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تیۆرە نوێیەكانی ڕەخنە و ڕۆڵیان لە سەرهەڵدانی مێتۆدە نوێیەكانی 
 ڕەخنەدا

 ڕێبین خلیل قادرم.ی. 
 كۆلێژی پەروەردە –زانكۆی سەاڵحەددین 

 بەشی زمانی كوردی
 

 چەمكی مێتۆدە ڕەخىەییەكان: -
ێچنە و هۆمبر و ئبٍرازێنە تىێژەر بە ٍەبەضتی گەیػتِ بە ئبٍبّجێنی دیبر و ئبغنرا ڕٍێتۆد 

دیگرێتەربەر و بەمبریذێْێت، مە بەهۆیەوە دەتىاّێت بە ئبضبّی ٍەبەضت و ئبٍبّجەمەی بپێنێت. 
ێگب ىە ڕبىوّی ٍێتۆد ىە تىێژیْەوەدا گرّگی تبیبەتی خۆی هەیە، چىّنە وا ىە تىێژەر دەمبت 

ەوی مبرمردُ و چىارچێىەی تىێژیْەوەمەی بگرێت، ىەبەرئەوە ڕێڕرظ و باڵوبىوّی بیر و پە
ێنخطتْی بیرەمبّی ڕەوەمەی و ڕێڕەخْەگر بۆ دیبرینردّی ڕ))ٍێتۆد پالّێنە تىێژەر یبُ 

، تب بە  1ووُ و دیبربگبت((ڕضىودی ىێىەردەگرێت، تبوەمى تىێژیْەوەمەی بە ئبٍبّجێنی 
بوەمبّی ىێنۆىیْەوەمەی بنبت ، تبدەگبتە ئەّجبٍێنی دڵْیبمەرەوە . واتە هۆیەوە مۆّترۆڵی هەّگ

ىێنۆڵەر بەهۆی بەمبرهێْبّی ٍێتۆدەوە هەوڵ دەدات چىارچێىەیەمی دیبرینراو بۆ 
ێژێت و ىە چىارچێىەی ئەً ٍێتۆدەوە دەرّەچێت، چىّنە هەر ٍێتۆدێل ڕىێنۆڵیْەوەمەی داب

ەوەی دەمبت و ّبمرێت ىە ضْىور و ڕێنۆڵەر پەیچىارچێىە و ضْىوری تبیبەتی خۆی هەیە و ى
بْەٍبمبّی ئەً ٍێتۆدەوە دەربچێت. ىە ئەدەبیػذا ٍبٍەڵە ىەگەڵ دەقی ئەدەبی دەمبت، بەٍەبەضتی 
گەیػتِ بە الیەّە غبراوەمبّی دەقی ئەدەبی ، مەواتە ))ىە ىێنۆڵیْەوەی ئەدەبیذا بریتییە ىە 

ەهەّذی  فەىطەفی و بیری ، ڕری خبوەُ ۆبی تیٍبٍەڵەمردُ ىەگەڵ دەقی ئەدەبی ، ىەضەر بْەٍ
بۆ ٍەبەضتی  2ێگەی ئبٍرازی پرامتینی ورد و گىّجبو ىەگەڵ بْەٍب بیرییەمبّذا.(( ڕئەٍەظ ىە 
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غینردّەوە و ىێنذاّەوە و هەڵطەّگبّذُ و تێگەیػتْی دەقی ئەدەبی. ئەً بەمبرهێْبّی ٍێتۆدەظ 
ێگبیەی بەهۆیەوە چبرەضەری ڕۆد بریتییە ىەو ىەّێى ئەدەبذا ىە ضێ ٍەبەضتذا دەردەمەوێت ))ٍێت

 دەقی ئەدەبی دەمەیِ، ئەً چبرەضەریەظ ىە ضێ ئبضتذا دەبێت:
 تیۆری ئەدەبیی، چىّنە هەر ٍێتۆدێل تیۆرێنی ئەدەبی هەیە -1
 مەرەضتەمبّی ئەّجبٍذاُ: مە بەمبریذەهێْیِ ىە مبتی غینردّەوەدا -2
ىّنە هەر ٍێتۆدێل زاراوەی خۆی هەیە مە ضیطتەٍی زاراوەیی: تبیبەت بە ٍێتۆدەمە چ -3

 .3دەبێت پێیەوە پەیىەضت بیِ ىەمبتی غینردّەوەمەدا.((
ەخْە( مە ٍەبەضت ىێی بریتییە ىەو ڕەخْە چەٍنێنە ىە دوو زاراوە پێنهبتىوە )ٍێتۆد + ڕٍێتۆدی 
دەق، ەخْەییە جیبوازاّەی بۆ تىێژیْەوەی پبیەمبّی مردەی داهێْبّی ئەدەبی )ّىوضەر، ڕٍێتۆدە 

ۆغْبیری و ڕخىێْەر( بەمبردێِ و هۆمبری ضەرهەڵذاُ و ببمگراوّذی فەىطەفی و ٍێتۆدیی و 
هىّەرییبُ جیبوازە و غێىازی مبرمردُ و ٍینبّیسً و دەرئەّجبٍەمبّیبُ جیبوازُ، مە ئەٍەظ 

ێتەوە. دەمرێت بڵێیِ ))ٍێتۆدی ڕۆغْبیرییەمبّیبُ دەگەڕبۆ ببمگراوّذە فەىطەفی و هىّەریی و 
ْەیی گرّگی بە تىێژیْەوەی دەقە ئەدەبییەمبُ دەدات ىە گۆغەّیگبیەمی تبیبەتەوە: دەرووّی ەخڕ

یبُ ٍێژوویی یبُ مۆٍەاڵیەتی یبُ هىّەریی یبُ هیتر، هەروەهب ىە تێگەیػتْێنی دیبرینراوی 
ەخْەییەمبُ گۆغەّیگبیبُ جیبوازە بەگىێرەی ئەو فەىطەفەی ڕەخْەییەوە، بۆیە ٍێتۆدە ڕمردەی 
یبُ پێی هەیە، هەروەهب بەگىێرەی ئەو ٍىّتەىەقبّەی مە ىێیەوە ڕْەری ئەو ٍێتۆداّە ببوەمە ّىێ

ۆضەی ڕەخْەیی ىە گۆغەّیگبیەمی جیبوازەوە ضەیری پڕ، مەوایە هەر ٍێتۆدێنی  4دەردەچِ((
ەگەز و بْەٍب و پبیەمبّی مردەی داهێْبّی ئەدەبی ڕداهێْبّی ئەدەبی دەمبت و ىە یەمێل ىە 

دەمۆڵێتەوە و الیەّێل یبُ هەٍىو الیەّە جیبوازەمبّی ضێنىچنەی )ّىوضەر، دەق، خىێْەر( 
واّگە جیبوازەمبّی: ٍێژوویی و مۆٍەڵیەتی و دەرووّی و ژیبّْبٍە و مەضێتی ڕوەردەگرێت و ىە 

و زٍبُ و واتب و.... هتذ ىێیذەمۆڵێتەوە، ەگەز و هىّەریی و جىاّیی ڕو ژیْگە و ضەردەً و 
ەخْەییەمە ىەبەردەضتی داُ بۆ ڕئەٍەظ بەگىێرەی ئەو ٍینبّیسً و تەمْیل و تیۆراّەی ٍێتۆدە 

ەخْەیی جیبوازی ىەگەڵ پالّی ڕۆضەی تىێژیْەوەمە. دەبێت ئەوەظ بساّیِ مە ٍێتۆدی ڕپ
ێننبری )اجراءات(، ڕاّیِ و وڕەخْەیی بریتییە ىە تێڕتىێژیْەوەدا هەیە، چىّنە ))ٍێتۆدی 

واّگەیەوە ىە ڕووُ جیبوازی ىەگەڵ پالّی تىێژیْەوەدا هەیە، ٍێتۆد گۆغەیەمە ىە ڕبەغێىەیەمی 
ێنخطتِ و تەّطیقنردُ بۆ ئەوەی ڕدەقی ئەدەبی دەمۆڵێتەوە، مەچی پالّی تىێژیْەوە بریتییە ىە 

چىارچێىە و ضْىور و مەغێنی . تىێژیْەوە ئبراضتە و  5ىەو گۆغە ّیگبیەوە ىێیذەمۆڵرێتەوە((
ەخْەییەمبُ ىەو گۆغەّیگبیەی ڕگىّجبو و دروضت بۆ ٍێتۆد ئبٍبدەدەمبت تبوەمى ٍێتۆدە 

ووُ و ئبغنرا بێت و چىارچێىەی تىێژیْەوەمە ڕبەهۆیبّەوە ىە ئەدەة دەمۆڵْەوە بۆیبُ 
 دیبربێت.
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ەٍىویبُ بۆ یەك ەخْەیەمبّیع هەرچەّذە خبڵی هبوبەظ و جیبوازیبُ هەیە، مەچی هڕٍێتۆدە 
ئبٍبّج مبردەمەُ، ئەویع بریتییە ىە هەڵطەّگبّذّی دەقی ئەدەبی و دیبرینردّی بەهب و ّرخی 
بەرهەٍەمە و دەضتْیػبّنردّی الیەّی غبراوە و تبیبەتَەّذییەمبّی و دیبرینردّی غىێْی 

ُ چەّذ اضتەقیْەی بەرهەٍەمە ىە ّێى ٍێژووی ئەدەبذا. هەرچەّذە ئەً ٍێتۆداّە ىە خبڵێل یبڕ
ووی ڕووبەڕخبڵێل هبوبەغِ، بەاڵً ئەگەر هبتىو ىە ژێر یەك خبڵذا پۆڵیْیبُ بنەیِ، ئەوا 

یىەّذی بەضتِ َەتذا ىە چۆّێتی پڕمێػەیەمی تیۆری ئبڵۆز دەبیْەوە، چىّنە ئەً ٍێتۆداّە ىە بْە
خىێْەر و  –دەق  –ەخْە و چۆّێتی ٍبٍەڵەمردُ ىەگەڵ ضێنىچنەی )غبعیر ڕىەگەڵ 

 ەخْەدا جیبوازُ.ڕدەق( و ىە چۆّێتی پرامتیسەمردّی یبضبمبّیبُ بەراّبەر  خىێْذّەوەی
 سەرهەڵداوی مێتۆدە ڕەخىەییەكان: -
بىوّی ڕەخْەی ئەدەبی )مە ىەگەڵ ضەرهەڵذاّی یەمەً دەقی ئەدەبییەوە دروضت بىوە( بە تێپەڕ

اّی ضەردەٍەمبُ پەرەی ضەّذووە، ىە ببرێنی جێگیر و چەضپبودا ّەٍبوەتەوە، ڕمبت و گۆ
دەبێت. الی هەریەمە ىە )ضىمرات( و ڕاُ و پەرەضەّذّذا تێپەڕەخْەظ بەیبضبی گۆڕچىّنە 

ەوغتی( ّبضراوە و پێىەرە ڕەخْەی ڕەخْەیەك ضەریهەڵذا مە بە )ڕ)ئەفاڵتىُ( جۆرە 
ەمی ئەدەة بىوُ، هەر بۆیە )ضىمرات( و )ئەفاڵتىُ( ەوغتییەمبُ ضەّگی ٍەحڕمۆٍەاڵیەتی و 

دژی غبعیراُ وەضتبّەوە، تەّبّە )ئەفاڵتىُ( بەغێنی ئەو غبعیراّە ىە مۆٍبرەمەی خۆی 
 ێگەیبُ پێْبدات هیچ ئەرمێنیبُ هەبێت.ڕدەردەمبت و 

)ئەرضتۆ( یەمەً مەش بىو، مە متێبێنی بەّبوی )هىّەری غیعر(ەوە داّب و مۆٍەڵێل یبضبی  
ەخْەیی ڕیطبی ىە دەقە ئەدەبییەمبّەوە هەڵێْجب و وەمى پێىەری ڕهێْب و مۆٍەڵێل یبضب و دا

بەمبریهێْب. پبغبُ )هۆراش(یع ىە ژێر مبریگەری )ئەرضتۆ( متێبێنی بە ّبوی )ّبٍەیەك بۆ 
ەخْەیی ڕبْەٍبڵەی پیسۆ( مە دواتر بىو بە )هىّەری غیعر( ّىوضی و ببضی هەّذێل بۆچىوّی 

و ئەٍیع ببضی ئەو یبضب و پێىەراّە دەمبت مە پێػتر الی )ئەرضتۆ( ببضنراوُ. گرّگی مردووە 
ەخْەی ڕٍعیبری( یبُ  –ەخْەی )پێىەریی ڕەخْەیە مە )ئەرضتۆ( دایهێْب مە بە ڕئەً جۆرە 

)یبضب و دەضتىور( ّبضراوە. ىەضەدەی حەڤذەهەٍذا )ّینۆال بىاىۆ( ىە ژێر مبریگەری هىّەری 
ش(دا متێبێنی بەّبوی )هىّەری غیعر( ّىوضیىوە و ژاّرە غیعری )ئەرضتۆ( و )هۆرا

ئەدەبیەمبّی بۆ دوو بەغی )ضەرەمی و الوەمی( دابەظ مردووە، ژاّرە ضەرەمیەمبّی بۆ 
ەخْەیە چەّذ ضەدەیەك ىە ّبو ڕ)تراژیذیب و مۆٍیذیب  و داضتبُ( دابەظ مردووە. ئیتر ئەً جۆرە 

ىە مۆّەوە تب مۆتبییەمبّی ضەدەی هەژدەهەً و  ەخْەی ئەدەبی ئەوروپبدا بەردەواً بىو، هەرڕ
ەخْەی پێىەریی(ی ڕەوغتی(ی )ئەفاڵتىُ( و )ڕەخْەی ڕضەرەتبمبّی ضەدەی ّۆزدەهەً )

 ەخْەی ئەدەبیذا مێػببىو.ڕەپبّی ڕ)ئەرضتۆ( ببڵیبُ بەضەر گۆ
ەخْەی مالضیسٍی ڕێببز و ڕۆٍبّطیسً ضەری هەڵذا و غىێْی ڕەخْەی ڕێببز و ڕمبتێل  

ەخْەگراّی مالضیسٍەوە ڕهەٍىو ئەو یبضب و دەضتىوراّەی فەراٍۆظ مرد، مەىەالیەُ گرتەوە، 
ەخْەی ڕداّرابىوُ. ىە مۆتبیی ضەدەی هەژدەهەً و ضەرەتبی ضەدەی ّۆزدەهەٍذا وردە وردە 

ۆٍبّطیسً ڕمالضیسً بە هەٍىو یبضبمبّییەوە فەراٍۆظ مراُ، بەتبیبەت دوای ئەوەی 
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و بەّذاّەی مالضیسً مرد و ئبزادییەمی تەواوی بەئەدەة  غێنی گەورەی ىەضەر ئەً مۆتڕغۆ
زگبرمرد. هەر ىە مۆتبیی ڕەخْەی ئەدەبیػی ىە هەٍىو ئەً یبضب و مۆت و بەّذاّە ڕبەخػی، 

وپبدا ڕەوی ژیبُ و بیرمردّەوەی ىە ئەوڕێڕویبّذا و ڕاّنبری ڕضەدەی هەژدەهەٍذا مۆٍەڵێل گۆ
ەخْەدا هەبىو ))پەرەضەّذّی خێرای ڕاّنبرییبّە مبریگەریػی بەضەر ئەدەة و ڕی و ئەً گۆڕگۆ

غی پیػەضبزی، و دەرمەوتْی زاّطتی ّىێ، و ڕمۆٍەاڵیەتی و ئببىریی ىەٍبوەی غۆ
اضتییەمبُ ىەببرەی گەردووُ و ضروغت و ٍرۆڤ مبریگەریەمی ڕدۆزیْەوەی زۆرێل ىە 

ەخْەیی ڕوە ّىێیبّە ژٍبرەینی زۆر ٍێتۆدی ەخْە، ئەً زاّطت و دۆزیْەڕگەورەیبُ مردە ضەر 
، ىەً پەرەضەّذّەی زاّطتەمبُ و دۆزیْەوە زاّطتییەمبُ بەتبیبەتیع،  6بە ئەدەة بەخػی((

ەخْە ىەً زاّطتبّە ّسینبىوّەوە و پێىەّذیەك ىەّێىاّیبدا دروضتبىو ڕوردە وردە ئەدەة و 
وت ئەوا روخطبرەمبّی ٍێتۆدە وپیذا دەرمەڕۆٍبّطیسً ىە ئەدەبی ئەوڕ))مبتێل قىتببخبّەی 

غنردُ بىو بەضەر یبضب مالضیسٍییەمبّذا، ضەدەی ڕەخْەییە جۆراوجۆرەمبُ ئبٍبّجیبُ غۆڕ
ەخْەیی گەورەی بەخۆیەوە بیْی، دەرمەوتْی بسافە ڕوپب بسووتْەوەیەمی ڕّۆزدەهەً ىە ئەو

و مۆٍەاڵیەتی، فینرییەمبُ بىوّە هۆی ضەرهەڵذاّی ٍێتۆدە زاّطتییەمبُ: ٍێژوویی و دەرووّی 
، ضەرهەڵذاّی ئەً ٍێتۆداّەظ بە ضىودوەرگرتِ ىە زاّطتەمبُ  7و ئیْتیببعی و ئەواّیتر((

ژاوُ ڕغتێنی ضروغتی و ئبضبییە، ىەبەرئەوەی ))دیبردە ئەدەبییەمبُ دیبردەی ىێنذراو و تێنچ
: ەهەّذی هەٍەجۆرُ، ىە ئەّجبٍی ئەٍەغذا پێىیطتە زاّطتە جۆراوجۆرەمبّی وەكڕو خبوەُ 

، ئەٍە  8زٍبّەواّی و مۆٍەڵْبضی و ٍێژوو و دەرووّْبضی و.... هتذ بچْە ّێى پطپۆرێتیەمەیەوە((
ەخْەی ئەدەبی ضىود ىە بْەٍب و تەمْیل ٍینبّیسً و تیۆری ئەً زاّطتبّە ڕێگەی خۆغنرد تب ڕ

وەربگرێت و بەضىودی خۆی ئبراضتەیبُ بنبت. بەتبیبەتیع زاّطتەمبّی وەك )ٍێژوو و 
ەخْەی ئەدەبی ضىودی ىە پێىەر و بْەٍب و یبضب و ٍینبّیسً و ڕی و دەرووّْبضی( مۆٍەڵْبض

ٍێتۆدەمبّی ئەً زاّطتبّە وەرگرت، بەٍەبەضتی ىێنذاّەوەو غینردّەوە و هەڵطەّگبّذّی 
ەخْە پەیىەّذیەمی جێگیری بە زاّطتە ٍرۆڤبیەتیەمبّەوە هەیە مە تىێژیْەوە ڕبەرهەٍی ئەدەبی ))
ڤ دەمبت بۆجۆرێل ٍرۆڤ وەك فەىطەفە )بە ىقە جیبوازەمبّیەوە( و ٍێژوو ىە چباڵمیەمبّی ٍرۆ

ەخْە ىەوە ڕ. ىێرەوە  9و زٍبّەواّی و مۆٍەڵْبضی و دەرووّْبضی و...هتذ وەضف دەمبت((
ەوغت یبُ ىەضەر بْەٍبی هەّذێل یبضب و پێىەری هەڵێْجراو ىە ڕدەرچىو مە ىەضەر بْەٍبی 

 یبر بذات و تىێژیْەوە ىە ئەدەة بنبت.ڕیببعیەت بدەقەمبّەوە یبُ ىەضەر بْەٍبی ئیْت
ۆُ و بەهۆی جیبوازی ڕهەریەمە ىە ئەدەة و زاّطتە ٍرۆڤبیەتییەمبُ بە دوو هێڵی تەریبذا دە

ضروغتی هەریەمەیبّەوە بەیەك ّبگەُ، بەاڵً جۆرە حەزێل الی هەّذێل ىە زاّبیبُ و 
ىەپێْبو بەیەك گەیبّذّی ئەً دوو ەخْەگراُ ضەریهەڵذا مە پبڵی پێىەّبُ بۆئەوەی مبربنەُ ڕ
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هێڵە، ىەً بەیەمگەیػتِ و بەریەمنەوتْەی ّێىاُ ئەً دوو جەٍطەرە جیبوازەی چباڵمی ٍرۆڤذا 
ەخْەگراُ ىە یەمتریبُ جیبّبمەّەوە ڕدوو جۆرە تىێژیْەوە ضەریبّهەڵذا، مە زۆرجبر تىێژەر و 

ە جیبوازیبُ هەیە. جۆری و تێنەڵی یەمتریبُ دەمەُ، هەرچەّذە ئەً دوو جۆرە تىێژیْەواّ
یەمەٍیبُ پێیبُ دەوترێت )بەڵگەّبٍەیی ضىودبەخع(، ىەً جۆرەیبّذا زاّطتە ٍرۆڤبیەتیەمبّی 
وەك: ٍێژوو و مۆٍەڵْبضی و دەرووّْبضی، ئەدەة وەمى مەرەضتەیەك بەمبردێِْ بۆ 

نی خسٍەتنردّی ئبٍبّجەمبّی خۆیبُ، ئەٍەظ مبتێل ٍبٍەڵە ىەگەڵ دەقی ئەدەبی وەمى تۆٍبرێ
ٍێژوویی و مۆٍەاڵیەتی و دەرووّی دەمەُ، مە ببرودۆخی ٍێژوویی و مۆٍەاڵیەتی و دەرووّی 

ەّگیذابێتەوە. ىەً جۆرەیبُ گرّگی بە الیەّی هىّەری و جىاّی دەقی ئەدەبی ّبدرێت. ڕتێیذا 
ەخْەیی( ىەٍەیبّذا دەوری زاّطتەمبُ پێچەواّە ڕجۆری دووەٍیبُ پێیبُ دەوترێت)تىێژیْەوەی 

ەوە، بەجۆرێل زاّطتەمبُ دەبِ بە خسٍەتنبری ئەدەة، بەواتبیەمی تر ئەدەة زاّطتەمبُ دەبێت
وەمى ئبٍرازێنی یبرٍەتیذەر بۆ غینردّەوە ىێنذاّەوە و هەڵطەّگبّذّی دەقی ئەدەبی 
بەمبردێْێت. ئەٍجۆرەیبُ وەمى بەڵگەّبٍە ٍبٍەڵە ىەگەڵ دەقی ئەدەبیذا ّبمبت، بەڵنى زیبتر 

. ىە ئەّجبٍی ئەً  10جىاّی و تەمْینە هىّەریەمبّی دەقەمە دەمبتەوەجەخت ىەضەر الیەّی 
ەخْە و زاّطتە جۆراوجۆرەمبُ یەمەً هەّگبو بەرەو ڕجۆرە پێىەّذیبّەی ّێىاُ ئەدەة و 

ەخْەیی ىەضەر دەضتی ّىوضەر و ڕیػەی ئبراضتە مرا و یەمەً ٍێتۆدی ڕاّنبریەمی ڕگۆ
ۆّتیێر(ەوە ضەریهەڵذا مە )ٍێتۆدی ڕفێردیْبّذ بتىێژەراّی وەك )ضبّت بیێڤ و هیپۆىیت تیِ و 

ەخْەی زاّطتییەوە ڕەخْەی ٍێژوویی( بىو و تىێژیْەوەمبّی ئەً ّىوضەراّەظ دەچْە خبّەی ڕ
ەخْەگراّی وەك )تیِ و ڕەخْەیە دەوترێت مە ڕەخْەی زاّطتی بۆ َّىوّە بەو ڕ))ضیفەتی 

ە دەضتنەوتەمبّی زاّطتەمبّەوە ەخْەیە ضروغی ىڕۆّتیێر( ّىوضیىویبّە، چىّنە ئەً جۆرە ڕب
ەخْەی ڕەخْە بەرەو زاّطتیی بىوُ و ٍێتۆدییەت هەّگبویْب و ڕ. بەٍەظ  11وەرگرتىوە((

زگبری بىو. ڕەخْەی پێىەریی ڕەوغتی و ڕەخْەی ڕزاّطتی ضەریهەڵذا و ئیذی ئەدەة ىە 
و ەخْەیەیە مە ضىودی ىە زاّطتەمبُ وەرگرت ڕەخْەی زاّطتی ئەو ڕىێرەدا ٍەبەضت ىە 

تەمْیل و ٍێتۆد و ٍینبّیسٍی ئەو زاّطتبّەی ىە تىێژیْەوە ىە پبیەمبّی مردەی داهێْبّی ئەدەبی 
ەخْەظ ضْىور و ٍێتۆد و چىارچێىەیەمی زاّطتی ڕخىێْەر(دا بەمراهێْب و  –دەق  –)ّىوضەر 

ەخْەیی. مەوایە ضەرەتبی ضەرهەڵذاّی یەمەً ٍێتۆدی ڕبۆ دروضتبىو بەگىێرەی هەر ٍێتۆدێنی 
ْەیی ىە ضەدەی ّۆزدەهەٍذا بىو. ىە ضەدەی بیطتەٍیػذا دوای ئەوەی زٍبّەواّی ّىێ ەخڕ

ىەضەر دەضتی )فێردیْبّذ دی ضۆضێر(ەوە ضەریهەڵذا بەتبیبەتیع ىە متێبەمەی بەّبوی 
)مۆرضێل ىە زٍبّەواّی گػتی( مە دواُ ىە قىتببیەمبّی خۆی دوای ٍردّی )ضۆضێر( باڵویبُ 

راضتەیەمی جیبوازتری ىە پێػىوتر گرتەبەر و بە ضىودوەرگرتِ ىە ەخْەی ئەدەبی ئبڕمردەوە، 
ەخْەییەمبُ بەرە و ڕبۆچىوُ و تیۆر و تىێژیْەوە زٍبّییەمبُ تىاّی ئبراضتەی تىێژیْەوە 
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جیهبّی ّبوەوەی دەق و خىێْەر و ٍەضەىەی خىێْذّەوەی دەق بەرێت، ىە ئەّجبٍی 
ەخْەیی ڕمی زۆر ٍێتۆد و ئبراضتەی ەخْە ىە زٍبّەواّی ّىێىە ژٍبرەیەڕضىودوەرگرتْی 

ضەریبّهەڵذا مە بە دوو ئبراضتە مبریبُ دەمرد، بەغێنیبُ دەق تەوەری تىێژیْەوەیبُ بىو، 
بەغەمەی تریػیبُ خىێْەر تەوەرەی تىێژیْەوەمەیبُ بىو. بۆیە تێبیْی ئەوە دەمەیِ مە 

یەمبّە. ئەً ژٍبرە ەخْەیڕضەدەمبّی ّۆزدە و بیطت ضەدەی ضەرهەڵذاُ و پەرەضەّذّی ٍێتۆدە 
ەخْەییەمبُ جۆرێل ىە مێػەی پۆىیْنردّی ٍێتۆدەمبُ دروضتنردووە و ڕزۆرەی ٍێتۆدی 

 پۆىێْنردّی ئەً هىٍىو ٍێتۆدە مبرێنی وا ئبضبُ ّییە.
)ئەبراٍس( دەیەوێت بەرگری ىە دەرهبویػتە فەىطەفییە ئیطتبتینیەمبّی هىّەر بنبت مە بیرۆمە 

ەخْەییەمبّی ىێىەبەرهەً هبتىوە، ڕی و جیبوازی ٍێتۆدە ەخْەییەمبّی ىێىەدەرچىوە زۆرڕ
ەخْەی ئەدەبی( مە بە ضەرەتبی ٍێژووی ڕیتػبردز( ىە متێبەمەیذا بەّبوی )بْەٍبمبّی ڕمەچی )

ەخْەییەمبُ دادەّێت و ڕێنی و پەغێىی تیۆرە ڕەخْەی ّىێ دادەّرێت، ئەٍە بە جۆرێل ىە ّبڕ
اوجۆری فەىطەفەمبّی هىّەر و ئەو پەغێىیەی ئەو ەخْەگرتْبّە ىە فرەیی و جۆرڕپێیىایە ئەو 

ەخْە دەمەیِ مە مبرێل ئەّجبً بذات مە ڕفەىطەفبّەی گرتۆتەوە، هۆیەمەی ئەوەیە، ئێَە داوا ىە 
ەخْەدا بە هەڵە دادەچیِ. ىەبەرئەوە ڕاضتەقیْەمەی ڕىە تىاّبیذا ّیە، بۆیە ىە زۆرێل ىە هێسە 

ەخْە زاّطتێل ّییە ىە زاّطتە ضروغتی یبُ دەرووّییەمبُ و بەرگەی ڕدەبێت ىەوە تێبگەیِ مە 
ەخْە ىە تىاّبیذا ّییە هەٍىو ڕوای )ریتػبردز( ڕ. بە ب 12اضتیە بگریِڕهەٍىو ئەّجبٍەمبّی ئەً 

ووی جۆرێل ىە بۆچىوُ و فەىطەفەی ڕوو بە ڕداوامبریەمبُ جێ بەجێ بنبت، ىە ئەّجبٍذا 
ەخْە بەرەو هەڵذێر دەببت. هۆی ضەرهەڵذاّی ئەً هەٍىو ڕ جیبواز دەبیْەوە و ئبڵۆزی چەٍنی

ۆغْبیری بنەیِ ئەوا مۆٍەڵێل ڕێتەوە، ئەگەر ضەیری خىدی ڕٍێتۆدەظ بۆ گەىێل هۆمبر دەگە
ۆغْبیری بەرەو ڕهۆمبری فرە الیەّی وەك: مۆٍەاڵیەتی و ئببىوری و ضیبضی و... هتذ هەُ، 

اضتە، ڕ، ئەٍە بە گىێرەی ئەدەة و هىّەریع بىّیبدێنی مۆٍەاڵیەتی ئببىوری ضیبضی دەجىىێِْ
چىّنە ئەٍبّە هىّەری ٍرۆڤِ، بە گىێرەی ئەوەی ٍرۆڤ یبُ مۆٍەڵگب بۆیبُ دیبری دەمبت، ىە 

اّی بەردەواٍذا دەبِ. بۆی هەیە ىە ضەردەٍێنذا هىّەری بیْبضبزی و غیعر و هىّەری ڕگۆ
ۆٍبُ برەویبُ ڕردەٍێنیع هەڵنۆڵیِ برەویبُ هەبێت. ىە ضەردەٍێنی تر غبّۆگەری و ىەضە

هەبێت. ىەگەڵ ئەوەغذا ئەً جۆراّە ّبفەوتێِ، بەڵنى جۆری جیبوازی تریبُ ىێ دەبێتەوە، بە 
. بەپێی ئەً  13گىێرەی پێىیطتییە مەضی و مۆٍەاڵیەتی و دەرووّی و ئیطتبتینییەمبّەوە

ْبُ ّببێت، هۆمبراّەظ تەّیب ٍێتۆدێل بەش ّییە، چىّنە یەك ٍێتۆد بۆ هەٍىو جۆرەمبّی داهێ
ىەواّەیە ىێنۆڵەر ٍێتۆدێنی گىّجبو بۆ هەر ٍبددەیەمی داهێْبُ یبُ بیر بە گىێرەی پێنهبتە 
تبیبەتیەمەی هەڵبژێرێت. بۆ َّىوّە ىەواّەیە ئەوەی بۆ هىّەری غیعر دەضت دەدات، بۆ 
هىّەرەمبّی تر ّەبێت. بۆیە ٍێتۆدی زاّطتەمبُ و ٍێتۆدەمبّی ىێنۆىیْەوەی داهێْبّی ٍرۆڤ 
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. هەر ٍێتۆدێل ىەً ٍێتۆداّە ىە مبتێنەوە  14ەرەو فراواُ بىوُ و جۆراوجۆری هەّگبو دەّێِب
بۆ مبتێنی تر و ىە ىێنۆڵەرێنەوە بۆ یەمێنی تر و ىە مەرەضەیەمی زاّطتییەوە بۆ مەرەضەیەمی 

بىوّی مبت مۆٍەڵێل ڕ. تەّبّەت خىدی یەك ٍێتۆدیع بە تێپە 15اّیبُ بەضەردادێتڕتر، گۆ
ردادێت و ٍێتۆدی تری ىێذەمەوێتەوە. مەواتە هۆمبرە ٍێژوویی و مۆٍەاڵیەتی و اّی بەضەڕگۆ

ئببىوری و ضیبضی و دەرووّی و ئیطتبتینییەمبُ، دەورێنی ضەرەمی ىە پەرەضەّذُ و 
ُ. هەروەهب پەرەضەّذّی زاّطتەمبُ )بەتبیبەتی زاّطتە ڕەخْەییەمبُ دەگێڕفراواّبىوّی ٍێتۆدە 

ەخْەی ئەدەبی پەیىەّذی ڕەوەیبُ ىە فەىطەفە، بىو بە هۆی ئەوەی ٍرۆڤبیەتییەمبُ( و جیببىوّ
ىەگەڵ ٍێتۆدەمبّی ئەً زاّطتبّەوە ببەضتێت و ضىود ىە بْەٍب و یبضبمبّی ئەً زاّطتبّەوە 
وەربگرێت، بەٍەبەضتی غینردّەوە و ىێنذاّەوە و هەڵطەّگبّذُ و تێگەیػتْی دەقی ئەدەبی، ىە 

 هبتْە مبیەوە.. ەخْەییڕئەّجبٍذا مۆٍەڵێل ٍێتۆدی 
 تیۆرە ووێیەكاوی ڕەخىەی ئەدەبی و ڕۆڵیان لە سەرهەڵداوی مێتۆدە ووێیەكاوی ڕەخىەی ئەدەبیدا: -

یػەیی ىە تیۆری ئەدەبیذا ضەریهەڵذا و ڕاّنبرییەمی ڕىە ضەرەتبی ضەدەی بیطتەٍذا گۆ
ىو ىەو ەخْەییەمبُ ئبراضتەیەمی جیبوازتریبُ گرتەبەر مە جیبواز بڕتىێژیْەوە ئەدەبی و 

ەخْە گرتبىویبّەبەر. چىّنە ڕەخْەییەمبُ بەمبریگەریی تیۆرە مۆّەمبّی ڕئبراضتەیەی ٍێتۆدە 
ەخْە و ضىودوەرگرتِ ىە ٍێتۆدە ڕەخْەییە مۆّەمبُ بەمبریگەری تیۆرە مۆّەمبّی ڕٍێتۆدە 

زاّطتیە جیبوازەمبُ زیبتر ٍێتۆدی ضیبقیی بىوُ و دووربىوُ ىە خىودی دەق و الیەّی 
هىّەریی و ئیطتبتینی و بىّیبدی غبراوەی زٍبُ و واتب و زۆر غتی تر مە پەیىەضت بىوُ بە 

مبّەوە ٍێتۆدی ەخْەییە ّىێیەڕۆڵی خىێْەر، مەچی بەمبریگەری تیۆرە ڕخىدی بىّیبدی دەق و 
ۆضەی ڕەخْەیی ّىێ ضەریبّهەڵذا و هەّگبویبُ بەرەو ّبوەوەی دەق و گرّگیذاُ بە پڕ

ەخْەی ّىێ دژی ڕخىێْذّەوە و فرەواتبیی و زٍبّی دەق و واتبی غبراوەی دەق دا ))تیۆری 
ەخْەگر ڕەگەیبّذ مە دەبێت ڕۆٍبّطیسً، و ضۆضیۆىۆژیبی ئیْتیببعی بىو و ئەوەیبُ ڕتیۆرەمبّی 

، تیۆرەی  16ایەڵی خىدی بەرهەٍی غیعریی بێت و خۆی ّەداتە دەضت هەضتەمبّەوە((ڕێگى
واّیْێنی ببویع هەیە ڕیػەییە دەزاِّ و ))تێڕەخْە خۆیبُ بە خبوەّی ئەً هەّگبوە ڕّىێیەمبّی 
ێگەی پێػنەغنردّیبُ، و ڕەگەزە دەقییەمبُ، و ڕەخْەییە ّىێیەمبُ گرّگیذاُ بە ڕمە تیۆرە 

هبتْیبُ ىە مبری ئەدەبیذا مردۆتە بىاری گرّگی پێذاّی خۆیبُ ئەواّە تیۆری غێىازەمبّی پێن
فۆرٍبىیسٍییِ و دژی ئبراضتەی ٍرۆڤبیەتی، و بەهب ئبمبرییە چەضپبوەمبِّ مە زۆرێل ىە 

ەخْەییە مۆّەمبّیبُ ىەضەر بىّیبدّراوە ىەببرەی ئەدەة و ئەرمی ٍرۆڤبیەتی ئەدەة ڕواّیْە ڕتێ
اّەوە بۆ خىدی دەقی ئەدەبی و ڕئەٍەظ بەٍبّبی گە  17ئەدەة(( ۆڵە مۆٍەاڵیەتیەمەیڕو 
اّذّەوەی دەضەاڵت بۆ دەق ىە بریتی دەضەاڵتی ّىوضەر و دژایەتینردّی ئەو بۆچىوّەی مە ڕگە
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ەخْەی ڕۆڵێنی مۆٍەاڵیەتی بە ئەدەة ببەخػێت. چىّنە ڕدەیەوێت ئەرمێنی ٍرۆڤبیەتی و 
ر دەضتی )ضۆضێر( هبتەمبیەوە و بەمبریگەری دەقیی مە بەمبریگەری زٍبّەواّی ّىێ مەىەضە

ەخْەی ّىێ ضەریهەڵذا هەرگیس خىێْذّەوە بۆ دەق ىە ضیبقە ٍێژووییەمەیذا ڕتیۆرە ّىێیەمبّی 
ّبمبت، بۆ َّىوّە ))چێژوەرگرتِ ىە خىێْذّەوەی )هۆٍیرۆش( و وا پێىیطتە مە پێگەمەی ىە 

ەخْەی دەقیی، ىەبەرئەوەی ڕضیبقێنی ٍێژوویی دابْرێت ئەً بیرۆمەیە دژیەمە ىەگەڵ 
، بەگىێرەی تیۆرە مۆّەمبّی  18غینردّەوەی دەق پػت بە مەرەضتەمبّی ىە دەرەوە ّببەضتێت((

ەخْە دەغێ دەق ىە ضیبقە ٍێژیی و دەرووّی و مۆٍەاڵیەتییەمەیەوە خىێْذّەوەی بۆ بنرێت، ڕ
ّىێیبّە دەبێت دەق ەخْەییە ّىێیەمبُ، چىّنە بەگىێرەی ئەً تیۆرە ڕمە ئەٍە دژە ىەگەڵ تیۆرە 

ىە ضیبقە هىّەری و ئیطتبتینی و زٍبّییەمەیەوە تىێژیْەوەی ىەضەر بنرێت و هۆمبر و 
وضیب ڕمەرەضتەمبّی دەرەوەی دەق فەراٍۆظ بنرێِ. بە مبریگەری ئەً بۆچىوّە ىە 

اّذەوە، ئەواُ ))بەرهەٍە ڕوضەمبُ ضەرىەّىێ بەهب و ّرخیبُ بۆ دەق گەڕفۆرٍبىیسٍە 
ەخْەیی، هەٍىو پبغخبّەمبّی ڕُ مردە تەوەری ىێنۆڵیْەوە و ّبوەّذی ببیەخ پێذاّی ئەدەبییەمبّیب

ابردووی ّىوضەریبُ پػتگىێ خطت و ىە خىدی ڕتری پەیىەضت بە ژیبّی ّىوضەر و ژیْگە و 
تبیبەتَەّذییە مرۆمییەمبّی ئەدەبەوە هەوڵی داّبّی زاّطتێنی ئەدەبیی ضەربەخۆیبُ دەدا، 

.  19اُ((ڕەگەزاّەدا دەگەڕیبدی دەقی ئەدەبی و ضیطتەٍی جىىەی ئەو ەگەزەمبّی بىّڕبەدوای 
واّیِ ڕەخْەی ّىێع ىە ئەٍرینب بۆ هەٍبُ تێڕابەراّی ڕبە هەٍبُ غێىەی فۆرٍبىیسەمبّەوە، 

ەخْەی ّىێ زەٍیْەضبزیەمی هبوبەغیبُ ّەبىو مە مۆیبُ ڕەخْەگراّی ڕاّەوە، ئەگەرچیع ڕگە
بنبتەوە، بەاڵً ىەگەڵ ئەوەغذا خبڵی هبوبەظ ىەّێىاّیبّذا هەبىو ))گرّگتریِ ئەو هۆمبرە 

واّیْیبّذا بۆ ئەدەة ىەضەریبُ مۆمِ، ئەوەیە ئەدەة الی ڕەخْەگرە ّىێنبُ ىەتێڕهبوبەغبّەی 
دەرووّْبضی و ىە بْەٍبدا پێىیطتە ىە  ئەواُ هىّەرە، ّەك ٍێژوو، یبُ فەىطەفە، یبُ
. الی ئەٍبّەظ ئەوەی ىە دەرەوەی دەق  20تبیبەتَەّذییە هىّەری و ضتبتینییەمبّی بنۆڵرێتەوە((

تەحەمنىً بە دەق دەمبت هیچ بەهبیەمی ئەوتۆی ّییە، بەڵنى دەبێت ىە خىدی دەقەوە دەضت 
ئەدەبیی و زٍبّییەمەی دەق پێبنرێت و ىەو ضْىرە دەرّەچێت. غێىازگەریع مە ىە غێىازە 

ۆیػتىوە و بە ضىودوەرگرتِ ىە ڕێچنەی ئەواّەی پێع خۆی ڕدەمۆڵێتەوە ىەضەر هەٍبُ 
ەخْەییە ّىێیەمبُ تەّیب ىەّێى دەقذا مبردەمبت و ٍەبەضتە ڕزٍبّەواّی ّىێ و تیۆرە 

 ضەرەمەمیەمەی بریتییە ىەو غێىازەی مە دەق بەهۆیەوە پەیبً و ٍەبەضتەمبّی دەگەیەّێت،
هەڵبەت مەرەضتەی دەقیع مە مۆد و پەیبٍەمەی پێ بگەیەّێت زٍبّە، غێىازگەریع هەوڵذەدات 

، الی ّىوضەر دوور  21ێگەمبّی بەمبرهێْبّی زٍبُ و ئەدای ئەو زٍبّە((ڕ))تەرمیس بخبتە ضەر 
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 ڕێبیِ خيیو قبدرً.ی.
 

 

 (525)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ىە هەر مەرەضتەیەك مە ىە دەرەوەی دەقەوە خۆی بەضەر دەقذا دەضەپێْێت. ىە غەضتەمبّی 
ٍیػذا بىّیبدگەری فۆرٍبىیسٍی ئەً بۆچىوّەی مرد بە مبرّبٍەی ئەو ضەدەی بیطتە

ضتراتیژییەتەی مە مبری بۆ دەمرد ىەپێْبو ضەرىەّىێ گرّگیذاُ بە بىّیبدی دەق و ئەو 
ۆڵ مردووە ))بىّیبدگەرییەمبُ زیبتر جەخت ڕپێىەّذییبّەی ضیطتەٍی ّبوەوەی دەقیبُ مۆّت

وەی گىێ بە هۆمبری مۆٍەاڵیەتی و ضیبضی و ىەضەر گەوهەری ّبوەوەی دەق دەمەُ، بێئە
ببری دەرووّی و ئبیذیۆىۆژیبی ّىوضەر بذەُ، ئەواُ پێیبّىایە مە بەرهەٍی ئەدەبی ضیطتەً و 

واّیِ و گۆغە ّیگبیەیە مە تیۆرە ڕ. ئەٍەظ هەٍبُ ئەو تێ 22بىّێنی تبیبەتی خۆی هەیە((
ەخْەگراّی فۆرٍبىیسٍی ڕهەر ىە  ەوتەڕەخْەی ئەدەبی ببّگەغەیبُ بۆ دەمرد. ئەً ڕّىێیەمبّی 

ەوتی پێع ڕەخْەی ّىێىە دەضت پێذەمبت تب دەگبتە بىّیبدگەری مە دوا ٍێتۆد و ڕوضی و ڕ
 ەوتەمبّی پبظ بىّیبدگەری( بىو مە مبری ىەضەر بىّیبدی دەقذا مردووە.ڕهبتْەمبیەی )

ەخْەی ڕ دوای ئەوەی بە مبریگەری زٍبّەواّی ّىێ و بۆچىوّە زٍبّییەمبّی )ضۆضێر(ەوە
واّیِ و بۆچىوّە مۆّەمبُ بىو و ىەبریتی ئەٍە تیۆری ّىێتر ڕئەدەبی دەضتبەرداری تیۆر و تێ

ضەریبّهەڵذا و دەضەاڵتیبُ ىە ّىوضەر و هەٍىو ئەو هۆمبرە دەرەمییبّەی ىە دەرەوەی دەقی 
ئەدەبییەوە تەحەمنىٍیبُ بە دەق دەمرد، ضەّذەوە، جبرێنیتر دەضەاڵت و ّرخ و بەهبی 

ەخْەییەمبُ. ڕایەوە دەق بىوە تەوەری ضەرەمی تىێژیْەوە ڕتینیی و هىّەریی بۆ دەق گەئیطتب
ەخْە هەّگبوێنیتری جیبوازتری ّب و ضەردەٍێنی ّىێتر هبتەمبیەوە و تیۆرە ڕجبرێنیتر و 

ەخْەییە هبوچەرخەمبُ دەرمەوتِ، ئەٍەظ پبظ ئەوەی خۆری بىّیبدگەری وردە وردە بەرەو ڕ
ییەمبّی بىّیبدگەری و ٍێتۆد و ڕك پەرچەمردارێنیع ىە دژی مەً و مىۆیػت و وەڕئبوابىوُ 

ئبراضتەمبّی پێػەخۆغی دروضتبىوُ، دەغێ ّبویبُ بْێیِ )تیۆرەمبّی پبظ بىّیبدگەری، تیۆرە 
ەخْەییەمبّی ڕەخْەییەمبّی پۆضت ضترامچراىیسً، تیۆرە ڕەخْەییە هبوچەرخەمبُ، تیۆرە ڕ

وەی پبظ بىّیبدگەری ىە مۆتبیی غەیتەمبّەوە یبُ ىە پۆضت ٍۆدێرّیسً(. دەمرێت بڵێیِ ٍب
( درێژە دەمێػێت. ىەً ٍبوەیەدا 1990(ەوە دەضت پێذەمبت و تبوەمى ضبڵی )1970ضبڵی )

اّنبری بەضەر جۆری ڕهەرچەّذە دەق ٍژاری ضەرەمی تىێژیْەوەمبُ بىو، بەاڵً گۆ
 چەّذ خبڵەدا مىرتیبُ بنەیْەوە:ەخْەییػذا داهبت و دەغێ ىەً ڕواّیْەمبُ و تەّبّەت تیۆری ڕتێ
ۆضەی داهێْبّی ئەدەبیذا فەراٍۆغنرابىو، ڕدوای ئەوەی بۆٍبوەیەمی زۆر خىێْەر ىە پ -

مە یەمێنە ىە پبیە بەغذاربىوەمبّی مردەی داهێْبّی ئەدەبی، جبرێنیتر دەضەاڵت و ّرخ و 
پبظ بىّیبدگەریی و  ەخْەییەمبّەوە ))ئبراضتەمبّیڕایەوە و هبتەوە ّێى هبومێػە ڕبەهبی بۆ گە

بەتبیبەتیع هەڵىەغبّذّەوەگەرایی، ئەو ئبراضتبّەی گرّگی بە خىێْذّەوە دەدەُ مۆتبییبُ بە 
واّیْی ئەً ئبراضتە ّىێیبّە خىێْەر ڕدەضەاڵتی دەق هێْب و گىاضتیبّەوە بۆ خىێْەر، مە ىە تێ

روضتنەری وەرگرێنی ّەرێْی ٍينەچ  بۆ دەضەاڵتی دەق و مۆدەمەی ّیە بەڵنى بىو بە د
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واّگەی تیۆرە هبوچەرخەمبّی پبظ بىّبدگەری خىێْەر داهێْەر و خبوەّی ڕ. بۆیە ىە  23دەق((
ۆضەی ڕدەقە و ىە تىاّبیذا هەیە ضەرىەّىێ گیبّێنی تبزە بەبەر دەقذا بنبتەوە، ئەویع بەهۆی پ

 خىێْذّەوەوە، چىّنە دەق بىوّە فیعيیەمەی خۆی ىە خىێْذّەوەوە دەضت دەمەوێت.
ەتذەمەّەوە، ڕی ئەٍبّە فرەواتبیە و یەك واتبیی و ضْىردارمردّی واتبی دەق دەق ال -

چىّنە دەق بێ مۆتب واتبی جیبواز هەڵذەگرێت و هەر خىێْذّەوەیەك دەغێ واتبیەمی ّىێتر بە 
دەق بذات، )دریذا( جەخت ىەضەر ئەٍە دەمبتەوە و گرّگی دەدات بە ))فرەیی و جیبوازی ىە 

اگرتِ مە ضیَبی ڕابەراّی تیۆری وەرگرتِ وایە، و ئبٍبدەبىوُ و بەرزڕ واتبدا ىەٍەغیبّذا وەك
ەتذەمەّەوە، بۆئەوەی مراّەوەی خىێْەر ىە گفتۆگۆی ىەگەڵ زٍبّذا ڕۆژئبواُ ڕٍێتبفیسینبی 

. بەٍەظ دەق  24ەخْەی رەخْە دەمرێتەوە((ڕەخْە و ڕغىێْیبُ بگرێتەوە، بەٍەظ ئبرەزووی 
 اگرتْی واتب.ڕبی پێػىەخت و واتبی ئبٍبدەبىو و بەرززگبری بىو ىە یەك واتبیی و واتڕ
هەر خىێْذّەوەیەك بۆ دەق بەهب و ّرخێنی بۆ دیبریذەمبت بەگىێرەی ئەو خىێْەرەی  -

واّیْی ّىوضەری دەق بۆ دەقەمەی خۆی، چىّنە ڕدەقەمە دەخىێْێتەوە مە دەغێ جیببێت ىە تێ
فەرهەّگی خۆی وەریذەگرێت، ىەواّەیە ))مبتێل خىێْەر پێػىازی ىە دەق دەمبت ئەوا بەگىێرەی 

ئەً فەرهەّگە ٍێژووێل بۆ وغەمبُ بەخىێْەر بذات جیبوازبێت ىەوەی داویەتی بە ّىوضەر 
مبتێل دەقەمەی داهێْبوە، ىێرەوە واتب جۆراوجۆر و چەّذببرە دەبێتەوە و دەق دەتىاّێت 

 .  25بەهبیەمی ّىێ ىەضەر دەضتی خىێْەر بەدەضت بێْێت((
ىەّێى دەقذا چەّذیِ ٍەدىىىی جیبوازی هەیە، هەر ٍەدىىىێنیع واتبیەمی هەر داىێل  -

جیبواز بەً داىە دەدات، ئەٍەظ ئەرمی خىێْەرە ىەّێى دەریبی ٍەدىىىەمبُ ٍەىە بنبت و 
بیبّذۆزێتەوە، چىّنە ٍەدىىه ىەّێى دەقذا ئبٍبدەّییە، تەّیب داه بىوّی هەیە، ئەٍەظ وەك ئەوە 

ە و واتب دیبر ّیە و ىە حبڵەتی ئبٍبدەّەبىوُ دایە و پێىیطتی بە وایە بڵێیِ وغە بىوّی هەی
 وو هەیە.ڕدۆزیْەوە و خطتْە

ۆڵێنی ضەرەمییبُ ىە بىّیبدّبّی دەق و ڕمەرەضتە و هۆمبرەمبّی دەرەوەی دەق مە  -
غێىاز و زٍبّی دەقذا هەیە، الی تیۆرداّەراّی پبظ بىّیبدگەری گرّگی پێْبدرێت و فەراٍۆظ 

اُ بەدوای واتبمبّی دەقذا هۆمبری گرّگ بِ، بەاڵً ڕرچیع ىەواّەیە ىە ٍەضەىەی گەمراوە، ئەگە
 ۆڵیبُ ىەبەرچبو ّبگیرێت.ڕچىّنە ىە دەرەوەی دەقەوە تەحەمنىً بە دەق دەمەُ، بۆیە ئەرك و 

ەخْەیی هبوچەرخ ڕئەً بۆچىوّبّەظ مبریگەریبُ هەبىو ىەضەر ضەرهەڵذاّی چەّذاُ ٍێتۆدی 
ییەمبّی پبظ بىّیبدگەری ّبضراوُ و بریتیِ ىە )ضیَیۆىۆژیب، تیۆری ەخْەڕمە بە ٍێتۆدە 

 وەرگرتِ و وەاڵٍذاّەوەی خىێْەر، هەڵىەغبّذّەوەگەرایی، هێرٍْیۆتینب(.
ەخْەییبّە دەربخەیِ، ڕىەً دوو تەوەرەی داهبتىودا هەوڵذەدەیِ هێڵە گػتییەمبّی ئەً ٍێتۆدە 

مىێىە ئەً ٍێتۆداّە گرّگی بە )دەق( و )خىێْەر(  ووّذەمەیْەوە مە ىەڕبۆیە تەّیب بەمىرتی ئەوە 
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ەخْەییەمبُ و ضەرهەڵذاُ ڕدەدەُ، ّبچیْە ّێى قىاڵیی بْەٍب و تەمْیل و ٍینبّیسٍەمبّی ٍێتۆدە 
 ابەراّیبُ.ڕو پەرەضەّذُ و 

 ئەو مێتۆدە ڕەخىەییاوەی بە دەوری دەقدا دەخولێىەوە:  -
 فۆڕمالیسمی ڕوسی: •

ئەً ئبراضتەیە ىە یەمگرتْی هەردوو مۆٍەڵەی )ببزّەی زٍبّەواّی ٍۆضنۆ( و )مۆٍەڵەی 
تىێژیْەوەی زٍبّی غیعریی )ئۆپۆیبز(( دروضتبىوە و زۆرێل ىە ئەّذاٍبّی ئەً دوو مۆٍەڵەیە 
بەیەمەوە ىەّێى ئبراضتەی فۆرٍبىیسٍی مبریبّنردووە. یەمێل ىە ضیَب ضەرەمییەمبّی ئەً 

مە ىە )ئەدەبییەت(ی دەقی ئەدەبی دەمۆڵێتەوە و ئەدەبییەتیع الی ئەٍبّە  ئبراضتەیە ئەوەیە
بریتیە ىەو هۆمبراّەی وا ىە دەقێل دەمەُ بە دەقێنی ئەدەبی دابْرێت ))ئەدەبییەت، مە بریتییە 
ىەو خبضیەتبّەی وا ىە ئەدەة دەمەُ ببێتە ئەدەة ٍبیەی تىێژیْەوەُ، و بببەتی زاّطتی ئەدەبِ، 

ضەمبُ ّبچبربىوُ گرّگی بە خبضیەتە فۆرٍبىیسٍییەمبُ بذەُ، بەتبیبەتیع وڕفۆرٍبىیسٍە 
یتٌ، دەضتەواژەمبُ، بىّیبدەمبُ، زٍبُ بەغێىەیەمی ڕمەرەضتەمبُ، وەك ضەروا، ٍۆضیقب، 

. هەر ىەٍببرەیەوە )جبمۆبطِ( دەڵێت: ))بببەتی تىێژیْەوە ئەدەبییەتە )ئەدەة وەك  26گػتی((
، مە بریتییە ىەو Literarinessیەمبُ، واتب ئەدەبیەتی دەق گػتێل ّب، بەڵگى ضیَب ئەدەبی

ئەدەبییەت مە چەٍنێنی   27ضیَبیبّەی ئەگەر ىە دەقذا بىّیبُ هەبىو ئەوا دەبێتە ئەدەة((
ێژەی ئەدەبیبىوُ و ڕضەرەمییە الی فۆرٍبىیسٍەمبّەوە گرّگییەمی زۆری پێذراوە، ئەً چەٍنە 

ەگەمبّی دادەمىتێ، ڕىە ّێى هەّبوی خىودی دەقەوە هىّەریی و ئیطتبتینبی دەق دەضەىَێْێ و 
ەگەز و بْەٍب دەگرێتەوە مە دەق دەمبت بە ئەدەة و ىە دەقێنی تری ڕمۆٍەڵێل خبضیەت و 

ّبئەدەبی جیبیذەمبتەوە. جگە ىەٍەظ ئەً گرّگیذاّە بە خبضیەتە ئەدەبیەمبّی دەقێل بەغێىازێنی 
قذا دەخىىێتەوە ))ئبٍبّجی ضەرەمی مە بببەتی و زاّطتبّە دەبێت و تەّیب ىە خىىگەی دە

فۆرٍبىیسً هەوڵی بۆ دەدات بریتیە ىە تىێژیْەوەی )خبضیەتەمبّی ئەدەة(، بەٍێتۆدێنی بببەتی 
واّگەی ڕەتنردەوە مە تىێژیْەوە ىە ئەدەة بنبت ىە ڕمە زاّطتییەتی تێذا بەدی دێت، و ئەوەی 

ووداوە ڕەیىەضتی بنبت بە ەتنردەوە مە پڕژیبّْبٍەی خىدی ّىوضەر، هەروەهب ئەوەی 
.  28ەوی ٍێژوویی، ئەدەة الی ئەواُ تبیبەتَەّذی ضەربەخۆی هەیە((ڕێڕمۆٍەاڵیەتی یبُ 

ۆڵیبُ ىە بىّیبدّبّی دەقذا هەیە و ڕمەواتە الی فۆرٍبىیسٍەمبُ هۆمبرە دەرەمییەمبُ )ئەواّەی 
ەاڵیەتی و دەرووّی پەیىەّذییبُ بە دەرەوەی دەقەوە هەیە( و ژیبّْبٍەی ّىوضەر و الیەّی مۆٍ

و ٍێژوویی و........ هتذ گرّگییەمی ئەوتۆی ّییە و فەراٍۆظ دەمرێت، ئەوەی گرّگە تەّیب دەق و 
ەگەزاّەیە مە پەیىەّذیبُ بە خىدی دەقەمەوە هەیە. الی ڕزٍبّی دەق و هەٍىو ئەو 

مەوە هەیە یبُ بەیەڕەگەز پێنهبتىوە مە پەیىەّذییەمی ئبىىگۆڕفۆرٍبىیسٍەمبُ دەق ىە مۆٍەڵێل 
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مراو پێنذێت، مە ڕەگەزی خبوەُ پەیىەّذی ئبىىگۆڕواّگەی )تْیبّۆڤ(ەوە دەقی ئەدەبی ىە ڕ))ىە 
ەگەزاّەدا هەیە، ىە هەر دەقێنی ئەدەبیذا هەّذێل ىەً ڕمراو ىەّێىاُ ئەً ڕمبرىێنی ئبىىگۆ

ەگەزاّە )مەرەضتەی زاڵِ( و هەّذێنیػیبُ )مەرەضتەی ئبضبییِ(، دەقی ئەدەبی ئەرمە ڕ
، دەقیع تەّیب بەهۆی ئەً  29ێگەی )مەرەضتە زاڵنبُ(ەوە بەدەضت دێْێت((ڕئەدەبییەمەی تەّیب ىە

 مەرەضتە زاڵ و ضەرەمیبّەوە ئەدەبییەتی خۆی بەدەضت دێْێت. 
وخطبرە پێنهبتەییەمبّی دەق دەدات مە خۆی ڕفۆرٍبىیسً وەك بەّبوەمەیەوە دیبرە گرّگی بە 

وضەمبُ پێیبّىابىو مە ئەدەة بىارێنی ڕ))فۆرٍبىیسٍە  ىە غێىە و فۆرٍی دەقذا دەبیْێتەوە
ەفتبرە ڕجیبوازە بەهۆی فۆرٍەمەیەوە، و بىارێنی جیبمەرەوەغە بەهۆی ئەً فۆرٍەوە ىە گػت 

، جگە ىەٍەظ ضەیری وایبُ دەبیْی مە ئەدەة بە پيە Human Behaviorٍرۆڤبیەتییەمبُ 
ەپبّی ٍيَالّێی بیرەمبُ بێت، بۆیە ڕبُ گۆیەك هىّەرێنی زٍبّییە ّەك ئەوەی ئبوێْەی مۆٍەڵگب ی

یػە ڕەگ و ڕگرّگیذاّەمەیبُ بە غیعر بىو ّەك غبعیر، واتە خىدی بەرهەٍە ئەدەبیەمبُ، ّەك 
ەگەزاّەی فۆرٍی دەقی ئەدەبی پێنذێِْ جێگبی ببیەخی ڕ. هەٍىو ئەو  30و غىێْەواریبُ((

دەقی ئەدەبی الی فۆرٍبىیسٍەمبُ ەگەزاّەظ زٍبّە. زٍبّی ڕفۆرٍبىیسٍەمبُ بىوُ. مە یەمێل ىەً 
بىوّێنی تبیبەتی هەیە و ضەرچبوەی چێژ و خۆغی بەخػیْە، ىەٍببرەیەوە ))وتىویبّە زٍبُ ىە 

بۆ گەیبّذّی واتب بۆ  Vehicleئەدەبذا، بەتبیبەتیع ىە غیعردا ّببێتە دەفرێل یبُ هۆمبرێل 
غتەمبُ ّبوەضتێت،  ٍسبىوُ بۆڕ، و ىە ضْىوری Communicationخىێْەر، واتب گەیبّذُ  

بەڵنى خىدی خۆی دەبێتە غتێل مە بىوّێنی ضەربەخۆی هەیە، بگرە دەبێتە ضەرچبوەیەمی 
چێژ بەهۆی یەمخطتِ و بەیەمەوە پەیىەضتنردّی ئەو مەرەضتە  Autonomousضەربەخۆی 

، گىّجبّی دەّگی Metre، مێع Rhythmیتٌ ڕجۆراوجۆراّەی ىەبەردەضتی غبعیرداُ، وەك 
Euphonyْەی غیعری ، وێImages ەٍسە ىەفسیبّە ڕ، مە ئەً هێَب ىەفسیبّە )واتب ئەو
Symbol  بگىازێتەوە بۆ قەوارەیەمی خبوەُ هبرٍۆّیەت )Harmonious ))31و دژبەیەك  .

هەر بۆیە گرّگیذاّیبُ بە زٍبّی دەق، وایيێنردُ مە ىەضەرەتبمبّی ضەدەی بیطتەٍەوە 
ەگەز و ڕ. هەٍىو  32وەوەی بەرهەٍی ئەدەبی(())دەٍبرگیراّە تەرمیس بخەّە ضەر مرۆمی ّب

مەرەضتەمبّی دەق و مرۆمی ّبوەوەی دەق دەوەضتێتە ضەر زٍبُ و زٍبُ هەٍىو ئەٍبّە ىە 
 ضیطتەٍێنی هبرٍۆّی و تەواودا بەیەمەوە دەبەضتێتەوە.

 ڕەخىەی ووێ •
ەخْەگراّی ڕضەمطۆّی(یع بەّبوببّگە.  –ەخْەی )ئەّگيۆ ڕەخْەی ّىێ( و ڕئەً ئبراضتەیە بە )

ەخْەیبُ ڕووضەمبُ ئبراضتەی ڕئەً ئبراضتەیە ىە ئەٍرینب بەهەٍبُ غێىەی فۆرٍبىیسٍە 
ووضەمبُ ئەّجبٍیبّذا ىە ڕەپبّی دەق ))ئەوەی پێػتر فۆرٍبىیسٍە ڕجبرێنیتر گىاضتەوە بۆ گۆ
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ەخْەی ّىێع ىە ئەٍرینب ڕابەراّی قىتببخبّەی ڕگرّگیذاُ بە ئەدەبییەتی ئەدەة بەهەٍبُ غێىە 
، دوورمەوتْەوە ىە  33ەّجبٍیبّذا و گرّگیبُ بە غیعر دا و ىە ضیبقی دەرەمی دوورمەوتْەوە((ئ

ضیبقی دەرەمی دەق واتە گرّگیْەداُ بە ژیبّی ّىوضەر و مۆٍەڵگب و ژیْگە و ضەردەً و ٍێژوو 
و هۆمبری ضەرهەڵذاّی دەق و دەرووّی ّىوضەر و هەٍىو ئەو الیەّبّەی پێىەّذیبُ بە 

وە هەیە، ئەٍەظ ئەوە دەگەیەّێت مە ببزّەی تىێژیْەوە تەّیب ىە هەّبوی دەقذا دەرەوەی دەقە
 دەبێت و ضْىوری دەق ّببەزێْێت.

ەخْەی ّىێ ئەوەبىو مە چیتر پرضیبر ىەوە ّبمرا ئەرمی ڕیەمێل ىە خبضیەتە ضەرەمییەمبّی 
ەخْەیەدا ڕئەدەة چیە؟ بەڵگە و بیبّىوی بىوّی ئەدەة چیە؟ ئەً جۆرە پرضیبراّە ىەّێى ئەً 

چیتر گرّگی ئەوتۆیبُ ّەٍب، بەڵنى ىەغىێْی ئەٍبّە پرضیبری تر دەمرا، بۆ َّىوّە چی وا ىە 
ئەدەة دەمبت مە ئەدەة بێت؟ یبُ هىّەر هىّەر بێت؟ واتب پرضیبر ىە ضروغتی ئەدەبییەتی 

. وەاڵٍذاّەوەی ئەً پرضیبراّەی دوایع پێىیطتی بە  34ئەدەة و هىّەرییەتی هىّەر دەمرا
ەگەزاّەی ضروغتی دەق بەرە و ئەدەبییەت ڕمردّە ىەّێى فۆرً و ئیطتبتینبی دەق و ئەو مبر

 دەبەُ.
ەخْەی ّىێذا تىێژیْەوە و خىێْذّەوەی دەق تەّیب بۆ ٍەبەضتی واتب ّییە، تبمى بەو واتبیە ڕىەّێى 

 اّطۆًڕبگەیِ مە دەقەمە ىەّێى هەّبوی خۆیذا هەڵیگرتىوە ))بەڵنى ئبٍبج ىێی بە بۆچىّی )
Ransom ( ىە تىێژیْەوەی قەضیذەیەمی )ئەىیۆتEliot (دا بەّبوی )وێراّە خبكThe Waste 

Land دا دەڵێت: بریتییە ىە دۆزیْەوەی ئەو ئەو الیەّبّەی مە غبعیر بەهۆیەوە دتىاّێت)
بىّیبدی هىّەریی بێْێتەدی، بەجۆرێل مە ئەً بىّیبدە هىّەرییە غێىازێنی وای هەبێت مە 

ەگەزەمبّی تردا بە ّبوەرۆمیػەوە، بۆیە دەبیْیِ ئبٍبژە ڕڵبێت بەضەر هەٍىو مبریگەرییەمەی زا
،  35و هبوضەّگی و اىتراضو اىذالىی دەمەُ(( Paradoxبە بىّیبد و غێىازی گۆراّی و دژیەمی 

ەخْەی ّىێ گرّگی پێذەدات و ڕئەٍە جگە ىەوەی مە ))ضیبقی ّبوەوەی دەق ئەو ضیبقەیە مە 
ەٍسەمبُ هەڵذەوەغێْرێْەوە و واتبمبّیبُ ڕواّگەیەوە ڕبدات، بۆیە ىەً گرّگی بە ضیبقەمبّی تر ّ

دەدۆزرێتەوە و تىێژیْەوە ىە پێىەّذی ّێىاّیبُ و پێىەّذیبُ ىەگەڵ ّبوەرۆمی قەضیذەمەدا 
دەمرێت، ئەٍەظ وادەمبت مە خىێْەر چێژ ىە دۆزیْەوەی تىاّبی ىە بەرهەٍهێْبّی واتبی 

دُ ىەّێى مرۆك و گەوهەری دەق یەمێنە ىە مبرە . مبرمر 36ئەدەبیی دەق وەربگرێت((
ەخْەیە ))جەختیع ىەوە دەمبتەوە دەبێت دەق بەپێی ّبوەوەی ڕەخْەی ّىێ، ئەً ڕىەپێػیْەمبّی 

ێْرێت، بۆیە ئەزٍىوّی ضتبتینی و ڕاڤە بنرێت و ىە هەٍىو غتێنی دەرەوەی خۆی داببڕخۆی 
ەگەزە پێنهێْەرەمبّی هەر دەقێنی ڕضىودی زاّطتییبُ ىەیەك جیبمردەوە و وایبُ دادەّب 
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اڤەمردّی دەق بەگىێرەی ّبوەوەی ڕ،  37ئەدەبی بەغێىەیەمی تبیبەت بەیەمەوە بەضتراوُ((
ەگەز و مەرەضتبّەی ّێى دەق مە ئیطتبتینب و ئەدەبییەت ڕوومردّە هەٍىو ئەو ڕخۆی بەواتبی 

ِ غت بەالی وخطبری هىّەری دەق دەردەخەُ. گرّگتریڕبە دەق دەبەخػِ و دەضەاڵت و 
ەگەزەمبّی دەق بەیەمەوە دەبەضتێتەوە، ڕئەٍبّەوە ئەو یەمێتیە ئۆرگبّیەیە مە هەٍىو تىخٌ و 

مە ئەٍەظ تەّیب ))ئەّذێػەیەمی داهێْەراّە یبرٍەتی غێىەگیربىوّی فۆرٍی هىّەری بذات و ئەً 
، ئەً یەمێتیە  38ئەّذێػەیە بەرپرضە ىە بەدیهبتْی یەمێتیی ئۆرگبّیی ىە بەرهەٍە ئەدەبییەمەدا((

ەخْەی ّىێ ىەٍیبّی غێىەی ڕوخطبر و ّبوەرۆمیع یەك دەخبت، بۆیە ڕئۆرگبّیە تەّبّەت 
 هىّەری و ئیطتبتینی دەقەوە ىە ّبوەرۆمیع دەمۆڵێتەوە. 

 بوویادگەریی: •
ىێرەدا ٍەبەضتَبُ )بىّیبدگەری فرٍبىیسٍی(یە، مە هێيە گػتییەمبّی ئەً جۆرەی بىّیبدگەری 

ەقذا دەخىىێتەوە و مبر ىە بىّیبد و ضیطتەٍی ّبوەوەی دەق و ئەو تەّیب بەدەوری د
پەیىەّذییبّەی ئەً ضیطتەٍە بەیەمەوە گرێ دەدات دەمبت. بىّیبدگەری وەمى پەرچەمردارێل ىە 

ەخْەییەمبّیتر ضەریهەڵذا، ىەبەرئەوەی هەر ىە ضەدەی ّۆزدەهەٍەوە مبتێل ڕدژی ٍێتۆدە 
ەخْەی ڕەخْەی مۆٍەاڵیەتی و دواتریع ٍێتۆدی ڕۆدی ەخْەی ٍێژوویی و دواتر ٍێتڕٍێتۆدی 

دەرووّی هبتْەمبیەوە، زیبتر ىە ضیبقی دەرەوەی دەق مبریبّذەمرد و بىّیبد و ضیطتەٍی 
ّبوەوەی دەق و فرٍیبُ فەرٍۆظ مردبىو، ىە ئەّجبٍذا بىّیبدگەری بۆئەوە هبت هەڵە زەقەمبّی 

ّێى جیهبّی دەق. بۆیە هەر زوو ٍردّی  ێتەوەڕئەً ٍێتۆداّە پەردەپۆظ بنبت و ضەرىەّىێ بگە
ەخْەگری بىّیبدگەری ڕ 1968اّذەوە، بۆیە ))ضبڵی ڕاگەیبّذ و دەضەاڵتی بۆ دەق گەڕّىوضەری 

اگەیبّذ و ٍىژدەی ىەداینبىوّی ڕ)روالُ ببرت(وتبرێنی باڵومردەوە و تێیذا ٍردّی ّىوضەری 
. ٍردّی ّىوضەر واتب  39بذات(( ێگب بە پێنەوە ژیبّیبُڕەتنردەوە مە ڕوەرگری دا، و ئەوەی 

یبر و هەىىێطت و ئبٍبّج و تەّبّەت ئەو واتبیەظ مە ّىوضەر ڕىەّبوچىوّی دەضەاڵت و ب
ٍەبەضتی بىوە بە دەقەمەی بذات، ٍردّی ّىوضەر واتب ئیتر دەق ئبزادە و بە ئبزادی ىە جیهبّی 

یبّێنی تری ڕدووخىێْەراّذا دەخىىێتەوە و چیتر ّىوضەر خبوەّی ئەً دەقە ّییە، ئەٍە 
ىەبەردەً دەقذا داّب، یەمێنیبُ ئەوەیە مە دەق بەهۆی بىّیبد و ضیطتەٍی ّبوەوەی و 

واّگە بىّیبدگەرییە فۆرٍبىیسٍییەمەوە بۆخۆی ڕپێىەّذییەمبّی ّبوەوە دەتىاّێت ّبضْبٍەیەك ىە 
بٍەڵەی دەضتْیػبُ بنبت، ئەویتریػیبُ واتب دەضەاڵتێل بە خىێْەر دەدات تبوەمى بەٍػێىەیە ٍ

ىەگەڵذا بنبت مە خبوەّەمەی ٍردووە و ئیتر بەگىێرەی غىێْنبتی جیبواز ٍبٍەڵەی ىەگەڵذا 
ۆڵی ڕەهب دەدات بە دەق، تەّبّەت ڕبنبت. چىّنە بىّیبدگەریی فۆرٍبىیسٍی دەضەاڵتی 

خىێْەریع ىەژێر دەضەاڵتی دەق دایە ))ٍەراٍی خىێْەر و بیر و غبرەزاییەمبّی و تەّبّەت 
خىدی داهێْەری دەقیع هیچ بەهبیەمیبُ ّیە، خىێْذّەوەی داهێْەراّە تەّیب ٍەراٍەمبّی 
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خىێْذّەوەیە مە هەوڵی دۆزیْەوەی پێنهبتەمبّی بىّیبدگەری و ضیطتەٍەمبّی ّبوەوەی دەق 
ەٍسی ڕ. هەڵبەت خىێْەریع مبتێل هەوڵی دۆزیْەوەی واتب و غینردّەوەی مۆد و  40دەدات((

دەقەمە دەدات ئەوا ئەً واتبیە ىەو بىّیبد و ضیطتەً و پێىەّذییە ّبوەخۆییەی زٍبّی دەقەمەوە 
وەردەگرێت، ّەك ىەو زاّیبرییبّەی ىە دەرەوەی دەقەوە دەضتی دەمەوُ یبُ ىە ٍێػنی 

ەخْەییە مە دوور ىە ڕچەمەرەی مردووە، مە ئەٍەظ یەمێنیترە ىە هێيە گػتییەمبّی ئەً ٍێتۆدە 
ّی ّىوضەر و الیەّی مۆٍەاڵیەتی و دەرووّی و ضەردەً و ژیْگەی ضەرهەڵذاُ و هەضت و ژیب

هەڵچىوّەمبُ ٍبٍەڵە ىەگەڵ دەقذا دەمبت و ))بەرهەٍی ئەدەبی... دەمبتە فۆرٍێنی خبڵینراو ىە 
هَىو دەالىەتەمبّی جڤبمی و ضبینۆىۆژی و ٍێژوویی، ئەٍەظ ىەپێْبو گەیػتِ بەو یبضب 

، ىە  41ەگەزەمبّی بىّیبدی بەرهەٍەمە دەضتْیػبُ دەمەُ((ڕپێىەّذی ّێىاُ )فۆرٍییبّەی( مە 
تىێژیْەوەی دەقذا گرّگی بەٍبّە ّبدرێِ، چىّنە ئەً زاّیبرییبّە ىە دەرەوەی بىّیبد و ضیطتەٍی 
ّبوەوەی دەقِ. چىّنە ))بەرهەٍی ئەدەبی بریتیە ىە بەرهەٍێنی زٍبّی، و زٍبّیع بە مەرەضتە 

ەوە پبغَبوەیەمی گەىەمییە، بۆیە بەمبرهێْبّی ئەو زٍبّە ىە بىّیبدی دەقذا و فۆرً و ضیطتەٍیی
دەق دەمبت بە پێنهبتەیەك ىە هێَب زٍبّییە ئبٍبدەبىوەمبُ وەك ئەوەی بەرهەٍی ئەدەبی خۆی 

ێل پێىەّذی داُ ڕەگەزاّەی ّێى دەق ىە تۆڕ. هەٍىو ئەو هێَب زٍبّیی و  42خۆی دەّىوضێتەوە((
مەی دەقەمەیبُ پێنهێْبوە و ضیطتەً و یبضبی تبیبەت ئەو پێىەّذیە مە بىّیبدە ضەرەمییە

ێىەدەبەُ. بۆیە دەق بەالیە بىّیبدگەری فۆرٍبیسٍییەوە ضْىر و ضیطتەً و بىّیبدی تبیبەت ڕبە
بەخۆی هەیە و هەر هێَب و دەضتەواژەیەمی ّێى دەق بىوّەمەی ىە پێىەّذی ىەگەڵ هێَب و 

دەقی ئەدەبی جیهبّێنی داخراوە، بىوّێنی تبیبەتی هەیە، دەضتەواژەمبّیتردا دەردەمەوێت ))
بىّیبدێنی وای هەیە مە بریتییە ىەو پێىەّذییە ورداّەی ىەّێىاُ هەٍىو بەغەمبّیذا هەیە، و هەر 
دەضتەواژەیەك ىەً پێىەّذییەدا دیبری ّبمرێت ٍەگەر بەهۆی پێىەّذییەوە ّەبێت بەواّیترەوە، و 

ۆٍبُ ڕۆك، و ڕۆك چیڕردووە ئەدەة بێت، وا دەمبت مە چیئەً بىّیبدەیە وای ىە ئەدەة م
. هەر بۆیە بىّیبدگەری زیبتر بەتەّگ دۆزیْەوە و  43ۆٍبُ و غیعریع غیعر بێت((ڕ
اُ بەدوای فرەواتبیی ڕووّنردّەوە و غینردّەوەی ئەً بىّیبدە گػتییەی دەقەمەوەیە، ّەك گەڕ

یبر ڕاڤەمردُ و بڕبقی دەقەمە و و دۆزیْەوەی ٍەدىىوىی جۆراوجۆر بۆ داىەمبُ ىەّێى ضی
ىەضەرداّی دەق و هەڵطەّگبّذّی ّرخ و بەهبی دەقەمە و ببغی و خراپی دەقەمە ))گەوهەری 

ەخْەیە ئەوە ّیە وەضفی ڕەخْەی بىّیبدگەریی غینردّەوەیە، ّەك هەڵطەّگبّذُ، ئبٍبّجی ئەو ڕ
تیە ىە پػبّذاّی چۆّێتی بەرهەٍێل بنبت بە ببظ یبُ بە خراپ، بەڵنى ئبٍبّجە ضەرەمیەمەی بری

ەگەزەمبّی وەریذەگرُ مبتێل دەقەمە بەٍػێىەیە ڕپێنهبتەی دەقی ئەدەبی و ئەو واتبیەظ مە 
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، مەواتە زیبتر بەتەّگ ئەو هەینەه و ضیطتەً و بىّیبد و پێىەّذییبّەوەیە  44دروضت دەبێت((
ُ، بۆیە ۆڵی واتبیبُ ىەّێى دەقذا مردووە و ضروغتی واتب دەضتْیػبُ دەمەڕمە مۆّت

بىّیبدگەری ))گرّگی بە چۆّێتی بەرهەٍهێْبّی واتب دەدات ّەك واتبمە، دەبێت ئەوەی مە زٍبُ 
. هەر بۆ دۆزیْەوەی بىّیبدی  45دەیڵێت ىەبیر بنرێت، و تەرمیس بخرێتە ضەر خىدی زٍبّەمە((

ە ەگەزە جیبوازەمبّی دەق ىە ئبضتڕگػتی دەق و ضیطتەً و یبضب و ئەو پێىەّذییبّەی بەظ و 
جیبوازەمبّەوە بەیەمەوە دەبەضتْەوە، هەورەهب بۆ دۆزیْەوەی تبیبەتَەّذی و ضروغت و 

ێگەی ئبضتە ڕئەدەبییەتی زٍبّی دەق، بىّیبدگەری فۆرٍبىیسٍی ىە دەق دەمۆڵێتەوە ىە
یسبەّذی ئبضتەمبُ بەٍػێىەیە ڕجیبوازەمبّی زٍبّەوە مە ))بەغێل ىە بىّیبدگەرامبُ پێػْیبزی 

 دەمەُ:
ەٍسییەمبّیبُ و پێنهبتە ڕدەّگیی: مە تیبیذا تىێژیْەوە ىە دەّگەمبُ و بەهب ئبضتی  •

 یتٌ و ئیقبع و بەرزمردّەوە و ّسٍنردّەوەی دەّگذا دەمرێت.ڕٍۆضیقییەمبّیبُ ىە 
ۆڵیبُ ىە ڕئبضتی وغەضبزی: مە تیبیذا تىێژیْەوە ىە یەمەمبّی وغەضبزی و ئەرك و  •

 مرێت.دروضتنردّی زٍبّی ئەدەبی تبیبەتذا دە
ئبضتی فەرهەّگی: مە تیبیذا تىێژیْەوە ىە وغەمبُ دەمرێت بۆ زاّیْی تبیبەتَەّذییە  •

 هەضتیی و تەجریذی و زیْذووەمبّیبُ ئبضتی غێىازییبُ.
ضتە و ڕئبضتی ضیْتبمطی: بۆ تىێژیْەوەی چۆّێتی دروضتبىوُ و پێنهێْبّی  •

 تبیبەتَەّذییە واتبیی و ئیطتبتینییەمبّیبُ.
ضتەی ئبڵۆز و فراواُ بۆ زاّیْی تبیبەتَەّذییە ڕِ: بۆ غینردّەوەی پێنهبتەی ئبضتی گىت •

 ەتی و الوەمییەمیبّیبُ.ڕبْە
اضتەوخۆمبُ و ئەو ڕاضتەوخۆ و ّبڕئبضتی واتبیی: مە گرّگی بە غینردّەوەی واتب  •

وێْبّەی پەیىەضتِ بە ضیطتەٍەمبّی دەرەوەی ضْىری زٍبُ مە پەیىەضتِ بە زاّطتەمبّی 
دەرووّْبضی و مۆٍەڵْبضی و ىەّێى زٍبّذا ٍىٍبرەضەی ئەرمی خۆیبُ دەمەُ ىە ئەدەة و 

 غیعردا.
ی داىێنی ّىێ مە ًۆهڕەٍسیی: مە تیبیذا ئبضتەمبّی پێػىوتر هەڵذەضتِ بە ڕئبضتی  •

ٍەدىىوىێنی ئەدەبی ّىێ بەرهەً دێْێت مە ئەٍەظ بەرەو واتبی دووەً یبُ ئەوەی پێیذەوترێت 
 .  46ٍبّذا دەٍبّببت((زٍبُ ىەّێى ز

ەخْەگر مبر ىەّێى ئەً ئبضتبّەی ّێى دەق دەمبت و غییبّذەمبتەوە، بىّیبد و ضیطتەً و ڕمبتێل 
ەگەزەمبّی دەقەمەی بەیەمەوە بەضتۆتەوە و ئەو یبضبیبّەظ ڕە پێىەّذییەی مە بەظ و ڕئەو تۆ

 وو. ڕێىە دەبەُ دەخبتەڕمە ئەً بىّیبد و ضیطتەً و پێىەّذییبّە بە
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 ێوازگەریی:ش •
غێىازگەری بریتیە ىە تىێژیْەوەی غێىازی دەق، یبُ غێىازی ّىوضەر. ىەٍبوەی پەرەضەّذّیذا 

ەتبىوە، وەك غێىازگەریی ّىوضەر و غێىازگەری دەق و ڕچەٍنەمەی بە چەّذ قۆّبغێنذا 
غێىازگەری خىێْەر، بەگىێرەی هەر یەمێل ىەً قۆّبغبّە چەٍل و ئەرمی غێىازگىری 

ەردا هبتىوە. غێىاز مە مەرەضتەی تىێژیْەوەی غێىازگەرییە، ىە ضەردەٍێنەوە اّنبری بەضڕگۆ
اّنبری بەضەردا دێت و مۆٍەڵیل هۆمبریع هەُ مبریگەریبُ بەضەر ڕبۆ ضەردەٍێنی تر گۆ

غێىەگیربىوّی غێىازەوە هەیە. بەگػتی دەمرێت بڵێیِ غێىازی ئەدەبی جیبوازییەمی زۆری 
ەپبّێنە بۆ ڕٍبّی ئبضبیی هەیە، چىّنە ئەً غێىازە گۆىەگەڵ غێىازی زاّطتی و غێىازی ز

ەواّبێژی و ئیطتبتینییەمبُ و زٍبّێنی ٍێتبفۆری تەً و ٍژاوی و ڕهىّەر و تەمْینە ئەدەبی و 
داپۆغراو بە مۆدی ئبڵۆز و ّبئبغْب بەمبردێْێت، مە ىە هەٍىو ئبضتەمبّی زٍبّذا دەردەمەوُ، 

ئبضتی زٍبُ، بە هەٍىو ئەٍبّەظ غێىازی ئەدەبی هەر ىە بچىمتریِ ئبضتەوە بۆ گەورەتریِ 
دەق پێنذەهێِْ. بۆیە ئەرمی غێىازگەری ئەوەیە مە ))گرّگی بە دۆزیْەوەی ضیَبمبّی غێىازی 
ئەدەبی و ّبئەدەبی دەدات، ىەگەڵ بەربژێرمردّی تبیبەتَەّذیە جیبمەرەوەمبّی، و دەضت 

ىّەریی و ئیطتبتینییەمبّی، و ّیػبّنردّی خەضڵەتە تبمییەمبّی، و پىختەمردّی بْەٍب ه
ووی زیهْی و ویژداّی و ڕپیػبّذاّی غىێْەواری هەٍىو ئەٍبّە ىەضەر وەرگر یبُ خىێْەر ىە

ژیْەوەی بْەٍب هىّەری و ئیطتبتینییەمبّی دەق ضەردەمێػێت بۆ ٍەضەىەی ًَ. تىی 47جىڵەوە((
دەق، چىّنە اّەوە بۆ ّێى خىدی دەق و دەضتبەرداربىوّی هەٍىو غتێنی دەرەوەی ڕگە

))خىاضتەمبّی غێىازگەری زۆر فراواِّ ىە الداّی هەٍىو ئەو غتبّەی ىە دەرەوەی دەقِ، و 
تێنۆغب بۆئەوەی ٍبٍەڵەیەمی بێ الیەّبّە ىەگەڵ دەقذا بنبت، گرّگی بە ضیبقەمبّی تری وەك 

، بەهەٍبُ  48ژیبّی داّەر و ضیبقی ٍێژوویی و مۆٍەاڵیەتی مە دەقەمەی ىێىە پەیذابىوە((
ەخْەی ّىێ و بىّیبدگەری، غێىازگەریع ئبراضتەی گرّگی ڕوضەمبُ و ڕێىەی فۆرٍبىیسٍە غ

اّذەوە و ىەّێى زٍبُ و الداّەمبُ ىە هەٍىو ئبضتەمبّی زٍبّی ئەدەبیذا مبری ڕپێذاّی بۆ دەق گە
خۆی ئەّجبٍذا. بۆیە غێىازگەری هەوڵیذاوە تىێژیْەوە ىە غێىاز بنبت ىە هەٍىو ئبضتەمبّی 

 ضتەضبزی دەگرێتەوە( و ئبضتی واتبیی.  ڕو ئبضتی پێنهبتەیی )مە وغەضبزی و  وەك دەّگی
 
 ئەو مێتۆدە ڕەخىەییاوەی بە دەوری خوێىەردا دەخولێىەوە: -
 تیۆری وەرگرته و تیۆری وەاڵمداوەوەی خوێىەر: •

ۆڵی ڕۆضەی خىێْذّەوەی دەق و ڕئەً دوو تیۆرە یبُ ئبراضتەیە ىە بْەٍبدا مبر ىەضەر پ
دەمەُ و ىەٍەیبّذا هبوبەغِ، مەچی ّیػتیَبّی ضەرهەڵذاّیبُ جیبوازە و تیۆری  خىێْەر

ۆبێرت یبوش( و ڕوەرگرتِ ىە ئەڵَبّیب ىەضەر بْبغەیەمی پتەو و ىەضەر دەضتی )هبّس 
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)وۆڵفگبّگ ئبیسەر(ەوە داٍەزراوە و بۆچىوّەمبّی ئەً دوواّە بىوُ بە بْبغە و تیۆر و زەٍیْەی 
رتِ. مەچی تیۆری وەڵَذاّەوەی خىێْەر ىە ئەٍرینب و ىەضەر دەضتی ضەرهەڵذاّی تیۆری وەرگ

ەخْەگر و تىێژەر ضەریهەڵذا مە بێئبگببىوُ ىە یەمتری و چىارچێىەیەك مۆی ڕمۆٍەڵێل 
ّەمردووّەتەوە، تەّیب ئەوە ّەبێت مە بەغێنی بۆچىوّەمبّیبُ ىە یەمترییەوە ّسینە و گرّگی بە 

ەی دەق و وەاڵٍذاّەوەی خىێْەر دەدەُ. مەواتە ئەوەی اڤڕٍەضەىەی خىێْەر و خىێْذّەوە و 
ابەراّی تیۆری وەاڵٍذاّەوەی خىێْەر بەیەمەوە مۆدەمبتەوە و دەبێتە خبڵی هبوبەظ ڕ

ۆضەی خىێْذّەوە(ی دەقی ئەدەبی، بە هەٍبُ ڕىەّێىاّیبّذا ٍەضەىەی گرّگیذاّە بە )خىێْەر( و )پ
 ەّێىاُ هەردوو تیۆرەمەدا.غێىەی تیۆری وەرگرتِ مە ئەٍە خبڵێنی هبوبەغە ى

ىە تیۆری وەرگرتْذا بەتبیبەتیع ىە ئیطتبتینبی وەرگراتْی )هبّس رۆبێرت یبوش(دا ))خىێْەر 
ئبٍبّجە ىە هەر بەرهەٍێنی ئەدەبیذا و ئەً بەرهەٍە هیچ بەهبیەمی ّیە تەّیب ىەٍیبّی 

ر و مەرەضتەی دەقی خىێْذّەوەدا ّەبێت. چىّنە خىێْذّەوە بە بەدیهێْبّی مبرىێنی ّێىاُ خىێْە
. مەواتە خىێْەر ئبٍبّجی ضەرەمی ئەً  49ّىوضراو ژیبُ بە پیت و وغە ٍردووەمبّی دەدات((

ۆضەی خىێْذّەوەوە تێنەڵی جیبهبّی دەق دەبێت و ىەگەڵیذا ىە ڕێگەی پڕەخْەیەیە و ىە ڕ
ەقذا مبرىێنێنی بەردەواٍذا دەبێت. خىێْذّەوە هۆمبرێنە بەهۆیەوە خىێْەر پێىەّذی ىەگەڵ د

دەبەضتێت و ))بریتیە ىە مردّەوەی گفتىگۆی مبرىێنی ّێىاُ دەق و خىێْەر و خىێْەر دەتىاّێت 
. هەڵبەت  50دەق بْبضێت، و گەّجیْە و غبراوە و ّهێْی و ضروغتی پێىەّذییەمبّی بذۆزێتەوە((

ۆضەی خىێْذّەوە و چەٍنی خىێْەر هبتە ّێى ببضەمەوە، دەبێت ئەوەظ ڕٍبداً ٍەضەىەی پ
ِ مە خىێْەر ىەتىاّبیذا هەیە چەّذیِ خىێْذّەوە بۆ دەق بنبت و واتبی جیبوازی بساّی

ێگەی ئەً جۆراوجۆری خىێْذّەوە بە خىێْەر دەدات ))دەقی ڕىێهەڵێْجێت، چىّنە خىدی دەق 
ێگە بە جۆراوجۆری خىێْذّەوەمبُ ڕئەدەبی، ىە ضروغتە خىازەییەمەیذا، دەقێنی مراوەیە و 

ەغە مە دەقەمە بەپیت و دەوڵەٍەّذ دەمبت و ىەً ٍەضەىەیەغذا دەدات، و ئەً جۆراوجۆری
. بۆیە دەبیْیِ مردەی وەرگرتِ  51تیۆری وەرگرتِ و هەڵىەغبّذّەوەگەرایی بەیەك دەگەُ((

ێل یبُ خىدی پبك ّیە، بەڵنى یەمگرتْە ىەّێىاُ دەق و ڕىەالیەُ خىێْەرەوە ))مردەیەمی ّب
. چەّنە خىێْەر ىە ٍەضەىەی خىێْذّەوەی  52مبّی((خىێْەر و تىاّب رۆغْبیری و ئبیذیۆىۆجییە

اُ بەدوای واتبمبّی دەق، خىێْەر ))پێىیطت ّیە دەق ىە ڕدەقذا ضەرچبوەی تبیبەتی هەیە بۆ گە
چىارچێىە ٍێژووییەمەیذا بخىێْێتەوە، خىێْەر ضەرچبوەی خۆی هەیە مە یبرٍەتی دەدات ىە 

ابەراّی تیۆری ڕمە یەمێنە ىە  Iserئبیسەر  واّگەیەوەڕدروضتنردّی واتبی ئەدەبی بۆ دەق. ىەً 
وەرگرتِ دەڵێت: بەرهەٍی ئەدەبی ىە ٍیبّی خىێْذّەوەوە دروضت دەبێت، گەوهەر و واتبمەی 
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ىەداینبىوی دەقەمە ّیِ بەقەدەر ئەوەی ىەداینبىوی مبرىێنی ّبوەوەیە ىەّێىاُ بەغەمبّی دەق 
بەرهەٍی ئەدەبی رەٍس و دەالىەت و ئیحبی و بۆچىوّەمبّی خىێْەر. ئەٍەظ واتبی ئەوەیە مە 

تێذایە و دەتىاّێت چباڵمی داهێْبُ الی خىێْەر بىروژێْێت مە یەمطبّە بە هەٍبُ ئەو چباڵمیەی 
، مەواتە خىێْەر ىە تیۆری وەرگرتْذا هەٍبُ پبیەی  53الی ّىوضەرەمە وروژاّذوویەتی((

ّنە خىێْەر واتب ىەّێى دەقذا ّىوضەر و داهێْەری دەقی هەیە و ئەویع داهێْەری دەقە، چى
بىّیبد دەّێت بۆیە بە داهێْری دەقیع ّبضراوە ))خىێْەریع داهێْەری دەقە و بگرە )جىه 
ىىٍیتەر( بۆ ئەوە چىوە مە بڵێت پێىەّذی ّێىاُ داهێْەر و خىێْەر بریتیە ىە پێىەّذی یەمبىوُ 

ى هەّبوی دەقذا . مبتێنیع خىێْەر بەّێ 54ێگەی دەقی داهێْراوەوە((ڕو تێنەڵبىوُ ىە
دەبێتەوە و مردەی خىێْذّەوەمی ئەّجبً دەدات و هەوڵذەدات ئبزاداّە ٍبٍەڵ بنبت، ئەٍە ڕغۆ
واّیْیبُ و چۆّێتی ڕواّیْێنی ترضْبك دروضت دەمبت، چىّنە خىێْەرەمبُ و چۆّێتی تێڕتێ

ىّنە ووی ٍەترضی دەبیْەوە، چڕووبەڕخىێْذّەوەیبُ بۆ دەق جیبوازە ))ىە مردەی خىێْذّەوەدا 
ئێَە دەضەاڵت بە خىێْەر دەدەیِ ىەضەر دەق و ئەو بە بەهبی یەمەً دێت، ئەٍەظ ىەواّەیە 
مێػەٍبُ بۆ دروضت بنبت ىەمبتی خىێْذّەوە بۆ دەقەمبُ چىّنە ىەواّەیە خىێْەرەمبُ بۆ ئەً 

ۆڵە گىّجبو ّەبِ، ئیتر چۆُ دەتىاّیِ پبرێسگبری ىە دەق بنەیِ ىە وّبىوُ و فەوتبُ و ڕ
ووی دەق ڕووبەڕەویەی بەهۆی مردّەوەی دەرگبی ئبزادی خىێْذّەوەوە ڕئەو تىّذ قىرببّی

اضتەقیْەی دەق بریتیە ىە )ضیبق(. زاّیبری تەواو ىەضەر ضیبق ڕدەبێتەوە؟ بۆیە پبرێسگبری 
اضتەقیْە، ّبمرێت بە دروضت وەربگریِ، بەڵنى دەبێت ئەً ڕەتی خىێْذّەوەی ڕٍەرجێنی بْە

ضیبقەوە دەضتی پێنردبێت، چىّنە دەق دروضتبىوی ضیبقە و ىە خىێْذّەوەیە ىە بْەٍبی 
مردەی وەرگرتْی بەردەواً ىە مۆگبی زٍبّذا پەرەدەضەّێت، تب ىەّێى خۆیذا مۆدێنی تبیبەت 
بەخۆی دابَەزرێْێت مە وەمى دەق جیبی بنبتەوە، بەاڵً بىوّەمەی ىە ضیبقی ژاّرە 

اڤەمردُ و غینردّەوەی ئەً مۆدە بەاڵً ڕئەدەبییەمەیەوە وەردەگرێت. خىێْەریع ئبزادە ىە 
دەبێت وابەضتەی چەٍنەمبّی ضیبق بێت، بۆ َّىوّە ّببێت مۆدی غیعریی بە چەٍنەمبّی 

، ىەبەرئەوەی هەر دەقێل ضیبقی ّبوەوەی تبیبەت بەخۆی هەیە و  55اڤەبنرێت((ڕضیبقیی رۆٍبُ 
اڤەمردُ ىە ئبقبری ئەً ڕّەمبت و مردەی  ڕپێىیطتە مردەی خىێْذّەوەمبُ ىەً ضیبقبّە تێپە

ضیبقبّەوە بێت. ئەگیْب خىێْەر دەمەوێتە هەڵەوە و ّبتىاّێت خىێْذّەوەی دروضت بۆ دەق بنبت 
 و واتبی ّىێ بىّیبد بْێت.

 سیمیۆلۆجیا: •
ضیَیۆىۆژیب بەواتبی زاّطتی ّیػبّە و هێَبمبُ دێت، واتب ئەو زاّطتەیە مە تىێژیْەوە ىە ّیػبّە 

ییەمبُ دەمبت. دەمرێت بڵێیِ ىە ضەرەتبی ضەدەی بیطتەٍذا ضیَیۆىۆجیب و هێَب زٍبّی و ّبزٍبّ
ىە پەرەضەّذّی ضێ ئبراضتەی جیبدا ضەریهەڵذا و وردە وردە پەرەیطەّذ ))ئەو ٍۆرمە زاّطتییە 
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ەخْەی ئەدەبی، بۆ ڕّىێ و دیبرەی مە ئەً بببەتە وەریگرتىوە، وەك بىارێل ىە بىارەمبّی 
ێتەوە، خۆی دەبیْێتەوە ىە بەیەمگەیػتْی ضێ ىەً بىاراّە: ڕگەضەرەتبمبّی ضەدەی بیطتەً دە

مە مبرەمبّی فەیيەضىفی ئەٍرینی )پێرش  Pragmatismیەمەٍیبُ بریتیە ىە پراگَبتیسً 
Peirce (ی پێ ّبضراوە، دووەٍیبُ بریتیە ىە دیبردەگەرایی مە بە ّبوی )هىضرەه(ەوە

ی بە بببەتەمبّی )ضۆضێر( ىە زٍبّەواّییەوە پەیىەضتە، ضێیەٍیبُ بریتیە ىە بىّیبدگەری مە پػت
. بە مبریگەری و مبرداّەوەی ئەً ئبراضتبّە ضیَیۆىۆجیب ضەریهەڵذا، هەرچەّذە  56بەضتىوە((

ێتەوە، چىّنە یەمەً مەش بىوە مە ٍىژدەی ضەرهەڵذاّی ئەً ڕپػنی غێر بۆ )ضۆضێر( دەگە
 زاّطتەی داوە و پێیىابىوە مە زٍبّەواّیع ىقێنە ىە ضیَیۆىۆجیب. 

ضیَیۆىۆجیب مە زاّطتی هێَبمبّە و ىە هێَبمبُ دەمۆڵێتەوە، زیبتر تەرمیس دەخبتە ضەر ضێ 
( Causalتێیذا هۆمبرییە ) : پێىەّذی ّێىاُ داه و ٍەدىىوهIndexئیْذێنص  -1جۆر، ئەواّیع ))

 بۆ َّىوّە دومەڵ ّیػبّەی ئبگرە، ىێذاّی دەرگب ّیػبّەی ئەوەیە مەضێل الی دەرگبمەیە.
: پێىەّذی تێیذا ىەضەر بْەٍبی ىێنچىوّە، وێْە ىێنچىوی وێْە بۆ مێػراوەمەیە، Iconئبینۆُ  -2

 پەینەر ىێنچىوی داتبغراوەمەیە.
ێرش(دا )ضۆضێر زاراوەی هێَب بەببغتر دەزاّێت( ەٍس ىە زٍبّی )پڕ: یبُ Signهێَب  -3

. ئەوەی زیبتر گرّگ بێت ئەوا هێَبیە، مە پێنهبتىوە ىە )داه( و  57پێىەّذی تێیذا ىەخۆوەیە((
)ٍەدىىوه( و بەگىێرەی )ضۆضێر( پێىەّذی ّێىاّیبُ پێىەّذییەمی ىەخۆوەیە و مۆٍەڵگب ىەضەر 

 ێننەوتىوە. ڕضروغت و جۆری ئەً پێىەّذییە 
ژیْەوە ىە هێَبمبُ ىە مبرەمبّی دوو ىە بەّبوببّگتریِ داٍەزرێْەراّی ئەً زاّطتەوە تىێ

دەردەمەوێت، بۆیە دەبیْیِ ضروغتی تىێژیْەوە ىە هێَبمبُ بە دوو ئبراضتەی جیبوازدا 
بىوُ ))یەمەٍیبُ بریتیە ىە تىێژیْەوە ىە چییەتی هێَب و دەضتْیػبّنردّی پێنهبتە و ڕتێپە

رش( ىەً بىارەدا مبرینردووە. دووەٍیبُ بریتیە ىە تىێژیْەوە ىە ئەرمی هێَب ٍەرجەمبّی، مە )پێ
. مەواتە  58ىە بىاری گەیبّذّی زاّیبریذا، تىێژیْەوەمبّی )ضۆضێر( زیبتر ىەً بىارەدا دەدوێِ((

واّیْی هەریەمە ىە )ضۆضێر و پێرش( بۆ چەٍل و ضروغت و چییەتی و چۆّییەتی و ئەرك ڕتێ
 و جۆری هێَبمبُ جیبوازە. و ضیطتەً و پێىەّذی

ەخْەییبّەی گرّگی بە ٍەضەىەی خىێْذّەوەی دەق و چۆّێتی ڕضیَیۆىۆجیب یەمێنە ىەو ٍێتۆدە 
گەیػتِ بە پێىەّذی ّێىاُ داه و ٍەىىوه دەدات، بۆیە دەبیْیِ ))بْەٍبی ضیَیۆىۆژیب بۆ 

و  Signifierتێگەیػتْی چباڵمی خىێْذّەوە ىە تێگەیػتْی ضروغتی پێىەّذی ّێىاُ داه 
و بەتبیبەتیع ىەّێىاُ دواّەی )ئبٍبدەبىو/ئبٍبدەّەبىو(دا هەڵذەقىڵێت، داه  Signifiedٍەدىىوه 

بریتیە ىە وێْەی دەّگیی )و ىە حبڵەتی ّىضیْذا وێْەی خەتیە( مە حبڵەتی ئبٍبدەبىوە ىە دەقذا، ىە 
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دەق دەبێت بەدوای . خىێْەری  59مبتێنذا ٍەدىىه، مە وێْبیەمی زیهْییە حبڵەتی ئبٍبدەّەبىوە((
پێىەّذی ّێىاُ داه و ٍەدىىوىەوە بێت و هەوڵبذات واتبی دەقەمەی دەضتنەوێت، هەڵبەت 
ئەٍەظ پێىەّذی بە ئبٍبدەبىوُ و ئبٍبدەّەبىوّەوە هەیە، مە خۆی ىە دواّەی داه و ٍەىىىەوە 

قذا بىوّیبُ دەبیْێتەوە، چىّنە ىەّێى دەقذا داىەمبُ بىوّیبُ هەیە، مەچی ٍەدىىوىەمبُ ىەّێى دە
ێت و بیبّذۆزێتەوە. ئەٍەظ پێىیطتی بەوەیە مە خىێْەر ڕّیە و ئەرمی خىێْەرە بەدوایبّذا بگە

بچێتە ّێى قىاڵیی دەقەمەوە بۆیە ))خىێْذّەوەی غیعر ّببێت تەّیب بە خىێْذّەوەی ئبضتی 
.  60واتب(( ێ، تب بیگەیەّێتەڕدەرەمی )داه( بێت، بەڵنى دەبێت ىە ئبضتە قىڵەمە )ٍەدىىوه(دا بگە

چىّنە خىێْەر تب ّەچێتە قىاڵیی دەق و ىەّێى دەریبی ٍەدىىوىەمبّذا ٍەىە ّەمبت و 
خىێْذّەوەیەمی دروضتیبُ بۆ ّەمبت، هەرگیس ّبتىاّێت مۆدی دەق بنبتەوە و بە واتبی دەق 
بگبت. چىّنە دەق بریتیە ىە مۆٍەڵێل ّیػبّە و هێَب و خىێْەر بەهۆی ئەً هێَبیبّەوە بە ئبضتە 

اڤەیبُ دەمبت، ڕێت و ڕىڵەمەی دەق دەگبت و بەدوای ٍەدىىوىە جیبوازەمبّی داىذا دەگەق
ىەٍەغەوە دەق چەّذیِ واتبی جیبواز هەڵذەگرێت ))ئەٍەظ تەّیب بەوە دێتەدی مبتێل 
یەمبىوّێل ىەّێىاُ ئبزادمردّی دەقەمە و ئبزادمردّی خەیبڵی خىێْەردا هەبێت. ئەٍبّە وا ىە دەق 

جۆر بێت و تىاّبی بەرهەٍهێَبّی واتبی هەبێت. ىێرەوە گرّگیذاّی ضیَیۆىۆجیب دەمەُ مە جۆراو
ێگبیەمی ضیَیۆىۆجی ڕیڤبتێر( پەرەی بە ڕبە وەرگر گرّگیذاّێنی فراواُ بىو تەّبّەت )ٍیػێو 

تبیبەت بە خىێْذّەوە دا و دوو جۆری خىێْذّەوەی ىێهەڵێْجب، یەمێنیبُ: پػنْیْی و ئەویتریبُ 
هەر جۆرێنیع ىەً جۆراّەی خىێْذّەوە ئبضتێل ىە ّهێْییەمبّی دەق پیػبُ  . 61اّەوەیی((ڕگە

اڤەی ڕۆضەی خىێْذّەوەی دەق و غینردّەوە و ڕدەدەُ. بەاڵً دەبێت ئەوە بساّیِ مە ىە پ
هێَبمبّی ّێى دەق هیچ داىێل ّەبەضتراوەتەوە بە ٍەدىىوىێنی دیبرینراوەوە، واتە خىێْەر بۆی 

چەّذ ٍەدىىوىێل بۆ داه دەضتْیػبُ بنبت و بەیەریذا بطەپێْێت و ّیە بەزۆر ٍەدىىوىێل یبُ 
بەهبّەی ئەوەی هەبێت مە ىە خىێْذّەوەی دەق و مردّەوەی مۆدەمبّذا ئبزادی پێذراوە و بۆی 

اڤەی داه و ٍەدىىوىەمبُ بنبت، ئەٍە غتێنە دوورە ىە غینردّەوەی ڕهەیە بە ئبرەزووی خۆی 
بیەك ىە پێىەّذی ىەگەڵ هێَبمبّی تری ّێى دەق و ىەو ضیَیۆىۆجیبّەی دەق، بەڵنى هەر هێَ

 ضیبقەی مە تێیذا بەمبرهێْراوە غینردّەوەی بۆ دەمرێت و واتب وەردەگرێت.
 هەڵوەشاودوەوەگەرایی: •
اڤە و ڕەّطیە، ڕابەری هەڵىەغبّذّەوەگەرایی )جبك دریذا(ی ّىوضەر و فەیيەضىفی فڕ

خىێْذّەوەی بۆ زۆرێل ىە بەرهەٍە مۆُ و ّىێیەمبّی فەیيەضىف و ّىوضەر و بیرٍەّذاّی 
ۆژئبوا مردووە و هەر ىە خىدی بەرهەٍەمبّەوە خبڵی الوازی بەدینردووە و ىەوێىە هێرظ ڕ

ۆژهەاڵت ڕۆژئبوا بەراٍبەر ڕۆژئبواییەمبُ و پێیىایە مە ڕدەمبتە ضەر ئەو ٍیراتە بەجێَبوەی 
ضەّتەر هەٍىو غتە بباڵمبُ دادەّێت ))ئەً ضتراتیژیەتە دەیەوێت خىێْذّەوەیەمی خۆی بە 
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ۆژئبوا بنبت و چبوبخػێْێتەوە بەو چەٍنبّەی مە ىەضەری داٍەزراوە وەك ڕگػتی بۆ بیری 
اضتی و عەقڵ و ّبضْبٍە و ئبٍبدەبىوُ و بْەچە و .... هتذ(، مە ڕگىتبرێنی ٍیتبفیسینی )وەك 

مە پبڵپػتە  Ethnocentrismۆژئبوایی ڕەگەزی ڕتِ ىە بەضەّتەربىوّی ەخْەگرڕگىزارغتە ىە 
و فۆّۆضێْتریس    Logocentrismبە مۆٍەڵێل بەضەّتەربىوّی تر، وەك ىۆگۆضێْتریسً 

Phonocentrism ًو فبىۆضێْتریسPhallocentrism ًدریذا پێیىایە مە هەڵىەغبّذّەوەی ئە .
. بۆیە  62تیۆىۆجی ٍێتبفیسینب(( –بْەٍبی ئۆّتۆ  بەضەّتەربىواّە بریتیە ىە هەڵىەغبّذّەوەی

ەخْەییبّە ڕدەبیْیِ هەڵىەغبّذّەوەگەرایی هەٍىو ئەو ٍیراتە فەىطەفی و زٍبّیی و ئەدەبی و 
هەڵذەوەغێْێتەوە و ضەرىەّىێ خىێْذّەوەی ّىێیبُ بۆ دەمبت، بەاڵً ئەً خىێْذّەواّەظ 

ئەٍبّەی پێع خۆیبُ هەڵذەوەغێْْەوە،  مۆتبیی ّیِ، بەڵنى بەغىێْیبّذا خىێْذّەوەی تر دێِ و
بۆیە هەڵىەغبّذّەوەگەرایی ىەو دەرچەوە پەىذەهبوێژێت مە گىتبرە جۆراوجۆرەمبُ بەردەواً 
خىێْذّەوەی بێ مۆتبییبُ بۆ دەمرێت و بەردەواً بەرگی خۆیبُ بەجۆرێل ىە جۆرەمبُ 

 ُ. ڕدەگۆ
ەی ضتراتیژیەتێنە بۆ خىێْذّەوەی ێببز ّیە، بەقەد ئەوڕهەڵىەغبّذّەوەگەرایی ٍێتۆد و تیۆر و 

گىتبر ))هەڵىەغبّذّەوەگەرایی ٍێتۆد ّیە، هەروەك تیۆرێنیع ّەی ىەببرەی ئەدەبەوە، بەڵنى 
ەخْەییەمبُ، ڕضتراتیژیەتێنی خىێْذّەوەیە بۆ خىێْذّەوەی گىتبرە فەىطەفی و ئەدەبی و 

ێگەی ڕىەخۆیبّذا، ىەبىوّەوە بۆ ّێى ئەو گىتبراّە، و هەڵىەغبّذّەوەیبُ ىەّێڕێگەی غۆڕىە
. هەر زوو ئەً ضتراتیژیەتەی )دریذا( ىە خىێْذّەوە و  63ئبراضتەمردّی پرضیبر ىەّبوەوەدا((

ییەوە، ئەوەتب ڕەخْەگرتِ و هەڵىەغبّذّەوەی گىتبرە جۆربەجۆرەمبُ بۆ ّێى ئەدەة پەڕاڤە و ڕ
بیرۆمەی ئەوەً  )دریذا( خۆی ئبٍبژە بەوە دەمبت مە پێع گرّگیذاٌّ بە گىتبرە فەىطەفییەمبُ

هەبىو مە بەرەو ئەدەة هەّگبو بْێٌ، ئەٍەظ ىەالیەُ )بیێر زیَب(غەوە جەختی ىەضەر 
ەّطی، مە بْچیْەی یەمێل ىە چەٍنە ڕمراوەتەوە و دەڵێت: ))هەڵىەغبّذّەوەگەرایی ف

ێتەوە بۆ )ٍبالرٍێ(، بەرەو دەقی ڕدەگە -Diseminationچەٍنی پەرتنردُ  –ضەرەمییەمبّی 
ۆڤەی قۆّبغبەّذی ڕیعریی هەّگبودەّێت. )دریذا( خۆی ئبٍبژەی بەوە داوە مبتێل غغ –ئەدەبی 

یەمەٍی پەرەضەّذّە فینرییەمەی خۆی دەمبت، مە دەڵێت: گرّگیذاّی بەردەواٌٍ، پێع گرّگیذاُ 
بە فەىطەفە، ئەگەر ئەً مبرە بنرێت، بەرەو ئەدەة هەّگبوی دەّب، بەرەو ّىوضیْێل مە 

ئەدەة بەتبیبەتیع )غیعر( ژیْگەیەمی ىەببرە بۆئەوەی  . 64پێیذەوترێت ئەدەة((
هەڵىەغبّذّەوەگەرایی یبرییەمبّی خۆی تێذا ئەّجبٍبذات و ىەپەّبی چەٍل و زاراوەمبّییەوە بە 

ربێتەوە و بىّیبد و ضیطتەً و پێىەّذییەمبّی ىەببریەك ِّێى هەّبوی دەقی ئەدەبی غۆ
ىێىە بىّیبدی بْێتەوە، ئەً مردەیەظ هەڵىەغێْێتەوە و ضەرىەّىێ بە خىێْذّەوەیەمی ّ

وای )دریذا( ڕبەردەواً دەبێت و مۆتبیی ّیە، ىە ئەّجبٍیػذا فرەواتبیی دەق ضەرهەڵذەدات. بە ب
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دەق یەك واتبی ّییە، بگرە فرەواتبیە و ىە ئەّجبٍی خىێْذّەوە بەردەواٍەمبّی دەقەوە ئێَە بەً 
خىێْەرە جیبوازەمبّەوە، یبُ خىێْذّەوە  واتب جیبوازاّە دەگەیِ، هەڵبەت ئەٍەظ پەیىەضتە بە

دەق ىە ضەردەٍە جیبوازەمبّەوە، مە ئەٍەظ خىێْذّەوەینی ّببببەتی دێْێتە ئبراوە ))زۆربەی 
دەرهبویػتەمبّی هەڵىەغبّذّەوەگەرایی تەئنیذ ىەضەر ّەبىوُ و بەدیهبتْی خىێْذّەوەیەمی 

، مەواتە خىێْذّەوەی گىتبری  65بببەتی دەمەُ چىّنە خىێْذّەوە بریتیە ىە ئەزٍىّی مەضی((
اّنبری بەضەردا دێت و تەّبّەت ڕئەدەبی بەگىێرەی ئەزٍىُ و ضەردەٍی خىێْەرەمبُ گ

ۆڵی داهێْەراّەی ڕەخْەی هەڵىەغبّذّەوەگەرایی ّرخی بۆ دەق و ڕێِ. ىێرەوە ڕواتبمبّیع دەگۆ
ٍبُ مبتیػذا اّذەوە ))بىارێنی تەواوی دا بە تەرمیسمردّە ضەر دەق، و ىە هەڕخىێْەر گە

ەهبمەی ڕۆڵی داهێْەراّەی خىێْەر مردەوە. ىێرەوە دەق بەهب هىّەرییە ڕدەرگبی خۆی بۆ 
خۆی پبراضت و خىێْەریع ىە بەمبرهێْەری ئەدەبەوە بىو بە دروضتنەر و بەرهەٍهێْەری 

اڤەمردُ ڕئەدەة، هەروەك )دی ٍبُ( دەڵێت ... خىێْەر تەرمیس دەخبتە ضەر پػتبەضتِ بە 
اڤەمردُ ڕەهب پػت بە ڕەهب بەضەر دەقذا، هەروەك چۆُ دەقیع بەغێىەیەمی ڕی بەغێىەیەم

دەبەضتێت، و بەٍەظ ٍبفی تەواوی دەق و ٍبفی خىێْەر دەدەیِ وەمى دوو هۆمبر مە پببەّذی 
. هەٍىو ئەٍبّەظ تەّیب ىە بەهب هىّەرییەمەی دەق دایە و  66ئبٍبدەبىوِّ ىە ئەزٍىّی ئەدەبیذا((

ۆیذا هەڵیگرتىوە و پێىیطتی بە خىێْەرە تب بەّێى دەریبی ٍەدىىوىەمبّی دەق ىەّێى هەّبوی خ
اضتەقیْەمبُ بذۆزێتەوە، چىّنە ))خىێْذّەوەی هەڵىەغبّذّەوەگەراییبّە ڕدەقذا ٍەىە بنبت و واتب 

خىێْذّەوەیەمی دوواّەییە یەمەٍجبر هەوڵی تىێژیْەوەیەمی تەقيیذی دەق دەدات بۆ ضەىَبّذّی 
مردّی ئەو ئەّجبٍە ڕپبغبُ ىە خىێْذّەوەیەمی پێچەواّەدا هەوڵی ضەراوگێواتب راغنبوەمەی، 

اغنبواّە دەیڵێت. ڕدەدات مە بەهۆی ئەو واتبیبّەی ىە دەقەمەدا هەیە و دژیەمە ىەگەڵ ئەوەی بە 
ئبٍبّج ىەً خىێْذّەوەی هەڵىەغبّذّەوەگەراییە بریتیە ىە دۆزیْەوەی درزێل ىەّێىاُ ئەوەی 

. ئەً خىێْذّەوەییە وا ىە خىێْەر دەمبت  67ڵێت و ئەوەی دەیػبرێتەوە((اغنبواّە دەیڕدەق بە
اغنبواّە بڵێت مە دەق ىە هەّبوی ڕێت و ئەو واتب غبراواّە ڕبەدوای واتب ئبٍبدەّەبىوەمبّذا بگە

خۆیذا هەڵیگرتىوە. ئەٍەظ )) پێىیطتی بە خىێْەری خبوەُ تىاّبی بەرز هەیە مە بتىاّێت 
، چىّنە  68ییەمبُ بنبت مە بەهۆیەوە واتبی دەقەمە چبرەضەر دەمبت((ٍبٍەڵە ىەگەڵ مۆدە زٍبّ

هەٍىو خىێْەرێل ئەو تىاّبیەی ّیە مۆدە زٍبّییەمبُ بنبتەوە و واتب غبراوەمبّی دەق ئبغنرا 
بنبت و خىێْذّەوەیەمی ّىێتر بۆ دەقەمە بنبت مە جیببێت ىە خىێْذّەوەمبّی پێػىوتر و 

. ىەٍەغیبّذا زیبتر تەرمیس دەخرێتە ضەر دواّە ىێنذژەمبُ و دەرەّجبٍی ّىێی ىێىەدەضت هبتبێت
ێگەی ڕئەو درز و مەىێْبّەی ىە دەقذا هەیە و ئەو گىٍبّبّەظ مە هەڵىەغبّذّەوەگەرایی ىە

                                               
 .232فاضى ثاًس، اهص٘ت االخس، ص -65
 .86د. عبداهلل ذلٌد اهغراًٛ، اخلط٣ٚٞ ٗاهتلفري، ص -66
 .108جاْ اهسٗٙوٛ ٗ د. ضعد اهباشعٛ، دهٚى اهِاقد االدبٛ، صد. ًٚ -67
 .187د. ٗهٚد قصاب، ًِآج اهِقد االدبٛ احلدٙح، ص -68
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اُ و ٍەىەمردُ ىەّێى واتب ڕپرضیبرمردّەوە ىە هەّبوی دەقذا دروضتی دەمبت، ئەٍە ىەپبڵ گە
 وىە جیبوازەمبّەوە.جیبواز و غبراوەمبُ بەهۆی داه و ٍەدىى

 هێرمىیۆتیكا: •
هێرٍْیۆتینب ىە ضەرەتبی پەرەضەّذّیەوە ژیْگەیەمی دیبر و ىەببری ّەبىوە و وەمى ٍێتۆدەمبّی 
تر ّیە مە ژیْگە و دەوروبەرێنی تبیبەت بەخۆی هەبێت ))هێرٍْیۆتینب بە درێژایی ٍێژووەمەی 

. ىە ضەرەتبدا  69تێگەیػتِ ىە واتبوە بىوە((ژیْگەیەمی تبیبەت بەخۆی ّییە بەڵنى بەدوای واتب و 
اڤە و ىێنذاّەوەی خەوُ و ڕاڤەو ىێنذاّەوەی متێبە ئبییْیەمبُ بەمبرهبتىوە، جگە ىەٍەظ بۆ ڕبۆ 

گىزارغتەمبُ بەمبرهبتىوە. یەمێل ىە واتبمبّی ئەً وغەیە ))دەرخطتِ و ئبغنرامردّی تەً و 
ەضەّەمبّی ئەً ڕىە واتب  oracle/prophecyۆژ یبُ هەواڵذاُ ڕٍژی یبُ غبراوە یبُ دوا

اڤەمردُ بردووە بۆ زاّیْی واتبی خەوّەمبُ )ىێنذاّەوەی ڕوغەیەُ، مۆّەمبُ هبّبیبُ بۆ 
. بەگػتی چەٍنی ئەً زاراوەیە بریتیە ىە  70فەرٍىودەمبُ( واتب گىزارغتنردُ ىە خەوُ((

ووّنردّەوەی ڕەمبُ و اڤەمردُ و ىێنذاّەوە و دۆزیْەوەی واتب ّبدیبر و غبراوڕهىّەرەمبّی 
 Interpretationاڤەمردّی دەقەمبُ ڕتەً و ٍژی ))واتبی وردی ئەً وغەیە بریتیە ىە هىّەری 

و تەمْینی هىّەری  rules)واتب دیبرینردّی واتبمبّی( بەتبیبەت ىەٍیبّی مۆٍەڵێل یبضب 
techniques یبەت بە هەر ەواّبێژییەمبّی تبڕێسٍبّی و بْەٍب بىّیبدییە ڕی جێگیر، وەمى یبضب

ەوی ڕێڕزٍبّێل، ىە پبڵ بىوّی تیۆری ئەدەبی یبُ یبضبیی یبُ ئبییْی مە تەحەمنىً بە 
اڤەمردُ و ىێنذاّەوەی واتبمبّیع مردەیەمی هەرەٍەمی و بێ ڕ. مەوایە  71ىێنذاّەوەمە دەمبت((

پالُ ّییە، بگرە ئەٍە ىەژێر ببری دەضتىر و یبضب و تەمْینە ئەدەبی و زٍبّییەمبّەوە 
ەخْەی ئەدەبییەوە هەیە، چىّنە ئەرمی ڕّجبٍذەدرێت. هێرٍْیۆتینب پێىەّذیەمی بەهێسی بە ئە
اڤە و ڕەخْەییە هبوچەرخەمبُ بەدوای ٍبّبی دەق و ڕەخْەی ئەدەبی هبوچەرخ و ٍێتۆدە ڕ

ىێنذاّەوەی واتب غبراوە و تەً و ٍژەمبّی دەقە ئەدەبییەمبّەوە بىوُ و ئەً ئەرمەظ ئەرمی 
ەخْەی ڕبەتبیبەت دوای ئەوەی زٍبُ و واتب بىوّە بببەتی ضەرەمی فەىطەفە و  هێرٍْیۆتینبیە،

ەخْەی ڕئەدەبی، ىێرەوە گرّگیذاُ بە ٍەضەىەی تیۆری هێرٍْیۆتینب پێىەّذی بە دەقی ئەدەبی و 
ئەدەبی ضەریهەڵذایەوە ))گرّگیذاُ بە تیۆری هێرٍْیۆتینب ىە پەّجبو غەضتەمبّەوە 

ەخْەی ڕداّەوەی ڕاّی فەىطەفە بە مێػەمبّی واتب و زٍبُ و ئبودەضتیپێنردەوە بەهۆی گرّگیذ
ەخْە ڕئەدەبی ىە چەٍنی دەقی ئەدەبی بەوەی مە مەرەضتەیەمی زٍبّییە و ئەرمی ضەرەمی 

اڤە ڕ. ٍەضەىەی گرّگیذاُ بە واتب و  72بریتیە ىە ىێنذاّەوەی واتبی دەضتەواژە و پێىەّذییەمبّی((
بەدوای ّهێْی و غبراوەمبّی ّێى دەق ىە هێرٍْیۆتینبوە ضەر اُ ڕو ىێنذاّەوەی واتبی دەق و گە

ۆضەی خىێْذّەوەی دەق و ئەرمی خىێْەر ىەً ّێىەّذەدا، هەربۆیە ڕدەمێػێت بۆ ٍەضەىەی پ
                                               

 .93د. ًٚجاْ اهسٗٙوٛ ٗ د. ضعد اهباشعٛ، دهٚى اهِاقد االدبٛ، ص -69
 .114د. ذلٌد عِاُٛ، املصطوخات االدبٚٞ احلدٙجٞ، ص -70
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هێرٍْیۆتینبی مۆُ بۆ گرّگی بە ّىوضەری دەق دەدا وەمى ضەرچبوەیەك بۆ واتب، مەچی 
یْب بەرەو و دەق و خىێْەر ))هێرٍْیۆتینب هێرٍْیۆتینبی ّىێ دەضتبەرداری ئەٍە بىو و هەّگبو

ەخْەگرە ڕتەرمیسی خطتە ضەر داّەر وەمى ضەرچبوەیەك بۆ واتب، ئەٍە ئەوەیە مە 
ەخْەی ّىێػەوە( و فەیيەضىفبّی زٍبُ ئەواّەی پبڵپػتی پبظ ڕابەراّی ڕتەقيیذییەمبُ )بە 

دّی بە واتب ىەالیەُ بىّیبدگەری ّەبىوُ پػتگیری ئەٍەیبُ مرد. مەچی گریَبّەی تەحەمنىً مر
داّەرەوە تىوغی هەڵىەضتەیەمی تىّذ بىوە )الی هیرظ و گبداٍێر( مە بْبغەی واتبیبُ ىەضەر 

ۆڵی داّەریبُ فەراٍۆغنرد. ئەً ڕدەق یبُ خىێْەر یبُ هەردوومیبُ پێنەوە داٍەزراّذ، و 
ۆغنردُ و ەومبراّی تیۆرە ّىێیەمبُ دەبیْیِ مە ببّگەغەی فەراٍڕئبراضتەیە الی زۆربەی پێ

ّەهێػتْی داّەریبُ دەمرد وەك تیۆری پێػىازی و هەڵىەغبّذّەوەگەرایی و ئەواّیتر. ئەً 
ەتذەمەّەوە مە دەق یبُ واتبمەی پەیىەضت بنرێت بە داّەر یبُ ٍەبەضتەمەی، ڕئبراضتبّە ئەوە 

ی ەتذەمەّەوە، ببّگەغەی ّبدیبرینراوڕهەروەهب چەٍنی واتبی دیبرینراو و ىێنذاّەوەی دروضت 
ێژەیی واتب و پػت بەضتْی خىێْەر بە ٍێتۆدییەت یبُ ضتراتیژیەتی ڕواتب یبُ هەرهیچ ّەبێ 

. ىێرەوە بۆٍبُ دەردەمەوێت مە هێرّیۆتینبظ وەمى ٍێتۆد و  73اڤە دەمەُ((ڕىێنذاّەوە و 
ۆضەی خىێْذّەوەی دەق و ئەو واتب جیبوازاّەی ڕضتراتیژیەتێل گرّگییەمی زۆر بە خىێْەر و پ

اڤەمردّی دەقی ئەدەبییەوە ڕی خىێْەردا دروضت دەبِ ىە ئەّجبٍی ىێنذاّەوە و مە ىە هسر
دەدات. جگە ىەٍەظ ٍەضەىەی یەك واتبیی و واتبی ضْىردار و واتبی پێػىەخت و دروضتی 

ابەراّی هێرٍْیۆتینب ببّگەغەی ئەوە ڕواتب هەٍىو ئەٍبّە ىە هێرٍْیۆتینبدا ببیەخێنیبُ ّیە و 
ضْىرە و مۆتبیی ّبیەت، ىەگەڵ هەر خىێْذّەوە و ىێنذاّەوەیەمذا  دەمەُ مە واتبی دەق بێ

 واتبیەمی ّىێ ضەرهەڵذەدات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 .94-93، صسةرضاوةي ثَيشوو -73
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 ئەوجامی توێژیىەوە:

 ىەً تىێژیْەوەیذا گەیػتیْە ئەً ئەّجبٍبّەی خىارەوە:
ەخْە ىە ضەرەتبمبّی ضەدەی بیطتەً ضەریبّهەڵذا و دەضەاڵتیبُ بۆ ڕتیۆرە ّىێیەمبّی  .1

ەخْەییە تەقيیذییەمبُ الیەّی هىّەریی و ئیطتبتینی و ڕّذەوە، دوای ئەوەی ٍێتۆدە اڕدەق گە
ۆڵیبُ ىە ڕزٍبُ و بىّیبدی دەقیبُ فەراٍۆظ مردبىو، هەر ئەً تیۆرە ّىێیبّەظ بىوُ 

ەخْەییە ّىێیەمبّی وەك )بىّیبدگەری و غێىازگەری و فۆرٍبىیسٍی ڕضەرهەڵذاّی ٍێتۆدە 
 هەبىوە.ەخْەی ّىێ(دا ڕووضی و ڕ
ەخْەییەمبّی پبظ بىّیبدگەری مە ىە مۆتبیی غەیتەمبّی ضەدەی بیطتەٍەوە ڕتیۆرە  .2

ۆڵی ڕەخْە ڕاّذەوە، دوای ئەوەی ٍێتۆدە ّىێیەمبّی ڕضەریبّهەڵذا، دەضەاڵتیبُ بۆ خىێْەر گە
خىێْەریبُ فەراٍۆظ مردبىو. هەر ئەً تیۆراّەظ بىوّە هۆی ضەرهەڵذاّی 

یۆری وەرگرتِ و وەاڵٍذاّەوەی خىێْەر و ضیَیۆىۆجیب و )هەڵىەغبّذّەوەگەرایی و ت
 هێرٍْیۆتینب(.

ەخْەییەمبُ دروضتبىوُ، ڕبەهۆی تیۆرە ّىێیەمبّەوە دوو ئبراضتە ىە ٍێتۆدە  .3
 ئبراضتەیەمیبُ گرّگیبُ بە دەق داوە، ئبراضتەمەی تریبُ گرّگی بە خىێْەر داوە.

هەڵێْجبّی واتبی ّىێ ىە تیۆرەمبّی  اڤە و ىێنذاّەوەی دەق وڕٍەضەىەی فرەواتبیی و  .4
ووّی هەضتی پێذەمرێت، ئەٍە ىەپبڵ گرّگیذاُ بە ٍەضەىەی خىێْەر و ڕپبظ بىّیبدگەریذا بە

 ۆضەی خىێْذّەوە. ڕپ
گرّگیذاُ بە بىّیبدی دەق و ضیطتەٍی ّبوەوەی دەق و ئەو پێىەّذییبّەی ئەً ضیطتەٍە  .5
ێنی و هەینەىی گػتی دەق و ڕو دژیەمی و هبو ێىە دەبەُ، هەروەهب زٍبُ و غێىاز و الداُڕبە

ئەدەبییەت و چەّذیِ الیەّی تری پەیىەضت بە دەق جێگبی ببیەخی ئەو ٍێتۆداّەُ مە گرّگی بە 
 دەق دەدەُ.
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اًاي بِاصس، اثس اهدزاضات اهبِٚ٘ٙٞ يف اهِقد االدبٛ احلدٙح، زضاهٞ دكت٘زاٖ، جاًعٞ ابٛ بلس بوقاٙد، كوٚٞ  -
 .2014االداب ٗاهوغات، قطٍ اهوغٞ اهعسبٚٞ ٗادابٔا، اجلصا٢س، 

د، د. بطاَ قط٘ع، اضرتاتٚجٚات اهقسا١ٝ )اهتأصٚى ٗاالجسا١ اهِقدٜ(، ًؤضطٞ احلٌادٝ ٗداز اهلِدٜ، ازب -
1998. 

، املؤضطٞ اجلاًعٚٞ هودزاضات ٗاهِػس ٗاهت٘شٙع، بريٗت، 1بٚري شميا، اهتفلٚلٚٞ، تسمجٞ: اضاًٞ احلاج، ط -
1996. 

جان دزٙدا، اضرتاتٚجٚٞ تفلٚم املٚتافٚصٙقٚا، تسمجٞ: د. عصاهدّٙ اجلِابٛ، تسمجٞ: د. عصاهدّٙ اخلطابٛ،  -
 .2013افسٙقٚا اهػسق، املغسب، 

 .5151، شبكة االلوكة، 5اجتاهات االسلوبية، طد. مجيل محداوي،  -
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د. صالح زشق ، ادبٚٞ اهِص )ذلاٗهٞ اهتأضٚظ ًِٔج ُقدٜ عسبٛ( ، داز غسٙب هوطباعٞ ٗ اهِػس ٗ  -
 .2002اهت٘شٙع ، اهقآسٝ ، 

االدبي  . عبداهلل حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري )من البنيوية اىل التصزحيية(، منصورات النادي -
 .5891الجقايف، جدة، 

د. عبداحلٌٚد ٌٓٚٞ، اهِص اهػعسٜ بني اهِقد اهطٚاقٛ ٗاهِقد اهِطقٛ، دلوٞ ًقاهٚد، اهعدد اهجاُٛ، دٙطٌرب  -
2011. 

 .2000عدُاْ بّ ذزٙى، اهِص ٗاالضو٘بٚٞ )بني اهِعسٙٞ ٗاهتطبٚق(، احتاد كتاب اهعسب،  -

 .2006، داز طالع، دًػق، 1ٗي، طد. غاشٜ رلتاز طوٌٚات، عوٟ ذلم اهِقد، اجلص١ اال -

، داز اهلتب، 1د. فا٢ق ًصطفٟ ٗ د. عبداهسضا عوٛ، يف اهِقد االدبٛ احلدٙح )ًِطوقات ٗتطبٚقات(، ط -
 .1989ً٘صى، 



 ٍێتۆدە ّىێیەمبّی ڕەخْەداتیۆرە ّىێیەمبّی ڕەخْە و ڕۆڵیبُ ىە ضەرهەڵذاّی 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (318)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 .1992فاضى ثاًس، اهص٘ت االخس)اجل٘ٓس احل٘ازٜ هودطاب(، داز اهػؤْٗ اهجقافٚٞ اهعاًٞ،  -

تٌاعٛ ، داز اه٘فا١ هدُٚا اهطباعٞ ٗاهِػس ، االضلِدزٙٞ ، د., ًدحت اجلٚاز ، اهِص االدبٛ ًّ ًِع٘ز اج -
2001. 
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 خالصٞ اهبخح
اىل تغريات جرزٙٞ بداٙات اهقسْ اهعػسّٙ ٗظٔ٘ز عوٍ اهوغٞ اجلدٙد )املعاصس( ٗكراهم دلاي اهفوطفٞ ٗاهعوَ٘ ادت 

هوِقد االدبٛ، ٗبٔرا غسبت عٔد اهِعسٙات اهقدميٞ هوِقد ٗبدأت عٔد جدٙد هوِعسٙات اهِقدٙٞ ٗاهيت اجتاشت 
ًسحوتني: ًسحوٞ اهِعسٙات اهِقدٙٞ اجلدٙدٝ، ُٗعسٙات ًابعد اهبِٚ٘ٙٞ. ٗكاْ هلى ٓرا تأثري ًباغس عوٟ ظٔ٘ز 

اهِص ٗبٌِٚا آتٌت ًِآج ًابع اهبِٚ٘ٙٞ باهقاز١ٜ، ًٗطأهٞ تعدد املِآج اهِقدٙٞ اجلدٙدٝ. اهبعض ًِٔا آتٌت ب
املعِٟ هوِص. اْ ٓرٝ اهدزاضٞ عبازٝ عّ االغازٝ بعٔ٘ز ٓرٝ املِآج اهِقدٙٞ احلدٙجٞ بطبب تأثري ُعسٙات ُقدٙٞ 

١ اهجاُٛ اىل حدٙجٞ، ٙتلْ٘ ٓرٝ اهدزاضٞ ًّ عدٝ اجصا١، اجلص١ االٗي عبازٝ عّ ًفَٔ٘ املِآج اهِقدٙٞ، ٙتطسق اجلص
ظٔ٘ز ٓرٖ املِآج اهِقدٙٞ، ٙبخح اجلص١ اهجاهح اهِعسٙات اهِقدٙٞ احلدٙجٞ ٗدٗزٓا يف ظٔ٘ز املِآج اهِقدٙٞ 
احلدٙجٞ، ٙتِاٗي اجلص١ اهسابع املِآج اهيت تٔتٍ باهِص، بٌِٚا اجلص١ اخلاًظ اهِعسٙات اهيت تٔتٍ باهقاز١ٜ، ٗيف 

 بامسا١ املصادز. اخلتاَ زلد اهِتا٢ج باالضافٞ اىل قا٢ٌٞ
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Abstract 
The beginning of twentieth century, the appearance of modern linguistics, and 
the changes of the field philosophy and sciences resulted in radical changes of 
the literary criticism and thus the old criticism theories disappeared. 
Consequently another period of criticism theories started. That is, the new 
period passed two stages as follows: the new criticism theories and the post 
structuralism theories. All this factors directly affected the appearance of new 
critical methods some of which paid attention to the methods and the post 
structuralism methods paid attention to the reader as well as the multi 
meaning text. This paper is an effort to refer to the appearance of such critical 
methods as a result of the impact of the new critical theories. The paper is 
divided into several sections. Section talks about the concept of critical 
methods. Section two deals with the appearance of these methods. Section 
three revolves around the new critical methods and their roles in the 
appearance new critical methods. Section four points out the methods that pay 
attention to the text while section five indicates the theories that pay attention 
to the readers, finally, the results and list of the references are listed.       

   
 


