆیاندا بە ئاماژە جیاوازەكان بەكاریدەهێنن»  208جگە
لەمەش سیمیۆلۆژیای ڕەگەز ،زمان ،سیمیۆلۆژیای ئەدەب و سیمیۆلۆژیای
ئاین وەك(تۆم مارفی) كاری لەسەركردوە « .209لەگەڵ سیمیۆلۆژیای تیۆری
كەبەشێوەی تیۆری باس لە سیمیۆلۆژیا لە بوارە جیاوازەكاندا دەكات.
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«سیمیۆلۆژیا دوو بابەتی هەیە گرنگیان پێدەدات ،یەكەمیان كە سەرەكیە
و بایەخ بە دەاللەتی لەخۆوە دەدات ،دووەمیشیان الوەكیە و بە لێكۆڵینەوە
لە دەاللەتە رسوشتیەكانەوە پەیوەستە «.210
پانتایی زانستی سیمیا بریتییە لە نیشانە بەكارهێرناوەكان لە كۆمەڵگەدا،
وەك زمانو دابونەریت و بۆنەكان»  211ژولیا كریستیڤا دەڵێت «بابەتەكانی
سیمیۆلۆژیا لێكۆڵینەوەیە لە ئۆرگانە شەفەهی و ناشەفەهیەكان و لەناویشیاندا
زمان ،بەوەی ئۆرگانێك یان نیشانەكان كامڵ و تەواو یان لەناو پێكهاتە
جیاوازەكاندا لێكجودادەبنەوە ،ئەمەش بابەتی زانستەكە دروستدەكات».212
كەواتە كارو ئەركی سەرەكی سیمیۆلۆژیا نیشانەیە و نیشانەش لەناو
هەریەكە لە لۆژیك و زمانەوانی و ئەدەبدا پێگەو رۆڵێكی سەرەكی هەیە،
بۆیە ئەمانە بوونەتە بابەتی سەرەكی سیمیۆلۆژیا.
ا -سیمیۆلۆژیاو لۆژیك :
«غرینلی ئەو پرسیارە دەك��ات ،ئەگەر سیمیای پێرس بریتی بێت لە
لۆژیك،سودی چییە ،ئایا ئەمەش واتە لەگەڵ جۆرە جیاوازیەكانی لۆژیكدا
تێكەڵ دەبێت ،واتە لۆژیكی تەقلیدی و هێامیی و ....تاد ،بەمەش ئەوە
هەڵدەهێنجرێت كە سیمیا بریتییە لە لقێكی تایبەتی لە لۆژیك وەك ئەوەی
پێرس ناوی ناوە ڕێسا تێڕامانییەكان».213
«پێرس داوای دڵنیابوونەوە لەوە دەكات كە هەموو بیرێك لە بنچینەدا
پەیوەستە بە نیشانەوە ،چونكە هیچ بیریك بەبێ نیشانە بوونی نییە «،214
هەروەها دەڵێت «ناتوانین لە هیچ شتێك بكۆڵینەوە ،بیركاری ،ئاكار،
میتافیزیك ،جازبیەت ،ژن ،پیاو ،یاری كاغەز ...تاد ،بەپێی لێكۆڵینەوەی
سیمیۆتیكی نەبێت» ،215چونكە هەریەكە لەمانە پێویستی بەلۆژیك و لۆژیك
بەشێكی سەرەكی هەریەكەیانە.
لۆژیك لە ڕوانینی ئەرستۆدا بریتییە لە پرۆسەی شیكاركردنی بیرو
كێشەكانی و جەختی لەسەر یەكییەتی نیشانە لە نێوان زمانو بیرو لۆژیكدا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

71

دەكردەوە ،بۆیە نیشانە بوونی نییە لە سایەی ئامادە نەبوونی وێنەی حسی،
كۆنتێكستی سیمیائی ئەرستۆیی نیشانەكان پەیوەستدەكات ،بە جیهانی
بیرناوی كارەكی و ئەم نیشانانە لەناو یاساكانی بووندا رێكدەخرێن ،بۆیە
دەڵێت «بوونی نیشانە بەو پێیەی كە هەیە ئامادەیە ،ئەگەر ئامادەش
نەبێت ،كەواتە بوونی نییە «216
«پێرس لە سەرەتاكانی بیركردنەوەی سیمیائیدا كاریگەر بوو بە شەپۆلی
رەخنەی عەقڵی پەتی ،بە ئەندازەیەك بیرەكانی بە تەواوی وەردەگرت و
هەستی بە گرنگی بۆچوونە لۆژیكی و فەلسەفیەكانی كانت كردووە «.217
پێرس وای دەبینی»لێكۆڵینەوەی سیمیائی بەرەو تێڕامامنان دەبات
لە دیاردەكانی ئاگایی ،وەك هەستەكان ،درككردن ،سەرنجڕاكێشی ،بەو
پێیەی مەسەلەی سیمیۆلۆژین و لۆژیك لەواتا گشتیەكەیدا ،شتێك نییە
جگە لەناوێكی تر بۆ سیمیۆلۆژیا ،كە زانستێكی پێویست و شێوەییە بۆ
نیشانەكان».218
ئیكۆ دەڵێت» مادام سیمیۆلۆژیا كار لەسەر واتا ،یان مەدلول دەكات
بە پەیوەندێكی بەهێزی مرۆڤ دادەنرێت لە بنیادنانی پەیوەندی لەگەڵ
جیهاندا ،جگەلەمەش تێگەیشتنی راستی شتەكان ،كە لە لێكۆڵینەوەی
فەیلەسوفەكان لە كۆنەوە تا ئەمڕۆ بەرجەستەبووە»219كەوایە لۆژیك
بریتییە لە چەمكە كالسیكیەكەی سیمیۆلۆژیا.
هەندێكی تریش پێیانوایە ،فەلسەفەی كانت ئاماژەیەكی مژدە بەخشە
بۆ سیمیۆلۆژیا ،ئیكۆ دەڵێت «خوێندنەوەی كتێبی لوژیكی كانت ،دەبێت
خوێندنەوەكەی بەپشت بەسنت بێت بەو چەمكانەی ،كە خاوەن رسوشتێكی
سیمیائین»220
فەلسەفە گرنگی بە ناوەڕۆك و كرۆك دەدات ،بەاڵم سیمیۆلۆژیا پشت
بەفۆرمو چەمكی مرۆڤ بۆ ئەو فۆرمە دەبەستێتو لێرەوە دەچێت بۆ
واتای مەبەستدار ،جگەلەمەش فەلسەفە گەڕانە بەدوای كلیلی بووندا ،بەاڵم
سیمیۆلۆژیا تەنها دەیەوێت نەخشەی بوون بزانێت.
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د .ساندۆر هێرفی هەڵوێستی جۆراوجۆری لەبارەی پەیوەندی نێوان
سیمیۆلۆژیاو فەلسەفە هەیە وەك:
-1سیمیا بەشێكە لە فەلسەفە ،واتە بەشێكە لە لۆژیك ،وەك جۆن لۆك و
پێرس.
-2سیمیا زمانی سیفەت بەخشە بۆ هەموو سیستمەكان ،ئیدی زانستی بن
یان نازانستی ،وەك هێلمسلیف.
-3سیمیا ئێپستمۆلۆژیایەكی گشتییە بۆ هەموو زانستەكان ،وەك كریستیڤا
و بارت221.
هەموو لێكۆڵەران لەگەڵ ئەوەدان كە سیمیۆلۆژیا لە هەموو زانستەكاندا
كاری لەسەردەكرێ( لۆژیك ،زمانەوانی ،فەلسەفە ،ئەدەب...،تاد) ،بۆیە بە
هەمەجۆری روانین نارساوە ،هەروەها تیۆرێكی ئامادەكراو نییە لە ڕێگەی
چەمكی یەكگرتودا ،بەڵكو بە پێچەوانەوە حاڵەتێكی هوشیاری مەعریفییە.
ئەمەش لەو روانگەوەیە»هەموو قوتابخانەكان كە كاریان لەسەر بابەتی
نیشانە كردبێت ،خاوەن بنەمای فەلسەفی بوون ،وەك رەواقییەكان كە یەكەم
كەسن وتویانە نیشانە دال و مەدلولی هەیە ،سیمیۆلۆژە هاوچەرخەكان
جەختیان لەسەر دۆزینەوەی یەكەم كردەوە «222
لیڤی ش�تراوس( )CLAUDE LÉVI-STRAUSSدەڵێت «ئەگەر كلیل
نەبێت ،نهێنی شاراوەش نییە» ،223كەوایە نیشانە كلیلی نهێنییە شاراوەكانی
ناو دەقەو دۆزینەوەیان پەیوەستە بە دروست بەكارهێنانی ئەم نیشانانە
بەپێی دەقەكە.
ب -سیمیۆلۆژیاو زمانەوانی:
ئەگەر سیمیۆلۆژیا زانستێك بێت بۆ لێكدانەوەی نیشانەكان ،ئەوا خودی
زمانیش پێكهاتەی كۆمەڵێك نیشانەیە ،كە سیمیۆلۆژیا و زمان پێویست و
پەیوەستداری(الزم و ملزوم) یەكرتین ،سۆسێر دەڵێت «زمان ئۆرگانێكە
لە نیشانەكان كە یەكرتی دەردەب��ڕن» 224بۆیە ئەم پەیوەندیە ئەو ڕۆڵە
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جیاوازەی زمانە ،كە بەدەر لە واتا ئاساییەكەی وشەكان ،واتا نیشانەییەكانیش
لەخۆدەگرێت ،لەم ڕۆڵەشدا سیمیۆلۆژیا پەیوەستدەبێت بە زمانەوە ،ئەگەرچی
سۆسێر زمانەوانی بەبەشێك لە سیمیۆلۆژیا لەقەڵەمدەدا ،بەاڵم گرنگی ئەم
سەرەكی بوونەی سیمیۆلۆژیای خستەڕوو ،كە دەڵێت «زمانەوانی تەنها بەشێكە
لەسیمیۆلۆژیاو ئەو یاسایانەی كە سیمیۆلۆژیا دەیاندۆزێتەوە ،دەتوانرێت
لەزمانەوانیدا بەكاربهێرنێت» 225بەاڵم دیسانەوە ئەم بەكارهێنانەش
بەالی سۆسێرەوە لە ڕوانگەی واتاو پەیوەندی زمانییەوە ،ئەخاتە ئەستۆی
دەروونناسەكان و دەڵێت «ئەركی دەروونناسەكانە جێگەی وردی سیمیۆلۆژیا
دیاریبكەن ،چونكە ئەركی زمانەوان پێناسەكردن و دەستنیشانكردنی ئەو
شتانەیە كە لە زماندا هەن»226
بەاڵم ڕۆاڵن بارت لەبارەی پەیوەندی سیمیۆلۆژیاو زمانەوە ،بەپێچەوانەی
سۆسێرەوە پێیوایە «سیمیۆلۆژیا هەركاتێك رووبەرووی دیاردە نازمانییەكان
دەبێتەوە ،زوو یان درەنگ ناچار دەبێت بگەڕێتەوە بۆ زمان ،وەك ناوەڕۆكی
لێكۆڵینەوەكەی خۆی» ،227كەوایە بەالی بارتەوە سیمیۆلۆژیا بەشێكە لەزمان،
بەاڵم چ زمانەوانی و چ زانستی سیمیۆلۆژیا دوو زانستی سەربەخۆن و ئەوەی
ئەشكالیەتی دروستكردوە ،كەرەستەی هەردوو زانستەكەیە ،كە زمانەو زمانو
زانستی زمان پەیوەندیەكەیان سەرەكی ترو فراوانرتە وەك لە سیمیۆلۆژیا،
چونكە سیمیۆلۆژیا كار لەسەر هەموو وشەیەكی ناو زمان ناكات ،بەڵكو
نیشانە سەرەكیەكانی ناو دەق ،یان زمان كەرەستەی سەرەكی و كاركردنی
سیمیۆلۆژیان ،بۆ دیاریكردنی واتای دەق ،بەاڵم لە زماندا كۆی گشتی وشەكان
چ وەك وشە رۆڵی خۆی لەناو زانستەكەدا هەیە.
جگە لەوەش لەوانەیە زمانەوانی وەك زانست و سەرهەڵدانی كۆنرتو
بنچینەیی تربێت لە سیمیۆلۆژیا ،بەاڵم دواجاریش سیمیۆلۆژیا ئۆرگانێكی
گرنگی خزمەتكردنی زمان و دیاریكردنی ئەركی كەرەستەكانی رستەكەیە.
پییر گیرۆ دەڵێت «سیمیۆلۆژیا زانستێكە لە سیستمە نیشانەییەكان
دەكۆڵیتەوە ،وەك(زمان ،كۆدەكان ،سیستمە سگیناڵیەكان....،تاد) بۆیە زمان
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بەشێكە لەسیمیۆلۆژیا»228لەم روانینەشدا پشتگیری سۆسێر دەكات ،بەاڵم
ئەوەش دەخاتە روو سیمیۆلۆژیا الیەنی فراوانی هەیە وەك(وێنە ،زمان،
روانین)....بۆیە زمان كەرەستەیەكە لە كەرەستەكانی و ئیشكالیەتی سۆسێرو
بارتیش هەر لەم خاڵەدایە.
هەرچی(رۆمان یاكۆبسۆن)ە لەبارەی ئەم پەیوەندیەی سیمیۆلۆژیا و
زمانەوانییەوە دەڵێت «سیمیۆلۆژیا ئەو ئەڵقە ناوەندییەیە كە زمان دەورەی
داوە ،بەاڵم پەیامەكان پێویستیان بەئاڵوگۆڕ هەیە ،جگە لەمەش سیمیۆلۆژیاش
ڕۆڵی سەرەكی بە زمان دەبەخشێت ،بۆیە سیمیۆلۆژیا و ڕەگەزە زمانییەكان لە
مەسەلە مرۆییەكاندا پەیوەندیان هەیە « 229بەم پێیەش یاكۆبسۆن پەیوەندی
نێوان سیمیۆلۆژیا و زمانەوانی یەكسان دەكات و دەیخاتە یەك ئاست و
هەردووكیان و پێویسنت و ڕۆڵیان لەكایە مرۆییەكاندا هەیە.
هێرفی سێ هەڵوێستی نیشانەی زمانەوانی لەگەڵ سیمیادا ،بەم شێوەیە
كورتدەكاتەوە :
.1زمانەوانی بەشێكە لە سیمیۆلۆژیای ،وەك سۆسێر دەڵێت.
.2سیمیۆلۆژیا بەشێكە لە زامانەوانی ،وەك بارتو بێنفنیست دەڵێن.
.3سەربەخۆیی هەریەكەیان لەوی دی ،ئەمەش بە گشتی هەڵوێستی
سیمیۆلۆژیای فەلسەفییە230.
ج -سیمیۆلۆژیاو ئەدەب :
«ئەگەرچی سۆسێرو دواتریش(بالی) خوێندكاری ،بایەخیان بەالیەنی
ئەدەب نەداوە ،بەاڵم مارسیل كرسیۆ جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە(ئەدەب
مەیدانی بێ ركابەری شێوازو لێكۆڵینەوەی زمانەوانییە».231
هەرچەندە لەگەڵ بوونی نوسین،ئیدی هەر جۆرە نوسینێك بێت ،بۆخۆی
نیشانە بەشێك بووە لەم نوسینانە ،هەر لەبەرئەمەشە(ژان ایو تادیە) لەبارەی
پەیوەندی سیمیۆلۆژیاو ئەدەبەوە دەڵێت «ئەدەب هەر لەكۆنەوە سیستمێكی
نیشانەیی بووەو لەبنەمای نیشانە زمانییەكانەوە سەریهەڵداوە ،جگە لەمەش
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ئەوەش رووندەكاتەوە ،كە جیاوازی لەنێوان ئەدەب و هونەرەكانی تر لەرووی
جۆری نیشانەكانەوە بوونی نییە»232
بێگومان كەرەستەی ئەدەب زمانە كە بیرەكانی لەخۆگۆتوە ،لێرەوە
نیشانەكان لەناو وشەكاندا شاراوەتەوە و زانستی سیمیۆلۆژیا ،ئەم نیشانە
شاراوانە دەگێڕێتەوە بۆ واتا دروستەكەی دەقەكە ،بۆئەوەی دەق وەك خۆی،
واتای راستەقینە بدۆزێتەوە ،واتە لەدەقەوە واتاكانی دەرەوە ئاشكرا بكەین،
نەك بە پێچەوانەوە واتای دەرەوە بەسەر دەقدا بسەپێرنێت.
سیمیۆلۆژیای ئ��ەدەب مەودایەكی فراوانی هەیە ،چونكە ب��ەدەر لە
نیشانەكان كە لەگەڵ زماندا تێكەڵدەبن ،بەهەمان شێوەش سایكۆلۆژیا و
كۆمەڵناسی ئامادەییان لەناو سیمیۆلۆژیادا دەبێت ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
كارەكانی هەریەكە لە «ئیكۆ ،گریامس ،كریستیڤا ...تاد» 233بۆ منونە ئیكۆ
دەڵێت «بەرهەم ئیدی هونەری ،ئەدەبی ،میوزیكی...تاد بێت ،وەك دەزگایەكە
لە نیشانەكان و ل��ەرووی شیكردنەوەوە بێسنورە ،بۆیە ئەم كراوەییەی
شیكردنەوە دەیكاتە بەرهەمێكی كراوە».234
هەر كاتێك هەر بەرهەمێك كەرەسە زمانییەكان بەكاربهێنێت ،چ وەك
نوسین ،چ وەك لێكدانەوە،ئەوا سیمیۆلۆژیا ڕۆڵی خۆی تێدا دەگێڕێت و تاكە
میكانیزمی گەیشتنە واتای ڕاستەقینەی دەقەكە ،یان بەرهەمەكەیە ،لەناو
ئەم بەرهەمە ئەدەبیانەشدا شیعر لەهەموویان زیاتر پێویستی بە زانستی
سیمیۆلۆژی و لێكدانەوەكەی هەیە ،چونكە نیشانەكان و الدان تێیدا زۆر
بەرفراوانە ،بە شێوازێك كۆی جوانی فۆرمی و واتایی لەسەر ئەمانە وەستاوەو
تەنها سیمیۆلۆژیاش دەتوانێت الیەنی ناوەوەی و دروستیان لەناو دەقدا
بدۆزێتەوە.
كەواتە سەرچاوەكانی بنیادنانی ئەم زانستەو تۆكمەبوونی بریتین لە:
 -1فەلسەفەی پراگامتی :كەپێرس گەاڵڵەیكردو لەسەرەتای سەدەی
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بیستەمدا بنەمایەكی ئێپستمۆلۆژی بۆ زانستی گشتی دانا ،بەشێوەیەك
لەهەموو جۆرەكانی نیشانە بكۆڵێتەوە.
 -2زمانەوانی بونیادگەری ،كەزانای زمانەوانی سویرسی سۆسێر بونیادینا،
لەو ماوەیەشدا تیۆرێكی نوێی بۆ لێكۆڵێنەوەی نیشانە زمانییەكان دانا ،كە
چاوەڕێی ئەوەی لێدەكرا كە توانای ئەوە هەیە ،زانستێكی گشتی بنیادبنێت
كەلەهەموو جۆرەكانی نیشانە(زمانیو نازمانی) بكۆڵێتەوەو زمانەوانیش
نوێنەرایەتی لقێكی ئێپستمۆلۆژی بكات.
 -3فەلسەفەی شێوە رەمزیەكان ،كەفەیلەسوفی ئەڵامنی ئارنست
كاسیرر()E.CASSIRERكە لە كتێبی(كرۆك و كارنامەكەی)1910،و(فەلسەفەی
شێوە رەمزیەكان ،سااڵنی  )31929-192دایناوە ،لەپێناو بنیادنانی بۆچوونی
ئێپستمۆلۆژی زانستی تەواو و زانستی رسوشتی ،هەروەها لەبارەی بۆچوونە
ق��ووڵ و دەوڵەمەندەكان ،لەبارەی كۆنتێكستە رەمزیەكان ،كە مرۆڤ
بەكاریاندەهێنێت و لەناخیدا دەژین ،بەوەی كاسیرر دەڵێت» مەبەست لە
شێوەی رەمزی ،هێزی گەردونی زەینییە ،كە رێگە بە دانان ،یان بەرهەمهێنان
لەنێوان ناوەڕۆكی دەاللی زەینی ونیشانەدا دەدات ،واتە شێوەی رەمزی
ئەوەیە ،كە دەتوانێت مادە بگۆڕێت بۆ دال لێرەوە دەڵێت» مرۆڤ ئاژەڵكی
رەم��زدارە( ANIMAL SYMBOLICUM)»235بەواتا واقیع دەگۆڕێت بۆ
هێامو شتەكان بۆ وشە ،بۆئەوەی جیهانێكی هێامیی دروستبكات بۆ خۆی وەك
ئەڵتەرناتیڤی واقیعی مادی.
-4لێكۆڵینەوە فەلسەفییەكانی زمانو لۆژیك ،لەناوەڕاستی سەدەی بیستەم
و لەبۆچوونەكانی(لۆژیكی رەمزی) قوتابخانەی ڤیەننا ،لەگەڵ فریج(G.
)FREGEوك���ارن���اب()R.CARNAPو راس���ل( )B.RUSSELڤتگنشتاین(L.
 )WITTGENSTEINسەریهەڵداوەو گەشەیكردوە 236
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تەوەری دووەم :قوتابخانە سیمیۆلۆژییەكان
سیمیۆلۆژیا بەوپێیەی میتۆدێكی رشۆڤەییە ،بنچینەی لە زمانەوانی و
بونیادگەری و فەلسەفەو لۆژیكدا هەیە ،دابەشدەبێت بۆ قوتابخانەو ئاراستە
جیاوازو جۆربەجۆر:
-1قوتابخانەی ئەمریكی:
ئەم قوتابخانەیە پەیوەستە بە فەیلەسوفی لۆژیكی(چارلس ساندس پێرس)
ەوە ،بەوەی زانستی نیشانەناسی ناونا سیمیۆتیكا ،لەگەڵ ئەوەی لەسەر لۆژیك
و فینۆمینۆلۆژیا و بیركاری بنیادنرابوو ،دواتر سیمیۆلۆژیا بوویە دەروازەیەكی
پێویست بۆ لۆژیك ،بۆیە «الی پێرس لۆژیك هاوواتای سیمیۆلۆژیایە «237هەر
لەبەرئەمەشە پێرس دەڵێت «هەر كاتێك ئەم تیۆرە وەسفبكرێت بەوەی نیمچە
زەروریە ،یان شێوەییە ،ئەوا دەمەوێت بڵێم ئێمە سەرنجی تایبەمتەندی ئەو
دەاللەتانە دەدەین ،كە دەیانزانین و خاسیەتی هەموو دەاللەتەكان لەالیەن
عەقڵێكی زانستیەوە بەكاردێت ،واتە لەالیەن عەقڵێكەوە كە توانای فێربوونی
هەیە بەهۆی تاقیكردنەوەوە»238
بەم شێوەیە سیمیۆلۆژیا الی پێرس لەسەر بنەمای بیركاری( داڕشتنی
گریامنەكان) و هەڵێنجانی ئەنجامەكان لێی،و لۆژیك و فەلسەفەو فینۆمینۆلۆژیا
بنیادنراوە.
لەمەشەوە ئ��ەوە ڕوون��دەب��ێ��ت��ەوە ،كە سیمیۆلۆژیای پێرس ،وەك
لێكۆڵینەوەیەكی هێامیی بەرفراوان وای��ەو ،پشت بە دەاللەتە زمانی و
نازمانییەكان دەبەستێت ،چونكە ئاشكرایە چەمكی بەڵگەكان(نیشانەكان)
بەو شێوەیە نەدەبوون ،ئەگەر فراوان نەبوونایە بۆئەوەی دیاردە جیاوازەكان
و چۆنییەتی رسوشتیان بگرێتەوە ،لەبەرئەوە سیمیۆلۆژیای پێرس خاوەن
كارنامەیەكی فەلسەفی و لۆژیكیە و ناتوانرێت لە فەلسەفەكەی داببڕرێت.
«دەتوانرێت سیمیۆتیكای پێرس ،لەیەككاتدا وەك سیمیۆتیكای دەاللەت
و پەیوەندی ونواندن دابرنێت ،هەروەها كۆمەاڵیەتی و دیالێكتیكییەو پشت
بە سێ رەهەندی مەنهەجی دەبەستێ ،كە بریتین لە(رەهەندی پێكهاتەیی،
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رەهەندی دەاللی ،رەهەندی مانا) هۆی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆئەوەی مانای
نیشانە الی پێرس سیانییە ،بەهۆی بوونی نوێرناو بەو پێیەی واتایە بۆ رەهەندی
یەكەم ،لەگەڵ بوونی بابەتی واتا لە رەهەندی دووەمدا ،سێیەمیش خۆی لە
لێكدراوەدا دەبینێتەوە ،كە چۆنییەتی ناردنی واتا بۆ بابەتەكە تەفسیرەكات،
ئەویش بەهۆی ئەو یاسا دەاللییەی كە تێیدایە دەبێت»239
سیمیۆلۆژیای مانا ،كە پێرس بنیادی نا ،ئەو ئاڕاستەیەیە كە پەیوەستدەبێت
بەالساییكردنەوەی زانستی و فەلسەفییەوە ،پاشان چارلس موریس گەشەی
پێدا ،هەروەها ئەم ئاڕاستەیە پەیوەستدەبێت بەبۆچوونی لوژیكزانەكان و
فەیلەسوفەكانی زمانەوە(كارناب ،فریج ،ڤتگنشتاین...تاد)240
«ئ��ەم سیمیایەی پێرس پشت بە كۆنتێكستی فەلسەفەو تەفسیری
دەبەستێت كە ل��ە( كانتو هیگڵ )ەوە هەڵیهێنجاوەو ن��اوی دەنێت
تیۆری كەتیگۆریا()THEORIE DES CATHEGORIESك����ە بریتییە
لەفینۆمینۆلۆژیای تایبەت ،كار لەسەر رەگەزە دیارەكان()PHANERONS
لەسەر بنەمای بیر دەكات ،بۆئەوەی جیاوازی لەنێوان پۆلێنەكاندا بكاتو
بەپێی كەتیگۆریە گشتیەكان پۆلێنیان بكات 241»،رەگەزە دیاردەكانیش بریتییە
لەهەموو شتێكی ئامادە لەبیردا بەهەر ڕێگەو مانایەك بێت ،لەچوارچێوەی
ئەم فینۆمینۆلۆژیایەشدا ،پێرس جیاوازی لەنێوان سێ كەتیگۆریای بنچینەییدا
كردوە ،كەگوزارشت لەس ێ چەشنی كەینونەیی ڕەگەزە دیارەكان دەكات،
كەبریتین لە-:
یەكەمین FIRSTNESS
دووەمین SECONDNESS
سێیەمین THIRDNESS 242
یەكەمین بریتییە «لە بوونییەتی شتی یەكەمین ،یان سەرەتایی و پێشوو
بۆ هەر پێكهاتەو دانراوێك ،كە بریتییە لەشتی نائامادە ،بەاڵم لەخودی خۆیدا
هەڵگری توانایەك بووەو وایلێبكات ببێت ،یان نەبێت ،بۆیە یەكەمین جیهانی
ئەگەرەكان()LES POSSIBLESو چۆنییەتییە( )QUALITIESپەتییەكانە،243
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ئەو شتەیە كە بوونییەتەكەی لەخودی خۆیدایە ،بەو پێیەی لەوەعیدا نییە و
ملكەچی هیچ یاسا نابێت ،واتە هەر شتێك كە یەكەم جار رووبدات ،دەبێ
ئەوە كەسێك دیبێتی ،یان بیزانێت ،ئەگەر لەدوای رووداوەك��ە نەبێت ،كە
بریتییە لە ئەگەری چۆنییەتی وەك كشانی ئەستێرە.
بەاڵم دووەم بریتییە لە كەتیگۆریای بوون ،واتە بوون یەكەمینو هێنانەدی
لە كاتو شوێنێكدا ،لەبەرئەوە بریتییە لەجیهانی بابەتو رووداو و بووەكان،
بومنونە ڕوودانی ڕۆژگیران»244
بەاڵم سێیەمین بریتییە لەكەتیگۆریای هوشیاریو بەشداریدەكات بۆئەوەی
پەیوەندی دروستبكات لەنێوان شتێك وەك( توانای چۆنییەتی پەتی)و لەنێوان
بەدیدهێنانی فعلی لەجیهانی بووەكان و بابەتەكاندا ،245بریتییە لە بیر یان
یاسایەك كە بەپێی لۆژیكێكی پێویست ،پەیوەست دەبێت لەنێوان یەكەمینو
دووەمیندا ،كە بەرەو رووداوی ئایندەیی دەڕوات.246
«نیشانە الی پێرس لەسەر سیستمێكی رێكخراوی سیانی بنیاتراوە،
لێرەوە دیاردەگەرایی سیانی پێرس بریتین لە( جیهانی ئەگەرەكان /یەكەمین،
واتە بوونی شت لە خودی خۆیدا ،بوونی بنچینەیی و ئازادو لەخۆوەیە،
جیهانی بووەكان /دووەمین ،لێكۆڵینەوەیە لە یەكەمین ،جیهانی ئەركەكان/
سێیەمین كەتیگۆریایەكە میانەیەك لەنێوان یەكەمین و دووەمیندا دادەنێت
و پەیوەندییەك لەنێوانیاندا هەیە كە مەدلول و بیرەكان لەچوارچێوەیەكی
تایبەتدان) ،247جیهانی یەكەم واتە بوونەوەر بە واتا فەلسەفیەكەی و دووەم
كەتیگۆریای بوون ،مەبەست لە سێیەمیش هەوڵدانە بۆ رشۆڤەكردنی شتەكان،
بەم شێوەیە لێكدراوە بیر یان حوكم دەردەخ��ات ،كە هاوكاریدەكات لە
نواندنی نیشانە وەك نواندنێكی راستەقینە لەسەر ئاستی بابەت» 248لەگەڵ
ئەمانەشدا پێرس لەكاتی جێگیربوونیدا سەیری نیشانە ناكات ،بەڵكو لەكاتی
جوڵەی ڕەگەزەكانی و پەیوەندیە بەرهەمهێرناوەكانی واتا بەبەردەوامی
سەیری دەكات.
كەواتە الی پێرس نیشانە لەكیانێكی سێ ڕەهەندی پێكهاتوەو بریتییە
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لەشتێك ،كە بەپێی پەیوەندییەك یان سیفەتێكی دیاریكراو تەعویزی شتیكی
تر بۆ كەسێك دەكات،249بەواتایەكی تر نیشانە بریتییە لەوەی(هەموو
شتێك شتی دووەم دیاریدەكات ،بۆئەوەی بینێرێت بۆ شتی سێیەم ،كە
شتی یەكەم بەهەمان رێگە بۆی دەچێت  250شتی یەكەم بریتییە «نوێرناو
) REPRESENTAMENو شتی دووەم ،بابەت( )OBJECTو شتی سێیەمیش
بریتییە لە لێكدراوە(INTERPRETANT )251
-2قوتابخانەی فەرەنسی:
بەپێی ئەم قوتایخانەیە ،سیمیۆلۆژیا دابەشدەبێت بەسەر چەند شەپۆل و
تیۆرێكدا ،لەوانە :
ا -ئاراستەی سۆسێری :
سۆسێر لە كتێبی (چەند وانەیەك لە زمانەوانی گشتی  )1916دانەری
زمانەوانی و سیمیۆلۆژیای فەرەنسییە ،واتە «سیمیۆلۆژیای سۆسێر لەو كاتەوە
دەستپێدەكات ،كە لەساڵی  1906زانكۆی جنێف داوای لێكرا وانەی زانستی
زمانەوانی ئامادەبكات بۆ ئەو ساڵەی خوێندن ،كاریك بوو كە پێشرت نەیكردبوو،
چونكە بابەتێكی باسكردبوو پێشرت باڵونەكراوەتەوە ،بۆیە لەساڵی  1913كە
كۆچی دوایی دەكات ،قوتابیەكانی ئەم وانانەیان كۆكردەوەو لە ساڵی 1916
باڵویانكردەوە252.
الی سۆسێر سیمیۆلۆژیا زانستی نیشانەكانە،و پێگەیەكی گرنگی بۆ
دیاریكردوەو كردویەتییە زانستێكی گشتی و هەتا زمانەوانیش دەگرێتەوە،و
كارنامەی كۆمەاڵیەتیشی بۆ دیاریكردوەو پێشبینی ئایندەیەكی باشرتی بۆ
كردووە ،بۆیە لەم بارەوە دەڵێت «دەتوانین وێنای ئەوە بكەین ،كە زانستێكە
بەدوای ژیانی دەاللەكاتەكانەوەیە لەناو ژیانی كۆمەاڵیەتییدا ،ئەمەش دەبێتە
لقێك لە زانستی دەروونی كۆمەاڵیەتی ،هەروەها لقێك لە دەرونزانی گشتی،
بەم زانستەش دەڵێن سیمیۆلۆژیا و لەرێگەی ئەم زانستەوە كارنامەی ئەم
نیشانانە دەناسین ،لەگەڵ ئەو یاسایانەی تەحەكومی پێوە دەكەن ،چونكە ئەم
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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زانستە جارێ بوونی نییەو ناتوانرێت پێشبینی ئایندەشی بكرێت ،تەنها مافی
هەبوونی هەیەو پێشرت پێگەی دیاریكراوە»253
سیمیۆلۆژیا الی سۆسێر لەو كۆنتێكستانە دەكۆڵێتەوە ،كە لەسەر
لەخۆوەیی دەاللەتەكان وەستاوە ،هەروەها مافی لێكۆڵینەوەی لەدەاللەتە
رسوشتیەكانیشی هەیە ،واتە دووبابەتی سەرەكی هەیە مانای لەخۆوە،
مانای رسوشتی ،لەسەروی ئەمەشەوە بۆئەوەی سیمیۆلۆژیا سەربەخۆی
خۆی و بواری ئێپستمۆلۆژی دیاریبكات ،پێویستە پرەنسیپ و چەمكەكانی لە
زمانەوانی بخوازێت وەك زمانو قسەكردن ،سایكرونیو دیاكرۆنی.
لەبەرئەمە نیشانە الی سۆسێر لەسەر دال ومەدلول وەس��ت��اوە ،و
پەیوەندیەكەش پەیوەندیەكی لەخۆوەیە ،جگە لەالسایكردنەوەكانی رسوشت
و سیغەی سەرسورمان ،لێرەوە نیشانە لە ڕێگەی بوارە مادیەكەوە یەكناگرێت،
بەڵكو لە ڕێگەی پەیوەندیە جیاوازیەكان و دژەكان و لەسەر ئاستی هاوسێیەتی
دالو مەدلولەكان دەبێت.
ب-ئاراستەی پەیوەندیكردن:
ئەم ئاراستەیە هەر یەكە لە(پریتۆ  )PRIETOو(مۆنان )MOUNIN
و(بویسنس  )BUYSSENSو(گرایس  )GRICEو(ئۆگەستین )AUSTIN
و(ڤتگنشتاین ) WITTGENSTEINو(ئاندری مارتینی )MARTINET
دەگرێتەوە،ئەم ئاراستەیە پێیوایە نیشانە ئەداتی پەیوەندییە ،واتە مەبەستی
ئاگاداركردنەوەیە ،ئەمەش واتە نیشانە لە سی ڕەگەزی سەرەكی پێكهاتووە(:دال،
مەدلول ،كارنامە ،یان مەبەست)« ،ئەو زمانەوانو لۆژیكناسانە ،دالو نیشانە
سیمیائییەكانیان ال گرنگ نییە ،جگە لەپەیوەندی و كارنامەی پەیوەندییەتی.
ئەم كارەش تەنها كۆنتێكستە زمانییەكان رایناپەڕێنن ،بەڵكو سیستمی كلتوری
نازمانی هەن ،كە خاوەن كارنامەی سیمیۆلۆژی پەیوەندیین»254
سیمیۆلۆژیای پەیوەندی ئەم جۆرە ل��ەوەوە سەرچاوە دەگرێت ،كە
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سۆسێر دایناوە ،چونكە»دەتوانرێت ئەم زانستە لەسەر بنەمای كاركردن
لەژیانی نیشانەكان لەناو كایە كۆمەاڵیەتیەكەدا بنیادبرنێت ،ئەم نیشانانەش
بریتیین لە(ئەلفبێی كەڕوالاڵنو نوسینی پرایل و بۆنە هێامییەكان و ئادابی
هەڵسوكەوت» 255لەسەر ئەم بنەمایەش زمانەوانی بەشێكە لەسیمیۆلۆژیاو
كار لەسەر هەموو چەشنەكانی نیشانە دەكات ،ئیدی زمانی بن ،یان نا زمانی،
بەاڵم بەتەنها رۆڵی لەلێكۆڵینەوەی نیشانە زمانییەكاندا سنورداردەكرێت»256
«سۆسێر وایدەبینێت لەسەر سیمیۆلۆژیایە كە ئەزموونە زمانییەكان
كۆپیبكەن ،چونكە زمانەوانی پ��ەردەی لەسەر پ��رۆژەی سیمیۆلۆژیا الدا،
هەروەها ئەو كاتەی بنەمای تیۆریای بۆ زمان دانا ،بەو سیفەتەی كۆنتێكستێكە
لەنیشانەكان و لەسەر خاسیەتی كرۆكی هەموو نیشانە سیمیائیەكان وەستا،
هەر ئەوش وایكرد ،سۆسێر نیشانەی زمانی بكاتە منوونەیەك بۆ هەموو نیشانە
زمانییەكان.257
«پرەنسیپی لەخۆوەیی لەپێناو دروستكردنی پەیوەندی لەنێون دوو
كەسدایەو چەندێك جەختكردوەیە لەسەر الیەنی پەیوەندی و گواستنەوە،
ئ��ەوەن��دەش وات��ا كاریگەری دەبێت ،كەوایە سیمیۆلۆژیای پەیوەندی
«لەنیشانەكان دەكۆڵیتەوە كەلەپێوانەی بنچینەیەوە دەستپێدەكات كەبریتییە
لەكارنامەی پەیوەندییەتی».258
«هەندێك لەسیمیائیەكان لەوانە(بویسنس ،بریتۆ ،مونان) داوای خۆبە
دوورگرتن لەبارەی بابەتی سیمیایان دەكرد ،لەپێناو گەڕانەوە بۆ بیری سۆسێری،
سەبارەت بە رسوشتی كۆمەاڵیەتی نیشانەكان ،بۆیە سیمیۆلۆژیایان لەواتا
وردەكەیدا لەبارەی لێكۆڵینەوەی كۆنتێكستی ئەو نیشانانەی خاوەن كارنامەی
پەیوەندین حەرسكرد ،بۆیە مونان دەڵێت «پێویستە لەپێناو دیاریكردنی ئەو
روداوانەی ،كە سیمیۆلۆژیا لێیاندەكۆڵێتەوە ،پێوانەی بنچینەیی ئاماژەپێكراو
جێبەجێبكرێت ،بەوەی سیمیۆلۆژیا هەیە ئەگەر پەیوەندی ڕووبدات «259
پەیوەندی لە سیمیۆلۆژیادا الی بویسنس بریتییە لە ئامانجی مەبەستدار،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بریتۆش جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە» بەپێی بویسنس پێویستە سیمیۆلۆژیا
گرنگی بە واقیعێك بدات ،كە شیاوی هەستپێكردن بێت و پەیوەست بێت
بە حاڵەتی هوشیاریەوەو بەمەبەست دروستكرابێت ،لەپێناو ناسینی ئەم
حاڵەتانەی هوشیاری ،هەروەها لەپێناوی ئەوەی بینەر ئەوە بناسێت ،كە
رووبەرووی دەبێتەوە ،پەیوەندی بە بۆچوونی بویسنس بریتییە لەوەی كە
دەبێتە بابەتی سیمیۆلۆژیا «260
بریتۆ پێیوایە «ئەكرێت سیمیۆلۆژیای پەیوەندی بە لقێك لە سیمیۆلۆژیا
دابرنێت و كار لەسەر بنیاتی سیمیۆتیكا بكات ،ئیدی كارنامەكەی هەر شتێك
بێت ،سیمیۆلۆژیا لەم جۆرەدا چووە ناو زانستی مرۆیی ،كە لە كۆمەڵەكەیدا
لێیدەڕوانرێت ،ئاشكرایە هەموو بابەتی زانستی مرۆیی بریتییە لە بونیادێكی
سیمیۆتیكی و جیاوازی لە نێوانیاندا ناكرێت ،تەنها بەكار جیادەكرێنەوە» 261
سیمیۆلۆژیای پەیوەندی دوو تەوەری سەرەكی هەیە(نیشانەو پەیوەندی)،
هەریەكە لەمانەش چەند لقێكی لێدەبێتەوە و پەیوەندی سیمیائیش
دابەشدەبێت بۆ پەیوەندی زمانی و پەیوەندی نازمانی ،پەیوەندی زمانی
لە ڕێگەی كاری قسەكردنەوە دەبێت ،الی سۆسێر دەبێت قسەكەرو گوێگر
هەبن ،لەگەڵ ئەوەشدا ئاڵوگۆڕی گفتوگۆ لە ڕێگەی وێنەی دەنگی و وێنەی
بیستنەوە دەبێت ،لەگەڵ ئەوەی پەیوەندی الی شینون و ویفر لە ڕێگەی
پەیامەوەو لەالیەن قسەكەرەوە بۆ ئایندە دەبێت ،ئەم پەیامەش دەبێتە كۆدێك
و لە ڕێگەی كەناڵێكەوە دەنێررێت ،مەرجیشە روونی و ئاسانی لەمەبەستدا
هەبێت ،لەپێناو سەركەوتنی پەیامەكە ،بەمەبەستی ئەدای كارنامەكەی ،دوای
وەرگرتنیشی ،وەرگر ئەم كۆدە هەڵدەوەشێنێتەوەو راڤەیدەكات»262
بەاڵم پەیوەندی ناگۆیی یان نازمانی كە پشت بە سیستمی داڕێژراوی
ناكۆنتێكستی زمانی دەبەستێت ،بەپێی(بویسنس) پۆڵیندەكرێت بۆ سێ پێوەر:
.1پێوەری ئاماژەیی كۆنتێكستی :ئەم پێوەرە نیشانەكانی جێگیر و
بەردوامە ،بۆ منونە(بازنەكان) سێگۆشەكان ،چوارال ،نیشانەكانی هاتوچۆ.
.2پێوەری ئاماژەیی ناكۆنتێكستی(الالنسقیە) ،ئەوانەی كە نیشانەكانیان
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ناجێگیرو بەردەوام نییە ،بەپێچەوانەی یەكەم وەك لەزگەی ریكالمەكان.
.3پێوەری ئاماژەیی :پەیوەندیەكە لە نێوان واتای ئیندێكس و شێوەكەیدا
كرۆكییە ،وەك دروشمە بچوكەكان ،كە وێنەی لەسەر دەكرێت بۆ منونە(كاڵو،
چەتر) ،پاشان لە تابلۆی ماركێتەكاندا هەڵدەوارسێن ،ئاماژەن بۆ ئەو شتانەی
كە لەناویدا بوونیان هەیە263.
لەروانگەی ئەم پێوەرەی كۆتاییەوە ،دەتوانرێت باس لە پێوەرێكی تری
ئاماژەیی خاوەن پەیوەندی لەخووە ،یان روخساری بكرێت ،وەك پەرداخی
دەرمانخانەكان ،كە ئاماژەیە بۆ دەرمانخانە ،یاخود ئاماژەی تری لێدەبێتەوە،
كە پەیوەندی لەنێوان واتای پەیام و ئەو نیشانەی ،كە بە هۆیەوە پەیامەكە
دەگوازرێتەوە هەیە ،یاخود ئاماژەی تر «قسە پێوانەیە بۆ ئاماژەی راستەوخۆ،
ئەگەر شتێك نەگۆڕێت لە نێوان ئەو دەنگانەی كە دەردەبڕێن و ئەو دەاللەتەی
كە وێنەكەی بۆ دەكێرشێت «264
ئ��ەوەی بەالمانەوە گرنگە لەم سیمیۆلۆژیایەدا بریتییە لە بابەتی
پەیوەندی ،چونكە هاوسەنگی سیمیۆلۆژیای دەقەكان لە كارنامەی گوتارەكانی
و دەرب��ڕراوە داهێنەرەكانی دەكۆڵێتەوە ،بەمەش مەبەستە راستەوخۆ و
ناڕاستەخۆكان دەردەكەون.
ج -ئاراستەی دەاللەت:
«ئەم ئاراستەیە ڕۆالن بارت  R.BARTHESنوێنەرایەتی دەكات،
سیمیۆلۆژیا الی بارت بریتییە لە لێكۆڵینەوە لە سیستمی نیشانە ،هەموو
كۆنتێكست و روودانەكان دەاللەتێك لەخۆدەگرن ،هەیانە بەهۆی زمانەوە،
بەوەی زمانێكی دەاللی تایبەت بەخۆی هەیە ،مادام كۆنتێكست و رووداوەكان
هەموویان دەاللەتن»،نەنگی نییە پێوانە زمانییەكان بەسەر كارە ناگۆییەكاندا
جێبەجێبكرێت ،واتە سیستمی سیمیۆلۆژیا نازمانییە ،لێرەوە ڕۆالن بارت داوای
تێكەڵبوونی زمانەوانی لەناو سیمیۆلۆژیادا دەكات،و ئەوە دوپاتكراوەتەوە كە
زمانەوانی ئەگەر گونجاویش بێت ،بەشێك نییە لەزانستی سیمیۆلۆژیا «265
«ئەم سیمیۆلۆژیایە لەوێناكردنەكانی سۆسێرەوە سەرچاوە دەگرێت ،جگە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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لەوەش پەیوەندی تێدەپەڕێنێت لەگەڵ ئەو مەبەستەی الی بەكارهێنەرانی
نیشانەكان پێویستە ،لەبەرامبەریشدا جەخت لەسەر میكانیزمی دەاللەتەكان
لەناو ئەم نیشانانەو كۆنتێكستە سیمیائیەكان دەكاتەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەم
ئاڕاستەیە پەیوەست نەبوو بەزمانەوانی كارنامەیی(تروبتسكوی ،دیكورتینای،
یاكۆبسۆن،مارتینی)ەوە ،بەو ئ��ەن��دازەی پەیوەست بوو بەزمانەوانی
هێلمسلیفیەوە.266
هەروەها ئەم ئاراستە لەكارەكانی گریامسدا ،كە پەیوەستبوو بەگێڕانەوەو
ك��اری كلۆد لیڤی ش�تراوس ،لەبواری لێكۆلێنەوەی ئەفسانەكانو.....تاد
دەرك��ەوت ،ئەو بۆچوونانەی كە بارت پێشنیاریكردن بۆ بنیادنانی ئەم
ئاڕاستەیە ،بە منوونەیەكی نوێرناو لەم الیەنەدا دادەنرێت ،چونكە پەیوەسنت
بە الیەنە گشتیەكان و بنەما یاساییەكانەوە ،كەدەتوانرێت لە هەموو بوارەكاندا
پشتیان پێببەسرتێت262 .
بارت پرەنسیپەكانی میتۆدی سیمیۆلۆژی لەرێگەی چوار ئاستەوە
سواغداوە ،كە هەموویان لەزمانەوانی(سۆسێر ،هێلمسلیف)ەوە كۆكردوەتەوە.
-1ئاستی زمانو قسەكردن
-2ئاستی دالو مەدلول
-3ئاستی پێكهاتە ()SYNTAGMEو كۆنتێكست( )SYSTEMEواتە
چەقی پێكهاتەیی و گۆڕاوی.
-4ئ��اس��ت��ی دەس��ت��ن��ی��ش��ان��ك��ردن ( )DENOTATIONو ئیحا
(CONNOTATION)268
«لەئاستی یەكەمدا بارت سەرەنجی ئەوەدەدات ،كە بۆچوونی سۆسێری
شڵەژاوی پێودیارەو كارەكە پەیوەستە بەكۆنتێكستە نازمانییەكانەوە ،زمان الی
سۆسیر بریتییە لەئاكامی قسەكردن ،بەاڵم بۆمنوونە لەكۆنتێكستی جلوبەرگدا(یان
لەكۆنتێكستی خۆراكو ناومااڵو ئۆتۆمبێل) دەبینین زمان پێكهاتووە لەكۆمەڵێك
بڕیار ،ئ��ەوەی لەسەر قسەكردنە(واتە بەكارهێنان) ئەم بڕیارانە پەرتێن
بكات(یستهلك)و جێبەجێیان بكات بەبێ ئەوەی دروستیان بكات.269
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لەئاستی دووەمدا بارت» لە چەمكی نیشانەی سۆسێریەوە دەستپێدەكات،
پاشان لقەكانی هێلمسلیف(،فۆرم/مادە)ی بۆ زیاددەكات ،كە وایدەبینێت
بەسودە بۆ لێكۆڵینەوە لە كۆنتێكستە نازمانییەكان ،بەتایبەتی كاتێك كارەكە
پەیوەستە بە كۆنتێكستێكی چەند مەدلولییەوە ،كە رۆچووە لە ناوەڕۆك ،یان
پێكهاتەی تردا ،جگە لە پێكهاتە كۆنتێكستییە تایبەتییەكەی خۆی270.
بارت لێرەدا مەبەستی ئەوەیە ،كۆنتێكستە دالییەكان خاوەن بەكارهێنەری
بنچینەین ،هەروەك(ملپێچی خوری) كەمرۆڤ لەقۆناغە سەرەتاییەكاندا
بەكاریهێناوە ،ئ��ەم كۆنتێكستانە پێیاندەوترێت(كارنامە-نیشانە)كان
 ،)FONCTIONS-SIGNESچونكە لەیەك كاتدا بەكاردێنو واتا دەبەخشن،
بەبوونی كۆمەڵگەیەكیش ،هەموو بەكارهێنانەكان( )USAGEدەگۆڕێن بۆ
نیشانەی ئەم بەكارهێنانە ،ملپێچەكە پەیوەستە بەساردی و بارانەوە ،بەاڵم
لەهەمانكاتیشدا نیشانەیەكی دالیە بۆ حاڵەتێكی دیاریكراو ،ئیدی حاڵەتی
كەشو هەوا ،یان حاڵەتی كۆمەاڵیەتی ،یان باری ئابوری ،یان هەرشتێكی دی
بن.271
«لەئاستی سێیەمیشدا بارت بۆچوون و ڕوانینی سۆسێرو یاكۆبسۆن
بەكاردەهێنێت ،لەبارەی الیەنی(سینتاگام( )SYNTAGMEو جێگرەوەكەیدا
لەكۆنتێكستەكانی جلوبەرگو خواردنو ناومااڵ و بینادا جێبەجێیدەكات.272
لەئاستی چوارەمدا «بارت لەدوانەیی(دەستنیشانكردن /ئیحا) دەدات،
و بەپێی جیاكاری دوو دەاللەتەكە لەكۆنتێكستی دەالل��ی دەكۆڵیتەوە،
جیاكراوەی یەكەم دالو مەدلول و پەیوندیە دەاللەتیەكە دەگرێتەوە ،بۆیە
ئەمە الیەنی دیاریكردنەكەیە()DENOTATIVEو دەبێتە هۆی داللەتێكی
راستەوخۆ ،بەاڵم جیاكراوەی دووەم لەسەرەتاوە كۆمەڵێك دال بۆ مەدلولی
تر وەردەگرێت ،بۆئەوەی پێكەوە چەند دەاللەتێكی تری ناڕاستەوخۆیان لێی
بەرهەمبێن ،واتە دەاللەتی ئیحائی ،273وەك لەم هێڵكاریەدا خراوەتەروو:
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دال
مةدلول
مةدلول

= دةاللةتى دةستنيشانكراو
= دةاللةتى ئاماذةيي

نيشانة بة ثيَى ميتؤدةكان

بارت روانینی كارنامەییەكانی تێپەڕاند ،كە نیشانەو مەبەستەكانیان
سينيؤلؤذياىو˛ پێیوایە»
كۆنتێكستی ناگۆیی كردوە
دەبەستەوەوى جەختی لەسەر
پێكەوە
سينيؤلؤذياى
سينيؤلؤذيا
رؤشنبريى
دةاللةت
ثةيوةندى˛
رەهەندی دەاللی بەپلەیەكی زۆر بوونی هەیە ،و زمان تاكە هۆكارە كە ئەم
ئێپستمۆلۆژییەكان
كۆنتێكست و شتەدال ناگۆیانە بكاتە دال،دالبۆیە هەموو بوارە
دال
خاون قووڵیێكی سۆسیۆلۆژی راستەقینەنو رووبەرووبوونەوەی زمامنان
سةرضاوة
مةدلول
لەوانەشە
دەاللەتەكانن،
چونكە شتەكان هەڵگری
لەسەرمةدلولواجبدەكات،
مةبةست
نيشانةى
نەبوونایەتە كۆنتێكستی سیمیۆلۆژیدةالىلیان كۆنتێكستی دالی ،ئەگەر تەداخلی
زمان نەبووایە ،یان ئەگەر لەگەل زمان تێكەڵ نەبوایە ،بۆیە سیفەتی
كۆنتێكستی سیمیۆلۆژیا لە زماندا بەدەستدێنێت ،بۆیە ڕۆالن بارت پێیوایە»
گرانە وێنای بوونی مەدلوالتی كۆنتێكستی وێنە ،یان شتەكان لە دەرەوەی
زمان بكرێت ،واتا بوونی نییە جگە لەوەی ناوی هەیە ،هەروەها جهانی
مەدلوالتەكان شتێك نییە جگە لە جهانی زمان 274.روالن بارت «رەگەزەكانی
سیمیای دەاللەتی لە كتێبی( رەگەزەكانی سیمیۆلۆژیا)و لە دوانەییەكانی
بونیادگەری وەك( دال و مەدلول ،دەستنیشانكردن وتێهەڵكێش) ،زمان
و قسەكردن ،چەقی جێگرەوە ،چەقی پێكهاتەیی)دا حەرسكردو هەوڵیدا
بەهۆی ئەم دوانە زمانەوانیانەوە لە دیاردە سیمۆلۆژیەكانی وەك ئەفسانە،
چێشتلێنان ،جل و بەرگ...،تاد نزیك ببێتەوە»275
نيشانةى
رؤشنبرييى

نيشانةى
ثةيوةنديةتى

وةرطرياوة لة ( مملكة النص)ص23
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د -ئاراستەی پاریسی سیمیۆتیكی :
«هەریەكە لە(گریامس  )GREIMASو(میشیل ئاریڤی MICHEL
 )ARRIVEو(كلود شابرول  )C.CHABROLو(جان كلود كوكی JEAN
 )CLOUDE COQUETنوێنەرایەتی دەكەن ،كاری ئەم قوتابخانە زیاتر
لە كتێبی»سیمیۆتیكا ،قوتابخانەی باریس» كە لە ساڵی 1982لەالیەن كلود
كوكیەوە باڵوكراوەتەوە دەردەكەوێت ،تێیدا ئەو هۆكارانەی كە وایكردوە
ئەم ئاراستەیە بەكاربهێنن خستوەتەروو ،رابەرانی ئەم قوتابخانەیە چەمكی
سیمیۆلۆژیایان فراوانكرد ،كە لە سیستمی نیشانەكان دەرناچێت بۆ چەمكی
سیمیۆتیكا ،كە مەبەستی لە زانستی سیستمی دەاللەتەكانە ،ئەم قوتابخانەیە
پشتیان بە لێكۆڵینەوەكانی ،سۆسێر ،هێلمسلیف ،پێرس بەستوە ،ئەمەش
دوای وەرگێڕانی كتێبەكانیان لەالیەن دول��ودال()DELLEDALLEو جویل
ریتوری( ،)JOELLE RETHOREهەروەها رابەرانی ئەم قوتابخانەیە گرنگیان
بە رشۆڤەی گوتارەكان و ڕەگەزە ئەدەبیەكان لە روانگەی سیمیۆتیكیەوە
دەدا ،مەبەستیان بوو یاسا جێگرەكانی بەرهەمهێنانی شتە دیارەكانی دەقە
جۆر بەجۆرەكان ئاشكرابكەن» 276ئەگەر لە كارەكانی سەرۆكی قوتابخانەكە
گریامس رامبێنین ،زۆربەیان لەسەر دەقی گیڕانەوەیی داهێنانی حیكایەتی
خورافین ،لەمەشەدا كاریگەرە بە كارەكانی ڤالدیمێر بروب ،V.PROPP
گریامس لە لێكۆڵینەوەكانیدا گرنگی بە دەاللەت و فۆرمییەتی ناوەڕۆك دەدا،
لەمەشدا «پشتی بە رشۆڤەی بونیادگەری دەبەست ،وەك لێكدانەوەی پێویست
و لەبەرچاوگرتنی گۆتارە دەقیە گیڕانەوەییەكان ،میتۆدی سیمیۆلۆژیش
پشتی بە دوو ئاست دەبەست(ئاستی روكەش ،ئاستی قووڵ) ،هەرچی ئاستی
روكەشیە دابەشدەبێت بەسەر دوو پێكهاتەدا  :پێكهاتەی گیڕانەوەیی كە
خۆی لە حاڵەتەكان و تەسەلسولی گۆڕدراوەكان و لەبەرچاوگرتنی بونیادی
كاركردندا دەبینێتەوە ،بەاڵم پێكهاتەی گوتاری كاری لەناو دەق و بە بونیادی
كارلێكییدا دەكرد ،لەگەڵ دیاریكردنی وێنەو جێكەوتەی واتا ،بەاڵم لەسەر
ئاستی قووڵ قسە لەسەر دوو ئاست دەكرێت  :ئاستی چوار الیی سیمیایی
لۆژیكی،و ئاستی پێكهاتەی سیمیۆلۆژی «277
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ه -ئاراستەی سیمیۆتیكای مادی :
«رابەری ئەم ئاراستەیە(ژولیا كریستیڤا)JULIA KRISTIEVAی��ەو لە
لێكۆڵینەوەكانیدا هەوڵدەدات گونجاندن ،یان سەركەوتن لە نێوان زمانەوانی
و رشۆڤەی ماركسیدا بكات ،ئەمەش لەپێناو دۆزینەوەی هاوسێیەتی لە نێوان
دەرەوەو ناوەوەدا ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت ،گرنگی زۆری بە نیشانە داوە
لەو پەیوەندیەی كە بە سەرچاوەی مادیەوە هەیەتی»278
«ژولیا زاراوە سیمیۆتیكیەكانی بەكارهێناوە ،لەپێناو گەیشنت بە
دەاللەتەكان لە دەقە لێكدراوەكاندا ،كرستیڤا جەخت لەسەر بەرهەمی
ئەدەبی دەكاتەوە لەبری داهێنانی ئەدەبی ،ئامانجی دەاللەتەكە نەبوو،
بەڵكو مەدلولیەتەكەیەتی ،بۆیە زاراوەی خاوەن رەهەندی ماركسی وەك
بەرهەمهێن و مومارەسەی دەاللەكان و بەرهەمهێرناو ،تەوزیفدەكرد بە
پێچەوانەی ئەو زاراوانەی كە لەبیری سەرمایەداری و الهوتی وەك داهێنەرو
داهێنانی هونەری تەوزیفكردوە «279
و -ئاراستەی سیمیۆلۆژیای هێامیی :
لەناو ئاراستە سیمیۆلۆژییە فەرەنسییەكان باس لەقوتابخانەی»(ئیكس)
دەكرێت و رابەرانی بریتین لە(جان مولینۆ  )JEAN MOLINOو(جان جاك
ناتیی  )JEAN JACQUES NATTIERZسیمیۆلۆژیای ئەم قوتابخانەیە بە
تیۆری ئیشكالی هێامیی ناو دەبرێت ،هەر یەكە لە مولینۆ و ناتیی ئیلهامی
زۆریان لە تیۆرەكەی پێرس ،كە لە مەسەلەی نیشانەدا بەرفراوانە وەرگرتوە،
لەگەڵ كارنامەو چەشنەكانی وەك ئاماژەو ئایكۆن و رەمز.
« لەگەڵ ئیستعابكردنی فەلسەفەی( كاسیرز)ی هێامیی،كە وا سەیری
مرۆڤ دەكات ئاژەڵێكی هێامیە ،ئەم سیمیۆلۆژیایەش كار لەسەر سیستمی
هێامیی دەكات ،ئەمەش لە جێگەی ئەو نیشانەی كە كاریان لەسەركراوە،
لە ئاراستەو قوتابخانە سیمیۆلۆژیەكانی تردا ،لەمەشدا واتە لە كۆكردنەوەی
بۆچوونەكانی هەریەكە لە پێرس و كاسیرز سەركەوتوو ب��وون ،لێرەوە
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لێكۆڵینەوەی ئەم ڕەگەزانە لە ڕوانگەی سێ ئاستەوە دەبێت ،ئاستی شیعریی،
ئاستی بێالیەنی ،یان مادی ،ئاستی ئیستاتیكی و جوانناسی ،ئەم ئاستانەش
بۆ رەمز وەك كارنامەن ،ئاستی یەكەم :سەرقاڵی پەیوەندی بەرهەمهێن و
بەرهەمە ،ئاستی دووەم :سەرقاڵی بەرهەمە لە خودی خۆیدا ،بەاڵم ئاستی
سێیەم :سەرقاڵی گرنگیدانی بەرهەمە لە پەیوەندی بەوەرگرەوە»،لە ئەنجامی
گەشەكردنی ئەم ئاستانەش تێورەكانی وەرگرو قبووڵكردنو ئاراستەی دەقی
زیاتر گەشەیانكردو بەشداریانكرد لەدەركەوتنی قوتابخانەی(كونستانس)ی
ئەڵامنی و ئیستاتیكای وەرگر ،الی هەریەكە لە جوس  JAUSSو ئیزەر »ISER
«280
.3قوتابخانەی روسی :
هەرچەندە فۆرمالیستی دەرنەكەوت ،تا ئەو كاتەی ئەدەب و رەخنەی
روسی دووچاری قەیران بوو ،بە تایبەتی پاش باڵوبوونەوەی ئایدۆلۆژیەتی
ماركسی و باڵوبوونەوەی شیوعیەت و پەیوەستكردنی ئەدەب بەچوارچێوەی
سۆسیۆلۆژییەوە لە شێوەی ئاوێنەیەكی رەنگدانەوەیی ،ئەمەش لە یەككاتدا
زیانی بۆ هونەر و ئەدەب هەبوو ،لەگەڵ ئەمەشدا»فۆرمالیستی روسی بە
النكەی چاالكی كارەكی لێكۆڵینەوەی سیمیۆتیكی لە ئەوروپا دادەنرێت ،بە
تایبەتی فەرەنسا ،ناوی راِستەقینەشی كۆمەڵەی(ئۆپۆیاز-ئەبویاز )OPOIAZ
ە ،ئەم كۆمەڵەیەش وەك پەرچەكردار لە بەرامبەر باڵوبوونەوەی لێكۆڵینەوە
ماركسیەكان لە روسیا سەریهەڵدا ،بە تایبەتی لە بواری ئەدەب و هونەردا ،ئەم
كۆمەڵەیە كۆمەڵێك ركەبەریان بەرامبەر دروستبوو ،بە فورمالیستی تاوانبار
دەكران ،وەك تروتسكی لە كتێبی(ئەدەب و شۆڕش)دا كردویەتی و ماكسیم
گۆرگی ،ئەگەرچی ناتشارسكی لە ساڵی  1930فۆرمالیستی بەوە وەسفكرد ،كە
تاوانیكی وێرانكاری خاوەن رسوشتی ئایدۆلۆژییە «.281
ساڵی  1930كۆتایی فۆرمالیستە رووسیەكان بوو ،حەتتا یەكێك لە
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سۆسیۆلۆژیە روسیەكان وەك( ئەرفاتۆف) هەوڵی بۆداو ویستی میتۆدی
فۆرمالیستی لەگەڵ لێكدانەوەی ماركسیدا موتوربە بكات ،هەرچەندە
شەپۆلەكەی گواسرتایەوە بۆ پراغی پایتەختی چیكۆسلۆڤاكیا ،لەگەڵ ئەمەشدا
یاكۆبسۆن حەلقەی براغی زمانەوانی لەگەڵ تروبتسكوی دروستكرد ،پاشانیش
زمانەوانی بونیادگەری و قوتابخانەی زمانەوانی كارنامەیی لێكەوتەوە،
بۆماوەیەكی زۆری��ش میراتی فۆرمالستی مایەوە ،تاوەكو قوتابخانەی
بونیادگەری سیامئی ئەدەبی و رۆشنبیری نوێی دەرك��ەوت كە نارسابوو
بە(تارتۆ) بەهۆی زانكۆی(تارتۆ) مۆسكۆوە .282
«لە ڕاستیشدا فۆرمالستی روسی بەهۆی دووكۆمەڵەوە گەشەیكرد :
.1حەڵقەی مۆسكۆی زمانەوانی  :1915كە گرنگرتین كەسایەتی یاكۆبسۆنەو
لەرێگەی لێكۆڵینەوە لە فۆنەتیك و فۆنۆلۆژیەكانەوە ،گرنگی و بایەخی بە
زمانەوانی دەدا ،هەروەها شیعریەتیشی لەزۆر ڕوانگەی وەك ریتمو دەنگ و
پێكهاتەوە دەوڵەمەند كردوە.
.2حەلقەی ئەبویاز لە لینینگراد :ئەندامەكانی خوێندكارانی زانكۆ بوون،
بەاڵم هێڵی بە یەكگەیشتنی نێوان ئەم دوو قوتابخانەیە ،بریتی بوو لە
گرنگیدان بە زمانەوانی و حەماسەت بۆ شیعری نوێ لە ئایندەدا «.283
فۆرمالستی روسی جەختی لەسەر دوو بنەمای سەرەكی دەكردەوە :
.1بابەتی ئەدەب ئەدەبیەتە ،واتە جەختكردنەوە لەسەر تایبەمتەندی
كرۆكی هەموو ڕەگەزێكی ئەدەبی.
.2تەركیزكردنەوە لەسەر فۆرم بە مەبەستی تێگەیشنت لە ناوەڕۆك ،واتە
فۆرمییەتی ناوەڕۆك و رەفزكردنەوەی دوانەیی شێوەو ناوەڕۆكی نەگونجاو.
گرنگرتین رابەرانی فۆرمالستی روسی بریتین لە(رۆمان یاكۆبسۆن،
میخائیل باختین ،شلوفسكی ،ڤالدیمێر ب��رۆب ،یوری تینیانوف ،بوریس
ئیخنباوم ،توماشفسكی ،مكاروفسكی) ....،گرنگیدانی هەر یەك لەمانە ،لەسەر
بنەمای جیاوازی لە نێوان شیعرو پەخشاندا بووە ،دواتر پەیوەست بووە بە
وەسفی گەشەی رەگەزە ئەدەبییەكان ،و زۆربەی لێكۆڵینەوەی فۆرمالیستەكان
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باڵوكرانەوە ،پاشان وەرگێڕان و لە گۆڤاری شیعریەت()POETIQUEو
گۆڕان( )CHONGEدا باڵوكرانەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا موكاروفسكی گرنگی و
بایەخی بە وەسفی زمانی شیعریی دەدا ،بەاڵم یاكۆبسۆن گرنگی بە مەسەلەی
شیعریی و زمانەوانی گشتی دەدا ،بەتایبەتی دەنگسازی و فۆنۆلۆژیادا ،بەاڵم
سیمیائی ڤالدیمێر بروب بایەخی زۆری بە حكایەتی سەرسوڕئامێزی روسی
دەداو هەندێ یاسای بۆ دیاریكرد».284
لێكۆڵینەوەی فۆرمالستە روسیەكان لە یەككاتدا تیۆری و پراكتیكی
ب��وون ،دەرئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوانەش قوتابخانەی تارتۆ TARTU
دەردەك��ەوت ،كە بە گرنگرتین قوتابخانەی سیمیۆلۆژی روسی دادەنرێت،
رابەرانی بریتین لە(یوری لومتان) خاوەنی(بونیادی دەقی هونەری) پیتەر
ئوسبینسكی،تۆدۆرۆف ،لیكومتسیف .A.M ،بینتگریسك) ،كارەكانیان
كۆكرایەوەو لە كتێبی(كارەكان لەبارەی سیستمی نیشانەكان ...تارتۆ) 1976
باڵوكراوەتەوە 285
تارتۆ جیاوازی لە نێوان سی زاراوەدا دەكرد:
-1سیمیۆتیكای تایبەتی ،كە بریتییە لە لێكۆڵینەوە ل��ەو سیستمە
نیشانەییانەی كە خاوەن ئامانجی پەیوەندین.
-2سیمێوتیكای مەعریفی ،كە گرنگی بە سیستمە سیمیۆلۆژیەكان و
ئەوانەی لەو دەچن دەدات.
-3سیمێوتیكای گشتی ،كە دەبێتە كەفیلی تەنسیقی نێوان هەموو
زانستەكانی تر ،بەاڵم تارتۆ سیمیۆتیكای خاوەن رەهەندی ئێپستمۆلۆژی
هەڵبژارد».286
بەم شێوەیە ئەم قوتابخانەیە گرنگی بە سیمیۆلۆژیای ڕۆشنبیری دەدا،
بە شێوەیەك وای لێهات ئاراستەی سیمیۆتێكای تایبەت بە رۆشیریی ،دوولقی
لێبوویەوە(ئیتالی و روسی) واتە گروپی( تارتۆ -مۆسكۆ) گرنگی تایبەتی
بەرۆشنبیری دەدا ،بەوەی «دەفرێكی گشتگیرە هەموو الیەنە رەفتاریەكانی
مرۆڤی تاكو كۆی تێدا كۆدەبێتەوە ،ئەم رەوشتەش لەچوارچێوەی سیمیۆتیكادا
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پەیوەستدەبێت بە بەرهەمهێنانی نیشانەكان و بەكارهێنانەكان ،پێیانوایە
نیشانە دەاللەتەكەی بەدەستناهێنێت ،تەنها لەوبارەی كە لە چوارچێوەی
ڕۆشنبیریدا هەیەتی ،و هەرگیز سەیری نیشانە بە تاكی ناكەن ،بەڵكو باس لە
سیستمی دالی دەكەن ،واتە لە كۆمەڵێك نیشانەوە سەیری دانەیەكیان ناكەن،
كە سەربەخۆ بێت لە سیستمی تر ،بەڵكو لەو پەیوەندییانە دەكۆڵنەوە كە
بەیەكیانەوە دەبەستێت ،ئیدی ئەوە لەناو ڕۆشنبیرییێكدا بێت(پەیوەندی
ئەدەب بە بونیادە رۆشنبیرییەكانی تری وەك( ئاین ،ئابوری ،شێوەی ساڵو...
تاد) یان دەیانەوێت ئەو پەیوەندیانە ئاشكرا بكەن ،كە بەرزی رۆشنبیرییەك
بە پێی گەشەسەندنی كاتی پێكەوە دەبەستێتەوە ،یان لە نێوان ڕۆشنبیرییە
جیاوازاكان ،لەپێناو زانینی ڕەگەزە لێكچوو و جیاوازەكان ،یان لە نێوان
ڕۆشنبیری و ناڕۆشنبیریدا»287
بەگشتی گرنگیدانی فۆرمالستی روسی و پشتگیریكردنی تیۆری و
پراكتیكیان بەهۆی:
.1گرنگیدان بە تایبەمتەندی ئەدەب و جۆرە ئەدەبیەكان ،واتە گەڕان
بەدوای ئەدەبیەت و ئەوشتەی ئەدەب دەكاتە ئەدەب.
.2فۆرمییەتی ناوەڕۆكە ئەدەبی و هونەرییەكان.
.3سەربەخۆبوونی ئەدەب لەهەر دەردانێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
و ئابووری و مێژوویی(لێكۆڵینەوە لە ئەدەب وەك بونیادێكی سەربەخۆ لە
كانگا).
.4یەكخسنت لە نێوان بۆچوونی پێرس و سۆسێر لەبارەی نیشانەوە(
بۆمنوونە كارەكانی دیمێرتی لیكوماسیف)
.5جەختكردنەوە لەسەر لێكدانەوەی پێویست و گونجاو ،لەپێناو
ئاشكراكردنی تایبەمتەندی كاری ئەدەبی.
.6بەكارهێنانی زاراوەی سیمیۆتیكا لەبری سیمیۆلۆژیا.
.7گرنگیدان بە سیمیۆلۆژیای مەعریفی و چڕبوونەوە لەسەر شێوە
ڕۆشنبیریەكان.
.8پێداگری لەسەر خاسیەتی جیاوازی و الدان لە نێوان شیعرو پەخشاندا.
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.9بڕوابوون بە پەرتێنبوونی(االستهالك) سیستمەكان و نوێبوونەوەیان و
گەشەكردنیان بەبەردەوامی.
.10ئیكتیفا نەكردن لەكاتی تیۆری و پراكتیكی لەسەر كارە گرنگ و
بەناوبانگەكان لەبواری ئەدەبدا ،بەڵكو فۆرمالستە رووسیەكان ڕوویان لە
رەگەزە ئەدەبیەكان كردوە ،ئیدی هەر بەهایەكیان هەبوایە وەك ئەدەبی
یادەوەری(مژكرات)و مراسالت ،بە مەبەستی بەشداریكردن لە مەدحكردنی
كاری گەورەدا ،هەروەك چۆن میخائیل باختین لە ڕەگەزە میللیەكانی دنیادا
لە كتێبی(شیعریەتی دوستویفسكی)دا كردی288.
 .4قوتابخانەی ئیتاڵی :
ئەم ئاراستەیەش هەر یەكە لە ئامربتۆ ئیلكو( )U.ECOو(روسی الندی
 ROSSI LANDI)289ڕابەرایەتیان كردوەو گرنگیان بە دیاردە ڕۆشنبیریەكانی
دەدا ،بەوپێیەی بابەتەكانی پەیوەندی كۆنتێكستی دەاللین ،لەپاڵ سیمیۆتیكای
ڕۆشنبیری لە روسیادا ،ئامربتۆ ئیكو پێیوایە « ،تاوەكو ئەم سی مەرجەی بۆ
دەستەبەر نەكرێت ،ڕۆشنبیری گەشە ناكات:
.1كاتێك كەسی بیرمەند كارە نوێیەكەی پشت بەستو بێت بە شتێكی
رسوشتی.
.2كاتێك ناوی ئەو شتە نرا ،بەو پێیەی لە شتێكی تردا بەكاردێت ،مەرج
نییە هەرگیز ئەم ناوە بە دەنگێكی بەرز بوترێت ،هەر وەك چۆن مەرج نییە
بە وانی تر بوترێت.
.3كاتێك ئەو شتە دەناسین ،بەوپێیەی شتێكە وەاڵمی كارێكی دیاریكراو
دەداتەوەو خاوەن ناوێكی دیاریكراوە ،مەرج نییە جاریكی تر بەكاریبهێنین،
چونكە ئەوەندە بەسە كە بیناسین 290
«ئیكۆ پێ لەسەر ئەوە دادەگرێت ،كە هەموو پەیوەندییەك بریتییە
لە رەفتارێكی بە بەرنامە ،و هەموو كۆنتێكستێكی پەیوەندیداری كارێك
ڕادەپەڕێنێت ،هەروەها لەوانەیە هەموو كۆنتێكستێكی خاوەن رەنگاڵەی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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تێكەڵكراو ،ڕۆڵێكی پەیوەندیداری ببینێت ،جگە لەمەش ڕۆشنبیریی كارەكەی
تەنها لە پەیوەندیدا قەتیس ناكرێت ،بەڵكو تێگەیشتنی ،دەبێت تێگەیشتنێكی
ڕاستەقینە و بەبەرهەم بێت و ،تەنها بەسیامو فۆرمی پەیوەندیداری نەبێت
تەواو نابێت « ،291بۆیە یاسای پەیوەندی بریتییە لە یاساكانی ڕۆشنبیریی،
هەروەها سەرەنجی رادەی پەیوەندی و رێڕەوگرتن لە نێوان یاسا تۆكمەكانی
پەیوەندی رۆشنبیری دەدەین ،لەسەر ئەم بنەمایەش یاساكانی پەیوەندی
بریتییە لە یاساكانی ڕۆشنبیریی ،ئەمەش وات��ە یاسای كۆنتێكستەكانی
سیمیۆتیكی ،بریتییە لە یاساكانی ڕۆشنبیریی.
(روسی الندی) سیمیۆتیكا بەسێ جۆر دیاریدەكات :
.1چەشنەكانی بەرهەمهێنان(كۆی هێزی بەرهەمهێنان و پەیوەندیەكانی
بەرهەمهێنان).
.2ئایدۆلۆژییەكان(پالنە كۆمەاڵیەتیەكان لە چەشنی گشتی).
.3بەرنامەكانی پەیوەندی(پەیوەندی گۆیی و ناگۆیی)292
ئەم سیمیۆلۆژیایە بە نەنزعەی مرۆیی دەگەشێتەوە ،چونكە تەركیز لەسەر
مرۆڤ و مێژوو دەكاتەوە ،هەروەها سیمیۆتیكا الی روسی الندی «زانستێكی
گشتگیری نیشانەو پەیوەندییە»293
د .جمیل حمداوی دەڵێت»جێگەی سەرنجە ئەم ئاڕاستە ئیتاڵیە لەگەڵ
قوتابخانەی(تارتۆ) ی روسی لە تەركیزكردن لەسەر سیمیۆلۆژیای ڕۆشنبیریی
یەكدەگرێتەوە ،چونكە دیاردەكانی ڕۆشنبیریی خ��اوەن مەبەستیەتی
پەیوەندییەتین»294
مارسیلۆ داسكال بە گرانی بڕیار لەسەر باسكردنی یەك سیمیۆلۆژیا،یان
تیورە سیمیۆلۆژیە هاوڕەگەزەكان دەدات ،كە لەوانەیە قوتابخانەیەك یان
ئاراستەیەكی بێالیەن بەتەنها دروستبكەن ،لەم ب��ارەوە دەڵێت» لەگەڵ
ئەم نەواتە هاوبەش و گرنگەدا ،هەروەها گرنگی پرۆژەكەو هیوایەكی
دامەزراوەیی گەورەدا ،پێویستە دان بەوەدا برنێت سیمیۆلۆژیای گشتی ئەمڕۆ
وەك زانست لەسەرەتادایە «295
بەاڵم بوونی قوتابخانە و ئاراستەی جیاواز دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی
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بۆچوونی رابەرانی ئەم زانستە(پێرس ،سۆسێر) ئەمەش ئەوە دەردەخات
سیمیۆلۆژیا میكانیزمێكی هەڵوەشاندنەوەو بونیادنانەوەیە ،لەگەڵ
لەبەرچاوگرتنی جیاوازی یان لێكچوونە كۆنتێكستیەكانی بونیادگەری لەناو
دەقەكان ،یان گوتارەكان و چاالكیە مرۆییەكان وەستاوە ،لەبەرئەوەی
سیمیۆلۆژیا لەسەر كۆمەڵێك بنەمای رێڕەوی پێویست بنیادنراوە ،لەوانە(
هەڵوەشانەوەو بنیادنانەوە ،دەاللەت و پەیوەندی ،رشۆڤەو هێرمێنۆتیكا،
روخسارو ناوەڕۆك) ،چونكە سیمیۆلۆژیا مامەڵە لەگەڵ دەق و گوتارەكان،
هەڵسوكەوتی مرۆیی ،چاالكیە مرۆییەكان دەكات ،بەوەی نیشانە ،رەمز،
ئاماژە ،ئایكۆن ،خواستنە دالیەكان ،دەتوانن كرداری پەیوەندی بهێننەدی،
هەروەها دەتوانرێ قسە لەسەر سیمیولۆژیا بكرێ ،بەو پێیەی تیۆرێكی
گشتییەو بۆ نیشانەكان فەلسەفەیەكی گشتگیرە ،لەهەمانكاتدا دەبێتە
پرۆگرامێكی پراكتیكی لێكدانەوەی دەق و گوتارەكان.
تەوەری سێیەم :میتۆدەكانی لێكدانەوەی سیمیۆلۆژیای ئەدەب
.5میتۆدی لێكدانەوەی سیمیۆلۆژی:
بەو پێیەی سیمیۆلۆژیا كاركردنە لەناو نیشانەدا ،لەبەرئەوە»زانستی
سیمیۆلۆژیا لوتكەی لێكۆڵینەوەی بونیادی زمانەوانییە ،چونكە جەخت
لەسەر نیشانەی زمانەوانی دەكاتەوە ،نیشانە زمانەوانییەكانیش دووڕووی
یەكگرتویان هەیەو ناتوانرێت لە یەكرتی جیابكرێنەوە(دال و مەدلول)،
رەخنەی سیمیۆلۆژی وایدەبینێت ئەدەب سستمێكە لە نیشانەكان كە پشت بە
ڕژێمی زمانی دەبەستێت ،هونەرمەند یاری بە هێامكان دەكات ،وەك ئەوەی
ئەم چاوبەستە بزانێت ،یاریەكەشی چێژ بەخشە و هەوڵیشدەدات ئەوانی
تریش چێژی لێوەربگرن و لە وروژاندنەكەی بگەن ،لێرەوە بارت دەڵێت «ئەو
نازناوە لە سیمیۆلۆژیا دەنێم ،لەبەرئەوەی كۆی ئەو پرۆسانەیە(العملیات) كە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ڕێگە بەیاریكردنی واتاكان دەدات ،وەك ئەوەی یاری بە میانە جیاوازەكان
دەكات ،بەاڵم بە وەهم دەیكات «296
«بارت لەو زانا سیمیۆلۆژیایانەیە كە بیرۆكەی پەیوەندی جێگیر لە نێوان
دالو مەدلولدا رەفز دەكات ،لەوانەیە كە وتویانە ئاماژەكان سەرئاو دەكەون،
بۆئەوەی مەدلولەكان سەرەنجراكێش بكات ،لەگەڵ یدا یەكدەگرێ و دەبنە
چەندین مەدلولی تری چەندجارە ،بۆئەوەی مەدلولی تری بۆ ڕابكێرشێت،
ئەمەش وشەكە ئازاد دەكات و دەیكاتە(ئاماژەی ئازاد) و(حاڵەتی ئامادە)،
چونكە لەبەردەمامندا ئامادەیە ،لەبەرامبەریشدا(مەدلول) حاڵەتی(نائامادە)
دەردەخات ،چونكە پشت بە زهنی خوێنەر دەبەستێت ،بۆئەوەی بیهێنێتە نێو
دنیای ئاماژەوە ،ئەم پەیوەندیەش تەنها بەكاری خوێنەر نەبێت گەشە ناكات،
كە ئەم پەیوەندیە بونیاد دەنێت و لە نێوان دالو مەدلولدا هەڵیدەسەنگینێت
و ناوی دەنێت سیمیۆلۆژیا ،چونكە پەیوەندی لە نێوان دالی ئامادە بریتییە
لە(وشەكە) و مەدلولی نائامادەش(وێنە زهنییەكەی)یە ،مەدلول پەیوەستە
بە دال��ەوەو زەحمەتە بەبی دال مەدلول وێنابكەین « ،297لەپێناو ئەم
هەنگاوەشدا پێویستە پاشخانێكی ڕۆشنبیری هەبێت ،بە شێوەیەك وامان
لێبكات ڕەگەزە نائامادەكان دیاریبكەین ،خوێنەر لەسەریەتی ناوەڕۆكی
دەق بخوێنێتەوە ،هەروەك چۆن روخساری دەخوێنێتەوە ،ئەمەش بۆئەوەی
بتوانێت خەیاڵزایی(تخیل) بكات ،دواتر باش رشۆڤەی بكات بە رشۆڤەیەكی
سیمیۆلۆژی داهێنەرانە ،ئەمەش مەهارەتێكە خوێنەری بەتوانا پاش ماوەیەكی
زۆر بەدەستیدەهێنێت ،بەمەش «خوێندنەوە دەبێتە كارێكی داهێنەرانە وەك
نوسینی دەق ،گومانی تێدا نییە ،دەق بەداوی باوكێكەوەیە بیگرێتەخۆی،
باوكیش خوێنەرێكی ڕاهاتوە ،لە ڕێگەی ئەمەشەوە دەق لەگەڵ مرۆڤ و
زماندا ،دەكەوێتە ملمالنێیەكی هەڵچوونی داهێنەرانەوە».298
«بارت ئەوە ڕەتدەكاتەوە ،كە كاری ئەدەبی دەقێكی ئەدەبی(بەرهەم)
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بێت ،وایدەبینێت(نیشانە) لەسەر شتێكە كە لە پشتیەوەیەو كاری ڕەخنەگریش
دەبێتە لێكدانەوەی دەاللەتەكان و ئاشكراكردنی سنورەكانیانە ،بە شێوەیەكی
بنچینەیش سنوری شاراوە(= مەدلول) ،بۆیە بارت وایدەبینێت رەخنە بریتییە
لە كارێكی رشۆڤیی بۆ هەر دەقێك ،لەپێناو دۆزینەوەی واتای قووڵ ،زمانی
ئەدەبیش بریتییە لە كۆمەڵێك نیشانە ،كە پێویستە رشۆڤەی بكات ،بۆئەوەی
ئاستی ژێرخانی بدۆزێتەوە ،واتە مدلول ،بەو پێیەی نیشانە پێكهاتوە لە دال و
مەدلول ،كاری رەخنەگریش پاڵنانە بە مەدلولەكانەوە بۆ دواوە ،بەشێوەیەك
كە كۆتاییان نییە 299».ئەم میتۆدە چەند لقێكی لێدەكەوێتەوە :
أ-میتۆدی لێكدانەوەی دابەشكاری:
«ئەم جۆرە پشت بە تیۆری رەفتاری دەبەستێت و بلۆم فێڵدی ئەمریكی
سەرۆكایەتی دەكات ،پێیوایە وشەكان ل��ەدەرەوەی كۆنتێكستەكاندا هیچ
واتایەكیان نییە ،وشەكان كارنامەی خۆیان هەیەو نیشانەی وشەكان لەناو
گوتارەكەدا و لەگەڵ وشەكانی تردا واتاكانی دیاریدەكات300».
تیۆری رەفتاریش تەركیز لەسەر ئەوە دەكات ،كە بەكارهێنانی زمان
لەپەیوەندی و پەیوەندیكردندا ،پێویستی پێیەتی ،هەروەها گرنگیدەدەن
بەو الیەنەی كەدەتوانرێ بەئاشكرا چاودێری بكرێت ،بەمەش نەیارە لەگەڵ
تیۆری وێناكردن كە جەخت لەسەر بیر یان وێنادەكاتەوە ،تیۆری رەفتاری بۆ
ماوەیەكی زۆر دەستی بەسەر كێڵگەی سایكۆلۆژیدا گرت301».
«بەاڵم تیۆری كۆنتێكست كە میتۆدی دابەشكاری پشتی پێدەبەستێت،
خ��اوەن میتۆدێكی زانستیە و فیرپ  FIRTHسەرۆكایەتی دەك��ات و
جەخت لەسەر كارنامەی كۆمەاڵیەتی دەكاتەوە و دەڵێت «مانای وشە
لەبەكارهێنانەكەیدایە ،یان لەو ڕێگەیەی كە پێیبەكاردەهێرنێت ،یان ئەو
ڕۆڵەی كە دەیبینێت ،واتاكەشی ئاشكرا نابێت ،تەنها لە ڕێگەی كۆنتێكستی
یەكەمی زمانەوانییەوە نەبێت ،بەمەش لێكۆڵینەوە لە واتای وشەكان ،داوای
رشۆڤەی كۆنتێكستەكانو هەڵوێستەكانی وشە دەكات ،كە دەیبینێت و مانای
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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وشەش یەكسانە بەو فرە كۆنتێكستیەی كە دەیبینێت( كۆنتێكستی زمانەوانی،
سۆزی ،ڕۆشنبیری ....تاد) .یەكێك لەو زمانەوانانەی كە هەنگاوێكی بە میتۆدی
كۆنتێكستی بەرەو میتۆدی لێكدانەوەیی نا(ئۆملان )OLLMANNەو پێیوایە
لەسەر فەرهەنگزانە كە لەناو كۆنتێكستەكەیدا ،ڕەچاوی هەموو وشەیەك
بكات ،پاشان هۆكاری هاوبەشی گشتی لە نێوان كۆنتێكستەكاندا چڕو كورت
بكاتەوە302».
ب -میتۆدی لێكدانەوەی چەمكی:
ئەم میتۆدە وەك دژە میتۆدی دابەشكاری سەریهەڵدا ،بەوەی ڕووبەڕووی
كۆمەڵێك گرفت بوویەوەو نەیتوانی لەرووی تەكنیكەوە چارەسەریان بكات،
میتۆدی چەمكی پشت بە هەڵێنجان و عەقاڵنییەت و زهنییەت دەبەستێت،
ئەوەی كە پشتی بە میتۆدی وێنایی یان عەقاڵنی دەبەست جۆن لۆكەو دەڵێت»
بەكارهێنانی وشەكان پێویستە ئاماژەیەكی حەساس بن بۆ بیرەكان،چونكە
ئەو بیرانەی كە نوێنەرایەتی دەكەن ،دەبنە مەغزای راستەوخۆو تایبەتییان،
ئەم تیۆرە زمان وەك هۆكارێك ،یان ئەداتێكی پەیوەندی بیرەكان دەزانێت،
بەاڵم ئەم بیرانە كە لەزهنامندا دێن و دەچن ،بەپێی ئەم بیردۆزە بوارێكی
سەربەخۆیان هەیەو كارنامەشیان سەربەخۆیە لەزمان»303
ك��ارەك��ان��ی ئ��ەم میتۆدە ب��ەه��ۆی بەرهەمەكانی هێلمسلیف و
بەشداریكردنی لە دامەزراندنی یانەی زمانەوانی كۆپنهاگن لە ساڵی 1931
دا ،پاشان گروپی(ئەلگلو سیامتیكی) ی زمانەوانی دادەمەزرێنێت ،كە
ئامانجی گەشەپێدانی چەمكی زمانە بە جۆرێك كە تێیدا قووڵ ببینەوەو وای
دادەنێت فۆرمێكە خاوەن سەربەخۆیی تەواوی خۆیەتی ،بەمەش لەوانی دی
جیادەبێتەوەو لێكدانەوەی زمانەوانیش ،پێویستە ڕێگە بدات بە گەیشنت بە
زانین و دیاریكردنی ڕەگەزە كۆتاییەكانی زمان ،چونكە «هێلمسلیف خاوەن
روانینی تایبەت بە خۆی هەیەو ناچاربوو ئامێری زاراوە(جهاز املصگلحات)
سۆسێریەكان بگۆڕێت بە ئامێری تایبەتی خۆی ،بەوەی الی ئەم(دال ،دەلیل،
مەدلول) ی سۆسێری نەماو لەبریدا ئاستی گوزارشت و ئاستی كرۆكی دانا»304
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هێلمسلیف بەهەمان شێوەی بارت سیمیۆلۆژیا لەزمانەوانی گشتیەو
لەهەموو نەسەقەكان دەكۆڵێتەوە ،لەگەڵ ئەوەی سەرەنج لەهەمەجۆری
لەنێوان نەسەقە زمانیو نازمانییەكانیش داوە ،305بۆیە الی هێلمسلیف هەموو
نیشانەیەك دالو مەدلول ،گوزارشت و ناوەڕۆك ،شێوەو مادە ،محورەی مانا
«استبدالی»و محورەی پێكهاتەیی هەیە »،306بۆیە دەڵێت «هەموو نەسەقێك
شیاوی ئەوەیە وەربگێرێت بۆ نەسەقی زمانیو ئەم نەسەقە زمانییەش،
شیاوی ئەوەیە بێتە نەسەقی سیامئی گشتی» 307بەم پێیە هیلمسلیف پێیوایە
«سیامی گشتی لەهەموو نەسەقەكان دەكۆڵێتەوە لەرێگەی دوو لقی گرنگەوە
كە بریتین لە»سیامیی دیاریكراوی )SEMIOTIQUE DENOTATIVE
كە لەئاستی دیاریكردنی نیشانەكان دەكۆڵێتەوە ،لەگەڵ سیمیائی ئیحائی(S.
 )CONNOTATIREكە گرنگی بەئاستی ئیحائی ئەم نیشانانە دەدات.308
الی(هێلمسلیف) چەمكی كارنامە»(پەیوەندی لە نێوان زاراوەكان) ڕۆلێكی
گرنگ دەگێڕێت ،دەق بەوە جیادەبێتەوە كە خاوەن توانستێكی لێكدانەوەییە
بۆ یەكەی بچوكو زۆر بچوكرت ،بە پێچەوانەی شێوەكانی تری پەیوەندیكردن،
وەك ئیشارەتەكانی هاتوچۆ(سەوز ،سور) ئەم شێوە گوزارشتیانە ناوەڕۆكی
تایبەتیان هەیە ،لەگەڵ ئەوەی یەكەی لێكدانەوەی زمانی ڕەمزە و دەاللەتی
خۆی هەیە «309
ج -میتۆدی لێكدانەوەی ئاماریی :
«ئەم میتۆدە كار لەسەر ئەوە دەكات ،نەخشەیەك دروستبكرێت و
هەموو وشە وەك یەكەكان(،لێوەرگیراوەكان) كە یەك بنچینەیان هەیە ،پاشان
كۆنتێكستێكیان بۆ بنیادبرنێت ،بۆ منونە بییر گیرۆ( )250وشەی لەواتای غەش
كۆكردوەتەوە(غش ،غشاش ....تاد)»310
زیف  O.K.ZIPFزمانەوانی ئەمریكی دووب��ارە ب��وون��ەوەی وشە
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لە دەقێك ل��ەدەق��ەك��ان ،ی��ان لە كۆمەڵێك دەق��دا چەسپاند ،لەجۆری
دابەشكردنە جێگیریەكەیەوە سەیری دەكرێت ،وشەكانی خشتەكەش بەپێی
دووبارەبوونەوەیان دابەشدەكرێن ،لەالیەكی ترەوە پەیوەندێكی بەهێز لە
نێوان وشە چەندبارەبووەكاندا هەیە ،ئەوانەش كە رێژەی دووبارەبوونەوەیان
كەمە ،ئەوا لە ژمارەیەكی زۆری وشە پێكهاتون ،بۆمنوونە ئەگەر لەدەقێكدا()600
وشە یەك جار بەكارهات ،دەبینین( )200وشە دووجار بەكارهاتوون ،یانیان
سێ ...ئەم رێژەیەش جێگیرو جیهانییە «311
ئەم میتۆدە پێشت بەوە دەبەستێت ،كە بۆئەوەی لەواتای وشەكە
بگەین ،پێویستە لەواتای ئەو كۆمەڵە وشەی كە پێوەی پەیوەسنت لە ڕوانگەی
دەاللەتەوە بگەین ،پاشان لە پەیوەندی نێوان وشەكان لەناو كێڵگە یان بابەتە
الوەكیەكە بكۆڵینەوە.
.6میتۆدی(تێل كێل):
«كۆمەڵەی( )TEL QUELپێگەیەكی بەهێزی لە ڕۆشنبیری فەرەنسی
بە گشتی و ڕەخنەی ئەدەبی فەرەنسی بە تایبەتی هەیە ،هەر لەسەرەتای
شەستەكانەوە تاوەكو ئەمڕۆ كۆمەڵێك بیرمەندو ڕەخنەگری گەورەی بۆ الی
خۆی راكێشاوە و شەپۆلێكی ڕەخنەیی لە ڕۆشنبیری فەرەنسی سەردەمدا
وروژاند»312
«ئەم كۆمەڵەیە دەستیانكرد بە باڵوكردنەوەی گۆڤاری(تێل كێل)كە
گۆڤارێكی ئەدەبی و رەخنەیی بوو ،فیلپب سۆلرز لە ساڵی  1960لە پاریس
دەریدەكرد ،ناوەكەشی لە كۆمەڵێك وتاری(پۆل ڤالیری) وەرگیراوە ،كە لە
كۆلێژی(دی فرانس) دا پێشكەشیكردن ،ئەم گۆڤارە گرنگی بە فۆرمەلیستە
روسیەكان دەدا وپەیوەست دەبوو بە پێشنیارە فەلسەفی و ئیستاتیكییەكانی
لینین و ماوتسی تونگی ،دوات��ر هەندێك لە دامەزرێنەرانی كشانەوە و
هەندێكی تر هاتنە ناو گروپەكەی ،لەوانە ژولیا كریستفای رەخنەگری
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بولگاری كە هەندێك لە ئەدیبو ڕەخنەگرە گەورەكان لەگەڵی هاوسۆز بوون
لەوانە(فۆكۆ ،بارت ،جیرار جینێت ،تۆدۆرۆف)313».
«بەاڵم لەقۆناغێكی دواتری گۆڤاردا وازی لە پێشنیارە چەپەكانی لە
ئەدەبو ڕەخنەو سیاسەتدا هێناو گۆڕا بۆ ڕاستڕەوی لیرباڵ و وتەكانی ماركس
و ماوی گۆڕا بە پێشنیارو بیری ئاینی ،لەسەر ئاستی ڕەخنەش پەیوەست بوون
بە بونیادگەری شێوەیی و بەشداریان لە هاندان و باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوەی
بونیادگەری و زمانەوانیدا كرد ،زمانەوانی ئامانجیان نەبوو ،بەڵكو هۆكاریك
بوو لەپێناو دۆزینەوەی دەاللەتەكانی دەقی ئەدەبی «314
«گرنگرتین پرەنسیپە ئەدەبی و ڕەخنەییەكانیان الی ئەم كۆمەڵەیە
بریتیی بوون لە :
ا -لە نێوان نوسین و خوێندنەوەدا  :لەسەر نوسین نییە كە لە كارنامەی
بەرهەمهێنانیدا تەمسیلی واقیع بكات ،بەئەندازەی ئەوەی واقیعێكی تایبەت
بەخۆی بەرهەمبهێنێت ،نوسین بەپێی فۆكۆ ،خەیاڵ بەرهەمدێنێت ،پەیوەست
دەبێت بە رێگەیەكی لێكدراوەوە ،و نوسین میانەیەك فەرزدەكات كە
پەیوەست نییە بە جیهان ،یان نەستەوە ،نوسین دەاللەتێك نییە لەسەر راستی
و دەرفەتێك نییە بۆ بەرزڕاگرتن و دەرخستنی ،بەڵكو بریتییە لە پێگەیەكی
رەخنەیی،و تێیدا دەق وەك دەرئەنجامی دابەشكاری پەیوەندییەكان لە نێوان
نوسین و قسەدا دەردەكەوێت ،و نوسین سەرنتەریزم ،یان چڕنابێتەوە لەسەر
خود یان مێژوو ،هەر جۆرە پەیوەندیەكی خودی لە نێوان نوسەرو نوسین
دا دووردەخاتەوە ،نوسین نوسەر لەخۆ دەگرێ و ئاراستەی دەكات نەك بە
پێچەوانەوە.
ب -دەق  :دەقی ئەدەبی نایەتەدی ،ئەگەر وا سەیری نەكرێت ،كە كردارێكی
تەواوە لە كەرەستەی دەقیەتی نارساودا ،لەگەڵ ئەوەشدا دەق هەر ناتەواو
دەبێت و كرداری تەواوكردنەكەش لە خوێندنەوەیەكی تەواونەبوودایە ،مادام
خوێندنەوەیەكی هەیە ،تێگەیشتنی هەریەكەیان بەپێی پێكهاتە جیاوازەكەی
جیایە ،بۆیە دەق مادەیەكی كۆتایی پێهێرناو یان دیاریكراو نییە ،واتە یەك بكەر
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بۆ دەق نییە ،بەڵكو بكەرەكانی زۆرن ،دەق پرۆسەی بەردەوامی و گۆڕانە،
ناشتوانرێ بەگوتارێكی ئاراستەكراو بۆ خوێنەر دابرنێ ،یان كەرەستەیەك
بێت رەهەندی جێگیری هەبێت ،بەڵكو بریتییە لەتێپەڕاندنی واقیعو سنورو
دینامیكیەتی جواڵو ،لێرەوە ڕەخنەگرانی كۆمەڵەكە بە دەق دەڵێن(دەقی
حدی TEXTE LISMLTE)315
ئەگەر مبانەوێت بە وردی لە دەقێك بگەین ،دەبێت لەهەموو ئەو
ڕوانینانەی كە دەستیان بەسەردا گرتوەو لەو ژینگەیەدا گەورە بووە بگەین،
هەروەها «لەو پەیوەندیە نوێیەی كە لەگەڵ ئەو چنینانەی كە بوونەتە
هاوسێ،و ژینگە نوێكەش كە تێیكەوتوە بكۆڵینەوە ،كەمەبەست لە لێكدان یان
بە یەكگەیشتنی الكانی دەقە ،واتە دەق تاكە لە سیغەی كۆدا ،دەق بەشێكە
لە گشتو زیندووەو رابردو و ئیستاو ئایندەی هەیە ،لەسەر ئەو كەسەیە كە
كاری لەسەر دەكات ،بگەڕێتەوە بۆ ژینگەو ریشەكانی و لەو گەشەكردنانەی
بكۆڵیتەوە كەلەهەموو الیەنێكدا بەسەریدا هاتون و ناشتوانرێت لەجوڵەو
مێژووی بگەین ،تەنها بەپەیوەستكردنی بە جوڵەی گەردونەوە نەبێت وەك
هەمووان316.
ج -زمان و ریتم« :رەخنەگرانی(تێل كێل) گرنگیان بە ئاشكراكردنی
ڕەهەندەكانی زمانی شیعریی و تایبەمتەندیەكانی دەدا ،نەك كۆتاییەكەی و
بەریەككەوتنیان لەگەڵ زمانی ئاسایی ،چونكە تێیپەڕاند ،هەروەها گرنگیان
بە ریتمی شیعریی دەداو جیاوازیان دەكرد لەگەڵ شیعریی نورساو شیعریی
دەربڕراوەكاندا ،لەگەڵ تایبەمتەندی هەریەكەیان ،هەروەها گرنگیدان بە
تۆماركراوە دەنگەكانی شیعرو شێوەی بیرناوی شیعر دەدا ،هەروەها گرنگیان
بەو ڕەشنوسانەی شاعیرەكان دەداكە لەخۆوە(عفوی) دەردەبڕران»317
د -رۆم��ان :گروپی( تێل كێل) گرنگیان بە لێكۆڵنەوەی رۆمانی نوێ
دەدا(،ج���ان ری��ك��اردۆ) یەكێكە لە ئەندامەكانی ،یەكێك لە رۆماننوسە
دیارەكانی رۆمانی نوێ(ئاالن روب گرێی)ە ،سۆلرز لە كتێبی( دراما)-1965و(
ئامادەكردن)-1968دا وازی لە كەسایەتیە رۆمانییەكان و پرەنسیپی گێڕانەوە
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هێنا ،بەو پێیەی ئەوانە پێكهاتەی هونەری الساییكردنەوەن و لە رۆمانی
یەكەمدا گوڕی بەجێناوی كەسی یەكەمو سێیەم ،قسەكەرو نائامادە ،لەرۆمانی
دووەمدا كردی بە جێناوی من و ئێمە و ئێوە « 318لێرەوە بەرەوە قۆناغی
سیمیۆلۆژی ڕۆشنت،بە گرنگیدان بە نشانە و جێگیركردنی لەناو دەقی ئەدەبی
و پەیوەستكردنی بە سیستمی سیاسی و كۆمەاڵیەتیەوە.
.7میتۆدی لومتان:
«ی��وری لومتان  Y.LOTMANدیارترین ڕەخنەگری هاوچەرخە لە
روسیا ،میتۆدێكی نوێ و تەواوی خستەروو ،كە تێكەڵكردنێك بوو لە نێوان
بونیادگەری و ماركسیەتدا و لەسەر رێگەی(گۆڵدمان )بوو ،بۆیە رۆڵێكی
گرنگی بوو ،كەمو كوڕی ئەم دوو میتۆدەی پێشوو پڕكردەوە ،بەلێكدانەوەی
وەسفی بونیادگەری دەتوانرێت لە كەمتەرخەمی میتۆدی كۆمەاڵیەتی لەبارەی
چارەسەركردنی شێوازدا دوربكەوێتەوە ،بە لێكدنەوەی كۆمەاڵیەتیش بۆ
ناوەڕۆك ،دەتوانرێت كەمتەرخەمی میتۆدی بونیادگەری لەبارەی چارەسەری
ناوەڕۆكدا دووربكەوێتەوە ،لێرەوە دەتوانین بوترێت هەردوو میتۆدەكە لە
پەڕاوێكی نوێدا كامڵ بوون ،كە بونیادگەری پێكهاتەییە».319
«ئەم لێكچونییە لە نێوان میتۆدی گوڵدمان و لومتاندا ،واتای وەك یەكی
تەواو نییە ،چونكە هەریەكەیان تایبەمتەندی خۆی هەیە ،لومتان سودی لە
كلتوری رەخنەی ئەدەبی لەسەدەی نوێدا وەرگرتوە ،بە دەسكەوتەكانی
تیۆری مادی مێژوویی و قوتابخانەی فۆرمالیستی روسی دەستپێكرد ،كۆتایی
بە دەستكەوتەكانی زانستی نوێ(تیۆری زانیاری ،زانستی پەیوەندیكردن،
زانستی كۆنتڕۆڵی خودی( علم التحكم الذاتی ،السیربنطیقا)و بەتێپەڕ بوون
بە بونیادگەریدا هێنا ،لە هەمووشیان میتۆدی سیمیۆلۆژی دروستكرد ،كە
تایبەمتەندی هەواڵی هونەری و پەیوەندی دەق دەگۆڕێت320».
«دەقی شیعریی الی لومتان كۆنتێكستێكی زمانییەو لەسەر پرەنسیپی لێكچون
و دژایەتی كاردەكات ،ژمارەیەكی زۆر لە سیستمی زمانەوانی ڕێكدەخات ،كە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بەردەوام لە حاڵەتی لێكداندان ،لەم ڕێگەیەوە واتا بەرهەمدێت ،كە ناتوانرێت
لەدەق داببڕێت ،كە جەخت لەسەر رسوشتی نیشانەكان لە قەسیدەو ،سیستمی
دەنگیەكان و ریتمە پچڕ پچڕەكان دەكاتەوە ،كە خودی نیشانەكان دروستیدەكەن،
ئەوانەش مانای قەسیدەكە دیاریدەكەن ،دەقیش لە دوالیزمییەكاندا دوو زمانی
هەڵگرتوە ،و مانای دەقیش دەرئەنجامێكە بۆ گەڕانەوە لە نێوان كۆدەكاندا ،بەو
پێیەی دەقی ئەدەبی فەزایەكی سیمیۆلۆژییە ،تێدا هەردوو كۆدەكە ملمالنێ
بۆ واتا دەكەن ،ناتوانرێت دەقەكە دەورەبدرێت ،تەنها لەڕێگەی دەورەدانی
هەردوو زمانەكەوەو لە حاڵەتی كارلێكردنیاندا نەبێت»321
«میتۆدی لومتانی ڕەخنەیی ،لە هەوڵی تێگەیشتنی دیالێكتیكی دەقی
ئەدەبییە لەناوەوەیدا و لەگەڵ ئەوەی دەورەی��داوە ،لەناو دەقی ئەدەبیدا
دیالێكتیكی بەردەوام لە نێوان ئاستە جۆر بەجۆرەكانی دەقدا هەیە(نەك
تەنها ئاستەكانی زمانەوانی )و لەنێوان ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی هەموو ئاستێك
لەم ئاستانە ،دەق تۆڕێكی ئاڵۆزە لە پەیوەندیە دیالێكتیكیەكان لە نێوان
ڕەگەزە پێكهێرناوەكان ،ئەوەش تۆڕێكی داخراو نییە لەوەی دەورەیدابێت،
یان ئەوەی لێهەڵدەهێنجرێت ،واتە زمان تەمسیلی كۆمەڵگەو ڕۆشنبیری و
دابو نەریت دەكات ،ئەمەش واتە لومتان لە(بونیاد)و(رژێم) دەگات لەسەر
ئاستی دیالێكتیكی ،نەجێگیرو نەدابڕاوە وەك ئەوەی الی هەندێك بونیادگەرە
ڕۆژئاواییەكان هەیە «322
«تۆڕی پەیوەندی لە دەقی ئەدەبییدا دەاللەتی لەدەست نەداوە ،بەڵكو
مشتومڕو ملمالنی لەناو دەقی ئەدەبیدا ئاشكرا دەكات ،ئەمەش لە نرخی
ئێستاتیكی دەق زیاد دەك��ات ،لێرەدا لومتان سورە لەسەر ئاشكراكردنی
كارنامەی ئەدەبی».323
«گرنگرتین چەمكەكانی تیۆری گشتی لە میتۆدی لومتانی رەخنەییدا،
بریتییە لە چەمكەكانی(زانستی سیمیۆلۆژیا) و(چەمكەكانی بونیادگەری)،
سیمیۆلۆژیا بریتییە لە زانستی نیشانەكان ،كە كار لەسەر تایبەمتەندی بنچینەیی
ئاماژەو پێكهاتەكەی دەكات ،هەر وەك لەوشەو تێكەڵبوونی لەهەردوو زمانی
رسوشتی و دروستكراو وخواستەكانی زمانی شیعرییدا هەیە»324
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 -4میتۆدی سیمیۆلۆژیای هاوچەرخ:
بەگشتی كۆی روانینی میتۆدەكانی سیمیۆلۆژیاو بوونی جیاوازییەكان لەم
میتۆدانەدا خۆی دەبینێتەوە:
-1ئاراستەی رۆالن ب��ارت لەگەڵ ئ��ەوەی كاریگەر بوو بە سۆسێرو
كاری لەسەر سیستمی نیشانەكان دەكرد لە ڕوانگەی دەاللەتەوە ،بەاڵم بە
پێچەوانەی سۆسێرەوە پێیوابوو سیمیۆلۆژیا بەشێكە لە زمان « 325لەگەڵ
ئەمەشدا چوار رەگەزی دوانەیی دەستنیشانكردو دوانەیی دال و مەدلولی
سۆسێری هێشتەوە »،دال( گوزارشت/دەرەوەی زمان/بەرگی دەنگ و مەدلول
ناوەڕۆكەكەیەو پەیوەندی نێوان دال و مەدلول الی بارت لەسەر بنەمای
هاوسەنگی و بەرامبەرییە ،نەك لەسەر یەكسانی لەناو ئاماژە گشتییەكەدا ،دال
بە تەنها واتای نییە ،مەگەر لەرێگەی ئەو پەیوەندییەی كە لەگەڵ مەدلولدا
دروستیدەكات ،لەگەڵ بوونی خوێنەر كە هەست بە بوونی دەاللەتی ئەم
پەیوەندییە دەكات»326
دواتر بییر گیرۆ شوێنی كەوتو پێیوایە سیمیۆلۆژیا لقێكە لە زمانەوانی،
منوونەشی بۆ ئەمە وەك فۆنەتیك و پێكهاتەكان و مۆرفۆلۆژیدا ،ئەگەر
دەنگسازی و مۆرفۆلۆژییەكان كار لەسەر بونییەی گوزارشتی بكەن ،ئەوا
سیمیۆلۆژیا كار لەسەر ئەو مانایانە دەكات ،كە لەوانەیە گوزارشتیان لێبكرێت
لەڕێگەی ئەم بنەما دەنگی و پێكهاتەییانەوە» ،327بۆیە ئاراستەیەكیان پێیوایە
سیمیۆلۆژیا لێكۆڵینەوەیە لە سیستمی دالەكان لە ڕێگەی دیاردە كۆمەاڵیەتیو
ڕۆشنبیرەكان ،كە دەقیان رووپۆشكردووە ،لەو روانگەوەی كە بەشێكە
لەزانستی زمان.
-2ئاراستەی جورج مونان ئەمیش بەهەمان شێوە كاریگەرە بەسۆسێر ،بەاڵم
كار لەسەر سیستمی نیشانەكان دەكات لەڕوانگەی پەیوەندیەوە و ئاراستەكەی
بارت رەتدەكاتەوە ،مونان و بریتو و بیزنز پێیانوایە بارت وا سەیری سیمیۆلۆژیا
دەكات كە لێكۆڵینەوە بێت لە سیستمی دەاللەت ،بەاڵم لە بنچینەدا زانستی
سیستمی پەیوەندیە ،مونان پێیوایە» بارت كاتێك گرنگی بەسیستمی جل و
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بەرگ و خۆراك و ...تاد دەدات ،واسەیری دەكات بە وەسفەكەی سیستمی
دالە ،وكێشەی پەیام لە نێوان نێرەرو وەرگردا چارەسەركراوە ،لەگەڵ ئەوەی
خودی كێشەكە بریتییە لەوەی كە سۆسێر وروژاندنی كە بابەتە(سیمیۆلۆژیا)
یە ،بنچینەی پەیوەندی گشتیەو زمان یان كۆدی زمان ،دەبێتە بەشێك لە
سیستمی پەیوەندیكردن وەك ئاماژە .بارت خۆی لە كێشەی بنچینەیی الدا ،كە
پەیوەستە بە دەاللەتی كۆمەاڵیەتییەوە «328
«بیزنز( )E.BUYSSENSلە كتێبی(چەند وانەیەك لەبارەی زمانەوانییەوە)
لە ساڵی  1943دا پشتی بە چەند كەتیگۆرییەكی سیمیۆلۆژیا بەست كە
سۆسێر باسیكردون،و سەرقاڵی سیستمی زمانە رسوشتیەكان ،و سیستمی
ئاماژە سیمیۆلۆژیەكان بوو ،و پێشنیاری چەند چەمكێكی سیمیۆلۆژی
جیاوازو گرنگی كرد ،لەوانە(ئاماژە ،كاری ئاماژە ،ئاماژەی ناوخۆیی ،ئاماژەی
دەرەك��ی و ئاماژەی ڕاستەخۆ ....تاد)،بەاڵم بریتو بازنەی گرنگیدانی بە
جیهانی سیمیۆلۆژیای فراوانكرد ،پڕۆژەكەی لەدیاریكردنی سیستمی ناردنو
پەیوەندیكردنەوە دەخاتەڕوو ،هەندێك لە سیستمەكانی ناردن لێكناترازێن
و ڕێگەی ناردن تێیدا بەهۆی ئەو بەیاناتانەوە دەبێت ،كە دابەش نابن بۆ
یەكەی دالی ،هەندێك لە سیستمەكانی ناردن پشت بە لێكرتازانی یەكەم
دەبەسنت ،ئەوەی كە بەیاناتەكەی دابەش دەبن بۆ یەكەی دالی و لەیەككاتدا
بەشداریدەكەن لە شێوەو مانای گوزارشتدا ،جگە لەمەش سیستمێكی ناردنی
هەیە پشت بە چڕبوونەوەی دووەم دەبەستێت ،رێگەی پەیوەندیكردن تێیدا
پێكهاتوە لەیەكەی نا دالی ،كە تەنها بریتییە لە یەكەیەكی فۆرمی و حاڵەتی
جیاوازی هەیە ،وەك لێدانی جەرەس و فوكردن بە بوقدا ،كە هەر یەكەشیان
پەیامێكی تایبەتن»329
كەواتە رابەرانی ئەم ئاراستەیە پێیانوایە سیمیۆلۆژیا لێكۆڵینەوەیە لە
سیستمی پەیوەندیو لەخۆدی پەیوەندیە زمانییەكان و لە دەرەوەی خۆشیدا
هەوڵی دیاریكردنی ئەم سیستمە جیاوازانە دەدات ،بەپێی چەند ئاماژەیەك
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و لەناونیشاندا گوتراوە زمانەكان ،ئەوانەش ئەمەیان لەخۆ گرت بریتی بوون
لە(جوج مونان ،بریتو ،بیرتر ...تاد) ،هەروەها پێیانوایە سیمیۆلۆژیا سیستمی
پەیوەندیكردنی گشتیەو تەنها تایبەت نییە بە سیستمی دالەكانەوە.
«سیمیۆلۆژیای هاوچەرخ بە شەپۆلە جیاوازەكانییەوە نیشانەیان
داب��ەش��ك��ردوە بۆ دوو روو ،ئ��ەوان��ی��ش(دال  )SIGNIFIERو(مەدلول
)SIGNIFEDن وەك الی سۆسێر ،لەگەڵ دابەشكردنی نیشانە كە خاوەن
یەكەیەكی سی الیەنییە كە پێرس دایناوە وەك( نوێرناو ،)REP ESENTAMEN
بابەت( ،)OBJCTكانگا(REFERENT)330
ئەم ئاراستەیە ه��ەوڵ��دەدات گونجاندن لە نێوان دوو ئاراستەكەی
تردا بكات ،لەوانە لە نێوان رەمزی زمانی و هێامیی نازمانی ،بەو واتایەی
لەگەڵ زانستی زماندا یەكرتی تەواودەكەن ،جگە لەمەش لە سیمیۆلۆژیادا
هاوكارێكی سیستمی لەنێوان دەالل��ەت و پەیوەندیدا هەیە ،لەسەر ئەو
بنەمایەی كە دەاللەتی پەیوەندی لەسەر تیۆری بەرهەمی نیشانە وەستاوە،
شیاوی سەرنجدانە نیشانە ناتوانرێت جیا بكرێتەوە لە تیۆری كۆد ،كە بنچینەی
دەاللەتە.
روالن بارت گرنگی بە سیمیۆلۆژیای دەاللەت داوە ،بەپێچەوانەی بریتۆوە
كە گرنگی بە سیمیۆلۆژیای پەیوەندی داوەو دەڵێت ئاماژە شێوەیەكی
راشكاوی پەیوەندیە ،واتە ئاماژە پەیامێكی هەواڵی دیاریكراو دەگەیەنێت،
تاكە ئامانج لە ئیشارەتە مرورییەكان ،نیشانەی دەرمانخانە ،یان دەقی نورساو
بریتییە لە پەیوەندی ،بەپێی ئەم روانیینە لێكۆڵینەوەی سیمیائی رشۆڤەیە
لەرێگەی پەیوەندییەوە ،بەاڵم بارت گرنگیدانەكەی نەك لەسەر سیستمی
پەیوەندی خاوەن بەرژەوەندی فراوانی وەك ئیشارەتە مروریەكان چڕكردەوە،
بەڵكو لەسەر سیستمی پەیوەندی خاوەن رەهەندی كۆمەاڵیەتی قووڵ ،بۆیە
جل و بەرگ و مەتبەخ و...بەزمانێك دادەنێت ،كە دەاللەت لەسەر بەهای
كۆمەاڵیەتی دیاریكراو دەكات ،لەبەرئەوە پرۆژەیەكی سیامئی پێشنیازدەكات،
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كە لە لێكۆڵینەوە لەم زمانەدا كورت و پوختكراوەتەوە ،بەوپێیەی خاوەن
سیستم و كۆنتێكستی دیاریكراون»331
لەم ئارستەیەدا پەیوەندیكردن بریتییە لە بابەتی سەرەكی و لەڕێگەیەوە
نیشانەو زانیارییەكان لەگەڵ پەیامەكە لەڕێگەی ئاماژەوە دەگوازرێتەوە بۆ
خوێنەر.
 -3ئارستەی ئەمربتو ئیكۆ هەوڵیدا هەردوو ئاراستەی(بارت ،جورج
مونان) كۆبكاتەوە و هاوكاری سیستمی دەاللی و پەیوەندیكردن لە زانستی
سیمیۆتیكا جێگیر بكات ،وایدەبینێت نیشانە بەپێی كارنامەكەی دەچێتە ناو
سیستمێكی خاوەن ئاستی جیاوازو ڕەگەزەكان لە ڕێگەی كۆد یان شفرەكانەوە
بەیەكەوە دەبەستێت «332
لێرەوە پێویستە تیۆری پەیوەندیكردن هاوەڵی تیۆری دەاللەت بكات،
سیمیۆتیكای پەیوەندیكردن لەسەر تیۆری بەرهەمی نیشانە وەستاوەو
نیشانەش ناتوانێت جیابكرێتەوە لە تیۆری كۆدەكان،چونكە بنچینەی
سیمیۆتیكای دەاللەتە ،333ئەم هاوكاریەش لە نێوان پەیوەندی و دەاللەتدا
لەسەر چەشنی سۆسێری وەستاوە ،ئەو چەشنەی كە جیاوازی لەنێوان
زمان  LANGUEو قسەدا( )PAROLEدەكات،و الی سۆسێر دەگۆڕێت بۆ
جیاوازیكردن لەنێوان توانست و ئەدا ،یان لەنێوان كۆد ،پەیامدا «334
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بەشی دووەم
چەشنەكانی نیشانە
لەشیعری شاعیراندا
پێناسەی نیشانەنیشانە الی هەریەكە لە(پێرس ،سۆسێر،ئۆگدن و ریچاردز،مۆریس)لێكەوتەكانی بابەت:-1ئایكۆن
قۆناغی یەكەم 1958 - 1950 :قۆناغی دووەم1961-1958 :
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چەشنەكانی نیشانەلەشیعری شاعیراندا
پێناسەی نیشانە:
مەسەلەی نیشانە ،بە مەسەلەیەكی گرنگی دۆزە فەلسەفییەكان
دادەنرێت ،كە عەقڵی مرۆڤ پێشنیازی كردوە ،جگەلەمەش نیشانە پێگەیەكی
بەهێزی لە بیری نوێدا هەیە ،چونكە لەخودی خۆیدا هەڵگری بیرەكانە،
لەم روانگەوە نیشانە كاركردن ،یان لێكۆڵینەوەیە لە هەڵگری ئەم بیرانەو
دەرخستنی ئاست و رۆڵی بیرەكان لە جۆرەكانی نیشانەدا ،بەمەش نیشانە
دەبێتە بنەمایەك ،لە بنەما سەرەكییەكانی دروستكردنی ماناو مەدلولی جیاواز
لە دەقی شیعریی ،بەگشتی و رۆشنبیری هاوچەرخ بەتایبەتی ،لەم بارەوە
بولی كوبلی و لیتسا جانز دەڵێن»لەسەرتە لە زانستی نیشانە بگەیت ،بۆئەوەی
لە رۆشنبیری هاوچەرخ بگەیت» 1كەواتە نیشانە لە رۆشنبیری هاوچەرخدا
كلیلی تێگەیشتنی بابەتەكانە.
د .جابر عصفور دەڵێت»نیشانە ئاماژەو دەالل��ەت بە شتێك دەكات،
بەدەرلەوەی قسەكەر بەكاریدەهێنێت ،جگەلەمەش نیشانە نە دالەو نە
مەدلول ،بەڵكو بونیاتەكەیانە ،واتە ئەوەی هەڵدەستێت بەو پەیوەندی نێوان
دال و مەدلول ،لەگەڵ پەیوەندی نێوان خەڵكی و شتەكانی جیهان»2
نیشانە بەشێوە سادەكەی بریتییە لەوەی كە شتێك دەگەیەنێت ،یان ئاماژە
بۆ شتێك دەكات ،ژولیا كریستیڤا دەڵێت» نیشانە ئەڵتەرناتیڤێكی بنچینەیی شتەو
بە ئامادەبوونی نیشانەش ،بێبایەخی ناكات و بەئامادە بوونیشی دەوڵەمەند
دەبێت» 3هەرچی بابەتیشە بریتییە لەوەی ،كە نیشانە نوێنەرایەتی دەكات،
لەگەڵ ئەوەی تا ئاستێكی زۆر ئاڵۆزە ،چونكە لەوانەیە بابەتێكی راستەوخۆ
بێت ،بابەتێك وەك ئەوەی نیشانە دەیخاتەروو ،یان بابەتێكی دینامی بێت،
چونكە بابەت سەربەخۆیە لە نیشانەو هۆكارە بۆ بەرهەمهێنانی نیشانە ،بۆیە
نیشانە» شتێكەو لە بۆنەیەكی تایبەتدا وەك شتێكی تایبەت ،دەبێتە نیشانەو
ئاماژەپێدەری شتێكی ترو گوتاری بۆ كەسێكە ،واتە لە بیری ئەو كەسەدا
نیشانە یەكسان و كامڵرت دروستدەبێت»4
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چارلس مۆریس دەڵێت»:هەموو زانستێك نیشانە بەكاردەهێنێـت و
لەڕێگەی ئەم نیشانانەشەوە ئەنجامەكەی دەخاتەڕوو» ،5كەواتە گەیشتنە
ئەنجامی هەر زانستێك پەیوەستە بەنیشانەكانەوە ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت،
تێگەیشنت لە زانستی نیشانە ،هۆكاری گەیشتنە لە زانستی سەردەم ،كەواتە
واتا بێالیەن نییە لەشتەكەی ،واتە هەر نیشانەیەك لەڕێگەی نیشانەكانی
ترەوە دەزانرێت ،بۆیە پێرس دەڵێت» واتای نیشانە نیشانەیەكی ترە ،یان
بەواتایەكی سادەتر واتای نیشانە ئامادە نییە» 6كەواتە هەردەقێك یان نیشانەو
كۆدەكانی یەك مانا ،یان چەند مانایی لەخۆدەگرێت ،چونكە هەریەكە لەمانە
خاوەن دەاللەتی مانایی جیاوازن و رامان لە هەرمانایەك بەرەو مانای ترمان
رادەكێشێت ،لەبەرامبەردا چارلس مۆریس پێیوایە»شت نابێتە نیشانە ،ئەگەر
لێكنەدرێتەوە ،بەو پێیەی الی لێكدەرەوە نیشانەیە لەسەر شتێك « ،7كەواتە
نیشانە بەندە بەپێش خۆیەوە ،بۆیە بەپێی ڕوانینە جیاوازەكان پۆلێندەكرێت»
پۆلێنی نیشانە پشت بەپێوەری مادی خودی نیشانەكان دەبەستێت ،نیشانە
بەشێك لەكانگاكەی بەكاردەهێنێت بەو پێیەی دالە ،لەهەمانكاتیشدا ئیكۆ
ئاماژە بە چەند ناوەڕۆكی یەك مەدلول دەكات» ،8بۆیە «نیشانە ئاماژە بە
خودی شتەكان ناكات ،بەڵكو دەاللەت لە چەمكەكان دەكات ،ئەم چەمكانەش
لە پایەكانی بیرە نەك پایەی واقیع» 9
«وش��ەك��ان( وەك نیشانەو رەم��ز) لە ب��وون��دا دوو وێنەیان هەیە،
بوونێكی بەهێزو بوونێكی كارەكی ،هەموو وشەیەكیش ببیسرتێت ،یان
دەرببڕرێت ،لەجێكەوتەكەیدا كۆمەڵێك كاریگەری لەسەر بیری قسەكەرو
گوێگر بەجێدەهێڵێت ،ه��ەر لەكاریگەری دەن��گ ،جوڵەی ئەندامانی
ئاخاوتن»10جگەلەمەش «بەگشتی تا ئاستێكی دیاریكراو وشەكان خاوەن
واتایەكی ناوەندی جێگیرن ،بەاڵم كۆنتێكستەكان دەتوانن نزیكایەتیەكامنان بۆ
دیاریبكەن ،یان كۆنتێكستەكان هاوكاریامندەكەن بۆ هەستكردن بە گۆڕینەوەی
مانا بابەتی و سۆزی و هەڵچونییەكان»11لەراستیدا وشە لەدەقدا بەتایبەتی
لەدەقی شیعرییدا ،چەند مەدلولی وەردەگرێت و بەپێی كۆنتێكستەكەی،
مەدلولەكان دیاریدەكرێن ،نەك خودی وشەكەی.
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ئەو نیشانە جۆربەجۆرانەی ،كە لە لۆژیك و لێكەوتەی بابەتدا رووبەروویان
دەبینەوە ،بریتین لە( ئایكۆن ،ئیندێكس ،هێام) ،ئەم جۆرە نیشانانە زانیاری
جۆراوجۆر لە بارەی پەیوەندی نێوان نیشانەو بابەت دەخەنەروو ،بۆیە نیشانە
هەندێك جار وەك ئایكون و هەندی جاریش وەك ئیندێكس ،هەندجاریش
وەك هێام سەیردەكرێت ،ئەمەش بەپێی ئەو حاڵەتە ،یان ڕۆڵەی كەنیشانەكە
دەیگیڕێت ،یان ئەو بەكارهێنانەی كە دەاللەتەكە پێیدەبەخشێت ،كەواتە
دەتوانرێت وێنەیەك ،یان وشەیەك بەپێی رۆاڵ و بەكارهێنانی ئەم رۆاڵنە
ببینێت.
«نیشانە لەوەدا كورتدەكرێـتەوە ،كە شتێكە دەخرێـتە شوێن شتیكی
دیكە ،بەاڵم وروژێنەرەكە تەعویزی ئەو شتەناكات و جێگەشی ناگرێـتەوە،
بەڵكو بەشێوەیەكی راستەوخۆ ئەو شتە دەوروژێنێت»،12هەروەها نیشانە لە
سیمیۆلۆژیادا شتێكە ئاماژە بە شتێكی دی دەكات ،یان ئەڵتەرناتیڤی شتێك ،یان
بیرێكە ،بەوەی وا دەكات بە ئاسانی لەو شتە بگەین ،یان شتێكە لەگەڵ ئەوەی
یەكسانە بە شتێكی دی ،لە هەمانكاتدا جیاوازە لێی ،فیصل احمر دەڵێت»
نیشانەی سیمیۆتیكی یەكەیەكە كۆدە جیاوازەكانی لێدروستدەكرێت ،دواتر
ئەم نیشانانە لەگەڵ ئەوانی تردا رێكدەخرێن ،لەپێناو بنیادنان و پێكهێنانی
دەقدا»13
«ئ��ەوەی وشەكان دەری��دەب��ڕن ،بریتییە لەنیشانەكان و ئەو پیتانەی
كەئەلفبێی پێدروستدەكرێت ،دووب��ارە بریتین لەنیشانەكان» 14دەكرێ
وشەكان ببنە نیشانە ،چونكە لەخودی خۆیاندا هەڵگری مەدلولن ،بەاڵم پیتەكان
لەسەردەمی كۆندا وەك نیشانە بەكارهێرناون ،بەاڵم لەڕێنوسی نوێدا وشەكان
نیشانەكان لەخۆدەگرن ،بەاڵم خاڵبەندی دەتوانێت رۆڵی نیشانە لەخۆبگرێت،
چونكە هەڵگری مەدلولی جیاوازە .ڕۆالن بارت دەڵێت»ئەلفبێ،ناسێنەری
وشەكان نییە ،بەڵكو ناونەری بڕگەكانە ،یاخود بەشێوەیەكی دیكە وشەكان
لە قسەكردندا ،گەشەو چاالكی پەیدادەكەن ،نەك ئەو واتایەی كە وشەكان
لە وشەدانەكاندا لەخۆیانگرتوە ،بۆیە سەیری ڕەسەنرتین بنچینەی ئەمانە
دەكەم»()15
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نیشانە بەپێی میتۆدو بۆچوونە جیاوازەكان لەدالو مەدلول ،یاخود دالو
مەدلول و دەاللەت ،یان دالو مەدلول و كانگا پێكهاتووە ،لەگەڵ ئەمەشدا
گرنگی هەریەكە لەمانە لەناو نیشانەدا دەردەكەوێت و ڕادەی پێكهێنانی
نیشانە لەرێگەی هەریەكە لەمانەوە دەبێت ،جگەلەمەش لە دیاریكردنی
ئاستی مانادا ،رۆڵێكی گرنگ دەگێرن ،جگە لەمەش بەڵگەو بەڵگێرناو ،یاخود
ئەو شتەی بووتە بەڵگە ،واتە «شت» لەگەڵ ئەوەی ئەو واتاو مەبەستەی،
كە بەڵگەكە تایبەت دەكات بەو واتا مەبەستدارەوە(واتای باركراو) گرنگی
لەناو دەقدا هەیە ،بەهۆی ئەمەوە گرنگیو بایەخی نیشانە لەناو دەقدا
دەردەكەوێت.
دەكرێ نیشانە بەهۆی روانینێك ،یان ئاماژەیەكەوە پەیامەكەی بگات،
بەبێ ئ��ەوەی پێویستی بە وشە هەبێت ،بەواتا ئاماژە جۆربەجۆرەكان
هەریەكەیان نیشانەن و واتای جیاواز لەخۆدەگرن.
«بیرمەندانی پێشرت ئاگاداری ئەوەبوون ،كە دەشێت نیشانە یەك مەدلولی
هەبێت ،یان فرە مەدلول بێت ،واتە یەك وشە رەنگە چەندین دەاللەتی لە
چەندین شتی جیاوازدا هەبێت ،لێرەشەوە گەیشتنە ئەم پۆلێنە:
 -1نیشانە تاك ماناییەكان :ئەو نیشانانەن تەنها یەك مانا» مەدلول»ێكامن
دەدەنێ ،وەك نیشانە ئەندازەییەكان(جەبریە).
 -2نیشانە ناڕوونەكان :ئەو نیشانانەن ،دەشێت چەندین مەدلولیان
هەبێت ،كە هەموویان مەدلولی بنچینەیین ،كە تیایدا نیشانەیەك چەند
مەدلولێكی دەبێت.
 -3نیشانە فرە ماناكان :ئەو نیشانانەن كە لە ئاماژەكانیان ،یان لە بنەما
رەوانبێژیەكانیانەوە فرەیی وەردەگرن( واتە مەدلولێكی تری دەبێت ،كە
پشت بە مەدلولی یەكەم و پێشرتی دەبەستێت) ،وەك لە خوازەدا هەیە ،بە
تایبەتی لەو وشانەدا كە دوو مانایان هەیە.
 -4نیشانە فراوانەكان :نیشانە هێامییەكانیشی پێدەڵێن و پەیوەندیەكی
ناڕوونیان لەگەڵ زنجیرەیەك مەدلولدا هەیە» ،16بۆیە ئەم جۆرەیان
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دال

دیاریكراون ،بۆیە بە ئاسانی
نەچەسپاوی
ناڕوونی و
بەدرێژایی مێژووی بیر بە
دةستنيشانكراو
ةاللةتى
=د
مةدلول
نانارسێنەوە ،بەدەر لەم پۆلێنبەندیەی نیشانە بۆ مانا ،نیشانە بە پێی میتۆدە
= دةاللةتى
مةدلول
ئاماذةيي بەپێی میتۆدی خۆی و
هەریەكەشیان
سیمیۆلۆژییەكان دابەشدەكرێت و
مەبەستی میتۆدەكەی رۆڵدەگێڕێت ،وەك لەم خشتەیەدا خراوەتەروو:
نيشانة بة ثيَى ميتؤدةكان

سينيؤلؤذياى
ثةيوةندى˛

سينيؤلؤذياى

سينيؤلؤذياى˛

دةاللةت

رؤشنبريى

دال

دال

دال

مةدلول

مةدلول

مةبةست
نيشانةى
ثةيوةنديةتى

سةرضاوة
نيشانةى
رؤشنبرييى

نيشانةى
دةالىل
وةرطرياوة لة ( مملكة النص)ص23

هەریەكە لەم نیشانانەش ئاراستەی دروستبوون و لێكدانەوەیان هەیەو
بەپێی بنەماكانیان كاردەكەن ،بۆیە گەر لەئاراستەی لێكدانەوەوە سەیری
بكەین ،لە لوتكەوە بۆ خوارەوەیەو لەرووی پێكهاتنیشەوە بەپێچەوانەوە
لەخوارەوە بۆ سەرەوە دەبێت ،وەك لەم هێڵكاریەدا خراوەتەروو:
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لةرووى ليَكدانةوةوة

نويَهراو

لةرووى ثيََكواتهةوة˛

بابةت
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نيصانة

ليَكدراوة
ليَكدراوة

بابةت
نويَهراو

نیشانەی ئەدەبی لەسەر دوو گریامنە وەستاوە:
یەكەم :ئ��ەوەی ئاماژەی بۆ دەك��ات و بووەتە سیفەتێك بۆی و وەك
رەنگدانەوەیەكە بۆ گوزارشتێكی تاكی لەرێگەی دالەوە ،بۆئەوەی بەشێوەیەكی
تەواو بگاتە خوێنەر.
دووەم :الیەنی بەرامبەرە ،بەو پێیەی رسوشتی دال كۆمەڵێك هێامیەو
چواردەوری گومانەكانی خوێنەر دەدات ،كە لێكدانەوەی جیاوازی بۆ هەیەو
ناتوانرێت پێشبینی بكرێت.
«نیشانە لەپێناو گواستنەوەی زانیاری ،یان وتنی شتێك بەكاردەهێرنێت،
یان ئاماژەكردن بۆ شتێك ،كە كەسێك دەیزانێت و دەیەوێت كەسێكی دیكە
ئەم زانیاریە بزانێت ،یان بەشداری تێدابكات ،ئەمەش بەشێكە لەڕێڕەوەی
پەیوەندیكردن(سەرچاوە ،كەناڵ ،نێرەر ،وەرگر»17
«وێنەی زەینی ن��ی��ش��ان��ە( )INTERPRENTANTزۆرب��ەی ك��ات وا
سەیریدەكرێت ،كە نیشانەیەكە لەبیردا ،و لەئەنجامی بەیەكگەیشتنی زەین
و نیشانە بەرهەمدێت .ئەم خاڵەش سەرەتایەكی نوێیە ،لەگەڵ ئەوەی زۆر
جێی تێڕامانە كە وێنەی زەینی نیشانە بەجۆرێك لە(ئەنجام) راستی دابنێین ،بۆ
منوونە دەتوانم ئاماژە بۆ ئاسامن بكەم لەبری ئەوەی دەاللەتی ئاسامن بنوسم،
تۆ لە ئاراستەی پەنجەتەوە سەیردەكەیت ،كە ئاماژەی پێدەكەیت ،لەئاكامدا
وێنەی زەینی نیشانە بەرهەمدێت ،بۆمنوونە ئازاد بە پیانۆ ئاوازێك بۆ ژنێك
لێدەدات ،ژنەكەش لەمانای ئاوازەكەی پرسی،ئازاد هیچی نەوت و بۆئەوەی
وەاڵمی بداتەوە چووەوە سەر پیانۆكەو جارێكی تریش ئاوازەكەی ژەنییەوە،
هەستكردنێكی پەتی بە مۆسیقا بریتی بوو لە ماناكەی18.
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نيصانة

وشة

دال

مةدلول

ويَهةى دةرةوة

دةاللةت

ويَهةى ناوةوة

مةدلوىل˛

1

مةدلوىل˛

2

واتاى
مةبةستدار
مةدلوىل˛

3

بةثيَى سياقى ديَرِةكان
ميتازمان

دال

بابةت

 -1نیشانە الی پێرس
هةية ،ئةم ثةيوةندييةش ويَهةى
فةرزدةكات كۆی ئەم پێكهاتە سیانییەش
سیانییەو
نیشانە الی پێرس ،پێكهاتەیەكی
زةيهى نيشانة
گرنگی و رۆڵی نیشانە دەردەخات ،پێرس سەبارەت بە نیشانە دەڵێت» نیشانە
بریتییە لەو شتەی ،بەهەر شێواز و ڕێگەیەك بێت ،شتێك بۆ مرۆڤ تەعویز
دەكاتەوە ،چونكە لەالی پێرس نیشانەی هاوسەنگ ،یان زۆر پێشكەوتوو
دروستدەبێت ،ئەو نیشانەش ناو دەنێت لێكدراوە بۆ نیشانەی یەكەم ،ئەم
نیشانەش جێگەی شتێكی دیكە دەگرێتەوە كە بابەتەكەیەتی»19
كەواتە نیشانە الی پێرس ،بریتییە لەشتێك كەلەسەر شتێكی دی وەستاوە
كەدەركی پێدەكات ،یان گوزارشتی لێدەكات ،واتە لەعەقڵی كەسێكدا نیشانەیەكی
هاوسەنگ ،یان نیشانەیەكی پێشكەوتوو دروستدەبێت»،ئەم نیشانەش
كە دروستیدەكات پێیدەڵێن لێكدراوە(گوزارشت()INTERPRETANT
ب��ۆ نیشانەی ی��ەك��ەم ،نیشانە لەشتێكەوە س��ەرچ��اوە دەگ����رێ ،كە
بابەتەكەیە( ،)OBJECTلەگەڵ ئەمەشدا ئەم سەرچاوە گرتنە لەهەموو
الیەنەكانەوە نییە ،بەڵكو گەڕانەوەیە بۆ بیرێك كەناوی ناوە بناغە»(GROND
نيشانةكة ثةيوةندى بة بابةتةكةوة
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) و لەپێناسەكەیدا جەختی لەسەر چەمكە فەلسەفیەكانی هەریەك لەئەرستۆ
و كانت كردوە ،20بەمەش نیشانە الی پێرس ئەوەیە وا لەشتێك دەكات شتێكی
تر لەزەینیی مرۆڤدا بنوێنێت ،بەهۆی بوونی پەیوەندیەك ،یان لێكچوونێك،
یان تایبەمتەندیەك ،لەبەرئەمە نیشانە الی پێرس چەند پەیوەندیەكی لەگەڵ
ئەو بابەتەی كەپێوەی گرێدەدرێتەوە هەیە ،لەبەرئەمەش سێ چەشنی نیشانە
ئایكون( ،)ICONئیندێكس( ،)INDEXو سیمبواڵ()SYMBOLدا دیاریدەكات
و جیاوازی لەنێواندا دەكات.
لەم بارەوە ئیكۆ دەڵێت»پۆلێنەكانی پێرس لەرووی وردیو گشتگیرییەوە
باشرتین پۆلێنن ،چونكە بە پێشكەشكردنی پۆلێنی گشتیو كوتایی نیشانەكان
رازی نابێت ،بەڵكو لەهەمانكاتدا ئاماژە بەبوونی زنجیرەیەك لەدانراوەكان
لەنێوان نیشانە جیاوازەكاندا دەك��ات» .21نیشانە الی پێرس بەسەر نۆ
بەشدا دابەشدەبێت ،كەبریتییە لەبەرهەمی دابەشكردنی سیانی و لەسێ
روانگەوە دەستپێدەكات(نیشانە لەخودی خۆیدا ،نیشانە لەپەیوەندیان لەگەڵ
بابەتەكەیان ،نیشانە لەپەیوەندیدا بە لێكدراوەوە) نۆبەشەكەش هەریەكەیان
لە سێ لق پێكهاتون و بریتییە لە :
 -1رەهەندی نیشانە :لە سێ چەشن پێكدێت ،كە بریتییە لە چەشنی
نیشانە ،مەبەست لە جۆریەتی پەویوەندییە كە نیشانە لەگەڵ الیەنەكانی تری
نیشانەی سیانیدا دروستیدەكات وەك:
ا -پەیوەندی نیشانە بە نیشانەوە  :بە وتەی پێرس نیشانە لە خودی
خۆیدا( )SIGN IN ITSELFكە بریتییە لە نیشانەی چۆنییەتی(QUALISIGNE
یان  )TONكارەكە بە چۆنییەتییەكەوە پەیوەستەو وەك نیشانە كاردەكات ،و
رسوشتێكی دالی هەیە وەك نەبرەی دەنگ ،ڕەنگی قوماش و جل ،یاخود بە
وتەی جیرار دولودال گوزارشتی پەتییە لە یەكەمین22.
ب -نیشانەو پەیوەندی لەگەڵ بابەت :كە بریتییە لە نیشانەی تاكی
 SINSIGNیان  TOKEلەگەڵ ئەوەی( )SINلەالتینیدا نوێنەرایەتی()SINEL
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دەكات ،شتێك یان رووداوێك چێژ لە بوونی راستەقینەی خۆی وەردەگرێت
و وەك نیشانە كاردەكات  ،23بۆیە رووداو یان بابەتێكی تاكییەو لەوەوە
روودەدات ،وەك نەخۆشی ،وێنەی فۆتۆگرافی ،ئەو وتانەی لە بۆنەكاندا
بەكاردێن ،بۆیە گوزارشتی پەتییە لە دووەمین.
ج -نیشانەو پەیوەندی لەگەڵ لێكدراوەوە :لەم پەیوەندییەوە نیشانەی
یاسایی بەرهەمدێت( )LOGIC- SINGEبریتییە لەمنوونەیەكی پەتی نیشانەی
جۆری(یاسا بریتییە لەنیشانە) ،وشە بەپێی بەها دەاللیەكەی لە یاساكاندا
پێناسەبكرێت ،ئێمە لەرێگەی كۆپییەوە چەندین وشە دەناسین ،لەگەڵ
ئەوەی كۆپییەكە ناتوانێت ببێتە دال ،ئەگەر یاسایەك دەاللەتی پێنەبەخشێت،
ئەم جۆرە ئەوەی دەیگەیەنێت نایهێنێتەدی ،بەواتا لەڕێگەی رێكەوتنەوە
واتاكە دەبەخشێت ،وەك وشەی زمانی رسوشتی ،هێامی بیركاری و كیمیائی،
نیشانەكانی هاتوچۆ ،كە گوزارشتی پەتییە لە سێیەمین.24
-2رەهەندی بابەت :بریتییە لە پەیوەندی بابەت لەگەڵ الكانی نیشانەكانی
تر ،بەمەش سێ چەشنی لێدەكەوێتەوە ،كە الی پێرس خۆیان لە( ئایكۆن،
ئیندێكس ،هێام) دەبیننەوە.
ا -بابەت و پەیوەندی بە نیشانەوە :كە خۆی لە ئایكۆندا نیشاندەدات،
ئایكۆن»نیشانەیەكە دەاللەت لە بابەتەكەی دەكات ،وەك ئەوەی وێنەی
بكێشێت ،یان الساییبكاتەوە ،بەاڵم مەرجە لەهەندێك خاسیەتدا لەگەڵ یدا
هاوبەش بێت « 25لەبەرئەوە ئایكۆن» كارنامەی وەك نیشانە وەالدەنرێت،
ئەگەر بابەتەكەی وەالبرنێت ،جگەلەمەش لێكچون لەبوونێكی واقیعیدا
كورتناكرێتەوە ،بەڵكو ئەمە تێدەپەڕێنێت بۆ بابەتی خەیاڵ لە رەسم و شانۆ و
سینەما....تاد دەگرێتەوە»26
ب-پەیوەندی بابەت بە بابەتەوە :كە خۆی لە ئەندێكسدا دەبینێتەوە،
بەوەی ئاماژە بە بابەتێك دەكات ،كە دیاریدەكات ،یان دەریدەخات ،چونكە
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بابەتەوە ،واتە بابەتەكە هۆكارە بۆ دروست
لەراستیدا كاریگەرە بە خودی ئەو
نيصانة
بوونی ئەم پەیوەندییە.
�دراوەوە :ئەمەش خ��ۆی لە هێامدا
ج -پەیوەندی بابەت بە ل��ێ��ك� وشة
دەردەخات،چونكە هێام نیشانەیەكە ئاماژە بە بابەتێك دەكات ،كە بەهۆی
یاسایەكەوە ئەم نیشانە دەردەخات ،هەر بەهۆی ئەمەشەوە لێكدانەوەی
مةدلول
دال
دةاللةت بەوەی
هێام»نیشانەیەكی یاساییە»27
بابەتەكەی دیاریدەكات ،بۆیە
هێامكە
لەنێوانناوةوةهێامو بابەتدا نییە
لێكچونی و هاوسێیەتی
پەیوەندی
واتاى
ويَهةى
ويَهةى دةرةوة
دەردەخات:
 -3رەهەندی لێكدراوە :ئەمەش خۆی لە چەند چەشنێكدا
مةبةستدار
ا-پەیوەندی لێكدراوە بە نیشانەوە :ئەم پەیوەندییەش تایبەتە بە
مةدلوىل˛
مةدلوىل˛
مةدلوىل˛نیشانەیەكە سەبارەت
وێناكردنەوە(املفردە)( ،)RHEMAوێنا
چەمك ،یان
3
2
بە لێكدراوەكەی ،بەوەی هەستی 1پێدەكرێت و لە توانای چۆنییەتیدایە ،واتە
هەواڵێك هەواڵی بارودۆخێكی لێهەڵدەهێنجرێت28 .
بةثيَى سياقى ديَرِةكان
ميتازمان

دال

بابةت
نيشانةكة ثةيوةندى بة بابةتةكةوة
هةية ،ئةم ثةيوةندييةش ويَهةى
زةيهى نيشانة فةرزدةكات
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لەگەڵ ئەوەی( )DICENTبەكرداری پەیوەستە بە وتەی تەواوەوە ،نەك كەم
و كورت ،بۆیە زاراوەی پشتڕاستكردنەوە(التصدیق) بەرامبەریەتی.29
ج -پەیوەندی لیكدراوە بە لێكدراوەوە :ئەم پەیوەندیەش تایبەتە بە
بەڵگەوە ،بەمەش پەیوەست دەبێت بە یاساو جۆری بەڵگەكان لەناو دەقدا.
هەرچەندە چەمكی سیانی ،چەمكێكە فەلسەفەی لۆژیكیی ئەرستۆیی
ضؤنيةتى

تاكييةتى

ياسايي

نويَهراو

كؤنسيَجت

ئايكؤن
ئيهديَكس

هيَنا

ليَكدراوة

بابةت
نيصانة الى ثيَرس

ثصرتِستكردنةوة

بةلَطة

بنچینەكانی بۆ داناوە و زەمینەی بەشداربوونی بە پێرس بەخشی ،بۆ ئیشكردن
لەسەر نیشانەو دووركەوتنەوە لە هزری دوانەیی( دال /مەدلول) ،بە واتایەكی
تر سیانەیی نیشانە الی پێرس ،لە سیانەیی ئەرستۆو كانتەوە سەرچاوەی گرتوە،
چونكە نیشانە وەك ئەرستۆ بۆی چووە سێ جۆرە »:نیشانە لەسەر سێ الیەندا
لقةكانى الى ث
بهضيهةيي ضةمكى نيصانة و
چۆنيَكواتةى
ث
هەیە،يَرسچونكە دەبێ یان لە
لەشێوەكاندا
نێوەندێك
بوونی هەیە ،وەك
ليَكدراوة
بابةت
نويَهراو
روونبكرێتەوە
وەك ئەوەی
ناراستةوخؤبێت.
راستةوخؤ سێیەمدا
دووهەم ،یاخود
یان
شێوەی
ناراستةوخؤ كؤتايي
راستةوخؤ
ثايةى
َطرى
یەكەم،ل
هة
نيشانة
نيشانة
ژنێك كە پێشرت مناڵی بووە شیری هەیە ،روونكردنەوەكە لە شێوەی یەكەمدا
دەبێت ،چونكە هۆكار و نێوەند لێرەدا ئەوەیە ،كە ژنەكە شیری هەیە ،كەواتە
با «أ» دایك بێت و «ب» بوونی شیر بێت لە ژنەكەدا و «ج»یش ژنەكە بێت،
حەكیمەكان چاكەیان هەیە لەبەرئەوەی «پتیكۆس» چاكەی هەیە ،ئەمە لە
شێوەی سێهەمدا دەبێت ،كەواتە با»أ» خاوەن چاكان بێت و «ب» حەكیمەكان و
«ج»یش پتیكۆس بێت ،كەواتە راستەوخۆ دەبێت بوترێت( أ یان ب لەسەر»ج»
ە ) 30.كارلێك لە نێوان نوێرناو و بابەت و مانادا بریتییە لە «بەردەوامی مانا»31
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ئەرستۆ ئ��ەوەی زیاتر دەرخستووە ،كە بابەتی بەڵگەكان نیشانە و
ئیكۆسن و هەموویان بە پێی پێوانەكاریی لۆژیكی ئیشدەكەن ،بۆیە ئەوەی
بۆ نیشانەیەك دەبێت ،مەرج نییە لەو منوونانەی دەیانخاتە بەردەست بەسەر
نیشانەیەكی تردا بەرجەستەبێت.
هەروەها الی كانتیش ،عەقڵ سێ هێزی بنەڕەتی هەیەو ئەركەكانیان
بەم شێوەیە :دەرككردن ،كردەی ویست ،هەست 32.لە میانەی ئەم ئەركانەوە
لۆژیكی سێ رەهەندیی فەلسەفەكەی دیاریدەكرێت ،چونكە جیهان بە
جۆرێكە دەكرێت بە عەقڵ لێیتێبگەین ،نەك تەنها بە الیەنی هەستەكییەوە
بێت ،چونكە دەرككردن رێگەی گەیشتنە بە راستی(هەقیقەت ،مەعریفە).
نیشانە الی پێرس لەو ڕوانگەوەیە سیمیۆتیكا»بریتییە لە بەرهەمهێنانی
كۆنتێكستی فەلسەفی ،كەپەیوەندێكی بەبیركاریو لۆژیكەوە هەیە ،بابەتی
نیشانە چەند لقی و الیەنییە ،بۆیە نیشانە بریتییە لە(دال،هۆكاری بابەت،
لێكدراوە /گوزارشت)و هەریەكەشیان خاوەن تایبەمتەندێكی گرنگە»32
سیانەیی نیشانە الی پێرس ،بەو واتایەی هەموو نیشانەیەك پەیوەستە
بەس ێ شتەوە ،كە بریتییە لە نوێرناو(  REPRESENTAMEN)34كە بەرامبەرە
بەدالی سۆسێر ،كە بریتییە لەوێنەیەكی دەنگی هەستپێكراو ،كە لەئەنجامی
رێكەوتن و دەربڕینی زنجیرەیەك دەنگیو دورستكردنی هەمان هاوكێشە
الی گوێگر دێتەئاراوە ،یاخود هەندێ جار نیشانەیەكی كەمێك گەشەكردوترەو
ئەو نیشانەیەی كەدروستیدەكات ،ناوی ناوە لێكدراوە()INTERPRETANT
بۆ نیشانەی یەكەم  ،35لێكدراوەش یەكسانە بەمەدلولی سۆسێر و بریتییە
لەبنچینەو بنەمای مانا ،الیەنی سێیەم لە سێگۆشەی نیشانە بریتییە
لەبابەت( )OBJECTو سۆسێر گرنگی پێنەداوە ،چونكە لەدابەشكردنەكانیدا
لەسەر ئەركی نیشانە بەرامبەری نەبووە ،بابەت بەشێكە لەنیشانەو شتێك نییە
لەشتەكانی جیهانی بوون36.
بەم پێیەش نیشانە الی پێرس» بریتییە لە شتێك كە تەعویزی شتیكی دی
دەكات ،بەهەر سیفەت و ڕێگەیەك بێت بۆ كەسێكی دی ،ئەو نیشانەی كە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دروستیدەكات ،ناوی دەنێت لێكدراوە بۆ نیشانەی یەكەم ،ئەم نیشانەیەش
شوێنی شتێك دەگرێتەوە ،كە بابەتەكەیەتی» 37بەمەش نیشانە بریتییە
لەنواندنی شتێك ،چونكە بەم ڕۆڵبینینەی بۆ شتێكی دی ،نیشانەیی خۆی
بەدەستدەنێت.
«لێكدراوە سێیەم رەگەزی نێو نەسیجی سیموزە ،38بریتییە لەكۆڵەكەی
سەرەكی ،كە ناوەندێكی ئیلزامی پێكدەهێنێت و رێگە بەنیشانە دەدات،
بەپێی هەلومەرجێكی دیاریكراو بابەتەكەی ئاراستەبكات ،بۆیە ناتوانرێت قسە
لەسەر نیشانە بكرێت ،تەنها لەڕێگەی بوونی لێكدراوەوە نەبێت ،بەوپێیەی
ڕەگەزێكە كە گواستنەوە لەلێكدراوەوە بۆ بابەت ،دەكاتە كارێكی شیاو».39
نیشانە بەپێی یاسا و بنەمایەك ئاماژە بەبابەتەكەی دەكات ،بوونی ئەم یاساو
بنەمایەش واتە سنوردانان بۆ لەخۆوەیی حاڵەتەكە.
«لێكدەرەوە نیشانەیەكە هەڵدەستێ بەوەرگێڕانی نیشانەی یەكەم ،یاخود
لێكدەرەوە بریتییە لەبیرێك ،كە لەزنجیرەیەك نیشانەوە لەدایكبووە»40
نیشانە «لەالیەكەوە بریتییە لەنوێرناو و پەیوەستە بەدانراوەكان ،یان
بابەتەكانییەوە ،لەالیەكی تریشەوە بە لێكدراوەكەیەوە ،ئەمەش بەڕێگەیەك
وا دەكات ،پەیوەندی ئەم دانراوە بەو لێكدراوەوە وەك پەیوەندی نوێرناوەوە
بەدانراوەكەیەوە ،واتە نوێرناو بابەتەكەی دیاریدەكاتو لەگەڵ یدا گەشە
بە پەیوەندیەكی دیاریكراو دەدات ،لەهەمانكاتیشدا لێكدراوە دیاریدەكاتو
لەنێوان ئەمو دانراوەكەدا پەیوەندیێكی شێوە وەك یەكی دادەنێت.41
«نوێرناو بریتییە لە خۆگر ،یان هەڵگری نیشانەو لەهەمانكاتدا پایەكەیەتی،
زۆربەی كات خۆی لەناو تێكەڵەیەك نوێرناوانی تردا دەردەخات ،كە سەر
بەنیشانەی ترن لەكۆنتێكستی تردا».42
نیشانە بریتییە لەنوێرناوێك ،كە لەالیەكەوە پەیوەستە بە دانراوەكەیەوە،
لەالیەكی تریشەوە پەیوەستە بە لێكدراوەكەیەوە ،بەرێگەیەك وا دەكات
پەیوەندی ئەم دانراوە بە لێكدراوەوە لێكچونییە ،وەك پەیوەندی نوێرناو بە
دانراوەوە» 43دانراو برییتە لەوەی نیشانە دەینوێنێت ،ئیدی ئەو شتە واقیعی
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مادی ،یان بیری بێت ،یان وێنای خەیاڵی بێت ،یان شیاوی وێناكردن بێت ،یان
نەبێت ،پێرس دەڵێت» بابەتی نیشانە بریتییە لەو مەعریفەی كەنیشانە فەرزی
دەكات ،بۆئەوەی زانیاری زیاتر بدات كەتایبەت بن بەم بابەتەوە»44
بەاڵم دانراو(لێرەدا زۆر لە مەدلولی سۆسێری دەچێت)و بریتییە»
لەهەموو ئەو شتانەی كەنوێرناو بۆی دەچێت ،ئیدی لەتوانای هەستپێكردندا،
یان وێناكردندا بێت ،یان هەتا لەتوانای وێناكردنیشدا نەبێت ،بۆ منوونە هەستە
شاراوەكان» 45كەواتە دانراو»بریتییە لەوەی كەنوێرناو دەینوێنێتو ئەوەی
كەلێكدراوە مەبەستیەتی».46
بەاڵم لێكدراوە بریتییە لەمیانگیری نێوان نوێرناو و دانراودا ،وا دەكات
یەكەم ئاماژەدەربێت ،یان مایل بێت بۆ دووەم 47پەیوەندی لەنێوان(نوێرناو
و دانراو ) ئەگەر لەسوچی نوێرناوەوە سەیرمانكرد ،شیاوەو ئەگەر لەالیەنی
دان���راوەوە لێامنڕوانی ئامادەبووەو ئەگەر لەڕوانگەی لێكدراوەشەوە
سەیرمانكرد هەستپێكراوە.48
«ن��اب��ێ��ت تێكەڵی ل��ەن��ێ��وان ل����ێ����ك����دراوە()INTERPRETANTو
لێكدەرەوە( ،)INTERPRETEواتە كەسی باسكەردا بكرێت ،چونكە لێكدراوە
مەرج نییە لەلێكدەرەوە بێت ،بەڵكو بریتییە لەپەیوەندیەك كە نوێرناو لەزەینی
كەسەكەدا ڕۆشنی دەكاتەوە ،واتە لەبیری لێكدەرەوەدا49.
الی پێرس هەریەكە لەم چەشنانە ئاستی تایبەت بەخۆیان هەیە ،بۆ
منوونە(نویرناو) دوو ئاستی هەیە ،كە بریتین لە هەڵگری نیشانەو پایە ،هەرچی
دانراوە ،دابەشدەبێت بۆ دوو بابەت( بابەتی راستەوخۆ()IMMEDIATE
ئەوەیە كەنیشانە لەخودی خۆیدا بۆی دەگەڕێتەوە ،لەگەڵ بابەتی دانراوی
ناڕاستەوخۆ( )MEDIATیان دینامی( )DYNAMIQUEبریتییە لە دانراوی
واقیعی ،كە نیشانە ئاماژەی بۆ ناكات ،مەگەر بە ئاماژە نەبێت و كاری
دیاریكردنیشی بەجێدەهێڵیت بۆ لێكدەرەوە(واتە كەسی باسكەر).50
بەاڵم لێكدراوە دابەشدەبێت بۆ سێ جۆر :لێكدراوەی راستەوخۆ،
تەنها پەیوەست دەبێت بەنوێرناو و بابەتی دانراوی راستەوخۆوە ،هەرچی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ئيهديَكس

ليَكدراوة

بابةت
نيصانة الى ثيَرس

هيَنا

بةلَطة

لێكدراوەی ناڕاستەوخۆشە لەسەر حسابی بابەتی ناڕاستەخۆوە(الدینامیە)
وەردەگیرێت ،پاشان لێكدراوەی كۆتایی(  )FINALبەتوانای تەواوە لەبارەی
گواستنەوە لەنێوان ئەوەی راستەوخۆو ئەوەی ناڕاستەوخۆیە جیادەبێتەوە51
بێنڤینست( )BENVENISTEرەخنە لە پێرس دەگرێت بەوەی ،زیادەڕۆیی
زۆریكردوە لەمەسەلەی نیشانەدا ،بەتایبەتی لەگۆڕینی هەموو دیاردەیەكی
ثيَكواتةى بهضيهةيي ضةمكى نيصانة و لقةكانى الى ثيَرس
بابةت

نويَهراو
هةلَطرى

ثايةى

نيشانة

نيشانة

ليَكدراوة

راستةوخؤ ناراستةوخؤ راستةوخؤ ناراستةوخؤ كؤتايي

بوون بۆ نیشانە ،بێنڤینست لە وتاری( سیمیۆلۆژیای زمان)دا سەبارەت بە
نیشانەكردنی شتەكان دەڵێت «پێرس لە چەمكی نیشانەوە دەستپێدەكات،
لەپێناو پێناسەكردنی هەموو رەگەزەكانی جیهان ،ئیدی ئەم رەگەزانە هەستی
بن ،یان پەتی(مجرد) ،یاخود ئەم رەگەزانە تاك بن ،یان ڕەگەزی بەیەكدا چوو،
هەروەها مرۆڤ لە روانگەی پێرسەوە ،نیشانەیە حەتتا هەست و بیرەكانیشی،
شیاوی تیڕوانینە ئەم هەموو نیشانانە لە كۆتاییدا ئاماژە بە شتێك ناكات ،جگە
لە نیشانەی تر ،ئیدی چۆن دەتوانین لەچوارچێوەی ئەم جیهانی نیشانانە
دەربچین ،كە لەسەر خۆیان داخراون؟ پەیوەندێكی تێدا دامبەزرێنین ،كە
پەیوەست بێت بە نیشانەكان و هەموو شتێكی تر جگە لەخۆی».52
سیمیۆلۆژیای پێرس بۆ جێبەجێكردنی بەسەر دەقداو لەچوارچێوەی لێك
نزیككردنەوەی دەق و گوتارەكان ،یان وەرگرتنی چەمكەكانی و لەرێگەی
رەهەندە لێكدانەوەییە سیانییەكەیەوە گونجاوە ،هەروەها بەهۆی چەمكە
دەاللیەكانی تری وەك( ئایكۆن ،هێام ،ئاماژە) ،چونكە زۆر لەبەرهەمە دەقی و
داهێنەرییەكان ،هەڵگری دەاللەتی ئایكۆنی بیرناوین و لەرێگەی خوێندنەوەی
نوێرناو و بابەتەوە ،پێویستیان بە لێكدانەوەو هێرمێنۆتیكا هەیە ،هەرچەندە
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«پێریس بەگشتی شەست و شەش جۆر نیشانەی دیاریكردوە ،پاشان ئەم
هاوكێشە سیانییەی بەرهەمهێناوە ،چونكە دواجار ئەمانە زۆرترین سودیان
بۆ سیمیۆلۆژیا هەیەو خۆیان لە( ئایكۆن ،ئیندێكس ،هێام) دا دەبیننەوە»53
-2نیشانە الی سۆسیر
بەگشتی سوسێر جەخت لەسەر رسوشتی نیشانەی زمانی دەكاتەوە ،كە
لە دوانەیەك پێكهاتوە( دال و مەدلول)و پێیوایە «نیشانە باس لە دەاللەتەكەی
دەكات ،كە دەرئەنجامی بوونی جیاوازیە لەگەڵ نیشانەی تردا ،هەر ئەم
جیاوازییەش توانای بوونی كۆمەڵگەیەكی زمانەوانی دێنێتەئاراوە ،زمانیش
الی هیچ قسەكەرێك تەواونییە ،چونكە تەنها لەناو كۆمەڵگەدا تەواودەبێت،
دەتوانین زمان وەك دۆاڵبێكی هاوبەش دابنێین ،دەتوانین لە هەموو
نیشانەیەكی جیاواز ،كە لەم دۆاڵب��ەوە دەربهێرنێت بگەین و لەپێكهاتەی
حاڵەتێك لە حاڵەتەكانی قسەكردندا بەكاربهێرنێت» 54ئەگەر سۆسێر خۆی
لەهەندێك ئاماژەبۆكراوی پێویستی وەك هێام ،ئاماژە ،ئایكۆن ،لە نیشانەدا بە
دوورگرتبێت ،ئەوا»لەچوارچێوەی دوانەی دالو مەدولولدا حەرسی كردوە»55
ئەمەش لەبەر گرنگیدانی بووە بەنیشانە زمانییەكان لەخودی خۆیاندا.
كۆنتێكستە زمانییەكان الی سۆسێر لەسەر بنەماو پرەنسیپی بەها
دیاریدەكرێتو ناتوانرێت نیشانە بەهۆی الیەنی مادییەكەیەوە دیاریبكرێت،
بەڵكو لەرێگەی یاساو بەسیستم بوونی لەناو كۆنتێكستەكاندا دیاریدەكرێت،
كەواتە لەرێگەی پەیوەندیە جیاوازو دژە ئاڵووێرەكانی نێوان نیشانەكانی تری
ناو كۆنتێكستە زمانەوانییەكەدا دەبێت  ،56سۆسێر جیاوازی لەنێوان وێنەی
وشەو چەمكەكەیدا كردوە ،نەك ناو و ناولێرناو ،جگە لەمەش جیاوازی لەنێوان
ئاستی دەروونی و مادیدا كردوە ،دەروونی بریتییە لە وەرگرتنی وێنەی
بیسرتاویو چەمكەكە ،بەاڵم مادی بوونی دەنگە( شێوەی دەرەكی) ،وەك لەم
هێڵكاریەدا خراوەتەروو:
ئەو نیشانانەی كە سۆسێر باسیان دەكات ،كیانێكی دوانەیان هەیەو لەدوو
روو پێكهاتوە وەك رووی دراو ،ناتوانرێت یەكێكیان لەوی دی جیابكرێتەوە،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ئاستى مادى

دال

ويَنةى دةنطى

مةدلول

بري

ئاستى دةرونى

˛نيشانة الى سؤسيَر

رووی یەكەمی بریتییە لە دال( )SIGNIFIANTواتە وێنەی دەنگی ،رووی
دوەمیش بریتییە لە مەدلول( )SIGNIFIEواتە وێنەی زەینیی ،بەپێی بۆچونی
سۆسێر زۆربەی كات ئەو پەیوەندیەی كە دالو مەدلول پێكەوە دەبەستێتەوە،
پەیوەندێكی لەخۆوەیە»56جگە لە پەیوەندیە زمانییە الساییەكان «كە تێیدا
دال السایی مەدلول دەكاتەوە»58
رسوشتی لەخۆوەیی پەیوەندی نێوان دال و مەدلول شتێكی كرۆكییە
لە تێگەیشتنی سۆسێری بۆ نیشانەی زمانی» ئەو نیشانانەی كە دەبنە كۆدی
گواستنەوە لە نێوان دوو كەسدا ،پێكهاتە یان كرۆكی مێشكی هەریەكەیان
دەكاتەوە ،ئەم ئاوێتەكردنەی پێكهاتەكانی بیر بە جۆرێكی تایبەت لە كۆدی
نیشانە ،هانی سۆسێری دا بۆ دانانی زانستێكی نوێ ،بەاڵم چۆن ئەم نیشانانە
بەشێوەیەكی كارا كار دەكەن ،كە زانستی نشانە كاریان لەسەر دەكات» 59دال
الیەنی مادییەو مەدلولیش چەمكی زەینییە ،هەرچی بونیادی رووكەشە
لەسەر بونیادیك وەستاوە ،كە بوونیادە قووڵەكەیەو بونیادی قووڵیش
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دال

ويَهةى دةنطى

گوێگرري بەرهەمهاتوە ،وەك لەم
پێكهاتەیی نێوان قسەكەرو
لەڕێگەی ئاڵوێرێكی مةدلول
ب
هێلكاریەدا دیارە:
ئاستى دةرونى

رسوشتی لەخۆوەی پەیوەندی نێوان دال و مەدلول ،شتێكی كرۆكییە
نيصانة الى سؤسيَر
لەتێگەیشتنی سۆسێر بۆ نیشانەی زمانی ،سۆسێر دال ومەدلول دەچوێنێت
لةريَطةى ئالَويَرى
ثيَكواتييةوة

دال – ويَهةى دنطى

يح

بونيادى رِووكةش
مةدلول ˛ بري

لةسةر بونيادى
يةكةم وةستاوة

بەوەی ،كەمرۆڤ پێكهاتووە لە جەستەو ڕۆح ،یان بە پەسەندتری دەزانێت،
كە بیانچوێنێت بە ئاو ،ئاو لە دوو ڕەگەزی هایدرۆجین وئۆكسجین پێكهاتوە،
ئەگەر هەر ڕەگەزێكیان بەجیا وەربگیرێت ،خەسڵەتی ئاو تێدا بەدیناكرێت،
كەواتە(دال و مەدلول)بریتین لە ِدەنگ و بیر ،بۆیە ناتوانرێت نە دەنگ لە بیر،
نەبیر لە دەنگ جیابكرێتەوە60
كەواتە نیشانە الی سۆسێر ،بریتییە لە كیانێكی دەروونی و پەیوەستە
بە زمانەوە ،خاوەن تایبەمتەندی لەخۆوەیە كە دال و مەدلول بەیەكەوە
دەبەستێتەوە ،ئیدی زمانی بێت یان نازمانی ،جگەلەمەش ئەوەی گرنگە
بەرهەمی نیشانەكەیە ،بۆیە سۆسێر چەشن و جۆری نیشانەی دیاری نەكردوە،
لەراستیدا بەهۆی دانانی پەیوەندی لەخۆوەیی نێوان دال و مەدلول وایكردوە،
كە جۆری نیشانە الی سۆسێر دیارینەكرێت.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بنڤینێست رەخنە لە لەخۆوەیی نێوان دال و مەدلول دەگرێت و پێیوایە
«ئەوە پەیوەندێكی پێویستە ،چونكە بۆچوون و روانینی مەدلول()BOEUF
گونجاوەو وەك یەكە لەگەڵ پێویستی هوشیاری دال دا و( )BOFهەردووكیشیان
نەقشێكن لە زەیندا»61
ج��ورج م���ون���ان G..MOUNINپێیوایە» ئ��ەم نەزعە دەروونییەی
تیۆری سۆسێری ،دەچێتە خانەی دەرووناسی پەیوەندییەوە ،هەندێكی تر
جەختیان لەسەر بنەمای دوانەیی نیشانە الی سۆسێرو داخراوەییان لەسەر
خۆیان دەكردەوە ،بەهۆی وەالنانی سەرچاوەكەی ،یان ئەوەی ئاماژەی بۆ
دەكات»62بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا سۆسێر كاریگەری زۆری لەسەر رەوش و
نزیككردنەوەی سیمیۆلۆژی لە زۆر وێناو چەمك و زاراوە زمانییەكان كردوە،
لەگەڵ كردنەوەی داخراوەیی دەقەكان و سەرلەنوێ بونیادنانەوەیان.
كەواتە سۆسێر وایدەبینێت دالو مەولول وەك دوو دیوی الپەڕە ،یان
رووی دراو وان و لەیەك جیانابنەوە ،و كاتێكیش كۆبوونەوە ،واتە لە یەكەیەك
لەیەكەكانی زمانەوە(= نیشانە) دەردەكەوێت ،الكان رەخنە لەم بۆچونانە
دەگرێتو پێیوایە كۆكردنەوەی دالو مەدلول پەیوەندی ئالوێریو وەك یەكی
لەنێوانیاندا پێچەوانە ناكاتەوە ،چونكە بەردەوام بەربەستێك هەیە ڕێگری
لەپەیوەستبوونی دال بەمەدلول و ئیحالەكردنیی بۆی ،دەكات63
بەپێی بۆچونی الكان» دال تەمسیلی مەدلول ناكات ،بەڵكو بەشێوەیەكی
سەربەخۆ كار لەدەاللەتەكەیدا دەكات بەدوور لە مەدلولەكەی ،بەدەرلەمەش
دال ئاماژە نییە بۆ مەدلول ،بەڵًكو ئاماژەیە بۆ دالێكی تر كەدالی سێیەمە لەناو
زنجیرەیەك دالی تر كەسیستمی زمان دروستدەكات ،بەاڵم مەدلول لەژێر
دالەكاندا دەترازێت ،بۆئەوەی ئاماژە بن لەسەر یەكرتی»64
پێرس و سۆسێر بناغەیەكی نوێیان بۆ نیشانەكان دامەزراند و پێیانوایە
«مەسەلەی زانین پەیوەستە بە ناسینی ڕەگەزەكانی زمانەوە ،زمانیش شتێك
نییە كجگە لە كۆمەڵە نیشانەیەكی ڕێكخراو» 65بەم پێیەش بێت نیشانەكان
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لەگەڵ زماندا هەبوون ،لەگەڵ ڕێڕەوگرتنی زمانیشدا سیمیۆلۆژیا رۆڵ و ئەركی
خۆی بینیوە و هەبووە و تاوەكو سەردەمی پێرس هەر وەك زانستەكانی
دی سیمیۆلۆژیا لەچوارچێوەی لۆژیكیدا بووە ،پاشان هاتووەتە ناو زمان و
ئەدەبەوە و وەك زانستی سیمیۆلۆژیا كاری لەسەر كراوە.
تایبەمتەندیەكانی نیشانەی سۆسێری بریتییە لە:
.1نیشانە وێنەیەكی دەروونییەو پەیوەستە بە زمانەوە نەك بە قسەوە.
.2نیشانە پشت بە دوو رەگەزی سەرەكی دەبەستێت(دال و مەدلول)
لەگەڵ دوورخستنەوەی واقیعی مادی یان سەرچاوەیی ،چونكە دورخستنەوەی
سەرچاوە ،واتە زمانەوانی سۆسێری فۆرمالیستییەو خاوەن رەهەندی مادیو
واقیعی نییە ،وەك الی ژولیا كریستیڤا.
.3لەخۆوەیی نیشانە كە بۆ لەخۆوەیی پەیوەندی نێوان دال و مەدلول
دەگەڕێتەوە ،لەگەڵ استسنای دەنگە رسوشتیە الساییكەرەوییەكان و سیغەی
سەر سوڕمان.
.4نیشانەی زمانی لە لێكۆڵینەوەدا بە بنەماو بنچینەی نیشانەكانی تر
دادەنرێت.
.5نیشانەی سۆرسی بێالیەن و تەنها و سەربەخۆیەو لە خودو ئایدۆلۆژیای
دوردەخاتەوە.
كەواتە سۆسێر ئیندێكسی پێویستی لە بەنیشانەبوونی وەك هێامو ئاماژە
و ئایكۆنی لەبیركردوەو نیشانەكەی لە نێوان دوانەی دالو مەدلولدا كۆتكرد،
هەرچەندە سود لەم دوانەیە وەردەگرێت بۆ لێكۆڵینەوەی سیمیۆلۆژی لە
لێكدانەوەی دەقدا ،لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵیدا تەركیز لە فۆرمییەتی ناوەڕۆك
بكات ،لەگەڵ دورخستنەوەی واقیع و سەرچاوە لەرێگەی جیاوازوە.
جیاوازی لەنێوان پێرس وسۆسێردا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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نيصانة

دال

ثةيوةندى لة خؤوة

مةدلول

˛ ويَهةى دةنطى (حسى)˛
˛ كؤمةلَيك دةنطى دةربرِاو

˛ بري˛
˛ ثيَكواتةى زةيهى دال

 -1چ سۆسێرو چ پێرس هەردووكیان كاریان بۆ سەرهەڵدانی ئەم
زانستە نوێیە كردوە ،كە لەبوارە جیاوازەكاندا كار لەسەر نیشانە دەكات،
بەاڵم بەڕوانینێكی جیاواز لە لێكدانەوەی نیشانەكاندا ،بەوەی سیمیۆلۆژیای
فەرەنسی لە ئاماژەكانی زانستی زمان و وانە زمانییەكان دەكۆڵێتەوە ،بەاڵم
سیمیۆتیكای ئەمریكی لە ئاماژەكانی لۆژیكمةدلول
فۆرمی هێامیی و مامتاتیك
دەكۆڵیتەوە ،هاوكات پێرس سیمیۆتیكا و لۆژیك وەك یەك سەیردەكات ،بەاڵم
دواجار هەردووكیان كاركردنە لەسەر نیشانەكان ،ئیدی هەرچیەك بن و
كانطا
دال
لەناو دەقو گرنگی
ئاشكراكردنی واتای نیشانەیە
ئامانجەكانیش دۆزینەوە و
نيصانة الى ئؤطدن و رجياردز
رۆڵی نیشانەكانە لەناو دەقدا.
-2سۆسێر گرنگی بە ئەركی كۆمەاڵیەتی نیشانە داوە ،بەاڵم پێرس گرنگی
بەبەكارهێنانی لۆژیكی نیشانە داوە.
 -3نیشانە الی سۆسێر(دال ،مەدلول) پێویستی بەتێكەڵبوون ،یان گونجاندن
لەگەڵ نیشانەدا هەیە ،تاوەكو لە بەخشینی مانادا رۆڵبگێڕێت ،بەاڵم روانینی
پێرس بۆ پرۆسە دەاللییەكە خاوەن دینامیكی ناوخۆییە.
 -4ئەگەرچی سیمیۆلۆژیا الی سۆسێر زانستێكی گشتیە ،كار لەسەر ژیانی
نیشانەكان لەناو ژیانی كۆمەاڵیەتیدا دەكات ،بۆیە تێیدا كار لەسەر رسوشتی
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ئەم نیشانانەو ئەو یاسایانەی كەتەحەكومی پێوەدەكەن دەكات ،بەاڵم پێرس
لەفەلسەفەی دیاردەگەراییەوە دەستپێكرد ،بۆئەوەی زانستێكی شێوەیی بۆ
نیشانەكان دابنێت ،كەبریتی بێت لەلۆژیكو لەسەر بنەمای تایبەمتەندی نیشانە
وەستابێـت و عەقڵی زانستی بەكاریبهێنێت.
 -5میتازمان گرفتێكی سەرەكی كاركردنی پێرس بوو ،لەناو كاركردنی
سیمیۆتیكادا ،لەو كاركردنەشدا هیچ پەیوەندیك لەنێوان(بابەت/تەئویل)دا
نییە ،تەئویل سنورێكی ناكۆتا دەبەخشێت بۆ تێپەڕاندنی چەمكی ئاماژەكان،
ئەوەش الی سۆسێر ونە ،بۆیە پێرس لەئاستێكی فراوانرتەوە كارلە ئاماژەكان
دەكات ،چونكە ئەگەر الی سۆسێر ئەو پەیوەندیە پایەكانی لەسەر دالو
مەدلول دامبەزرێت ،ئەوا الی پێرس دەب ێ بە(لێكدراوە ،بابەت ،نوێرناو)و
ئەو(بابەتە) الی سۆسێر بوونی نییە ،بەاڵم پێرس بەدوو جۆر لەیەكرتیان
جیادەكاتەوە(دینامیكی /راستەوخۆ) ئەمەش پەیوەندیكردنی ئاماژەیە
بەپەیوەندیەكان ،لەوەی تەنیا ئاماژە نییە نرخی پێدەدرێت ،بەڵكو لەو كاتەدا
ئاماژەی بەشەكان هەمان وەزیفەی كارای دەبێت ،ئەوەش قووڵبوونەوەیەتی
لەچەمكی فەلسەفی ،چونكە پێرس دەیەوێ لەڕوانگەی فەلسەفیەوە لەناو
ئاماژەدا كاربكات ،بۆیە گەڕانەوە بۆ «كانت» دەكاتە(ئەیقونە) تاوەكو
لە(لۆژیكی ئەرستۆیی ) وەربگرێت»65
 -6پێرس كاری لەسەر چەمكی نیشانەو لێكۆڵینەوە لە بنەماو پێكهاتەكەیەوە
كردوە ،بەاڵم سۆسێر كاری لەسەر رۆڵی نیشانە لە پرۆسەی پەیوەندیدا كردوە.
 -3نیشانە الی ئۆگدن و ریچاردز
«(چارلس ئۆگدنو ئیڤۆن ریچاردز CHARLES OGDEN –IVON
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دال
نيصانة
خؤوة )THE
MEANING
 )RICHARDSلەكتێبی(واتای واتا  OF MEANINGثةيوةندى لة
رەخنە لە سۆسێر دەگرن،مةدلولبەوەی ئەو شتانەی بەتەواوەتی وەال ناوە ،كە
ويَهةى دةنطى (حسى
دةرب)ر˛ِاو نیشانەكان شوێنیان دەگرنەوە» ،67بۆیە نیشانە الی ئەمان لەو پەیوەندیەدا
كؤمةلَيك دةنطى
چڕبووەتەوە ،كە پەیوەندی لە نێوان( شتەكان ،بیرەكان ،وشەكان)دا لە شێوەی
˛ بري
دروستدەكات˛و سێگۆشەی جیاكاری كەبەناوی سێگۆشەی(ئۆگدنو
هەرەمێكدا
˛ ثيَكواتةى زةيهى دال
ریچاردز ) نارساوە ،بریتییە لە(دالو مەدلول ،كانگا).

مةدلول

كانطا

دال
نيصانة الى ئؤطدن و رجياردز

ئۆ گد نو
ریچاردز
پێیانوایە» سێ هۆكار هەنك هەموو نیشانەیەكی هێامیی لەخۆیان دەگرن،
هۆكاری یەكەم :خودی هێام( )THE SYMBOLلەم حاڵەتەیدا بریتییە
لە وشەیەكی دەرب��ڕاوك كە پێكهاتوە لە لەزنجیرەیەك دەنگی رێكخراو
بەشێوەیەكی رێك وپێك وەك وشەی مێز.
دووەم :پێكهاتەو كرۆكی عەقڵیك كە لە زەینی گوێگردا ئامادەدەبن كاتێك
گوێی لە وشەی مێز دەبێت ،لەوانەیە ئەم پێكهاتە عەقڵیدە ،وێنەیەكی بیرناوی
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بێت ،یان پرۆسەیەك بێت لە پرۆسەكانی پێكەوە بەستنی زەینی و ناویان
ناوە(بیر) THOUGHTیان پێكەوەبەستنی زەینی(.)REFERENCE
س��ێ��ی��ەم :خ���ودی ش��ت��ەك��ە ،ك��ە ل����ەرووی زەی��ن��ی��ی��ەوە ب��ە شتێكی
ت��رەوە پەیوەستدەبێت ،ئەم شتەشیان ناوناوە پەیوەستبوون بەهۆی
زەینەوە( )REFERENTو پەیوەندیەكەشیان لەنێوان ئەم سێ چەمكەداو
لەشێوەی هەرەمێكدا روونكردوەتەوە(شت ،هێام ،نیشانەی گریامنكراو»68
هيَما

شت

نيشانةى طرميانكراو

«بەپێی ئەم ریزبەندییە پەیوەندی راستەوخۆ لەنێوان وشەو شتەكاندا نییە،
پاشان چەند خاڵێك دانراوە بۆئەوەی دەاللەت لە نیشانەی گریامنكراو بكات،
ئەگەر رێگەیەكی راستەوخۆ و كورت لەنێوان وشەو شتەكاندا نەبێت ،بۆئەوەی
ئەم وشانە دەاللەتی لێبكەن ،ئەواپێویستە لەرێگەی بیرەوە بكرێت»69
ئۆگدنو ریچاردز راستكردنەوەیەكی كۆمەاڵیەتیان لە پەیوەندی هێام
بەبیرەوە لە زەیندا كردوە ،هەروەها لستی واقیعیان خستە ناو جیهانی
دەرەكیەوە ،لەگەڵ رۆڵی لەدروستكردنی بیردا ،دەتوانرێت لێكدانەوەی
هۆیی بۆ پەیوەندی لەنێوان بیرو ئەوەی ئاماژەی بۆ دەكات ،بكرێت ،واتە بیر
لەكرداری ئاماژە بۆ كراو لەدایكدەبێت ،پەیوەندی لەنێوان هێامو ئاماژە بۆ
كراودا دروستدەبێت.
هێام جێگەی شتێكی تر ناگرێتەوە ،تەنها لەرێگەی پرۆسەی وەرگێڕانەوە
یەكسان نابن لەگەڵ شتەكانك یان
نەبێت بۆ بیرەكان ،هەرچەندە ئەم بیرانە ئايكؤن
لە راستەقینەییەكەی دادەماڵرێت ،بۆیە ئۆگدنو ریچاردز حەزەر لەرسوشتی
گومڕاكەر(وشە و نیشانە ) دەكەن.
ويَهة

ئايكؤنى وةك يةكى

ويَهةى بيانى

خواسنت و ليَكضواندن
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هاوسةنط
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دابەشكردنی سیانی و دیاریكردن ،یاخود ناونانی سێ جەمسەرەكە
جیاوازی هەیە ،ئەگەرچی ئەم دابەشكاریە سیانییە رێكەوتنی لەسەر هەیە،
بەاڵم بەهەمان چەمك بەكارناهێرنێن ،هەندێك وای بۆ دەچن مەدلول مەرجە،
واتە ئێمە پێیدەڵێین مەدلول ،بۆ من��وون��ە( )BEDEUTENGالی(فریجە)
وەرگێڕاوە بۆ مەدلول ،یان الی هەندێك واتاو الی هەندێكی تر بۆ سەرچاوەیی،
ئەم جیاوازیەش ،پێدەچێت رێڕەوێكی پەتی بێت 70.كەواتە مەبەست و
ئامانج یەكەو تەنها رێگەی ناونانەكان ،یان لێكدانەوەكان جیاوازە ،وەك لەم
هێڵكاریەدا خراوەتەروو:
هيَما

شت

نيشانةى طرميانكراو

 -4نیشانە الی مۆریس
ێ رێگەی بۆ ئايكؤن
مامەڵەكردن لەگەڵ نیشانەدا پێشنیازكرد،
مۆریس ساڵی( )1946س 
ئەم جیاكردنەوەیەش دەنگدانەوەیەكی باشی لەناوەندە زانستیەكاندا هەبوو،
بۆیە دەتوانرێ ويَهة
بيانى نیشانە بكرێت :خواسنت و ليَكضواندن
ێ رەهەندەوە ويَهةى
سەیری
لەم س 
-1رەهەندی دەاللی :لەم رەهەندەدا وا دادەنرا ،كە نیشانە بریتییە لەو
ئايكؤنى وةك يةكى
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ئاماذة

نويَهراو

هاوسةنط

ليَكضون

پەیوەندیەی ،كە دەاللەتی لێدەكات ،یاخود لەو پەیوەندیانە دەكۆڵێتەوە،
كە لە نێوان نیشانە بەكارهێرناوەكانیدا هەیە ،یان ئەو چەمكانەی كەلێیات
دروستدەبێت.
-2رەهەندی پێكهاتەیی :وا سەیری نیشانە دەكرێت ،كە توانای چوونە
ناو پارچەكانی نیشانەی تری هەیە بەپێی یاساكان ،مەبەست لە(پێكهاتە)
لێكۆڵینەوەیە لەبنیادی ناوخۆیی سیامی دالی نیشانەكان لەسەربەخۆبوونی لە
مەدلول كە نیشانە بۆی دەگەڕێتەوە «71
 -3رەهەندی مانا :نیشانە لەم حاڵەتەدا لەرێگەی كارنامە سەرەكییەكەی
و ئەو جێكەوتەی ،كە خوێنەر باسی دەك��ات دیاریدەكرێت ،وات��ە ئەو
رێگەیەی خوێنەر ئەم نیشانەی لێوە بەكاردەهێنێت ،72واتە هەرچی مانایە
لە ئاوازەكانی بەیەكگەیشنت دەكۆڵێتەوە لە نێو پەیوەندیەكاندا ،واتە چی لە
مرۆڤدا ڕودەدات ،كاتێك پەیامێك دەنێرێت ،یان پەیامێك كە دەگاتە مرۆڤ.
چارلس مۆریس پێیوایە» پەیوەندی نێوان سیمیۆلۆژیاو زانستەكانی تر،
پەیوەندییەكی دوانەییە ،چونكە سیمیا زانستێكە لە زانستەكان و لەهەمانكاتدا
ئامرازی ئەم زانستەشە ،لەالیەنی یەكەمەوە لەشتەكانو تایبەمتەندیەكانیان،
لەبەكارهێنانیان وەك نیشانە ،یان كاركردنیان دەكۆڵێتەوە ،لەالیەنی دووەمەوە
چەمكەكان وكەرەستەی زانستەكانی تر پێشكەش دەكات ،بەوەی هەموو
زانستێك نیشانە بەكاردەهێنن و بەهۆی نیشانەوە گوزارشت لەئەنجامەكەی
دەكەن73
ئەگەر الی پێرس بابەت ،بنچینەو بنەمای سیمیۆلۆژیا بێت ،بەهەمان
شێوەش الی مۆریس بابەت و سیمۆزە ،واتە ئەو رێڕەوەی كە بە هۆیەوە
شتێك وەك نیشانە كاردەكات ،شاردنەوەی ئەم رێڕەوە بەوەی كە» شتێك لە
رێگەی شتی سێیەمەوە شتێكی دی دیاریدەكات ،لێرەوە سیمیۆزیش نیشانەیە،
بەاڵم لە روانگەی بەكارهێنانییەوە»74
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الی مۆریس نیشانە پێكهاتوە لە(س ێ یان چوار) ڕەگەز:
یەكەم :هەڵگری نیشانە ،واتە الیەنی راستەوخۆ كە سەرەنج بۆ الی
خۆی رادەكێشێت بەو سیفەتەی نیشانەیە ،كە لێیەوە پرۆسەی لێكدانەوەیی
دەستپێدەكات.
ڕەگەزی دووەم :بریتییە لەدیاریكەر ،دیزاینەر  )DESIGNATUMواتە
ئەوەی هەڵگری نیشانە دیاریدەكات لەناو پرۆسەی لێكدانەوەدا.
ڕەگەزە سێیەم :نیشانە بریتییە لەلێكدراوە(،)INTERPRETANTواتە
جێكەوتەیەك كەنیشانە لەكەسی ل���ێ���ك���دەرەوەدا()INTERPRETE
دروستیدەكات.
ڕەگەزی چوارەم :مۆریس بەزۆری تێكەڵی(دەمج) دەكات لەگەڵ ڕەگەزی
سێیەم ،بریتییە لە خودی لێكدەرەوە ،كە دەبێتە ئەنجامی رێڕەوی هەموو ئەم
ڕەگەزانە75
هەڵگری نیشانە ئەوەیە ،كە وەك نیشانە كاردەكات ،و دیاریكەر ئەوەیە
كەنیشانە دیاریدەكات و لێكدراوەش بریتییە لەجێكەوتەی ئەنجامیی ئەمە ،كە
الی لێكدەرەوەوە دیاریكراوە76،
مۆریس ج��ی��اوازی لەنێوان دی���اری���ك���ەر)DESIGNATUMو شتی
دیاریكراو( )DESIGNATAدەكات ،دووەم كانگای دەرەكی(واقعی) یە ،كە
دیاریكراو بۆی مەیالنە ،بەاڵم دیاریكەر بریتییە لە خودی ئەو حاڵەتە ناوخۆییە،
واتە لەناو نیشانەدایە77
مۆریس سورە لەسەر جیاكردنەوەی نێوان(لێكدراوە)و(لێكدەرەوە)(واتە
كەسی باسكەر ،یان وەرگێڕ) ،ئەمەش لەئەنجامی ڕوانینی دوانەیی بۆ لێكدراوە،
كە بەیەكێك لەڕەگەزە ناوخۆییەكانی نیشانە لەالیەك و لەالیەكی ترەوە بە
جێكەوتەیەكی دەرئەنجامیی لەبیری بەكارهێنەری نیشانەدا(لێكدەرەوە)
دادەنێت78.
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كەواتە بەكارهێنەری نیشانە ،لەیەككاتدا لێكدراوەو لێكدەرەوەیی
دەنوێنێت ،بۆیە نیشانەیە بەپلەی یەكەم بە پێكهاتەیەكی رەوشتی دەزانێت،
لەم بارەوە منوونەی سەگەكە دەخاتەروو ،سەگ بەدەم دەنگێكی دیاریكراوە
دێت( هەڵگری نیشانە) بەهۆی چەشنی ئەم رەوشتەوە ،كە بریتییە لە
دەردانی لیك(لێكدراوە) ،ئەم ڕەوشتەش(،ئەم لێكدراوە) بیری خواردنی
ال دروستدەكات ،یان ئاماژە پێكراوی بیری ئەم خواردنەیە(دیاریكەر)كە
دەگەڕێتەوە بۆ خواردنێكی دیاریكراو كەلەدەرەوەی نیشانەكەدا هەیە79 .
مۆریس پۆلێنی نیشانە لەسەر بنەمای پێوەرەكانی رەوشت دەكات،
بۆیە پێیوایە «نیشانە شتێكە رەوشتێكی تایبەتە بە بابەتێك و لەهەمانكاتدا
ئەو شتەش دەوروژێنێت ،لەم ساتەشدا( ساتی یەكەم) دروس��ت ناكات،
بەڵكو یەكەم جار نیشانەیە ،پاشان دەبێتە رەوشت ،واتە نیشانە وروژێنەری
بەراییەو لەنائامادەیی وروژێنەری فیعلددا كاردەكات ،واتە نیشانە بریتییە لەو
وروژێنەرەو لەبری وروژێنەری تردا دێت» 80
مۆریس سێ چەشن پەیوەندی دوانەیی دیاریدەكات ،كە گوزارشت لە
سێ رەهەندی سیمیۆزیس دەكات ،لەهەمانكاتدا سێ لقی مەعریفی لەناو
سیمیۆلۆژیادا دیاریدەكات81
-1پەیوەندی نیشانەكان لەنێوان خۆیاندا( واتە پەیوەندی لەنێوان هەڵگری
نیشانەكاندا)،چونكە هەموو نیشانەیەك پەیوەندی لەگەڵ نیشانەی تردا هەیە،
نیشانە وادەكات لێكدەرەوە شتێك بزانێت و ناشتوانێت گوزارشتی لێبكات،
تەنها لەرێگەی نیشانەوە نەبێت.
-2پەیوەندی لەنێوان هەڵگری نیشانەكان و دیاریكراوەكان ،كە گوزارشت
لە رەهەندی دەاللی سیمیوزیس دەكات.
-3پەیوەندی لەنێوان نیشانەو نوێرناوەكاندا ،كە لەرەهەندی مانایی
سیمیوزیس دەردەخات ولە مانەشەوە دەست پێدەكات.
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لێكەوتەكانی بابەت

-1ئایكۆن()ICON
ئایكۆن یەكێكە لە چەشنەكانی نیشانەو لقێكە لە لقەكانی بابەت الی
پێرس ،بەو مانایەی بابەت پێكهاتەیەكی سیانییەو لە كۆی ئەم پێكهاتەیە مانای
بابەت بەدەستدێت.
«ئایكۆن لەبنچینەدا وشەیەكی یۆنانییەو بەواتای وێنە ،یان لێكچوو ،یاخود
نوسینی پیرۆز بەكارهاتوەو الی قەشە یوحنا مكسموفتش ،بریتییە لەیەكگرتنی
هێامو وێنەو وشەی ئایكۆنگرافیا()ICONOGRAPHYی بەكارهێناوە،
كە لەدوو بەش پێكهاتوە()ICONبەواتای رەسم()GRAPHYكە لە وشەی
یۆنانی گرافۆوە هاتوەو واتە دەنوسێت ،بەمەش واتای وێنەی هەڵكۆڵراو،
یان پەیكەری گەیاندوە ،لەسەردەمی بیری الهوتیدا بەواتای وێنەی سەلیب
و دروستكردنی مرۆڤ وئایكۆنە»81بۆیە ئایكۆن پێش پێرس هەبووەو
پەیوەست بووە بە بیری پیرۆزەوە ،بۆیە» بەرهەمی سیمیۆلۆژیای پێرس نییە،
بەڵكو ئەوە سیمیۆلۆژیایە پشتی بە ئایكۆن بەستوەو كردویەتییە رەگەزێكی
سەرەكی بابەت»83
«ئایكۆن بە هەر هۆكارێكەوە بێـت ،بووەتە میتۆدو چەند یاسایەكی
چەسپاندن ،لەپێناو جێبەجێكردنی و هێنانەدی مەبەستەكەی»84بە گشتی
ئایكۆن بریتییە لە «بەڵگەیەك كە هەڵگری سیفەتێك ،یان چەند سیفەتێكەو
لە ڕێی ئەو سیفەتانەوە دەمانگەیەنێت بەو واتا ،یان بابەتەی كە ماناكەیامن
دەداتێ ،ئیرت بابەتەكە بوونی هەبێت ،یان نەبێت ،یان» ئایكۆن شتێكە بە ڕوانین
لێی لەو شتە دەچێت ،كە سیفەتە هاوبەشەكەی پێدەدرێت و وەك بەڵگەیەك
لەسەر ئەو شتەش بەكاردەهێرنێت ،85واتە لە ئایكۆندا ماناكان پێشرت بوونیان
هەیە ،بەاڵم كارنامەكان جیاوازی دروستدەكەن ،ئەم كارنامەیەش لەوەی
پێشووترەوە سەرچاوەدەگرێت ،هاوكات ئایكۆن تەنها لە چوارچێوەی نێوان
نوێنەرو بە وێنە هاوشێوەكاندا كاردەكات .نواندنیش بەم مانایە بریتییە لە»
تاكە رێگەی راستەوخۆی گەیاندنی هزرو بیرێكە بە مانای ئایكۆن ،هەموو
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رێگەیەكی ناڕاستەوخۆیش بۆ گەیاندنی هزرو بیرێك ،دەبێ پەیوەست بێت بە
دانانی لە سەروبەندی بەكارهێنانی ئایكۆنەكەدا»،85یان «بریتییە لە لێكچون،
یان الساییكردنەوەی دال لە مەدلول و پەیوەندی راستەوخۆ لە نێوانیاندا
نییە(دیمەن ،دەنگ ،هەست ،چێژ ،بۆن 87».....یان «وەك وێنەیەكی بچوك
وایە لەسەر شاشەی كۆمپیوتەر ،مەبەست لێی رونكردنەوەی كارنامەیەكی
دیاریكراوی بەكارهێنانەكەیەتی» 88كەواتە ئایكۆن پشت بە تایبەمتەندی
دەبەستێت و لەكۆی ئەم تایبەتییەش ،دەشێ ئایكۆنەكە وێنەی فۆتۆگرافی
بێت ،ئیدی راستەوخۆ بێت ،یان ناراستەوخۆ.
یاخود بریتییە لەو شتەی كە بەپێی لێكچون پەیوەستە بەبابەتێكەوە،و پشت
بە وەك یەكی خاسیەتە كرۆكیەكانیان دەبەستێت ،لەگەڵ هەندێ تایبەمتەندی
ئەم بابەتە،چونكە نیشانە خاوەنی تایبەمتەندی ئایكۆنییەو ئایكۆنیش گشت
وێنەو بیرناو زهنییەكان دەگرێتەوە ،واتە هەردووال پەیوەندیكی لێكچونی
بەیەكیانەوە دەبەستێتەوە،ئەم لێچونەش وا لە خوێنەر دەكات ،مەدلولەكەی
راستەخۆ بخاتەروو ،بۆمنوونە بوونی وێنە راستەوخۆ خاوەنەكەی لەبیردا
ئامادە دەبێتەوە ،یان بیستنی دەنگی كەسێك بەبێ ئامادەبوونی خۆی،
وێنەكەی لە بیردا ئامادە دەبێت ،یاخود بریتییە لە پەیوەندی هاوشێوەیی وەك
پەنجەمۆر ،یان رەنگدانەوەی وێنە لە ئاوێنەدا ،بەاڵم بۆئەوەی ببنە كردارێكی
سیمیۆلۆژی دەبێت جیاوازیان هەبێت ،بۆمنونە بردنی دوو پەنجە بۆ دەم،
نیشانەی داواكردنی جگەرەیە ،ئامادەنەبوونی جگەرەش الی كەسەكە دەیكاتە
كردارێكی سیمیۆلۆژی ئایكۆنی ،پێرس پێیوایە» ئایكۆن چەند سیفەتێكی
هاوبەشەو لەم سیفەتە هاوبەشانەدا لەبری یەكرت بەكاردەهێرنێن ،دواتر ئەم
هەستە هاوبەشانە لەبیردا دەوروژرێن»89
ئایكون الی مۆریس» بریتییە لە سیستمێكی ت��ەواو ،كاتێك نیشانەكە
لەگەڵ بابەتەكەیدا هاوواتایە»« 90یاخود بریتییە لەو نیشانە واتاییەی ،كە
بەهۆی لێكچونیان لەسەر بابەتەكە دادەنرێت ،ئیدی لێكچونەكەیان بەهۆی
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وێنە ،یان الساییكردنەوە بێت و نیشانەیەكە لەتایبەمتەندیەك كەدەیكاتە واتا
پێكدێت ،لەگەڵ ئەوەی بابەتەكەی ئامادەنییە ،وەك جێكەوتی پێنوس بێت
كەسێگۆشەیەك دەینوێنیت» ،91بۆیە هەموو وێنەو هێڵكاری و دیزاینەكان و
خواستنەكان ئایكونن ،بەاڵم پێرس ئایكون بە»نیشانەیەك دەزانێتك كە ئاماژە
بۆ بابەتێك دەكاتك كە بەرسوشتی خۆی گوزارشتی لێدەكات ،چونكە نیشانەكە
هەڵگری ئەم رسوشتەیە ،ئیدی بابەتەكەی هەبێت یان نا ،ڕاستە ئایكون
بەڕۆڵی خۆی هەڵناسێت ،ئەگەر بابەتەكەی نەبێت ،شتێكە دەبێتە نیشانە
بۆ ئەو لێكچوونەی ،كاتێك وەك نیشانە بەكاربهێرنێت» 92ئەم روانیینەش
لەوەوەیە كە «پێناسەی ئایكون زۆرترین ئاڵوزی هەیە لەوانی دی ،چونكە
نیشانەی ئایكونی خاوەنی ئەو تایبەمتەندیانە نییە كەدەیگەیەنێت ،مەگەر
دەستوەردان(تداخل) هەبێت لەنێوان ئایكونو بابەتەكەیدا»93
ئەگەرچی ئایكۆن لەسەر بنەمای پەیوەندی لێكچوونی لەنێوان دالو
بابەتدا دەبێت ،بەاڵم ئەم پرەنسیپی لێكچونەش لەگشتگیریەكەیدایە،
بەوپێیەی لەگەڵ خۆیدا هەر جۆرە لێكچونێك لەنێوان نیشانەو ئەو شتەی
ئاماژەی بۆ دەكات ،فەرز دەكات ،چونكە راستەوخۆ مەیالنە بەو شتەی كە
لەپەیوەندییە لێكچونەكەدا ئاماژەی بۆ دەكات ،لەبەرئەوە ئایكۆن» هەر
شتێكە كە ئاماژە بە شتێكی دی بكات ،بەهۆی ئەو خاسیەتەی كە هەیەتی،
بۆیە هەموو شتێك دەتوانێت ببێتە ئایكۆن بۆ شتێكی دی ،ئیدی ئەو شتە
سیفەتە یان كائنێكی تاكی ،یان یاسا تەنها لە ئایكۆن بچێت و ئەو شتە وەك
نیشانە بۆی بەكاربێت»94
ئایكون لەپلەی یەكەمدا ئەو جۆرەیە ،كە نوێنەرایەتی بابەتەكەی دەكات،
لەڕێگەی لێكچون لەنێوان دالو ئەوەی ئاماژەی بۆ دەكات ،پێرس دەڵێت»:
دەكرێت شتێك ببێتە ئایكون بۆ شتێكی دی ،ئیدی ئەو شتە سیفەت ،یان
كائنێكی تاك ،یان یاسایەك بێت ،تەنها بەهۆی لێكچونی ئەیكۆنەكە لەگەڵ ئەو
شتەداو وەك نیشانە بۆی بەكاردەهێرنێت95پێرس جیاوازی لەنێوان سێ جۆر
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ئایكۆندا دەكات كەبریتین لە(وێنە ،وێنەی رونكردنەوەیی و بەیانی ،خواسنت96
لەسەر ئەو بنەمایەی كە پێرس بۆ ئایكۆنی دیاریكردوە ،دەتوانین ئایكۆن
بكەین بە چەند جۆرێكەوە:
ئايكؤن

ويَهة

ئايكؤنى وةك يةكى

ويَهةى بيانى

ئاماذة

هاوسةنط

خواسنت و ليَكضواندن

ليَكضون

نويَهراو

ئایكۆن خۆی لە خۆیدا نیشانەیە ،بۆیە» لە نیشانەیەكی لێكچوو دەچێت،
كە لە واقیعی دەرەكیدایەو هەمان خاسیەتی ئەو شتەی هەیە ،كە ئاماژەی بۆ
دەكات»97ئایكۆنەكان كۆمەڵە وێنەیەكی بیرناوی و زەینین ،وێنە بیرناوییەكان
بریتیین لەو وێنانەی كە لە بەشە جیاوازەكانی زانستی بیركاری و وێنەی
فۆتۆگرافی و كاریكاتێریدا بەكاردێن ،وێنە زەینییەكانیش ئەو وێنانەن كە لە
سنوری دەركپێكردنی زەینییەوە دێنەكایەوە ،ئەو نیشانە جۆربەجۆرانەی ،كە
لە لۆژیكدا رووبەرووی دەبینەوە ،بریتیین لە(ئایكۆن ،ئیندێكس ،هێام) ئەم
جۆرە نیشانانە ،زانیاری جۆراوجۆر لەبارەی پەیوەندی نێوان نیشانەو بابەت
دەخەنەروو ،لەبەرئەوە ئامانجی ئایكۆن» ئاشكراكردنی شتە شاراوەكەو
رونكردنەوەیەتی ،ئیدی ئایكۆنەكە هەرشتێك بێت»98بۆیە»بەگشتی بەرگو
رەنگ ،وێنەی سەر بەرگ و ناوی نوسەر ،شوێنی چاپو ئاستی خەتو...
تاد ئایكۆنێكی نیشانەییەو چەندین دەاللەتو ئاماژە بەشێوەیەكی تەواو
دەگەیەنێت ،بۆئەوەی تابلۆیەكی جوان دروستبكاتو خۆی بۆخوێنەر
بخاتەڕوو ،بەمەش دەسەاڵتی خۆی بەسەر خوێنەردا ،بەهۆی وروژاندنی
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خوێنەرەوە دەردەخات ،99بەمەش»دەگۆڕێت بۆ ئاماژەیەكی دالی لەسەر
رەهەندە ئاماژەییەكانی دەق»100
«ئایكۆن وەك بەشێك لە سیستمی سیمیۆلۆژیا ،پشت بە ئاماژەكان
یان نیشانەكان دەبەستێت ،جۆری ئاماژەو نیشانەكان بەرباڵون و ناكرێت
بخرێتە نێو چوارچێوەی سنورێكی زەمەنی ،یان جێگەیی دیاریكراو ،بەڵكو
پەیوەستە بە جوگرافیای مرۆڤ و ئەفسانەو ئاین و سیاسەت و مێژوو و بارە
كۆمەاڵیەتی و دەروونییەكان ،تەنانەت ئامرازو كەرەستەكانی رسوشتیش بۆ
خۆی رادەكێشێت و كارنامەیان دەداتێ»101
بۆیە «بەرگ بەشێكی شاراوەیە ،كە لەگەڵ كرۆكدا دەڕوات،102یاخود
وەك دەقی هاوسەنگ وایە ،جیرار جینێت پێیوایە ئەوەی پێی دروستدەكرێت
لەخودی دەق كتێبە ،ئەوەی كە دەورەی كتێبەكەی داوە ،وەك سیاجێكی
یەكەم وایە ،لەبەربەرستی بیرناوو زمانییدا».103
ئایكۆن لەالیەن مرۆڤەوەو لەسەر ئەو شێوەی كە واتاكەی دەبەخشێت
دروستدەكرێن ،چونكە» شتێكە پەیوەندی هاوبەشی لەگەڵ شتەكەی تردا
هەیە ،و بەهۆی ئەم لێكچونەشەوە دەاللەتی لێدەكات ،وەك ڕەنگدانەوەی
شتێك لەسەر ئاو ،یان لەئاوێنەدا ،یان وێنەی كەسێك( )PORTRAITیان
وێنەی فوتۆگرافی ،یان نەخشەی شوێنو شارێك»104
مارتینی جیاوازی لەنێوان دوو جۆر پەیوەندی كاتی لەنێوان ئایكونو
ئەوەی واتاكەی دەگەیەنێت دەكات ،بەوەی ئایكۆن هەیە لەڕووی كاتەوە
پێش شتەكە واتاكەی دەگەیەنێت ،وەك دیزانین(  ،)LE PLANیان منوونەیەكی
بەرجەستە( )LA MANQUETTEكەپشتی پێدەبەستین بۆ بنیادنانی ماڵ ،یان
باڵەخانەدا ،كە دوای ئەو شتە دێت ،كە واتای دەگەیەنێت هەروەك لەوێنەی
فۆتۆگرافیدا هەیە105.
سەبارەت بە جیاوازی لەنێوان سیمۆلۆژیا و رەوانبیژیدا،سیمیۆلۆژیا
زانستێكە كار لەسەر كۆی نیشانەكان دەكات و بەپێی جۆرو رۆڵی لەدەقدا
كاردەكات ،بەاڵم رەوانبێژی بەدەرخستنی رووی لێكچوون تاسەو مەبەست
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دەخرێتەروو ،بەاڵم سیمیۆلۆژیا كلیلە بۆ چوونە ناو دەق و لێكدانەوەی بەپێی
نیشانەكان ،بەمەش ماناكە دەداتە خوێنەرو هەریەكەشیان(خوێنەر ،نوسەر)
بەپێی تێگەشنت و لێكدنەوەی خۆی دەریدەبڕێ ،بەواتایەكی دی لێچوەكان
و رووی لێكچواندنەكان الی خوێنەر ئاشكراو وەك یەكەو داخراوین ،بەاڵم
لە نیشانەدا دەق بڕیار لەسەر دیاریكردنی نیشانەكەدا دەدات و لەكۆی ئەو
ئاماژانەی كە دەیگەیەنێت ،واتە نیشانە خاوەن سیفەتی كراوەو بەرباڵوە،
بەوەی بەچەند رستە ،یان بەپەرەگرافێك ماناكەی دەدات بەدەستەوە ،نەك
بەبەرامبەردكردن .رەوانبێژی هێزی خۆی لە شیعری كالسیكدا دەبینێتەوە،
بەاڵم سیمیۆلۆژیا لە تەواوی قوتابخانەكاندا رۆڵی خۆی دەگێڕێت ،هەروەها
سیمۆلۆژیا كۆنرتەو رەوانبێژی دواتر سەریهەڵداوە ،جگەلەمەش سیمیۆلۆژیا
كار لەتەواوی زانستە جیاوازەكاندا دەكات وەك( پزیشكی ،فەلسەفە ،لۆژیك،
زم��ان ،ئ��ەدەب ،رۆرشنبیری...تاد) ،بەاڵم رەوانبێژی لە زمان و ئەدەبدا
كاردەكات.
د.محمد فكری الجزار دەڵێت» ئایكۆن لە هەموو رووەكانەوە ،دەتوانێت
ببێتە نوێرناو ،بەاڵم لێكچوون لە هەندێك رووەوە دەتوانێت ببێتە نوێرناو،
جگەلەمەش ئایكۆن ئەوەی بۆی دەگەڕێتەوە ،یان دەینوێنێت وەك یەكە یان
هاوتایە لەگەڵ یدا ،بەاڵم لێكچوون وەك یەك و هاوتایە لەگەڵ ئەوەی
دەینوێنێت ،و جیاوازیەكەش گەورەیە لەنێوان ئیحالەكردن لە(ئایكۆن)دا و
دەاللەت لە( لێكچوون) دا ،یەكەم نایەوێت لە مێژووی دەربچێت ،بۆئەوەی
رۆڵی خۆی وەك نیشانە ببینێت ،بەاڵم لێكچوون بە حوكمی دەاللەتی
نوێرناوی دەبێتە نیشانە»106هەروەها دەڵێت» جگەلەمەش ئایكۆن لە
سنوری لێكچووندا ناوەستێت و سنورەكانی رەوانبێژی دەبڕێت بەهۆی
بابەتەكەوە»107
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قۆناغی یەكەم1958-1950 :
-1گۆران :لەشیعری( گواڵڵە برایمە..گری..گری)()1951دا دەڵێت:
بەراست و چەپا ئەگەڕێ
خاپوور ئەكاو ئەكوژێ و ئەبڕێ
وەك دڕندە الشەی نێچیر
شڕشڕ ئەكا بەكەڵبەی پیر
شەرمیش ناكا ،داڕزیوە،
بەڵمۆزی خوێناویوە
رووی دەم ئەكاتە ئەنجومەن
ئاخ دەست ناگاتە ئەنجومەن!
ئەڵ ێ  :هەر خۆمم پاسەوان
بۆ كۆتری ئاشتیی جیهان240 ..
ئەگەرچی ئیمپریالیزم وەك دڕندەیەك و نەتەوەكان وەك الشەی نێچێر
شڕدەكات ،بەاڵم بەپێچەوانەی دڕندەوە ،كە ئەمە كارە سەرەكیەكەیەتی،
ئیمپریالیزم خۆی بەپاسەوانو زرگاریكەرو كۆتری ئاشتی جیهان دەزانێ،
ئەمەش واتە ئەوەندە دیكتاتۆرە ،كە دەبێت دڕەندییەكەشی بەئاشتی
بزانێت ،بەواتایەكی دی ئیمپریالیزم ئایكۆنێكی نوێرناوەو هەڵگری سفەتی
دڕندەییە بەرامبەر بەو نەتەوانەی ،كە لەگەڵ بەرژەوەندیدا نایەنەوە ،یان
بەرژەوەندیەكانی جێبەجێ ناكەن ،بەو خاسیەتەش ئیمپریالیزم هەڵگری
چەندین سیفەتی دڕندەییە.
یان لەشیعری( لە بەندیخانە)( )1952/6/5دا دەڵێت:
وەك بزن مژ دەم بنێتە جواناوی نەوتی،
لێی دەرهێنێ دوا دەنكو فلسی دەستكەوتی!..ل218
لێرەدا مەبەستی سەرەكی شاعیر ئەو دزە گەورانەیە ،كە سەریان
كردوەتە خێرو بێری واڵتو هەرچی كانگای رسوشتیە دەدزنو كەسیش
نەیتوانیوە رێگری لەمە بكات ،لەگەڵ ئەوەی هەموانیش دەزانن كەئەمە
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دزیكردنە،هێنانی بزن مژیش ئایكۆنی لێكچوونەو نیشانەی بەردەوامی و
هیالكنەبوون و وشككردنە تاڕادەی الوازی و سستكردن و پوكانەوە ،یان
كوشتنە ،یاخود دەڵێت:
خواتان لەگەڵ  ،ئێوەش بڕۆن ،لێرە ئاوابن،
با نەكەون وەك من كەوتم ،ئەستێرەی چا بن..،ل219
ئەستێرەش ئاماژەو نیشانەی پاكیەتی و بەرزیو جوانیو درەوشانەوەییە
بۆئەوانەی كەدەیبینن ،بەو پێیەی زەمەنی جوانییەكان بەسەرەچوە ،یاخود
دەڵێت:
بەاڵم من وەك منەكانی بەندیخانە،
دروست بوومنان لەقوڕێكە ئەهرەمەنانە!
بۆ تاریكی ،بۆ شەرمو عار ،بۆ خەم خوڵقاوین
لەبەهەشتی ئەو دیو دیوار بێبەش كراوبن..ل216
گ��ۆران خۆی وەك بەندكراوەكانی تری ناو بەندیخانە ،بەكەسانێك
دەزانێت كەلەبنچینەدا بۆ شەرم عارو خەم خولقاون ،واتە ئەوانەی كە لە
بەندیخانەن لەروانگەی كۆمەڵگەوە كەسانی شەڕانگێزو خراپن ،ئەمەش لەو
نادادییەی گۆرانەوە سەرچاوەی گرتوە ،كە ئەم بەندكراوانەی لەبەهەشتی ئەو
دیو دیوار ،واتە رسوشتی كوردستان بێبەشكردوە ،بە مانایەكی تریش گۆران و
هاوشێوەكانی ،هەر لەسەرەتای دروستبوونیانەوە قەدەرێكی خراپ دەیانبات
بەڕێوە ،كە بێگومان دەبێت ئەنجامەكەش هاوشێوەی ئەو قەدەرەبن.
یاخود لە شیعری( گۆرانی قوتابییان)()1953دا دەڵێت:
بۆمبای ئەتۆم نایرتسێنێ
هێزی الوان خۆی بنوێنێ،
راوەستاوین وەك پاڵەوان
ئەجەنگین تاشەڕ نامێنێ
تا مەشخەڵی ئازادیی گشت
گڕ لەگشت الهەڵئەسێنێ..ل411
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شاعیر هێزی الوان بەهێزیكی پاڵەوانو بەهێز دەزانێ ،بۆیە الوانی
كردوەتە ئایكۆنێك تاوەكو ئێمە بكاتە خاوەنی سیفەتی پاڵەوان ،بەاڵم هێزی
پاڵەوانییەتی بۆ شەڕ نەقۆستوەتەوە ،بەڵكو بۆ ئامانجێكی پیرۆزو مرۆیی
بەكارهێناوە ،كەرێگریكردنە لەشەڕو هەڵگیرساندنی مەشخەڵی ئازادیە،
واتە پاڵەوانییەتەكەمان پاراستنی ئاشتییە ،ئەمەش نیشانەی ئازادیو رزگاری
مرۆڤەكانە لەژێر ستەمی دەسەاڵتەكان ،واتە پاڵەوانییەتەكە لەنەهێشتنی
شەڕو هێنانەدی و فەراهەمكردنی ئازادیە لەهەموو شوێنەكاندا ،بەمەش
هێزی الوان هێزی دیارخەرو چارەنوسسازی واڵتە ،چ لەرووی پێشكەوتن ،چ
لەرووی ئازادی و سەربەستی یان....تاد ،بۆیە هێزی الوان هۆی هێنانە ئارای
ئازادییە بۆ ئایندەی كۆمەڵ بەگشتی و الوان بەتایبەتی.
-2دیالن  :لەشیعری( رووناكی)( )1953دا دەڵێت:
پەروانە بەشەو چرا ببینێ
بۆ رووناكی یەكەی خۆی ئەسووتێنێ
یا گوڵی گەورەی گوڵە بەرۆژە
ئەزانی بۆچی هەر رووەو رۆژە
بائێمەش وەك ئەو گوڵو مێرووە
كەبۆ رووناكیو گەشە تینووە
بۆ گەشەی گوڵی سەربەستیو شادی
بۆ هەاڵهاتنی رۆژی ئازادی
ئێمەی بۆ بادەی رزگاری تینوو
ببین بەخەڵووز ،ببین بەسووتوو..ل22--21
ئەوەی دیالن مەبەستیەتی بیخاتەڕوو ،خستنەگەڕی گیانی قوربانیدانە الی
خەڵكی ،لەڕێگەی وشەكانی(پەروانە،گوڵەبەرۆژە)وە ،واتە ئێمە بووەتە ئایكۆنی
لێكچوونی سەرەكی و دەیەوێت بڵێت ئەوەی كەمەبەستە ،یان دەتەوێت
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بەبێ قوربانیدانو ئازار نایەتە دی ،بۆ ئەمەش دوو منوونەی هێناوەتەوە ،گوڵە
بەرۆژە كە بەدوای رۆژەوەیە ،كە لەگەڵ رۆژدا كراوەو سەربەرزە ،پەروانەش
لەپێناو رووناكیدا خۆی دەكاتە قوربانی ئەو خواستەی ،بەمەش لەسەر ئێمەیە
كەئەو هێزی قوربانیدانەمان هەبێو لەپێناو سەربەستیدا سڵ لەهیچ كۆسپێك
نەكەینەوە ،ئەگەر بە قوربانیدانی گیانیش بێت ،واتە دەیەوێـت لە رێگەی
ئەم ئایكۆنەوە ئەوە بەخوێنەر بڵێت ،كە دەبێت هەوڵبدەیت و سڵ لە هیچ
نەكەیتەوە ،ئەگەر نەتەوەو نیشتامن عیشقی تۆ بێت ،ئەوا نابێت هیچ شتێك
ببێتە رێگر لەگەیشنت بەم ئاواتە ،یان دەڵێت:
ئەو پرشنگە گڕێكی سوور
ئەخاتە ناو ئاسامنی دوور
هەروەك گوڵی بەردی ناو ئاو
دەورو پشتی هەموو تەنراو
بەشەپۆلو دڕكی دڕ
بەزەلكاو و چقڵی چڕ..ل73
ئەگەرچی باس لەواڵتی گواتیامال دەكات،بەاڵم پێیوایە ئەو پرشنگە گری
سووری باڵوكردوەتەوەو بووەتە پەیامی ئاشتیو ئازادیو رزگاربوون ،بۆیە
هەر خواستێكی لەم شێوەش دوژمنی زۆرەو دەورە دەدرێت ،بۆیە پرشنگ
لەالیەك دەبێتە ئیندێكس و لە هەمانكاتیشدا ئایكۆنەو وەك گوڵی ناو بەردی
ناو ئاوی دەزانێت ،كەبەچەندین دڕك دەورەدراوە ،بەاڵم دواجار ئەم پرشنگە
دەبێتە هێزی رزگاری گەلو هێنانەدی دادی كۆمەاڵیەتی ،لەالیەكی تریشەوە
گواتیامالش دەبێتە ئایكۆنێك بۆ مەڵبەندی شۆڕش و كۆڕی تێكۆشان دژ بە
داگیركەران وەك ئەوەی ئەم مەڵبەندە گوتارێك بێت بۆ سەرجەم هاوشێوەكان
بە منوونەی كورد.
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 -3حەسیب قەرەداغی  :لەشیعرێكی بێناونیشاندا()1953/3/16دا دەڵیت:
من كەمەجنون بم رەفیقان لەیل ئەبێ لەیال نەبێ؟
عەرزی كەن توو چاوی لەیال لەیلێیی كەی وا ئەبێ؟
الشەكەی خەستەو زەبوونم بوو بەكۆگای دەردو ئێش
پێم بڵێن توخوا خەزێنەی رەحمی ئەو كەی ڕا ئەبێ؟
من ئەوا عومرێكی زۆرە لێم نەبیست جارێ بەڵێ
عەرزی كەن توخوا هەتاكەی جوابی ئەو هەر نا ئەبێ؟
شەرتە من هەر چەشنی خۆم بم كەم نەكا مەیلی دڵم
خۆری ئەو گەر خۆشی گوم كا ،خۆری من ئاوا نەبێ
فەرهەنگی غەم،ل..273
شاعیر پەیوەندی خۆشەویستی لەیالو مەجنون دێنێتەوە ،كەعاشق و
مەعشوقی راستەقینەی یەكرتی بوون ،بۆیە لەیالو مەجنون دوو ئایكۆنی
نوێرناوی سەرەكین ،بەاڵم بەپێچەوانەی ئەم دوانەوە لەیلی شاعیر لەیال نییەو
پرسیار لەوەش دەكات چۆن دەبێت مەجنون بەبێ لەیال بێت ،كەواتە لەیال
نەیتوانیوە لەیالیی بۆ شاعیر بكات ،چونكە لەیال هی كەسێكی ترەو ئەو
خۆی بەخۆشەویستی شاعیر دانانێت ،بۆیە وەاڵمی هەرنایە ،بەاڵم شەیدای
مەجنونی شاعیرە وایكردوە كەبەردەوام الی شاعیر ئامادەیەو هەمان روانینی
بۆی هەیە ،واتە لەیلی من لەیالكەی مەجنون نییە ،چونكە لەیلی من هەر
زوو پەیامی خۆشەویستییەكەی شكاندوە ،بەپێچەوانەی لەیالی مەجنون،
كەواتە لەیالو مەجنوون ،بوونی پەیوەندێكی دووالیەنەی بەهێزە ،بەشێوازێك
ئامادەی قوربانیدانی گیانی تێدابێت وەك چۆن شاعیر تاك الیەنانە ئامادەیی
قوربانیدان و لەبیرنەچوونەوەی یاری هەیە ،بۆیە دواجار دەگاتە ئەو بڕیارەی
كە ئەوەی هەڵیبژاردوە لەیالیی بۆ شاعیر ناكات ،بەاڵم شاعیر سورە لەسەر
مەجنوونی خۆی ،بۆیە دواج��ار خۆی دەكاتە ئایكۆنێك بۆ بەردەوامی و
قوربانیدان و پەیامن شكاندن.
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یان لەشیعری(لەیلی لەخۆیایی)( )1955/2/2دا دەڵێت:
راستە من رووم نایە ئێستە خۆم نیشانت دەم بەاڵم
قەت ئەوەم لێ ڕامەبینە تۆم لەبیر چێ نەونەمام
رێزت لێ ئەگرم هەمیشە ئەتپەرستم وەك خودام
تا هەناسەم تیا بێ شەرتە یادت پیرۆز بێ لەالم
داخەكەم ئیستە ئەوەی تۆ خۆشتەوێ من نیمو نیم
گفتوگۆو پەیامنی جاران هەر خەوێكی خۆش بوو دیم
گەرچی نۆ غونچەی دەست بووم دانرام وشكم رزیم
ئیستە باوی دەوڵەمەندە ،التی وەك من بۆچ بژیم.
دیتنی ئەمڕۆم حەرامە الت وەكو سەودایە دیت
تۆ لە دڵام هەر ئەمێنی گەر بۆ ئاسامنیش بچیت
فەرهەنگی غەم،ل..265
خودی ناوی(لەیلی) دەرخستنی ئەو پەیوەندیە خۆشەویستیەی نێوان
لەیلو مەجنومنان بیردەخاتەوەو لەمەشەوە هەمان ئەو ئاكامەمان پێدەڵێت،
كەئەگەرچی ئێستە لەیەكرتی دابڕاون ،بەاڵم خۆشەویستی الی شاعیر هەمان
پێگەی خۆیو تا ئاستی پەرسنت هەیەو هیچ بەربەستێك ئەم خۆشەویستیەی كەم
ناكاتەوە ،تەنانەت مردنیشی خۆشەویسترتی دەكات ،ئەگەرچی بەرامبەرەكەی
بەهۆی جیاوازی چینایەتیەوە شاعیری پەراوێز خستووە ،كەواتە خۆشەویستیە
شێتانییەكەی وەك مەجنون تاك الیەنەو بەردەوامیشە ،لەگەڵ ئەوەی یەكەم
خۆشەویستت بووم ،گوایە خۆشەویستی بۆ یەكەم خۆشەویستە ،بەاڵم بۆ ئەم
وانەبوو ،بۆیە ئیدی ئەوەی ئەمی خۆش دەوێت ،شاعیر نییە.
راستە شیعرەكە بە لەیل دەست پێدەكات ،بەاڵم لەرێگەی ئایكۆنی
نوێرناوی(لەخۆبایی)ەوە هەر زوو تێدەگەین ،كە ئەم لەیلە لەیالكەی
مەجنوون نییە ،لەگەڵ ئەم جیاوازەدا ،هێزو رێژەی مەجنونی خودی بكەری
شاعیر هاوشێوەی مەجنوونی لەیالیە ،بۆیە لەبەرامیەر ئەم خۆشەویستییەدا
ئایكۆنی پەرستنی خودایی هێناوەتەوە ،لەبەرامبەر سستی لەیلێشدا التی
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هێناوەتەوەو كردویەتییە هەژاری و بێدەسەاڵتی بۆ خودی شاعیر ،بەمەش
مەجنوونی شاعیر لەڕێگەی ئایكۆنی( لەخۆبایی)بوونەوە دەیەوێت هێزی
بەرامبەری لەیل نیشان بدات كە لە رووی خۆشەویستی راستەقینەوە الوازەو
بەراوردناكرێت لەگەڵ لەیالی مەجنوون.
یاخود لەشیعری(ئەی گەل)( )1955/11/25دا دەڵێت:
بەسیە وەك دەروێشو سۆفی هەر بڵێ شاهم مەدەد
نوسنتو ناڵە بەدەرت سوودێ نابەخشێ ئەبەد
فەرهەنگی غەم،ل..263
ئایكۆنییەتی ئەم دێرە لەوەدایە سۆفیو دەروێش بەبێ بیركردنەوەو
هۆشیاری شوێنی شێخو سەیدی خۆیان دەكەون و هاواریان لێدەكەن و
چاوەڕێن خواستەكانیان بۆ بهێننەدی ،لەمەش خراپرت دەیانكەنە هۆكاری
فریاكەوتنو بەدەنگەوە هاتن ،بۆیە هاواریان لێدەكەن ،ئەوەی گرنگە ئەم
هاواركردنەیە ،چونكە نوسنتو بێگابوون لەگەڵ ئەم ناڵەو هاواركردنە هیچ
ئەنجامێكی نابێت ،واتە لە ئەنجامی ئەم بێئاگاییەی خۆتە كە پێتوایە ئەم
هاوارو ناڵەناڵكردنە سودی دەبێت ،ئەگینا لەبنچینەدا هیچ سودێكی نییە.
 -4نوری وەشتی :لەشیعری(تۆی خۆشەویستی راستی)() 1955/10/28
دا دەڵێت:
بێ تۆ تاڵە بەری ژیانم
ناتەواوە گوزەرانم
برسیم ،رووتم ،دەربەدەرم
لەباخچەی ژینا بێبەرم
ب ێ تۆ كەمە هیوای زۆرم
رۆژم هەروەك شەوی تارە
گیان راوەستاوی ژێربارە
تۆی گول
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تۆی بولبول
مایەی ژینی
ئێستا تۆ
خۆشەویستەكەم
بویتە هیوام ..ل660-5
ئەم شیعرە خستنەرووی پەیوەندییەكی خۆشەویستیە ،بۆیە تەواوی
پێوەرەكانی ژیان ،هیوا ،ژین ،رۆژ...تاد دەبەستێتەوە بەخۆشەویستەكەیەوەو
خۆری ژیان بۆ شاعیر لەمەوە سەرچاوە دەگرێت ،بەبێ یار ژیان پێچەوانە
دەبێتەوە ،بۆیە ئایكۆنەكانی( تاڵی بەری ژیان ،برسی و رووتی ،بێبەری)......ئەو
رەهەندانە دەخەنەروو ،كە ژیانی چەندێك خۆش بێت ،بەبێ یار ژیانی تاڵەو
گوزەرانی ناتەواوە ،كە ئەمانەش هەبوون ،ئیدی مرۆڤ رووت و رەجاڵەو
شەو و رۆژ بۆ ئەم یەكسان دەبێت ،بەپێچەوانەشەوە شەو بۆ ئەم ئارامیە
تاوەكو رۆژ ،دواجاریش ئایكۆنی( گوڵ ،بولبول)ی هێناوەتەوەو دەیەوێت ئەوە
پیشانبدات ئەوە یارە ژیانی بۆ خۆشەویست كردوەو بەدەمیەوە پێدەكەنێت
و بە هیواوە دەژێت.
یاخود لەشیعری(سیل)()1957/3/14دا دەڵێت:
سوپای مردن
پیشەی لەگیان كردن
وەكو رێگر
لەپڕ
وەكو هار ،ئەكەوێتە پەالمار
بەرامبەر جوانان
بەرامبەر گەنجان
روو بەهەژار
بەچەوساوەی شەوی تار..ل124
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لێرەدا شاعیر ئایكۆنەكانی( رێگری ،ه��ار)ی بەرامبەر سوپای مردن
بەكارهێناوە ،بەوەی سیل لە هەر شوێنێكدا باڵوبوویەوە ،یان سەرهەڵبدات
دەبێتە رێگرو ناهێڵیت خەڵكی بەسەالمەتی رزگاریان ببێت ،لەمەش خراپرت
چەندێك خەڵكی خۆپارێزی بكات ،بەاڵم سیفەتی هاری بەخشیوەتە سوپای
مردن ،كە هەڵگری هەمان مانای سیلەو دەكەوێتە پەالماردانی بەرامبەرو چینە
جیاوازەكان بەبێ گوێدانە كات و سات ،بەتایبەتیش رووبەرووی هەژارەكان
دەوەستێتەوە ،كەواتە مەرگی هەژارەكانە.
 -5كامەران :لەشیعری( تینوومە)( )1957دا دەڵێت:
ئەمڕۆ تینوومە...
زۆرم تینوە ،هەروەك بیابان
ملی سوتاوم ،تاسەی تاساوم
تینوون ،بۆ نەختێك دڵۆپی باران
شۆڕشی لێشاو
با هەستێ بەتاو
بۆسەر قەاڵكەی سەختی ،دەروونی ..ل65
تینویەتی شاعیر لەو شێوە نائاساییەدا خستویەتیە روو ،كە بەراوردی
كردوە بە بیابان و بیابانیش بێئەندازەیە ،واتە تینویەتی ناشكێ ،تینویەتیش
فیزیكی نییە ،بەڵكو واتاییە كە بریتییە لە ئازادی ،واتە چەندێك بیابان دوورە
لە ئاو چ ئاوی سەر زەوی یان ژێرزەوی ،بەهەمان شێوەش شاعیر دوورە لە
ئازادی ،ئەمەش پیشاندانی ئەو تامەزرۆ و دەرونییەی شاعیر بۆ نەهێشتنی ئەو
نائومێدیەی كە سەرتاپای دەرونی داگیركروە ،واتە هێنانی ئایكۆنی تینویەتی
بیابان ،ملی سوتاو لەپێناو دەرخستنی ئاستو رادەی هەوڵدان بۆ سەركەوتن
بەسەر نائومێدەكاندا ،واتە ئەگەرچی وشەی تینو كرۆكی مانای دەقەكەیە،
بەاڵم گرێدانی لەگەڵ بیابان كاری ئایكۆنەكە قورسرتو كاریگەرتر دەكات وەك
ئەوەی بیابان پاڵپشتێك بێت بۆ جۆری تینویەتی.
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یان لەشیعری( فریشتە)( )1957دا دەڵێت:
روومەتی وەك پەڕەی بێ گەرد
قژی خاو ئاوریشیمێكی زەرد
كوا شیعرێك ورد ،خۆشو گەرم
وەك ئەندامی لەشی...نەرم
كەشین ئەپۆش ێ وەك ساماڵ
وەك مانگە لەئاسۆی خەیاڵ
من هەرئەوەندەم لەدەست دێ
كەدێت وەك كەو تێ پەڕ ئەبێ
پێشكەشی كەم ،یەك هەناسە
پڕ لەپەرسنت ،لەتاسە..ل80
لێرەدا وێنەی جوانی كچێك دەخاتەڕوو ،بەشێوازێك جوانییەكەی زۆر
بااڵ دەكات،و هاوسەنگی كردوە لەگەڵ فریشتەداو دەیەوێت ئەم سیفەتی
بەفریشتەبوونەی بخاتەروو ،بۆیە شاعیر لەئاكامدا ناتوانێت شیعرێك بنوسێت،
بەئەندازەی كچەكە جوانو ناسك بێت ،لەگەڵ ئەوەی ئەم شیعرەی نوسیوە،
بەاڵم كچەكە لەشیعرەكە بااڵترە و خوشی ئەم حەقیقەتەی خستوەتەروو،
كەواتە ئایكۆنی فریشتەی هێناوەتەوە ،بۆئەوەی ئاستی ناسكی و جوانی
پەنجەو قژەزەردەكەی كچەكە بخاتەروو ،چونكە قژی رەش قژێكی ئاسایی
كچانە ،هەرچی لەشیشیەتی شیعر ناتوانێت پیشانی بدات بەهۆی جوانی و
درەوشانەوەیی ،بۆیە هاوسەنگی دەكات لەگەڵ فریشتەدا.
یان لەشیعری( الفاو)( )1957دا دەڵێت:
دیسان هەستی هۆنراوەی دڵ
وەكو مەنجەڵ هاتۆتە كوڵ
ئەمجارە دڵۆپی ئەرسین
ئەكەوێتە هەڵبەست چنین..ل86
ئەگەرچی شیعرەكە بۆ الفاوەكەی شاری سلێامنی نورساوە ،بەاڵم ئەو
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ئایكۆنەی كەشاعیر لەبەرامبەر ئەم رووداوە خستویەتەڕوو ،زۆر كاریگەرو
وروژێنەرەو ئەمەش لە ئایكۆنی هێنانە كوڵی مەنجەڵدا خستوەتەڕوو ،بەمەش
واتە پەیوەستبوونی رۆحی شاعیر بەروداوەكەوە ،بۆیە نەیتوانیوە ئەم دەقەی
بۆ نەنوسێت ،یاخود هەر شاعیرێك پێویستە رووداوەكان بەگشتی كاریگەریو
جێكەوتەی لەسەری دروستبكەنو هەڵوێستی خۆیان بخەنەڕوو ،بۆیە زۆرجار
زۆر رووداو هەن هیچ جێكەوتێك لەسەر شاعیر بەجێ ناهێڵین ،كەواتە
هەستی هۆنراوەی دڵ لەبەرامبەر رووداوەكەدا پڕ لە غەمەو ئازارو هەست
و خوێندنەوەو دەربڕینی جیاوازەو لەوێنەی هاتنە كوڵی مەنجەڵدا بەئێمەی
دەناسێنێت.
 -6كامل ژیر :لەشیعری(بۆ ئەوانەی دوور نەبینن)( )1957دا دەڵێت:
دواییتم دێتەبەرچاو
تەالر لێت ئەبێ بەداو
وەك كەوی قەفەس گیراو
شادیو سەربەستی بڕاو
خشاڵ ئەبێتە زنجیر
لەدەست و پێت ئەبێ گیر
فڕێیشی دەی ئەو شیرگیر
رووت تێ ئەكا وەكو تیر
نازەنین ل..26
دەقە شیعریەكە باسكردنە لەشوكردنی كچێك بەپیاوێكی پیر ،ئەمەش
بەكارێكی هەڵەو نەفامانەی دادەنێ ،بۆیە لەرێگەی ئەم هەنگاوە هەڵەیەوە،
ئایندەی كچەكە دەخاتەڕوو ،بەوەی ژیانی خۆش بریتی نییە لەخشڵو تەالر،
چونكە زۆرجار خشلو تەالر دەبنە بەاڵو تەوق ،بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەو
ئایكۆنەیە كە دوای شوكردن گرفتەكە بەفڕێدانی خشڵەكان چارەسەر ناكرێت،
بەڵكو هەر تەوقێكە بەملەوە ،ئەگەرچی وا دەریبخات كەدڵخۆشە ،بۆیە
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وشەكانی( تەالری داو ،كەوی قەفەس ،تیر) ئەو ئایكۆنەن كە لەگەڵ خۆیاندا
واتای دورییان هەڵگرتوە كە بریتیین لە پەشیامنی ،بەندكراوی و سەربەست
نەبوون.....تاد ،دواجاریش هەموو ئەمانە وەك تانەو توانج بەردەوام لەگەڵ
یدا دەژین و رووبەرووی دەبنەوە ،بەوەی ژیانت لێتاڵدەكەن و لە خەڵكیت
دادەبڕن ،بەهۆی ئەو هەڵەیەی كە لەپێناو پارەدا جوانی فرۆشتوە.
یاخود  :لەشیعری(هەڵەشە)()1957دا دەڵێت:
لەبار نەوی ب ێ هەڵسەنگان
وەك پاڵەوان!! نایە سەرشان!
بەرەو هەوراز رێ گرتەبەر
ر ێ سەخت بوو نەگەییە سەر
لەنیوەی رێ واقیوڕما!
لەگەرد و لوول لەوژەی با!
ورەی بەردا تاپەشۆ كا
كەوت و گال ،باری رژا!
دەست كەوتنی ،بوو بەزیان
پێكەنینی :بوو بەگریان
چاوی سەرنج بخەرەكارلەهاتووی(باڕ)كرژكە دەمار
تاپێشێل و خۆشی نەكەی
بەبیری نوێ گۆشی نەمەی
نەیخەیتە كار نەیدەیتێ بار
تانەنەوێت..تكاو هاوار
نازەنین ،ل.. 41
ئەوەی گرنگە ئەوەیە خۆی وەك پاڵەوان پیشاندەدات و بڕیاربوو ئەو
كۆڵە لەو هەورازە سەربخات ،بەاڵم دواجار لەبەر رێ سەختیو هەورازو
نشێوی گەردەلولو با شكستیهێنا ،كەواتە پاڵەوان لەبنچینەدا لەهێزدایەو
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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نەدەبوو بەئاسانی شكست بێنێت ،بۆیە هەموو كارێك بەهێزو پاڵەوانییەتی
ئەنجام نادرێت ،یان نابێت لەبەرئەوەی وەك پاڵەوان خۆت پیشانبدەیت،
ئەنجامت بخەیتە مەترسییەوە ،بۆیە پاڵەوانی لەم دەقەدا لەبیركردنەوەو
عاقڵیدایە ،شاعیر دەیەوێت بڵێت سەرخستنی ئەم رێبازە بەهێزی بازونابێتو
لەم پێناوەشدا كورد چەندین جار شكستی خواردووە ،كەواتە ئایكۆنی پاڵەوان
كە ئاماژەی بەهێزی و رووبەرووبوونەوەو گەیشتنە ئامانجە ،بەاڵم لەم دەقەدا
پیشاندانی الوازییە نەك دەرخستنی ئازایەتی ،بەواتا پاڵەوانی بیركردنەو پالنە،
خستنەگەڕی عەقَڵ و كاركردنە بەم لۆژیكە ،نەك جەستەو قەبارە.
قۆناغی دووەم1961-1958 :
 -1كامەران :لەشیعری(رسوودی سەركەوتن)()1958/7/15دا شیعرێكە
باس لەگڕوتینی سەركەوتنی كۆماریە بەسەر پاشایەتیدا ،بۆیە شاعیر داوای
ئاوازیك دەكات كە خاوەن خاسیەتو تایبەمتەدی بێت وەك دەڵێت:
بەستەی گەرم وەكو هەتاو
هی هەڵپەرك ێ ی كۆڕی خوێناو
شیعرێ بێ ئاگراوی بێ
وەك چنگی گەل خوێناوی بێ
وەك قینی دڵ جۆشی تیابێ
یادی تاڵ و خۆشی تیابێ
ئەی باڵداری وردیالنە
رۆژێك بوو ،ئەم نیشتامنە
مەزاتخانەی لەشو گیان بوو
بازاڕی غەمو گریان بوو134..
شاعیر لە پێشەكییەكی كورتی شیعرەكەدا نوسیویەتی» هەرئەبوو شۆڕش
بەرپابێت ،بەاڵم بەبیرما نەئەهات ئاوا كتوپڕو بەم شێوەیە ئەموت شۆڕش
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ئەبێت ،بەاڵم خوێن ئەبێ الشە بەرێت»108كەواتە ئەو بەستە گەرم و شیعرە
ئاگراویەی شاعیر داوای دەكات كەوەك هەتاو ،چنگی گەل خوێناوی ،هەڵگری
قینو یادی تاڵو خۆشی لەخۆگرتبێت ،لەوەوە سەرچاوەی گرتوە كە ئەم
نیشتامنەی ئێمە ،پڕە لەقوربانیدانو زیندانیو كوشنتو...تاد ،كەواتە وشەكانی(
هەتاو ،ئاگراوی ،خوێناوی ،جۆش ،مەزاتخانە) دەبنە ئایكۆنی جیاجیاو هەڵگری
مەدلولی جیاوازن ،ئایكۆنی مەزاتخانەی لەش ئەو دەاللەتەمان دەداتێ گیانی
رۆڵەی ئەم نیشتامنە الی دوژمن بێبایەخەو هەرزانفرش ك��راوە ،بەوەی
دوژمن بێبەزەییانە كەوتوەتە گیانی ئەم گەلەو خەڵكی لێ شەهید كردون،
بۆیە تۆڵەسەندنەوەی ئەم تاوانە رەشانە ،هێزی گەلی دەوێ ،پاراستنی ئەم
تاوانانەش ئەركی پەیامی شیعرەكەیە ،لەهەمانكاتیشدا یادەكان لەپێناو پشوی
دەروونییدا ،پێویستیان بەیادە خۆشەكانی نیشتامن دەبێت ،ئەو مەبەستەی
شاعیر دەیەوێت ،دەبێت زۆر گەرم و گوڕبوویت وەك گەرمی هەتاو ،واتە
هێزی بزاوتن و خۆشی و ئارامی تێدابێت ،لەگەڵ یدا مێژووی لەخۆگرتبێت،
یشیدا ئەو پەیامە
بۆئەوەی ئەم مێژوە بەنارساوی مبێنێتەوە ،لەگەڵ
بگەیەنێت كە هەموو تاڵی و ناخۆشییەك ،سەركەوتن نزیك دەكاتەوە.
 -2گۆران :لە شیعری( بۆ سەربازی جمهووریامن)( ئەیلولی)1958دا ئەو
ئایكۆنەمان دەداتێ ،كە الوان ئاسودەن ،چونكە رۆژی تار نەماوەو دەبێت
لەم قۆناغەدا الوان ببنە هێزی بەرگری واڵت و شێری مەیدان بە بێ جیاوازی
رەگەزو ئاین و....تاد ،بەشێوازێك ئیدی ئیمپریالیزم كە هێزی ئاژاوەگێڕی و
نەهێشتنی پێكەوە ژیان و مردنی ئاشتییە ،بێهیوا ببێت ،وەك دەڵێت:
بڕۆ ئەی الو،
وەك كوڕی پیاو،
بەرگی خاكی بكەرە بەر،
لە قوببەی ئاسامن بسوو سەر!
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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وێنەی شێری چەش بنوێنە،
دڵی دوژمن داخورپێنە
ئەی رۆڵەی كورد!
ئیمپریالیست ئەو باوكەی مرد
كە برای عەرەب لەگەڵ تۆ
وەك جاران بكا رەنجەڕۆ!..ل301
واتە هاتنی سیستمی كۆماری ،ئەو هێزە دەروونییە دەبەخشێتە الوان،
كە بەگیانێكی بەهێزو شێر ئاساوە ،بەرگی نیشتامن لەبەربكات و گیانی
برایەتی بۆ ئیمپریالیزم بسەملێنێت ،چونكە بەمە هیواو ئومێدو پیالنەكانی
هەڵدەوەشێننەوە.
-3كامل ژیر :شیعری(كوردستانی من)()1959دا باسكردنە لەكوردستانو
خەباتكردن بۆ رزگاركردنی ،وەك دەڵێت:
ئەمڕۆ ئەبینم نیشتامن
وەك گواڵڵەی بەهاری جوان
گوڵی سوورو چاوی گەشە
تومەز بیرێكی ب ێ خەشە
تیا باڵوەو ئەڵێ :دەی زوو
بۆ كوردسانی یەكگرتوو
هەڵبەستەكان ل..32
شاعیر سوری و چاوگەشی نیشتامنو گەشانەوەی وەك گواڵڵەی بەهار،
لەوەوە نییە كەهەواڵێكی خۆش ،یان دیمەنی جوانی پیشانبدات ،بەڵكو
لەوەوەیە لەبنچینەدا كوردستان ئەمڕۆ بووەتە بیرێكی پاك و تەواو وبێغەش،
كە خۆی لەداخوازی كوردستانێكی یەكگرتودا دەبینێتەوە ،بەواتایەكی تر
گواڵڵەی بەهاری جوان ئاماژەی زیندویەتی و پاكی و جوانی و بەهارە ،بەاڵم
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ئەو بەهارەی كە لە ئەنجامی بەخشینی چەندین قوربانی بەرهەمهاتوە،
بەهۆشیەوە كوردستان لە سیستمی پاشایەتی رزگاری بووەو بووژاوەتەوە،
بۆیە نیشتامن ئایكۆنێكە ئەو ئاماژانەمان پێدەبەخشێت ،كە واتای یەكگرتویی
گەل ،خەبات ،پاكی و هوشیاری دەگەیەنێت.
یاخود لەشیعری (گۆرانیی جەژن)1958،دا دەڵێت:
بۆ بەرگری واڵمتان
وەكو كاوەی قارەمان
نەڕە كوردین ،جەنگاوەر،
شەڕكەرین ،بەاڵم شەڕكەر!!
هەڵبەستەكان ل.. 28
رادەی بەرگری و بەهێزی جەنگاوەری كورد ،پەیوەست دەكاتەوە بەو
ئازایەتیو جەنگاوەریەی ،كە كاوەی ئاسنگەری پێنارساوە ،بۆیە لێرەدا الی شاعیر
كاوەی ئاسنگەر ئایكۆنێكە هێزو بەرگری وتۆڵەسەندنەوەمان بیردەخاتەوە ،چونكە
كاوە توانی شۆڕشێك لەدژی دەسەاڵتو دیكتاتۆری بەرپا بكات و پۆتانێك بۆ
رازینەبوون بە دیكتاتۆری و زاڵمی دابنێت ،لەهەمانكاتیشدا شاعیر واڵت دەكاتە
ئەو هێزەی ،كە كوردان لەسەر قوربانیدان كۆدەكاتەوەو ئەو ناسنامەی ،كە لە مێژە
بەجەنگاوەر نارساوە ،دیسانەوە لێرە بیخاتەوەروو ،كەواتە كورد خاوەن ئیرادەو
هێزو بازوی شەڕكردنەو كەی بیەوێت دەتوانێت شكست بەزاڵامن بهێنێت.
 -4گۆران  :لەشیعری (بەرێگادا بەرەو كۆنفراس) ( )1960دا دەڵێت:
نەوەی شیركۆ  :سەالحەدین
پاڵەوانی غەزای رێی دین!
ئەوەی بۆ پاسی قەاڵی قودس
وەك بەردی رووی شوورا ،بێ ترس،
لەبەرشیرو تیرا وەستا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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تادەنگی(هەی ئامان!) هەستا ..ل313
ئەگەرچی شیعرەكە لەالیەك باسكردنە لە رزگاركردنی قودس ،لەالیەكی
تریشەوە باسكرنە لە ناوچە جیاوازەكانی رێگای چ��وون بۆ شەقاڵوە،
لەهەمانكاتیشدا باسكردنە لە خەبات و هەوڵدان و شاعیر دەیەوێت
ئەو پاڵەوانیو بەهێزیەی كورد بەدرێژایی مێژوو پیشانبدات ،كە لەرێگە
جیاوازەكاندا ،ئەمەش بۆ ئەوەیە كەكورد ئەوەی مەبەستی بێت دەتوانێت
بیكات ،بەهۆی ئەو ئیرادە بەهێزەی كەهەیەتی ،هەروەك چۆن توانی قودس
رزگاربكات ،رزگاركردنی قوس پاش ئەو هەموو شكستەی هێزی موسڵامنەكان
بەگشتی و ع��ەرەب بەتایبەتی هات ،تاوەكو سەالحەدینی ئەیوبی هات
قودسی رزگاركرد ،ئەم سەركەوتنەی سەالحەدینیش بۆ ئەو خۆراگریەی
هێزەكەی و لەناویشیاندا كورد دەگەڕێتەوە كە وەك قەاڵی پۆاڵیین بەڕووی
شیری دەژمندا وەستاونەتەوە ،نەوەی شێركۆو سەالحەدین هێزی ئایكۆنی
لەوەدایە ،كە كورد وەك بەردی شورا خراوەتەروو ،ئەمەش واتە قەڵغان و
هێزی رووبەرووبوونەوە ،بەرەنگاری و بەرگری ،ئەمەش ئەوەندەی تر جوانی
بەدەقەكە بەخشیوە.
-5دی�لان :لەشیعری(رەشەبادا)( )1960باسی لەرەشەبایەك دەكات،
ئەگەرچی وەك هێزێكی دیكتاتۆر پیشانیدەدات ،بەاڵم لەهەمانكاتیشدا دەڵێت:
كەچی هەی هوو
هەى ڕەشەی رەشەبا وەك(فوو)
یا وەك(كەفی) كوڵی هەڵچوو
وەك(سەرابی) دەشتی خواروو
هەرچی بڵێ...بەوێنەی بڵقی سابوونە
«خێرابوون» زوو لەناوچوونە!..ل123
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ئەوەی جێگەی تێڕامانە بەراوردكردنی رەشەبایە بە(فوو ،كەف،سەراب،
بڵقی سابوون) كەهەر چواریان تەنها ه��ەوان ،وێنەیەكی بێكردارین،
لەگەڵ ئ��ەوەی رەشەبا خ��اوەن هێزو كاریگەریو وێرانكاریە ،بۆیە ئەم
ئایكۆنانە(هەڕەشە) وەك چاوترسان و دەرخستنی هێزی فشارو(فوو،
كەف،سەراب ،بڵقی سابوون) ئەو ئاماژەمان پێدەڵێن ،كە هێزێكی ناوەڕۆك
فشەڵ و بێكاریگەرەو بە كەمرتین بەرەنگاربوونەوە لەناودەچن ،بۆیە
رەشەباكەش تەنها هێزێكی ترسێنەری هەستپێكراویە ،بەاڵم خاوەن بنەمایەكی
فشەڵە ،چونكە هەلومەرجی زەمەنەكە ئەمەی بەرهەمهێناوە ،ئەمەش واتە
بەخشینەوەی هیواو ئومێد بەتاكەكان و ئایندەی كۆمەڵگە.
قۆناغی سێیەم 1970-1961 :
 -1گۆران :لە شیعری( چیرۆكی برایەتی)( ترشینی یەكەمی  )1961دا ئەو
ئایكۆنەمان دەداتێ ،كە زۆردار ویستویەتی قۆناغی برایەتی و پێكەوە ژیان
نەهێڵێت و ئەم برایەتییە بسڕێتەوەو لە ناخی خەڵكیدا تۆوی دووبەرەكی و
رق و تۆڵەسەندنەوە بچێنێت ،بۆیە هەموو رێگەیەكی گرتوەتەبەر ،تاوەكو
خەڵكی بخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە ،لەبەرئەمە لەڕێگەی ئایكۆنەكانی(باوك
كوژراو ،زۆردار ،مار)ەوە دەیەوێت ئەوە بخاتەروو ،كە ئەم قۆناغە بۆ كورد
قۆناغێكی دژوار بووە ،چونكە دیسانەوە قۆناغی قوربانیدان دەستی پێكردوە،
سەردەمی ئەژدەهاك هاتووەتەوە ناوەوە ،بۆیە دەبێت چاوەڕێی هەموو
شتێك بكەین ،لەبەرئەوەی زۆردار خاوەنی سیفەت و خاسیەتی زوڵم و
كوشنت و نادادیەو بە ناوهێنانی زۆردار الی هەریەكەمان ئەم وێنانەمان بۆ
دروستدەبێت ،وەك دەڵێـت:
بە جووت هەردوو باوك كوژراو،
تك ،تك ..خەمامن تكا لە چاو،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دەست لەمل ،بەسەر یەكرتا
گریان كردینی بە برا
بەاڵم زۆردار
كەللەی پڕبوو بۆمان لە مار
ئای لەژێر قورسایی بارا
ئارەقی ناوچاومان سڕی..ل320
بەاڵم لەپێناو بەردەوامی ئەم برایەتییەدا ،كۆمەڵێك مەرج دادەنێت و
دەیەوێت لەرێگەی ئایكۆنی لێكچوونەوە ،دەرئەنجامی بەردەوامییامن پێبڵت،
كە بریتییە لە باخچەی بەهار ،چونكە باخچەی بەهار واتە جوانی و زیندویەتی
و ئارامی و پێكەوە ژیان و ئاشتی ،وەك دەڵێت:
مبانەوێ براییامن
میوەی شیرین بچنێ لە دار،
گوڵ بگرێ وەك باخچەی بەهار
ئەبێ :وەكو گەالنی تر
گڕی سپیی باڵی كۆتر
بۆ كام ال ئەبڕ ێ ئاسۆی شین،
سواری یەكیەتیی وشە بین..ل323
هەروەها لەشیعری(بۆ الوان)( )1962دا دەڵێت:
وەك درێژیو رووناكی
شەبەقی،
مێشكتان پڕە لەبیر
وێنەی گوڵی زەمەقی
دڵتان پڕ لەپاكی
ئەی الوان
كچان ،كوڕانی رووی ئەرز!
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باگۆرانیتان ئاسامن
كەڕ كات بەشەپۆلی بەرز!
بەسەد زمانی جیاجیا،
وەكو هەور بگرمینن
یەكیەتیی الوانی دنیا
بەهەموو كەس بنوێنن!
بائەوانەی لەشەڕا
بزانن
چەك هەڵناگرێ لەبرا
هیچ الوێ شەڕی ناوێ
هێزی ئاشتیو برایی
یەكی خستون لەباكور
وەك چەپكە گوڵی شایی
سپیو رەشو زەردو سوور
تێكەاڵ بوون
بائەو چەكەی پێیانە
فڕێی دەنە بن دەریا
تا دنیا
داخەكەی هێروشیام
سارێژ بب ێ لەدڵیا..ل321-330
شیعرەكە باسكردنە ل��ەو ی��ەك هەڵوێستیو یەكبوونەی الوان ،كە
لەكۆنفرانسێكی جیهانیدا كۆبوونەتەوەو تێیدا الوان زۆر هۆشیارو بیركراوەو پاك
دەریاندەخات ،ئەم بنەمایەش لەسەر هێزی ئاشتیو برایەتی بنیادنراوە ،ئەمەش
لەوەوە سەرچاوەدەگرێت ،كە دژی شەڕنو داوای نەمانی چەكو فڕێدانی دەكەن،
بۆئەوەی ئاشتی باڵ بەسەر جیهاندا بگرێت ،ئەمەش خۆی لە ئایكۆنەكانی(
درێژی و روناكی شەبەق ،پڕی مێشك ،دڵ پڕ لە پاكی ،،چەك هەڵنەگرتن،
چەپكە گوڵ ،بن دەریا) كەواتە الوان بیركردنەوەیان جیاوازە ،دەتوانن پێكەوە
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بژین ،دەیانەوێ ئایندەیەكی نوێ بنیادبنێن ،ئەمەش لە هێزی فڕێدانی چەك
لە بن دەریادا خستوەتەروو ،كە ئیدی چەكەكان نە دەردەهێرنێنەوە ،ئەگەر
دەریش بهێرنێتەوە ژەنگیان گرتوەو بۆ هەمیشە بێدەنگ كراون ،بەواتایەكی دی
دەیەوێت بڵێت ،لەئەنجامی پڕی بیرو یەكیەتییان ،هۆكاری هەڵنەگرتنی چەكن
بەرامبەر برای خۆیان ،هوشیاری و جیاوازی ئەم نەوەیە لەپێش خۆی وایكردوە
كە الوان شەڕناكەن و ئاشتی خوازن.
 -2شێركۆ بێكەس :لەشیعری(دارئەخەوان)( )1962دا هەرچەند باسكردنە
لەرابردوی شاری سلێامنیو ئاریاییەكانو ئەو مەردایەتیەی كەبەدرێژایی مێژوو
نواندویانە ،بەاڵم دواجار قۆناغی زوڵمكردن لەم شارەدا دەستپێدەكاتەوە،
بەمەش چۆنییەتی ئەو زوڵمە پیشاندەدات ،كە عوسامنییەكان وەك عوسامنی
و نوێنەری زاڵامن بەرامبەر بەم شارە كردویانە ،ئەمەشی لەرێگەی ئایكۆنی
جیاوازەوە رووندەكاتەوە ،وەك دەڵێت:
لەبیرێتی كەپۆستاڵی
چەندرمەكان
پێ شیلی كرد چەند مناڵی
گڕوگاڵی
ساوای ژیان
لەبیرێتی كەچۆن دوژمن
وەك شێت و هار
كەوتنە شااڵوی پەالمار
بۆ خوێن رشنت
تااڵن كردن
لەالدێ و شار
لقی سووتاوی ئەرخەوان
بوو بە تانەی خەمی كوردان
لەسەرچاوان
..تریفەی هەڵبەست،ل34
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ئەوەی جێگەی سەرەنجە ،ئەو دەرخسنت و روانینە وردەی شاعیرە
لەبارەی گیانی تاوانكردن بەرامبەر بەكورد ،بەمنداڵ و ژن و گەورەو ئەو
تااڵنكردنەی كەبەرامبەر بەهەموو خەڵكی كوردستان كردویانە ،واتە بەدەر
لە هەموو پرەنسیپەكانی مرۆڤایەتی پەالماریان داوە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە
دەخاتەڕوو ،كەبەردەوام پایزو زستان نییەو بەهاریش هەیە ،بەهاریش كە
دەستیپێكرد هەموو شتێك رادەماڵێ ،بۆیە لەم دەقەدا ئایكۆنەكانی(پۆستاڵی
جەندرمە،شێت و هاری ،تااڵنی ،سوتانی دارئەرخەوان..تاد) ئەو ئاماژانەن كە
عوسامنییەكان چەندین دڕندەییان بەرامبەر كوردو قڕكردنی ئەنجامداوە،
چونكە جەندرمە ،واتە كورد كوشنت تااڵنكردن ،سوتاندن،دڕندەیی ،بەاڵم
كوردو كوردستان تەواوكەرو تەواوكراوی یەكرتین و هەرگیز بەبێ یەكرتی
ناژین ،لەهەمانكاتیشدا ئەوەندە بەیەكدا رۆچوون ،هیچ تاوانێك ناتوانێت لە
یەكرتیان داببڕێت ،بۆیە دەڵێت:
بەاڵم كات ێ كە بەهاری
الد ێ و شاری
كەوتنە گەشە بوژانەوە
داری روتەڵ ڕوانەوە
وەكو جاران
سەوز بۆوە ئەرخەوانی
سەر گومەزەكەی بابانی
گردی سەیوان
ئەوساكە دوژمن پێی زانی،
رەگی ئەو دار ئەرخەوانە
بنجی قووڵی وەك ژیانە
..تریفەی هەڵبەست ،ل35
بەمەش ئایكۆنی بەهار ،واتە ژیانەوەو زیندویەتی ،گەشانەوە ،ئەرخەوانیش
واتە ژیان ،بەهێزی ،مێژوو ،واتە ئەوەمان پێدەڵێت ،كە كورد خاوەن مێژوویەكی
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دوورودرێژو هێزی بەرەنگاری و قوربانیدایە ،بۆیە بەم شااڵوانە ناسڕێتەوە.
 -3حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(ئەی ش��ارەك��ەم)()1967/7/30دا كە
پێشكەشی شاری سلێامنی برینداری ك��ردوە ،لەرێگەی ئەمەشەوە تاسەو
خۆشەویستی خوی بەوپەڕی راستگۆییو گەرمییەوە بۆ دەردەبڕێت ،بۆیە لەپێناو
ئەم دەربڕینەشدا ،ئایكۆنی لێچونی وەك(ژیان ،ئاوی روونی كانیو گوڵی پشكوتی
بەیانی.....تاد) بەكارهێناوە ،هەموو ئەمانەش ئەو پەیوەستبوونو تەواوكەرو
تەواركاریەی ژیان پیشاندەدات ،كەئەم دوو جەمسەرە بەیەكرتی دەبەخشن ،واتە
جوتیاری داس بەدەست ،واتە كار ،ژیان ،هێز ،قبوڵنەكردنی هەژاری ،سەربەرزی
و ملدانەدان بۆ نامەرد ،یاخود كریكاری بەهەوڵ و هەست ،نیشانەو ئایكۆنی
كارو خزمەتو دڵسۆزیە ،یان پەڵەی گەمنی پڕدان ،واتە بەبەرەكەتی ،هیواو
دەوڵەمەندی ،یاخود نانی باوەشی شوان ،واتە ئەمان ،ژیان ،كەواتە كۆی گشتی
سلێامنی الی شاعیر بریتییە لە بوون و سەرچاوەی ژیان و كۆی گشتی جوانی و
قوربانیدانەكان ،وەك دەڵێت:
خۆشم ئەوێی وەكو ژیان
بەدڵ ،بەگیان....
وەكو زەردەی دەمەوبەیان،
وەكو ئاوی روونی كانی،
گوڵی پشكووتووی بەیانی،
وەك لێوی ئاڵ
وەك چاوی كاڵ
وەك جوتیاری داس بەدەست
كرێكاری بەهەوڵو هەست
وەكو پەڵەی گەمنی پڕدان
وەكو نانی باوەشی شوان
وەكو هەموو شتێكی جوان
..فەرهەنگی غەم،1ل405
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 -4كامەران موكری :لەشیعری(مۆم)(  )1968دا دەیەوێت پەیوەندی
خۆی و شیعر دەربخات ،كە پەیوەندیێكی گیانی و دەروونییە،و لەم پێناوەشدا
دەیەوێت لەڕێگەی توانەوەو قوربانیدانی مۆمەوە بیخاتەروو ،بۆ ئەم
مەبەستەش ئایكۆنی لێكچوونی جیاوازی لە بەرامبەر شیعردا بەكارهێناوە،
دەڵێت:
خۆزگە ئەمتوانی شیعری وام
ئەووت پڕی بوایە لەتام
شیعرێ ب ێ لەعەزرەتا خۆم
بتوێمەوە هەروەكو مۆم
خۆزگە یەك هۆنراوەم ئەوت
وەكو خۆم بوایە كتومت
وەك دڵی خۆم وەك دەروونم
وەكو هەستی پاكو روونم
ئاخ چەند لە دەمارم ئەخۆم
هۆنراوە من سوتاوی تۆم
ناتوانم دەست هەڵگرم لێت
ناشتوانم بڕۆم پێ بە پێت..ل238
ئایكۆنی توانەوە وەك مۆم ،واتە خۆكردنە قوربانی لە پێناو ئەوانی تردا،
واتە سودمەندبوون و ژیان بۆ دەوروبەر ،هەرچی هۆنراوە و دڵ و خودی
شاعیریش ئەو ئایكۆنەن ،كە دڵی شاعیر النەی شیعرو خۆشەویستی و هەست
پاكییە بەرامبەر دەوروبەر ،شاعیر دەیەوێت شاعیریەتی بخاتە روو ،چونكە
شاعیرە ،بەاڵم شیعرێك بێت خاوەن تایبەمتەندی خۆی بێت ،یان خۆزگەی
توانینی نوسین شیعر دەخوازێت ،هەموو شتێ لەپێناو چێژی خۆشیدایە،
بۆیە شاعیر بەراوردی شیعر بەخۆی دەكات ،بەوەی شیعرێك بێت وەك خۆی
پەیامداربێت بەراستگۆیی ،پاكی ...تاد ،بەشێوازیك بەهۆی بوونی ئەم سیفەتانە
لەناو شیعرەكەدا ،خۆی شەرمی لەو هەڵویستانە بكردایە ،بەاڵم نەیتوانیوە،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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چونكە لەشیعردا ناتوانرێت نەپەیامداریو نەچاكیو پاكی....تاد ،بەرجەستە
بكرێت ،چونكە شیعر بریتییە لەدنیای جوانیو ئیستاتیكای دەق.
یان لەشیعری(تەالر)()1969دا ئایكۆنی ئ��اواتو لەدەست چوونی
دەهێنێتەوە ،ئەمەش واتە گەڕانەوە بۆ خاڵی سفری ناخۆشییەكان ،چونكە
لە كیسچوونەكەی بەدەستی خۆی نەبووەو وەك خەو دەیخاتەروو ،دواتر
ب��ەراودی دەكات بەیارو باڵدار ،لەكۆی ئەم بەراوردكردنەشدا دەیەوێت
بڵێت زوو ئاواتیكم هەبووە ،هەروەكو خەوێكی خۆش بووەو كاتەكەی
بەسەرچووە ،خەوی خۆش زەمەنی كورتەو لەبیرناچێتەوە ،ئەم ئاواتەو خەوە
خۆشەی یارێكی بووە زۆر پێوەی پەیوەست بووە ،تائێرە شتێكی ئاساییەوە،
بەهۆی دوركەوتنەوەو دابڕانەوە ،ئەم پەیوەندیە دروستبووە ،بەاڵم ئەوەی
ئەم دەقەی جوانكردوەو لێكدانەوەكەی بەهێزكردوە ئەوەیە ،دابڕانەكە
نارسوشتیەو كچە لەبەر كۆشكو تەالر دەستی لەشاعیر هەڵگرتوە ،ئەمەش واتە
ئاستەمە بەئاسانی بگەڕێتەوە ،شاعیر یاری چواندوە بەباڵدار ،فڕینی باڵداریش
واتە دووركەوتنەوەو دابڕان ،واتە ئازادی الی مەل و خەم الی خاوەنەكەی،
بەاڵم لەئاكامدا مەل بۆی گریاوە ،چونكە فڕینەكەی بەهۆی چاویەوە بووە،
نەك عەقڵیو سەرئەنجام پەشیامنی دەردەبڕێ ،بەاڵم شاعیر ناگری ،چونكە
ویژدانی ئاسودەیە ،لەهەمانكاتیشدا بۆ سەملاندنی خۆشەویستی راستەقینەی
شاعیر سەردەخاتەسەر ئەژنۆی ،كە وێنەی ئایكۆنییەو ئاماژەی جۆش دامانە بۆ
ئەم حاڵەتەی یارەكەی ،وەك دەڵێت:
من ئاواتێكم هەبوو زوو
وەك خەوی خۆش لەدەستم چوو
یارێكم هەبوو ،وەك باڵدار
فڕی بۆ ناو كۆشكو تەالر
مەل بۆم گریا نەگریام خۆم
سەرم نەنایە سەر ئەژنۆم
ئەی گولی گەشاوەی بەهار
با تۆ ماچ كەم لەجیاتی یار..ل241
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 -5لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(ناونیشان)()1968دا كوردستان بەشارێكی
زیندو و بەردەوام دەچوێنێتو وایدەبینێت كەكوردستان لەگەڵ گەردوندا
بەردەوامو زیندوە ،ئەم زیندومانەوەی تەنها بۆ خودا دروستە ،ئەم وەسفە
بەرزراگرگرتنی كوردستانە تائاستێكی زۆر ،بۆیە خۆی و كوردستان بەیەكەوە
پەیوەستدەكات و هەردووكیشیان زیندویەتی پێبەخشیون ،كە بریتییە لە
زیندویەتی وشەو ئاسامن ،خاسیەتی وشەو ئاسامنیش هەتاهەتایی و نەمریە،
كەواتە(وشە ،ئاسامن) دوو ئایكۆنن و دەاللەتی بەرزی و بەردەوامی و مانەوە
لەگەڵ گەردوندا پێدەبەخشێت ،وەك دەڵێت:
نەمن مردووم
نەكوردستان گۆڕستانە
من هەر زیندوم
تاسەر زیندوم
وەكو وشە
وەكو ئاسامن..ل25
لەراستیدا ئەم بەردەوام بەخشینە لەوەوە سەرچاوەی گرتوە ،كە كوردستان
بەدرێژایی مێژوو و رووبەرووی زوڵم و زۆرو كاولكاری سوتانو ئەنفال..
تاد بووەتەوە ،بۆیە لە زۆری ئەم تاوانانەو خۆڕاگری كوردستان سیفەتی
بەردەوامییەتی بەخشیوەتە كوردستان ،لەم پێناوەشدا ئایكۆنی(داربەڕوو)
كە نیشانەی خۆڕاگرییەو داستان و سوتانی( زەلی زنج ،دی��وار ،بزمار)
ی بەكارهێناوە ،بۆئەوەی ئایكۆنە سەرەكی و بەهێزەكەمان پێبڵێت كە(
خۆیەتی) بەوەی هێزی دەروونی و باوەڕی لەتیف هەڵمەت هێزی كۆڵنەدان
و بەردەوامی و مانەوەیە لە واڵتدا ،وەك دەڵێت:
كام دار بەرووم زۆربتەوە
هەڵئەكێرشێ لەبێخ و بنج
كام دارستانم جێی خەوە
ئەسوتێ وەك زەلی زنج
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دارو بەردی زۆر كۆشكی قنج
لەوانەیە
هەموو ساتێكی ئەم ژینە
لێم راپەری وەكو كینە
وەكو دیوار
دڵ بسم ێ وەكو بزمار
بەاڵم هەرگیز هێزی زۆردار
ئەم واڵتەم پێ چۆڵ ناكات..ل26
لەگەڵ ئەمەشدا جەخت لەسەر مانەوەی كوردستان وەك ئەوەی كە چۆن
ماوە ،مانەوەش نیشانەی بوونییەتی مێژوو ،بەهێزی و نەرسەوتنە وەك ئەو
شاخانەی كە هەر لەسەرەتای مێژووەوە تاوەكو ئەمڕۆ ،بوونەتە پشت و پەنای
كورد ،وەك دەڵێت:
ئەم نەخشەیەی كەتیا ئەژیم
ئەو سنورەی كەكێرشاوە
هەر ئەمێن ێ وەكو ماوە
هەڵناوەش ێ بەهیچ هێزێ
وەك شاخەكان..ل28
 -6ئەنوەر شاكەلی :لەشیعری(مردنی ش��ازادە)( )1969/10/18كە كۆی
گشتی شیعرەكە بریتییە لەمردنی خەوێك لەشوشەداو پاش شكاندنی ،دەبێتە
هەڵبەستێكی جوان ،كە خودی ئەم شیعرەیە ،خودی ئەو خەونەش بەدیمەنیكی
جوان دەیخاتەڕوو ،بەوەی ئێوارەیەك بووە دوا فرمێسكی كچێكی شەنگ
رژاوەو ،ئەوەی ئەم دەقەی جوان كردوە ئەو ئایكۆنانەن كە لە( شوشەی پاش
گەردەلول،گەردی خەست،تۆزی سور،ئازاری دڵداری )...خستونییەتە روو،
كە هەریەكە لەمانە هەڵگری ماناو دەاللەتی جیاوازو تایبەتی خۆیانن،وەك
دەڵێت:
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ئێوارە بوو...
دوا فرمێسكی كچێكی شەنگ
رژایە سەر تەرمی خنكاوی لەبیرچوون
دیوارەكان ،مناڵەكانی سەرشەقام
وەكو شوشەی پاش گەردەلوول
گەردێكی خەست
تۆزیكی سوور
وەكو ئازاری دڵداری
بەسەریانا ورد ئەباری
لەناكاوا وەكو شووشە شكاندمی
ئەزانن كێ بوونی منی وا لەناوبرد؟
وەكو شوشە شكاندنی ؟؟
وەكو شەوی فێنك خۆشە،
رەشە وەكو شەوی ئازار
خەوێكی زۆر شیرینم بوو لەشوشەدا
ئەژیا وەكو شازادەیەك
بردی ،دزی
شوشەكەشی بۆ نەهێشتم
شكاندی،
بوو بەفەرهەنگی هەڵبەستی جوان
..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل11
ئایكۆنی شوشەی پاش گەردەلوول واتە سەرگەردانی كردن ،شكاندنی
شوشەش واتە رووخان و شكاندنی دەروون ،ئەمەش واتە نەگەڕانەوە بۆ
دۆخی ئاسایی.
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 -7عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(دەنگێك لەكوردستانەوە)()1969/12/5
یەكێكە ل��ەو شیعرانەی لەگەڵ ئ��ەوەی شاعیر كوردستانی گ��ەورەی
بەبەندیخانەیەك دان��اوە ،ئەم ئایكۆنەش ل��ەوەوە سەرچاوەی گرتوە ،كە
كورد دۆستی نییە ،لەهەر چوار الوە بەدوژمن بەسرتاوەو ناهێڵین كوردان
نەدەنگ و نە ڕەنگیان هەبێت ،لەهەمانكاتیشدا ئەوە دەخاتەڕوو ،دەیەوێت
وەك كوردێكو بەجلی كوردیەوە لەچیاكانی فەلەستین بەشداری شەڕكردن
بكات و دژی ئەوانەی ژنو مندااڵو پیر لەمزگەوتو كلێساكان دەكوژن،
بەاڵم شاعیر ئەوەش بیردێنێتەوە كەبەهەمان شێوە كورد لەگەڵ ئەو هەموو
زوڵامنەی كەلێكیراوەو ئەو سانسۆرەی كەخراوەتە سەری ،بەاڵم هەر دەنگ و
رەنگی خۆی دەگەیەنێت ،بۆیە بۆ ئەم زیندوڕاگرتنە لە ئایكۆنەكانی(داستانی
سەالحەدین ،بوومەلەرزە،فەرتەنە ،دابەشكردنی كوردستان ،خەرمان ،چەك
هەڵگرتنی كورد بۆ ژیان)دا دەبرنێت ،كەواتە دەیەوێت ئەوە راگەیەنێت،
كورد دەتوانێت ئەو دەستانە ببڕێت ،دەیانەوێت واڵتانی تر داگیربكەن ،وەك
چۆن قودسی بۆ عەرەب رزگاركرد ،بەاڵم ئەمڕۆ بەهۆی داگیربوونی خۆی
و دوژمنانی دەوروبەری بە خەرمانی جوتیاری چواندوە ،جگە لە پاشاموەی
دانەكەی هیچی تری بۆ نامێنێتەوە ،بۆیە ئەمڕۆ خەبات لەپێناو كوردستاندا
دەكات ،وەك دەڵێت:
چەند حەزئەكەم
بژیێنمەوە ،داستانەكەی سەالحەدین
دیسان ...وەكو بومەلەرزە
راچڵەكێنم دڵی زەمین
تاو بسێنم وەك فەرتەنە
لەسەر لێوی،خاچ پەرستان
ریشەكێش كەم ،زەردەخەنە!
بەاڵم چی بكەم
خۆشم ئەمڕۆ وا دەست بەستەم
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داگیركەران لەچوار الوە
ناهێڵن بجوول ێ جەستەم
هەرچەند ئەمڕۆ ،دەنگ هەڵبڕم،
دەنگم نییە
كوردستانی گەورەو مەزن
وەك خەرمانی جوتیاری كورد
بەشكراوە
بەاڵم پەیامن
هەزار پەیامن
لەدوارۆژا
كەخۆم بینی
لەسێبەری كوردستانی رزگار بووما
لەكەی دیلی سڕاوەتەوە لەرووما؟
ئەوسا ...منیش
وەك كوردێكی،خاوەن گیان
چەك هەڵگرم
بۆ هەر كەسێك بڵێ :ژیان ..ل109
قۆناغی چوارەم 1975-1970
 -1س��وارەی ئیلخانیزادە :لەشیعری(تۆ دەریامی)(  )1972دەیەوێت
ئەو(كچ)ە بكاتە هێزو ژیانی خۆی ،دەری��اش خاوەن خاسیەتی توڕەییو
بێدەنگیو نهێنیو شاراوەیی ،قووڵیو رامان...تاد ،بۆیە ئەمیش یاری بەدەریا
دەچوێنێو كۆمەڵێك خاسیەتو تایبەمتەندی دەریای بۆ هەڵبژاردوە ،لەوانە
شەپۆل ،توڕەیی جاربەجار ،یان رۆح سوكی ،كەواتە ئایكۆنی دەریا ئایكۆنێكە
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هەڵگری یان لەخۆگری چەندین روانیین و وێنەی جیاوازەو بۆ شاعیر بووەتە
هیواو ئارامی و حەوانەوە ،لەگەڵ ئەوەی ناساندویەتی بەشێوەی توڕەیی
جاربەجار ،وەك دەڵێت:
تۆ دەریامی
بە شەپۆلی لەنجەو الرت
بەتوڕەیی جار بەجارت
بەشەنگە ژنین
تۆ رۆح سوكی وەك خەونی خۆش
وەك هەناسە
جێ ناگری لەتۆێی شیعرا چەشنی تاسە
تۆ تراوكەی
گاهێ دیاری
جارێ نەدیاری
هیوای بەتینی رێبواری
تۆ شۆڕەبی ناو شۆرەكاتێكی گەرمی..ل31
كەواتە رۆح سوكی یارو خەون خۆشی هەمان خاسیەتی دەریان و دڵی
مرۆڤ دەكاتەوەو ساتەكانی زۆر خۆشن بۆ شاعیر زۆر بەوردی خاسیەتی
دەریای لەیاردا ناسناندوە.
-2حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(هاتوچۆیەك)()1972/4/3دا شاعیر باس
لەشاعیریو دڵداری خۆی دەكات ،ئەم دڵداریە شاعیر لەگەڵ ئافرەتدایە ،بەاڵم
لەبەرگی شیعرەكەیدا ،بۆیە شاعیرو سەیرانەكەی لەناو پیتەكاندایەو دیلی ناو
دڵیەتی لەشێوەی یادەكانی ،یان بڕوای لەناو دڵدا هەڵگرتوەو تایبەمتەندە،
چونكە خۆشەویستیش تایبەتەو لەناو دڵدا شاراوەیە ،بۆیە دەیەوێت لەڕێگەی
ئایكۆنەكانی( رۆژ،یاد ،بڕوا) وە ئەوە بڵێت ،تیشكی رۆژ بەخێرایی و هەموو
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شوێنەكان دەبڕێت ،بۆیە لەناو بیلبیلەی چاویدا هەڵیدەگرێت ،ئەمەش
ئاماژەی زۆر خۆشویستنی شاعیرە،دیلكردنیش نیشانەی ئیرەیی شاعیرو تەنها
خۆشویستنە ،وەك دەڵێت:
من شاعیرم ...من دڵدارم
لەناو حەرفا هەڵ ئەپەڕم
خۆمو دڵی سەوزو تەڕم
وەك رۆژ ئەتخەمە ناو چاوم
لەناو دڵام دیلیت ئەكەم
هەروەكو یاد
وەكو بڕوا
كێیە هێندە گێلو گەوچە
یێڵێ پایز بێ گوڵ بڕوا ؟!
..فەرهەنگی غەم،ل62
شاعیر مەبەستییەتی بڵێت ،چۆن رۆژ لەچاودا وەك خۆی بەهەموو هێزی
سوتێنەریەوە هەڵدەگیرێت ،بەهەمان شێوە هەڵتدەگرم ولە دڵدا دیلتدەكەم،
چونكە دڵی جیگەی سۆزو خۆشەویستی و وەفادارییە ،بەاڵم بەبڕوایەكی
بەهێزەوە.
 -3ئەنوەر شاكەلی :لەشیعری(دوا الپەڕەی رشتەی مرواری)()1972/8/27
باسكردنە لەپەیوەندیی هاوڕێیەتی دوو هاوەڵ كە سنورێكی دروستكراوی
سیاسیو نەتەوەیی بەسەریاندا سەپێرناوەو دایبڕیون ،تاكە رێگەی بەیەك
گەیشتنی،یان ه��ەواڵ پرسینیش نامەیە ،نامەكانیش دەبنەوە بەبەشێك
لەمرۆڤەكانو باجی هەمان شت دەدەن ،بۆیە هیوای هەڵبزركاو ،تاسەی
دیداری كردوەتە ئایكۆنێك بۆئەوەی پەیامی دابڕان ودووری و بۆیەكرتی
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سوتان بەرجەستەدەكات ،كە لە خودی پەیامیشدا هەیە ،چونكە هەردوو
شوێن هەمان دەسەاڵت پەیڕەودەكەن ،بۆیە ئەم رێگریە كەلە بنچینەدا ترسی
ئازادییە ،دەكاتە ئایكۆنی سەرەكی دەق ،وەك دەڵێت:
هاوڕێم...
هاوڕێی هەزار ساڵەم
نامەكانت
لەئاگری سنورەكانا ئەسووتێن،
لەدۆزەخی ئەو دیوەوە
بۆ دۆزەخی ئەم دیو نایەن
وەكو هیوای
هەڵبزڕكاومان ئەسووتێن،
وەكو تاسەی
دیداری یەكرتی ئەخنكێن..
نامەكانت ..كەپێم ناگەن
لەپۆستەخانەی پایتەخت
پرسیار ئەكەم!
بۆچی رێگای
نامەی برا ئاوارەكەم
نادەن ،بگات؟؟
ئەڵێن :چونكو
ئەو فەیلییە!!
پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل..31
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-4ئەنوەر قادر :لەشیعری (لەجانتای پۆستەبەرێكی شاری گریانا)()1972
دەیەوێت ئەو پەیوەندیە عاشقیانە پیشانبدات ،كەدوانەی پەیوەندیدار
لەرێگەی بەرامبەربوونی یەكرتیەوە جوانیو ئێستاتیكا دەبەخشنە دەقەكە،
بەواتا شاعیر دابڕاوەو دابڕاویشی ئەم تامەزرۆیەشی بەئەندازەیەكی زۆر
بۆ دروستكردوە ،بەپەرۆشەوە چاوەڕێی گەڕانەوەو لەئامێزگرتنە ،بۆئەوەی
ئەم خەم و دابڕانە بسڕێتەوەو هیواو جوانی دابگیرسێت ،بۆیە لەرێگەی
ئایكۆنەكانی( پزیسك ،باران ،هیوا) بەاڵم لەگەڵ بەرامبەرەكەیاندا ئەو تاسەیە
دەخاتەروو ،وەك دەڵێت:
وەكو پزیسكی ناو ئاسامن
باوەش ئەكەم بەئەستێرەی كوژاوەدا
وەكو باران باوەش ئەكەم
بەوشكە وەردی پایزا،
بەباڵی سوتاوی مەال
وەكو هیوام،شەوی ژانو نائومێدیم
ئەسوتێنم
 ..زریان و زایەڵەو زنار،ل8
پەیوەندی پزیسكی ئاسامن و ئەستێرەی كوژاوەو باران و وشكەوەردی
پایزو هیوا ،دەرخەری ئەم دابڕان و دووریەن لەژیانەوەكەیان و لەرێگەی
ئەم دوانەشەوە ،هیوای ژیانەوە لەرێگەی پەیوەندێكی دابڕاوەوە دەخاتەروو.
 -5عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(بۆ شاعیران)()1973/7/18دا دەیەوێت
رۆڵی وشە بخاتەڕوو ،وشە ئایكۆنێكەو تەنها ئەوە نییە كەلەرستەدا ریزدەكرێت،
بەڵكو چەكێكە هێزو كاریگەری خۆی هەیە ،بۆیە وشە بەگوللەیەك دەزانێت،
كەئازادیخوازیك بەكاریبهێنێت ،ئەمەش واتە وشە چەكی بەرگریو ئازادیە،
چەكی س��ەردەمو دیموكراسیە ،لەپێناو هێنانەدی خواستەكان وگەیاندنی
مەبەستەكان ،ئەگەر وانەبێ ،ئەوا وشە یان نییە ،ئەگەر هەشە وەك نەبووە،
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كەواتە وشە هێزی كاریگەریەو میكانیزمی واتابەخشین و گۆڕانكاریە لە
خزمەت گەلدا ،ئەگەر نا ئەوا وشە فڵچەیەكە هەموو كەسێك بە پێی مەبەستی
خۆی بەكاریدەهێنێت ،وەك دەڵێت:
هەر وشەیێ،
وك گوللەیێ،
بۆ تفەنگی ئازادیخوا بەكار نەیێ،
هەر وشەیێ،
وەك دێمكە ئاوێكی باڵدار
وەك نۆردوە نانێكی بااڵدار
نەفڕ ێ لەبنكەیەكەوە بۆ بنكەیێ
چاكرت وایە ئەو وشەیە
چەكمەی دوژمن بسڕێتەوە ،وەك فڵچەیێ..ل19
-6لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(دوو ئاگاداری لەالیەن هەستیارێكی
ن��ەن��ارساوەوە()1973دا ،دەیەوێت ئەوە بەراوردبكات ،كە شیعری ئەگەر
بۆ پاشای شاریش بنورسێت ،واتە هەر دەسەاڵتدارێك بێت ،بێبایەخ نەبێت
بەو ئەندازەی ،كەشیعر پێویستە وەك شیعر هەیمەنەی مبێنێتەوە ،چونكە
شاعیر شیعر بۆ شیعر دەنوسێت ،بۆیە كۆمەڵێك لێكچونی خستوەتەروو ،كە
هەریەكەیان ئایكۆنێكەو لەگەڵ خۆیدا واتای بەرفراوانی هەڵگرتوە ،بۆ منوونە
وشەكانی ناكاتە(مێگەل) ،چونكە مێگەل بەدەست شوانەوەیەو نایەوێت شوانی
شیعری پاشا بێت ،یان خۆی بكاتە(سەركار) ،بۆئەوەی مافوری بۆ رابخات ،واتە
شیعر بكاتە هۆی پێشوازی لێكردن و پیاهەڵدان و...تاد ،كەواتە شیعر بۆ ئەو
پەیامەیە ،كە شاعیر بڕوای پێیەتی و دەیەوێت وەك ئەرك و پەیامی شیعر
دەریبخات ،بەمەش شیعری شاعیر شیعری یاخیبوونە لەو شەپۆلەی كە هەیە،
وەك دەڵێت:
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من نامەوێ وشەكانم بفرۆشم
من نامەو ێ وشەكانم وەكو مێگەل
بۆ پادشای شار بدۆشم
من نامەو ێ ببم بەسەر كاری كافوور
هۆنراوەمی بۆ رابخەم وەكو مافوور
هۆنراوەمی بۆ ریز بكەم وەكو فەخفوور
هۆنراوەمی بۆ قاش بكەم وەك سێو وەك توور
هۆنراوەمی بۆ ئاگردەم وەكو بخوور
یاخییم یاخییم ،با پاشای شار من بناسێ
چی لەدەست دێ
جگەلەوەی هەڵمواسێ..دیوان ،ل110
واتە شاعیر دەیەوێت ئەگەر شاعیربوونی بۆ ناسینبێت ،من نامەوێت
خەڵكی لەرێگەی ئەو شیعرانەی كە بۆ كەسەكان دەنوسم بنارسێم ،یاخود
ئەگەر شیعر بۆ پیاهەڵدانی كاربەدەستانە ،ئەوەش ناكەم تاببمە شاعیر،
دواجاریش ئەگەر نەیكەم جگە لەكوشنت چیم لێدەكات ،ئەمەش هەڵدەبژێرێت،
نەك دەرباریو پیاهەڵدان.
 -7شێركۆ بێكەس :لەشیعری(هۆزی گ���ڕ)()1974دا لەگەڵ ئەوەی
باسكردنە لەو شەپۆلەی ،دەیەوێ جیاوازبێت لەرابردو ،واتە یاخیبوون
لەنەوەی ك��ۆن ،لەپێناو ئەمەشدا گرتنەبەری هەر هۆكارێك لەپێناو
دووشتدا(دڵنیایی ،نەرسەوتن) كەدوو شتی دژ بەیەكن ،لەم هۆزە یان
یاخیبوونەی وەك وشكایی دۆڵێك ،یان بێدادی داگایەك دەزانێ ،دادێك
كەلەبەرامبەر هێزدا الوازو ملكەچ ،ماندوو بەكرێگیراو ،بێ خاوەنە ،بۆیە
لەڕێگەی ئایكۆنەكانی( هاژەی چەم ،تەرازوی داد)ەوە دەیەوێت ئەوە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

203

بڵێت ،كە هاژەی چەم واتە بەردەوامی و نەرسەوتن و گەیشتنە ئەنجامە،
تەرازوی دادیش نیشانەی پاراستنی دادپەروەری و گەڕانەوەی مافەكانە،
بەاڵم خستنەرووی تەرازوی داد لەقاڵبی تەرازوی پشت هۆڵی دادگا تەنها
وێنەیەكی بیرناوەو بەس ،واتە مردن و نەبوونی داد ،ئەمەش پێویستی
بە راپەڕینێكی بەهێز هەیە بۆ گێڕانەوەی ،بۆیە فەزا سیمیۆلۆژییەكە
ب��واردەدات دەاللەت جێگیرەكان بگۆڕێ بۆ بواری چاالكی و فراوان لە
زمانی شیعرییدا ،وەك دەڵێت:
ئەوە منم...ئەوەش هەموو ر ێ وێڵەكان
ئەچینەوە سەر ...دوو ڕیان:
دڵنیایی ..یان ....نەرسەوتن
رای پەڕانم...
هاژەی چەمێ ...ڕای پەڕانم
لەسەرچاوە یاخی ئەبوو
ئەڕژایە ناو دۆڵێكەوە..
وشكو برنگ
وشكو برنگ وەك دەمی بەر سەنگەرەكان
وەك ئەو-دادە -ی لەتەرازووی پشت دادگادا،
هەڵوارساوە-دادێ ..لەبەر چنگی هێزا گرمۆڵەیە
دادێ ...خاچی وا لەكۆاڵ
دادێ ...دادێ ..پێاڵوێكە
وا لەپێی بەرازەكانی ناو دارستانی ڤێتناما
 ..من تینویەتیم بەگڕ دەشكێ ،ل64
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دووەم  :ئیندێكس()INDEX
ئیندێكس(ئاماژە پێكراو ،نیشاندەر)بریتییە لەنیشانەیەك پەیوەندی
بەرسوشتی هاوسێیەتی لەگەڵ بابەتەكەیدا هەیە ،یان بەهۆیی پێوەی پەیوەستە،
ئەم پەیوەندیە هۆییە ،ئیدی بریتییە لەپەیوەندی راستەوخۆیی(دوكەاڵ-ئاگر)،
یان داوای كاتێك دەكات ،تێپەڕبوونی كەسێك(شوێنی پێ(أپار) ،بۆیە ئیندێكس
نیشانەیەكە لەرێگەی پەیوەندێكی فیزیكییەوە بۆ ئەو بابەتە دەچێت ،كە
پێوەی پەیوەست دەبێت ،كەبریتییە لەحاڵەتی پەنجەراكێشان بۆ بابەتێك ،یان
حاڵەتی سوڕانەوەی خوڵگەی هەوا ،ئاڕاستەی باكە دیاریدەكات ،یان دوكەڵ
وەك بەڵگەی بوونی ئاگر ،109واتە پەیوەستبوون بە بابەتێكەوە لەڕێكەی
هۆكارێكەوە ،كەواتە ئیندێكس بریتییەلە نیشانەیەك ،كە پەیوەندێكی هۆیی
پێكیانەوە دەبەستێتەوەو ئەو ئاماژەیەش كە بە نیشانەیەكی ئاماژەیی
دادەنرێت ،نایەتەدێ یان كارەكەی جێبەجێنابێت ،بەبێ ئامادەبوونی بینەر،
یان ئەوی تر ،بۆیە ئیندێكس سیامیەكی تایبەتی ئاماژەیەو رۆڵی ئەوی تر یان
خوێنەر بەشداری لە درووستكردنی نیشانەدا دەكات.
یاخود ئیندێكس «بریتییە لەو داڕشتنەی ،كە دال لەخۆوەیی نییە ،بەڵكو
بەشێوەیەكی راستەوخۆ و بەڕێگەیەك(مادی ،هۆیی)پەیوەست دەبێت بە
مەدلولەوە و دەشتوانرێت ئەم پەیوەندی هەڵێنجانییە ببینین ،وەك هەورە
بروسكە،ئازار،گەرمی پێو ،كاتژمێر ،لێدانی موبایل» 110پێرس دەڵێت»
پەیوەندێكی رەسەن لەنێوان ئاماژەو شتەكەدا هەیەو بەتەواوی پشت بە بیری
لێكدەرەوە نابەستین»111بۆیە دەشێت پەیوەندێكی واقیعی و فعلی و مادی
راستەوخۆ بێت ،لەبەرئەوە پەیوەندی هاوسێیەتی لەگەڵ بابەتدا هەیە.
ئەلێزابیس براس()ELISABETH BRUSSدەڵێت» ئیندێكس پەیوەندیە
نەك سیفەت ،بۆیە دال پێویستی بە خاسیەتی تایبەت نییە ،تەنها ئەوەندە
بەسە كە دەتوانێت بەڵگە لەسەر پەیوەندی بەشتی ترەوە بهێنێتەوە»112
جان مارتینی «پێشنیاری پۆلێنی نیشانەكان لەسەر بنەمای جیاوازیكردن
لەنێوان نیشانەی رسوشتی و نیشانەی دروستكراو لەالیەن مرۆڤەوە كرد،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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نیشانە رسوشتیەكان(خۆیان لەئیندێكسەكان)دا دەردەخەن و دال دەبێتە
هەستپێكراو ،یان دیارو زان��راو()PERCEPTIBLEو مەدلولیش لەحەواسدا
شاراوەیە ،بۆ منوونە دووكەڵ ئیندێكسێكە ،مادام ئاگرەكە نابیرنێت ،ئەم
ئاماژانەش دەبنە سی جۆر-:
-1پێشبینی(التوقعات /التنبٶات)  :كەپێشرت دەاللەتی لێنەكراوە ،وەك
هەور ئەگەری بارانبارینامن بۆ دەردەخات ،یاخود هۆكارە بۆ پێشبینی باران.
-2دەركەوتە(االعراظ) هاوكاتی وەك تا ،یان سوربوونەوەی دەمو چاو
كەئاماژەیە بۆ نەخۆشی.
-3جێپەنجەو شوێنەوار :وەك پەنجەمۆر و شوێن پێ لەسەر رێگە113.
هەروەها پێیوایە» ئیندێكس لەالیەن مرۆڤەوە بەكاردەهێرنێت و
رسوشتێكی دروستكراوی وەردەگرێت ،كە دەچێتە سەر رسوشتە رسوشتیە
ئەسڵیەكەی ،بۆ منوونە مرۆڤ ئاگر دەكاتەوە ،بۆئەوەی شوێنەكەی راگەیەنێت،
لێرەدا دەش�ێ ئاگر ئیندێكسێكی رسوشتی بەپلەی یەك و نیشانەیەكی
دروستكراو بەپلەی دووەم بێت.»114ئەمە سەبارەت بەنیشانە رسوشتیەكان
«بەاڵم نیشانە دروستكراوەكان هەریەكە لە(ئایكونو هێام) دەگرێتەوە»115
پێرس سەبارەت بە ئیندێكس دەڵێت»نیشانەیەكە ئاماژە بەو بابەتە
دەكات ،بەهۆی كاریگەری بەو بابەتەوە كە گوزارشتی لێدەكات ،و ناتوانێت
ببێتە نیشانەیەكی جۆری ،چونكە جۆری،ماهیەتی سەربەخۆی لەشتێكی
دیكەدا هەیە ،ئیندێكس بەبابەتەكەی كاریگەرەو پێویستە بابەتەكەی
لەجۆریەتەكەیدا بەشداریبكاتو ئیندێكسەكەش ماناكە دەدات ،بەو سیفەتەی
كە بە بابەتەكەوە كاریگەرە ،بۆیە ئیندێكس جۆرێك لەئایكۆنی لەخۆگرتوە
لەگەڵ ئەوەی ئایكۆن لەجۆری تایبەتە ،تەنها رووی لێكچواندن نییە ،هەتا بەو
سیفەتەی بەرهەمهێنی نیشانەیە ،چونكە هەر ئەوە وا لەئیندێكس دەكات
ببێتە نیشانە ،بەاڵم»لێكدانەوەی تەواو و دروست كە لەبابەتەكەوە دەرچوە،
وا دەكات كەئیندێكس بكاتە نیشانە116.
پێرس روونیدەكاتەوە كە» ئیندێكس ،بەڵگە ،یان نوێنەرە و لەبەر
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لێكنەچوون و هاوشێوە نەبوون ،زۆر نامانباتەوە سەر بابەتەكەی ،بۆیە بەهۆی
هەندێ رەفتاری گشتییەوە ،كە بابەتەكە دەیەوێت هەڵگری بێت خۆی
دەردەخات ،هەروەها بەو هۆیەشەوە ،لە پەیوەندیەكی داینامیكیدایە لەگەڵ
هەردوو بابەتە هاوشێوەكەدا ،واتە لەگەڵ بابەتێكی تاكی لە یەك دەستەدا،
هەروەها لەگەڵ كۆمەڵێك مانا ،یان یادەوەریی مرۆڤ ،كە لە دەستەكەی تردا
وەك بەڵگە كاردەكات .لەكاتێكدا ناوی ئاماژەو ناوە تایبەتەكان و ئیندێكسی
ئاست نزمن ،چونكە دەتوانن لە ناكاودا و ناڕاستەوخۆ مانا بە شتانێك بدەن
كە هەن ،ئەم ناوانە راستەوخۆ بۆ شتی ترمان دەنێرن و تەنها پێویستییان بەو
ناردنەیە كە هەیە117.
«ئیندێكس ئەگەرچی دراوسێیەتیێكی لەگەڵ هێامو نیشانەدا هەیە،
كە جوداكردنەوەیان كارێكی ئاسان نییە ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا بریتییە لە
ئاماژەپێكردنی نیشاندەرێك لە نیشانەیەكی تردا ،بەمەش فراوانكردنی
زانیارییەكان یان گەیشنت بە چەمكی مەبەستییەتی نیشاندەرەكە ،كە پەیوەندی
راستەوخۆی بەكۆنتێكستی دەقەكەوە هەیە ،واتە ئیندێكس بریتییە لە گۆڕینی
ئاراستەی وشەیەك بۆ بازنەیەكی پڕ مانا ،كە لە بنەڕەتدا پشت بە هۆكارەكان
دەبەستێت»118
ئایكۆن تایبەمتەندی ونناكات ،ئەگەر باسەكەی لەئارادا نەبێت ،بەاڵم
ئیندێكس بریتییە لەو نیشانەی ئەگەر بابەتەكەی نەیەت ،ئەو حاڵەتە گرنگەی
نایكاتە نیشانە ،119قەرینە بەشێوەی راستەوخۆ دەالل��ەت لەبابەتەكەی
دەكات ،و لەنێوانیاندا قەرینەی تر ،یان كۆمەڵێك قەرینەی تر جیادەبێتەوە،
بۆمنوونە بوونی دووكەڵ قەرینەی بوونی ئاگرە ،ئاگریش قەرینەی بوونی
مرۆڤە ،مرۆڤیش قەرینەی بوونی خواردنە «لەم لۆژیكەشەوە پێرس جیاوازی
لەنێوان دوو جۆر لەقەرینەدا دەكات ،قەرینەی ئەسڵی ئەو جۆرەیە ،كە
ئاماژە بە بابەتەكەی دەكات بەشێوەیەكی راستەوخۆیی ،و قەرینەی مەیالن
بریتییە لەوەی كەئاماژە بەبابەتەكەی دەكات ،بەهۆی زنجیرەیەك لەقەرینەی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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پەیوەندیدارەوە،120یاخود»ئایكۆن نیشاندەری راستی چۆنییەتییە،120
بەاڵم ئیندێكس رەنگدەرەوەی راستی رێژەیی ،راستەقینەی یاسامەندیی
رادەگەیەنێت.
واتە ئایكۆن سیفەتی هەمیشەیی پێكیانەوە دەبەستێتەوە ،هەرچی
ئیندێكسە هۆو هۆكار بەرهەميدەهێنێت ،كەواتە ئایكۆن هۆكارێكە بۆ
لێكدانی شتە هاوبەشەكان و گواستنەوەی ئەو پەیوەندی و مانا هاوبەشانەی،
كە لەڕێگەی ئەم دوو شتە لێكدراوە ،یان لێكچوێرناوەوە بەدەستدێت ،هەموو
ئەم هاوسەنگكراوانەش لەپێناو بەهێزكردن و جوانكرنی مانای دەقەكەو
دروستكردنی پەیوەندی بیری دەق و خوێنەرە ،لەڕێگەی ئەو چێژە هزری و
جوانناسیەی ،كە دەقەكە بەرجەستەی دەكات.
نیشانە كە لە نێوان دال و مەدلول لەچوار چێوەی ئایكۆندا كۆدەبێتەوە،
بریتییە لە نیشانەی نوێرناو ،لێكچون و وەك یەكی ،وەك نەخشەكان ،وێنە
فۆتۆگرافیەكان ،وەرەقە چاپكراوەكان ،كە راستەخۆ ئاماژەیە بۆ بابەتەكانی
دەكات بەهۆی لێكچونەكانەوە ،بەاڵم پەیوەندی نێوان دالو مەدلول لە ئاماژە
یان نیشانەی ئەندێكسیدا هۆیی و گرفتی و لوژیكییە ،وەك پەیوەندی نێوان
دوكەڵ و ئاگر ،بەاڵم ئەو پەیوەندیەی لە نێوان دال و مەدلول دا هەیەو
پەیوەستە بە رەمزەوە ،پەیوەندیەكی لەخۆوەیە.
قۆناغی یەكەم1958-1950(:
-1گ��ۆران :لەپێشەكی شیعری(گواڵڵە برایمە...گری گ��ری)( )1951دا
دەڵێت»جیاوازی ئاینو ئایدیالو پێڕەوی فەرمانداری(سستمی حكومڕانی)
چیان هەیە بەسەر هەستو عاتیفەوە كەلەقوواڵیی سەرچاوەی ئینسانییەوە
هەڵئەقووڵی؟باوەڕ ناكەم كەس بتوان ێ زاتی رێ لێگرتنم ،بەداڵ بهێنی»121
ئەمەش ئەوە دەردەخات گۆران هەرچەندە لەگەڵ گەلێكی ئازادیخوازدایە،
بەاڵم بەرژەوەندخوازو داگیركەر بەردەوام دەیەوێت خۆی دەسەاڵتداربێتو
هیچ كەس و الیەنێك نابێت ببێتە رێگر لەبەرژەوەندەیەكانی ،بۆیە رێگەی
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جیاواز بۆ بەرگریكردن لەخواستەكانی دەگرێتەبەر ،ئەگەرچی لەم پێناوەدا
لەكۆریای باكور سەرەتای ئازادی دەستی َپكردوە ،بەاڵم هێزی دۆالر كەخۆی
بەگەورەی ژیانی كەسەكان دەزان�ێ ،دەبێتە میكانیزمی تێكدانی ئاشتی،
لەبەرئەوەی خەڵكی ه��ەژارن ،پارە هۆكاری راكێشانو الدانی خەڵكییە،
ئەمانەش ئەو هۆكارانە دەگرنەبەر ،بۆیە بەخوای شەڕی تاوان دەیانناسێت،
واتە ئەمانە واڵتانێكن داگیركەر ،بۆیە رێگەی هەڵگەڕانەوەی خەڵكی،
شەڕخوازی و دەم پیس،یان هەمووشێك لەپێناو ملكەچكردنیدا دەگرنەبەر،
بۆیە وشەی(ئیستعامر ،دۆالر) دوو وشەی تەواوكەری یەكرتین و ئاماژەی
هاتنی دەسەاڵتێكی داگیركەر لەرێگەی دراو و دەیەوێت ئازادییەك تێكبدات،
كە نەتەوەیەك بەدەر لە داگیركەر بەدەستهێناوە ،وەك دەڵێت:
بەاڵم هێشتا پەرچێك مابوو
نركەی خوای دۆالر پەیا بوو
خوای بەدراو بەرچاو گێژكەر
باوەڕی لەق لەخشتەبەر
خوای شەڕ ،گوناه ،ستەم ،تاوان
ئەهرەمەنی گەورەی دێوان
دەم ئاخرناو لەجنێوا
وروژان لەدەریاو كێوا
لەكێ؟ لەنەتەوەی كوریا
بۆچی؟ چونكە مەردەو وریا
ملكەچی ناكا بۆ ئیستیعامر
بۆ ناپاكی ناوخۆی زۆردار
ئەیەوێ ئازاد ،یەكگرتوو
بژی ،نەك وەك كوردی نووستوو..ل239
خوا واتە لوتكەیی و ئەوپەڕی هێزو توانای بڕیاردان ،خوای دۆالریش واتە
هێزو دەسەاڵتی پارەو دەتوانێت لەرێگەی پارەوە مەبەستەكانی بەدەستبهێنێت،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بۆیە خوای دۆالر ئیندێكسێكە ئاماژە بە واڵتانی داگیركەر(ئیستعامر) دەكات،
كە لەپێناو پارەو ساماندا هەموو رێگەیەك بەبەرگێكی دیموكراسییەوە
دەگرنەبەر لەپێناو ئامانجی خۆیاندا ،لەهەمانكاتیشدا دۆالر ئاماژەیەكی
ترسناكی بەجیهانیبوونی دراوی دۆالرە لەسەرجەم دراوەكان بە بوونییەتی
خاك و نیشتامن و كەسەكانەوە تێكدەشكێنێت و هەموو سیاسەت وئابووری
واڵت بەڕێوە دەبات.
یان:
خۆت توندبگرە ،ئەی ئیستیعامر
ئەهرەمەنی جەورو ئازار
لەبەر هێزی هەق خوراوا،
هێزی وەك ئاگر جۆشاوا
هێزی رۆژی بەرامبەر شەو
هی وریایی بەرامبەر خەو
هی یەكێتی ،هی زات ،باوەر
لەخۆ بوردیی ...بەرامبەر:
هێزی ترسو لەرزو سستی
هیی گومانو خۆپەرستی
خۆت توندبگرە هێزی گومڕا
تا مەرگانت دێ لەپڕا..ل250
نیشتامن ئەو ئەندێكسەیە ،كە ئاماژەیەكی بەهێزی زوڵم و ستەمی
داگیركەرمان پێدەبەخشێ ،لەهەمانكاتدا شاعیر ئاماژەو مژدەی ئازادبوونیشی
لێ بەرهەمدێت ،چونكە دوای تاوانەكان ئازادییەكان بەدەستدێت ،بۆیە
لەبەرامبەردا هێزی حەق و رۆژو وریایی.....تاد ئەو ئاماژانەن هێزێكی بەهێز،
كە بریتییە لە هێزی گەل ،هێزێكە ئەستەمە داگیركەر خۆی لەبەردەمدا
رابگرێت بەڕێوەیەو لەڕێگەی ئەم هێزەوە گەل لەدەستی داگیركاری ئازادی
دەبێـت.
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-2دیالن :لەشیعری( بۆ پۆڵدی)( )1952دا ئەو پەیامە دەخاتەڕوو،كە كورد
بەدرێژای مێژوو ئاشتیخواز بووەو بەردەوام لەگەڵ ئاشتیدا بووە ،هیچ كاتێكش
هێرشی نەكردوەتە سەر خاكی كەس ،تەنها بەرگری لەخۆی كردوە ،بەتایبەتی
لەو كاتانەی كەشەڕی پێفرۆرشاوەو هێرشی كراوەتەسەر ،بۆیە كورد بەردەوام
هەوڵی ئاشتی داوە و لەبەرامبەر شەڕنەكردنیشدا قوربانی زۆری داوە ،بۆیە
ئیندێكسی( ئاشی پالن)ی هێناوەو كاری ئاشیش تەنها هاڕینی هەر شتێكە
بكەوێتە بەری ،بۆیە كورد لەپێناو خۆبەدورگرتنی لە كوشنت ،جگەلەمەش لەپێناو
هێنانەدی ئاشتیشدا ،بەردەوام دەستی ئاشتی درێژكردوە وەك دەڵێت :
منی كوڕی گەلێكی دوور
لەدنیای نوێ پڕ گوڵی سور
نیازی وایە چاو سووری شەڕ
ئاشی پیالن بخاتەگەڕ
وتت:ئێمەی كڕی شەڕ دیو
بەكۆمەڵ لەخاكا ڕزیو
نابین بەپێشەنگی ئاگر
نایبەینە سەركەلی باگر
ئیرت ..دەستی جوانیو هونەر
دەستی(مۆسیقا)و دۆستیو فەڕ
ئەنێینە ناودەستی گەالن
ئاشتی ئەڵێین لەگەڵ مەالن
بڵێین ئاشتی ،ئاشتی بۆ گەل
دەنگ بداتەوە دەمی كەل...ل18
كەواتە لەرێگەی ئیندێكسی(بەكۆمەڵ رزیو ،دەنگدانەوەی دەم كەل) دا
جەخت لەسەر ئەو خواستەی دەكات ،كە ئاشتی خوازین و دەستی ئاشتی بۆ
هەموو كەس درێژ دەكەین ،ئاشتیش دەرئەنجامی ئەو ئاژاوە گێڕیانەیە ،كە
داگیركەر گرتویەتییەبەر.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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یاخود دیالن لە شیعری( رێگای خەبات)( )1954دا دەڵێت:
تافرمێسكی رەهێڵەی خور
نەڕژێتە سەر
نەڕژێتە سەر چرۆی قوچاو
نایەتەدەر
پێناكەنێ بە بای شەماڵ
چاوی نوستوی
ژێر هەوری تار
ناكرێتەوە..ل60
لەم دەقەدا تافرمێسكی رەهێڵەو خوڕی نەڕژێ ،بە بای شەماڵ پێناكەنێ،
چاوناكرێتەوە ،یان ئەنجام بەری نابێت ،كەواتە هەموو ئەمانە دەبنە
ئەندێكسێك بۆ ئەو رووداوانەی ،كە ئەم هۆكارانە دروستیدەكەن.
یان لەشیعری( گەشتێ)( )1954دا دەڵێـت:
منیش یەكێ لەدوای هەزار لەپاش ملیۆنێ
دەستی گەرمی خەبات كردن رام ئەوەشێنێ
هانم ئەدا بۆ كۆڕی سوور ،كۆڕی تێكۆشان
نەترسم بێ لەئازارو لەقووڵی زیندان
بگەمە جێ ،ئاشتی وەك رۆژ دەرخا هەتاوی
قاقای نازدار ،هاژە هاژو خوڕەی شەتاوی
پۆل پۆل مەلی ئاشتی جوانی ئاسامنی شینم
سێبەربكا بۆ چیمەنو گوڵی نەخشینم..ل67
لەم دەقەشدا ،دەستی گەرمی خەباتكردن ئیندێكسێكەو بووەتە هۆیەك بۆ
سەرهەڵدانی كۆڕی سوورو تێكۆشان ،ئەمەش نیشانەی كۆڵنەدان و گەیشتنە
مەبەستە ،كە ئازادی و ئاشتیی ،هێنانە ئارای ئارامی و پێكەوە ژیانە.
یان لەشیعری(شەبەق)()1957دا شەبەق دەكاتە شتێكی فیزێكیو
لەمەشەوە دەیكاتە نیشانەیەك لەو نیشانانەی ،كە هیوای نەتەوەیەكی لەسەر
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بنیاددەنرێت ،بەوەی شەبەق سورو خوێنین نییە ،چونكە ئەوە رووداوەكانە
شەبەقیان وا لێكردووەو كردویانە بەنیشانەی هەڵهاتنی ئازادیو زرگاربوون
لەستەم ،بەهۆی ئەو تاوانەی كە بەرامبەر بەم گەلە كراون ،بەواتایەكی تر تا
شەفەق سور نەبێت رووناكی و ئازادی بوونی نابێت ،چونكە لەالیەك شەبەق
بەتیری سەختو ژەهراوی و تیغی دووەم دەزانێت ،ئەمانەش واتە نەمانو
خستنی دیكتاتۆریو دەركەوتنی خۆری ئازادی وەك دەڵێت:
شەبەق رەنگەكەی سوورو خوێنینە
موژدەی رووناكی رۆژگاری ژینە
بۆ لەشی كشو ماتی بێ دەنگی
(دەرزی )جوولەیەو ئاگری تینە
بۆ جەستەی كفتی ئازاری مەینەت
مەرهەمی شەوقو دەرمانی بینە
شەبەق بۆ دڵی رەشی تاریكی
تیرێكی تیژو سەختو زەهرینە
بۆگیانی قورسو خوێناوی ستەم
تیغی دوو دەمی مشت ئاسنینە
دە ئەی شەبەقی شادمانی كورد
هەڵ بێ ...كوردستان چاوەڕێی تینە..ل96
-3حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(زیارەتی ئاسانەی لەیلی دەربەدەر)
()1953/5/10دا ئەو ئیندێكسەمان پێدەبەخشێ ،دەبینی ماڵی لەیلی چۆڵە،
راستەوخۆ ئەو ئاماژەیە ئاشكرادەكات ،كەهەواڵێكی نەخوازراو نائاسایی
هەیەو شاعیر لێی بێئاگایە ،چونكە پێشرت چەندێك هاتوە لەیلی ،یان كەسێكی
دی دیوە ،بەاڵم ئەمڕۆ ئەم حاڵەتە نامۆیە و دواجار رووداوی لەیالو مەجنون
بەبیر خۆیدا دێنێتەوە ،بەاڵم لێرەدا شوكردنی لەیلێ تراژیدیای شاعیرە ،بۆیە
ئیندێكسەكانی( خۆلەقوڕنان ،حەرسەتا كوانێ گوڵی من ،كوا شەوی دەیجور....،
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تاد) خستوەتەروو ،هەموو ئەمانەش واتای لەدەستدان و بوونی غەم و
كارەساتە ،بەاڵم دواجاریش پەیامی سەبووری خۆی لە ماچكردنی شوێنی
لەیلێدادا دەرخستوە ،بۆیە لەگەڵ ئەوەی چەندێك لەیلێی خۆشویستووە،
بەاڵم ئەم خۆشویستیە نەیتوانی ببێتە رێگری شونەكردنی لەیلی ،وەك دەڵێت:
تێپەڕیم ئەمڕۆ نزیكی ماڵی لەیلی دەربەدەر
دیم كەچۆڵە خۆم لەقوڕنا هەر لەپێ تاتەوقی سەر
بولبولی عەشقی زەبوونم وەك مونادی بانگی كرد
حەرسەتا كوانی گوڵی من ئەی خوا ئەینە ملەفەر
كوا شەوی دەیجووری زوڵفو كوا نەمامی سەروی قەد
كوا شوعاعی كوڵمی ئااڵو جەبهەیی چەشنی قەمەر
هات نیدای ێ تێیگەیانم لەیلەكەتیان دابەشوو
چوو لەدەست چوو ،هەڵسە ماچ كە شوێنی لەیلت بێ خەبەر
..فەرهەنگی غەم ،1ل271
كەواتە لەیلێ شاعیر هەمان لەیلی مەجنوون نەبوو ،بەاڵم مەجنوونی
شاعیر هەمان مەجنونی لەیلێی بوو ،دواجار لەرێگەی ئیندێكسی بێخەبەری
ئەوە پیشاندەدات ،كە خۆشەویستییەكە تاك الیەنە بووەو دابڕان لەنێوان
شاعیرو لەیلێ دا هۆكاری شوكردنەكە بووە.
-4ن��وری وەشتی :لەشیعری(بۆ ن��ەرسی��ن)(  )1955/12/21دا ئەو
ئیندێكسەمان بۆ دەخ��ات��ەڕوو ،كە نەرسین دژی هەموو ئەو پێوەرانەی
كەلەكۆمەڵگەدا هەنو الی شاعیر بنەمان ،وەستاوەتەوە ،بەوەی وەالیناونو
دوای خواستی خۆی كەوتوەو گوێی لە هیچ سەرزەنشتو توانجێك نادات،
ئەمەش واتە شوێن خواست كەوتن ،حساب بۆ نەكردن گوێنەدان بەو
بنەمایانەی كەهەن ،رێز نەگرتن وەك دەڵێت:
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نەرسین ساڵو
كەبۆت دەركەوت خراپەو چاكە
دڵ هەڵبژێرە
...........
چۆن هەڵخەڵەتای؟
چۆن دڵت هێنای؟
بە زەردەخەنەی ژەهراوی
بە خۆپیشاندانی فێاڵوی
دڵت بگۆڕی؟..ل65 -61
كەواتە دڵ گۆڕینی نەرسین ئیندێكسێكە ،هۆكاری ت��ەف��رەدراوی
دابوونەریتێكە ،كە نەرسینی هەڵخەلەتاندوەو دوای خواستی ژیان كەوتوە
بەهۆی روكەشەكانییەوە ،بەپێچەوانەی خواست و داواك��ەی شاعیر كە
دواكەوتنی دڵە ،بۆئەوەی ژیانی خۆشبەختی بێت ،كەواتە دڵ گۆڕینەكە
هۆكارێكی هەیەو هۆكارەكەش خستنەرووی ئەو فڕوفێاڵنەیە ،كە لەبەرامبەر
جوانی نەرسیندا گیراونەتەبەر.
یاخود لەشیعری(سیل)()1957/3/14دا دەڵێت:
بارەگا
هەڵ ئەدا
سوپا
ئەكەونە سەما
خۆش ئەكەن شوێن
تێكەڵی ئەبن بەخوێن
لەو تۆزە شوێنەدا
لەناو ئەو خوێنەدا
ئەكەونە زاوزێ..ل125
سیل لەم دەقەدا تەنها بریتی نییە لەنەخۆشی سیل ،چونكە نەخۆشی
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پەیوەندی بەالو وگەنجانەوەی نییە ،بەڵكو ت��ەواوی قۆناغەكانی تەمەن
دەگرێتەوەو پەیوەستە بەو ڤایرۆسی ئالودەبوونەوە ،كە دەگوزرێَتەوە
بۆ نەخۆش ،بەاڵم لێرەدا سیل ئەو دەستە رەش��ەی زوڵمە كەبەردەبێتە
گەنجانو هەژاران...تاد ،بەواتایەكی تر سیل ئەنجامی بارودۆخێكە ئەمەی
خولقاندوە ،ئەو بارودۆخەش ئایدیای ئەو دەسەاڵتەیە ،كە بەرهەمهینی
شەڕو دژایەتیكردنە ،واتە دەبێت هەلومەرج و كەشێك ئەمەی رەخساندبێت،
ئەمەش نیشاندەری زوڵمكردنە لە خەڵكی لەو قۆناغەدا.
یان:
بەشەری تێكۆشەر
لەچەرخی بیستەمینا
لەكاتی زەردەو هایدرۆجینا
تاكەی
نەڵێین ئۆخەی
تاكەی قەالچۆ..ل129
كەواتە ئیندێكسی( تاكەی نەڵێن ئۆخەی ،تاكەی قەاڵچۆ ) ئەو راستییەمان
بۆ دەردەكەوێت ،كە ماوەیەكی زۆرە زوڵم و زۆر لە خەڵكی بەگشتی و الوان
بەتایبەتی دەكرێت ،هەر ئەم بارودۆخەشە ،كە ئەم بەرزبوونەوەی هاوارو
ناڕازیبوونەوی دەرخستوە ،بۆیە سیل ئەنجامی بارودۆخە سیاسیەكەیەو
دووچاری الوانی شار دەبێت.
-5كامل ژیر :لەشیعری(دەنگ ل��ەگ��ۆڕەوە)()1957دا ئەگەرچی باس
لەمردنی كەسێك دەكات و دوا پەیامی خۆی بۆ ژیان لەگۆڕەوە دەنێرێت ،بەاڵم
گۆڕ شوێنی ژیان نییەو ئازارەكانیشی ئەو هۆكارانان كە نادادی كۆمەاڵیەتی
دروستكردوە ،ئەمەش ژینی كردوەتە گۆڕستان ،كەواتە گۆڕ مەبەست لە گۆڕی
فیزیكی نییەو كۆی گشتی ژیانی كوردستان دەكاتە ئیندێكسی ئازاربەخش،
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لەبەرئەوە رزگاربوون لەم گۆڕستانەش كارو هەوڵ تێكۆشانی دەوێت ،بۆیە
لەبنچینەدا گریانو ژین با بۆ مردنەكە نەبێت ،بەڵكو بۆ هەژاریەكەی بگرینو
چارەسەری گرفتەكانی بكەن ،بۆیە لەرێگەی ئیندێكسەكانی( النە ،شڕبوو،
تەمەن ،بەناكامی چوو)....،ئەوە دەردەخەن ،كە ژیانی هیچ كەمرت نییە لە
شارێكی گۆڕستان و دەیەوێت بڵێت ،ژیان بۆ خۆی لە گۆڕستان خراپرتە ،ئەگەر
نادادی تێدابێت ،بۆیە دواجار ئەو حەقیقەتە دەخاتەروو كە ژیان نەمانە ،واتە
یان بەخۆشی بژی یان مەژی ،چونكە ژیان بریتییە لە ژیان ،وەك دەڵێت:
یەكەم هەنگاو و كردنەوەی دووچار
بۆ ناو جیهانی كەلو ناتەواو
النە شڕێ بوو وێرانەو روخاو
یانەی كۆمەڵێ مارو مێرووی ،ناو
تەمەنی الویم ،بەناكامی چوو
هەمووی ناسۆرو كوێرەوەری بوو
بۆ ژینی شادو تامی بەختیاری
تێكۆشام كەچی مەرگ راپەڕی
بۆ نەوجەوانیم مەناڵن مەگرین
بەشی هەژارە ژینی ناسۆرین
كەئەم ویست بژیم ژیانی ساكار
خۆم راگیر ئەكرد بۆ زۆرو ئازار
مەبەست كاتێ بوو كە بێو بەیەكجار
سەربەست و ئازاد :كۆمەڵی هەژار
وا من چنگی مەرگ ئاواتی وەران
پەیام بۆ ئێوە براو هاوسەران
نەكەن بلەرزن لەرێی تێكۆشان
نەمانە :ژیان ،ژیانە :نەمان!
..هەڵبەستەكان ،ل208
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 -6كامەران موكری :لەشیعری(گۆرانیی م���ن)()1957دا ئەو ئاماژەیە
دەردەخ��ات ،ژیانێكی زۆر نائارامی هەیەو رێگە بە بەرزكردنەوەی دەنگی
نادرێت ،بەهۆی ئەمەشەوە وەرزی بەردەوام بێبەرەو پایزییە ،ئەوەش بەهۆی
ئەو سیستمە سیاسییەی ،كە بەهەموو شێوەیەك رێگە لەئازادیو دەنگەكان،
بەتایبەتی كورد دەگرێت ،بۆیە ئەم گۆرانییە بەتاكە رێگەیەك بۆ دەرخستنی
ئازادی ناخی دەزانێت ،بۆیە هێالنەی تەنگ و بێدەنگی ،نیشانەی بوونی پایزە
لە هەموو وەرزەكاندا ،ئەمەش ئەوەدەردەخات كە كامەران فشاری لەسەرەو
رێگری لە دەنگ و بوونی دەكرێت ،كەواتە تەنگی هێالنە و بێدەنگی ئاوازە ،دوو
ئیندێكسی سەرەكین و بوونەتە هۆی دەرخەری ئەو ستەمەی كە لە كامەرانی
شاعیر و دواجار وەك كورد دەكرێت ،واتە لەو سااڵنەدا كورد بە هەموو شێوەیەك
چەوسێرناوەتەوە ،تەنانەت ئەو دەنگانەش ،كە بوونی كوردایەتی یان ئازایەتیان
لێكراوە خەفەكراون ،بۆیە بوونییەتی كورد لەم قۆناغەدا لە چوارچێوەی عیراقی
بووندایە ،نەك ناساندن وەك كورد ،وەك دەڵێت:
با هێالنەم هەر تەنگ بێ
ئاوازەكەم بێ دەنگ بێ
وەرزم پایزی زەرد بێ
لێ نیشتوی گوڵم گەردبێ
ئەگەر بڵێم كوردم ..من
یەكسەر زمانم ببڕن..ل75
بەهۆی ئەم چەوسانەوەیە شاعیر خۆی وەك هەژارێك لەروانگە
سیاسییەكەوە دەردەخات ،دواجاریش كە مافە سیاسییەكان نەبوون ،ئیدی
دەبێتە ئاوارەی ناو واڵتەكەی،ئەمەش ئەو ئیندێكسە گرنگەیە ،كە واڵت ماڵی
هەمووانە ،بەاڵم ئاوارەبوون لەناو واڵتدا واتە چەوسانەوەو رێگریكردن،
نەبوونی دادو بوونی جیاوازی رەگەزی و مەزهەبی....تاد ،ئەمەش كۆی گشتی
شیعرەكە لەو قاڵبە چەوسانەوەییەدا دەناسێنێ ،كە كورد لەم قۆناغەدا تێیدا
بووە ،وەك دەڵێت:
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موچەم هەر داركاری بێ
رێم بە داو ،تەنراو بێ..ل75
یاخود لەشیعری(هێالنەی ئارام)( )1957ئەگەرچی لەدەقەكەدا بەگشتی
باس لەكچێك دەكاتو بۆی بووەتە هێالنەیەكی ئارام ،بەاڵم دواجار ئەم
النە گەرمە نامێنێتو لەرێگەی چەند ئیندێكسێكەوە ئەوەمان پێدەڵێت
ئەو پەیوەندیە گەرمەی هەبووە ،چۆن لەرێگەی ئاڵتوندا بەفیڕۆدرا ،بەوەی
ئەگەرچی ئاڵتون خواستو حەزی ژنانی زۆر لەسەرە ،بەاڵم ئاڵتون بەبێ
هەستو ئەحساس دەزانێت ،ئەم بێهەستیو ئەحساسیەی ئاڵتون دڵی مراندوە،
بەمەش بووەتە هۆی ئابڕوبردنی ئاڵتون وەك دەڵێت:
چاو ،هێالنەی ئارامی دڵ
پەنجەی ناسك ،دەستی وەك گوڵ
بابڕێژین تك تك لەگیان
خوای دڵداری بێتە گریان
ئەی زێڕی زەردی ساردو سڕ
چۆنت برد دڵی گەرمو گوڕ
تاژین وابێ دڵدارییە
كوشتەی دەستی زۆردارییە
تۆ رۆیی خوات لەگەڵ ئازیز
دڵت وەكو گوڵی ..پایز
تۆ نەمردوی ئاخ دڵت مرد
زێڕ ئابڕووی دڵداریی برد..ل66
دەیەوێت لەرێگەی ئیندێكسەكانی( زێ��ڕ ،دڵ ،دڵ��داری)ی��ەوە ئەوە
رابگەیەنێت ئاڵتون ئەو كاتانە بەنرخە ،كە بە شێوە دروستەكە بكڕرێت ،یان
ببەخرشێت ،بۆیە گەر وانەبوو ئەوا دڵی مرۆڤیش چەندێك زیندو بێت مردوە،
ئەمەش نیشانەی تاوانە لە سیستمی دڵداریدا ،چونكە دڵداری خۆشەویستی
گیانەكانەو بەشداریكردنی ئاڵتون وەك كارئەكتەری سەرەكی ،دەبێتە هۆی
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سەرهەڵدانی لەخشتەبردن و زۆرداری و نەمانی پەیوەندییەكان .دڵداری
واتە ئامادەبوونی دوو كەسی رەگەز جیاوازو دڵ سەرچاوەی پەیوەستبوونی
خۆشەویستی و زێڕیش ،واتە خواست و هۆكاری لە خشتەبردن.
 -7نوری وەشتی :لەشیعری(بڵێسەی دەروون)( )1958/6/26دا باس
لەگۆرانییەكی دوای نیوە شەو دەكات ،خەڵكی بائاگادێنێتەوەو لەسەر بیرێكی
نوێ كۆیاندەكاتەوە ،ئەو گۆرانییەش دەنگی ئازادیەو باسكردنە لەژیانو
دروستكردنی كاروانێك ،كەبەردەوامی بەم رێبازو بیرە دەبەخشێ ،لەپێناو
بەدێهێنانی ئەو خواستانەی كەبۆیان تێدەكۆشن ،بەمەش ئەوە دەردەكەوێت،
كە خودی كاتی گۆرانییەكە ئیندێكسێكەو ئاماژەدانە بەو دەستە تاریكانەی كە
كوردی چەوساندوەتەوە ،ئیندێكسەكانی(كاروان ،ئاگری سور ،ژیان) ئەوەمان
پێدەڵین ،كە گەیشتنە ئازادی ،پێویستی بە كاروانەو كاروانیش قوربانی دەوێت
و لەم رێگەیەشدا هێزی سور بووەتە وزەی كاروان ،لەكۆی ئەمانەش یەكسانە
بە ژیان ،وەك دەڵێت:
برا چیت داواكردوە؟
هانات بۆ الی كێ بردووە؟
بەم شەوە بۆ كێ ئەڕوانی؟
تاكو بۆت بڵێ گۆرانی؟
گۆرانییەكی دوای نیوەشەو
بڕەوێنێتەوە لەچاو خەو
كەهەر لەدەم بێتە دەرێ
رۆڵەی گەلی پێ راپەڕێ
كەدارو بەرد بلەرزێنێ
تۆوی بیری نوێ بچێنێ
كەسەرتاپا باسی ژیان بێ
گڕی مەشخەڵی كاروان بێ
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رامەوەستە ،ها ها لەدوور
لەو شوێنەی دیارە ئاگری سور
كاروان ئەڕوات دەنگی زەنگی
بەرزە ،تاكو تۆش بجەنگی
دەسا برا رامەوەستە
بڕۆپشتیانپێبەستە
بەاڵم ئەمە باش بزانە
كە ژیان بەری تێكۆشانە..ل156
قۆناغی دووەم81961-195 :
 -1دی�لان :لەشیعری(چواردەی تەموزی)(  )1958دا چەند ئیندێكسێك
دەهێنێتەوەو لەرێگەیەوە ئەو واتا مەبەستدارانەمان بۆ دەردەخ��ات ،كەبەهۆی
رووداوی چواردەی تەموزەوە رویانداوە ،ئەوەمان پێدەڵێت لەم راپەڕینەدا راستە
كۆتایی بەسیستمی پاشایەتی كەبەكرێگیراوی ئیمپریالیزم بوون هاتووە ،بەاڵم لەم
راپەڕینەدا ،تەنها ئەو كەسە بچوكانەی كەسەر بەئیمپریالیزم بوون باجیانداوە ،چونكە
كەسە گەورەكانی ئیمپریالیزم رزگاریان بووە ،یاخود هەروەك سەیركەر لەدۆخەكە
دەڕواننو دەیانەوێت فیڵێكی تر بۆ شكستهێنانی ئەم راپەڕینە بدۆزنەوە ،وەك دەڵێت:
با تولەمار لەژێر پێدا هەپڕوون بێ
بەاڵم لەوبەر زیتەی چاوی رەش مارە!!...
زیتەی چاو وتیژكردنی ددانە
كلكە لەقێو مڕەی مام ئیستعیامرە..ل99
كەواتە تولەمار ئاماژەیە بۆ ئەو بەكرێگیراوانەی كە كار بۆ داگیركەر
دەكەن،بەكوشتنی ئەمانە گرفتی ژێردەستەیی چارەسەرناكرێت،بە واتایەكی
تر تولەمار الی رەش�مار هۆكاری بەدەستهێنانی مەبەستە ،بۆیە رزگاربوون
بەرەنگاربوونەوەی رەشامرەكانە ،و هەرساتێك داگیركەر بیەوێت ،دەتوانێت
سیخور دروستبكاتەوەو هەوڵی خواستەكانی خۆی بداتەوە ،بەمەش دەسەاڵتی
داگیركەر لەم قۆناغەدا الوازبووە ،نەك نەمابێت.
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 -2گۆران :لە شیعری( شۆڕشگێڕ)(تەمووزی  )1958دا كە بەهۆی هاتنی
سیستمی كۆماری لە عیراق و رزگاربوون لە دەست سیستمی پاشایەتی
نورساوە ،ئەو ئیندێكسەمان پێدەبەخشێت ،كە لە سیستمی پاشایەتییدا ،زوڵم
و نادادی بەرامبەر گەل كراوە ،ئەمەش لە رێگەی ئیندێكسی( كەڵبەكەوتوو)
دا دەیبینیتەوەو كەڵبەكەوتووش ئاماژەی لە دەستدانی هێزی شەڕانگێزی و
دڕندەییە ،لەهەمانكاتدا هێزی بەرەنگاری و یەكدەنگی گەلی بەرهەمهێناوەو
بوو بەهۆی هێنانە ئارای سیستمی كۆماری ،وەك دەڵێت:
بۆ ئێجگاری سارد بووەوەو دای چۆك،
كەڵبە كەوتووی بێ نینۆك..
لە كاتێكا لەناو خوێنا ئەگەوزا،
خزمەكانی لە تاریكی ژێر ئەرزا
دەستیان كرد بە چپەچپ
.
.
لە لێشاوی كۆبوونەوەی گەل ،یەك دەنگ
وتی :سەرباز -بژی! -كوشتی بە تفەنگ293..
هەروەها لە شیعری( تاسەی دیدار)(ئابی  )1958ئەو ئیندێكسە
دەخاتەروو ،كە لە سیستمی پاشایەتیدا خوێن رژاوەو خەڵكی گیراوەو
ئازادی و ماف بوونی نەبووە ،بەردەوام پەالمارو گرتن و كوشنت بەشی گەل
بووە ،ئەمەش لە ئیندێكسەكانی( مەلەكردن لە خوێناودا ،دیلی ،زەلیلی)دا
خراوەتەروو ،وەك دەڵێت:
ڕۆڵەم لەگەڵ رۆڵەی دیجلە،
لەگەڵ رۆڵەی دیجلەو فورات:
لەخوێناوا ئەیكرد مەلە
رۆڵەم دیل بوو،
دیل زەلیل بوو،
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رۆژی شەو بوو،
شەو بێ خەو بوو
پۆلیس وا بەسەریا زاڵ بوو
وەك كۆتر نێچیری داڵ بوو!
بەاڵم رۆڵەی من و فورات
رۆژی پیرۆزی لێ هەاڵت،
هەر رۆڵەی دوور كوردستانە
لە كۆشی دایكا میوانە!297..
كەواتە هاتنی سیستمی كۆماری هۆكاری سڕینەوەی تاوانەكان و
سەرهەڵدانی رۆژی ئازادی بووە بۆ گەلی عیراق بە گشتی.
هەروەها لە شیعری( بۆ سەربازی جمهووریامن)(ئەیلولی )1958
ئەوەدەخاتەروو ،كە ئیدی ستەم و كوشنت نەماوەو دایكان بە هیواوە لە ژیان
دەڕوانن و سنگیان ناكوتن ،كەواتە ئیندێكسەكانی( سنگ ناكوتن ،شیوەن
ناكەن ،دەستەو ئەژنۆ دانیشنت)ئەو ئاماژانەمان پێدەبەخشن ،كە زوڵم و
زۆر نەماوەو ،لەگەڵ ئەوەی كوڕەكانیان چەك هەڵدەگرن ،چونكە چەمكی
چەكهەڵگرتن بریتی نییە لە كوشنت ،بەڵكو فەلسەفەی چەك لەم قۆناغەدا
واتە خزمەتكردن و پاراستنی نیشتامن ،ئیدی رۆڵەكانیان بە ناحەق ناكوژرێن،
لەگەڵ ئەوەی بۆ پاراستنی سیستمی كۆماری دەبنە سەربازو چەك هەڵدەگرن،
چونكە ئێستا ئەم بڕیارە هەمەالیەنەو بۆ پاراستنی یەكیەتی و پێكەوە ژیانە،
وەك دەڵێت:
ئەی الوەكان
ئێستا دایكان
لە سنگ نادەن،
شیوەن ناكەن،
كە كوڕیان ئەچێتە ژێر چەك!
باوكان دەستە ئەژنۆو خەمبار
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دانانیشن وەك پار ،پێرار
چونكە كوڕیان بوو بە سەرباز
ئێستە خوشكان
خەم سیس ناكا گوڵی روویان
بۆ دەزگیرانیان ،بۆ براكانیان..ل299
 -3كامەران موكری :لەشیعری(ئەختەر)()1958دا خەفەت و گریان و
سلێامنی وەك ئیندێكس بە دوو ئاماژەیەكی گرنگ بەكارهێناوە ،خەفەت
و گریان ،واتە بوونی ناخۆشی وزوڵم زۆر لەسەر خەڵكی ،لەبەرامبەریشدا
داوادەكات لەسەر ئەو پەیكەرەی الوانی سلێامنی بۆ ئەختەری دروستدەكەن،
لێی بنوسن سلێامنی ،شاری هەڵمەتو قوربانی ،چونكە خەڵكی سلێامنی
بەنێرو مێیانەوە ،خەڵكانێكن نەبەزین نازاننو دژی هەموو دەسەاڵتێكن ،كە
لەدژی بەرژەوەندی نەتەوەو گەلی كورد كاردەكەن ،یان هەر هەنگاوێك لەم
بوارەدا دەنێت ،شاری سلێامنی لە رووبەروو بوونەوەو راپەڕین و قوربانیداندا،
خاوەن مێژوویەكی دەوڵەمەندە ،كەواتە بۆ لەسەری بنوسن سلێامنی ،چونكە
سلیامنیش شاری قوربانییدانو رازینەبوونە بە زۆڵمو داگیركاریو ئەختەریش
لەم هەڵوێستەیدا لەسلێامنی دەچێت ،وەك دەڵێت:
ئەی الوانی كڵپەی ژیان
لەجیاتی خەفەتو گریان
لەم رۆژانەدا بۆ ئەختەر
پەیكەرێك بكەن ،لەگەوهەر
لێی بنوسن(سلێامنی)
شاری هەڵمەتەو قوربانی
شانازی یە ،بۆ گەورەو ورد
ژنی وای هەبێ گەلی كورد..ل116
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 -4كامل ژیر :لەشیعری(كۆمیدیای برایەتی)( )1958دا هەرچەندە
لەدەستپێكی شیعرەكەدا نوسیویەتی «وتویانە :ئەو گەلە ئازاد نییە ،كە
گەلیكی تر دیل بكات ،ئەمە راستە ،هەروەها ئەو گەلەش كە هێشتا خۆی
دیل بێ ،ناتوانێ گەلێكی تری دیل ،یان نیوە دیل رزگار بكات ،ئەوەی داوای
یارمەتی لێبكاتو لەسامانو توانای بەرێ ،بەهەر ناوێكەوە بێت ،زیاتر
زیانی لێئەدانو تەوقی دیلێتی لەگەرندا قورس ئەكات» ،123ئەمەش ئەوە
دەردەخ��ات كەبرایەتی لەسەر بنەمای متامنەو مافدان و جێیبەجێكردنی
بەڵێنەكان دەبێت ،نەك لەسەر بنەمای بەرژەوەندیو خواست ،واتە تا ئەو
كاتە براین ،كە بەرژەوەندی من دەپارێزێت ،لەم پێناوەشدا كورد بەگەلێكی
ئازادو پەروەردەی شاخ دەناسێت ،بەو مانایەی ئازاو شەڕكەرەو پشتو پەنای
رۆژی پێویستە ،لەم پێناوەشدا ئەندێكسەكانی( كۆڵەكەو قەڵغان ،شاخ ،گوڵ)
ی هێناوەتەوە ،بەوەی كورد لە ئاستێكدا گوڵێكە بۆ هەمووان بەسود و جوانە،
بەاڵم لەكاتی زۆرلێكردنیشدا بەپشتیوانی شاخ رووبەرووی هەموو زاڵمێك
دەبێتەوە ،چونكە شاخ هیواو ئومێدو هێزی كوردە ،وەك دەڵێت:
برای كوردی قارمانم
هاوبەشەكەی نیشتامنم
تۆ لەالی من خۆشەویستی
كۆڵەكەو قەڵغانو پشتی
تۆ پەروەردەی شاخو داخی
لەجوانیشدا گوڵی باخی
خانەدانی ،جەوامێری
لەهەڵمەتدا وەكو شێری
ئەتكەم بەگژ هەزار دێوا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بەگژ دارو بەردو كێوا ..كوردایەتی ،ل180
یاخود دەڵێت:
لەنیشتامنی پیرۆزم
لەنەتەوەو گەلو هۆزم!!
زویر مەبە ئێمە براین
لەجیهانی یەكێتییان
ئەوەی دژی ئەم بیرەیە
سا باوەڕی هەرچی هەیە
كللی بێگانەی خوێڕییە
بەشی هەرگیز سەرشۆڕییە
نابێ بژی ،ئەبێ مبرێ
مبرێ و گوریس لە مل كرێ ..كوردایەتی ،ل183
كورد لەكاتی رووبەرووبوونەوەدا خاوەن یەكێتیێكی بەهێزەو ئیندێكسی(
كلكی بێگانە)ش ،واتە ئەو جاش و خۆفرۆشانەی كە لەگەڵ هەموو دەسەاڵتێكدا لە
ناو كوردا دروستدەبن ،و دەبنە خاڵی فشار لەسەر شۆڕش ،بۆیە خۆفرۆش بەدەر
لەرسوابوونی لەالیەن گەل و مێژوەوە ،لەكاتی گرتنیشدا دەبێ لەسێدارە بدرێ،
چونكە لەمانە خۆش نابێت ،جگەلەمەش زۆرن ئەوانەی بەناوی نیشتامنەوە
دەیانەوێت زیان لەنیشتامن بدەن ،بەوەی بوونەتە داردەستی دوژمنو لەبەرگی
نیشتامندا كاردەكەن ،بەاڵم ئەوەمان پێدەڵێت ،هێڵی كاركردنی ئەمانە كورتەو
لەگەڵ ئەمەشدا ئاكامەكەی سەرشۆڕیو رسیوابوونو لەسێدارەدانە ،لەم
پێناوەشدا ئیندێكسی گوریس لەمل كردنی هێناوەتەوە ،چونكە ئەو حاڵەتە
دەرئەنجامی ئەو هەنگاوە هەاڵنەیە كە پێشرت ناویانە.
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قۆناغی سێیەم1970-1961:
 -1گ��ۆران :لەشیعری(وەاڵمی پ����رس)()1962/7/25دا دەیەوێت ئەو
دڵسۆزیو پەرۆشیەی ئەو دكتۆرەی كەسەردانی گۆران دەكات لەخەستەخانەدا
پیشانبدات ،بەاڵم پیشاندانەكەی لەرێگەی دایك و كچەوە دەردەخات ،بەوەی
سۆزی دایكایەتی ،دڵسۆزیو راستەقینەترین سۆزەو لەدڵێكی پڕ لەهیواوە
سەرچاوە دەگرێت ،واتە ئەم حەقیقەتە تەنها لەدایكیدا بەدیدەكرێت ،بۆیە
گۆرانیش دەیەوێت ئەو پەرۆشیو بەسۆزیەی دكتۆرەكە ،كە لەهی خۆشك
زیاتر پیشانبداتو لەم رێگەیەوە لەسۆزی دایكیایەتی نزیكی بكاتەوە،
چونكە سۆزی دایكایەتی ،تەنها بەدایكی راستەقینە هەڵدەگیرێت ،یان
وێنادەكرێت ،بۆیە دەیەوێت لەرێگەی دایكایەتیەوە ،ئەم سۆزە پیشانبدات،
ئەم هەڵوێستەش دەرئەنجامی بارودۆخی تەندروستی گۆران بەرهەمیهێناوە،
بۆیە ئیندێكسی( هەڵڕشتنی فرمێسك)ی هێناوەتەوە ،تاوەكو ئەو ئاماژانەمان
بداتێ ،ئەم پەیوەندی و سۆزە راستەقینەییە ،بەزەیی كچەكەیە بۆ گۆران
بەهۆی نەخۆشیەكەیەوە ،چونكە دكتۆرەكە ئاگاداری حاڵەتی نەخۆشیەكەی
گۆران و ئازارەكانییەتی ،وەك دەڵێت:
ناڵێم :وەك دایكێكی دڵسۆز
فرمێسكی بۆ هەڵ ئەڕشتم
بەاڵم ،تەواو وەك كچی خۆم
دەستی ئەخستە ناو مشتم
بەچاوی پڕ لەهەستی جوان
ئەیكرد تەماشای رسوشتم..ل221
بەشێوەیەكی گشتی دایك بۆ منداڵەكەی مەڵبەندی سۆزو خۆشەویستی
و پەرۆشییە ،بەاڵم لەكاتی گرفت و نەخۆشیەكەدا ،ئەوكات كانگافراوانەكەی
سۆزی دایكایەتی دەبیرنێت ،لەم روانگەشەوە روانینی دكتۆرەكەو جواڵنی
كانگای سۆزی بۆ گ��ۆران بەهۆی زانینی حاڵەتی نەخۆشییەكەی گۆران،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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وایكردوە بەو شێوە هەستداریە سەیری گۆرانی كردوە ،هەرلەبەرئەمەش
پرسیاری غەمباری و ماتی لەگۆران دەكات ،كەواتە بەسۆزیی دكتۆرەكە بۆ
دروستكردنی هێزی جەستەیە ،لەپێناو بەهێزبوونی بەسەر نەخۆشیەكەدا.
 -2شێركۆ بێكەس :لەشیعری(باوكی شەهیدم)( )1963دا ئەو ئاماژەمان
پێدەدات ،ئەگەرچی خ��اوەن شەهیدو قوربانیدانین ،بەاڵم م��ادام بیری
قوربانیدانو خەباتكردن هەیە ،هیوای سەركەوتنیش هەیە ،بەواتایەكی
تر مادام كەسێكی چەك لەشامنان هەیە ،واتە هیوای رزگاربوومنان هەر
هەیە،لەم پێناوەشدا ئیندێكسی( بیری تفەنگ لەشان) واتە بوونی زوڵم و
زۆری و مافخواردن ،چونكە ئەمانە بوونەتە هۆی بیركردنەوە لە شۆڕشی
چەكداری ،هەرچی ئەندێكسەكانی( دڵ نەترس ،خوێنی ال هەرزانە ،نەمری)
واتە ئەو هێزەی كە دەتوانێ رووبەرووی سەخرتین دیكتاتۆر ببێتەوە ،لەپێناو
ئازادبوونیشدا چەندێك قوربانی بدات ،هێزی زیندوبوونەوەو خۆراگری زیاتر
دەبێت ،وەك دەڵێت:
بەاڵم مادام ،الوێ مەردی ،ئەم نیشتامنە
قاڵ بووی بیری شۆڕشگێڕی تفەنگ لەشانە!
راپەڕیووە ،یەكگرتوە ،گیان لەسەردەستە
جەنگاوەرە ،داڵ نەترسە ،خاوەنی هەستە
مادام خوێنی الهەرزانە بۆ رێی سەربەستی
سەرشۆڕناكا بۆ ژیانی دیللیو ژێر دەستی!
هەرگیز نامرێ،هەر ئەگاتە ،رۆژی ئازادی
دەستی هیوای ،ئەكاتە مل ،بەهاری شادی
...تریفەی هەڵبەست ،ل20
هەروەها لەشیعری(سێ هەڵبەستی تینوو)( )1968دا شاعیر تینوی خۆشو
ئارامی هیوای ژیانە ،بۆیە تەواوی ژیانی بەئیندێكسی جیاوازو بەخەمبار
ناساندوە ،ئەمەش لەوەوەیە كەژیان بەخۆشیو ئارامییەوە ژیانە ،ئەگەر نا
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دەبێتە دۆزەخ ،كەواتە لەم ئاماژەوە ئەوەیان پێدەڵێت ،كەژیان بەگشتیو
دەرونەكان بەتایبەتی ماتو پەسنت ،ئەمەش كاریگەری لەسەر ژینگەی ژیان
كردوە ،كەواتە كۆی ئەم پەستی و خەمی ژیانەی شاعیر و لەبەرامبەریشدا
تینویەتی بۆ ئ��ازادی ئەوە دەخەنەروو كە ناخۆشی ژیان پەرچەكرداری
بارودۆخی سیاسی عیراقە .وەك دەڵێت:
شەوگار تاڵە ،دەروون پەستە
ئەستێرەكان ..كزو زەردن
خەم الی ژیان خۆشەویستە
شیعرم كەوتە ئەشك ڕشنت
پایز لەگیانا میوانە...
بەهار گەاڵی سەوزی وەری
داری یادم ئەرخەوانە
بۆیە ئەمشەو بەكوڵ ئەگری
..تریفەی هەڵبەست،ل23
كەواتە( دەروون پەستی ،كزی ئەستێرە ،ئەشك رشنت ،وەرینی گەاڵی
سەوز ،بەكوڵ گریان) ئەو ئیندێكسانەن ،كە پێامندەڵێن ئەو تاڵی و پەستی و
ئەستێرە كزیە ،هۆكاری ئەو بارودۆخە نالەبارەیە كە دەستی بەسەر جیهانی
شاعیردا گرتوە ،بۆیە شەوگار دەبێت ئارامبێت ،نەك تاڵ بێت ،خەم دەبێت
ناخۆش بێت نەك خۆشەویست ،ئەمانەش ئەوە دەخەنەروو ،كە ژیان پڕە لە
دەستێوەردان و رێگری و چەوسانەوە.
-3عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(كرێكارین)( )1965ئەو ئیندێكسەمان
پیشاندەدات ،كە كرێكار پ��ەروەردەی ئیشو ئ��ازارە ،ئیش و ئازارەكەشی
لەسەرچاوەی ژیانو كاركردنەكەیدایە ،كەبەردەوام بەڕەنجی شانی نانی
رۆژان��ەی پەیدادەكاتو ل��ەوزەی ئەمیش سەرمایەداران پێدەگەن ،هەم
ژیانێكی بەئازاریان هەیە ،چونكە ژیانیان پەیوەستە بەكاری رۆژانەوە ،بۆیە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

229

ژیان دەنێژن بۆئەوەی بژین ،هەم چەوسانەوەیەكی دەرونیشیان هەیە
لەالیەن سەرمایەدارانەوە ،لەگەڵ ئەوەی كۆڵەكەی ژیانو بنیادنانەوەی بوارە
جیاوازەكان لەسەربازوی كرێكار وەستاوە ،ئەمەش واتە كرێكار تێكۆشەری
ژیانو ئاوەدانكردنەوەی زەویە ،كەواتە ئیندێكسەكانی( ئارەق ڕشنت ،ژین
ناشنت ،تەمەنی پڕ مەینەتی) ئەوەمان پێدەڵێن ،كەبەرهەمی كرێكار لەخزمەت
سەرمایەداریدایە ،بەو مانایەی كە كرێكار ئەگەر لەپێناو بژێوی ژیانی خۆیدا
دەیكات ،بەاڵم ماف لەالیەن سەرمایەدارەوە خوراوەو زوڵمی لێدەكرێت،
لەبەرئەوە لەگەڵ ئەم خزمەتە گەورەیەدا ژیانیان لە خراپرتین دۆخدایە ،وەك
دەڵێت:
كرێكارین ،كرێكارین...
پەروەردەی ئیشو ئازارین
ئارەق رێژین
ژین ئەنێژین
تاكو بژین
كرێكارین ،كریكارین
كۆڵەكەی ژینین ،بەكارین
بەهەڵمەتی ،بازووشامن
بەتەمەنی
پڕ مەینەتی تێكۆشامنان
شاخو داخی ،پڕ مەترسی
بنكۆڵ ئەكەین..ل200
 -4دیالن :لەشیعری(تاوان )1967 ()2دا ئەو ئاماژە بەخوێنەر دەبەخش ێ
كە جاران كوردستان مەڵبەندی جوامێریو ئازایەتیو دڵسۆزیو...تا بووە ،بەاڵم
ئەمڕۆ واتە سەردەم هەموو ئەمانەی كاڵ كردوەتەوە ،ئەمەش ئەو ئاماژەمان
پێدەبەخشێ ،كەمرۆڤ لەگەڵ گەورەبوونو قۆناغەكانی تەمەنیدا ،كاریگەری
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جیاوازی لەسەر دەبێت ،كۆمەڵێك پاڵنەرو خواست دێتەگۆڕێ،دەبنەهۆی
گوڕینی مرۆڤەكان ،ئەمەش واتە گۆڕانی هەمووشتەكان ،یاخود پێوەرەكان،
بۆیە لەپێناو بەرژەوەندی و خواستدا ،سپی رەشەو رەشیش سپی ،بۆیە
لەرێگەی ئیندێكسەكانی( مەڵبەندی جوامێری،بەرگی خوێناوی ،گریان )....ئەو
ئاماژانەن كە پێوەرەكانی ژیان و پەیوەندی گۆڕاون ،وەك دەڵێت:
ئەی نازەنین ئەم واڵتە شیرینە
ئەم شاخانە ،ئەم دیمەنە رەنگینە
جاری جاران مەڵبەندی جوامێری بوو
پڕ لەنركەو پڕ بازرەقەی شێری بوو
كەچی ئێستا هەموو شتێ گۆڕاوە
رەشو سپی لەجێی یەك نەماوە
گوڵ بۆ ئاگر خونچە بۆ ناو توون
خانە دڕكو داڵ هێرناوەتە ئینجانە
ئەی نازەنین..هەردوو بەرگ خوێناوین
هەردوو بە كوڵ بۆ ئەم كوردە گریاوین
گریانێكی لەداخا نەك لە ترسان
لەبێگانە .بۆ دوژمنی لە خۆمان..ل146
بەواتایەكی تر تاوانەكە تاوانێكی ناوخۆیی كوردە ،واتە خودی كورد تاوان
لە كورد دەكات و بووەتە داردەستێك بۆ ئەنجامدانی تاوان بەرامبەر براكانی،
هۆكاری ئەم تاوانەش بەرژەوەندی ژیانە ،بەوەی لەپێناو هەندێك دەستكەوتدا
ئامادەن جاشایەتی بۆ بێگانە بكەن.
 -5حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(ئەی شارەكەم)( )1967/7/30دا
كەلەسێ بەشك پێكهاتووە ،لەبەشی دووەمدا ئەوە دەخاتەڕوو ،كە دەسەاڵت
لەم شاردا لەهەر پەنایەكدا رێبەرێكی داناوە ،بەاڵم رێبەرەكە بە پەپوی چاو
خوێناوی ناساندوە ،كەواتە ئەوەمان پێدەڵێت :كەرێبەرەكان ئەو سیخوڕو
پیاوكوژانەن ،كەبەكوشنت ئارام دەبنەوە ،بۆیە ب��ەردەوام تەڵە بۆ خەڵكی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دەنێنەوەو ژیانو ژینگەی ئەم شارە تێكدەدەن ،ئەمەش لەرێگەی وشەكانی(
پەپوی چاو خوێناوی ،خوماری خوێنی الو ،شاری بێ بەهار) دا ئەو ئایدیایە
دەخوێرنێتەوەو لەگەڵ ئەمەشدا مێژووی دەسەاڵتێكامن پیشاندەدات ،كە بە
زوڵم و زۆرو سیاسەتی ترس و توقاندن ،دەسەاڵتی خۆی درێژە پێدەدات،
وەك دەڵێت:
لەمسەر كۆاڵن بۆ ئەو سەری
بۆ هەر پەنایەك رێ بەری
پەپوویەكی چاو خوێناوی
چنگ كۆڵەووز
سەرباڵ رەشی
ئەوەی ئەیڵێین نایڵێنەوە
لەسەر هەموو لقی دارێ
تەڵەی مەرگێ ئەنێنەوە
پێ بەخونچەو گواڵ ئەنێن
بەسەر هەموو رێچكەیەكا
رەنگی كینەو رق ئەڕێژن
كەرۆژهەڵهات
خومارییان
بەخوێنی الو ێ ئەشكێنن ئەی شارەكەم
ئەی شارە ب ێ بەهارەكەم
..فەرهەنگی غەم ،ل406
دەیەوێت بڵێت رۆژانە دەسەاڵت بەهۆی كوشنت و بڕینەوە ،شاریان
كردوەتە پایز وئەم شوناسەش لە ئیندێكسەكانی(چنگ كۆڵەوز،تەڵەی
مەرگ،پێ بە خونجەدا نان ،رق ،خوێنی الو)...دەیناسێت.
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-6لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(شەبەق ل��ەوش��ەدا)( )1968ئیندێكسی
دوكەڵامن پیشاندەدات ،كەلەرێگەی ئەو ئاماژەیە ئەوە دەخاتەڕوو ،كە
كوردستان پڕە لەستەمو زوڵ �مو ن��ادادی و بەهۆی ئەمانەشەوە گەلیك
قوربانی دراوە ،ئەم قوربانیدانەش ئیشو ئازارو برینەو هی نەتەوەیەكە،
بۆیە ب��ەردەوام نەوە دوای نەوە ،س��ەردەم دوای س��ەردەم هەر دەمێنێ،
تاوەكو كاروانی ئازادیو رزگاری دەخاتەگەڕ،بەواتایەكی دی لەم هەرێمەدا
گەردەلولی ستەم مێژوویەكی درێژی هەیە ،ئەو مێژوە درێژەی تاوان ئەم
گەردەلولەی دروستكردوە ،گەردەلولیش زیانی گیانی و مادی هەیەو
بەرپەرچدانەوەو رێگریش ئەو هێزەیە ،كە خۆری نوێ بۆ ژیان دروستدەكات،
وەك لە وشەكانی(دوكەڵ ،گەردەلولی ستەم،هەڵمەتی شەڕ ،كاروان ،رۆژی
نوێ،بوومەلەرزە)دا خستویەتیە روو ،وەك دەڵێت:
لەدوكەڵی گەردولوولی ستەما
لەلێاڵیی كەفی بیابانی تەما
لەناو دەمی جۆشی هەڵمەتی شەڕا
لەسەر لێوی ئاگرینی سەنگەرا
كڵپەی گوللە بەگەلێ لەشا ئەچزێ
بەاڵم هیوا لەبرینی تێكۆشەردا
هەر ئەمێنێ بەژەنگی ئێش ناڕزێ
لەناوجەرگەی رێگای پڕ لەناحەزا
لەسامناكی ساڵگاری پڕ جەردەو دزا
لەژیانو سەركەوتن و بیر پڕ ئەكرێ
بۆ كاروانی
تینووی تیشكی رۆژی تازە
ئەو كاروانەی كەوا لەڕێ النادا
ئەچێ بەگژ بوومەلەرزەی چیادا..
خۆرێكی نوێ دروست ئەكات بۆ ئاسۆی گەل..ل21
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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یاخود لەشیعری(ئەم كولەكانە دەشكێنم )()1969دا چەند ئیندێكسێكی
جیاجیای بەكارهێناوەو هەر لەخودی ناونیشانەوە ئەوەمان پێدەڵێت ،دەیەوێت
بێدەنگیەكانی بشكێنێ ،دەیەوێ سنوری هاواری فراوان بكات ،دەیەوێت
بەهەموو كەس بڵێ دەنگی لەگەڵ رەگی زەویدا رۆچ��ووەو شەپۆلەكانی
ناوەسنت ،چونكە زیندوە ،بەاڵم زیندویەتیێكی جیاواز لەسەردەمەكەی ،بۆیە
تێنەگەیشنت لەگەڵ دەروبەرەكەیدا،بەتایبەتی ئەوانەی دەیچەوسێننەوە،
ئەوانەی رێگەنادەن قسە بكاتو دەنگی هەبێت هەیە ،بەاڵم شاعیر بە ئاشكرا
ئەوە دەخاتەڕوو ئەگەرچی ماندوە ،بەاڵم هەڵگری هێزی تۆڵەیە ،ئەم هێزەش
زیندویەتی شار دەردەخ��ات ،بۆیە دەڵێت شار كەڕوی نەكردوە ،چونكە
كەڕوكردن ،واتە وەستان لەجێگەی خۆو بێجوڵەیی ،بەرەو مردنو خامۆش
بوون ،وەك دەڵێت:
ئەمە باوەڕی منە
شەپۆلەكانم وەستانی نییە
كەس لەزبانم تێ ناكات
سێبەری هەنگاوەكانم
باخچەی گوڵە
نیگای چاوە ماندووەكانم
بارووتی تۆڵەیە
چی ئەڵێن بڵێن
ئەم شارە كەڕووی نەكردوە..ل48
هەروەها دەیەوێت ئەوە بڵێت كەئەوەی تائێستا كراوە ،بریتی بووە
لەخزمەتكردنی شاو لەبەرگی پاسەوانی دەسەاڵتدا ،لەمەش خراپرت ئەوانەی
كوشتون ،كوردن ،بۆیە دەیەوێت ئەم كلتورە بسڕێتەوە ،دەیەوێـت ئەم
سیستمە هەڵگێڕێتەوە ،دەیەوێـت بەپیاو بوون لە پێگە كۆمەاڵیەتی و
كلتورییەكەدا نەهێڵێت ،كلتوری براكوشنتو هەژار كوشنت نەهێڵێت ،وەك
دەڵێت:
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لەبەردەرگای شادا پاسەوان بووم
ئەوەی ئەهات لەملیم ئەدا
كەالم كردەوە هەرچیم كوشتبوو
شێوەی وەكو خۆم وابوو
دووبارە شمشێرەكەم ساودایەوە
دایە بەبرا بچكۆلەكانم بڵێ
بووكە شوشەكانیان پەراش پەراش كەن
بتەكانیان
هەپرون هەپرون كەن
ئەندێشەكانیان
لەژێر سەرینەكانیان حەشاردەن
با سامۆتكەی شەو
نەیدزێ..ل54
 -7ئەنوەر شاكەلی :لەشیعری(ون بوون لەناو وشەدا)( )1969/12/4دا
بەراشكاوی ئەو ئیندێكسە دەخاتەڕوو ،كەشارەكەی كەوتوەتە بەر لێشاوی
زوڵمو زۆرو تاوان ،بەشێوازێك گڵۆپی شارەكەی ،كە لەشەودا بەهاو بایەخ
پەیدادەكەن ،لەگیژاوی تەمی ڕەشدا ئەتوێنەوە ،تەم خۆی سپیەو هیوای باران
و ساردی رسوشت دەردەخات ،بۆیە ئیندێكسی تەمی رەش ئەو ئاماژەیە ،كە
تەواوی زوڵمو زۆری شاری كفری گرتوەتەوەو بەهۆیەوە خەڵكی بەگشتیو
حەتتا باڵدارەكانیش ژیانیان لێتۆراوەو رۆژیان بووەتە شەوی تار ،وەك دەڵێت:
گلۆپەكان شارەكەم لەگێژاوی تەمی ڕەشا
ئەتوێنەوە ،نیگای نەخۆشی كوێرێكن.
ئەڕۆم بەسەر شەقامێكا مەمك
لەژێر پێام ئەقیژێنێ،
باڵدارەكان شەقەی باڵیان دیاریی شەوە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ئەمڕۆ ژمارەی دوژمنی
راستەقینەم هەر زۆر ئەبێ
لە تاریكیی سوچەكانا
زۆر چەقۆی تیژ وەستاوە بۆم،
بەاڵم ناڕۆم
ترپەترپی پێی دزی شەو
خەو ون ئەكا لەچاومانا

..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل7

 -8كامەران موكری  :لەشیعری(كامەران موكری)( )1970دا لەگەڵ ئەوەی
كۆی گشتی باس لەزیندانو بیابانی نوگرسەملان و ئەو ئازارانەی كەدیونی
دەكات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چەند ئیندێكسێكی گرنگامن دەداتێ ،بەوەی
ئەوەی كامەرانی والێكردوە ،كە خۆاڕگربێت بەرامبەر بەو كۆسپانەی كە
گرتن و دورخستنەوە بەسەریدا هێناوە ،بۆیە رووداوەكانی رابردوی دەكاتە
شوناسی خۆی ،نەك ناوی و پرسیاركردن لە خۆی ،واتە پێویست بەوە ناكات
لەكامەران بپرسین كییە ،لەگەڵ ئەوەی خودی شیعرەكە بەناوی ئەوەیە،
بەڵكو دەڵێت لەكۆتو كەلەپچەی دەستی بپرسن ،چونكە ئەوان دەیناسن،
كەواتە كامەران پەیوەندی نزیكی لەگەڵ كۆتو زنجیردا هەیە ،ئەمەش واتە
هەوڵدانو كاركردن بۆ نەتەوەو نیشتامن ،بەپێچەوانەی شەپۆلە سیاسیەكەو
تاكە هۆكاری كامەرانیش كە ئەم كارەی بۆ ك��ردوە ،نیشتامنو نەتەوەو
خاكە ،بۆیە ئیندێكسەكانی(زیندان ،برین ،كۆت و زنجیر ،كەلەپچە) هۆكارێك
بەسەریدا هێناونی ،كە دەسەاڵتی دیكتاتۆری عیراقە ،لەبەرامبەریشدا دڵسۆزی
كامەرانپیشاندەدات بەرامبەر خۆراگری و كۆڵنەدان .وەك دەڵێت:
لەزیندانو لەبیابانی(سەملان)
لەنیشانەی برینەكانی سەرشان
لەو سااڵنەی لەگەڵ زنجیرا ئەژیام
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لەم هەرەسەی ژیان بەسەریا هێنام
لەو كەسانەی تادوێنێ بوو وەك دوژمن
كۆتیان كردە پێی سەدانی وەكو من
لەكۆتی پێ ،كەلەپچەی دەست بپرسن
من چیمو كێم ،ئەوان چاكم ئەناسن
قارەمان نیم ،بەناوبانگ نیم ،گەورەنیم
شاعیرێكم بۆ نەتەوەی كورد ئەژیم
چیم لەدەست هات كردم بۆ نەتەوەو خاك
چیم بەسەر هات دام بەخەندە بەبێ باك
سەرم بەرزە سەرشۆڕبوونم نەزانی
ئارامی خۆم ،تاسەم كرد بە قوربانی...ل280
هەروەها لەشیعری(ئەم ئادەمیزادانە)()1965دا دەیەوێت ئەوەمان
پێبڵێت ،هەندێ مرۆڤ بەپێی سەردەمەكان هەن خزمەتی ئاغا گەورەكانیان
دەكەن ،بەاڵم ئەم خزمەتكردنە لەسەر بنەمای نزمكردنەوەو كەمكردنەوەی
خۆیانە ،بەواتایەكی تر ئەوە خودی مرۆڤەكانن ئەمانە بەسەرخۆیاندا گەورە
دەكەن ،هەموو ئەمەش لەنەزانیو گەمژەیی خۆیانەوەیە ،بەردەوامیش بۆ
راپەڕاندنی ئەو كارانەی كەئاغاكانیان ناتوانن بیكەن ،بەپشتیوانی ئەوانو
ترسانی خەڵكی دەیكەین ،واتە دەیەوێت بڵێت ئەو زەلیلی و گەمژەییەی كە
خەڵكی بۆ ئاغاكانی دەردەبڕێت ،رسوشتی نییەو خۆی بۆ خۆی دروستیكردوە،
ئەوە خۆیەتی دەیەوێت بچوك و الواز بێت ،نەك لە بنچینەدا وابێت ،وەك
دەڵێت:
كوڕی ئاغا پێیووت :بۆچی وەستاوی
لەجێی خۆتا وشك ئەڵێی رواوی
ئەم نزمییە تاكەی سەپانی هەژار
گەمژە نەبی ئاوا ناكەی بۆ زۆردار
دوای ئەركی رۆژ بۆچی دێی هەڵئەوەستی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دیسان كەمەر بۆ كاری تر ئەبەستی
هەر بۆ نەختێ نانو چێشتی بەرماوە
دەستی سووكیت لەسەر كەمەرت ناوە؟
ورتە بكا یەكێكی وەك من بەدار
خپی ئەكەی لەسەر خاوەن زەوی و زار..ل304
كەواتە ئەم نزمی و بچوك بوونەی سەپان بەهۆی هەژاری داراییەكەوە
نییە ،بەڵكو بەهۆی ه��ەژاری عەقڵی و ساویلكەیی خۆیەوە خۆی بچوك
كردوەتەوەو ئاغاكەی گەورەكردوە ،بەواتایەكی تر ئاغا گەورە نییە ،ئەوە
سەپانە خۆی بچوك دەكاتەوە ،بۆئەوەی ئاغاكەی گەورە بێت ،بۆیە لەرێگەی
ئیندێكسی( نزمی ،سوكی ،ورتە)وە ئاماژەی زاڵمبوونی ئاغا دەخاتەروو ،واتە
بوونی زوڵم و زۆرداری و چەوسانەوە.
قۆناغی چوارەم 1975-1970
 -1ئەنوەر شاكەلی :لەشیعری(بروسكەیەك بۆ خوای تاوان)()1971/10/23
دا لەگەڵ ئەوەی باس لەو ملمهوڕیو دڕندایەتی دەكات ،كە هەرەسی بەكۆماری
مەهاباد هێناو قازی شەهید كرد ،بەاڵم ئەمە ناكاتە ئەوەی كە كورد(شاعیر
) سەری بۆ شۆڕ بكاتو پێیوابێت شكستیهێناوە ،چونكە مێژوو هەموو ئەو
هەستانەوانەی سەملاندوە ،كەلەدوای شكستەكانەوە سەرچاوەیانگرتوە ،بۆیە
ئەم بروسكەیە كە خودی پەیامی شیعرە ،دەكاتە ئیندێكسێكی دیارو ئاشكراو
لەبەرامبەریشدا ئیندێكسی(نركەو قیژەی نوێی چوارچرا) دەكاتە پەیامی
هەستانەوەی كورد لە دوای قازی ،هەروەها ئیندێكسی( قرچەی تەختی
خوایەتیت) سەملاندنی سەرلەنوێ هەستانەوەو تۆڵەسەندنەوەیە .وەك دەڵێت:
وامەزانە
سەرشۆڕ ئەكەم بۆ گەورەییت،
لەپی سواڵم درێژ ئەكەم بۆ بەزەییت.
با فریشتەی ژمێریاری چاكەو تاوان
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بلیۆنێ جار
بەگومڕایەك تۆمارم كا،
گوێ شلكە بۆ نوكەو قیژەی نوێی چوارچرا،
بڕیارە تازەكەی سیزیف
سپارتاكۆس بخوێنەوە
بروسكەكەم بخوێنەوە
گو ێ شلكە بۆ قرچەی تەختی خوایەتیەكەت
كەئەسوتێ لەئاگرا
..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی،ل39
كەواتە نركەو مێژووی نوێی چوارچراو بڕیارە تازەكەی سیزیفو
خوێندنەوەی سپارتاكۆس ئەو ئاماژانەن،كەئیدی هەریەكەیان بڕیاردەدات
جیاوازتر كاربكات لەرابردووی خۆیو هەریەكەیان هەوڵ بۆ ئەوە دەدات،
كەپێویستە بەدیبهێنێت.
 -2شێركۆ بێكەس :لەشیعری(هەنگاوی سەرەنج)( )1973دا لەباسكردنی
ژیانو پاڵەوانییەتی سەالحەدینی ئەیوبیدا ،بەئاگرێكی سەركەوتنو نیشانەی
هیوا لەسەر لوتكەوە دەستیپێكردوە ،واتە هیوای عەرەبەكان بۆ رزگاركردنی
قودس لەچیاكانی كوردستانەوە سەرچاوەی گرت ،بەاڵم ئەم هێزو هیواو
پاڵەوانەی كورد ،زەریا كوژانییەوە ،یاخود بەهەتاوێكی دەزانێت كەلەسەر
بەفر لەدایكبووە ،واتە ئازادیو شەفەقێكە كەلەسەر بەفری كوردستانەوە
سەرچاوەی گرت ،بەاڵم بەپێچەوانەوە لەسەحرادا تواوەتەوە ،ئەمەش واتە
ئەو ئاگرو هەتاوەی كەلەكوردستانەوە سەرچاوەی گرتو بوو بەهۆی
ئازادی قودس لەدەستی خاچ پەرستەكانو هیوای بۆ عەرەبەكان گێڕایەوە،
بەاڵم ئەو ناوبانگییەی كورد زەری�او بیابانی عەرەبی لەناوی برد ،لەم
پێناوەشدا ئیندێكسی( هەڵۆ ،ئاگر)ی وەك نیشانەی سەركەش و پاڵەوانی
لوتكەی چیاكان هێناوە،هەرچی( سەحرا)یە بووەتە شوناسی سڕینەوەو
ونبوون ،وەك دەڵێت:
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سەلالحەدین..ئەو هەڵۆیەی لەسەرابی ...ملا ..خنكا
ئەو بایەخەی رەنگی سووری:
بەسەر روو زەردییا ..تكا
سەلالحەدین...ئاگرێ بوو لەسەر لوتكە كرایەوە
لەزەریادا كوژایەوە...
هەتاوێ بوو ...لەسەر بەفر لەدایك بوو
بەاڵم لەناو چنگی گڕەی،..
سەحرای دۆزخا توایەوە

..من تینویەتیم،ل182
یاخود لەشیعری(شاخ)( )1974/2/6دا ئەوە دەخاتەڕوو ئەو ئەسپانەی
لەشاخن پەیوەست بەشاخەوەو بەدوای ئەو خواستانەوەن كەبۆی دەكۆشن،
لێرەوە ئەوەمان پێدەڵێت كەبڕینەوەی داری شاخ ،واتە كۆچی باڵندەو
گواستنەوەی بێچوەكانی لەگەڵ ئەو ئازارانەی كەبەهۆی هەڵكەندن لەزێدو
بوونی خۆی دووچاری بووە ،ئەمەش لە رێگەی ئیندێكسەكانی(بڕینەوەو
هەڵكەندنی دار ،ئەسپی خوێن ،سەنگەر)ئەوە دەردەخەن ،هەریەكە لەمانە
زیان و بێ ئارامی لەگەڵ دایە و زیانبەخشن ،بەاڵم بوونەتە هێزی نەتەوەیی و
شوناسی شاخ ،لەگەڵ ئەوەی زاراوەی بڕینەوەی بەكارهێناوە ،ئەمەش بەواتای
تێكدان یان شكستپێهێنانە ،بەاڵم لەهەمانكاتیشدا هیوای سەرهەڵدانەوەی
هەیە ،لەگەڵ ئەمەشدا زاراوەی هەڵكەندنی داری بەكارهێناوە ،ئەمەشیان
ئیندێكسێكە بۆ سڕینەوەو كاولكردن ،بۆیە دەڵێت بەهەڵكەندنی دارەكان
باڵندەكان ،بێچوەكان بۆ كونی شاخەكان دەگوێزنەوە ،ئەمەش واتە گەڕان
ب��ەدوای النەی بەدیلدا ،بەاڵم كۆڵنادات و ئامادەی قوربانیدانە ،لەپێناو
مانەوەدا ،وەك دەڵێت:
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نیشانە:هەموو بڕینەوەی دارێك
باڵندەكان فێر ئەكات چۆن
هێالنەكان بگوێزنەوەو
لەگەڵ ا ئازاردا كۆچ بكەن
نیشانەیەك هەموو هەڵكەندنی دارێباڵندەكان فێر ئەكات چۆن
بەباڵی بێچوو بگوێزنەوە بۆ كونە شاخ
ئەسپی خوێنی ئەم شاخانە
لەو رۆژەوە ئەحیلێنێ
كە ئەستێرەی قوربانی خۆی
لە گۆمی سەنگەردا دیوە

..دیوانی شێركۆ،ل53

 -3ئەنوەر قادر :لەشیعری(ئێوە ئەو بایەن كێو لەبن دێنن)( ئابی
)1973دا ئەگەرچی لەكۆی شیعرەكە باس لەو هێزەی هەژاران دەكات،
كەدەتوانن كێوی بەربەستی ژیان راماڵن ،بەاڵم لەناو ئەمانەشدا چەند
ئیندێكسێكی جیاواز كەلەم ت��ەوەرەدا دەسوڕێتەوە دەردەخ��ات ،وەك(
گورگی رۆژگار ،مل شكاندن ،كوژانەوە ،كێولەبنهێنان)و ئەوەمان پێدەڵێت،
كە ئەو زاڵامنە(لەبەرگی جیاوازدا) كەچەندین سەدەیە ئەوەی بەدڵیان
نییەو رقیان لێیەی شكستیان پێهێناوە ،بەوەی ملی بەرخیان شكاندوە،
واتە كوشتویەتی نەك خواردبێتی ،بەوەی لەبەر برسێتی ئەمەی كردبێت،
لەبەرامبەریشدا مەم و زین كەقوربانی ئەم تاوانانەن بەمنوونە هێناوەتەوە،
بەاڵم نەمریو زیندوییان بەدرێژایی ژیان هێشتوەتەوە ،بەمەش ئەوەمان
پێدەڵێت ئەوانەی لەبەرامبەر خواستەكانیدا هەژارن ،ئەو هێزەن دەتوانن
هەمووشتێك راماڵن ،وەك دەڵێت:
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گورگی رۆژگار بەرخی سێ سەدەی مل شكاندووە،
زامیش گوڵی كرد ،بەاڵم مەمو زین دوو ئەستێرەكەی
شەوی هاوینن یەكرت ماچ ناكەن ئەكوژێنەوە...
لەبەردەم خوادا لەناو گومانو دڵنیاییدا
هەڵەتو سووركەی هەوری ئاسامنن
هەتا چاو بڕكا نابڕێنەوە
ئەی هەژارینە! ئێوە ئەو بایەن كێو لەبن دێنن..ل31
-4لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(بۆ ئەو رۆژەی كە هالی ئەكشێ)()1973دا
باس لەتاوانباریو بەشانۆ بوونی تاوانی شارەكەی دەكات ،ئەم شانۆبوونەش
لەوەوە سەرچاوەی گرتووە ،كە یاسا لەدەست تاوانباردایە ،ئەمەش واتە
هەڵگەڕانەوەی ت��ەواوی یاساكان وبوونی شانۆی ت��اوان ،چونكە دەكرێ
گەندەڵیو كەم و كورتی هەبێ ،بەاڵم ئەو كاتانەی تاوانبار دادوەرە ،هەرچی
یاسای داد هەیە نایاسایین ،بەمەش چاالكی و دڵسۆزی دەبنە دیلی زیندان،
بۆ ئەوەش پێغەمبەری بەدیلی زیندان داناوەو حەالج لەخوێندا دەگەوزی و
ئینجیلو قورئان الی ئەبوو لەهەبە ،وەك دەڵێت:
شارەكەی من ..یەكەم شانۆی تاوانە
جەردە یاسا بەدەستە
پێغەمبەر دیلی زیندانە
حەالج نوقمی خوێنی خەستە
ئەبو لەهەب ...خاوەنی ئینجیلو قورئانە..ل96
واتە پێغەمبەرو چاكە لەتای تەرازوێكدایەو ئەبولەهەب و خراپە لەتای
تەرازوەكەی تردایە ،بەمەش كاری جێگۆركێ دروستدەبێت ،واتە پرەنسیپی
دیالۆگی باختین یان كەرنەڤاڵی باختین ئەویش بەوەی خراپەكار رۆڵی
پێغەمبەر دەبینێت و پێغەمبەریش لە زینداندا گوزەردەكات ،بەو پێیەی
گوناهێكیان دەرهەق بە ئەبو لەهەب ئەنجام داوە ،هەروەك لە كۆمیدیای
دانتیدا بەدیدەكرێت.
ثيَغةمبةر

خراثة

دذيةتى

ضاكة

ئةبولةيةب

عيسا

ضاكة

شةرِ

كونةثةثو

ئاسو

دوكةلَ

جوانى جاوبةست

شار

زةليلى شيَر

كوشتهى يةذار

خيَلَ

الديَ

كانياو
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مانطةشةو

جوانى سروشتى

طولَ

1

 -5عەبدوڵال پەشێو :لەشیعری(ئەگەر هاتی تەنیاوەرە)()1973/9/11
ئەگەرچی دەبوو بەهەر رێگەیەك بوایە ،حەزی بەبینینی یارەكەی بكردایە،
چونكە یاریەتیو بەبینینی ئارامی پێدەبەخشێ ،بەاڵم شاعیر بەمەرج داوای
هاتنی دەك��ات ،هۆكارەكەی ئەوە نییە كەیاری ال خۆشەویست نەبێت،
بەڵكو بۆ ئەوەیە ،خۆشی رازەكان لە نهێنێنیدا دەبینیتەوە ،جگەلەمەش ئەو
ئامادەسازیەی كەشاعیر بۆ یاریكردوە ،بۆ تەنیاییە ،نەك میوانداری كەسی تر،
بۆیە ئەوەی شاعیر چاوەڕێیەتی و مەبەستییەتی بیڵێت ،بەمیوانی تر لەوتنی
بێهیوا دەبێت ،واتە باران جوانە ،ئارام بەخشە ،بەاڵم رەشەبا ئەم ئارامی و
جوانییە تێكدەدات،كەواتە وشەكانی( پەستی ،رەشەبا)ئەو ئیندێكسانەن ،كە
دەبنە هۆكاری تێكدانی ئەم ژوانە ،شاعیر لەمەدا كەوتوەتە ژێر كاریگەری
شاملۆوە ،چونكە شاملۆ دەڵێت» ئەگەر هاتی بەئەسپایی وەرە ،نەوەك چرپەت
درزبكاتە شوشەی بینینەكامنەوە» وەك دەڵێت:
ئەگەر هاتی تەنیا وەرە
ئەو بارانە پەستم دەكا
كەرەشەبای لەگەڵ بێ
پەست دەبم
بەو گوڵەگەمنەی
لەگەڵ ژەنگا پەنجەیان تێك هەڵكێشا بێ!
ئەگەر هاتی تەنیا وەرە
هەروەك لەناو دڵام تەنیای
سەرینەكەم بۆ دوو كەسە
دوو كورسی تامە زرۆم هەیە
دوو پیاڵەشم هەیە بۆ چای ..ل24
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 -6حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(ئااڵی بەرز)()1975/8/17دا لەئیندێكسی
بەرماڵی خوێنیندا ئەوەمان پێدەڵێت ،چۆن ئەلەندیو لۆمۆمبا خەباتیان
كردو قوربانیاندا ،بەهەمان شێوەش شێخ موجیب خۆی كردە قوربانیو ئەم
قوربانییەش پێشكەش قازی كرد ،چونكە قازیش لەپێناو گەلەكەیدا خۆی كردە
قوربانی ،لەگەڵ ئەوەی دەیزانی ئارامی و ئاسایش لەالی گورگو چاو برسی
نییە ،كەواتە لەرێگەی ئەندێكسەكانی( گورگ،گیانی ورد،چەقۆ) ئەوەمان
پێدەڵێن ،كە ئەو گەلە گورگە هەموو ژیانیان لەپێناو ورگدایەو بۆ ورگ دەژین
و ژیان لە پڕكردنی ورگدا دەبیننەوە ،بۆیە هەمان سیفەتی گورگی پێبەخشیون
و تەنها لەرێگەی هەستی برسی و چاوی خەشەوە پەالماری خواستەكانی
خۆیاندەدەن ،وەك چۆن بەسەر قازیشدا هات ،وەك دەڵێت:
هۆ ..ئەلەندی ،هۆ لۆمۆمبا
وا شێخ موجیب بەرماڵی خوێن
بۆ چوارچرای قازی ئەبا
هەی چنگ ،هەی قەپ ،هەی خوودەی رەش
هەی ،هەی ئینسان...چاوی برسی
پێچكەی كورسی....تەختەی كورسی
وا شێخ موجیب لەبەر ماڵی خوێنی خۆیان پێچرایە
لەبەردەمی گەلە گورگی چیای خەشا
دوای سەالمی نویژی عیشا كرایەوە
هۆ گورگەكان ،گورگەكانی نوێژی شێوان
چەند ناپیاون
ئینسان هەموو گیانی ورگە!
ئینسان چاوی چەقۆی خەشە
هەرچی تیایە لیستەی رەشە
..فەرهەنگی غەم  ،1ل44
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سێیەم :هێام
هێام بریتییە كۆدێك ،یان چەند كۆدێك ،یان ئاماژەیەكەو پەیامێك
دەگەیەنێت ،ئیدی ئاشكرا بێت ،یان ش��اراوە ،بەمەش هێام بریتییە لە
قووڵبوونەوە لە واتای شیعریی و خستنەرووی تەواوی ئەو مانایانەی ،كە هێامو
نیشانەكانی ناو دەق ،بەشێوەی جیاجیا ،یان یەكگرتوو لەخۆیانی گرتوون.
یان هێام بریتییە لەپەیوەندێكی لەخۆوەیی یان هۆیی ،یان لێكچون ،یان
پەیوەندی فیزیكی ،یان نیشانەی هاوسێیەتی لەنێوانیاندا نییە ،بەڵكو هێام
لەخەیاڵزای گشتی دروستكراوە ،وەك پەیوەندی كۆتری سپی بەئاشتیەوە،
ڕۆژو ئازادی ،كوندەپەپوو شومی ،بەواتا هێام لەهەندی حاڵەتیدا دەچێتەوە
بۆ ئەو دابە تایبەتانەی ،لەهەموو كۆمەڵگەیەكدا هەن ،بۆیە» توانای هێام
لەرووی دەستنیشانكردن و كارەوە دیاریكراوە ،هێام دەیەوێت خۆی لە
یاساكان ،یان وێنەكان بدزێتەوەو مانایان بداتێ « ،125یاخود هێام نیشانەی
لەخۆوەیەو لەپەیوەندیدا لەگەڵ بابەتەكەی پشت بەدابو نەریتی ،یاخود
كلتور دەبەستێت ،دیارترین منوونە لەسەر ئەمە،نیشانەی زمانییە126 .
«بریتییە لەو دەربڕینەی كە تێیدا دال و مەدلول لەیەك ناچن ،چونكە
پەیوەندیەكە لە بنچینەدا لەخۆوەییەو پێویستە نیشانەكە جێگیربكرێت و فێری
ببین»127یان بریتییە لە» گەڕانەوە بۆ شتێك لەسەر بنەمای یاسایەك ،كە بەگشتی
كۆمەڵێك بیری گشتییەو كار لەسەر لێكدانەوەی هێامكان دەكات»128واتە
هێام پەیوەستە بەو پاڵنەرەی ،كە لە بیری بەكارهێنەرەكەیدایەو هەر ئەم
پاڵنەرە زەینییە پەیوەندییەكەش دروستدەكات.
پێرس پێیوایە «هێام نیشانەیەكە ئاماژە بەبابەتێك دەكات ،كە لەڕێگەی
كلتورەوە گوزارشتی لێدەكات ،بۆیە هێام شتێكی گشتی ،یان كلتوریە ،واتە
نیشانەیەكی كلتوریە ،131هەروەها پێیوایە «هێام بەو پێیەی نیشانەیە ئاماژە
بەشتێك دەكات ،كەلەرێگەی رێكەوتنەوە( عورف) گوزارشتی لێدەكرێت»129
جان مارتینی دەڵێت هێام»بریتییە لەنیشانەیەك كەدەاللەت لەسەر شتێك
دەكات بەپێی ڕێكەوتن ،بۆ منوونە تەرازو نیشانەی دادپەروەریە ،یان كۆتر
نیشانەی ئاشتییە131
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هێام بریتییە لەوەی بەهۆی یاسایەكەوە ئاماژە بەشتێك دەكات ،كەبەگشتی
پشت بە زمانی پەیوەندی لەنێوان بیرە گشتیەكاندا دەبەستێـت ،بەاڵم
بەشێوەیەكی رسوشتی پەیوەست دەبێت بەدالو ئەوەی لەهێامدا ئاماژەی
بۆ دەكات ،عورفیەو ئاراستەكراوە ،لەنێوانیاندا لێكچون ،یان پەیوەندێكی
فیزێكی ،یان پەیوەندی هاوسێیەتی نییە132.
لەراستیدا هێام بەباشرتین نیشانە دادەنرێت ،چونكە نیشانەیەكی
مرۆیی پەتییەو دەاللەت لەبابەتەكەی دەكات ،بەشێوەو بارێكی پێچەوانە،
كەهەریەكە لەئایكۆنو ئیندێكس لەسەرین ،بۆ منوونە شێوەی سەلیب
ئاماژەیە بۆ مەسیحیەت و شێوەی مانگ ئاماژەیە لەسەر ئیسالم و شێوەی
تەرازوش ئاماژەیە بۆ دادپ��ەروەری ،بۆیە هێام چەندین دەاللەتی هەیەو
بەپێی سیستمێكی زمانەوانی ،دەكرێت دەاللەتی نوێی بۆ زیادبكەین و ئەو
دەاللەتەی دەیهێننەوە ،تایبەتە بە بەڵگەیەك كە لەسەری رێككەوتوین.
گۆتە دەڵێت» هێام ئەزموون دەكات بە بیرۆكە و بیرۆكەیش دەگۆڕێت بە
وێنە ،بە جۆرێك ئەو بیرۆكەیەی لە وێنەیەكدا هەیە بە زیندوویی دەمێنێتەوە و
بە زەحمەت پێیدەگەین .ئەگەر بە هەموو زمانەكانیش گوزارشتی لێبكرێت ،بە
ئاسانی گوزارشتی لێ ناكرێت .ئەم پێناسەیە ئەوەمان بۆ دەسەملێنێت ،هەموو
ئەوانەی بە هێام ناودەبرێن ،نیشانەی راستەقینە پێكناهێنن ،ئەوەندەی دەبنە
خەسڵەت و دەیانەوێ الی وەرگر بەشداریەكی ئەفرێنەرانە بكەن»133
لە راستییشدا ،هێام ،یان الیكەمی هێامی شیعریی ،نیشانەیەك لە جۆرێكی
تایبەت پێكناهێنێت :پرسەكە پەیوەستە بە كاریگەری مانای دەرەنجامێكی
بەرهەمهاتوو لە سرتاتیژی دەقێكەوە :دەكرێت هەر نیشانەیەك وشەیەك،
رستەیەك ،تابلۆیەكی هاتووچۆ ،وێنە – مانایەكی هێامیی لە دەقێكدا هەبێت،
بەوپێیەش هێامی شیعریی ،دەبێ لە بازنەی تیۆری هونەردا قسەی لەسەر
بكرێت ،ئەمەیش بەسەر هەموو وێنە رەوانبێژیەكانی وەك خوازە و مەجازدا
بەرجەستە دەبێت.
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د زاهیر لەتیف دەڵێت» هێام نیشانەیەكە لە نیشانەكانی شێوازگەری،
بەمانای دەربڕینە ش��اراوەك��ان دێ��ت ،كە دەكەوێتە دەرەوەی بازنە
هەستپێكراوەكان ،وەك ئەوەی وشەیەك ب��ەدوای مانایەكی نەبیسرتاودا
بگەڕێت ،كە لەرووی كارنامەوە جیاواز بێت لە مانا بەكارهاتوەكە»134
بێگومان جیاوازی لەنێوان هێامو ئیندێكسدا هەیە ،بۆ منوونە خۆڵەمێش
كەبەهۆی ئاگركەوتنەوە دروستدەبێت ئیندێكسێكە ،بەمەش ئیندێكس گەڕانە
بەدوای هۆو هۆكاردا ،بەاڵم لە هێامدا مەرج نییە هۆ و هۆكار هەبێت،
بۆمنوونە ئەگەر شاعیرێكی وەك گۆران باس لە پایز بكات ،بەستویەتیەوە بە
بارێكی دەروونی تایبەتی خۆیەوە ،بەو مانایە مەرج نییە پایز الی شاعیرێكی
تر هەمان مانای هەبێت ،یاخود نەورۆز الی هەندێك شاعیر ،پەیوەستە بە
سیاسەتەوە ،بەاڵم الی هەندێكی پەیوەستە بە جوانی و رسوشت و الیەنی
نەتەوەیی ،لەمەشدا دەبێتە هێام ،بەاڵم خۆڵەمێش ماناكەی جێگیرە.
كەواتە ئەنفال وەك ئیندێكس دەرئەنجامی دوو شتە:
یەكەمیان :داواكاری ئەنفالكراوەكان بە مافە رەواكانی خۆیان وەك خاك
و نیشتامن و پێكەوە ژیان .دووەم :دڕندەیی ئەنفالچییەكان كە قایل نابێت
بەم داواكارییە ،بەاڵم لە هێامدا ئەم هۆكارانە پێویست نین بەو پێیەی پێشرت
رێكەوتنێك لە نێوان خوێنەر ،یان وەرگرو هێامكەدا هەیە ،بۆمنوونە ئێمە
هەموو لەسەر ئەوە رێكەوتین كە ئەفسانەی ئەدۆنیسی بەمانای بوژانەوە
یان زیندوبوونەوە دێت ،بەكارهێنانی ئەم هێامیە پێویستی بە وردەكارییە
كۆنتێكستییەكانی ئەم هێامیە نییە.
لەبارەی جیاوازی ئایكۆن و هیاموە پێرس پێیوایە «ئایكۆن ئاماژیەكە
پارێزگاری لە خاسیەتە مەعنەوییەكانی دەكات ،ئەگەر كانگاكەشی ئامادە
نەبێت ،بەاڵم هێام خاسیەتە دەاللیەكەی وندەكات ئەگەر لێكدانەوەكەی
لەدەستبدات ،هەروەك لە رستەی ئاساییدا هەیە ،ئەگەر هەڵگری مانا بێت،
چونكە ئێمە ئەم مانایەی پێدەبەخشین»135
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قۆناغی یەكەم 1958-1950
-1گۆران :لەشیعری(زیندانی ئەژدەهاك)()1953لەم دەقەدا ئەژدەهاك
هێامیە بۆ هەموو ئەو دیكتاتۆرانەی ،كەبەدرێژایی مێژوو هاتونو لەئایندەشدا
دێن ،چونكە كۆی گشتی ئەم چەمكە ،بریتییە لەدەرخستنی كۆمەڵێك
خاسیەتو تایبەمتەندی كەسێك ،كەبەرامبەر گەلەكەی یان مرۆڤایەتی دەیكات،
هەر لەسزاو كوشنتو ئەشكەنجەدانو بەندكردن...تاد ،جگە لەمەش هەموو
ئەم شێوازانەی زۆرجیاوازە لەشێوازەكانی ترو هەموو هەوڵێكی بۆ مانەوەی
خۆیو بەهێزی دەسەاڵتەكەیەتی ،بۆیە سڵ لەهیچ شتێك ناكاتەوە ،كە بەرامبەر
گەلەكەی ،یان ئەوانەی لەدژی دەوەسنت بەكاربهێنێت ،وەك دەڵێت:
ئەژدەهاك! زیندانت قەاڵ-قەاڵیە
دیواری كۆنكرێت دەرگای پۆاڵیە
ئەژدەهاك! كون بڕە ،سەختە زیندانت
ناڕووشێ بەبڕبەن بەندی گرانت
هێزی لەش مرێنە كۆتو زنجیرت
كارییە لەدەمار ناپاكیی بیرت
هەرئەگری ،ئەكوژی ،ئەدەی لەگەردن
مێشك دەرخوارد ئەدەی بەماری نەوسن...ل268
«لەهۆنراوەی(زیندانی ئەژدەهاك)دا گۆران توانیویەتی هێامیەكی مێژویی
بە وردەكارییەكانییەوە بەسەردا ببڕێت ،لەگەڵ ئەژدەهاكدا دەدوێت وەكو
ئەوەی مێژوی هەزار ساڵێك گەڕاندبێتە دواوە ،ئەم هێام مێژووییەی بۆ زیاتر
كاریگەری بەسەر دەرونی خوێنەردا بەكارهێنا» 136لەراستیدا گۆران تەنها باس
لەمێژوو ناكات ،بەڵكو ئایندەش بەهەمان شێوە بە خوێنەردەناسێنی ،چونكە
ئەژدەهاك نیشانەیەكە بۆ هەموو زاڵمێك ،دیكتاتۆیك....تاد ،ئیدی لەهەر
كاتو ساتێك دا بێت ،ئەم پێناسەی بەسەردا دەبڕێت ،وەك ئەوە وایە پێناسە
بۆ كۆمەڵناسی كرابێت ،ئیدی بۆ رابردوو بشێت بۆ ئایندەش دەشێت ،بۆیە
یەكێك لەخاسیەتەكانی نیشانە لەگەڵ خوێنەرەكانی زەمەنەكاندا گوزەردەكات
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بەبێ داخراوەیی .بەهێزیو خۆشەویستی شاعیر ،یان پەیوەستبوونی شاعیر
بەجەستەو رۆح لەگەڵ رووداوەك��ەدا ،ناتوانیت دەستبەرداری بێت ،بۆیە
بەرۆح و لە قوواڵیی خودیدا لەگەڵیدا ماوەتەوە ،بۆمنوونە»لەم هۆنراوەدا
گۆران دەیەوێت رووی دزیۆی فاشیزم و نۆكەرانی بخاتەڕوو ،كەهەردەم
لەبرژاندنی مێشكی رۆڵەكانی گەل تێر نابنو رایدەگەیەنێت كەرۆژێك دێت
ڕیزەكانی گەل یەكدەخرێن ،ئەوسا فاشییەكانو نۆكەرەكانیان لەبەرامبەر گڕی
شۆڕشی رۆڵەكانی گەل دەبن بەشێرە بەفرینەو دەتوێنەوە»137
یەكێك لەكێشەكانی لێكدانەوەی دەقی شیعری كوردی ،كە تائێستا كراوە
ئەوەیە ،نوسەر وشەیەك هەڵدەبژێرێت لەناو شیعرەكەداو بەبێ بەستنەوەی
بەدەقەو وشەكانی تری ناو دەقەكەوە ،بەتەنها لێكدانەوەو راڤەی بۆ دەكات،
ئەمەش لەسیمیۆلۆژیادا ناكرێت ،پێویستە لێكدانەوەكان لەگەڵ تەواوی
جومگەكانی شیعرەكەدا بگونجێت ،دەشكرێـت بۆ شاعیرێك بەپێی قۆناغی
شیعریی ،یان تەمەن هەمان پۆلێنی الوی و پیری بۆ بكرێت ،چونكە ئەو
بۆچوونانەی كەلەقوناغەكانی كۆتایی ژیانیاندا لەگەڵ قۆناغەكانی سەرەتای
نوسینیاندا جیاوازی هەیە،كاركردنی گۆران لەدوای سااڵنی پەنجاكانەوە
«دەنگی ئەنتەر ناسیونالستی گۆران لەدوای  1952رەنگرێژكراوی حاڵەتێكی
تری لەت بوونی(ئێمە)و هەوڵدانێكی تری ب��ووە ،لەپێناو رەوینەوەی
دۆخی(منو ئەوان)» 138دا ،بۆیە زۆربەی ئاماژەو ئەندێكس و هێامكانیش
ئەنتەرناسیونالیستین.
-2دیالن :دیالن لە لەشیعری(نەورۆز)()1953دا لەیەككاتدا نەورۆز وەك
هێامێكی ئازادیو هێزێك دادەنێت ،بەوەی نەورۆز بۆ كورد هێزێكی مەعنەوی
كوكردنەوەی تەواو چینو ئایدیا جیاوازەكانە ،واتە هێزی بەرەیەكی یەكگرتوە،
هەرئەوەش وایكردوە بەرامبەر هەموو سزاكانی دوژمن خۆراگربێت ،لەگەڵ
یشدا هێزێكی كرێكاری دروستكردوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی دوژمن ،لەگەڵ
ئەوەشدا كاوەی ئاسنگەریش بووەتە هێامی تۆڵەسەندنەوەو شكاندنی كۆتی
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ژێردەستی ،بۆیە لێرەدا(رۆژی سور ،چەكوش لە شان ،كۆڕی قارەمان) بووەتە
هیامی هێزی كرێكاری و دواتریش كاردەكاتە منایندەی ئەمانە ،وەك دەڵێت:
ئاوڕی...ئاوەڕێكی دوور
لەرۆژێ ...رۆژێكی سوور
ئاوڕێ لەرۆژێكی سوور
لەتەخت ێ هەڵگەڕایەوە
لەكارێ دەنگی دایەوە
لەگەڵی چۆن ژیایەوە
كەڕاپەر ێ لەخەو
بەرامبەر سامی شەو
بۆ زاڵمێ ،دارێ ،پەتێ
یا بۆ...وەحەی(زوحاك)
هیتلەرو چارو ماك
بۆ كۆشكێ بوو بەخاك
ئاوڕ ێ لەچەكوش بەشان
لەكۆڕێ...كۆڕی قارەمان
ئاوڕ ێ لەچە كوش بەشان
لەكاوەی قارەمان..ل31
كەواتە كۆی رووداوەكانی ناو دەق بەرهەمی نەورۆزن ،نەورۆزو هێزی
كرێكاری و كاوەش وەك نوێنەری دوو هێزی تەواوكەری یەكرتیو هێزی
روخاندنی زوڵمو رووبەڕووبوونەوەی دیكتاتۆرین و بوونەتە هێامی ئازادی
و سەركەوتن و نوێبوونەوەو راماڵینی دیكتاتۆری ،بۆیە بەب ێ گوێدانە رەگەزو
ئاین و ...كاوە بۆ واڵتانی رۆژهەاڵت بووەتە هێامی ئازادیو سەركەوتن.
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-3ك��ام��ەران :لەشیعری(كۆتری ئ��اش��ت��ی)()1954/8/5دا لەگەڵ ئەوەی
باسكردنە لەئازادیو دووركەوتنەوە لەشەڕو چەوسانەوەو نەهێشتنی
سەرمایەداریو داگیركاری ،لەپێناو كۆكردنەوەی تەواوی گەلەكەمان لەسەر
خوانی هێامیەكی جیهانی ،بەوەی كۆتری ئاشتی هێامێكی جیهانییەو بووەتە
هێامی ئاشتی و پەیامبەری ،شاعیریش هەمان هێامی بۆ ئاشتی و یەكسانی
بەكارهێناوە ،بەشێوازێك گەنج و پیر لە تەواوی واڵتاندا بەئارامی و یەكسانی
بژین،و دواجاریش لەم ئارامی و یەكسانییەوە بە گژی شەڕدا بچینەوە ،چونكە
لەدوای شەڕ ئاشتی دەبێـت،وەك دەڵێت:
تۆ بخوێنە
بۆ پیرو جوان
بۆ پاڵەو رەنجبەرو بۆ شوان
بانگی ئاشتی بۆ ئاوەدان
بەو جوانییە
بابێتەدەر
بۆ گشت بەشەر
بەئاوازی ئاشتی شیرین
بانگ دەبڵێ
تف بێت لەشەڕ
تف لەچارەی شەڕگێڕێ گەڕ
تف لەپارەو زێری گاڵو
تف لەئیستعامری بەدناو
تۆ بخوێنە بۆ زەردو سوور
بۆ میللەتان نزیك و دوور..ل351
كەواتە شاعیر پەپامی كردوەتە پەیامی یەكسانی و دادپەروەری و نیشانەی
پێكەوە ژیان و نەمانی جیاوازی چینایەتی و رەگەزو سیاسەت....تاد لەناو
میللەتانی سەرزەویدا،هەموو ئەمانەش بۆ رزگاربوونی چینی كرێكاریە لەشەڕی
داگیركەران ،بۆیە شەڕو ئیستیعامرو ژێردەستەیی بەرامبەر یەكرتی داناوە.
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-4نوری وەشتی :لەشیعری(سیل)( )1957/3/14دا سیلی وەك هێامیەك
لەبەرامبەر سوپاو هێزی داگیركەر بەكارهێناوە ،بەوەی كەپەالماری الوان
دەداتو الوان دەكاتە ئامانجی لەناوبردن ،هەرچەندە سیل هەلومەرجی
درووست بوون ،یان سەرهەڵدانی هەیە ،بەهۆی ئەمەشەوە نەخۆشیەكە
گەورەو بچوك ناناسێتو سنورەكانیش دەبەزێنێت ،ئەمەش ئاماژەیە بۆئەوەی،
كە هێزی شەڕ بەردەوام بەدوای الوانەوەیەو كاتو سات و هیچ سنورێك
نابێتە بەربەستو رێگری لەپەالماردانەكانی وەك دەڵێت:
سیل
سامناك
بێباك
شااڵوهێنەر
سوپای مردن
پیشەی لە گیان كردن
وەكو رێگر
لەپڕ
وەكو هار
ئەكەوێتە پەالمار
بەرامبەر جوانان
دەمیان
دانی ریچیان
چنگی تیژیان
هەر خوێنە
هاوار
سینە بوو بێزار
لەتاو ئیشو ئازار
لەتاو سوپای زۆردار
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نەوەی دڕندەی هار
دیسان هاوار
چار
بۆ گەنجی بێزار
چار
بۆ بەشەری دەردەدار..ل124
لەم دەقە شەوە ئەوە دەردەكەوێت ،سیل دەسەاڵتی سیاسییەو دژی
الوان و هێزی گۆڕان و دژە دەسەاڵتە ،دواجاریش دوای چارەسەر بۆ گەنجی
بێزار لەدەسەاڵت و لەمانیشەوە بۆ تەواوی مرۆڤایەتی دەكات.
-5كامل ژیر :لەشیعری(گواڵڵە)( ئەبو غریب )1957دا ،ئەگەرچی بە
باسكردنی رسوشتی گواڵڵە دەستپێدەكات ،بەاڵم لەبنچینەدا ئەم گوڵە
پەیوەستە بەو زوڵمو زۆرەی كە سیستمی پاشایەتی لەعیراقدا بەرامبەر
بەكورد ئەنجامیداوە ،بۆیە گواڵڵە سورە هێامو سمبووڵی هیواو ئومێدی
سەرلەنوێ سەرهەڵدانەوەیە ،ئەوە دەردەخات ،كە خەبات لەكوردستاندا زۆر
لەوە بەهێزترە ،كەدورخستنەوەو بەندكردن كۆڵی پێبدات وەك دەڵێت:
گواڵڵە سوورەی هەڵچوو لەناو وەرد
یاقووتی گەشی چیاو دەشتو هەرد
نوخشەو نیشانی بەهاری شادی
مژدەو هەوێنی ژینی ئازادی..
بۆم دەركەوت كەتۆ ،تۆی بەرزو بەناو
لەخوێن دروست بووی نەك لەگڵو ئاو
لەرێتا گەلێ دڕك رواون..
بەاڵم هێرشت كۆڵی پێداون
..هەڵبەستەكان ،ل297
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كەواتە دروستبوونی گولێك بە خوێن و پیشاندانی بەرەنگی سووری،
نیشانەی قوربانیدان و پەروەردەبوونە لەسەر هێزی گەل ،دڕكیش نیشانەی
بەربەست و ئازاردان و رێگەنەدان بەرەو خواست ،بەمەش گوڵەكە بووەتە
هێامی خەبات و كاركردنی ،هەر لەبەر ئەم خەباتكردنەی وایكردوە
بەربەستەكان بشكێنێت و دڕكیش بووەتە نیشانەی كۆسپ و رێگریكردن لە
سەركەوتن.
 -6نوری وەشتی :لەشیعری(كوردو نەورۆز)()1958/4/10دا بەجیاوازی
لەوانەی دی ،نەورۆز بەهەوارگەی راستەقینەی كورد دەزانێت ،چونكە ئەم
تاكە هێزی جواڵنەوەیە ،كە دەتوانێت كورد بەهێز بكاتو ئارامیەكی دەروونیو
هێزێكی جەستەیی پێبەخشێت ،بۆیە بەهاوارێكی راستەقینەی دەزانێت،
چونكە دەزانێت داری وشك ،بەئاسانی رەشەبا لەبن دەریدەكات ،ئەمەش
ئەوە دەردەخات ،كەنەورۆز بۆ كورد هێزی رەگداكوتانو زیندوبوونەوەو
بەرەنگاریە ،هێزی كۆكردنەوەی تەواوی كوردەكانە بەبێ جیاوازی ئاین و
ناوچەو دیالێكت ،..وەك دەڵێت:
تاڤگەی خوڕ و بەتاوە بۆ جەرگەی شەپۆل ئەڕوات
رەشەبا داری وشكی گەلور لەبن دەرئەكات
وەنەوشەی شینی مل كەچ كەشایی لەالشینە
ئێستا لەتەك گواڵڵە چاوەڕێی هەڵپەڕینە
جواڵنەوەی تەواوی گەلێكی رێ رۆیشتووە
هاواری راستی كوردەو كەبەئاوات نەگەیشتوە.
زیڕەی خۆڵی ژێر پێیە كەئیسكو گۆشتو خوێنە
داوات لی ئەكات ئەی كورد راپەڕەو بنەڕێنە..ل150
كەواتە داری وشك هێامی بێهێزی و نەبوونی گیانی بەرگری و دابڕان
لەوانیرت دادەنێت ،بۆیە لە ناونیشاندا نەورۆزی هێناوەتەوە ،بۆئەوەی ئەم
گرفتانە چارەسەربكات.
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قۆناغی دووەم 81961-195
 -1گۆران :لە شیعری(تاسەی دیدار)( ئابی  )1958دا ،كونەپەپوی وەك
هیامی شومی و مردن و قڕكردن و چۆڵكردن و ناوچەی قەدەغەكراو،
بەكاردەهێنێت،قەل و گورگیش وەك هێامی چۆڵەوانی بەكارهێناوە،
هەموو ئەمانەش لەبەرئەوەیە ،كە سیستمی پاشایەتی سیستمی تاكڕەوی
و چەوسانەوەی هەژاران و داگیركردن بووە ،نەك هەرئەمەش زوڵمەكانی
ئەوەندە گەورەن رێگەی نەداوە بەبێ ئاگاداربوون ،منداڵ شیری دایكی
بخوات ،كە سەرچاوەی ژیان و مافی تایبەتی خۆیەتی ،هەرچی پڵنگی دوو
پێی دارستانیشە ،ئاماژەی بەهێزی و جەربەزەیی شۆڕشگێڕەكانە بەرامبەر بەم
ستەم و نادادیەو سیستمی كۆماریش بەرهەمی ئەم ئازایەتییەیە ،وەك دەڵێت:
سااڵنی زوو...
كوندەبەبوو
كوندەبەبووی شوم ئەیقیڕان:
قەدەغەبوو لە مندااڵن
بۆ گۆی مەمك بەرن دەمیان،
قەدەغەبوو دەستی دایك
بنێتە دەم ساوا مەمك
سەردەمێك بوو،
كوندەبەبوو،
قەل...ئەیقیران،
گورگ ئەیلووران،
پڵنگی دوو پێی دارستان
شارستانیی ئەلەرزان!..ل296
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 -2كامەران :لەشیعری(توانەوەی بەفر)( )1958لەگەڵ ئەوەی بەیادی
نەورۆزەوە نورساوە ،بۆیە دەیەوێت هێنانی بەهار ،بكاتە هۆی توانەوەی بەفر،
واتە هەموو شتێك وەرزی خۆی هەیەو وەرزی نەمانی دەسەاڵتیش بەڕێوەیە،
كەواتە لەبنچینەدا توانەوەی بەفر ،توانەوەی دەسەاڵتی زۆرداریە بەهۆی
هێزی گەلەوە ،چونكە نەورۆز هێامی پاككردنەوەی دەسەاڵتو ئازادكردنی
گەلی كوردی ،بۆیە بەراستەوخۆیی باس لە كاوەو هەوڵەكانی گەلو راپەڕین
لەدژی زۆردار دەكات ،چەكوشی كاوەش ،بەهێزو بازووی گەلی زەحمەتكێش،
كە تاوەكو ئەمڕۆش ئامادەیە لەپێناو ئازادیدا قوربانیش بدات ،چونكە تاوەكو
قوربانی نەدرێت ،ئەم ئازادیە نایەتەدی ،واتە نەورۆز لەم دەقەدا پەیوەستە
بە الیەنە سیاسییەكەوە ،نەك رسوشتی و جوانییەكەی ،بۆیە لەالیەك توانەوەی
بەفر رەمزی راماڵینی دەسەاڵتەو كاوە هێزی رووبەرووبوونەوەی چینی
كرێكارو سەركەوتنە ،ئاگریی گەشیش هێامی ئاگری نەورۆزو سەركەوتنە،وەك
دەڵێت:
«كاوە»كە هەڵی كرد ئااڵ
گەل لە قەاڵی زۆردار ئااڵ
ئەوچەكوشەی تاكو ئەمڕۆ
شانازییە بۆ منو تۆ
لەسەری دوژمنابوو
رزگاری بوو كوردی زیندوو
ژین كە دیلی بێ سەرو مڕ
ئیرت بۆچی نەبین بەگر
تا خوێنامن نەڕژێتە گڵ
هەرگیز ناگەشێتەوە گوڵ
بەم تێكۆشانە گەلی كورد
ئاگرە گەشەكەی هەڵكرد..ل361
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كەواتە هەڵكردنی ئاگری نەورۆز ،دەرئەنجامی یەكگرتنی هێزی گەلە
بەرامبەر ستەم ،چەكوشیش هێامی كۆدەنگی و یەكهەڵوێستییە ،كۆی ئەمانەش
نیشانەی سەركەوتنی گەلە بەسەر زوڵمو زۆرداری دەسەاڵتو داگیركاریدا،
نیشانەی كۆتایی هێنانە بەنادادیو چەوسانەوەو رزگاربوونە لەچنگی
زۆرداری.
 -3گۆران :لەشیعری(نەورۆز)()1960دا كاوەو خەباتی وەك هێامیەك بۆ
بەهێزیو خۆراگری كورد بەكارهێناوەو دەیەوێت ئەوە بڵێت ،كە كوردیش
وەك كاوە توانای بەرگری لەبەرامبەر زاڵامندا هەیە ،دەتوان ێ لەرێگەی
هێزو بازوی خۆیەوە ،خۆی لەو كۆتو بەندانە رزگاربكات ،كەدەسەاڵتی
دیكتاتۆرەكان بۆیان دروستكردوەو لەرێگەی ئەم نەپسانەوەو خەباتە
بێوچانەی ،دیلی بووەتە ئازادیو داپڵۆسینەرەكانی ڕاماڵیو ژیانی شادیو
ئاشتی بۆ گەل هێناوەتەدی ،بۆیە رەمزەكانی( كاوە ،رۆژی نەورۆز ،ئەژدەهاك،
پیكی ئاسن) تەواوكەری یەكرتین و یەك ئامانج دەردەخەن ،كە سەركەوتنی
چینی ژێردەستەیە بەسەر دیكتاتۆرییدا ،وەك دەڵێت:
ئەی نەتەوەی كاوەی زنجیر قەف قەف بڕ!
رۆژی نەورۆز دای بەهەوری زستان دڕ
تا زنجیری ئەژدەهاكی لەگەردن
نەتەوەیەك داماڵی پیكی ئاسن!
شەوی دیلی بوو بەرۆژ ،خەم بەشادی
زستان گەڕا بەبەهاری ئازادی
ئەی هاوچینو هاو نەتەوەی كاوەی مەرد
تۆیش بەبازووی خەباتی سەختی وەك بەرد
شەڕ فرۆشو ئیمپریالیستو ناپاك
وا داپڵۆسە كەیەكسان بن لەگەڵ خاك..ل309
واتە ئەوە هێزی كاوەو رۆژی نەورۆزە وایكردوە زنجیری ئەژدەهاك بپسێنێ،
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كەواتە خودی نەورۆژ بۆ كورد رەمزی بوون و مێژو و نەتەوەوهەستانەوەیە.
هەروەها لە شیعری( نەورۆزی  ()61مارتی )1961نەورۆزی كردوەتە هیواو
ئومێدو هێامی رزگاربوون لە ستەمكاری ،چونكە نەورۆز هیوای یەكگرتن و
جۆشدان و راپەڕینە ،ئەمەشی لەو منوونانەوە وەرگرتوە ،كە وەنەوشە ئەگەرچی
لەناو دڕكدایە ،بەاڵم مژدەی هاتنی بەهارو نەورۆزی لەگەڵ دایە ،ئەمەش واتە
كۆتەكان هیواو ئومێدەكان بەهێزتر دەكەن ،وەك دەڵێت:
گوڵی وەنەوشەی ناو دڕك
مژدەی»:هات..نەورۆز!»ی داپێم
ئەی ئەو جەژنەی هاتیت و چوو
لەدەم ،تاڵیی پاری مردوو!
ئەی ئەو جەژنەی هەزاران ساڵ
لە رابردووی كوردی زۆر تاڵ
تاقە بزەی یادگاریان
هەر تۆبووی :جەژن و بەهاریان
بەهاتنت یەك ساڵی دەق
كاروان پێش كەوت :بەرەو شەبەق..ل318
واتە نەورۆز هێزی پوكانەوەی هێزی دوژمن و سەرلەنوێ سەرهەڵدانەوەی
هیواو ئومێدەكانە ،وەك دەڵێت:
ئەوسا ،نەورۆز
جەژنی نەورۆز!
دڕك ئەڕزێ و ،داخی دڵی،
ئەبێ بە بۆگەن بۆ گڵی
تۆیش ئاهەنگی بەهارەكەت
گوڵێك ئەبێ لە مەیدانا..
هەر مرۆڤێ دی و بۆنی كرد
ئەڵێ :بژی نەورۆزی كورد..ل319
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قۆناغی سێیەم 1970-1961
-1شێركۆ بێكەس :لەشیعری(شارەكەم)()1963دا باس لەوە دەكات،
كەدەستە زۆردارەكان كەبەربوونەتە گیانی خەڵكی ئەم شارەو باس لەو دەنگانە
دەكات ،كەدەیەوێت ئەم شارە فریوو بدات ،بۆیە لەالیەك شاری سلێامنی
هێامی مانەوەیە ،لەالیەك قەلی رەش نیشانەی شومی و چاو كوێریش نیشانەی
دەجالی ،هەر لەبەرئەمەش كە ئەو دەستانە وەك جاڕچیو قەلی رەشو
وەك دەجال دەناسێنێ ،كەچاوێكی كوێرەو لەپێناو ئەوەی خەڵكی شوێنی
بكەوێت ،هەموو شتێك دەكات ،لەگەڵ دەرخستنی ئەم دەستەڕەشانەشدا،
شاری سلێامنی وەك هێامی مانەوەو بەرگریو شكستپێهێنانی پالنی دوژمن
دەناسێت ،رەشەباش هێامی ئەو دەنگ وهێزە شاراوانەیە ،كە لە ئەنجامی
ئەو زوڵامنەی كە لێیكراون ،كۆبوونەتەوەو دواجار دەبنە هێزی بەرەنگاری،
وەك دەڵێت:
جاڕ چی یەكی ..دەست بەپالن؟
كەوتۆتە ناو جادەو كۆاڵن
وەك قەلی رەش ئەقیڕێنێ
مناڵی خەڵق ..ئەترسێنێ؟
شوومەو نەگریس
چاوێكی كوێرەو ئەشەڵی
زەوی خراپە ئەكێڵێ
بنێشتی قسەی دەمی پیس
ئەجوێتەوە
دار بەتەڕی ئەبڕێتەوە
ئەو ...ناشیانە ...بەكورد ئەڵێ:
من ئاوی چاكە ئەدێرم!
ئێوە ناب ێ بڵێن كوێرم
ئەی شارەكەی ئارام نەگر
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كەی لەكەی عارت بیستوە
ئەی چاوگی خوێن و ئاگر
كەی ناپیاویت پەرستوە
شارەكەم تاكەی بێ دەنگی ؟
هەڵكە رەشەبای دەرونت
راپێچیكە جاڕچیو دەنگی!
نیشانم بەئاسۆی روونت

..تریفەی هەڵبەست،ل78

 -2حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(شاری ك���پ)()1966/3/14دا چەند
هێامێكی وەك(عیسا ،كونەبەبوو)ی هێناوەتەوەو هەردووكیان دوو هێامنو
یەكێكیان هێامی ئارامیو ئاشتییەو ئەوی تریان بەپێچەوانەوە هێامی شەڕو
نەهامەتیو كوێرەوەریەو رووبكاتە هەر شارێك ،جگە لەمەرگو ماڵ وێرانی
هیچ دیاریكی تر پێ نییە ،كونەپەپوو وەك بەڵگەی شومی ،زۆر زاڵمی
دەسەاڵت هێناوەتەوەو دەیەوێت ئەوەمان پێبڵێت هیچ پەیامو پیرۆزیەك
نابێتە رێگر لەبەردەم خواستە زاڵامنەكەیان ،لەم پێناویشدا ئینجیلو حەق
دەسوتێنن ،هەورێكی رەشو چڵكن دەكاتە هێامی دەسەاڵتی زاڵم و دیكتاتۆر،
كەشارێك بێدەنگو كپ دەكات ،وەك دەڵێت:
هەورێكی چڵكنو تاڵە
لیتەو هەشە
عیسا هێشتا هەڵوارساوە
چاوی گەشی
بەخۆڵی گۆڕستانەكان
پڕكراوە
لەبەرپێیدا
پەرەی ئینجیل
ثيَغةمبةر

خراثة

دذيةتى
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ضاكة

ئةبولةيةب

عيسا

ضاكة

شةرِ

كونةثةثو

ئاسو
دوكةلَ
زةليلى شيَر
كوشتهى يةذار

شار

جوانى جاوبةست

سوتێرناوە
كونەبەپوو هەر ئەقڕێنێ
بەسەر دیواری الشەوە
بەری داری ژیان و گول
ئەوەرێنێ
عیسا
سا تۆ كەی هەڵ ئەسی!
لەزەنگ بدەی
شاری كپم بۆ دەنگ بدەی

..فەرهەنگی غەم،1ل7248-24

 -3شێركۆ بێكەس :لەشیعری(پەیامی وونبوو)( )1967دا خۆرو ئاڤێستای
وەك هێامی ژیانو مێژو و دەسەاڵتو ئازادی بەكارهێناوە ،واتە ئاڤێستا
خۆرە ،خۆریش ژیانەو ئەوە دەردەخات ،كەكورد ئەو كاتانەی كەخاوەنی
ئاڤێستا بووە ،خۆریش كەهێامی ئازادیو هیوابووە لەژێر دەستی كورددا
بووەو بەهۆی ئەم ژیاندۆستیو ئازادو مافەی كە كورد دەستەبەریكردبوو،
بیركردنەوە ئازادو بەبەرهەم بووەو ئەوەی كوردی لەم قۆناغەوە گواستەوە
بۆ ژێر دەستی ،ئەوانەبوون كە ئاڤێستایان دزی ،وەك دەڵێت:
تاكورد خاوەن ئاوێستا بوو
خۆریشی لەژێر دەستدابووا!
هەتاكو چرای ئاوێستا
دائەگیرسا
بەرچاوی بیرمان رووناك بوو
سەرچاوەی دەروومنان پاك بوو،
بەاڵم كەئاوێستا ..برا..
درزاو گۆڕا
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رووناكیامن كەوتە كزی
بەربووینەوە بەرەو نزمی
دەمو دڵو بیرمان بەسرتا

..تریفەی هەڵبەست ،ل31
ئاڤێستا بۆ كورد واتە مێژوو و كلتور ،ئاین ،دەوڵەت ،بۆیە هێنانەوەی
ئاڤێستا بۆ ناو دەق ،نیشاندانی ئەو توانستەیە ،كە كورد لەمێژوودا هەیبووەو
بەهۆشیەوە ئاڤێستا بووەتە ناسنامەو هێامی بوون و دەسەاڵتی كوردی.
 -4كامەران :لەشیعری(شەوانی سلێامنی)()1968دا باس لەسەردەمی
سەفەر بەلەك دەكاتو هاتنی سوپای تورك بۆ سلێامنیو ئەو دڕندانەی
كەنواندویانە ،بەشێوازێك پەالماری كچێك دەدەن ،كچەش لەبەرامبەر ئەم
تاوانەیاندا پییاندەڵێت ئابڕۆی دڕندەشتان برد ،ئەمەش ئەوە دەردەخات
كەدڕندە هیچ بەزەییەكی نییە ،چونكە لەبنچینەدا نییەتیو ئەوەی ئەنجامی
دەدات ،بەشێكە لەپرۆسەی ژیانو پەیداكردنی خۆراك ،بۆیە ناساندنی سوپای
تورك بەدڕندە ،ئاماژەو هێامی دڵڕەقو دڕەندەو پەالماردەربوون لەسەر
خەڵكی كورد ،هێزێك بوون لەبەرگی ئیسالمدا هەموو كارێكیان كردوە ،وەك
دەڵێت:
دوژمنیو رسواو ترسنۆك
بۆ دیلی شەنگ هاتە سەرچۆك
ژنە كوردی دیل بانگی كرد
(ئابڕوی دڕندەشتان برد)
ئێوەو گەورەكەشتان سوكن
پەروەردەی باوەشی ئەتكن
ئەمەی وتو خۆی راتەكان
مێشكی خۆی بەبەردێك پژان..ل243
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 -5لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(شەبەق ل���ەوش���ەدا)()1968دا باس
لەكاروانێك دەكات ،شەیدای وشەو رۆژێكی نوێیەو دەیەوێت رێگەو ئاسۆیەكی
نوێ بۆ گەلەكەی دیاریبكات ،بۆیە كاروانێك دەكاتە هێامی ئەو هیوایەی
كەدەتوانێت ئەم ئاسۆیە بۆ خەڵكی وااڵبكات ،بەاڵم كاروان الی شاعیر بریتییە
لەكاروانی خەباتی كوردی كەتینوی ئازادیو رۆژی نوێیە ،كاروانێكە ترسو
تۆقاندن ناناسێت ،دەیەوێت ئەو دەستانە ببڕێت كەنایانەوێت رۆژی كورد
پەیامی خۆی بڵێو دواجاریش ئەو شەوە زەنگەیان نەهێشت ،ئەم كاروانە
دەبێتە هەوێنی ئارامیو پێكەوە ژیان ،وەك دەڵێت:
بۆ كاروانی
تینوی تیشكی رۆژی تازە
ئەو كاروانەی كەوا لەڕێ النادا
ئەچێ بەگژ بوومەلەرزەی چیادا
سامی دیلیو چەوسانەوە رائەماڵێت
دەست ئەخاتە بینی كام شەو ناسازە
خۆرێكی نوێ دروست ئەكات بۆ ئاسۆی گەل
ئەوانەی وا ئەیانەوێ نەورۆز مبرێ
رێگا بگرن لەو كۆترەی كە ئەفڕێ
بەستەبڵێ بۆ بەهاری نەمری ساڵ
بەزیندویەتی دامان كوتن بەبزمار
زامی لەشامن پڕكەن لەرەگی دڕكو دااڵ
كات ێ كاروانی سەركەوت بەسەر كێوی شەوا
باوەشی كرد بەجیهانێكی نەوا
هەموو ئەبن بەخۆڵەمێشی بن ئاو
نەدیواری زەبریان ئەمێنێ نە ناو
ئەوسا شەبەق ماچامن ئەكا بەنیگای چاو..ل22
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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كەواتە وشەكانی( ك��اروان ،خۆری نوێ ،كۆتر ،شەبەق) بریتین لەو
هێامیانەی كە پەیامی سەرەكی دەق ،كە پەیامی گەیاندنی دەنگ و ئازادی و
سەركەتنە دەگەیەنن.
 -6عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(سێ نامەی ك��ورت)( )1969/9/13دا
لەنامەی سێیەمدا باس لەئەوانە دەك��ات،و لەكۆی نامەكە ئەو هێامیەمان
پێدەبەخشێت ،كەئەوان بریتین لەدەسەاڵتو ئەوانەی كەدژی كوردو ئازادین،
ئەوانەی نایانەوێت كورد دەنگو رەنگو وتەی هەبێت ،وتەیەك كە پێویستی
قۆناغەكەیە ،بۆیە تاكە رێگەیەك بۆ نووسینی وشە الی شاعیری كورد ،وشەو
وتنێكە،كەهیچ دەنگو سەدایەكی نەبێت ،بەوەی دابڕابێت لەئارەزو وەك
مەلێكی مۆمیاكراو بن ،ئەمەش ئەوە دەردەخات ،كە دەنگ و وشەی كورد،
كاریگەری مەترسی هەیە لەسەریانو مەترسیەكەش لەروانگەی سیاسیو
بیریەوەیە ،كەواتە(وشە ،مەلی مۆمیاكراو) دوو هێامی گرنگی دەقن و
هەردووكیان یەك پەیامیان هەیە ،كە گریانی دەنگی كوردو ژیان دۆستییە،
وەك دەڵێت:
ئەیانەوێ
وشەكامنان
كۆتو زنجیر ،بۆ پێ یان بێ
سایەی سێدارە ...جێ یان بێ!
ئەیانەوێ
وشەكامنان
بێ دەنگ ...بكەون بەروودا
وەك حەزرەتی سامیل كەوت،
لەژێر رەحمەتی ..چەقودا!
ئەیانەوێ
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بنووین ...بخۆین ...وەكو ئەوان
بنوسین ....بڕێسین..بڕۆین
وەكو ئەوان
ئەیانەوێ
كت ومت(ئێمە ) “ئەوان)) بین
وەك مەلێكی مۆمیا كراو
بێ ئارەزوو ،بێ رەوان بین..ل103
قۆناغی چوارەم1975-1970 :
-1حەسیب ق��ەرەداغ��ی :لەشیعری(هەوەڵ م�����ەزات)()1971/3/26
دا ،ئەگەرچی كۆی گشتی دەق ،باسكردنە لەهەراجكردنی وشەو شیعرو
وت��ار ،بەاڵم ئ��ەوەی جێگەی پرسیارە ئەو ه��اوارەی شاعیرە ،كە موسا و
گوێرەكەی سامری وەك هێامێك لەبەرامبەر راوەستانو كردنی بەسەرچاوە
بەكارهێناوە ،بەوەی شاعیر شیعری بووەتە رووگەو لەگەڵ یدا دەدوێ
وەك موسا لە كێوی تور ،هەروەها روو وەرنەگێران لەو چراوگەی ،كە وەك
سامریەكان گوێرەكەیان دروستكردو رویان لەموسا وەرگیراو كەوتنە پەرستنی
گوێرەكەكە ،ئەمەش نیشانەی نەزانی ،دواكەوتوویی بێئیرادەییو ترسنۆكی..
تاد ،كەشاعیر مەبەستیەتی ئەوە بڵێت ،لەگەڵ ئەوەی وشەو شیعر نرخی
نەماوەو لەسەردەمی هەراجیدایە ،بەاڵم هێشتا نەگەیشتومەتە ئەوەی رووی
لێوەربگیرمو خۆم بخەمە داوی ئەو شتەی كەنەزانم چیە ،لەگەڵ ئەمەشدا
بەهێزی ئەو شەپۆلی نەزانی و بێ ئیرادەییەی نەشاردوەتەوەو زۆری بۆ
هێناوە ،وەك دەڵێت:
هەوەڵ مەزات ،هەوەڵ مەزات
خواوەندی وەرزی بەهات
هەتا ئاوی رووم نەتكاوە
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هەتا خامەم سەری بەرزە
لەبرسا لووتی نەشكاوە!
هەتا حەرفم ،هەتا دێڕم
لەرێی(جەنگیزا) نەڕژاوە
هەتا پەرتۆكو پەڕاوم
ئاهێكی گەرمی تیاماوە
هەتا لە(تور)
رووم وەرنەگێڕاوە لەژوور
تا بۆ(گوێرەكە)ی(سامری)
دەستەو نەزەر نەوەستاوم
هەتا لێاڵیی ئاخو داخ
نەی تەنیوە بەری چاوم
بێن مبگەنێ

..فەرهەنگی غەم،1ل71

 -2ئەنوەر شاكەلی :لەشیعری(بروسكەیەك بۆ خوای تاوان)( )1971/10/23
خوای تاوان هێامی هەموو ئەو دیكتاتۆرو سیستامنەیە ،كە نەك رێگە بەژیانی
گەالنی تری ژێر دەستیان نادەن ،بەڵكو بەخراپرتین رێگە قەتلو عامیان دەكەن،
لێرەوە هاواری نوێی چوارچرا ،دەكاتە هیامی چەوسانەوە ،بۆیە منوونەی
قازی و كۆماری مەهابادو گیڤاراو كاسرتۆ ،دواتریش ئاماژە بە شكستی سیزیف
سپارتاكۆس دەكات ،كەسەرلەنوێ بڕیارێك دەدەن ،بەاڵم بڕیاری نوێیان بریتییە
لەبڕیاری هەستانەوەو خەباتكردن لەپێناو ئازادیدا ،واتە پێچەوانەكردنەوەی
ئەوەی ئیدی هەستانەوە خەوەو مەحاڵە ،وەك دەڵێت:
كاتێ دیوارو پەرژینی
كۆمارەكەی مەهابادم هەرەس دێنێ،
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الشەی قازی
لەچوارچرای گلێنەما
لەناو گڕی داخ و بێ دەسەاڵتی دا
پاشەرۆژی ئەم واڵتەو ئاواتی گەل ئەدۆڕێنێ
پشكۆی دەستی سەربازێكت
ریشی گیڤاراو كاسرتۆ ئەسووتێنێ
گوێ شلكە بۆ نركەو قیژەی نوێی چوارچراـ
بڕیارە تازەكەی سیزیف
سپارتاكۆس بخوێنەوە
..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل38
-3س��وارەی ئیلخانی زادە :لەشیعری(شار)()1971/6/18دا شار وەك
هێامی دەردو نەخۆشیو ژاوەژاوی ژیان و سەرچاوەی نەخۆشیەكان
دەبینێت ،شارێك كە هێامی باڵەخانەو منارەو پڕ لە ئاسنە ،ئەمەش واتە
دوركەوتنەوە لەالیەنی مرۆیی و سەرقاڵبوون لەگەڵ شتە بێگیانەكانو
ژیان لەپێناو شتێكدا ،كەناچاری تێیدا بژی ،لەگەڵ ئەمەشدا هێامی جیاوازی
چینایەتییە ،لەراستیدا ئەم شیعرە لە ژێر كاریگەری جوانی رسوشتی
الدێ لەدایكبووە ،بەواتایەكی تر الدێ شاری لەبەرچاو خست و دەیەوێ
بگەڕێتەوە بۆ جوانی ژیان و بەرفراوانی ،ئەمەش كاریگەری الی سوارە
دروستدەكات ،بۆیە بەیارەكەی دەڵێت هەرگیز هەرێمی زۆنگ نابێت
بەجارە گواڵ ،ئەگەرچی ئەمە پەیوەندی بیركردنەوە سوارەوە هەیە ،بەاڵم
پەیوەستی دەكاتەوە بەالیەنی عەشایەری ،بۆئەوەی لەم رێگەوە خۆی
رزگاربكات ،وەك دەڵێت:
ئەڵێم بڕۆم لەشارەكەت
ئەڵێم بە جام ێ ئاوی كانیاوی دێیە كەم
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عیالجی كەم
كوڵی دڵی پڕم
چلون بژیم لەشارەكەت كەپر بەدڵ
دژی دزەو كزەم؟!
لەشارەكەت كە هێامی ئاسنو مەنارەیە
دووكەڵ ێ كەدێتەدەر لەماڵی دەوڵەمەند
تیشكی بێ گوناهی خۆرەتاو ئەخاتە بەند
لەشارەكەت زەلیلە شێر
خةم
ئاسو
دوكةلَ
باوی رێویە
شار
گوڵم هەرێمی زۆنگو زەل
چلۆن ئەب ێ بەجاڕە گوڵ؟
الديَ
ك ێ لەشاری تۆ،
خيَلَ
كانياو
لەشاری قەتڵی هەژار
طولَ
ضارةسةر
گوێ ئەداتە ئایەتی پەڕاوی دڵ
منێ كە گۆچی تاوی گەرمی بەر دەوارەكەی عەشیرەتم
بەدارە تەرمی كووچە تەنگەكانی شارەكەت
رانەهاتووە لەشم..ل23
-4ئەنوەر قادر :لەشیعری(وەرزی سەرهەڵدانی فەرهاد)( )1973دا،
ئەگەرچی شیعرەكە باسی گەڕانەوەیە بۆ داستانی شیرینو فەرهاد ،بەاڵم
شیرینو فەرهادو پیرەژن س ێ هێامی سەرەكی ناو دەقن ،بۆیە شاعیر ئەمانەی
بەكارهێناوە ،بۆئەوەی رووداوەكانی ناخی خۆی ،بەهەمان بەرگو هەمان
كاریگەریو زوڵمكردن بخاتەڕوو ،واتە فەرهاد هێامی بەگژاچوونەوەی
ستمەو شكاندنی بەربەستەكانە ،لەپێناو گەیشتنە ئاكام ،شاعیریش دەیەوێت
لە رێگەی فەرهادی پاڵەوانی داستانەوە ،هێام بۆ پاڵەوانێكی دی دەكات ،كە
دەبێتە رزگاركەرو وەستان لەبەرامبەر بەربەستەكانی شاردا ،وەك دەڵێت:
فەرهاد ..فەرهاد!
دلَ تةنطى

نةخؤشى

جوانى جاوبةست

زةليلى شيَر

كوشتهى هةذار

جوانى سروشتى

مانطةشةو
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طةشانةوة

قووڵنگەكەت بوەشێنە
لەدڵی رەقی بێستونا
بۆ شارێكی برسیو تینوو
ئاو دەربێنە...گوڵ بڕوێنە
بۆ هاتنت شار برسییە
شار تینووە
شار هەنگاوی بەرەوژووركەی
رێبوارێكی پەك كەوتوە
شار هەنسكێكی ماندووە
پەرێزێكی گڕتێچووە
فەرهاد كەی دێی؟! فەرهاد كەی دێی؟َ!
رووباری ئاو كەی ئەرژێتە
گەرووی ئەم شارە داماوە ..ل13
كەواتە ئاودەرهێنان بۆ شار ،ئاماژەیە بۆئەوەی شار سست و الوازە،
دابڕاوەو پێویستی بە زیندوبوونەوە هەیەو ئاویش هێزی زیندوبوونەوەیە،
بۆیە فەرهاد ئەو هێامیەیە كە شار چاوەڕێی دەك��ات ،تاوەكو تاسەكان
بشكێنێت.
یان :پیرەژن
كەڵەشێرێكی ناوەختم
لەدەرگای ماڵەكانتانا ئەقووقێنم
پەپوویەكم الوانەوەی وێرانكاری
لەهێالنەی پیرۆزەیی ئاسامنی شارا ئەخوێنم
فەرهاد كوژم ،فەرهاد نایە
بەاڵم گیانە!بەاڵم ئەی دەنگ
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دیوانەمو كەشكۆڵەكەم خەمی تیایە
بارانمو چاوەكانم لێزمەی تیایە
باخی زڕی لێوی زەردی مناڵەكان
زەردەخەنەی شیرین ئەگرێ
رووباری ئاو بۆ گەرووی شار رێگا ئەگرێ..ل319-1
لێرەشەوە پیرەژن هێامی ش��ەڕو ئ��ەو بەربەست و دروستكردنی
ئاستەنگانەیە ،كە بەهۆیەوە خەم و دابڕان....تاد هەتا كوشنت بەدوای خۆیدا
دەهێنێت ،ئەمەش هۆكارە سەرەكییەكەی نەگەڕانەوەی فەرهاد و ئاوەكەیە
بۆ شارو فەرهادیش هێامی سۆزو خۆشەویستی و دێوانەیی و خۆبەختكردن
لەپێناو خۆشەویستیدا.
-5لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(پێشنیاری رێبوارێكی دەربەدەر)()1973دا
ئەگەرچی فەرهادی وەك هێام هێناوەتەوە ،بەاڵم تەنها وەك فەرهادی كۆڵنەدەرو
رووبەروونەوەی بەربەستەكان وەك هێامیەكی كۆڵنەدانو هەڵكەندی كێوی
بێستون هێناوەتەوەو دەیەوێت ئەم كۆڵنەدانەی لێهەڵێنجێنێت و ئەوەمان
پێبڵێت ،كە شاعیریش وەك فەرهاد دەیەوێت كۆڵنەدەرانە رووبەرووی ئەو
نادادیە بێتەوە كەهەیەو ئەو دەنگانە بنوسێتەوە ،كەژێر دەستەن ،دەیەوێت
كۆڵنەدەربێـت ،شكاندنی كۆتەكانو بەرزكردنەوەی دەستی ئازادیو یەكسانی،
ئەگەرچی ئەم خەباتەی بۆ سەردەمی خۆی بەرهەمی نەبێ ،بەاڵم ئەمە
لەكۆڵنەدانەكەی الوازناكات ،بۆیە ئەوە دەخاتەڕوو ،خەباتی ئەو بۆ ئایندەیە،
چونكە كۆی ژیانی ئەگەر كۆڵنەدانیش بێت ،زەحمەتە بتوانێت ئەو نادادیە
بسڕێتەوە ،بەاڵم بەهیواوە لێدەڕوانێت كە دەتوان ێ بناغەیەكی بۆ دابڕێژێت،
هەروەها دەنگی بیاللیش بووەتە هێامی راگەیاندنی پەیام وسەردەمێكی نوێ،
ئەمەش هەرگیز ناتوانرێت مبرێرنێت ،چونكە پەیامەكەی پەیامی راستییە و
راستیش لە هەڵكشاندایە نەك بەپێچەوانەوە ،وەك دەڵێت:
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منم فەرهاد..گیانە..گیانە..منم فەرهاد
بەاڵم بەاڵم هاتنی من ،بۆ تاشینی بێستون نییە
هاتنی من لەبەرچاوی شیرین نییە
من ئەمجارە بەزەبری كینەی پاچی داد
ئەڕوخێنم دوا بناغەی كۆشكی شەداد
الوانەوەی زۆردارەكان ئەنووسم
لەسەر بەردی هەوارەكەی بەهەشتی عاد
نامەیەتر بۆ هەژارەكان ئەنووسم
ئەیخەمە ناو پاپۆڕەكەی سیندەباد
ئەلەرزێنم لقو چڵی دارستانی دورگەی ئاوات
من هاتووم ...پێتان بڵێم ..نامرێ نامرێ
هەرگیز دەنگی بالل نامرێ،
بانگی راستی بەهیچ هێزێك كپ ناكرێ..ل115
 -6شێركۆ بێكەس :لەشیعری(شاخ)( )1974/2/6دا ئەگەرچی شاخو كێوی
لەسەرەتادا وەك شاخو ناوە ئاساییەكەی بەكارهێناوە ،بەاڵم دواجار لەناوەڕۆكدا
شاخ هێامی بەرگری و رووبەڕووبوونەوەو قوربانیو پێشمەرگەیە ،بۆیە شاخو
پێشمەرگە ئاوێتەی یەكرتینو بەدرێژایی مێژوو ،شاخ بووەتە قەاڵو پشتی
كوردو هێزی سەرخستنی شۆڕشەكان ،وەك دەڵێت:
ئەم كێوانە ئەیانەوێ
بومەلەرزە رایان ژەنێ.
ئەیانەو ێ خۆشەویستیو مەرگ
بەگەردوونیان بناسێنن
پشكۆ لەشەختەی سنگیانا دەربهێنن
ئەیانەوێ لووتكە نەگریو دنیا بەبارانێ تەڕ بێ
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كەئەستێرە كوژراوەكان جێ پێی بەهاری
هەڵگرن.
ئەم كێوانە ئەیانەوێ
پرشنگ لەئاسۆ دابگرن..دیوانی شێركۆ بێكەس،ل51
یان:
ئەم شاخانە «گەزنەفۆن»ی
كۆنو نوێیان
خستۆتە ناو ئەشكەوتەوەو
دەمی ئەشكەوتیان بەتەرمی شەهیدەكانم
بەستوە
دیوانی شێركۆ بێكەس،ل.. 54
كەواتە گەزنەفۆنی كۆنو نوێ ئاماژەی راستەوخۆی هەموو ئەوانەن،
دەیانەوێ كوردستان داگیربكەن ،بۆیە شاخەكان دەكەنە گۆڕستان بۆیان،و بەو
ئەندازەی كە پێویست بێت شەهیدیشی بۆ دەدەن ،بۆیە شاخ هێزە ،توانایە،
پشتە.
یان:
ئەم كێوانە لەسەر پشتیان
كاسە سەری دێوی ڕەشی
چاخەكانیان هەڵ چنیوە.
پشوونادا
ئەسپی خوێنی ئەم شاخە
لەم رۆژەوە ئەحیلێنن
كەهۆگری غاركردنن لەدۆزەخدا
لەو رۆژەوە ئەحیلێنن ،پشونادەن
ئەسپی خوێنی ئەم شاخانە
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لەم رۆژەوە ئەحیلێن ێ
كەئەستێرەی قوربانیی خۆی
لەگۆمی سەنگەردا دیوە.
لەو رۆژەوە هەوری حیلەی ئەگرمێنێ
كەخۆی بەتۆفانی سەدەی،
مردن بەپێوە ناسیوە

..دیوانی شێركۆ بێكەس..ل557-5

-7عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(لێت نەگۆڕێ)( )1974/9/13لەم شیعرەدا
شاعیر ئەگەرچی نهێنییەكی خۆی بەكچێك دەڵێت ،بەاڵم لەگەڵ خستنەرووی
ئەم نهێنییەشدا بە فۆرمی هێام بەكاریدەهێنێت ،چونكە نهێنییەكەی(من
چیاییم) چیایی شاعیرە ،ئەم زاراوەش هێامیە بۆ دوو ئاڕاستە ،یەكێكیان بۆ
بەهێزی و قارەمانییەتییە ،كە شاعیر لێرەدا مەبەستی نییە ،بەڵكو ئاڕاستەكەی
ترە ،كە بریتییە لەدابڕاوی لەشارستانییەتو پەروەدە بوو بەكلتورو زاڵبوونی
كلتور بەسەر شاعیردا ،زاڵبونێك كەبەئاشكرا خۆی بەخەڵكی شاری(ئەستێ)
كوژە بزانێت ،كەواتە چیایش الی شاعیر ،دواكەوتەییو ناهۆشیاریو دابڕاویە،
بەتایبەتی لەمەسەلەی ژنو مافی ژنداندا وەك دەڵێت:
نهێنی خۆم
تائێستا بەكەس نەگوتوە
بە تۆی دەڵێم:
من چیاییم،
خەڵكی شاری(ئەستێ) كوژەم...
هەموو رۆژێ،
خوێنی(زین)ێك لەخەنجەرم دادەچۆڕێ
گەر دێیتەالم ،وریای خۆت بە
خۆشت نەوێم لێت نەگۆڕێ!..ل29
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جۆرەكانی سیمیۆلۆژیا لەشیعری شاعیراندا
 -1سیمیۆلۆژیای ناونیشان
ناونیشان سەرەتاو دیباجە ،یان كلیلێكە لە كلیلەكانی دەق ،یاخود
پرۆسەیەكی پەیوەندییەو دەرگایەكە بۆ چوونە ناو دەق ،چونكە دەق
بەگشتی لە خودی خۆیدا خاوەن دەاللەتی جیاوازە ،ئیدی ئەم دەقە كورت
بێت ،یان درێژ ،نوێ یان هاوچەرخ بێت گرنگ نییە ،بەڵكو گرنگ بوونی ئەو
پەیوەندییانەیە كە لەناو دەقەكەدا هەن ،چونكە سیمیۆلۆژیيەكان باوەڕیانوایە
شتێك لە دەرەوەی دەقەوە نییە ،بەو پێیەی هەموو شتەكان گوتارن و بە
شێوەیەك لە شێوەكان دەرەوەی دەق لەناو دەقدا لە ڕێگەی دەاللەتەكانەوە
دەبیرنێتەوە.
ناونیشان دەش ێ وشەیەك ،یان دەستەواژەیەك ،یان ڕستەیەك بێت،
ملكەچە بۆ چەندین ئەگەری دەاللی جیاواز ،ئەمەش لە ڕێگەی لێكدانەوەو
دەاللەتەكانەوە دیاریدەكرێت ،لیۆ ه��ۆك( )LEOHOEKپێیوایە» ناونیشان
كۆمەڵێك نیشانەی زمانییە(وشە ،دەستەواژە ،رستە )....كە لەسەر هەر
دەقێك دادەنرێتو دەاللەت لە ناوەڕۆكی دەقەكە دەكات و خەڵكی بەهۆی
ناوەڕۆكەیەوە دەوروژێنێت « ،1محمد مفتاح ناونیشان بە سەری دەق
دادەنێت ،2واتە وەك كۆڵەكەی ڕاگر وایەو پەیوەندی نێوان دەقی هاوسەنگ
و سەرەكەی رادەگرێت ،د .خالید حسین دەڵیت «ناونیشان بریتییە لەناونانی
دەق ،یان پێناسەكردن و ئاشكراكردنی و دەبێتە نیشانەی سیمیۆلۆژی و
مومارەسەی دەاللەتەكان دەكات ،لەسەر میانەی نێوان دەقو جیهان شوێنی
خۆی دەكاتەوە ،بۆئەوەی ببێتە خاڵی یەكرتبڕی سرتاتیژی ،كە دەق لە ڕێگەیەوە
گوزەر بۆ جیهان دەكات ،یان جیهان بۆ دەق ،بە مەبەستی تێپەڕاندنی میانەی
نێوانیان ،هەریەكەیان پێویستی بەوی دی هەیە « 3بەواتا ناونیشان پێكهاتەو
ناوەڕۆك یان ئاماژەكانی دەق دیاریدەكات.
جیرار جینێت دەڵێت» پاراتێكست  PARATEXTشوناس دەبەخشێتە
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دەقی سەرەكی و هۆكارێكە دەتوانێت دەقێك لە خودی خۆیدا بكاتە نوسین
و خۆی پێشكەش بەخوێنەر بكات»4واتە پاراتێكست و دەق لەخودی نوسین
بەرهەمدێنێت ،كەواتە ناونیشان گەورەترین ڕەگەزە كە پاراتێكست پشتی
پێدەبەستێت و وەك پێشەكی وایەو دەورەی دەقی داوە  ،جگەلەمەش
لەتوانایدایە بچێتە ناو قوواڵیی دەقو هاوكاری لێكدانەوەو تێگەیشتنی دەقە،
بە تایبەتی ئەگەر دەق دەقێكی داهێرناوی سەردەمی ئاڵۆز بێت.
لیۆ هۆك( )LEO HOEKدەڵێت «ناونیشان كۆمەڵێك نیشانەی زمانییە ،كە
دەتوانرێت لە سەر هەموو دەقێك دابرنێت ،لەپێناو دیاریكردن و ئاماژەكردن
بۆ پێكهاتە گشتیەكەیو سەرنجراكێشانی خوێنەر»5
«ناونیشان گرنگرتین پێشەكی دەق��ی هاوتەریبە و ه��ۆك��ارە بۆ
روونكردنەوەی دەاللەتەكانی دەق ،و دۆزینەوەی واتا رووكەشی وشاراوەكانی،
ئیدی تێگەیشتنی بن یان لێكدانەوەیی ،یاخود هەڵوەشاندنەوەیی ،یان
بنیادنانەوەیی ،جگە لەمەش ناونیشان كلیلی سەرەكییە بۆ چوونە ناو قوواڵیی
دەق و قووڵبوونەوە لەهێڵە نادیارەكانی»6
لەسیمۆلۆژیادا ناونیشان بە نیشانەیەك لە نیشانەكان دادەنرێت ،بۆیە
بایەخێكی زۆری پێدەدات ،لەبەرئەوەی ناونیشان ئاماژەی دەاللی زۆر
جیاواز لەخۆدەگرێت ،چونكە كورتكراوەی واتای دەقە ،بە واتایەكی تر
بریتییە لە پاراتێكست لەگەڵ ناوەڕۆكی دەقدا ،لەمبارەوە جیرار جینێت
دەڵێت»»سیمیۆتیكا گرنگیەكی گ��ەورە بەناونیشان دەدات ،بەو پێیەی
زاراوەیەكی جێبەجێكاری سەركەوتوە لە لێك نزیككردنەوەی دەقی ئەدەبیدا،
چونكە كلیلی سەرەكی دەقە ،هەروەها ناونیشان لە ڕێگەی بوونیاتە دەاللی
و رەمزیەكانەوە دەق هەڵدەوەشێنێت ،بۆئەوەی بونیادیبنێتەوە ،یاخود
ناونیشان كلیلێكی تەكنیكییەو پێوانەكانی دەقی پێدەدۆزرێتەوە»7
ئەگەر دەق سیستمی دەاللی بێت ،بەهەمان شێوەش ناونیشان سیستمێكی
دەاللیە ،ئەگەرچی روانینێكی رووكەشی ،یان سادەیی هەیە ،بەاڵم خاوەن
بونیاتێكی قووڵە و وەك خوێندنەوەیەكی ناوخۆییە و ئەو كارنامانەی لە
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شیعرەكەدا هەن ،لەوانەشە هەروا بەسادەیی نەتوانین لەدەاللەتی ناونیشان
و مەغزاكەی بگەین ،بۆیە وامانلێدەكات ،كە دەقەكە بخوێنینەوە ،بۆئەوەی
كۆدی ناونیشان بكەینەوە ،بۆیە «سیمیۆلۆژیای ناونیشان نزیكرتین وێنەی
سیمیۆلۆژییە « ،8ناونیشان بەو پێیەی خاوەن دەاللەتی كۆدی دەقەكانە ،بۆیە
ناونیشان بەهێزترین الیەنی ئیكۆنۆمی زمانە لە دەقی شیعرییدا ،جگەلەمەش
ناونیشان لەسەر ئاستی زمان بەپارچەیەكی زمانەوانی دادەنرێت و لەدەقەكەدا
بااڵ دەبێت و یاسا رێزمانییە سیمیۆلۆژییەكان تەحەكومی پێوەدەكەن.
جیرار جینێت دەڵێت «خودی پێناسەی ناونیشان ،زیاتر لەهەر ڕەگەزێكی
تری دەقی هاوتەریب ،پێشنیاری هەندێك دۆز دەكات و داوای هەوڵی زیاتر
لە رشۆڤەكردندا دەكات ،بەو پێیەی ناونیشان هەر لەسەردەمی رێنیسانسەوە
زیاتر شێوە پێكهاتەییە ،لەبەرئەوەی ڕەگەزێكی ڕاستەقینەیەو خاوەن
پێكهاتەیەو بە درێژی هەڵناسەنگێرنێ «9
ناونیشان بەو پێیەی پەیوەندییە لە نێوان نێرەرو وەرگردا ،لەسەر وەرگر
یان خوێنەرە ناونیشانەكە لە دووئاراستەوە بخوێنێتەوە :
.1وا سەیری بكات ناونیشان بونیاتێكی سەربەخۆیەو خاوەن دەاللەتی
تایبەتی خۆیەتی.
.2پەیوەستە بە بەرهەمی دەاللەتەكەوە ،بۆیە پێویستە لێرەوە بەرەو
كاركردنو پەیوەستبوونی بە دەاللییەتەكەوە هەنگاوبرنێت.
واتە یەكەم كاری سیمیۆلۆژیا لە ناونیشاندا شیكردنەوەی ناونیشانە لە
ڕێگەی ئەو دیالۆگەی ،لێكۆڵەر لەگەڵ ناونیشاندا دەیكات،و خستنە ڕووی
ئەنجامی ئەم دیالۆگە لەناو لێكدانەوەكەدا.
ناونیشان پەیامێكەو ئەم پەیامە لە نێوان نێرەرو وەرگردا دەگۆڕدرێتەوە
و بەشداریدەكات لە گەیاندنی مەعریفی و جوانناسیدا ،ئەم پەیامە بە كۆد
رازێرناوەتەوەو پێویستی بە كردنەوە هەیە ،چ لە ئێستا یان لە ئایندەدا ،بۆیە
ناونیشان كارنامەی دیاریكردن و وەسفی و ماناو سەرچاوەیی هەیەو لەسەر
بابەتی پەیامەكە چڕدەبێتەوە ،بەو پێیەی سەرچاوەو واقعێكی بنچینەییە،
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كە پەیامەكە گوزارشتی لێدەكات ،كۆی گشتی ئەم پەیوەندییە كە ناونیشان
لەڕێگەی كەناڵەكەوە ئاراستەی دەكات ،گەیاندنی پەیامە مەعریفییەكەیە،
وەك لەم هێڵكاریەدا خراوەتەروو:
ثةيوةندى
شاعري

ناونيشاى

خويَهةر

نيَرةر

ثةيام

وةرطر

بابةتى يةلَوةشانةوة
لةئيَستاو ئايهدةدا

خاوةى

جةختلردنةوة
لةسةر بابةتى ثةيامةكة

كارنامةى

دياريلردى و وةسفى
و سةرضاوةيي و
....تاد

طةياندنى مةعريفى
ء ئيستاتيلى

لەراستیدا چەندین ناونیشان هەن و هەر ئەمانەش جۆری دەقەكە دەستنیشان
دەكەن ،وەك دەقی شیعر ،چیرۆك ....تاد ،لەهەمانكاتیشدا كاتێك دەچیتە ناو
دەقەوە ،نانیشانی تری سەرەكی هەن ،وەك ناونیشانی دەقە شیعرییەكان ،جگە
ناخؤشى
بيَضارى
ناكامى
مةينةتى
سەرەكییەكە ،ناونیشانی
ناونیشانە
بەدەر لە
شیعرییەكەدا،
لەناو دەقە
لەمەش
تةنيايى
رِاسى
ذيان
غةمناكى
بيَ رِوناكى
تةنيايي
بيَ دةنطى
الوەكی ،یان لقی هەن و لەگەڵ پارچە كانی تردا جیادەبنەوە.
عمر سطایحی دەڵێت «مەبەست و دەاللەت لە ناونیشاندا دوو بنەمای
سەرەكین ،چونكە ناونیشان ڕۆڵێكی گرنگی لەسەر شیعر هەیە ،بەو پێیەی
ناونیشان لەخۆوە نییە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە نوسەر هەوڵێكی جدی دەدات،
تاوەكو ناونیشانێكی گونجاو هەڵبژێرێت ،كە لەگەڵ ناوەڕۆكەكەدا بگونجێت،
2
ئیدی لەبەر هۆكاری هونەری ،ئیستاتیكی ،دەروون��ی حەتتا بازرگانیش
بێت» ،10چونكە ئەمە وا لە خوێنەر دەكات ،دوای ئەو مەبەستە بكەوێت ،كە
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ناونیشان لە ڕێگەی رۆچوون لەكرۆك و قوواڵیی دەقدا پێیدەبەخشێت ،ئەم
لەخۆدا حەشاردانەی ناونیشان» ئیدی بیری سیاسی ،مەزهەبی ،ئایدۆلۆژی.....
هۆكاری بەشوێندا چوونی دەقە ،جگە لەمەش ناونیشان یەكەمین بەربەستە،
یان رووبەڕوو بوونەوەیە لە نێوان خوێنەرو دەقدا و یەكەمین بەیەكگەیشتنی
مادی(فیزیكی) هەستپێكراوە لە نێوان خوێنەرو نوسەردا»11
ناونیشان دەاللەت و ئیحالەیەكی دیاریكراوە لەسەر دەقێكی دیاریكراو،
لەبەرئەمەش دەقی داهێرناوی نوێ ،پێكهاتوە لە هاوكێشەی ناونیشان و دەق
و ناونیشانیش تاجی دەقەكەیە و لە ڕێگەی ئەم تاجەوە دەق لێكدەدرێتەوە،
یان سەیری دەقەكە دەكرێت ،لەبەرئەوەی ناونیشان سیامی دەقەو لەو ناوەدا
كورتكراوەتەوە.
عبدالله محمد الغذامی دەڵێت «شیعر لە ناونیشانەكەیەوە لەدایك نابێت،
بەڵكو ناونیشان لەوەوە لەدایكدەبێت و هەموو شاعیرێك ناونیشان دوایین
جوڵەی كاركردنییەتی لە دەقەكەدا « 12كەواتە ناونیشان ئەگەر دوایین كاری
نوسەربێت ،ئەوا سەرەتا و پێشەكی خوێنەرە ،كە لە ڕێگەیەوە لەهەموو
ڕوانگەكانی دەقەكەوە دەاللەتەكان دەپێوێت ،جگە لەمەش «بریتییە لە كلیلی
دەاللەتەكانی دەقو خوێنەر بۆ كردنەوە و روناككردنەوەی شوێنە تاریكەكانی
دەق بەكاریدەهێنێت «13
جاك فونتانیل( )JAQUEES FONTANILLEپێیوایە» ناونیشان لەگەڵ
نیشانەكانی تردا كە دەقی هاوسەنگە بۆی ،بریتییە لە بەشە دەگمەنەكانی ناو
دەق ،كە لەسەر بەرگ ڕەنگ دەدەنەوە» ،14لەگەڵ ئەمەشدا عبداملالك مرتاض
دەڵێت» ناونیشان پەیوەندێكی بەهێزی بەئۆرگانەكانی ئەو دەقەوە هەیە كە
بووەتە ناونیشانی ،هەروەها تەواوكەریەتی و جیاواز نییە لێی و بەوردی و
ئەمانەتەوە رەنگپێدەری دەبێت « ،15بەمەش ناونیشان وەك دەقێكی بچوك
وایە و مامەڵە لەگەڵ دەقێكی گەورەدا دەكات.
لیۆ هۆك دەڵێت «قورسە پێناسەیەكی دیاریكراو بۆ ناونیشان دابرنێت ،بەهۆی
بەكارهێنانی لە واتا جیاوازەكانیدا»،16كەواتە پێناسەكردنی ناونیشان پێناسەیەكی
كراوەو بەپێی مەبەست و مانای بەكارهێرناو دەتوانرێت پێناسە بكرێت.
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مێژووی بەكارهێنانی ناونیشان
أ-لەئەدەبی ئەوروپیدا:
بەكارهێنانی ناونیشان كارێكی نوێ نییەو ئەوروپیەكان لە كۆنەوە كتێبیان
نوسیوەو ناونیشانیان بۆ داناوە .ئەسینا گەورەترین ناوەندی زانست و كتێب
بوو لە جیهاندا»،17بەاڵم سەرقاڵ بوون بە دیاردەی ناونیشانەوە» لە ئەوروپاو
لە ساڵی  1968دەستپێكردوە ،بەهۆی لێكۆڵینەوەی دوو زانای فەرەنسی(د.
فرانسوا فوریە  )FRANCOIS FOURIERو(ئاندریە فینتنا ANDRIE
) FANTANAلەسەر ناونیشان ،بەناوی(ناونیشانی كتێبەكان لەسەدەی
هەشتدا)» 18ئەم كارەش»خستنەڕووی یەكەمین كاری رەخنەییە ،كە بایەخ
بە ناونیشان بدات و كارێكە بووەتە سەرەتایەك بۆ سەرهەڵدانی زانستێكی
نوێ كە خاوەن بنچینە و تیۆرو پەیڕەوی خۆیەتی ،كە زانستی ناونیشانە «19
پاشان لەساڵی (1973كلود دوتسی  )CLAUD DUCHETكاری لەسەر
ناونیشانی ڕۆمان كرد ،دواتریش(لیۆ هۆك )LEO HOCKدا ڕۆڵی گەورەی
بینی لە بنیادنانی زانستی ناونیشاندا ،بە تایبەتی لەگەڵ دەركەوتنی كتێبەكەی
لە ساڵی  1974بە ناونیشانی(سیفەتی ناونیشان) .20دواتر(چارلس گریڤال
 CHARLES GRIVELAلە كتێبی(بەرهەمی گرنگیدانی رۆمانوس)دا،
بەشێكی تایبەت كردوە بە هێزی ناونیشانەوە21.
دواتر جیرار جینێت لێكۆڵینەوەیەكی تەواوی لەسەر هاوسەنگیيەكانی
دەق نوسیوەو كاری لەسەر ناونیشان و گرنگی و كارنامەی ك��ردوە،22
دواتریش(روبرت چولز( )ROBERTE CHOLESلە كتێبی(زمان و گوتاری
ئەدەبی) و جان كوهن « »JEAN COHENلە كتێبی(بنیاتی زمانی شیعریی)
دا و جان مولینو( )JEAN MAULINOو هرنی میرتان )H. MITERAND
ڕۆڵیان هەبوو لەگەشەكردنی ئەم زانستە نوێیە لە ئەوروپادا»23
جگە ل��ەم��ان��ەش» ج��ون مولینۆ JEAN MAULINOو روب��رت
شولز( )ROBERTE SHOLESو جان كوهین( )JEAN COHENگرنگیان بە
ناونیشان داوە و ئەمڕۆ ناونراوە زانستی ناونیشان(،LA TITRO LOGIE»24
بە شێوەیەك» رەخنەگران رەهەندی سیمیۆلۆژییان لە رشۆڤەی پەیوەندیە
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دیالێكتیكییەكانی نێوان ناونیشان لە لوتكەی هەرەمەكەو بنیاتی پێكهێرناو لە
كرۆكی هەرەمەكەدا بەكارهێناوە»25
ڕەخنە گران پێیانوایە پەیوەندی نێوان ناونیشان و دەق لەسێ شێوەی
پەیوەندیدایە :
.1پەیوەندی سیمیۆلۆژی  :ناونیشان دەبێتە پەیوەندێك لە پەیوەندەكانی
كاركردن.
.2پەیوەندی بیناكردن :پەیوەندیيەكان لەنێوان كارو ناونیشاندا لەسەر
بنەمای بیناكردنەكە.
.3پەیوەندی ڕەنگدانەوەیی :تێیدا كارەكە دەخرێتە ناو ناونیشان بە
شێوەیەكی تەواو ،26هەموو ئەم رەنگدانەوەیەش لەوەوەیە كە ناونیشان
«بەهێزترین رەگەزی سیمیۆلۆژییە بۆ دەق و نوسەر لە ڕوانگەی وەسفەوە،
بەب ێ ڕەگەزەكانی تر ،چونكە سیامو ڕوخساریك بۆ دەقو قۆاڵییو رۆچوونی
بیرەكان دروستدەكات «27
ب -لە دەقی شیعریی كوردیدا
ئاشكرایە لەشیعری كالسیكیدا ،شیعرەكان ناونیشان بۆ دانەنراوەو شیعر
بەبێ ناونیشان نورساوە ،بەاڵم پاش هەوڵدان بۆ هاتنەئارای شیعری نوێ،
لەگەڵ خۆیدا ناونیشان بوویە بنەمایەكی سەرەكی ئەم هەنگاوەو لەگەڵ
خۆیدا ناونیشانی كردە شوناس و دەقی هاوسەنگ ،بۆیە شاعیرانی كورد
لەسەدەی بیستەمداو بەتایبەتیش لەدوای سااڵنی بیستەوە ،بایەخ و گرنگێكی
زۆریان بە ناونیشان داوەو ناونیشانیان كردوەتە دەروازەی شوناسی دەق ،ئەم
راستیەش بەسەرەنجدان لە ناونیشانی دەقە شیعریەكان دەبیرنێت ،بۆمنوونە
یەكەمین دەقی شیعری كوردی ،كە ناونیشانی بەكارهێنابێت ،شیعری(جووت
و گا شتێكی چاكە)ی شێخ نوری شێخ ساڵحە و تێیدا ناونیشان بووەتە دەقی
هاوسەنگ ،وەك شاعیر دەڵێت:
جووت و گا شتێكی چاكە
لەباس هەر شتێ پیاڕاگەیشتین ئێمە نوسیامن
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ئیرت بابێینەوە سەر باسی جوتیاری و زەوی كێاڵن
لەپایزدا خەریك جوت و تۆو چەندن ئەبێ تاسەر
لەماڵ خۆت ئەنویت و بێ عەزیەت ئاوی ئەدا باران
لەعەرزی وشك و رەق توتن پەیابێ و ئەشی فرۆشن
كەوابێ با هەموو دەس كەینە جووتیاری و زەوی كێاڵن28..
دووەمین دەقە شیعریی كە ناونیشانی بەكارهێنابێت هەردوو دەقە
شیعریی( بۆ خاڵصە ،حیكایەتی ئەم و ئەو)ی( م .فەوزی)یە ،بۆمنوونە:
بۆ خالصە
ئافەرین ئیامن خاڵص وایە رێی پێ بردوە
وەك لە دوو یەك گرح ئەكا جەمعیشی ئەڵبەت كردوە
من ئەوا ئەحواڵی ئایر و خانەقایم پێ وتی
خولە تیكەش پرسی تەرشیفت بە كەركوك فەرموە
فەوزیا خاڵص كەسبی سۆفی و دەروێش ئەكا
بۆگوناهی خۆی مقەڕڕە تولە رێ لێتێكچوە29..
حیكایەتی ئەم و ئەو
تەصادف كەسێ چوو بۆ ئەو خوارە
دوانیش نزاعیان دەبێت بەم قەرارە
چە ئەمیان چە ئەویان ئیلال من لەپێشم
لەالی ئەو كەسەی وا لە عالەم دیارە30..
سێیەمین دەقە شیعری كوردیش ،كە ناونیشانی بەكارهێنابێت ،دەقی
شیعری( بەهار)ی زێوەرە ،كە لە رۆژنامەی پێشكەوتن ،ژمارە( )52رۆژی
 1921/4/21باڵوكراوەتەوە ،وەك دەڵێت:
بەهار
وەرن یاران تەماشاكەن چە رەنگین نۆ بەهارێكە
لە فەیزی رەحمەت و بارش هەموو جێ سەبزە زارێكە31..
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گرنگی ناونیشان
بەگشتی ناونیشان لەدەقدا ،بووەتە پێویستێكی گرنگ و لە شیعری
نوێشدا ،بووەتە پێویستێكی سەرەكی دەق و هیچ دەقێك ناتوانێت بێ
ناونیشان بێت ،مەگەر شاعیر بیەوێت بەمەبەست و بۆ ئامانجێك ئەم كارە
بكات ،ئەویش دیسانەوە هەڵگری نیشانەو كۆدی خۆیەتی ،بۆیە پێویستی بە
لێكدانەوەی سیمیۆلۆژیانە هەیە ،چونكە لە شیعری نوێدا ،شاعیر نەك هەر
ناونیشان بەكاردەهێنێت ،بەڵكو هەوڵێكی جدیش دەدات تاوەكو وردەكاری
و هونەری و ئیستاتیكیو ...تاد تێدا بەكاربهێنێت ،یان هەڵگری ئەمانە بێت،
بۆیە ناونیشان لە رشۆڤەكردنی میتۆدی سیمیۆلۆژیدا ،گرنگی و بایەخی
دەردەكەوێت.
كارنامەی ناونیشان هەندێ جاریش لەرێگەی دەقەوە دیاریدەكرێت ،واتە
رسوشتی دەقەكە ئەم كارنامەییە دیاریدەكات ،چونكە خوێنەر ،یان لێكۆڵەر
لەسەرەتادا كارنامەو رۆڵ و گرنگی ناونیشانی بۆ دەرناكەوێت ،تاوەكو
دەقە شیعرییەكە نەخوێنێتەوە» ،32چونكە لە رێگەی دەقەوە لە ناوەڕۆكی
ناونیشان دەگەین ،هەرچی ئامربتۆ ئیكۆیە پێیوایە»كارنامەی تایبەتی ناونیشان،
وروژاندنی بیرەكانە ،نەك جێگیركردنیان»33
سیمیۆلۆژییەكان گرنگیەكی زۆریان بە ناونیشان داوە ،چونكە» ناونیشان
پاڵپشتێكی بەهێزی هەڵوەشاندنەوەی دەق و لێكدانەوەیە لەسەری ،چونكە
زانیارێكی گەورەمان لەسەر گونجاندنی دەق و تێگەیشنت لە ئاڵۆزیەكانی
پێدەبەخشێت» ،34بۆیە بایەخدانی سیمیۆلۆژییەكان بە ناونیشان نە لەخۆوەیەو
نە لە ڕێگەی رێكەوتەوەیە ،بەڵكو ناونیشان «پێویستیەكی نوسینە»35
جگەلەمەش سیمیۆلۆژیا لەلێكۆڵینەوەی دەقی ئەدەبیدا ،بە گرنگی ناونیشان
دەستپێدەكات ،بەالیانەوە ناونیشان وەك كرۆكی ناوەندی دەق وایە ،رۆمان
یاكۆبسن»باس لە كارنامە سەرەكیەكانی دەكات ،كە بریتین لە(سەرچاوەیی،
میتا زمانی ،تێگەیشتنی ،هەڵچوونی ،سەرنجڕاكێشی و كارتێكردنی ،پەیوەندی )
و ناونیشان لە مامەڵەكردن لەگەڵ دەقدا ،لە ڕەهەندە دەاللی و رەمزییەكاندا،
بە كلیلی راپەڕاندن دادەنرێت «36
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كەوایە لەمڕۆدا ناونیشان بووەتە زانستێكی سەربەخۆو بنەماو یاسای
خۆی هەیە ،بۆیە هەموو خوێندنەوەو هەوڵدانێك بۆ دۆزینەوەی كۆدەكانی
دەق ،پێویستە لەناونیشانەوە دەستپێبكات.
جۆرەكانی ناونیشان
.1ناونیشانی سەرەكی « : »LE TITRE PRINCIPALEئەو جۆرە
نیشانەیە كە دی��وان ،یان كتێب ،یان سیامی شتەكەی پێ دەنارسێتەوەو
خاوەنەكەی بە هەموو هێزو توانست و ئەزمونێكی خۆیەوە ،هەوڵدەدات
بااڵی بكات ،لەپێناو رووبەڕووبوونەوەی بەرامبەرو خوێنەر ،ئەم جۆرە
ناونیشانەش بە «ناونیشانی راستەقینە ،یان بنچینەیی و سەرەكی ناودەبرێت
« ،37یاخود «پسوڵەی پێناسینەو شوناس دەداتە دەقەكە»38
.2ناونیشانی ناسەرەكی ،الوەك��ی(م��وزەی��ەف) : FAUX TITRE
ئەو جۆرەیە كە لەدوای جۆری سەرەكی دێت و(بریتییە لە كورتكراوەو
دووب��ارەك��ردن��ەوەی ج��ۆری س��ەرەك��ی ،كارنامەی ئ��ەم ج��ۆرە ناونیشانە
جەختكردنەوەو بەرزڕاگرتنی ناونیشانی سەرەكییە) 39زۆر جاریش «لە نێوان
بەرگو الپەڕەی ناوەوەدا دێت»40
.3ناونیشانی لقی( :)SOUS TITREئەو جۆرەیە كە لەدوای ناونیشانی
سەرەكی و وەك سەرناوی پارچەو پەرەگرافەكانی شیعرەكەدا دێن ،یان «زۆر
جار وەك ناونیشانی بەش و بابەتەكان ،یان پێناسەی ناو كتێبەكە دێت ،هەندێك
زانا بە ناونیشانی الوەكی یان ناونیشانی دووەم ناوی دەبەن»41هەموو
ئەمەش لەپێناو(تەواوكردنی واتاكەدا دێت)42
.4ناونیشانی ئاماژەی فۆرمیی« :ئەو ناونیشانەیە كە جۆری دەق و
ڕەگەزەكەی لە ڕەگەزەكانی تر جیادەكاتەوە ،وەك(چیرۆك ،رۆمان ،شیعر،
شانۆ)،هەرلەبەر ئەمەش دەتوانرێت ناو برنێت «ناونشانی فۆرمیی»43
 .5ناونیشانی بازرگانی( : )TITRE COURANTئەو جۆرە ناونیشانەیە
كە خۆی لە بەرگێكی رازاوەی ئیستاتیكی و فكریدا دەردەخات و كارنامەی
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ئەم ناونیشانە سەرنجراكێشانی خوێنەرە ،كە ئەوەی بەالوە گرنگە(ئیستاتیكا،
بیر )....،لە ڕەهەندە بازرگانییەكاندا «زۆرب��ەی كاتیش ئەم جۆرەیان بۆ
ڕۆژنامەو گۆڤارەكان بایەخی پێدەدرێت و بەكاردێت»44
بەگشتی ناونیشان رۆڵێكی گرنگی لە دەقدا هەیە ،بەاڵم جۆری ناونیشان
و فۆرم و مەبەستی نوسینی ناونیشانەكە ،رۆڵەكە فراوانرتو گرنگرت دەكات،
بۆمنوونە ناونیشان پرسیار ،یان نوێرناو و گشتی بێت ،لەدەقدا چوارچێوەیەكی
فراوان داگیردەكات و دەاللەتی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت ،واتە هەڵگری
دەاللەتێكی چڕن ،بەمەش ناونیشان لە دەقی نوێ و هاوچەرخدا ئامادەییەكی
زۆری هەیە.
سیمیۆلۆژیای ناونیشان لەشیعری شاعیراندا
قۆناغی یەكەم 1958 – 1950 :
 -1هەردی  :لە شیعری(چەپكە گوڵێك بۆ ست فامتە)( )1950ناونیشان
بریتییە لە چەند وشەیەك و واتاكانیشیان لە ناونیشادا ئاسایین ،بەاڵم خوێنەر
ناچارە دەق بخوێنێتەوە ،بۆئەوەی لە پەیامی ئەو چەپكە گوڵەی هەردی
بگات ،لێرەدا گرنگ نییە ست فامتە كێیە ،ئەوەندەی گرنگە ئەو چەپكە
گوڵەی بۆ ست فامتە چەندێك جوانی و گرنگی تێدایە ،چەندێك دەقی نەمرو
پەیامی شیعریی دروستكردوە ،ست فامتە لە دەقدا ئەوەیە ،كە چەپكە گوڵێكە
كە وەك وەسفەكان ئەویش تایبەتە ،بێگومان لەسەرخستنی ،یان گەیاندنی
پەیامی خۆشەویستی فامتە ،یان ئافرەتێك زۆر سەركەوتوو بووە ،ئەگەرچی
لەسەردەمی ئەو شیعرەدا فامتە ناوێك خراوەتە ناو ناوانەوە ،بەاڵم هەردی
شاعیر لە پێشەكی چاپی دووەمدا ئەو قسانەی رەتكردوەتەوە ،بەاڵم لەدوا
چاوپێكەوتنیدا كە لە كەناڵی( )KNNپەخشكرا ،نكوڵی لە پەیوەندیەكە نەكردو
هاوسەرەكەشی ئاگاری خۆی لەم مەسەلەیە راگەیاند ،بەپێی لێكدانەوەی
دەقەكەش ست فامتە ناوێكی خەیاڵزای خۆشەویستی شاعیرە ،لەگەڵ ئەوەشدا
دەربڕینی هەستێكی ڕاستەقینەی پیاوێكی هەژارە بۆ كیژێكی خانەدان،
واتە خستنە رووی جیاوازی دوو چینی جیاواز لەبەرگی خۆشەویستی ست
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فامتەدا ،چونكە لەدەقدا بەئاشكرا بە بوكی خەیاڵی دەناسێت ،ئەمەش
لەو بێهیوابوونەوە سەرچاوەی گرتوە ،كە دڵنیابووە ل��ەوەی دابڕاندنەكە
هەتاهەتاییە ،چونكە الی هەردی بەڕاستی هەربووكی شاعیرە  ،لەم بارەوە
هەردی دەڵێت» بە بیرمدا هات كە چەند شیعرێكی دڵداری رێك بخەم كە
لە ناوەڕۆكدا جیاوازی چینایەتی پیشانبدات ،بەاڵم بەجۆریك بێت كە لەگەڵ
زەمینەی گشتی شیعرەكەدا بگونجێت ،نەك بیروڕایەكی سانا بێت و بەزۆر
ئاخرنابێتە ناو شیعرەكەوە» 45هەروەها دەڵێت» ئەو جیاوازیە چینایەتییەو
ناگەڕێتەوە بۆ من و ئەو كچەی ناونراوە ست فامتە ،مەبەستم ئەوە نییە ،كە
ئەو جیاوازیە نەبوو ،چونكە ئەو كات من بێكار بووم ،بەڵكو مەبەستم ئەوەیە
ئەگەر كچەكەش زۆر هەژاریش بوایە ،هەر وام پیشاندەدا ،كە لە چینێكی
لەخۆم بەرزترە» 46لەراستیدا ست فامتە لە گوندی عەبابەیلێ مامۆستا بووە
و لەگەڵ هەردی بووە لە هەڵەبجە ،جیاوازییەكەش ئایدۆلۆژی و حزبی بووە،
نەك لەنێوان ئەم دوانەدا ،بەڵكو لەنێوان هەردی و كەسوكاری ژنەكەدا بووە،
هەر ئەمەش شكستی بەیەكگەیاندنیان بووە ،دواجار خۆشەویستی شێتانەی
ئەحمەد هەردی بۆ فامتەو كارێگەری لەسەر خەیاڵزای شیعریی ،وایكردوە
شكستە راستەقینەكە ،بخاتە قاڵبی خەیاڵی ،لەپێناوی بەهێزی و نەمری
شیعرەیدا ،هەرئەمەش وایكرد ،ئەم شیعرە ببێتە ناسێنەری توانستی شیعری
شاعیر.
ئەگەرچی ناونیشان بریتییە لە چەپكە گوڵێك ،بەاڵم ئەم چەپكە گوڵە
لە(خۆشەویستی ،پەرسنت ،سكااڵ ،راز) پێكهاتوەو ئەمەش ئەوە دەردەخات،
كە فامتەو شاعیر پەیوەندییان هەبووەو دواتر ئەم پەیوەندییە ،بووەتە
پەیوەندییەكی دوور بە دوور و فامتە بووەتە هێزی دەق ،وەك دەڵێت :
فامتە! دووچاوی مەستت ،پڕ تەلیسمی جوانی یە
پڕ شەرابی خۆشەویستی و عارەقی یەزدانی یە،
بوكی ڕازاوەی خەیاڵم گیانەكەم ست فامتە!
تاقە پڕشنگێكی چاوت ئەوپەڕی ئاوامتە
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خۆشەویستی وا كە نامەی خوایە بۆ پێغەمبەران
بەرزو ناسك ،وەك هەناسەی پڕ گواڵوی دولبەران
نەك وەكو حەزكردنی دینارو گەوهەر پەروەران
ئەو كەسانەی بۆ قڕانێ ،چەندە دڵتان هەڵوەران!
خەڵقی تر ،پارە پەرستی ،با بكەن ،ست فامتە
من بەتەنیا ،تۆ پەرستی ،ئەوپەڕی ئاوامتە ..ل 68
لێرەدا شاعیر پەرستنی ست فامتە دەكاتە ئەوپەڕی ئاواتی ،كە ئەم
كارەی زۆر بەئاسانی دەتوانێت بێتە دی ،پەرستنی الی شاعیر رێگر نییە ،بۆیە
پەیوەندی دەق و ست فامتە پەیوەندی دەق و پەیامی دەقییە.
كەوایە لەبەرامبەر ئەو وەسفانەی ،كە شاعیر بۆ ست فامتەی كردووە
بە شێوازی جیاواز ،شیاوی ئەو چەپكە گوڵەیە ،كە كردویەتییە شوناسی
شیعرەكەی ،واتە ست فامتە بەرهەمهێنی دەقێكی خۆشەویستیەو لەگەڵ
دەرخستنی رادەی خۆشەویستی كچەكە لەبەرگی چینایەتی جیاوازدا لەالی
شاعیر و رەتكردنەوەی جیاوازی و زاڵكردنی خۆشەویستی بەسەر بەرستەكاندا،
كەواتە ئەم ناونیشانە نەهێشتنی جیاوازیيە جۆربەجۆرەكانە لەناو دەقدا.
هەروەها شیعری(ڕازی تەنیایی)( )1951ئەگەرچی ناونیشانی دەقێكی
شیعریە ،بەهەمان شێوەش ناونیشانی دیوانە شیعری ئەحمەد هەردیيە،
بۆیە رازی تەنیایی لەم دەق �ەو لەدیوانەكەشدا دەرخستنی ئەو الیەنە
شاراوانەی ژیانی شاعیرە بە شێوەیەكی راست ،یان بە ڕاشكاوی لە قاڵبی
دەقی شیعرییدا ،ئەمەش دوا دەریچە(مەنفەس)ی شاعیر بۆ خستنەڕووی
الیەنە پەنگخواردوەكانی ناو دڵو دەرونی ،هەر لەبەرئەمەش ئەم ناونیشانە
كراوە بە ناونیشانی دیوانەكە ،ئەگەرچی راز هەردەبوو بەتەنهانی و پەنهانی
مبایەتەوە ،لەگەڵ ئەوەی هی تەنهایی خودی شاعیریش بن ،بەاڵم شاعیر
مەبەستیەتی دەروونی خۆی بكاتەوە ،ئەگەر بە دەریچەیەكی بچوكیش بێت،
بۆیە لە خودی ناونیشانەكەوە خوێنەر راستەوخۆ وێڵە بەدوای رازەكانی
شاعیردا بە گشتی لەناو دیوانەكەیداو لەناو ئەم شیعرەشدا بەتایبەتی ،لێرەشدا
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295

رازەكانی دووالیەنەن ،ئەوانەن كە خۆی لە دڵی خۆیدا و بەتەنیا لە قاڵبی
شیعریدا دەریبڕیون ،چونكە لە دەقەكەدا ئەو رازانە دەخاتە روو ،كە ژیانو
ناخۆشی ....تاد بۆی دروستكردوەو لەالی كەس دەرینەبڕیوە ،كە كاریگەریان
لەسەر شاعیر هەبووە ،بە پێچەوانەوە هەڵوێستی هەبووە ،وەك دەڵێت :
ژیانو ئەركی ناخۆشی ی :پەپولەی ئارەزووی كوشتم
شەرابی جامی دڵداری ،لەتافی الوییا ،رشتم ..ل 79
كەواتە ژیان و ئەركەو ناخۆشیەكانی تەمەنی دڵداری لێسەندوەتەوە ،واتە
یەكێك لە رازەكان لەبەر ژیان ناخۆشی نەیتوانیوە دڵداری بكات و زۆریش
حەزیكروە بیكات ،كە ئەمە مافێكی رسوشتی هەموو مرۆڤێكە ،بەاڵم لەبەر
واقیعی بیركردنەوەی هەردی لەخۆی و بەرامبەرەكەی ،بەوەی لەالیەك
كێشەی ئایدۆلۆژیاو لەالیەك الیەنداری ،ئەم حەزەی كردوەتە ڕازی شاراوەو
لە كۆبوونەوەی ئەم ڕازەش ،دنیایەك خەم و ناخۆشی لێكەوتوەتەوە ،لەگەڵ
ئەوەی نەدەبوو ئەمە ببێتە كێشەو بەربەستی دابڕان ،وەك دەڵێت:
تەمی ڕۆژانی پڕ مەینەت ،وەها تاریك و چڵكن بوو
نیگاری خۆشەویستی دڵ ،پەری ئاسایی ،تیا ون بوو!
شەوی تەنیایی ،رووناكی چرای ئاواتی ،خنكانم
دەسی ناكامی ،ئاوازی دەرونی كەلیی ،تاسانم..ل79
كەواتە ژیان و ئەركە گرانەكەی كە ناچاریكردوە بە تەنیایی شەو ،بۆیە
دەیەوێت ئەم دەردە بە شیعر رابگەیەنێت ،چونكە زاڵمی ژیان وایكردوە،
ئیدی نەتوانێت لە ناخیدا ئەم هەموو تاسەیە بشارێتەوە.
الیەنەكەی تری ئەم ناونیشانە خستنەرووی تەنیایی و ئەو گرفتانەی ،كە
تەنیایی بۆی دروستكردووە ،وەك دەڵێت :
لەتەنیایی شەوی ژینا ،ئەنێم هەنگاوی كوێرانە!
نی یە دەستێ ،دەرمبێنێ لەناو ئەم گۆڕە وێرانە
نی یە تەنیا پەریزادێ ،كە پاڵم پێوەنێ ،نازی
كە بەهرەی سیس و ژاكاوم ،ببوژێنێتەوە،
 ..رازی تەنیایی ل 80
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خاوةى

جةختلردنةوة
لةسةر بابةتى ثةيامةكة

كارنامةى

دياريلردى و وةسفى
و سةرضاوةيي و
....تاد

طةياندنى مةعريفى
ء ئيستاتيلى

كەواتە رازی تەنیایی بریتییە لە ژیانی شاعیر و رازەكانیش خۆیان لە
ئەركی ناخۆش و خەم و گرفت ،تەنیایی شەودا دەبیننەوە ،ئەمانەش واتە ژیان
و رازەكانی شاعیر وەك لەم هێڵكاریەدا خراوەتەروو:
رِاسى تةنيايى

ذيان

ناخؤشى

مةينةتى

ناكامى

بيَضارى

تةنيايي

بيَ رِوناكى

غةمناكى

بيَ دةنطى

 -2گۆران :لە شیعری(بەستەی نەبەز)( ) 1953دا ناونیشان دەستەواژەیەكەو
نەبەز وەسفی بەستە دەكات ،لە خودی ناونیشانەكەوە پەیامێكی بەهێزی
شیعرەدا بریتییە لە پەیام و نەبەزیش،
لێدەخوێرنێتەوە ،چونكە بەستە لەم
2
واتە ئەو دەنگ و پەیامەی كە مرۆڤی مەرد بەرهەمێدێنێت ،ئەم ناونیشانە
ئەگەرچی لەدوو وشەی جیاواز پێكهاتوە ،وەك بەستەو نەبەز ،كە بەتەنها
هەریەكەیان كارنامەی خۆی هەیە ،بەاڵم پێكەوە پێكهاتەیەكی ئایدۆلۆژی،
یان قارەمانی ،یان كاریگەری دروستدەكەن ،ئێمە لە راڤەی نەبەزەوە لەمانای
بەستەكە تێدەگەین ،كەواتە سەرەتا پێویستە جەخت لەسەر وشەی دووەم
بكەین ،مانای نەبەز چی دەگەیەنێت و كێ دەگرێتەوە ،دواتر لەرێگەی بەستەو
گرێدانی لەگەڵ نەبەزدا تێدەگەین ،كە نەبەزەكە لەهەوڵی دروستكردنی
گوتارێكدایە ،دواتر لەڕێگەی دەقەكەوە ،تێدەگەین جۆرو قەوارەی گوتارەكە
چییە ،واتە گۆران دەیەوێت رۆڵی كەسێكی نەبەزمان پێ نیشانبدات ،تاوەكو
خوێنەر بزانێت ئەو رۆڵە چییە ،ئایا ئەم رۆڵە توانای گۆڕانكاری هەیە ،بەو
پێیەی كەسەكە نەبەزو قارەمان و چاونەترسەو گریامنەكان ئەوەدەخەنەروو،
كە توانای گۆڕانكاری هەیە ،چونكە تاكێكی ئاسایی نییە ،لەسەرو ئەمانەشەوە
بەستەی نەبەز ،بەر لەوەی بیبەستینەوە بەدەقەكەوە بەمانای ئەوەدێت ،كە
نەبەزو نەبەردەكان هەمیشە دەنگیان بەرزەو ئەم دەنگانە دەبنە رسودو
بەستە ،كەواتە لێرەدا چەقی فرێزەكە خۆی لەوشەی نەبەزدا دەبینێتەوە ،واتە
دەبێت ئێمە پێشرت ئاگاداری رسوشتی نەبەز بین و پێناسەی بكەین ،ئەوانە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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كێن كە نەبەزن ،بۆچی نەبەزن ،ئایا ئایدۆلۆژیایەك یان بیرێك لەپشت ئەم
نەبەزیەوە هەیە ،دواتر دێینە سەر وشەی یەكەم(بەستە)كێ دەگرێتەوە ،ئازاو
نەبەزەكەكان ،ترسنۆكەكان ،كەوایە بەستە لەگەڵ هاوشێوەكانیدا كاردەكات،
كەوایە گۆران لەم دەق��ەدا نەبەز و دژی دەسەاڵتەو ب��ەرووی دەسەاڵتدا
دەچێتەوەو كەلەپچەو زیندان ناناسێت.
شاعیر هەر لە ناونیشانەوە ئەوە دەخاتەروو ،دەكرێ بە جەستەو لە
چوارچێوەی چەند دیوارێكدا دیل بێت ،بەاڵم پەیام و ئایدۆلۆژیاو بیرەكەی،
لەپەیام و بوونییەتی بەرامبەرەكەی بەرزتر و بەهێزتر دادەنێت ،بەواتایەكی
تر(نەبەز) كە هەڵگری خاسیەتی تێكۆشانە ،لەهەمانكاتدا دەاللەتە لە بوونی
ستەم و چەوسانەوە ،ئەمەش بەرهەمهێنی ئەم بەستەیە ،بۆیە دەڵێت :
من ئەو دیلەم لەزیندانی تاریكا
هەتاوی بیر رووناك ئەكا بەرچاوم،
بەناو هەزار حەلقەی داوی باریكا
قەفی زنجیر ئەپچڕێن ێ هەنگاوم!
من ئەو دیلەم لەپشت شورای پۆاڵوە
ئاسۆی هیوای گەشم هەرگیز ون ناكەم ..ل 270
ئەم بەستە نەبەزەش الی گۆران ،بریتییە لەو هیوا گەشەی ،كە لەبیریدا
دەریدەخات ،ئەگەرچی لەناو زیندانیشدایە ،بەواتایەكی تر ئەگەر بەستەكەی
نەبەز نەبێت ،ناتوانێت قەفیی زنجیر بپچڕێنێت ،لەگەڵ ئەمەشدا بەستەكەی
بەستەی سورە و ئەم بەستەیان پەیامی تایبەتی نییە ،بەڵكو گشتیە ،بۆیە
بەرزیەتی پێ دەبەخشێت:
لەرووی ئاسامن و بەگڕی سوور نوورساوە
من ئەو دیلەم ئامانجم قیبلەی گشتە
باسامداربێ و پڕ دڕك بێ رێی راستم
من ئەو دیلەم كە دیل كەری زۆردارم
دڵی لەبەر گوڕی ناڵەم ئەلەرزێ،
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تا شڕتر كا كەڵبەی لەشی زامارم
خۆی خراپرت لەناو خوێنا دەگەوزێ!
من سەربازی ئامانجێكم :پیرۆزە،
فیداكاری رێگایەكم :بێگەردە،
رەنجێك ئەدەم رەنجی پیاوی دڵسۆزە،
لەرێیەكا بێباك ئەمرم :رێی مەردە ..ل 271-270
ناونیشانی( بەستەی نەبەز) كە لەم دەقە ن��راوە ،لەم دوا كۆپلەوە
نەبەزیەكەی سەرچاوەدەگرێ ،بەوەی سەربازی ئامانجی پیرۆزەو لەڕێی
مەردایەتیدا دەمرێت ،واتە تەسلیمبوون نازانێت ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا
بەگشتی لە دەقەكەدا نەبەزین بەرجەستەبووە ،چونكە شاعیر دەیەوێت
ئەوە بڵێت لەگەڵ ئەوەی دیلە ،بەاڵم دیلكەری زۆردارە ،تاكە هۆكاری
دیلكەری زۆرداری شاعیر لەم ساتەدا ،بەستە بەرزەكەیە كە وا لەشاعیر
دەكات خۆڕاگربێت ،ئیرادەی بەهێز بێت ،بەم ئیرادە بەهێزیەش زۆردار
دەكاتە دیلی پەیامەكەی ،هەرلەبەر ئەمەش چەندێك لەشی زامدار بكات،
خۆی لەبەر بەهێزی ئیرادەی زەجركێش دەبێت ،كەوایە بەستەی نەبەز ئەو
پەیامە خۆڕاگری و نەبەزینەیە ،كە لەبەرامبەر چاوسوركردنەو ئەشكەنجەدانی
دوژمندا بەهێزبووە ،هەموو ئەمەش لەپێناو پاراستنی ئامانجی پیرۆزدایە،
ئەمەش مانەوەی سەركەوتنەو مردنیش شەرەفی خەباتە.
كەواتە خودی ناونیشان بریتییە لە پاراتێكستی دەقە شیعرەكەیەو كۆی
گشتی شیعرەكە ،تەواوكەری ناونیشانە ،یان بە پێچەوانەوە.
هەروەها لە شیعری(لەبنی ب��ی��را)( )1953بەهەمان شێوە ناونیشان
بریتییە لە دەستەواژەیەك و هاوەڵكاری شوێنە ،لەبەرئەوە بەرلەوەی دەق
بخوێنینەوە ناونیشان هەستێكامن لەال دروستدەكات ،بەوەی كارەساتێك یان
كێشەیەك لەپشت ئەم ناونیشانەوەیە ،بەوپێیەی بیر خۆی لەخۆیدا جێگەیەكی
مەتریسیدارەو چەندێتی تێدا شاراوەتەوە ،بۆیە بنی بیر ،واتە كانگای مەترسی،
یاخود هەتا قووڵی بیرەكە زیاتربێت ،ئەوا رێژەی ئازارەكان لەزیادبووندایە،
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ئەم ناونیشانە ئاماژەیەكیشە بۆ كاركردن وەك ئ��ەوەی كرێكارێك لە
زەمەنی راب��ردودا لەنێو ئەم بازنەدا كاریكردوە ،لەپێناو بژێویی ژیانی
خۆی ،لەهەمانكاتدا ئەم بنی بیرە دەبێتە فەزاێكی جێگەیی ،یان شانۆیەك
بۆ منایشكردنی رووداوەك��ان ،ئەم بیرەش واتە هەستكردن بەئازارو ماف
خواردنی كرێكار ،ئەمەش تەقینەوەی بیری شاعیرەو لەهەمانكاتیشدا بخۆری
رەنجی كرێكارانە ،كەوایە بنی بیر شانۆی ئازارو گوتاری كرێكارە ،لەمەشدا
بانگەوازەكەی بانگەوازی سۆسیالیستی ماركسیە ،بۆیە دژ بە سەرمایەدارو
ئیمپریالیزمە.
ئەم ناونیشانە ئەو پەیامە دەبەخشێت ،كە مرۆڤ لە قوواڵیی و لە تاریكیدا
رووبەرووی بەربەستەكان دەبێتەوە بۆ ئەوەی بژی ،ژیان قوربانی دەوێ ،ئیدی
لە هەر شوێنێك بێت،واتە مرۆڤ كە قوربانیدانی هەبوو ،ئیدی پۆزشی بۆ
شوێنی ژیان نابێت ،چونكە گرنگ دۆزینەوەی ئامانجە لە ڕێگەی هەوڵدانەوە،
شاعیر ئەمەش هەر لە سەرەتای دەقەوە دەخاتە روو،وەك دەڵێت :
وەك قرژانك و وەك مشكو مار
بەم كونەدا هاتوومە خوار .....ل 272
شاعیر دەیەوێت ئەوە بڵێت كاركردن لەبیردا گرانە ،بۆیە ناونیشان
باسكردنە لەو ناڕەحەتی و ناهەمەتیانەی كە كرێكارێك لە بیری نەوتدا
كاریكردوە ،و هەموو دەردەسەریەكانی بۆ كرێكاری مەمریو مەژی دەبێت
و خێرەكەشی بۆ خاوەن كۆمپانیاكە دەبێت ،وەك دەڵێت:
تا هەڵكەنم رۆتر دەچم
هەی قوڕ بەسەر كوڕو كچم!
بەو رەنجەی من بۆیان ئەدەم
تیكەی وشكیان ناگاتە دەم!
تەقەو رەقەی پارچە ئاسن،
كەدێ و دەچێ بۆ سەرو بن،
هاكات زانیی بە(گاز) خنكام!
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یان ئاسنێك لەكەللەی دام
یان باسقەنەی نەوتی لەپڕ
بۆ ئاسامنی هەڵدام بەگوڕ!
كردەم بردەی كۆمپانیا بوو:
هەم رەنجم چوو ،هەم نەوتم چوو! ..ل273-272
كەوایە ئازارەكانی بنی بیر لەوەوە سەرچاوەی گرتوە ،كە لەهەڵكەندنی
بیرەنەوتەكاندا ،كاریان بە كرێكاری عێراقی كردوە ،واتە كارە گرنگەكان لەسەر
شانی خەڵكی بووە ،بۆیە كاری ناوخۆیی گەل ،پەیوەستدەكاتەوە بەژینی
تاكەتاكەی ئەم واڵتەو تاوەكو سیستمی كاركردن وابێت ،نەوتی واڵت خێری
بۆ واڵتانی ترو شەڕی بۆ خۆیەتی ،بۆیە دەڵێت « :
تا گەل كاری ناوخۆی وابێ،
كوڕیش ژینی چاتر نابێ!
ئەویش وەك باوكی ڕێی كوڵۆڵی
ئەبڕێ و ئەبێ بەنەوت خۆڵی
ئەو نەوتەی مام كۆمپانیامان
پوختەی سودی خستە گیرفان
ئێمەش لە گەنجی رەنج و نەوت
ئاخامن بەركەوات،داخامن بەركەوت ..ل 273
كەوایە ئەم ناونیشانە هەڵگری ئەو موعاناتانەیە ،كە كرێكارێك لە
كێڵگەیەكی نەوتدا دیونی و دەیەوێت ئەو موعاناتانە بناسێنێت ،بەوەی
نانی هەژارێك لەژێر عەرزدایەو لەپێناو ژیانیشیدا ،ناچارە ئەم كارە گران و
بەفیڕۆدانی رەنج و نادادیە قبوڵبكات.
 -3حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(شاعیر كێیە)(/11مارت )1954/ناونیشان
بریتییە لە رستەیەك و لەنیهادو گوزارە پێكهاتوە ،بۆیە دەاللەتی سەرەكی
لەم ناونیشانەدا رووننییە ،بۆیە خوێنەر ناچارە ئەو پرسیارە بكات ،ئەبێ
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شاعیر كێ بێت ،ئایا لەمڕۆدا بەكێ دەڵێن شاعیر ،یاخود ناونیشان بریتییە لەو
پرسیارەی كە ئایا شاعیر لەگەڵ چ بەرەیەكدایەو شیعر بۆ كێ دەنوسێ؟ بۆیە
شاعیر كۆمەڵێك خاسیەتو تایبەمتەندی بۆ شاعیر دیاریدەكات ،واتە كەسێكە
ئەگەر دووریش بێت ،بەاڵم بەهەست و ژیان لەگەڵ موعاناتی گەلەكەی
زۆر نزیكە ،بەو واتایەی كەسێكە خاوەن هەستێكی بەهێزە بەرامبەر گەل و
نیشتامن و خۆراگری بەرامبەر سامان ،بەمەش كەسێكی خۆراگرو سەربەرزو
الیەنە مرۆییەكە بە یەكەوە پەیوەستدەكات ،لەبەرامبەر ئەمەشدا شاعیر وەك
كەسێكی شۆڕشگێڕ سەیریدەكات ،وەك دەڵێت :
ئەو شاعیرەی كە ئەمڕۆ
روو ڕەش نابێو ڕەنجەڕۆ
مێژوو ناوی بەبێ تۆز
بخاتە بەرچاوی هۆز
شاعیرێكە نیشتامن
نەدا بە كۆشكو سامان
شەخصێ خاوەن شعور بێ
لە گشت خەوشێ بەدووربێ
سەركز نەكات بۆ بەهێز
لەبێ هێز نەكات تەرێز
شیعر نەكات بەدیاری
بۆ پێكهێنانی كاری
لەماڵی خۆی نان و جۆ
بخوا لەگەڵ نان و دۆ
..فەرهەنگی خەم ،ل265
بەدەر لەمانەش پێیوایە شاعیر راستگۆیە لەگەڵ گەلەكەی ،چونكە ئامانجی
قوربانیدانە لەپێناو نیشتامن و نەتەوەكەیدا ،كەواتە شاعیر ئەو كەسەیە كە
دەژێت بۆ گەل نەك بۆ خۆی ،پەیامی بۆ گەلە ،نەك بۆ ناوبانگی ،وەك دەڵێت:
302

د .لوقمان رەئوف

گورگێ نەبێ و بەپێست مەڕ
ڕێوی نەبێ و باڵ و پەڕ
خاوەن فیزو درۆزن
نەبێ هەتاكو مردن
چرای روونی ژیان بێ
زمانی بێ زیان بێ
فیدا بكات سەرو گیان
بۆ میللەت و نیشتامن
شیعرو وتەی هەمیشە
لە پۆیەوە تاڕیشە
عیبارەت بێ لە باسی
دەردی گەلی كەساسی

 ..فەرهەنگی خەم ،ل266
بۆیە خاسیەتی شاعیریەتی الی شاعیر بریتییە لە( بەهێزی ،سەرشۆڕنەكردن،
شیعری هۆكاری نان پەیداكردن نەبێت ،راستگۆبێت ،بەو مانایەی درۆ لەگەڵ
هاونیشتامنەكانیدا نەكات ،بێ زیان بێت ،گیان بەختكەر بێت ،باسی گەل بكات)
ئەگەر وانەبوو ،ئەوا مشەخۆرە نەك شاعیر ،بۆیە دووشتی پێچەوانەی هێناوەتەوە،
بۆئەوەی فەزڵی سیفەتێكیان بدات بەسەر ئەوی تریاندا ،وەك دەڵێت:
ئەگەر هاتوو وانەبوو
یا هەتا سەر چانەبوو
رەنجی شیعری بێجایە
هەنگوینی وەك ژار وایە
میللەت بە پیسی و ناپاك
لەسەر زەوی لەناو خاك
ناوی ئەبات هەموو كات
مێژوو تفی لێدەكات
 ..فەرهەنگی خەم،ل267
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 -4دیالن  :لە شیعری(كاروان)( )1954ناونیشان بریتییە لە وشەیەك و وەك
ناوێك بەكارهێرناوە ،كاروان لە ڕوانگەی شاعیرەوە بریتییە لەدوو جۆر خەبات،
یەكێكیان خەباتی بیرو بڕوابوونە ،ئەوی تریان خەباتی كاركردنو قوربانیدان،
بەم دوو ڕوانینەی شاعیر ناونیشانی شیعر دەبێتە پاراتێكستی دەق و لێرەوە
ئەوە دەخوێرنێتەوە ،كە كورد پێویستی بە كاروانێك هەیە ،كە تێیدا ماندو
بوونو وچان نەزانێ و بەسەر بەربەستەكاندا سەربكەوێت ،لەهەمانكاتیشدا
كاركردن بۆ هێنانەدی دادوەری كۆمەاڵیەتی ،دەرئەنجامی ئەم كاروانەش
گەیشتنە بەخواستی گەل و ئایندەیەكی گەش ،بێگومان لەهەموو كاروانێكدا
ئیدی كاروانی كورد ،گەل...تاد بێت ،دەرئەنجام گەیشتنە خواستی ئازادی،
بۆیە لەپێناو سەپاندنی دەسەاڵت ،چەوسانەوەو دەركردن و گرتن بوونی
هەیە ،لەبەرامبەریشدا كەوتن و هەستانەوە بەردەوامی هەیەو زاڵم باجی
خۆی دەدات ،ئەم كاروانەی دیالن دەیخاتەروو ،كاروانی قوربانی و هیواو
كۆدەنگیی و سەركەوتنە ،چونكە تەنها ئەم كۆدەنگییەیە كە هەر لەسەرتاوە
هەناوی زاڵم دێنێتە خوارێ ،لەالیەكی تریشەوە توانای بڕینی كۆسپەكان و
گەیشتنە ئامانجی هەیە ،وەك دەڵێت:
كەوتۆتە ڕێ كاروانی ئەم كوردە بەجارێ
دەنگی زەنگی هەناوی(زۆر) دێنێتە خوارێ
ڕێ ئەبڕێ با هەورازو پڕ دڕكو داڵ بێ
تەكان ئەدات بەرەو هیوای گەیین بە شارێ
بەرەو جێیێ ئینسانەكان دەستی ماندویان
بخەنە سەر سكی تێری بەكەسب و كارێ..ل58
كاروان هیوای ژیانە ،بەو واتایەی خەباتە لەپێناو هێنانەدی ئازادی و
نەهێشتنی چینایەتی ،لەم سیستمە زۆردارییانەدا مرۆڤ بە بازوی خۆی ژیانی
خۆی دابینبكات ،ئەم كاروانەش واتە كاركردن بۆئەوەی ژیانی چەوسانەوەو
هەژارەكان دابینبكەن ،لەگەڵ ئەوەی قسەو قسەڵوكی زۆر بۆ ئەم كاروانە پڕ
بڕوایە لەڕێگەی كەسی بێهەڵوێست و خۆفرۆشەوە دروستكراوە ،بەاڵم هێزی
گەل هێزی راماڵینی سیستم و زۆردارییە ،وەك دەڵێـت:
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كەوتۆتە رێ كاروانەكەی پڕ چەك و بڕوا
نای وەستێنێ گەفینی سەگ گەزینی مارێ
بەناو دەرەو چیای سەختا بە چنگە كڕێ
سەر ئەكەوێ بۆ ئەو پەڕی دەشتو بەهارێ
تاكە تاكە لە ڕێچكەی دا سەر نەوی كردوو
سنگ ئەكوتێو وڕو لەسەرخۆ وەك زەردەمارێ..ل58
سەركەوتن بەچنگەكڕێ ،وات��ە نەبەزین ،ب��ەردەوام��ی و سوربوون،
دواجاریش سەركەوتن ،ئەمەش بەوریایی و بەئاگابوون دەبێت ،چونكە دواجار
ئەم هێزو بەردەوامییەی هەژاران یەكسان دەبێت بە پانكردنەوەی سەری
دیكتاتۆر ،وەك دەڵێت :
ئەبێ پێشەنگ ئاگاداربێ و ورد بۆی بنواڕێ
زەردەخەنەی زەهراویان بخاتە بارێ
هیچ نەهێڵ ێ بڕۆ جووت كەن سەر راوەشێنن
بە چەكوشی ئاسنینی سەریان بهاڕێ..ل59
هەروەها لەشیعری(ڕێگەی خ��ەب��ات)()1954دا ناونیشان بریتییە لە
دەستەواژەیەك و ئەوە دەخوێرنێتەوە كە هەموو ڕێگەی خەباتێك ،پێویستی
بە ئامادەباشی هەیەو دەبێت چاوەڕێی هەموو شتێكیش بكرێت ،چونكە
ئەم ڕێگەیە قوربانی و ماندوبوون و ئاوارەیی ...تاد دەوێت ،چونكە هەر
ئەمانەش هێزی سەرخستنی ئەو خەباتەن ،د .دڵشاد عەلی دەڵێت» رێگای
خەباتی دیالن ئەو راستیە دەخاتە بەردەمی تێكۆشەران ،كە بێ ماندووبوون
و ئارەق رشنت و بێ ئیش و ئازارچەشنت و قوربانیدان ،كاروانەكەی خەباتیان
ناگاتە دوا مەنزڵی» ،47بەواتایەكی تر وشەی رێگە ئاراستەی كاركردن و
وشەی دووەم كە خەباتە هێزی ناونیشانەو خودی ئەم وشەش پێویستی بە
كارو قوربانیدانەو شاعیریش بەئاشكرا داوای ئەمە دەكات ،بۆیە دەبێتە هێزو
قورسایی دەقە شیعرییەكە ،لەبەرئەوەی ئەم خەباتەی شاعیر داوای دەكات،
دەیەوێت وەك پێش خۆی نەبێ ،ئەمەش وەك ناساندنێك وایە ،كە دەبێت
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چاوەڕێی هەموو شتێك بكەین ،بۆئەوەی مەترسی و وازهێنان نەیەتەدی،
بەواتا ئەگەر سەركەوتنت دەوێت ،دەبێت قوربانی بدەیت ،چونكە هۆكاری
گەیشنت بە كۆتایی ئەم ڕێگەیە ،سەركەوتن خەباتكردن و قوربانیدانە ،بۆیە
ناونیشانی(ڕێگای خەبات) ناونیشانێكە هەر لەسەرەتاوە دەیەوێت ئەو ڕێگایە
بەتاكی كوردی بناسێنێ ،لە بەرامبەر ئەو خواستەی كە هەیەتی بیهێنێتەدی،
دەیەوێت ئەو پەیامە بگەیەنێت ،كە هەموو دەستكەوتێك یان هێنانەدی
خواستێك ،رێگەی بەربەبستاوی لەبەردەمیدایەو بۆئەوەی لەم ڕێگەیەو
كۆسپەكانیدا سەربكەوێت ،پێویستی بە خەبات و قەربانی و هێزی جیاواز
دەبێت ،بۆیە هەر لەسەرەتای شیعرەكەوە ئاماژە بەم قوربانیدانە دەكات،
وەك دەڵێت :
تا ....فرمێسكی ڕەهێڵەی خوڕ
نەڕژێتە سەر
نەڕژێتە سەر چرۆی قوچاو
نایەتە بەر!...
پێ ناكەنێ بە بای شەماڵ
ناترووكێنێ
چاوی نووستووی
ژێر هەوری تار
ناكرێتەوە..ل 60
رێگەی خەبات كەلێرەدا خەباتی ئازادییە ،هەوڵدانە بۆ رزگاربوون لەژێر
چنگی تۆتالیتاریزم ،بۆیە ئەم خەباتەی بەبێ قوربانیدانی جەستەو خوێنی زۆر
نایەتە دی ،چونكە داواكردنی ئازادی ،واتە نەمانی بەرامبەر ئەم نەمانەش
بە خوێن دەسڕێتەوە ،بۆیە كاروانی خەباتی سیاسی لە كوردستاندا ،هەر
لەسەرتاوە خەباتی قوربانیدان بووە ،لەپێناو ئازادی و سەربەستیدا ،ئەم
جەختكردنەوەو دڵنیابوونەی شاعیریش لە گەیشتنەجێی ئەم كاروانە ،ئەو
بەردەوامی قوربانیدانەو كۆڵنەدانەی خەڵكی كوردستانە لەبەرامبەر هێنانەدی
خواستەكاندا ،وەك دەڵێت:
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ئەبێ بزانی ئەو پێ یەی
كەوتۆتە ڕێ
ئەگاتە جێ
ئەگاتە مەنزڵی شادی
بۆ ئازادی
بەفیڕۆی نادا
خوێناوی
بەلێشاوی ..ل 63
-5ن��وری وەشتی :لەشیعری(چۆن گەنجیكم)( )1955/10/1ناونیشان
بریتییە لە رستەیەك و لە نیهادو گ��وزارە پێكهاتوە ،ناڕوونی رستەكەش
وادەك��ات دەاللەتی ناونیشان ئاشكرا نەبێت و خوێنەر ناچار بكات دەق
بخوێنێتەوە ،چونكە لێرەدا وشەی گەنج بریتیی نییە لە مانا سادەكەی ،لەم
پێناوەشدا شاعیر وێڵە بەدوای ئەو پرسیارەی كەدەیەوێت گەنجیەتی خۆیو
چۆنییەتی بەختكردنی بخاتەڕوو ،بەاڵم گەنجی خۆی وەك منوونەی گەنجی
كوردستان ،چونكە مەسەلەكە گشتییەو پەیوەندی بەكۆی گەنجانەوە هەیە،
هەرچەندە گەنجی واتە بەسەربردنی كاتی خۆش ،گەشت و گوزارو گەڕان و
سەركێشی...تاد ،بەاڵم شاعیر دەیەوێت ئەوەمان پێبڵێت ،كە چۆن گەنجیەتی
لەژیاندا بەسەربردوە ،چونكە پێیوایە ئەگەر ژیان نەبێت ،گەنجیەتیش نابێت،
لەبەرامبەر ئەمەشداو لەپێناو ژیانێكدا كەهێزەكەی ئازادییە ،رووبەڕووی ئەو
شەپۆلی سەركوتكردنە بووەتەوە ،بۆیە هەر لەسەرەتاوە باس لەبەهێزی خۆی
بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەم شەپۆلە دەكاتو دەڵێت:
بەڵێ گەنجم
خاوەنی مێشكو بازووی رەنجم
ژیانم ال خۆشەویستە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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كامەرانیم پێویستە
ئەمەوێ شادمان بم
جوان وەك خۆری بەیان بم..ل43
ب��ەاڵم گرفتەكە لێرەوە دەستپێدەكات ،كامەرانی نییەو شادمانی
لێزەوتكراوە ،بەواتایەكی تر كامەرانی و شادمانی لە ئازادییەكەدا
دەستدەكەون وەك خۆری بەیانی كە لەئازادییەكەیدا ئەوشادییەی دەبیرنێت،
بۆیە لێرەوە سەرەتای خەمی گەنجیەتیو بەسەربردنی ژیانی تاڵی سەردەمی
گەنجیەتی دەستپێدەكاتو وەك كوردێكی چەوساوە خۆی دەناسێنێ،
یاخود لەناونیشانەوە چۆنییەتیەكەیامن بۆ دەردەخات ،كە گەنجێكە كار بۆ
رزگاربوونو ئازادی نەتەوەكەی دەكات ،دەیەوێت بڵێت ئەمە حاڵی گەنجی
كوردستانە بەدەست داگیركەرانەوە ،وەك دەڵێت :
گەنجم
گەنجێكی سەر رووی زەمین
گەنجم
گەنجی واڵتێكی دێرین
كوردم
كوردیكی چەوساوە
كوردم
كوردێك كەلەخەو هەڵساوە..ل44
دەیەوێت بڵێت گەنجیەتی من ،خۆ تەرخانكردن بووە بۆ خەبات ،بۆ
نەتەوەو خاك ،لەم پێناوەشدا جیاوازە لە گەنجانی رابردوو ،چونكە زۆرتر
هوشیارە بە دۆزی نەتەوەكەی ،بۆیە قوربانی دەدات ،كەوایە گەنجیەتی
لەدەقەكەدا گەنجیەتی بائاگاییە ،ئامادەبوونە بۆ رووبەروو بوونەوە لەدژی
ئەوانەی كە بەدرێژایی مێژوو ،خەڵكی كوردستان دەچەوسێننەوە ،هەروەها
دەڵێت:
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كەهیوام بەرزو گرانە
شوێنم تاریكەو ناخی زیندانە
خوێن لەگیانم ئەتكێ
تیری ژەهراوی دڵم ئەپێكێ
نەمردن
نەچنگ لەقورگی گیركردن
نەشەوی تار
نەپەالمار
نام ترسێنن
نام نەوێنن
ناتوانن ناوم بزڕێنن
هیوای بەرزم ل ێ بسێنن..ل647-4
كەوایە لەخەوهەستانی بۆ هیوای بەرزی گەنجییەتییە ،ئەم هیوایەش بۆ
ژیانی ئازادی و رزگاریە ،كە خۆی لە خۆری بەیانیدا پیشاندەدات ،لەپێناو
گەڕانەوەی رووە گەشەكان ،وەك دەڵێت:
لەگەڵ ئەم تاڵی ژیانە
هیوام بەرزە
بڕوام بەهێزە
ئەمەوێ ژیان
ژیانی وەك خۆری بەیان
جوان،رازاوە،شیرین
رووی گرین بێنێتە پێكەنین
ژیان
بەڕاستی ژیان
ببێتە چرای رێگام..ل48
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ئەگەرچی ژیانی گەنجیەتی پڕمەینەتییە ،تا ئاستێك قۆناغەكانی تری
ژیانیش هەر لەگەڵ ئەم ئ���ازارەدان ،وات��ە كات راب��ردوەو باسكردنە لە
تێپەڕاندنی قۆناغی منداڵی و گەنجیەتی لەسایەی دەسەاڵتی زاڵمدا ،ئەمەش
واتە خستنەرووی رەشبینی ،لەگەڵ ئەمەشدا باس لە ئایندەو بڕینی كۆسپەكان
دەكات ،ئەمەش واتە گەشبینی و هیوا ،بۆیە ئامادەیە زیانی خۆی قەبوڵ
بكات ،لەپێناو ئازادبوونی گەلەكەیدا ،ئەگەرچی مردنیش بێت ،ئەمەش پەیامی
سەرەكی ناونیشانی دەقە وەك:
تەپاوتلمە لەم تاریكیەدا
هەنگاو ئەنێم بەم رێگایەدا
سیام گەنجێكی بەسەرچوو
بەج ێ ئەهێڵم
بەڵكو ژیانی رابووردووم
رۆژانی بەناسۆری بەسەرچووم
فێریكردم كەمن چیم
كەگەیشتوو بەئاوات نیم
لەبەرئەوە ئێستاكە
رێگا ئەبڕم بۆ چاكە
چاوم بڕیوەتە ژیان
ئەگەر چی خۆم بكەم زیان
ئەڵێم :ژیان
ژیانێكی رازاوە
تا دوا كاتی ژیان
تالێك ئەنر ێ پێڵوەكان
تا دڵ ئەوەستی لەلێدان
ئەڵێم ژیان..ل52
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كەوایە داواك��اری ژیان ،داواكردنی ئەو ژیانەیە ،كە مرۆڤ پێویستی
پێیەتی ،هەر لەئازادی و سەربەستی و یەكسانی و دابینكردنی خواستەكان،
بەمەش هەر لە ناونیشانەوە دەاللەتێكی سیاسی و ناسنامەیەكی نەتەوەیی
دەبەخشتیتە دەقەكە.
 -6كامل ژیر  :لەشیعری( دوا ن��ام��ە)( )1957ناونیشان بریتییە لە
دەستەواژەیەك ئەم نامەیە لەوشەی یەكەمدا(دوا) كۆدەبێتەوە ،نەك لەنامەكەدا،
چونكە هێنانی(دوا)بەخشینی دەاللەتی هێزێكە بۆ یەكالییكردنەوەی ئەو
ملمالنێیەی كە لە نامەكانی پێشوتردا هەبووە ،لەهەمانكاتیشدا گۆڕەپانی
یەكالییكردنەوەی هەموو ئەو سكااڵنەیە ،كە پێویستە لەو نامەیەدا بخرێتە
روو ،بۆ دواجاریش دەرگا لەسەر ئەم پەیوەندیە دابخات ،چونكە خۆی لە
خۆیدا باس لە كۆتاهاتنی پەیوەندی نێوان شاعیر ونازەنین دەكات ،بەهۆی
شوكردنی نازەنین و شكاندنی پەیامنی خۆشەویستی ،لەپێناو پارەو ساماندا،
شاعیریش بۆ دواجار وەك ئامۆژگاری ئەو و ئەوانەی وەك ئەو وان ،دوانامەی
بۆ دەنێرێت ،لەراستیشدا شاعیر نازەنینی وەك هۆكاری نوسین بەكارهێناوە،
ئەگینا خودی پەیام یان دوا نامە بۆ ئەوانی ترە نەك نازەنین ،نازەنین ئەو
شۆخەی كە پەیامی شیعریی شاعیرە ،جگە لەوەی دیوانەكەی ناوناوە نازەنین،
لەگەڵ ئەوەشدا لەزۆربەی شیعرەكانیدا نازەنینی بەكارهێناوەتەوە ،ئەمە
ئەوە دەردەخات كە ئاسامنی خۆشەویستی ئیلهامی شیعری لە نازەنینەوە
سەرچاوە دەگرێ ،لەم شیعرەشدا دیسان هەر بە نازەنین دەستپێدەكات وەك:
نازەنین
خۆشەویستی دێرین
لەدوای ساڵو،
چەند راو پرسیارێك:
بۆتۆی ژین شێواو
نازەنین
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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تام نەكردوی خۆشی ژین
خامنی كۆشكی هەزار بەهەزار
بەندكراوی ناو دیواری تەالر
خاوەن خشڵی لێشاو
بەزنجیری زبر دەستو پێ بەسرتاو

 ..نازەنین،ل 728-2
بەپێی دەقەكەش دابڕانی شاعیر و نازەنین لەالیەك بەهۆی ڕێگەنەدانی
باوكی بەشوكردنی بە شاعیر بە جیاوازی چینایەتی ،لەالیەكی تریشەوە جۆرێك
لە پەشیامن بوونەوەی نازەنین و دواكەوتنی پارەو سامان و بەگوێكردنی
باوكی ،بۆیە شاعیر لەدوا پەیامەكەیدا بە ژین شێواو و نائاسودە باسیدەكات،
ئەمەش چەقی پەیامی ناونیشانەو وەك وریاكردنەوەو لەهەمانكاتدا دڵدانەوەی
خۆشی پیشاندەدات ،كەواتە شیعری دوا نامە بریتییە لەخوێندنەوەی ژیانی
رابردو و ئێستای نازەنین و خستنە رووی دڵسۆزی و دوا هەستی شاعیر لە
بەرامبەر نازەنین ،هەروەها شیعری دوانامە لەگەڵ ئەوەی ئامۆژگارییە بۆ
نازەنین و منوونەكانی ،لەهەمانكاتدا بۆ گلەیی و بیرهێنانەوەی رابردو كە
كاتی خۆشی و هیواكانە ،بەاڵم ئێستاو داهاتوو كاتی بێهیوایی و نائومێدییەو
تازە ئەو هیوایە ناگەڕێتەوەو لەئەنجامی نەفامی خۆی ئەوەی بەسەرهاتوە،
بۆیە دوا نامە وەك دوا پەیام ،دووبارە ئامۆژگاری دەكاتەوە ،وەك دەڵێت:
گوێم لێ ڕاگرە
وریاو هۆشیار بە
بیركەرەوە لە ڕۆژانی ڕابردوو
لە هەلی لەدەست چوو
لە هاوارو ئامۆژگاریەكانم
لەنامەو ئاگاداریەكانم
ئەو نامەیەی كە خستمە ڕوو
كە هەر تەنها بۆ تۆ نەبوو
..نازەنین،ل29
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هەروەها نامەیەكە بۆ ئەوانەی كە بەڵێن دەشكێنن و دوای پارەو سامان
دەكەون ،بەبێ گوێدانە كەسەكەو تەمەنەكەی ،وەك دەڵێت:
ئایا ئەمانە
ئەم هەموو گیروگرفتانە
ئەم سەر لێ شێوانە
نەم خستنە بەرچاو؟
بەرچاوی بەسامان گیراو!
بەاڵم تۆی خەڵەتاوی نەزان
وات ئەزانی خۆشی ژیان
بە بەرگ و كۆشكە
بەخشڵو سامان
بۆیە دڵت دۆڕان
پەیامنت شكان
..نازەنین،ل30
لەكۆتاییشدا ئەگەرچی شاعیر باس لە ناخۆشی و پیربوونی نازەنین
دەكات،و تا ئەو ساتەش هەر خۆشی دەوێت ،بەاڵم بۆی نالوێ بیهێنێت،
لەالیەك نازەنین تەمەنی تێپەڕیوە ،لەالیەكی ترەوە شوی بە كەسێكی تر
كردوە ،بۆیە لێرەدا دەیەوێت بڵێت ،ئیدی نازەنین لێرەدا كۆتایی بەم هەڵەیە
بهێنە ،تاوەكو نەوەكانی دواتر دووبارەی نەكەنەوە ،وەك دەڵێت :
بەاڵم بێسودە
ماتیو گریان
هەنسك هەڵدان
ئاواتی دووری بێ هودە
چونكە كاتت تێپەڕی
گوڵی گەنجیت هەڵوەری
لەژێر دارێكی بێ بەری پیرا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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رەنگت لێ برڕا
نازەنین
ئەمەیە باشرتین
رێگای لەمەو دوات
تاكو بۆ وەچەی نوێ
كەڵكێكت ببێ
ئیرت خۆت و ڕات

 ..نازەنین،ل-3132
كەواتە دوا ئامۆژگاری شاعیریش بریتییە لە دوا وتەی نامەو پەیامی
سەرەكی دەقەكە ،ئیدی لەدوای خۆت رێگە مەدە ئەم هەڵەیە دووبارە
ببێتەوە ،بەواتایەكی دی پەیام بریتییە لە هەڵەنەكردن و دوانەكەوتنی سامان،
دواپەیامیش بریتییە لەوەی ئەگەر خۆت وات كرد ،با منداڵەكانت وا نەبن و
لێرەوە كۆتایی پێبهێرنێت ،واتە سەربەستی دەكات لە وەاڵمدانەوەی ،ئەمەش
دوادەرفەتە بۆ گەڕانەوەی نازەنین بۆ رێگە دروستەكەی ژیان ،ئەمەش
یەكێكی ترە لە دەاللەتی ناونیشان.
 -7كامەران موكری  :لەشیعری( گریانی خۆش)( )1957ناونیشان بریتییە
لە دەستەواژەیەك و وشەی خۆش وەسفی گریانەكە دەكات ،لەگەڵ ئەم
وەسفەشدا دوو شتی دژ بەیەك لێكدراون ،چونكە دەكر ێ گریانی ناخۆش
هەبێت ،بەاڵم هێامی هاوەڵناوی خۆش بۆ گریان ،دەبێتە دژە گریان ،بۆیە
ناونیشان بۆ خۆی پرسیارە ،بەوەی ئەبێت گریانی خۆش هەبێت ،یان مەبەستی
لە چۆنییەتی گریانەكەیە ؟ ئەمەش لە خودی دەقدا وەردەگرینەوە ،بە تایبەتی
بەدوا دێڕی شیعرەكەدا ،چونكە بەهەمان وشە واتە(گریانی خۆش) كۆتایی بە
دەقە شیعریەكە هێناوە ،وەك دەڵێت:
گوڵی دڵداریم هەڵوەری
كە دیم نازەنینم ئەگری
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تك تك ،دڵۆپی ئەرسینم
ڕژا لەچاوی غەمگینم
یارو ،تەالرێكو ،گریان
دڵداری و ناسۆری ژیان..ل60
لێرەدا گریان بۆ ناخۆشییو غەمگینییە ،چونكە لەالیەك بۆ دابڕانی شاعیرو
خۆشەویستەكەیەتی ،لەالیەكی ترەیشەوە پاش شوكردنی یار بە دەوڵەمەند،
ژیانی ناخۆشەو دەگری ،ئەم گریانەش هەم بۆ ژیانە ناخۆشەكەیەتی ،هەم
بۆ دڵدارەكەی ،كەواتە چۆنییەتیەكەو كردارەكەش بۆ خودی فرمێسكەكە لە
دڵەوە سەرچاوەی گرتوە ،چونكە دووبارە بیركردنەوەی ناسۆریەكانی یارو
چوونەوە سەر گۆڕی یار ،ئەو گریانە نیشاندەدەن كە وەك منداڵ گریانێكی
خەماوی و تاساوی گریاوە ،ئەمەش گریانی خۆش نییە وەك دەڵێت:
دیسان گریام ،نەختێ بەكوڵ
رام چەنانەوە ،پەریی دڵ
دوای حەوت ساڵی ئازاراوی
شەوی ماتەم و خەماوی
چوومە ،سەر تەرمی ،یارەكەم
بووكی ناكام ،دڵدارەكەم
دامە تاوی هەنسك ،بەگوڕ
ئەگریام وەك مناڵ بەخوڕ
تێر تێر گریان لەسەر تەرمی
شینێكم گێڕا بە گەرمی..ل 61
مادام ناونیشان چەندین پرسیار دروستدەكات ،كەواتە بەر لەوەی
دەق بخوێنینەوە ،دەقێك لە تێكستدا وێنا دەكەین ،بەمەش پاراتێكستێك
دروستدەكات و ڕەنگدانەوەی لەسەر هەم خوێنەر ،هەم دەق دەبێت ،بەاڵم
ئەوەی گرنگە پەیوەندی و هاوسەنگی ناونیشانو دەقە ،بۆیە لێرەوە شاعیر
گریانێكامن پێ دەناسێنێ ،كە دڵ سەرچاوەو فرمێسك هێزەكەیەتی ،لە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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ڕاستیشدا راستەقینەیی گریان ئەم دوانەن ،بۆیە گریانی خۆشیش لەالیەك بەرز
ڕاگرتنی ماتەمینییەكەیە ،بەپێچەوانەی گریانی شین و شەپۆڕ ،كە زۆر جار
راستی بەدواوە نییەو بۆ خۆدەرخستنە ،وەك دەڵێت :
ئۆخەی كە دڵم تێر گریا
بە كوڵ .بەخۆش .بەئاشكرا
ئەی فرمێسكی دڵی بێ هۆش
بۆم بگێڕە ،گریانی خۆش ..ل 61
قۆناغی دووەم 1961 –1958
 -1دی�لان :لە شیعری( چ��واردەی تەمووز )( )1958ك��ە بریتییە لە
خستنەرووی ئەو خواست و هیوایانەی كە دوای ئەو زوڵم و تاوانانەی كە
بەرامبەر گەل كراون ،بۆیە چواردەی تەمووز كە چەقی گەرمای هاوینە ،بەاڵم
شاعیر بەوەرزی بەهاری دەناسێنێت ،چونكە ئەم ساتە ساتی ژیانەوەو هاتنە
ئارای ئازادی و گەشانەوەی هیواكانە ،كەواتە وەرزی هاوین وەرزی كات و
ساتەكان نییە ،بەڵكو وەرزی بەدەستهێنانی خواست و هیواكانەو ئەمەشی لە
چواردەی تەموزدا بینیوەتەوە ،بەواتایەكی تر چواردەی تەموز بەهاری گەلی
عیراقە ،وەك دەڵێت:
بۆم بخوێنە ئەی بولبولی ئاوارە
بەستەی دڵی ،سەرمەست و گەشكەدار
بەستەی دڵی ،پڕ لە تریقەو هەستە
مەستی كاتێ( لە هاوین دا بەهارە)
بەستەیەك بێ گوڵ پڕ بكا لە ورشە
بڵێ(شادی) لە جێی نووكی جەخارە
بڵێ لە جێی پەت و داری قەنارە
وا ناشتنی چنارو دار هەنارە
بەستەیەك بێ بڵێ هانێ سەربەستی
گەلیش ئەوا ئازادو بەختیارە..ل98
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 -2ه��ەردی  :لەشیعری(پەیامی ی���ار)( )1958ناونیشان بریتییە لە
دەستەواژەیەك و هێزی ناونیشان لە دیارخەردایە ،چونكە پەیامەكە گشتییەو
یار بارگاویی مانایی دەكات ،بۆیە بەپێی ناونیشان خوێنەر لەناو دەقەكەدا
چاوەڕێی جۆری وەاڵمەكەی یار دەكات ،بەاڵم شاعیر بە پێچەوانەوە ،بەبێ
ئەوەی ئەم ناوەڕۆكە دەربڕێت ،لە وەسفی روخساری نامەكەدا ناوەڕۆكی
نامەكەت بۆ دەردەكەوێت ،كەوایە پەیامی یار بە هەردوو رووی ڕوخسارو
ناوەڕۆكی هەریەكەیان ،پێگەو بایەخی خۆی هەیە ،بۆیە شاعیر ئەگەرچی
پەیامەكە ماوەی بەسەردا چووە ،بەاڵم گرنگی یارەكە لە خودی یاردا دەردەبڕێ،
نەك لە نامەكەیدا ،بەمەش نامەكە چەندێك سادە یان بەهێز بێت ،الی شاعیر
یەك ڕەنگدانەوەی هەیە ،كە كرانەوەی دەروونی شاعیرە ،وەك دەڵێت:
لە یارەوە :
لەشۆخو شەنگی پارەوە،
لەرازی ...پڕ نهانی یا،
لەتەك شنەی بەیانیا،
پەیام لە یاری جوانەوە،
گەیشتە الم..
یان  :چ نامەیێ ؟
چ پەنجەیێ چ خامەیێ؟
ئەوەندە دڵ ئەكاتەوە ؟!
خەفەت لەبیر ئەباتەوە ..،ل 85
كەوایە ئەم پەیامە جیاوازە لە پەیامەكانی تر چ لەرووی نوسین یان
پەنجەو خامەی نوسین،چ لەرووی ستایلی نوسین ،چ وەك ناوەڕۆك ،بۆیە
هەردووكیان بەنهێنی و پەنهانی دەردەخ��ات ،بەاڵم هەڵگری خاسیەت و
تایبەمتەندی لەبیربردنەوەی خەمن ،بەواتا پەیام پەیامی یارو جوانرتین نامەیە،
چونكە بەجوانرتین پەنجەو خامە نورساوە ،هەرئەمەش بووەتە خەمڕەوێنی
دڵی شاعیر.
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-3ك��ام��ەران موكری :شیعری(ئاگرو هەنگوین)(  )1959ئەگەرچی
دووشتی ناتەبان و تا ئاستێكیش دژ بە یەكن ،لەگەڵ ئەمەشدا شاعیر لەگەڵ
یەكرتی كۆیكردونەتەوە وەك(ئاگر  +گەرمی  +سوتان  -شیرین  -شلی
 تام) بەاڵم(هەنگوین  +رشینی  +شلی +تام  -گەرمی  -سوتان ) بەاڵمكۆكردنەوەی ئەم دوانە و بەخشینی ئەو دوو سیفەتە جیاوازانە ،جوانی
دەبەخشێتە هەم ناونیشان هەم شیعرەكە و دەبێت شاعیر لەم هەنگاوەدا،
ئەمەی بەسەركەوتویی ئەنجام دابێت ،ئەگینا كۆكردنەوەی ئەم دوو دژە بەبێ
گونجان ،دەق بەهەردووبەشی پاراتێكستو تێكست دەكوژێت ،وەك دەڵێت:
نوێنت ئەگری بۆ تەنیایی
سنگت ئاگرە ،هەنگوینە
ژینی ئاڵۆز ،بە خۆڕایی
كوشتنی ئەو سنگە شیرینە..ل 186
یان :
ئەزانم دەماری لەشت
وەك دەماری پڕ بارووتن
خۆ كچی جوان چاوی گەشت
پشكۆی ئاگرێكی ڕووتن
بەاڵم بیری باخەوانت
كۆنە ،وەك ،چیرۆكی جاران
شوو بۆ دڵی پڕ لە ژانت
الی ئەو ،مل كەچی یە ئەی جوان..ل 187
كەواتە پەیام و دەاللەتی ئاگر بریتییە لەو لەنجەوالرو نازو مەكرانەی
كە ئەو شۆخە دەیكات ،هەرچی هەنگوینە ئەو خۆشیانەیە كە دەیبەخشێت،
بەمەش شۆخەكە لە یەككاتدا ئاگرو هەنگوینیشە ،ئاگری ئەو قەدەغەییە
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دروستی دەكات كە ئاین و كۆمەڵگە بۆی داناوەو هەنگوینیش بریتییە لەو
پەیوەندیەی كە لە نێوان هەروو رەگەزدا هەیە.
هەروەها لە شیعری(ژیان و تەمەن)() 1959خودی ناونیشان بریتییە لە
بەكارهێنانی دوو ناو ،لەهەمانكاتیشدا ئەو پرسیارەیە ئایا هەموو ژیانێك بە ژیان
دادەنرێت ،یاخود تەمەن بریتییە لە گوزەراندنی ژیان ،ئایا ژیان بەسەربردنی
كاتەكانە؟ بێگومان ئەمە ئامانجە سەرەكییەكە نییە ،چونكە ئەگەر وا بوایە ،ئەوا
ناونیشان نە پەیامێكی پێیە ،نە دەبێتە پاراتێكستی دەق ،چونكە الی هەموان
ئەوە ئاشكرایە ،كەواتە شاعیر هەموو كات و ساتێك بە گوزەران و ژیان نازانێت
و ژیان ئەو سەردەم و تەمەنەیە ،كە لەپێناو گەل و نیشتامندا بەكاردەبرێت ،ئەو
ژینەیە كە تێكۆشان بووەتە هێزی سەركەوتنی ،جگەلەمەش لەگەڵ ئەوەی ئەم
دوو وشەیە پێویست و پێویسرتاوی یەكرتیت ،لەهەمانكاتدا دەیكاتە پرسیارێكی
سەرسوڕئامێز ،راستە تەمەن لە ژیاندا بەسەر دەبرێت ،لەمەشدا ئەوە
دەخوێرنێتەوە كە ژیان بریتییە لە كارو خەبات و تەمەنیش هەر تێپەڕاندنی
ساتەكان دەگرێتەوە ،واتە ژیان هەر بریتی نییە لە بەسەربردنی كاتو خواردن
و ....تاد .لەم دەقەدا شاعیر ژیان و تەمەن پەیوەست دەكات بە تێكۆشان بۆ
خاك ،ئیدی ئەو تێكۆشانە هەر جۆرێك بێت ،بەو مەرجەی تێكۆشانەكە بۆ
كوردستان بێت ،بەاڵم خودی شاعیر بەگومانە لەو هاوكێشەو بەردەوامییەی
تێكۆشان ،چونكە ئەوە دەخاتەروو كە دڵسۆزی و تێكۆشانی كورد ماوە كورتە،
بەمەش نائومێدو رەشبینە بەرامبەر كاتی تەمەنی ژیان ،وەك دەڵێت :
ژین لەالی دڵسۆز هەر تێكۆشانە
هەوڵە بۆ خاكی ئەم كوردستانە
خۆزگە ئەندازەی ژیانو تەمەن
تێكۆشان بوایە بۆ خاكی وەتەن
(ئاخۆ تەمەنی كام دڵسۆزی كورد)
(لەچوار پێنج ساڵی تێپەڕی ئەكرد!!)..ل 153
كەواتە دەیەوێت بڵێت كورد تەمەنی زۆرە ،بەاڵم لەچاو تەمەندا خەباتی
كەمە ،رزگاری و ئازادیش پێویستی بە خەباتی بێ پسانەوەیە.
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 -4كامل ژیر :لە شیعری(كوردایەتی)( )1959خودی ناونیشان بریتییە
لە ناوێكی واتایی،و لەگەڵ ئەوەی ئاشكرایە كوردایەتی لەو قۆناغەدا چی
گەیاندوە ،بەاڵم كردنی بە ناونیشان ئەو پرسیارەیە كە كوردایەتی چییەو
كامەیە كوردایەتی ،ئایا هەموو كارێك كوردایەتییە؟ بۆیە ئەو فەزایەمان بۆ
دەكاتەوە ،كە هەموو كارێك لەپێناو نەتەوەو نیشتامندا ،بەومەرجەی دڵسۆزی
و ئیرادەی تێدابێت و بەدوور بێت لە چاوەڕوانی پاداشت ،كوردایەتییە،وەك
دەڵێت» لەراستیدا كوردایەتی قۆناغ نییە ،بەڵكو راستییەكی مێژوییە خۆی لە
شێوەی بیروباوەڕێكی نەمری پێشكەوتودا پیشان ئەدا ،بیروباوەڕی بەرز و پاك
و نەمر ،كە هۆیەك بێ بۆ پاراستنی نیشتامن و بەختیاری گەل»48
شاعیر لەم دەقەدا پاراتێكستی لەگەڵ دەقەكەدا خولقاندوەو ئەوە دەخاتە
روو ،كە كوردایەتی بیرێكی پاكەو خەبات و تێكۆشانە ،لەپێناو سەربەخۆیی
گەلو نیشتامندا ،وەك دەڵێت :
من پێت بڵێم راستی و پەتی
بیری پوختی كوردایەتی
بیرێكە پاكو بێگەردە
هەڵگری ئااڵی :نەبەردە
كوردایەتی ،واتا ،ژیان
واتا خەباتو تێكۆشان
كوردایەتی شانازییە
بۆ خۆش بەختیو ئازادییە
بۆ ڕۆژێكە كە كوردستان
سەربەخۆبێو گەلی یەكسان
..هەڵبەستەكان ،ل 36
جگە لەمەش بیرێكە كار لەسەر رێگەی ئازادی و رزگاری كورد دەكات،
هێزی ئەم كوردایەتییەش ،بوونی ئەو گیانی قوربانیدانەیە ،كە الی ئەو كەسە
ئامادەبوونی هەیە ،بۆیە كوردایەتی تەنها بە سەربەخۆیی و یەكسانی گەل
كۆتایی نایەت ،بەڵكو پرۆسەیەكی بەردەوامە لەگەڵ نەتەوەیەكدا هەر بە
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خزمەتكردن لەبوارە جیاوازەكاندا ،تاوەكو خەباتی چەكداری و شۆڕش ،كەواتە
كوردایەتی ئەو رابەرایەتییەی گەلە كە خۆی بۆ خزمەتكردنی تەرخاندەكات،
بۆیە شاعیر دەڵێت :
كوردایەتیم(قۆناغ) نییە
ئامانجێكە نەمر ،پیرۆز
مەشخەڵێكە بۆ گەل و هۆز
فەلسەفەو باوەڕەو بیرە
كاكی برا ،هۆ خوشكی كورد
لەهەر كوێ هەی ،شەنی یا گرد
وەرە بۆ ئەم بیرو رێیە
بۆ ئەم گەل و خاك و جێییە
ببین بە تۆزی خۆڵەمێش
چاوی دوژمن بێنینە ئێش
چەندە خۆشە وەك مەشخەڵێ
پیاو بسوتێ بۆ رێی گەلێ
چەندە شادییە باوەڕكردن
بەژیانی بۆ ژین مردن
..هەڵبەستەكان،ل637-3
-5دیالن  :لەشیعری(من ئینسانم)(  )1960ناونیشان بریتییە لە رستەیەك
و گومان لەوە نییەكە(من) واتە كەسەكە یان شاعیرو مرۆڤە ،بەاڵم لێرەدا
پرسیار لەسەر ئەوەیە بۆچی حساب بۆ مرۆڤبوونی ناكرێت ،بەواتایەكی تر
ئەوە چییە وادەكات من لە مرۆڤبوون داماڵێت ،هەرئەمەش بووتە پەیامی
سەرەكی ناونیشان ،بۆیە خودی ناونیشان پرسیارە لەسەر ئەوانەی ئەم
پێوەری جیاكاریە دادەنێن ،بۆیە ئەو ئایدیایەمان پێدەبەخشێت ،كە پەیامی
شیعر پارێزگاریكردنە لەخود وەك مرۆڤ ،یاخود ئەو هۆكارانەی كە بوونەتە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بەربەستی سەیرنەكردنی وەك مرۆڤ یان نەتەوە ...تاد ،بۆیە ئەم ناونیشانە
ئەوەی لێدەخوێرنێتەوە كە بانگەوازێكی مرۆییە بۆ مرۆڤایەتی ،بەو مانایەی
مرۆڤ لە هەموو شتێك پیرۆزترەو پێویستە ئەمە بكرێتە خاڵی سەرەكی،
پاشان یەكسانی لە نێوان مرۆڤەكان و نەهێشتنی ئەو بۆچوونە دواكەوتوانەی
كە نەتەوەو گەلەكان پلەبەند دەكەن ،واتە ناونیشان بریتییە لە خستنەرووی
ئەو جیاوازییەی كە بەهۆی ڕەگەز یان پێستەوە دروست بووە ،وەك دەڵێت :
پێسم ڕەشە وەك شەوە زەنگ
لێوم ئەستوور لچم زەقە
نیگام ماتە وەك گۆمی مەنگ
بزەم نەرم و سەرم رەقە
من ئێستاش لەهەند ێ جێگا
رەشیم مایەی قێزو بێزە ..ل 113
شاعیر ه��ۆك��اری ب���ەدەر ل��ەم��رۆڤ ب��وون دی���اردەك���ات ،ك��ە خۆی
لەرەنگەكانی(رەش،سپی ،زەرد) كە نیشانەی رەگەزپەرستی و چینایەتین ،كە
ئەمڕۆ لە واڵتە جیاوازەكانی جیهاندا بوونی هەیە ،بەاڵم واڵتی چینی وەك
منوونەیەك بۆ رزگاری و شوێنی نەهێشتنی ئەم رەگەزپەرستییە هێناوەتەوە،
وەك دەڵێت:
من رەنگم زەردو لووت پانم
رووم پڕ بوو لە لۆچو چرچی
دیلی رژێمی خۆ فرۆش
بەشم توانجو تانە بوو!...
بەاڵم ئیمڕۆ منی ڕەنگ زەرد
خۆم خاوەنی كارو بارم
منم لە»چین» من ئینسانم
من رێك خەری ژیامنم
فێركردنە تێكۆشانم
خۆم گەورەی نیشتاممنم..ل 114
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لەبارەی كوردیشەوە باس لە كوردەكانی توركیا دەكات ،كە قسەكردن بە
زمانی دایكیان لێقەدەغەكراوە و پێیاندەڵێن توكی چیا ،واتە ئەو جیاكارییەی
كە لەبەرامبەر ك��ورد دەگیرێتە ب��ەر ،بۆئەوەی لەم بازنەیە دەریبكەن،
مەبەستی سەرەكی منی ناونیشان ئەم منە كوردەیە ،لەم بارەوە د.دڵشاد
عەلی دەڵێت»لە(من ئینسانم)ەكەیدا ،دەنگی زاڵڵ و شۆڕشگێڕانەی كوردی
چەوساوە لە هەموو كوردستانە پارچە پارچە كراوەكەیدا ،دەبێتە دوا دەنگ
و وەك ئەلقەیەك بە زنجیرەی خەبات و تێكۆشانی گەالنی جیهانەوە گرێ
دەدرێ» 49وەك دەڵێت:
منم بە تەنیاو بە تاكی
لێم قەدەغەیەو تاوانە
(دووان) بە ووشەی زگامكی
ئەنجامی كۆتو زیندانە!!....
من لەكو ێ ؟ ...لە توركیا
سەیر گۆڕاوە ناونیشانم
بە(من) ئەڵێن توركی چیا
وەك روو چوو ب ێ كوردستانم!...
بەاڵم ...منی كورد ئینسانم
وەكو تۆ ئەی برای ڕەشم
خاوەنی نركەو هەستم
هەرچەندە ئێستا دابەشم!
منیش وەكو تۆ ئینسانم
ئەی(كاكە) ئەی برای زەردم
سا ئیمڕۆ بێت یان سبەی
ئەگەمە سەوداو مەبەستم..ل 115
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قۆناغی سێیەم 1970 – 1961 :
 -1گ��ۆران :لەشیعری( چیرۆكی برایەتی)( ترشینی یەكەمی )1961
دا لەناونیشانەوە ناوەڕۆك دەخوێنینەوە ،چونكە ناونیشان ئەو پەیامەمان
دەداتێ كە كوردو عەرەب لەپێناو گەیشتنە خواست و ئامانجیان ،باجی
زۆریان داوە ،بۆیە برایی كوردو عەرەبی ،برایی ئایدۆلۆژی و خەباتە لەپێناو
ئازادییدا ،ئەم ئامانج و برایەتییەش لە مەبەست و راستكردن لەگەڵ ئایدیاو
ئامانجەكەیدا دێتەدی ،كەواتە چیرۆكی برایی بریتییە هەمانگرفتی و تەبایی
بیرو ئایدۆلۆژیاو پاكیەتی و راستگۆیی ،پێكەوە ژیان و گرتنی رێگەی راست لە
خەباتكردندا ،وەك دەڵێت:
برای عەرەب!
چەخامخەی شمشێری زۆردار
ئا لەو خوێنەدا ئاوابوو
كە لە ملی باوكت ،باوكم
ڕژایە سەر ملی مێژوو
برای عەرەبی چاو رەشم
تاڵ بوو بەشت ،تاڵ بوو بەشم!
مبانەوێ براییامن
میوەی شیرین بچنێ لە دار
ئەبێ بەرەو ئاسۆی رووناك
رێی راست بگرێ نیازی پاك!
تا ئەگەینە دوا ئامانجی هەرە شیرین..ل-321323
 -2نوری وەشتی :لەشیعری(نەبەزین)()1962دا ناونیشان بریتییە لە
ناوێكی واتایی و لەم ناوەوە وێڵە بەدوای سیفەتی نەبەزیدا ،بەمەش دەیەوێت
بڵێت نەبەزین چ جۆرە هەڵوێستێكەو كێ نابەزێ و سورە لەسەر ئەم
نەبەزینەو دەیەوێـت ببێتە خاوەنی ئەم سیفەتە ،لە بنچینەدا كەسێك نەبەزە
كۆڵنەدەربێت و بەردەوام بێت لەسەر خواست و ئامانجەكەی ،بەتایبەتی
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ئەگەر لەپێناو نەتەوەو نیشتامندا بێت ،هەموو رێگەیەك بگرێتەبەر بەبێ
گوێدانە بەربەست و شكستەكان ،ئەمەش لەبەرگی پێشمەرگەدا دەبینێتەوە،
بۆیە دەیەوێت ئەوەمان پێبڵێت نەبەزین تەنها بریتی نییە لەخەباتكردن،
بەڵكو بریتییە لەبەردەوامیو چەند جار قوربانیدان ،منوونەی ئەم نەبەزینەش
پێشمەرگەی كوردستانە ،چونكە پێشمەرگە بڕیاری ژیانو خەباتی ئازادی
داوەو ئامادەنییە دیلی قبوڵ بكات ،ئەمەش هێزو دینامیكی نەبەزینی تاك یان
گەلو شكستو بەزینی دوژمنەكەیەتی ،وەك دەڵێت:
دایە گیان تو خوا بەسێتی گریان
بەسییە ئاخ وئۆف بەسییە سنگ كوتان
كوردۆ شەهید بوو من لەشوێنی ئەو
شەرتە خەبات كەم چاو نەنێمە خەو
تاكو ئەبینم بەزینی دوژمن
كورد هەڵیئەكات ئااڵی سەركەوتن..ل172
كەواتە خاسیەتی نەبەزین لەو بڕیارەدایە كە كوردۆ شەهید دەبێت ،بەاڵم
بڕیاری جێگرەوەی دەدات ،ئەمەش واتە گوێنەدان بە مردن ،سوربوون لەسەر
سەركەوتن ،چاونەنانە خەوتنیش ،واتە بەردەوامی و نەوەستان ،ئەمانەش
سیفەتی كەسێكە كە نەبەزبێت ،ئەگەر وانەبێت ئەوا دەبێت بە ژیانی دیلی
رازی بێت ،وەك دەڵێت:
دایكی خۆشەویست نامەوێ بگریم
هیچ ئامادەنیم بەدیلی بژیم
كوردێكم لەرێی خاكی كوردستان
وەك پێشمەرگەیەك ئەبم بەقوربان..ل172
-3گ��ۆران :لەشیعری(وەاڵمی پرس)(  )1962/5/25ناونیشان بریتییە لە
دەستەواژەیەك و ئەوەی ناونیشان دەكاتە كۆدێكی ئاڵۆزو نەكراوە بەبێ دەق،
وشەی دووەمە كە نهێنی و شاراوەیی پرسەكەیە ،بۆیە ناونیشان دەیەوێت
وەاڵمێك بە ئێمە بڵێت ،بەاڵم كام وەاڵم و هی كام پرسیار ،ئەمەش خوێنەر ناچار
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دەكات دەق بخوێنێتەوە ،هەرئەمەش ناونیشانەكەی كردوەتە چەند واتایی،
بەوەی لەالیەك وەاڵمە بۆ دكتۆرەكەو لەهەمانكاتدا وەاڵمە بۆ خوێنەر ،كە كۆی
زویری گۆران بۆ نیشتامنەو زۆر بەئیرادەو بەهێزە بەسەر نەخۆشیەكەیدا ،كەوایە
شیعرەكە وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارەیە كە دكتۆرەكە لەكاتی هاتنی بۆالی گۆران،
وەك هەموو دكتۆرێك بۆ نەخۆشەكەی پرسیاری لێكردوە ،چونكە پێیوابووە
بەهۆی بێهیوایی نەخۆشییەكەیەوە ماتە ،هەرچەند خوێنەر لە دەستپێكی
شیعرەكەدا وا هەست دەكات كە گۆران ماتی نەخۆشیەكەیەتی كە شێرپەنجەیە،
بەاڵم لە كۆتایی شیعرەكەدا وەاڵمی پرسیارەكە دەداتەوە كە ماتی واڵتە ،واتە
بیری واڵت گۆرانی بێهێز كردوە ،نەك ترس لە نەخۆشییەكەی ،چونكە ئێمە لە
واڵتێكداین بەردەوام ئازارو ئەشكەنجە بەشیەتی و چەندین سەدەیە لەهەوڵی
هێنانە ئارای قۆناغێكی نوێداین و تازە خەریكە ئەم هەڵوێستە بەردەگرێت ،بۆیە
الی گۆران وەاڵمی پرسەكە خودی ناونیشانە ،بۆیە ئەم ماتییە هەر گۆران نەبووە،
بەڵكو بە گشتی هەموو مات بوون ،بەهۆی ئەو بارودۆخەی كە لە كوردستاندا
هەبووەو خەڵكی چەوسێرناوەتەوە ،وەك دەڵێت:
راكشابووم لەسەر پشتم
دكتۆرەكەم
ماری شێرپەنجەی ئەكوشتم..ل221
یان:بەڵێ ،دكتۆر! خوشكان! ماتم،
هەر من نیم(مات) ی واڵتم،
لەناو هەزارانا  :تاك تاك
لێومان هەیە پێ بكەنێ
الی ئێمە بۆ دونیای شادی
وا تازە خەڵك هەنگاو دەنێ! ..ل222
 -4شێركۆبێكەس :لەشیعری(ئێوارەی غەمگین)(  )1962ناونیشان
بریتییە لە دەستەواژەیەك و لە دوو وشە پێكهاتوەو بەشی دووەم( غەمگین)
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ناونیشانی هاوسەنگی دەق كردوەو كردویەتییە پرسیار بۆچی غەم ،لەكاتێكدا
ئێوارە وشەیەكی ئاساییە ،بەاڵم هێنانی لەگەڵ غەمەكەدا ،ئەو رەهەندە
واتاییەی وەرگرتوە ،كە هەموو شتەكان بەرەو كۆتایی دەڕۆن و ئاوادەبن،
بەاڵم ئاوابوونێك بەرەو رەشایی و تاریكی شەو ،لەبەرئەوە شیعرێكە كار
لەسەر ئەو غەمەو نەهامەتیانەی كە دەروونی مرۆڤ دەگرن دەكات ،هەر
ئەمەش وایكردوە ئێوەری غەمگینی بەهار بخاتەروو ،ئەمەش واتە رەشبینی و
بێهیوایی ،هەرلەبەر ئەمەش هەموو شتێك بە بڕانەوە مەحكوم دەكات ،چونكە
بەهار سەرچاوەی خۆشی و هیواكانە ،وەك دەڵێت:
خۆرنشینی ئاسۆی بەهار
لە خوێناوی ئاوا بوونا..
وردە وردە ئەچێتە خوار
گڵپەی دوایی لە دەروونا
كام شەوقی جوانی رووی تیایە
وەك هەناسەم ئەبڕێتەوە
كام دنیا پڕ لە خۆشیە
دوور لەرەنگی رەش پۆشیە
ئەبڕێتەوە ،ئاوا ئەبێ
رۆژی لەناو شەوا ئەبێ
 ..تریفەی هەڵبەست،ل 53
هەرچەندە شاعیر ئەم ئێوارەیە دنیای جوانی وەك ساوایەكی دڵ پاك و
بزەی ئارام دەخاتەروو ،بەاڵم بۆ شاعیر لەبەرئەوەی تەنهایە دەروونی پەستەو
وەك سەیوان غەماوی و ماتە ،هەروەها دڵی پڕی وەك منداڵ خەیاڵی لە شوێن
یاریدایە ،لەالیەك لەدووری یار ،لەالیەك بیركەوتنەوەی رابردوو ،لەالیەك
خودی ئێوارەی خۆرنشین ،دیمەنێكی ناسك و سۆزداری هەیە ،كە هۆكاری
دروستیكردنی ئەو غەمگینییەی شاعیرە ،كە پەیوەستكردوە بەرابردو سەیوانی
ماتەوە ،چونكە دنیا مژدەی جوانی پێیە ،بەاڵم شاعیر روو لە ئاسۆ لەراماندا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دابڕاوە لەم جوانییە ،ئەم دابڕانەو سۆزداربوونی دیمەنی رۆژئاوا ،پەیامی
سەرەكی ناونیشانە ،وەك دەڵێت:
دڵی پڕم...وەك منداڵی..
خەیاڵی وا لەشوێن تۆیە
دەروونی بەئاخی ناكامی
پەستە وەك سەیوانی ماتەم..
دە ئەی ئێوارەی خۆرنشین
مەڵبەندی تاسەی تەنیایی
منیش وەك تۆ لە ئاسامنی
نائومێدی داڵ وێڵم
وەك تۆ بەهاری ژیانی
تەمەن كورتی جێ ئەهێڵم
..تریفەی هەڵبەست ،ل -5455
-5حەسیب ق��ەرەداغ��ی :لەشیعری(بەهاری ع��وم��رم)( )1963خودی
ناونیشان لەدوو وشە پێكهاتوە و بەهار هێزی بەخشیوەتە ناونیشان و
تەمەن ،چونكە عومر بەتەنها ئەو كاریگەریەی نابێت ،بەاڵم هێنانی بەهار بۆ
تەمەنێكی دیاریكراو ،ئەو ئاماژەیە دەداتە خوێنەر ،كە وەرزی خۆشییەكان
زۆر كەمن ،بۆیە دەیەوێت ئەو هۆی خراپ تێپەڕاندنەی ژیانی شاعیر بزانین،
بۆیە ئەوەی لێرە دەخوێرنێتەوە ،یان ئەبێت شاعیر باس لە بەهاری تەمەنی
بە شێوەی خۆشی و دڵگیری بكات ،كە ئەوكاتە دەچێتە خانەی پیاهەڵدان و
وەسف ،یان دەبێ بەپێچەوانەوە بەهارەكەی وەرزی خەمو ماتەم و ناخۆشی
بێت ،ئەمەش دیالێكتیكی بۆ دەقە شیعرییەكە درووستدەكات ،چونكە بەهار
گەشاوەیەو رسوشتی وایە ،بەڵكو ئەوە گرنگە بۆچی بەهارەكەی گەشاوە
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نییە ،ئەوە پرسیاری ناونیشانە ،یان خوێنەری دەقە ،كەوایە شاعیر لەم دەقەدا
دەیەوێت وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە ،بەهاری عومری كە بریتییە لە وەرزی
خۆشەویستی لەگەڵ یارەكەی ،كەزۆر كورتەو وشكە بەهارەیە بەهۆی زوو
دووركەوتنەوەو دابڕان لە خۆشەویستەكەی لەگەڵ خستنەرووی هۆكارەكان
بۆ منوونە :
بەهاری عومرم بێ باران بوو
وەرزی دڵداریم هەر گرانی بوو
هەر یەكەم بەهار گوڵی ئاواتم
كەوتە بەر زوقم و وەیشومەی هاتم
..فەرهەنگی خەم( ،)1ل 88
ئ��ەوەی ئەم بەهارەی وشك و غەمباركردوە ئەوەیە ،لەگەڵ ئەوەی
دووچاری ئەم دابڕانە بووەو بەهاری بووەتە پایز ،لەگەڵیشیدا شێوەی یاریش
وردە وردە بەهۆی دابڕان و تێپەڕبوونی كاتەكانەوە بیردەچێتەوە ،وەك
دەڵێت:
خۆشەویستەكەم بەنازو نیان
تا شێوەت بكەم الم خۆشە ژیان
پێكی رژاوم وا خۆڵ ئەیمژێ
واچاوەڕوانیم خۆزگە ئەیكوژێ
چۆلەكەی دڵم دا بەدەم باوە
نە پەیامی نارد نە خۆی گەڕاوە
ئەی خۆشەویستم ئەگەر گوێت لێمە
ها وەربگرە ئەم وێنەی پێمە
چوارچێوە ئەشكێ وێنە ئەمێنێ
هەر زستانی سارد بەهار ئەهێنێ
..فەرهەنگی خەم( ،)1ل89
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كەواتە تاوەكو ئەم ساتەش لەگەڵ ئەو هەموو كۆسپ و رێگریانە ،شاعیر
بێهیوا نەبووە ،چونكە پێیوایە دەشێ داببڕێت ،سەرزەنشت بكرێت...تاد ،بەاڵم
هەر ئەمانەن پەیوەندییەكە بەهێزتردەكەن و تاسەی بەیەكگەیشنت بەدوای
خۆیدا دەهێنن ،كەوایە ساتی پەیوەندی لەگەڵ یاردا ساتێكی كورت و پڕ
كۆسپ بووە.
 -6كامل ژیر :لە شیعری(كێ كردیو كێ بردی)(  )1965ناونیشان بریتییە لە
رستەیەكی لێكدراو ،لەهەمانكاتدا ناونیشان بۆخۆی پرسیارەو دەیەوێت دوای
ئەم دوو پرسیارەی كە بكەر كێیەو ببەر كێیە بكەوێت ،ئەمەش دەرخستنی
ملمالنێی دوو بەرەی جیاواز پیشان دەدات ،كە لە ئادەمەوە ئەم ملمالنێیە
بەردەوامە ،ئەگەرچی ڕاستەوخۆ وەرگیراوی پەندی كوردی(كێ كردی و
كێ خواردی) وەرگیراوە ،بەاڵم دواجار ناونیشان ئەو پەیامە دەبەخشێ كە
لە ژیاندا دوو هێز هەیە ،بەردەوام هێزێكیان ئەوی دی لە خزمەت خۆیدا
بەكاردەهێنێت ،یاخود الیەنێك دەچەوسێنێتەوە ،بۆئەوەی بەرژەوەندی خۆی
بهێنێتە دی ،لەبەرامبەریشدا تاكە ڕێگری ئەم تاوانەش هێزە ،وەك دەڵێت :
لەوكاتەوە ئاسۆی ژیان داویە مژدەی
ڕۆژی شەبەق
دوو هێز لە جەنگو زۆراندان ،هێزی هەقو
هێزی ناهەق
بەرئەنجامی ئەم راستییە
پەندێكە با باش تێیبگەن
هەق مافێكە بەدەست نایەت
بەزۆر نەبێ و بەنوكی شەق
هەق بێ شەق تاوانێكە
سەری لەپێناودا ئەچێ
 ..هەڵبەستەكان ل 254
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لەگەڵ ملمالنێی ئەم دوو هێزەدا ،هێزی دادو نادادی چەقی سەرەكی ئەم
دەقەو ناونیشانن ،بەوەی ستەمكاران بەردەوام مافی چەوساوەو هەژاریان
خواردوەو بەهۆی ئەمەشەوە سوتەمەنی كارو شۆڕش و رەنجبەخەسارن ،واتە
ئەمانە كاردەكەن و رەنجەكەش مافی ئەمانە ،بەاڵم رەنجەكەیان بۆ خەڵكی ترە،
بۆیە شاعیر ئەم بێدەنگییەی بەرامبەر بەم ماف خواردنە بەگەمژەو بێعەقڵی
دەزانێت ،چونكە تاكە هۆكاری رزگاربوون لەم چەوسانەوەیە هێزی عەقڵ
و بازوی خۆیانە ،بەواتایەكی دی ئەوە خۆیانن بەرامبەر ماف خواردنەكەیان
سەرشۆڕ دەكەن ،بۆیە رووبەرووی ئەم ماف خواردنە بوونەتەوە ،چونكە
وەرگرتنەوەی مافی هەوڵی دەوێت ،وەك دەڵێت:
كۆشكێكی بەرزیان دروست كرد
بەكۆڵی كەری بەسەزمان
تەواو بوو ،پاداشتی چاكە
درا بە شێرێكی چاو زەق!
نەكەسێ بوو ،نەدەزگایەك ،نەكۆمەڵێك
نەیاسایەك
نەزەمیرێك ،خاوەن بیرێك ،دادی پرسێ
هؤكارى ويَنة طزتن
كاريطةرى
ناردن
ناونيشانى ويَنة
نيَزةر
بۆ رەوای هەق
جؤرى ويَنة
هؤكارى ويَنة طزتن ميَذووى ويَنة
نيشانةكان
..هەڵبەستەكان ،ل 255
بيَ مافى

حةق

ناحةق

ماف

 -7دیالن :لەشیعری(تاوان  )1967 ()2ناونیشان بریتییە لەيةذار ناوێك و
باسكردنە لە یاساكانی ژیان و كەوتنە شوێن خواستەكان ،بەبێ گوێدانە یاساو
پایە مرۆییەكان ،بۆیە ئەم شیعرە دەرخستنی تاوانە بە شێوەیەكی گشتی و
خستنە رووی ناوەڕۆكی مرۆڤەكانە ،لەپێناو پۆزش هێنانەوە بۆ هەندێ
لەتاوانەكانیان و دڵ كردنە بنەمای باشبوون ،بەوەی دڵ و دەستیان پاكە،
لەگەڵ ئەوەی دزو خراپەكار دژی گەل و نەتەوە كاردەكەن و بوونەتە پیاوی
بێگانەو ئەو پۆزشە دێنێتەوە ،كە دەتوانێت لەم رێگەیەوە خزمەتی خەڵكی
رابردوو

نيشتناى

ئاشتى
تالَى

شةرِ

ئيَستا

بةيانى

طةشى

سيسى

ئيَوارة

سیمیۆلۆژییەوە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی 3
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بكات ،بەاڵم تاوان پۆزشی نییە ،بۆیە ئەم هەڵوێستە ناكاتە ئەوەی تاوانەكان
لەسەر مرۆڤ الببات ،یاخود نەرمی نواندن شوناسی پیاوچاكی پێببەخشیت،
تاوان كردن ئاسانە ،بەاڵم باشبوون یان راستگۆیی گرانە ،ئاشكراشە تاوانكردن
ئاسانە و بەردەوامیشی پێگەی خراپ دەكات ،چونكە كۆتایی هەموو تاوانێك
كەوتنە،وەك دەڵێت:
تاوان مەردیو تاوان باری ئاسانە
زۆركردنی ...مایەی پایەی گرانە
چەن دەست پاك بێ،چەندەی تر دڵ خاوێن بێ
پارە ناكا ..نەبێ دەستەو داوێن بێ
ئەبێ بە دز بە خواوەندی فێڵ بازی
بڵ ێ ی گەورەم ...هۆی سەربەرزیو شانازی
ئەب ێ بە ڕۆژ كە چەن رووناك و پاكە
بڵ ێ ی شەوە زۆر تاریك و سامناكە..ل 144
شاعیر مەبەستییەتی بڵێت تاوان چەندێك مێژوو رەشیە ،بەاڵم وات
لێدەكات لەدۆخێكدا بژیت نەتوانیت راست بڕۆیت ،چونكە ژیان بەدەست
فێڵبازەكانەوەیە ،بۆیە چوارالیەكی دژ لەنێوان( چاكەو خراپە،شەو ،رۆژ ،جاران
و ئێستا،مەردی و فێڵبازی) دروستكردوە لەڕێگەی ئەم دژیەتییەوە پەیامەكەی
دەگەیەنێت ،وەك دەڵێت:
جاری جاران مەڵبەندی جوامێری بوو
پڕ لە نركەو بازرەقەی شێری بوو
كەچی ئێستا هەموو شتێ گۆڕاوە
رەش و سپی لەجێی خۆی نەماوە ..ل146
تاوان الی دیالن تاوانكردنە بەرامبەر نیشتامن ،بەوەی هەندێك خەڵك
كەوتونەتە جاسوسی و خراپەكاری بەرامبەر دڵسۆزانی نیشتامن ،ئەمەش
دیالنی هێناوەتە گریان و بەتاوانێكی گەورەی دادەنێت و لێرەوە ناونیشان
دەخوێنینەوە ،وەك دەڵێت:
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گریانێكی لەداخانا نەك لە ترسان
لە بێگانە .بۆ دوژمنی خۆمان
بۆ ئازادی جەرگ بڕو بۆ ئیشێ
دار پوازی لەخۆی نەبێ ناقڵیشێ
ئای كەنەنگە ئای كە ئابڕو تكانە
كە گەورەیە ئەنجامی ئەم تاوانە ..ل147
 -8كامەران موكری  :لەشیعری(پشكۆی هۆنراوە)()1968دا ناونیشان
بریتییە لە دەستەواژەیەك و لەم دەستەواژەیەشدا دیارخراو هێزی مانای
لەسەرە ،چونكە هۆنراوە پشكۆی نییە ،كەواتە ئەوە چییە دەتوانێت ببێتە
پشكۆی هۆنراوەو لێرەوە دەتوانرێ خوێندنەوەی جیاجیا بۆ ناونیشان بكرێ،
بەواتایەكی تر لە بنچینەدا هۆنراوە پەیامی شاعیرەو بەدوای هۆنراوەیەكی
بەهێزدا وێڵە ،كە سەرچاوەی ئەم پشكۆبوونەی بە رسوشت دەزانێت ،بۆیە
چیاو دەشتەكان دەگەڕێت ،تاوەكو ئەم ئیلهامی جوانییە لە رسوشتەوە
بەدەست بهێنێت ،بۆیە بەپشكۆ بوونی ئەم كردارانەی بەرهەمهێناوەو
هۆنراوە بووەتە پرسیار لەچوارچێوەی پاراتێكستدا ،لەم ناونیشانەدا شاعیر
وێڵە بەداوی ئەو هێزەی كە شیعر دەگەشێنێتەوە ،یان بووەتە هێزی كارلێك
و كارلێكراوی ،ئەوەش لە دیمەنی كروزانەوەی كۆرپەكەدا دەبینێتەوە ،كە
لە بنچینەدا باسكردنە لەو زوڵمەی كە لە كورد دەكرێ ،واتە كروزانەوەی
منداڵەكە كاریگەری بەهێزتر بووە لەسەر شاعیر وەك لە دایكەكە ،بۆیە ئەم
رووداوە شیعرێك بەرهەمدێنێت ،كە رسوشت و پێكهاتەی پشكۆ ئاسا بێت،
چونكە دەیەوێت شیعری سور بنوسێت ،بۆیە پشكۆی هۆنراوەی پشكۆی
شیعرێكی سورە خودی پشكۆی سوریش لەالیەك بریتییە لە گڕی تاسەی
دەروون ،لەبەرامبەر ئەمەشدا بریتییە لە پەیامی خەبات و دەستەبەركردنی
ئازادی و یەكسانی چینی كرێكارو نەهێشتنی چەوسانەوە ،وەك دەڵێت:
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بۆ هۆنراوەی جوانو ڕازاوەو بەتام
چیای سەختو پێ دەشتو گوڵزار گەڕام
لە گزنگو زەردەپەڕو هاژەی چەم
لەنیگای گەش ،زەردەخەنەو بزەی دەم
بەاڵم دەنگی كروزانەوەی كۆرپە
كات ێ ڕشتی لە دڵام ژیلەی خورپە
سۆزی گریەی ئەو دایكەی لە ئاگرا
جەرگی وەكو چراوگ هەڵكرا
لەهێزی خست دەستو پەنجەی هۆنراوەم
كەوتە ناوگڕ چەپكە شیعری رازاوەم
هەرچیم هەیە ،لە ئۆقرەی دڵ لەتاسە
هەمووم بەخشی بەو مناڵە كەساسە
ئەبێ شعرم لە گرا پەروەردە بێ
باسی( ژینی) سامناكی ئەم كوردە بێ
ئەی فریشتەی هۆنراوەی ئاگرینم
ئەی بەخشندەی وشەی بەسۆزو تینم
ملم الرت ئەپاڕێمەوە لە تۆ
پێم ببەخشی هۆنراوەیەك وەك پشكۆ
هەر ئەم جارەو ئیرت داوام كۆتاییە
هەرچەند ئەكەم شیعری سوورم بۆنایە ..ل220
 -9شێركۆ بێكەس :لەشیعری(دیاری ئەمجارە)( )1968ناونیشان بریتییە
لە دەستەواژەیەك و لەڕێگەی وشەی ئەمجارەوە دەیەوێت جۆرێك ڕوانیین
و سەرنج بخاتەروو ،بەوەی دیاری ئەم جارەی جیاوازترە لە رابردوو ،یان
هێزی جەخت لەسەر كردنەوەیان نەبووە ،بەاڵم ئەم جارە ئەو هێزی
جەختكردنەوەیە دەردەخ��ات ،كە شاعیر مەبەستییەتی ،بۆیە شاعیریش
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لەالیەك دیاریەكە بۆ ن��ەورۆزەو لەالیەكی تریشەوە شیعرەكەی تایبەت
كردوەو لەسەرەتادا نورساوە بۆ(ن)ی خۆشەویست ،بە ناونیشاندا ئەوەمان
بۆ دەخوێرنێتەوە لە گەشتێكدا دەیەوێت دیاریێك بۆ دڵدارەكەی بكڕێت،
لەگەڵ ئەمەشدا نایەوێت لە ناونیشان یان دەقدا ناوی بەرێت ،بۆیە تەنها
پیتێكی ناوەكەی نوسیوە ،ئەمەش ئەوە دەردەخات ،كە شاعیر نایەوێت ئەم
خۆشەویستەی ئاشكرا بكات ،ئەگەر وایە ئەوا بەئاسانی ناوەكەی دەنوسی
نەك پیتێكی ،گرنگی ئەم شیعرە لەوەدایە لەكۆی ئەو دیاریانەی كە شاعیر
پێویستە بۆ خۆشەویستەكەی بكڕێت ،هەر لە گوڵی سەر سنگ و ملوانكەو
موستیلە......تاد ،هەموویان دەخاتەگۆ ،بۆئەوەی لەوە دڵنیابێت ،كە خاوەنی
ئەو تایبەمتەندیانەیە بیكاتە دیارییەك ،شیاوی خۆشەویستیەكەی بێت یان نا،
بەاڵم دواجار شاعیر لە ئەنجامی رۆچوون لە خۆشەویستی یارەكەی لەناو
دەقدا ،لەبیری چووەتەوە كە لە پاراستێكستدا تەنها پیتێكی خۆشەویستەكەی
دركاندوە ك��ە(ن) ،ب��ەاڵم لە ناوەڕاستی دەق��دا ،ن��اوی خۆشەویستەكەی
دەدركێنێت كە ناوی(نیان)ە ،ئەمەش ئەوە دەردەخات شێركۆ لەكاتی نوسینی
ئەم دەقەدا بەنەست و زاڵبوونی ئەم پەیوەندیە خۆشەویستییە بەسەریدا ئەم
شیعرەی نوسیوە ،وەك:
لەسەر ڕێگەی گەڕانەوەم،
چی بێ دیاری سەردانەوەم؟!
بۆ ئەمجارە،
بۆ نەورۆزی ئەم بەهارە
چی بەسەندی یادگارە؟!
چی بێ گوڵی دڵ و دەستم
بۆ تاقانەی خۆشەویستم؟!
ئەم كۆگایە
ج ێ ی سەرپەڕی لەبەر چاوە
ناوی(بوكی) لەخۆی ناوە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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با بزانم دیاری بووكی
ئێسك سوكی
منی تیایە

 ..تریفەی هەڵبەست ،ل10
واتە لەگەڵ ئ��ەوەی كۆگاكە ناوی بووكەو شتی بوكی تێدایە ،بەاڵم
شاعیر فەزڵی خۆشەویستەكەی خۆی دەدات بەسەر هەموو شتەكانیدا ،بە
ناوەكەشەوە ،بۆیە هیچ ناكڕێت ،لەگەڵ ئەوەی ملوانكەیەك خۆی یەكسان
دەكات بەنیان و خۆی بەشیاوی ملی دەزانێت ،وەك دەڵێت:
ئەو ملوانكەیە پێم ئەڵێ:
بۆ گەردنی ،گەلێ جوانم
زۆر دەمێكە ،من پەسەندی
دەستو دڵی ،دڵدارانم
ئەم سەفەرە
بۆ یارەكەت من هەڵگرە
من نیانم
من قەدری گەردنی بەرزی،
چاك ئەزانم
 ..تریفەی هەڵبەست ل 13 - 10
بەاڵم شاعیر لەكۆی دیاریەكان ئەو دیاریەی كە خۆی لە پاراتێكستدا
نوسیویەتی»دیاری ئەم جارە بۆ(ن) ی خۆشەویست» خودی ئەم دەقەیە ،واتە
دیاری ئەم جارەی شاعیر بۆ یار ئەم دەقە شیعریەیە ،هەرئەمەش دیاری ئەم
جارەی جیاوازتر كردوە لەوانەی پێشووتر ،بۆیە لە كۆتایی دەقدا بەراشكاوی
تەنها خۆی ئەم شیعرە بە شیاوی دیاری دەزانێت بۆ خۆشەویستەكەی ،بەمەش
ئەم دەقە لە هەموو دیاریەكانی تر بەرزترو جوانرت دەزانێت ،دەڵێت :
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لەسەر ڕێگەی گەڕانەوەم
جانتا ،ئامادەی سەفەرم
چی بێ دیاری ،سەردانەوەم ؟!
چی بۆ بەرم ؟
بۆ ئەم جارە
چی پەسەندی یادگارە ؟
بۆ ئەم جارە
ئەم هەڵبەستە،
پێشكەش ب ێ بەو خۆشەویستە!

 ..تریفەی هەڵبەست ،ل15

 -10عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(نیازێك....هەڵوەری)( )1969 /1/13
لەخودی خۆیدا ناونیشان بریتییە لە رستەیەك و بەهۆی ئەو چەند خاڵەوە
ئەوەندەی تر چەند مەدلولی كردووە ،بەوەی یەك نیازی هێناوە ،واتە شاعیر
لەناونیشاندا نیازێك دەكاتە منوونەی نیازەكانی تر لە هەڵوەرینداو لەم پێناوەشدا
شیعرەكەی كردوەتە پەرەگراف پەرەگراف و لە كۆی شیعرەكە چەندین نیاز
دەخاتەروو ،ئەمەش رادەی دڵسۆزی و خۆشەویستی شاعیر دەردەخات ،بەاڵم
پێكهاتەی ناونیشان دووكرداری پێچەوانەیە ،بەوەی نیازێك زۆر ڕاستگۆیانەو لە
دڵێكی شەقەوە بۆ خۆشەویستێك كە شاعیر چەندین نیازی لەسەر هەڵچنیوون
وەك(بتكەم بەچەپكە نێرگز ،سەرینی ناز ،پرچت بكەم بە هێالنە ،شادی بكەم بە
گەردانە ،پەلكە زێڕینەت بۆ بگرم....،تاد) بۆیە شیعرەكە بریتییە لە دەرخستنی
رادەی دەربەست نەبوونی شاعیر لەئاست ئەو شتانەی كە بۆ بەرامبەری دەكات،
بەاڵم دواجار لەخۆبایی بوونی بەرامبەر ،دەبێتە هۆی هەڵوەرینی تەواوی ئەو
نیازانەی كە شاعیر بۆی بنیادناوە ،لەبەرئەوەی شاعیر شەیدای جوانی یارەو
لەخۆبایی بوونیی ئەم جوانییەی لەال پێچەوانەدەكاتەوەو شاعیر جوانی لەشیعر،
ئاسامن ،ئەستێرەو مانگدا دەبینێتەوە ،بۆیە دەربەست نییە ،چونكە شاعیر بە
تەواوی دژی لەخۆبایبوونە ،لەبەرئەوەی جگە لە هەڵوەرینی دەشیخاتە ژێر
پێیەوە ،وەك دەڵێت :
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نیازم وابوو....
بتكەم ....بە چەپكە نێرگزێ،
بۆسەر مێزم
لەسەرمای شەوی زستانا
گەرمت كاتەوە .....ئامێزم
نیازم وابوو...
پرچت..بكەم بەهێالنە

..دیوانی عەبدوڵاڵ پەشێو ،ل 105

یان :
تۆ دەربەستی!
من دەربەست نیم
شیعر..ئاسامن..ئەستێرە..مانگ
هەموو جوانن ،بۆیان ئەژیم!
من دەربەست نیم
ئەمڕۆ..
سبەی..
لە شیعرێكی ،خەم ڕەوێنا
لە دەفتەری ،بچكۆڵەی بیرەوەریام..
لە هەزاران ،شادەمارو مێشكو خوێنا..
تۆمار ئەكەم ،سەرگوزشتەی،
ئەو مێخەكەی،
چەنەم شل بوو،ئەوەندەی شیعری بۆ بڵێم
لە دواییشا ،كە بایی بوو،
هەڵم وەراند ..خستمە ژێر پێم!
 ..دیوانی عەبدوڵاڵ پەشێو ل 108
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لەمەشەوە ناونیشان بریتییە لە سڕینەوە ،یاخود مراندنی ئەو خۆشەویست
و جوانییەی كەلە یاردا دیویەتی ،لەبەرامبەر ئەو بێمروەتییەی كە یار دڵی
شاعیری پێ ئازار داوە ،بەئەندازەیەك شاعیر بەتەواوی بیسڕێتەوەو بیخاتە
ژێرپێیەوە ،كەوایە پەیامی ناونیشان لەوەدا چڕبووەتەوە ،ئەگەر چەندێك
شیعرم بۆ وتبێت ،پیایدا هەڵدابێت.....تاد ،بەاڵم لەبەرامبەر لەخۆباییوونیدا،
هەموو ئەم نیازانەی هەڵدەوەرێنێت ،چونكە شاعیر راستگۆیی و چاكی
دەوێت.
-11لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(پەیكەرێك لە پشكۆ)( )1969لەگەڵ
ئەوەی پەیكەر بێگیانە ،بەاڵم شاعیر گیانی پێبەخشیوە ،چونكە پەیكەر لێرەدا
قەدو بااڵی كچێكەو ،بەهۆی ئەو تایبەمتەندیانەی كە لە كچەكەدا هەن ،شاعیر
وەك پەیكەرێكی خاوەن تایبەمتەندی دروستكراو دەیبینێت و لەو روانگەوە
سەیری دەكات ،لەبەرئەمەشە شاعیر هەرئەمەی دیوەو سەرسامی جوانی و
رووخساری كچەكە بووە ،بۆیە ئەم سیام جوانییەی بووەتە پشكۆ بۆ ناخی
شاعیر ،بەوەی نزیك بوونەوە ،یان قسەكردن لەگەڵ كچەكەدا قەدەغەو
نادروستە و وەك پشكۆ دەیخاتەروو ،لەبەرامبەر ئەوەی ناتوانێت لێی نزیك
ببێتەوە خوازیارە گوێی لێبگرێت ،تاوەكو پشكۆكانی ناخی دەرببڕێت ،بەواتا
شاعیر بە پشكۆی ناخی ئەم دەقەی درووستكردوە ،چونكە كچێكی چاو ڕەش
كە درووستكراوی خوایەو خاوەن تایبەمتەندێكی زۆر جوانە ،توانیویەتی
جۆشێك الی شاعیر دروستبكات ،وەك دەڵێت :
گشت ئاوازێكی دەریای ئەو نازە
ئەخاتە دڵم زامێكی تازە
پێم ئەدركێنێ نهێنی الوی
رازی دەروونی پەست و خەماوی
سەرم سوڕماوە خوا چۆن تۆی نەخشی
ئەو گشت ئەفسونەی چۆن بەتۆ بەخشی
بۆ چاوت لەكوێ هاوردی ڕەشی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

339

ئەی بۆ ڕوومەتت لەكوێ ی بوو گەشی
بەئاواتەوە گوێ رابگرە لێم
هەڵبەستی گەرم و گوڕت بۆ بڵێم
 ..دیوانی لەتیف هەڵمەت ،ل 11
كەوایە ئەوەی كە نهێنی الوی پێدەدركێنێ ،خودی وێنەی ئەو ئافرەتەیە،
كە شاعیری راكێشاوەو كەوتوەتە گفتوگۆ لەگەڵ جەستەی دا ،ئەمەش ئەوە
دەردەخات ،كە پەیكەری بە پشكۆبوون ،ئەو سوتانەو رەنگدانەوەی ،یان
وروژاندنییە كە الی شاعیری دروستكردوە.
هەروەها لەشیعری(سەرەتای پرسیارێكی تر)( )1968دا ناونیشان بریتییە
لە دەستەواژەیەك و راستەوخۆ ئەوەمان پێدەڵێت ،لەبارەی نوسەرەوە چەندین
پرسیاركراوە ،هەریەكەشیان بە شێوازێك و بە روانینێك وەاڵمیداوەتەوە،
بۆ دواجار شاعیر دەیەوێت بڵێت هەموو ئەو وەاڵمانە هەڵەن و سەرەتای
پرسیارێكی نوێ بۆ خوێنەر دەكاتەوە ،لەپێناو گەڕان بەدوای وەاڵمی راستدا ،لە
بنچینەشدا ئەمە مەبەستە سەرەكیەكەی شاعیرە ،نەك وەاڵمەكەی ،چونكە خۆی
لەكۆتایی دەقەكەدا وەاڵمدەداتەوە ،بە شێوازێك كە دەبێتە پرسیارێكی نوێ بۆ
چەندین پرسیاری تر ،كە شەیدایی بوونی شاعیرە بۆ خۆری ئازادی ،وەك دەڵێت :
ك ێ پێی وتن...؟ من هەستیارم
كێ پێی وتن ....من دڵدارم
كێ پێی وتن هۆنراوەكەم
گلێنەی هەردوو چاوەكەم
تابلۆی گیانی خۆشەویستە سووتاوەكەم
خەمم ...زامم ...ئازارم
تاسەم ...خەوم ....یادگارم
ئەبەخشمە یەكەم یارم
كێ پێی وتن ....كێ پێی وتن
ئەم هەڵمەتە هەژارە
بۆ تۆز ێ خۆر شێتو هارە!
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..دیوانی لەتیف هەڵمەت ،ل 119
واتە لە كۆتاییدا هەر خودی شاعیر ئەو پرسیارە دەكات ،كە كێ پێیوتن،
بەاڵم دواجار خۆی واتە( هەڵمەت) سەرەتای پرسیارە نوێكە دەدركێنێت ،كە
شەیداو شێتی خۆرە و لێرەوە پرسیار لەسەر ئەو خۆرە دەست پێدەكات ،كە
شاعیر شێت و هاری بووە ،خۆریش نیشانەی تیشكی ئازادییە ،كە لەتەواوی
دەقەكاندا بەدواییدا وێڵە.
-12ئ��ەن��وەر شاكەلی :لەشیعری(بەندیخانەو شەقامی ش��ەو)(-20
 )1969/10/27هەر لە خودی ناونیشانەوە ئەو پەیامە دەدات��ە خوێنەر،
كە بەندیخانە لەگەڵ ئەوەی رووب��ەری دیاریكراو و كەمە ،لەهەمانكاتدا
شوێنی ئەشكەنجەو ئ��ازارو سزای دەرونییە ،هەرچی شەقامی شەویشە
تاریكە و بێدەنگی كۆنرتۆڵی كردوە ،ئەم ئارامیەش شوناسێكی مەترسیداری
پێدەبەخشێ ،لەبەرئەوە خودی ناونیشان باسكردنە لەشاری كفری كە بووەتە
بەندیخانەیەك ،ئەگەرچی رووبەری فراوانە ،بەاڵم ئەشكەنجەو ئازارو سزا
دەرونییەكان زۆر خراپرتن لە زیندان ،چونكە پەیوەسنت بە بیرو ئایدیاو
نەتەوەوە ،بەوەی تاریكی و دواكەوتویی باڵی بەسەر شاردا كێشاوە ،كەواتە
ئەم شارە بەندیخانەیە لە ڕوانگەی ترس و ئازاردانەوەو شەقامی شەویش
تاریكیو دواكەوتوییە ،وەك دەڵێت :
شەقامەكانی شارەكەم
تاریكی یەك دای پۆشیون
لە بیابانی وشەی رەش
تێپەڕ ئەبێ مۆسیقای دڵ
تەمی پاییز
ئاوازەكان دەگرێتە خۆی
شەقامەكان
ئەخاتە سەر چڵی تاوان
 ..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل 45
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پێیوایە ئەم ئازارو سەركوتكردنانە لەقوواڵیی ئەشكەوتدان و هاواری
ئازادی ،مەگەر لەگەڵ لێزمەی بەهاردا سەربكەوێت ،چونكە بەهار بۆ كورد
هێزی زیندوبوونەوەیە ،وەك دەڵێت:
بەندیخانەی ترسو ئازار،
چاوگەی موچڕكی ناخی دڵ،
بێشكەی چریكەی توڕەیی
شۆڕشی گیان،
داخی تۆڵەی ژەنگ داگرتووە
كەلەپچەی ئاسنی الواز
قاقای دەروونی مانگرتوو
لەقوواڵیی ئەشكەوتدایە
سەرناكەوێ
تا تریفە مانگی شیرین
نەڕژێتە خوار
لەگەڵ هاژەی لێزمەی بەهار
..پڕۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل 47
قۆناغی چوارەم 1975 - 1970 :
-1حسیب ق��ەرەداغ��ی :لەشیعری(هەوەڵ م���ەزات)()1971 /3/26
ئەگەرچی ناونیشان دەس��ت��ەواژەی��ەك��ە ،ب��ەاڵم ل��ەم دەس��ت��ەواژەی��ەوە
ئاماژەیەكی نێگەتیڤ دەبەخشێت ،چونكە باسكردنە لە خستنە بازاڕی
دەقە شیعریەكانی ،خستنە مەزاتیش بۆ خۆی ئەگەر بۆ شتی تر بەسود بێت،
بەاڵم بۆ دەقی شیعریی لە پێگەی دەقەكە كەم دەكاتەوە ،چونكە شیعر بۆ
مەزات نییە ،كەوایە ئەمەش بۆخۆی پرسیارە بۆچی خستنەمەزات ،واتە
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ئەم دەقە بە ئاشكرا دەاللەتی نێگەتیڤ دەگەیەنێت و داوای خستنەمەزاتی
پەیامەكەی بە شێوەیەكی ئاشكرا دەكات ،واتە ڕاگەیاندنی نرخ ،دابەزینی
شیعرەكانییەتی لە ڕوانگەی خودی خۆیەوە ،نەك خەڵكی ئەم كارەیان
كردبێت ،بەاڵم پرسیارەكە ئەوەیە ئەم مەزاتكردنەی شیعری شاعیر لە
ڕوانگەی خۆیەوە هۆكەی چییە ؟ كەواتە ناونیشان پاراتێكستی دەقەو
بە پێی پەیامی دەق هەڵیبژاردوە ،بۆیە هەر لەناونیشانەوە شاعیر ئەوە
رادەگەیەنێت كە نایەوێت پەیامی شیعریی وەك ئەوەی بەرامبەر دەیەوێت
بیڵێت ،بۆیە بە رەقی دەزانێت ،واتە شاعیر بۆ خۆی دەنوسێ و بە خواستی
خۆی دەنوسێ ،بەاڵم خەڵكی بەپێچەوانەوە گوێ بۆ شتێك دەگرێت كە خۆی
دەیەوێت ،كەوایە خەڵكی نایەوێت ئەم وتانەی شاعیر ببیستێت ،بەمەش
پەیامی ناگات،بۆیە بە كەم نرخی دادەنێت ،وەك دەڵێت:
هەوەڵ مەزات ،هەوەڵ مەزات
شیعرو وتار
حەرفی چرناو
دێڕی بە فرمێسك هەڵ كراو
گوێم لێ بگرن خەڵكی واڵت...
هۆنراوەی كۆن،
هۆنراوەی نوێ...
دوا چۆڕی ئامانجی هۆشم
وا بە هەرزان
وابە تااڵن
ئەی فرۆشم!
 ..فەرهەنگی غەم ،1ل70
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یان:
خەتام نییە حەرفم رەقە،
جێی راوەستانم وا لەقە!
هەوڵ مەزات ،هەوڵ مەزات
خواوەندی وەرزی بەهات
هەتا ئاوی ڕووم نەتكاوە
هەتا خامەم سەری بەرزە
لەبرسا لوتكی نەشكاوە!
هەتا حەرفم ،هەتا دێڕم
لەڕێی(جەنگیزا) نەرژاوە
هەتا لە(تور)
رووم وەرنەگێڕاوە لە ژوور
بێن مبگەنێ

..فەرهەنگی غەم  ،1ل71
شاعیر لەگەڵ خستنە مەزاتی دەقەكانی لەروانگەی خۆیەوە لەبەرگی
ئاڤێستاو بەشەكانیدا دەیرنخێنێت ،واتە شیعرەكانی لەئاست ئەواندا دەبینێت،
ئەمەش لەئەنجامی هەستكردن بەوەی كە بەگشتی لەالیەك خەڵكی دواكەوتو
و نەزانە ،لەالیەكی ت��رەوە بێبایەخ بوونی دەق بەگشتی و شیعرەكانی
بەتایبەتی ،لەگەڵ ئەمەشدا مەزاتی شیعر زۆر جیاوازتر دەبینێت لە مەزاتی
كااڵ ،چونكە مەزاتی شیعر یەك ساتەو ئەم ساتەش دەقەكە بەتەواوی
دەكوژێت ،وەك دەڵێت:
هەوەڵ مەزاد ،هەوەڵ مەزاد
خەڵكی واڵت
(پازەند)و( زەند) و( ئاوێستا)م
بۆ مەزاتە
خەڵكینە بڕوام پێ بكەن
ماوەی مەزات بۆ یەك ساتە
..فەرهەنگی غەم ،1ل72
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 -2لەتیف هەڵمەت :لەشیعری( چیامن گۆڕی)( )1971ناونیشان بریتییە
لە رستەیەك ولەهەمانكاتدا رستەكە دەبێتە پرسیار لەو ئەنجامەی كە بەیانی
یانزەی ئازاری  1970بەدوای خۆیدا هێنای ،بەواتایەكی تر ناونیشان پاراتكێستی
دەقەو تێیدا رەخنە لەوە دەگرێت كە بەرهەمی یانزەی ئازار چ گۆڕانێكی
نەتەوەیی و نیشتامنی ،مێژویی......تاد بەدوای خۆیدا هێناوە ،ئەم رەخنەیەش
كە هێزی ناونیشانەكەیە ،لەوەوە سەرچاوە دەگرێت كە گۆڕینەكان بریتیین
لە گۆڕینی شتە الوەكییەكان كە هیچ پەیوەندێكیان بە ڕێكەوتنە سیاسییكەوە
نییە ،چونكە تەنها ناو و كەسایەتییەكان گۆڕاون ،بۆیە هەر لەناونیشانەوە
دەرئەنجام لە روانگەی بەپرسیاركردنی ناونیشانەوە وەردەگرینەوە ،كە
هیچامن نەگۆڕیوە ،وەك دەڵێت:
هەرچیامن وت...
هەرچی دەڵێین درۆیە
ژەنگ و درزی پردەكانی
نێوامنانی
پێ سواغ دەدەین وەكو بۆیە...
گۆڕینی چی ...چیامن گۆڕی؟
ئاو یا بۆڕی؟
شۆرینی چی...چیامن شۆری
مەڵێن وشەو رەنگامن گۆڕی..
كیش و سەرواو دەنگامن گۆڕی..
رواڵەتی ژینامن گۆڕی
ناوی مەم و زینامن گۆڕی
گۆڕی مردوەكامنان گۆڕی
ناوی هیتلەرمان گۆڕی
جێگای پەیكەرمان گۆڕی
بەاڵم دڵامن لێی نەبڕا تاڵی و شۆری
 ..دیوانی لەتیف هەڵمەت،ل258
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كەواتە ئەوەی ناوی گۆڕینە بریتییە لە شتێك كە پەیوەندی بە دۆزە
سیاسییەكەوە نییە ،یان بەئەندازەی دۆزە سیاسیەكە بەرهەمی نەبووە،
بۆیە گۆڕینەكان الوەكین و كێشەكان بە هەڵپەسێراوی ماونەتەوە ،چونكە
ناسۆریەكانی ژیان هەر وەك خۆیانن و سەركردە عیراقییەكان چوونەتە
بەرگێكی ترەوە نەك گۆڕابن ،بۆیە شاعیر لەبەرامبەر ئەم گۆڕینەدا ،داوای
بەڵگە لەسەر ئەم هەل و دەسكەوتە سیاسیان دەكات ،وەك دەڵێت:
گۆڕینی چی چیامن گۆڕی؟
چ بیرێكی كۆمنان پسان
قەاڵی كام زۆردارمان رمان...؟
دوای هەزاران چەنەبازی و خۆهەڵكێشان
دوای ئەو گشت بگرەو بەردەیە
چیامن بەخشی بەبێكارو هەژاری ئەم نەتەوەیە
چی فێركردین راپەرینی برسێكانی ئەم سەدەیە؟.
 ..دیوانی لەتیف هەڵمەت،ل260
شاعیر پێیوایە هەموو ئەم گۆڕینەش لەوەوەیە كە تا ئێستا ئێمە نە خۆمان
ناسیوە ،نە توانیومانە خۆمان بەبەرامبەر بناسێنین ،نە دوژمنامن ناسیوە،
چونكە ئێمە بەهوشیاری سیاسییەوە بە دوای دۆزی خۆمانەوە نین ،ئێمە
هەڵگری بیری سیاسی و نەتەوەیی نین ،وەك دەڵێت:
من زوو وتم :خۆشەویستی لە خوێنامندا نەماوە
من زوو وتم :كاتژمێری دەستی گشتامن وەستاوە
چونكە ئێمە دڵدار نین
چونكە ئێمە...چقڵی چاوی زۆردار نین
چونكەئێمە تامەزرۆی بۆنی بەهار نین
چونكە ئێمە دڵسۆز نین
 ..دیوانی لەتیف هەڵمەت،ل270
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 -3ئەنوەر شاكەلی :لە شیعری(پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی)()1971/2/14
ناونیشان بریتییە لە دوو دەستەواژەو ناونیشان ئاشكرایە ،كە كودەتا دەبێت
بەنهێنی بێت ،بەاڵم راگەیاندنی ئەم پرۆژەیە بە شیعر ،ئەوە خودی پرسیارە
سەرەكییەكەی ناونیشانە ،بۆیە شاعیر مەبەستییەتی ئەو پرۆژە نهێنییەی،
كە بەرامبەر كورد گیراوەتەبەر بخاتەروو ،هەر لەبەرئەمەش ئەم ناونیشانە
ناونیشانی هەمان دیوانەو لەسەرەتادا نورساوە سێ دەنگ لە مێژووەوە،
بیرۆكەی كودەتاكەش لەم مێژوەوە دەخویرنێتەوە ،دەنگی یەكەمیان باس
لەو زوڵم و دژواری و نالەباریانە دەكات كە ژیانی گرتوەتەوە ،بە شێوازێك
ئەم پەنگ خواردنەوەیە دەرئەنجامە و لەپڕ پەرچەكردارێكی خراپی دەبێ،
ئەم پەرچەكردارەش هێزی چەوساوەكانەو لێرەوە ئیندێكسی چەكوشی
بەكارهێناوە ،واتە هێزی كار دەبێـتە هێزی بازووی و ڕزگار بوون ،وەك
دەڵێت:
لەسەر گلێنەی چاوەكان
دیواری كۆشك دامەزراوە،
وەك نەخشێكی ئێجگار گران
كەللە سەرێك هەڵوارساوە
لەناكاوا
كورەی ئاگر كۆشك و دیوار وێران ئەكا
گلێنەی چاو دیمەنی ژیان ئەخواتەوە
چەكوش ئاوی تینوێتی یە
 ..پڕۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل 23
دەنگی دووەمیش باس لە باڵوبوونەوەی ئاینی دورگەی عەرەبی دەكات
بەسەر شاخ و دەشتی واڵتان و شەقامەكان ،بەشێوازێك ئەم تەسلیمبوونەی
هەندێ خەڵكی بە ئاین و عەرەب وایكردوە ملی عەرەبستان بە پیرۆز راگرن،
وەك دەڵێت :
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بیابانی دوورگەی عەرەب
گەردو ملی ئاگرینی
ئەڕژێتە شاخو دەشتی واڵتەكان
شەقامەكان داپۆرشاون
بۆ دامەزراندنی مزگەوت
بەردو داریی
شاخەكانیان كرد بە دیوار،
ملی دورگەی عەرەبیان كرد
بە مرواری

 ..پرۆژەە كودەتایەكی نهێنی ،ل 23
بەاڵم دەنگی سێیەمی سوار چاكی كوردستانە ،كە لەئەنجامی ئەو زوڵمەی
كە لە كورد كراوە ،سوارچاكان چەشنی سپارتاكۆس و سیزیف توڕەن ،بەاڵم
لەگەڵ ئەم دڵسۆزیەدا ،سیاسەت و ئایدیاكی بەهێزو یەكگرتوویان بۆ گەیشتنە
ئەم ئاسۆیە دیاری نەكربوو ،بۆیە سوارەكان تەنها دڵسۆزی و خۆشەویستی
نیشتامن وایكردوە ،دوای ئەم خەباتە بكەون ،وەك :
ئاسۆ دیار بوو كەسوارەكان بەتاو هاتن
ئااڵی ڕۆژیان هەڵگرتبوو
روخساری پڕ لە توورەیی– سپارتاكۆس،
چاوی – سیزیف،-
لە رومەتیانا دەر ئەكەوت
لەژێر گەردو تۆزی چڕی
سمی واڵخەكانیانا
ئاسۆ لەچاو ون بوو ،نەما.
لەبیریان چوو!
وشەی نهێنی دابنینن
چەكوش ،چرا لەگەڵ خۆیانا هەڵگرن
..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل 24
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 -4ئەنوەر قادر :لەشیعری(پشكۆكانی ناخم)(  )1972ناونیشان لە سێ وشە
پێكهاتوەو بریتییە دوو دەستەواژە ،ئەوەی ناونیشانی پڕ واتا كردوە پشكۆیە،
چونكە پشكۆ هەڵگری خاسیەتی سوتان و گڕە ،بۆیە ناونیشان یەكێكە لەو
ناونیشانەی كە هەر لەسەرەتاوە ئەو ئاماژەیەمان پێدەبەخشێت ،كە سەرتاپای
شیعرەكە باس لەو خەمانە دەكات ،كە لەناخی شاعیردا هەن ،بەدیاریكراوی
لە نەستی شاعیردا كۆبوونەتەوە و بوونەتە بەشێك لە خودی شاعیر و بەجێی
ناهێڵن ،پشكۆكانیش خۆیان لە(ژانی تاڵی ،دڕكی خەم ،ئازاری ناخ ،دابڕان)....،
هەموو ئەمانەش بەهۆی ئەو ئازارانەوەیە ،كە دووچ��اری شاعیربوون و
بوونەتە پشكۆ ،یاخود ئەو كۆسپ و بەربەستانەی كە لەگەڵ رێبازو ئایدیایدا
ناگونجێن و ئازاری دەدەن ،بەاڵم دواجار كۆی ئەمانە بریتیین لە خودی
شاعیرو ئەو خەمانەی كە بوونەتە پشكۆو لە نەستی شاعیردان ئازاری دەدەن،
یان لە بیری دەرناچێ ،بەواتا شاعیر بۆ هەریەك لەم پشكۆیانە منوونەیەكی
هێناوەتەوە ،بۆ ئەوەی رادەی بەهێزی ئەو پشكۆیانەی كە لە ناخیدا هەن ،بە
خوێنەر بناسێنێت ،لەبەرامبەریشدا شاعیر سورە لەسەر رووبەرووبوونەوەیان
و دەیەوێت باوەش بۆ هەتاوی ژیان بكاتەوە ،بۆ منوونە :
گزەبای كێوی ژانی تاڵ
گەاڵی زەردی وەریوی گیان
ئەوروژێنی...
كاتێ بەداسی تیژی گڕی ڕقی سوور
دروێنەی دڕكی خەم ئەكەم
باوەشم بۆ چەپك ێ هەتاو وااڵ ئەكەم
لە كفنی گۆڕستانی تاری ناودڵام
چاوی مردن تێر خەو ئەكەم
خۆشەویستم
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كات ێ ساماڵ ....ساماڵی سڕ
بە دڵێكەوە پڕ لە گڕ
بۆ باوەشی نشێوەكان
بۆ دەس بازیی نەمامە بااڵ سەوزەكانی ئەچێ
زۆر دەمێكە دەنووكی واشەی ژانی تاڵ
جەرگی جەستەی چاوەڕوانیم هەڵئەدڕێ
زۆر دەمێكە هوزاری تاسەی دەروونم
ڕێبوارێكە

 ..زریان ،ل 5

 -5شێركۆ بێكەس :لەشیعری(من تینوێتیم بەگڕ دەشكێ)( /22مارت)1972/
ئەگەرچی ناونیشانی ئەم دەقە شیعریە ناونیشانی هەمان دیوانە ،كەوایە
یەكێكە لە شیعرە جوانو بەهێزەكان الی خودی شاعیر ،بۆیە كردویەتیەوە بە
ناونیشانی دیوانەكەی و بریتییە لە رستەیەك ،تینویەتی هەرگیز بەگڕ ناشكێ
و ئەوەی لەگەڵ ی تەبایە ئاوە ،بە پێچەوانەوە گڕ كردارێكی سوتێنەرە
واتە(تینویەتی  +ئاو  -گر)(گر  +ئاگر  -ئاو) ە ،بەاڵم خودی شاعیر لەخۆیەوە
ئەم ناونیشانەی هەڵنەبژاردووە ،كەوایە مەدلولی تر لەپشت ئەم ناونیشانەوە
هەیە ،بۆیە پەیامی سەرەكی دەق تینووی شاعیرە بۆ ئازاد و رزگاری ،لەو
سەردەمەدا ئازادی و ڕزگاری بە روو بەڕووبوونەوە بووە ،لەم پێناویشیدا
چەندین قوربانی دراوە ،بۆیە شاعیر تینوی گڕە بۆ ڕزگاربوون و تەنها ئەم
گڕە دەتوانێت ئازادییەكان بهێنێت ،چونكە سەرچاوەكانی ئازادی لە شەوێكی
سوێردا هەڵدەقووڵێت ،یان ئازادی لە چنگی ئاسندایەو دژە ئاسنیش گڕە،
كەواتە مەدلولەكانی تینویەتی ،ئازادی و رزگاری و یەكسانییە ،گڕیش واتە
خەبات و شۆڕش و رووبەرووبوونەوە چەكداری ،وەك دەڵێت :
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ئاوم … .ئاوم
ئاوی تینوم...
سەرچاوەكەم … لەدەمی شەوێكی،
سوێردا هەڵ ئەقووڵێ
جێ پ ێ ی شەپۆلی خنكاوی،
خۆی هەڵ ئەگرێ.
ئاوی تینوم ….
رووباری ئاواتی ماندووی ڕوەو زەریا..
سەرهەڵ گرتووم
بەژێر پردی ئیسكی شەهیدی نۆساڵەو،
سبەینێ دا ..تێ ئەپەڕم
رۆخی خوێناویی خۆم ئەسڕم.
ئاوی تینوم
هەتا سەربەرەو خوار بڕۆم
دەمو چاوی غەریبیم،
لە ڕێگەی دوورترا بشۆم،
لە تینوێتیم ئەخورێتەوەو… خۆم هەر تینوم!
…من تینوێتیم بەگڕ دەشكێ،ل 35
شاعیر لەبەرئەوەی لەو ساتەدا دەرفەتی یان هەلومەرجی بەو جۆرە
تینوشكاندنەی نەبووە ،بەاڵم هۆكاری شكاندنی تینویی گەلی عەرەب بووەو
هاوكاری كردون لە قۆناغەكانی راب��ردودا ،بەاڵم دواجار پشتیان لە كورد
كردوە ،بۆیە هانای بۆ شیعر هێناوە تا تینوێتی بشكێنێ ،بۆئەوەی بەشێك لەم
گڕەی دەربڕێت ،وەك دەڵێت:
من ..تینیوێتیم ئەمخواتەوە …
من ..تینوێتیم بە كڕ ئەشكێ …
بۆیە هاتووم.
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بەسواری ئەسپی ڕەشەبای شیعر هاتووم
ئاگر دانی  -ساردەوە بووم ،-
بۆ پشكۆی هۆنراوە هاتووم

 ..من تینوێتیم ل 38
هەروەها ئاماژە بەو شەهیدان و قوربانیدانەی كە لە ڕێگەیدا دراون
دەكات و باس لە بابا گوڕ و ژێردەستەیی و چەخامخەی شۆڕش و مانەوەی
بەرگری دەكات ،بەوەی رۆژێك دێت ئەو گڕو هێزە ش��اراوەی ،كە شاعیر
وەك منوونەی كورد هێناونی ،رووب��ەرووی ئەو بەربەستانە دەبێتەوەو
تینویەتییەكەی دەشكێنێت ،هەروەك چۆن بولبول شەیدای گوڵە ،وەك دەڵێت:
نەورۆزێكم… .هێشتاكو نەكراومەتەوە
نێرگزێكم هەتاكو ئێستە نەڕواوم
بەفرێكم نەتواومەتەوە….
پرسەیەكم هەڵ نەساوم
جۆگەیەكم ..لەكەنارما خەم شین ئەبێ..
ئازار ئەڕوێو گوڵ دەرئەكا
چڵ....تاجی گر لەسەر كا
خوێن بولبولەو بۆی ئەخوێنێ
..من تینوێتیم بە گڕ دەشكێ،ل 44
 -6عەبدوڵاڵ پەشێو :لە شیعری(شیعر)( )1975 /2/19ناونیشان بریتییە
لە ناوێك و بنچینەی كاری شاعیرە ،الی شاعیر شیعر تەنها بریتی نییە لە
ریزكردنی وشەو چ كاتێك بتەوێت بینوسیت ،بۆیە شیعر الی شاعیر لەگەڵ
ئەوەی بۆ هاتن ،یاخود نوسینی ئاسان نییە ،لەهەمانكاتدا پێویستی بە
ئەزموون و توانست هەیە ،لەم پێناوەشدا بەراوردێك دەكات و دەیەوێت ژن
وەك كچێكی دوو دڵ و ڕاڕا بخاتە روو ،بەوەی لەكاتی پەیامنی ژواندا ،یان
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هەر ناچێت ،یان بەدەگمەن دەچێت ،دەیەوێ بڵێت شیعر زۆر بە زەحمەت
خۆی دەدات بە دەستەوە و زۆر جار شاعیر لە كاتی هاتنیدا دووچاری دوو
دڵی دەكات ،بۆیە شیعر و ژن و بە دەگمەن هاتنەكە بەخشینی ئیستاتیكایە
بە دەق،ئەمەش لەوەوە سەرچاوە دەگرێت ،بەدەگمەن هاتنەكەی جوانی و
بەبایەخی دەردەخات ،نەهاتنەكەشی قورسی و گرانی وەك دەڵێت:
تادێ شیعرم خۆشرت دەوێ
چونكە شیعر ،وەك شوخێكی دوودڵ وایە
هەموو رۆژێ،
جێ و كاتی ژوان نیشان دەكەین،
بەدەگمەن دێ ...یا هەر نایە
..دیوانی عەبدوڵاڵ پەشێو ،ل 28
هەروەها لەشیعری(دوا الپەڕەی یادداشتی دڵدارێك)()1971/11/10دا،
ئەگەرچی ناونیشان پێكهاتەیەكە لە دواالپەڕەو یاداشت و دڵدار ،بەمەش بووە
بە دەستەواژەیەك و لەناو ئەم سێ وشەیەشدا دڵدارەكە یاداشتەكە بەهێز
دەكات و لەناو ئەمانەشدا دوا الپەڕەكە ،چونكە دوا الپەڕە دوا دەرفەتی
دركاندنی رازەكان و داننانە بەرابردودا ،هەروەها واتە دوا پەیامی شاعیر،
بەمەش ئەم شیعرە ،شیعرێكە بریتییە لە دانپێدانی شاعیرێك بەڕاستی
رابردووی خۆی ،چونكە نەیتوانییەوە لەسەرەتاوە ئەمە بە خۆشەویستەكەی
بڵێت ،ئەمەش لەپێناو سەرلەنوێ بنیادنانەوەی ژیانێكی نوێ ،كە لەسەر
راستگۆیی و متامنە بەخۆبوون بنیادبرنێت ،جگە لەمەش الپەڕە واتە كۆتایی
هێنان بە نهێنییەكان ،بەاڵم بەو مەرجەی ئەم دڵدارەی ببێتە ئاسامن و باران و
هەناسەی شاعیر ،چونكە ئەم هەڵوێستەی متامنەی لەال دروستدەكات ،كەوایە
دوا الپەڕە بەڵێننامەو بەستنی پەیامی راستگۆییە لەنێوان هەردووكیاندا ،وەك
دەڵێت:
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بەڵێن بدە :
كە تاریكیم بۆ ڕاناخەیت
بەڵێن بدە :
كە شەختە بەند ناكەیت بەرپێم
منیش ..بەڵێنت پێ ئەدەم،
دان بە ڕابردووما بنێم!

..دیوانی عەبدوڵاڵ پەشێو ل 133
جگەلەمەش شاعیر ئەو پەیامە بەیار دەڵێت ،كە چوونە ناو دەقی
شیعریەوە ،پەیوەستە بە چوونە ناو رۆحی شاعیرەوە ،ئەم هەنگاوەش بەو
بەڵێنانە دەبێت ،كە لە دوا الپەڕەدا خراونەتەروو ،وەك دەڵێت:
گەر ئەتەوێ...
خوێنی دەمارو شیعرم بیت
داستانێك بیت..بێ كۆتایی
بەڵێن بدە :
هاناسەم بیت ...سێبەرم بیت ....بارانم بیت
تاكو منیش،
شانۆی كۆنم جێ بهێڵم
دەمامكی ڕووم ،فڕێ بدەم
دوو باڵی پڕ خۆشەویستیم،
لەگەردنت گرێ بدەم!
 ...دیوانی عەبدوڵاڵ پەشێو ل 134
 -7جەاللی میرزا كەریم  :شیعری(لەكوێم)( )1975ناونیشان بریتییە لە
رستەیەك ،بەاڵم لە هەمانكاتدا هاوەڵكاری پرسی بەكارهێناوە ،بۆیە ناونیشان
پڕە لە دیالێكتیكی نێوان(شاعیر ،نیشتامن ،دایك) و پەیوەندیەتی ئەم سیانەو
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دابڕان و هۆكاری دابڕاندنەكە دەخاتەروو ،واڵت واتە دایك بەپێچەوانەشەوە
راستە ،بۆیە شاعیر شیرەخۆرەیەو شیری مەمكە پڕ زوخاوەكانی نیشتامن
دەخوات ،بۆیە لە ئامادەبوون و نەبوونییەتی واڵت و دایكدا ،وایكردوە وێڵی
ئەم شوێنكەوتنە بێت و بەدوای نیشتامندا بگەڕێت ،بۆیە شاعیر دەیەوێت
شوێن و حاڵەتی خۆی لە ناونیشاندا بە خوێنەر بڵێت ،بەاڵم لە دەستپێكەوە بە
ئەحواڵپرسین لە نیشتامن یان واڵتو دایكەوە دەست پێدەكات ،بەاڵم دواتر
پرسیاركردنە لەو ،دوای ئەمانەش وەاڵمی لەكوێی بوونی خۆی دەداتەوە وەك:
واڵتەكەم ...ئافرەتێكە،
مەمكەكانی ..دوو دەریاچەی پڕ زووخاوە
«منیش هێشتا ،شیرەخۆرەم»
 دایە لەكوێیت ؟دایە! پێیان وتم  :ئەمریت!
وتم  :لەكوێیت ؟
خوایە! پێیان وتم  :ئەژیت :
وتم لەكوێیت ؟
 ..ڕێگا دورەكان،ل 15
یان:
تەنیا خۆمم،
نازانم ...كام ڕێگا ئەمبا ؟
كام رەشەبای ئاگراوی هەڵمئەگرێ ؟
ئەمجارەش توولە ڕێی كێوی هیوا ئەگرم،
گیانم .......لەناو گۆڕی خۆیدا،
چەكی مردووم ئەشواتەوە،
هەوراز ئەبڕم
 ..ڕێگا دورەكان،ل 718-1
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 -2سیمیۆلۆژیای كەسایەتی
كەسایەتی لە سیمیۆلۆژیادا ،بریتییە لە نیشانەیەك و بەنیشانەبوونیشی
لەدەقی ئەدەبییدا ،كۆمەڵێك ئەركی گرنگی ئەكەوێتە ئەستۆ ،لەم روانگەوە
حمید لحمدانی دەڵێت» كەسایەتی پێكهاتەیەكی گێڕانەوەییە و وەك
نیشانە( )SIGNEوای��ەو خ��اوەن ه��ەردوو ڕووی(دال()SIGNI FIANT
مەدلول()SIGNIFIEە ،لەگەڵ نیشانەی زمانی جیاواز « 50یاخود بریتییە
لەبەكارهێنانی ناو ،یان كەسایەتییەكان لەناو دەقی ئەدەبییدا ،بەمەبەستی
كورتكردنەوەی ئەو رۆاڵنەی ،كە ئەم كەسایەتییانە لە ژیانیاندا گێڕاویانە ،یان
خستنەرووی وەك دەاللەتێك لەو دەاللەتانەی ،كە رۆڵەكانی ئەم كەسایەتییە
دەیانگەیەنێت ،واتە كۆمەڵێك پەیوەندییە لەنێوان كەسەكان و ئەو رۆاڵنەی
پێیهەستاون ،بەمەش تۆڕێكی پەیوەندی بەیەكداچوون و لەرێگەی ئەم
تۆڕەوە ،هەست بە رۆڵەكان دەكرێت ،یاخود ئەو كارانەی ،كە ئەم كەسایەتیانە
ئەنجامیانداوە و بەهۆیانەوە لە كۆمەڵگەدا بوونەتە خاوەن پێگەی تایبەت،
یان پێی نارساون و لەبری ئەوەی باس لەو پێگەو رۆاڵنەیان بكرێت ،ناوی
كەسایەتییەكان دەهێرنێنە ناو دەقە ئەدەبییەكانەوە ،دەشێت ڕۆڵێك لەو
ڕۆاڵنەی كە دەقەكە دەیخوازێت و لەم كەسایەتیيەوە هەڵبهێنجرێت ،كە
دەیگێڕێت ،واتە دەكرێ یەكێك لە ڕۆڵەكانی ،یان چەند ڕۆڵێكی ،لەو دەقەدا
بەكاربهێرنێت ،دەكر ێ سیامی ناوخۆیی ،یان بونیادی دەرەكی كەسایەتیيەكە
پیشانبدرێت ،بەوەی سیاقی دەرەكی شێوەی چۆنە ،ڕەنگی چاوی ،یان سیامی
دەمو چاوی و بااڵی هەڵسوكەوتیو تۆنی دەنگی ....تاد ،ئەوەی لەم شێوانەوە
هەڵدەهێنجرێت ،دەتوانرێت دەاللەتی جیاوازی لێبهۆنرێتەوەو لە ڕێگەیانەوە
نوسەر مەبەستی بگەیەنێتە خوێنەر.
یان بە پێچەوانەوە سیفاتی ناوخۆیی كەسایەتیيەكە ،كە بریتییە لە
سیفاتی دەروون��ی و بیركردنەوەو الیەنی كۆمەاڵیەتی وەك دڵ پیسی و
ئیرەیی ،توڕەبوون ،زیرەكی....تاد ،كە لە دەقەكەدا بەرجەستەیدەكات ،ئەمانە
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یارمەتیدەرن بۆ ناسینی كەسەكەو چەندێكیش لەسەریان چڕبیتەوە ،هۆكارن
بۆ لێكۆڵینەوە لە دەقەكە لە روانگەی سیمیۆلۆژیەوە.
كەسایەتی سیمیۆلۆژی ئەو كەسایەتیانەن ،كە لەرووی واقیعیەوە ئەم
پێگەیان بۆ خۆیان دیاریكردوە ،یاخود دەشێ كەسایەتییەكی مێژوویی
و ئەفسانەیی....تاد ب��ن ،ب��ەاڵم لە ب��واری خۆیاندا خ��اوەن رۆڵ��ن ،بۆیە
«كەسایەتییەكان درێژكراوەی كەسایەتی واقیعین ،ئەمەش بە پرەنسیپی
گونجاندنی دەاللی رەها دەبێت ،لە نێوان جیهانی دەق و جیهانی واقعیدا»51
بوونی كەسایەتی لەدەقدا ،لەپێناو وێناكردنی بونیادی واتایی و نیشانەی
دەقە شیعریەكەیە ،بەوەی كەسایەتییەكە هۆكاری بەرهەمهێنانی كۆمەڵێك
دەاللەتی جۆراوجۆرە ،یاخود لەناو كەسیەتیەكەدا كۆمەڵێك بابەت بەیەكەوە
پەیوەستدەكات ،بەمەش كەسایەتی لەدەقی شیعرییدا ،بریتییە لەو دەنگە
شاراوانەی ،كە دەنگ و پەیامە نەگوتراوەكان تەواودەكات.
ئیڤێس روتێر دەڵێت» كەسایەتی لە دەقدا ،هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی
كارێك لە رێڕەوی كاتی لە چوارچێوەی شوێنێكی دیاریكراودا» 52هەروەها
فلیپ هامون دەڵێت» كەسایەتی یەكەیەكی دەاللییە ،بەو پێیەی مەدلولێكەو
شیاوی لێكدانەوەو وەسفە ،وا سەیری كەسایەتی دەكریت ،كە ناوێك بێت
بەدوای مانادا بگەڕێت ،یاخود دالێك بێت بەدوای مەدلەلەكەیدا بگەڕێت»53
لەڕاستیدا خوێنەر لە ڕێگەی ئەو ڕۆڵ��ەی ،كە وشەكە لەرستەكەدا
دەیگێڕێت و لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیەی كە لەگەڵ وشەكانی تردا هەیەتی،
واتاو مەبەستەكە وەردەگرێتەوە ،واتە ئەوە كۆنتێكستی رستە شیعریەكەیە،
كەسایەتیەكە دەكاتە نیشانەیەك ،بۆ ئەو مەبەستەی شاعیر دەیەوێت
بیخاتەروو ،ئەمەش بەهۆی ڕۆڵی كارنامەییەوە ،دەتوانرێت ئەم بە نیشانە
بوونە بەرهەمبهێرنێت.
شاعیر كەسایەتی وەك خودو بوونییەت و ڕۆڵەكانی گرنگی پێدەدات ،واتە
تەنها لە ڕۆڵەكانیدا گرنگی پێنەداوە ،بەڵكو لەخودی خۆشیدا بایەخداریكردوە..
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تیۆرەكەی(فلیب هامون )PHILIP HAMONلەبارەی كەسایەتییەوە،
یەكێكە لە تیۆرە نوێكان و دەڵێت «كەسایەتی بە پلەی یەكەم وەك نیشانە
وایەو هەردوو رووی دال و مەدلولی هەیە» 54هەركاتێكیش ئەم كەسایەتییە
گوازرایەوە بۆ دەق و بونیادنرا ،ئەم رۆڵە دەگێڕێت ،واتە پێشرت ئامادەسازی
بۆ نەكراوە.
تزفیتان تۆدۆرۆف پێیوایە «كەسایەتی لە پێكهاتە دەاللیەكەیدا ،لەسەر
كارنامە وشەسازییەكەی وەس��ت��اوە ،وات��ە كەسایەتی وەك نیشانەیەكی
زمانی دادەنرێت و پێكهاتوە لە دال و مەدلول» ،54نیشانەش لەروانگەی
سیمیۆلۆژییەوە یەكەیەكی زمانییە ،دالێكی ئامادەو مەدلولێكی نائامادە،
كە پەیوەندێكی بە هێزیان بەیەكەوە هەیە ،كەواتە كەسایەتی نیشانەیەو
پێكهاتوە لەم دوو رەگەزە ،دال ناو یان كەسایەتی و مەدلولیش هەڵگری ئەو
دەاللەتانەیە ،كە لە ناخیدایە ،فلیپ هامون دەڵیت»ئەگەر كەسایەتی مەدلول
بێت ،واتە رەگەزێكە لە نیشانە ،ئەوا لەرێگەی دالەوە نەبێت دەرناكەوێت
« 55بەمەش نیشانە زمانییەكە فراوان دەبێت ،بۆئەوەی بتوانێت تەواوی
پێكهاتەكانی دەق لەخۆ بگرێت ،لەگەڵ ئەوەشدا چەمكی كەسایەتی،
سەربەخۆیە لە سەرچاوەكەی ،بەوەی تەنها ئەوەی لێ رەچاودەكرێت ،كە
دەقەكە دەیخوازێت.
كەسایەتی لەدەقەدا دوو كارنامەی هەیە ،یەكێكیان لە رستەكەدا
دەیگێڕێت ،هەر وەك وشەكە لە رستەداو لەگەڵ وشەكانی ت��ردا واتا
وەردەگرێت ،ئەوی دیكەیان ئەدەبییەو لە ڕێگەی سیستمی رۆشنیری و
ئیلهامی جوانی ،كە دەقەكە لەخۆی گرتوە دیاریدەكرێت ،كەسایەتی خاون
مەدلولی خۆیەتی ،بەوپێیەی پەیوەندی بە كۆمەڵێك وەسفی كەسایەتی و
كارنامەوە هەیە ،كە بنچینەی سەرەكی پێكهاتەی ئەم مەدلولەی كەسایەتین.
هەروەها بەراوردكردنی كەسایەتییەكان لە نێوان خۆیان و كارەكانیان،
چونكە لەالیەك پەیوەندیدارن بە یەكەوە ،لەالیەكی ترەوە مەدلولەكەی
ڕووندەكاتەوە و سیفەتەكانی بەرزتردەكاتەوە بەهۆی ئەو پەیوەندیە
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لێكچوون ودژیەوە ،كەواتە ئامادەبوونی كەسایەتی لەدەقدا ،لەسەر بنەمای
پەیوەندی گونجاندن دەبێت وەك:
پەیوەندی كەسەكان بە یەكرتییەوە  :بەوەی كەسایەتییەكان لەگەڵیەكرتی سیفاتی هاوبەش و كارنامەی هاوبەشیان هەیە.
شاعیر لە شیعردا كەسایەتییەكان لەخۆوە هەڵنابژێرێت.دەكرێ لە دەقی شیعرییدا ناوەكان وەك خودی ناو بەكاربهێرنێت ،بەاڵم
بەكارهێنانی بەم شێوە سادەیە لەناو دەقی شیعرییدا هەروا نامێنێتەوە،
بەڵكو كاریگەری لەسەر دەقەكە هەر دەبێت ،چونكە لەناو دەقدا دەشێ
ناوەكە نیشانە بێت ،هەروەها دەكر ێ لەدەقی شیعرییدا هەر كەسایەتی
بەكارنەهێرنێت ،دەقی شیعریی بەهێزیش بنورسێت ،بەاڵم هێنانی كەسایەتی
بۆ ناو دەقی شیعریی بەو مەبەستە نییە ،كە ئەو كەسایەتییە بنەمایەكی
سەرەكییەو هەر دەبێت بوونی هەبێت ،بەڵكو بۆ ئامانجێكی دیاریكراوە ،كە
لەناو نیشانەكەدا هەڵگیراوە.
بۆیە كەسایەتی بەئامادە بوونی لەناو دەق��ی شیعرییدا ،پێویستە
كارنامەی هەبێت ،بەمەش كیان و بەهایەك لەناو دەقەكەدا دروستدەكات،
سیمیۆلۆژییەكان وایدەبینن ،ناوی كەسایەتی نیشانەیەكە ،خاوەن دەاللەتەو
حاڵەتێكی گەڕانەوەیی و سەرچاوەییە « 56جاری واش هەیە خودی ناوەكان
دەبنە ناونیشانی دەقەكان ،ئیدی شیعریی بێت ،یان چیرۆك و ڕۆمان،
لەگەڵ ئەمەشدا لێكۆڵینەوە لەسەر پەیوەندی نێوان ناوەكەو كەسایەتییەكە،
ناو و ناونیشان ،دەكرێت كەسایەتییەكە ببێتە ئاماژەیەك ،بە گشتیش ئەو
كەسایەتیانەی كە لە دەقی شیعرییدا بەكاردێن ،كەسایەتی واقیعین ،بەاڵم بە
خستنەروویەكی جیاوازتر لەوەی لە كۆمەڵگەدا نارساون ،یاخود خوێندنەوەیان
بۆ دەكرێت.
بەكارهێنانی ناو ،یان كەسایەتی وەك نیشانە ،ڕۆڵیان وەك ئیكۆنۆمیكردن
لەزمانی شیعرییدا هەیە ،بۆیە كەسایەتی تەنها پەیوەست نییە بە ئاستی
رووكەشەوە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە زیاتر لەقوواڵیی دەقەكەدا ڕۆڵی هەیە،
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بەمەش بەهای كەسایەتییەكان لەو روانین و ڕۆڵەدا دەردەكەوێت ،كە لە
دەقەكەدا ڕەگەزەكان سیفاتی كەسەكەیان بونیاد ناوە .بەمەش پەیوەندی
لێكدانەوەیی لە نێوان كەسایەتی و ڕۆڵەكانی ناو بونیاتە دەاللیەكاندا هەیە،
بۆیە» ئەگەر مامەڵە لەگەڵ كەسایەتییەكەدا بكرێت ،وەك یەكەیەكی دەقی
درێژنەكراوی ئەوەی ،كە لە دەرەوە بونیادی دەقەكەی پێكهێناوە ،واتە
دورخستنەوەی هەموو ئەو تێڕوانینانەی ،كە ئەم كەسایەتییە دەكەنەوە بە
بەهاو واتای كائنێكی زیندو» 57وەك تزفیتان تۆدۆرۆف دەڵێت» دەبێتە
كائنێكی وەرەقی»  58واتە سیامكانی لە ڕێگەی الپەڕەكانەوە وەردەگرێت،
لەبەرئەوە جیهانی كەسایەتی كراوەیە بە ئەندازەی ئەو كرانەوەیەی ،كە الی
خوێنەر هەبێت ،یان دروستدەبێت.
بەكارهێنانی كەسایەتی لەناو دەقی شیعرییدا ،بەخشینی دەاللەتی
ئەو كەسایەتییەیە بە ناوەكە ،علی عرشی زاید دەڵێت»كەسایەتی بریتییە
لەبەكارهێنانی گوزارشتێك ،كە هەڵگری رەهەندێك لە ڕەهەندەكانی ئەزموونی
شاعیری هاوچەرخە ،واتە دەبێتە هۆكاری گوزارشت و ئیحا لە دەستی شاعیردا
و لە ڕێگەیەوە گوزارشت لەوێناو ڕوانینی هاوچەرخی دەكات « 59مەرجیش
نییە هەموو كات هەر ناو ،یان كەسایەتی لە دەقی شیعرییدا بەكاربهێرنێت،
چونكە هەندێك جار» شاعیر بۆئەوەی گوزارشت لە كەسایەتییەك بكات،
هەوڵدەدات لە ڕێگەی هێنانی هەڵوێستێك ،یان پرەنسیپێك یان بیرێكەوە ،كە
ئەو كەسایەتییە هەڵگریەتی ،یان پارێزگاریلێكردون ،ئاماژەی پێببەخشێت»60
كەواتە شاعیر لە بارێكدایە دەیەوێت كەسایەتی ،كە لە روانگەی
هەڵوێستەكانییەوە لەبەرامبەر دۆزە نەتەوەیی ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ....تاد
كە گوزارشتیان لێبكات بەكاربهێنێت ،یاخود كەسایەتیەكان ،كە بە گشتی
پۆلینكراون بۆ(مێژویی ،كۆمەاڵیەتی ،ئەفسانەیی ،مەجازی)....تاد هەریەكەیان
لە دەقی ئەدەبیدا ،بەپێی ئەم پۆلێنەی خۆی رۆڵی پێببەخرشێتەوە ،جگەلەمەش
ئەو كەسایەتیانەی ،كە لە شیعردا بەرجەستە دەبن ،بەگشتی هەڵگری نیشانە
و كۆدێكن ،ئەمەش لە الپەڕەكانەوە دەیانباتەوە بۆ جیهانی واقیع ،جگە
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لەمەش ناونیشانی كەسەكە ،هەمان رۆڵ دەگێڕێت ،بۆیە ابراهیم محمد
دەڵێت» بەكارهێنانی ناونیشان بەراستەوخۆیی وەك ئاماژەی دیاریكردنە،
بەاڵم نازناو لەیەككاتدا ئاماژەیەكی وەسفی و دیاریكردنە «61یاخود هەندێ
جاریش»بەكارهێنانی ڕۆڵ ،مەبەست لە خستنە ڕووی كەسایەتی ڕۆڵگێڕە ،كە
لە ژیانیدا یان لە قۆناغێك لە قۆناغەكانی ژیاندا گێڕاویەتی ،بەبێ ئەوەی ناوی
لەناو دەقدا هەبێت ،واتە بەكارهێنانی ڕۆڵ ،ئاماژەیەكە بۆ وێنەی كەسایەتی
ناونەهێرناو و ئامادەكردنی لەبیری خوێنەرداو كۆنتێكستیش تاكە هێڵی
جیاكەرەوەیە بۆ دیاریكردنی رۆڵی مەبەستدار»62
بونیاتی كەسایەتی نەكردارێكی لەخۆوەییە ،نەملكەچی مەزاجی
داهێنەرو خوێنەرە ،بەڵكو «پرۆسەیەكی هۆشیاریەو ملكەچی كۆمەڵێك كۆتەو
ناشتوانر ێ وەك كیانێكی زیندو دروستبكرێت ،تەنها لەڕێگەی ئەم كۆتانەوە
نەبێت ،واتە پرۆسەی داهێنان مەحكومە بە كۆمەڵێك پێوەری تەكنیكی جێگیر
لەو بەرهەمە ئەدەبیەدا «63
بەكارهێنانی كەسایەتییەكان زۆربەی كات لە دەقی شیعریدا بەمەبەست
بەكاردێت ،لەپێناو ئاماژەكردن بە دەاللەتێكی دیاریكراو ،كە خوێنەر لە ڕێگەی
كەسایەتییەكەوە لەالی خۆی دروستیدەكات ،بۆیە بەگشتی لە دەقی شیعرییدا،
ئەو كەسایەتییە ڕۆڵی گرنگی لەسەر رووداوی دەقو واتاو مەدلولی دەقەوە
هەیە.
كەسایەتی ئەوە دێنێتەدی كە خاوەنییەتی ،لەم پێناوەدا( فلیپ هامون)
سێ جۆری كەسایەتی لەدەقدا دیاریدەكات:64
 -1كەسایەتی سەرچاوەیی :بریتییە لەو كەسایەتیانەی ،كە پێگەیەكی
كەسایەتیان لە قۆناغێك لە قۆناغەكاندا بۆ خۆیان دیاریكردووە ،كەسایەتییە
مێژویی ،ئەفسانەیی وەك(ڤینۆس ،زیۆس) و داستانی و كۆمەاڵیەتیەكان وەك
سوارچاكەكان دەگرێتەوە ،هەر یەكە لەمانە واتایەكی جێگیر لەخۆدەكرێت ،كە
رۆشنبیری دیاریدەكات و خوێنەریش لە دروستكردنیدا بەشداری تێدادەكات،
هەروەها محمد عزام پێیوایە»ئەو كەسایەتیە مێژوییو ئەفسانەییو خوازەیی
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و كۆمەاڵیەتیانە دەگرێتەوە ،كە لە دەقەكەدا بەكارهێرناون.65
 -2كەسایەتی ئاماژەیی :ئەو كەسایەتییانەیە ،كە هێڵی میانەن بەناوی
نوسەرەوە ،یان ئەو كەسایەتییانە دەگرێتەوە تەنها و بەناوی نوسەرەوە ،یان
لەبەرگی نوسەردا دەردەكەون.
 -3كەسایەتی بیرهێنانەوەی« :ئەو كەسایەتیانەن ،كە خاوەن كۆنتێكستێكی
تایبەتە بۆ كارێك ،كە شوناس دیاریدەكات «،66یان ئەو كەسایەتیانەن ،تەنها
وەك بیر هێنانەوە لەدەقدا بەكاردەهێرنێن.
بە گشتی ئەم كەسایەتیانەش لەدەقی شیعرییدا ،بە پێی دەاللەتەكانیان
بریتین لە :
.1كەسایەتی نیشتامنیو دڵسۆز ،كە خەڵكی بە گشتی خۆشیان دەوێن و
ڕێزیان لێدەگرن ،بە شێوازێك لەگەڵ بوونی گرفت و ئاوارەیی و هەژاری....
تاد ،خۆی تەسلیم ناكات و بەردەوامە لەسەر ڕوبەڕوبونەوەی ناحەقیەكان.
.2كەسایەتی هەلپەرست ،ئەو كەسایەتیانەن خاوەن پارەو دەسەاڵتن و
تەنها بەدوای بەرژەوەندیەكانی خۆیەوەیەتی.
هەروەها(هامون) سێ میحوەر بۆ لێكنزیكردنەوەی كەسایەتییەكان
دەكات:
أ.پەیوەستە بە مەدلولی كەسایەتییەكەوە.
ب.پەیوەستە بە دالی كەسایەتیەكەوە.
ج.پەیوەستە بە ئاستەكانی لێكدانەوەوە «67
كەوایە ئەگەر كەسایەتی مەدلولی پێببەخرشێ ،ئەوا ئێمە مامەڵە لەگەڵ
پرۆسەیەكی دەاللیدا دەكەین ،كە دەق بەرهەمیدەهێنێت ،بەاڵم خوێنەر
لێكدانەوەی بۆ دەكات ،بۆیە مەدلولەكە پەیوەست دەبێت بە خوێندنەوەو
هۆشیاری خوێنەرەوە.
بە گشتی كەسایەتی لە دەقی شیعری كوردیدا ،وەك رەگەزێكە لەوێنە،
لە هەندێكی تریاندا بەشێكە لە دەقەكە ،لەهەندێكیاندا چەقی سەرەكی،
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هەندێ جار هێنانی كەسایەتی وەك خزمەتكردنێكە بە دەقەكە و ئەزمونی
شیعری شاعیر دێت ،هەندێك جاریش ئەو هۆكارانەی ،كە شاعیر لە ڕێگەیەوە
كەسایەتییەكە دەخ��ات��ەروو ،كاریگەری لەسەر خوێنەر دەبێت ،لەگەڵ
دیاریكردنی كارلێكردنی لەگەڵ سیاقە شیعرییەكەدا.
كەواتە كەسایەتی یەكەیەكی دەاللی تێدایە و بەدرێژایی دەق گەشە
دەكات ،كەسایەتی مەدلولێكە جیاوازە لە مەدلولی زمانی ،بەو پێیەی جێگیر
نییە و پەیوەستە بە كرداری پەیوەندیەكان ،كە دەقی تەحەكومی پێوە دەكات،
بەمەش بەهۆی خوێندنەوەی بەردەوامەوە دەیناسین.
قۆناغی یەكەم1958-1950 :
-1دی�لان :لەشیعری(شیرین)( )1954یەكێكە لەو شیعرانەی ،كە بۆ
خۆشەویستەكەی نوسیوە ،بۆیە كەسایەتییەكی واقیعی شاعیرە ،لەسیمیۆلۆژیادا
گرنگ نییە شیرین كێیەو كچی كێ بووە ،ئەوەی گرنگە رۆڵ و پێگەی شیرینە
لەدەقەكەدا ،ئەگەرچی لەم رووەوە كۆمەڵێك بۆچوون لەسەر شیعری(شیرین)
خراونەتە روو ،بەاڵم د .دڵشاد عەلی بە پشت بەسنت بە ئەرشیفی دیالن
ئەوەی یەكالییكردوەتەوە ،كە شیرین كەسەو دەڵێت» گومان لەوەدا نامێنێ،
كە شیرین ناوێكی خواسرتاوە بۆ كەسێكی دیایكراو ،دیارە ئەمەش بە تەنها
بنیاتی تاقیكردنەوە شیعرییەكەی ،ناكات بە بنیاتی دەقێكی رەمزی ،وەك
دیالن بۆی دیاریكردووە ،بە گشتی و ئەگەر دیالنیش خۆی هێامی بۆ ئەوە
نەكردایە ،كە مەبەستی كەسێكی دیاریكراوە ،ئەوا دەتوانرێ لە سنوری
دەقەكە خۆیدا ئەو مەبەستەی بدۆزێتەوەو ئەو راستیە بخرێتە بەردەست،
كە وشەی(شیرین) مانایەكی هەڵگرتوە ،نەك ئەو(هەزاران) مانایەی ،كە لەالی
دیالن دەشێ خوێنەر و گوێگر لێیهەڵێنجن» ،68كەوایە شیرین كەسایەتییەكی
واقیعییەو پۆتانی دەقی داگیركردوە ،بۆیە شاعیر هەر لەیەكەم بەیتەوە لەگەڵ
شیریندا دەدوێ و دەیەوێ پێگەی شیرین لە ژیان و روانینی خۆیدا دەربڕێ،
كەوایە شیرین ئەگەر بۆ ئێمە لەدەرەوەی دەق كەسێكی ئاسایی بێت ،بەاڵم
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الی شاعیر كەسایەتییەكە و خاوەن پێگەی تایبەتە ،هەرئەمەش وا دەكات
خوێنەر ناچاربكات لە دەقدا لە پۆلێنی كەسایەتییدا مامەڵەی لەگەڵ دا
بكات ،بۆ منوونە:
شیرین! بەستەی گواڵڵەی سوور تریفەی مانگم
شیرین! گەشەی ئەستێرەی دوور گفتوگۆ و بانگم
شیرین! تیشكی ڕۆژی دەم كەل بۆ وێرانەی دڵ
شیرین! هاژەو جریوەی مەل بۆ وەنەوشەو گوڵ
شیرین! تۆ بووی یەكەم بینین كارەبای نازت
چاو هەڵبڕین ،زەردەخەنەت ،رسوەكەی رازت ..ل 53
لەم دەستپێكەدا بە ئاشكرا دیارە ،كە شیرین بووەتە تریفەی مانگ و
ئەستێرە و تیشكی ڕۆژ بۆ شاعیر ،ئەمەش واتە شیرین هێزو ئاراستەی ژیان و
هیواو ئومێدی شاعیرە و بەبێ شیرین ژیان وێرانە ،ئەمە جگە لە وەسفكردنی
چاو وزەردەخەنەكەی ،بەئەندازەی شیرین دڵ راچڵەكێنێت ،بۆیەدەڵێت :
لێی شێواندم تەلی تاری هەڵبەست و خەیاڵ
بووم بەو مەلەی بێ النەیە و زامدارەو بێ باڵ..
نەتەبیعەت نە جوانییەكەی نە فەڕو نرخی
جارێكی تر وای تەمابێ و خۆش بكا مرخی
وابزانی بە پەڕەی گوڵ بە سیحری جوانی
راچڵەكێنێ ئا ئەو دڵەی كە تۆی میوانی
چونكی لەگەڵ هەر كامێكیان بەراورد بكرێی
تۆ پێی بەرزی بەرەو ئاسامن بە سەریا ئەنێی..ل53
(نە مانگ و ئەستێرە ،نە تریفەی شەونم ،نە رسوشت و جوانییەكەی)
هەموویان لە بەرامبەر ئەو دڵەی ،كە شیرینی ال میوانە بێبایەخ دەكات و
شیرین بەرزدەكاتەوە ،كەوایە شیرینو ئەو پیاهەڵدانو وەسف و میوانی دڵە،
سەرچاوەی سەرەكی پەیوەندی مرۆڤبوونن ،جگە لەمەش باس لەو دابڕانەی
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شاعیر لە شیرین و ئەو كۆسپانەی ،كە بوونەتە هۆكاری بۆ ئەوەی بۆ شاعیر
نەبێت ،ئەمەش الی شاعیر چەسپیوە ،بۆیە ناوی راستەقینەی پاراستوە ،واتە
ناونەهێنانیش لەبەر ئەو هۆكارانەو پێگەی كەسایەتی و پاراستنی خودی
شیرینە ،بۆیە لەبەرامبەر دا خۆی بەهەژارو كڵوڵ و الواز نیشاندەدات ،شیرین
نزیك بووە لە شاعیرەوە ،ئیدی وەك خزم ،یان گەڕەك و كار ،چونكە شاعیر
ئاشكرا باس لە نزیكی كۆسپەكانی و گرانیان دەكات وەك:
هەی هوو هەی هوو ،ماوە پانو رێ پڕ لە خێوە
كۆسپی بەرلووت بڵندترە لەو شاخو كێوە..ل54
كەواتە پێگەی شیرین لەسەر ژیانی شاعیرو دەقە شیعرەكەدا هەیە،
چونكە هەموو ئەم گوزارشت و روانینانەی لە شیرینەوە وەرگرتوە ،بۆیە
ئەوەندە پێوەی بەندەو ناتوانێت وازی لێبهێنێت و چاوەڕێ هیوای ژیانییەتی
وەك دەڵێت:
یا وەك بولبول هەر بەتەمای گەیین بە ئاوات
بەرەو هیوا باڵ ئەكوتم بم بات و بم بات..ل55
هەروەها لە شیعری(شێخ مەحمودی زی��ن��دوو)( )1956دا ئەگەرچی
شیعرەكە شینە بۆ كۆچی دوایی شێخ مەحمود ،بەاڵم شێخ وەك كەساتییەكی
ناو دەق ،لە ڕووی مەعریفەوە دەقەكەی كردوەتە خاوەن چەمك و مەدلولی
جیاواز ،واتە دواجار لەم دەقەدا كەسایەتیەك دەدۆزیتەوە ئەوەت پێدەڵێت،
كە شێخ كەسایەتێكی نەتەوەیی و نیشتامنییە ،نەك تەواوی خەڵكی كوردستان،
بەڵكو رسوشتیش(ئاسامن شین نییە ،تار خاوە ،شەڕی شمشاڵ ،بولبول دنیای
ال گۆڕی تەنگە....تاد) بەرامبەر بەم كۆچە لە ساتی ماتەمیدایە ،ئەمەش واتە
بەڕێزی و پیرۆزی شیخ و دڵسۆزی شێخ مەحمودە ،بۆ پرۆسەی سیاسی و
نەتەوەیی و كورد و كاركردن بۆ ئازادكردن ،لەو پێناوەدا دووركەوتنەوەو
بەندیخانەو ئازاری چەشتوە و دەشیتوانی ئەمە نەبینێت ،ئەو ئەزموونەی
شێخ وایكردوە ئەركی بەرپرسیارێتی بەباشی پیادەبكات و توانیویەتی خەڵكی
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بەگشتی لەبەرامبەر ئینگلیزدا ڕێكیان بخات و رووبەرووی ئینگلیز زۆر بە
ئازایانەو بەو كەرەستەو توانستە سەربازیە كەمەی كە هەیبوە بووەستێتەوە،
وەك دەڵیت:
پاییز ....خەزانی تەماویو مەنگە
گەاڵ لق پۆپ خونچە بە ژەنگە
ئاسامن نەشینە نەپیرۆزەیی
نە شەو جریوەی ئەستێرەی شەنگە
پۆلە چۆلەكەی مۆڵی ئێواران
كڕو كشو مات وڕو بێ دەنگە
خاڵ خاڵی لوتكەی شیرینو هەڵگورد
لەگەڵ فرمێسكا تواوەی پەنگە..ل 80
كەواتە پرسیارەكە لێرەدا ئەوەیە ،خەزانی گەاڵو گوڵ و ماتی چۆلەكەو
گریانی شاخ و....تاد ئەو دەاللەتەمان پێدەبەخشێت ،كە شێخ لەكوردستاندا
كەسایەتییەكی نەتەوەیی و سیاسی بووەو ئەم پێگەیەش وایكردوە خەڵكی
بەگشتی بیكەنە سیمبولی ئازایەتی و رووبەرووبوونەوە ،واتە كەسایەتی شێخ
كەسایەتییەكی نەتەوەیی وپاڵەوانییە ،هەرئەمەش كردویەتییە كەسایەتییەكی
منوونەیی ،وەك دەڵێت:
كورد شۆڕە سواری وەك شێخی بووبێ
سەر نەوی ناكا لەبۆ بێگانە
بنو لەباوەش دایكی دڵسۆزا
بۆی هەڵبژێرە دەردو هیجرانت
ئەو ڕێیەی كە تۆ گرتت لەژینا
ئێستەش بەجێت هێشت بۆ ڕۆڵەكانت
كوردستان ...بگرە چەپكە نێرگسێ
سووك دای بهێڵەو بیخە گوڵدانت..ل-8384
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 -2گۆران :لەشیعری(بانگێك ...بۆ پۆل رۆپسن) )1954(69رۆپسن یەكێكە
لە گۆرانیبێژە بەناوبانگەكانی جیهان و كەسایەتییە دیارەكان لە بواری
كاركردن لەسەر ئازادی و نەهێشتنی رەگەزپەرستیدا ،چونكە بەدرێژایی
ژیانی لەبواری مافی مرۆڤ،و پشتگیركردنی رەش پێستەكان و هەوڵدان بۆ
ئازادی كاریكردوە ،لەم پێناوەشدا باجی زۆرداوە ،بۆیە ئەمڕۆ بە تێكۆشەری
ئاشتی و یەكسانی و دادپەروەری نارساوەو رۆپسن هەڵگری بیری شیوعی
بوو ،هەوڵیداوە كۆمەڵگەی ئەمریكی بەرەو سۆسیالیستی بەرێت ،هەر
لەبەرئەمەش لە تەمەنی الوێتییەوە خۆی یەكالیی كردوەتەوە بۆ چەسپاندنی
ئاشتی و داد پەروەری و نەهێشتنی رەگەز پەرستی لەسەرتاسەری جیهان،
ئەمەش لە تەوای كارە جیاوازەكانی دا خستوەتەروو.
ئەم بیرو ئایدیاو كارانەی پۆل رۆپسن ،كاری لە گۆران كردوە ،بۆیە ئەم
سووربوونو هەوڵدانە جیهانیی و بیرە مرۆییەی ،وایكردوە گۆران لە تەوای
ڕووداوەكانی ژیانی ،شیعرێكی بۆ تەرخان بكات ،چونكە رۆپسن بووەتە
كەسایەتێكی دیاری ئاشتی و نەهێشتنی رەگەزپەرستی وەك دەڵێت:
ئەی بلبلی ئاشتی خوازی ،پۆلی رۆپسن!
ئەو شێتانەی لەخوێندنت ئەترسن
دەمیان گرتی ،نیازیان هەبوو ئاوازە
قەدەغەكەن لەگوێچكەی دنیای تازە..
بەر نەگیرا بۆیان لەڕۆژ ..ناچاربوون
ڕێی فڕینت ل ێ ببەسنت بۆ دەرچوون!
نایەڵن بێی بۆ گەالنی ڕۆژهەاڵت
بەستە بڵێی ،تیژكەی ئاگری خەبات!
(جۆلیۆ نەیوت  :راستی و گۆرانیی رۆپسن
ب ێ پەساپۆرت سنوور ببڕن ،نەترسن؟)
مبانگەیت ێو بە ئاوازەی وەك هەنگوین
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لەناومانا بخوێنی بۆ :ئاشتی و ژین
پۆل رۆپسن!ئەی پۆل رۆپسن! ئەی پۆل رۆپسن
پاڵەوانی ئاشتی!بلبلی وتن
تا ناو دۆڵی دوورو كالی كوردستان
ناوو دەنگت ئاشنان بە گۆێچكەی ئینسان
كوڕی ساوای حەوت سااڵنم ئەتناسێ
ناوت ئەبا ،وەك هی مامی دراوسێ

 ..گۆران ،ل 278
دەنگی رۆپسن واتە بڵندگۆی ئازادی ،قبووڵنەكردنی نادادی و ژێردەستەیی،
هوشیاری گەالن بەرامبەر ئیمپریالیزم ،هێنانی ئاشتی بۆ ژیان ،لێرەوە رۆپسن
دەاللەتی هوشیاری و راپەڕاندنی گەالن بەرامبەر بەمافەكانیان لەخۆدەگرێت،
بەمەش گۆران بە ئاشكرا كەسایەتی رۆپسن ئەوەندە بەرزدەكاتەوە ،كە ناو
ودەنگی ئاشنای مرۆڤ بەگشتی و دواجار منداڵە حەوت سااڵنەكەی دەیناسێ،
واتە پێگەی الی گەورەو بچوك هەیە ،ئەمەش واتە بوونی ئەو خواستانەی
كە گۆران و منداڵەكەی دەیخوازن لە بیرو رێبازو كاركردنی رۆپسندا ،كەوایە
رۆپسن كەسایەتییەكی جیهانییە لەبواری بەرزكردنەوەی داخوازی ئاشتی و
یەكسانی مافی گەالندا ،چونكە ئەم داخوازیانە بیری شیوعی وای لە گۆران
كردوە كە بەگۆێچكەی ئاشنا بن.
 -3حەسیب قەرەداغی :لەشیعری(بۆ شانازی گەلی كورد سەید عەلی
ئەسغەر)()1955/9/10دا شاعیر هەوڵێكی جدی داوە بۆ خوێندنەوەی سەید
عەلی ئەسغەر و ڕۆڵی لە جیهانی هونەری كوردییدا ،بۆیە عەلی ئەسغەر
وادەبینێت كە دەنگێكی رەسەن و نەمری كوردە بە شێوەیەك بووەتە ئیلهامی
ئاوازی جیهان و گەروی مانا دەبەخشێتە ژیان ،جگە لەوەش بە پێغەمبەری
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وەحی دەنگ خۆشی دەزانێت ،لە سونگەی ئەم پێگەو ڕۆڵەی كە لە دنیای
هونەریدا هەیەتی ،وایكردووە دەنگ و ئاوازی عەلی عەسغەر ببێتە ناسنامەی
هونەری كوردستان ،هەر لەبەرئەمەش بەردەوام كاریگەری لەسەر هونەری
كورد بەجێدەهێڵێت ،بەمەش سەید عەلی ئەسغەر بووەتە شوناسی دەنگی
رەسەنی كوردی و پێكهاتەی دەقی شاعیر ،بەهۆی ئەم پێگە بەهێزەوە عەلی
ئەسغەر وەك كەسایەتییەكی نارساوی هونەری رەسەنی كوردی ،كاریگەری
لەسەر شاعیر دروستكردوە ،بەمەش شاعیر دەیەوێت بڵێت ،كورد خاوەنی
دەنگی رەسەنەو توانای ملمالنێی لەگەڵ هونەری جیهانیدا هەیە ،وەك دەڵێت:
فریشتەی دەنگو ئاوازی دڵگیر
سەید علی ئەسغر
سەید هەڵگری ئیلهامی ئاواز
بۆ هەموو جیهان
گەروت بوو النەی پیرۆزترین ڕاز
مەعنا بۆ ژیان
ئەی پێغەمبەری وەحی خۆش دەنگ
ئەی سۆزە بەكار
گوایا تۆ مردووی نەماوە ناوت
ئیرت بەجارێ! ؟
ناڵەو چریكەی وەك تاڤگەی ئاوت..
چوونە ژێر غارێ!؟
نەخێر فریشتەی كزەی خەم ڕەوێن
خەمی هەژاران
ئەم كوردستانە ئەم دەشتو كێوی
قەوانی دەنگتە
..فەرهەنگی غەم( ،)1ل 276
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كەواتە عەلی ئەسغەر لەم دەقەدا واتە رەسەنایەتی ئاواز ،پەیامهێنەری
ئیلهامی گۆرانی ،جوانی ژیان ،رابەری و لوتكەی دەنگ خۆشی نەك كوردستان،
بەڵكو جیهان ،زیندویەتی و ژیان لە دڵی هەموو خەڵكی كوردستان.
 -4نوری وەشتی  :لەشیعری(بۆ نەرسین)(  )1955/12/21ئەگەرچی
نەرسین كەسایەتێكی دیار نییە ،بەاڵم بۆ شاعیر و دەقەكەی ،ناوێكە هەمان
پێگەی كەسایەتی دەقی هەیە ،چونكە بەناوكردنی دەقێك بەناوی نەرسینەوە
بۆ خۆی پرسیارە ،سەملاندنی كەسایەتی ،بوونی نەرسینە الی شاعیر تا ساتی
نوسینی دەق ،چونكە دواج��ار بەهۆی تێكچوونی پەیوەندی نێوانیان بە
خیانەتكار تاوانباری دەكات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خۆشەویستیو رادەی
كاریگەری ئەم خۆشەویستییەی نەرسین لەسەر شاعیر ،نەیتوانیوە لەبیری خۆی
بباتەوە ،بۆیە لەرێگەی نەستەوە ئەم حەقیقەتەی لەدەقدا خستوەتەڕوو ،ئەم
باسكردنەی نەرسین لەرێگەی نەستەوە ،ئەوندەی تر پێگەی نەرسین لەدەقدا
بەهێز دەكات ،بۆیە لەدەستپێكی شیعرەكەشدا دووجار ساڵوی لێدەكات ،وەك
دەڵێت:
نەرسین ساڵو
نەرسین ساڵو
ساڵوێكی گەرمو بەتاو
ساڵوی ئینسانێكی جەرگ بڕاو
نەرسین سەرت هەڵبڕە
فرمێسكی چاوت بسڕە
بڕوانە من كێم
بزانە لەرەوشتم لەرۆیشتنی رێم
ئەوساكە
كەبۆت دەركەوت خراپەو چاكە
دڵ هەڵبژێرە
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سەرزەنشت توانجت خستۆتە الوە..ل61
یان:
بەاڵم ئەوە بزانە
كەناموس بۆ كچ گەلێك جوانە
بۆیە شكانم دڵت
بۆیە سیسم كرد گوڵت
چونكی ئەی جوان
هەر رابواردن نییە ژیان
دەشتێكی فراوانە
زۆران بازیو هەڵسانە
چاكەو خراپەیە
كەچی تۆ ئەمە نازانی
كەوتویتە خراپەو زیانی
بۆیە پێت دەڵێم
كەهەڵخەڵەتاوی
كە بەساختە تەفرەدراوی..ل62
كەواتە بەناوكردنی دەقەكەو لەسەرەتا ناوهێنان و دواجار سووربوون
لەسەر ئامۆژگاری نەرسین ،ئەودەاللەتەمان پێدەبەخشێت ،تا ئەو ساتەش
نەرسین ،واتە خۆشەویست و هیواو ئومێدی گەڕانەوە ،واتە لەگەڵ ئەوەی
شاعیر بەلوت بەرزو تەفرەدراو و هەڵخەڵەتاوی دەزانێت و لێشی بێهیوایە،
بەاڵم داوای دەوركەوتنەوە لەو رێگەیەو گەڕانەوە بۆ ژیانو چاكەی لێدەكات،
بۆیە جەخت لەسەر بیركردنەوە دەكات ،چونكە بیركردنەوە بەعەقڵ ،راستی
بۆ دەردەكەوێت ،ئەمەش واتە گەڕانەوەو چوونە كۆڕەوە لەپێناو بردنەوەی
گرەوی ژیان ،كە گرەوەكەی بریتییە لە پێگە مرۆییەكەی ،كە پێشرت هەیبووە،
بەمەش شاعیر لەنەرسین خۆش دەبێت ،چونكە بەم هەنگاوەی داواكاریەكەی
شاعیری جێبەجێكردوە ،هەر لەبەر الدان لە بۆچوونەكانی شاعیر ،دڵی شكاوە،
ئەم خەمخۆریەی شاعیریش ئەوە دەردەخات كە نەرسین كەسایەتی فەزای
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جیهانی خۆشەویستی و ئەوین و خەیاڵی شاعیرە ،وەك دەڵێت:
ئەزانیت كەهەڵخەڵەتاوی
كەلەژیانا ناتەواوی
كە دواكەوتووی
كەهێشتا لەخەوا نوستووی
بیربكەرەوە
دیسان بیربكەرەوە
بگەڕێرەوە
بۆچاكە وەرە كۆڕەوە
گرەوی ژیان بەرەوە..ل67
 -5كامەران موكری :لەشیعری(جمیلە) )1958/2/15 (71یەكێكە لەو
شیعرانەی كە شاعیر تایبەتی كردوە بە كەسایەتی شۆڕشگێڕ(جەمیلە بوحرید)
كە نەك تەنها ڕەمزێك نییە بۆ شۆڕشی جەزائیر ،بەڵكو بووەتە نیشانەی
بەرەنگاری الی ئەو بزوتنەوە ئازادیخوازانەی ،كە دەیانەوێت دەستی داگیركەر
بشكێنن ،چونكە لەگەڵ باسكردن لە شۆڕشی ئ��ازادی ،باس لە جەمیلەی
جەزائیری دەكرێت ،هەر ئەم هەڵوێستە شۆڕشگێڕیانەی جەمیلە وایكردووە،
شاعیر بیكاتە كەسایەتییەكی سیاسی و شۆڕگێڕی دیاری ناو دەقە شیعرییەكەی.
بەدەر لەم هەڵوێستە شۆڕشگێڕانەی جەمیلە ،لە تەمەنی( )22ساڵیدا گیراو
خرایە بەندیخانەی سەربازی لە بەندیخانەی ژمارە( ،)90ئەمەش ئەوەندەی
تر كەسایەتی ئەم كچەی لە پێگەی ئازادیدا بەهێزتر و بەرباڵوتر كرد ،بۆیە
خۆپیشاندان لە دژی ئەم دەستگیركردنە دەستیپێكردەوە ،ئەم خۆراگری و
قوربانیدانەی ئەم ژنە ،وایكرد دۆزێكی جیهانی لەبەرامبەر خواستی ئازادی
و سەربەخۆیی بوروژێت ،بەواتا ئەو جوامێریەی بوویە هێزی بەرەنگاری الی
ئەو گەالنەی كە ژێردەستەن و دەیانەوێت بە شۆڕش ئازادی بەدەست بهێنن و
لە كاتی پەالمارداندا ناوی جەمیلە هێزی رووبەرووبوونەوە بووە،وەك دەڵێت:
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ئەی جەمیلە......
ساڵو،لە ئاگرو ژیلە
لە حەیرانا ،لە الووكا
كاتێ كچ لەگەڵ باوكا
هەڵمەت ئەبەن بەرەو مردن
بەرەو قەاڵی سەختی دوژمن
ناوت وەكو وشەی نەمر
ئەڕژێتە ناو گەردی ئاگر

..دیوانی كامەران موكری ،ل99
شاعیر دەیەوێت ئەوەمان پێبڵێت ،كە هێزی بڕواو رووبەرووبوونەوەی
جەمیلە الی میللەتی كورد ئامادەیەو یەكێكە لە چەكەكانی بەرەنگاربوونەوەی
دوژمن ،لەگەڵ ئەوەشدا ئاماژە بەوە دەدات كە شۆڕشگێڕەكانی كوردستان
بەهەمان ئیرادەی نەتەوەییەوە ،چ هێزی بازو ،چ وەك چەك هەڵگرتن،
توانیویانە لەدەربەندی بازیان شكست بە ئینگلیز بهێنن ،بۆیە لەو شوێنانەی،
كە هێزی دوژمن هەبووەو شكستیان خواردوە ،بنوسین جەمیلە ،واتە ئەم
كوردستانەش خاوەنی چەندین خەباتگێڕی وەك جەمیلەیەو دەتوانێت
راپەڕین بەرپابكات ،وەك دەڵێت :
بەتیشكی سوری ئاگرین
باوێنەی تەورێك بكێشین
وێنەی تەورو ،دەس و بۆمبا
وێنەی رووی جەمیلەی ئازا
با لەدەربەندەكەی بازیان
كە دوژمنی كورد ئەگریان
لەو شوێنەدا ،شوێنی هەرا
كە ئااڵمان(تیا هەڵكرا)
یا ،لە چیا ،لە شیو،لە هەرد
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جەمیلە بنوسین لەبەرد
زیندان بێنینە لەرزەو جۆش
رایپەڕێنین شاری خامۆش

 ..دیوانی كامەران موكری ،ل 100
لەم دەقەشدا زیندان شاری سلێامنییەو بەهۆی ستمەوە خامۆش بووە،
بۆیە داوای راپەڕن لەم شارەدەكات ،لێرەشدا پرسیار ئەوەیە بۆچی دەربەندی
بازیان ،كەوایە دەربەندی بازیان لوتكەی بەرەنگاری كورد پیشاندەدات دژی
ستەمكاری ،بەهەمان شێوەش جەمیلە رەمزی ئەم هێزی بەرەنگاربوونەوەیە،
شاعیریش دەیەوێت ئەوە بیربێنێتەوە لەهەر شوێنێك خەباتكار هەبێت،
چارەنوسی دوژمن شكست و گریانە ،هەروەها دەڵێت:
لەهەموو ،شوێنی كوردستان
باسی تۆیە ئەی قارەمان
چونكە كچو كوڕی ئێمەش
كە روو ئەكەنە گڕی گەش
ناترسن وەكو تۆ ئازان
لە مەرگو سزا ،بێ پەروان
كچەكەی نەغەدە بەخشی
بۆ كوردستان هەردوو چاوی گەشی
..دیوانی كامەران موكری ل 101
كەوایە هێزی بەرەنگاری و سوربوونی جەمیلە لەسەر رزگاری ،كاریگەری
لەسەر هێزی بزوتی سیاسی ناو شاری سلێامنی و شۆڕشگێڕەكان هەبووە،
شاعیر مەبەستیەتی ئەوەش بڵێت لەهەر شوێنێك داگیركەر هەبێت ،چەندین
جەمیلە هەیەو خەباتی ئازادی دەكەن ،منوونەش كچەكەی نەغەدەیە كە
هەردوو چاوی بەخشیە كوردستان.
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قۆناغی دووەم 1961 – 1958 :
 -1كامل ژیر :لەشیعری(عەولە سیسی قارەمان) )1958(72عەولەسیس
ئەگەرچی بەئەندازەیەكی زۆر ژیانی ئاشكرا نییە ،بەاڵم ئەو هەڵوێستەی
كە لە راپەڕینی بەردەركی سەرادا نواندی ،كردیە كەسایەتییەكی شۆڕشگێڕو
نارساو ،بوویە سیمبوڵی ئازایەتی و رووبەرووبونەوەو قوربانیدان و شكانی
بێدەنگی و ترس ،هەرلەبەر ئەم پێگەیەش شاعیر شیعرێكی بۆ نوسیوەو
لە پێشەكی شیعرەكەی دا دەڵێت «گیانی قوربانیدان لەپێناو بیروباوەڕی
نەتەوایەتی دا ،پرت لە هەموو پێناوێكی ترە ،چونكە بیروباوەڕی نەتەوایەتی
لەسەروی هەموو بیروباوەڕێكی ترەوەیە ،هەر لەبەرئەمەشە ئەوانەی ئەبنە
قۆچی قوربانی لەپێناو نەتەوەو نیشتامنەكەیاندا ،هەرگیز نامرن و لەدڵی
ئەو نەتەوەیەدا ئەژین» 73ئەم جوامێریەی عەولە سیس لە فیلمی سینەمایی
دەچێ ،بەاڵم پاڵەوانێكی واقیعی و گیان بەختكەری نیشتامنی كوردەو ،بووەتە
ئەستێرەیەكی پاڵەوانی مێژووی كورد ،وەك دەڵێت:
بڕوانە شاری خرۆشاو!
دیمەنی دایكی كوڕ كوژراو!
بڕوانە كوشتاری بێ هۆ
سۆزی زریكەی «كاكە ڕۆ!»
هەر هێرشەو شەپۆل ئەدا
بەرەو باخی دەركی سەرا
ئەڵێن :ئێمەین كوردی بێكەس
نامانەوێ پەیامنو دەس
نامانەوێ هەڵبژاردن
پەرلەمانی مل كەچ كردن
ئای لەو دیمەنە سامناكە!!
لەم كوردە ئازاو بێباكە!!
لوولەی شەست تیرو مەترەلۆز
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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كەوتە دروێنەی بەری هۆز!..ل44
لەئەنجامی ئەم رەشەكوژیەی كە سوپا لەبەرامبەر خەڵكی راپەڕیوی
شاری سلێامنیدا ئەنجامیدا ،بەاڵم عەولەسیس دەبێتە هۆكاری وەستانی ئەو
رەشەكوژیە ،لەهەمانكاتدا دەبێتە هۆی شكاندنی دوژمن ،ئەویش بە قوربانی
كردنی گیانی خۆی ،بۆیە شاری سلێامنی بەشاری عەولەسیس و چەندین
كەسایەتی تری وەك عەولەسیس بەناوبانگەو تائێستاش ئەم پێگەیەی لەدەق
و مێژوودا هەیە ،وەك دەڵێت:
سێ الوی ئازای قارەمان
وەكو شێری نەڕی مەیدان
دەست بە خەنجەری رووتەوە
بەدەم »:با بژی كورد»ەوە
بەرەو شەستیر تەكان ئەدەن
دڕ بە هێزی ئەوان ئەدەن
ئەی داخ!! ئەوا دوانیان كوژرا!
تەنها عەولە سیس ئەڕوا
بژی عەول ئەوا گەیشت
دەستم شك ێ ئەویشیان كوشت
نەخێر عەول هەستایەوە
دیسان تەوژمی دایەوە!
نیشتە سەر مەترەڵۆز تەقێن
جەستەی كردە خەڵتانی خوێن
وەی بەقوربانی دەستت بم
فیدای باوەڕو هەستت بم
مردن هەردوو بەسەر یەكا
تەقەو كوشتار ،نەماو وەستا ...........ل 46
ئەوەی لەم شیعرەدا گرنگە ،خودی عەولە سیسە ،بەاڵم لەمەش ئەو
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هەڵوێستی هەستانەوەی عەولەسیسە دوای بریندا بوونی و كوشتنی ئەو
كەسەی مەتەلۆزەكەی پێبووە ،پاشان گیان دەسپێرێ ،بەمەش تەقەكردنەكە
دەوەستێت ،ئەمەش واتە شكستهێنانی دوژمن وسەرخستنی خۆپیشاندان،
واتە بەهێزی گەل و ئامادەبوون بۆ گیان بەختكردن ،واتە قبوڵنەكردنی
نادادی ،ئەمەش هێزی ناو دەقەكە دەردەخات.
هەروەها لە شیعری(بۆ بەشیر موشیر) )1960(74كە تێیدا باس لە
پێگەو رۆڵی بەشیر موشیر دەكات ،كە یەكێكە لە كەسایەتی رۆشنبیرییەكان
لەمێژووی نوێی كوردیدا و پەیوەندێكی بەهێزی لەگەڵ زۆربەی ڕۆشنبیرە
كوردەكان هەبووە ،مارف خەزنەدار دووكانە بچوكەی بەشیر موشیر بە
سەفارەتی كوردستان ناوبردوە 75چونكە هەموو ڕۆشنبیرە كوردەكان لێرەدا
كۆدەبوونەتەوە ،پیاوێكی نەتەوەیی و قسە خۆش بووە .پیاوێك بووە زۆر
گرنگی بە الیەنی نەتەوەییو زمانی كوردی داوە ،بە كردار لەناو بەغدا ئەم
هەڵوێستانەی نواندوە ،یەكەم حزبی نەتەوەیی(كۆمەڵەی ژیانەوەی كوردستان)
لەم دوكانەی ئەمدا لەدایك بووە ،لەبەر ئەم هەڵوێستە جوامێرانەی ،شاعیر بە
كەسایەتێكی دیاری مێژوویی و نەتەوەیی دادەنێت،و بەكەسێكی كامل و ژیرو
قەڵغانی كوردی دەزانێت ،بۆیە ئەم رۆڵ گرنگەی لە دەقەكەدا پێ بەخشیوە،
هەرچەندە بۆچوونی جیاواز لەسەر بەكەسایەتی بوونی بەشیر موشیر هەیە،
بەاڵم ئەوەی وای لە شاعیر كردوە بیكاتە كەسایەتی ،هێزی نەتەوەیی ،وەك
دەڵێت:
گەلێ ئازادی لەیادو بیربێ
خاوەن ڕۆڵەی وەكو بەشیر بێ
بەشیر موشیر بێ ،كامڵو ژیر بێ
بۆ كوردستانی قەڵغانی شیربێ
ئەو گەلە ئەبێ بگا بە ئاوات
سەربەخۆ هەڵكات بەیداخی واڵت
..هەڵبەستەكانی ژیر ،ل 161
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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كەواتە كامل و ژیرو بەقەڵغانبوونی بەشیر موشیر ئەو ئاماژانەن ،كە
یەكێكە لە كەسایەتییە رۆشنبیرو دڵسۆزو خەمخۆرو نەتەوەییەكانی كوردستان
و لەم پێناوەشدا هەڵوێستی جوامێری لەناوجەرگەی بەغدا نواندوە ،ئەمەش
ئەوەندەی تر بەڵگەی كەسایەتی بەهێزتر دەكەن.
 -2گۆران :لەشیعری(ڕێگای لەنین)( )1959دا ئەگەرچی خودی رێگا
بریتییە لەو رێبازو ئایدیۆلۆژیایەی كە لینین دیاریكردوە،لێرەوە شاعیر لینین
وەك كەسایەتیێكی ئایدۆلۆژی و سیاسی ئەوەندە بەرزەكاتەوە ،دەیكاتە
روناكێكی درەوشاوە ،ئەمەش لەوەوە سەرچاوە دەگرێ ،لینین كەسایەتیەكی
جیهانی سەدەی بیستەمە ،هەم سەرچاوەی بیرو ئایدلۆژیای گۆرانە ،شاعیر
دەیەوێت بڵێت روناكی جیهان ،یاخود رزگاربوون لەجیهان ،لەروناكی
لینینەوە سەرچاوەی گرت ،كەواتە لینین لەم دەقەدا بریتییە لە(فریادڕەس،
فەراهەمكردنی ئ��ازادی ،هیوا ،دیاریكردنی رێبازی ژیان) ئەم دەاللەتانە
ئەوەندە الی شاعیر كاریگەرن ،تەنانەت بە بینینی پەیكەری لینین ئەم
دەاللەتانە دەخاتەروو ،بۆیە دەیكاتە دەاللەتی ئازادبوونی رۆژهەاڵت لەو
دواكەوتوییەی كە تێیكەوتوە ،بەمەش لینین واتە( رۆژ ،هیواو ئاسۆ،ژیانەوە)
شاعیریش دوای ئەم رووناكییە كەوت و كردیە ڕێگای رزگاری خەبات وەك
دەڵێت :
لەگەڵ كۆتر شوێن رووناكی ڕۆژ كەوتم
نەڕۆژ ،نەشەو ..نەخەوتم
چیاو چیا ،دەشتاو دەشت ،دەریاو دەریا
پێوانەم كرد بەرەو باكورو رووی دونیا
فڕیم بەناو هەوری بەرزی ئاسامنا
بەسەر هەزار هەزار دیمەنی جوانا....
تا گەیشتمە بەر دەروازەی كرەملین
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ژێر سێبەری پەیكەری بەرزی لەنین!
رووی سەرەنجم كردە هەر كوێ لەنین بوو
هەر خۆی باوك ،سەرۆك ،مامۆستای چین بوو..
دیم  :نە بەرەنگ دیم  :نە بە دەنگ  :نەبەبیر
لەكیس چووە ،بۆ ئیسنان ،لەنینی ژیر!
ئێستاش دەستی درێژ ئەكاو ،بەئەمووست
شەقامی راست پیشان ئەدا بست بە بست،
لەتاریكی دنیای پڕ ئارەقو خوێن
دنیای شەڕو دنیای جەورو دنیایی جوێن
پەل كێش ئەكا ئینسان بۆ دنیای تازە،
ئەو دنیایەی هەر خۆشی یەو هەر نازە!..ل306
ئەگەرچی لەو سەدەی پر شەڕو كارەسەتەدا ،لینین توانی ئایدۆلۆژیایەكی
چەپ بكاتە روانینێك بۆ كۆكردنەوەی زۆرێ��ك لە چەوساوەكان وەك
ئایزەربایجان ،بەاڵم دواجار نەبوویە فریادرەسی كوردستان ،وەك دەڵێت:
لەو گەالنەی كە شوێن بڕوای ڕاست كەوتن،
وەك گەالنی دواكەوتووی تر نەخەوتن!
(ئارەزری )بوو ،ئازەربایجان واڵتی
ڕێگای لەنین كەوتە فریای نەجاتی!..ل307
ئەمەش ل��ەوەوە سەرچاوە دەگ��رێ ،كە شۆڕشی لینین ب��ووە مایەی
رزگاربوونی سۆڤیەت لە واڵتانی دراوسێی سۆڤیەت ،نەك هەر ئەوەش ،بەڵكو
ئەو واڵتانەی كە هەڵگری ئەم ڕێبازەی لینینن ،دواجاریش دەیەوێت بڵێت،
ڕۆژئاوا روناكییەو رۆژهەاڵتیش تاریكی ،بۆئەوەی بژی و لەدنیا بگەیت،
دەبێت ئەو روناكیەی لینین لە ئەوروپاوە وەربگرێت ،وەك ئەو واڵتانەی كە
ڕزگاریان بووەو ئەم تیشكەیان وەرگرتوە وەك دەڵێت:
بەاڵم ئەمڕۆ خاكی ئازەربایجانی،
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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كە دووڕۆژە هاتوویت بووین بە میوانی
وا لە تیژگی رۆژی لەنینا نوقمە
ئەڵێی لەبەر خۆرا گوڵی ئاوریشمە

..گۆران،ل 307

 -3دیالن :شیعری(لۆمۆمبا)( )1960ی لەسەر شۆڕشگێڕی كۆنگۆ نوسیوە،
بەهۆی ئەوەی دژی داگیركەری لیجی بۆ ماوەی هەشت ساڵ وەستاوەتەوە،
بەاڵم دواجار گیانی خۆی كردوەتە قوربانی ،ئەم ئەم هەوڵوێستەی كاریگەری
جدی لەسەر شاعیر كردوە ،بۆیە شاعیریش لەم دەقەدا دەیەوێت لەسەرەتاوە
ِ
شۆرشگێڕو رابەرو
ئەو هەڵوێستانەی كە لۆمۆمبای()76كردوەتە كەسایەتیەكی
قارەمانی جیهانی و هێزی بەرەنگاربوونەوەی ئیمپریالیزم بخاتەروو ،بۆیە
باسكردن لە ژیان و ئەو زوڵم و زۆرانەی ،كە لە خەڵكی هەژارو رەشپێستەكان
كراوە دەستپێدەكات ،دواتر ئەو مەترسیانەی كە رووبەرووی شۆڕشگێڕان
بوونەتەوە كردوە ،وەك دەڵێت:
چۆن ئەژیام ..؟
ژیانێكی بی َدەنگ و كڕ
بێشكەی ئارامو ئامانم
دارستان بوو
ب ێ سنورو زەبەنگو چڕ
جەنگەڵێكی پڕ سامان بوو
بە فرمان بوو!..
جار جار ێ رەشەبای بەهێز
هەڵی ئەكرد
كورپەی ئەكوشت
یان ....جار جارێ درندەیەك
لەبرسانا ...كوشندێیك
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لەناو جەرگەی دارستانا
دەر ئەپەڕی
سكی ساوایانی ئەدڕی

..دیالن ،ل 106
ب��ەاڵم لەگەڵ ئەم قوربانیدانەدا هێزی گەل بەهێزتربوو ،لۆمۆمبا
سەركردایەتی شۆڕشی كردوەو رووب��ەرووی ئەو دەستانە دەبوویەوە كە
ئیمپریالیزم لەبەرامبەر شۆڕشگێڕاندا بەرزیكردبوونەوە ،بۆیە لۆمۆمبا
مەبەستیەتی ئەو پەیامە بڵێت كە زەوی موڵكی هەموو خەڵكییەو مافی كەسی
بەسەرەوە نییە ،ئەمەش هێزی پەیامی ئاشتی و یەكسانی ئەم سەركردەیەبوو،
وەك دەڵێت:
بی خنكێنێ ...بی سوتێنێ
لەبەر ئەوەی(خودای ئاڵتون)77
لچی ل ێ هەڵئەقورتێنێ
وا ئەژین
هەتا رۆژێ
تەپ دوو كەوتە سەر ملە
دەنگی تەپڵ
جۆشی ئەسەن پلە پلە
شێر نەڕاندی
پڵنگ بازرەقەی لێ بەستو
زریكاندی
دارستان دەنگی دایەوە
ئاگر
لەم الو لەوالی واڵت كرایەوە!!
پۆلە مەلی(تەرەی) كوشتار
گەڕایەوە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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وتی .....بە دەنگێكی زواڵڵ
ئەی گەورەكان
پیاو خۆرەكان!....
ئەم ئەستێرەی مرۆڤ دارە
جێگای گشتە ...هی هەر چوارە

..دیالن ،ل 109
كەواتە لۆمۆمبا لەم دەقەدا واتە هێزی بەرەنگاربوونەوەو قبوڵنەكردنی
ژێردەستی و جیاوازی و بەرەنگاریكردن لە نیشتامن و مرۆڤایەتی ،واتە
هیوایەك بۆ سەركەوتنی شۆڕشی هەژارن ،هەر ئەم نیشانەی قارەمانەتییەش
دەبێتە درووستكردنی هێزی بەرەنگاری لە واڵتانی تری ژێردەستە ،لێرەشدا
دیالن ئەم راستییە دەردەخات ،كە لۆمۆمبا لە سەركردەیەكەوە بووەتە رێبازو
ئایدۆلۆژیایەك سنوری واڵتانی بڕیوە ،لەگەڵ ئەوەی ب��ەردەوام داگیركەر
هەوڵی نەهێشتنی دەنگە ئازادەكانی داوە ،بەاڵم نەیتوانی ببێتە رێگر
لەبەردەم زیندوهێشتنەوەی ئەم كەسایەتییە ،وەك دەڵێت :
بۆیی ئاگر ،گوللەو بۆمبا
رووی كردە مەرزی(لۆمۆمبا)
بۆییو لۆمۆبا ئەكوژێ
ئەزانێ(ڕێگاو ڕێ بازی)
ئەبێ بەچەك
بەرامبەر بە ئەو دەستانەی
خوێن ئەمژێ
..دیالن ل 111
شاعیر مەبەستییەتی بڵێت ،ئەم گیان بەخشیەی لۆمۆمبا ئەوەندەی تر
كەسایەتی و رێبازی كاركردنی پشتڕاستكردوەتەوەو بووەیە هیامو هێزی
ئازادی و خەباتی رزگاری خوازی گەالنی تر ،ئەم روانینەش روانینێكی ئەنتەر
ناسیونالستی شاعیرە بەرامبەر بە رووداوو كارەساتەكان ،وەك دەڵێت :
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ئەی لۆمۆمبای هەموو گەالن
ئێمەش لەخاكی كوردستان
ئەت كەین بە بەستەی سەر زمان
ئەت كەین
بە پەیكەرێكی بەرز بۆ تێكۆشان

 ..دیالن ،ل112
 -4گ��ۆران :لەشیعری(یادی پیرەمێردی ب��وێ��ژ)()1961دا شاعیر پێگەی
ڕۆشنبیری و كەسایەتی پیرەمێرد دەخاتە روو ،بۆیە ئەو شوێنەی كە بووەتە
مەنزڵی پیرەمێرد ،یاخود شوناسێك بە پیرەمێرد دەبەخشێت و شاعیر راستەخۆ
بەكاریهێناوەو كردویەتی بە وشەی سەرەكی شیعرەكەی ،واتە لەم دەقەدا
پیرەمێرد ،مامەیارە دەكاتە فەرهەنگی شیعری گۆران ،چونكە لێرەدا مامەیارە
ئاماژەیە بۆ بوونییەتی پیرەمێرد وەك هەڵوێستی نەتەوەیی ،ئەمانەش بۆ ئەوەمان
دەبەن كە پیرەمێرد لە بەهاراندا بە زیندوكردنەوەی یادی نەورۆزو هەڵكردنی
ئاگر ،رووی لە گردی یارە كردوەو ئەم شوێنە بووەتە سەكۆی راگەیاندنی
ئازادی و بەرزڕاگرتنی یادی بەهارو نەورۆز ،لەگەڵ ئەمەشدا لەدژی هەموو ئەو
قسانەی لەبارەیەوە كراون وەستانەوە ،ئەم سوربوونەی پیرەمێرد لەسەر یادی
بەهارو نەورۆز لە گردی یارە وایكردوە ،ئێستەش كەباس لە مامەیارە دەكریت،
پیرەمێردمان بیردەخاتەوە ،هەر لەبەر ئەمەشە شاعیر دەڵێت :
ئەم بەهارە
لەسەر گردی مامە یارە،
بۆ یانزە جار،
نوێ گواڵڵەی سوری بەهار
خوێنی رژایە سەر گیای سەوز
 ..گۆران ،ل 342
ئەم شیعرە لە ساڵی  1961ن��ورساوە و(یانزە جاریش) ،واتە كۆچی
دوای پیرەمێرد یانزە ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە ،بۆیە نەك هەر شاعیر ،گیای
گردی یارەش خەمباری لەدەستدانی پیرەمێردە ،ئەمەش ئەو پرسیارەیە كە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بۆچی مامەیارە غەمبارە ،یاخود بۆچی شاعیر لەگەڵ ئەوەی باس لە یادی
پیرەمێرد دەكات ،بەاڵم هێزی باسكردن لەسەر گردی یارەیە ،كەوایە لەالیەك
پیرەمێرد پەیوەندیەكی گیانی و پیرۆزیەتی بە ژینگەو سلێامنیو مامە یارەوە
دەبەستێتەوە ،یان مامەیارە جێنزرگەی خەباتی سیاسی و رۆشنبیری و هێزو
داینەمۆی خەباتی پیرەمێرد بوو ،لەالیەكی تریشەوە لەرێگەی مامەیارەوە
دەیەوێت پێگەو دەاللەتی پیرەمێرد كە بریتییە لە دڵسۆزی و خەباتی
رۆشنبیری و سیاسی بخاتەروو ،وەك دەڵێت :
بۆ یانزە جار،
سەوزە گیای گردی یارە
مووی سپی كرد وەك چۆڕی شیر،
توكی كەللەی بۆ یانزە جار
با ڕشتییە بەرپێی رێبوار!
پوشی دەساڵ ئێستە خۆڵە
لەو ڕۆژەوە جێی پیرەمێرد
(قۆچی تینوو بۆ دەمی كێرد)
..گۆران ،ل 342
دواجار شاعیر پیرەمێرد بە گوڵە هیرۆ دەزانێت ،چونكە گوڵە هێرۆ خاوەن
رەگێكی قووڵەو زاڵە بەسەر دڕكەكاندا ،بەمەش دەیەوێت بڵێت پیرەمێرد
رەگی نەتەوایەتی و خەبات و كاركردنی زۆر قۆڵە ،هەر لەبەرئەمەش لەگەڵ
گەڕانەوەی بۆ سلێامنی دەست لە پسپۆڕی و بڕوانامەكەی دەهێنێت و كار
بۆ نەتەوەو نیشتامن كردوەو بەسەر هەموو ئەو كۆسپانەشدا زاڵ بووە،
كەدەسەاڵتە جیاجیاكان بۆیان دروستكردوەو تاوەكو كۆتایی ژیانیشی سەرلقی
پیرەمێرد ئاڵەو لە دڵی میللەتدا دەژی ،وەك دەڵێت:
هێرۆم بۆیە ال پەسەندە:
لەسەر رەگێكی قووڵ و بەندە
بەسەر دڕكی ژینا زاڵە،
تا ئەمرێ ،سەرلقی ئاڵە..ل343
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قۆناغی سێیەم1970 - 1961 :
-1شێركۆ بێكەس :لە شیعری(مامۆستام گ��ۆران)( )1962لەو شیعرەدا
گۆران بە میری شاعیران ناو دەبات ،بەدەر لەوەی لەخودی ناونیشانەوە بە
مامۆستای خۆی و ،گیانی مەولەوی سەردەمی خۆی داناوە ،چونكە گۆران
ئەو ئاراستەو ستایلەی هێنایەئاراوە ،جیاوازبوو لەوانەی پێشووتر و توانی
ئەم ئاراستەیە بگەیەنەتە نەوەی دوای خۆی ،ئەمە جگە لەوەی كە گۆرانی
بە شاعیری جوانی دەزانی و ئەوە دەخاتە روو ،كە گۆران بەردەوام لەگەڵ
جوانیدا دەژی و هەتا جوانی هەبێ گۆران زیندووە ،ئەم بەرز راگرتنەی گۆران
لەو سۆنگەوەیە كە رسوشت و جوانی و ئافرەتی لە دەقی شیعریدا بەرجەستە
كرد ،جگە لەوەش شاعیر ئاماژە بەو بەرهەمانەی كە شاعیری پێنارساوە(جوانی
و ئافرەت ،رسوشت) ،بۆیە گۆران لە دەقدا كارئەكتەری سەرەكی بەهێزكردنی
واتای جیاوازی دەقە ،وەك دەڵێت:
ئەی جێ نزرگەی یارانی خامۆش
میری شاعیران نەكەی فەرامۆش
میوانی تازەت تەرمی(گۆران)ـە
گەوهەری دنیای شیعری كوردانە
گیانی مەولەوی سەدەی ئێستایە
پەنجەی نەخشاوی وردی هیوایە
گۆران ئەبینم لە جوانی یا
ئەژی لە ئاسۆی دەم بەیانی یا
هەتاكوو جوانی بژیو مبێنێ
گواڵوی شیعری ئەو ئەپرژێنێ
..تریفە ل -98100
كەواتە جێنزرگە كە یارانی خامۆش كردوە ،نابێت میری شاعیران فەرامۆش
بكات ،كەوایە لەالیەك بۆ فەرامۆشی نەكات ،لەالیەكی ترەوە بۆ گۆران میری
شاعیرانە ،ئەمەش ئەو دەاللەتانە دەردەخات كەلە گۆراندا بوونیان هەیە ،كە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بریتییە لە رابەریی ،گەورەیی ،توانستی شیعریی ،زمان پاراویی ،گەوهەری
ئەدەبیات ،مەولەوی نوێ ،هیوای نوێ.
گۆران بەدەر لەوەی شاعیرێكە رێڕەوی شیعری كوردی لە قۆناغێكەوە
گواستەوە بۆ قۆناغێكی دی ،لەهەمانكاتیشدا كاریگەری لەسەر زۆربەی
شاعیرانی سەردەمی خۆی و دوای خۆی هەبووە ،بۆیە لەناو فەرهەنگ و
ئەدەبی كردیدا ،گۆران خاوەن پێگەیەكی كەسایەتی خۆیەتی ،ئەم حەقیقەتە
لەم شیعرەی شاعیر بە ئاشكرا دەردەكەوێت ،ئەگەرچی بەبۆنەی تیپەڕبوونی
چوارساڵەی گۆرانەوە نورساوە ،بەاڵم ئەوە دەخاتەروو ،كە ئەم كۆچە تەنها بۆ
مرۆڤ نەبوو ،بەڵكو ڕەنگدانەوەی لەسەر رسوشتیش هەبووە.
 -2كامەران موكری :شیعری(گیڤارا) )1968 (78شیعرێكە بۆ باسكردن
وپێگەو ڕۆڵ��ی گیڤارا ن��ورساوەو دەیەوێت گیڤارا وەك كەسایەتیەكی
شۆڕشگێڕی جیهانی و گیان لەسەردەست لە دژی دوژمن و داگیركەرو
زاڵامن بخاتە روو ،كە ئەم دەرخستنانەش خاسیەتی گیڤاران ،بەاڵم شاعیر
مەبەستیەتی ئەم مەردایەتییەی گیڤارا بە كوردستان بناسێنێ ،لە ڕاستیدا گیڤارا
كەسایەتیەكی مێژوویی و شۆڕشگێڕییە ،گیڤارا لەم دەقەدا دەاللەتی هێزی
رووبەرووبوونەوەی دەستە ڕەشەكانە ،خەباتكەرێكە لەپێناو مرۆڤایەتییداو
كار بۆنەمانی چینایەتی و چەوسانەوەی ه��ەژاران دەك��ات ،بەواتا گیڤارا
ئاماژەی فریادڕەسی خەڵكی چەوساوەو ژیانە بۆ مرۆڤایەتی ،وەك دەڵێت:
لە دەشتێكا دەمەو بەیان
بە رسوەی شەماڵی نیان
كاتێ گوڵ كەوتە شنە شن
بزووت دەستو پەنجەی مردن
برادۆی پەروەردەی تاوان
لەسەر پیلكە پەنجەی جواڵو
خوێنی دڵی گیڤارای ڕشت
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گەورەترین دلێری كوشت
رۆژ گیڤارای گرتە باوەش
بە پۆشینی خوێنی گەش
بەتیشكی گەرم و پڕ جۆشی
تەرمی پیرۆزی داپۆشی ..ل 246
هەروەها گیڤارا الی شاعیر هێزی خەبات و رووبەرووبونەوەیە ،ئەم
هێزەش هێزی چینی هەژارو چەوساوەكانە نەك واڵتێك ،هەر ئەم رێچكەی
كە گیڤارا داینا ،كردیە ئەو كەسایەتییە شۆڕشگێڕییە مێژویی و جیهانییە ،بوویە
هێزی بزاوتی رووخانی قەاڵی ستەم ،وەك دەڵێت:
بە دوا وتاری گیڤارا
لەچیاو كەژو نزارا
خۆشرتین ئاوازی دانا
لە خەباتو كۆڵ نەدانا
ئەرجەنتین ئەڵێ گیڤارام
رمانی قەاڵی ترس و سام
هەڵمەت بەرن پەالمارە
لەسەر رێ و شوێنی گیڤارا
لە پۆلیڤیا پێشمەرگە
ئەڵ ێ هەركەس ێ بە جەرگە
خێرا دەست بداتە تفەنگ
بەرەو كۆڕی كوشتارو جەنگ
بۆ ئامانجو تۆڵە سەندن
لە هێزی زۆردارو دوژمن..ل 247
شاعیر وتەكانی گیڤارا بە هۆكارێكی راستەوخۆی بزاوتی شۆڕش و
خەبات دەزانێت لە پولیڤیا و لە كوردستانیش ،واتە وتەكانی گیڤاراش هێزی
خەباتبوون ،هەر ئەم دڵسۆزی و شوڕشگێڕیەی گیڤارا بۆ چەوساوەكانی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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پۆلیڤیا ،وایكرد قەاڵی ستەم بروخێ و گیڤاراش بەزیندویی مبێنێتەوە ،چونكە
بۆ ئەوە ژیاوە ئازادی بۆ مرۆڤەكان وەرگرێتەوە ،ئیدی ئەوانە لەهەر كوێیەك
بن ،وەك دەڵێت:
تۆش شۆڕش بووی لە هەموو شوێن
ڕۆڵەی ئاگر بووی ڕۆڵەی خوێن
هەر كە ئەووترا گیڤارا
ئەمدیت لە كۆڕی كوشتارا
بانگت ئەكرد ئادەمیزاد
ئەبێ بژی شادو ئازاد
لەسەر وێنەكەت ئەنوسم
لەچوار چێوەی یادی ئەگرم
ئەیانخەمە ناو شوشەی دڵ
بۆیان ئەڵێم شیعری بەكوڵ
گیڤارا هەتا هەتایە
یادت رووناكی دنیایە..ل 249
كەوایە ئەوەی یادی بەرووناكی لە دنیادا دەهێڵێتەوە ،ئەو پێگە كەسایەتی
و شۆڕشگێڕییەیەتی ،كە لەپێناو ئازادی و سەربەستی گەالندا گرتیەبەرو خۆی
كردە قوربانی ئازادییان.
-3س��وارەی ئێلخانی زادە :س��وارە شیعرێكی لەیادی كۆچی گۆراندا
بەناوی(بێشكەی خەیاڵ)()1968نوسیوە ،بەاڵم ئەوەی گرنگە لەم شیعرەدا
ناسینی یان خستنە رووی كەسایەتی و توانای ناخی گۆرانە لە ڕوانگەی
س��وارەوە ،كەواتە سوارە بەم شیعرە پێگەی شیعری گۆران لە سەردەمی
گۆرانەو تا سااڵنی حەفتاكان بەلوتكەی شیعری كوردی داناوە ،جگەلەمەش
لە جوانی ئافرەتیشدا زۆر بە زەحمەت شوێنی پڕ دەبێتەوە ،بەواتا پێگەی
كەسایەتی شیعری گۆران بەو شێوەی كە هەیە دەرخستوە ،چونكە گۆران لە
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شیعری كوردیدا بووەتە قیبلەی هەڵبەستی نوێی كوردی ،بۆ منوونە :
ئیرت لەسەر لێوی بەیان ،زەردەخەنەی رۆژ نابینین
ئیرت لەبێشكەی خەیااڵ،كۆرپەی ئاوامتان نانوێنین
لە جێی(جریوەی دارستان) ناڵەی دڵی كۆست كەوتوە
(گۆران) خوای شیعری كوردی ،لە خاكی رەشا خەوتوە
خودات لەگەڵ بێت ئەی گۆران! ئەی خودای هەڵبەستی كوردی
ئەو جار لەدڵامنا زیندووی ،ئەگەر لەبەر چاومان مردی
..خەوە بەردینە ،ل 53
لێرەوە دەاللەتەكانی گ��ۆران لەو پرسیارانەی كە شاعیر دەیانكات
وەردەگیرێتەوە ،بەوەی ئیدی زەردەخەنەی رۆژ نابینین ،دەنگی نزمی عودێ
لەجەرگی پەردەوە ناتكێ ،وەنەوشە بۆ گۆران پەرۆشە ،كەواتە ئەوە گۆران
بوو توانی بزەی بەیانی بناسێنێت ،یەكەمین كەسە شانۆ بخاتە ناو دەقی
شیعرییەوە ،ئیدی كێ هەیە ئیستاتیكای جەرگی پەردەمان ال خۆشەویست
بكاتەوە ،یاخود هێنانی چەمكی خوای شیعری كوردی دەاللەتی جیاجیا
دەگرێتەخۆ ،خوایی واتە لوتكەی دەسەاڵت ،بەهێزی و خاوەن بڕیار لەشیعری
نوێی كوردیدا ،بەمەش گۆران هێامی شیعری نوێی كوردیە ،كە توانیویەتی
ئەم دەاللەتانە بەهۆی شیعرەكانییەوە لەخۆیدا كۆبكاتەوە ،كەوایە سوارە
بەڕاشكاوی ئەوە دەخاتەروو ،كە گۆران لە دنیای شیعری كوردیدا خاوەن
پێگەیەكی مەعریفیەو لەئەنجامی ئەو توانستەی ،بووەتە داهێنەری شیعری
نوێی كوردی ،لەبارەی دەرخستنی جوانی رسوشت و ناسینی ئەو جوانییە
رسوشتیە بە خوێنەر ،دەیەوێت بڵێت لە پێگەی ئەم توانستەی گۆرانەوە بۆ
خستنە رووی رسوشت و جوانی ،خودی رسوشتیش بیری گۆران دەكات ،واتە
ئەو كەسەی كە رسوشتی جوانرت لە خۆی لەدەقدا بەخوێنەر دەناسێنێت ،وەك
دەڵێت :
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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تۆ عاشقی جوانییەك بووی كە شاردراوەو نادیاری بێ
مەفتوونی ئەو دنیا بووی كە پڕ لەسەفاو یاری بێ
بەاڵم ئەو دنیا رووناكە ،بەو هەستە خاوێنو پاكە
لە فكری تۆدا خۆی نواند ،نەك لەسەر ئەو زەویو خاكە
حەیف! نەمای و تەماشاكەی ،كوردستان چەند جوان و خۆشە
ئێستا لەبن(تووتڕكی سوور ،وەنەوشە بۆ تۆ پەرۆشە)
..خەوە بەردینە ل54
 -4عەبدواڵ پەشێو :لەشیعری(كەژاوەی گریان)(  )1969/8/15كە
ناونیشانی یەكەم دیوانی شێركۆ بێكەسەو لەپێناو دەرخستنی كاریگەری
گرنگی دەقەكانی شاعیر ئەم شیعرەی نوسیوە ،ئەگەرچی لێرەدا راستەوخۆ
عەبدوڵاڵ پەشێو نەچووەتە سەر شێركۆ بێكەس ،بەڵكو تەنها پشتگیری
لێكردوە ،بەاڵم جەخت لەسەر دیوانی( كەژاوەی گریان) دەكاتەوە ،ئەمەش
دەچێتە خانەی سیمیۆلۆژیای ناوەوە ،بەاڵم هەموو ئەو دەالالتانەی كە پەشێو
مەبەستییەتی لەكەژاوەی گریاندا ،راستەوخۆ دەبنەوە بە موڵكی شێركۆ
بێكەس وەك شاعیر ،بۆیە دەاللەتەكانیش هەمان كەسایەتی دەگرێتەوە ،لە
راستیدا هەڵبژاردنی ئەم دیوانەش واتە بوونی گرنگی و كاریگەری شێركۆ الی
شاعیر ،شێركۆش هەر لەگەڵ دەسپێكی یەكەم دیوانیدا بە یەكێك لەو شاعیرانە
دانراوە ،كە رەوتی شیعری كوردی بەرەو ئاسۆیەكی دیار دەبەن ،بۆیە شێركۆ
خاوەن كەسایەتیەكی شاعیری ڕۆشنبیری و شۆڕشگێڕ بووە ،كەژاوەی گریان
دەاللەت لە مێژوو و رابردووی كورد و خودی شێركۆ بێكەس دەكات ،بۆیە
كۆكۆدنەوەی ئەزموونی شێركۆیە لەم دیوانەداو بووەتە دەاللەتی ئازارەكان و
ئەو نەهامەتی و دواكەوتوییەی كە گەل دیویەتی ،وەك دەڵێت :
برام شێركۆ...
كەژاوەكەی گریانی تۆ
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وەك ئادەمرادی 79ڕاپەڕیو
گیانی گەرمی لەبەردابوو
خەنجەرێكی جەوهەرداری
«كۆر پاشا» لەكەمەردا بوو
لە پێشەنگی ،كەژاوەتا،
ئااڵی خوێنینی مەهاباد ...هەڵكرابوو
وشەكانی
وەك پریشكی ئاگر وابوون
هی رۆژانی ئاوێستابوون
برام شێركۆ
بەو چاوەم دیم،
زەردە خەنەی لەدواوە بوو،
كەژاوەكەی ،گریانی تۆ
لەتنۆكی فرمێسكتا،
دەماری بازووی كاوەم دی
الشەی كەوتوی زوحاكم دی
ئااڵی بەرزی شەكاوەم دی
ئاسۆیەكی رووناكم دی!
..دیوانی عەبدوڵاڵ پەشیو ل 99 – 98
هەروەها كەژاوەی گریانی شێركۆ ،هێزی بازوی الوان و چەوساوەكانە،
لەم پێناوەشدا كاوەی كردوەتە منوونەیان ،ئەم كۆدەنگییەی كە شێركۆ
درووس��ت��ی��ك��ردوە ،زاڵ��م رادەماڵێت و زوح��اك��ی ك��ردوەت��ە منوونە،بۆیە
لەدەرئەنجامی هێزی ئەم دیوانەشدا هیوا دەبینین ،بۆیە كەژاوەی گریان
هێزی گۆڕینی ئایندەیە.
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قۆناغی چوارەم1975 – 1970 :
 -1فەرهاد شاكەلی :ئەگەرچی شیعرێكی تایبەت نەكردوە بە كەسێكەوە،
بەاڵم لە شیعری(نامەی شەیدایەكی ب��ێ��زار)( )1972/1/10دا دەیەوێت ئەو
بێزاریەی كە هەیە لە ڕێگەی مەولەوی و عەنبەر خاتوون و تاوەگۆزیەوە
بشارێتەوە ،یاخود بڕەوێنێتەوە ،یان بكاتە هۆكارێك بۆ نەهێشتنی ئەو بێزاریە،
چونكە بیزاركردنەكە لەبەرامبەردایەو ئەو دروستیكردوە ،ئەگینا بەپێی نامەكە
شاعیر شەیدایە ،بەاڵم بێزاركراوە ،بۆیە دەیەوێت خۆی بداتە پاڵ مەولەوی و
كەسایەتی مەولەوی و پەیوەندی لەگەڵ عەنبەر خاتون ،چونكە مەولەوی لە
شینی عەنبەر خاتون لوتكەی خۆشەویستی و پەیوەندی سۆزداری خۆی و عەنبەر
خاتون بە خوێنەرەكەی دەڵێت ،وتنەكەشی لەوپەڕی راستگۆیانەدایە ،بۆیە شاعیر
سودی لەم راستگۆیی و سۆزدارییەی مەولەوی وەردەگر ێ و دەیەوێت بیكاتە
دوا هۆكاری ناساندنی ناوەڕۆكی خۆی بە بەرابەر ،واتە كەسایەتی مەولەوی
دەهێنێتە ناو خۆیەوە ،بۆئەوەی پەیامی خۆشەویستی رابگەیەنێت ،كە مەولەوی
بەعەنبەر خاتونی دەڵێـت ،یاخود كەسایەتی مەولەوی وەك هێزی دەربڕین
بەكاردەهێنێت بۆ گەیاندنی پەیامەكە ،وەك دەڵێت :
ئەمشەو لە ناخام(مەولەوی)
فرمێسكی شەیدای دڵسۆزت بۆ ئەنێرێ.
چەپكی وشەی ساكاری پڕ خۆشەویستی ی
لەگەڵ منەی بارانێكا
ئەنیرێ بۆ
(عەنبەر خاتوون) ی ناو نیگای پێكەنینت
وا ئەمشەو گیانی(مەولەوی)
لە ئەستێرەی دڵداریوە هاتە زەوی
تا هۆنراوەی وەك مرواریت پ ێ ببەخشێ
..پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،ل 18
كەواتە دەاللەتی مەولەوی بریتییە لە دڵسۆزی و خەمخۆری ،بەوەفایی و
رێزگرتن.
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 -2شیركۆ بێكەس :لە شیعری(بۆ بارزانی)(  )1973دا شاعیر دەیەوێت رۆِڵ
و پێگە بارزانی بە ئەندازەی پێویستیەتی لەناو كۆمەڵگەو كایە سیاسییەكەدا
لەڕوانگەی خۆیەوە بخاتەروو ،چونكە بارزانی لەو سەردەمەدا یەكێكە بووە لە
سەركردە دیارەكانی شۆڕش،و لەپێناو بەدەستهێنانی مافەكانی كورد خەباتی
چەكداری دەستپیكرد ،بۆیە خۆشەویستی خەڵكی لەو كاتانەدا بۆ بارزانی
خۆشەویستیێكی نیشتامنی و نەتەوەیی بووەو بەبڕواو هیواو ئومێدەوە دوای
كەوتون ،بەاڵم ئەوەی لەم دەقەدا ئەم خۆشەویستیە دەردەخات ،وەرگرتنی
هەڵوێستی پەرچەكردارە بەرامبەر دەرخستنی رادەی خۆشەویستی بارزانی،
بەواتا دەیەوێت بڵێت بارزانی لەوە دەرچووە كەسایەتییەك بێت و بەس،
بەڵكو هێامیەكی نەتەوەییەو گەل بەگشتی بەهەموو شێوازێك لەگەڵ یدایە،
بۆمنوونە:
خۆشامن ئەوێ ی...
بەقەد رقی شمشێری ناوچاوی ئەوان
خۆشامن ئەوێ ی
ئەوەندەی برسی ی نانی خۆش ئەوێ
بەقەد ناڵەی تی ئین تی ناو،
جانتاكانیان...خۆشامن ئەوێ
..من تینوێتم بەگڕ دەشكێ ،ل 122 - 121
یان:
لە كاتێكا كتێبخانەی چاوەكانم ئەپشكێرنا
بۆت ئەگەڕان ....بینیانی:
چیرۆكێكی دەماو دەم لوتكەی شاخەكان ئەتگێڕنەوە
لقو پۆپی درەختەكان بە گۆرانیی ئەتڵێنەوە
..من تینوێتیم بەگڕ دەشكێ ،ل123
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كەواتە ئەم پەیوەستبوونەی شاعیر بە بەرزانییەوە ،پەیوەستبوونێكی
رۆحی و نەتەوەییە و ئەمەش لەسەر بنەمای ئەرك و رۆڵ و دڵسۆزی
بنیاددەنرێت ،بەمەش بارزانی لەم دەقەدا هێزی دیالێكتیكی و ئارگیومێنتی
نێوان بوون و نەبوون ،نادادی و دادپەروەری و خەبات و قوربانیدانە ،وەك
دەڵێت:
ئەی بارزانیی لەگەڵ تاین چۆن بنار لەگەڵ ،
لوتكەدایە
لەگەڵ تاین چۆن چاوت لەگەڵ سەرنجتایە
هەناسەت لەگەڵ سییتایە
دەنگت لەگەڵ گەروتایە
لەگەڵ تاین چۆن خەنجەرەكەت لەگەڵ تایە
ئەی بارزانیی
..من تینوێتیم بەگڕ ئەشكێ،ل124
كەواتە كۆی ئەم یەكبوون و پەیوەندییەی نێوان بارزانی و شاعیر ،چ
وەك خود یان خەڵكی لە چییەوە سەرچاوەی گرتوە ،یان بۆچی دەگەڕێتەوە،
ئەمەش لەوەاڵمی دەاللەتەكەدا بەدەست دێت ،بۆیە بارزانی لەو سااڵنەدا
تاكە هیوای كورد بوو ،بۆیە دەاللەتی هیواو ئومێد ،ئاسۆی ژیان ،رزگاربوون،
سەركەوتن....دەبەخشێت.
 -3ئەنوەر قادر :لە شیعری(وەرزی سەرهەڵدانی فەرهاد)( )1973دا
ئەگەرچی شیعرەكە پڕە لە نیشانەو هێام ،بەاڵم ئەوەش حەقیقەتە كە كەسایەتی
فەرهاد بەشێكی سەرەكیو بەرهەمهێنانی دەقە ،نەك هەر ئەوەندەش ئەو
كەسایەتی و بەهێزیەی فەرهادە ،ئەم دەقەی ئەوەندەی تر بەهێز كردوە،
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هۆكاری سەرەكی هانا بردنی شاعیریش بۆ فەرهاد هەر ئەمەیە ،واتە ئەوە
فەرهادە توانیویەتی ئەم ڕۆڵ و هێزەی لێبەرهەم بهێرنێتەوە بۆ كەسێكی
دی كە شاعیر دەیەوێت ،ئەگەرچی فەرهاد كەسایەتیێكی داستانیش بێت،
بەاڵم بووەتە پاڵەوانێكی شێوە واقیعی لەرووی گەیاندنی هێزو كاریگەری و
كالێكردنەوە ،وەك دەڵێت:
فەرهاد! ...فەرهاد!
قووڵنگەكەت بوەستێنە
لەدڵی رەقی بێستونا
بۆ شارێكی برسیو تینوو
ئاو دەربێنە ..گوڵ بڕوێنە
 ..زریانو زاڵەو زنار،ل13
واتە شاعیر راستەوخۆ ئەوە دەڵێت كە فەرهاد دەتوانێت لەسەخرتین
شوێندا خواستەكان بهێنێتەدی ،ئەم بڕیارەش لەوەوە سەرچاوەی گرتوە،
كە توانیویەتی بێستون لەبەرامبەر خۆشەویستەكەیدا دابتاشێت ،ئەمەش
ئاماژەو هێامی خۆشەویستی راستەقینەیە ،كەواتە فەرهاد هێزی بڕیاردان و
جێبەجێكردنە ،راستگۆیی و دڵسۆزی و وەفاداریە ،هەروەها دەڵێت:
هۆ شیرین گیان
دووای وەرزی قووڵنگ وەشاندن
دووای ماندووبوون
هەناسەكەم كە ئەڕژێتە سەر رووی بێستون
وێنەی شیرین نەخش ئەكا
 ..زریانو زاڵەو زنار ،ل14
 -4لەتیف هەڵمەت :لەشیعری(پێشنیاری رێبوارێكی دەربەدەر)()1973
دوو كەسایەتی بەكارهێناوە ،یەكێكیان فەرهادەو كەسایەتیێكی داستانییەو
هێنانی فەرهاد تەنها بۆ دەرخستنی ئەو ئەركە گرانەی ،كە لەسەرشانی بووە
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لەپێناو دڵدارەكەیدا ئەنجامیداوە ،چونكە دواتر شاعیر خۆی وەك فەرهاد
دەردەخات ،ئەمیش لەبەر ئەو ئەركە گران و پیرۆزەی كە لەسەرشانییەتی،
لەپێناو گەڕانەوە بۆ نیشتامن ،چونكە دەربەدەرە ،واتە كاركردن دەبێتە هێزی
رۆخاندنی كۆشكی شەداد ،لەپێناو گەڕانەوەی دادپەروەری و بەرزكردنەوەی
چینی هەژارەكان ،كەواتە ئەركە پیرۆزەكەی شاعیر هێزی فریادرەسی
هەژاران و دابینكردنی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی ،وەك دەڵێت:
منم فەرهاد...گیانە..گیانە...منم فەرهاد
بەاڵم بەاڵم هاتنی من...بۆ تاشینی بێستون نییە
هاتنی من لەبەرچاوی شیرین نییە
من ئەم جارە بەزەبری كینەی پاچی داد
ئەروخێنم دوا بناغەی كۆشكی شەداد
لەسەر بەردی هەوارەكەی بەهەشتی عاد
نامەیەتر بۆ هەژارەكان ئەنووسم..ل115
جگە لەمەش بیالل لەگەڵ ئەوەی كەسایەتیێكی ئاینییە هێناوە ،بەاڵم
هێنانی بیالل وەك دەاللەتی دەنگی ئازادی و راگەیاندنی دەنگە كپەكان و
بانگی راستیی و شكاندنی بەربەستی ترسە ،ئەم دەنگەش لەگەڵ هەڵبوونیدا
دژەكانی رادەماڵێت ،چونكە دەنگی راستی و ئازادی و چینی چەوساوەكانە،
بوونی ئەمانەش واتە نەمانی بەرامبەر ،وەك دەڵێت:
هەرگیز دەنگی بالل نامرێ
بانگی راستی بە هیچ هێزێك كپ ناكرێ
لە گشت جێگایەك ئەبیسرتێ
دەنگی بالل ..دەنگی باوەڕ ..دەنگی تۆڵە
دەنگی هەموو رەش و رووتەكانی ئەم خۆڵە..ل116
 -5جەاللی میرزا كەریم :لە شیعری(پێشكەشە بەو :شۆڕشگێڕانەی هێشتا
نەمریون)( )1975هەرچەندە شاعیر باس لەكۆی ئەو شەهیدە شۆڕشگێڕانە
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دەكات ،كە لەدژی شای ئێران خەباتیان كردوەو شەهیدبوون ،بەاڵم لەكۆی
گشتیدا وەك رابەری ئەم شەهیدانە باس لەچوار راهی خەم و قازی محەمەد
دەكات ،قازیش بۆ خۆی كەسایەتێكە خاوەن چەندین رەهەندی جیاوازی
سیاسی و فكری و مێژوییە ،قازی واتە حكومەتی كوردستان ،رابەری ،ژیان
بۆ گەل و بەوەفایی ،رووبەرووبوونەوەو قبووڵنەكردنی ژێردەستەیی ،واتە
بوونی زوڵم و ماف خواردن ،كۆدەنگی كورد ،بەوەی سەركردەیەكە توانی
بەبێ جیاوازی كەسە جیاوازەكان هەم لەئایدیاو هەم لەپارچەكانی تردا
كۆبكاتەوەو بەراستی خۆی تەرخانكرد بۆ شۆڕش و میللەتەكەی ،چونكە دوا
بڕیاری ئەم ڕاستیەی سەملاند ،وەك دەڵێت:
ئەی خەرمانەی
ئەو چاوە پڕ هیوایانەی لەگەڵ هەورن!
ئەی هێالنەی
سەر درەختی باڵە فڕێی
هاژەی دەنگەكانی گەروو!
ئەی ئەوانەی
ج ێ پێی سەرچاوەی خوێن ،ئەگرن!
ئەی دوا وانەی
مندااڵنی(چوار راهی خەم)
 ..ڕێگا دورەكان ،ل 19
دەیەوێت ئەوە بڵێت قازی وهاوڕێكانی ،یان شەهیدەكان بەدوای
خۆری ئازادیەوە بوون ،ئەم دواكەوتنەش بە قوربانی بەدەست دێت ،بۆیە
خۆی كردە قوربانی ،بۆئەوەی ئەو تەلیسمە بسڕنەوە ،كە بووەتە بەربەستی
خۆری ئازادی كوردستان ،جگەلەمەش بەدەستهێنانی خۆری ئازادی ،ئەركی
سەرشانی ئەوانەیە كە نرخ و بەهای دەزان��ن ،ئیدی بەهەر نرخێك بێت،
هەوڵی بەدەستهێنانی دەدەن ،ئەمەش بەپلەی یەكەم ئەركی كەسایەتییە
نیشتامن پەروەرییەكانە ،چونكە تەنها ئەمانە دەتوانن ئەم رێگە تەلیسامویە
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ببڕن ،وەك دەڵێت:
هەناسەی تر
ماون لەڕێی ماچی خۆرا هەڵبوارسێن
هەن بكوژرێن
هەن تا ماون لەزیندان شیعر بڵێن
هەن وەك چرا ..هەڵبگیرسێن
بەاڵم لەكوێن ؟
هەواڵەكانی ڕۆژنامەی
مەرگی(قازی)،
گۆرانییەكامن فێر ئەكا
كەسێك رێی خۆر بگرێ ئەبێ
بەتەلیسمی شەودا بڕوا  ..ل 20

398

د .لوقمان رەئوف

 -3سیمیۆلۆژیای وێنەی شیعریی
وێنە لەروانگەی سیمیۆلۆژییەوە بریتییە لە گۆڕینی شتەكان یان سیامی
رسوشت بۆ نوێرناو ،بەم پێیەش بێت ،وێنە كرۆكی هونەری بیرناوە ،لەگەڵ
ئەوەی هەندێك هونەر پێویستیان بە دەنگە بۆ گوزارشتكردن لە شتەكان ،یان
وێنە بریتییە لە وێنە یان دیمەنێك كە گوزارشت لە شتێكی دیاریكراو دەكات،
لەم بارەوە د.مصطفی ناصف دەڵێت» وێنە بۆ دەاللەتكردن لە هەرشتێك
بەكاردەهێرنێت ،كە پەیوەندی بە گوزارشتە حسییەكەوە هەیە» 80هەروەها
د .جابر عصفور دەڵێت»وێنە رێگەیەكی تایبەتە لەرێگەكانی گوزارشت ،یان
سیامیەكە لە سیامكانی دەاللەت وگرنگیەكەی لەمانا تایبەت و كاریگەریەكاندا
دەردەكەوێت» 81بەهۆی ئەمەشەوە دەبێتە هۆكارێك كە وەرگر لەسەری
بوەستێت و لەرێگەیەوە بچێت بۆ جیهانی نەبیرناوی كاری هونەری و ئەدەبی،
ڤان لەبارەی وێنەوە دەلێت»وێنە قسەیەكی بارگاوی بەهێزەو لەچەند
رەگەزێكی هەستەوەر ،نەیسج ،جوڵە ،تاریكی ،پێكهاتوەو هەڵگری بیرێك یان
سۆزێكە و لە رەنگدانەوەی واقیعی دەرەكی زیاتر لە مانایایەك دەبەخشێت
و دواجار پێكهاتەیەكی گونجاو بەرهەمدێت» 82هەروەها د .احمد نصیف
الجنابی دەڵێت» وێنە بریتییە لە هێزو توانای وشەكان»83
هەر ئەم هەنگاوە گرنگەش وایكردوە ،كە وێنە لە شیعری نوێدا كاریگەری
گەورەی لەسەر دروستكردنی چەمكی نوێ هەبێت ،لەگەڵ ئەمەشدا وێنە
بەشێوە گشتییەكەی نیشانەیەكی ئایكۆنییەو لەرێگەی ئەم رەهەندە
ئایكۆنییەوە كار لەسەر رەهەندی پێكهاتەیی دەكرێت ،ئەمەش لەوەوەیە
كە باس لە هەندێ شتی تایبەت بە مرۆڤ دەكرێت و پەیوەست دەبێت بە
وێنەكەو لێرەوە واتای واتامان دەستدەكەوێت.
وێنەی شیعریی بریتییە لە وێنەو هێڵە نەسیجیەكانی وشەكان ،بۆیە وێنە
خۆی لەخۆیدا لەخۆگری كۆمەڵیك كۆدو دەاللەتە ،كە لە ڕێگەی شێوەبەندی
زمانەوە بەرهەمدێت و لە ڕێگەی خوێندنەوەشەوە ئەم كۆدو دەاللەتانە
بەپێی جۆرو میكانیزمی خوێندنەوەكە دەدۆزرێ��ن��ەوە ،واتە زانیاریەكان
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كاتێك دەزانرێن ،كە خوێندنەوەیەكی بە بەرهەمبێت ،بەو واتایەی سنوری
بیرناوی دەبەزێنێت و دەچێتەناو كۆدەكانەوە ،بەم پێیەش سیمیۆلۆژیای
وێنە لێكدانەوەی پێكهاتەی وێنەكەیە ،لەپێناو ئاشكراكردنی پەیوەندیە
دروستكراوە جیاوازەكان ،ئەمەش لە ڕێگەی هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندیەكان
و هێڵە ناوخۆییەكانەوە دەبێت ،كە كۆد و دەاللەتەكان شاردویانەتەوە،
لەهەمانكاتیشدا ئۆرگانی پەیوەندیش لە نێوان دەق و خوێنەرەكەیدا
دیاریدەكات ،خوێندنەوەی وێنە لەسەر دوو ئاست دەبێت :
.1خوێندنەوەیەكی فۆرمی،لەپێناو زانینی ناوەڕۆك و پێكهاتەی وێنەكە.
.2ئاستی تێگەیشتنی ناوخۆیی وێنەكە ،بۆئەوەی لە دەاللەتی وێنەكەو ئەو
ڕەمزەی كە دەینوێنێت بكۆڵرێتەوە.
نازك املالئكە دەڵێت «ئامادەنەبوونی وێنە لەناو شیعردا ،دەبێتە هۆی
لەدەستدانی جوانی و ڕەسەنایەتی شیعرەكە» 84لەراستیدا سیمیۆلۆژیا لە
هەموو میتۆدەكانی تر ئەم وێنەیە بەرجەستەدەكات و واتای هەمەجۆری
پێدەبەخشێت ،لەبەرئەوە «وێنە ئامرازێكی رازێنەرەوەی شیعر نییە ،بەڵكو
دەبێت وەكو وێنە كە بنەمایەكی سەرەكی شیعرە ،ڕۆڵی خۆی ببینێت»85
سیمۆلۆژیای وێنە ،وێنەی فۆتۆگرافی تێدەپەڕێنێت بۆ وێنەیەكی
بەیانی و خەیاڵزایی ،كە لە سیمیۆلۆژیادا پێگەی زۆری هەیە ،بەو پێیەی
سەرچاوەی دەاللەتەكانە ،هەروەها چەند نیشانەیەكی تێدا كۆبوووەتەوە
و هەریەكەشیان سود لەوی دی وەردەگ��رێ��ت ،یان هاوكاری ئەوی دی
دەك��ات ،بەگشتی وێنە لە شیعری نوێ بەگشتی و هاوچەرخ بەتایبەتی،
وێنەیەكی ئاڵۆزەو لەڕێگەی پارچەكانی تری ناو دەقەكەوە ،ئەم وێنە ئاڵۆزە
دروستدەبێتەوەو لەهەمانكاتیشدا لەرێگەی وێنە بچوكەكانەوە دەتوانرێت
مانای شیعرەكە لێكبدرێتەوە ،واتە وێنەكان ئاڵۆزن و شیعرێك خاوەنی چەند
وێنەو مانای جیاوازە لە چوارچێوەی یەك ماناو دەقدا ،بۆیە وێنە بریتییە
لەبەرجەستەكردنی دیمەنێك ،ئیدی ئەو دیمەنە واقیعی بێت یان شاعیر
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لەخەیاڵزایدا دروستیكرادبێت و لەچوارچێوەی دەقدا خرابێتەروو ،بەمەش
«وێنەی شیعریی یەكێكە لەو ڕەگەزە سەرەكیانەی كە دەبێتە چەقی پێكهاتەی
شیعریی ،پێكهاتەیەك كە تەواوی سیام شیعرییەكە بۆ خۆی كۆنتڕۆڵ دەكات،
بە شێوازێك زۆرجار لەڕێگەی كۆد و دەاللەتەكانی وێنەوە ،دەتوانرێت شتە
نهێنی و داهێنانەكانی شیعرەكە بخرێنەڕوو «.86
الی ڕۆژئاواییەكان زاراوەی وێنە خۆی لە پێنج دەاللەتدا دەبینێتەوە(
دەالل��ەت��ی زمانەوانی ،زەینی ،دەروون���ی ،رەوانبێژی ،رەم���زی) ،87لە
سیمیۆلۆژیاشدا كار لەسەر ئەم دەاللەتانە دەكات كە وێنەكە لەخۆی گرتون.
كەواتە وێنەی هونەری و ئیستاتیكی ،بریتییە لە وێنەی هونەری
هەڵچوون و هەست و دژەكان ،داڕمانە خودیەكان ،روداوەكان كە نوسەر
دیونی و نەیتوانیوە لەخۆیدا هەڵیانگرێت ،یان بیانشارێتەوە ،بۆیە دواجار لە
وێنەدا دەیانخاتەروو ،یاخود وێنە بریتییە لە كرۆكی هونەرە بیرناوەكان و
لەكارومافىهونەرەكان پێویستیان
وێناكراوەكان لەناوحةقدەقدا ،بەو واتایەی هەندێ
بيَ
بە وشەو دەنگێك هەیە بۆ گوزارشتكردن لەسەر شتەكان ،وێنەش زمانێكی
نوێ دروستدەكات ،ئەمەش لەئەنجامی ڕۆڵو گرنگی وێنەیە لەسەر خوێنەر،
ماف
گرنگی لەسەر دروستكردنی واتا وناحةقچەمكە نوێكان هەیە،
چونكە وێنە ڕۆڵی
بۆیە هەموو وێنەیەك لەپێناو بەدەاللەتكردنی لەرێگەی یەكێك لەو هۆكارانەی
كە ئەم كاریگەرییانە دروستدەكات ،دروستدەبێت ،بەم شێوە:

نيَزةر
نيشانةكان

ناردن

ناونيشانى ويَنة

هؤكارى ويَنة طزتن

كاريطةرى
ميَذووى ويَنة

هؤكارى ويَنة طزتن
جؤرى ويَنة
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نيشتناى
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لەوێنەدا ئەوەی گرنگە دیاریكردنی ڕەگەزی ئەو رووداو و گرفتانەیە كە
وێنەكەیان دروستكردوە ،لەگەڵ ئەمەشدا خـودی ناونیشان وێنەی یەكـەم بۆ
دەق دەستنیشان دەكات ،یاخود وێنە هاوتەریب و یەكسانە لەگەڵ ناونیشان.
بەپێی سیمیۆلۆژیا شتێك لەدەرەوەی دەقەوە بوونی نییە ،بەو واتایەی
ناو دەق ،دەرەوەی دەقیشی تێدایە ،ناونیشان و دەق و ئاماژەكان و وێنەكان
بەشێكی دانەبڕاون لە گوتارو هەشیانە ئاماژەن و هەریەكەیان ئەوی دی
تەواودەكات.
وێنەش وەك هەر ڕژێمێكی تر ،سیستمێكی دەاللییەو خ��اوەن دوو
ئاستە(ئاستی گوزارشتی ،ئاستی پێكهاتەیی) ئاستی گوزارشتی ئەو گەیاندنە
بیریە دەگرێتەوە ،كە شاعیر مەبەستیەتی لەڕێگەی وێنەو كۆدەكانییەوە بە
وەرگری بگەیەنێت ،ئاستی پێكهاتەیی یەكەكانی دەقەكەی بەرهەمهێناوەو
دەتوانێت لە ڕێگەی كۆدەكانییەوە گوزارشتەكان بەهێزو هەمە جۆر بكات.
قۆناغی یەكەم1958-1950 :
-1دی�لان :لەشیعری(شەڕو ئاشتی)(  )1954وێنە شیعرییەكە بریتییە
لەپیرەمێردێكی ڕیش سپی و كۆمەڵێك منداڵی لەخۆی كۆكردوەتەوەو باسی
مێژووی رابردوو ،ئەو شەڕو ماڵویرانی و چەوسانەوەی كە خەڵكی دووچاری
بوون و برینداربوونیان لەسەنگدەردا دەكات ،لەم بارەوە د .دڵشاد عەلی
دەڵێت» ئاوەڕدانەوەی دیالن لە چیرۆكێكی شیعری دەرب��ارەی جەنگ و
چنینی بنیاتەكەی بەو وێنانە بۆ خۆی ئاكامێكی ئاسایی ئەو رێڕەوە بووە،
كە ئەدەبیاتی پارتە سیاسیەكانی بەگشتی و بزوتنەوەی ئاشتی خوازی
بەتایبەتی گرتبوویانە بەرو بانگەوازی ئەو باوەڕو تێڕوانینەیان پێدەكرد،
كەبەالیانەوە رزگاری و سەرفرازی گەالنی ژێردەست و چەوساوە بەندە بە
ئاشتی جیهانەوەو لەژێر باڵی ئەو ئاشتییەدا دەتوانرێ مافی زەوتكراوی گەالن
بەدەست بهێرنێتەوەو ژیانێكی ئاسودەیان بۆ بنیادبرنێ» 88كەواتە كەرەستە
سەرەكییەكانی وێنەكە پیرەمێردی ریش سپی و منداڵ و پۆلە كۆترن ،خودی
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پیرەمێرد نیشانەی بەئەزموونی و مێژو و باسكردنی جەنگی جیهانی دووەم،
كۆترەكانیش نیشانەی خواست لەسەر ئاشتی و مندااڵنیش نیشانەی پاكی و
هیوای دوارۆژن ،وەك دەڵێت:
مامەی پیرە ،مامەی ریش پان گێڕایەوە باسی جاران
وتی  :ئەی بچكۆلەكانم
هۆی ئارامی دڵو گیانم
بۆتان باس ئەكەم رابردوو
بەكۆمەڵ نەوەك یەكو دوو..ل40
یان:
وتی :ئیرت رۆڵەی وردم
بۆم نایە(قافیە فەردم)
بەاڵم منداڵی دەوری پیر
مامەی پیریان هێنایە گیر
تاتەواو نەبێ داستانت
بەری نادەین ریشی پانت
ئەزانن چیم بۆ باسكردن
یان بۆ چی شوێنێكم بردن
بۆم باس كردن هەواڵی شەڕ
تێم گەیاندن رازی پڕبەر..ل52
باسكردنی برسێیەتی و كوشنت ،ب��ەاڵم دواج��ار وێنەكە ئەو پەیامە
دەردەخات شەڕ ئاشتی بەدوادادێت و هیوایەك دەبەخشێتەوە بەمندااڵن
وەك دەڵێت:
مامە وتی :سەرهەڵبڕن
ئەوە چین پۆل بەپۆل ئەفڕن؟
وتیان :مامە ئای لەوانە
لەو هەموو(كوترە) جوانە..ل52
بيَ مافى

حةق

ماف

نيَزةر

ناحةق

ناونيشانى ويَنة

نيشانةكان

ناردن

هؤكارى ويَنة طزتن

كاريطةرى

ميَذووى ويَنة

هؤكارى ويَنة طزتن

جؤرى ويَنة
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رابردوو

نيشتناى

ئاشتى
تالَى

ئيَستا

طةشى

بةيانى

ئيَوارة

سيسى
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دواجار كۆتری هێناوەتەوە ،بۆئەوەی ئەوە بخاتەروو ،كە هەموو شەڕێك
دەبێت بە ئاشتی كۆتایی بێت و بەمەش تابلۆكە پێكهاتەیەكە لەمنداڵو
مامەپیرەو پۆلە كۆتری ئاسامن ،كۆی گشتی دەقەكەش ئاماژەدانە بۆ
دوركەوتنەوە لەشەڕو چوون بەرەو ئاشتی ،چونكە ئاشتی ئەگەر سەری خۆتی
لێنەوی نەكەی ،بەردەوام لەگەڵ مرۆڤدایە ،مامە پیرە نیشانەی ئەزموون
و خەبات و مێژووە ،منداڵەكانیش نیشانەی هیواو ئومێدو هێزی ئایندەن،
ناساندنی رابردوش لەالیەن مامە پیرەوە بە مندااڵن ،لەپێناو بنیادنانەوەی
ژیانە لەسەر بنەمای ئاشتی ،بەمەش وێنەكە باسكردنە لە رابردوو ،واتە ئێستا
نییەو شەڕكردنە نەك ئاشتی ،بۆیە دەبێت ئێستا پێچەوانەی رابردوو بێت.
-2گ��ۆران :لەشیعری(سەگ وەڕ)(  )1954دا ،وێنە شیعرییەكە بریتییە
لەسەگێك لە بەردەركی ماڵی ئاغا بەحەقو ناحەق لە خەڵكی دەگەفێت
و ب��ەردەوام كلكی لەسەر شانە ،لەبەرامبەریشدا گ��ۆران هەندێ كەس
لێیكەوتونەتە تەقە وەك ئەو سەگانە ،بەاڵم ئەم وەاڵمیان ناداتەوە ،كەواتە
وێنەیەكی واقیعی بووەتە وێنەیەكی شیعری گۆران ،ئەگەرچی سەگ لەماڵی
ئاساییدا نیشانەی وەفاداریە ،بەاڵم لەبەردەم ماڵی ئاغادا نیشانەی نۆكەری و
كلكە لەقێنییەو سیخوڕی....تاد ،لەپێناو نانەكەیان لەهەموو كەسێك دەگەفن،
بۆئەوەی ئاغاكەیان لێیان ڕازی بێت ،خەڵكانێكش هەن بەهەمان شێوەن
لەبەرامبەر گۆراندا ،بۆیە گۆران بۆئەوەی ئەم خاسیەتی سەگی بەردەركی
ئاغایان بەسەردا بسەملێنێت ،مەنگی هەڵدەبژێرێت ،وەك دەڵێت:
تولەی دەرگای ئاغایان گشت
كلكی نایە سەر نەڕەی پشت!
گوێچكەی قوت كرد ...گوێچكە قوت بوو
كەبۆی مڕان ....بۆی مڕان ،زوو
منیش هەند ێ كەس ،پاشملە
لێم كەوتوونە تەقەی زلە
404

د .لوقمان رەئوف

بەاڵم من وەك حەوزێكی مەنگ
هەرگیز لێیان نایەمە دەنگ
با بۆ خۆیان هەر بگەفن
هەر خۆیان هەردوو تەرەفن..ل92393-3
خودی وێنەكەش ماڵی ئاغایە كە نیشانەو ئاماژەی دەسەاڵت و زاڵمیەو
سەگەكانیش سیخورو جەالدەكان ،گۆرانیش قوربانیدەری ئەم دوو الیەنەیەو
هەڵبژاردنی بێدەنگی بۆئەوەیە كە بیسەملێنێت ئەمانە سەگن و سەگیش
كاری هەر پاسكردن و وەڕینە ،بۆیە مەنگی هەڵدەبژێرێت و دەڵێت با
خۆیان هەردوو تەرەف بن ،واتە وەاڵمدانەوەیان چوونە بەرەی ئەوانە،
چونكە باشرتین وەاڵمی سەگی پاسی ماڵی ئاغا بێدەنگییەو بێدەنگی گۆرانیش
نیشانەی ئارامی و بەهێزی ئەوەو دەزانێت لەكوێدا وەاڵم بداتەوە.
-3كامەران :لەشیعری(بووكی الدێ)()1957دا،وێ��ن��ەی بووكی الدێیەك
دەخ��ات��ەڕوو ،كەكچێك ل��ەالێ��دا ش��وودەك��ات و بەشێوازێكی الدێیانە
دەیڕازێننەوەو شێوازی رازان��دن��ەوەی بوكی الدێ دەكێشێت ،بەهەمان
شێوەش وێنەی زاواو ئاغای دێكەش كەبەشێوەیەكی فیزاویی و وردو نەرم
دێتو دەچێ ،ئەم ئاماژەی فیزبوونەو لەگەڵ یشدا بەشداریكردن لەشایی
جوتیارێكدا ،ئاماژەی تەڵەكەبازی ئاغایە ،بۆیە هەر ئەو شەوە زاوا دەكوژێو
دواتر بەبیانووی تۆڵەسەندنەوە ،ژنەكەی مارە دەكات ،بوكو زاوا نیشانەی
ژیانی نوێو خۆشیو پێكەوە ژیانە ،ئاغاش نیشانەی زوڵمو ستەم ،وێنەكەش
دواجار زاڵمی ئاغا لەبەرگی دڵسۆزیدا نیشاندەدات ،واتە لەهەر كوێیەك ئاغا
هەبوو ،شادی بوونی نییە ،چونكە شادی واتە نەمانی ئاغا ،بەواتایەكی تر ئاغا
هەر ئاغایی دەوێت و ناتوانێت لەگەڵ چینی جوتیاردا بژێت ،ئەگەر بیری
ئاغایی هەبێت ،وەك دەڵێت:
چاوی كاڵیان ئەڕشت بەكل
بۆیان پێچا سەرپێچی زل
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پانی بەرزەكەی رەنگاورەنگ
هەیاسە ،بۆكەمەری تەنگ
ئاغاش ،بەفیز ،دێت و دەچێ
ورد ،ورد نەرم هەنگاو ئەنێ
لەنیوە شەودا ،كوتوپڕ
دەست رێژێكیان لێكرد لەپڕ
كوشتیان ..ئاغاش فرمێسكی رشت!!
مبزانیایە ك ێ بوو ..ئەمكوشت!!
دوای فرمێسكی درۆ ،رشنت
بەڵێنی(تاوانبار) كوشنت
ژنی جوتیاری مارە كرد
خونچەی(تازە پشكوتوی) برد..ل547-4
هەروەها لەشیعری( كچە بەرتیلە)()1957دا ئەگەرچی شیعرەكە باس لە
رووداو وێنەیەكی واقیعی دەكات ،بەاڵم دەاللەتی پێدانی كچێك بە بەرتیل
لە رووداوە واقیعیەكەدا ،كەمبایخكردنی كچ لەروانگەی پیرەژنەوە بەهۆی
ژمارە زۆریان لەبەرامبەر زوو ناونوسكردنیان ،بەاڵم بنچینەی رووداوەكە یان
وێنەكە ئەمە نییە ،بەڵكو دەقەكە ئەو دەاللەتەمان دەداتێ لەالیەك حەزكردنی
پیرەژن بە زوو شوكردنی كچەكە ،چونكە شەش كچی هەیەو ئەم حاڵەتەش
پەیوەندی بە الیەنە كۆمەاڵیەتی و داب و نەریتەوە هەیە ،كە بە گرفتێكی
گەورەی دەزانێت ،لەالیەكی تریشەوە بەشاری و ئەفەندییەك ،بەاڵم ئەم زوو
ناونوسینەی كردوەتە دەروازەی باس ،لەگەڵ ئەمەشدا دەاللەتی ئەم وێنەیە
لەو دیمەنە شاراوانەی الدێدایە كە كچەكە خاوەن دۆزەكەیەو پێی ڕازییە،
چونكە ئەوەمان پێدەڵێت كە الدێ واتە ژیانی گران ،كاركردن ،ژێردەستەیی،
گۆشەگیریی ،بەدڵ شونەكردن ،زوڵمكردن...تاد ،وەك دەڵێت:
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پیرەژنێك هات ،گاڵۆك خوار
بەژنی وەك كۆتەرەدار
نواڕییە رووم ،بنمیچی رەش
دواتیشكی زەردی خۆری گەش
وتی و دەمی پڕ پێكەنین
ئەی شارستانی روو ،شیرین
نە پارەم هەیە نەمااڵت
بەتۆی الوی بكەم خەاڵت
ئەگەر ناومان بنوسی یەكسەر
ئەتنیمە سەرچاو ،تەپڵی سەر..ل132
یان:
بەرتیلیش نەبم هەر مببە
لەم ژیانە رزگارم كە
چیلكە چنینەوەو بژار
نانی گاڵ و زەبری زۆردار
جوانی رووم ،بەژن ،قژی خاو
ئەكوژن ،بابێم ئەی كوڕی الو
ئەوسام ئێستەم بوایە بەراست
ئەو كچە نەشمیلەم ئەخواست..ل133
-4كامل ژیر :لەشیعری(بۆجوانێكی دی��ل)(،)1957دەق��ە شیعریە باس
لەوێنەی كچێكی جوانی الدێ دەكات كەكچی سەپانێكی چەوساوەیەو بەو
گەرمای هاوینەو لەدەشت سەرقاڵی كاركردنەو دورە لەزانستو خوێندنەوە،
ئەمەش زوڵمێكە لەمافی ئەو كچە كراوەو بەخۆشی نەزانیوەو پاشەڕۆژی
فەوتاوە ،بۆیە پێویستی بەشۆڕشێك هەیە ،كە مافی لەدەست زۆردارو
دەرەبەگ وەرگرێتەوە.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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وێنەی سەرەكی كچێكی جوانی ئیشكەر ،ئاساییە ئەگەر كچێك كارئەكتەری
وێنەكە بێت ،بەوەی كار بە كچەكە دەكرێت ،بەاڵم ئەو دەاللەتەی كە شاعیر
مەبەستیەتی نائاساییە ،چونكە كچەكە ئەركێكی لەسەر شانە كە ئەركی خۆی
نییە ،بۆیە دیمەنی كچەكە لەم دەقەدا واتە ماف خ��واردن ،چەوسانەوە،
نەخوێنەواری ،ملكەچیو دواكەوتویی ،هەموو ئەمانەش پێویستی بەهەوڵو
تێكۆشانەو پێویستە كچانو ژنان هەوڵی بۆ بدەن ،وەك دەڵێت:
هۆداس بەدەستی ئامادە بۆ كار
كچی سەپانی چەوساوەو هەژار
تۆیەك بەدیمەن ،بێ وێنەو شیرین
ناسكو نەرمین ،هێمن ،نازەنین
دوربێ لەزانست لەشارستانی
لەهونەر ،خوێندن ،لەكامەرانی
هۆ جوان ،هۆ دیلی داوی زۆرداری
وڕو تاساوای پەلی هەژاری
ریشەكێرشاوی بەخۆ نەزانیو
بەرهەمی بەری تەقەال نەدیو
بۆ راپەڕینێ ،هەوڵێ كۆششێ
لەخەو هەڵسانێ ،دەنگێ ،شۆڕشی
بۆ ئازادبوونو مافی كوردستان
زۆردار ،دەرەبەگ ،لەگۆڕو چاڵ نان
كەواتە ،ها ،دەی ،گورجو ب ێ وەستان
دوم كەوە بۆ كۆڕ كۆڕی تێكۆشان
..نازەنین،ل761-5
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قۆناغی دووەم1969-1958:
-1كامل ژیر(:ئاسۆی هیوا)(  ،)1959ئەگەرچی باس لەوێنەیەكی گوزارشتی
دەكات ،بەوەی وێنەی هەڵهاتنی خۆری بەیان لەئاسۆی كەلدا ،لێرەدا خۆر
رەمزی ئازادی و هیواو ژیانەوەیە ،چونكە كورد لەو سەردەمەدا كاری بۆ
ئازادی و رزگاربوون دەكرد ،بەمەش هەرلەسەرەتاوە باس لە بیری نوێ
دەكات و دواجاریش بە هەڵهاتنی خۆرێكی نوێ كۆتایی بەو وێنە دێنێت،
لێرەوە هەردووكیان وەك دوو كەرەستەی سەرەكی ناودەق یەكدەگرن بۆ یەك
ئامانجی شاعیر ،بریتییە لەم بیرە نوێیەی كورد گرتویەتییە بەر ،دەیگەیەنێتە
ئازادی و رزگاربوون ،وەك دەڵێت:
رێبازمانە
بیری تازەی كوردایەتی
ئاوازمانە
ئێمە كوردین ،مەردایەتی
خۆری بەیان
ئەی واڵتی كوردی ئازا
هەڵب ێ لێامن
ئەبێ هەر لەم ئاسۆیەدا
 ..هەڵبەستەكانی ژیر،ل29
-2دیالن :شیعری(رەشەبا)()1960دا ،كە ئەگەرچی وێنەكە باسكردنە
لەرەشەباو كەوتنە شوێن كاڵوی بابردوی ل��ەوەرزی بەهارداو ب��ەردەوام
بەدەشتو دەرو چیاكاندا بەدوایدا ئەلورێنێ ،دواجار هەڕەشەی ئەوە دەكات
كە ئیدی ناهێڵیت نیزگز ،نەدەنگی شمشاڵ دەركەون ،بەاڵم رەشەبا لەوەرزی
بەهارداو كەوتنە دوای كاڵو ،وێنەیەكە كەسێكی نەزان بەدوای شتێكەوە
كەئەنجامی نییە ،هێنانی بەهاریش ئاماژەی ئەم شكستەیە ،چونكە بەهار
سەرەتای ژیانەوەی رسوشت و هیواكانەو هیچ شتێك بەر بەم ژیانەوەیەی
ناگرێت ،بەاڵم هەموو ئەم هەڕەشانە بۆ كەسێكی لەم شێوەیە وەك كەفی
هەڵچوو ،یان سەراب وایە لەبەرامبەر هێزی گەلدا وەك دەڵێت:
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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رەشەبای تیژ
دەمەو بەهار كەوتۆتە دووی
كاڵوی(تۆفی) بابردووی
لەدەم چیا بەرەو پێ دەشت
روەو خواروو بەرەو بای دەشت
نەپەڵەی گواڵڵەی قەد پااڵ
نەسۆزی دەرونی شمشال
نایەڵم هیچیان دەركەون
ئەڵێ ئیمساڵ منی بەفیز
بە وژە یا بەگیزە گیز
رێ لە( درەوشە) ئەتەنم
چاڵ بۆ(گەشە) هەڵ ئەكەنم
بەڵێ :ئەم كۆمەڵی خەڵكی ئەم واڵتە
دەمێكە چاوەڕێی گەیین بەئاواتە
كەسەری دەرهێنا چووزی ئازادكردن
هێز نییە لەناوەڕاستا بیوەستێنێ..ل2124-12
لەم وێنەدا رەشەبا ئاماژەیە بۆ هێزێكی ستەمكار ،كە هەموو شتێك
لەگەڵ خۆیدا رادەماڵێ و دەیەوێت هەرخۆی بێت ،بۆ ئەمەش گواڵڵەو نێرگز
كە هیوای ژیانەوەو نوێبوونەوەن ،لەبن دەردەكات ،چونكە بوونی ئەمانە
واتە نەمانی خۆی ،بەاڵم دواجار ئەو ئاماژە لە وێنەكەدا نیشاندەدات ،كە
پەلەكردن و زۆركردن بۆ گەیشتنە خواستەكان نزیككردنەوەیە لە لەناوچوون،
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت ،زۆربوونی تاوان ،واتە زیادبوونی رق و هێزی گەل
و گەیشتنە ئاوات و ئازادی ،دواجاریش واتە لەناوبردنی دەسەاڵت.
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قۆناغی سێیەم1970-1961 :
 -1گۆران :لەشیعری(بێشكەی منداڵ)()1962/6/12دا ،باس لەمنداڵێكی
ساوای ناو بێشكەدەكات ،كەچۆن دایكو باوك ئەوپەڕی هەوڵدەدەن بۆ
پەروەردەو بەخێوكردنی ،هەرئەمەش وێنە واقیعییەكەیە ،دەاللەتەكانی ئەم
وێنەیەش منداڵی ساوا هیواو پاكیو ژیانە ،ئاوەدانی ماڵ ،هێزی پتەوكردنی
خێزانە ،بەاڵم ئەوەی ئەم ژیانە تێكدەدات خودی شەڕە ،چونكە شەڕ ،گەورەو
مندااڵ ناناسێت و سوتێنەرە ،بۆیە وێنەكە بریتییە لە النكی منداڵ كە النكی
ژیان و هیواو ئومێدە ،دەخوازێت ئەم النكە دوور بێ لە ملمالنێ و شەڕی
دایك و باوك ،ئەگەر نا باجی دایك و باوك منداڵ دەیدات ،ئەمەش تاوانە
گەورەكەیە كە لە ئەستۆی دایك و باوكدایە ،وەك دەڵێت:
دایك دای رەنج ،بۆ منااڵ دای
بۆ بزەی ناوبێشكەی ئارام،
باوك هەچ ئارەقێكی ڕشت
بۆئەوەی رشت-من دڵنیام-
ئای ئەو ماڵە چەند ئاوایە
ئای چەن خۆشە :ماڵێك بێ وا:
دڵنیابین بێشكەی ساوا
نابێ بە خۆڵەمێشی شەڕ..ل326
 -2عەبدوڵال پەشێو :لەشیعری(تابلۆی ژیانم)()1966/6/18ئەگەرچی كۆی
گشتی شیعرەكە پێكهاتوە لە پێنج وێنە و هەر وێنەیەكیان تایبەمتەندی خۆی
هەیە ،بۆمنوونە لە وێنەی یەكەمدا باس لە تابلۆ ناسۆریەكانی ژیانی دەكات ،كە
پەیوەسنت بە دوورو نزیكی نیشتامنەوە ،بە ئەندازەیەك ئەم دابڕانە دەروونییە
كاریگەریەكی زۆری لەسەر شاعیر درووستكردوە وبووەتە هۆی دروستكردنی
وێنەی ژیانی ،هەموو ئەمانەش ناسۆری خودی نیین ،بەڵكو نەتەوەیین و
پەیوەسنت بەو ئازارانەی نەتەوەو نیشتامنەوەو شاعیر ئ��ازاردەدەن ،بۆیە
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ناسۆریەكان لەخۆیدا دەبینێتەوە ،بۆیە دەاللەتی نیشتامن واتە ژیان ،گەشانەوە،
هێزی شیعر ،وەك دەڵێت:
منم  :ژیانی پڕ لە ناسۆری
لە نیشتامنا ،نزیك و دووری
كاری كردە سەر ناخی گیانەوە
پەنجەی بردم بۆ خامەی جەسووری..ل196
جگەلەمەش خۆی بەوێنەی الیەالیەی رۆژگاری هەژارو ئازارەكانیان
دەخاتەروو ،بەشێوازێك ئەم ئازارانە تەمەنی دەهەژێنێت و گوێچكەی
دەزرنگێنێتەوە ،ئەمەش واتە گرنگیدان بە ژیان لەگەڵ بوونی ئەم ئازارانە،
بۆیە هەوڵ بۆ هێنانەدی بەهاری هەژار دەدات و بەو هیوایەوە كاردەكات،
كەواتە ژیان پڕە لە هەژاری و ئازارو ئەم سیاسەتی چەوسانەوەو برسیكردنە بە
درێژایی ژیانی شاعیر لەگەڵ ئەم گەلەدا بەردەوام بووە ،ئەم چەوسانەوەیەش
دەبێتە هێزە كارو رووبەرووبوونەوەی شاعیر ،وەك دەڵێت:
منم :الی الیەی هەژاری و رۆژگار
ناڵەی دەوروپشت ،هەناسەی ئازار
گوێچكەی تەمەنیان زرینگاندمەوە
خستمیانە كار ،بە هیوای( بەهار)..ل196
دواتر دیمەنێكی تری ژیانی پیشاندەدات ،كە خستنەرووی ئەو ئازارانەیەو
بەهۆشیەوە هیوای منداڵی كوشتوە ،بەاڵم ئەم كوشتنەش نەبووەتە هۆی
لەبیرچوونەوە ،بەڵكو ئێستاش بە هیوای منداڵی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو حەزە
منداڵیانەی ،واتە ئازارو ناخۆشییەكانی رابردو ،خۆشی مندااڵنی نەهێشتبوو،
بەواتایەكی تر مناڵ تەمەنی منداڵی بەسەر نەبردوە ،بەاڵم پاكی و جوانی
مناڵی وایلێدەكات بگەڕێتەوە بۆ منداڵی ،چونكە منداڵ واتە دەست و دڵ
پاكی ،سەخاوەتی ،بێكینەو رق....تاد ،وەك دەڵێت:
منم :شەپۆلی ،ئازار و تاڵیم
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خەندەی كوشت لەسەر لێوی مناڵیم
بەاڵم ،زۆر بیری بەرزی ژیانی
بەرەو دەماخی...ساوا ...راماڵیم..ل196
ب��ەاڵم دوات��ر قۆناغی كۆتایی ژیانی بە هیواو ئومێدێك دەزانێت و
بەرسوشت و هونەرو جوانی و هەڵبەست دەزانێت ،بۆیە چەندێك توانی
لەپێناویاندا شیعری بۆ وتون ،وەك دەڵێت:
منم :رسوشت و هونەرو جوانی
ئاوازو هەڵبەست ،نوزەیی ،گۆرانی
یەكە بەیەكە ،لێویان ماچ كردم
منیش بۆم وتن ،هەرچەندم توانی..ل196
-3شێركۆ بێكەس :لەشیعری(دوو وێنە)()1967دا ئەگەرچی دەرخستنی
دوو دیمەنی كچێكە لەبەیانیو ئێوارەدا ،دوو وێنەی جیاواز لەیەكرتی
پیشاندەدات ،بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەو ئایكۆنەی كەلەهەردوو وێنەكەدا
بەكاریهێناوە ئایكۆنێكی ئیستاتیكی و وردی دەقە ،دیمەنی بەیانی بەشێوازی
سەرلقی بەهارو نیزگسی ساڵی دەزان�ێو بزەی لێویشی وەك مانگەشەو
كراوەو جوان ،بەاڵم دیمەنی ئێوارەی تەواو پێچەوانەی بەیانییەو بەدیمەنی
پایزی دەچوێنێت ،لەشی بووەتە خۆراكی دڕك ،هەموو ئەمانەش لەپێناو
نیشاندانی قۆناغی ژیان بەگشتیو قۆناغی كارو تەمەن ،هەموو كاتێك وەك
خۆی نامێنێتەوەو پێویستە كار بۆ ساتە جیاوازەكان بكرێت ،وەك دەڵێت:
بەیانی دیم ،وەكو بەهار ،سەر لقی ئاڵ بوو
بۆ نەورۆزی مژدەیی ژیان ،نێرگزی ساڵی بوو
گەشەی گیانی لەباوەشی ،دایكی شادیا
وەك جریوەی ،دەم ئەستێرەی ،خۆشی سامااڵ بوو
بەیانی دیم ،بزەی لێوی ،وەكو مانگە شەو
سەر روومەتی گۆمی شینی ،هیوای ماچ ئەكرد
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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نيشانةكان

هؤكارى ويَنة طزتن

رابردوو

جؤرى ويَنة

ميَذووى ويَنة

شةرِ يةذار

ئێوارەش دیم ،وەكو پایز ،كزو زەبوون بوو
لەشی جوانی ،خۆراكی درك ،بۆ زەبری بەرد بوو
بزەی لێوو ،گەشەی گیانو ئاواتی دەروون
ئاشتى
قووڵ رەنگێكی زەرد بوو
منێ فرمێسك ،ئاخێكی تالَى
..تریفەی هەڵبەست ،ل123
نيشتناى

ئيَستا

بةيانى

طةشى

سيسى

ئيَوارة

3
هەڵمەت:لەشیعری(هەڵبەستێك لەناو رەگی تەمەمنا)()1967
 -4لەتیف
ئەم شیعرە باسكردنە لەو ئازارانەی لەناو جەرگەی ژیانی شاعیردا بوون
كە تەمەنی الویەتییە ،چونكە الویەتی هێزی ژیان و تەمەنە ،بۆیە الویەتی
رەگی تەمەنی شاعیرە ،الویەتیش واتە ژیاندۆستی ،خۆشگوزەرانی ،پێكەنین،
كرانەوەو هیواو دوارۆژ ،بەاڵم شاعیر بەپێچەوانەی ئەمانەوە ،دەیەوێت
ئەم قۆناغە بخاتەروو كە بەهاری تەمەنی بریتییە لە گەشەو ژیان ،لەگەڵ
یشیدا لوتكەی ئەم گەشەیە كە چرۆكەیەتی هەڵوەریوە ،ئەمەش واتە مردنی
هیوای ئەو قۆناغە و هەڵنەدانەوەی ،چونكە هەڵوەرینی چرۆی بەهار ،واتە
نەژیانەوەی ئەو قۆناغە ،دابڕان لە ژیان و خۆشی ،خنكانی ئاوازی الویەتی،
وەك دەڵێت:
باخ و گوڵزاری بەهاری بەختم
كەوتە بەر تەمی هەناسەی خەزان
هەڵوەری چرۆی پۆپەی درەختم
وەكو پرشنگی ئەستێرەی بەیان
كەفی شەوگاری رەش و ناوەختم
سازی كەمانی الویمی خنكان..ل45
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جگەلەمەش ئەم ئازارانە هەر لە رابردودا لەگەڵیدا بوون ،لەم قۆناغەشدا
دیسانەوە بوونەتە هۆی زیادكردنی ئازارەكانی ،بەمەش ئاوازی هیواو خۆشی ژیان
لەناو ئەم ئازارانەدا رەوینەتەوەو هەڵیانداوەتەوە ،چونكە مردون ،وەك دەڵێت:
بەستەی ئومێدو بزەی تەمەنم
ون بوو لە هەردەی پشكۆی ژیانا
لەرەی بروسكەی شادی رابردووم
وەكو دڕكەزی چەقی بە گیانا
هەوری سامناكی ئاسۆی پایزم
توێژی برینی قووڵی داماڵی..ل45
 -5كامەران موكری :لەشیعری( چرا)(  )1968دا لەم شیعرەدا وێنەی چرا
بە وێنەی دڵدارێك دەكێشێت ،كە دەبێتە روناككەرەوەی دڵی كچۆڵەیەك،
بەاڵم الدان لەم پەیامنی دڵدارییە بەهۆی نەفامییەوە ،چرای رووناكی
دەروونیش دەكوژێتەوە ،كەوایە دڵداری وێنە سەرەكییەكەیەو پێگەی لە واتای
شیعرەكەدا هەیە ،چونكە دڵداری توانەوەی دەروونەكانە ،هیوای ژیان و
ژیاندۆستیەـ ئایندەیە ،بۆیە الدان لەمەش گەڕانەوەی نائومێدی و رەشبینییەو
تێكدانی ئایندەیە ،واتە دڵداری روناكردنەوەی دڵ و دەروونەكانەو ئەوەی
دڵداریش نارشین دەكات،و ئەم هیواو ئومێدە لەناودەبات ،نەفامی و نەزانین
یان نەناسینییەتی ،وەك دەڵێت:
دڵداریی من ،ئەی كچۆڵەی شۆخ و شەنگ
چرایەك بوو ،رووناك لە ژوور سەرینت
كەچی لەپڕ دەس و پەنجەی نەفامیت
بەگوڕ ماڵی بە چرادا ،بلووریا
بەخۆڕایی كەوتیتە دوای ناكامیت
بۆیە بە كوڵ فریشتەی دڵت گریا
تاكو ئێستەش لەشەوی غەمگینی یا
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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سەرلێشێواو خەمبار ،لەپەل كوتانای
لەناو گۆمی لێڵی پەشیامنی یا
كۆست كەوتوانە هەمیشە لە گریانای ..ل218
قۆناغی چوارەم1975-1970
-1سوارەی ئیلخانی زادە :لەشیعری(من زیندوم)( )1971دا دەیەوێت
زیندوبوومنان لە وێنەیەكی شیعرییدا پیشان بدات ،بەوەی مردن بریتییە لە
كوژانەوەی تەمەن و نەمانی رۆح ،بەاڵم مردو ئەوانەن كە بەبێ ناونیشانن
و نەیانتوانیوە یادەوری و مێژوویەك بۆ خۆیان تۆماربكەن ،كەواتە دەاللەتی
زیندو لەم وێنەدا واتە مێژوو ،رۆڵ و ئەرك ،باسكردن ،وەك دەڵێت:
ئەگەر چرای ژینم
لەسەر سەرینی سەرەمەرگم
پرشنگی ساردی دوایی بدا
وامەزانن من مردووم ،من زیندووم
بەاڵم ئەگەر گۆڕی بێ ناونیشان
لەگۆشەیەكی ئەم جیهانە پانەدا داكەوێ
وە بیرەوەریم لە یادی خەڵكا بێ رەنگ بێ
ئاخ!...ئەو كاتەیە كە من ئەمرم..ل50
كەواتە زیندویەتی بەهەناسەو جوڵە نییە ،بەڵكو ئەوە ئەو رۆڵ و ئەركە
مرۆیی و نەتەوەیی و نیشتامنییانەن ،كە مرۆڤ بە زیندویەتی رادەگرن ،كە
كەسێك لە ژیاندا كاریان لەسەردەكات ،مێژووی ئەم راستیەی سەملاندوە.
ذياى

بيَ
ناونيشاى
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ئارامى

 -2ئەنوەر ق��ادر :لەشیعری(ئێوارەیەو كۆچ ئاگرەو ناكۆژێتەوە)
( )1972دا ،باس لەدوری خۆی لەگۆمەكەی دەربەند دەكات ،باسكردن
لەمەش واتە تاسەی دوری شارەكەی ،وێنەكە رامانی شاعیرە لەناخی خۆی
و كۆچكردنی دەروونییە بۆ دەربەندیخان ،واتە نامۆیی ناخی شاعیری
داگیركردوەو شاعیر لەڕێگەی ئەم وێنەیەوە دەریدەبڕێت ،ئەم تاسەیەش
لەوێنەی هەڵدانی دەواری دەرونو بارگەی وشەدا دەخاتەڕوو ،چونكە
ئەگەر هەوار ماتەم و تەم بێت ،بێگومان دەروونیش ماتە ،ئەگەرچی
دواتر واڵتیش دەبێتە بەشێك لەوێنە شیعریە گەورەكەی ،بەاڵم جەختی
شاعیر لەزێدی خۆی لەناو پۆتانی واڵتدایە ،واتە هەوارو هەڵدانی دەوار،
ئەو دەاللەتانەن كە ئەم دوری و دابڕانە دەردەخەن ،سەرهەڵدانی ئەم
دابڕانەش ،بیركردنەوەو گەڕانەوە بۆ رابردووی زێدی خۆی سەرچاوەی
گرتوەو یەكێك لە هۆكارەكانی شكاندنی ئەم تاسەیە ،وێنەو دیمەنە
جوانەكانی ناو خودی شاعیرە ،وەك دەڵێت:
لەهەواری ماتی تەما
دەواری دەرون هەڵئەدەم
بەكۆچە ڕیێ دووری خەما
بارگەی وشەم بەڕ ێ ئەخەم
هەورەكانی ئاسامنی شار
بۆ باوەشی گۆماوەكەی(دەربەند) ئەفڕین
ئەی واڵتە شیرینەكەم
واڵتی سوێو بەفرو بەهار
وێنەكەی تۆ لەقوواڵیی زامەكامنا
هەڵئەكەم..
زریان و زایەڵەو ونار ..ل28
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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واتە وێنەیەكی گشتی زێدی شاعیرەو ئەگەرچی وێنەكە تێكەاڵ ،یاخود
ئاڵوزەو پێویستی بەلێكدانەوەی بەشەكانی وێنەكە هەیە بۆ دروستكردنەوەی
وێنە گەورەكە ،بۆمنوونە زێد دەریایەو شیعری شاعیریش ماسی ،كەواتە شیعر
زێد و تەواوكەری وێنەوماناكەن و ماسی واتە شیعری شاعیر بەبێ دەریا واتە
واڵت ناژی ،چونكە ئاو بێ ماسی گرفتی نییە ،كەوایە ئەوە شاعیرە تاسەی
نیشتامن دەكات،وەك دەڵێت:
ئەو دەریایەو خەم دەریایەو
شیعرەكانی منیش ماسی
بێ ئەو ناژین ،بێ خەم ناژین..ل29
كەواتە شاعیر لەناخیدا خولیای زێدی خۆیەتی ،دواجاریش ئاوابوون و
بێهیوابوونی ئەو ئەگەڕانەی ،كەشاعیر بەهۆی باوكیەوە چاوەڕێی كردووە.
-3شێركۆ بێكەس :لەشیعری(وێنەیەك)( )1973دا،باس لە وێنەی پەیوەندی
مرۆڤەكان لەناوخۆیاندا دەكاتو پاشانیش ب��ەراوردی دەكات بەرسوشت
كەبەهەمان شێوەن ،بەمەش بەگشتی وێنە پەیوەندێكی نێگەتیڤ دەبەخشێتە
جیهان ،ئەمەش ئەوەی لێدەخوێرنێتەوە كەمرۆڤ(شت)لەكاتی خۆشی و
بەرژوەندییاندا سەرچاوەو رەسەنایەتی خۆیان نەك بیردەچێتەوە ،بەڵكو
كوێردەكەنەوە ،ئەمەش واتە ژیان لەپێناو بەرژەوەندی و خواستدا ،بەمەش
ژیان لەم وێنەدا ژیانی ملمالنێی بەرژەوەندیەكانە ،وەك دەڵێت:
نەك هەرخۆمان
بگرە هەتاكو رسوشتی
ئاوی ،شاخی ،تا ...درەختی
ناو نیشتامن
ئێمە چۆنین لەگەڵ یەكا
ئەوانیش وان
روبارەكان...
كات ێ بەدەریاو گۆم ئەگەن
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تف لەسەرچاوەی خۆی ئەكەن
درەختەكان
فەرشی سێبەر :بۆ دڕكو دااڵ
بۆ چقڵی ناحەز ...رائەخەن
هەور ڕقی لەهەتاوە...
هەتاویش سێبەری بچوك ئەسوتێنێ
ئاویش ..لەئاودا خنكاوە

..من تینویەتیم بەگر دەشكێ،ل184
دەیەوێت بڵێت كورد ئەوەندە لەگەڵ یەكرتیدا ناكۆكن ،رسۆشتیشی وەك
خۆی لێكردوە ،بۆیە تفكردن لە سەرچاوە واتە بێڕێزی لە مێژووی خۆمان،
درەختیش واتە خەبات و هێزی مانەوە ،بەاڵم لەخزمەت بێگانەدایە.
-4عەبدوڵاڵ پەشێو :لەشیعری(ناكەوین)()1975/7/8دا ،وێنەی مرۆڤێك
لەشێوەی درەختێك دەكێشێت ،ب��ەوەی ب��ەردەوام بەپێوەیەو خۆراگڕە،
مرۆڤیش دەكرێ لەخەباتی بەردەوامیدا هەڵەیەك یان وچانێكی سیاسی بدات،
بەاڵم هەرگیز ناكەوێت ،بۆیە وەك شوانی دوای شەو پیشانیدەدات ،ئەم شوانە
دەبێت بەردەوام لەتاركییەكانی شەو بە ئاگابێت ،تاوەكو گورگ مەڕەكانی
نەخوات ،بەاڵم بەهۆی ئەم كارە گرانەی ،دەشێ خەو بەپێوە وەنەوزی پێبدات،
بەاڵم نایخەوێنێت یان نایخات ،لێرەدا دوو وێنەی بۆ خستنەرووی خۆڕاگری و
بەهێزی كورد هێناوەتەوە ،یەكێكیان درەختە كە نیشانەی مێژوو و بەهێزییە
بەهۆی رەگەكانییەوە ،لەالیەكی تریشەوە وێنەی شوانێكی هێناوە ،كە شەوانە
بەپێوەیەو بەهۆی ماندوبوونەوە وەنەوزدەدات ،بەاڵم ڕانەكەی وەالنانێت،
واتە ملمالنێ دەكات لەپێناو مەڕەكانیدا ،وەك دەڵێت:
ئێمە وەك درەختین:
جار هەیە دەخەوین
وەك شوانی دوای شەوین
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بەاڵم،لەخەویشدا
بەپێوەین ناكەوین..ل48
هەروەها لەشیعری( بۆم ن��ان��ورسێ)( )1973/6/10دا ئەو وێنەمان
نیشاندەدات كە شاعیر شیعر بۆ شیعر دەنوسێت ،نەك بۆ كەسی دیكە،
بۆیە داواكردنی نوسینی شیعرێك پێویستی بە پێنوسی خوێنەو خوێنەكەش
لەجەستەی خۆی بێت ،ئەمەش واتە نوسینی شیعر بەخوێنی خۆی ،لەراستیشدا
شیعر زادەی قوواڵیی نەست و ناو دەمارەكانی شاعیرە ،بەاڵم وێنەكە بریتییە
لە ئامادەبوون لەبەردەم نەشتەردا بەبێ ئەوەی ئامادە بێت قەڵەمەكەی بۆ
شیعرێك بخاتە گەڕ كە خۆی نەیەوێت ،وەك دەڵێت:
بۆم نانورسێ
بەخوێن نەبێ بۆم نانورسێ
نووكی رمەكانتان تیژكەن
خەنجەرتان سواری هەسان كەن،
سەراپای لەشم بكەنە كێڵگەی برین،
من راهاتووم
خوێن بكەمە مەرەكەبی شیعر نووسین..ل22
تیژكردنی رم و خەنجەر ،واتە ئامادەبوون بۆ هێرش و كوشنت ،نوسینی
شیعریش بە خوێن ،واتە شیعرێك كەلە شادەماری شاعیرەوە سەرچاوە
دەگرێت ،لەپێناو ئازادی و سەربەخۆیی گەلەكەیداو ئامادە نییە لەبەرامبەر
هەڕەشەی دوژمن دەست لەم جۆرە شیعرانە هەڵگرێ ،بۆیە شاعیر تەنها
دەتوانێت ئەم شیعرانە بنووسێت،و ئامادەشە لەپێناویدا گیان بەختبكات،
چونكە شاعیر لەم هەڕەشانە بێباكە.
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 -4سیمیۆلۆژیای شوێن
شوێن بە وات��ا فیزیكییەكەی ئ��ەو ف��ەزاو چوارچێوەیە ،كە مرۆڤ
لەخۆدەگرێت ،بەاڵم لەدەقی ئەدەبییدا ،دەبێتە سیستمێك لەپێناو پێكهێنانی
كەشێكی ئەدەبی ،لەگەڵ دیاریكردنی رێگەو پەیوەندییەكانی لەناو دەقدا،
بەمەش شوێن دەتوانێت ببێتە نیشانەیەك لەو نیشانانەی ،كە راستەوخۆ
هەستیان پێدەكەین(بینین ،هەستكردن ،مەعریفی) مادام نیشانە هەر شتێكە،
كە لە جێگەی شتێكی تر یان رووداوێك بەكاردەهێرنێت ،شوێن راستییەكی
واقیعی و ژیانییەو هەر شوێنەو دەاللەتی خۆی هەیە ،لە دەقی شیعریشدا
شاعیر پەیوەست دەبێتەوە بە شوێنەكانی رابردو یان داهاتووەوە ،بەمەش
پەیوەندی نێوان خود و شوێن بۆ خوێنەر دەخاتەروو ،ئەم پەیوەندیەش
دەگۆڕێت بۆ رەهەندی نوێ لەبری ناوخۆیی و دەرەكی ،لەپێناو وەرگرتنی
فەزای نوێ ،یاخود پەیوەندی خودو خود ،یان خودو نوسین.
بریتییە لەو رەهەندو پانتاییە مەعریفیانەی ،كە شوێن لەدەقەكەدا لەخۆی
گرتون و لەڕێگەی شوێنەكانەوە دەاللەتی جیاواز بەدەقەكە دەبەخشێت،
شوێن بۆخۆی خاوەنی پێگەو دەاللەتی خۆیەتی و چەندێك شوێنەكە هەڵگری
دەاللەتە جیاوازەكان بێت ،ئەوەندەش شیعر بە دەاللی بوون دەكات ،چونكە
«مرۆڤ شوێنی واقیعی دروستدەكات ،بەو پێیەی خۆی دەیەوێت ،بۆیە
پێی دڵخۆشە ،لەبەرئەمەش شێوەیەكی تایبەتی وەردەگرێت و دەاللەتی
كۆمەاڵیەتی ،مێژویی ...تاد هەیە»89
هەموو كارێكی ئەدەبیو لێكۆڵینەوە قسەو باس لەسەر ئەو كاتە دەكات،
كە ڕوداوەكەی تێدا ڕوداوە ،لەگەڵ رادەی پەیوەستبوونی بە ڕابردوو یان
ئایندەوە ،چەندێكیش بگەڕێینەوە بۆ كاتی ڕاب��ردوو ،ماوەكەی درێژتر
دەبێتەوە ،بەمەش ناودەبرێت بە زەمەنی مێژوویی ،ئەو پەیوەندیەش كە بە
شوێن و كاتەوە دەبەستێتەوە بریتییە لە پەیوەندی تەواوكاری و كەسێكیان
دەستبەرداری ئەوی تریان نابێت ،پەیوەندییەكیشە دیالێكتیكی لە ژیان و
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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واقیعدا دیاریدەكات ،بۆیە «لەڕەخنەی سیمیۆلۆژیدا ناتوانرێت كات و شوێن
لە یەكرتی جیا بكرێنەوە» ،90ئەمەش بەو واتایەی ئەگەر باس لە شوێن
بكەین ،كاتیش ئامادەیەو بەپێچەوانەشەوە دروستە ،هەروەها شوێن بەپێی
گۆڕینی دەق و روانیینەكان بۆ شوێن ،یاخود ئاماژەكانی دەگۆڕێت ،بەدەر
لەمەش شوێن تایبەمتەندی و شوناسی خۆی هەیەو دەتوانێت كەسایەتییەكەی
دیاریبكات ،واتە شوێن دەبێتە نیشانەیەك بۆ ئاشكراكردنی كەسایەتییەكە.
«بیری فەزاو شوێن ڕۆڵێكی گرنگ لە هەڵسوكەوت و بیری مرۆڤدا
دەبینێت ،و پەیوەستە بە بوونی خودی مرۆڤەوە ،یاخود پەیوەندی زەوی و
مرۆڤە ،كە پەیوەندێكی دانەبڕاوە ،چونكە مەنزڵگەی سۆزداریەتی»91ئەگەرچی
«پەیوەندی مرۆڤ بە شوێنەوە پەیوەندێكی كرۆكیە و پەیوەستە بە خودی
مرۆڤ وكیانەكەیەوە»20
شوێن ڕۆڵێكی گرنگ لە دەقدا دەگێڕێت ،ئەگەر چی زیاتر لە چیرۆك
و ڕۆماندا رۆڵی پلەیەكی هەیە ،بەاڵم لە دەقی شیعریشدا رۆڵی خۆ هەیە،
چونكە شیعر جۆرێكی ئەدەبیە و گێڕانەوەو رووداو ،دابڕاو نییە لە شیعر،
لەگەڵ ئەوەی شوێن بوارێكی ئەندازەیی نییە ،سنورو رەهەندو پێوەرەكان
دیاریبكات ،هەروەها شوێن پەیوەندێكی بەهێزی بە ئاستی كەسایەتی و باری
كۆمەاڵیەتیەوە هەیە و زۆر جاریش شوێن ڕەنگدانەوەی حاڵەتی دەروونی
و باری ژیانی كەسەكەیە ،لەم سۆنگەوە شوێن نیشانەیەكە دەاللەتی جیاواز
لەخۆدەگرێت.
قۆناغی یەكەم1958-1950 :
 -1گۆران :لەشیعری( گەڕانەوە لە زی��ن��دان)( )1952/11/20ئەگەرچی
شیعرەكە باس لە ساتی دەرچوون لە زیندان دەكات ،بەاڵم ئەو ئاماژانەمان
دەداتێ ،كە زیندان بە بڕوای دوژمن بریتییە لە شوێنی تۆڵە سەندنەوەو
دوركەوتنەوە لە ئایدیۆلۆژیاو سیاسەت و الوازكردنی بیروباوەڕ ،بەاڵم
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گۆران هەر لەسەرەتاوە بەپێچەوانەی ئەم پەیامەی دوژمنەوە دەستپێدەكات
و ئەو دەاللەتە دەخاتەروو ،كە دەرچوون لە زیندان واتە پساندنی كۆت و
بەندەكان ،نەك رزگاربوون ،واتە گۆران بە ئیرادەی بەهێزی ناچاریكردن
ئازادی بكەن ،یان زیندانی بەسەر بردوە ،نەك بەو ئیرادەی كە ئیرت گەیشتوەتە
ئەوەی هەڵەی وا دوووبارە ناكاتەوە ،بچێتەوە زیندان ،واتە زیندان جێگەی
ئامادەكردنەوە(تاهیل)نەبوو بۆ گۆران ،بەڵكو شوێنی پێگەیاندن بوو ،بۆیە
نیشانەی پسانی زیندانی بەكارهێناوە ،بۆئەوەی ئەو دەاللەتەمان پێبڵێت،
كە زیندان قوتابخانەی پێگەیاندنی ئایدۆلۆژیاو باوەڕو ئیرادە بوو ،جێگەی
كۆكردنەوەی رقی تۆڵەسەندنەوە بوو ،پشووی بازوو ،گەشەی بیرو ئیرادە
بوو ،بۆیە بە هێزێكی بووركاناوی لەزیندان دێتەدەرەوە ،وەك دەڵێت:
دەرچووم...دەرچووم...بەندم پسان
لەگەڵ هاوڕێ و برادەران
هاتینەوە دەر لە زیندان
دڵ پڕ لە كینەی زۆرداران
وەك دەمی بوركانی خرۆشان
لەتاریكیدا درەوشاین
گرمتانە دەس(مەشخەڵ) بۆ ڕێ
لەو نركەی تۆپانەی كە دێ
لە بەند ،لەزنجیر....ناترسین
( لەگیان بووردوو)ی رێگای ئاشتین ..ل440
 -2دیالن :لە شیعری(گواتیامال)( )1954دا،خودی ناونیشان لەهەمانكاتدا
شوێنەو پرسیاریشە بۆچی گواتیامال  ،93بۆچی بەسەرچاوەی پرشنگێكی
درەوشاوەی دەزانێت ،ئەمەش لە خودی دەقەوە وەردەگرینەوە ،كە بەهۆی
نەهێشتنی دیكاتۆری و سەرهەڵدانی سیستمی دیموكراسی و پیادەكردنی
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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هەڵبژاردنی ئازاد لەم واڵتەدا ،شاعیر وەك نیشانەیەك بەكاریهێناوە ،بەو
واتایەی ئەم واڵتەی لەو قەبارەی كە هەیەتی گەورەتركردوەو زاڵی كردوە
بەسەر جیهاندا ،هەموو ئەم بەرزڕاگرتنەش ،پەیام و دەاللەتی ئەم هەڵبژاردنەو
كۆتاییهێنان بە دیكتاتۆری لەم واڵتەدا دەزانێت ،چونكە ئەو كاتانەش سیستمی
دیموكراسی ،سیستمێكی الواز بوو ،بەاڵم ئەم هەنگاوەی گواتیامال ،دیالن
بەسەرەتای پرشنگی ئ��ازادی و زەنگی كۆتاییهێنان بە دیكتاتۆری لەسەر
تاسەری جیهان دەزانێ ،ئەمەش واتە درووستبوونی هیواو ئومێدو رزگاربوون
لە دیكتاتۆرییەت ،واتە پێیوایە مادام خۆری ئازادی و دیموكراسی لەم واڵتەوە
سەرچاوەی گرت و پەلدەهاوێت بۆ رۆژه��ەاڵت ،كە ئەمە جەختكردنەوە
سەرەكییەكەی دیالن و دروستكردنی هیوای رزگارییە ،تاوەكو لەرێگەیەوە
خێروبێری نیشتامن بۆ خەڵكەكەی بێت ،واتە گواتیامال لێرەدا نیشانەی
سەرەتای دەستپێكردنی ئاشتی و هیوای گەیشتنە دەسەاڵتی دادپەروەری و
رزگارییە ،هێزی بزاوتی شۆڕشەكانە ،بۆیە دیالنیش بەهەمان شێوە دەكەوێتە
ژێركاریگەری گواتیامالوە ،لەم بارەوە د.دڵشاد عەلی دەڵێت»دیالن خۆی
وەك خەباتكەرو تێكۆشەرێكی ئەنتەرناسیونالست دەگەیەنێتە شۆڕشگێڕە
راپەڕیوەكانی و بزوتنەوەی رزگاری خوازییەكەیان بە ئەلقەیەكی ئەو زنجیرەی
تێكۆشانی گەالنە دادەنێت كە خۆیا لێرە ئەلقەیەكی بوون» 92وەك دەڵێت:
پرشنگێكی درەوشەدار
پریسكی ئەڕوا شارەو شار
بگاتە هەچ لوتكەو چۆڵێ
گەروویێ ،چاوەیێ ،دۆڵێ
ئەو پرشنگە هەرچەندە وا
سەری هەڵدا لە ڕۆژ ئاوا
بەاڵم روناكی یەكەی هەرگیز
ناپرسێ هاوینو پایز!.....
لە ڕۆژئاوا تا ڕۆژ هەاڵت
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رووناكی یەكەی(تەم) ال ئەبات!....
گوێ ناداتە ڕەگەز ...نەوە
سپی بێ ڕەش بێ ....هەر ئەوە
یان:
ئەو وواڵتەی هەرچەند دوورە
بەاڵم هێجگار پشت ئەستورە
ئەو «پرشنگە» دێنەوە جۆش
ئەكەونە جۆشو خرۆش
منیش لەم خاكە دیلەوە
بەدەم ئاوازی زیلەوە
ئەڵێم نیشتامنی خەڵكی
خێرو بێرو فەڕو خەڵكی
ئەبێ بۆ خەڵكەكانی بێ
بەری بۆ ڕەنجی شانی بێ

..دیالن،ل 72

..دیالن ،ل 73
یاخود لە شیعری(گولی سارای خواروو)(  )1955دا كە مەبەست لێی
نوگرە سەملانەو باس لەو كاتانە دەكات كە نەفی كراوە بۆ نوگرە سەملان،
نوگرە سەملان ناو و مێژوویەكی ڕەشە بۆ كورد ،چونكە بە درێژایی دەسەاڵتی
كۆماری بووەتە شوێنی سزادانی دەروونی و جەستەی كورد ،بۆیە نوگرە
سەملان شوێنێكی بەرفراوان ،بەاڵم پڕ لەئازارو ئەشكەنجەو شەڕی دەروونی،
ئەوەی لێرەدا مایەی سەرنجە گفتوگۆیەكی مەنەلۆگی دیالنە لەگەڵ گوڵێك كە
لەو دەشتە ملاویەو گەرمایەدا دەیبینێت ،ئەگەر چی الواز و گەشە نەكردووە،
بەاڵم نەمردوەو سەوزە ،لێرەوە ئەوە دەخاتە روو ئەو گوڵە مادام ئەوەندە
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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بەهێزەو توانیویەتی رووبەرووی ئەم گەرماو بیابانە بگرێت ،گوڵی كوردستانە
و رەشەبا هێناویەتی ،ئەگەر نا گولی عەرەبستان ئەوەندە بەهێز نییەو
بەرگەی ئەم هەموو گەرمایە ناگرێت ،لەهەمانكاتیشدا ئاماژەیە بە بەهێزی
و خۆراگری خەڵكی كوردستان لەبەرامبەر ئەم شوێنە ،بۆیە دیالنیش هەمان
هەڵوێستی گوڵەكە دەگریتە بەر لەو دەشتە كاكی بەكاكیەدا ،بەمەش لەالیەك
باس لە بەهێزی و خۆراگری خەڵكی كوردستان و خەباتەكەی دەكات ،لەالیەكی
تریشەوە گوڵەكانیش بەهەمان شێوەی كوردستان خۆڕاگرن ،كەواتە شوێن
لێرەدا شوێنی چەوسانەوەو بەندكردنی خەڵكی كوردستانە ،لەهەمانكاتدا
گوڵەكەش نیشانەی بەرگری و مانەوەیە ،وەك دەڵێت:
گوڵە شینەكەی السك كورتو سەوز
بای نەرمی دەشتی كاكی بەكاكی
رات ئەژەنێت وپێت ئەدا وەنەوز
ئەزانێ وێڵو تەریكو تاكی
چی گەیاندیتێ ئەم مەرزو بوومە
چۆن روای كام بای سەروو هێناوتی
یا وەك دەمێكە و من زوو وتومە
تۆش پەرەوازەی دەستی خەباتی
 ..دیالن ل 76
یان :نەك دەسكەنەم كەن بم خەنە گوڵدان
بم بەنە بەردەم بتانی ستەم
بم خەنە ژووری كورنووشو وەستان
شەماڵو هەتاو نەبینم بە چەم
لەجیاتی دەنگی لوولكو بەستە
تەدبیركردنی زنجیركردن بێ
چرپەی چۆنییەتی ئازاری جەستە
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مۆسیقای شەوی بەسەربردن بێ!..
تۆ ئەوێت نەویست رەشەبای قایم
تۆوی فڕانی بۆ ئەم پەڕی دوور
بۆ ئەو جێگایەی هەمیشە و دایم
پڕ لە لوورەیە و لە نینۆكی سوور

 ..دیالن ل 77

 -3نوری وەشتی :لەشیعری(ناڵەی لێقەوماو) دا ئەگەرچی بەبۆنەی
الفاوەكەی شاری سلێامنی لە( )1957/10/18دا نورساوە ،بەاڵم پەیامی دەق
باس لە گرنگیو رۆڵی شاری سلێامنی بەدرێژایی مێژوو دەكات ،سلێامنی
بەقەاڵی كوردانو النكەی بابانو قارەمان دەزانێت ،واتە شاری سلێامنی شاری
قوربانی و خەبات و الوی بەئەمەك و قارەمانە ،شاری كوڕی بوێرو پەالمارو
هێرشربدنە ،هەر ئەمانەش كردویەتییە قەاڵی كوردان و هێزی بەرەنگاری،
چونكە سلێامنی لەسەردەمی سەفەر بەلەكدا رووبەرووی شااڵوی ڕەشبگیری
بوویەوەو دواتریش گرتنی رۆڵەكانی ئەم شارەو لەسێدارەدانیان ،نەیتوانیوە
ئیرادەی خۆڕاگرییان لەق بكات ،هەرئەوەش وایكردوە كە نوری وەشتی بە
بەهێزتر لە پۆاڵی بزانێت ،ئەمەش دەاللەتە سەرەكییەكەی دەقەكەیە ،وەك
دەڵێت:
ئەی شاری بەنرخ ،ئەی قەاڵی كوردان
النەی بابان و جێی قارەمان
ناڵەی بەسۆزت دڵ ئەجۆشێنێ
ئەیخاتە بەرچاو قەوماوی دوێنێ
دوێنێ كەپڕە لەفرمێسك و خوێن
لەو قوتابیانەی كەبوون بە هەوێن
پڕە لە مردن ،لەخنكان،كوشنت
لەبرسا مردوو ،لە زیندو ناشنت
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لەدەربەدەری و ئەشكەنجەو زیان
لەڕێی ژیانا سەر لەنوێ هەڵسان
خۆ سەفەر بەلك زۆری كرد بەتۆ
كەم ماڵ بێ بەش لە گریەو رۆڕۆ
چەند گەنجت نرا بەنیشانەوە
چەندنی ترت دوور خرانەوە
چەندت لێكوژرا لە كۆڕی شەڕا
الشە بەبێ گۆڕ كەوت و نەنێژرا
پۆاڵی خۆڕاگر ،شكا توایەوە
بەاڵم ناوی تۆی نەمر مایەوە
بوویتە مەڵبەندو جێی شانازی كورد
ئااڵی روو سووریت بەخوێن رەنگین كرد..ل145
كەواتە نەمری و مانەوەی ناوی پەیوەستە بەو قوربانی و خەباتەی كە
ئەم شارە كردویەتی ،بەهۆی ئەو رووبەروووونەوە بەردەوامانەی ئەم شارە،
بووەتە جێگەی شانازی كورد.
 -4كامەران موكری :لە شیعری(لە زیندانەوە)(  )1957ئەگەر چی دەبوو
تەواوی شیعرەكەی بۆ ناخۆشی و كێشەكانی ناو زیندان و هەڵسەنگاندنی
تەرخان بكردایە ،بەاڵم شاعیر ژیانی زیندانی دابەشدەكات بەسەر دوو جۆر
ژیاندا ،یەكەم  :ژیانێك جەستە لەناو زیندان و گیان لە دەرەوەو لەناو دەشت
و دەرو جوانی كوردستان ،شاعیریش دەیەوێت ئەوەمان پێبڵێت ،كە هێزی
بەرەنگاری ناو زیندان ،بەهێزكردنی گیانە بە خۆشەویستی كوردستان ،واتە
لەم دەقەدا زیندان قوتابخانەیە بۆ شاعیر ،هەموو ئەمانەش لەرێگەی ئاماژەوە
دەخاتە روو ،وەك دەڵێت:
بەچاوی خەیاڵ دوور لە دەشت
كچان دەبینم دێن بۆ(گەشت)
سەوزە گیایە ،گوڵە ،هۆزار
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قاقایە ،تریفەی نازدار
یادی ئێوە ،هاوڕێینە
لە باخی دڵام شیرینە
نوێنەكەمو قوژبنی ژوور
پەنجەرەی بچكۆالنەی سوور
ساڵوتان ل ێ ئەكەن هەموو
لە ئێوەو لە كێلو مردوو
لە ئێوەوە لە گردی سەیوان
لە گزنگو لەئەرخەوان

..دیالن ،ل148
ژیانی دووەم ژیانی بەندیخانەكە دەخاتە روو ،لەگەڵ ئەوەی هەوڵدەدات
هێزی بەرگری و مانەوە لە زینداندا بەهێزبكات ،بەاڵم ئەو حەقیقەتە دەخاتە
روو ،زیندان لەهەر شوێنێكدا بێت ،مادام ناوی زیندانی لێرناوەو لە دەرەوە
دادەبڕێت ناخۆشە ،بۆیە زیندان واتە خەم ،دابڕان ،ئەشكەنجەو برسی بوون،
وەك دەڵێت :
ژیانی من هاوڕێینە
وشكە ،ب ێ تامە ،خەمگینە
ژیانم وەك ،یەك گۆرانی
بەشەو هەتاوەكو بەیانی
زیندان ناخۆشە ،تەنگ و مات
گەرچی(وچانە،بۆ خەبات)
بەاڵم هەر نوێنەو پەڕۆی خوان
زنجیرەكەمو نەختێ نان
هەزار ساڵو لە خاكەكەم
كە خۆمی بۆ وا لێئەكەم
 ..كامەران موكری،ل 149
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شاعیر ئەگەر چی زیندان بە ناخۆش و تەنگ و مات دەزانێ ،بەاڵم بەو
شێوەیەش سەیری دەكات ،كە قوتابخانەیەكەو لەپێناو خاكەكەیدا ئامادەیە
بیبڕێت ،واتە لەگەڵ ئەوەی گوزەرانی سەختە ،بەاڵم بۆئەوەی ئەم گیانی
بەرگرییە بەهێز بێت ،خەڵك و نیشتامن دەكاتە هێزی بەرگریكردن ،كەواتە
زیندانیكردنی كامەران لەسەر نەتەوەو نیشتامنە ،نەك مەسەلەی كەسی.
قۆناغی دووەم : 1961 – 1958
 -1گۆران :لە شیعری(لەزیندانا چواردەی تەموز)( )1958ئەم شیعرە
ئەگەرچی دەبوو باس لە ئازارەكانی ناو زیندان بكات ،بەوپێیەی زیندان
جێگەی تاوانبارو ئ��ازاری دەروون��ی و دابڕانە ،گۆڕی زیندوە ،بەڵكو بە
پێچەوانەوە باسكردنە لە هیوایەك كە شاعیر چاوەڕێی ئەوەی لێدەكات ،كە
ببێتە ڕزگاركەری گەل و نەهێشتنی زوڵم و كوشت و كوشتار ،ئەو ساتانە
پیشاندەدات ،كە زیندانییەكان دەبێتـە خۆشی و شادیان بەهۆی ئەو گۆڕانەی
كە لە دەسەاڵتی پاشایەتییەوە دەبێتە كۆماری ،واتە باسكردنە لە ساتێك لە
ساتەكانی ژیانی زیندان ،كەرۆژی چواردەی تەموزە ،وەك دەڵێت :
دەنگێكی دوور،
دوور ئێجگار دوور....
بە ئاستەمێك ئەگاتە ژوور!
ئاخۆ سپیت ،یان رەش ،یان سوور ؟
وەرە پێشرت
چۆن ئاو ئەڕژێتە ناو ئاگر،
لە ڕێی گوێوە بڕژێرە گیان،
زیندانم پڕكە لە كۆڵ دان..ل 280
ئەمە ئەوە دەردەخات زیندانیان زیندانی سیاسین و لە زینداندا ئازاری
دەروونی و جەستەیی هەیەو هەریەكەشیان بڕیارێكی نادادپەروەرانەی
بەسەردا دراوە ،بۆیە زیندان ئازادی دەوێ ،ئەو گۆڕانەش(دەنگ) گرنگ
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نییە كێ كردویەتی ،بەڵكو گرنگ ئەو گۆڕانەیە كە پێویستە روبدات ،ئەم
رەنگدانەوەیە یان هەواڵە بەدەمی گەیشتوەتە زیندان ،چونكە ئەوان لە
زینداندان ،كەوایە ئەم گۆڕانە ئەوەندە گرنگە تەنانەت بە بیستنیشی ،هەمان
كاریگەری الی شاعیر ،یاخود خەڵكی دروستكردوە ،تەنانەت شاعیر لە
سەرەتادا بە خەویشی دەزانێت،وەك دەڵێت:
لە لێشاوی غەڵبە غەڵبا
بانگێكی دا لە گوێچكەم(با) :
« ...رەژێمی جەمهوری بژی!..
«خەو ئەبینم جەمهوری چی ؟
 نە ْ ،خەو نییە...شایلۆغانی جەمهوری یە
ئەم دەنگو مژدەی دووریە...
سا لەشی زیندانی مردوو :
بێرە سەما!
ئەی لە بستێ گۆڕا زیندوو!
مردنی نەما!..ل 281
یاخود شیعری(مۆسكۆی ج���وان)( )1958مۆسكۆ وەك هەر شارێكی
دی جوانە ،ئەگەرچی شاعیر مۆسكۆ بە بوكێك دەزانێت ،بەاڵم بە بووك
زانینی لەالیەن شاعیرەوە لەوەوەیە ،كە سەرچاوەی جوانییەكانی ئەم شارە
دەگەڕێتەوە بۆ شۆڕشی ئەكتۆبەر ،كە بەڕابەری لینین لەپێناو دامەزراندنی
دەوڵەتێكی شیوعی و شۆڕشی بەلشەفیكی ئەنجامدراو یەكەم شۆڕشی شیوعیە
لەسەدەی بیستەمدا ،ئەم شۆڕشە چەند قۆناغێكی لەدوای خۆی دروستكردوەو
بەرهەمەكەش ئەو ئۆركێسرتاو بالێ و ئۆپێرایە ،كە ئێستا خاوەنییەتی و لە
ڕێگەی قوربانیدانەكانی مەیدانی سورەوە ،بۆیە زۆر جاریش بە ئۆكتۆبەری
سور ناو دەبرێ ،كەواتە دەاللەت و پێگەی مۆسكۆ لە خودی رابەرەكەیدایە،
ئەمەش وێنەی جوان وئایدیای بەدەقەكەی بەخشیوە ،وەك:
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ئەی مۆسكۆ! ئەی ژنی جوانی سپی پۆش!
ناودەمی ئاڵ پڕ لە گۆرانیی خۆش حۆش!
بە ئاوازی(ئۆركسرتا)ت وا مەستم،
هەر شەپۆلی شیعرە و ئەدا لە هەستم!
ئەی مۆسكۆی جوان ،گەورە كچی ئۆكتۆبەر!
حەوت ئەستێرەی یاقووت كە داوتن لەسەر،
تاقە گولی سوری جقەی دانشگات،
عەتری شەپۆل ئەدا واڵت بە واڵت
رۆژ لەنینەو لەسەر سەرت وەستاوە
رێگات رووناك وەك بەفری بەر هەتاوە..ل 304
دەاللەتی مۆسكۆ بریتییە لە پەیامی ئاشتی و شاری دەنگ و رەنگ ،بنكەی
خەبات و كۆكردنەوەی كرێكاران و جوتیاران لەسەر رێبازێكی ئایدۆلۆژی
و هەنگاو نان بەرەو شۆڕشی كرێكاری لە جیهاندا ،حەوت ئەستێرەكەی
ئەم شارەش مەبەستی لەو حەوت مەرسومەیە ،كە وەك ئەنجامی شۆڕشی
ئۆكتۆبەر دەركران(راستگۆیی لەگەڵ جوتیاران ،خۆماڵیكردنی بانكەكان،
دەركردنی حسابی بانكی تایبەت ،خۆبەریكردن لە قەرزی دەرەكی ،مافی
بەكاربردنی كارگەكان ،چاككردنی موچە ،یەكسانی كۆمەاڵیەتی) ،بەهۆی ئەم
ئایدیایەشەوە ،سیستمی سۆسیالیستی بوو بە سیستمی دەسەاڵت.
 -2كامل ژیر :لە شیعری(كوردستانی من)( )1959دا دەیەوێت ئەو پەیامە
بڵێت ،كە خۆشەویستی كوردستان تەنها بە وتەو قسەكردن و شیعر نوسین
نییە ،بەڵكو بەشێكە لە بوونییەتی خودی شاعیر ،بۆیە دەڵێت «خۆشەویستی
كوردستان و كوردایەتی بە تەنها عاتیفەی رووت نییە ،بەڵكو بەرەنجامی
فەلسەفەی گۆڕان و پێویستی ژیانی كوردەواریشە ،كوردستان خۆشەویستی
نەتەوەی كوردە ،چونكە نیشتامنییەتیو سەرچاوەی ژیانییەتی «95
هەروەها دەڵێت «كوردێكی خاوەن بیرو باوەڕی كوردایەتی ئامادەبێ
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گیانی خۆی لەم پێناوەدا بەخت ك��ات ،وات��ا هۆگری هەموو گەنجێكی
كوردستانە 96كەوایە خودی كوردستان لەم دەقەدا ،واتە خۆشەویستی و
قوربانیدان ،ئیدی تاك بێت لەبـری گشت ،یاخود گـشت بەم كارە هەسنت،
لەپێناو یەكگرتن وئازادی كوردستاندا وەك دەڵێت :
كوردستانم فراوانە
بووكی رازاوەی جیهانە
پەیامنە دوا تنۆكی خوێن
لێرە ب ێ یاخود لەهەر شوێن
بە قوربانی ئەوی ئەكەم
بۆ ئەو ئەژیم ،سامانەكەم
لەگەڵ گۆشت و ئێسكی لەشم
بۆ ئەوەو خۆم لێ ی بێ بەشم
ئەمڕۆ ئەبینم نیشتامن
وەك گواڵڵەی بەهاری جوان
كوڵمی سورو چاوی گەشە
تومەز بیرێكی بێ غەشە
تیا باڵوەو ئەڵێ:دەی زوو
بۆ كوردستانی یەكگرتوو
 ..هەڵبەستەكانی ژیر ،ل31
كەواتە دەاللەتی كوردستان لەم دەقەدا ،واتە بوون و ژیان بێ كوردستان
واتە نەبوون ،بۆیە ژیانی لە هەر شوێنێك بێت ژیانە بۆ كوردستان ،كوردستانیش
واتە جوانی و هیواو پێكەوە ژیان ،چونكە كوردستان بۆ خۆی و دەوروبەری
راستگۆیە ،بەاڵم نەیتوانیوە ئەو ئامانجەی كە بریتییە لە یەكگرتویی بیهێنێتە
دی.
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قۆناغی سێیەم 1970 – 1961
-1شێركۆ :لە شیعری(شارەكەم)( )1963دا لەژێر كاریگەری نامەكەی نالی
ئەم نامە شیعریەی نوسیوە و بەهەمان شێوە دەیەوێت هەواڵی شاری سلێامنی
لە بەغداوە بزانێت ،لەم شیعرەدا دەیەوێت بە پەرۆش و بە وردی هەواڵی
شارەكەی بزانێت ،بەاڵم لەبەرئەوەی لەیەك كاتدا هەواڵەكەش دەزانێت ،پرسو
وەاڵم لە شیعرەكەدا هەیە ،لەراستیدا یەكەمین شااڵوی مەترسی بەعسیەكان لە
ساڵی  1963دەستیپێكردوە ،چونكە لە  1963 / 2 / 8دەسەاڵتیان گرتە دەست.
لەم دەقەدا شاری سێامنی شارێكە وەك هەمیشە قوربانی داوە ،بۆیە شار
بەخامۆشی پیشاندەدات ،وەك ئەرخەوان بەسەوزی سوتێرنا ،ئاوی سەرچنار لیخنە،
گردی یارە دڕكی لێڕواوە ،هەموو ئەمانەش ئاماژەی ئەنجامدانی تاوانە بەرامبەر
بەم شارە ،لە هەمانكاتیشدا ئەم شارە هێزی هەستانەوەو رووبەرووبوونەوەیە،
بۆیە شاری سلێامنی بە شاری قبووڵنەكردنی لەكە دەزانێت و بێدەنگ نابێت،
دەیەوێت بڵێت بەم تاوانە شاری سلێامنی تیرۆر ناكرێت ،بەڵكو بێدەنگی
دەشكێنێت و رەشەبای تۆڵە هەڵدەكات ،بۆیە دەاللەتی شاری سلێامنی لەم دەقەدا
شاری فشارە ،نەبەزینە ،بێ ئۆقرەییە ،قبوڵنەكردنی دەستدرێژییە ،وەك دەڵێت:
ئەی شارەكەی گلێنەی چاو
بزەی لێوی هەڵ قرچاوم
ئەی بەهاری بەبێ هەتاو
دایكی زۆرجار سك سوتاوم
ئەی شارەكەی ئارام نەگر!
كەی لەكەی عارت بیستوە ؟
ئەی چاوگی خوێنو ئاگر!..
كەی ناپیاوت پەرستوە ؟!
شارەكەم تاكەی بێ دەنگی
هەڵ بكە ڕەشەبای دەرونت!
 ..تریفەی هەڵبەست ،ل 80
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بەمەش شاعیر بە شاری هێزو وەستانەوە لە دژی داگیركەری دەزانێت،
پێیوایە سیفاتی ئەم شارە قبوڵ نەكردنی ناداپەروەری و ناحەقیەو بەردەوام
لەسەر ماف و ئازادی دەنگی بەرزدەكاتەوە ،هەر ئەمەشە ئەو شكۆییەی
پێبەخشیوە ،بەاڵم دەكرێ لە قۆناغ و ماوەیەكدا بێدەنگ بووبێت ،بەاڵم
بێدەنگی بووەتە گەردەلول ،وەك دەڵێت:
شارەكەم تاكەی بێدەنگی!؟
هەڵ كە رەشەبای دەروونت!
راپێچی كە جارچیو «دەنگی»
نیشانم بە ئاسۆی ڕوونت ..ل 80
 -2سوارەی ئیلخانی زادە :لە شیعری(سوورە قەاڵ) كە لەساڵی 1964
لەگەڵ ه��اوارو چاوەو چەند كەسێكی تردا ،بەتاوانی پشتیوانی شۆڕشی
كوردستانی عیراق و جیاخوازی لە ئێران لە بەندیخانەی(قزاڵ قەاڵی) تاران
بەندكراوە ،لەو بەندیخانەدا ئازاری جەستەییو دەروونی زۆردراوە ،بە گشتی
بۆ هەموو بەندەكان هەروابووە ،چونكە بەندیخانەیەكە لە خراپی و كۆنی و
بەرتەسكی ....تاد بێوێنەیە ،بە شێوازێك سوارە پێیوایە بەندیخانەی(باستیل)
لەچاو ئەم بەندیخانەیە(سورە قەاڵ) بەهەشتە و بەندیخانەی(ئەلكاترازا)
جێگەی گەشتیارنە ،پرسیاریش ئەوەیە ئەم بەراوردە لە نێوان ئەم دووزیندانانە
بۆ؟ لەكاتێكدا ئەم دوو زیندانە لە ئەنجامی خراپی و ئەشكەنجەدان و نەبوونی
هیچ مەرجێك و سزادانی جۆراوجۆر تیاندا داخراون ،و لە مێژوودا بەخراپرتین
زیندانی نارساون ،كەوایە سورە قەاڵ بریتی بووە لە زیندانی سیاسی ئێران
و جێگەی سزادانی جەستەیی و دەروونی ئازادیخوازان بووە ،بۆیە بەراستی
دایكی بەاڵبووە ،ئەمەش واتە پیسی ،ئەشكەنجەدان،ژووری تاك،شەڕی
دەروونی،وەك دەڵێت:
سورە قەاڵ دایكی بەاڵ
لەچاو تۆ(باستیل) 97بەهەشتە
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(ئەلكاترازا) 98یش جێگای گەشتە
«شیالن» بە ڕەنگی وەك شیالن
بۆتە جێی دیالن بۆ دیالن
سورە قەاڵ دایكی بەاڵ

..خەوەبەردینە،ل 52

 -3حەسیب قەرەداغی :شیعری(ئەم شەقامە)( )1968/4/8لە بەغدا
نورساوە ،كە باس لە ترسو دڵەڕاوكێی شەقام دەكات ،كە شەقام لەم دەقەدا
مانای خەیاڵزایی و زەینییەكەیەو مەبەست لەو رێڕەوەی ژیانە كە دەسەاڵت
بەترس و تۆقین كۆنرتۆڵی كردوە ،لەبەرئەوەی قەدەغەكراوە لە هەموو شتێك،
تەنانەت نۆژەنكردنەوەی خانوەكانی دەوروبەریشی ،لەم شەقامەدا خەڵكی
باجی ژیانو ئازادی دەدەن ،و چەندین گەنجو الو ...تاد لەم شوێنەدا كوژراون،
ئەوەی بێتە ئەم شوێنە دەبێت لەژێر ئەشكەنجەدا دۆسیەیەكی بۆ بكەنەوە
بۆئەوەی بیكوژن ،تەنانەت شاعیر منوونەی مریەمی روسوری هێناوەتەوە كە
لەم تاوانانە دەرناچێت ،ئەمەش هێامو ئاماژەی زاڵمی و نادادی و دیكتاتۆری
بیرو ك��رداری دەسەاڵتە ،بە شێوازێك هیچ جیاوازیەك لەنێوان شەقامی
سەرەكیو ڕێبازی حزبدا نییە ،واتە لەیەككاتدا شەقامی بیرو ئایدیای حزب،
رێڕەوی ژیانی خەڵكی دەردەخات ،بەاڵم بەبەرگێكی هونەرییەوە ،بۆ منوونە:
ئەم شەقامە پڕ
لەسامە
لەگشت الوە
بەسەر گیانی رووناكیا
سێبەری سارد بۆی كشاوە
ئەم بەرەو بەر
الدیواری..
سەد كەالوەی تێ ترشاوە
 ..فەرهەنگی غەم ،ل 243
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لەراستیدا ئەم شەقامە سنورەكەی بەرتەسككراوەتەوە ،ئەگینا باسكردنە
لەشاری بەغدا بەگشتی و دەسەاڵت لەعێراقدا بەتایبەتی ،بەاڵم ئەم شەقامەی
بەمنوونە وەرگرتوە ،بەوەی شارەكانی عێراق بوونەتە زیندان و بە هەموو
شێوەیەك دەنگی ئازادی لێبڕاوە ،وەك دەڵێت:
چەند كاروانی تیا چەقیوە
قۆناخێكی لێ نەبڕیوە
خانووی هەموو روەو شەوە
گۆڕی هۆشە
ئاشی خەوە
پڕ لە كوپەی تاڵو ژاڵە
جێگەی بووسەی خێو و هاڵە
«باللی تیا ئەخنكێنن
ئینجیلی تیا ئەسوتێنن
دەرحەق بە مریەمی ڕوو سوور
هەزار ناحەقی ئەدركێنن
ئەم شەقامە
پڕ لە سامە
ئەمپەڕی وا!
ئەی ئەوپەڕی لەكوێیە ؟
لەكام ڕۆژا!؟
لەكام سااڵ!؟
دەنگی ئێمە ئەگاتە خوا! ..ل 4245-24
یاخود لە شیعری(شاری كپ) دا كە مەبەستی لە شاری سلێامنییە ،شار
مانایەكی ئاسایی هەیەو كپیش دەاللەتی چەوسانەوەیە ،بۆیە تێیدا باس لە
بێدەنگكردنی دەنگەكانو ئازادیەكانی ئەم شارەیە دەكات ،چونكە شیعرەكە
لە  1966 / 3 / 14دا نورساوە ،تێیدا ئەوپەڕی ئامادەباشی بۆ كپكردنەوەی
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خرۆشانی نەورۆزی ئەو ساڵە كراوە و تێیدا زەبرو زەنگێكی زۆی بەرامبەر
هاوواڵتیانی شاری سلێامنی كراوە ،بۆیە شاعیر سلێامنی لە شاری هەڵمەتو
قوربانیو جۆشو خرۆشەوە بە شاری كپ ناوی دەبات وەك:
شاری نیوە خاپوور
شەوە
تاریك ،نوتك
خنكاوی ناو دەریای خەوە
خەوێ :نیوە مردنێكە
گیان لە ئاوات كردنێكە
خەوی كفتیی گەرمە شینە
سزاو ئازارو برینە
تەلیسمی دێوە – جادووە
عیسا هێشتا هەڵوارساوە
پەڕەی ئینجیل
سوتێرناوە
..فەرهەنگی خەم ،1ل 246
كەواتە بە ئاشكرا ئەو كپ و خنكاوی خەوڵیخراویەی شاعیر ،لەو
ئازاردانو كوشتنەوەیە كە خەڵكەكەی رووبەروو بووەتەوە ،ئەمەش دوژمن
بەكاریهێناوە بۆ یەك خستنی چاالكی نەورۆزو وەك تەلیسمی جادو كاریگەری
هەبووە ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا باس لەو پەرچەكردارە دەكات كە لەبەرامبەر
ئەم تاوانە سەرهەڵدەدات ،وەك:
عیسا
سا تۆ كەی هەڵ ئەسی!
لەزەنگ بدەی
شاری كپم بۆ دەنگ بدەی..ل248
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 -4كامەران موكری :شیعری(ئەی شارەكەم سلێامنی)( )1968/4/22لەگەڵ
ئەوەی نازناوی شاری هەڵمەتو قوربانی لێناوە ،ئەم نازناوەش خۆی لەخۆیدا
بریتییە لە خوێندنەوەو هەڵسەنگاندنی شاری سلێامنی بە درێژایی مێژوو ،واتە
سلێامنی شارێكە بەردەوام خاوەنی روبەروو بوونەوەی دوژمن و هەڵمەت
بردنە بۆ دوژمن ،لەم دەقەشدا ئەوە دەخاتە روو ،كە دەرەنجامی ئەم چاالكی
و بزێویەی شاری سلێامنی وایكردوە نادادی قبوڵ نەكات ،لەگەڵ ئەوەی ئازارو
كوشتاری زۆر دیوە ،بۆیە دەاللەتی خۆڕاگری پێدەبەخشێت ،وەك دەڵێت :
سلێامنی.....شاری خەم چێژ
راهاتوی كوشتارو دەست رێژ
سلێامنی یەكەی بەرگەگر
یەكسەر هەمووی بوو بە ئاگر
..كامەران موكری ،ل 365
دەرەنجامی ئەم بەرگریەی شاری سلێامنی ،ڕژێم كۆمەڵێك تانك و
زرێپۆشی لەشاردا جواڵندو چەندین كەسی گرت و لە حامیەی شاردا گولە
بارانی كردنو كردنی بەژێر خۆڵەوە وەك دەڵێت:
تانك،زرێ پۆش ،تۆپی مەزن
بانگیان ئەكرد  :ئەبێ مبرن
لەناو شاردا بەبێ وچان
تۆوی ترس و مەرگی ئەچان
..كامەران موكری ،ل 365
لەگەڵ ئەمانەشدا وەك ناساندن و پێگەی شارەكە دەیەوێت بڵێت،
شاری سلێامنی هەرگیز ئەمانە ساردی نەكردوەتەوەو گوێی نەداوەتە تواناو
دڕندەیی دوژمن ،بۆیە دەڵێت :
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سلێامنی...شاری دڵ تەنگ
بانگی ل ێ هەڵساوە بەیەك دەنگ
وتی  :دوژمنی ترسنۆك
ڕۆڵەی كورد نایەنە سەر چۆك
ها..ئەوە رووم ،دڵم ،سنگم
ئەوە بازووم ،ئەوە چنگم
پێشكەش بێ بە گوللەی دوژمن
مل كەچ كردن نازانم من..ل367
كەواتە بەئاشكرا دەڵێت سلێامنی هەموو كاتێ ئامادەی قوربانیدانەو ملنەدان
نازانێت ،بۆیە هەر ئەم بەرگری و بەهێزیەی ئەم شارەیە ،كە بەردەوام دوژمنان
لێی ترساون ،هەرچەندەتاوانی گەورەیان بە مەبەستی چاوترسێنكردنی خەڵكی
شاری سلێامنی ئەنجامداوە ،بەاڵم شكستیان هێناوە و ئەو قسەیەش هەیە كە
سەدام حسێن وتویەتی سلێامنی سەری مارەكەیە ،بۆیە لەم شارەدا لە هەموو
سەردەمەكاندا تاوانیان ئەنجامداوە ،زۆربەی جاریش رەشەكوژیان لەم شارەدا
كردوە ،بەاڵم دواجار شكستیان خواردوە ،وەك دەڵێت:
چاڵێكیان هەڵكەند فراوان
قووڵ وەكو دەروونی تاوان
هەشتا الوی كوردیان ریز كرد
لەدڵ بەهێزەكانی كورد
براو هاوڕێ كوڕو باوك
درانە بەر شێلگەی تفەنگ
نرانە چاڵەوە بێ دەنگ
خۆڵیان پیاكردن سەرانسەر
تەخت كران بە گرێدەر
 ..كامران ل 368
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كەواتە لەكۆی گشتی ئەم شیعرەوە ئەوە دەخوێرنێتەوە ،كە شاری
سلێامنی شارێكە وچان و ماندو بوون نازانێت وترسو تۆقاندن ناناسێت ،ئیرت
هەركەسێك بیكات ،شارێكە بەردەوام دەیەوێت بۆخۆی بژی و بەوەی كە
خۆی دەیەوێت نەك دوژمن و زاڵامن بیانەوێت ،ئەم شارە خاوەن سیفات و
تایبەمتەندی خۆیەتی و شارێكە بەردەوام بەدوای ئازادیو سەربەستیدا وێڵە
و لەم پێناوەدا هەموو جۆرە قوربانییەك دەدەن.
 -5فەرهاد شاكەلی :لەشیعری(هۆنراوێك بۆ سلێامنی)( )1969/11/9
واتە لە هۆنراوەكەوە سلێامنیامن پێدەناسێنێت و دەاللەتەكەیامن پێدەڵیت،
بۆیە ئەم شیعرەی بە شێوەیەكی گشتی دابەشیكردووە بەسەر دوو تەوەردا،
یەكێكیان(داستانی خەبات)ە ،كە شاعیر دەیەوێت باس لەو ئازارو ناحەقیانەی
كە بەسەر شاری سلێامنیدا هاتوون بكات ،دواتریش كردویەتییە منوونەیەك
بۆ هەموو كوردستان ،لە ئەنجامی پەنگخواردنی ئەم برین و نەهامەتیانەی
كەبەسەر كوردستاندا هاتون ،بۆیە دواجار دەیەوێت ئەو ئاماژەمان پێبڵێن،
كە رسوشتی سلێامنی وایە شەقام قسەی دەبێ و دواج��ار قسەی خۆی
دەكات ،ئیدی باجەكەی هەرچییەك بێت بەالیەوە گرنگ نییە ،بەڵكو گرنگ
وەاڵمدانەوەیە بەرامبەر بەو شتەی بڕوای پێیەتی ،وەك دەڵێت:
بەسەر تاپۆی شەومنێكا
برینی قووڵ تیامر ئەكا،
هاواری ئەو هەموو ساڵە،
فرمێسكی ئەو هەموو ساڵە،
گریانی شەو ،خوێنی ڕژاو،
ئەو تەمەنە ڕەشو تاڵە،
شەقامەكان ئەخاتە سەر
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بڵسەو گڕ،
شۆڕش ،توڕەیی ،ڕقی چڕ

..پڕۆژەی كودەتایەكی نهێنی ل15
 -6شێركۆ بێكەس :لەشیعری(باباگوڕ گوڕ)( )1969دا ئەوە دەخاتەڕوو،
كەكەركوك سەرچاوەی هەڵبەستەكانییەتی ،چونكە كەركوك واتە كوردو
كوردستان ،بێ كەركوك ،كوردو ژیانو هەڵبەست بوونی نابێ ،بۆیە مەچەكو
بازوی الو و پێشمەرگە دەكاتە هۆكاری بەردەوام گەشانەوەی ،كەئەمەش
ڕاستییەكە تائێستاش كەركوك بۆ كورد ژیانەو ئامادەین لەپێناو ژیانەوەیدا
هەموو باجێك بدەین ،وەك دەڵێت:
هەڵبەستەكانم...جۆگەن
چاوەكانت،...
سەرچاوەن
پەل وپۆو لقە
ژیانت ..رەنگ و ریشەن204..
كەوایە شاعیر كەركوك بەسەرچاوەو ژیان دەزانێت بۆ هەڵبەستەكانی،
وخودی ئەمانیش واتە شێركۆ و شێركۆش واتە كوردستان،وەك ریزبەندكردنی
جۆگە بۆ سەرچاوەكەی ،هەروەها دەڵێت:
بۆ ئااڵی ...بڵێسەكەت
مەچەكی الوی،
مێژووم
بۆ ئاسۆی...سەنگەرەكەت
خۆری خوێنی،
هەاڵ هاتووم
بەپێش مەرگەی ..رەشەبام
كوورەت ..ئەگەشێنمەوە
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دەنگم
لەناو دڵتایە
ناوم
وا لە شێوەتا
هەناسەم..لەسنگتایە
هەنگاوم
لەرێگەتا
..من نتیویەتیم ،ل204
كەوایە باباگوڕگۆڕ بوونییەت و ناسنامەی شاعیرەو لەم پێناوەدا شاعیر
ئامادەی قوربانیدانە.
قۆناغی چوارەم 1975 – 1970
 -1سوارەی ئیلخانی زادە :لە شیعری(شار)()1971/6/18دا ،بە ئاشكرا ئەوە
ناوبانطى
ئوتومبێل
دەخاتە ڕوو ،كە شار پڕە لە ژاوەژاو و پیسبوونذياىبەهۆی كارگەكانو
و ....تاد ،بۆیە دەیەوێت ئەوە بە خەڵكی بڵێت ئەوەی دەیەوێت بژێت بۆ
ژیان ،گەڕانەوە بۆ الد ێ و رسوشتی كوردستان ،تاكە رێگەیەو هەستكردنە
بەجوانی ژیانو سەرچاوەی لەش ساغیو چاالكی مرۆڤ ،چونكە شار مردى
بۆخۆی
جێگەی ملمالنێ و دەسەاڵتی سەرمایەداری و چەوسانەوەی هەژارانە ،بۆیە بە
رەمزی ئاسن و منارەی دەزانێت ،وەك دەڵێت :
گوڵم!
دڵم پڕ لە دەردو گوڵ
ئارامى
الديَ
ئەڵێم بڕۆم لە شارەكەت
ئەڵێم بەجام ێ ئاوی كانیاوی دێیەكەم
عیالجی كەم
شار
ذاوةذاو
كوڵی دڵی پڕم
بيَ

ناونيشاى

فيَلَبازى
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لەدەردی ئینتزارەكەت
وەڕەز بوو گیانی من لە شارو هاڕە هاڕی ئەو
لە شارەكەت كە رەمزی ئاسنو مەنارەیە
مەلی ئەوین غەوارەیە

..خەوە بەردینە ل23
مەلی ئەوینی سوارە ،بۆ عەشیرەت و ناوچەكەی خۆی ،وایلێدەكات
ناتوانێ هەندێك شت هەزم بكات ،هەروەها بوونی ئەو جیاوازیە چینایەتییەی
كە شاری گرتوەتەوە ،دەبێتە هۆكاری بێزاربوون لە شارو گەڕانەوەی بۆ الدێ،
وەك دەڵێن:
دووكەڵێ كە دێتە دەر لە ماڵی دەوڵەمەند
تیشكی بێ گوناهی خۆرەتاو ئەخاتە بەند
لەشارەكەت زەلیلە شێر
باوی ڕێویە
من كوڕی عەشیرەتم
هۆگرم بە ئاسامنی شینو سافی سامڕەند
گوڵە! هەرێمی زۆنگ و زەل
چلۆنە ئەبێتە جاڕە گوڵ؟
..خەوە بەردینە ل24
كەواتە شار لەم دەقەدا دەاللەتی(ژاوەژاوی ،نەخۆشی ،سەرمایەداری)....
لەخۆگرتوەو هۆكارێكە بۆ چەوسانەوەی هەژاران و نەمانی پەیوەندی و
جوانییەكانی ژیان ،بەپێچەوانەشەوە الدێ سەرچاوەی ژیان و جوانی و
تەندروستی و ئارامییە.
 -2شێركۆ بێكەس :لە شیعری(بەغدا)( )1973دا شاعیر بە ئاشكرا ئەوە
رووندەكاتەوە ،كە بەغدا ناوێكە بێسودە ،هیچ بایەخێكی بۆ كورد بەگشتی
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نییە ،چونكە بەغدا لە بەرامبەر شێركۆدا بێسودە ،شێركۆش وەك كورد
دەڕوانێتە بەغدا ،چونكە دواجار بەغدا بەزیانبەخشی كوردو ماف خواردنی
دەزانێت ،لەبەرئەوەی بەغدا داخراوەو ئەم داخرانەش بۆ خودو لە دەرەوەی
خود ،واتە سودی بۆ كەسێكی دی نییە ،چونكە سودی لە كرانەوەكەیدایەو
نەبوونی كلیلیش ئەم دەاللەتی بێسودیەمان بۆ روونرت دەكاتەوە ،جگەلەمش
پیاوەكانی بەغدای بە ماسیەكانی دیجلە پیشانداوە ،واتە بەغدا شاری
دەسەاڵتەو بەردەوام دژە كوردەو هیچ كاتێك بەغدا سودی بۆ كورد نییەو
نابێت ،چونكە لەبەرژەوەندی خۆی كاردەكات ،وەك دەڵێت:
بەغدا ...قفڵێكی داخراو
كلیلەكەی لە گیرفانی،
دڵدارێكی ون بوودایە.
بەغدا..نانێكی سوتاوە،
لەناو قوڕگی برسیی یەكاندایە ....هاوار دەكات
بەغدا ....بەغدا ....هەسانێكە ب ێ چەقۆیە
لەسكی ماسی دیجلە دا
ماسی  -سیروان  -ئەبینمەوە
..من تینویەتیم ل 56
 -3لەتیف هەڵمەت :لە شیعری(گەڕانەوەیەك بۆ سەرەتا)( )1973شاعیر لە
پایتەختەوە دەیەوێت بە گەڕانەوەی بۆ كفری پێگەی كفری وەك شار و وەك زێدی
خۆشەویستیش بە ئێمە بناسێنێ ،شاعیر دەیەوێت كفری و بەغدا بەراورد بكات،
بەاڵم بە گەرمای پایتەخت دەستپێدەكات ،بۆئەوەی گەرمای كفری لەال ساردتر
بێتەوەو بیكاتە كوێستان ،لە كاتێكدا كفریش گەرمیانە ،بۆیە كفری بۆ شاعیر بوون
و ژیانە ،رابردوە ،منداڵیە ،یادگارییە ،چونكە زێد هەروا بەئاسانی لەبیرناچێتەوەو
بەردەوامیش الی كەسەكە لە هەموو شوێنێك خۆشرتەو بەردەوام بەرزرادەگیرێت،
چونكە بریتییە لە بوونی خود ،وەك دەڵێت:
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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هەموو شەو ێ گەرمای پایتەخت..
وەكو شارە سیرە مۆزە
دوام ئەكەوێ
گەرمای پایتەخت بێسنورە..
ئەو كوێستانەی خۆشم دەوێ
زۆر زۆر دوورە..
ئای گەر ئێستا دەمتوانی بەڕاستی نەك بە خەیاڵ
دەبوومەوە بە مناڵ
چمكی كراسە شۆڕەكەمم
توند توند دەگرت بەدەم
بەرەو كفری هەڵدەفڕیم بەپ ێ نەك بە باڵ
لە قوواڵیی گۆمی چەمە ماتەكەیدا
ڕێژنەی رەشی عارەقم
دەشۆردەوەو و خۆم دەدایە بەر شاباڵی شنەی شەماڵ

 ..دیوان ل 137
هەروەها لەشیعری( بۆنی هەوری واڵتەكەم دەناسم)( )1975باسكردنە لە
واڵتی شاعیر كە كوردستانەو كوردستان بۆ شاعیر واتە بوون و ژیان و ناسنامەو
ئارامی بەخشین ،بۆیە ئەوەندە پێوەی پەیوەستە هەر بە بۆن و بەو مەودا دووریە،
هەوری واڵت دەناسێت ،ئەمەش ئەو پەیوەست بوونە رۆحی و خۆشەویستیەی
شاعیر دەردەخات بەرامبەر نیشتامن ،هەروەك یەعقوب و یوسف ،كە بە مەودایەكی
دوور بۆنی یوسف دەكات ،چونكە( یوسف ،واڵت) واتە بوون و ئایندەو هیواو ئومێد
بەخشە بە ئایندە ،چونكە كوردستان هێشتا نەبووەتە واڵت ،بەاڵم هێزی گۆڕین و
نەهێشتنی بەربەستەكانی هەیە ،وەك دەڵێت:
من بۆنی هەوری واڵتەكەم دەناسم
من بۆنی ئەو هەورانە دەناسم
كەبەسەر هەندرێن و
ئەزمەڕو
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باوەشاسواردا
تێدەپەڕن
بۆنی هەوری واڵتەكەم
چۆلەكەیەكە هەمیشە
دەنوك لە پەنجەرەی دڵم دەدات
ئەرێ هەوری واڵتە دورەكەم وەرە..
ئەم ئاسامنە چڵكنە ونكە
بەناودڵام ببارێ و
بۆنی كوردستان لە خوێنمدا بچێنە..ل195
كەواتە واڵت لەم دەقەدا واتە بوون ،هێزی ژیان ،خەون و هیواو ئومێد و ئایندە.
هەروەها لە شیعری(نیشتامنەكەی خ��ۆم)(  )1975ئەم شیعرە لە بەغدا
نورساوە ،واتە لە دووری نیشتامنەكەی كە كوردستانە نورساوە ،كەواتە دەق بۆ زێد
نەنورساوە ،بەڵكو بۆ نیشتامن نورساوە ،كەوایە دەقەكە پەیوەندی بە شاعیرو واڵت
و نەتەوەكەیەوە هەیە ،لێرەوە ئەو دەاللەتەمان پێدەبەخشێت كە نیشتامن واتە
بوون و ئارامی و خۆشەویستی ،بیركردن ،وەك دەڵێت:
ئەڕۆمەوە بۆ نیشتامنەكەم و
لەبەر خۆرەتاوی وەرزێكی دا دەمرم
دەرۆمەوە بۆ واڵتەكەم
لەبناری شاخێكی بەفریندا بە برسێتی رادەكشێم و
لەگەڵ كانییەكاندا پێدەكەنم
ئەڕۆمەوە بۆ شارەكەی خۆم
بەس نییە لەشم
تێكەڵی خاك و خۆڵی كوردستان دەبێ..ل189
بەدەر لەمەش پەیوەست بوونی رۆحی شاعیر بە نیشتامنەوە ئەوەندە بەهێزە،
هیچ یەكێك لەو كۆسپ و گرفتانەی كە بۆی دروستدەكەن ،لەپێناو الوازكردنی ئەم
پەیوەندیەدا ،نەك الوازی ناكات ،بەڵكو بەپێچەوانەوە هیواكان لە دڵیدا بەهێزتر
دەبن ،وەك دەڵێت:
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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دڵم دڵۆپە بارانێكەو
لووتكەی هەڵگورد دەدۆزێتەوە
بۆ هەركوێم بەرن
ئەستێرەی ئاسامنی واڵتەكەم دیارە
گەر چاوم هەڵكۆڵن بۆنی دەكەم
گەر دەستم ببڕن
بانگی دەكەم
گەر زمانم ببڕن
هەموو تۆزقاڵێكی لەشم گۆرانی بۆ دەڵێ..ل190
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ئەنجام
لە ئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوەیە دەگەینە ئەوەی كە:
ئەنجامە گشتییەكان:
-1بیرو هزری بیرمەندو فەیلەسوفەكان ،لۆژیكی بنچینەیی سەرهەڵدانی
سیمیۆلۆژیایە ،بەاڵم مێژووی كاركردن وەك میتۆدی سیمیۆلۆژی دەگەڕێتەوە
بۆ كارەكانی پێرس.
-2سیمیۆلۆژیا الی پێرس پەیوەستە بە لۆژیك و الی سۆسێر پەیوەستە بە
زمانەوە.
-3سیمیۆلۆژیا میتۆدێكە تایبەتە بە لێكدانەوەی نیشانەكان و ئامانجیش
لێكۆڵینەوەیە لە مانا شاراوەكان ،یان پەیوەندی مانا بە سەرچاوەكەیەوە لە
دەقی شیعریی نوێی كوردییدا.
ئەنجامە تایبەتییەكان:
-4ئایكۆن لە دەقی شیعریی كوردییدا پێگەیەكی بەهێزو بەرفراوانی هەیە،
چونكە زۆر لە وشەكان دەتوانن ببنە ئایكۆن ،بۆیە لەڕێگەی ئایكۆنەوە دەتوانرێت
زۆر لە ماناو جوانییەكانی دەقی شیعریی كوردی بخرێنەروو.
 -5ئیندێكس نیشانەیەكە كار لەسەر سەرچاوەو هۆكارەكانی نیشانەو
ئەنجامی هۆكارەكان دەكات ،ئەمەش لەپێناو خستنەرووی جوانی و بەهێزی
دەقی شیعریی كوردی.
-6هیام نیشانەیەكە كرانەوەیی لەبەرامبەر دەقدا دەكاتەوە ،بەوەی زۆر
لەماناو مەدلولەكانی دەق لەخۆدەگرێت ،بەو مانایەی چەند مەدلولێك لە یەك
هێامدا كۆدەكاتەوە.
-7ناونیشان یەكەمین بەربەست و ناسنامەی دەقەو لەهەمانكاتیشدا
هەڵگری ئاماژەو كۆدەكانە ،چونكە ئەمە وادەكات كە خوێنەر بەتامەزرۆیی و
متامنەوە رووبەرووی دەقەكە ببێتەوە ،جگەلەمەش كارنامەی ناونیشان دەقەكە
دیاریدەكات ،بۆیە پێویستە ناونیشان لەدەق ،یان دەق لەناونیشاندا بدۆزینەوە.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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 -8ناونیشان دەشێ(وشەیەك ،دەستەواژەیەك ،رستەیەك) بێت ،لەگەڵ
ئەمەشدا هەمان هێزی دەقی هەیەو بووەتە پاراتێكستی دەق ،چونكە دەق و
ناونیشان لە دەقی شیعری نوێی كوردیدا تەواوكەری یەكرتین.
-9رووداوە سیاسییەكان بەپێی قۆناغەكان كاریگەرییان لەسەر نیشانەو
ناونیشان و كەسایەتییەكانی دەق لەرووی بەكارهێنان ،یاخود پێبەخشینی
رۆڵەوە هەبووە.
-10كەسایەتی لەدەقی شیعرییدا بریتییە لەو نیشانەیەی كە كۆی
خاسیەتەكانی كەسایەتییەكە لەرێگەی ناوەكەوە لەدەقدا بەرجەستەو ئامادە
دەكاتەوە ،واتە ناوێك وەك نیشانە وزەیەكی چڕكراوەی تێدایەو لەسەر
خوێنەرە ئەم هێزە دەربخات.
-11كەسایەتییەكان لە قۆناغی یەكەم و دووەم دەقی شیعریی كوردیدا
زیاتر كەسایەتی ئەنتەرناسیونالیستین ،بەاڵم لە قۆناغی سێیەم و چوارەمدا
زیاتر كەسایەتی نەتەوەیین.
-12شوێن لە سیمیۆلۆژیادا لە چوارچێوەی ناو و شانۆ دەردەچێت ،بۆ ئەو
دەاللەتانەی كە شوێن بەپێی مێژوو و رووداوەكان لە خۆی گرتوون.
-13وێنەی شیعریی بە هەمان شێوە پێكهاتەیەكی رەنگاڵەییەو لەرێگەی
سیمیۆلۆژیاوە دەتوانرێت بەشە بچوكەكانی وێنەكەو ئەو ئاماژەو نیشانانەی
وێنە شیعرییەكە بە وردی لێكبدرێتەوە ،لەپێناو وێنە گەورەكەدا كە وێنە
شیعرییەكەیە.
-14وێنەی شیعریی لە هەموو قۆناغەكاندا خاوەن نیشانەی خۆیانن ،بەاڵم
لە قۆناغی چوارەمدا وێناكان ئاڵۆزتر دەبن و لێكدانەوەیان لەگەڵ دەاللەتەكان
ئاڵۆزترە.
-15بیرو ئایدۆلۆژیا رۆڵ��ی هەیە لە هەڵبژاردن ،یان بەكارهێنانی
كەسایەتییەكاندا ،بەواتا ئەو شاعیرانەی لەگەڵ دۆزی كوردستاندان،
زیاتر كەسایەتی كوردستانی بەكاردەهێنن ،ئەوانەی ئەنتەرناسیونالستی
بیریانكردوەتەوە ،زیاتر كەسایەتی ئەنتەرناسیونالیستی بەكاردەهێنن.
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 .26محمد فكرى الجزار  ،لسانيات االختالف(الخصائص الجاملية ملستويات
بناء النص يف شعر الحداثة) ،إيرتاك للطباعةو النرش و التوزيع  ،مرص الجديدة ،
ط  ، 2001 ،1ص181
 .27صالح فضل  ،بالغه الخطاب وعلم النص  ،عامل املعرفة  ،كويت 1992 ،
 ،ص . 236
 .28م .نوری ،جووت و گا شتێكی چاكە ،رۆژنامەی پێشكەوتن ،ژمارە(،)30
ساڵى،1920/11/1،18ل2
 .29م .فەوزی ،رۆژنامەی پێشكەوتن ،ژمارە( ،)51ساڵی ،1920/11/1،18ل1
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 .31زێوەر ،بەهار ،رۆژنامەی پێشكەوتن ،ژمارە( ،)52ساڵی،1921/4/1،21ل2
 .32عبدالله محمد الغذامى،ترشيح النص،مقاربات ترشيحيه لنصوص
شعرية معارصة ،دار الطليعة للطباعة و النرش ،بريوت ،لبنان،ط،1987 ،1ص110
33.GRERARD.GENETTE، SEUILS،EITION DE SEUIL،
PARIS،1987،P95
 .34محمد مفتاح  ،ديناميه النص تنظري وإنجاز  ،املركز الثقايف العرىب  ،بريوت
 ،لبنان  ،ط  ، 1990 ، 2ص . 72
 .35محمد فكرى الجزار ،العنوان و سيميوطيقا االتصال االديب ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،مرص ،ط  ،1998 ،1ص15
 .36عبدالرحمن طنكول ،خطاب الكتابة وكتابة الخطاب ،مجلة كلية االداب
والعلوم االنسانية ،فاس ،العدد(،1987)9ص 135
 .37محمد الهادى املطوى  ،شعريه عنوان كتاب الساق عىل الساق فيام هو
الفارياق  ،مجلة عامل الفكر  ،العدد ( ، 1999 )1ص . 457
 .38شادية شقرش ،سيميائيات العنوان ىف ديوان مقام البوح عبداللة القيس،
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ص270
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270
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 .44شادية شقرش ،سيميائيات العنوان ىف مقام البوح  ،سيمياء و النص
االدىب،جامعة بسكر 7،نوفمرب ،2000ص 270
 .45ئەحمەد هەردی ،رازی تەنیایی ،چاپخانەی زانكۆی سەالحەدین،چاپی
دووەم،1984،ل16
 .46هەمان سەرچاوە،ل17
 .47د .دڵشاد عەلی  ،دیالن و تاقیكردنەوەی شیعری  ،دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم  ،سلێامنی ،چ  ،2007 ، 1ل86
 .48كامل ژیر ،هەڵبەستەكانی ژیر،ل34
 .49د .دڵشاد عەلی  ،دیالنو تاقیكردنەوەی شیعری  ،ل113
 .50حميد لحمداىن  ،بنية النص الرسدى من منظور النقد االدىب ،املركز
الثقاىف العرىب للطباعة والنرش والتوزيع ،الدار البيضاء املغرىب  ،ط ، 2000 ، 3
ص 51
 .51عبدالرحمن بدعىل  ،شخصيات النص الرسدي  ،مجلة عالمات  ،عدد ()8
 ، 1999 ،ص . 76
52. YVES REUTER، INTRODUCTION À L’ANALYSE DU
ROMAN، EDITIONS NOATHAN/HER.PARIS،P51
 .53فليب هامون  ،سيميولوجية الشخصية الروائية ،ترجمة  :سعيد بنكراد،
دار الكالم الرباط  ،املغرب ،1990 ،ص33
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الثقاىف العرىب ،بريوت ،الدار البيضاء،ط،1990 ،1ص207
 .56فليب هامون  ،سيميولوجية الشخصية الروائية ،ترجمة  :سعيد بنكراد ،
دار الكالم الرباط  ،املغرب  ، 1990 ،ص9
 .57د .جميل حمداوى  ،سيمياء اسم العلم الشخىص يف الرواية العربية
. WWW.DOROOB
 .58پێگەی . SAIDBENGRAD . FREE.FR.OUR/ SPN
 .59فليب هامون ،سيميولوجية الشخصية الروائية ،ص80
 .60عىل عرشى زايد ،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العرىب املعارص،
دار الفكر العرىب ،القاهرة ،مرص ،1997،ص13
 .61عبدالقادر رحيم  ،علم العنونة ،ص . 264
 .62ابراهيم محمد محمد عبدالرحمن  ،استدعاء شخصية الحسني بن عىل ىف
الشعر العرىب الحديث  ،رسالة دكتورا  ،جامعة القاهرة  ، 2004 ،ص . 84
 .63د .خليل املوىس  ،قراءات يف الشعر العرىب الحديث و املعارص  ،منشورات
اتحاد الكتاب العرىب  ، 2000 ،ص . 35
 .64سعيد بنكراد  ،سيميولوجية الشخصيات الرسدية  ،دار مجدالوى  ،عامن
 ، ، 2003 ،ص . 106
 .65فليث هامون ،سيميولوجية الشخصية الروائية،ص80
 .66محمد ع �زام ،شعرية الخطاب ال�سردى ،االتحاد الكتاب العرب،
دمشق ، 2005،ص . 11
 .67فيليب هامون  ،سيمولوجيه الشخصيات الروائية ،ص . 218
 .68فيليب هامون  ،سيمولوجيه الشخصيات الروائية ،ص . 9
 .69د .دڵشاد عەلی ،دیالن و تاقیكردنەوەی شیعری ،ل 90
. .70پۆل رۆپسن  1976 98-18 / 4 / 9لە برنستون(نیوجەرسی) لەدایك
بووە ،لە ساڵی  1923 – 1920لە زانكۆی كۆڵۆمبیا وانەی وتوەتەوە و لەكۆمپانیای
یاسایی كاریكردوە ،بەاڵم زوو وازیهێناوە،لەساڵی  1930ڕێز لێنانی جیهانی
وەرگرتوە ،بەدەر لەمەش دەنگخۆش بووەو زۆربەی گۆرانییەكانی لەسەر
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رسودی ئاینی زنجی و سەردەمی كۆیالیەتی و كاركردن و الیەنی كۆمەاڵیەتین،
بە( )25زمان گۆرانی بۆ ئاشتی و دادپ��ەروەری وتووە ،لە چلەكانی سەدەی
بیستەمەوە دژی ڕەگەز پەرستی وەستاوەتەوە پشتیوانی كرێكارانی كردووە،
لە ساڵی  1950ئەمریكا پاسپۆرتەكەی لێوەرگرتەوەو()8ساڵ ملمالنێی كرد بۆ
وەرگرتنەوەی و پاش وەرگرتنەوەی دەستیكردەوە بە گەشتكردن ،لە ساڵی 1963
بەهۆی باری تەندروستیەوە وازی لەكار كردن هێناوە.
 .71جەمیلە لە ساڵی  1935لە گەڕەكی قسبەی كۆن لە جەزائیری پایتەخت،
لە باوكێكی بەڕەگەز تونسیو دایكێكی جەزائیری ڕۆشنبیر لەدایك بووە ،تاقانەی
حەوت برا بووە ،ئەم شۆڕشگێڕیەی لە باوك و دایكیەوە وەرگرتوە ،لە ساڵی
 1956هاوكاری شۆڕشی جەزائیری كردوە ،لەگەڵ ئەوەی خوێندكار بووە و
كاری زۆری بە جەرگانەی كردوە ،چەكی دەگواستەوەو بۆمبی دەچاند لەو
شوێنانەی كە داگیركەرەكان پێیدا تێدەپەڕین ،ئەمەش وایكرد ببێتە داواكار
الی فەرەنسیەكان ،لە ساڵی  1957شانی بریندار كراو بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لە
خەستەخانە ڕوبەڕوی چەندین ئەشكەنجە بوویەوە ،وەك هەڵواسین و كارەبا
تاوەكو هاوەڵەكانی ئاشكرا بكات ،بەاڵم یەك وشەی نەدركاند ،بۆیە ناچار بوون
لە  1958 / 5 / 7سزای لەسێدارەدانی بۆ دەربكەن ،لەبەرامبەر دادگادا وتی
دەزانن بە كوشتنم ئازادیش لە واڵتەكەماندا دەكوژن ،دوای سێ ساڵ زیندانی
گواسرتایەوە بۆ فەرەنسا ،بۆئەوەی سێ ساڵی تر لەوێ بەند بكرێ ،پارێزەرە
فەرەنسیەكەی كە(جاك فیرجیس) بڕوای بە مافی گەالن هەبوو ،ئەم دۆسیەی
بەرەو رای گشتی بردو لە واڵتانی ئەوروپی چەندین پشتیوانی بۆ كۆكردەوە
و كێشەكەی بووە كێشەیەكی جیهانی و مافی مرۆڤ ،ئەمەش فەرەنسیەكانی
ناچاركرد كە لەسێدارەدانی جەمیلە دوابخەن و لە ساڵی  1962بەهۆی دانوسان
و ڕێكەوتنی(پیغیان) ئازادكراو گەڕایەوە جەزائیر و بووبە سەرۆكی یەكیەتی
ژنانی جەزائیر و شویكرد بە پارێزەرەكەی.
 .72عەولەسیس بە ناوەكەیدا كەسێكی الواز پیشان دەدات ،بەاڵم الوێكی
بااڵ بەرز و باریك بووە و سیسیەكەی بۆ باریكیەكەی دەگەڕێتەوە ،یەكێك بووە
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لە ئەندامانی كۆمەڵەی الوان و زۆرجار چاالك بووە و كوڕێكی كورد ویست
بووەو بە جدی دڵسۆزی گەل و نیشتامن بووە ،لە ڕاپەڕینی بەردەركی سەرای
سلێامنی  1930كە دژی هەڵبژاردن وەستانەوە ،لەگەڵ لەبێكەسدا یەكەم
هەڵمەتی پەالماردانی دەستپێكردوە ،ئەم پیاوە بەبێ سڵكردنەوە هێرشی
بردووە و دوای ئەوەی بەسەختی دەپێكرێت ،بەاڵم هەڵدەستێتەوە و ئەو
چەكدارەی كە خەڵكێكی زۆری كوشت و بریندار كرد ،عەولە سیس پەالماری
دەدات و دەیكوژێ ،ئینجا خۆیشی شەهید دەبێ.
 .73هەڵبەستەكانی ژیر،ل43
 .74بەشیر موشیر لە پەنجاكانی سەدەی بیستەمدا ،لەناوچەی حەیدەرخانە
لەناوەڕاستی بەغدا بەرگدروو ب��ووە ،بەدەرلەمەش بەرگدرووی تایبەتی
كەسایەتییە سەربازیەكان و بنەماڵەی پاشایەتی بوو ،چونكە بەوە نارسابوو ،كە
خاوەن مەقەستێكی ئاڵتوونی بووە ،دواتر دوكانەكەی دەكاتە كتێبخانە.
75. HTTP://WWW.KURDIPEDIA.ORG/?LNG=11&Q=2611
 .76لە ساڵی  1925لە(كیسانگان)ی بەشی كۆنگۆی رۆژهەاڵت لەدایك
بووە ،لە هەڵبژاردنی ئایاری  1960پاش ملمالنێكی زۆر لەگەڵ ركەبەرەكانی كە
زیاتر لە( )100حزب دەبوون ،سەركەوتنی بەدەستهێنا ،بەاڵم بەلیجیكا ویستی
هەڵبژاردنەكە هەڵبوەشێنێتەوە ،بەاڵم فشاری گەل ناچاردكرد ،داوا لە لۆمۆمبا
بكات حكومەت پێكبهێنێت و یەكەمین حكومەتی كۆنگۆی هەڵبژێراو لە / 23
 1960 / 6دروستكراو پاشای بەلجیكا(بودوان) بە فەرمی حكومی تەسلیمكرد و
لە یەنایەری  1961بەلجیكیەكان تیرۆریانكرد.
لۆمۆمبا بزوتنەوەیەكی نیشتامنی لەساڵی  1958دروستكردوە ،كە
بەهێزترین بزوتنەوەی سیاسی بووە لە كۆنگۆ و خاوەن جەماوەرێكی زۆربووە
و خۆپیشاندانی زۆری دژی داگیركەران كردووە ،بۆ ماوەی ساڵێك گیراو بەهۆی
دانوسانەوە ئازادكراوە ،بەمەش لەگەڵ ئەوەی ژیانی بۆ ئازادی و سەربەخۆیی
گەلەكەی لە دژی داگیركەر تەرخانكردبوو ،بەاڵم دواجاریش گیانی دەكاتە
قوربانی نیشتامن.
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. .77ئیمپریالی
. 78گیڤارا(/14یۆنیۆ 1967/10/89-192/شۆڕشگێڕێكی كوبی وماركسیەكی
ئەرژەنتینی ،دكتۆرو سەركردەی سەربازی بووەو یەكێكە لە كەسایەتییە
جیهانیەكان و بووەتە هیامی رووبەرووبوونەوەی گەالن،و تا ئێستاش چەندین
وتار و شیعر و فلیم ...تاد لەسەر نورساوە ،بەپێی گۆڤاری تایمی ئەمریكی لەناو
ئەو سەد كەسەدایە كە زۆرترین كاریگەریان لەسەدەی بیستەمدا هەبووە،
یەكێك لە هەڵوێستە گرنگەكانی لەساڵی  1964بە نوێنەری كوبا چووە ئەمریكا،
بۆئەوەی وتەی كوبا لە نەتەوە یەكگرتوەكان بخوێنێتەوە و تێیدا زۆر بە توندی
رەخنەی لە نەتەوە یەكگرتوەكان گرت ،كە توانای رووبەروبوونەوەی ئەو
سیاسەتە وەحشیانەیەی نییە ،كە دژی رەشپێستەكان دەكرێ لە باشوری ئەفریقا
و ڕۆژانە منداڵەكانیان دەكوژن ،تەنها لەبەرئەوەی ڕشپێسنت.
لە راستیدا گیڤارا بەهۆی یەكێك لە هاوەڵەكانی كە سیخوی بۆ()CIA
دەكرد ،پاش ئەشكەنجە شوێنەكەیان زانی و  15000سەربازی پۆلیڤی لە
دۆڵێكدا( )16كەس گەمارۆدەدەن ،پاش شەڕێكی زۆر گیڤارا بە پێكراوی
دەگیرێ ،بە فەرمانی سەرۆكی پۆلیڤیا(رینییە باریینتۆس) فەرمانی كوشتنی
دەدا ،بەاڵم(ماریو تیوانی) دەیكوژێت ،نەك برادۆی.
. .79دەبێت ئادەمیزاد بێـت
. 80د .مصطفی ناصف،الصورە االدبیە،دار مرص للطباعە ،القاهرە،1958،ص3
. 81د.جابر احمد عصفور ،الصورە الفنیە فی الرتاث النقدی و البالغی،دار
الثقافە للطباعە و النرش ،القاهرە،1974،ص323
. 82روز غ��ری��ب ،التمهید ف��ی النقد ال��ح��دی��ث ،دار املكشوف،
بیروت،1971،ص192
. .83د .احمد نصیف الجنابی ،فی الرؤیە الشعریە املعارصە ،مطبعە
الجمهوریە ،بغداد،د.ط،ص119
. 84نازك املالئكە ،الصومعە و الرشفە الحمراء ،بیروت،ط،1979 ،2ص160
. .85سەردار ئەحمەد حەسەن گەردی ،بنیاتی وێنەی هونەری لە شیعری
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كوردیدا( ،)1991 - 1970دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێامنی،2004 ،،
ل 42
. .86لوقامن رەئوف ،بنەماكانی مۆدێرنە لە شیعرەكانی شاعیردا ،دەزگای
چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێامنی،2009،ل 67
. .87سەردار ئەحمەد حەسەن گەردی ،بنیاتی وێنەی هونەری لە شیعری
كوردیدا( ،)1991 - 1970دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێامنی،2004 ،
ل 47
.88د .دڵشاد عەلی ،دیالن و تاقیكردنەوەی شیعری،ل84
.89د .كاظم مؤنس ،دراسات نقدیە فی جاملیات ،عامل الكتب الحدیث،
االردن ،2006 ،ص .111
. 90د .عامد الخطیب ،مبادی النقد التطبقی ،دار الجنان للنرش والتوزیع،
عامن ،گ  ،2003 ،3ص .68
. 91د .كاظم مؤنس ،دراسات نقدیە فی جاملیات ،عامل الكتب الحدیث،
االردن ،2006 ،ص .111
. 92واالس مارتن ،نظریات الرسد الحدیثە ،ترجمە  :حیاە جاسم ،الهیئە
العامە لشؤون املطابع االمیریە ،1998 ،ص60
 . 93گواتیامال دەكەوێتە ئەمریكای ناوەڕاست لە باكوریو باشوریشەوە
مەكسیك و لە باكوری ڕۆژئاواوە زەریای هادی ،لە  4یۆنیۆی  1944بەهۆی
خۆپیشاندان مانگرتنی سەرتاسەریەوە(خۆرخی ئوبیكۆ) ناچاركرا ئیستیقالە
بكات و جەنەراڵ(خوان فرید بوسنی) وەك بەدیل چووە شوێنی ،بەاڵم لە()20
ئۆكتۆبەری هەمان ساڵ بە كودەتای سەربازی فرانسیسكو خافیر لەسەر
كار البراو لیژنەی سەربازی واڵتی بەڕێوەبرد ،بەهۆی هەڵبژاردنەوە نوسەر
و مامۆستای بەناوبانگ و گەورە(خوسیە ئەریفالو بیرمیحۆ) كە لە منفاو لە
ئەرجەنتین بۆ ماوەی( )14ساڵ دەژیا 85% ،دەنگەكانی بەدەستهێنا حوكمی
گرتە دەس��ت ،بەمەش بووە یەكەمین سەرۆكی هەڵبژێراوی واڵت ،دوای
ئەمیش(جاكوبو ئەربینز غوزمان) حوكمی گرتە دەست ،لە ساڵی  1954دا
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بەپێی كودەتایەك كە ئەمریكا ڕێكی خستبوو لەسەر كار البرا ،چونكە غوزمان
سۆسیالیستی بوو ،لەترسی ئەوەی نەچێتە پاڵ روسیا ،چونكە لەوكاتەدا شەڕی
سارد لە نێوان ئەمریكا و روسیا چەند ساڵێك بوو دەستی پێكرد بوو ،لەساڵی
 1954كۆلۆنیۆل(كارلۆس كاسیتو) بووە سەرۆك و لە ساڵی( )1957لە الیەن
پاسەوانەكانییەوە تیرۆر كرا ،پاشان بە هەڵبژاردن جەنەراڵ(میگێل بدیغو راس
فوینتس) بە هەڵبژاردن دەسەاڵتی گرتە دەست.
 .94د .دڵشاد عەلی ،دیالن و تاقیكردنەوەی شیعری،ل88
 .95كامل ژیر ،هەڵبەستەكانی ژیر ،دەزگای چاپەمەنی ڕۆژ ،سوید،2002 ،
ل .30
. .96هەمان سەرچاوە ،ل .30
 .97بەندیخانەی باستیل لە بنچینەدا وش��ەی( )BASTIDEبە فەرەنسی
واتە قەاڵ ،یەكێكە لەو بەندیخانانەی كە لە فەرەنسا لە نێوان()1382-1370
وەك قەاڵی بەرەنگاریكردن لە پاریس دروستكراوە ،پاشان بووەتە بەندیخانەی
نەیارو سیاسی و ئاینیەكان كە دژی دەوڵەتن ،بۆ ماوەیەك زۆر سمبڵی زوڵم
و تاوان بوو ،شۆڕشی فەرەنسی لە  14یۆلیۆ  1789یەكەم بروسكەی لێرەوە
سەریهەڵداو تا ئێستاش فەرەنسا لەم یادەدا ئاهەنگ دەگێڕێت بەوەی ڕۆژی
نیشتامنی فەرەنسایە.
 .98كاتراز لە دوورگەیەكدا لە سانفرانسیسكۆ لە ئەمریكا كە بە بەندیخانەی
بەردەكەش ناوبراوە ،لە سااڵنی( )91933-185بەندیخانەی سەربازی بووە
و لە ساڵی  1934بووە بە بەندیخانەی ئەمریكاو لەساڵی  1963داخرا ،بە
دایكی بەندیخانەكانی ئەمریكا نارساوە و تێیدا تاوانبارە مەترسیدارەكانی تێدا
بەنددەكرێت ،چونكە ترسی راكردنیان هەیە ،یان ئەوانەی مەترسیدارن و تێیدا
هەموو جۆرە سزادانێك ئەنجامدراوە و پاش داخستنی بووەتە شوێنی گەشتیار
و تا ئێستاش چەندین فیلمی سینەمای لەسەر دەركراوە.
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سەرچاوەكان

یەكەم  :كوردییەكان:
 -1دیوانەكان:
.1ئەنوەر قادر محەمەد ،زریان و زایەڵەو زنار ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی
چاپ و باڵو كردنەوە ،سلێامنی2004 ،
.2ئەنوەر شاكەلی ،پرۆژەی كودەتایەكی نهێنی ،دار الجاحڤ ،بەغدا1973 ،
.3ئەفشین بەهاری زەڕ ،خەوەبەردینە ،پەخشگای ئازادی ،كوردستان،
2709
.4ئەحمەد هەردی ،رازی تەنیایی ،چاپخانەی زانكۆی سەالحەدین،چ ،2
1984
.5تەحسین ئیرباهیم دۆسكی ،مەم و زینا ئەحمەدێ خانی ،دەزگای
سییرێز ،دهۆك2008،
.6جاللی میرزاكەریم ،رێگا دوورەكانی چاومان ،كتێبخانەی سلێامنی1992 ،
.7حەسیب قەرەداخی ،فەرهەنگی خەم(،بەرگی یەكەم،دووەم) ،دەزگای
ئاراس2002 ،
.8دلێر میرزا :دیوانی نوری وەشتی ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاپ و باڵو
كردنەوە ،سلێامنی2002 ،
.9صادق بهاالدین ئامێدی ،دیوانی مەالی جەزیری ،چاپی یەك ،كۆڕی
زانیاری كورد ،بەغدا.1977،
.10شێركۆ بێكەس،تریفەی هەڵبەست ،چاپخانەی سلامن االعڤمی ،بغداد،
1968
.11شێركۆ بێكەس ،دیوانی شێركۆ بێكەس ،پ��رۆژەی كتێبی دانسقە،
سلێامنی2002 ،
.12شێركۆ بێكەس ،من تینویەتیم بە گڕ دەشكێ ،دار الحریە للگباعە،
بغداد1973 ،
.13عبدوڵال پەشێو ،دیوانی دكتۆر عەبدوڵاڵ پەشێو ،هەولێر1996 ،
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 .14عەبدوڵاڵ ئاگرین ،دیوانی كامەران موكری ،چاپخانەی رۆشنبیری و
الوان1987 ،
 .15كامل ژیر ،نازەنین ،چاپخانەی نور ،بەغدا1957 ،
 .16كامل ژیر ،هەڵبەستەكانی ژیر ،دەزگای چاپەمەنیی رۆژ ،سوید2002 ،
.17كیومرس نیك رەفتار ،دیوانی بێسارانی ،ئەمینداری گشتی رۆشنبیری
و الوان1982 ،
.18گیو موكریانی ،دیوانی سامل ،كردستان3594 ،
 .19لەتیف هەڵمەت ،دیوانی لەتیف هەڵمەت ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی
چاپ و باڵوكردنەوە ،سلێامنی2005 ،
 .20د .مارف خەزنەدار ،دیوانی دیالن،چاپخانەی ئەسعەد ،بەغدا1969 ،
.21محەمەدی مەال كەریم ،دیوانی گۆران ،كۆڕی زانیاری عیراق1980 ،
 .22مەال عەبدولكەریمی مودەرس ،فاتح عەبدولكەریم ،دیوانی نالی،
انتشارات كوردستان،سنە1389،
 .23مەال عەبدولكەریمی م��ودەرس ،محەمەدی مەال كەریم ،دیوانی
مەحوی ،انتشارات كوردستان1389،
 .24مەال عەبدولكەریمی م��ودەرس ،دیوانی مەولەوی ،باڵوكەرەوەی
كوردستان1378،
 -2كتێبەكان
.25د.دڵشاد عەلی ،دیالن و تاقیكردنەوەی شیعری ،دەزگ��ای چاپ و
پەخشی سەردەم ،سلێامنی ،چ .2007 ،1
 .26سەردار ئەحمەد حەسەن گەردی ،بنیاتی وێنەی هونەری لە شیعری
كوردیدا( ،)1991 - 1970دەزگای چاپو پەخشی سەردەم ،سلێامنی2004 ،
 .27نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد ،فەرهەنگی زاراوەی ئەدەبی و ڕەخنەیی،
بەڕێوەبەرایەتی چاپو باڵوكردنەوەی سلێامنی2011 ،
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دووەم :عەرەبییەكان:
 .28د .ابراهيم انيس ،داللة االلفاض ،مكتبة االنجلو املرصية،ط.1985 ،5
 .29احمد مؤمن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان املطبوعات الجامعية،
بن عكنون ،الجزائر2002 ،
 .30د.احمد نصيف الجنايب ،يف الرؤية الشعرية املعارصة ،مطبعة الجمهورية،
بغداد،د.ط
.31احمد يوسف ،الدالالت املفتوحة ،مقاربة السيميائية يف فلسفة العالمة،
الدار العربية للعلوم2005،
 .32احمد يوسف ،السيميائيات الواصفة ،املنطق السياميئ وجرب العالقات،
مركز الثقايف العريب ،بريوت.2005 ،
 .33امربتو ايكو ،العالمة ،تحليل املفهوم و تاريخة ،ترجمة :سعيد بنكراد،
املركز الثقايف العريب،بريوت2007،
 .34اميل بنفنست ،يف مدخل ايل السيميوطيقا ،ت  :سيزا قاسم ،دار الياس
العرصية ،ب .ط ،ج .2
 .35ان اينو ،السميائية االصول و القواعد و التاريخ ،ترجمة :رشيد بن املالك،
دار مجدالوي للنرش و التوزيع2008 ،
 .36اندرية مارتيية ،مبادي اللسانيات العامة ،ت :د.احمد جمعة،
دمشق1984،
.37برنارد توسان ،ما هي السيميولوجيا ،ترجمة :محمد نظيف،دار افريقيا
الرشق2000 ،
 .38بسام طقوس ،سيمياء العنوان ،وزارة الثقافة ،عامن ،االردن ،ط.2001 ،1
 .39د .بشري تاوريريت ،مناهج النقد االديب املعارص ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب2008،
 .40بويل كوبيل ،ليتسا جانز ،اقدم لك علم العالمات ،ترجمة جامل الجزيري،
املجلس االعيل للثقافة.2005 ،
 .41بيري غريو ،السيمياء ،ترجمة  :أنطوان أبو زيد ،منشورات عويدات،
بريوت ،باريس.1984 ،
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 .42بيري جريو ،االسلوب واالسلوبية ،ترجمة:د .منذر عيايش ،مركز االمناو
القومي ،لبنان2008،
 .43تريكو جول ،املنطق الصوري ،ترجمة :محمود يعقويب ،ديوان مطبوعات،
ط .1992 ،1
 .44تزفيتان ت��ودوروف ،ميخائيل باختني املبدا الحواري ،ترجمة :فخري
صالح ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،ط1996 ،2
 .45توماشفسيك ،الشكالنيون الروس ،نظرية املنهج الشكيل ،ترجمة :ابراهيم
الخطيب ،رشكة املغربيه للنارشين املتحدين ،الرباط ،ط .1983 ،1
 .46د.جابر احمد عصفور ،الصورة الفنيية يف الرتاث النقدي و البالغي،دار
الثقافة للطباعة و النرش ،القاهرة1974،
 .47جان ماري و االخرون ،العالماتية و العلم النص ،ترجمة :منذر عيايش،
مركز االمناو الحضاري ،سوريا2009،
 .48د .جميل حمداوي ،بناء املعني السيميايئ يف النصوص و الخطابات،
مغرب.2011 ،
.49جورج مونان ،مقدمة للسيميولوجيا ،باريس.1970،
.50جوزيف ميشال رشيم ،دليل الدراسات االسلوبية ،املؤسسة الجامعية
للدراسات و للنرش ،بريوت.1987 ،
 .51جريار دولودال ،السيميائيات أو نظرية العالقات ،ترجمة  :د .عبدالرحمن
بوعيل ،دار الحوار ،سوريا ،ط .2004 ،1
 .52حامد خليل ،املنطق الرباجاميت عند تشارلز بريس ،مؤسسة الرباجامتية،
دار ينابيع ،سورية.1996،
 .53حسن بحراوي ،بنيه الشكل الروايئ ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار
البيضاو ،ط .1990 ،1
 .54حميد لحمداين ،بنيية النص الرسدي من منظور النقد االديب ،املركز
الثقايف العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،الدار البيضاو املغريب ،ط .2000 ،3
 .55حنون مبارك :دروس يف السيميائيات ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاو،
املغرب ،ط.1987 ،1
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 .56د.خاليد حسني ،شؤون العالمات ،من التشفري ايل التأويل ،دار التكوين
للتأليف و الرتجمة والنرش ،دمشق2008 ،
 .57د.خليل املويس ،قراوات يف الشعر العريب الحديث و املعارص ،منشورات
االتحاد الكتاب العريب.2000 ،
 .58دانيال تشاندلر،اسس السيميائية ،ترجمة:د .طالل وهبة ،املنظمة
العربية للرتجمة ،بريوت2008،
 .59د.رظوان ظاظا ،مدخل ايل مناهج النقد االديب ،عامل املعرفة ،كويت.1997،
 .60روبرت شولز ،السيمياء والتأويل ،ترجمة :سعيد الغامني ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش،ط1994 ،1
 .61روز غريب ،التمهيد يف النقد الحديث ،دار املكشوف ،بريوت.1971،
 .62سامي سويدان ،مقاربه سيميائية قصصية ،اللص والكالب لنجيب
محفوض ،الفكر العريب املعارص ،بريوت1982 ،
 .63ستيفن اوملان ،دور الكلمة يف اللغة ،ترجمة :كامل برش ،دار غريب
للطباعة و النرشو التوزيع ،القاهرة،1974،
 .64سعيد بنكراد ،السيميائيات و مفاهيمها وتطبيقاتها ،دار الحوار للنرش
والتوزيع ،الزقية سورية ،ط 2012 ،3
 .65سعيد بنكراد ،سيميولوجية الشخصيات الرسدية ،دار مجدالوي ،عامن،
.2003
 .66سعيد بنكراد ،مدخل ايل السميائيات ،الرسدية ،منشورات االختالف،
الجزائر ،ط .2003 ،2
 .67د.سعيد علوش ،معجم املصطلحات االدبية املعارصة ،دار الكتاب
اللبناين ،بريوت.1985 ،
 .68سيزا قاسم ،نرص حامد ابو زيد و أخرون ،مدخل ايل السيموطيقا ،الدار
البيضاو ،املغرب ط .1987
 .69سيزا قاسم ،حول بعض املفاهيم و االبعاد السيميوطيقا ،دار الياس
املرصية ،القاهرة ،ط،1،1986
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 .70شكري محمد عياد ،للغة واإلب��داع ،مبادئ علم االسلوب العريب،
انرتناشيونال برس ،القاهرة ،ط1988 ،1
 .71صالح فضل ،بالغه الخطاب وعلم النص ،عامل املعرفة ،كويت.1992 ،
 .72د.صالح فضل،علم االسلوب والنظرية البنائية ،دار الكتاب اللبناين،
بريوت ،دار الكتاب املرصي ،القاهرة ،ط2007.،1
 .73عادل فاخوري ،السيمياء( التيارات يف السيمياء) املوسوعة الفلسفية
العربية ،معهد االمناو العريب،ط1988 ،1
 .74عبدالرحمن بدوي ،منطق ارستو ،دار املطبوعات ودار القلم الكويت،
بريوت.1980 ،
 .75عبدالقادر رحيم ،علم العنون ،دار التكوين للتأليف والرتجمة والنرش،
دمشق ،سوريا.2010 ،
 .76عبدالله ابراهيم واخرون ،معرفة االخر ،مدخل ايل املناهج النقدية
الحديثة ،املركز الثقايف العريب ،دار البيضاء ،املغرب ،ط 1996 ،2
 .77عبدالله محمد الغذامي ،الخطيئةو التكفري ،النادي االديب الثقايف ،جده،
السعودية ،ط.1985 ،1
 .78عبدالله محمد الغذامي،ترشيح النص،مقاربات ترشيحية لنصوص
الشعرية املعارصة ،دار الطليعة للطباعة و النرش ،بريوت ،لبنان،ط1987 ،1
 .79عبدامللك مرتاض ،تحليل الخطاب الرسدي ،معالجة تفكيكية سيميائية
مركبة لرواية(زقاق املدق)،ديوان املطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،ط
.1995 ،1
 .80عبدامللك مرتاض ،التحليل السيميايئ للخطاب الشعري ،منشورات اتحاد
الكتاب العرب ،دمشق.2005 ،
 .81عبدالواحد املرابط ،السيمياء العامة و سيمياء االدب ،الدار العربية
للعلوم نارشون ،بريوت2010 ،
 .82عثامن امني ،الفلسفة الرواقية ،مكتبة النهضة املرصية ،ط.1958،109 ،2
 .83عدنان حسني قاسم ،االتجاه االسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب ،الدار
العربية للنرش والتوزيع ،مرص2000 ،
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 .84عزت محمد جاد ،نظرية املصطلح النقدي ،الهيئة العربية العامة،د .ط،
د .ت.
 .85د .عصام خلف كامل ،االتجاه السيميولوجي و نقد الشعر،دار فرحة
للنرش و التوزيع ،مرص2003 ،
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النص الشعري الكردي من منظور سيمولوجي
( )1975-1950الكرمانجية الجنوبية
يتناول هذا البحث علم السيمولوجيا  ،باعتباره أحد املناهج النقدية
الحديثة مابعد البنيوية  ،ومع ذلك فقد استخدم هذا العلم منذ القدم يف
املجاالت املختلفة  ،كاملنطق  ،الفكر  ،اللغة  ،األدب  ،النقد ...الخ
ولهذا يوىل به اليوم إهتامماً بالغاً ضمن املناهج النقدية الحديثة ،ويعزى
هذا األهتامم به إىل كونه منهجاً وافياً وشامالً  ،ومع ذلك فان للفكر السيمولوجي
تاريخاً قدمياً وجد مع ظهور الفكر واملنطق  ،غري انه عرف نفسه من خالل املنطق
والعمل الطبي  ،بعدئذ خطا خطوات جيدة يف عهد الرواقيني واغسطني وجون
لوك  .طبقاً لهذا اصبح ميتلك تاريخاً طويال واتجاهاً واسعاً للعمل يف املجاالت
املختلفة  ،غري انه غدا علامً مستقالً يف زمن بريس وسوسري .
وأصبح األمريكيون يستعملون بفضل ب�يرس يف دراساتهم كلمة
( )-SEMOTIQEللمصطلح بينام استخدم االوربيون( )SEMOLOGEطبقاً
ملا أشاعه سوسري .
ان هذه الرسالة محاولة لتحديد وعرض مقام ودور املنهج السيمولوجي
وتبيان العالمة وأنواعها يف النص  ،وطبقت عىل مناذج ( )14شاعرا ً من جيل 1950
  1975وهم (عبدلله كوران  ،ديالن  ،كامران موكري  ،أحمد هردى  ،كامل زير ،نور وه شتى  ،حسيب قرداغى  ،شريكو بيكه س  ،عبدلله به شيو  ،أنور شاكىل ،
جالل مريزا كريم  ،لطيف هلمت  ،أنور قادر محمد  ،سواره ).
وقد وزعوا عىل أربع مراحل  :املرحلة األوىل  ، -1958 1950املرحلة الثانيية
 ، 1961 - 1958املرحلة الثالثة  ، 1970 1961-املرحلة الثالثة  1975 1970-لذا
تضمن البحث ثالثة فصول ومحاور  :الفصل األول الذي يتكون من ثالثة محاور
 ،املحور األول يتناول مفهوم وتعريف السيمولوجيا وكمدخل تعريفي استعرض
الباحث تعريفات مختلفة  ،ثم سلط الضوء عىل تاريخ السيمولوجيا إبتداءا ً من
اليونان  ،الرواقيني  ،بريس وسوسري  ،روسيا  ،بريطانيا  ،والجهود عند العرب
والكرد ) عقب ذلك تناول الباحث مواضيع سيمولوجية (املنطق  ،اللغة  ،األدب)
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

477

ويف املحور الثاين  ،تم الحديث عن املدارس السيمولوجية وهي (األمريكية ،
الفرنسية  ،الروسية  ،األيطالية ) ويف املحور الثالث تناول الباحث مناهج التفسري
السيمولوجي لألدب .
وتناول يف الفصل الثاين أنواع العالمة يف نصوص الشعراء  ،ومن أجل
توضيح ذلك ألقي الضوء عىل تعريفات متنوعة للعالمة  ،ووجودها لدى كل من
(بريس  ،سوسري  ،اوكدن وريجارد  ،موريس ) ووضحت عنارص العالمة (االيقون ،
اينديكس  ،الرمز ) وفق أربع مراحل وذكر أمثلة لكل من هذه العنارص .
وخصص الفصل الثالث ألنواع السيمولوجيا يف نصوص الشعراء  ،ولتوضيح
ذلك تناول الباحث سيمولوجيا العنوان  ،سيمولوجيا الشخصية  ،سيمولوجيا
الصورة الشعرية  ،سيمولوجيا املكان .

478

د .لوقمان رەئوف

THE TEXT OF KURDISH POETRY FROM SEMIOLOGY
PERSPECTIVE
1950 - 1975 SOUTH KIRMANJ
THIS THESIS DEALS WITH THE SCIENCE OF
SEMIOLOGY، REGARDING SEMIOLOGY IS ONE OF THE
NEW CRITICAL METHODS AFTER STRUCTURALISM
،BESIDES ALONG HISTORY IT AFFECTED THE
DIFFERENT FIELDS SUCH AS LOGICS، THOUGHT،
LANGUAGE، LITERATURE، CRITICISM، ETC. THAT›S
WHY THIS METHOD HAS AN IMPORTANT VALUE IN
THE MODERN CRITICAL METHODS TODAY ، AND THIS
VALUE COMES FROM THE GENERALIZATION OF THIS
METHOD ; FURTHERMORE، THE IDEA OF SEMIOLOGY
IS A THOUGHT WHICH HAS A VERY ANCIENT HISTORY
AND IT EXISTED WITH THINKING AND LOGICS. BUT
IT INTRODUCED ITSELF THROUGH MEDICAL WORKS.
THEN IT SKIPPED A GOOD STEP IN THE ERA OF THE
STOICS، AGOSTINDA AND JOHN LOCKE. ACCORDINGLY
IT BECAME THE OWNER OF A LONG HISTORY AND A
WIDE DIRECTION OF WORKING IN THE DIFFERENT
FIELDS. BUT IN THE ERA OF PERRSE AND SAUSSURE IT
BECAME AN INDEPENDENT SCIENCE AND SEPARATED
FROM THE OTHER SCIENCES. THAT›S WHY THE
AMERICANS USE THE WORD(SEMIOTIQUE) DUE TO
479
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PERSSE›S TERM، AND THE EUROPEANS USE THE TERM
OF( SEMIOLOGIE ) OF SAUSSURE.
THIS THESIS IS AN EFFORT TO IDENTIFY AND
DISPLAY THE LOCATION AND THE ROLE OF SEMIOLOGY
METHOD ، AND FINALLY THE SIGNS AND THE SORTS
OF SIGNS IN THE TEXT. FOR THIS PURPOSE( 14 ) POETS
ARE USED BETWEEN THE YEARS 1950 – 1975، THEY ARE(
GORAN ، DILAN ، KAMARAN MUKRI ، AHMAD HARDI ،
KAMIL ZHEER ، NURI WASHTI ، HASSIB QARADAKHI،
SHERKO BEKAS،ABDULLA PASHEW ، ANWAR SHAKALI
،JALALI MERZA KARIM ، LATIF HALMAT، ANWAR QADIR
MUHAMAD، SWARA ) AND DIVIDED ON FOUR STAGES
THAT ARE : FIRST STAGE 1950- 1957. SECOND STAGE 19581963. THIRD STAGE 19641969-. FOURTH STAGE 1970- 1975.
THAT›S WHY THE THESIS CONSISTS OF THREE CHAPTERS.
THE FIRST CHAPTER CONSISTS OF THREE TOPICS. FIRST
WHICH DEALS WITH THE CONCEPT AND DEFINITION OF
SEMIOLOGY، AND FOR THIS PURPOSE AS AN ENTRY TO
INTRODUCE THE THESIS SOME DIFFERENT DEFINITIONS
ARE DISPLAYED. THEN THE HISTORY OF SEMIOLOGY
IS DISCUSSED AND FOR THIS PURPOSE THE HISTORY
OF(GREEKS، STOICS، PERRSE، SAUSSURE ، RUSSIA ، BRITAIN
،ARABS، KURDS ) IS DISCUSSED. LATER THE SUBJECTS OF
SEMIOLGY WHICH ARE : LOGICS، LINGUISTICS ، AND
 لوقمان رەئوف.د
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LITERATURE ARE DISPLAYED. IN THE SECOND TOPIC ،
THE SCHOOLS OF SEMIOLOGY ARE DISCUSSED WHICH
ARE : AMERICAN، FRENCH ، RUSSIAN ، AND ITALIAN.
THEN IN THE THIRD TOPIC ، THE EXPLANATORY
METHODS OF LITERATURE SEMIOLOGY ARE DISCUSSED
WHICH INCLUDING THE METHODS OF EXPLANATION OF
SEMIOLOGY ، DIVISIONAL EXPLANATION، METHODS OF
TELQUEL ، METHODS OF LOTTMAN AND THE METHODS
OF MODERN SEMIOLOGY.
SECOND CHAPTER DEALS WITH THE SORTS OF SIGNS
IN THE POEMS OF THE POETS AND FOR THIS PURPOSE
NUMEROUS DEFINITIONS OF SIGNS ARE DISPLAYED.
THEN ،SIGNS AT EACH OF( PERSSE، SAUSSURE، OGDEN
،RICHARDS، MORRIS ) ARE IDENTIFIED. THEN THE
ELEMENTS OF SIGNS WHICH ARE( ICON ،INDEX،
SYMBOLS ) ، ACCORDING TO THE FOUR STAGES AND
EXAMPLES ARE GIVEN TO EACH OF THESE ELEMENTS
OF SIGNS.
THIRD CHAPTER DEALS WITH THE SORTS OF
SEMIOLOGY IN THE POEMS OF POETS، FOR THIS PURPOSE(
SEMIOLOG OF TITLE ، SEMIOLOGY OF PERSONALITY،
SEMIOLOGY OF POETIC IMAGES، SEMIOLOGY OF PLACE
) ARE DISCUSSED ANDACCORDING TO THE STAGES
EXAMPLES OF POEMS OF THE POETS ARE GIVEN.
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پێڕستی نوسەرەكان:
.1جۆن لۆك( ،1704/10/28 632-1/8/JOHM LOCKE)29فەیلەسوفی
تەجریبی و بیرمەندی سیاسی ئینگلیزی.
.2س��ۆس��ێ��ر(،/2/22 7-185/11/FERDINAD DE SAUSSUR) 26
 1913ژنێف(ژنۆ) لەدایك بووە ،زانای زمانەوانی سویرسی و دامەزرێنەری
قوتابخانەی زمانەوانی بونیادگەری .لە الیپزیك و پاریس خوێندویەتی(-18
،)911881ل��ەم��اوەی( )10ساڵ( سۆربۆن سەرقاڵی وانەوتەوە بووە1906 ،
بەشی زمانناسی گشتی لەزانكۆی ژنێف گرتە دەست 61911-190 ،سێ
خولی لەبارەی وانەی زمانی وتوەتەوە ،دوایی لەساڵی 1916بەناوی(وانەیەك
لەبارەی زمانەوە) باڵوكرایەوە.
.3س���م��ارت ب��ن��ج��ام��ی��ن ه����م����ف����ری(SMART BENJAMIN
 1872 6-HUMPHREY)175زانای رێزمان و دەنگ ودەربڕینی زمانی
ئینگلیزی و كاری لەسەر گوتار كردوە
.4چ��ارل��س س��ان��درس پ��ێ��رس()CHARLES SANDERS PEIRCE
 1914/4/19 9-183/9/10زانای پراگامتی و سیمیۆلۆژی ئەمریكی .هەندێ كات
بە فەیلەسوفی سەدەی بیست ناودەبرێت ،ئەمەش بەبەڵگەی ئەوەی بەقووڵی
بیركردنەوەكانی وایكردوە دەرگای بۆ چەندین زانستی جیاوازكردوەتەوە،
لەكاتی مردنیدا( )80000الپەڕە دەستنوس بەجێهێشت و ژنەكەی تەواوی
دەستنوسەكانی فرۆشت بەزانكۆی هارفارد.
-.5ك���ارل ب��وه��ل��ی��ر( )1963/10/924-187/5/27زان��ای زمانەوانی و
دەروونناسی ئەڵامنی،چوار كارنامەی بۆ زمان دەستنیشانكرد( -كارنامەی
گوزارشتی هەڵچونی كە پەیوەستە بە نێرەرەوە -.كارنامەی كاریگەریەتی
كە پەیوەستە بە دوێرناوەوە -.كارنامەی نوێرناوی(التمپیلیە) كە پەیوەستە بە
كانگاوە -.كارنامەی پاساوداری(الوڤیفە الحجاجیە)
.6ئەلخیرداس جولیان گریامس()ALGIRDAS JULIEN GREIMAS
 1992 7-191زان��ای زمانەوان و سیمیۆلۆژی روس��ی بەرەگەز لیتوانی،
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ل��ەس��اڵ��ی1949دك��ت��ۆرای ل��ەزان��ك��ۆی س��ۆرب��ۆن ه��ێ��ن��اوە ،لەشارەكانی
ئەسكەندەرونە،ئەنقەرە ،ئەستنبول ،وانەی وتوەتەوە.
.7جوزیف ری دوب��وف(9-192/11/JOSEFFE REY- DEBOVE)16
 2005/2/22ژنە زانای فەرهەنگی(معجمی) و سیمیۆلۆژی فەرەنسی.
.8ئەمربتۆ ئیكۆ( 1932/1/UMBERTO ECO)5فەیلەسوف و رۆماننوسی
ئیتالی و لێكۆڵەری سەدەكانی ناوەڕاست.
.9رۆالن ب��ارت(1980/3/25 5-191/11/ROLAND BARTHES) 12
فەیلەسوف و رەخنەگری ئەدەبی ،دەاللی و تیۆرسینی كۆمەاڵیەتی فەرەنسی
.10پییر گیرۆ( 1983/2/2 2-191/9/PIERRE GUIRAUD)26زانای
زمانەوانی فەرەنسی.
.11ئانیسیدیمۆس فەیلەسوفی گوماناوی یۆنانی ،لە كنوسوس لە دورگەی
كریت لەدایكبووەو لە سەدەی هەشتەمی پێش زاین ژیاوە.
.12دوگ�ل�اس گرینلی(51979-DOU GLAS GREENLEE) 193
فەیلەسوفی ئەمریكی
.13جۆن دۆنس سكوت()JOHN DUNS SCOTSفەیلەسوفی الهوتی
ئوسكوتلەندی
.14ژولیا كریستڤا( 1941/7/JULIA KRISTEVA) 24زانای زمانەوان و
ئەدەبیات و دەرووناس و فەلسەفەی فێمێنیزمی فەرەنسی بەڕەگەز بولگاری
.15قەشە سان ئۆگەستین(430/8/28 54-3/11/AUGUSTANS)13
قەشەی كڵێسا بووەو كاری لەسەرالهوتی و فەلسەفە كردوە.
.16ئارنست كاسیرەر( 8741945-1فەیلەسوفی ئەڵامنی و مێژوونوسی
فەلسەفی.
.17ئەمیل بێنڤێنست(1976/10/3 2-190/5/EMIL BENVENISTE) 27
زانای زمانەوانی و سیمیۆلۆژی فەرەنسی.
.18مایكل ئەلكسەندەر كیركەگورد هالیدای1925/3/13 ،
.19ابن منظور(321311-12ز) نوسەرو مێژونوس و زانای فیقهی ئیسالمی
و زمانی عەرەبی.
دەقی شیعری كوردی لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

483

.20جاكوب یوهان فون ئۆكسكول(-1/9/JAKOBVON YEXKULL) 8
 1944/7/25 864زانای زیندەوەرماسی ئەڵامنی.
.21تۆماس ئەلبێرت سیبوك( 2001/12/21-1920/11/SEBEOK)9زانای
سیمیۆلۆژیای ئاژەڵناسی ئەمریكی بەڕەگەز مەجەڕی.
.22ج��ی��رداس جولیان گریامس  1992 7-191بیرمەندی سیمیۆلۆژی
فەرەنسی بەرەگەز لیتوانی.
.23میشیل ئاریڤی  1936/12/MICHEL ARRIVE 7زانای زمانەوانی
فەرەنسی.
 S 1930.24كلود شابرول C.CHABROL)-2010رەخنەگری سینەمایی و
دەرهێنەری فەرەنسی.
.25ڤالدیمێر بروب  1970/8/22 985-1/4/29زانای بونیادگەری رووسی.
(.26جان جاك ناتیی  1945/JEAN JACQUES NATTIERZ)/12كار لە
سیمیۆلۆژیای میوزیكدا دەكات لە كەنەدا
.27یوری لومتان  1993/10/28 – 1922/2/28لێكۆڵەری ئەدەبی و زانانی
ئاماژەكان ،لە زانكۆی تارتۆ كاریدەكرد و دامەزرێنەری قوتابخانەی تارتۆی
سیمیۆلۆژییە،یەكەم بونیادگەری روسییە بەهۆی زوو نوسینی وتارەكانییەوە.
.28فیلپب سۆلرز ( 1936/11/FHILIP SOLLERS)28نوسەرو رەخنەگری
فەرەنسی
.29مایك هوارد ئ��اب��رام��ز( 1912/7/M.H.ABRAMS) 23رەخنەگری
ئەمریكی و بەوە نارساوە كە كاری لەسەر رۆمانسییەت كردوە.
.30لویس هیلمسلیف(1965/4/30 9-189/10/LOUIS HJELMSLEV)3
زانای زمانەوانی دانیامركی.
.31ئارنست كاسیرر  -1945 1874فەیلەسوف ومێژونوسی فەلسەفی ،سەر
بە قوتابخانەی(ماربورج)ی فەلسەفەی كانتی نوێ.
9211985-ROSSI LANDI) 1.32زانای سیمیۆلۆژی و فەلسەفەی زمان و
ئابوری و سیاسی وئەنرسۆپۆلۆژی روسی
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

37

ئاشنابوون بە بێركلی

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2015
2015
2015
2015
2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

2
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2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
3
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016
2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

107

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

114
115
116
117

490

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر

د .لوقمان رەئوف
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135
136

یاداشتەکانیجەنگ
ژنێك لەنێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر2016

2016

2016
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137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

2016
2016

143

سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران ماجد خەلیل

2016

144

هەژموونی نەوت

سۆران عەلی

2016

145

دەوڵەت

سمکۆ محەمەد

2016

146

مێژووی ئابوری جیهان

محەمەد چیا

2016

147

لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

خەڵەف غوفوور

2016

148

پارت و رێكخراوە
سیاسییەكان له توركیا

د .لوقمان رەئوف

محەمەد فاتح

2016

