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سیمۆلۆژیای فۆتۆ لە چیڕۆکی کوردیدا

ساالر کەریم حسێن
)سلێمانی(

وێنــە  ببمــەوە  لەدایــک  تــر  جارێکــی  ئەگــەر 
ــۆ ئــەوەی  ناکێشــم، بەڵکــوو دەبمــە خۆشــنووس ب

بنووســمەوە. وێنەکانــم 
»پاپلۆ بیکاسۆ)1(«

سەرەتایەکی پێویست
فۆتۆیــی  وێنــەی  و  بەگشــتی  وێنــە  بابەتــی 
دیــاردە  لــە  یەکێکــە  لــەوەی  بەتایبەتــی جگــە 
ــەم  ــاوکات ل ــە، ه ــەردەمی مۆدێرنێت ــی س گرنگەکان
ــی  ــی وەک ڕەگەزێک ــااڵنەی دواییشــدا تێکەڵبوون س
هونــەری لەگــەڵ ئەدەبــدا بــووە بــە جێــگای تێڕامان 
و بوارێکــی زۆر گرنگــی ڕەخنەیــی، لــەو کایەیەشــدا 
چەنــدان بیرمەنــد و فەیلەســووف و تیورداڕێــژەر 
ســەرقاڵی وردبوونەوە و شــەنوکەوکردن و شیکاریی 
ڕەخنەیــی بــوون و چەنــدان هێڵــی جۆراوجــۆری 
فەلســەفی و ڕەخنەییــان داڕشــتووە و هەوڵیــان 
ــوان  ــی و زانســتی نێ ــدی لۆژیک ــی پێوەن داوە لینک

ئــەدەب و هونــەر گەاڵڵــە بکــەن، لــەم بارەیەشــەوە 
ــن  ــە بەهێزتری ــک ل ــە یەکێ ــیمۆلۆژیا ب ــودی س میت
ئــەو میتودانــە دادەنرێــت کــە هێــز و توانایــی پــەی 
ــە  ــی وردەکاریی ــە بەقوواڵی ــی هەی ــردن و ڕۆچوون ب
و  چییەتــی  بــەدوای  گــەڕان  و  ناوەکییــەکان 
زمانــدا وەک  بــواری  لــە  چ  وێنــەدا،  ماهییەتــی 
ســەرچاوەیەک بــۆ دەربڕینــی وێنــەی زیهنــی، یــان 
ــە ســەرچاوەی  ــدا ک ــەری بینینکاری ــواری هون ــە ب ل
ــک  ــە یەکێ ــۆ ب ــراو و بەرهەســتە و فۆت ــەی بین وێن
لــە گرنگترینیــان دادەنرێــت، لێــرەوە دەتوانیــن 
بڵێیــن لــە شەســتەکانی ســەدەی پێشــوودا چەمکــی 
ســیمۆلۆژیا وەک میتودێکــی نوێــی ڕەخنەیــی زەق 
بەهــۆی  کــە  ئــەوەی  دوای  ئەویــش  کرایــەوە، 
کۆمەڵێــک خــەوش و گرفتــی زانســتییەوە میتــودی 
ــە ئاســتی پێویســتدا ڕاڤــە  ــی ل بنیادگــەری نەیتوان
ــک  ــۆی کۆمەڵێ ــت، بەه ــیکاریی دەق تێپەڕێنێ و ش
ــی  ــی ناتەواوییەکان ــی و دەرکەوتن ــۆکاری میتودی ه
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تاڕادەیــەک  فاکتــەری  بوونــە  کــە  بنیادگــەری، 
داخــراوی  هەندێــک  لەوانــە  پاشەکشــەپێکردنی، 
و جەختکــردن و پێداگــری و پابەندبوونیــان بــە 
الیەنــی ســتراکچەر و لــە یــەک گۆشــە ڕوانینیانــەوە 
بــۆ دەقــی ئەدەبــی، بۆیــە لــە دروســتبوونی بڕێــک 
بۆشــایی ڕەخنەییــەوە دەرفەتــی ئــەوە ڕەخســا 
ــی  ــاژە و ئیحــا و کــۆد و الیەن ــی ئام ــە بابەتەکان ک
خۆیــان  لــەوێ  و  لێــرە  )بصــري(  بینینــکاری 
ــەی  ــیکاری دەق و ڕەخن ــی ش ــاو پانتای ــە ن بخزێنن
بــە ئاراســتەی  ئەدەبییــەوە و هێــواش هێــواش 
شــوێنگرەوەی وشــە هەنــگاو بنێــن و هــەوڵ بــدەن 
ــو وشــەی  ــی ئەودی ــی و ئەدەبییەکان ــە مەعریف چاڵ
نووســراو پڕبکەنــەوە، لەالیەکــی تریشــەوە، ئــەم 
دۆخــە نوێیــە تاڕادەیــەک ئازادبوونێکــی ڕێژەییشــی 
ــد و  ــدان و کۆتوبەن ــە قاڵب ــک ل ــە هەندێ ــوو ل تێداب
ســتاندارد کــە میتــودی بنیادگــەری داینابــوون)٢(، 
ــەی  ــە و ئایکۆن ــیمۆلۆژیای وێن ــی س ــرەوە چەمک لێ
لقێکــی  وەک  بینیــن،  بەرهەســتەکانی  و  بینــراو 
دیکــەی ڕوانینــی ڕەخنەیــی دەرکەوتــن، پاشــان 

ــەوە. ــەی ئەدەبیی ــاو ڕەخن ــە ن خزان
ئــەم لێکۆڵینەوەیــە هەوڵێکــە بــۆ چوونــە نــاو 
ــە دیاریکــراوی کار لەســەر  بابەتــی ســیمۆلۆژیا و ب
ــدا دەکات،  ــی کوردی ــە ئەدەب ــۆ ل ســیمۆلۆژیای فۆت
پێوەندیداربێــت  و  پێویســت  هێنــدەی  ســەرەتا 
بــە بابەتەکەمانــەوە بەشــێوەی تیــوری ئامــاژەی 
دیــد  کــۆی  پراکتیکــی  پاشــان  دەدەیــن،  پــێ 
نوێــی  چیڕۆکــی  لەســەر  بۆچوونەکانمــان  و 
ــی:  ــەو مەبەســتەش دەق ــۆ ئ ــن و ب ــوردی دەکەی ک
)ســیامەند  تەنیایــی(ی  ئەلبوومــی  )چوارەمیــن 
ــی  ــە دەقەکان ــە ل ــە یەکێک ــن ک ــادی( هەڵدەبژێری ه
نــاو کۆچیڕۆکــی »خۆڵەمێشــی نــاودارەکان)3(« و 
دەیکەیــن بــە نموونــە و ڕاڤــە و شــیکاریی لەســەر 

دەکەیــن.

هۆکاری هەڵبژاردنی ئەم بابەتە
هــۆکاری ســەرەکی و زانســتی دەستنیشــانکردنی 
ئــەم بابەتــە بــۆ لێکۆڵینەوەکەمــان ئەوەیــە کــە تــا 
ڕادەیەکــی زۆر ئەمــە بابەتێکــی نــوێ و گرنگــی نێــو 
ــە  ــی ل ــە، بەتایبەت ــنبیری و مەعریفیی ــەی ڕۆش کای
نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەمەوە ئــەم بابەتــە 
لــە جیهانــدا بــە دیــد و تێڕوانینــی فەلســەفی و 
ڕەخنەییــەوە بــەرەو پســپۆڕیی ورد و لیکۆڵینــەوەی 
تایبەتمەنــد هەنــگاوی نــاوە، بــەاڵم لەســەر ئاســتی 
ئــەدەب و ڕۆشــنیریی کــوردی، ئەوەنــدەی ئێمــە 
ئاگاداربیــن تــا ئێســتا نــەک هــەر کارێکــی زانســتی 
ئەوتــۆی لەبــارەوە نەکــراوە، بەڵکــوو تاڕادەیەکیــش 
بۆشــایی گــەورە لــەم بــوارەدا بــەدی دەکرێــت، 
کــە ئەمــەش بــێ ئاگایــی، یــان خــۆ بەدوورگرتنــی 
بۆیــە  دەگەیەنێــت،  ڕەخنەگرانمــان  و  نووســەر 
و  ئەدەبــی  مشــتومڕێکی  بتوانێــت  خوازیــارم 
ــکات و لــە ئەنجامــی کــۆی  ــت ب ــی دروس ڕەخنەی
بابەتەکــە  هــەم  جیاوازەکانیشــدا  ڕاوبۆچوونــە 
ــەرەتایەکی  ــە س ــەم ببێت ــت، ه ــر بکرێ دەوڵەمەندت
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ــە  ــۆرە لێکۆڵینەوان ــەم ج ــی ئ ــۆ فراوانکردن ــاش ب ب
ــنبیریماندا. ــی و ڕۆش ــدی مەعریف ــە ناوەن ل

سیمۆلۆژیا: چەمک و پێناسە و مێژوو
 ســەبارەت بــە چەمــک و زاراوەی ســیمۆلۆژیا 
دەگوترێــت  زانســتە  »بــەو  بڵێیــن  دەتوانیــن 
لــە ڕێــگای ئامــاژە و  کــە ڕاڤــەی واتــا دەکات 
نیشــانەوە)4(«، واتــە لــە ئامــاژە نــا زمانییەکانەوە 
هەنــگاو بــۆ لێکدانــەوەی واتــا و مەدلــوول دەنێــت، 
لەڕێــگای نیشــانە و ئامــاژەوە کار بــۆ دەستخســتنی 
و  )دال(  نێــوان  لــە  دەکات  واتــا  و  دەاللــەت 
)مەدلــوول( دا، بەپێــی میتــودی ســیمۆلۆژی هەموو 
یەکەمیــان  هەیــە،  جەمســەری  دوو  نیشــانەیەک 
ــە  ــی، )دال( وێن ــر مەدلوولەکەیەت ــەوی ت ــە و ئ دال
ــە مــاددی و بەرجەســتەکەیە کــە دەتوانیــن  و بوون
ــەی  ــە هەســتەکانمان پ ــر ل ــان زیات ــک، ی ــە یەکێ ب
پــێ ببەیــن، بــەاڵم )مەدلــوول( چەمــک و واتــا 
و  دالەکەیــە  نــاو  حەشــاردراوەکەی  مەفهومــە  و 
ــە  ــۆ نموون ــتەوەیەتی، ب ــی پش ــت و واتاکان مەبەس
ــی  ــد بابەتێک ــەر چەن ــیمۆلۆژیا کار لەس ــک س کاتێ
هێمــای  نەخشــە،  وێنــە،  وەک:  بەرجەســتەی 
هاتوچــۆ، تابلــۆی ڕیــکالم، هــۆکاری فێرکــردن و 
ــزی و  ــری ڕەم ــی ت ــد بابەتێک ــەوە و چەن ڕوونکردن
هێمایــی دەکات، دەیەوێــت لــە هەنــاوی هێمــا و 
ئایکۆنــە بینراوەکانــەوە بنیــادی قووڵــی واتــا و 
دەاللەتەکانیــان کەشــف بــکات، بــەم پێیــەش بێــت 
ســیمۆلۆژیا کارکردنــی زمانــی هێمایــی و ئاماژەییــە 

ــاییدا. ــی ئاس ــاو زمان لەن
ســەبارەت بــە مێــژووی ســیمۆلۆژیا و ســەرهەڵدان 
قۆناغــە جیاوازەکانــی،  بڕینــی  و  گەشــەکردن  و 
و  ســەرهەڵدان  و  واتــا  و  چەمــک  وەنەبێــت 
ــان ســاڵ و  ــەم زانســتە زادەی هەم گەشــەکردنی ئ
ســەردەم و قۆناغــی مێژوویــی بووبێــت کــە ئێســتا 
پێــی دەناســرێت، بەڵکــوو بابەتەکــە ڕەگوڕیشــە و 

مێژوویەکــی زۆر دێرینــی هەیە و لەپێش فەلســەفەی 
ــە  ــی دیک ــە فۆرم ــە ب ــەم زاراوەی ــەوە ئ یۆنانییەکان
و بەکارهێنانــی جیــاواز لــە بەکارهێنانــە فیکــری 
ــی  ــی ئێســتایەوە بوون و فەلســەفی و ئەدەبییەکان
ســەرەتا  بۆنموونــە  بەکارهێنــراوە،  و  هەبــووە 
و  نیشــانە  دۆزینــەوەی  و  پزیشــکی  بــواری  لــە 
ئاماژەکانــی نەخۆشــیدا بەکارهێنــراوە و تێرمەکــەی 
لــە وشــەی )ســیمپتۆم( نزیــک بــووە کــە لــە 
زانســتی پزیشــکیدا بەرانبەر نیشــانەکانی نەخۆشــی 
بــەکار دەهێنرێــت وەک: )لەرزوتــا، هێڵنجــدان، 
سەرئێشــە(...تاد کــە هەریەکێــک لەوانــە نیشــانەن 
بــۆ هەبوونــی نەخۆشــییەکی دیاریکــراو، پاشــان 
ــی  ــد کایەیەک ــە چەن ــانە ل ــی نیش ــان چەمک بەهەم
تــری ژیانــدا بەکارهێنــراوە، بــەاڵم لەســەردەمی 
ئەفالتونــەوە واتــا و دەاللەتی فەلســەفیانە دراوە بە 
زاراوەکــە، لــە قۆناغەکانــی دواتریشــدا بــە تــەواوی 
گوازراوەتــەوە بــۆ نــاو کایــەی ئەدەبــی و مەعریفــی 
و ناســنامە و چەمــک و قاڵــب و فۆرمــی تایبەتــی 
ــە ئەوروپــا  ــدا ل ــا لەســەردەمی نوێ پــێ دراوە، هەت
و ئەمریــکا و یەکێتیــی ســۆڤیەتدا دیــد و بۆچــوون 
ــەریان  ــیمۆلۆژی س ــۆری س ــەی جۆراوج و قوتابخان
هەڵــدا و چەنــدان لێکۆڵــەر و بیرمەنــدی جیهانــی لە 
دەوری کۆبوونــەوە، چەنــدان کۆمەڵــەی جیهانــی و 
گۆڤاری تایبەت و ســیمینار و وۆرکشــۆپ و دیبەیت 
ــە بارەیــەوە ســازدرا، دواتریــش دوو قوتابخانــەی  ل
ــوون، ئەوانیــش  ســیمۆلۆژیی ســەربەخۆ دروســت ب
ــە ڕابەرایەتــی  قوتابخانــەی ســیمۆلۆژی ئەوروپــی ب
)فردینــارد دی سۆســێر( و قوتابخانەی ســیمۆلۆژی 
ــوو،  ــە ڕابەرایەتــی )تشــارلز پێــرس( ب ئەمریکــی ب
هــەر یەکێکیــش لــەو دوو قوتابخانەیــە هەڵگــری 
دیــدی ســەربەخۆ و تایبەتمەنــدی خۆیــان بــوون 
بــۆ چەمکــی ســیمۆلۆژیا، لەپــاڵ ئەوانەشــدا چەنــد 
ــە  ــراوییان ل ــە ســەرەڕای ناس ــەن ک ــر ه ــی ت ناوێک
ــەاڵم دەتوانیــن  ــواری لقــی دیکــەی ڕەخنەییــدا، ب ب
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ــیمۆلۆژیش  ــودی س ــی میت ــاوەن ڕاوبۆچوون وەک خ
گریمــاس،  بــارت،  »رۆالن  لەوانــە:  بیانبینیــن 
ئیمپرتــۆ ئیکــۆ، ڕۆمــان یاکوبســن، مایــکڵ ڕیفاتیــر، 
ــاو ئەوانەشــدا هــەردوو  ــا کریســتیڤا)5(«، لەن ژولی
فەیلەســووفی هاوچــەرخ : )ڕۆالن بــارت و ئیمپرتــۆ 
ــر شــەنوکەوی چەمکــی ســیمۆلۆژیایان  ئیکــۆ( زیات
کــردووە و بەدیــدی نــوێ و خوێندنــەوەی وردتــر و 
جیــاوازەوە، لــە چەنــدان جەمســەری جۆراوجــۆرەوە 
ڕاڤەیــان کــردووە و ئــەم چەمکەیــان زۆر فراوانترکرد 
و چەنــدان دەرگای جۆراوجۆریــان بــەڕوودا وااڵکــرد، 
بەجۆرێــک کــە ســیمۆلۆژیایان بردە ناو نیشــانەکانی 
ئــاژەڵ و گیانــداران، بۆنکــردن، پێوەنــدی بەرکەوتن 
و لەمــس کــردن، بینیــن، تامکــردن، جــۆری دەنگ و 
ئــاواز، مۆســیقا، زمانــە وێنەییــەکان و نووســینەکان 
و  مۆدێــل  ئاماژەکانــی  نادیــارەکان،  ئەلفبێــی  و 
جلوبــەرگ و وێنــەی فۆتۆگرافــی و تابلــۆ و خۆشــتن 
ــەم  ــان)6(، ب ــابوون و چێشــت لێن ــاج و س و ماکی
شــێوەیە ئــەم زانســتە بــەڕووی چەنــدان وردەکاری 
و  کرایــەوە  تــردا  ئیســتێتیکی  و  جوانیناســانە 

ــی.  ــۆوە بین ــی زۆری بەخ فراوانییەک

 وێنەی فۆتۆیی وەک ئایکۆنەی بینراو
وێنە، چەمک و پێناسە:

وێنــە، یــان فۆتــۆ یەکێکــە لــە بابەتــە گرنگەکانــی 
و  تەکنۆلۆجیــا  و  داهێنــان  نوێــی  جیهانــی 
وەک  داهێنانیــەوە  و  پەیدابــوون  لەســەروبەندی 
دەســتکەوتێکی دنیــای مۆدێــرن، بــەردەوام بووەتــە 
ــەفی  ــنبیری و فەلس ــەوە ڕۆش ــتەی لێکۆڵین کەرەس
ــۆ و  ــک و گفتوگ ــدان چەم ــەکان و چەن و مەعریفیی
دیالکتیکــی جیــاوازی بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە، ئەمە 
ــە  ــی ل ــت بەکارهێنانەکان ــا دێ ــە ت ــەوەی ک ــە ل جگ
ــکی،  ــتی، پزیش ــی زانس ــوارە جیاوازەکان ــوو ب هەم
بازرگانــی، جوگرافــی، خۆشــگوزەرانی، ئەرشــیڤی، 
سیاســی، ســەربازی و چەندانــی تــردا فراوانتــر 

ــت. دەبێ
ــووە  ــی )Imago(وە هات ــە وشــەی التین ــە ل وێن
و  الســاییکردنەوە  مەدلوولــی  لەخۆیــدا  کــە 
ــە، هەروەهــا  ــن )تقليــد( ی تێدای شــوێنپێ هەڵگرت
هەڵگــری واتــای گرتــە و لەبەرگرتنــەوە و وێنەیــە، 
 )imitatio( دەتوانرێت ڕیشــەی وشــەکە بۆ وشــەی
کــردن،  پەیــڕەوی  بەواتــای  کــە  بگەڕێنرێتــەوە 
ــای  ــارت( وات ــت، )ڕۆالن ب ــاییکردنەوە دێ ــان الس ی
بنجیــی ئــەم وشــەیە دەبــات بــەالی قووڵتریــن 
ــەی  ــەو واتای ــەدا، ب ــای وێن ــاژە و وات ــدی ئام ڕەهەن
ــردن و  ــی ک ــک کۆپ ــە جۆرێ ــە ل ــە بریتیی ــە وێن ک
الســاییکردنەوە و شــوێنپێ هەڵگرتنــی شــتێک کــە 
ــی  ــاوە، لەغیاب ــە و نەم ــاو ون ــتادا لەبەرچ ــە ئێس ل
ــەودا، ئێمــە ئێســتا ســەیری  نوســخەی ڕەســەنی ئ
بوونــی  واتایــەی کــە  بــەو  وێنەکــەی دەکەیــن، 
و  هونەرییــە  و  نیگارییانــە  بوونێکــی  ئێســتای، 

کۆپــی واقیعەکەیــە)7(.
ڕەهەنــدی  بەهــۆی  کــە  داهێنراوێکــە  وێنــە 
ــار و  ــە نادی ــەو بابەت ــت ئ ــەوە دەتوانێ تەکنۆلۆجیی
نەگوتراوانــە نمایــش بــکات و بخاتــەڕوو کــە بەجــێ 
هێڵــراون، بەواتایەکــی تــر بەهــۆی بێدەنگییەکەیەوە 
بکاتــەوە،  ڕوون  گۆشــەنیگا  چەنــدان  دەتوانێــت 
هــاوکات بیشــیانخاتە ژێــر پرســیارەوە، ئەمــەش بــۆ 
ــەوە و شــیکردنەوەی  ــر دەرخســتن و ڕوونکردن زیات
ئایدیــا و بیروبۆچــوون و تێڕوانیــن لــە زیهــن و 
خەیاڵــی بەکۆمەڵــدا سوودبەخشــە، دواجــار لــە 
چەنــد  هاتنــی  یەکــدا  بــەدوای  یــەک  ئەنجامــی 
ــز  وێنەیەکێشــەوە شــێوە و قاڵبێکــی چیــڕۆک ئامێ
دروســت دەبێــت)8(، بــە پێــی ئــەوەی کــە فۆتــۆ 
دوو  کرانــەوەی  و  تێکەڵبــوون  بــۆ  پانتاییەکــە 
جیهانــی جیــاواز بــەڕووی یەکتریــدا، کــە ئەوانیــش 
جیهانــی ڕاســتەقینە و ڕیالیســتییە لەگــەڵ جیهانێک 
ــە و بەهــۆی  کــە بەرهەمــی زانســت و تەکنۆلۆجیای
کامێــرای فۆتۆگرافییــەوە بەرهــەم دەهێنرێــت، هــەر 
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ــە  ــەوەی ک ــۆکاری ئ ــە ه ــە بووەت ــەم تێکەاڵوبوون ئ
ــارت چەمکــی فەلســەفیانەی )پارادۆکســی  ڕۆالن ب
ــەوەر  ــت بوون ــی وابێ ــت و پێ ــی( دابهێنێ فۆتۆگراف
بەگشــتی و مــرۆڤ بەتایبەتــی لــە نێــوان ئــەم 
ــیڤکراوی  ــی ئەرش ــاوازەدا، بەفۆرم ــە جی دوو جیهان
ــگای  ــە جێ ــدا دەبێت ــەی فۆتۆگرافی ــەی وێن ــە بۆت ل

تێڕامــان)9(.
 

وێنەو سیمۆلۆژیا / سیمۆلۆژیای وێنە
هــەزار  لــە  )وێنەیــەک  گوتــەی  کۆنــەوە  لــە 
لەنــاو  بــاو  ئیدیۆمێکــی  وەک  باشــترە.(  وشــە 
ــە  ــەوە، ک ــتانیەتەکانەوە ماوەت ــە شارس ــک ل هەندێ
ئــەو  بــۆ  و  ڕەوانبێژییــە  دەاللەتێکــی  هەڵگــری 
ســەردەمانە دەگەڕێتــەوە کــە مــرۆڤ هەوڵــی داوە 
ــتەکانی  ــگا مەبەس ــن ڕێ ــانترین و کورتتری ــە ئاس ب
دەرببڕێــت و پەیامەکــەی بگەیەنێــت، خواســتی 
واتایــی  پــڕ  و  چــڕ  دەربڕینــی  و  کورتبــڕی 
دەردەخــات و ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی لــە وشــە و 
قســە و دەربڕینــی زارەکییــەوە جارێکــی تــر هەنــگاو 
بنرێــت بــۆ بەکارهێنانــی وێنــە و ئامــاژە، لەالیەکــی 
ژیانــی  ســەرەتاکانی  بــۆ  گەڕانەوەیــە  تریشــەوە 
مــرۆڤ و کۆمۆنــە ســەرەتاییەکان لەســەر زەوی، 
وەک چــۆن زانایانــی بــواری ئەنســرۆپۆلۆجی پێیــان 
وایــە کــە مرۆڤــی کــۆن ســوودیان لــە ئامــاژە و 
وێنــە بینیــوە وەک کورتتریــن هــۆکاری پێوەنــدی و 
گەیاندنــی پەیامەکانیــان، لــەم ڕوانگەیەشــەوە وێنــە 
و نەخشــونیگار و زمانــی نووســینی هێمایــی بــە 
ئامــرازە ڕەمــزی و وێنەییەکانــی ســەر گابــەردی 
دیــواری ئەشــکەوت پاشــماوەکانی  شــاخەکان و 
شــوێنی نیشــتەجێبوونیان تــا ئێســتاش ماونەتــەوە 
دەکرێــت،  لەســەر  توێژینەوەیــان  بــەردەوام  و 
ئەمانــەش لــە بۆچوونەکانــی )کلود لیڤی شــتراوس( 
دا بــراون بــە ئاراســتەی پێکــەوە گرێدانــی چەمکــی 

ئەنســرۆپۆلۆجییەوە.  بەزانســتی  ســیمۆلۆژیا 

لــە  هەریــەک  تیورییەکانــی  هەوڵــە  دوای  لــە 
سۆســێر و پێــرس لــە بــواری نیشــانە و ســیمۆلۆژیا 
و دانانــی بــەردی بناغــەی میتــودی ســیمۆلۆژی 
بــە دیــد و تێڕوانینــی نــوێ و ســەردەمیانەوە، 
لــە هەنــاوی ئــەم میتــودەوە چەنــدان هەنــگاوی 
گرنگــی تــر نــراون بــە ئاراســتەی ڕاڤــەی هونەریانــە 
خوێندنــەوەی  و  زانســتی  و  ورد  تێڕامانــی  و 
ســیمۆلۆژیانە بــۆ بابەتــە مۆدێرنــەکان و ئامێــرە 
تەکنۆلۆژییــە داهێنراوەکانــی ســەردەم، کــە دواجــار 
نــاوە،  هەنگاویــان  ورد  پســپۆڕیی  بەئاراســتەی 
یەکێکیــش لەوانــە بابەتــی وێنــەی فۆتۆگرافــی بــوو، 
هەرچەنــدە وێنــە وەک پۆرترێــت و تابلــۆ و نیــگار 
و پەیکــەر و هەڵکۆڵیــن شــتگەلێکی نــوێ نیــن، 
ــەن و  ــش مۆدێرنێت ــەردەمی پێ ــی س ــوو بابەت بەڵک
مێژوویەکــی زۆر دێرینتریــان هەیــە، بــەاڵم داهێنانــی 
ــە  ــی ک ــی فۆتۆگراف ــری وێنەگرتن ــرا وەک ئامێ کامێ
دەســتکەوتێکی مێژوویــی و شۆڕشــێکی تەکنۆلۆجی 
و وەرچەرخانێکــی گرنــگ بــوو، زیاتــر ســەرنجی 
لــە  ڕاکێشــا،  بابەتەکــەدا  بــەالی  بیرمەندانــی 
گرنگتریــن ئــەو کەســانەش هەریــەک لــە )ڕۆالن 
بــارت(، )ئیمپرتــۆ ئیکــۆ(، )ڕینییــە لیندیکــن(، 
یەکێــک  هــەر  کــە  بــوون،  بنیامیــن(  )واڵتــەر 
لەوانــە، کاریگەریــی فیکــری و میتودییــان لــە کــۆی 
بوارەکــەدا بەجــێ هێشــتووە و بەگشــتی دیــدی 
لەنەخشــەی  بەخۆیــان  تایبــەت  فەلســەفیانەی 
ــیان  ــێیانەی یەکەمیش ــەو س ــە، ئ ــازیدا هەی فۆتۆس
ــۆ  ــیمۆلۆژیای فۆت ــواری س ــانکراوی لەب بەدەستنیش
ــڕاوە. ــان گێ ــی بەرچاوی ــراودا ڕۆڵ ــژی بین و ڕەوانبێ
فرەڕەهەنــدی  کــە  وایــە  پێــی  بــارت  ڕۆالن 
لەئەدەبــدا  کــە  زیاتــرە  لــەوە  زۆر  لەوێنــەدا 
دەبینرێــت، دەکرێــت وێنــە وەک دەقێــک، یــان 
وتارێکــی ســەربەخۆ ســەیر بکرێــت، کــە بــەڕای 
ئــەو دەکرێــت هەڵبوەشــێنرێتەوە و دووبــارە ڕاڤــە و 
لێکدانــەوەی بــۆ بکرێتــەوە بەهەندێــک لــەو ئامــراز 
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و میتــودە هاوشــێوانەی کــە دەقــی ئەدەبییــان پــێ 
ڕاڤــە دەکرێــت، چونکــە وێنــە کــە گوتــاری بینــراوە، 
هاوشــێوەی گوتــاری وشــەیی و خوێنــراوە ئامــراز و 
ــە  ــی خــۆی هەی ــوەر و ڕێســای تایبەت ــۆکار و پێ ه

بــۆ خوێندنــەوە و ڕاڤەکــردن)10(.
لەبنەڕەتــدا هەمــوو فۆتۆیــەک کــە دەگیرێــت، 
ئامانــج و مەبەســتی بینینــکاری لەپشــتییەوە هەیە، 
کەســانی نابینــا ناتوانــن ســوود لــە فۆتــۆ وەرگــرن 
ــان تەرجەمــە نەکرێــت و  تــا بەهــۆی دەنگــەوە بۆی
بــۆ ســەر هەســتی بیســتن نەگوازرێتــەوە، بۆیــە لــە 
ــۆ و ئامانجــی ســەرەکی  بنچینــەدا فەلســەفەی فۆت
تێیــدا بینینــە و چــاو وەک ئامرازێــک دەبێتــە پــردی 
ــۆ  ــرۆڤ، فۆت ــۆ م ــۆ ب ــی فۆت ــەوەی کۆدەکان پەڕین
ــاوەرۆک،  ــدا هــەم فۆرمــە و هــەم ن ــە هەمــان کات ل
ئاوێتەیەکــی ئــەو دووانەیــە و پێکــەوە پەیــام و 
دیــوە  فــۆرم  دەگەیەنــن،  تەواوکــراو  ئامــاژەی 
بینراوەکــەی فۆتۆیــە کــە بەر هەســتەکان دەکەوێت، 
بەتایبەتــی هەســتی بینیــن و بەرکەوتــن، هــەر 
فۆتۆیەکیــش خاوەنــی قەبــارە و ســایز و ڕووناکــی 
و جــۆر و ڕەنگــی خۆیەتــی، بــەاڵم ناوەرۆکــی فۆتــۆ 
بریتییــە لــە چەنــدان هێمــا و ئامــاژە و دەاللــەت و 
ــە و هــەر  ــژووی تایبەت ــا و کــۆد و مێ هەڵگــری وات
ــە  ــر، بۆی ــی ت ــە فۆتۆیەک ــاوازە ل ــش جی فۆتۆیەکی
فۆتــۆ لــە کەناڵــی بینینــەوە بــۆ هەســت و نەســت 
ــان  ــە تێڕام ــەوە و ب ــەر شــۆڕ دەبێت ــی بین و خەیاڵ
ــدن و کاریگــەری لەســەر  لێیــان، پرۆســەی ورووژان
ســایکۆلۆجیای بینــەر دروســت دەکات، بەتایبەتــی 
ئەگــەر بینــەری فۆتــۆ هەمــان کەســی نــاو فۆتۆکــە 
بێــت، )سۆســێر(یش پێناســەی ســیمۆلۆژیا لــە 
زانســتی  بــەالی  دەبــات  زمانییــەوە  ئاراســتەی 
دەروونناســیدا و پێــی وایــە ئەم دووانە- ســیمۆلۆژیا 
و  ناتــەواون  یەکتــری  بەبــێ  دەروونناســی-  و 
ــەری  ــە تەواوک ــن ب ــدا دەب ــاو زمان ــان لەن هەردووکی
یەکتــری، »ســیمۆلۆژیا بریتییــە لــەو زانســتەی 

ڕێکخســتن  لەســەر  کار  زمانــدا  لەهەنــاوی  کــە 
و واتــا پێدانــی هێمــا و ئامــاژەکان دەکات، بــە 
جۆرێــک کــە ڕاڤــە و لێکدانــەوەی هەمــوو ئــەو 
ئامــاژە و کۆدانــە دەکات کــە لەنــاو کایــەی ژیانــی 
ــە  ــیمۆلۆژیا دەبێت ــەش س ــەن، بەم ــدا ه کۆمەاڵیەتی
کۆمەاڵیەتــی.)11(،  دەروونناســی  لــە  بەشــێک 
خوێندنــەوەی وێنــەی )مۆنالیــزا(ی داڤینشــی وەک 
ــراوە، هــاوکات  ــودی دەروونناســی ک ــە میت چــۆن ب
ــا  ــان بنەم ــەر هەم ــیمۆلۆژیش لەس ــودی س ــە میت ب
کــراوە، چونکــە گرنگتریــن ڕەگــەز کــە لــەو وێنەیەدا 
دەستنیشــان کرابێــت، ڕەنگدانــەوەی هێمــا و ئاماژە 
ســایکۆلۆجییەکانی خــودی داڤینشــییە لەوێنەکــەدا.
ناوەکییەکانــی  وردەکارییــە  و  دیمــەن  فۆتــۆ   
کەســەکان وەک: عەقــڵ و ژیــری، هەســت و ســۆز و 
ئایدیــا پیشــان نــادات و نایانخاتــەڕوو، ئــەوە بینــەر 
ــە  ــار ل ــک ج ــە هەندێ ــە ک ــرۆڤەکاری وێنەکەی و ش
فۆرمــی دەرەوەی کەســەکانەوە بــۆ وردەکارییــە 
ــە  ــەوە، ل ــۆڕ دەبێت ــەکان ش ــە ناوەکیی میتافیزیکیی
ــەو  ــان ئ ــە هەم ــڕەرەوەی چیڕۆکەک چیڕۆکیشــدا گێ
ڕۆڵــە دەبینێــت، بــۆ ئەوەش گێڕەرەوە کــە لەهەمان 
کاتــدا چیڕۆکنووســیش دەگرێتــەوە، لەالیەک پشــتی 
فۆتۆکانــدا  لەگــەڵ  خــۆی  یادەوەرییەکانــی  بــە 
دەبەســتێت، لەالیەکی تریشــەوە لەهەندێک شــوێندا 
ئامــاژە فیزیکییــەکان و زمانــی جەســتەی کەســانی 
نــاو فۆتۆکانــی بەشــێوەیەکی ســیمۆلۆژیانە دەکات 
بــە پێــوەر و بــە میکانیزمــی وەســفکردنیان ئامــاژە 
و هێماکانــی لــێ دەردەهێنێــت و ســیمۆلۆژییانە بــە 
وەســف ڕاڤەیــان دەکات، چونکــە یەکێــک لــە بنەمــا 
و پایــە ســەرەکییەکانی ســیمۆلۆژیا بریتییــە لــە 
وەســف، »ســیمۆلۆژیا زیاتــر زانســتێکی وەســفییە 
وەک لــەوەی کــە زانســتێکی معیــاری بێــت.)1٢(«، 
)تشــارلز پێــرس( ئامــاژەی بــە ڕەگــەزە لێکچــووە 
زمانــی  و  وێنــە  زمانــی  نێــوان  ئایکۆنەییەکانــی 
ــیمۆلۆژیا،  ــی س ــۆ بەرهەمهێنان ــردووە ب ــەیی ک وش
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بــۆ نموونــە وێنەیەکــی )پشــیلە(، کتومــت گیانــدارە 
زۆرتریــن  بەرچاومــان  دەخاتــە  ڕاســتەقینەکە 
لێکچوونــی ڕەهــای لەگەڵیــدا هەیــە بــە بــەراورد 
بــەو ڕەگــەزە زمانیانــەی کــە بەپێــی سیســتمی 
ــراون،  ــیلە( دان ــەر )پش ــان بەرانب ــی زم کۆمەاڵیەت
کــە  مۆرفیمەکانــی  و  )پشــیلە(  وشــەی  وەک 
بۆنموونــە لەزمانــی کوردیــدا بەلێکدانــی پیتەکانــی: 
ــدا  ــە کاتێک ــە ل ــت، بۆی )پ، ش، ی، ل، ە( پێکدێ
ــاوی  ــان ن ــن، پاش ــیلەیەک ببینی ــەی پش ــە وێن ئێم
بهێنیــن، یــان وەســفی بکەیــن، ئــەوە ناوهێنــان 
ــیمۆلۆژیا  ــت و س ــیمۆلۆژییانە دەبێ ــفەکە س و وەس
ــەم  ــە بەره ــاودەق وێن ــەک دەق ــت، ن ــەم دێنێ بەره
بێنێــت، چونکــە بــە وشــە و نووســین و دەنــگ 
وەســفمان کــردووە نــەک بەوێنــە، لێرەوەیــە کــە لــە 
ــە  ــا و ئایکۆن ــاژە و هێم ــی ئام ــی تەرجەمەکردن کات
پرۆســەی  ئاراســتەی  بــە  وشــەیی  ســیاقی  بــۆ 
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