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ڕەخنەی کولتووری و ڕەخنەی کولتووری و 
ناشیرینناسیناشیرینناسی

حسێن لەتیفحسێن لەتیف
)دەربەندیخان()دەربەندیخان(

١١
ــە  ــوو بەشــدارە ل ــە، بەڵک ــاح نیی ــوور بێگون ــە کولت ــوو بەشــدارە ل ــە، بەڵک ــاح نیی ــوور بێگون کولت
بەرهەمهێنانــی تێگەیشــتنی ئێمــەدا بــۆ هەرشــتێک بەرهەمهێنانــی تێگەیشــتنی ئێمــەدا بــۆ هەرشــتێک 
کــە هەمانــە. کاتێــک لە بــارەی شــتێکەوە دەدوێین، کــە هەمانــە. کاتێــک لە بــارەی شــتێکەوە دەدوێین، 
ــوو  ــن، بەڵک ــن دەپەیڤی ــە نی ــا ئێم ــە تەنی ــەوە ب ــوو ئ ــن، بەڵک ــن دەپەیڤی ــە نی ــا ئێم ــە تەنی ــەوە ب ئ
ئــەوە کولتووریشــە لەگــەڵ ئێمــەدا دەپەیڤێــت، ئــەوە کولتووریشــە لەگــەڵ ئێمــەدا دەپەیڤێــت، 
ــوو  ــە، بەڵک ــی نیی ــەیەکی تاکەکەس ــن پرۆس ــوو پەیڤی ــە، بەڵک ــی نیی ــەیەکی تاکەکەس ــن پرۆس پەیڤی
پرۆســەیەکە کولتووریــش تێیــدا بەشــدارە، هەمــوو پرۆســەیەکە کولتووریــش تێیــدا بەشــدارە، هەمــوو 
نــاو  کەرەســتەکانی  بــە  ئێمــە  مانایانــەی  نــاو ئــەو  کەرەســتەکانی  بــە  ئێمــە  مانایانــەی  ئــەو 
ــەی  ــان و کۆمەڵگ ــاو ژی ــی ن ــت و دیاردەکان ــەی سروش ــان و کۆمەڵگ ــاو ژی ــی ن ــت و دیاردەکان سروش
یــان  ڕاســتەوخۆیی،  بــە  کولتــوور  یــان دەبەخشــین،  ڕاســتەوخۆیی،  بــە  کولتــوور  دەبەخشــین، 

ناڕاســتەوخۆیی ئامادەبوونــی تێیانــدا هەیــە.ناڕاســتەوخۆیی ئامادەبوونــی تێیانــدا هەیــە.
کۆمەاڵیەتــی  ڕێکەوتنێکــی  دەشــێت  کۆمەاڵیەتــی کولتــوور  ڕێکەوتنێکــی  دەشــێت  کولتــوور 
بێــت لەســەر ڕەنگڕێژکردنــی سیســتمی بیرکردنــەوە بێــت لەســەر ڕەنگڕێژکردنــی سیســتمی بیرکردنــەوە 
ناشــیرینی،  مــرۆڤ، جوانــی و  ناشــیرینی، و هەڵســوکەوتی  مــرۆڤ، جوانــی و  و هەڵســوکەوتی 
ــت و  ــدا دەژی ــرۆڤ تێیان ــوورن و م ــی کولت ــت و بەرهەم ــدا دەژی ــرۆڤ تێیان ــوورن و م ــی کولت بەرهەم
ئەوانیــش لــە مرۆڤــدا دەژیــن، هــەم ئاگایانــە و هــەم ئەوانیــش لــە مرۆڤــدا دەژیــن، هــەم ئاگایانــە و هــەم 
نائاگایانــە، جوانــی هەمــوو کاتێــک دژە ناشــیرینی نائاگایانــە، جوانــی هەمــوو کاتێــک دژە ناشــیرینی 
نییــە، بەڵکــوو زۆرجاریــش پەردەیەکــە بەســەر نییــە، بەڵکــوو زۆرجاریــش پەردەیەکــە بەســەر 
ناشــیرینیدا دراوە، ناشــیرینی لــە دیــوی جوانییــەوە ناشــیرینیدا دراوە، ناشــیرینی لــە دیــوی جوانییــەوە 
ــت،  ــۆی دەنوێنێ ــزی خ ــش دەکات، هێ ــۆی نمای ــت، خ ــۆی دەنوێنێ ــزی خ ــش دەکات، هێ ــۆی نمای خ
بــەاڵم ئــەوە جوانییــە ناهێڵێــت ئێمــە درک بــە بــەاڵم ئــەوە جوانییــە ناهێڵێــت ئێمــە درک بــە 
ــان  ــەوەوە خۆیم ــەی ئ ــە میان ــن، ل ــان ناشــیرینی بکەی ــەوەوە خۆیم ــەی ئ ــە میان ــن، ل ناشــیرینی بکەی
جوانــی  بەرگــی  و  ناشــیرینییە  دەدات،  جوانــی نیشــان  بەرگــی  و  ناشــیرینییە  دەدات،  نیشــان 
ــاڵ و  ــت و لەخەی ــەوە دێ ــەو بەرگ ــەر دەکات، ب ــاڵ و لەب ــت و لەخەی ــەوە دێ ــەو بەرگ ــەر دەکات، ب لەب
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هــزری ئێمــە دادەنیشــێت. ڕەخنەگرتــن لــە کولتــوور هــزری ئێمــە دادەنیشــێت. ڕەخنەگرتــن لــە کولتــوور 
ــەی  ــە پل ــی ب ــە جوان ــت ل ــن بێ ــت ڕەخنەگرت ــەی دەبێ ــە پل ــی ب ــە جوان ــت ل ــن بێ ــت ڕەخنەگرت دەبێ
ــە »جوانیناســی«  ــن ل ــێ ڕەخنەگرت ــە ب ــەم، ب ــە »جوانیناســی« یەک ــن ل ــێ ڕەخنەگرت ــە ب ــەم، ب یەک
ناتوانین »ناشــیرینی« بناســین. »جوانیناســی« و ناتوانین »ناشــیرینی« بناســین. »جوانیناســی« و 
ڕەخنەلێگرتنــی زەمینەیەکــە بــۆ »ناشیرینناســی«.ڕەخنەلێگرتنــی زەمینەیەکــە بــۆ »ناشیرینناســی«.

  
٢٢

ئێســتا  تــا  کــوردی  ئەدەبیــی  ئێســتا ڕەخنــەی  تــا  کــوردی  ئەدەبیــی  ڕەخنــەی 
هەیــە،  جوانیناســیدا  لەگــەڵ  هەیــە، ســەروکاری  جوانیناســیدا  لەگــەڵ  ســەروکاری 
نەپەرژاوەتــە ســەر ناشیرینناســی، ئەمــەش لــە نەپەرژاوەتــە ســەر ناشیرینناســی، ئەمــەش لــە 
نائامادەیــی تێگەیشــتنەوەیە بــۆ ڕەخنــە خــۆی وەک نائامادەیــی تێگەیشــتنەوەیە بــۆ ڕەخنــە خــۆی وەک 
کەرەســتەیەکی خوێندنــەوە و ڕاڤەکــردن، لــە دنیای کەرەســتەیەکی خوێندنــەوە و ڕاڤەکــردن، لــە دنیای 
ئێمــەدا ڕەخنــەی ئەدەبــی بــە تەنیــا خەریکــی ئێمــەدا ڕەخنــەی ئەدەبــی بــە تەنیــا خەریکــی 
ڕەوانبێــژی شــیعر و گێڕانــەوە و خەیــاڵ و بنیادنانی ڕەوانبێــژی شــیعر و گێڕانــەوە و خەیــاڵ و بنیادنانی 
ــوی دەرەوەی دەق  ــووە، ســەرقاڵی دی ــەر ب ــوی دەرەوەی دەق کارەکت ــووە، ســەرقاڵی دی ــەر ب کارەکت
بــووە، دیــوی نــاوەوەی دەقــی بــۆ گرنــگ نەبــووە، بــووە، دیــوی نــاوەوەی دەقــی بــۆ گرنــگ نەبــووە، 
لەکاتێکــدا ڕەخنــە دەکرێــت زیــاد لــە ئەرکێکــی پــێ لەکاتێکــدا ڕەخنــە دەکرێــت زیــاد لــە ئەرکێکــی پــێ 
بدرێــت و هەبێــت، بەتەنیشــت جوانیناســییەوە، بدرێــت و هەبێــت، بەتەنیشــت جوانیناســییەوە، 
ــەی  ــک ڕەخن ــکات، کاتێ ــە ب ــش ڕاڤ ــاری دەقی ــەی گوت ــک ڕەخن ــکات، کاتێ ــە ب ــش ڕاڤ ــاری دەقی گوت
ــییە  ــەرقاڵی جوانیناس ــا س ــە تەنی ــەر ب ــی ه ــییە ئەدەب ــەرقاڵی جوانیناس ــا س ــە تەنی ــەر ب ــی ه ئەدەب
و ناشــیرینی لــە میانــەی ڕەوانبێــژی و جوانییــەوە و ناشــیرینی لــە میانــەی ڕەوانبێــژی و جوانییــەوە 
بیرکردنەوەمانــدا  بەســەر  خــۆی  بیرکردنەوەمانــدا هەژموونــی  بەســەر  خــۆی  هەژموونــی 
دەســپێنێت، ئــەوە ئیتر نووســەرێکی وەک عەبدوڵاڵ دەســپێنێت، ئــەوە ئیتر نووســەرێکی وەک عەبدوڵاڵ 
غەزامــی دێــت »مەرگــی ڕەخنــەی ئــەدەب«)غەزامــی دێــت »مەرگــی ڕەخنــەی ئــەدەب«)١١( ( 
ــی  ــەو نووســەرە نکۆڵ ــدە ئ ــت، هەرچەن ــی ڕادەگەیەنێ ــەو نووســەرە نکۆڵ ــدە ئ ــت، هەرچەن ڕادەگەیەنێ
ــی  ــی گرنگ ــی ڕۆڵ ــەی ئەدەب ــاکات »ڕەخن ــەوە ن ــی ل ــی گرنگ ــی ڕۆڵ ــەی ئەدەب ــاکات »ڕەخن ــەوە ن ل
هەبــووە لــە وەســتان لەســەر جوانییەکانــی دەق و هەبــووە لــە وەســتان لەســەر جوانییەکانــی دەق و 
ڕاهێنانــی چێــژی جوانــی ئێمــە بــۆ چێــژی جوانیــی ڕاهێنانــی چێــژی جوانــی ئێمــە بــۆ چێــژی جوانیــی 
ــتووەتە  ــی خس ــۆی و ئێمەیش ــەاڵم خ ــەکان، ب ــتووەتە دەق ــی خس ــۆی و ئێمەیش ــەاڵم خ ــەکان، ب دەق
ــەوە  ــەواوەوە، بەهۆی ــی ت ــری کولتوورییەک ــاو کوێ ــەوە ن ــەواوەوە، بەهۆی ــی ت ــری کولتوورییەک ــاو کوێ ن
ئــەو خەوشــە پەنهانانــە نابینیــن کــە لــە ژێــر عەبــا ئــەو خەوشــە پەنهانانــە نابینیــن کــە لــە ژێــر عەبــا 
ــاردووەتەوە«)٢٢(. (.  ــان ش ــدا خۆی ــەردەی جوانی ــاردووەتەوە«)و پ ــان ش ــدا خۆی ــەردەی جوانی و پ
ــڕ نەخشــەیەیە  ــەردە جــوان و پ ــەو پ ــژی ئ ــڕ نەخشــەیەیە ڕەوانبێ ــەردە جــوان و پ ــەو پ ــژی ئ ڕەوانبێ

کــە لــەو دیویــەوە، ناشــیرینی ژیانــی خــۆی دەژیت، کــە لــەو دیویــەوە، ناشــیرینی ژیانــی خــۆی دەژیت، 
ئێمــەش تەنیــا نەخشــەکانی ســەر پەردەکەمــان ئێمــەش تەنیــا نەخشــەکانی ســەر پەردەکەمــان 
بــۆ گرنگــە. لــەم دۆخــەدا جوانــی تەنیــا ڕۆڵــی بــۆ گرنگــە. لــەم دۆخــەدا جوانــی تەنیــا ڕۆڵــی 
دێوجامەیــەک دەبینێــت کــە بەهۆیــەوە ڕاوچــی، دێوجامەیــەک دەبینێــت کــە بەهۆیــەوە ڕاوچــی، 
گیانــدار و پەلەوەرانــی پــێ ڕاو دەکات، ڕەوانبێــژی گیانــدار و پەلەوەرانــی پــێ ڕاو دەکات، ڕەوانبێــژی 
ناشــیرینیش  و  دێوجامەکەیــە  ســەر  ناشــیرینیش نەخشــی  و  دێوجامەکەیــە  ســەر  نەخشــی 
نێچیرەکەیــە.  وەرگریــش  ڕاوچییــە،  نێچیرەکەیــە. خــودی  وەرگریــش  ڕاوچییــە،  خــودی 
ڕەخنــەی ئەدەبــی ناتوانێــت ئەودیــوی نەخشــی ڕەخنــەی ئەدەبــی ناتوانێــت ئەودیــوی نەخشــی 
ــی  ــەی ئەدەب ــە ڕەخن ــت، چونک ــە ببینێ ــی دێوجامەک ــەی ئەدەب ــە ڕەخن ــت، چونک ــە ببینێ دێوجامەک
ــە  ــی دەق ــی و هونەرییەکان ــە جوان ــەرقاڵی الیەن ــە س ــی دەق ــی و هونەرییەکان ــە جوان ــەرقاڵی الیەن س
و خەوشــەکانی گوتــاری دەق فەرامــۆش دەکات، و خەوشــەکانی گوتــاری دەق فەرامــۆش دەکات، 
ڕەوانبێژییــەوە،  ترســناکی  گەمــەی  ڕەوانبێژییــەوە، دەکەوێتــە  ترســناکی  گەمــەی  دەکەوێتــە 
ڕەوانبێژیــی ئــەو بەشــەی دەقــە کــە سیســتمی ڕەوانبێژیــی ئــەو بەشــەی دەقــە کــە سیســتمی 
کولتــووری پەنــای بــۆ بەردەبــات و لێیــەوە دەگات کولتــووری پەنــای بــۆ بەردەبــات و لێیــەوە دەگات 
بەخوێنــەر، چونکــە ڕەوانبێــژی توانایــی فریودانــی بەخوێنــەر، چونکــە ڕەوانبێــژی توانایــی فریودانــی 
وەرگــر/ خوێنــەری هەیــە، دەتوانێــت ڕاســتی بــکات وەرگــر/ خوێنــەری هەیــە، دەتوانێــت ڕاســتی بــکات 
بــە درۆ و درۆیــش لــە فۆرمــی ڕاســتیدا بخاتــە بــە درۆ و درۆیــش لــە فۆرمــی ڕاســتیدا بخاتــە 
ڕوو، لێــرەدا شــاعیرە ستایشــکار و داشــۆرەکان ڕوو، لێــرەدا شــاعیرە ستایشــکار و داشــۆرەکان 
ــە شــاعیری  ــە نەویســتن، چونک ــی بەڵگ ــە شــاعیری نموونەیەک ــە نەویســتن، چونک ــی بەڵگ نموونەیەک
ستایشــکار بــە هــۆی ڕەوانبێژییــەوە، وێنایەکــی ستایشــکار بــە هــۆی ڕەوانبێژییــەوە، وێنایەکــی 
ستایشــکراو  بــۆ  واقیــع  ســەروو  و  ستایشــکراو نائاســایی  بــۆ  واقیــع  ســەروو  و  نائاســایی 
ــە پاکیــدا  ــە ئازایەتیــدا بــە شــێر و ل ــە پاکیــدا دەکێشــێت، ل ــە ئازایەتیــدا بــە شــێر و ل دەکێشــێت، ل
بــە فریشــتە و لــە ســەخاوەتدا بــە حاتەمــی تــەی بــە فریشــتە و لــە ســەخاوەتدا بــە حاتەمــی تــەی 
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خــۆی  ئەفســوونی  ڕەوانبێژیــش  خــۆی دەچوێنێــت،  ئەفســوونی  ڕەوانبێژیــش  دەچوێنێــت، 
لــە هۆشــی وەرگــری دەقەکــە دەکات، شــاعیرە لــە هۆشــی وەرگــری دەقەکــە دەکات، شــاعیرە 

ــێوە. ــان ش ــە هەم ــۆرەکانیش ب ــێوە.داش ــان ش ــە هەم ــۆرەکانیش ب داش
لێــرەدا ڕەخنــەی ئەدەبــی خەریکــی لێکۆڵینــەوە لێــرەدا ڕەخنــەی ئەدەبــی خەریکــی لێکۆڵینــەوە 
دەبێــت لــە لێکچــوون و لەوچــوون و لەفونەشــر دەبێــت لــە لێکچــوون و لەوچــوون و لەفونەشــر 
و خــوازەوە، هــەر بۆیــە پێویســتە جۆرێکــی تــر و خــوازەوە، هــەر بۆیــە پێویســتە جۆرێکــی تــر 
ســەرهەڵبدات،  دەق  بــۆ  ڕەخنــە  و  ڕوانگــە  ســەرهەڵبدات، لــە  دەق  بــۆ  ڕەخنــە  و  ڕوانگــە  لــە 
ــی  ــەی ئەدەب ــت ڕەخن ــان دەبێ ــە، ی ــش ئەوەی ــی ئەوی ــەی ئەدەب ــت ڕەخن ــان دەبێ ــە، ی ــش ئەوەی ئەوی
تەنیــا ســەرقاڵی ڕەوانبێــژی و بینــای هونــەری تەنیــا ســەرقاڵی ڕەوانبێــژی و بینــای هونــەری 
دەق نەبێــت، بەڵکــوو بیپەرژێتــە ســەر گوتــاری دەق نەبێــت، بەڵکــوو بیپەرژێتــە ســەر گوتــاری 
دەق و وەک ئەرکــی خــۆی ســەیری بــکات. بــۆ دەق و وەک ئەرکــی خــۆی ســەیری بــکات. بــۆ 
ئەمــەش عەبدوڵــاڵ غەزامــی پێشــنیاری »ڕەخنــەی ئەمــەش عەبدوڵــاڵ غەزامــی پێشــنیاری »ڕەخنــەی 

دەکات.  دەکات. کولتــووری«  کولتــووری« 

  ٣٣
یــان  تیورییــەک،  کولتــووری،  یــان ڕەخنــەی  تیورییــەک،  کولتــووری،  ڕەخنــەی 
دیاریکــراو  کڵێشــەیەکی  نییــە  دیاریکــراو قوتابخانەیــەک  کڵێشــەیەکی  نییــە  قوتابخانەیــەک 
بەدەســت ڕەخنەگــرەوە بــدات دەقــی پــێ ڕاڤــە بەدەســت ڕەخنەگــرەوە بــدات دەقــی پــێ ڕاڤــە 
بــکات، بەڵکــوو کولتــوور بــواری چاالکــی ڕەخنەگرە بــکات، بەڵکــوو کولتــوور بــواری چاالکــی ڕەخنەگرە 
و ئــازادە لــە چ گۆشــەنیگایەکەوە لــە گوتــاری و ئــازادە لــە چ گۆشــەنیگایەکەوە لــە گوتــاری 
دەق و نەســەقە جۆربەجۆرەکانــی، لــە نەســەقی دەق و نەســەقە جۆربەجۆرەکانــی، لــە نەســەقی 
ئایینییــەوە تــا دەگات بــە نەســەقی ڕامیــاری و ئایینییــەوە تــا دەگات بــە نەســەقی ڕامیــاری و 
لەســەر  هەرچەنــدە  دەکۆڵێتــەوە،  لەســەر کۆمەاڵیەتــی  هەرچەنــدە  دەکۆڵێتــەوە،  کۆمەاڵیەتــی 
دەرکەوتنــی »ڕەخنــەی کولتــووری« ڕاوبۆچوونــی دەرکەوتنــی »ڕەخنــەی کولتــووری« ڕاوبۆچوونــی 
ــەی  ــە گشــتی دەرکەوتنەک ــەاڵم ب ــە، ب ــاواز هەی ــەی جی ــە گشــتی دەرکەوتنەک ــەاڵم ب ــە، ب ــاواز هەی جی
ــترێتەوە،  ــەوە دەبەس ــاش نوێگەریی ــی پ ــە قۆناغ ــترێتەوە، ب ــەوە دەبەس ــاش نوێگەریی ــی پ ــە قۆناغ ب
ــی«  ــاڵ غەزام ــش« و »عەبدوڵ ــە »لیت ــەک ل ــی« هەری ــاڵ غەزام ــش« و »عەبدوڵ ــە »لیت ــەک ل هەری
بــە خاوەنــی »ڕەخنــەی کولتــووری« لــە ڕۆژاوا بــە خاوەنــی »ڕەخنــەی کولتــووری« لــە ڕۆژاوا 
ــاش  ــن، ئەمــەش پ ــدا دادەنرێ ــای عەرەبی ــە دنی ــاش و ل ــن، ئەمــەش پ ــدا دادەنرێ ــای عەرەبی ــە دنی و ل
ئــەوەی لــە ســاڵی ئــەوەی لــە ســاڵی ١985١985 دا، لیتــش لــە فەڕەنســاوە  دا، لیتــش لــە فەڕەنســاوە 
ڕۆیشــت بــۆ ئەمەریــکا و لــە ســمینارێکدا ئــەو ڕۆیشــت بــۆ ئەمەریــکا و لــە ســمینارێکدا ئــەو 
زاراوەیــەی بەکارهێنــا، لــە ڕۆشــنبیریی عەرەبیشــدا زاراوەیــەی بەکارهێنــا، لــە ڕۆشــنبیریی عەرەبیشــدا 

غەزامــی بانگەشــەی بــۆ دەکات. غەزامــی بانگەشــەی بــۆ دەکات. 

لــە  ئەدەبــی  غەزامــی، »ڕەخنــەی  لــە بەبــاوەڕی  ئەدەبــی  غەزامــی، »ڕەخنــەی  بەبــاوەڕی 
پاشــان  فەلســەفەیە،  بــووی  لەدایــک  پاشــان بنەڕەتــدا  فەلســەفەیە،  بــووی  لەدایــک  بنەڕەتــدا 
ڕەوانبێــژی وەک دایکێکــی شــیردەر لــە ئامێــزی ڕەوانبێــژی وەک دایکێکــی شــیردەر لــە ئامێــزی 
ــیر  ــە ش ــەم دایک ــی کات ئ ــە تێپەڕبوون ــووە، ب ــیر گرت ــە ش ــەم دایک ــی کات ئ ــە تێپەڕبوون ــووە، ب گرت
پێــدەرە بــووە بــە جێگــرەوەی دایکە سروشــتییەکە. پێــدەرە بــووە بــە جێگــرەوەی دایکە سروشــتییەکە. 
هــەروەک حاڵــی منداڵێ کە لــە دایکێک دێتە دنیاوە هــەروەک حاڵــی منداڵێ کە لــە دایکێک دێتە دنیاوە 
ــۆرە  ــەم ج ــەروەردەی دەکات، ب ــر پ ــی ت ــۆرە و دایکێک ــەم ج ــەروەردەی دەکات، ب ــر پ ــی ت و دایکێک
ــەوە  ــا دەبێت ــەفە جی ــە فەلس ــی ل ــەی ئەدەب ــەوە ڕەخن ــا دەبێت ــەفە جی ــە فەلس ــی ل ــەی ئەدەب ڕەخن
ڕەوانبێــژی«)٣٣(، (،  هونەرێکــی  بــە  دەبێــت  ڕەوانبێــژی«)و  هونەرێکــی  بــە  دەبێــت  و 
بــەاڵم غەزامــی پێمــان ناڵێــت لــە کوێــدا ڕەخنــەی بــەاڵم غەزامــی پێمــان ناڵێــت لــە کوێــدا ڕەخنــەی 
ئەدەبــی لەگــەڵ فەلســەفەدا لــە پێوەندیــدا بــووە و ئەدەبــی لەگــەڵ فەلســەفەدا لــە پێوەندیــدا بــووە و 
ــەوە؟ دەشــێت  ــە فەلســەفە جیابووەت ــدا ل ــە کوێ ــەوە؟ دەشــێت ل ــە فەلســەفە جیابووەت ــدا ل ــە کوێ ل
ــەی  ــوان ڕەخن ــدی نێ ــۆ دەستنیشــانکردنی پێوەن ــەی ب ــوان ڕەخن ــدی نێ ــۆ دەستنیشــانکردنی پێوەن ب
ئەدەبی و فەلســەفە، بتوانین بگەڕێینەوە بۆ کتێبی ئەدەبی و فەلســەفە، بتوانین بگەڕێینەوە بۆ کتێبی 
کۆمــاری ئەفالتــۆن کــە تێیــدا ڕوانگــەی ڕەخنەیــی کۆمــاری ئەفالتــۆن کــە تێیــدا ڕوانگــەی ڕەخنەیــی 
بــۆ شــیعر دەخاتــە ڕوو، یــان بگەڕێینــەوە بــۆ بــۆ شــیعر دەخاتــە ڕوو، یــان بگەڕێینــەوە بــۆ 
کتێبــی هونــەری شــیعری ئەرســتۆ کــە تێیــدا قســە کتێبــی هونــەری شــیعری ئەرســتۆ کــە تێیــدا قســە 
لەســەر پێکهاتەکانــی درامــای شــیعریی دەکات، لەســەر پێکهاتەکانــی درامــای شــیعریی دەکات، 
بــەاڵم مــن ســاتەوەختێک نابینمــەوە کــە تێیــدا بــەاڵم مــن ســاتەوەختێک نابینمــەوە کــە تێیــدا 
ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە فەلســەفە جیابووبێتــەوە، ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە فەلســەفە جیابووبێتــەوە، 
نیــوەی  لــە  ئەوەیــە  بارەیــەوە  لــەو  نیــوەی بەڵگەشــم  لــە  ئەوەیــە  بارەیــەوە  لــەو  بەڵگەشــم 
دووەمــی ســەدەی بیســتەم بــەدواوە بیرکــەرەوە دووەمــی ســەدەی بیســتەم بــەدواوە بیرکــەرەوە 
فەلســەفییەکانی وەک فووکــۆ و دریــدا و دۆلــۆز، فەلســەفییەکانی وەک فووکــۆ و دریــدا و دۆلــۆز، 
ــان  ــی گرنگی ــۆرەکان کاریگەری ــە ج ــک ل ــە جۆری ــان ب ــی گرنگی ــۆرەکان کاریگەری ــە ج ــک ل ــە جۆری ب
ــە، هەربۆیەشــە  ــە، هەربۆیەشــە بەســەر ڕەخنــەی ئەدەبییــەوە هەی بەســەر ڕەخنــەی ئەدەبییــەوە هەی
ناکرێــت لەبــەر »لێکترازانــی ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە ناکرێــت لەبــەر »لێکترازانــی ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە 
فەلســەفە- بــە دەربڕینــی عەبدوڵــاڵ غەزامی« جاڕی فەلســەفە- بــە دەربڕینــی عەبدوڵــاڵ غەزامی« جاڕی 
مەرگــی ڕەخنــەی ئەدەبــی بدرێــت، ئەمــە یەکێکــە مەرگــی ڕەخنــەی ئەدەبــی بدرێــت، ئەمــە یەکێکــە 
ــە  ــووری ل ــەی کولت ــوری ڕەخن ــە خەوشــەکانی تی ــە ل ــووری ل ــەی کولت ــوری ڕەخن ــە خەوشــەکانی تی ل
فۆرمــە عەرەبییەکەیــدا کــە غەزامــی بانگەشــەی بــۆ فۆرمــە عەرەبییەکەیــدا کــە غەزامــی بانگەشــەی بــۆ 
دەکات، چونکــە ئەگــەر ڕەخنــەی ئەدەبــی هــەر دەکات، چونکــە ئەگــەر ڕەخنــەی ئەدەبــی هــەر 
ــەوە  ــت، ئ ــی بووبێ ــی ڕەوانبێژی ــا خەریک ــە تەنی ــەوە ب ــت، ئ ــی بووبێ ــی ڕەوانبێژی ــا خەریک ــە تەنی ب
ئەرکێکــی گرنگــی جێبەجــێ کــردووە، خەیــاڵ و ئەرکێکــی گرنگــی جێبەجــێ کــردووە، خەیــاڵ و 
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فەنتازیــا پێداویســتی مرۆڤــن و پێویســتییان بــە فەنتازیــا پێداویســتی مرۆڤــن و پێویســتییان بــە 
پڕکردنــەوە و وەاڵمدانــەوە هەیــە، مــرۆڤ تەنیــا بــە پڕکردنــەوە و وەاڵمدانــەوە هەیــە، مــرۆڤ تەنیــا بــە 
واقیــع ناژیــت، بەڵکــوو بــۆ ئــەوەی بەرگــەی واقیــع واقیــع ناژیــت، بەڵکــوو بــۆ ئــەوەی بەرگــەی واقیــع 
بگرێــت، پێویســتی بــە خەیاڵیشــە، خەیــاڵ بڕێکــی بگرێــت، پێویســتی بــە خەیاڵیشــە، خەیــاڵ بڕێکــی 
ــاڵ  ــرۆڤ دەبەخشــێت، خەی ــە م ــان ب ــاڵ زۆر وزەی ژی ــرۆڤ دەبەخشــێت، خەی ــە م ــان ب زۆر وزەی ژی
ــەت  ــی، تەنان ــی ئەدەب ــی داهێنان ــی گرنگ ــەت ڕەگەزێک ــی، تەنان ــی ئەدەب ــی داهێنان ــی گرنگ ڕەگەزێک
ــە مــرۆڤ  ــاڵ ل ــە مــرۆڤ زانستییەکانیشــە، ســەندنەوەی خەی ــاڵ ل زانستییەکانیشــە، ســەندنەوەی خەی
بەجۆرێــک هاوتــای لێســەندنەوەی هێــزی ژیانــە لــە بەجۆرێــک هاوتــای لێســەندنەوەی هێــزی ژیانــە لــە 

ــرۆڤ. ــرۆڤ.م م
ــەی  ــش بانگەش ــووری وەک لیت ــەی کولت ــەی »ڕەخن ــش بانگەش ــووری وەک لیت ــەی کولت »ڕەخن
ــواری  ــۆ دەکات لەگــەڵ ڕەخنــەی ئەدەبیــدا دوو ب ــواری ب ــۆ دەکات لەگــەڵ ڕەخنــەی ئەدەبیــدا دوو ب ب
جیــاوازن، بــەاڵم دەکرێــت بایەخــی هاوبەشــیان جیــاوازن، بــەاڵم دەکرێــت بایەخــی هاوبەشــیان 
ــی دەتوانێــت ڕەخنــەی  ــی دەتوانێــت ڕەخنــەی هەبێــت، ڕۆشــنبیری ئەدەب هەبێــت، ڕۆشــنبیری ئەدەب
کولتــووری بگرێــت بەبــێ ئــەوەی دەســتبەرداری کولتــووری بگرێــت بەبــێ ئــەوەی دەســتبەرداری 

ــت«)٤٤(. (.  ــۆی ببێ ــی خ ــی ئەدەب ــت«)بایەخپێدان ــۆی ببێ ــی خ ــی ئەدەب بایەخپێدان
ڕەخنــەی کولتــووری، شــێوە ڕوانینێکــی تــرە بــۆ ڕەخنــەی کولتــووری، شــێوە ڕوانینێکــی تــرە بــۆ 
ــاواز  ــی جی ــە و بەرکەوتێک ــی، مامەڵ ــی ئەدەب ــاواز دەق ــی جی ــە و بەرکەوتێک ــی، مامەڵ ــی ئەدەب دەق
لەگــەڵ دەقــی ئەدەبــی دەکات، جیــاواز لــەو مامەڵە لەگــەڵ دەقــی ئەدەبــی دەکات، جیــاواز لــەو مامەڵە 
و بەرکەوتــەی ڕەخنــەی ئەدەبــی لەگــەڵ دەقــدا و بەرکەوتــەی ڕەخنــەی ئەدەبــی لەگــەڵ دەقــدا 
دەیــکات. ڕەخنــەی ئەدەبــی تەنیــا گرنگــی بــە دەیــکات. ڕەخنــەی ئەدەبــی تەنیــا گرنگــی بــە 
الیەنــی جوانیناســی و ڕەوانبێــژی دەق دەدات و الیەنــی جوانیناســی و ڕەوانبێــژی دەق دەدات و 
ناپەرژێتــە ســەر گوتــاری دەق، واتــە ڕەخنــەی ناپەرژێتــە ســەر گوتــاری دەق، واتــە ڕەخنــەی 
ئەدەبــی زۆرتــر کار لەســەر فــۆرم دەکات، لەکاتێکدا ئەدەبــی زۆرتــر کار لەســەر فــۆرم دەکات، لەکاتێکدا 
ڕەخنــەی کولتــووری کار لەســەر گوتــار دەکات، ڕەخنــەی کولتــووری کار لەســەر گوتــار دەکات، 
ــی( ــەی )عەبدوڵاڵغەزام ــە ڕوانگ ــە ل ــە ئەم ــی(هەڵبەت ــەی )عەبدوڵاڵغەزام ــە ڕوانگ ــە ل ــە ئەم هەڵبەت
یــەوە کــە بانگەشــە بــۆ تیــوری ڕەخنــەی کولتووری یــەوە کــە بانگەشــە بــۆ تیــوری ڕەخنــەی کولتووری 
دەکات لەســەر حســابی ڕەخنــەی ئەدەبــی، غەزامــی دەکات لەســەر حســابی ڕەخنــەی ئەدەبــی، غەزامــی 
کولتــووری/  ڕەخنــەی  کتێبــەی خۆیــدا )  کولتــووری/ لــەو  ڕەخنــەی  کتێبــەی خۆیــدا )  لــەو 
خوێندنەوەیــەک بۆ سیســتمی ڕۆشــنبیریی عەرەبی( خوێندنەوەیــەک بۆ سیســتمی ڕۆشــنبیریی عەرەبی( 
ــە  ــتمان ب ــدە پێویس ــە چەن ــەوەدەکات ئێم ــاس ل ــە ب ــتمان ب ــدە پێویس ــە چەن ــەوەدەکات ئێم ــاس ل ب
جوانیناســی هەیــە، ئەوەنــدەش پێویســتمان بــە جوانیناســی هەیــە، ئەوەنــدەش پێویســتمان بــە 
ــەوە،  ــت هەرجوانییەک ــە، لەپش ــی هەی ــەوە، ناشیرینناس ــت هەرجوانییەک ــە، لەپش ــی هەی ناشیرینناس
ناشــیرینییەک وەســتاوە، ڕەوانبێــژی ئــەو ماســکەیە ناشــیرینییەک وەســتاوە، ڕەوانبێــژی ئــەو ماســکەیە 

ڕوخســاری  تــا  بەســتوویەتی  ناشــیرینی  ڕوخســاری کــە  تــا  بەســتوویەتی  ناشــیرینی  کــە 
نەناســینەوە و کاریگــەری خۆیمــان لەســەر دابنێــت. نەناســینەوە و کاریگــەری خۆیمــان لەســەر دابنێــت. 
ناشــیرینی لــە ڕێــگای ڕەوانبێــژی و فەنتازیــاوە ناشــیرینی لــە ڕێــگای ڕەوانبێــژی و فەنتازیــاوە 
دەبێتــە بەشــێک لــە هۆشــیاری مــرۆڤ و دواتریــش دەبێتــە بەشــێک لــە هۆشــیاری مــرۆڤ و دواتریــش 
بەشــێک لــە ئــاکاری مــرۆڤ، بەهەمــان شــێوە بەشــێک لــە ئــاکاری مــرۆڤ، بەهەمــان شــێوە 
جوانیــش دەکرێــت ببێتــە بەشــێک لــە هۆشــیاری و جوانیــش دەکرێــت ببێتــە بەشــێک لــە هۆشــیاری و 
ئــاکاری مــرۆڤ، بــەاڵم گرفتەکــە لەوەدایــە ئــەوەی ئــاکاری مــرۆڤ، بــەاڵم گرفتەکــە لەوەدایــە ئــەوەی 
)بنیــاد/  دەکات  مــرۆڤ  عەقڵــی  حوکمــی  )بنیــاد/ کــە  دەکات  مــرۆڤ  عەقڵــی  حوکمــی  کــە 

ــنبیرییە.  ــتمی( ڕۆش ــان سیس ــەق، ی ــنبیرییە. نەس ــتمی( ڕۆش ــان سیس ــەق، ی نەس
لــە نــاو تیــوری کولتــووی ڕەخنەییــدا، عەبدوڵــاڵ لــە نــاو تیــوری کولتــووی ڕەخنەییــدا، عەبدوڵــاڵ 
غەزامــی دەســتەواژەی )مؤلــف مــزدوج/ نووســەری غەزامــی دەســتەواژەی )مؤلــف مــزدوج/ نووســەری 
لــە  مەبەســتی  دەهێنــت،  بــەکار  لــە دووانەیــی(  مەبەســتی  دەهێنــت،  بــەکار  دووانەیــی( 
نووســەری دووانەیــی ئەوەیــە ئــەوە دەقنــووس نییە نووســەری دووانەیــی ئەوەیــە ئــەوە دەقنــووس نییە 
بــە تەنیــا دەقێــک دەنووســێت، بەڵکــوو هاوزەمــان بــە تەنیــا دەقێــک دەنووســێت، بەڵکــوو هاوزەمــان 
لــە  بەشــداری  لەگــەڵ دەقنووســدا  لــە کولتووریــش  بەشــداری  لەگــەڵ دەقنووســدا  کولتووریــش 
نووســینی دەقــدا دەکات، کولتــوور نەســەقی خــۆی نووســینی دەقــدا دەکات، کولتــوور نەســەقی خــۆی 
بەرهــەم دەهێنێتــەوە، ئــەو نەســەقەی کولتــوور بەرهــەم دەهێنێتــەوە، ئــەو نەســەقەی کولتــوور 
بەرهەمــی دەهێنێــت، بــە نەســەقی پەنهــان نــاو بەرهەمــی دەهێنێــت، بــە نەســەقی پەنهــان نــاو 
دەبــات و ئەوەشــی دەقنــووس بەرهەمــی دەهێنێــت، دەبــات و ئەوەشــی دەقنــووس بەرهەمــی دەهێنێــت، 
بــە نەســەقی ئاشــکرا نــاو دەبات، هەرچی نەســەقی بــە نەســەقی ئاشــکرا نــاو دەبات، هەرچی نەســەقی 
ئاشــکرایە دەکەوێتــە بەشــی ســەرەوەی دەق و ئاشــکرایە دەکەوێتــە بەشــی ســەرەوەی دەق و 
بەشــی  دەکەوێتــە  پەنهانــە  نەســەقی  بەشــی ئەوەشــی  دەکەوێتــە  پەنهانــە  نەســەقی  ئەوەشــی 
ــەڵ بەشــی  ــی لەگ ــەی ئەدەب ــرەوەی دەق، ڕەخن ــەڵ بەشــی ژێ ــی لەگ ــەی ئەدەب ــرەوەی دەق، ڕەخن ژێ
ســەرەوەی دەقــدا بەرکەوتــن دەکات و ڕەخنــەی ســەرەوەی دەقــدا بەرکەوتــن دەکات و ڕەخنــەی 
کولتووریــش لەگــەڵ بەشــی ژێــرەوەی دەق، ئەگــەر کولتووریــش لەگــەڵ بەشــی ژێــرەوەی دەق، ئەگــەر 
ــەوە  ــن، ئ ــە بڕوانی ــە بابەتەک ــە ل ــک فرۆیدیان ــەوە کەمێ ــن، ئ ــە بڕوانی ــە بابەتەک ــە ل ــک فرۆیدیان کەمێ
دەتوانیــن بێژیــن دەق بوونێکــی زینــدووە، جوانــی، دەتوانیــن بێژیــن دەق بوونێکــی زینــدووە، جوانــی، 
ــە،  ــی دەق ــە و ناشــیرینیش، نائاگای ــە، بەشــی ئاگاییی ــی دەق ــە و ناشــیرینیش، نائاگای بەشــی ئاگاییی
بــەو شــێوەیەی نائاگایــی هەڵســوکەوتی مــرۆڤ بــەو شــێوەیەی نائاگایــی هەڵســوکەوتی مــرۆڤ 
ئاراســتە دەکات نەســەقی پەنهانیــش دەق ئاراســتە ئاراســتە دەکات نەســەقی پەنهانیــش دەق ئاراســتە 

دەکات.دەکات.
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٤٤
تــری  دەربڕینێکــی  کۆنەپەرســتانە،  تــری نوێگــەری  دەربڕینێکــی  کۆنەپەرســتانە،  نوێگــەری 
)عەبدوڵــاڵ غەزامی(یــە، لــە بەرانبــەر هەریەکــە لــە )عەبدوڵــاڵ غەزامی(یــە، لــە بەرانبــەر هەریەکــە لــە 
نــزار قەبانــی و ئەدۆنیــس بــەکاری دەهێنێــت، گوایە نــزار قەبانــی و ئەدۆنیــس بــەکاری دەهێنێــت، گوایە 
ــاری  ــەدەق و گوت ــەقێک ل ــتی وەک نەس ــاری کۆنەپەرس ــەدەق و گوت ــەقێک ل ــتی وەک نەس کۆنەپەرس
شــیعری ئەوانــدا ئامادەیــی هەیــە، بــۆ نموونــە شــیعری ئەوانــدا ئامادەیــی هەیــە، بــۆ نموونــە 
گوتــاری )کەڵێتــی/ فحولــة(. بــا پێکــەوە لــەم گوتــاری )کەڵێتــی/ فحولــة(. بــا پێکــەوە لــەم 

ــن: ــی بڕوانی ــزار قەبان ــیعرەی ن ــن:ش ــی بڕوانی ــزار قەبان ــیعرەی ن ش
مەمکێکی ڕەش، یان سپی نەماوەمەمکێکی ڕەش، یان سپی نەماوە

ئااڵکانی خۆمم لە خاکیدا نەچاند بێئااڵکانی خۆمم لە خاکیدا نەچاند بێ
گۆشەیەک لە جەستەی جوانێک نەماوەگۆشەیەک لە جەستەی جوانێک نەماوە

گالیسکەکانم بەسەریدا نەڕۆشتبێتگالیسکەکانم بەسەریدا نەڕۆشتبێت
لە پێستی ژنان عەبام دووریوە و..لە پێستی ژنان عەبام دووریوە و..

لەگۆی مەمکەکانیان هەرەمگەلێکم بنیاد ناوە.لەگۆی مەمکەکانیان هەرەمگەلێکم بنیاد ناوە.
بالکلمــات(  )الرســم  لەقەســیدەی  دەقــە  بالکلمــات( ئــەم  )الرســم  لەقەســیدەی  دەقــە  ئــەم 
دەقەکــە  غەزامــی  هێنراوەتــەوە،  نموونــە  دەقەکــە بــە  غەزامــی  هێنراوەتــەوە،  نموونــە  بــە 
کەڵێتییــەوە  لەبــارەی  فەرمــی  کەڵێتییــەوە بەبەیاننامەیەکــی  لەبــارەی  فەرمــی  بەبەیاننامەیەکــی 
دەریبڕیــون  نــزار  وتانــەی  )ئــەو  دەریبڕیــون ناودەبــات،  نــزار  وتانــەی  )ئــەو  ناودەبــات، 
پیاوێکــە،  هەمــوو  و  کــەڵ  هەمــوو  پیاوێکــە، زمانحاڵــی  هەمــوو  و  کــەڵ  هەمــوو  زمانحاڵــی 
ــە  ــووری ک ــەقی کولت ــە نەس ــتن ل ــە گوزارش ــە چونک ــووری ک ــەقی کولت ــە نەس ــتن ل ــە گوزارش چونک
ــەی  ــارەی وەزیف ــراون لەب ــدا چێن ــی پیاوان ــە زیهن ــەی ل ــارەی وەزیف ــراون لەب ــدا چێن ــی پیاوان ــە زیهن ل
ژنــدا()55(. (.  جەســتەی  لەگــەڵ  ژنــدا()وجوودیانەیانــەوە  جەســتەی  لەگــەڵ  وجوودیانەیانــەوە 
گوتارێکــی  شــیعرەدایە،  لــەم  گوتــارەی  گوتارێکــی ئــەو  شــیعرەدایە،  لــەم  گوتــارەی  ئــەو 
نێرانەیــە، لــەم گوتــارەدا ئافــرەت تەنیــا مەیــدان و نێرانەیــە، لــەم گوتــارەدا ئافــرەت تەنیــا مەیــدان و 
بوارێکــی خــۆش و بــە چێــژە بــۆ خــودی شــاعیر، بوارێکــی خــۆش و بــە چێــژە بــۆ خــودی شــاعیر، 
بااڵدەســتە  دیــدە  درێژکــراوەی  شــاعیر  بااڵدەســتە دیــدی  دیــدە  درێژکــراوەی  شــاعیر  دیــدی 
کولتووریەکەیــە کــە ئافــرەت تەنیــا وەک گۆشــتێکی کولتووریەکەیــە کــە ئافــرەت تەنیــا وەک گۆشــتێکی 
ناســک و بەتــام دەبینێــت و هیچــی تر، نــزار قەبانی ناســک و بەتــام دەبینێــت و هیچــی تر، نــزار قەبانی 
بەرهــەم  جیــاواز  نەســەقێکی  نەیتوانیــوە  بەرهــەم نــەک  جیــاواز  نەســەقێکی  نەیتوانیــوە  نــەک 
بهێنێــت، بەڵکــوو نەســەقە باوەکــەی لــە فۆرمێکــی بهێنێــت، بەڵکــوو نەســەقە باوەکــەی لــە فۆرمێکــی 
نوێــدا دەربڕیوەتــەوە. فۆرمێکــی دەربڕینــی جــوان و نوێــدا دەربڕیوەتــەوە. فۆرمێکــی دەربڕینــی جــوان و 
ــەم دەقــەدا هەیــە، دیدێکــی  ــەم دەقــەدا هەیــە، دیدێکــی گوتارێکــی ناشــیرین ل گوتارێکــی ناشــیرین ل
ــەرم و مۆســیقایی،  ــی ن ــە زمانێک ــر، ب ــە و زب ــەرم و مۆســیقایی، نێران ــی ن ــە زمانێک ــر، ب ــە و زب نێران

ــی. ــاو جوان ــیرینی ن ــە ناش ــەر ئەمەی ــی.ه ــاو جوان ــیرینی ن ــە ناش ــەر ئەمەی ه
و  غــروور  چەپڵەلێــدەر  و  ڕازی  و )جەمــاوەری  غــروور  چەپڵەلێــدەر  و  ڕازی  )جەمــاوەری 
لووتبــەرزی ســەردارەکەی خــۆی زیــاد دەکات، هەمــان لووتبــەرزی ســەردارەکەی خــۆی زیــاد دەکات، هەمــان 
ــە  ــتە، چونک ــەر ڕاس ــی(ش ه ــزار قەبان ــۆ )ن ــت ب ــە ش ــتە، چونک ــەر ڕاس ــی(ش ه ــزار قەبان ــۆ )ن ــت ب ش
ئــەو بەرهەمــی کولتــووری کەڵێتییــە و جەماوەرەکــەی ئــەو بەرهەمــی کولتــووری کەڵێتییــە و جەماوەرەکــەی 
لــە هەمــان کولتــوور ئــاو دەخۆنــەوە()لــە هەمــان کولتــوور ئــاو دەخۆنــەوە()٦٦(. ئــەوەی کە (. ئــەوەی کە 
گوناحبــارە لــە بەرهەمهێنانــی ئــەو گوتارە شــیعرییەدا گوناحبــارە لــە بەرهەمهێنانــی ئــەو گوتارە شــیعرییەدا 
نــزار قەبانــی نییــە، بەڵکــوو ئــەو کولتوورەیە کــە نزار نــزار قەبانــی نییــە، بەڵکــوو ئــەو کولتوورەیە کــە نزار 
قەبانــی تێیــدا دەژیــت، ئــەو جەماوەرەیــە پێشــوازی قەبانــی تێیــدا دەژیــت، ئــەو جەماوەرەیــە پێشــوازی 
لــەو گوتــارە شــیعرییە دەکات، جەماوەریــش بــە هــۆی لــەو گوتــارە شــیعرییە دەکات، جەماوەریــش بــە هــۆی 
ڕەوانبێژییــەوە تووشــی کوێــری کولتــووری بــووە، ڕەوانبێژییــەوە تووشــی کوێــری کولتــووری بــووە، 
توانایــی ناســینەوەی ناشــیرینی لــە نــاو جوانیدا نییە. توانایــی ناســینەوەی ناشــیرینی لــە نــاو جوانیدا نییە. 
جەمــاوەری چەپڵــە لێــدەر بــەو شــێوەیەی ســتەمکار جەمــاوەری چەپڵــە لێــدەر بــەو شــێوەیەی ســتەمکار 
ــە  ــش ل ــەی سیاســیدا دروســت دەکات، کەڵی ــە کای ــە ل ــش ل ــەی سیاســیدا دروســت دەکات، کەڵی ــە کای ل
کایــەی شــیعر و ئەدەبــدا دروســت دەکات، جەمــاوەر کایــەی شــیعر و ئەدەبــدا دروســت دەکات، جەمــاوەر 
بــەدوای شــتی گشــتی و هاوبەشــدا دەگەڕێــت، نــەک بــەدوای شــتی گشــتی و هاوبەشــدا دەگەڕێــت، نــەک 
ئاراســتەی  عەقــڵ  جەمــاوەر  جیــاواز.  و  ئاراســتەی تایبــەت  عەقــڵ  جەمــاوەر  جیــاواز.  و  تایبــەت 
ــاکات، بەڵکــوو هەســت و ســۆز ئاراســتەی دەکات،  ــاکات، بەڵکــوو هەســت و ســۆز ئاراســتەی دەکات، ن ن
ئــەو جەمــاوەرەی چەپڵــە بــۆ شــیعری نــزار قەبانــی ئــەو جەمــاوەرەی چەپڵــە بــۆ شــیعری نــزار قەبانــی 
لــێ دەدەن لــە ئێــوارە شــیعرییەکاندا، دەشــێت وەک لــێ دەدەن لــە ئێــوارە شــیعرییەکاندا، دەشــێت وەک 
ــت،  ــە بێ ــۆ ژن زۆر مرۆڤان ــان ب ــەس تێڕوانینی ــت، تاکەک ــە بێ ــۆ ژن زۆر مرۆڤان ــان ب ــەس تێڕوانینی تاکەک
ڕەوانبێژییــەوە،  کاریگــەری  ژێــر  دەکەونــە  ڕەوانبێژییــەوە، بــەاڵم  کاریگــەری  ژێــر  دەکەونــە  بــەاڵم 
نــزار  شــیعرییەکەی  گوتــارە  دەچێتــەوە  نــزار بیریــان  شــیعرییەکەی  گوتــارە  دەچێتــەوە  بیریــان 
ــە. ــی ئەوان ــە قەناعەتەکان ــە و دژ ب ــی پێچەوان ــە.قەبان ــی ئەوان ــە قەناعەتەکان ــە و دژ ب ــی پێچەوان قەبان

)ئەدۆنیس(یــش بەهەمــان شــێوەی نــزار قەبانــی، )ئەدۆنیس(یــش بەهەمــان شــێوەی نــزار قەبانــی، 
بــە کــەڵ و کەڵبــازی نــاو دەبــات، چونکــە دیــاردەی بــە کــەڵ و کەڵبــازی نــاو دەبــات، چونکــە دیــاردەی 
ــە شــیعری عەرەبیــدا دروســت بــووە،  ــە شــیعری عەرەبیــدا دروســت بــووە، ئەدۆنیســی ل ئەدۆنیســی ل
مــادام دیــاردەی ئەدۆنیســی هەیــە، مانــای ئەوەیــە مــادام دیــاردەی ئەدۆنیســی هەیــە، مانــای ئەوەیــە 
ــت  ــت، شــیعر دەبێ ــی هەبێ ــت بوون ــر نابێ ــەوی ت ــت ئ ــت، شــیعر دەبێ ــی هەبێ ــت بوون ــر نابێ ــەوی ت ئ
ســیماکانی  غەزامــی  بنووســرێت،  ســیماکانی ئەدۆنیســیانە  غەزامــی  بنووســرێت،  ئەدۆنیســیانە 
کــورت  خاڵێــک  بەچەنــد  ئەدۆنیــس  کــورت شــیعری  خاڵێــک  بەچەنــد  ئەدۆنیــس  شــیعری 

ــەوە: ــەوە:دەکات دەکات
١١ - دژە ژیربێژی و عەقاڵنیەتە. - دژە ژیربێژی و عەقاڵنیەتە.
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٢٢ - دژی واتایــە و گرنگــی بــە فــۆرم و دەربڕیــن  - دژی واتایــە و گرنگــی بــە فــۆرم و دەربڕیــن 
دەدات.دەدات.

٣٣ - دەستەبژێرانەیە و میللی نییە. - دەستەبژێرانەیە و میللی نییە.
٤٤ -دابڕاوە لە واقیع. -دابڕاوە لە واقیع.

55 - نامێژوویییە. - نامێژوویییە.
٦٦ - تاکگەرا و بااڵیە، دژی ئەوی ترە. - تاکگەرا و بااڵیە، دژی ئەوی ترە.

٧٧ - پوختەیەکی گەردوونی بااڵ و خودییە. - پوختەیەکی گەردوونی بااڵ و خودییە.
88 - پشــت بــە دانانــی کەڵێک لە جێگەی کەڵێکی  - پشــت بــە دانانــی کەڵێک لە جێگەی کەڵێکی 
ــر  ــەاڵتێکی ت ــەی دەس ــە جێگ ــەاڵتێک ل ــر و دەس ــر ت ــەاڵتێکی ت ــەی دەس ــە جێگ ــەاڵتێک ل ــر و دەس ت

دەبەستێت.دەبەستێت.
99 - ئەفسوونییە و خود سەنتەرە تێیدا.) - ئەفسوونییە و خود سەنتەرە تێیدا.)٧٧(.(.

بــە بــاوەڕی غەزامــی، گوتــارە ناڕەســمییەکان بــە بــاوەڕی غەزامــی، گوتــارە ناڕەســمییەکان 
توانایــی گشــتی بوونەوەیــان زۆرتــرە و لــە نــاو توانایــی گشــتی بوونەوەیــان زۆرتــرە و لــە نــاو 
وەک  هەیــە،  زۆرتریــان  کاریگــەری  وەک کۆمەڵگــەدا  هەیــە،  زۆرتریــان  کاریگــەری  کۆمەڵگــەدا 
گوتــاری سیاســییەکان و ڕیکالمــە بازرگانییــەکان و گوتــاری سیاســییەکان و ڕیکالمــە بازرگانییــەکان و 
نوکتــە. ئــەو ئەدۆنیــس بــە نوێگەرێکــی شــکڵی نــاو نوکتــە. ئــەو ئەدۆنیــس بــە نوێگەرێکــی شــکڵی نــاو 
دەبــات، نوێگــەر لــە فۆرمــدا نــەک لــە نــاوەرۆک و دەبــات، نوێگــەر لــە فۆرمــدا نــەک لــە نــاوەرۆک و 
گوتــاردا. گوتــاری )ئەدۆنیس(یــش گوتارێکــە ڕووی گوتــاردا. گوتــاری )ئەدۆنیس(یــش گوتارێکــە ڕووی 
ــەوەی  ــتی بوون ــی گش ــتەبژێرێکە و توانای ــە دەس ــەوەی ل ــتی بوون ــی گش ــتەبژێرێکە و توانای ــە دەس ل

ــە. ــێ کاریگەریی ــە نوێگەرێکــی ب ــەر بۆی ــە، ه ــە.نیی ــێ کاریگەریی ــە نوێگەرێکــی ب ــەر بۆی ــە، ه نیی
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ــە، ئەمــە دەربڕینێکــی زۆر  ــی عەرەب ــە، ئەمــە دەربڕینێکــی زۆر شــیعر دیوان ــی عەرەب شــیعر دیوان
ــز  ــە، هەرگی ــینی عەرەبیی ــای نووس ــاو دنی ــاوی ن ــز ب ــە، هەرگی ــینی عەرەبیی ــای نووس ــاو دنی ــاوی ن ب
نکوڵــی لــەوە ناکرێــت کــە شــیعر ڕووبــەری گــەورەی نکوڵــی لــەوە ناکرێــت کــە شــیعر ڕووبــەری گــەورەی 
لــە نــاو کولتــووری عەرەبیــدا داگیــر کــردووە، بــەاڵم لــە نــاو کولتــووری عەرەبیــدا داگیــر کــردووە، بــەاڵم 
خــۆ عــەرەب بەتەنیشــت شــیعر و شــاعیرانەوە، خــۆ عــەرەب بەتەنیشــت شــیعر و شــاعیرانەوە، 
بەتەنیشــت  هەبــووە،  فەلســەفەیان  و  بەتەنیشــت ژیربێــژی  هەبــووە،  فەلســەفەیان  و  ژیربێــژی 
ئەلزوبیانــی( )نابیغــە  و  فــەرزدەق  و  ئەلزوبیانــی(بوحتــری  )نابیغــە  و  فــەرزدەق  و  بوحتــری 
)فارابی(یــان  و  جاحــز  و  ڕوشــد  ئیبــن  )فارابی(یــان یــەوە،  و  جاحــز  و  ڕوشــد  ئیبــن  یــەوە، 
ــی بەســەر  ــیعر هەژموون ــارە ش ــەاڵم دی ــووە، ب ــی بەســەر هەب ــیعر هەژموون ــارە ش ــەاڵم دی ــووە، ب هەب
ــی  ــە غەزام ــووە، بۆیەش ــەوە زۆرترب ــی عەرەب ــی مرۆڤ ــە غەزام ــووە، بۆیەش ــەوە زۆرترب ــی عەرەب مرۆڤ
ڕووبەرێکــی کتێبەکــەی خــۆی بــۆ بــە شــیعرکردنی ڕووبەرێکــی کتێبەکــەی خــۆی بــۆ بــە شــیعرکردنی 

ــە  ــت ل ــردووە و دەڵێ ــان ک ــی تەرخ ــی عەرەب ــە مرۆڤ ــت ل ــردووە و دەڵێ ــان ک ــی تەرخ ــی عەرەب مرۆڤ
بــە  عەرەبــی  )مرۆڤــی  ڕەوانبێژییــەوە  بــە ڕێــگای  عەرەبــی  )مرۆڤــی  ڕەوانبێژییــەوە  ڕێــگای 
شــیعر کــراوە(، بــەاڵم پرســیاری مــن ئەوەیــە پــاش شــیعر کــراوە(، بــەاڵم پرســیاری مــن ئەوەیــە پــاش 
ســەرهەڵدانی ئایینــی ئیســالم، ئایــا دەکرێــت هــەر ســەرهەڵدانی ئایینــی ئیســالم، ئایــا دەکرێــت هــەر 
بڵێیــن مرۆڤــی عەرەبــی بــە شــیعر کــراوە؟ یــان بــەر بڵێیــن مرۆڤــی عەرەبــی بــە شــیعر کــراوە؟ یــان بــەر 
مرۆڤێکــی تــری عەرەبــی دەکەویــن بــە دەقــی ئایەت مرۆڤێکــی تــری عەرەبــی دەکەویــن بــە دەقــی ئایەت 
و بــە فەرمــوودە قســەدەکات؟ غەزامــی شــیعر بــە و بــە فەرمــوودە قســەدەکات؟ غەزامــی شــیعر بــە 
نازانێــت،  کولتــووری  نەســەقی  نازانێــت، بەرهەمهێنــەری  کولتــووری  نەســەقی  بەرهەمهێنــەری 
بەڵکوو شــیعر جەســتەیەکە و نەســەقی کولتووریش بەڵکوو شــیعر جەســتەیەکە و نەســەقی کولتووریش 
ــری  ــیعر هەڵگ ــت، ش ــدا دەژی ــێک تێی ــری وەک ڤایرۆس ــیعر هەڵگ ــت، ش ــدا دەژی ــێک تێی وەک ڤایرۆس
ئــەو ڤایرۆســەیە. ئیشــی ڕەخنــەی کولتووریــش ئــەو ڤایرۆســەیە. ئیشــی ڕەخنــەی کولتووریــش 
بینینــی ئــەو ڤایرۆســەیە لــە نــاو جەســتەی دەقــدا.بینینــی ئــەو ڤایرۆســەیە لــە نــاو جەســتەی دەقــدا.
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ئێــدوارد ســەعید لــە نووســینێکیدا بــە نــاوی ئێــدوارد ســەعید لــە نووســینێکیدا بــە نــاوی 
»گواســتنەوەی تیــورەکان«)»گواســتنەوەی تیــورەکان«)88( بــاس لــەوەدەکات ( بــاس لــەوەدەکات 
ــدا  ــی خۆی ــی تایبەت ــە ژینگەیەک ــەک ل ــەر تیورەی ــدا ه ــی خۆی ــی تایبەت ــە ژینگەیەک ــەک ل ــەر تیورەی ه
ــە  ــکاری ل ــە ســەرهەڵدەدات، دەشــێت هەندێــک گۆڕان ــکاری ل ســەرهەڵدەدات، دەشــێت هەندێــک گۆڕان
کۆمەڵگــەی خۆیــدا بــکات، بــەاڵم کاتێــک تیــورەکان کۆمەڵگــەی خۆیــدا بــکات، بــەاڵم کاتێــک تیــورەکان 
گۆڕانیــان  دەکــەن،  کــۆچ  تــر  ژینگەیەکــی  گۆڕانیــان بــۆ  دەکــەن،  کــۆچ  تــر  ژینگەیەکــی  بــۆ 
بەســەردا دێــت، ناکرێــت هەمــان ئــەو کاریگەرییــەی بەســەردا دێــت، ناکرێــت هەمــان ئــەو کاریگەرییــەی 
هەبێــت کــە لــە ژینگــەی خۆیــدا هەیبــووە، ڕەنگــە هەبێــت کــە لــە ژینگــەی خۆیــدا هەیبــووە، ڕەنگــە 
زیانیــش لــە ژینگــەی کــۆچ بــۆ کــراو بــدات ئەگــەر زیانیــش لــە ژینگــەی کــۆچ بــۆ کــراو بــدات ئەگــەر 
پرســیاردا  و  ڕەخنــە  فلتــەری  نــاو  بــە  پرســیاردا بێتــو  و  ڕەخنــە  فلتــەری  نــاو  بــە  بێتــو 
چــۆن  وەک  نەکرێــت،  بــۆ  پشــکنینی  چــۆن نــەڕوات،  وەک  نەکرێــت،  بــۆ  پشــکنینی  نــەڕوات، 
تەوژمــی مارکســی/ حزبــی لــە پەنجاکانــی ســەدەی تەوژمــی مارکســی/ حزبــی لــە پەنجاکانــی ســەدەی 
لــە  سیاســی  ئیســالمی  تەوژمــی  و  لــە بیســتەمدا  سیاســی  ئیســالمی  تەوژمــی  و  بیســتەمدا 
ناوەڕاســتی هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمدا هاتنــە ناوەڕاســتی هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمدا هاتنــە 
ــەری  ــەوە و کاریگ ــەی کوردیی ــی کۆمەڵگ ــاو ژیان ــەری ن ــەوە و کاریگ ــەی کوردیی ــی کۆمەڵگ ــاو ژیان ن
ــوردی  ــی ک ــەوەی مرۆڤ ــەر بیرکردن ــان لەس ــوردی نەرێنیی ــی ک ــەوەی مرۆڤ ــەر بیرکردن ــان لەس نەرێنیی
ــە  ــان شــێوە پێویســتە ل ــردووە، بەهەم ــە دروســت ک ــان شــێوە پێویســتە ل ــردووە، بەهەم دروســت ک
گواســتنەوەی تیــورە ئەدەبیــی و ڕەخنەییەکانــدا گواســتنەوەی تیــورە ئەدەبیــی و ڕەخنەییەکانــدا 
وردبیــن بیــن، بۆیــە ڕەخنــەی کولتــووری ئێمــە وردبیــن بیــن، بۆیــە ڕەخنــەی کولتــووری ئێمــە 
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لــە ڕێــگای زمانــی عەرەبییــەوە ئاشــنای دەبیــن لــە ڕێــگای زمانــی عەرەبییــەوە ئاشــنای دەبیــن 
ــە  ــەر تیورەک ــۆرە لەس ــەم ج ــان ب ــی خۆم ــە و تێبین ــەر تیورەک ــۆرە لەس ــەم ج ــان ب ــی خۆم و تێبین

دەردەبڕیــن:دەردەبڕیــن:
ڕەخنــەی  ســەرهەڵدانی  و  دایکبــوون  لــە   - ڕەخنــەی   ســەرهەڵدانی  و  دایکبــوون  لــە   -  ١١
کولتــووری نابێــت لەســەر حســابی ڕەخنــەی ئەدەبــی کولتــووری نابێــت لەســەر حســابی ڕەخنــەی ئەدەبــی 
بێــت، وەک غەزامــی بانگەشــەی بــۆ دەکات، دەکرێــت بێــت، وەک غەزامــی بانگەشــەی بــۆ دەکات، دەکرێــت 
ڕەخنــەی ئەدەبــی و کولتــووری هەریەکەیــان ئەرکــی ڕەخنــەی ئەدەبــی و کولتــووری هەریەکەیــان ئەرکــی 
خــۆی جێبەجــێ بــکات، بەمەش ئاســۆی تێگەیشــتنی خــۆی جێبەجــێ بــکات، بەمەش ئاســۆی تێگەیشــتنی 

خوێنــەر لــە دەق فراوانتــر دەبێــت.خوێنــەر لــە دەق فراوانتــر دەبێــت.
ــاو  ــۆ ن ــەوە ب ــورە دەگوێزین ــەم تی ــک ئ ــاو  - کاتێ ــۆ ن ــەوە ب ــورە دەگوێزین ــەم تی ــک ئ ٢٢ - کاتێ
لــە  ئەوەمــان  پێویســتە  کــوردی،  لــە ڕۆشــنبیریی  ئەوەمــان  پێویســتە  کــوردی،  ڕۆشــنبیریی 
ــی کــوردی هێشــتا  ــەی ئەدەب ــی کــوردی هێشــتا بەرچــاو بێــت، ڕەخن ــەی ئەدەب بەرچــاو بێــت، ڕەخن
ڕەخنەییــەکان  تیــورە  ئاشــنای  پێویســت  ڕەخنەییــەکان وەک  تیــورە  ئاشــنای  پێویســت  وەک 
نەبــووە، زۆرتــر لــە بــاری ســەرنجەوە نزیکــە، بۆیــە نەبــووە، زۆرتــر لــە بــاری ســەرنجەوە نزیکــە، بۆیــە 
بەخشــینی  توانایــی  ئەدەبــی  ڕەخنــەی  بەخشــینی هێشــتا  توانایــی  ئەدەبــی  ڕەخنــەی  هێشــتا 

ــە. ــوردی هەی ــی ک ــەی ئەدەب ــە ڕەخن ــری ب ــە.زیات ــوردی هەی ــی ک ــەی ئەدەب ــە ڕەخن ــری ب زیات
٣٣ - فەنتازیــا و خەیــاڵ پێویســتی مرۆڤــن و  - فەنتازیــا و خەیــاڵ پێویســتی مرۆڤــن و 
ناکرێــت بــە بیانــووی مەرگــی ڕەخنــەی ئەدەبییــەوە ناکرێــت بــە بیانــووی مەرگــی ڕەخنــەی ئەدەبییــەوە 

ــن. ــتبەرداریان بی ــن.دەس ــتبەرداریان بی دەس
٤٤ - لە ناو ڕۆشــنبیریی کوردیدا، شــیعری ســتایش  - لە ناو ڕۆشــنبیریی کوردیدا، شــیعری ســتایش 
ئێجــگار کەمــە، بــە پێچەوانــەی شــیعری عەرەبییــەوە ئێجــگار کەمــە، بــە پێچەوانــەی شــیعری عەرەبییــەوە 
کــە شــیعری ســتایش تێیــدا ڕووبــەری گــەورەی کــە شــیعری ســتایش تێیــدا ڕووبــەری گــەورەی 
ــی  ــی داگیرکــردووە، هاوکاتیــش زەمینــەی بەرهەمهێنان داگیرکــردووە، هاوکاتیــش زەمینــەی بەرهەمهێنان

کەڵــە شــاعیری لەناویانــدا خوڵقانــدووە.کەڵــە شــاعیری لەناویانــدا خوڵقانــدووە.
ــەم تیــورە کەلەپــووری  ــەم تیــورە کەلەپــووری  - عەبدوڵــاڵ غەزامــی ب 55 - عەبدوڵــاڵ غەزامــی ب
شــیعری عەرەبــی خوێندووەتــەوە، دەکرێــت لــە شــیعری عەرەبــی خوێندووەتــەوە، دەکرێــت لــە 
دەرەوەی شیعر، ئێمە چیڕۆک و ڕۆمان و تابلۆیشی دەرەوەی شیعر، ئێمە چیڕۆک و ڕۆمان و تابلۆیشی 
ــە  ــە ب ــەوە شــیعر نیی ــە ئ ــەوە، چونک ــێ بخوێنین ــە پ ــە ب ــەوە شــیعر نیی ــە ئ ــەوە، چونک ــێ بخوێنین پ
ــەوە،  ــووری بەرهــەم دەهێنێت ــا نەســەقی کولت ــەوە، تەنی ــووری بەرهــەم دەهێنێت ــا نەســەقی کولت تەنی
بەڵکــوو میوزیــک و گۆرانــی و شــانۆنامە و تابلــۆش بەڵکــوو میوزیــک و گۆرانــی و شــانۆنامە و تابلــۆش 

هەمــان شــت بەرهــەم دەهێننــەوە.هەمــان شــت بەرهــەم دەهێننــەوە.
٦٦ - عەبدوڵــاڵ غەزامــی بــە تەنیــا شــیعر بــە  - عەبدوڵــاڵ غەزامــی بــە تەنیــا شــیعر بــە 
هــۆکاری کوێریــی کولتــووری دەزانێــت و بــە هیــچ هــۆکاری کوێریــی کولتــووری دەزانێــت و بــە هیــچ 

جۆرێــک بــە دەوری باســی ئایینــدەدا نەچــووە!جۆرێــک بــە دەوری باســی ئایینــدەدا نەچــووە!

پەراوێزەکان:پەراوێزەکان:
ــارەی  ــدا دەرب ــە کۆڕێک ــا غەزامــی، ل ــارەی - عەبدوڵ ــدا دەرب ــە کۆڕێک ــا غەزامــی، ل ١١- عەبدوڵ
شیعر لە توونس لە شیعر لە توونس لە ٢٢٢٢//٩٩//١٩٩٧١٩٩٧، مەرگی ڕەخنەی ، مەرگی ڕەخنەی 
ئەدەبــی ڕاگەیانــدووە، دیســانەوە لــە ڕۆژنامــەی ئەدەبــی ڕاگەیانــدووە، دیســانەوە لــە ڕۆژنامــەی 
ئەلحەیــات لــە ســاڵی ئەلحەیــات لــە ســاڵی ١٩٩٨١٩٩٨ جەختــی لەســەر ئــەوە  جەختــی لەســەر ئــەوە 
لــە  خــۆی  وەک  ئــەو  هەرچەنــدە  لــە کردووەتــەوە.  خــۆی  وەک  ئــەو  هەرچەنــدە  کردووەتــەوە. 
کتێبــی - النقــد الثقافــي - قراءة في األنســاق الثقافیة کتێبــی - النقــد الثقافــي - قراءة في األنســاق الثقافیة 
العربیــة - دا دەڵێــت ئــەو ڕاگەیاندنــەی بــە مانــای العربیــة - دا دەڵێــت ئــەو ڕاگەیاندنــەی بــە مانــای 
ئــەوە نایــەت دەســتکەوتەکانی ڕەخنــەی ئەدەبــی ئــەوە نایــەت دەســتکەوتەکانی ڕەخنــەی ئەدەبــی 
ڕەت دەکاتــەوە، بەڵکــوو لەبــەر ئەوەیــە توانایــی ڕەت دەکاتــەوە، بەڵکــوو لەبــەر ئەوەیــە توانایــی 
بینینــی خەوشــەکانی نەســەقی کولتــووری نییــە، بینینــی خەوشــەکانی نەســەقی کولتــووری نییــە، 
ــي(،  ــد األدب ــي ام النق ــد الثقاف ــی )النق ــە کتێب ــەاڵم ل ــي(، ب ــد األدب ــي ام النق ــد الثقاف ــی )النق ــە کتێب ــەاڵم ل ب
لل١٦٦١٦٦دا دەڵێــت »ڕەخنــەی ئەدەبــی گەشــتووەتە دا دەڵێــت »ڕەخنــەی ئەدەبــی گەشــتووەتە 

ــدی. ــی نائومێ ــدی.تەمەن ــی نائومێ تەمەن
٢٢- عبداللــه الغذامــي، النقــد الثقافــي - قــراءة فــي - عبداللــه الغذامــي، النقــد الثقافــي - قــراءة فــي 
االنســاق الثقافيــة العربیــة، طاالنســاق الثقافيــة العربیــة، ط٣٣، ســنة ، ســنة ٢٠٠٥٢٠٠٥. ص . ص 

٧٧--٨٨
٣٣- الدکتــور عبداللــه محمــد الغذامــي، الدکتــور - الدکتــور عبداللــه محمــد الغذامــي، الدکتــور 
عبدالنبــي اصطیــف، النقــد الثقافــي ام النقــد األدبــي، عبدالنبــي اصطیــف، النقــد الثقافــي ام النقــد األدبــي، 

طط١١، ســنة ، ســنة ٢٠٠٤٢٠٠٤، ص، ص١٨١٨..
٤٤- د. میجــان الرویلــي و د، ســعد البازعــي، دلیــل - د. میجــان الرویلــي و د، ســعد البازعــي، دلیــل 

النقــد األدبــی، طالنقــد األدبــی، ط٣٣، ســنة ، ســنة ٢٠٠٢٢٠٠٢، ص، ص٣٠٩٣٠٩--٣١٠٣١٠..
قــراء   - الثقافــي  النقــد  الغذامــي،  عبداللــه  قــراء -   - الثقافــي  النقــد  الغذامــي،  عبداللــه   -٥٥
فــي االنســاق الثقافيــة العربیــة، طفــي االنســاق الثقافيــة العربیــة، ط٣٣، ســنة ، ســنة ٢٠٠٥٢٠٠٥، ، 

صص٢٦٦٢٦٦--٢٦٧٢٦٧..
قــراءة   - الثقافــي  النقــد  الغذامــي،  عبداللــه  قــراءة -   - الثقافــي  النقــد  الغذامــي،  عبداللــه   -٦٦
فــي االنســاق الثقافيــة العربیــة، طفــي االنســاق الثقافيــة العربیــة، ط٣٣، ســنة ، ســنة ٢٠٠٥٢٠٠٥، ، 

صص٢٦٨٢٦٨..
قــراءة   - الثقافــي  النقــد  الغذامــي،  عبداللــه  قــراءة -   - الثقافــي  النقــد  الغذامــي،  عبداللــه   -٧٧
فــي االنســاق الثقافيــة العربیــة، طفــي االنســاق الثقافيــة العربیــة، ط٣٣، ســنة ، ســنة ٢٠٠٥٢٠٠٥، ، 

صص٢٩٤٢٩٤..
٨٨- بــۆ خوێندنــەوەی وتارەکــەی ئێدوارد ســەعید - بــۆ خوێندنــەوەی وتارەکــەی ئێدوارد ســەعید 
خوێنــەر دەتوانێــت بڕوانێتــە ئەرشــیڤی گۆڤــاری خوێنــەر دەتوانێــت بڕوانێتــە ئەرشــیڤی گۆڤــاری 

الکرمــل، ژمــارەالکرمــل، ژمــارە٩٩..


