پرۆژەی ( )100نامیلکەی فەلسەفی
دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە

لێپررساوی دەزگا :ئەنوەر حسێن
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خاوەن ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا
لێپرسراوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

ئاشنابوون بە رۆالن بارت
وەرگێڕانی  :کۆمەڵێک نوسەر
دیزاینی بەرگ و ناوەوە :ئومێد محەمەد
تایپو هەڵەچنی :کەیوان عومەر -نیاز کەمال -زریان رەحیم
ساڵی چاپ2017 :
نۆبەتی چاپ :چاپی یەکەم
تیراژ 750 :دانە
چاپخانە :حەمدی
نرخ 2000 :دینار
سەرپەرشتیاری چاپ :ژیار عەالدین  -حسێن سەعید
لەباڵوکراوەکانی :دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
www.ideafoundation.co
ideafoun@gmail.com
www.facebook.com/dezgai.idea
07701955044 - 0533220180
سلێمانی  -گردی سەرچنار -نزیك كۆمەڵگەی بەهاران
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خوێنەری بەڕێز:
ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە ،بریتییە لەو پرۆژە فكری
و فەلسەفیەی ،كە دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە
پرۆژەی ( )100نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو،
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم ،بەم پێیەش تاوەكو
ئێستا لەم پرۆژەیەدا ( )80نامیلكەمان چاپكردوە.
بەشی یەكەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە بێركلی،
ئاشنابوون بە باشالر ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە
هایدگەر ،ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز  2بەرگ ،ئاشنابوون بە
هانا ئارێنت ،ئاشنابوون بە هیگڵ ،ئاشنابوون بە سارتەر،
ئاشنابوون بە نیچە ،ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر ،ئاشنابوون بە
سالڤۆی ژیژەك ،ئاشنابوون بە ماركس( )8بەرگ).
بەشی دووەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە فیورباخ،
ئاشنابوون بە تۆماس م��ۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر،
ئاشنابوون بە گرامشی  ،1،2ئاشنابوون بە ئەرستۆ،
ئاشنابوون بە دیموكراسی ،ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3
بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەرکون ،ئاشنابوون بە فۆكۆ ،ئاشنابوون
بە ئەکیونی ،ئاشنابوون بە ئەنگڵس ،ئاشنابوون بە جۆن
ستوارت میل  3بەرگ ،ئاشنابوون بە جاك الكان ،ئاشنابوون
بە الیبنتز ،ئاشنابوون بە میكاڤیلی).
بەشی سێیەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر،
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون
بە پۆپەر ،ئاشنابوون بە دۆركهایم ،ئاشنابوون بە دریدا،
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ئاشنابوون بە لیوتار ،ئاشنابوون بە لینین  2بەرگ ،ئاشنابوون
بە ترۆتسكی ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ ،ئاشنابوون بە
پۆپۆلیزم  2بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون
بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار،
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2
بەرگ ،ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
بەشی چوارەم بریتییە لە (كۆنفۆشیۆس ،جۆن دیۆی،
پیەربۆردیۆ ،مارتن لوسەر ،ئاالن بادیۆ ،ویتگنشتاین ،ماوتسی
تۆنگ ،لیڤی شتراوس ،چۆمسكی ،والتەر بنیامین ،مارتین
بوبەر ،مۆنتیسكۆ ،سپێنوزا ،جولیا كریستیڤا ،روالن بارت،
رۆدۆلف كارناب ،جۆرج باتای ،فۆکۆیاما ،دیڤد هارڤی ،سان
سیمۆن).
خوێنەری بەڕێز :بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی()2011دوو
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا
باڵوكراونەتەوە ،بەشی یەكەمیان()16فەیلەسوفن كە بریتیین
لە( ویتگنشتاین ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە قەشە
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ ،لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا ،میتافیزیك،
لە دیدی فەلسەفیەوە ،كۆمەڵگەو دەوڵەت ،دیموكراسی ئازادی
تاك و كۆمەڵگە،بزوتنەوەی فێمێنیزم ،سوقرات ،سۆسیال
دیموكرات فرۆید ،وێنەی ژی��ان لە بۆچوونی بیرمەنداندا،
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی ،نیچە،
ئاشنابوون بە هیوم ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسل).
بەشی دووەم ( )25نامیلكە و بریتین لە (ئاشنابوون
بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون بە كیرگە
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گۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر ،ئاشنابوون بە كارل پۆپەر،
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین ،ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون
بە ئەرستۆ ،ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین ،ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ ،ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە،
ئاشنابوون بە فرۆید ،ئاشنابوون بە جۆن لۆك ،ئاشنابوون بە
لینین ،ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم ،ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت ،ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم ،بلیمەتی
و شێتی ،ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار ،ئاشنابوون بە
ڤێرجینیا وۆلف ،ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس ،ئاشنابوون
بە درێدا)
لە ئایندەیەكی نزیكیشدا بەشی پێنجەم كە خۆی لە
كۆمەڵێك فەیلەسوف و چەمكی نوێ ،كە ئەمڕۆ لە دونیای
فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
ئەم پ��رۆژەی��ەش لە س��اڵ��ی()2018دا بە شێوازێكی
نوێ و بە ناساندنێكی تر درێژەی دەبێت ،چونكە بە پلەی
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و
هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
ئامانج لەم پرۆژەیەش مەبەستمانە ئەو كردارە بیری و
عەقڵی و توانستە بیریانەی ،كە بیرمەندو فەیلەسوفەكان
بەدرێژایی مێژووی بیری مرۆڤایەتی ناویانە ،بەئاسانترین
رێگە بگەیەنینە خوێنەر ،چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو
هێنانەدی خواست و دیوە شاراوەكانی مێشكدا لە بوارە
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت ،تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان
7

و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت ،لەبەرئەوەی ئەگەر
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە ،ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم
شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو
ئایدیا جیاوازەكان و گرنگی بیركردنەوەكان بكات ،لەپێناو
چارەسەركردنی گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی
كە پێویستە لێیبڕوانێت ،تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند» من بیردەكەمەوە ،كەواتە
من هەم» ،واتە بخوێنەرەوە ،بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو
بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە ،پێویستە بەر لە هەر
شتێك ،هۆكاری بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین ،خوێندنەوەش
یەكێكە لە هۆكارەكان و بەهۆشیەوە ،بیركردنەوەكان
بەرئەنجامی دەب��ن ،چونكە پرۆسەی بیركردنەوە ،لەپێناو
هێنانەدی داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە ،ئەم گەشەكردنەی
تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش ،بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بۆیە نابێت پرۆسەی خوێندنەوەو بەرۆشنبیریكردن،
نەك تاك ،بەڵكو كۆمەڵگەش خۆی لێ نەبوێرێت ،چونكە
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن ،بۆیە پێویستە بەردەوام
عەقڵەكان كراوەبن ،لەپێناو بەرهەمهێنانی بیری نوێ و
بنیادنانی ئایندەیەك ،جیاوازتر لەرابردو.
د .لوقمان رەئوف
2017
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بایۆگرافیای رۆالن بارت
ئا :د .لوقمان رەئوف
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ن���وس���ەرو ف��ەی��ل��ەس��وف و زم���ان���ەوان ورەخ��ن��ەگ��ری ف��ەرەن��س��ی ل��ە 1915/11/12
لەشاری شیربورج لە نورماندی لەدایكبووە.
 لەنێوان سااڵنی  1939-1935لە زانكۆیسۆربۆن فێرخواز بووە.
 لەسااڵنی  1948-1939سەرقاڵی زمان وفیلۆلۆژیای زمان بووە.
 لەساڵی  1941دبلۆمی بااڵی لە تراژیدیاییۆنانیدا بەدەستهێناوە.
 لەساڵی  1948سەرقاڵی لێكۆڵینەوە بووە. لەساڵی  1952لە سەنتەری نیشتمانیفەرەنسی بۆ لێكۆڵینەوەی زانستی جێگیربوو،
سەرقاڵی زانستی فەرهەنگسازی و كۆمەڵناسی
بوو.
 لەساڵی  1957لە كۆلێژی میدلبری وانەیوتوەتەوە.
 لەساڵی  1953كتێبی پلەی سفری نوسی. لەساڵی  1960بوارەكانی زانستی سیمبوڵو بونیادگەری داهێنا.
 ساڵی  1967وت���اری م��ردن��ی نوسەرینوسیوە.
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 -ساڵی  1970كاری لەسەر وێنەی Sarrasine

بەلزاك كرد بەناونیشانی S / Z
 ساڵی  1971بووەتە مامۆستای میوان لەزانكۆی جنێف.
 ساڵی  1975ژیاننامەو یادەوەرییەكانینوسیوەتەوە.
 لەساڵی  1977ل��ە كۆلێژی دو فرانسسەرۆكایەتی كاری سیمیۆلۆژی كردوە.
 لەئەمریكاو یابان و زۆر واڵتی تر وانەیوتوەتەوە.
 بە درێ���ژای تەمەنی كارەكانی لە كێڵگەبیریەكاندا فراوانكردووە و كاریگەری لەسەر
زۆر قوتابخانەی وەك بونیادگەری ،ماركسی،
پۆست بونیادگەری ،بونگەرایی ،جگە لەوەش
كاریگەری هەبووە لەسەر گەشەكردنی زانستی
وات��ان��اس��ی ،ل��ەم روان��گ��ەوە ك��ارەك��ان��ی بەسەر
بونیادگەری پۆست بونیادگەریدا دابەشدەبن و
یەكێكە لە بیرمەندەكانی شەپۆل بیری پۆست
مۆدێرنە لەگەاڵ هەریەكە لە میشێل فۆكۆ ،جاك
دریدا ،لویتارد..هتد.
 رۆالن بارت زیاتر لە ( )15كتێبی هەیەلەوانە( پلەی سفری نووسین ،میتۆلۆجیا ،رەخنە
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و راستی ،چێژی دەق ،گوتاری عشق......هتد)
و ل���ەدوای مردنیشی كۆمەڵێك وت��ارو كتێبی
چاپكران.
 ب���ە گ��ش��ت��ی ك���ارەك���ان���ی ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەیرەخنەین ل��ەس��ەر میشێل فۆكۆ و راس��ی��ن و
لێكدانەوەی پرۆگرامی زمان و ستایل و لەسەر
ه��ەم��ان بنەماكانی سۆسێر ب��ارت ل��ە رێگەی
هەڵوەشاندنەوەی نوسین شۆڕشێكی عەقڵی
و لۆژیكی ل��ە سۆنگەی رێگریەكانی شاعیر
ی��ان ن��وس��ەرەوە ب��ەرپ��اك��رد ،بۆیە نوسەر یان
ێ خ��ۆی ل��ە ب��ەرام��ب��ەر پۆلێك لە
شاعیری ن��و 
وشەدا دەبینێتەوە كە پەیوەندیان بەیەكەوەنیە
ب��ۆ گ��ەڕان��ەوەی وەزی��ف��ەی خ��اوەن��داری��ەت��ی لە
نەسیەجە دەستەواژەكاندا.
 یەكێك لە دروشمە گرنگەكانی رۆالن بارت(مردنی نوسەر)ە و بەراگەیاندنی ئەم كارەی
جیاوازی و موڵكداریەتی لە نێوان نوسەر و
خوێنەردا دەكات .
 لە  1980/3/26لە پاریس بە رووداویهاتوچۆ كۆچی دوایی كردووە.
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ئهفسان ه ناسییهكان
گفتوگۆ لهگهڵ رۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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*بۆچی «ئهفسانهناسییهكان» نهك «ئهفسانهكان»؟

 -دهبێت بڵێم ،له چهمك ه ئهفسانهناسییهكاندا

چهمكهكان جێگیرنین ،بهاڵم ئهوهی من پێویستم
بوو چهمك ه كاتی و پهیوهستهكان بوو ،لێرهیشدا

نهمدهتوانی خۆم له داتاشین بپارێزم.

چین

واڵتێکە ماوهیهكی زۆر نییە بۆ خۆشی شتێكهو
یهكێك ل �ه ورده ب�����ۆرژوازه فهرهنسییهكان

ب��ی��رۆك �هی �هك��ی ج���ی���اوازی ل���هب���ارهی چ��ی��ن�هو ه

دروستكردبوو ،ئهو وهها قسهی لهبارهیهو ه

كرد ك ه تێكهڵهیهكه له زنگهكان ،عهرهبانهكان
و ش��وێ��ن�هك��ان��ی ج��گ�هرهك��ێ��ش��ان و ئ �هف��ی��وون.

لهبهرامبهر ئهمهدا هیچ وشهیهكی ترمان جگ ه ل ه
«چینناسی» نییە ك ه بهكاریبهێنین ،ئهم ه جوان

نییه؟ ڕهنگ ه م��رۆڤ خ��ۆی ل �هو ه ببوێرێت ك ه

الیهنیكهم له ڕێگهی داننانی بهوهدا ،كه داتاشینی
چهمكسازییانه ههرگیز كارێكی لهخۆو ه نییه،

چونك ه بهند ه لهسهر ڕێسایهكی هاوڕێژهیی زۆر
ماقووڵ.

* پێناسهیهكت بۆ ئهفسانهییهكان بهرههمهێناوه،
ك ه جیاواز بێت ل ه پێناس ه باوهكهی ئهفسانهكان؟
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 -ئهفسان ه زیاتر ل ه پێناس ه و چهمكێكی ههیه،

لهبهرئهوهی ئهفسان ه قسهی ه بۆ ناسینی شتهكان

ن �هك وش �هك��ان ،ه �هر شتێك بچێت ه ژێ��ر ب��اری
گوتارهو ه و بچێت ه نێو گوتارهوه ،دهبێت ببێت
ب ه ئهفسانهیش .ئهفسان ه سیستهمێكی رێكخراوی

پهیوهندی ،پهیامه ،ن ه بابهت ه و ن ه چهمك ه و ن ه
ئایدیا .شێوازێك ه ل ه شێوازهكانی دهاللهتكردن.

ئهفسان ه فۆڕمه .قسهیهك ه مێژوو ههڵیبژاردووه..

ئهم قسهی ه ناتوانێت ل ه «سروشت»ی شتهكانهو ه
ههڵقوڵێت ،پهیامێك ه و دهیگشكرێت دواتر ببێت ه

بشتێكی ن��ا-زارهك��ی ،پێكدیت ل ه نوسینهكان و

س�هرواك��ان :وهك��و گوتاری نوسراو ،ههروهها
وێنهی ڕۆشنایی ،سینهما ،ڕیپۆرتاژ ،وهرزش،

نماییش ه شانۆییهكان و ڕیكالم .ههموو ئهمان ه
دهب��ێ��ت ب��ن��اغ�هی�هك دروس��ت��ب��ك�هن ب��ۆ «قسهی

ئ �هف��س��ان �هی��ی» .ئ���هم ق��س��ان �ه ،ن���هك پیتهكانی،
مهبهستهكهی دیاریی دهك�هن ،لهگهڵ ئهوهیشدا

تاڕادهیهك مهبهست وشك و پاكژ و نهمركراوه،

ئینجا ل ه پیت غایبه ..ئ�هم لێڵی و ناڕوونییهی
دروستكهری قسهی ئهفسانهیی ،دوو ئاكامی بۆ
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دهاللهتهك ه دهبێت :ل ه یهككاتدا ههم خۆی وهك

نیشان ه پیشاندهدات ،ههمیش وهكو كورته.

* چۆن دهشێت ههموو شتێك ببێت ب ه ئهفسانه؟

 -باشه ،پێموای ه لهبهرئهوهی جیهان دیاریكراوه

و بهند نیی ه ب ه پهیام ه نێردراوهكانهوه .ههر بابهتێك
ل ه بابهتهكانی جیهان ،دهكرێت ل ه حاڵهتی بوونێكی
بێزمانهو ه بگوازرێتهو ه بۆ حاڵهتێكی زارهكی كراوه
و وااڵ بهسهر خاوهندارێتی كۆمهڵگهدا ،چونكه
هیچ یاسایهكی سروشتی و ناسروشتی نییه

ڕێی قس ه كردنمان دهرب��ارهی شتهكان لێبگرێت.

درهخت درهخت ه (بهڵێ گومان لهمهدا نییه ،بهاڵم

كراوهت ه درهختێكی ڕازاندنهو ه بۆ بهكاربردنێكی
دیاریكراو ،تێیدا بوار ه ئهدهبییهكان ،یاخیبوونهكان،

وێنهكانی تێدا دانراوه .ب ه كورتی گۆڕاو ه و بووه

ب ه بهكارهێنانێكی كۆمهاڵیهتی و خراوهت ه سهر

مادهیهكی خ��او) ،ناتوانین ل ه یهككاتدا ههموو
شتێك بڵێین ،ههندیك ل ه بابهتهكان ل ه ماوهیهكی
دیاریكراودا دهبن ه نێچیری قسهی ئهفسانهیی،
ئینجا دیار نامێنن ،بابهتی تر شوێنیان دهگرنهو ه و

دهگهن ه پلهی ئهفسانه.
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وه چۆن ئهفسانهی ئهبهدی
*بۆمان ڕوونبكهره 
بوونی نییه؟

 -مێژووی مرۆیی ئهوهیه ،كه واقیع دهگۆڕێت

بۆ دۆخی قسه .تهنیا و تهنیا ئهوهیه ،ك ه ژیان

و مهرگی ئهفسانه ڕێكدهخات .چ ئهفسانهییهكی
دووربیت ،یان دوو نهبێت ،ناتوانێت بنچینهیهكی

مێژوویی نهبێت ،چونك ه ئهفسانه ،قسهیهك ه
مێژوو ههڵیبژاردوو ه و ناكرێت ل ه «سروشت»ی

شتهكان جیابكرێتهوه.

*بۆچی ناتوانین له ڕێگهی بابهت یان مادهكهیهو ه
ئهفسان ه پێناس ه بكهین؟

 -هۆكارهكه ئهوهیه ،كه دهشێت ههر مادهیهك

به ههڕهمهكی پڕبكرێت له دهالل �هت و له مانا
باربكرێت :ئهو تیرهی وهكو نیشانهی تهحهدا

ههڵیدهگرین قسهیشه ،بێگومان بۆ نموونه ،وێنه
و نووسین ،له ڕێگهی سیستهمی دهرككردنهوه

ههمان تهرزی ئاگایی ناخوازن .وێنه خۆی له
یهك شێوازی خوێندنهوه زیاتری ههیه :هێڵكاری

دهالل�هت��ێ��ك��ی زی��ات��ر ه�هڵ�هگ��رێ��ت ل���هوهی نیگار
ههڵیدهگرێت ،تهقلید لهوه زیاتر ههڵیدهگرێت كه

ئهسڵ ههڵیگرتووه ،كاریكاتێریش ل�هوه زیاتر
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ههڵدهگرێت كه تابلۆ ههڵیدهگرێت ،بهاڵم ئهوه

ڕاسته دهوترێت كه مهسهلهكه چیتر پهیوهست نییه
به شێوازێكی تیۆریی شێوازهكانی پیشاندانهوه،

چونكه لێرهدا ئێمه لهبهردهم ئهو وێنهیهداین،

كه بۆ ئاماژهكردن بهو دهاللهته دانراوه :قسهی

ئهفسانهیی ،له مادهیهك دروستبووه ك ه پێشتر
ب�ه ئامانجی نووسین دروس��ت��ك��راوه ،ه �هر له
پێشهوه گریمانهی ئاگاییهكی دهاللهتكهر دهكات،

ك�ه دهت��وان��ی��ن ب�ه ب��ێ ئ��ام��ادهك�هی ئ��ام��اژهی بۆ

بكهین و دهستنیشانی بكهین ،ئهم مادهیهیش
بێ بهها نییه :وێنه له نوسین زهرورتره ،چونكه
به یهكجاری گریمانهی دهالل�هت دهكات به بێ
شیكاریی بۆ بكات ،یان وردیبكاتهوه ،بهاڵم ئهمه

چیتر جیاوازییهكی پێكهاتهسازانه و بنچینهیی

نییه .هیچ وێ��ن�هی�هك نییه ك �ه ببێته دهالل���هت
نهیشبووبێته نووسین ،وێنهیش وهكو نوسین،
پێویستی به حوكمی هێزهكی (پۆتێنشییهل)ه،

واته پێویستی به «فهرههنگ»ه.

*بۆچی ل ه ئهفسانهدا سنووره فۆرماڵهكان دهگۆڕێن
بۆ سێ سنوور؟
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 -كاتێك سیمیۆلۆژیا ئهو زانستهی ه ك ه ل ه

دهاللهتهكان دهكۆڵێتهوه ب ه بێ توێژینهوه ل ه
ناوهڕۆكهكانیان ،گریمانهی بوونی پهیوهندییهك

دهكات لهنێوان دوو سنووردا ،ئهوانیش« :دال»
و «مهدلول»ن ،بهاڵم لهسهر ئاستی شیكاریی

سێ س��ن��ووری جێگۆڕكێكهر ه �هن ،ئهوانیش:

«دال» و «مهدلول» و «نیشانه»ن و پێكهو ه
دهبن ه چهپك ه گوڵ :وا لهم چهپك ه گوڵ ه دهكهم،

ك ه گوزارشت له ههستی من بكات ،كهواته ئایا
لهمهدا جگ ه ل ه دال و مهدلولی ههستی من ،شتێكی

دیكه بوونی ههیه؟ تهنانهت ئهمهیش بوونی نییه:
ڕاستییهكهی ئهوهی ه لێرهدا تهنیا كۆمهڵێك گوڵ

ههن كه گۆڕاون و بوونهته ههست ،بهاڵم لهسهر

ئاستی شیكاریی سێ سنوور ههیه :چونكه ئهم
گ��واڵن�هی ك ه ههستییان لێباركراوه ،دهشیت
ب��ۆ گ��وڵ و ههست شییانبكهینهوه :ی�هك�هم و

دووهم بهرلهوهی بهیهكبگهن و لهگهڵ یهكتریدا

ك��ۆب��ب��ن�هو ه ه��هر ه��هب��وون ،ب���هاڵم ك � ه پێكهو ه
كۆدهبنهو ه بابهتی سێیهم دروستدهكهن ئهویش

نیشانهیه .ئهمه لهسهر ئاستی ژیانی ڕۆژانهیشدا
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پراكتیز ه دهبێت .من ناتوانم گوڵهكان لهو نامهی ه

ج��ودا بكهمهوه ك�ه ههڵیانگرتووه ،ه�هروهه��ا

ئهوه بۆ ئاستی شیكارییش ههر ڕاسته ،چونك ه

ناتوانم گوڵهكان وهك «دال» ب ه گوڵهكان وهك
«نیشانه» بكهم« :دال» بهتاڵه ،بهاڵم «نیشانه»
پڕه و واتای ههیه .له ئهفسانهدا نیگارێكی سی
ڕهههندی دهبینینهوه ،ئهوانیش «دال و مهدلول

و نیشانه»ن .دال ئهفسانه بهشێوهیهكی ناڕوون
و لێڵ پیشان دهدات :ل � ه ی �هك ك��ات��دا م��ان��ا و

فۆرمه ،له الیهكهو ه پڕ ه و له الیهكی دیكهو ه

بهتاڵه .دال مانایه ،گریمانهی خوێندنهوهیهك

دهكات ،من ب ه چاوم دهیبینم ،چونك ه واقیعێكی
ههستهكییانهی ه�هی� ه (ب�� ه پ��ێ��چ�هوان�هی دال��ی

زمانییهوه ك ه له سروشتێكی دهروونیی پهتییه)
و خاوهنی دهوڵهمهندیی خۆیهتی .كاتێك مانا
دهگ��ۆرێ��ت و دهب��ێ��ت ب�ه ف���ۆرم ،ئ��هوا ئهگهری
ڕوودان���هك���هی دووردهخ���ات���هوه ،خ��ۆی بهتاڵ

دهكاتهوه ،ههژار دهكهوێت ،مێژوویش دهبێت ه

ههڵم و هیچ نامێنێتهوه جگه له پیتهكان .لێرهدا

گۆڕانێكی لێكدژ ل ه پرۆسهكانی خوێندنهوهدا
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ههیه ،قهتیسبوونێكی نائاسایی ماناییش ل ه

فۆڕمدا ههیه ،نیشانهی زمانانهوانیش ل ه دالی

ئهفسانهییدا كورتدهبێتهوه.

* كهوات ه ل ه ئهفسانهدا مهدلول چییه؟

 -م��ێ��ژووی�هك ك� ه دوور ل� ه ف��ۆرم و بهبێ

ف���ۆڕم ڕوودهدات ،ئ���هو چ�هم��ك�هی� ه ك�� ه ه�هر
ه���هم���ووی وهردهگ����رێ����ت .چ �هم��ك ل�� ه خ��ۆی��دا

دی��اری��ك��راوه ،ل � ه یهككاتدا ه��هم مێژوویی ه و

ههمیش مهبهستدارانهیه .ئ �هو پاڵنهرهیه ك ه

هانی ئهفسان ه دهدات بۆ زۆرب��وون :پیشاندنی
نموونهی ڕێزمانی و ئیمپریالیزمی فهرهنسی،
ه�هر وهك��و ی�هك ه��ان��دهری ئهفسانهن .چهمك

زنجیرهی هۆ و بهرهۆكان (علة و معلول) ،پاڵنهر
و مهبهستهكان ،دهگهڕێنێتهو ه ئارا.

*داخ���ۆ دهش��ێ��ت ل � ه ئ�هف��س��ان�هدا ف��ۆرم��ی وات��ا
ههڵبوهشێنرێتهوه؟

 -خاڵی س �هرهك��ی ئ �هوهی �ه ك�ه ف��ۆرم مانا

ههڵناوهشینێتهوه ،تهنیا ههژاری دهخات ،دووری

دهخاتهوه ،لهژێر ههڵسوكهوتی دهسهاڵتی خۆیدا

دهیهێلێتهوه .پێمانوایه مانا دهمرێت ،بهاڵم ئهم ه
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مردنێكه ك ه جێبهجێكردنهكهی ههڵپهرسێردراو ه

یان ڕاگیراوه :مانا بههاكهی خۆی لهدهستدهدات،

ب �هاڵم ه�هر دهژی و وز ه ب ه فۆڕمی ئهفسان ه

دهدات ،ئیدی مانا بۆ فۆڕم دهبیت ه شتێكی یهدهگی

مێژوویی ڕاستهوخۆ ،وهك سامانێكی ملكهچی

لێدێت كه دهشیت بهێنرێتهو ه و دووربخرێتهو ه

له فۆڕمی جێگۆڕكێیهكی خێرادا :دهبێت فۆرم
ل ه بهدهستهێنانهوهی ڕیشهكانی مانا بهردهوام

ب��ێ��ت و ب��ه ش��ی��وهی �هك��ی ب���هرچ���او وزهی لێ

وهربگرێت :بهتایبهتیش دهبێت بتوانێت خۆیی
تێدا بشارێتهوه.

*جیاوازی نێوان چهمك و فۆرم چییه؟

 -چ��هم��ك پ��ێ��چ��هوان��هی ف���ۆڕم���ه ،چ�هم��ك

ئهبستراكت نییه :پڕییهتی ل ه حاڵهت .ب ه هۆی
چهمكهوه ،مێژووی نوێ به تهواوی له ئهفسانهدا

دهچێنرێت :ل ه ناونانی شێردا ..ك ه ئهم ه پێشتر ل ه

ئهگهری ڕوودان بهتاڵ كرابوویهوه ،نموونهكانی
ڕێزمانیش ههموو بوونم ئامادهدهكاتهوه :ئهو

زهم �هن �هی ك�ه وام ل��ێ��دهك��ات ل�ه سهردهمێكدا

لهدایكببم ،ك ه تێیدا ڕیزكانی التینی ب ه وان ه
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دهوترانهوه .ئهو مێژووی ك ه ل ه ڕێگهی گهمهی

جیاكاریی كۆمهاڵیهتییهو ه جیامدهكاتهوه لهو

مندااڵنه ،كه زمانی التینی فێرنابن .ئهو نهریت ه
پهروهردهییهی ك ه پاڵمپێوهدهنێت ئهم نموونهی ه

الی ئیسۆپ ،ی��ان ف��ی��درۆ ه�هڵ��ب��ژێ��رم ،نهریت ه
زمانییه تایبهتییهكانمه ،ك ه پێیوای ه ل ه لێكجووتیی

پشتیوانیكراودا شتێكی گرنگ ههیه.
*وهزیفهی ئهفسان ه چییه؟

 ئهفسان ه هیچ شتێك ناشارێتهوه .چونك هوهزیفهكهی الدان و شێواندن ه نهك شاردنهوه،
بۆ چهمك هیچ شاردهنهوهیهك بهالی فۆرمهو ه
بوونی نییه :بۆ تهفسیركردنی ئهفسانه ههرگیز
پێویستمان به نائاگازیی نییه .ههڵبهت ئێم ه دوو
جۆری جیاوازی دهركهوتن دهبینین :حزوری
فۆڕم حزورێكی تهواو (حهرفی)ی ڕاستهوخۆیه،
كهچی ویڕای ئهوهیش حزورێكی بهرفراوانه،
هۆكاری ئهمه سروشتی زمانهوانییانهی دالی
ئهفسانهییه ،و بهو پێیهی لهمانایهك پێكدێت ،ك ه
ههر ل ه پێشهو ه نیگاركراوه ،ئهمهیش تهنیا ل ه
ڕیگهی مادهیهكهوه دهتوانێت خۆی بخاتهڕوو
(بهاڵم له زماندا دال دهروونیانه دهمێنێتهوه)،
23

ك�هوات�ه پهیوهندیی شوێن و دراوسێیهتی ل ه
نێوان ڕهگهزهكانی فۆرمدا بوونی ههیه :شێوازی
ح��زوری فۆڕم شێوازێكی شوێنییانهیه ،بهاڵم
چهمك ،خۆی وهك شتێكی گشتگیر دهردهخات،
جۆرێكه ل ه كایۆس ،تاڕادهیهكی چڕبوونهوهیهكی
تێكئااڵوی مهعریفهیهكه ،ك ه ڕهگهزهكانی ب ه
پیهوهندییه پێكهوه بهستراوهكان لهگهڵ یهكتریدا
چ��االك��ن :چهمك ف��راوان��ی ههڵیناگرێت ،بهڵكو
قوواڵیی ههی ه (ئهم میتافۆره ههر شوێنییانهیه):
شێوازی حزوریشی شیوازێكی یادهێنهرهوهیه.
*ڕۆڵی پاساودان ل ه ئهفسانهدا چییه؟

 ئێم ه دهزان��ی��ن كه ل ه سیستهمی زمانیدانیشان ه رێكهوته :هیچ شتێك ناچاركهر نیی ه
(درهخت بهشێوهیهكی ئاسایی وێنهی دهنگییه،
ت��اوهك��و دهالل���هت ل �ه چهمكی درهخ���ت بكات:
لێرهدا نیشانه پاساو نهدراوه .لهگهڵ ئهوهیشدا
ئ �هم ڕێكهوتیی ه ههندیك س��ن��ووری ههیه ،ك ه
پهیوهست ه ب ه پهیوهندیی ه پهیوهندیدارهكانی
وشهوه :دهكرێت سیستهمیكی زمانی ،بهشیك
ل ه نیشان ه بهرههمبهێنێت ،ئهوهیش بهراورد ب ه
نیشانهكانی دیكه ،بهاڵم دهاللهتی ئهفسانهیی،
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ههرگیز ب ه تواوهتی لهخۆ و ههڕهمهكی نییه،
ههمیش ه پاساوی ههی ه و به حهتمی جۆریك
پێوانهكردن له خۆدهگرێت .ئهفسان ه لهسهر
پێوانهكردنی مانا و فۆڕم یاریدهكات :چونك ه
هیچ ئ�هف��س��ان�هی�هك ب �ه ب��ێ ب��وون��ی فۆڕمێكی
پ��اس��اودهر ب��وون��ی نییه .ب��ۆئ �هوهی ل � ه هێزی
پاساودانی ئهفسانه تێبگهین ،ئهوهندوه بهسه ك ه
كهمێك بیر ل ه حاڵهتێكی دوورهدهستبكهینهوه:
له بهردهممدا ههندێك شت ههن ،ئهم شتانه ل ه
حاڵهتی پهرش و باڵوی و كایۆسدان ،ك ه ناتوانم
هیچ مانایهكیان بۆ بدۆزمهوه ،وا دهردهكهوێت
لێرهدا فۆڕم ،بهو پێیهی ك ه پێویستی ب ه مانایهكی
سهرهتایی و بهرایی ههیه ،ناتوانێت پێوانهكهی
لههیچ شوێنێكدا رادیكاڵ و یهكالیی بكاتهو ه
كه ئهفسان ه مهحاڵ بێت ،بهاڵم ئهوهی ئهفسان ه
دهتوانێت ب�هردهوام پێشكهش به خوێندنهوهی
ب��ك��ات ،ه�هم��ان ئ �هو كایۆسه خۆكیهتی :ئێم ه
دهاللهتێك به بێ مانایی دهدهین و بێمانایی دهبێت ه
ئهفسانه .ئهم ه ئهو شتهی ه ك ه ڕوودهدات كاتێك
ههستی سهلیم ئهویدیوی واقیع (سوریالی)
دهكات ب ه ئهفسانه ،بۆ نموونه تهنانهت غیابی
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پاساودانیش ئهفسانه ناخاته باری نالهبارهوه،
چونكه ئهم غیابه خۆیشی ،وهكو پێویست بۆ
ئ �هوه ڕوون��ك��راوهت �هوه ،ت��اوهك��و ببێت ه شتێكی
خ��وێ��ن��راوه ،دواج���ار غیابی پ��اس��اودان دهبێت ه
پاساودانی دووهم و ئهفسانهیش دهگهڕێتهو ه
بۆ دۆخی خۆی.
تێبینی:

ئ�����هو ه م����اوهت����هو ه ك��� ه ب��ڵ��ێ��ی��ن زۆرێ������ك ل��هو
ئهفسانهییانهی كه بارت باسی ك��ردوون ئهمانهن:
زۆرانبازیی ئازاد ،ڕۆمان له سینهمادا ،سابوون و
خاوێنكهرهوهكان ،مهریخییهكان ،ڕۆمانی مندااڵن،
مهشروب و شیر ،دهماغی ئهنیشتاین ،مهتبهخی
رازاوه ،پالستیك و..هتد.
سهرچاوه:
لقاء مع روالن بارت في كتابه (أسطوريات) ،ترجمة:د .عالء مشذوب ،مالحق جريدة المدى اليومية.
/http://almadasupplements.com
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سهربوردهی ڕۆشنایی
بارت و سینهما
جۆناسان رۆزنبۆم
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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ئهو هۆكارهی كه وام��ان لێدهكات ئ��اوڕ ل ه
نووسینهكانی ڕۆالن بارت دهرب��ارهی سینهما
بدهینهوه ،ئهوهیه كه ههموومان ههوڵدهدهین ل ه
شێوازهكانی بیركردنهوهماندا دهربارهی كولتور
ب ه گشتی و فیلمهكان به تایبهتی ،ببین ه پسپۆرێكی
ههر ه لێزان .رۆالن بارت كهسێكی زۆر دوور ه
ل� ه سینهما وهك كایهیهكی پسپۆری ،بهڵكو
تاڕادهیهك دهتوانین به كهسێكی تووشبووی
سینهمافۆبیای دابنێین ..الیهنیكهم بۆ كهسێكی
فهرهنسی بهو جۆرهیه.
()1

له گفتوگۆیهكیدا لهگهڵ «ژاك ریفێرت» و
«میشێل دیالهای» ،له ساڵی 1963دا ،بارت
وتبووی« :من زۆر ناچمه سینهما ،ئهوپهڕی
ه�هف��ت�هی ج��ارێ��ك دهچ����م» ..ب�هم�هی��ش ،ب �ه بێ
ئ �هوهی مهبهستی بێت ،ئ �هوهی دهرخست ك ه
فهرهنسییهكان تاچهند ه ش�هی��دای فیلمن ،ك ه
دهشێت وهك درم باڵوببێتهوه ،تهنانهت تووشی
ئهوهیش ببێت ،كه زۆر گرنگی به سینهما نادات.
فۆبیاسینهمای ه�هب��وو؟ ڕهن��گ�ه ،بێگومان
ئهو لهو سیحره خهوێنهره سڵیدهكردهوه كه
سینهما له بینهری دهكات ،تهنگژه پهیوهستهكه
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بۆ دهروونشیكار -ئهو كاته دروستدهبێت ،ك هدهبێت بهردهوامێتی سیحر و نابهردهوامێتی
ئ �هوهی ئهو ن��اوی دهنێت نیشانهكان ،لهگهڵ
یهكتردا تهبابكات و پێكهوه بیانگونجێنێت.
ل��هگ��هڵ ئ��هوهی��ش��دا ئ����هوهی ك��ه دهب����وو ئ�هو
دهربارهی ئهدهب و شانۆ و وێنهی فۆتۆگرافی
و مۆسیقا (دڵبهره یهكهمهکەی) بیڵێت ،دهكرێت
وهه��ا وهریبگرین کە باشتر له قسهی ههر
ڕهخنهگرێكی دیكهی سینهما گوزارشتی له
سینهما کردووە .ئهوهی دهبوو بارت–به گشتی
له چهندین حاڵهتی تایبهتدا -دهربارهی سینهما
بیڵێت ئهوهیان ڕوونكردهوه كه بارت پهرۆشی
سینهمایه و گرنگیی بەم بابەتە دەدات.
()2

«بهرهنگاریکردنی سینهما» ..رۆالن بارت
ل ه ساڵی 1975دا نووسیویهتی و ههوڵیداو ه
ئهوه دیاریی بكات ك ه له ناوهندی «سینهما»دا
ح���هزی ل��ێ��ن��اك��ات« ...ب��ێ��گ��وم��ان ب�هردهوام��ێ��ت��ی
و بهدوایهكداهاتنی وێنهكان .فیلم شریتێكی
زۆرب��ڵ��ێ��ی �ه .پ��ێ��داگ��ری ل��هس��هر م�هح��اڵ��ێ��ت��ی بۆ
پ��ارچ �هپ��ارچ �هك��ردن و پ �هرش��ك��ردن .مهحاڵی
هایكۆ».
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بارتی شهیدای فراگمێنت و هایكۆ ،ڕهنگه زیاتر
ل ه شیكاریی فیلمهوه نزیكتر بووبێتهوه ،كاتێك
وتارێكی به ناونیشانی (واتای سێیهم) بۆ ههندێك
لهقتهی بێجوڵهی فیلمی «ئیڤانی ترسێنهر»ی
«ئایزنشتاین» تهرخانكرد .كتێبهكهی دهربارهی
وێنهی فۆتۆگرافی بهم دانپێدانانه دهستپێدهكات:
«به ت �هواوی گهیشتوومهته ئهو ب��اوهڕهی ك ه
وێنهی فۆتۆگرافییم دژ ب ه سینهما خۆشهوێ،
لهگهڵ ئهوهیشدا شكستم هێنا لهوهی ،سینهما ل ه
فۆتۆگرافی جیابكهمهوه«.
ئهمه تاكه كێشهیهك نهبوو ،ك ه ئهو لهگهڵ
سینهمادا ههیبوو ،له جێیهكی دیكهدا دهڵێت»كۆتی
ن��وان��دن �هو ه وادهك����ات ،ك �ه وهرگ��رت��ن��ی ههموو
شتێك زهروری بێت :ههموو شتێك وهربگرین
دهربارهی پیاوێك كه له بهفردا دهڕوات ،تهنانهت
بهر لهوهی گوزارشت له دارستانهكهیش بكرێت،
ههموو شتێك ل ه بهردهستمدایه .ل ه نووسیندا
تهواو ب ه پێچهوانهوه ،پێویستم بهو ه نییه ،یاخود
ناچارنیم ببینم چ��ۆن پاڵهوانهك ه نینۆكهكانی
دهخوات» .به كورتی لهنگییهكه ئهوهیه ك ه فیلم،
وهك بارت دهڵێت «ك ه فێستڤاڵی عاتیفهكانه«،
شتانێكی زۆر پێشكهش به بینهر دهكات ،لهگهڵ
ئهوهیشدا ئهم زۆرییه بهس نییه.
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()3

رۆالن بارت ك ه له ساڵی 1915دا لهدایكبووه،
تهنیا له سی و ح�هوت ساڵیدا كتێبی یهكهمی
«نووسین ل ه پلهی سفردا»ی باڵوكردهوه .ئهو
زۆربهی ل ه قۆناغهكانی گهنجێتییهكهیدا بهدهست
ن �هخ��ۆش��ی «س��ی��ل��ی گ������هروو»هوه دهی��ن��ااڵن��د،
وتارهكانی سهرهتای له نێوان سااڵنی (-1942
 )1944ل ه یهكێك ل ه گۆڤارهكاندا باڵوكردهوه،
وتارێكیشی دهرب���ارهی فیلمهكانی سهرهتای
«رۆبێرت بریسۆن» نووسی.
ههڵبهت لهو كاتهو ه ههتا ساڵی  1954بارت
هیچی تری له سهر سینهما نهنووسی ،ئیدی
دواتر دهستیكرد به نووسینی زنجیرهی ه وتار
و ل ه گۆڤارهكاندا باڵویكردهوه ،دواتریش كۆی
كردنهوه و ناونیشانی «ئهفسانهییهكان»ی بۆ
دانان .ئهم كتێبه ،كه زنجیره وتاری پهرشوباڵوه،
نووسینه دهربارهی ههموو جۆرهكانی چاالكیی
ك��ول��ت��وری..دهرب��ارهی زۆران��ب��ازی ،ستێربتیز
(خ��ۆڕووت��ك��ردن�هو ه ل �هب �هردهم ج��هم��اوهردا ،ب ه
ش��ێ��وهی داك�هن��دن��ی جلهكان پ��ارچ� ه ل�ه دوای
پارچه) ،ڕێنمایی گهشتیاری و..هتد .بۆ فیلمیش
پانتاییهكی داب��ی��ن��ك��ردوو ه و ڕۆڵێكی گرنگی
پێداون.
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له كاتی پهرهدان بهم مامهڵهیهدا –ل ه سهرهتادا
به یارمهتیی سیمیۆلۆژیا (نیشانهناسی) ،ئینجا
دواتر ب ه هاوكاری دهروونشیكاری -ڕهخنهی
ل ه سینهما بهرهوپێش برد و فۆڕمێكی تایبهتی
كۆمهڵ ه وتارێكی پێدان ،وهكو «واتای سێیهم»
( )1970و «ل���ه ك��ات��ی بهجیهێشتنی هۆڵی
سینهمادا»(.)1975
ل ه كۆتایی حهفتاكاندا و ماوهیهكی زۆر بهر
ل�هوهی كۆچی دوای��ی بكات ،بارت ڕهزامهندی
دهربڕی لهسهر بینینی ڕۆڵی «ولیام تاكیری»ی
ڕۆماننوس ل ه فیلمێكی دهرهێنهر «ئهندریی ه
یهچین»ی هاوڕێیدا به ن��اوی «خوشكهكانی
برۆنتی» (بهاڵم له ساڵی 1964دا ڕهتیكردهو ه
ل ه فیلمی  Alphavilleی «ژان لوك گۆدار»دا
ڕۆڵ بگێڕێت) ،ههروهها دهستیكرد ب ه نووسینی
سیناریۆی فیلمێك دهربارهی ژیانی «مارسێل
پروست» بۆ ئهوهی یهچین كاری دهرهێنانی بۆ
بكات ،بهاڵم پرۆژهكه سهرینهگرت.
()4

ب��ارت ك�هوت�ه دژایهتیهكی هاوچهرخانهی
سیمیۆلۆژیا وهك مومارهسهیهكی ئهكادیمیی
وشك و چهقبهستوو ،مومارهسهك كه بهدوای
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ئ���هوهدا ن��هگ��هڕاوه ل � ه پانتاییهكی سیاسی و
دیالهكتیكییانهدا بخرێته ئیش ،ئهمهیش ئهو
كارهبوو كه رۆالن بارت وهك ڕۆژنامهنووسێك
ل �ه م���اوهی زی��ات��ر ل �ه ی��هك چ��ارهك � ه س���هدهدا
ئهنجامیدا ،كاتێك ل ه الپهڕهكانی «لیتهر نۆڤیل»دا
ئهفسانهییه بااڵدهستهكانی دیاریكرد و هێرشی
كرده سهریان.
سیمیۆلۆژیا زاراوه و چهمكه ،فردینان دی
سۆسێر یهكهم كهس بوو ه ك ه ئهم گوزارشتهی
ل�ه سهرهتاكانی س���هدهی بیستهمدا داڕش��ت،
بانگهشهی بۆ داڕشتنی «زانستێك كرد ،كه ل ه
ژیانی هێماكان یان نیشانهكان ل ه نێو كۆمهڵگهدا
بكۆڵێتهوه« ،بهاڵم ل ه ڕاستیدا ئهو ه ههوڵهكانی
ب����ارت ب����وو ،ك���ه س��هرن��ج��ی ج��هم��اوهرێ��ك��ی
بهرفراوانی بۆ سیمیۆلۆژیا ڕاكێشا .كاتێكیش ل ه
كۆتایی شهستهكاندا ،كورسی «سیمیۆلۆژیای
ئهدهبی» له كۆلێژی دی فرانس وهرگرت ،رۆالن
بارت جهماوهرهكهی لهوه ئاگادار كردهوه ك ه
«سیمیۆلۆژیا ،ئهوهندهی پهیوهندیی به خۆمهو ه
ههبێت ،ل ه پاڵنهرێكی زۆر عاتیفییهوه دهستی
پێكردووه( ،له دهوروبهری ساڵی  1954دابوو)
ئهوهم بۆ دهركهوت ،كه نیشانهناسی ڕهنگه ببێت ه
ئهنگێزهی ڕهخنهیهكی كۆمهاڵیهتی ،سارتهر و
33

برێخت و سۆسێر دهتوانن له پرۆژهكهدا بهیهك
بگهن و هاوكار بن ،مهسهلهكهیش تێگهیشتن
(یان وهسفكرن)ی ئهوهبوو ،ك ه چۆن كۆمهڵگە
شێوازهكان بهرههمدههێنێت».
له وتاری «ڕۆمان له فیلمهكاندا» (،)1954
بارت ئاماژ ه به ههندێك لهم شێوازانه دهكات،
بهو جۆرهی ك ه ل ه فیلمی «یولیۆس قهیسهر»ی
«جۆزێف مانكۆفیچ»دا دهردهكهوێت ،ل ه دواجاردا
دهرك �هوت ،كه ههندێك سهرگهرمكهرانهیه .بۆ
نموونه ،بارت سهرنجی ئهو ه دهدات ،ك ه ههموو
كهسه نێرینهكان له فیلمهكهدا ،ب ه ههستێكی
ئ���اس���وودهو ه ههندێك پ��ۆش��اك دهپ��ۆش��ن ،ك ه
حاشییهیان ههی ه و بۆئهوهی وا پیشان بدرێن
جل و بهرگی ڕۆمانین.
ب����ارت دهڵ��ێ��ت»ئ��ێ��م � ه ل���ێ���رهدا ئ��اراس��ت �هی
بااڵدهستی نماییشكاری –نیشانه -دهبینین ،ك ه
لهسهر زهمینێكی دیار ڕۆڵی ناوچهوانبهندێكی قژ
دهگێڕێت ،كه پهرچهمهكهی بهسهر نێوچهوانیدا
هێناوهت ه خ���وارهوه ،ئ�هو ههسته الی خهڵكی
دروستدهكات كه بهڵگهیه لهسهر ئ�هوهی ،ئهم
كهس ه كهسێكی ڕۆمانیی ه و كهسیش گومانی
لهو ه نییه ،ك ه ل ه ڕۆمانی كۆندا دهژی ..ئهم یهقین ه
یهقینێكی ههمیشهییه :ئهكتهرهكان قسه دهكهن
34

و دهدوێن ،كاردهكهن ،خۆیان نیگهران دهكهن،
مشتومڕ لهسهر مهسهل ه جیهانییهكان دهكهن ،ب ه
بێ ئهوهی هیچ توانایهكی ڕووكهشانهی خۆیان
بۆ باوهڕكردن ونبكهن ،ئهوهیش بههۆی ئهو
ناوچهوانبهنده بچووكهوه ،كه ب ه خۆشحاڵییهو ه
له نێوچهوانیان بهستووه .دۆخ �ه نموونهیی ه
گشتییهكهیان ،دهشیت دیاریی بكرێت و بهو
پ�هڕی ئارامییهو ه باڵوبكرێتهو ه و گوزارشت
ل ه دهورب���هر و س�هردهم�هك��ان بكات و لهگهڵ
كۆمهڵ ه ئهمریكییهكان له هۆڵیووددا تێههڵكێش
ببن .مهسهلهكه ههرچییهك بێت ،ههموو شتێك
ب�هو پ �هڕی دڵنیاییهوه ،له یهقێنێكی جێگیریی
جیهانێكی دووڕوودا چ��ێ��ن��راوه ،ك �ه ل �هوێ��دا
ڕۆمان به هۆی نیشانه ههر ه ڕوونهكان و ئهو
نیشانانهی ك ه دهشێت بخوێندرێنهوه هیچ نیی ه
جگه له :نێوچهوانبهندی قژی سهرناوچهوان».
ل��هم پ��ێ��گ�هی�هوه ،ب���ارت ب�����هردهوام دهب��ێ��ت،
ت��اوهك��و دهگ���ات ب�ه دوو نیشان ه ل�ه «نیشان ه
الوهك��ی��ی�هك��ان»ی نێو ئ �هم فیلمه ،كه شایهنی
بایهخپێدانن:
 -1پۆرشیا و كالبۆرنیا له سهرمای شهوێكی
ساماڵدا ،به قژێكی شان ه نهكراو و پهرێشانهو ه
بێدارن.
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« -2ه�هم��وو ڕوخ��س��ارێ��ك» ل ه فیلمهكهدا
«ب�� ه ب���هردهوام���ی ع���ارهق دهردهدات» وهك
نیشانهیهك لهسهر «ههستی ئهخالقی» (گهر
ع��ارهق بكهیتهو ه وات�ه بیر دهكهیتهوه ..كه ب ه
ڕوونی ئاماژه بۆ كڵێشهیهك دهكات ،كڵێشهیهك
كه بۆ بیسنزمان و گ �هوره پیاوان گونجاوه،
ئ �هوی��ش ئ �هوهی � ه ك � ه ب��ی��رك��ردن�هوه كردهیهكی
تووندوتیژه ،كارێكی كتوپڕ و تووندوتیژه،
ئینجا ع��ارهق تهنیا نیشانهیهكی ههره ناسكه،
كه هیچ مهترسییهكیش دروستناكات) ،پاشان
«قهیسهر» خۆی «ئامانجی تاوانهكهیه ..ئهو ل ه
فیلمهكهدا تاكه پیاوێكه كه ڕوخساری ب ه وشكی
دهمێنێتهوه و عارهق دهرنادات».
()5

دوای چ��وار مانگ ل� ه ش�هڕك��ردن��ی لهگهڵ
یولیۆس ق �هی��س �هردا ،ڕۆالن ب���ارت شتانێكی
زۆری بۆ وتن دهربارهی بابهتی «ئهستێرهكانی
سینهما» ،ه �هب��وو ،ب �ه ت��وون��دی ڕهخ��ن �هی ل ه
بهكارهێنانی زێدهڕهوانهی ئهستێرهكانی سینهما
ل ه فیلمێكی ساشا جیتریدا گرت:
«بە کورتی ،سیستهمی ئهستێرهكان به بێ
بهههڵهداچوون نییه ،ئهم كاره سادهكردنهوهی
36

مێژووه له الی �هن سینهماوه ،ستاییشكردنی
س��ی��ن�هم��ای��ش ل��هالی��هن م���ێ���ژووهوه فۆڕمێكی
ئاڵوگۆڕه (نان بهقهرزدان) كه ههردوو هێزهك ه
پێیان وایه سوودبهخشه .بۆ نموونه «جۆرج
م���ارش���اڵ»ی ئ �هك��ت �هر ش��ت��ێ��ك ل��ه زی��رهك��ی��ی� ه
ئیرۆتیكییهكهی خۆی بۆ شا لویسی شازد ه
دهن��ێ��رێ��ت ،لویسی ش��ازدهی��ش الی خ��ۆی�هو ه
دهس����ت����ب����هرداری ش��ت��ێ��ك ل���ه س��هرب��هرزی��ی�� ه
پ��اش��ای �هت��ی��ی �هك �هی خ���ۆی دهب��ێ��ت ب��ۆ ج��ۆرج
مارشاڵ».
بارت ب �هردهوام دهبێت له سهركۆنهكردنی
جیتری ،لهبهرئهوهی لهوێدا وانهی ل ه دیزاینی
پ��ۆش��اك��هك��ان وهرن���هگ���رت���ووه ك��� ه ش��ێ��وازی
جلوبهرگهكان له قۆناغێكی مێژووییدا ساختهی ه
و ئهگهرچی «بهشێوهیهكی نایاب ساختهیهكی
مهبهستدارانه و ئهنقهست ب���ووه ،ب� ه ڕقێكی
زۆرهوه له ڕاستگۆیهتی ،ئارهزوویهكیش بوو ه
بۆ پێدانی ڕهههندێكی داستانئامێز بهو جلوبهرگ ه
خهیاڵییانه«.
ل ه ههمان ساڵدا ،ب��ارت ستایشی «چارلی
چاپلن»ی كرد و وهك هونهرمهندێكی برێختی
وهس��ف��ی ك���رد ،ه��ون �هرم �هن��دێ��ك ك �ه ل �ه فیلمی
(سهردهم ه نوێیهكاندا) «له ڕێگهی پیشاندانی
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پیاوێكی كوێر و ئ�هو شتانهی له بهردهمیدا،
كوێرییهكهی خۆی پیشاندهدات» ،واته جۆرێك
ل �ه پ��رۆل��ی��ت��اری س �هرهت��ای��ی ك � ه هێشتایش ل ه
دهرهوهی شۆڕشه.
دوای بیست و پێنج ساڵ ،لهو ستوونهدا ك ه
له كاتهكانی خۆیدا ل ه «النوڤیل ئۆبزهرڤاتۆر»
دهینووسی ،بارت شهیداریی خۆی بۆ دیمهنێكی
دی��اری��ك��راو ل ه فیلمی «ڕۆشناییهكانی شار»
دهبڕی ،ك ه لهو دیمهنهدا «چاپلن» ماكیاژهكان
له بهردهم ئاوێنهكاندا دادهنێت ،ك ه شتێك ه وهك
«بهدگۆران و مهسخبوون ..بهو جۆرهی ك ه ل ه
ئهفسانهكان و مێرووناسیدا ڕوودهدات».
چهند ساڵێك بهر ل �هوه ،ب��ارت له «رۆالن
بارت»دا به راناوی نادیار له بارهیهوه خۆیهوه
ئ��اوای نوسی «له تهمهنی منداڵییهكهیدا زۆر
گرنگی به فیلمهكانی چاپلن ن���هدهدا .دوات��ر،
به بێ ئ�هوهی بهربێتهوه بۆ نێو ڕوانگهیهكی
ئایدیۆلۆژیی ئ��اڵ��ۆزك��اوی كهسایهتیخوازی،
جۆرێك له شادیی لهم ه��ون�هرهدا كهشفكرد،
كه ههم له ڕووی پۆپۆلیستییهوه ساده بوو
ههمیش ئاڵۆزبوو ،ئ �هوه هونهرێكی لێكدراو
ب��وو ،پێكهوه چهند مهیل و زهوقێك و چهند
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زمانێكی ئ��اڵ��ۆدهك��رد .هونهرمهندانێكی لهم
ج���ۆره ج��ۆرێ��ك ل��ه ش���ادی و ب �هخ��ت �هوهری
دهوروژێ��ن��ن ،لهبهرئهوهی وێنهیهكی كولتور
بهرههمدێنن ،كه له یهككاتدا ههم جیاواز و
ههمیش كۆمهڵخوازانهیه«.
ل ه ههمان ساڵدا بارت ب ه فۆڕمێكی شیعرییانه،
دهرب��ارهی ڕوخساری گرێتا گاربۆی نووسی،
وات�� ه ئ �هو شتهی ك�ه ل� ه س��هدا س �هد خورافی
بوو .بارت ئهوهی بۆ دهركهوت ئهم ڕوخسار ه
«ساتێكی الواز دهن��وێ��ن��ێ��ت ،كاتێك سینهما
خهریكبوو ڕواڵهتی بوونگهرایی ل ه ئێستاتیكای
ج�هوه�هری��ی دابماڵێت ،كاتێك تایپی ئهسڵیی
ب �هرهو سیحری بوونی فانی دهڕوات ،كاتێك
سافیی جهست ه وهك جهوههرێك ،شوێنی خۆی
بۆ مۆسیقیبوونی ژن چۆڵ دهكات».
ب � ه ب��هراوردك��ردن��ی ڕوخ��س��اری گ��ارب��ۆ و
ڕوخ���س���اری ئ����ۆدری ه��ی��ب��ۆرن ،ك�� ه خ��اوهن��ی
ك �هس��ای �هت��ی��ی �هك��ی ت��ای��ب��هت��ه ،ب����ارت پ��ێ��ی��وای� ه
تایبهتمهندیی گریتا گاربۆ له دۆخی چهمكهو ه
دروستبووه ،بهاڵم تایبهتمهندیی ئۆدری هیبۆرن
ل ه دۆخی جهوههرهو ه پهیدابووه .ڕوخساری
گاربۆ ئایدیایه ...ڕوخساری هیبۆرن ڕووداوه».
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پاشان ،شێوازێكی دیكهی ڕوانینی رۆالن
ب��ارت بۆ فیلم ههیه كه هێندهیش شیعرییان ه
نییه ،ب �هاڵم بۆته جێگای پهسهندی ههندێك
ل�ه ئهكادیمیستهكان .ئهمهیش ڕوانینهكهی
ئ���هو دهگ���رێ���ت���هوه وهك دان�����هری سیستهم
()systemـێكی نایاب ،كه شیكارییه دهقییه ب ه
ناوبانگهكهی بۆ كورته ڕۆمانی «سارازین»ـی
بالزاك ،له توێژینهوه ناوبانگهی «»Z/Sـ��دا،
«دهق��ی واقیعی» بۆ «پێنج ئاستی دهالل�هت»
یان «كۆد» دابهش دهكات .له میتۆدۆلۆژیای
شیكاریی گێرانهوهی پهخشانئامێزهوه -ك ه
ب��ارت به گشتی له یهكێك له كۆرسهكانیدا
پ��هی��رهوی ل��ێ��ك��رد -ه�هن��دێ��ك ل �ه سینهماكار ه
ئهكادیمییهكان ههوڵیاندا شێوازێكی تێگهیشتنی
سیستهماتیكیتر ل �ه ت��وێ��ژی��ن�هوه فیلمهكاندا
دابمهزرێنن.
ب�ه ب��ێ ئ���هوهی بمهوێت ئ �هم ج��ۆره ك��اره
ڕهت��ب��ك�هم�هوه ،ناتوانم بڵیم ئ �هم شێوازهیان
ل��ه كتێبه ش��ی��ع��ری��ی و ه��ێ��م��ای��ی�هك��ان��ی ب��ارت
س��ودهم �هن��دت��ره (ئ �هگ �هرچ��ی ئ��هم ش��ێ��وازهی
دووهم���ی���ان كهمتر سیستهماتیكە و پۆلێن
40

و رێكخستنێكی ئهوتۆیشیان تێدانهكراوە)،
لهبهرئهوهی بههای كتێبهكانی لهسهر ئهوه
ههڵدهسهنگێنم كه تا چهند پرسیاری لهخۆی
ک����ردووه ن���هك ئ����هوهی ت��ا چ �هن��د وهاڵم��ی��ان
ت����ێ����دادراوهت����هوه ،ب��ه ه���ۆی تایبهتمهندییه
هونهرییهكهیهوه (ب�ه تایبهتیش گهمه) نهك
ب �هه��ۆی تایبهتمهندییه زانستییهكهیهوه _
(بهتایبهتیش ك��ار) .لهم ب��ارهی�هوه ،له ڕووی
س��ت��ای��ل �هوه و ل �ه ڕووی ش��ك��ان��دن��ی ب���اوهڕه
تهقلیدییهكانهوه ،ڕۆالن ب��ارت نزیكتره له
رهخنهگرێكی سینهمایی ئهمریكی وهكو «مانی
فاربهر»هوه -به تایبهتیش له فیچقهكردن و
خێرایی و جووڵهی بیركردنهوهیدا -نهك له
هاوهڵه سیمیۆلۆژییه فهرهنسییهكانی وهكو
ریمۆن بیلۆر و كریستیان میتهز ،ههروهها
دهتوانین بهڵگهی ئ �هوه بهێنینهوه ،كه ههتا
شێوازی شیكاریی زیاتر شایهنی فیڕبوون
بێت ،ئهوا جێبهجێكردنه میكانیكییهكهی ئاسانتر
دهبێت ،ههر بهم جۆرهیش بوو ،كه نهتهوهیهك
پرۆفیسۆر و قوتابی دهرچ��ووم��ان بینی كه
زۆربهیان ههوڵیاندا  S/Zپراكتیزهبكهن ،به
بێ ئهوهی بیركردنهوهیهكی قووڵ و چاوێكی
تیژیان ههبێت.
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«له واقیعدا ئایدیۆلۆژیا بهرههمی خهیاڵدانی
س �هردهم��ێ��ك �ه ،سینهما ب �هره �هم��ی خهیاڵدانی
ك��ۆم�هڵ��گ�هی�ه« (ل��ه ك��ات��ی بهجێهێشتنی هۆڵی
سینهما).
له ساڵی  1959دا ،ڕاستهوخۆ ئهو كاتهی
ك�ه شهپۆلێكی نوێی فهرهنسیی خ��ۆی ك��رد ه
شهپۆلێكی ههستیار ،ڕۆالن بارت ڕهخنهیهكی ل ه
فیلمی «سیرجی قهشهنگ»ـی «كلۆد شارۆل»
ب��ڵ�اوك����ردهو ه و ب��ه «ه���ون���هری ڕاس���ت���ڕهو»
وهسفیكرد ،لهبهرئهوهی فیلمهك ه ههوڵدهدات
وێنهیهكی جێگیر بۆ مرۆڤ بسهپێنێت.
ك��ات��ێ��ك ك�هس��ێ��ك ب�� ه ش��ێ��وازێ��ك��ی زهق ل ه
كهسێكی تر یان شتێك دهڕوانێت ،وهك ڕۆالن
ب��ارت نووسیویهتی دهشێت« :ببێت ه بنچینهی
ك��ردهی گاڵتهجاڕیی یان ك��ردهی نهمونیانی».
بهاڵم كاتێك مرۆڤێك ب ه شیوازێكی زهق سهیری
تێكا ،یان ئایدیایهك دهكات ،دهشێت ساخت ه و
سهرلێشێوێنهر بێت .بارت دهڵێت «ئ�هوهی ل ه
سینهمادا نالهبار ه ئهوهیه ،كه مهسخ وا لێدهكات
قابیلی ژیان و گهشهكردن بێت ،تهنانهت كهسێك
دهتوانێت له ڕۆژگاری ئهمڕۆدا بانگهشهی ئهو ه
بكات ،كه ئاراستهی پێشڕهویی (ئاڤانگاردی)
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لهم لێكدژییهدا دهژی :نیشانهی حهقیقی ،مانای
ساخته.
به كورتی ئهوهی ل ه میلۆدرامای شابرولی
دێهاتیدا جێگای سهرنج ه «ورد ه واقیعییهت»ێك ه
كه تێیدایه ،بهاڵم بارت بهراوردی «رووتهخت ه
وهسفییهكهی» ،ب�هو ج��ۆرهی كه ل ه ئاماژهی
منداڵ ه گهمهكارهكانی س �هر شهقامدا دی��اره،
لهگهڵ «ڕووتهختی فلۆبێر»دا وهسفدهكات.
«جیاوازییهك ك ه جێگای سهرنجه ،ئهوهیه ك ه
فلۆبێر ههرگیز چیرۆكی نهنووسیوه« .ڕوانین ل ه
فلۆبێر وای لێدهكات دهرك بهوه بكات ،ك ه بههای
جهوههریی واقیعییهتهكهی خاڵیبوونهكهیهتی ل ه
واتا ...دهرك بردن ه بهوهی ك ه «جیهان دهاللهت
ل ه هیچ شتێك ناكات» ،بهاڵم واقیعییهتی شابرول
تهواو به پێچهوانهو ه «رێك له شوێنی خۆیدا ب ه
شێوهیهكی پتهو ،بهزهیی و دڵسۆزی بهرههم
دههێنێت ،واته ئایدیۆلۆژیا ...چ وێستبێتی و چ
نهیویستبێ .هیچ چیرۆكێكی بێتاوان بوونی نییه:
ل ه سهد ساڵی ڕاب��ردووهو ه ئهدیب لهگهڵ ئهم
شكستهدا ملمالنێ دهكات».
ب���هالی ب���ارت���هوه ،ه��ون �هری ڕاس��ت��ڕهو الی
شارول ،ههمیش ه ماناكان دهدات ه پاڵ ئازارهكانی
مرۆ ب ه بێ پرسوباسی هۆكارهكان.
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«دێهاتییهكان ل ه گهعدهكانیاندا مهشروبات
مهسرهف دهكهن .بۆچی؟ چونك ه زۆر ههژارن
و هیچیتریان نییه بیكهن .بۆچی ئهم بێتوانایی ه
و ئهم نوقمبوون ه له چێژهكاندا؟ لێرهدا له ناكاو
لێكۆڵینهوهی ب���اوك دهوهس��ت��ێ��ت و ملكهچی
ماقوڵكردن دهب��ێ��ت :بێگومان ئ���هوان ه �هر ب ه
ج �هوه �هر گ �هم��ژهن ،ئ��هوه سروشتی خۆیانه.
یهقینی م��رۆڤ پێویستی ب��هو ه نیی ه وان�� ه ل ه
ئابووریی سیاسییهو ه وهربگرێت بۆ زانینی
هۆكارهكانی ههژاری ل ه گونددا ،بهاڵم پێویست ه
هونهرمهند دان ب ه بهرپرسیارێتیدا بنێت ،دهرههق
ب �هو دهرب��ڕی��ن و چهمكانهی ك� ه دهی��دات � ه پاڵ
تهفسیرهكان :ههمیشه ساتێك ههیه ك ه جوڵهی
جیهان تێیدا دهوهستێت ،جا ههرچی چهندهی
درهنگتر بێت باشتره .بهم هونهری ڕاستڕهو ه
دهڵێم ،سهرمهستبوون به جێگیری و نهگۆڕان،
كه وا له مرۆڤ دهكات وهسفی دهرهنجامهكان
بكات ،ب ه بێ ئهوهی ههرگیز پرسیار (ناڵێم ل ه
هۆكارهكان ،بهڵكو) له وهزیفهكان بكات.
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دوای چ��وار س��اڵ له چاوپێكهوتندا لهگهڵ
كاییه دو سینهما (دهفتهرهكانی سینهما) ،ڕۆالن
ب��ارت ئ �هم چهمكهی ت��ا سنوورێكی دوورت��ر
درێ����ژك����ردهوه ،ب �ه ب��ان��گ �هش �هی ئ���هوه ه��ون�هر
ل ه ئایدیۆلۆژیادا وشكههڵگهڕاوه ،ل ه ڕێگهی
پهكخستن ،یان ههڵپهساردنی ماناوه ...ئهمهیش
له ههندێك الیهنهوه ،پهرهدان بوو ب ه ئایدیاكانی
برێخت دهرهب���ارهی بهڕۆژئاواییكردن ،ئینجا
پ �هرهدان بوو به هزرهكانی ڕؤماننوسی نوێ
«ئ��االن ڕۆب گ��رێ» ل �هب��ارهی بهشتبوون ل ه
هونهردا.
«ئێستا پرسیار ل ه خۆم دهك�هم دهرب��ارهی
ئ���هو ه ت��ۆ بڵێی ج��ۆرێ��ك ه��ون �هر ه �هب��ێ��ت ،ك ه
ه �هر ب�ه سروشتی خ��ۆی و لهڕێگهی خ��ودی
تهكنیكهكانییهوه فهندهمێناڵ و دواكهوتوو بێت.
وای بۆ دهچ��م ئهمه پهیوهسته به ئ�هدهب�هوه.
پێموا نییه ئهدهبی چهپ ئیمكانی ههبێت .ئهدهب
كێشهئامێزه ...ب �هڵ��ێ ،دهش��ی��ت ئ�هم� ه واب��ێ��ت..
مهبهستم ئهدهبی مانا-ههڵپهسێردراوه .بههۆی
بونیاد و مادهكهیهوه ،به شێوهیهكی زۆر باشتر
ل ه شانۆ ،ئامادهیی ئ �هوهی تێدا بۆ ههڵگرتنی
ب�هرپ��رس��ی��ارێ��ت��ی ف��ۆڕم��گ�هل��ێ��ك ك � ه ن��اوم��ن��اون
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تهكنیكی مانای ههلپهسێردراو .پێموایه سینهما
ڕووبهڕووی ئاستهنگیی دهبێتهوه له دابینكردنی
مانایهكی ڕوون ،ئهمهیش ئهو شتهیه ك ه لهم
دۆخهی ئێستایدا دهبێت ئهنجامیبدات .باشترین
فیلمهكان ب��هالی م��ن �هوه ،ئ �هوهی��ه ،مانا پهك
دهخ���ات ،ئهمهیش كارێكی زۆر قورس ه و ل ه
یهككاتدا پێویستی ههم به تهكنیكێكی بهرز و ههم
دهستپاكییهكی فیكریی تهواو ههیه ،چونكه ئهم ه
واتای ئهوهیه مرۆڤ خۆی له ههموو وانایهكی
مشهخۆران ه ڕزگاردهكات» .وهك نموونهیهكی
س�هرهك��ی بۆ ڕوون��ك��ردن �هوهی مهبهستهكهی،
ب��ارت ئ��ام��اژ ه ب��ۆ فیلمێكی «ل��وی��س بۆنوێل»
دهك����ات «ف��ری��ش��ت�هی ت��ێ��ك��دهر» ،ك � ه فیلمێكی
ترسناكی كۆمیدیی نایابه درهب��ارهی كۆمهڵێك
میوانی دهوڵهمهند ،به جۆرێكی تهفسیرنهكراو،
دهبینین ناتوانن بچن بۆ ئاههنگی شهو .لێرهدا
ب� ه قسهی ب���ارت ،مانا ب� ه دهس��ت��ی ئهنقهست
ههڵپهسێردراوه ،به بێ ئ �هوهی له فیلمهكهدا
ببێت ه شتێكی ئاستنزم و پووچ ،بۆیه «مرۆڤ
له قوواڵییهوه ،لهو دیوی دۆگماتیزمهوه ،لهو
دیوی مهزههبهوه ،دهه�هژێ��ت» ..به ههستێكی
باو ،بهاڵم ورد« ،ئهو ه فیلمێك ه ك ه وا ل ه مرۆڤ
دهكات بیربكاتهوه«.
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ئاماژهدان به فیلكمهكان ل ه كتیبهكانی رۆالن
بارتدا ،بهشێكی گرنگ له تانوپۆی ئهم كتێبان ه
و بونیاد ه سهراپاییهكهی ل ه ساڵی 1955دا
پێكدههێنێت ،ت��اڕدهی��هك فیلمی (Touchez
 )Pas auی ژاك بیكهر تووشی ههڵچوونی
كرد ،بارت «جڵهو»ی پارتیزانهكانی لهو فیلم ه
پۆلیسییانهدا شیكاركردوو ه ك ه باسهكانیان
دهربارهی پیاوه پیارتیزانهكانه ،سهرسوڕمانی
خۆی ب ه خهجتكردنهوهی هێماكانی چاو و هێما
بێدهنگهكانی ڕهفتارهكانیان دهردهبڕێت كه:
«ه����هر پ��ی��اوێ��ك ئ��ای��دی��ال��ی��زم��ی جیهانێك
پ��ی��ش��ان��دهدات �هوه ،ك �ه رادهس��ت��ی فهرههنگێكی
هێمانی پهتیبووه ،جیهانێك ك�ه چیتر لهژێر
ك��ۆت��وب�هن��دهك��ان��ی زام��ان��دا ه��ێ��واش نابێتهوه:
پ��ارت��ی��زان�هك��ان و خ��وداك��ان ق��س�هن��اك�هن ،ب �هوا
بڕوایان ههیه ..ئیدی ههموو شتێك وهدیدێت».
( ) 10

ههندێجار فیلمێكی دیاریكراو دهبووه پاڵنهری
ڕۆالن بارت ،بۆ گهیشتن ب ه فۆرمولهیهكی گرنگ.
بهالی زۆرێك له خوێنهرانهوه ،بڕگهی سهرهكی
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ل ه «چێژی دهق»دا ،ئهو بڕگهی ه ك ه گیرانهو ه
ب ه ئهفسانهی ئۆدیپهوه دهبهستێتهوه .بارت ل ه
كۆتاییدا ئاماژ ه بهوه دهدات ،كه ئهمهی دوای
بینینی فیلمی ئهڵمانی «كچی شار»ی «فریدریك
مۆنرۆ» نووسیوه (ئهم فیلم ه ساڵی  1929ل ه
هۆلیوود بهرههمهێنراوه) ،كه لهو سهروهختانهدا
له تهلهفزیۆنێكی فهرهنسی پهخشكرا.
ل���هو ك��ت��ێ��ب �هی��دا ك���ه ن��اون��ی��ش��ان��ی «رۆالن
ب��ارت»ی ههڵگرتووه ،ب��ارت بهو «گهنجینهی
دهق»ه دڵخۆش دهبێت ،ك ه فیلمی «شهوێك
له ئۆپێرا»ی برایانی ماكسدا دهیبینێت ،،ك ه
كابینهی كهشتییهكه و پ��ڕی�هت��ی ل �ه خهڵكی،
دڕاندنی هاوپهیمانی یان گرێبهستێك ،ئهوپهڕی
فهوزای دیكۆراتی ئۆپێراكه ،كه نیشانهكانی ئهو
خاپووركردن ه لۆژیكییهن ،ك ه دهق مومارهسهی
دهكات.
ل����هو ه���هم���ان ك��ت��ێ��ب��ی ن�����اوب�����راودا ،ب���ارت
ب �هراوردی نێوان كاری نووسین الی خۆی و
پرۆڤهی شانۆیی وێنهگیراو ل ه فیلمهكهی ژاك
ریڤێرتدا دهكات (كه ئهویش الی خۆیهو ه زۆر
ق��س�هی��ك��ردووه دهرهب����ارهی ك��اری��گ�هری ب��ارت
بهسهر كارهكانییهوه).
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دوات������ر ل���ه ك��ت��ی��ب��ی «گ����وت����اری ع��اش��ق:
فراگمێنتهكان»دا ( ،)1978باس له دیمهنێكی
فیلمی «س��ی��ح��ری ش����اراوهی ب�����ۆرژوازی»ی
دهرهێنهر «لویس بۆنوێل» دهكات ،لهو دیمهدا
پهردهك ه الدهبرێت ،بهاڵم نهك بۆئهوهی ستهیجی
شانۆك ه دهرب��ك �هوێ��ت ،بهڵكو ب��ۆئ �هوهی هۆڵ ه
قهرهباڵغهكه و ئهو ئامادهبووان ه پیشانبدات ،ك ه
خۆیان ل ه كهسایهتی بۆرژوازیدا پیشان دهدهن
و زۆر ب ه شپرزهییهو ه نان دهخۆن.
ل ه ستوونێكدا ك ه له ساڵی  1979ل ه یهكێك ل ه

گۆڤارهكاندا بۆی تهرخانكرابوو ،بارت ئاماژه ب ه
بێتاقهتی و وهڕزبوونی دهكات لهو جهماوهرهی

ك ه ب �هو شتانه پێدهكهنن كه ب��ارت ل ه فیلمی
«پهرسیڤال»ی «ئیریك ڕۆمێر»دا حهزی لێیهتی
(وهكو سادهیی و ساویلكهیی پاڵهوانی فیلمهكه)،
ههروهها باسی لهوهیش كردوو ه كه زۆر چێژ

له فیلمی فهرهنسی دهب��ات :ڤنسنت ،فرانسوا،

بۆل ...و ئهوانیتر «ل ه شاشهی تهلهفزیۆنهوه،

لێرهدا شێوازهك ه ناسۆنالیز ه كراوه ..بهشیكه ل ه

دیكۆر نهك بهشێك له چیرۆكهكه«.
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س�هرهت��ای وت��اری «ل�ه كاتی بهجێهێشتنی
هۆڵی سینهمادا» ،بهو ه دهستپێدهكات ،ك ه بارت
وهسفی ئهوه دهكات چهند ه بایهخ بهو چاالكیی ه
سهیرهی جێهێشتنی هۆڵی سینهما دهدات ،ئهو
ب ه دهرچوون ل ه حاڵهتی خهواندنی موگناتیسی
دهچووێنێت.
ك��ات��ێ��ك ل � ه ت��اری��ك��ای��ی و پ�هی��ام�هك��ان��ی ئ�هم
تاریكاییهی سینهما »-پێویستی ب ه ڕیتواڵ» و
«ئاسوودهیی دۆخی جهستهیی» -ڕادهمێنێت،
بارت ههڵوێست ه لهسهر وێنهی شیعریی بهنج
دهك���ات« :بینهری فیلم دروش��م��ی كرمه لیق ه
بهرزدهكاتهوه :لهبهرئهوهی بهندكراوم كهوای ه
كاردهكهم ،ب ه ههموو هێزمهو ه ئارهزوو دهكهم».
له تاریكایی هۆڵهكهدا ڕۆدهچن (تاریكیی ه قورس ه
نادیارهكه) ،ئێم ه سهرچاوهی ڕاستهقینهی ئهو
سیحر ه كهشفدهكهین ك ه ههر فیلمێك لێمانی
دهكات .لهالیهكی دیكهوه ل ه ئهزموون ه پێچهوانهی
ڕابمێنه ،واته ئهزموونی تهلهفزیۆن كه ئهویش
فیلم پهخشدهكات ،ن ه سیحر دروستدهكات و
نه هیچ .تاریكییهكه ڕهویوهتهوه ،نادیار دوور
دوورخراوهتهوه ،پانتاییهك ه ئاشنایه ،ڕێكخراو ه
(ب���هه���ۆی ك �هل��وپ �هل و ش��ت� ه ب���اوهك���ان���هوه) و
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دواجار له بهردهستی خۆماندایه .ئیترتیزم-یان
شههوانییهتی پانتایی ...ل ه پێناو جهختكردنهو ه
لهسهر تینوێتی و كامڵ نهبوونی -قهدهغهیه«.
بارت پێیوایه تاكه ڕێگایهك بۆئهوهی مرۆڤ
سیحری ئاوێنهكان ل�هخ��ۆی دابماڵێت (وات � ه
شاشهكه ،ئهوهیه كه «ب��ازن�هی دووالیستی»
تێكبشكێنێت ..وات� ه ل ه كۆنترۆڵی خهواندنهك ه
خۆی دهربازبكات .دهتوانین به پهنابردن بۆ
توانای (بینین و بیستن)ی بینهر ئهمه بهدیبهێنین،
ه��هروهك ئ �هوهی ل ه كاریگهری بێگانهكردندا
ههی ه الی برێخت.
ل��هری ڕۆیشتن ب��ۆ سینهما «پ��ڕ چ �هك ب ه
ئایدیۆلۆژیایهكی دژ» ،ب��ارت ڕێگایهكی دیك ه
پێشنیار دهكات ..لێگهڕێ به تهواوهتی ل ه نوقم
ببێت ،وهك بڵێی ل ه یهككاتدا دوو جهستهی ههیه،
یهكێكیان نهرگسی و ئهویتریان گێرهشێوێن
و دژ به ئارهزووهكانی م��رۆڤ ،لهم حاڵهتهدا
شهیداییهكهی یان پهیوهستییه تووندهكهی ب ه
وێنهكانهو ه نییه ،بهڵكو بهوانهوهیه ك ه له وێن ه
زیاترن :هۆلهكه ،تۆپهڵی ناڕوونی جهستهكانی
تر (بینهران) ،تیشكی ڕۆشنایی ،دهروازه (هاتن ه
چوورهوه) و دهرهتان (چوونه دهرهوه).
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ب���ارت دهگ��ات�� ه ئ��هو ب �هرهن��ج��ام �هی ئ��هوهی
سیحرمان لێدهكات ئهو مهودایهیه ك ه پهیوهست ه
به وێنهوه ...ئهو مهودایهی كه ئهوهندهی دهاللهت ه
ل�هس�هر خۆشهویستی ،ئ �هوهن��ده م�هودای�هك��ی
فیكری نییه.
سهرهڕای گرژی ههمهجۆری بارت و سینهما
ب ه درێژایی چارهك ه سهدهیهكی نووسین ،كهچی
مرۆڤ له كۆتاییدا وا ههستدهكات ،ك ه ههندێكیان
گرژی دوو عاشقن ،قسهی دوو عاشقن.
سهرچاوه:
جوناثان روزنبوم ،روالن بارت و السينما ،ترجمة:أمين صالح،
http://www.eyeoncinema.net/Details.
aspx?secid=56&nwsId=3568

52

مهرگی دانهر
ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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ل �ه چ��ی��رۆك��ی «س���ارازی���ن»ـ���دا ب��ال��زاك ل ه
درێ��ژهی قسهكانیدا دهرب���ارهی خهسێنراوێك
ك���� ه ج���ل���ی ژن������ی پ���ۆش���ی���و ه ئ������هم ق��س��هی�� ه
دهنووسێت« :ژنێك بوو بهههموو ترساندن ه
لهناكاوهكانییهوه ،ب ه حهز ه سهرشێتهكانییهوه،
ب ه شپرزهیی ه غهریزییهكانییهوه ،ب ه بوێرییه بێ
پاساوهكانییهوه ،به لهخۆڕازیبوون و ناسكیی
عاتیف ه سازگارهكانییهوه« .ئهوه كێیه بهم جۆر ه
قس ه دهك��ات؟ داخۆ پاڵهوانی چیرۆكهكهیه ،ك ه
به دهرف �هت��ی زان��ی��وو ه خ��ۆی ل �هو خهسێنراو ه
گێل بكات ك ه ل ه پشتی ڕووپۆشی ژنهو ه خۆی
شاردۆتهوه؟ یان خودی بالزاك ه ك ه ئهزموونی
ك�هس��ی��ی��ان�هی خ���ۆی ت���وان���ای ئ����هوهی پ��ێ��داو ه
فهلسهفهیهك لهبارهی ژنهو ه پێكبهێنێت؟ یاخود
بالزاكی ن��ووس�هره كه ئایدیا «ئهدهبییهكانی
خۆی» دهبارهی مێینهیی دهردهبڕێت؟ حیكمهتی
یونیڤێرساله؟ ی��ان دهروونناسیی ڕۆمانییه؟
مهحاڵ ه ههرگیز ئهمه بزانین ،لهبهر هۆیهكی
سهرهكی ئهویش ئهوهی ه ك ه نووسین كپكردنی
ههموو دهنگێكه ،لهنێوبردنی ههموو ئهسڵێكه.
ن��ووس��ی��ن ئ���هم ب��ێ�لای�هن��ی و خۆڵهمێشییهیه،
ئ�هم لێكدان و پێچلێدانهیه ك ه سوبێكتیڤیتهی
بكهرییانهی ئێمه لهنێویدا سهرگهردان دهبێت.
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نووسین ڕهش-سپیی ه ك ه ههر شوناسێكی تێدا
ون دهبێت ،له پێش ههموویشانهو ه جهستهی
ی كه دهنووسێت.
ئهو كهسه 
* * *
بێگومان ههمیش ه مهسهلهكه ب �هم ج��ۆر ه
ب���ووه .ه �هر ڕووداوێ����ك ك� ه ب� ه ب��ێ ههبوونی
ئامانجێكی تر ل ه پشتی ئهمهو ه گێڕدرابێتهوه،
ن���هك ب � ه م�هب�هس��ت��ی ك��اری��گ �هری ڕاس��ت �هوخ��ۆ
لهسهر واقیع ،وات ه دواجار له دهرهوهی ههموو
وهزیفهیهك جگه له تاقیكردنهوهی ڕهمزی ،ئهوا
دهستبهجێ ئهم جودابوونهوهیه ڕوویداوه ،دهنگ
سهرچاوهی خۆی ون كردووه ،دانهر كهوتۆت ه
م��ردن و ئینجا نووسین دهس��ت��ی پێكردووه.
سهرهڕای ئهوهیش ،ههستكردن بهم دیاردهیه،
ب �ه پێی ج��ی��اوازی��ی ك��ۆم�هڵ��گ�هك��ان دهگ��ۆڕێ��ت؛
ل� ه كۆمهڵگ ه س�هرهت��ای��ی�هك��ان��دا ،گواستنهوهی
حیكایهتهك ه ب ه تهنیا ل ه ئهستۆی كهسێك نییه،
بهڵكو لهڕێگهی نێوانكاره ()mediatorوهی���ه،
گوێزهرهوهك ه شامان یان قسهكهرهكهیه ،ك ه
ڕهنگه ههرگیز سهرمان له «بلیمهتییهكه«ی
نهسوڕمێت ،بهڵكو سهرسام بین ب ه چۆنییهتی
ئهنجامدانی گواستنهوهك ه ()performance
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(وات��ه س�هرس��ام دهبین به لێهاتووییهكهی ل ه
ڕێساكانی گێڕانهوهدا).
«دان���هر» فیگورێكی نوێی ه و ب�هم نزیكان ه
پ��هی��داب��ووه ،بێگومان ب �هره �هم��ی كۆمهڵگهی
ڕۆژئ���اوای���ی��� ه ل���هو ڕووهو ه ك��ه ل�� ه ك��ۆت��ای��ی
سهدهكانی ناوهڕاستدا و لهگهڵ سهرههڵدانی
ئ �هزم��وون��گ �هرای��ی ئینگلیزی و عهقالنییهتی
ف �هرهن��س��ی و ه��ی��وم��ان��ی��زم��دا ،ك�� ه ت��هری��ب ب ه
بزووتنهوهی چاكسازیی ئایینی دهچوون ه پێش،
بههای تاكهكهس ،یان وهك باشتر دهڵێن بههای
«كهسی مرۆیی»ان كهشفكرد ،كهوات ه لۆژیكی ه
گهر له ب��واری ئهدهبدا ،پۆزهتیڤیزم ببێته ئهو
ئاراستهیهی كه پوخته و كۆتایی ئایدیۆلۆژیای
سهرمایهدارییه ،ئهو ڕێباز ه بێت ك ه بایهخێكی
ئێجگار گ��هور ه به «ك �هس»ـ��ی دان��هر دهدات.
هێشتایش دان���هر ل� ه نامیلهكهكانی مێژووی
ئهدهب ،بیۆگرافیای نووسهرهكان ،چاوپێكهوتنی
گۆڤارهكاندا بااڵدهسته .بگره تهنانهت ل ه ئاگایی
ئ �هو ئهدیبانهیشدا زاڵ��ه ك� ه س���وورن لهسهر
ئ �هوهی له ڕێگهی یاداشته كهسییهكانیانهو ه
ك�هس��ای�هت��ی��ی�هك��ان��ی��ان ب��ه ب �هره �هم �هك��ان��ی��ان �هو ه
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ببهستنهوه؛ وێنهی ئهو ئهدهبهی كه دهشێت ل ه
كولتووری هاوچهرخدا بیبینینهوه ،ل ه بنهڕهتدا ل ه
دهوری دانهر و كهسێتییهكهی و مێژووهكهی و
زهوقهكانی و عاتیفهكانی دهسوڕێنهوه ،هێشتایش
له زۆر كاتدا ڕهخنهگهرایی ( ،)criticismئهو ه
دێنێت ه بهر باس كه كارهكانی بۆدلێر بهرههمی
شكستی مرۆڤانهی بۆدلێرن ،كارهكانی ڤان
ك��وغ بهرههمی شێتییهكهی ئ��هون ،كارهكانی
چایكۆڤسكی بهرههمی كهموكوڕییهكانی ئهون:
ب���هم ج���ۆره ت�هف��س��ی��ری ك���ار و ب�هره�هم�هك��ان
ههمیشه ب ه دهوری ئهو كهسهدا دهسوڕێتهو ه
ك � ه ك��ارهك��هی بهرههمهێناوه ،وهك بڵێی ل ه
پشتی مهجازی كهم تا زۆر ڕوونی خهیاڵهو ه
(more or less transparent allegory
 ، )of fictionكتومت دهنگی یهك كهس ههی ه
ئهویش «دانهر»ه كه «ناخی» ()confidence
ـی خۆی كهشف دهكات.
* * *
ئهگهرچی هێشتایش ئیمپراتۆریای دان�هر
زۆر بههێز ه (چونك ه زۆربهی كات ڕهخنهگهرایی
نوێیش به تهواوی پشتیوانی زیاتری لێ كردووه)،
ب �هاڵم م��اوهی�هك��ی زۆره ههندێك ن��ووس�هر ل ه
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ههوڵی ئهوهدان بیههژێنن .بێگومان له فهرهنسا
ماالرمێ یهكهم كهس بوو ڕوون��ی ك��ردهوه و
پێشبینیی ئهوهی كرد ك ه پێویسته زمان جێگای
ئهو كهسه بگرێتهوه كه ههتا ئهوكاتهیش ب ه
خاوهنهكهی دادهنرا؛ وهك بینیمان ،ب ه بۆچوونی
ئهو و ههرهوهها به بۆچوونی ئێمهیش ،ئهو ه
زمانه قسه دهكات نهك نووسهر .گهر بنووسم
وات��ای ئ�هوهی�ه بگهیهنم ،یهكهمجار لهڕێگهی
پێش-ههبوویهكی نا-كهسییهوه (through
( )a preexisting impersonalityنابێت
ئهم ناكهسێتییه لهگهڵ ئۆبێكتیڤیتهی خهساوی
ڕۆم��ان��ی ڕیالیستیدا تێكهڵ بكهین) ،ئهمهیش
ئ��هو پنتهیه ك �ه تهنیا زم���ان تێیدا چ��االك �ه و
كارایه ( ،)performsتهنیا زم��ان تێیدا قس ه
دهك���ات ن �هك «م���ن» .شیعرییهتی م��االرم��ێ ،
ه�هر ه�هم��ووی لهپێناو سڕینهوهی دان�هردای� ه
له بهرژهندی نووسین (ئهمهیش ،وهك دواتر
دهبینین ،واتای پێدانهوهی پێگهی ه ب ه خوێنهر).
ڤالێری ،كه ههستی به ئاسودهیی نهدهكرد لهنێو
سایكۆلۆژیای مندا ،كاری كرد بۆ دروستكردنی
ه �هن��دێ��ك گ����ۆڕان ل�� ه ت��ی��ۆرهك��هی م��االرم��ێ��دا.
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ب���هاڵم ،ل �هب �هرئ �هوهی خواست ه كالسكییهكهی
ئ�هو ،ب �هرهو وانهكانی ڕهوانبێژی (lessons
 )of rhetoricرایكێشا ،بۆیه ب ه بێ وهستان
دان�هری خست ه ژێر پرسیار و گاڵتهجاڕییهوه،
بهمهیش جهختی لهسهر الیهنی زمانهوانی و
سروشت ه «خۆكردانه«كهی زمان ك��ردهوه ،ل ه
ڕێگهی نووسینه پهخشانییهكانیشییهو ه جهختی
لهسهر جهوههری دۆخی زارهكییانه (verbal
)conditionی ئهدهب كردهوه ،لهم ڕووهیشهو ه
ئ �هوهی بۆ دهرك �هوت ههر پهنابردنێت بۆ نێو
قوواڵییهكانی ن��ووس�هر تهنیا خورافهیهك ه و
هیچیتر .تهنانهت «پروست» خۆیشی ،وێرای
مۆركه دهروونیی ه ڕواڵهتییهكهی ئهو شتهی
ك�ه خ��ۆی ن��اوی دهن��ێ��ت شیكارییهكانی ،باس
لهو ه دهكات كه بێ چهندوچوون دروستكردنی
ئاڵۆزیی لهنێو پهیوهندی دان �هر و كارهكتهر ه
ئهدهبییهكانیدا خستۆته ئهستۆی خۆیهوه ،ئهو
كارهیشی بهو پهڕی ناسكییهوه ك��ردووه :ئهو
گێڕهرهوهی نهكردوو ه بهو كهسهی كه دهبینێت
و ههست دهك��ات ،تهنانهت نهیكردوو ه بهوهی
ك ه دهنووسێت ،بهڵكو كردوویهتی بهو كهسهی
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ك ه دواتر دهنووسێت (( )who will writeوات ه
گهنجی نێو ڕۆمانهكه -ب�هاڵم ئهی ل ه ڕاستیدا
چهند ساڵه و كێیه؟ -دهیهوێت بنووسێت ،بهاڵم
ناتوانێت ،ڕۆمانهك ه ڕێك لهوێدا تهواو دهبێت
كه نووسین دهبێته كارێكی مومكین) .پروست
ئهو مۆركه داستانییهی به نووسینی مۆدێرن
داو ه كه ههیهتی :بههۆی ههڵگهڕانهوهیهكی
ڕادیكاڵهوه ،لهبری ئهوهی ژیانی خۆی بخات ه
نێو بهرههمهكانییهوه وهك زۆر جار دهڵێن ،ئهو
خودی ژیانی خۆی كردۆته بهرههمێكی ئهدهبی
كه كتێبهكهی نموونهیهكی ئهو كارهیهتی ،ب ه
جۆرێكی وهه��ا ك�ه ب�ه ڕوون���ی دهبینین ئ�هو ه
[چ��ارل��وس]ی نێو ڕۆم��ان�هك�هی پروست [نیی ه
تهقلیدی مۆنتسكیۆ]ی ڕاستهقینه دهكاتهوه(،)1
بهڵكو مۆنتسكیۆی نێو گێڕانهوه حهقیقهییهكان،
ی مێژوویی هیچ نیی ه جگ ه
مۆنسكیۆی نێو واقیع 
له پارچهیهكی الوهكی كه ل ه چارلوس دهبێتهوه.
بۆ ئهوهی له كۆنتێكستی ئهو ماوهیه دهرنهچین
كه زهمینهی مۆدێرنهی ساز كرد ،دواج��ار با
ب��اس ل� ه ب��زووت��ن �هوهی سوریالیستی بكهین.
بێگومان سوریالیزم نهیدهتوانی زمان ل ه پێگهی
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سهرهوهدا دابنێت ،لهبهرئهوهی زمان سیستهمی
ڕێساكان ،ئهو بزووتنهوهیهش ئامانجی ئهوهبوو
كه راستهوخۆ ڕێساكان خاپوور بكات ،ئهگهرچی
ئهم ه له ڕۆحی ڕۆمانسی خاڵیی نهبوو (ئاخر
ئهم خاپووركردنه شتێكی وههمی بوو چونك ه
ناكرێت سیستهمی رێساكان داڕم��ێ��ن ،تهنیا
دهتوانین گهمهیان لهگهڵ بكهین)؛ بهاڵم ،كاتێك
سوریالیزم ب ه بێ چهندوچوون داوای دهرچوونی
ناكاو ل ه مانا پێشبینیكراوهكان دهكات (ئهمهیش
ئهو شتهی ه ك ه پێیی دهوترێت «زهبر» () jolt
ی سوریالیستی) ،كاتێك ئهو بهرپرسیارێتییهی
نووسین دهسپێرێت به دهست [نهك ب ه عهقڵ]
تاوهكو ههرچی زووتر ئهو سنوور ه تێپهڕێنێت
ك ه تهنانهت به خهیاڵی سهریشدا نههاتوو ه
(ئهمهیش ئهو شتهیه ك ه پێی دهوترێت نووسینی
ئۆتۆماتیكی  ،)automatic writingكاتێك دان
ب ه بنهما و ئهزموونی نووسینی فر ه نووسهردا
دهن��ێ��ت ،ئ���هوا س��وری��ال��ی��زم ب���هش���دارب���وو ه ل ه
داماڵینی مۆركی پیرۆزی له دانهر ،بهو واتای
یارمهتیدهر بوو ه بۆ سێكیوالریزهبوونی وێنهی
دان����هر .دواج����ار ،دوور ل �ه ئ���هدهب خ��ۆی (ل ه
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ڕاستیدا ئهم جیاكارییانه لهمڕۆدا تێپهڕێنراون)،
زمانناسی توانیوویهتی دان���هر ل� ه كهرهست ه
ب�هن��رخ�ه شیكارییهكهی داب��م��اڵ��ێ��ت ،ئ�هوهی��ش
كاتێك دهریخست كه سهرجهمی كردهی وتن
و دهرب��ڕی��ن��ی گ��وزارش��ت�هك��ان كارێكی بهتاڵه،
دهیشتوانێت ب ه باشترین شێو ه ڕۆڵ��ی خۆی
بگێڕێت ب ه بێ ئ�هوهی زهرورهتێك ههبێت بۆ
ئهوهی بدرێنه پاڵ كهسانێكی قسهكهر :له ڕووی
زمانهوانییهوه ،نووسهر كهس نییه جگه لهو
كهسهی ك ه دهنووسێت ،وهكو ئهوهی «من» هیچ
كهسێك نیی ه جگ ه لهوهی كه دهڵێت من :زمان
«بكهر»  subjectدهناسێنێت ،بهاڵم كارێكی ب ه
«كهس»ـهوه نییه؛ ئهم بكهره ،لهنێو ئهم كردهی
وتنهدا نهبێت ك ه دهریدهخات ،وشهیهكی بهتاڵه،
ئهمه بهس ه بۆ ئهوهی زمان «كار بكات» ،وات ه
بهس ه بۆ ئهوهی كهس «لهنێو بهرێت».
* * *
غیابی دان����هر (دهت��وان��ی��ن ل��هم ب��ارهی��هو ه
لهگهڵ برێختدا ،دهرب��ارهی «دوورهپ �هرێ��زی»
()alienationی واقیعی بدوێین ،نووسهر
ب��چ��ووك دهب��ێ��ت�هو ه و دهچ��ی��ت�هو ه خ��ۆی ،وهك
فیگورێكی چكۆله لهسهر شانۆی ئهدهب) تهنیا
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رووداوێكی مێژوویی یان كردهیهكی نووسین
نییه :بهڵكو ئ�هوه به تهواوهتی دهق��ی مۆدێرن
دهگۆڕێت (ی��ان با بڵێین ،دهق لهسهر ههموو
ئاستهكان له غیابی دان���هردا دهن��ووس��رێ��ت و
دهخوێنرێتهوه ،ئهمهیش ههمان واتای گۆڕانی
تهواوهتییه) .پێش ههموو شتێك ،زهمان چیتر
ئهو زهمان ه نیی ه كه ههبوو .لهبهرئهوهی كاتێك
بڕوا ب ه بوونی دانهر دهكهین ،وهها لێیدهڕوانین
كه ڕابردووی كتێبهكهیهتی :كتێب و دانهر خۆیان
دهخهنه سهر یهك هێڵ ،خۆیان وهك پێشتر و
دوات��ر داب �هش دهك �هن :وا ل ه دان �هر چ��اوهڕوان
دهكرێت كه وز ه ب ه كتێب ببهخشیت ،وات� ه ل ه
پێش كتێبهو ه بوونی ههبێت و بیر بكاتهو ه و
ئازار بچێژێت و لهپێناویدا بژی ،دانهر كارهكهی
پێدهگهیهنێت بهو جۆرهی كه باوكێك كوڕهكهی
پێدهگهیهنێت .بهاڵم به پێچهوانهوه ،نووسهری
نوێ (نووسهرهو ه  )scriptorهاوزهمهنی دهقه و
ههر ل ه لهدایكبوونییهوه لهگهڵیدا دهڕوات ،ههرگیز
خاوهنی بوونێك نییه كه پێش نووسینهكهی یان
بڵندتر له نووسینهكهی بێت ،ئهو سوبێكتێك نیی ه
كه كتێبهكهی تایبهتمهندییهكی ئهوی ههڵگرتبێت
تاوهكو پێی وهسف بكرێت؛ زهمان تهنیا ئهوهی ه
ك ه تێیدا نووسین ڕوودهدات ،ههموو دهقێكیش
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ههمیش ه ل��ێ��ر ه و ل � ه ئێستادا دهن��ووس��رێ��ت.
لهبهرئهوهی نووسین چیتر كردهی تۆماركردن
و سهلماندن و ن��وان��دن�هوه و «نیگاركردن»
( )paintingنیی ه (وهكو ئهوهی ك ه پێڕهوكارانی
ڕێبازی كالسیكی بۆی دهچ��وون) ،بهڵكو ئهو
شتهیه ك � ه زم��ان��ن��اس�هك��ان ،ب � ه پ�هی��ڕهوی��ك��ردن
ل��ه ف �هی��ل �هس��وف �هك��ان��ی ئ��ۆك��س��ف��ۆرد پێیدهڵێن
«جێبهجێكاری»  ،performativeئهمهیش
فۆڕمێكی ن��اوازهی وتهییه (تهنیا ب ه شێوازی
ڕان��اوی قسهكهر دادهم�هزرێ��ت و دهم��ی ئێستا
یان ڕانهبردوو وهردهگرێت) كه تێیدا قس ه هیچ
ناوهڕۆكێكی دیكهی نیی ه جگ ه لهو كردارهی ك ه
له ڕێگهی ئهوهوه خۆی دهردهبڕێت :ئهو ه شتێك ه
له قسهی پادشاكان دهچێت «ڕایدهگهیهنم»،
ی���ان ل��ه ق��س �هی ش��اع��ی��رهك��ان��ی زوو دهچ��ی��ت
«گ��ۆران��ی دهڵ��ێ��م» .ن��ووس �هری م��ۆدێ��رن the
 modern writerدانهری له گۆڕناوه .كهوات ه
چیتر ناتوانێت–ب ه گوێڕهی پیاههڵدانی ئهوانهی
پێش خ��ۆی -ب��اوهڕی وا بێت «دهستهكانی»
زۆر خاوتر ه ل ه فیكری یان له ههڵچوونهكانی
و توانای ئهوهی نییه شوێنیان بكهوێت ،ئینجا
به ناچاری له دهرهنجامیشدا ،وهك یاسایهك
كه له زهرورهتهو ه دروستكراوه ،تهركیز بخات ه
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س �هر ئ �هم دواخستنه و ف��ۆڕم�هك�هی «ڕوون
بكاتهوه« .بهاڵم بهالی نووسهری مۆدێرنهو ه
مهسهلهك ه ب ه پێچهوانهوهیه ،دهستهكانی ل ه
ههموو دهنگێك ڕهه��ا و سهربهسته ،دهیخات ه
جووڵهی تۆماركردن (ن�هك دهربڕین) و ههر
لهمهیشهوه لهدایك دهبێت ،دهستی نووسهری
لهم جۆر ه پانتاییهك دهكێشێت ك ه هیچ ئهسڵێكی
نییه -یان الیهنیكهم ،پانتاییهكه هیچ ئهسڵێكی
دیكهی نیی ه جگه ل ه زمان خۆی ،وات ه ئهو شتهی
كه ب���هردهوام ههموو ئهسڵێك دهخ��ات�هو ه ژێر
پرسیار و نێو بازنهی گومان.
* * *
ئێمه ئێستا دهزان��ی��ن دهق دێ��ڕی وشهكان
نیی ه كه مانایهكی تاكڕهههندی تیۆلۆژییانهی
(«پهیامێك» لهالیهن خ��ودای دان���هرهوه) لێو ه
ب �هره �هم ب��ێ��ت .بهڵكو ف �هزای �هك��ی ب��ۆ چهندین
ڕهه �هن��دی ج��ودا وااڵ ك���ردووه ،ل �هم ف �هزای �هدا
نووسین ه جیاوازهكان بهنێویهكتردا دهچ��ن و
دهكهون ه ناكۆكی ،به بێ ئهوهی هیچ یهكێكیان
ئهسڵ بێت :دهق پێكهاتهیهك ه لهو قسانه چنراو ه
كه بهرههمی ههزاران سهرچاوهی ههمهجۆری
كولتوورن .لهمهدا ل ه حاڵهتی بۆڤار و بیكۆشیی ه
دهچ��ێ��ت .ئ��هم دوو ك��ۆپ��ی��ك�هره ()copyists
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ن �هم��ره ،ل� ه ه�هم��ان ك��ات��دا ئ �هم دوو ن��ووس�هر ه
ن��ای��اب و كۆمیدییه ،ق��وواڵی��ی� ه پووچهكهیان
ئاماژه به حهقیقهتی نووسین دهدات .نووسهر
تهنیا دهتوانێت السایی جووڵهیهك بكاتهو ه ك ه
ههمیش ه ل ه پێش ئ �هوهوه بوونی ههیه ،به بێ
ئهوهی ئهم جوڵهیه خۆیشی ئهسڵ بێت؛ ههموو
هێزی ن��ووس �هر ل��هوهدای�� ه چهندین نووسین
تێكهڵ بكات ،ڕووب���هڕووی یهكتریان بكاتهو ه
ب�ه ب��ێ ئ���هوهی پشت ب�ه یهكێكیان ببهستێت.
تهنانهت ئهگهر بیهوێت گوزارشت له خۆییشی
بكات ئهوا دهبێت الیهنیكهم بزانێت ئهو «شته«
ناوهكییهی ك� ه دهی �هوێ��ت «وهری بگێڕێت»
(تهرجهمهی بكات بۆ نووسین) خۆی هیچ نیی ه
جگ ه ل ه فهرههنگێكی ئاماده ،ناتوانرێت تهفسیر
بۆ وتهكانی بدۆزرێتهو ه تهنیا له رێگهی گوتهی
ت���رهوه نهبێت و ئیدی ب �هم ج���ۆره :ئهمه ئهو
شتهیه له گهنجیدا بهسهر تۆماس دو كینسیدا
هات :وهك بۆدلێر دهیگێڕیتهوه ،ئهو خۆی ب ه
زمانی گریكییهوه مهشغوڵ كرد ،ب ه جۆرێك ك ه
كاتێك ویستی هزر و وێنهی زۆر نوێ بۆ ئهم
زمان ه مردوو ه بگوازێتهوه ،ئهوا «فهرههنگێكی
ب��ۆ خ��ۆی دان���ا ك � ه ل � ه ب�هردهس��ت��ی��دا ب���وو ،ئهم
فهرههنگه زۆر بهفراوانتر و ئاڵۆزتر بوو لهوهی
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ك ه له چهقبهستنی بابهت ه ئهدهبییه پهتییهكانهو ه
دروس��ت دهب��ێ��ت» (بهههشت ه دهستكردهكان)
()Paradis Artificiels؛ نووسهر جێگای دانهر
دهگرێتهوه ،ك ه له ههگبهكهیدا ئارهزوو و میزاج
و عاتفه و ڕوانگهكانی ههڵنهگرتووه ،بهڵكو
ئهم فهرههنگه گهورهیهی ههڵگرتووه ك ه به بێ
وهستان نووسینی لێوه دهردههێنێت :ژیان تهنیا
دهتوانێت السایی كتێبهكان بكاتهوه ،كتێبهكانیش
خۆیان هیچ نین جگ ه له تۆڕێك نیشانه .ئهو ه
الساییكردنهوهیهكی لهدهستچوون ،ب �هردهوام
ئهوه تهقلید دهكاتهو ه ك ه دووركهوتۆتهوه.
* * *
كاتێك دانهر دووردهكهوێتهوه و ون دهبێت،
ئهوا بانگهشهكردن بۆ «شكاندنی كۆد»ـی دهق
دهبێته كارێكی بێهووده .لهبهرئهوهی ئهگهر
دهق بدرێته پاڵ دانهر ئهوا مانای وهستاندن
و گهمارۆدان و پێدانی مهدلولێكی بنجبڕه ب ه
دهق .ئهوه داخستنی نووسینه .ئهم تێگهیشتن ه
ب���ه ت���هواوت���ری���ن ش��ی��وه ب���ۆ رهخ��ن��هگ��هرای��ی
دهگونجێت ،ل �هب �هرئ �هوهی ئ �هو كاته ڕهخنه،
لهو دیوی بهرههمی ئهدهبییهوه ،دۆزینهوهی
دانهر و كهشفكردنی الیهنه شاراوهكانی (یان
هیپۆستاسهكانی :وات�ه كۆمهڵگه و مێژوو و
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دهروون و ئازادیی دان �هر) دهخاته ئهستۆی
خ���ۆی���هوه :ب �ه دهس��ت��ڕاگ�هی��ش��ت��ن ب �ه دان����هر و
كهشفكردنی ،ئیدی دهق «تهفسیر»ی خۆی
دهدۆزێتهوه و ڕهخنهگریش دهستی بهسهردا
دهگ���رێ���ت .ك���هوات���ه س �هی��ر ن��ی��ی�ه ك��ه م���اوهی
س �هروهرێ��ت��ی دان���هر ل �ه الی�هن��ی مێژووییهو ه
سهروهرێتی ڕهخنهگر بێت ،ههروهها سهیریش
نییه لهمڕۆدا ڕهخنه (ئهگهرچی نوێیش بێت) ههر
وهكو دانهر ببێته جێگای مشتومڕ ،لهبهرئهوهی
ن��ووس��ی��ن��ی ه��هم��هالی��هن ت�هن��ی��ا پێویستی ب ه
جیاكردنهوه و ڕوونكردنهوهیه و ،كۆدشكاندنی
تێدا نییه بهدوای نهێنییهكاندا .دهشێت بونیاد
له ههموو زمانهكانی و ئاستهكانیدا چاودێریی
بكرێت و به دواداچ��وون بۆ ههموو هێڵهكانی
بكرێت ،بهاڵم قواڵییهكی نییه كه بكرێت كهشف
ب��ك��رێ��ت .ف���هزای ن��ووس��ی��ن ف �هزای �هك �ه دهبێت
بهنێویدا تێپهڕین نهك تێیپهڕێنین .نووسین
ب���هردهوام مانا ب�هره�هم دههێنێت ب �هاڵم بهو
مهبهستهی بیانكات به ههڵم :نووسین ههمیش ه
به سیستماتیكی كاردهكات بۆ دروستكردنی
مانا .لهسهر ئ �هم بنهمایهوه ،كاتێك ئ �هدهب
(ڕهنگه وا باشتر بێت كه لهمه ب �هدوا باسی
نووسین بكهین) ڕهتی دهكاتهوه كه تهرخان
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بێت بۆ دهق (و بۆ جیهان بكات وهك دهق)،
وهك بڵێی «نهێنی»ـی ههر مانایهكی بنجبڕی
ت��ێ��دای�ه ،ئ��هوا ب �هم ك��اره چاالكییهك بهرههم
دهه��ێ��ن��ێ��ت ك��ه دهت��وان��ی��ن ب��ه دژه ت��ی��ۆل��ۆژی
( )counter-theologicalوهسفی بكهین،
ئهوه بهرههم دێنێت كه به واتای ڕاستهقینهی
وشهكه شۆڕشگێڕانهیه :لهبهرئهوهی بهرگرتن
به قهتیسكردن و وهستاندنی مانا ،له دواجاردا
واتای ڕهتكردنهوهی خودا و ڕاگرهكانییهتی،
لهوانه عهقڵ و زانست و یاسا.
* * *
با بگهڕێینهوه بۆ گوزارهكهی بالزاك .هیچ
یهكێك (وات��ه هیچ كهسێك) ئ �هو گ��وزارهی �هی
ن��هی��وت��ووه :س���هرچ���اوهك���هی ،دهن��گ��هك��هی ل ه
شوێنی ڕاستهقینهی نووسینهو ه نایهت ،بهڵكو
ل ه خوێندنهوهو ه دێ��ت .شتێكیتریش ههی ه ك ه
ئهم مهسهلهی ه ڕوونتر دهك��ات�هوه :لێكۆڵینهو ه
نوێیهكانی (ج .پ .ڤێرمانت) ڕۆشناسی دهخهن ه
سهر پێكهاتنی ناڕوونی سروشتی تراژیدیای
گریكی ،دهقهك ه لهم تراژیدیایهدا لهو گوزاران ه
پێكدێت ك� ه وات��ای�هك��ی دووالی��هن��ه (double
)meaningsی�����ان ه�هی�ه؛ ه �هر كهسایهتییهك
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له كهسایهتییهكانی شانۆكه له یهك الیهنهو ه
لێی تێدهگهن (بهدحاڵیبوونی ب�هردهوام ئهوهی ه
كه «تراژیدیا» پێكدههێنێت)؛ لهگهڵ ئهوهیشدا
كهسی وا ههیه دهرك ب ه دوو الیهنیی ههموو
گوتراوێك دهك��ات ،ههروهها دهرك ب ه كهڕیی
ئهكتهرهكانی شانۆكه دهكات كه له بهردهمیدا
گفتوگۆ دهك �هن :ئهم كهس ه هیچ نییه جگ ه له:
خوێنهر (كه له حاڵهتی شانۆدا :بینهره) .لێرهدا
حهقیقهتی نووسینمان ب��ۆ ڕوون دهبێتهوه:
دهق له چهندین نووسینی ههمهجۆر پێكدێت،
ل ه كولتووری جیاوازهوه دێت ،لهگهڵ یهكتریدا
دهكهونه گفتوگۆ ،السایی یهكتر دهكهنهو ه و
دژایهتی یهكتری دهكهن؛ بهاڵم وا پێدهچیت پنتێك
ههیه كه ئهم فرهچهشنییهی ()multiplicity
تێدا كۆدهبێتهو ه و ب ه یهك دهگ��ات .ئهم پنت ه
دانهر نییه ،وهك ئهوهی ب �هردهوام گووتراوه،
بهڵكو خ��وێ��ن�هره :خوێنهر ئ �هو ف�هزای�هی� ه ك ه
ههموو ئهو كۆتهیشنانهی تێدا نیگار دهبێت ك ه
نووسینیان لێ پێكدێت ،به بێ ئهوهی هیچیان
ل�هدهس��ت ب��دات و مهسرهفیان بكات .یهكێتی
دهق له سهرچاوه و ئهسڵهكهیدا نییه ،بهڵكو ل ه
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مهبهست و ئاراستهكهیدایه .بهاڵم وا دهركهوێت
ئهم ئاراستهی ه چیتر ناشێت كهسییان ه و تایبهت
بێت :خوێنهر مرۆڤێكه كه ن ه مێژووی ههی ه و
نه بایۆگرافی و ن ه سایكۆلۆژیا .ئهو هیچ نیی ه
جگ ه لهو كهسهی ل ه یهك كێڵگهدا ههموو ئهو
ڕهگهز و شوێنهوارانه كۆ دهكاتهو ه ك ه نووسین
وه شتێكی
[یان دهق] ـیان لێ پێكدێت .لهبهرئه 
سهخیفه گوێمان لێ بێت بهناوی هیومانیزمێكهوه
سهرزهنشی نووسینی نوێ دهكات ك ه خۆیشی،
ب ه جۆرێك دووڕییهوه ،پشتیوانه بۆ سهرخستنی
مافهكانی خوێنهر .ڕهخنهی كالسیكی ،ههرگیز
بایهخی ب�هم خوێنهره ن���هداوه؛ لهبهرئهمه ل ه
ئهدهبیشدا هیچ مرۆڤێك بوونی نیی ه جگ ه لهو
كهسهی كه دهنووسێت.
ئێم ه لهمڕۆدا چیتر لهم جۆر ه ههڵگهڕانهوهیهی مانا
غافڵ نین ،ك ه كۆمهڵگهكهمان بههۆی شانازییكردن
ب ه پاڵهوانهكانهو ه ڕهت��ی دهك��ات �هوه ،فهرامۆشی
دهكات ،دهیخنكێنێت و وێرانی دهكات .دهیشزانین
بۆ ئهوهی نووسین داهاتووی خۆی وهربگرێتهوه
دهبێت ئهفسان ه ههڵبگهڕێنێتهوه :مهرگی نووسهر
ئهو باجهی ه ك ه لهدایكبوونی خوێنهر پێویستییهتی.
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ئهم وتارهم لهم سێ سهرچاوهیهو ه كردوو ه
ب ه كوردی:
 روالن ب��ارط :در السيميولوجيا ،ترجمة،عبدالسالم بنعنبد العالي ،دار توبقال للنشر،
دار البيضاء -المغرب ،الطبعة الثالثة,1993 ،
ص.87-81
 روالن ب���ارت :نقد و حقيقة ،ترجمة :د.منذر عياشي ،األعمال الكاملة  ،3مركز اإلنماء
ال��ح��ض��اري ،الطبعة األول���ى ،س��وري��ة،1994 ،
صص .25-15
 Roland Barthes: The Death ofthe Author, Translated by: Richard
,Howard
http://www.tbook.constantvzw.
_org/wp-content/death
authorbarthes.pdf
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ئوبێكتیڤیزم
ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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شتێك پێش ههموو شتێكی دیكهیه .گوێیان
لێ پڕكردووین و كاسیان كردویین :ئهویش
ئوبێكتیڤیزمه .ئهم ه ل ه مادهی ڕهخنهی ئهدهبیدا
چییه؟ تایبهتمهندیی ئهو كار ه جۆریی ه (نهوعییه)
چییه ،ك ه «ل ه دهرهوهی ئێمهو ه بوونی ههیه«؟(.)1
پێدهچیت ئهم «دهرهوه«یه ،زۆر بهرههمدار بێت،
چونك ه «نائاساییهكان» (شازهكان)ی نێو ڕهخن ه
دیاریدهكات ،بۆی ه دهبێت ب ه ئاسانی لهسهری
ڕێبكهوین .ئهم بهرههمداریی ه لهوێو ه دێت ،ك ه
ل ه گۆڕاوهكانی هزرمان ڕزگ��ارب��ووی��ن .لهگهڵ
ئهوهیشدا ،ئێم ه ب���هردهوام پێناسهی جیاوازی
پێدهدهینهوه.
ل ه كۆندا ئهم دهرهوهی ه عهقڵ ،سروشت ،زهوق
و ..هتد بوو ،بهاڵم لهمڕۆدا ژیانی نوسهر ،ههر وهك
«یاساكانی ڕهگهز» و مێژووه .ئهوهتا لهمڕۆدا
دیسانیش پێناسهكی دیكهی جیاواز دهبینین.
ئهوان پێماندهڵێن ،كاری ئهدهبی «كڵێشهكان»
ل ه خۆدهگرێت .دهكرێت ئهمان ه ب ه پشتبهستن ب ه
«یهقینهكانی زمان» و «مهرجهكانی هاوسهنگیی
دهروونی» دهریانبهێنین.
دهتوانین سهرنج ل �هو ه ب��دهی��ن ،ك ه نموون ه
تارماییهكان ل��ێ��رهدا تێكهڵ ب ه یهكتری دهب��ن،
بهاڵم ئهوهی یهكهمیان (وات ه یهقینهكانی زمان)
74

سیستهمێكی فهرههنگییانهی ههیه :لهبهرئهوهی
كاتێك مرۆڤ كۆرنای ،مولێر ،راسین دهخوێنێتهوه
دهبێت ل ه تهنیشتی خۆیهو ه فهرههنگی كایرۆ
(فهرههنگێكی كالسیكیی فهرهنسییه) دابنێت.
بهڵێ ،بێگومان دهبێت ئهم ه بكهین .داخۆ كهسێك
ههی ه بهم ه ڕازی نهبێت؟ ،ب��هاڵم ئ �هی چی ل ه
واتای وش ه ئاشناكان بكهین ،ئهو وشانهی ك ه
دهیانزانین وپێویستمان ب ه فهرههنگ نییه؟ ئهوهی
ك ه ناوی دهنێین (دهمانهوێت ئهم ه ئایرۆنییهك
بێت) «یهقینهكانی زم��ان» ،یهقینهكانی زمانی
فهرهنسی ،یان یهقینهكانی فهرههنگ نییه.
ئهوهی ل ه ناڕهحهتی (یان ل ه دڵخۆشی)یهو ه
دهكهوێتهوه ،ئهوهی ه ك ه زمانی بهكارهێنراو هیچ
نییه جگ ه ل ه مادهی زمانێكی دیكه ،ك ه دژ بهوهی
یهكهمیان نیی ه و پڕییهتی ل ه گومان :ئهم زمانهی
دووهمیان ،ئهم زمان ه قووڵ و فراوان و ڕهمزییه،
ك ه كارهكهی لێ دروستدهكرێت ،گهر ب ه وردییش
دیاریبكهین ،زمانی وات��ا فرهجۆرهكانه ،بۆ چ
كهرهستهیهك ل ه كهرهستهكانی بهدیهێنان و بۆ
چ فهرههنگێك ملكهچ دهكات؟( )2دهكرێت ههمان
شت دهرب����ارهی «هاوسهنگیی دهروون���ی»ش
بووترێت .ب ه چ كلیلێك دهیخوێننهوه؟ ڕێگای
ج��ی��اواز ههی ه بۆ ناونی ڕهف��ت��ار ه مرۆییهكان،
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ه��هر ك � ه ن���اوی لێدهنێین ،ئ��ی��دی دهت��وان��ی��ن ب ه
چهندین شیواز وهسفی بكهین :پێشمهرجهكانی
دهروونیشیكاریی جیاواز ه لهو پێشمهرجانهی ل ه
دهروونناسی ڕهفتاریدا پهیڕهوییان لێدهكرێت،
ئ��ی��دی ل��� ه ب���وارهك���ان���ی ت��ری��ش��دا ب���هم ج���ۆره.
دهرووناسیی بااڵدهست ههر وهك دوا پهناگهیهك
دهمێنێتهوه ،ههموو خهڵكی دهت��وان��ن بیزانن.
مادام وایه ،ههستێكی گهور ه ب ه دڵنیایی (یهقین)
دروستدهكات .بۆ بهدبهختی وهها ویستراو ه ئهم
دهروونناسیی ه ل ه ههموو ئهو شتان ه دروستبكرێت،
ك ه ل ه قوتابخانهدا دهرهبارهی ڕاسین و كۆرنیی ه
و ئهوانیتر فێریبووین ،ئهمهیش ب �هو پ�هڕی
دڵنیاییهو ه دهمانگهڕێنێتهو ه بۆ الی نوسهر،
چونك ه ئ �هو وێن ه وهرگ��ی��راو ه بهكاردههینێت،
ك ه لهبارهیهو ه دهیزانین :ئای چهند قسهیهكی
جوانه! .ههمان شت دهربارهی كهسایهتییهكانی
«ئهندرۆماك»یش دهوت��رێ��ت ،ئهوان ه «شێتن،
ئهگهرچی ئارهزووهكانیان بۆگهنیشی كردوو ه و
..هتد»( ،)3ئهم ه وهالنانی بێهوودهییه ،ك ه پووچی
دهكات ه باجهكهی ،ب ه بێ ئ �هوهی م��رۆڤ خۆی
ل ه ههڵ ه ببوێرێت ،ب �هاڵم دهرب���ارهی «بونیادی
ڕهگ �هز»،دهم��ان �هوێ��ت زیاتر بزانین :سهدساڵ
ت��ێ��پ �هڕی��وو ه و ئێم ه ه���هر دهرب�����ارهی وش �هی
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«بونیاد» قس ه دهكهین ،بهاڵم چهند ڕێبازێكی
ب��وون��ی��ادگ �هری ب��وون��ی��ان ه �هی �ه :بونیادگهریی
پێكهاتهیی ،بونیادگهریی فینۆمینۆلۆژی و..هتد.
مهبهست ل ه كام ڕێبازی بونیادگهرییه؟ چۆن
دهتوانین بونیاد كهشفبكهین ،ب ه بێ ئهوهی پشت
ب ه نموونهیهكی میتۆدی ببهستین؟ داخۆ كاری
ئ �هدهب��ی ب� ه ڕێگایهكی ت��راژی��دی��دا ڕۆیشتووه،
لهبهرئهوهی یاسای تراژیدیا بههۆی تیۆرسێن ه
كالسیكییهكانهو ه ناسێنراوه ،بهاڵم ئهی كهوات ه
دۆخی «بونیاد»ی ڕۆم��ان چی بهسهردێ ،كه
باری دژایهتیكردنی «شاز»هكانی ڕهخنهی نوێی
دهخرێت ه ئهستۆ؟
كهوات ه ئهم كڵێشان ه هیچ نین ،جگ ه ل ه چهند
ت��اق��ی��ك��ردن�هوهی�هك .ئ �هگ �هر ب � ه وات���ا ح �هرف��ی و
بهرتهسكهكهی وهریبگیرێن ،دهبینین ئ �هوهی
یهكهمیان ئایرۆنییه ،ی��ان گ �هر بمانهوێت ب ه
جۆرێكی تر بیڵێین ،دهكهوێت ه دهرهوهی ههموو
گ��ون��ج��ان��ێ��ك�هوه ،ئینجا ك �هس��م��ان نهبینیووهو
ههرگیزیش كهس نابینین ،ك ه دژ بهو ه بێت گوتار
واتایهكی حهرفییانهیشی ههیه ،ك ه فیلۆلۆژیا ل ه
كاتی پێویستدا پێمانی ڕادهگهیهنێت.
ب ه بڕوای ئێمه ،مهسهلهك ه ئهوهیه ،ك ه بزانین
داخۆ حهقمان ه یان حهقمان نیی ه ك ه لهم گوتار ه
77

حهرفییهدا مانای دیك ه بخوێنینهو ه ك ه لهگهڵیدا لێكدژ
نهبێت .دهزانین فهرههنگ وهاڵمی ئهم پرسیارهمان
ناداتهوه ،بهاڵم ئهوهی وهاڵمدهداتهوه ،بڕیارێكی
ب ه كۆمهڵ ه دهربارهی سروشتی ڕهمزییانهی زمان.
ههمان شت دهربارهی «كڵێشهكان»ـی دیكهیش
دهوترێن :پێشتر ئهمان ه سهرجهمی تهفسیرهكان
بوون ،لهبهرئهوهی ههر ل ه پێشترهو ه گریمانهی
ههڵبژاردنی نموونهی دهروونی یان پهروهردهیی
دهكهن.
دهشێت ئهم سیستهم ه -بهو جۆرهی ههیه-
ببیت ه سیستهمێكی ههمهجۆر ،كهوات ه ئهمهیش
واتای ئهوهی ه ك ه ههر ئوبێكتیڤیزمێكی ڕهخنهیی
بهند نیی ه ب ه ههڵبژاردنی سیستهمهكهوه ،بهڵكو
پهیوهست ه ب ه وردهكاریی پراكتیزهكردنی ئهو ه
نموونهیهو ه ك ه بۆ كارهك ه ههڵبژێردراوه .ب ه
ههرحاڵ ئهم ه شتێكی كهم نییه ،بهاڵم لهبهرئهوهی
ڕهخنهی نوێ ههرگیز شتێكی نوێی نهوتووه،
ئوبێكتیڤیزمێكیشی دامهزراندوو ه ك ه ل ه دۆخی
هاوسهنگیدایه ،بۆی ه هیچ پێویست نیی ه جاڕی
جهنگی ل� ه دژ ب��درێ��ت .ههمیش ه پۆتێنشیهلی
رهخنهیی سیستهمی پهیامهك ه ههڵدهبژێرێ.
ئهوهیش ههڵبژاردنێك ه وهك ههڵبژاردنێكی دیكه،
بهاڵم با بزانین باجهكهی چیی ه و چۆن دهكرێت.
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الیهنگرانی ئهم ئاراستهی ه پێیانوای ه دهبێت
«م��ان��ای وش��هك��ان ب��پ��ارێ��زرێ��ن» .ب � ه ك��ورت��ی
دهتوانین بڵێین ههر وشهیهك تهنیا یهك مانای
ههیه :ئا ئهو ه مانا ڕاستهقینهیهكهیهتی .ئهم رێباز ه
بهشێوهیهكی ههلپهرستانه ،دهبێت ه مایهی گومان
و خراپتریش .دهبێت ه مایهی ئهوهی وێن ه ببێت ه
شتێكی گشتی ئاستنزم :لهبهرئهوهی لهالیهكهو ه
ههر ب ه سادهیی قهدهغهكاری دهك��ات (دهبێت
نهڵێین تیتۆس لهبهرئهو ه بێرنسی كوشتوو ه
ك ه بێرنس ن �هك��وژراوه) ،لهالیهكی دیكهیش ل ه
بههاكهی كهم دهكاتهوه ،بهوهی ك ه حهرفییان ه
ئایرۆنی ل ه نێویدا دروستبكات (ئ �هو ه نیرۆنی
ههتاو ب ه فرمێسكهكانی جۆنییهو ه دهبهستێتهو ه
دهگ��هڕێ��ت��هو ه ب��ۆ ك����ردار «ئ���هو ه���هت���اوهی ك ه
چ��ۆم�هك�هی وش��ك��ك��رد» ،ی��ان ب��ۆ «خ��وازهی �هك
ك ه ل ه فهلهكناسییهو ه وهرگ��ی��راوه«) .لهالیهنی
سێیهمیشهوه ،جهخت لهسهر ئهو ه دهكهینهوه ،ك ه
وێن ه تهنیا مۆركی سهردهمێكی دیاریكراوی ههی ه
(دهبێت ههست بهو ه بكهین ،ك ه ههر دهروونێك
ل ه ههناسهداندایه ،چونك ه ههناسهدان ل ه سهدهی
نۆزدهدا مانای پشوودانی ههبووه).
بهم جۆر ه ل ه خوێندنهوهدا وانهیهكی نایاب
وهردهگرین :دهبێت شاعیرهكان بخوێنینهو ه ب ه
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بێ بانگهشهی پهیامێك ل ه سهرووی وشهكانهوه:
قهدهغهی ه بهێڵین تێڕوانینێك ههبیت ك ه بچێت ه
س �هرووی ئهم وش ه زۆر ساد ه و ساكارانهوه
ئ �هگ �هرچ��ی س �هردهم �هك � ه ب � ه ههرجۆرێكیشبهكاری بهێنێت -بۆ نموون ه وشهكانی :بهندهر و
دهسهاڵتداری و فرمێسك .ئهمهیش واتای ئهوهی ه
ك ه چیتر وشهكان بههایهكی مهرجهعییان نییه،
بهڵكو تهنیا بههایهكی بهكاربردنیان ههیه :بۆ
گهیاندن بهكاردههێنرێن ،نهك بۆ ناردنی پهیام،
لهمهیشدا ل ه سادهترین پرۆسهكانی ئاڵوگۆڕی
بازرگانی دهچێت .ب ه كورتی ،سیستهمی زمانی
تهنیا یهك دڵنیایی (یهقین) دهخاتهڕوو :دڵنیایی
ئاستنزم :كهوات ه ئهمهیش ئهو شتهی ه ك ه ههمیش ه
ههڵیدهبژێرین.
ئ �هم پهیام ه قوربانییهكی دیكهیشی ههیه:
ئهویش كهسایهتییه .كهسایهتی ئامانج ه بۆ پێكان
لهالیهن قهرزێكی زێدهڕهوانهو ه و گاڵتهجاڕانهوه،
لهبهرئهوهی مافی ئهوهی نیی ه خۆی بهكاربهێنێت،
ههقی ئهوهی نیی ه ههستهكانی خۆیشی دهرببڕێت:
بهاڵم بونیاد ،چهپكێك ه ك ه پۆتێنشیهڵی ڕهخنهیی
نایناسێت( .ئۆرێست و تیرۆس ناتوانن درۆ لهگهڵ
خۆیاندا بكهن ،).ههروهها تارماییش (ئێریگیل
ئهشیلی خۆشدهویست ب ه بێ ئهوهی بڕوای وا
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بێت ،یان شكی ئهو ه بكات ،ك ه دڵی بۆی لێدهدات).
ئ �هم ڕوون و ئاشكرایی ه سهرسوڕهێنهرهی
ب��وون�هوهران و پهیوهندییهكانیان ،تایبهت نیی ه
ب ه خهیاڵ .ژیان بهالی گریمانهی ڕهخنهییهوه،
ڕوون و ئاشكراییه :ب �هاڵم خ��ودی ئاستنزمیی
پهیوهندیی ن��ێ��وان م��رۆڤ و جیهان ل� ه كتێبدا
هاوسهنگ دهك��ات �هوه .دهڵێن بێ س��وود ه وا ل ه
م��رۆڤ بكهیت ل ه كارهكهی راسیندا شانۆیهك
بۆ خێزانهكان ببینێت .ئهم ه بهشێك ه ل ه دۆخی
بااڵدهست ،ههروهها بێ ئاكام ه لهو پهیوهندییهی
ه��ێ��زهك��ان �هوه ،ك � ه درام��اك��ان��ی ڕاس��ی��ن دهری���ان
دهخات ،بگهین ه ئهو باوهڕی ك ه دهسهاڵت ههموو
كۆمهڵگاكان دروستدهكات .ئهم ه دانپێدانانێكی
كردهیی ه ب ه ئامادهیی هێز ل ه ژیانی مرۆڤایهتیدا،
ئهم دانپێدانانهیش ل ه میزاجێكی میانڕهوهو ه دێت.
ئهدهب ئهگهرچی كهمتر قێزهونه ،بهردهوام
س��هرن��ج��ی ل���هس���هر ئ����هو خ �هس��ڵ �هت � ه زهق����هی
ههڵوێست ه ئاستنزمهكان دهربڕیوه ،لهبهرئهوهی
ئ����هدهب ،رێ��ك ئ��هو قسهی ه ك � ه ل � ه پهیوهندیی
ب��او پهیوهندییهكی س �هرهك��ی دروس��ت��دهك��ات.
ل �هم �هی��ش �هو ه پ �هی��وهن��دی��ی �هك��ی ئ��اش��ك��راك �هران � ه
دروستدهكات .بهم جۆر ه دهبینین پۆتێنشیهڵی
ڕهخنهیی تهنیا بۆ ئهو ه بهكاردههێنرێت ،ك ه ل ه
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ههموو شتێك تراومایهك كهم بكاتهوه :ئهوهی ل ه
ژیاندا ئاستنزم دهردهكهوێت ،دهبێت بێدار نهبێت.
ئهو شتهی ك ه ل ه كاری ئهدهبیدا ئاوهها نهبێت،
دهبێت ب ه پێچهوانهو ه بكرێت ه شتێكی ئاستنزم:
رهنگ ه ئهم ه ئێستاتیكایهكی تاقان ه بێت .ژیان ب ه
بێدهنگی مهحكوم دهكات و كاریش ب ه نا-مانا.
سهرچاوه:
روالن بارت ،نقد وحقيقة (األعمال الكاملة  ،)3ترجمة:د .منذر عياشی ،مركز اإلنماء الحضاری ،الطبعة األولى،
حلب-سوريا ،1994 ،ص.48-41
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ل ه بهرههمی
ئهدهبییهو ه بۆ دهق
ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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ئاشكرای ه ك ه ماوهی چهند ساڵێكه ،گۆڕانێك
ل ه تێگهیشتنماندا بۆ زمان رووی��داوه ،ئینجا بۆ
بهرههمی ئهدهبی ،ك ه النیكهم بوونێكی دیاری
ههی ه و لهمهیشدا قهرزاری زمانه .ئهوهش روون ه
ك ه ئهم گۆڕان ه پهیوهست ه بهو پهرهسهندنهوه،
ك ه ههنووك ه ههندێك ل ه بوارهكانی توێژینهو ه
ب ه خ��ۆی��ان�هوهی دهبیننن ،ل�هوان� ه زمانناسی و
ئهنترۆپۆلۆژیا و ماركسیزم و دهروونشیكاری
(ل����ێ����رهدا ك��� ه دهس�����ت�����هواژهی «پ���هی���وهس���ت»
بهكاردههێنین مهبهستمان لێی مانایهكی بێالیهنه،
لهبهرئهوهی ناتوانین ب ه وردی كاری دیاریكردن
و مهرجداركردن بهڕێوهبهرین ،تهنانهت ئهگهر
فرهیی و دیالهكتیكییانهیش بێت) .ئهو كواڵێتییهی
ك ه چهمكی «بهرههمی ئهدهبی» بهخۆیهوهی
بینیووه ،ب ه زهرورهت بههۆی تازهبوونهوهی
ئ �هو توێژینهوهكانی ئ �هو ب��واران � ه نییه ،بهڵكو
بهر ل ه ههر شتێك بههۆی بهیهكگهیشتنی ئهو
توێژینهوانهوهی ه لهسهر ئاستی ئوبێكتێك ك ه
سهر بههیچیان نییه .دهتوانین جهخت لهسهر
ئهو ه بكهینهوه ،تهواوكاریی توێژینهوهكان ،ك ه
لهمرۆدا وهك��و بههایهكی گ �هورهی لێكۆڵینهو ه
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تهماشادهكرێت ،تهنیا ب ه ڕووبهڕووبوونهوهی
ن��ێ��وان زانست ه پسپۆرییهكان ڕوون�����ادات .ل ه
ئاگربهستتدا ڕوون�����ادات ،بهڵكو ئ �هو كات ه ب ه
ك��ردار ڕوودهدات (ن �هك تهنیا ب ه خولیایهكی
ڕاستگۆیانه) ك ه هاوكاریی نێوان توێژینهو ه
كۆنهكان درزدهب���ات ،ئهمهیش ئ�هو شتهی ه ك ه
بههۆی شهپۆلی مۆدێلهكانهو ه ب ه تووندوتیژیی
ڕوودهدات ،ل ه ب �هرژهوهن��دی بابهتێكی ن��وێ و
زمانێكی نوێ ،ك ه پهیوهندییهكیان بهو دۆخهیانهو ه
نیی ه وا لهنێو ئ �هو زان��س��ت��ان�هدا ههیانبوو ،ك ه
دهمانویست ڕووب �هڕووی یهكترییان بكهینهوه.
ئهم زهحمهتییهی پۆلێنكردن ئهو شتهیه ،ك ه ڕێ
ب ه دهستنیشانكردنی جۆرێك ل ه گۆڕان دهدات.
سهرهڕای ئهمهیش ،نابێت ئهو گۆڕان ه ل ه ڕادهی
خ��ۆی گ �هورهت��ر بكهین ك� ه ب�هس�هر بهرههمی
ئهدهبیدا هاتووه .مهسهلهك ه زیاتر ل ه ههژاندنێكی
ئیپستمۆلۆژی دهچێت ،نهك دابڕانێكی ڕاستهقینه.
ئهم دابڕان ه وهك چهندین جاریش وت��راوه ،له
سهدهمی پێشوودا ،لهگهڵ دهركهوتنی ماركسیزم
و فرۆیدیزمدا ڕوویدا .لهو كاتهو ه تا ئێستا هیچ
دابڕانێكی دیك ه ڕووی��ن �هدا .دهیشتوانین بڵێین
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ئێم ه م��اوهی سهد ساڵ ه ل ه دووبارهكردنهو ه و
جووینهوهدا دهژین .مێژوو ،مێژووی ئهمڕۆمان،
تهنیا دهرفهتی الدان و ههمهجۆری و تێپهڕین و
جێهێشتنامان پێدهدات .ههروهكو چۆن زانستی
ئهنتیشتاین پێویستی بهوهی ه پنتێكی مهرجهعی ل ه
بابهتی توێژینهوهكهدا لهبهرچاوبگیرێت ،ههر بهو
جۆرهیش ئهو كاریگهرییهی ك ه ل ه تێكهڵكردنی
ماركسیزم و ف��رۆی��دی��زم و بونیادگهرییهو ه
دروستبووه ،پێویستیش ه ل ه بواری ئهدهبدا ،ب ه
چاوێكی ڕێژهگهرایان ه ل ه پهیوهندییهكانی نوسهر
و خوێنهر و تێبینهر (وات ه ڕهخنهگر) بڕوانرێت.
ل ه بهرامبهر بهرههمی ئهدهبیدا –ئهم ه چهمكێك ه
ك ه ل ه زووهو ه ههتاكو ئێستایش ب ه تێڕوانینێكی
نیوتنییانهی ناڕێژهیی لێیڕوانراوه -پێویست
بوو بابهتێكی نوێ دابمهزرێت ،ك ه بهرهنجامی
ههژاندن ،یان ههڵگهڕاندن ههوهی كهتیگۆرییهكانی
پێشتربوو .ئ���هم ب��اب�هت� ه «دهق» ب���وو .ئ �هو ه
لهبیرناكهم ك ه بهكارهێنانی ئهم دهستهواژهی ه
وهك��و م��ۆدی لێهاتوو ه (م��ن خۆیشم زۆرج��ار
بهكاریدههێنم) .لهسهرئهم بنهمایهو ه ههندێك
كهس ب ه چاوێكی پڕ گومانهو ه سهیریدهكهن،
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بهاڵم رێك لهبهرئهم هۆكار ه دمهوێت ههندێك
دۆزی سهرهكی بهێنمهو ه بیری خۆم ،ك ه ب ه بڕوای
من دق لهگهڵیاندا ب ه یهك دهگ��ات .ئهم دۆزان ه
سهلماندنهكانن ،نهك پرۆسهكانی بهڵگههێنانهوه،
كۆمهڵێك مامهڵهن ك ه وای پێباشتر ه زیاتر ل ه
مهجازهو ه نزیك بێت .ئهم دۆزانهیش پهیوهستن
ب ه میتۆد ،ڕهگهز ،نیشانه ،فرهیی ،بنهچ ه (سوالله)،
خوێندنهو ه و چێژهوه.
 .1نابێت وهها مامهڵ ه لهگهڵ دهقدا بكرێت ك ه
بابهتێكی بهش بهش ه و ملكهچی حیسابكردنه،
بێهوودهی ه گهر ههوڵبدهین جیاكارییهكی ماتریالی
بكهین لهنێوان بهرههم ه ئهدهبییهكان و دهقهكاندا،
ههروهها ب ه تایبهت نابێت بڵێین بهرههم كالسیكیی ه
و دهق پێشكهوتنخوازانهیه ،مهسهلهك ه پهیوهست
نیی ه ب��هوهی ب ه ن��اوی مۆدێرنهو ه لیستێك بۆ
وهرگرتنی خهاڵتهكان دروستبكرێت و بانگهش ه بۆ
ئهو ه بكرێت ،ك ه ههندێك ل ه بهرههم ه ئهدهبییهكان
ئامانجهكهیان پێكاو ه و ههندێكی دیكهیان بههۆی
كۆنتێكست ه زهمهنییهكهیانهو ه نهیانپێكاوه .دهشێت
ل ه بهرههم ه كۆنهكاندا دهقهكان بوونیان ههبێت،
ههر بهو جۆرهی ك ه زۆرێك ل ه بهرههمهێنراو ه
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ئهدهبیی ه هاوچهرخهكان دهق نین .جیاوازی
نێوانیان ئهوهی ه ك ه بهرههم پارچهیهك ماتریاله،
پانتاییهكی ل ه ف��هزای كتێبهكان داگیركردوو ه
(ب���ۆ ن��م��وون � ه ك��ۆگ��اك��ان��ی ك��ت��ێ��ب) ،ب���هاڵم دهق
كایهیهكی میتۆدییه .ئهم بهرامبهركردنهوهی ه ئهو
جیاكارییهمان بیردهخاتهو ه ك ه الك��ان لهنێوان
«ڕی��اڵ��ی دهروون�����ی» و «ڕی�����اڵ»دا دهی��ك��ات:
یهكهمیان ئ��ام��اژهی بۆ دهك��رێ��ت و دووهم��ی��ان
ئهرگومێنتی بۆ دههێنرێتهوه ،ههروهها بهرههم
دهبینرێت (ل ه كتێبهكاندا ،ل ه ڕهفهی ئهرشیفهكان
و ل ه پرۆگرامهكانی تاقیكردنهوهدا) ،بهاڵم دهق
پاساو دهدرێ���ت و ب ه گ��وێ��رهی ههندێك ڕێسا
(یان دژی ههندێك ڕێسا) قسهدهكات ،بهرههم
ب ه دهستهو ه دهگیرێت ،بهاڵم دهق زمان لهخۆیی
دهگرێت و تهنیا ل ه گوتاردا بوونی ههی ه (یان
با بڵێین دهق ل ه گوتاردا ههی ه بهو جۆرهی ك ه
پێناسهدهكرێت) .دهق بهشبهشكردنی بهرههم
نییه ،بهڵكو بهرههم پۆشاكیی وههمییانهی دهقه،
ب ه گوزارشتێكی دیكه :دهق خۆی ناناسیت تهنیا
لهنێو كار و بهرههمهێناندا نهبێت .لهمهو ه دهگهین ه
ئ �هو ئهنجامهی ،ك� ه دهق ناتوانێت بوهستێت
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(بۆ نموون ه ل ه ڕهف �هی ئهرشیفهكاندا) .جووڵ ه
بهردهوامهكهی ،بریتیی ه ل ه تێپهڕین و بهزاندن
(دهتوانێت بهرههمی ئهدهبی و بگر ه چهندین
بهرههمی دیكهیش تێپهڕێنێت).
 .2دهق ل ه ئهدهبی «باش»دا قهتیس نابێت.
دهق ناچیت ه نێو ڕیزبهندیی هیرارشییهوه،
ب��گ��ر ه ت��هن��ان��هت ن��اچ��ێ��ت �ه ن��ێ��و داب �هش��ك��اری��ی
ڕهگهزهكانیشهوه .ب ه پێچهوانهوه ،ئهو شتهی
ك ه دهق دیاریدهكات ،تواناكهیهتی بۆ ههژاندنی
پۆلێنكارییه كۆنهكان .دهبێت «ژۆرژ باتای»
بخهینه نێو چ كهتیگۆرییهكهوه؟ داخ��ۆ ئهم
نوسهر ه چیرۆكنووس ب��ووه یان شاعیر یان
وتارنووس؟ داخۆ ئابوریناس ه یان فهیلهسوف
ی���ان س��ۆف��ی؟ وهاڵم����دان����هوهی ئ���هم پ��رس��ی��ار ه
ئهوهند ه سهخته ،ك ه زۆربهی كتێب و نوسینی
سهر ب ه قوتابخانهكان (وات ه قوتابخان ه ئهدهبی و
فیكرییهكان) وایان به باشتر زانیوو ه ههر قس ه
ل ه باتای نهكهن و لهبیری بكهن .ڕاستییهكهی
ئهوهیه باتای كۆمهڵێك دهقی نووسیوه ،ڕهنگ ه
هیچیشی نهنووسیبێت ،تهنیا یهك دهق نهبێت،
كه له ههموو دهقهكان پێكهاتووه .ئهگهر دهق
كێشهكانی پۆڵێنكردن دهخاتهوه ڕوو (ك ه ئهم ه
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یهكێك ه ل�ه وهزی��ف �ه كۆمهاڵیهتییهكانی) ،ئ�هوا
لهسهری پێویسته بهردهوام پهیوهست بێت بهو
شتهوه ،ك ه «سۆلهرس» پێیدهڵێت «ئهزموونی
س��ن��وور» .پێشتر «تیبۆدی» دهرب���ارهی ئهو
بهرههمانه دووابوو ،كه له سنوورهكاندا بوونیان
ههیه (وهك��و «ژیانی ڕانسی» شاتوبریان ،ك ه
لهمڕۆدا وهك دهق دهردهكهوێت) :دهق ئهوهی ه
ك ه ل ه سنوورهكانی ڕێزمانی قسهكردندا بوونی
ههی ه (له سنورێكدا ك ه بشێت بخوێنرێتهوه) .ئهم
ئایدیای ه پهیوهندییهكی ئهوتۆی به ڕهوانبێژییهو ه
نییه .ب ه مهبهستی ڕیزكردن و دیاریكردنی باش
و خراپ پهنای بۆ نابرێت :دهق رێك ههوڵدهدات
خۆی بخاته ئهودیوی سنوورهكانی بۆچوونی
ب���اوهوه (داخ���ۆ ب��ۆچ��وون��ی ب���او ،ك �ه كۆمهڵگ ه
دیموكراسییهكانمان پێكدههێنێت و میدیا پهرهی
پ��ێ��دهدات ،ب ه سنوورهكانی و كۆتاییهكهی و
تواناكهی بۆ سهركوتكردن و گهمارۆكهی و
چاودێرییهكهیدا ناناسرێتهوه؟) .دهق ههمیش ه
داهێنان و بیدعهیه ،دهرچ��وون �ه له سنووری
بۆچوونه باوهكان.
 .3دهق نزیك دهكرێتهو ه و بهراورد ب ه نیشان ه
دهرك��ی پێدهكرێت ،بهاڵم بهرههم ل ه مهدلولدا
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گیردهخوات .دهتوانین دوو جۆر دهاللهت بدهین ه
پاڵ ئهم مهدلوله :یان دهبێت وهك دهاللهتێكی
دی���ار سهیریبكهین ،ئ��ی��دی ئ��هو ك��ات� ه ب�هره�هم
دهبێت ه ئوبێكتی زانستێك ،ك ه بایهخ ب ه مانای
حهرفییان ه دهدات ،وات ه دهبێت ه بابهتی فیلۆلۆژی،
یاخود دهبێت ب ه ڕاناوێكی ن��ادی��اری دابنێین،
ئهو كات ه دهبێت ههڵكۆڵینی بۆ بكهین و بهرههم
دهبێت ه ئوبێكتی تهفسیر (تهفسیری ماركسی یان
دهروونشیكاری یان ئوبێكتگهرایی ،)...پوختهی
قس ه ئهوهی ه ك ه بهرههم وهك نیشانهیهكی گشتی
ئیش دهكات .بۆی ه ئاسایی ه ك ه پۆلێك دامهزراوهی
نێو ئیمپراتۆریای نیشان ه و هێما بنوێنێتهوه ،بهاڵم
دهق ،ب ه پێچهوانهی ئهوهوه ،پاشهكشهی بیكۆتای
مهدلول دهنوێنێتهوه .دهق توانای درێژبوونهوهی
ههیه .بواری دهق بواری «دال»ه .نابێت وهها
ل ه «دال» تێبگهین ،ك ه «بهشی یهكهمی مانا»
و ههڵگر ه ماتریالییهكهی مانایه ،بهڵكو ههڵگری
ئهو شتهیه ،ك ه دوای تۆزێكیتر دێت .ب ه ههمان
شێو ه ناكۆتاییبوونی «دال» ئاماژ ه بهو شت ه
نادات ،ك ه زمان ناتوانێت گوزارشتی لێبكات (واته
بۆ مهدلولێك ك ه ناكریت دهرببڕدرێت) ،بهڵكو
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ئاماژ ه بۆ ئایدیای «گهمه« دهكا ،بهبیرههمهێنانی
ب��هردهوام��ی «دال» لهنێو ب���واری دهق���دا (ی��ان
ب��ا بڵێین ك� ه دهق ب��وارهك �هی �هت��ی) ب� ه گوێرهی
گهشهكردنێكی ئۆرگانیكی ،ی��ان ب� ه گوێرهی
ش��ێ��وازی هێرمینۆتیكی ڕوون����ادات ،بهڵكو ب ه
گوێرهی جوڵهیهكی زنجیرهیی بهدوایهكداهاتووی
بهیهكداچوون و گۆڕان ڕوودهدات .ئهو لۆژیكهی
ك ه دهق بهڕێوهدهبات لۆژیكێكی تێگهیشتنسازی
نیی ه (ك ه بۆمان دیاریبكات بهرههمهك ه «دهیهویت
بڵێت چ��ی» و ئامانجی چییه) ،بهڵكو لۆژیكی
ڕهگ �هزدۆزی��ی �هك��ان �ه .ئاستهنگ و تێپهڕین و
ن��اردن �هك��ان ل��ێ��رهدا ج��ۆرێ��ك دهرب��ڕی��ن��ی وزهی
رهمزیین (ك ه ئهگهر مرۆڤ دهستبهرداریان ببێت،
دهمرێت) .بهرههمی ئهدهبی (ل ه باشترین حاڵهتدا)
ب ه ڕادهیهكی الواز ڕهمزییه( .ڕهمزیبوونهكهیشی
ماوهی زۆر كورته ،وات ه بهزوویی رادهوهستێت)،
ب��هاڵم دهق ه �هر ل� ه ب��ن�هڕهت�هو ه رهم��زی��ی�ه :ئهو
بهرههم ه ئهدهبییهی ك ه ل ه سروشت ه رهمزییهكهی
تێدهگهین و دهرك��ی دهكهین و بهریدهكهوین،
هیچ نیی ه جگ ه ل ه دهق .بهم جۆره ،دهق ئاماژ ه ب ه
زمان دهكات ،ب ه ههمان شێوهی زمانیش ملكهچی
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بونیاده ،بهاڵام بونیادێك ك ه ن ه سهنتهری ههی ه و
ن ه دادهخرێت (با بۆ ڕهتدانهوهی ئهو كین ه زۆرهی
ك ه ل ه بونیادگهریی ههیه ،باس لهو ه بكهین ك ه
ئهو ستایشكردن ه ئیپستمۆلۆژییهی ل ه ئێستادا بۆ
زمان دهكرێت ،ل ه بنهڕهتدا بۆ ئهو ه دهگهڕێتهو ه
ك ه ل ه زماندا ئایدیایهكمان بینیوهتهو ه ك ه ل ه بونیاد
نامۆ و نهناسه :ئهو ه سیستهمێك ه ن ه كۆتایی ههی ه
و ن ه سهنتهر).
 .4دهق فرهییه .ئهم ه تهنیا واتای ئهو ه نییه ،ك ه
چهندین مانا ل ه خۆ دهگرێت ،بهڵكو بهو واتایهی ه ك ه
خودی فرهییهك ه مانا بهدیدههێنێت .ئهو ه فرهییهك ه
ك ه نابرێتهو ه نێو هیچ یهكێتییهك .دهق ئامادهیی
ماناكان نییه ،بهڵكو مهجاز و گواستنهو ه و
تێپهڕینه .لهسهر ئهم بنهمایه ،ناكرێت دهق ملكهچی
تهئویل ببێت ،تهنانهت ئهگهر ئازادانهیش بێت،
بهڵكو ملكهچی تهقاندنهو ه و پهرتوباڵوكردنهو ه
دهبێت ،لهبهرئهوهی فرهیی دهق بههۆی ئاڵۆزی
و ناڕوونی ناوهڕۆكهكانییهو ه نییه ،بهڵكو بههۆی
ئ�هو شتهوهی ه ك ه دهتوانین پێی بڵێین فرهیی
گونجاوی ئ�هو دهاللهتانهی ك ه لێیان پێكدێت:
خوێنهری دهق ل ه سوبێكتی ش��ل�هژاو دهچێت
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(دۆخێك ك ه كاری خهیاڵدان رادهوهستێت) ،ئهم
سوبێكت ه ل ه نزیكی دۆڵێكهو ه دێت و دهچێت ك ه ل ه
خوارهوهیدا ڕووبارێك تێدهپهڕێت .ئهوهی فرهیی
دهركی پێدهكات ،ل ه ماد ه و ئاست ه ههمهجۆرهكانی
وهكو ڕۆشنایی و ڕهنگ و س�هوزی و گهرمی
و ههوا و ژاوهژاو و زیقهزیق و دهنگی منداڵ
و جووڵهكان و پۆشاكهكانهو ه دهردهچێت .ئهم
ڕووداوان ه ههریهكهیان ب ه جۆرێك ل ه جۆرهكان
ل ه خۆیاندا دهرك دهكرێن :ئهمان ه ملكهچی ڕێسا
ناسراوهكان دهبن ،بهاڵم تێكهڵكردنیان ب ه یهكتری
كارێكی تاكالیهنهیه .ئهو ه الدان ل ه جیاوازییهكهی
دیاریی دهكات ك ه تهنیا دهشێت وهك جیاوازی
دووب���ار ه ببێتهوه .ئا ئهم ه دۆخ��ی دهق��ه ،دهق
ناتوانێت ببێت ه خۆی تهنیا ل ه جیاوازبوونهكهیدا
نهبێت (لێرهدا دهربهستی ئهو ه نیی ه ك ه تاقانهیش
بێت) .تهنیا یهكجاریش دهخوێنرێتهو ه (ئهمهیش وا
دهكات ناسینی ئیندهكتیڤ -دیدهكتیڤ (استقرائی-
استنباطی)ی دهقهكان شتێكی وههمی بێت .هیچ
«ڕێزمان»ێك نیی ه تایبهت بێت ب ه دهقهكان)،
كهچی سهرهڕای ئهوهیش دهق ل ه كۆتهیشنهكان
و ئاماژهكان و دهنگدانهوهكان پێكدێت ،وات ه ل ه
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زمان ه كولتورییهكانی پێشتر یان هاوچهرخهكان
(ئایا زم��ان دهشیت كولتوری نهبێت؟) پێكدێت
ك ه ب ه ت�هواوی تێیدهپهڕێنن .ئهو دهقئاوێزانهی
ك ه ههموو دهقێك دهكهوێت ه نێوییهوه ،ههرگیز
ناكرێت ب ه ئهسڵی دهقی دابنێین :گهڕان ب ه دوای
«ئ�هس��ڵ»ی بهرههمهكان و كارتێكهرهكانیدا،
پهیڕهویكردن ه ل ه ئهفسانهی بنهچ ه (سوالله) و
بنهماڵه ،بهاڵم ئهو كۆتهیشنانهی ك ه دهقیان لێو ه
پێكدێت ،ناویان نادیار ه و ناتوانین بیانگهڕێنینهو ه
بۆ سهرچاو ه و ئهسڵهكانیان .لهگهڵ ئهوهیشدا
كۆمهڵێك سهرچاوهن ك ه پێشتر خوێنراونهتهوه:
ئهم جۆر ه كۆتهیشنان ه ن ه خۆیان وهك كۆتهیشن
دهناسێنن و ن ه دهخرێن ه نێوان كهوانهكانهوه.
بهرههم فهلسهف ه تاكڕهوهكان وهڕزناكات .الی
ئهم فهلسهفان ه فرهیی ڕێك خودی خراپهیه .ل ه
بهرامبهر بهرههمدا ،دهق دهتوانێت دروشمی ئهو
مرۆڤ ه بهرزبكاتهوه ،ك ه شهیتان چۆت ه لهشییهو ه
«ناوی من زۆره ،چونك ه چهندین دانهین» (ئینجیل
مهرقۆس .)9 ،5 ،تهون ه فرهیی یان شهیتانییهكهیه،
ك�� ه دهق دهخ���ات��� ه ب��هرام��ب��هر ب���هره���هم���هو ه و
دهتوانێت ببێت ه مایهی چاوگێڕانهوهیهكی قووڵ
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ب ه خوێندنهوهیهكدا ،ك ه هیچ شتێك تییدا بوونی
نیی ه مۆنۆلۆگ نهبێت :ئهو دهقانهی كتێبی پیرۆز
ك ه فهلسهف ه تیۆلۆژیی ه ت��اك��ڕهوهك��ان زۆرج��ار
باسیدهكهن ،دهشێت ملكهچی ههڵوهشاندنهوهی
ماناكان بكرێن (وات ه ل ه دواج��اردا ملكهچ بكرێن
بۆ خوێندنهوهیهكی ماتریالیستی) ،ئهم ه ل ه ههمان
ئهو كاتهدا ك ه دهشێت تهفسیری ماركسیستی
بۆ بهرههم ،ك ه ههتا ئێستایش ههر تاكڕهوان ه
ڕوان��ی��ووی �هت��ی ،ڕوانین ه ماتریالییهكهی خۆی
دهوڵهمهند بكات و ب ه سهر فرهییدا بكرێتهو ه
(ههڵبهت ئهگهر «دامهزراوه« ماركسیستییهكان
بهێڵن).
 .5ب�هره�هم لهنێو پهرهسهندنی بنهچهییدا
پۆلێندهكرێت .گریمانهی ئهو ه دهكات ،ك ه جیهان
(ڕهگهز و ئینجا مێژوویش) بهرههم دیاریدهكات،
بهرههمهكان لهنێو خۆیاندا زنجیرهیان پێكهێناو ه
و ب��هدوای یهكدا ڕی��زب��وون ،دان �هر (مؤلف)یش
خاوهنی بهرههمهكهیه .وهها ل ه دانهر دهڕوانرێت،
ك � ه ب���اوك و خ��اوهن��ی ب �هره �هم�هك �هی �ه .دهبێت
ئهدهبناسیش فێر ببێت چۆن ڕێز ل ه دهستنووس
بگرێت و ن��ی��از ه و مهبهستهكانی دان �هرهك � ه
بپارێزێت ،ههروهها دهبێت كۆمهڵگ ه یاساگهلێك
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دابڕێژێت بۆ ڕێكخستنی پهیوهندی نێوان دانهر
و كارهكانی (ئ �هو ه «مافهكانی دان��هر» ه ك ه ل ه
سهردهمی نوێدا سهریههڵدا و لهگهڵ شۆڕشی
فهرهنسیدا فۆڕمی یاسایی خۆی وهرگرت) ،بهاڵم
دهق دهخوێنرێتهو ه ب ه بێ ئهوهی پشت ب ه باوك
ببهستێت .بهم جۆر ه لێرهدا وێنهی مهجازیی دهق
ل ه وێنهی مهجازی بهرههم جیادهبێتهوه :ئهویان
وێنهی بوونهوهرێكی ئۆرگانیی دههێنێت ه بهرچاو،
ك ه بههۆی ك��ردهی زۆرب��وون��ی بایۆلۆژییهو ه
گ��هش��هدهك��ات ،ب���هاڵم ئ���هو وێ��ن �هی �هی ك � ه دهق
دهیهێنێت ه بهرچاومان فۆرمی تۆڕی ههیه .خۆ
ئهگهر دهق درێژبوونهوهی ههبێت ،ئهوا ئهم ه
بههۆی پێكهاتن و ڕێكخستنهوهی ه (ئهم وێنهی ه
نزیك ه ل ه تیۆری بایۆلۆژیای مۆدێرن دهربارهی
بوونهوهی «ئۆرگانی») ،كهوات ه شتێك ل ه دهقدا
 ،ك ه پێویست بێت ل ه ئۆرگانهكانیدا «ڕێزی لێ
بگیرێت» ،لهبهرئهوهی دهكرێت تێكبشكێنرێت
(ئ�هم� ه ئ �هو شتهی ه ك� ه س�هدهك��ان��ی ن��اوهڕاس��ت
دهرههق ب ه دوو دهق كردی ك ه لهو كاتهدا زۆر
بااڵدهست بوون ،مهبهستیشم ل ه كتێی پیرۆز و
ئهرستۆیه) ،دهكرێت دهق بخوێنرێتهو ه ب ه بێ
ئ�هوهی باوكی ههبێت .ئهنجامدانی دهقئاوێزان
كهلهپوور ههڵدهوهشینێتهو ه و لهنێوی دهبات.
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ئهم ه واتای ئهو ه نیی ه ك ه ناشێت دانهر دووبار ه
ل ه دهقدا یان ل ه دهقهكهیدا دهركهوێتهوه ،بهاڵم
ئهگهر بیشگهڕێتهو ه ب ه شێوهی «بانگكراوێك»
دهگهڕێتهوه .خۆ ئهگهر نوسهری ڕۆمان بێت ،ب ه
شێوهی یهكێك ل ه كارهكتهرهكانی دهردهكهوێت،
بهاڵم دهركهوتنهكهی هیچ ئیمتیازێكی تێدا نییه.
باشتر بڵێین ئهو دهبێت ه بوونهوهرێك ل ه كاغهز،
ئ�هگ�هر ئ �هم دهرب��ڕی��ن� ه بگونجێت .چیتر ژیانی
ڕۆماننووس سهرچاو ه و ئهسڵی حیكایهتهكانی
نییه ،بهڵكو حیكایهتی كێبهركێی ك��ارهك�هی و
بهرههكهیهتی .بهرههم لهسهر ژیان ڕهنگ دهداتهو ه
(نهك ب ه پێچهوانهوه) .بهرههمهكانی «پرۆست» و
«جۆنی» و كارهكانیان ئهو توانایهمان پێدهدهن،
ك � ه ژی��ان��ی��ان وهك دهق بخوێنینهوه .وش �هی
فهرهنسی  ،biograghieك ه ژی��ان و نوسین
پێكهو ه دهبهستێتهوه ،دهاللهتێكی بههێزی ههیه.
بهم جۆره ،راستگۆیی ك ه دۆكترینی ئهخالقیاتی
ئهدهبی پێكدههێنێت ،دهبێت ه پێكهاتهیهكی ساخته،
بۆی ه ئهو «من»هی ك ه دهقێك دهنووسێت ،هیچ
نیی ه جگ ه ل ه «من»ێكی كاغهزی.
 6زۆرج���ار ب �هره �هم بابهتی بهكاربردنه(اس��ت��ه�لاك) ،ل��ێ��رهدا ن��اك �هوم � ه ن��ێ��و ق��ورب��ان��ی
جۆرێك ل ه دیماگۆژیهتی بۆرژوازییهوه ،بهوهی
98

بگهڕێمهو ه بۆ ئهو كولتوورهی ك ه پێیدهوترێت
كولتووری بهكاربردن ،بهاڵم دهبێت دان بهوهدا
بنێین ،ك ه لهمڕۆدا ئهو ه «كواڵێتی»ی بهرههمی
ئهدهبیی ه (ك ه شتێك ه گریمانهی ههڵسهنگاندنی
«زهوق» دهكات) جیاوازیی نێوان نووسراوهكان
دیاریدهكات ،نهك پرۆسهی خوێندنهو ه خۆی:
خوێندنهوهی «ڕۆشنگهرانه« ل ه بونیادهو ه ل ه
خوێندنهوهی سهرپێیی جیاواز نییه ،بهاڵم دهق
(الیهنیكهم ب ه هۆی نهخوێندنهوهیهوه) بهرههم ل ه
بهكاربردن دهپارێزێت و لهبری ئهوه ،وهك گهم ه
و كار و بهرههمهێنان و پراكتیك سهیریدهكات.
ئ�هم�هی��ش وات����ای ئ���هوهی���ه ،ك � ه دهق ئ �هوهم��ان
لێدهخوازێت ههوڵی سهركوتكردن (یان الیهنیكهم
نزیككردنهوه)ی ئهو مهودای ه بدهین ،ك ه نوسین
ل ه خوێندنهو ه جیادهكاتهوه ،نهك بههۆی ئهو
زیادهوهیهو ه ك ه خوێنهر دهیخات ه سهر بهرههم،
بهڵكو بهوهی ههردووكیان دهخات ه نێو ههمان
م��وم��ارهس �هی دهالل���هت���دارهوه .ئ �هو م �هودای �هی
نوسین ل ه خوێندنهو ه جیادهكاتهو ه مهودایهكی
مێژووییه .لهكاتی تووندبوونهوهی دابهشكاریی
كۆمهاڵیهتیدا (وات ه بهر ل ه دامهزراندنی كۆمهڵگا
دی��م��وك��راس��ی��ی �هك��ان) ،خ��وێ��ن��دن �هو ه و نوسین
ه �هردووك��ی��ان ه �هم��ان ئیمتیازی چینایهتییان
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ههبوو ،ڕهوانبێژی ،ك ه لهو وهختهدا مهشخهڵی
ئهدهبی بوو ،وانهی نوسینی دهخوێند (ئهگهرچی
زۆرج��ار ئهوانهی بهرههم دههاتن وت��ار بوون
ن�هك دهق) .مهسهلهك ه ئ�هو دهالل �هت �هی ههبوو
ك ه دیموكراسییهت كاربكات بۆ ههڵگهڕانهوهی
دۆخهكه :ئهوهی قوتابخانهی ناوهندی شانازیی
پێو ه دهكرد خوێندنهوهیهكی «باش» بوو نهك
نوسین (ههستكردن بهم نوقسانیی ه لهمڕۆدا بۆت ه
مۆدهیهك :داوای ئهو ه ل ه مامۆستا دهكرێت ،ك ه
قوتابی فێری «توانای دهربڕین» بكات ،ئهمهیش
ب ه نزیكهیی وات ه قهرهبووكردنهوهی قهتیسكردن
و پاراستن ل� ه ب�هدح��اڵ��ی��ب��وون) .ڕاستییهكهی،
خوێندنهو ه ب ه واتای بهكاربردن ،واتای ئهوهی ه ك ه
خوێنهر گهمهی دهق نهكات .مهبهستمان لهمهیش
ئهوهی ه ك ه خوێنهر ههوڵبدات دهق بگهڕێنێتهو ه
بۆ حسابی خۆی ،بهاڵم بۆئهوهی كارهكهی تهنیا
نهبێت ه الساییكردنهوهیهكی پاسیڤی ههڵچوونی
ناوهكی ،ئهوا دهق دهنوێنێت (ب ه شێوهی نواندنێكی
شانۆیی) ،بهاڵم دهبێت ئهوهمان لهبیرنهچێت ك ه
وات��ای دهس��ت �هواژهی «گهمه« ،س��هرهڕای واتا
پیشهیی و شانۆییهكهی ،دهاللهتێكی میوزیكییشی
ههیه .مێژووی میوزیك (وهك مومارهس ه نهك
وهك ه��ون �هر) ت��اڕادهی �هك��ی زۆر ل � ه م��ێ��ژووی
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دهق دهچ��ێ��ت ،ئ �هو س �هردهم � ه ب�هس�هرچ��وو ك ه
هیوایهتهكان زۆرب����وون ،جیاوازییهك نهبوو
لهنێوان ژهندنی ئاوازهكان و گوێ لێگرتنیان .له
دواتر ئامێرهكان دیاریكران و میوزیكژهنهكان
دهركهوتن ،ك ه جهماوهری بۆرژوازی دهرفهتی
ژهندنی ئاوازهكانی پێدهدان (ئهگهرچی هیشتایش
میوهزیكژن دهیتوانی ئاوازهكان بژهنێت ،ك ه ئهم ه
چیرۆكی پیانۆیه) ،ئینجا چهپلهلێدهر (پاسیڤی
ههڵچوو) ،ك ه گوێ ل ه میوزیك دهگرێت ،ب ه بێ
ئهوهی بتوانێت بیژهنێت (قهوان جێگای پیانۆی
گرتهوه) .دهزانین میوزیكی هاوچهرخ لهمڕۆدا
ڕۆڵ��ی مۆسیقاری الوازك����ردووه ،ل�هم��ڕۆدا لێی
دهخ��وازرێ��ت ب�هش��دار و ه��اوك��اری دان���هر بێت
ل� ه پ��ارچ� ه میوزیكییهكهیدا ،ك� ه زی��ات��ر ك��ار بۆ
تهواوكردنی دهكات نهك «گوزارشت لێكردن»ـی.
خهریك ه دهق دهبێت ه شتێكی وهكو ئهم پارچهیه:
داوای ئ �هو ه ل ه خوێنهر دهك��ات بهشدارییهكی
چاالكان ه بكات .ئهم ه گۆڕانێكی گهورهیه :ئهی
كێ ڕۆڵی بهرههمی ئهدهبی دهگێڕێت؟ (پێشتر
ماالرمێ ئهم پرسیارهی ل ه خۆی ك��ردووه :ئهو
پێییوای ه جهماوهر كتێب دادههێنن) .تهنیا ڕهخنهگر
بهرههمی ئهدهبی وهدیدێنێت و دروستیدهكات
و دادگایی دهك��ات .كرنی خوێندنهو ه ب ه ئهكتی
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ب�هك��ارب��ردن بهرپرس ه ل �هو «ب��ێ��زاری»ی �هی ك ه
زۆرینهی خهڵكی بهرامبهر دهقی مۆدێرن ههستی
پێدهكهن (گوای ه ب ه ئاسانی ناخوێنرێتهوه) ،یان
وهڕزبوون ل ه فیلمێك ،یان تابلۆیهكی ئاڤانگاردی.
بێزاری وات ه بێتوانایی ل ه بهرههمهێنانی دهق و
گهمهی كردنهوهی كۆدهكانی و دوورخستنهوه.
 .7ئهم ه دهمانبات بهرهو مامهڵهی كۆتاییمان
لهگهڵ دهقدا :ئهویش ئهوهی ه ك ه پهیوهندیدار ه ب ه
چێژهوه .نازانم داخ��ۆ ئێستاتیكایهك ههیه ،ك ه
لهسهر بنهمای ئهم چێژهو ه دابمهزرێت یان نا.
ههر ب ه ڕاستی بهرههمی ئهدهبی ل ه چێژ خاڵیی
نیی ه (الیهنیكهم ههندێك ل ه بهرههمهكان) ،ڕهنگ ه
چێژ ل ه خوێندنهوهی پرۆست و فلۆبێر و بالزاك
و بگر ه تهنانهت چێژ ل ه «ئهلیكساندهر دۆما»یش
وهربگرم (جا بۆ نا) ،بهاڵم وا پێدهچیت ئاست و
رادهی ئهم چێژ ه ههرچهندیش بێت ،تهنانهت ئهگهر
ل ه ههموو پێشداوهرییهكیش خۆم ڕزگار بكهم،
ئهوا هێشتا ههر بهشێك ه ل ه چێژی بهكاربردن
(مهگهر ئهوهی توانا و وزهیهكی زۆری لهگهڵدا
س �هرف بكهین) :چونك ه ئهگهر من بتوانم ئهم
دانهران ه بخوێنمهوه ،ئهوا باش دهزانم ،ك ه ناتوانم
نوسینهكانیان دووبار ه بكهمهو ه (دهزانم ك ه ناتوانم
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بهو جۆرهیش بنووسم) ،ئهوهند ه بهس ه ئهم ه بزانم
بۆ ئهوهی ل ه بهرههمهێنانی ئهم بهرههمان ه دابڕێم،
ئهم ه ل ه كاتێكدا ك ه دوورك�هوت��ن�هوهی��ان ل ه من
مۆدێرنبوونی من دادهمهزرێنێت (داخۆ مۆدێرنه
ئهو ه نیی ه ك ه بزانین ئهو شتان ه چین ك ه نابێت
بۆیان بگهڕێینهوه؟) ،بهاڵم دهق ،بهستراوهتهو ه ب ه
چێژهوهوه ،وات ه بهو خۆشییهو ه ك ه جیانابێتهو ه
و پێیهو ه ن��ووس��اوه .دهق لهبهرئهوهی ئاستی
«دال» و ریزبهندییهكهیهتی ،ب ه شێوازی خۆی
س �هر ب� ه یۆتۆپیای كۆمهاڵیهتییه .خ��ۆ ئهگهر
ل� ه پێش م��ێ��ژووهو ه شهفافییهتی پهیوهندیی ه
كۆمهاڵیهتییهكان بهدینههێنێت ،ئ�هوا الیهنیكهم
شهفافییهتی پهیوهندیی ه زمانییهكان وهدی دێنێت،
ئ �هوهی��ش ف�هزای�هك� ه ك� ه تێیدا زمانێك بهسهر
زمانێكی ت��ردا زاڵ نابێت ،فهزایهك ه ك ه تێیدا
زمانهكان برهو دهستێنن و دهسووڕێنهوه.
ئ �هم مهسهالن ه ب ه زهرورهت ڕهگهزهكانی
ت��ی��ۆری دهق پێكناهێنن .ئ�هم� ه تهنیا بههۆی
وێناكردن و بۆچوونی ئهو كهسهو ه نییه ،ك ه دهق
پێشكهشدهكات (كهسێك تهنیا بۆ تۆماركردنی ئهو
شت ه كاری كردوو ه ك ه ل ه دهرهوهی لێكۆڵینهوهكانی
دهسووڕێنهوه)،بهڵكو دهگهڕێتهو ه بۆئهوهی ك ه
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تیۆری دهق ناتوانێت ب ه پیشاندانی ئهودیوی
زمان ،قهناعهت بكات :لهبهرئهوهی دادگاییكردن،
ی��ان الیهنیكهم گومانكردن ل ه ئ�هودی��وی زمان
(ڕهنگ ه پێویست بێت بۆ ماوهیهكی كاتی پهنا بۆ
ئهم چهمك ه بهرین) ،دهچیت ه نێو تیۆرهك ه خۆیهو ه
و بهشێكی پێكدههێنێت :ل �هب �هرئ �هوهی گوتار
دهرب��ارهی دهق ،ناتوانێت گوتار بێت ههتاوهكو
خۆی دهق نهبێت .جا لهبهرئهوهی دهق ئهو فهزا
كۆمهاڵیهتییهی ه ك ه ناهێلێت هیچ زمانێك لێی
دوورهپهرێز بێت ،یان ل ه دهرهوهی بێت ،ناهێڵێت
هیچ بكهرێكیش ل ه پرۆسهی گوزارشتكردندا ،ل ه
پێگهی حاكم ،یان مامۆستا یان دهروونشیكار یان
سهرپهرشتیار ،یان ههڵكۆڵهردا بێت :بۆی ه تیۆری
دهق تهنیا  لهگهڵ مومارهسهی راستهقینهی
نوسیندا دروست دهبێت.
سهرچاوه:
روالن بارط :درس السيميولوجيا ،ترجمة :عبدالسالمبنعبد العالی ،دار توبقال للنشر ،الطبعة الثانية ،ال��دار
البيضاء-المغرب ،1993 ،صص.67-59
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مهریخییهكان

نمونهیهك ل ه ئهفسانهسازی مۆدێرن
ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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ئ����هو ئ����اڵ����ۆزی و ن���اڕون���ی���ی���هی ل���هب���ارهی

دهفرهفڕیوهكانهو ه بیرۆكهیهكی زهمینییه :وامان

گریمان ه ك��ردوو ،ه دهفره فڕیوهكان ل ه شوێنێكی
نادیاری سۆڤییهتهو ه هاتووه ،ئهو جیهانهی ك ه له

ههر مهبهستێكی ڕوون و ئاشكرا خاڵیی ه و لهمهشدا

ل ه ههر ههسارهیهكی نادیاریی دیك ه دهچێت.
ئهم جۆر ه ل ه ئهفسانه ،تۆوی پهرهسهندنی
زهم��ی��ن��ی��ی (ه���هس���ارهی���ی) خ��ۆم��ان��ی ل�� ه خ��ۆی��دا
ههڵگرتووه .خۆ ئهگهر دهفرێكی ئۆتۆماتیكیی
سۆڤییهتی ب �هو ئاسانیی ه بووبێت ه ئامێرێكی
مهریخی ،ئ �هوا لهبهئهوهی ه ك ه ئهفسانهسازیی
ڕۆژئاوایی ئهو ه دهدات ه پاڵ «ئهویتر»ی جیهانی
سۆڤییهتی ك ه ل ه ههر ههسارهیهكی تردا باوه.
یهكێتی سۆڤییهت جیهانێكی ن��اوهن��د ه لهنێوان
زهمین و مهریخدا.
ب �هم ج��ۆر ه م��ان��ای شتانی سهیر و سهمهر ه
تهنیا ل��هو ڕووهو ه گ����ۆڕاوه ،ك � ه ل � ه ئهفسانهی
م��ل��م�لان��ێ��و ه گ��واس��ت��وم��ان �هت �هو ه ب���ۆ ئ�هف��س��ان�هی
فهرمانڕهوایی .ڕاستییهكهی مهریخ تا كاتێكی نادیار
ێ الیهنی
و ئاگاداركردنهوهیهكی نادیاری تر ب ه ب 
ئهمێنێتهوه :مهریخییهك دێت ه س�هر زهوی تا ل ه
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سهر زهمین خهون ببینێ ،بهاڵم بهرلهوهی حوكمی
خۆی لهبارهیهو ه بدات ،دهیهوێت سهرنجی بدات و
بیبینێت .ئێستا ههست بهو ه دهكهین ،ك ه ملمالنێی
گ���هورهی ن��ێ��وان یهكێتی سۆڤییهت و ویالیهت ه
یهكگرتووهكان وهك دۆخێكی تاوانباركردن وایه،
چونك ه مهترسییهكهی ب ه بوونی ماف ناپێورێت،
پهناگرتنی ئهفسانهیی ب ه ڕوانگهیهكی بههێزی
ئاسمانی ،ب ه ئامانجی تۆقاندنی ههردوو الیهنهكهیه،
ههر لێرهو ه دهروونشیكارهكانی داهاتوو دهتوانن
ڕاڤهی ئهو ڕهگهز ه ڕهمزییانهی ئهو هێز و بابهت ه
خهونییان ه بكهن كه :خوالنهوهی دهفرهفڕیووهك ه
ێ پێك دێ��ن .ئ�هم دۆخ ه
و لووسی ئاسنهكهیی ل 
تهفزیلییهی جیهان دهیكات ه مادهیهكی شێو ه ناجێگیر.
ب� ه پێچهوانهیشهو ه ئ�هگ�هر ب� ه بابهتی خ��راپ�هو ه
بهشداریی ل ه بواری شعوریماندا بكات :وهك گۆشه
و ڕووپۆش ه ناڕێكهكان و ،ههرا و هوریا و ،مهودا
لێك پچڕاوهكان ،ب ه باشی لێی تێدهگهین .ههموو
ئ �هم شتان ه ل� ه ڕۆمانهكانی پێشبڕكێی (خهیاڵی
زانستی) بهشێوهیهكی ورد پێشنیار كراوه .زهیین ه
مهریخییهكانیش هیچیان ل ه زهوی وهرنهگرتووه،
جگ ه ل ه وهسفهكانی.
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لێرهدا دهاللهتی زیاتر ههیه .ئهویش ئهوهیه،

وهك زانایهكی ئهمریكی –ك ه ناوهكهیم بیرنهماوه-
بهشێوهیهكی ڕوون و ئاشكرا وتی -و بێگومان

وهك زۆرێكیش ل ه ئێم ه بڕوامان پێیهتی -مهریخ

خ��اوهن��ی حهتمییهتی (ههربوونێتی) مێژوویی
ێ ن���هڕوان���راوی خ��ۆی�هت��ی ،ك� ه ل� ه حهتمییهتی
ل� 
زهمینی وهرگ���رت���ووه ،ل �هب �هرئ �هوهی مێژووی
مهریخ ب ه ههمان ڕیتم پێگهیشتووه ،ك ه مێژووی

جیهانهكهی ئێمهیش ل ه ڕێگهیهو ه پێگهیشتووه .ل ه
ههمان ئهو سهردهمهشدا مهیخ جوگرافیناسیی بۆ

خۆی بهرههمهێنا ك ه ئێمهیش تێیدا جوگرافیا و

وێنهگرتنی كهش و ههوامان بهرههمهێناوه.

ب��هاڵم م�هری��خ تهنیا ب �هو ئامێر ه پێش ئێم ه

كهوتووه :بهم جۆر ه مهریخ هیچ نییه ،جگ ه لهو
زهمینهی خهونی پێو ه دهبینین و ،دوو الیهنی

ههیه ،وهك ئ���هوهی ب ه ت���هواوی ل ه خهون ه ب ه

ئایدیالیكراوهكان  Idealisationدا ههیه .ڕهنگ ه

ئهگهر الی خۆمانهو ه سوڕێك بهسهر مهریخدا
ێ بدهین ،بهو ج��ۆرهی ك ه دروستمانكردووه،
ل

ئهوا هیچ نابینینهوه ،جگ ه ل ه خودی زهوی ،ئهم
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دوو بهرههمهێنراوهش ههمان مێژوویان ههیه،

ێ
ناتوانین بهرههمهكهی خۆمان ل��هوهی ئهو 
جیابكهینهوه ،چونك ه ئهگهر بمانهوێت مهریخ

بگهڕێنینهو ه بۆ مهعریف ه جوگرافیهكه ،ئهوا دهبێت

ئهویش جوگرافیناسانێكی ههبێت وهكو :سترابۆن
( 58پ.ز 21 -یان  22ز) مێژووناسانێكی وهكو

شیلی ه ( 1874-1798ز) جوگرافیناسانێكیش ك ه

توێژینهو ه ل ه پهیوهندی نێوان توخم ه فیزیایی و

مرۆییهكان بكهن ،وهكو فیدال دوبالنش (1845-

 1918ز) ،ههورهها دهبێت نهتهوهگهلی خۆی

و جهنگی خۆی و زانای خۆی و مرۆڤی خۆی
ههبێت ،ك ه ههر ئێمهین.

ئهم لۆژیك ه ئ�هوهش دهخوازێت ،ك ه لهسهر

ئهم ههسارهی ه ههمان ئهو ئایینانهش ههبێت،
ك��� ه ب��� ه ش��ێ��وهی �هك��ی ت��ای��ب �هت ئ��ای��ی��ن��ی ئێمهی

فهرهنسایین .ڕۆژن��ام �هی Le Progres de
 Lyonباڵویكردۆتهو ه مهریخییهكان مهسیح-ی

خۆیان ،ئینجا پاپای خۆیشیان ههی ه (بهم جۆر ه

دهرگای دابهشكاریی چینبهندییهكان دهكرێتهوه):

ئهگهر نا نهیاندهتوانی ئهو ژیار ه پێكبهێنن ،ك ه
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توانای دروستكردنی دهفری ههسارهبڕی ههیه،

چونك ه ئایین و پێشكهوتنی هونهری (تهكنیكی)
وهك ئ�هو ڕۆژن��ام� ه پێیوایه -ههمان چاكهیێ ئهوی دیكهیان
ژیاری پێكدێنن و ،یهكێكیان ب 

پێشناكهوێت ،ههروهها وتوشیهتی :ناتوانین وێنای

بوونهوهرانێك بكهین ،ك ه گهیشتبێتن ه ئهم ئاست ه
ژیاریی ه و بتوانن بگهن ه الی ئێم ه ئهگهر وهسهنی

بن ،بۆی ه دهبێت خواپهرست بن و بڕوایان به
بوونی خودا ههبێت و ،پیادهی ئایینێكی تایبهت

بكهن.
ب��هم ج���ۆره ،ئ��هو زهیینان ه ب �هن��دن لهسهر
ئهفسانهی هاوشێوهیی ،وات ه هاوتا ،بهاڵم لێرهدا
هاوتا ،وهك ههمیش ه هاوتایهكی پێشكهوتووه،
هاوتاییش دادوهره .پێكدژی ڕۆژه����هاڵت و
ڕۆژئاواش تهنیا ملمالنێی چاكه و خراپ ه نییه،
بهڵكو ج��ۆرێ��ك ل�ه ب��ێ��ن�هوب�هردهی مازۆخییه،
ك ه دهكهوێت ه ژێر چ��اوی بینینی سێیهمهو ه و
بوونێكی س���هرووی سروشتی وهك ئاسمان
دهخ��وازێ��ت ،چونكه ئاسمان نیشتمانی ترسه:
ێ م��ی��ت��اف��ۆر ،ب���واری
ل���هم���هب���هدوا ئ��اس��م��ان ،ب�� 
گهشهسهندنی م�هرگ��ی ئهتۆمییه .دادگ���هر ل ه
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ههمان ئهو شوێن ه پهیدادهبێت ،ك ه تێیدا ههڕهش ه
له جهلالد دهكرێت.
ئهم دادوهر ه –یان باشتر بڵێین ئهم چاودێره-

ك � ه ب � ه وردی��ی��هو ه ل � ه ڕوحانییهتی هاوبهشدا
دووبار ه بهرههمهێنرایهوه -دواجار بینیمان تهنیا

ل ه دهرهاویشتنێكی زهمینییهوهیه ،چونك ه یهكێك

ێ توانایی
ل ه نهگۆڕهكانی عهقڵی ئهفسانهیی ب 
وێناكردنی ئهوی دیكه .ئهویترسازی چهمكێك
پێكدێنێت ،ك ه «ههستی سهلیم» دانی پێدا نانێت،

ئهفسان ه ههمیش ه ههوڵدهدات بۆ كهڵكهڵهیهكی

بهرجهستهكاریی بهرتهسك (سیفهت ه مرۆیی ه

ل ه خ��ودا دام��اڵ��راوهك��ان) و ل �هوهش خراپتر ،بۆ
ڕێبازێكی بهرجهستهكاریی چینایهتی .مهریخ تهنیا

زهمین نییه ،بهڵكو زهمینی ورد ه بۆرژوازییهتیشه.

م�هری��خ كهرتێكی بچووكی عهقڵییهته ،ك� ه ل ه
ڕۆژنامهگهریی وێنهییدا خۆی دهردهخات .مهریخ،
تا ئهو كاتهی ب ه خێراییهكی زۆر خهسڵهتهكانی

ێ دانهماڵرا و خهسڵهتی هاوشێوهیی و
خۆیی ل 
یهكڕهنگی نهدای ه پاڵ ،ل ه ئاسماندا دروست نهبوو
بوو.
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خۆشمدهوێیت
ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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خ��ۆش��م��دهوێ��ی��ت .ئ���هم ف��ۆرم�� ه ئ���ام���اژ ه ب ه
ڕاگهیاندنی خۆشهویستی ناكات ،ی��ان ئاماژ ه
نادات ب ه داننان ب ه خۆشهویستیدا ،بهڵكو ئاماژ ه
بۆ وتنێكی چهندبارهی ه��اواری خۆشهویستی
دهكات.
 .1دوای دان��پ��ێ��دان��ان��ی ی��هك��هم ،گ����وزارهی
«خ���ۆش���م���دهوێ���ی���ت» م����ان����ای خ�����ۆی خ���ۆی
لهدهستدهدات .ئهم گوزارهی ه ب ه هۆیهی ئهوهی ك ه
زۆر بهتاڵه ،ب ه شێوازێكی نادیار مانای پهیامهكهی
یهكهم دههێنیتهو ه (ك ه رهنگ ه بهم جۆر ه وشان ه
دانهڕێژرابێت) .من بهردهوام دووبارهیدهكهمهوه
بهبێئهوهی هیچ پهیوهندییهكی ب ه ئوبێكتهكهو ه
ههبێت .ل ه زمان دهردهچێت و پێچ لێدهدات ،بهاڵم
بۆ كوێ؟
 -رۆالن-هاڤاس

ناتوانم ئهم گوزارهیه شرۆڤهبكهم بهبێئهوهی
ههست به گاڵتهجاڕیی ن�هك�هم :ك�هوات�ه لهوێدا
دهب��ێ��ت �ه چ���ی؟ ل��هالی��هك��هوه «م���ن» ه���هم و له
یهكی دیكهیشهوه «تۆ» ،ئهوهی لهنێوانماندایه
پ �هی��وهن��دی��ی �هك��ی س����ۆزداران����هی ع �هق��ڵ��ێ��ن��راوه
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(لهبهرئهوهی زمانكارییه) .كێ له ئێمه ههست
بهوه ناكات ،كه شیكارییهكی لهم جۆره ،لهگهڵ
ه��اوت��اك��ردن�هوهی��دا ب�ه ت��ی��ۆره زمانهوانییهكان،
به یهكجار ههموو ئهو شتانه دهشێوێنێت ،كه
دهیخهمه دهرهوهیهوه؟ كردهی «خۆشهویستی»
(خۆشمدهوێیت) به شێوازی چاوگ نایهت (مهگهر
له فێلی میتا-زمانیدا بهو شێوهیه بێت) :ههر كه ئهم
دهستهواژهیه دهوترێت یهكسهر بكهر و بهركار
پێكهوه ئ��ام��ادهدهب��ن .بۆ نموونه دهس��ت�هواژهی
«خ���ۆش���م-ده-وێ���ی���ت» دهب���ێ���ت ب���ه ش��ێ��وازه
ههنگارییهكهی تێیبگهین (دهبێت لێرهدایشدا ههر
وا بخوێنرێتهوه) ،كه له یهک وشهدا دهردهبڕدرێت
«زیریتلیك» ( ،)Szeretlekوهك بڵێی زمانی
فهرهنسی زمانێكی «پێكهوهلكێن»ه ،ئهویش ئهو
كاتهی كه نكوڵی له تایبهتمهندییه شیكارییهكهی
دهكرێت (ههر به ڕاستیش مهسهلهكه مهسهلهی
پێكهوه لكاندنه) ....ههر گۆڕانێكی ڕێزمانییانهی
ئهم كوتله زارهكییه دهبێته مایهی داڕووخانی.
به جۆرێك له ج��ۆرهك��ان له دهرهوهی ههموو
ڕێ��زم��ان��ێ��ك�ه ،ن��اك �هوێ��ت �ه ژێ���ر ك��اری��گ �هری هیچ
پرۆسهیهكی گۆڕانكاریی بونیادییهوه ،یهكسانیش
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نابێت به هیچ یهكێك له ئهڵتهرناتیڤه مومكینهكانی
ك�ه ،به پێكهاته جیاوازهكانییهوه ،ههمان مانا
بهرههمدههێنێت .ڕهنگه بۆ ماوهی چهندین ڕۆژ
گ��وزارهی «خۆشمدهوێیت» دووبارهبكرێتهوه،
به بێ ئ �هوهی ههرگیز بتوانم بگهمه گ��وزارهی
«خۆشمدهوێت» :ئ �هوه ڕهت��دهك�هم�هوه ئهویتر
به نێو رێزماندا تێپهڕێت ،ی��ان پشت به زمان
ببهستێت( ،چونكه تاكه بڵندبوونهوهی گوزارهی
«خۆشمدهوێیت» له حاڵهتی مۆنۆلۆگدا ،ئهوهیه
كه بههۆی ن��اوی كهسێكهوه فراوانی دهكهین:
«ئاریان ،خۆشمدهوێیت» دیۆنیزۆس ئاوا دهڵێت).
 .2دهس����ت����هواژهی «خ��ۆش��م-ده-وێ��ی��ت»
ب �هك��اره��ێ��ن��ان��ی زۆر ج����ی����اوازی ن��ی��ی �ه .ئ �هم
دهستهواژهیه ،وهك وشهی منداڵ ،هیچ فشار
و بهربهستێكی ك��ۆم�هاڵی�هت��ی نایوهستێنیت.
دهتوانێت ببێته وشهیهكی بڵند ،شكۆدار ،ناسك،
ههروهها دهشێت ببێت ه وشهیهكی شههوهتبازان ه
و پ��ۆرن��ۆی��ی��ش .ئ�هم�ه گ��وزارهی �هك � ه ل � ه ڕووی
كۆمهاڵیهتییهوه بزۆزه.
جیاوازیی پلهبهندیی ل ه گوزارهی «خۆشم-

ده-وێیت»دا نییه .تهفسیرهكان و ریزبهندییهكان
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و پلهكان ڕهتدهكاتهوه ،خۆپاراستن و ناڕوونییش

ڕهتدهكاتهوه .ك ه بڵێیت «خۆشمدهوێیت» واتا ب ه
جۆرێك ل ه جۆرهكان –لێرهدا جیاوازیی ه زمانیی ه

زهقهك ه دهردهكهوێت -وهها مامهڵهدهكهین ،ك ه
هیچ قسهیهكی دهستكرد و نماییشێكی زمانی

بوونی نییه .ئ�هم گ��وزارهی � ه ههمیش ه دروست ه

(هیچ مهرجهعێكی دی��ك�هی نییه ،جگ ه ل �هوهی

دهرببڕدرێت :فرمانێكی تهواوه).

گ����وزارهی «خ���ۆش���م-ده-وێ���ت» شوێنێكی

دیكهی نییه .گ���وزارهی دووانهیی ه (دایكایهتی،
عهشق) .هیچ مهودا ،یان مهودایهكی تێدانییه ،هیچ
الدانێكی تێدانییه ،ك ه ببێت ه مایهی جیاكردنهوهی

«دال» ل ه «مهدلول» .ئینجا وێنهیهكی مهجازی

نییه ،ك ه ئاماژ ه ب ه شتێكی دیك ه بكات.
 -الكان(:)1

«خ���ۆش���م-ده-وێ���ی���ت» ڕس��ت � ه ن��ی��ی �ه :مانا
ناگوزاێتهوه ،بهڵكو دهگات ه حاڵهتێكی ئهوپهڕی
دوور« :حاڵهتێك ك ه تێیدا مرۆڤ ب ه پهیوهندییهكی
كێبهركێكاری بهوی ترهو ه ههڵواسراوه« .ئهم ه
گوزارهیهكی ئیسپاتییه.
117

(ئهگهرچی ملیاران جار دهوترێتهوه ،كهچی ل ه
دهرهوهی ههموو فهرههنگێكه .ئهم دهستهواژهی ه
وێنهیهك ه ك ه پێناسهكهی ناتوانێت ل ه ناونیشانهكهی
تێپهڕبكات).
 .3وش��هك�� ه (ڕس���ت���ه -وش���هك���ه) ت �هن��ی��ا ل ه
چ��رك�هس��ات��ی وت��ن��ی��دا م��ان��ا وهردهگ���رێ���ت .هیچ
زانیارییهكی تێدانییه ،تهنیا ئهو زانیاریی ه نهبێت،
ك ه ڕاستهوخۆ دهیڵێت :هیچ یهدهگێكی مانا ،یان
هیچ كهڵهكردنێكی مانای تێدانییه .ههموو شتێك ل ه
وتراوهكهدایه :ئهم ه «شێواز»ه ،بهاڵم ئهم شێواز ه
لهگهڵ هیچ تهقلیدێكدا ناگونجێت .ناتوانم پۆلێنی
ئهو ههڵوێستان ه بكهم ،ك ه تێیدا دهڵێم «خۆشم-
ده-وێیت» :ئهو ه دهستهواژهیهك ه ك ه ناتوانین ن ه
كۆنترۆڵی بكهین و ن ه پێشبینیی وتنهكهی بكهین.
كهوات ه ئهم «بوونهوهر ه نامۆیه« ،ئهم دهستكرده
زمانیی ه سهر ب ه چ ڕهگهزێكی زمانهوانییه؟ ئهم
دهستهواژهی ه سهر ب ه زمانێك ه ك ه ناتوانێت غهریزه
بنوێنێتهوه ،سهرب ه عهفهوییهتێكه ،ك ه ناتوانێت ببێته
رسته .ئهم ه ب ه تهواوی قسهیهك نیی ه (هیچ پهیامێكی
ئامادهی شرۆڤهكراوی تێدانییه ،تێیدا ههڵنهگیراوه،
تێیدا س�هی��ڤ ن���هك���راوه) ،ه �هروهه��ا ب � ه ت���هواوی
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كردهی وتنیش نیی ه (بكهر یان كهسی یهكهمی تاك
ناكهوێت ه ژێر كاریگهری پراكتیكی گهمهی پنتهكانی
ئاخاوتنهوه) .دهتوانین ن��اوی بنێین «گۆكردن»
(ی��ان وت��ن) .گۆگردنیش پێگهیهكی زانستییانهی
نییه :گوزارهی «خۆشم-ده-وێیت» ن ه پهیوهسته
ب ه زمانناسییهو ه و ن ه ب ه نیشانهناسییهوه .ڕهنگه
م��ی��وزی��ك خ��اڵ��ی دهرچ��وون��هك��هی بێت (ت��وان��ای
ئهوهمان پێدهدات لهوكاتهی گۆیدهكهین لێوهی
دهربچین) ،وهكو ئهوهی ل ه گۆرانیدا روودهدات،
ل��ێ��رهدا ك� ه دهس���ت���هواژهی «خ��ۆش��م-ده-وێ��ی��ت»
دهردهبڕین ئارهزوو سهركوتناكرێت (وهكو ئهوهی
ل ه قسهدا ههیه) ،دانیشی پێدانانرێت (چونك ه وهكو
كردهی قسهكردن نیی ه و پێشبینیی ناكهین) ،بهڵكو
زۆر ب ه سادهیی كانگای چێژه .چێژ گوزارشتی
لێناكرێت ،بهڵكو گوزارشت ل ه خۆی دهك��ات و،
دهڵێت :خۆشم-ده-وێیت.
 -پروست

 .4دهستهواژهی «خۆشم-ده-وێیت» چهندین
وهاڵم����ی گ��ون��ج��اوی ك��ۆم �هاڵی �هت��ی ه��هی��ه« .م��ن
خۆشمناوێیت»« ،ب���اوهڕ ب� ه شتی وا ن��اك�هم!»،
«بۆچی وا بڵێم؟» ..هتد ،ب �هاڵم ڕهت��ك��ردن�هوهی
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ڕاستهقین ه «بێ وهاڵمی»یه .بێ هیچ ئهمالوالیهك
من رهت��ك��راوم�هت�هوه .ئهگهر ئ��اوا ڕهتبكرێمهوه،
تهنیا وهك سوبێكتێكی داواكار ڕهتنهكراومهتهوه،
بهڵكو وهكو سوبێكتێكی قسهكهریش (بهم هۆیهوه
الیهنیكهم بااڵدهستیم بهسهر سهرجهم فۆرمولهكاندا
دهبێت) .مهبهست ل ه ڕهتكردنهو ه قسهكهی منه،
وات��� ه ئ �هوپ �هڕی ش��اراوهك��ان��ی ب��وون��ی م��ن ،نهك
ڕهتكردنهوهی داواكهم .دهتوانم داوا تاز ه بكهمهو ه و
چاوهڕوان بم ،ئینجا دیسانیش ئهو داوای ه بكهمهوه:
بهاڵم ئهگهر ل ه توانای پرسیاركردن بێبهشبكرێم،
ئهوا ئهم ه وام لێدهكات بۆ ههمیش ه مردوو بم« .بێ
وهاڵم��ی» ئهو گوزارهیهیه ،ك ه فرانسواز لهسهر
داوای دای��ك��ی ،وا ل ه گ��ێ��ڕهرهو ه «پرۆست»هكه
دهكات بیڵێت ،ئهم گێڕهرهوهیهش لهگهڵ «كچێك»دا
هاوشوناس دهبێت ،ك ه خزمهتكاری عهشیقهكهی
دهریدهكات :دایك تهنیا بێبهشكراو نییه ،بهڵكو به
تهواوی ڕهتكراوهتهوه ،ئیدی شێت بووه.
 -رۆسۆ  -پروست

 .5خ��ۆش��م��دهوێ��ی��ت  -ه����هروهه����ا منیش
دهستهواژهی«ههروهها منیش»وهاڵمه تهواوهكه
لهخۆناگرێت ،چونكه ت���هواو (ك��ام��ڵ) تهنیا به
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شێوهیهكی فۆرماڵ دهشێت بوونی ههبێت ،لهم
دهستهواژهیهیشدا فۆڕم ونه ،چونكه دهستهواژهكه
بهشێوهیهكی ورد و حهرفی ئاوهژووناكاتهوه-
گۆكردنیش سروشتی حهرفییهتی ههیه .لهگهڵ
ئ�هوهی��ش��دا وهاڵم �هك �ه ،ل �هب �هرئ �هوهی ب�ه وههمی
وێناكراوه ،بهسه بۆئهوهی دهستپێكی گوتاری
دڵخۆشی پێكبهێنێت :دڵخۆشییهكی زۆر كه له
ههڵگهڕانهوهیهكهوه ههڵقواڵبێت« :سان برۆو»
دوای وهرگرتنی ڕهفزێكی تووند ،له ناكاو ئهوه
كهشفدهكات كه «جولی» خۆشیدهوێت .ئهوه ئهو
حهقیقهته سهرشێتانهیه ،كه به لۆژیكی ههنگاو به
ههنگاو پاساونادرێت ،بهڵكو له ناكاو ،كتوپڕ ،به
بێدابوونهوه ،به وهرچهرخانی خێرا دهرك دهكرێت.
منداڵی «پرۆستی» –كه داوادهكات دایكی بێت بۆ
الی ،بۆئهوهی له ژوورهكهی بخهوێت -دهیهوێت
دهستهواژهی «ههروهها منیش»ی به شێوهیهكی
شێتانه پێ بووترێت ،به شێوهیهكی ههڵگهڕاوهیش
پێیبووترێت ،به بڕیاری سهیروسهمهرهی ئهو
باوكهی ،كه دایك پێی دهبهخشێت( :به فرانسواز
بڵێ پێخهفێكی بهرینت بۆ ئامادهبكات و ،ئهمشهو
له تهنیشتی ئهو بخهوه).
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 -بۆدلێر -كلۆسۆڤسكی

 .6ف��ان��ت��ازی��ای ئ���هو ش��ت � ه دهك�����هم ،ك�� ه ب ۆ
ئ �هزم��وون��ك��ردن م�هح��اڵ�ه :ب��ۆ ن��م��وون� ه خهیاڵی
ئهو ه دهكهم ،ك ه ههردووكمان ل ه یهككاتدا دوو
گوزار ه گۆدهكهین :تاوهكو دهربڕینێكیان بهدوای
ئهویتریاندا نهیهت ،وهك بڵێی ئهوهی دووهمیان
پهیوهستهبهوهی یهكهمییانهوه .وتن ناتوانێت
دووجار (كۆپیكراو) بێت :تهنیا درهوشانهوهیهكی
ن����اوازهی قابیل ه (ب��ۆ نموون ه درهوش���ان���هوهی
ههستێك ل ه چاوهكانی عاشقدا) ،ك ه تێیدا دوو
هێز ی��هك دهگ���رن (دوو هێز ك � ه ل � ه سنوری
هاوپهیمانێتییهكی ئاساییدا لهیهك ج��ودا بن و
توانایان هاوسهنگ نهبێت) ،چونك ه درهوشانهوهی
ن��اواز ه شتێكی سهیری تێدایه :ڕهتكردنهوهی
ههموو حیسابێك ،چونك ه ئاڵوگۆڕ ،پێبهخشین،
دزی (ك ه ئهم ه تاك ه فۆڕمی ناسراوی ئابورییه)،
ههر یهكهیان ب ه شێوازی خۆیان ،بوونی شت ه
ناكۆكهكان و زهمهنی جیاواز ل ه خۆدهگرن :تاك ه
ئ��ارهزووم بهرامبهر شتێكی دیكه ،ههمیشهیش
پێویستی ب ه زهمهنی گواستنهو ه ههیه .وتنی
هاوكات جووڵهیهك دروستدهكات ،ك ه نموون ه
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كۆمهاڵیهتییهكهی شاراوهی ه و ب ه زهین و هۆش
دهركناكرێت :ب ه بێ بوونی ئاڵوگۆڕ و پێبهخشین
و دزی ،وتنهكهكانمان ل� ه جۆشوخرۆشێكی
پچڕپچڕهو ه دێنهدهرهو ه و ئاماژ ه بۆ بهههدهردانێك
دهكهن ،ك ه ب ه گۆڕینی شوێن الوازنابێت ،خودی
بهباڵوبوونیشیان ههر بیرۆكهیهكی پاراستن و
دهستپێوهگرتن ههڵدهوهشێنێتهوه :ل ه ماتریالیزمی
ڕههادا یهكێكمان دهچین ه نێو ئهویترمانهوه.
 .7دهستهواژهی «ههروهها منیش» گۆڕانێك
دهستپێدهكات :ڕێسا كۆنهكان دهك���هون ،رێی
تێدهچێت ههموو شتێك ڕووبدات ،تهنانهت وتنی
ئهم قسهیهیش :نامهوێت داگیرتبكهم.
بهگشتی ئهو ه شۆڕشێك ه زۆر دوورنیی ه ل ه
شۆڕشی سیاسییهوه :چونك ه ئهوهی ل ه ههردوو
حاڵهتهكهدا فانتازیای دهكهم ،ب ه تهواوهتی تازهیه:
ئ���ارهزووی ئ �هو ه ناكهم (مهعشوق) بهێنمهو ه
س��هر ڕێ��ی ڕاس����ت ،ب��ۆئ��هوهی پ��ارادۆك��س �هك � ه
بگات ه دوا ڕادهی خ��ۆی ،ئ �هوا ئ�هم شت ه ت�هواو
تازهی ه دهكهوێت ه الیهن ه ئاستنزمهكهی گوزار ه
ڕۆتینییهكانهوه( .دوێنێ ئێوارهیش گوێم لێیی
بوو ل ه شانۆیهكی «ساگان»دا دهیوت :ههموو
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ئ��ێ��وارهی�هك ،لهسهر تهلهفزیۆن ،ل ه دهروون��ی
خۆیدا دهڵێت :خۆشمدهوێیت).
 .8چی ڕوودهدات ئهگهر گوزارهی «خۆشم-
ده-وێیت» تهفسیر نهكهم و تهنیا دهری ببڕم و
ئیتر هیچی لێ دهرنهخهم؟
ئاكامهكهی ل ه ئهستۆی خۆتانه :ئایا سهدانجار
گ��وزارش��ت��ت��ان ل���هو ه ن���هك���ردووه ،ك � ه ن��ات��وان��ن
بهرگهی برینهكانی عهشق بگرن ،گوزارشتتان
ل �هو ه ن �هك��ردووه ،ك ه پێویست ه لێی ڕزگ��ار بن؟
ئهگهر دهتانهوێت «تیمار»ببن ،دهبێت باوهڕ ب ه
نیشانهكانی برین بهێنن ،بهوهی ك ه دهستهواژهی
«خۆشمدهوێیت» یهكێك ه ل ه نیشانهكانی .دهبێت
زۆر ب ه باشی تهفسیر بكهن ،وات ه ب ه كورتی ،ل ه
بههاكهی كهم بكهنهوه.
 نیچ ه دواج����ار ،ل � ه ئ����ازادا چیمان بینی؟ چۆندهتوانین بیری لێبكهینهوه؟ ههڵی بسهنگێنین؟
داخ���ۆ ب � ه ن��اچ��اری ل � ه خ���راپ���هو ه دێ���ت؟ داخ��ۆ
چارهسهری ئازارێك ك ه عهشق دروستیدهكات
تهنیا ب ه شێوهیهكی پهرچهكرداران ه و ناچاالكان ه
و كهمكردنهو ه ل ه بههاكهی نییه؟ داخۆ دهبێت
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ملكهچی حهرامكراوهكان بین؟ لهههڵسهنگاندێكی
پێچهوانهدا ،ئایا دهتوانین وێنای ڕوانگهیهكی
تراژیدیی بۆ ئازاری عهشق بكهین و لهڕوانگهیهكی
ت��راژی��دی��ش �هو ه ج�هخ��ت ل �هس �هر دهس��ت��هواژهی
«خۆشمدهوێیت» بكهینهوه؟ چی ڕوودهدات
ئهگهر عهشق (یان عاشق) دیسانیش بخرێتهو ه
ژێر كاریگهری هێزی چاالكهوه؟
 بالیاس( – )2رافیل( – )3كهژاوهی تارمایی .9لێرهدا تێڕوانینێكی نوێ بۆ دهستهواژهی
«خۆشمدهوێیت» دهردهك��هوێ��ت .ئهم ه ئهكته،
ن �هك نیشانهیهكی ڕواڵ �هت��ی ،دهیڵێم بۆئهوهی
تۆش وهاڵمبدهیتهوه .وهاڵم � ه پارێزراوهكهیش
(پهیامهكه) ،وهك شێوازێكی پتهو ،بههایهكی
كردهیی پێكدههێنیت .ئهوهند ه بهس نیی ه ك ه ئهویتر
به مهدلولێكی س��اد ه وهاڵممبداتهوه ،تهنانهت
ئهگهر وهاڵمێكی پۆزهتیڤیش بێت «ههروهها
منیش» :دهبێت سوبێكتێكی داوالێكراو داڕشتن
و گۆكردنی دهستهواژهی «خۆشمدهوێیت» بێت
ك ه پێیدهوترێت ،بخات ه ئهستۆی خۆیهوه :بالیاس
دهڵ��ێ��ت «خۆشمدهوێیت» ،ملیزاندیش دهڵێت
«منیش خۆشمدهوێیت».
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ب��ال��ی��اس پ��ێ ل �هس �هر داواك����هی دادهگ��رێ��ت
(ئهمه وایه ئهگهر گریمانهی ئهوه بكهین ،كه
وهاڵم��هك��هی ملیزاند ڕێ��ك ئ �هو وهاڵم �هی �ه كه
بالیاس چاوهڕوانی بوو .ڕهنگه ئهمه وا بێت،
لهبهرئهوهی ڕاستهوخۆ دوای ئهوه دهمرێت)،
ب��ۆی �ه داوای �هك��ی��ش �ه ل �ه سوبێكتی ع��اش��ق�هوه
دهرچ����ووه ،ن �هك تهنیا ب��ۆئ �هوهی ئ�هوی��ش له
بهرامبهردا عاشق ببێتهوه ،یان ئهمه بزانێت
و ل��ێ��ی دڵ��ن��ی��اب��ب��ێ��ت�هوه و..ه���ت���د( .ه��هم��وو ئ�هم
كارانه له سنوری مهدلول تێناپهڕن) ،بهڵكو
بۆئهوهی گوێیلێبێت ،كه ئهویش به شێوازێكی
دڵنیاكهرانهوه ئهمهی پێدهڵێت ،بهشێوهیهكی
ك��ام��ڵ ،گ���هرم���وگ���وڕ ،و روون ،رێ���ك وهك��و
ش��ێ��وازی وتنهكهی خ��ۆی .ئ��هوهم دهوێ��ت كه
به یهكجار ،به تهواوهتی ،به حهرفییانه و به
بێ نوقسانی ،به ڕوونیی شێوازی ئایدیاڵی و
نموونهی ئایدیاڵیی وشهی عهشقم پێ بگات:
بهبێ ئهوهی فێڵم لێبكرێت و به بێ بچوكترین
گۆڕانكاری :ههردوو وشهكه وهكو دوو كوتله
دهگۆڕینهوه« ،دال» لهگهڵ «دال»دا لێكجووت
دهبێت (ب �هم ج��ۆره دهس��ت �هواژهی «ههروهها
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منیش» لێكدژی ت �هواوی ڕستهی ئیسپاتییه).
ئ�هوهی گرنگه گۆكردنێكی فیزیكیی جهستهی
و زارهكی وشهكهیه :لێوهكان بكهرهوه با ئهو
وشهیهی لێ بێته دهرهوه (تێكشكاندنی شهرم).
به ت��اس�هوه پ�هرۆش��ی وشهیهكی ئهفسونایی
خ��وراف��ی��ی��م! دڕن���دهك���ه -ك���ه دی���ل و كڵۆڵی
دزێوییهكهی خۆیهتی -شاجوانی خۆش دهوێت،
بێگومانیش شاجوان دڕندهكهی خۆشناوێت،
بهاڵم دهههژێت (چی شتێك ههژاندی؟ گرنگ
نییه ،با بڵێین گفتوگۆكهی لهگهڵ دڕن��دهدا) و
وشهیهكی ئهفسووناویی پێدهڵێت« :ئهی دڕنده
خۆشمدهوێیت!» .ڕێك لهو دهمهدا سوبێكتێكی
نوێ له پارچهیهك ئ��اوازی شكۆداری چهنگ
(ق���ی���ث���ارة)هوه ل �هدای��ك��دهب��ێ��ت .ت��ۆ دهڵ��ێ��ی ئ�هم
چیرۆكه زۆر كۆنه؟ كهواته با چیرۆكێكی تر
له فیلمێكهوه وهربگرین ،كه له ساڵی 1975
دا ب�هره�هم��ه��ات��ووه :یهكێكله ك��ارهك��ت�هرهك��ان
ئ��ازاردهك��ێ��ش��ێ��ت چ��ون��ك �ه ژن���هك���هی بهجێیی
هێشتووه و دهی��هوێ��ت ب��گ �هڕێ��ت �هوه .كتومت
دهیهوێت بێتهوه و پێیبڵێت «خۆشمدهوێیت»،
وا حیساب دهكات ،گهر ئهم گوزارهیهی پێبڵێت،
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ئیدی له پشتی ئهم دهربڕینهوه ،دڵی الی دهبێت،
كۆتایی چیرۆكهكهیش ه �هر وای��ه .دیسانیش
دهگهڕێینهوه بۆ ئهفسانه .فڕندهیهكی هۆڵهندی
(وات����ه :ڤ��ۆالن��ت  )Volantع��هوداڵ��ه ب���هدوای
دهستهواژهی «خۆشمدهوێیت»دا :خۆ ئهگهر
(به سوێندی وهف��اداری��ی�هوه) ئهم گوزارهیهی
پێبووترێت ،ئهوا واز له گهڕان و سۆراغ دێنێت
(ئ��هوهی ل�هم ئهفسانهیهدا گرنگه ،ئهزموونی
وهفا نییه ،بهڵكو دۆزینهوهیهتی ،دۆزینهوهی
گۆرانییهكهی).
 -نیچه()5

.10یهكتربڕینێكی جوان (لهزمانیدا ئهڵمانیدا)
ههیه :وشهی ( )Bejahungبۆ جهختكردنهو ه
لهسهر دوو شت بهكاردههێنرێت :یهكهم ،ك ه
دهروونشیكاریی ئ��ام��اژهی پ��ێ��داوه ،ڕووی له
كهمكردنهوهی بایهخی شتهكان ه (دهبێت نكوڵی
ل ه سهرهتاكانی خۆ سهلماندن الی منداڵ بۆ
گهیشتن ب ه نائاگایی ،بكرێت) .دووهمیان نیچ ه
خستویهتییهڕوو ،ئ�هوی��ش ش��ێ��وازی ئ��ی��رادهی
هێز (ك � ه ن� ه دهروون��ی��ی� ه و ن� ه كۆمهاڵیهتی) و
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بهرههمهێنانی جیاوازییه .لێرهدا كاتێك وهاڵمهك ه
دهبێت ه شتێكی پاكژ (چونك ه كاردانهوهكهیش ل ه
خۆ دهگرێت) ،خۆی ل ه دهستهواژهی «ئامین»ـدا
دهنوێنێت.
«خۆشمدهوێیت» كردارێكی دی���اره ،خۆی
وهك ه��ێ��زێ��ك ل��ه ب �هرم��ب �هر ه��ێ��زێ��ك��ی دی��ك �هدا
دهسهلمێنێت .ئهم هێزانه چین؟ ه��هزاران هێزه
كه له دونیادا ههن ،ههرههموویشیان هێزگهلێكن
كه له بههای شتهكان كهم دهكهنهوه (زانست،
بۆچوون ،واقیع ،عهقڵ...هتد) .یان له بهرامبهر
زم��ان��دا .وهك چ��ۆن دهس���ت���هواژهی «ئامین»
دهكهویته سنوورهكانی زمانهوه به بێ ئهوهی
ب�ه سیستهمهكهیهوه پ�هی��وهس��ت ببێت ،ب�ه بێ
«وهرچ�هرخ��ان�ه پهرچهكردارییهكه«یهتی ،ئهوا
دهس��ت �هواژهی خۆشهویستی «خۆشمدهوێیت»
دهكهوێته سنوورهكانی پێكهاتهی رێزمانییهوه
و ،هاندان لهخۆدهگرێت («خۆشمدهوێیت» :واته
«م��ن ت��ۆم خ��ۆش��دهوێ») و ،بااڵدهستی ڕسته
دووردهخاتهوه (كه هیچ نییه ،جگه له ڕستهیهكی
ئیسپاتی) .دهستهواژهی «خۆشمدهوێیت» ،وهك
گوتراوێك ،نیشانه نییه ،بهڵكو دژ به نیشانهكانه.
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ئهوهی ناڵێت «خۆشمدهوێیت» (ئهو كهسهی ك ه
نایهوێت گ��وزارهی «خۆشمدهوێیت» به لێویدا
بێت) ناچاره بهوهی به سهرشۆڕییهوه نیشانهی
جیاوازی نا دڵنیایانه و جێی گومان ببهخشێتهوه،
كه له «هێماكان» یان «سهلماندنهكان» بچن
دهربارهی خۆشهویستی :ههڵسوكهوت ،نیگاكان،
ههنسكهكان ،ئاماژهكان ،بێدهنگییهكان :ههروهها
دهب��ێ��ت ب��وارێ��ك بهێڵێتهوه ب��ۆ تهفسیركردنی
ڕهفتارهكانی .ئهو ناچاره پهرچهكردارانه وهاڵمی
ئاماژهكانی خۆشهویستی بداتهوه و بۆته بارمتهی
جیهانی ستهمگهرانهی زمان ،بهو پێیهی ناتوانێت
ههموو شتێك بڵێت (كۆیله ئهوهیه كه بێزمانه،
ئهوهیه كه ناتوانێت بدوێت ،مهگهر به ئاماژه و
گوزارشته ڕووكهشهكان).
 -نیچه

«نیشانهكان»ی خۆشهویستی پانتاییهكی
ب �هرف��راوان��ی��ان ل � ه ئ�هدهب��ی��ات��ی پ �هرچ �هك��رداران �ه
داگ��ی��رك��ردووه :خۆشهویستی بهرجهستهی ه و
ملكهچی ئێستاتیكای ڕواڵهتیی ه (ئهپۆلۆن ،ئهو
كهسهی ه ك ه سهرجهم ڕۆمانهكانی خۆشهویستیی
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نووسیوه) .گوزارهی «خۆشم-ده-وێیت» ،وهك
دژ ه نیشان ه لهالیهنی دیۆنیزیۆسهوهیه :ئ��ازار
(بگر ه تهنانهت گازاند ه و قێزهونی و كینهیش)
نكوڵی ل ه خۆشهویستی ناكات و رهتی ناكاتهوه،
بهڵكو دژ ب ه گوتنێكه ،ك ه ههڵنههێنجراوه :گهر
گ�����وزارهی «خ��ۆش��م��دهوێ��ی��ت» دهرب��ب��ڕی��ن (و
دووبارهی بكهینهوه) واتای ئهوهی ه پهرچهكردار
دووردهخ�هی��ن�هو ه و دهیگهڕێنینهو ه بۆ جیهانی
نیشان ه بێدهنگ و الڵهكان ،بۆ نێو تهڵهكانی قسه
دووری دهخهینهو ه (ك ه بهردهوام لێیان دهردهچم).
گوزارهی «خۆشمدهوێیت» وهك گوتن دهكهوێته

خانهی بهههدهردانهوه .ئهوانهی دهیانهوێت بیڵێن

(گۆرانیبێژهكان ،درۆزنهكان ،گومڕاكان) بهكاربهری
زم��ان و مهسرهفكهری قسهن :ئ �هوان گ��وزارهی
«خۆشمدهوێیت» ب �هه �هدهردهدهن وهك��و ئهوهی

گوزارهیهكی سووك و نهشیاو ه و ل ه شوێنێكهوه

ه��ێ��ن��راوهت �هوه .ئ �هوان � ه ل��هوپ��هڕی سنوورهكانی

زماندان ك ه تێیدا زمان (جا جگ ه ل ه زمان كێ كاری

وا دهكات) دان بهوهدا دهنێت ب ه بێ گهرهنتی و له
بهردهم مهترسیدا كاردهكات.
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كاتی بهجێهێشتنی
هۆڵی سینهما
ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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ئ���هوهی ل��ێ��رهدا ق��س�هدهك��ات ،دهبێت دان ب ه
شتێكدا بنێت :حهزدهكات ل ه هۆڵێك ل ه هۆڵهكانی
سینهما بچێتهدهرهوه .ئهو كات ه خۆی ل ه سهر
شهقامێكی دژ ب� ه ه��ۆڵ�هك�هدا دهبینێتهوه ،ك ه
ب ه ب �هراورد بهوێ چۆڵ دیت ه پێشچاو( ،ئهو ل ه
ڕۆژهك��ان��ی ههفتهدا ههمیش ه ئ��ێ��واران دهچێت ه
سینهما) ،ب ه خۆشییهو ه خۆی دهكات ب ه یهكێك
ل ه قاوهخانهكاندا ،ب ه بێدهنگی دهڕوات (ئهو نابێت
ڕاستهوخۆ دهربارهی ئهو فیلم ه بدوێتب ك ه كهمێك
لهمهوبهر بینیوویهتی) ،كهمێك دێتهو ه سهرخۆی،
میلی كردوو ه بهنێو ملیوانی كراسهكهیدا ،سارد
و خهواڵووه :ئهو خهواڵووه ،ئهم ه ئهو شتهی ه ك ه
بیری لێدهكاتهوه ،بهاڵم جهستهی ،بۆت ه شتێكی
شلوشاو ،نهرم ،ئارام :وهك پشیلهیهكی نووستوو
ت �هڕب��ووه ،وا ههست ب� ه خ��ۆی دهك���ات ،ك� ه تا
ڕادهیهك تێكشكاوه ،یان ههستدهكات نابهرپرس و
بێدهربهستیش ه (لهبهرئهوهی پشوو ل ه ڕێكخستنی
ئهخالقیدا تهنیا دهشێت لێرهدا بوونی ههبێت).
ب ه كورتی ،وهك ڕوون و ئاشكرایه ،ل ه حاڵهتی
خهوتنی موگناتیسیدا ،دهچێت ه دهرهوه .ئهوهی
لهكاتی خهوتنی موگناتیسیدا سهرنجی لێدهدات
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(چ���رای كۆنی دهروون��ش��ی��ك��اری ،ك� ه پێدهچیت
دهروونشیكاریی ب ه لێبووردهییهو ه مامهڵهی
ل �هگ �هڵ ك��ردب��ێ��ت) ،دهس�هاڵت��ێ��ك� ه ك � ه لهههموو
دهسهاڵتهكانی ل ه پێشتره :چاكبوونهو ه (الشفاء).
ئهو كات ه بیر ل ه مۆسیقا دهكاتهوه :ئایا مۆسیقا
خهواندنی موگناتیسی دانههێناوه؟ خهساوهكهی
فارینیلی زۆر سهیربوو «ب � ه لهبهرچاگرتنی
م��اوهی ن��اردن» .ئ�هو ه بوو وای ل ه ڕهشبینیی ه
نهخۆشانهكهی فیلیپی پێنجهمی شای ئیسپانیا
كرد ،ههموو ئێوارهیهك ،بۆماوهی چوارد ه ساڵ،
بهدهم لێدانهوهی ههمان گۆرانییهو ه بنووێت.
ئێم ه زۆرج���ار ه �هر ب �هم ج��ۆر ه ل� ه سینهما

دێین ه دهرهوه .ئ �هی چ��ۆن دهچین ه نێوییهوه؟

جگ ه ل ه حاڵهتی گهڕانی كولتووری ك ه ب ه وردی

دیاریكراوه –ڕاستییهكهی مهسهلهك ه دووبار ه
دهبێتهو ه و زیاتریش دووبارهدهبێتهو ه ،-ئێم ه

ل ه بۆشاییهو ه دهچین ه سینهما ،لهو كاتهی ك ه

دهرف�هت��م��ان ههیه ،ل ه كاتی پ��ش��وودا ،تهنانهت
ب�هر ل��هوهی بچین ه سینهمایش ،ههموو شتێك

وهه���ا ڕوودهدات وهك بڵێی ه �هم��وو مهرج ه
تهقلیدییهكانی خهواندنی موگناتیسی پێكهو ه
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كۆبوونهتهوه :بۆشایی ،دهستبهتاڵی ،بێكاری،

بهاڵم ئێم ه لهبهردهم فیلمدا و ب ه هۆی فیلمهو ه
خهون نابینین ،چونك ه ب ه بێ ئ�هوهی بزانین و
بهر لهوهی ببین ه بینهریش ئهم ه ههر ڕوودهدات.

هۆكارهكهی ئهوهی ه ك ه «كهشی سینهما» بوونی
ههیه ،ئهم كهش ه زەمینەی خهواندنی موگناتیسییه.

ب ه پێی مهجازێكی ڕاستهقینه ،تاریكایی هۆڵهك ه

ههر ل ه پێشترهو ه پێشبنیی دهكرێت «زیندهخهونی
نێو تاریكایی» (وهك فرۆید دهڵێت زیندهخهون

بهر ل ه خهواندنی موگناتیسیش بوونی ههیه).

ئهم ه ل ه پێش ئهم تاریكاییهو ه دێت و سوبێكت

ل ه شهقامهكهدا ل ه ڕیكالمێكهو ه بۆ ڕیكالمێكهو ه
ڕادهكێشێت و دهیكات بهنێو هۆلهكهدا ،تاوهكو

لهنێو چوارگۆشهیهكی ت��اری��ك و ن �هزان��راو و
بێدهروهستدا نوقمی دهكات ،لهوێدا ك ه دهبێت ئهم

كهرنهڤاڵ ه ئهو كاریگهرییان ه بهرههمبهێنێت ،ك ه
پێیدهڵێین فیلم.
«تاریكایی» سینهما ،وات��ای چییه؟ (كاتێك
لهبارهی سینهماو ه قسهدهكهم ،ههرگیز ناتوانم
خ��ۆم ڕاگ��رم و ئ �هوهن��دهی بیر ل ه «هۆڵهكه«
بكهمهوه بیر ل ه «فیلمهكه« ناكهمهوه) تاریكایی
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تهنیا خودی جهوههری زیندهخهون نانوێنێتهو ه
(به واتای چهمكهكه له قۆناغی بهر له خهواندنی
موگناتیسیدا) ،بهڵكو ههروهها ڕهنگی ئیرۆتیكیی
بهرباڵویش دهنوێنێتهوه .هۆڵی سینهما بهو
ق�هرهب��اڵ��غ��ی��ی�هی م��رۆڤ �هك��ان �هوه ،ب � ه ن�هب��وون��ی
كۆمهاڵیهتی بوونهكانییهو ه (ب �ه پێچهوانهی
«دهرك�هوت��ن��ی» كولتووری ههموو هۆڵهكانی
شانۆوه) و ب ه دۆخی پانبوونهوهی جهستهو ه
(زۆربهی بینهران له سینهمادا وهك چۆن لهسهر
پێخهف پاڵدهكهون ،ئاوا لهسهر كورسییهكانیان
پاڵدهكهون و جانتاكانیان و قاچیان دهخهن ه
سهر كورسییهكهی پێش خۆیانهوه) ،شوێنی
ئامادهیی و بهتاڵیی جهستهكان دهنوێنێتهوه،
ئ����هم دوان���هی���ش���ن ك��� ه ب���ه ش��ێ��وهی��هك��ی ب��اش
ئیرۆتیزمی هاوچهرخ دیاریدهكهن ،نهك ڕیكالم
و ڕووتبوونهوه .ئهو ه ئامادهیی و بهتاڵیی شار ه
گهورهكانه ،لهبهرئهوه ئازادیی جهستهكان لهم
تاریكاییهی شاردا كاردهكات .ئهم كار ه نادیارهی
كارتێكهره مومكینهكان لهوهوه دهرچێت ،ك ه ب ه
توێكڵی سینهمایی دادهنرێت ،بینهر له سینهمادا
دهتوانێت چ��اوهڕێ��ی شتێك بكات ،كه بیخات ه
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دۆخ��ی كرمهلیقهوه :لهخۆگرتنی ب �هردهوام��ی
پهیامهكان ،ل �هب �هرئ �هوهی چ��ووم�هت�هو ه خ��ۆم،
بۆیه ب ه ههموو ئ���ارهزوو و تاسهی خۆمهو ه
كاردهكهم.
ل �هم تاریكاییهی سینهمادا (تاریكاییهكی
س �هرن��ج ل��ێ��ن �هدراو ،ئ����اوهدان ،ب��هرب�ڵاو :وای،
ب��ێ��زاری و قهدهغهكرنی كۆنجێكشنهكان ،ك ه
دهڵێن تایبهته) سیحری فیلمهكهیش دهجوڵێت،
ئیدی ههر فیلمێكیش بێت .ئهگهر ئهزموونێكی
پ��ێ��چ �هوان �ه ب��ك �هی��ن ،دهب��ی��ن��ی��ن ت �هل �هف��زی��ۆن ك ه
ف��ی��ل��م�هك��ان ن��م��ای��ی��ش��دهك��ات ،ه��ی��چ سیحرێكی
تێدانییه ،لهبهرئهوهی تاریكاییهكه ڕهویوهتهو ه
و شاراوهییهك ه چهپێنراوه ،پانتاییهكه ئاشنا
و ڕوون و ڕهوان����ه .ئیرۆتیكا – ب��ا باشتر
بڵێین ،تاوهكو له شاراوهیی و ناكامڵی بكهین ه
دوو چهمك ،-ههروهها ئیرۆتیزمی شوێنیش
بهتاڵكراوهتهوه :لهكاتی بینینی فیلم له تهلهفزیۆندا
ناچارین لهگهڵ خێزاندا دابنیشین ،لهبهرئهوهی
بۆته ئامێرێكی ماڵ ،ههر بهو جۆرهی ك ه پێشتر
ئاگردان لهنێوان ههموواندا هاوبهش بوو.
* * *
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ڕۆشناییهك لهم چوارالیهدا ههیه :ئایا ئهوه

ڕۆشنایی فیلمهكهیه ،یان ڕۆشنایی شاشهكه؟
ب �هڵ��ێ ،ه�هڵ��ب�هت ،ب���هاڵم ه��هر ل �هوێ��دا ئامێرێكی
قووچهكیی سهماكاریش ههیه (ب�هاڵم ئایا ئهمه

شتێكی تایبهته؟) ،قوچهكێكی دی��ار و نادیار،

ك�ه تاریكاییهكه وهك��و تیشكی ل��ێ��زهر دهبڕێت
(مهبهست له دهزگای ڕۆشناییهكه كه دهدرێتهوه
له شاشهكه و فیلمهكه پیشاندهدات .و .كوردی).

ئهم تیشكدانهوهیه ،به گوێرهی گهردهكانیی ،له
ڕواڵهتی جیاوازدا درێژ دهبێتهوه بهر شاشهكه

دهكهوێت ،بهاڵم ئێمه ڕووی خۆمان بۆ شاشهكه

دهسوڕێنین ،كه لهرینهوهیهكی شهوقداری ههیه،
دهرچوونی خێرای تیشكهكان سهرمان تیغ دهكات

و له پشتهوه و له تهنیشتهوه بهر قژ و روخسارمان
دهكهوێت .ئاوا ئێمه دهكهوینه ژێر سیحری ئهم

دۆخهوه وهك ئهوهی له ئهزموونهكانی خهواندنی

كۆنی موگناتیسیدا ههیه ،به بێ ئهوهی ڕووبهڕوو
بیبینین ،ئهوهیش بههۆی ئهم شوێنه شهوقدار و

جێگیر و سهماكهرهوه.
* *

*
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ههموو شتێك بهو جۆر ه ڕوودهدات ،ك ه وهك بڵێی
گورزێك ڕۆشنایی هاتووه ،تاوهكو قفڵێك بشكێنێت.
ئێم ه ب ه تاساوییهو ه سهیری ئهم شكاندن ه دهكهین.
ئ �هی قس ه چ��ی؟ فۆرماڵیزمی زرنگانهوهكان –له
بهرههمهێنانی بازرگانیدا -ناتوانێت هیچ گوێگرتنێكی
سیحرییان ه بهرههمبهێنێت .دهنگ ،بهو پێیهی وهها
دیزاین كراوه ،ك ه ئهگهری نێو حیكایهتهك ه بههێزبكات
(بههۆی دهنگهو ه وا گریمان ه دهكهین شتێك ڕوودهدات،
ك ه ڕهنگ ه ڕووشنهدات) كهرهستهیهك نیی ه بۆ نواندن
سهربار خرابێت ..ئێم ه دهمانهوێت لهگهڵ بابهتی
گێرانهوهكهدا تێكهڵ ببێت ،بۆی ه الی خۆمانهو ه لهم
بابهت ه جودای ناكهینهوه .لهگهڵ ئهوهیشدا شتێكی
كهم بهسه ،بۆئهوهی ئهم توێكڵ ه زرنگهیی ه پهرتبكات:
تهنیا رزنگانهوهیهكی درێژ ،یان بڵندگۆك ه (موكهبهره)،
دهنگێك ك ه خۆی كپدهكاتهوه ،زۆر نزیك ل ه گوێمان،
بهس ه بۆئهوهی سیحر دهست پێبكات .هۆكارهكهیش
ئهوهی ه تهنیا بهرههمی دیكۆرهیشنه ،یان باشتر بڵێین
ل ه سیموالكراو ه دێت -ههر وهك تیشك ه سهماكهره
پیشاندهرهكان -ك ه ل ه س �هرهو ه یان ل ه یهكێك له
تهنیشتهكانهو ه دێت ،ئیدی ئهو دیمهن ه تێكدهدات ،كه
شاشهك ه دهیگێڕێتهوه ،كهچی لهگهڵ ئهوهیشدا به
وێنهك ه ناشێوێنێت (نیشانه ،مانا).
* * *
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الی �هن��ی��ك �هم ب���ۆ ئ���هو ك���هس���هی ك��� ه ل��ێ��رهدا
ق��س�هدهك��ات -ئ��هو ه ئ �هو ك�هن��ار ه تهنگهبهرهیه،
ك � ه تێیدا فیلمهك ه ج��ۆرێ��ك ل � ه س�هرس��وڕم��ان
دروستدهكات و خهواندنی موگناتیسیش ئهكتیڤ
دهبێت :پێویستم بهوهی ه لهنێو چیرۆكهكهدا بم
(ڕهنگ ه چیرۆكهك ه خ��ۆی داوای�هك��ی وهه��ام لێ
بكات) ،پێویستم بهوهیش ه ل ه شوێنێكی دیكهدا
ب��م :خهیاڵێكی كهمێك الس�هن��گ ،وهك خ��اوهن
نوشتهیهكی پڕ گومان ،هۆشیار ،ڕێكخراو ،ب ه
كورتی ئهم ه ئهو شتهیه ،ك ه ل ه فیلم و لهو دۆخهی
داوا دهكهم ،ك ه بهدوایدا دهگهڕێم.
* * *
وێن ه (و دهنگی) فیلمسازان ه چییه؟ فێڵه .دهبێت
ب ه واتا دهروونشیكارییهك ه لهم وشهی ه تێبگهین .من
لهگهڵ وێنهدا جهڕاوم ،وهك بڵێی لهو پهیوهندیی ه
دووالیستیی ه بهناوبانگهدا دیلم ،ك ه وێنهی خهیاڵی
دروستدهكات .وێن ه لێرهد ،ل ه بهردهممدا و لهپێناو
مندا دروستبووه :وێن ه یهكێتی دروستدهكات (دال
و مهدلولهكهی ئاوێزانی یهكتری بوون) ،ههروهها
شتێكی ستاندارده ،گشتییه ،ئامادهییهكی چڕی
ههیه .ئهمهیش واتای ئهوهی ه ك ه وێن ه ب ه تهواوهتی
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فێڵه :من ب ه گوژم تاوی بۆ دهدهم ،وهك چۆن
جوانهگایهك گوژم تاو بۆ ئهو قوماش ه دهدات
ك ه بۆمان ڕاگرتووه؛ وهك دهزانین وێنهیش له
سوبێكتدا ،ههر نكوڵی ل ه من و ل ه خهیاڵم دهكات،
لهبهرئهو ه من ل ه هۆڵی سینهمادا ،شوێنكهیشم
ه �هرچ �هن��د ه دوور ب��ێ��ت ،هێشتا ه���هر س �هرم
دهبهمهپێش و تا ئهو رادهی� ه نزیكی دهكهمهو ه
ك ه خهریك ه ئهیلكێنم ب ه ئاوێنهی شاشهكهوه ،بهو
ئهویتر ه خهیاڵكراوهو ه ك ه ب ه شێوهیهكی نهرگسی
لهگهڵیدا لێكجووت دهبم (دهڵێن ئهو بینهرانهی
ك� ه ل� ه س �هر كورسییهكانی پێشی پێشهوهی
بهردهم شاشهك ه دابنیشن ،مندااڵن و عاشقانی
سینهمان) .وێنهی ئهسیرم دهكات و بهسهرمدا
زاڵ دهبێت :من ب ه نماییشهكهو ه دهلكێم ،ئهم
پێكهوهلكان ه سروشت (یان سروشتی وههمییانه)
ی دیمهن ه وێنهگیراوهك ه دادهمهزرێنێت (ههموو
تهكنیكهكان بۆ ئهم پێكهوهلكان ه خراونهتهگهڕ)،
ب �هاڵم واق��ی��ع ،تهنیا دهزان��ێ��ت دووربكهوێتهوه،
رهمزییهتیش تهنیا ماسكهكان دهناسێنێت .بهاڵم
تهنیا وێنهی (خهیاڵكراو) نزیك ه و تهنیا ئهم وێنهی ه
«ڕاستهقینه«ی ه (دهیشتوانێت هاژهی حهقیقهت
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دروست بكات) .ل ه قوواڵییدا ،ئایا وێن ه ل ه ڕووی
نماییشهوه ،ه�هڵ��گ��ری ه �هم��وو تایبهتمهندیی ه
ئایدیۆلۆییهكان نییه؟ ل ه ڕوانگهی منهو ه سوبێكتی
مێژووییش ،وهك بینهری سینهما ،ب ه گوتاری
ئایدیۆلۆژییهو ه دهنووسێت :ئهویش بهفیڕۆدان،
ئ��ارام��ی��ی س��ت��ان��دارد ،جێگیریی ب��ون��ی��ادهك��ان،
سروشت و «حهقیقهت» تاقیی دهكاتهوه :ئهو ه
فێڵ ه (ئهو ه فێڵی ئێمهیه ،جا كێ هێزی ههی ه لێی
دهرب��از ببێت؟) .خۆك ئهگهر وێنهی سینهمایی
ئایدیۆلۆژیی بێت ،كهوای ه ل ه قوواڵییدا وێنهیهكی
خهیاڵیی ه دهربارهی زهمهنێك ل ه زهمهنهكان ،ئینجا
دهبێت ه سینهمای باوی كۆمهڵگه ،لهبهرئهوهی فیلم
دهتوانێت كڕیارهكان ڕابكێشیت ،بۆی ه وێنهگرانی
ڕۆشنایی تایبهت ب ه خ��ۆی ههیه :ئهمان ه لهو
گ����وزار ه چهقبهستوونهدا دهن��وێ��ن��رێ��ن�هوه ،ك ه
دهربارهی گوتارهكهی خۆی دهیانخاتهڕوو .داخۆ
گوزارهی چهقبهستوو وێنهیهكی جێگیری ههی ه و
كۆتهیشنێكی ههیه ،ك ه زمانی ئێم ه پێیهو ه بلكێت؟
ئینجا ئایا ل ه شوێن ه گشتییهكاندا پهیوهندیی
دووالیزمی (نهرگسییهت/دایكایهتی)مان نییه؟
* * *
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چ�����ۆن ل���� ه ئ���اوێ���ن���هك���ان ج���وداب���ی���ن���هوه؟
سهركێشیدهكهین و وهاڵمێكدهدهینهو ه ك ه تهنیا
گ�هم�هك��ردن� ه ب � ه وش��هك��ان :ب � ه ڕیشهكێشكردن
دهتوانین ل ه ئاوێنهكان جوداببینهو ه (بهو واتایهی
ك ه فڕۆكهوانهكان و ئالوودهبووانی هۆشبهرهكان
بهم وشهیهی دهدهن) .ب ه دڵنیاییهوه ،ههمیشه
دهش��ێ��ت وێ��ن��ای ه��ون�هرێ��ك بكهین ،ك� ه بازنهی
دووالیزم دهشكێنێت ،خۆی ل ه سیحری فیلمهكه ،له
شیل ه و لینجییهكهی ،ل ه خهواندن ه موگناتیسییهكهی
لهڕێگهی پهنابردن بۆ بینین (یان بۆ گوێگرتن)ی
ڕهخنهیی بینهرهوه ،دهربازدهكات ،پاشان داخۆ
ئهم ه ههمان ئ�هو شت ه نییه ،ك ه ل ه كاریگهریی
برێختییانهی م�هودادا ،ویستراوه؟ شتانێكی زۆر
ههن ك ه یارمهتیدهرن بۆ بێداربوونهو ه ل ه خهوی
موگناتیسی (ل ه خهیاڵ و/یان ئایدیۆلۆژیا) وهكو:
رێوشوێنهكانی ه��ون �هری داستانئامێز خ��ۆی،
كولتوری بینهرهك ه و وریایی ه ئایدیۆلۆژییهكهی،
ل �هب �هرئ �هو ه خ �هی��اڵ ب � ه پ��ێ��چ�هوان�هی هیستریای
تهقلیدییهوه ،لهو ساتهو ه كاڵ دهبێتهو ه ك ه سهرنجی
لێدهدهین ،بهاڵم (جگ ه لهو شێوازهی ك ه ب ه گوتاری
دژ ه ئایدیۆلۆژیا چ �هك��دار ك���راوه) شێوازێكی
144

دیكهیش ههی ه بۆ چوون ه سینهما .ئهویش ئهوهی ه
ك ه لێگهڕێم دووجاربكهوم ه ژێر سیحری وێنهكان
و شتهكانی دهوروب���هرهوه ،وهكو ئهوهی من له
یهك كاتدا دوو جهستهم ههبێت :جهستهیهكی
نهرگسی ك� ه دهڕوان��ێ��ت ،ل� ه ئاوێن ه نزیكهكاندا
ونبووه ،جهستهیهكی الدهر ه و ئامادهی ئهوهیه
نهك وێنه ،بهڵكو ئهو شتهی ك ه تێیدهپهڕێنێت بكاته
شتێكی بههادار :ناوكی دهنگ ،هۆڵهكه ،تاریكایی،
تارمایی تاریكی ئهوانیتر ،تیشكی ڕۆشناییهكی كز،
دهرگای چوون ه ژوورهوه ،دهرهتانی هاتن ه دهرهوه.
ب ه كورتی ،بۆئهوهی ڕهههندێك دابهێنم ،بۆئهوهی
دهستپێبكهم ،ئهوا ل ه ڕێگهی «كۆنتێكست»هكهوه
پهیوهندیی دادهمهزرێنم .ئهوهی بۆ دروستكردنی
م �هودا لهنێوان خۆم و وێنهدا بهكاری دههێنم،
ئهو شتهی ه ك ه ل ه دواج��اردا شهیدام دهك��ات :من
ب ه شێوهیهكی ڕهخنهیی ل ه دوورهو ه خهوتووم.
ئهم ه ل� ه دۆخ���ی عهشق دهچ��ی��ت ،چونك ه ئ�هوه
ئهو مهودایهیه ،ك ه عاشق پێویستییهتی :داخۆ
دهش��ێ��ت ل�� ه خ���ودی سینهما (ئ��هگ��هرچ��ی ئ�هم
وشهی ه ب ه شێوهی داتاشراو وهربگرین) ،چێژی
رابواردن وهربگرین؟
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ڕۆالن بارت
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد

147

خۆشباوهڕیی مۆدێرن ،بهجۆرێك لهبارهی
دهسهاڵتهوه دهدوێ��ت ،وهك بڵێی وشهیهكه:
لهوێدا كهسانێك ههن دهسهاڵتیان به دهسته و
لهوالوهیش ئهوانهی تر ههن ،كه دهسهاڵتییان
نییه .ههمیشه باوهڕمان وا ب��ووه دهس�هاڵت
بابهتێكی سیاسیی پهتییه ،ئینجا پێمانوابوو
بابهتێكی ئایدیۆلۆژییشه ،ب �ه ه��ێ��واش��ی و
ن��ادی��اری دزه دهك��ات �ه نێو دام���هزراوهك���ان
و خوێندنهوه ،كه ئێمه یهكهمجار ئاگامان
لێی نییه ،ب�هاڵم هێشتایش ب��اوهڕم��ان وابوو
دهس��ەاڵت ت��اك و تاقانهیه .ئ�هی چی دهبێت
ئهگهر وهكو شهیتانهكان چهندین دانه بێت ،واته
فرهبێت؟ دهتوانێت لهبهرخۆیهوه بڵێت« :ناوی
زۆروزهبهندم ههیه« .له ههموو شوێنێكدام ،له
ههموو الیهنهكانهوه ،لهالیهنی سهركۆكهكان و
دهزگا گهوره و بچووكهكانهوه ،لهنێو كۆمهڵه
و گروپه چهوسێنهر و چهوسێنراوهكانیشدا:
له ههموو شوێنێكدا دهنگی «ڕهوا» بوونیان
ههیه ،كه ماف بهخۆی دهدات ،گوتاری ههموو
دهسهاڵتێك بدات به گوێدا ،مهبهستم گوتاری
خۆبهلزانییه .ئهوهتا ئێمه دهبینین دهسهاڵت
148

له زۆرینهی ئهو میكانیزمانهدا بوونی ههی ه
كه ئاڵوگۆڕی كۆمهاڵیهتی به الوازی بهڕێوه
دهبهن ،له دهوڵهتدا ،له چینهكان و گروپهكاندا
بوونی ههیه ،ب �هاڵم له فۆرمهكانی م��ۆده و
ل �ه ب��ۆچ��وون�ه ب��اوهك��ان��ی��ش��دا ،ل �ه فێستڤاڵ و
گهمهكان و یانه وهرزشییهكان و ههواڵهكان
و پهیوهندییه خێزانی و تایبهتییهكاندا و بگره
لهو ئهو بزووتنهوه ڕزگاریخوازییانهیشدا،
كه ههوڵ بۆ بهرهنگاربوونهوهی دهسهاڵتێكی
ت��ای��ب��هت دهدهن :گ���وت���اری دهس������هاڵت به
ه �هم��وو ئ �هو گ��وت��اران �ه دهڵ��ێ��م ك �ه ههڵه الی
ههموو وهرگرهكانی دروس��ت دهك��ات ،ئینجا
ههستكردن به گوناهـ بهرههمدێنێت .ههندێ
ك��هس و الی���هن چ��اوهڕێ��ی ئ���هوه ل �ه ئێمهی
ڕۆشنبیران دهك�هن ،كه له ههموو بۆنهیهكدا
دژی دهس��ەاڵت بین به شێوازی ت��اك ،دژی
جۆرێكی تایبهت و دی��اری��ك��راوی دهس �هاڵت
بین ،له كاتێكدا جهنگهكهی ئێمه له دهرهوهی
ئ��هم پانتاییهوه دهگ���وزهرێ���ت ،ئ��هم جهنگی
ئێمه دژی دهس��هاڵت��ه ب �ه س �هرج �هم فۆرمه
جیاوازییهكانییهوه .ئهمهیش جهنگێكی ئاسان
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نییه :ئهوهیش لهبهرئهوهی ئهگهر دهسهاڵت
له فهزای كۆمهاڵیهتیدا فرهیه و ههمهجۆره،
ئهوا له بهرامبهردا له زهمانی مێژووییشدا ههر
فره و ههمهجۆره .لێرهدا دووری دهخهینهوه
و پاڵی پێوه دهنێین ،كهچی دهستبهجێ لهوێدا
دهردهكهوێتهوه ،بۆیه ههرگیز لهنێو ناچێت.
شۆڕش بكه به ئامانجی لهنێوبردنی دهسهاڵت،
كهچی دهبینیت به زوویی له حاڵهتێكی نوێدا
زیندوو دهبێتهوه و گهشهدهكاتهوه ،مانای ئهم
ئهستهمییهی لهنێوبردنی دهسهاڵت و مانای ئهم
دهركهوتنهی له ههموو شوێنێكدا ئهوهیه ،كه
دهسهاڵت میكرۆبێكه نوساوه به دهزگایهكهوه
كه كۆمهڵگه تێدهپهڕێنێت ،واته نهك تهنیا به
مێژووی سیاسییهوه نوساوه ،بهڵكو تێكهڵ به
مێژووی سهرجهمی مێژووی مرۆڤایهتییهوه
بووه .ههر له ئهزهلهوهئهم شتهی دهسهاڵتی
تێدا نیگار دهبێت و گهشهدهكات «زم��ان»ه،
یان به وردتر بڵێین :سیستهمی زمانییه.
زمان دهسهاڵتی یاسادانانه و سیستهمی
زمانییش ی��اس��اك�هی�هت��ی ،ئێمه س �هرن��ج لهو
دهس���هاڵت���ه ن���ادهی���ن ،ك �ه سیستهمی زم��ان��ی
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لهخۆیی گرتووه ،چونكه ئهوه لهبیردهكهین
كه ههموو سیستهمێكی زم��ان پۆلێنكردنه،
ههموو پۆلێنكردنێكیش جۆرێك له ڕیزبهندیی
سهركوتكارانهی تێدایه ordo :له یهككاتدا
واتای دابهشكردن و ناچاركردنه .ئهمه ئهو
شتهیه كه یاكۆپسن ڕوون��ی��ك��ردۆت�هوه .ههر
دیالێكتێك بهوه دیاریی ناكرێت ،كه سهرپشكه
له وتنی ،بهڵكو به زۆری بهوه دیاریدهكرێت
كه ناچاره به وتنی .له زمانی فهرهنسیدا (من
لێرهدا ههندێك نموونه دێنمهوه كه نهختێ
زبرییان تێیدایه) ،من ناچارم ب �هوهی خۆم
وهك ب��ك�هر دابنێم ب��هر ل���هوهی گ��وزارش��ت
ل�ه ك��ردارهك��ه ب��ك�هم ،ك�ه هیچ نییه ،جگه له
سیفهتێك خراوهته سهرم ،ئهوهیشی ئهنجامی
دهدهم هیچ نییه جگه له بهرهنجامی دۆخی
م��ن ،به ههمان شێوه ،من ههمیشه ناچارم
لهنێوان شێوازی نێرینه و مێینهدا شێوازێكیان
ههڵبژێرم ،بۆیه ههرگیز ناتوانم ههردووكیان
پێكهوه وهالبنێم ،یان ههردووكیان پێكهوه
ك��ۆب��ك�هم�هوه ،ك �هوای �ه پێویسته پهیوهندیی
خۆم به ئهویترهوه دیاریبكهم :جا ئهمه یان
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به بهكارهێنانی ڕان��اوی بهربێژ به شێوازی
ت��اك «ت���ۆ» ی��ان ب �ه ش��ێ��وازی ك��ۆ «ئ��ێ��وه«،
ئیدی ناتوانم ب��وارێ��ك بۆ دهستپێشخهریی
عاتیفه و كۆمهڵگه بهێڵمهوه .بهمجۆره زمان،
ب �هس��روش��ت��ی ب��ون��ی��ادی خ���ۆی ،پ�هی��وهن��دی��ی
نامۆكردنی ناچاركهرانه له خۆدهگرێت .گوتن
و وتاری زمانهوانی زۆربهیجار پێراگهیاندن
(تهبلیغ) نین ،بهڵكو ملپێكهچكردنن :زمان
ئاراستهكردن و ملپێكهچكردنی گشتییه.
گوزارهیهكی ئێرنست رینان دههێنمهوه،
كه له یهكێك له وانهوتارهكانیدا باسیكردووه:
«بهڕێزان و خانمان ،زمانی فهرهنسی ههرگیز
ن��اك��رێ��ت ببێته زم��ان��ی م �هح��اڵ و پ��ووچ��ی،
ههروهها ههرگیز نابێته زمانێكی كۆنهپهرست.
ن��ات��وان��م ههڵوێستێكی كۆنهپهرستانه وێنا
بكهم كه زمانی فهرهنسی بهكاربهێنێت.»..
با بڵێین رینان ،به شێوازی تایبهتی خۆی،
تیژبینه .دهرك��ی بهوه ك��ردووه زمان لهوهدا
قهتیس نابێت كه ڕایدهگهیهنێت ،بهڵكو دهشێت
لهمه تێپهڕ ببێت و به شێوازی خۆی و به
دیالێكتێكی تۆكمه ئ �هوه ب��دات به گوێدا كه
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نهیوتووه ،ئهمه سهرهڕای ئهو دهنگه هۆشیار ه
عهقڵێندراوهی سوبێكتی قسهكهر ،دهنگی
بااڵدهست و سهرسهخت و تووڕهی بونیاد،
وات �ه دهنگی ج��ۆری مرۆیی وهك قسهكهر.
ههلهكهی ڕینان مێژوویی بوو نهك بونیادی.
ئهو پێیوابوو زمانی فهرهنسی كه به بڕوای
ئ�هو عهقڵ دایهێناوه ،ناچاره گ��وزارش��ت له
عهقڵێكی سیاسی بكات كه له ڕوانگهی ئهودا
هیچ نهبوو جگه له عهقڵی دیموكراسیخواز،
بهاڵم وا پێدهچێت سیستهمی زمانی ،بهو پێیهی
دهستكهوتی ههر زمانێكه ،نه كۆنهپهرستانهیه
و ن �ه پێشكهوتنخواز ،بهڵكو ه �هر زۆر به
س��ادهی��ی فاشیستییه :ل�هب�هرئ�هوهی فاشیزم
سڕینهوه نییه به قسه ،بهڵكو ناچاركردنه به
وتنی قسه.
زمان ،ههر كه قسهی پێدهكهین ،تهنانهت
ئهگهر پرتهپرتێكیش بێت ،ئهوا رێك دهچێته
خزمهتی دهسهاڵتهوه .كهواته دهبێت تێیدا دوو
خانه بكێشین :لهالیهك قهڵهمڕهویی قسهی
یهكالكهرهوه ،لهالیهكی دیكهوه شوێنكهوتهیی
دووب��ارهك��ردن �هوه و جووینهوه :لهالیهكهوه
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زمان یهكالكردنهوه و بڕیاردانه :نهفیكردن
و گ��وم��ان و پۆتێنشیهڵ و ههڵپهساردنی
حوكم هیچ نییه ،جگه له كۆمهڵێك حاڵهت
كه پێویستییان به فاكتهری تایبهت ههیه و
دهستبهجێ خۆیان دهچنه نێو پرۆسهكانی
ڕووپ��ۆش��ك��ردن��ی زم��ان��هوان��ی��ی��هوه :ئ���هوهی
زمانناسان پێیدهڵێن قهڵهمڕهویی هیچ نییه،
جگه له تهواوكهری زمان ،ئهوهیه كه بههۆیهوه
ههوڵ دهدهم ،به تكاكارییهوه ،له دهسهاڵته
بڕیاردهره سهركوتكارییهكهی كهم بكهمهوه.
لهالیهكی دیكهیشهوه ئاماژه و نیشانهكان،
كه زمانیان لێ پێكدێت ،تهنیا بهو ئهندازهیه
ههن كه دانیانپێدابنرێت ،وات�ه به ئهندازهی
ئ�هوهی دووبارهدهكرێنهوه و دهووترێنهوه.
ئ��ام��اژه شوێنكهوته و الساییكهرهوهیه ،له
ههموو ئاماژهكاندا نموونهیهكی چهقبهستوو
دادهگیرسێت :،ناتوانم قسهبكهم به بێ ئهوهی
پهتی قسهكانم ب �هرهو ئ�هو شته نهمبهن كه
پهیوهسته به سیستهمی زمانییهوه .ههر كه
گوێم له گوزارهیهك دهبێت ئهم دوو خانهیهی
كه باسمان ك��رد بهیهكتر دهگ���هن ،ئیدی له
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یهككاتدا ههم بااڵدهستم و ههم ژێر دهست:
چونكه تهنیا بهوهندهوه ناوهستم ئهوه بڵێمهوه
و دووب��اره بكهمهوه كه وت��راوه و ئیدی به
ئاسوودهیی وهك كۆیلهی ئاماژهكان پاڵی
لێ بدهمهوه ،بهڵكو ئ�هوهی كه وتوومهتهوه
تۆخ دهكهمهوه و دهیسهلمێنم ،یان پووچی
دهكهمهوه.
ك �هوات �ه ل�ه زم��ان��دا ملكهچی و دهس��هاڵت
تێكهڵی یهكتری دهبن و به حهتمی ئاوێزانن.
خۆ ئهگهر ئازادی تهنیا توانای دهرچوون و
خزان نهبێت له سهركوتی دهس �هاڵت ،بهڵكو
ب �ه تایبهتی ،ملكهچنهبوونی ه �هر كهسێك
بێت ،كهواته هیچ ئازادییهك بوونی نییه ،گهر
له دهرهوهی زم��ان نهبێت .شوێنی ئ��ازادی
تهنیا دهرهوهی زم��ان�ه ،ب �هاڵم ب �هداخ �هوه وا
پێدهچێت زمانی مرۆیی ،دهرهوهی بۆ نهبێت:
زم��ان داخ��ران��ه ،تهنیا دهت��وان��ی��ن ل�ه ڕێگهی
مهحاڵهوه خۆمانی لێ ب��هدوور بگرین :یان
بههۆی یهكێتی سۆفیگهرییهوه ،وهك ئهوهی
كیركهگارد وهسفی كردووه كاتێك كردهكهی
ئیبراهیم وهك ك��ردهی �هك��ی ب��ێ وێ��ن��ه و بێ
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هاوشێوه لێكدهداتهوه ،كردهیهكی خاڵی ل ه
ه �هر قسهیهك ،تهنانهت ل�ه ه �هر قسهیهكی
ناوهكی و خۆبێژییش ،كه دژ به تۆتالیتاریزمی
زم��ان و شوێنكهوتهیی و ملكهچی بۆ زمان
دادهم�هزرێ��ت :یان دهشێت لهرێگهی كردهی
دهستهپاكیی نیچهوه خ��ۆم��ان ل �ه زم��ان به
دووربگرین ،چونكه له ئاڵۆزانێكی دڵخۆشكهر
دهچێت ،كه دژ به دوورخستنهوهی زمان
ئاراستهكراوه ،ئهوهی كه ژیل دۆلۆز پێیدهڵێت
«پۆشاكه كۆنهپهرستهكهی» ،بهاڵم ئێمه كه
وهكو ئیبراهیم سوارچاكیی ئیمان نین ،ئهو
مرۆڤه بااڵیهیش نین ،كه نیچه لهبارهیهوه
دواوه ،هیچمان ب��ۆ نامێنتێتهوه ج��گ�ه له
گهمهكردن لهگهڵ زمان و خیانهتلێكردنی .ئهم
خیانهته گونجاوه ،ئهم پێچلێدان و ههڵهاتنه،
ئهم فێڵه سهیروسهمهره كه رێمانپێدهدات له
دهرهوهی دهسهاڵت و قهڵهمڕهویی زمانهوه
دهرك��ی زم��ان بكهین ،له مهزنێتی شۆڕشی
ههمیشهییه زماندا ،ئهمهیش ئهو شتهیه كه
پێیدهڵێم «ئهدهب».
م �هب �هس��ت��م ل���ه ئ�����هدهب ن���ه س �هرج �هم��ی
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بهرههمهكانه و نه كهرتی ئاڵوگۆڕ و فێركردن،
بهڵكو مهبهستم لهو تیغكردنهیه كه كاریگهری
م��وم��ارهس��هی ن��وس��ی��ن دروس��ت��ی��دهك��ات .له
بنهڕهتدا مهبهستم له دهقه ،واته تهونی ئهو
ئ��ام��اژه و نیشانانهی ك �ه ك��ارێ��ك��ی ئ�هدهب��ی
پێكدههێنن ،چونكه دهق ئ �هوهی �ه ك�ه زم��ان
بهرههمی دێنێت ،چونكه دهبێت زمان لهنێو
زماندا بجهنگێت ،نهك له ڕێگهی پێڕاگهیاندن
(تهبلیغ)هوه ،كه ئامرازهكهیهتی ،بهڵكو به هۆی
ئهو ڕۆڵهوه ،كه وشهكان ئهنجامی دهدهن و
شانۆكهی پێكدههێنن .كهواته گهر بڵێم ئهدهب
یان نوسین ،یان دهق واتای ئهوهیه ههمان شتم
وتووه .ئهو توانا و پۆتێنشییهاڵنهی ڕزگاری
كه ئهدهب له خۆیدا ههڵیگرتوون نه پهیوهستن
به كهسی مهدهنییهوه نه به ئیلتیزامی سیاسیی
نوسهرهوه ،كه له مرۆڤێكی نێو مرۆڤهكانی
تر زیاتر نییه ،ههروهها پهیوهستیش نیین به
ناوهڕۆكه مهزههبییهكهی كارهكهیهوه ،بهڵكو
پهیوهستن بهو هێز و توانایانهیهوه كه ئهدهب
ههیهتی بۆ دروستكردنی ئاڵۆزیی و كێشه
لهنێو زماندا.
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بارت و نیشانهناسی
جۆناسان كولهر
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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ئهگهرچی ئایدیای سیمیۆتیكا (نیشانهناسی)،
یان زانستی گشتیی نیشانهكان ،لهالیهن فردیناند
دو سۆسۆری دام�هزرێ��ن�هری زمانناسی نوێوه
ل ه سااڵنی یهكهمی س �هدهی بیستهمدا خراوهته
ڕوو ،كهچی ت��ا ساڵی شهستهكان ه �هر وهك��و
ئایدیایهك م��اوهت��هوه ،وات�� ه ت��ا ئ �هو ك��ات�هی كه
ئهنترۆپۆلۆژیستهكان و ڕهخنهگرانی ئهدهبی و
ئهوانی تر – بهو هۆیهیهی مهستی سهركهوتنهكانی
زمانناسهكان بووبوون -ههوڵیاندا سود ل ه ڕوانینه
میتۆدییهكانی وهربگرن و بینییان وا خهریكن ئهو
نیشانهناسیی ه پهرهپێدهدهن ك ه سۆسۆر پێشنیاری
ك��ردووه( .)1بارت لهو یهكهمین كهسان ه بوو كه
بهرگری ل ه نیشانهناسی دهكرد ،دوای سااڵنێكی
درێژ ،كاتێك داوای لێكرا نازناوێك بۆ كورسییهكهی
ل ه كۆلێژی دو فرانس ههڵبژێرێت ،سیمیۆتیكای
وهك ب����واری ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن�هوهی خ���ۆی ه �هڵ��ب��ژارد،
ئهگهرچی ل ه وانهوتاری دهستبهكاربوونیدا جهختی
لهسهر ئهو ه كردهوه ،ك ه سیمیۆتیكا تایبهتییهكهی
ئهو ،ئهگهر دژیش نهبێت ،ئهوا زۆر دوور ه لهو
بوار ه لێكۆڵینهوهیی ه گهشهكردووهی ك ه رۆژیك له
ڕۆژان بهرگریی لێكردووه.
160

لێرهدا ڕوانین ل ه بارت وهك نیشانهناسێك،
زهق��ك��ردن�هوهی بایهخدانی ب �هردهوام��ی ئ �هو و
سهرنجدانی چڕ لهو شێوازهی ئهو لهخۆدهگرێت،
ك ه بههۆیانهو ه توانیوویهتی مامهڵهی نوێ لهگهل
كێشهكاندا بكات ،بههۆی ئهو توانا تهفسیریی ه و ئهو
ن تێیدایه ،بهاڵم بارت ههر
توانایهی ك ه بۆ نامۆكرد 
تهنیا ل ه ئاسۆو ه سۆسهی ئهو ه بكات ،نیشانهكانی
گ��ۆران��ی ئ �هم ب���وار ه ب��ۆ دۆكترینێكی چهسپاو
دهركهوتووه ،ئهوا دهستبهجێ لێی یاخیی دهبێت.
س��هرچ��اوهی بنهڕهتیی سهرنجڕاكێشییهكهی
ڕوون و ئاشكرایه :ئهو ل ه «ئهفسانهییهكان»دا،
ئهوهی دهرخست ك ه چهندین زاراوهی زمانناسی
ههن دهتوانن ڕوانگهیهكی نوێ بۆ توێژینهوه
ل ه دی��ارد ه كولتوورییهكان دابینبكهن ،ئینجا به
گوڕوتینهو ه پشتیوانی ل ه توانای توێژینهو ه له
سهرجهم چاالكیی ه مرۆییهكان وهك زنجیرهیهك
ل ه «زمانهكان» بكهن« .ئهوهم بۆ ڕوون بوویهوه
ئ �هرك��ی نیشانهناسی ئ �هوهی � ه ه��ان��ی ڕهخ��ن�هی
كۆمهاڵیهتی بدات ،سارتهر و برێخت و سۆسۆر
دهتوانن بێن ه نێو ئهم پرۆژهیهوه» (وانهوتارهكان).
ئهم ه دهگهڕێتهو ه بۆ ڕاكێشان بهرهو ئهو ئومێدهی
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ك� ه بوارێكی لێكۆڵینهوهیی ف��ۆڕم��اڵ پێویستی
ب ه دیاریكردنی ئ�هو «دال» و مهدلوالنهی ه كه
دهتوانن ب ه شێوازێكی قهناعهتپێهێنهر ناوهڕۆكه
ئایدیۆلۆژییهكانی چاالكیی ه جیاوازهكان كهشف
بكهن ،بهاڵم وا پێدهچێت دامهزراندنی بوارێكی
لێكۆڵینهوهیی نوێ یان ڕۆشنكردنهوهی چهمكه
نوێیهكان –بهر ل ه ههر شتێك -پاڵمان پێو ه دهنێت
،بهرهو چاوپۆشین لهو شتانهی ،ك ه زۆربهیجار به
كڵێشهیی و ئاشكرایی دهرههق بهو شتانهی ،ك ه به
شێوهیهكی شاراو ه دهیانزانین ،بهكاریاندههێنین،جا
لهپێناو پراكتیزهكردنی چهمكی نوێدا ،یان لهپێناو
ئهنجامدانی كاری نوێدا ،بهر ل ه ههر شتێك دهبێت
دووبار ه بیر ل ه مومارهس ه باوهكان بكهینهوه.
مامهڵ ه نوێیهكان توانای نامۆكردنیان ههیه،
بهاڵم دهستبهجێ دهشێت ئهم توانای ه ئهو كاته
ونبكهن ،ك ه بواری لێكۆڵینهوهیی دهبێت ه دۆكترینێكی
چهسپاو .وا دهردهكهوێت ،بارت ههمیش ه وهك
نیشانهناسێك سهیری خۆیی كردبێت ،لهبهرئهوهی
سیمیۆتیكای وهها پێناسهدهكرد ،ك ه ڕوانگهیهكه
پرسیار لهبارهی بوار ه جێگیرهكانی لێكۆڵینهوهوه
دهخاتهڕوو .ل ه «وانهوتارهكان»دا ،ب ه ئایرۆنییهوه
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دهڵێت ئهو ئومێدیوای ه كورسییهكهی دهربارهی
«سیمیۆتۆیكای ئهدهبی» بكات ب ه كورسییهكی
ب��زۆز ،ل ه جوڵهی ب �هردهوام��دا بێت« ،جۆكهری
مهعریفهی ه��اوچ��هرخ ب��ێ��ت» .سیمیۆتیكایش
وهه���ا وهس��ف��دهك��ات ك � ه «ه �هڵ��وهش��ان��دن �هوه«ی
زمانناسییهكانه ،ی��ان ب �هدی��اری��ك��راوت��ر بڵێین،
ت��وێ��ژی��ن �هوهك��ردن � ه ل�� ه س���هرج���هم الی �هن �هك��ان��ی
دهاللهت ك ه زمانناسیی ه زانستییهكان ب ه بیانووی
نهگونجاو دووریدهخهنهوه .سیمیۆتیكا «ههوڵ ه بۆ
كۆكردنهوهی نهنگییهكانی زمان ،دهرهاویشتهكانی
زم��ان �هك��ان ،ف �هس��ادی ڕاس��ت �هوخ��ۆ ك � ه بهسهر
ههموو پهیامێكدا دێ��ت :هیچ شتێك كهمتر نییه
ل� ه ئ���ارهزووهك���ان ،ت��رس�هك��ان ،گ��وزارش��ت�هك��ان،
ه�هڕهش�هك��ان ،پێشكهوتنهكان ،ئاگربهستهكان،
مانگرتنهكان ،لێبووردنهكان ،دوژمنكارییهكان و
تۆنهكان ك ه ههر زمانێكی چاالكیان لێ پێكدێت».
بارت ب ه درێژایی ڕهوت ه پیشهییهكهی خۆی ههر ئهو
بۆچوونهی دهربارهی نیشانهناسی لهالمایهوه ،كه
وهها وهسفیدهكات كهشفی ئهو الیهنانهی مانایه،
ك ه لهالیهن بوارهكانی دیكهی لێكۆڵینهوهی خاوهن
دۆكترینی نهگۆڕهو ه فهرامۆشكراون ،بۆی ه كاتێك
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نیشانهناسی دهگۆڕێت بۆ بوارێكی لێكۆڵینهوهی
تایبهت ،ئ�هوا نیشانهناسیی ب��ارت الی خۆیهوه
دهگۆڕێت و ل ه بهرگری ل ه نیشانهناسییهو ه دهبێته
پراكتیك ل ه پهراوێزهكهیدا.
ب����هاڵم ب����ارت ل���ه ك��ت��ێ��ب��ی «ڕهگ���هزهك���ان���ی
سیمیۆتیكا»دا ( )1964ههوڵێكی به پهلهی دا
بۆ دامهزراندنی دۆكترینێكی تایبهت به خۆی،
كه تێیدا چهمكه سهرهكییهكانی دهرب��ارهی ئهم
كایه ت���ازهدهرك���هوت���ووهی لێكۆڵینهوهی زهق
كردهوه -لێكجیاكردنهوهی نێوان زمان و قسه،
نێوان «دال» و «مهدلول» ،نێوان پهیوهندییه
پێكهاتهییهكان و پهیوهندییهكان ئاڵوگۆڕییهكان-
ئ��ی��ن��ج��ا ه���هوڵ���ی���دا س��هرپ��هرش��ت��ی��ی ئ���هگ���هری
پراكتیزهكردنی بكات بهسهر دی��ارده جیاوازه
ن��ا زمانییهكاندا .وهك ئ �هو دهڵ��ێ��ت ،پێویسته
نیشانهناسی ،بهر له ههر شتێك «خۆی بخاته
ژێر تاقیكردنهوهوه« ،بۆیه له ڕێگهی ئهنجامدانی
ڕۆڵ��ی تاقیگهری گشتییهوه ،ب��ارت ئهو چهمكه
زمانناسییانهی تاقیكردهوه ،كه پێیوابوو له
توێژینهوهی دیارده دهاللهتدارهكاندا دهرهنجامی
خوازراویان دهبێت.
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ل ه ههموو ئهوانهیش گرنگتر ئهو جیاكارییهیه،
ك ه سۆسۆر لهنێوان زمان و قسهدا بهرپایدهكات.
زم���ان سیستهمی زم��ان��ی��ی�ه ،ئ��هوهی�� ه كهسێك
فێریدهبێت كاتێك فێری زمانێك دهبێت ،بهاڵم
قسهكان گوزارهی گوتراو ،یان نووسراون ك ه به
گشتی دهچن ه ژێر چهتری زمانێكهوه .زمانناسی،
بهههمان شێو ه نیشانهناسییش ،ههوڵدهدات بۆ
وهسفكردنی سیستهمی ڕێزمان و جیاكارییه
ش��اراوهك��ان ،ك ه واقیع ه دهاللهتدارهكان دهكاته
شتێكی مومكین .نیشانهناسی لهسهر ڕێسایهكهوه
دادهم �هزرێ��ت ،ك ه دهڵێت لهبهرئهوهی ك��ردار و
بابهت ه مرۆییهكان واتایان ههیه ،كهوای ه دهبێت ئهو
سیستهمی جیاكاری و نهریتان ه بوونیان ههبێت،
ك ه ب ه ئاگایی و بێ ئاگایی ،ئهم مانای ه بهرههمدێنن.
بهالی نیشانهناسهو ه ك ه بۆ نموونه ،ل ه سیستهمی
خ��واردن��ی كولتوورێكی تایبهتی دهكۆڵێتهوه،
ئهوا قس ه (ئاخاوتن) ل ه سهرجهم ڕووداوهكانی
خواردندا ههمان ئهو شت ه دهنوێنێتهوه ،ك ه زمان
ل ه سیستهمی ڕێزمانیدا دهینوێنێتهو ه و بنچینهی
سهرجهم ئهو ڕووداوان ه پێكدههێنێت :وات ه ئهوه
رێساكان ه ئ �هو ه دی��اری��دهك�هن چی بۆ خ��واردن
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دهشێت ،ئهو چێشتان ه چین ،ك ه ههندێكیان لهگهڵ
یهكتریدا دهگونجێن و ههندێكی تریشیان لهگهڵ
یهكتریدا ناكۆكن ،ئینجا چۆنیش ل ه ژهمهكاندا
پێكهو ه دهیانگونجێنین .ب ه كورتی سهرجهمی
ئ��هو رێ��س��ا و بنهمایانهی ك � ه ك��ارێ��ك دهك��هن
ژهمهكان لهگهڵ دۆكترینی چهسپاوی كولتوردا
بگونجێن ،ی��ان ن��اك��ۆك ب��ن .لیستی خ���ۆراك له
ههر چێشتخانهیهكدا نموونهیهك ه ل ه «ڕێزمانی
خ���واردن» ل�هو كۆمهڵگهیهدا ،لهوێدا كۆمهڵێك
خانهی «پێكهاتهیی» ههن (س��وپ ،موقهبیالت،
خواردنی سهرهكی ،زهاڵتهكان ،شیرینی) ،ئینجا
خانهی «ئالوگۆڕكاریی» ههن (جۆرهكانی سوپ،
ك ه دهشێت لهنێوانیاندا یهكێك ههڵبژێردرێت).
س���هرهڕای ئ�هوهی��ش ،ههندێك نهریت ه �هن ،كه
رێكخستنی پێكهاتهیی رهگهزهكانی ژهمێك رێك
دهخهن (پێكهێنان و ڕێكخستنی «سوپ ،ژهمی
س���هرهك���ی ،شیرینی» ب � ه ج��ۆرێ��ك ك � ه لهگهڵ
باوهڕی چهسپاوی كۆمهڵگهدا بگونجێن ،لهكاتێكدا
«شیرینی ،چێشتی سهرهكی ،سوپ» ل ه ڕووی
ڕێزمانیی خ��واردن��هو ه ه�هڵ�هی�ه) .لێكدژییهكان
لهنێوان چێشتهكانی نێو گروپهكاندا ،بۆ نموونه
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چێشتی سهرهكی و شیرینی ،ههڵگری مانان.
ل ه ئاستی دووهم���دا ه�هر یهك ه ل ه ههمبهرگر و
مریشكی برژاو مانان ك ه لهویتر جیاوازن .خۆ
ئهگهر نیشانهناس ب ه بهكارهێنانی نموونهی
زمانهوانی مامهڵ ه لهگهڵ ئهم ج��ۆر ه بابهتانهدا
دهكات ،ئهوا ئهم ه واتای ئهوهی ه ئهركێكی ڕوون
و ئ��اش��ك��رای ه �هی �ه :دووب����ار ه ب��ون��ی��ادن��ان�هوهی
سیستهمی جیاكاری و نهریتهكان ك ه وا ل ه ههر
كۆمهڵ ه دیاردهیهك دهكات ،ئهو مانای ه ههڵبگرێت
ك ه بۆ نهوهی كولتوورێك ههڵیدهگرێت.
یهكێك ل �هو سیما سهرنجڕاكێشانهی ،كه
ل ه بۆچوونهكانی بارتدا ههیه ،بانگهشهكردنی
ئهوهی ه ك ه زمان تهنیا نموونهی سهرهكی نیی ه بۆ
سیستهمی نیشانهناسی ،بهڵكو ئهو واقیعهیش ه كه
ههمیش ه نیشانهناس متمانهی پێدهكات و پشتی
پێدهبهستێت .ل ه ڕاستیدا ئهو جگ ه ل ه لێكۆڵینهوهی
زمان ل ه هیچ شتێكی تر ناكۆڵێتهوه .لهم بارهیهوه
ب���ارت دوورت����ر دهڕوات ،ت��ا ئ���هو ڕادهی كه
بانگهشهی ئهو ه دهك��ات سۆسۆر لهسهر ههقه،
كاتێك زمانناسی ك��ردوو ه ب ه لقێك ل ه لقهكانی
نیشانهناسی ،نیشانهناسییش ل ه ڕاستیدا لقێكه
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ل ه زمانناسییهكی بهرفراوانتر ،توێژینهوهی ه ل ه
ش��ێ��وازی داڕش��ت��ن��ی جیهان ل �هالی �هن زم��ان �هوه.
كاتێك نیشانهناسهكان ل ه سیستهمی خ��واردن
و پۆشاكی كولتوورێكی تایبهت دهكۆڵنهو ه و
ههوڵدهدهن بۆ دهرخستنی یهكانگیری و جیاوازییه
دهاللهتدارهكان ،ئهوا باشترین هزرهكانی خۆیان
دهربارهی ئهم بابهت ه لهو زمانهو ه وهردهگرن كه
بههۆیهو ه مشتومڕ لهسهر پۆشاك و خواردنهكان
دهكرێت ،لهو شتهو ه ك ه ناوی دهنێت زمان یان
ناوی لێنانێت .بارت دهپرسێت« ،كێ دهتوانێت
لهو ه دڵنیاببێتهوه ،ك ه كاتێك وازمان ل ه نانی ڕهش
هێناو ه و لهبری ئهو ه نانی سپی دهخۆین ،یان
وازمان ل ه شهپق ه هێناو ه و كاسكێت بهكاردههێنین،
ئێم ه ل ه مهدلولێكهو ه چووین بۆ مهدلولێكی تر؟
ل ه زۆرب���هی حاڵهتهكاندا نیشانهناس ههندێك
میدیۆم و ناوهندی دام �هزراوهی��ی یان ههندێك
ڕهمزی بااڵی زمانهوانی ل ه بهردهستدا فهراههمه
دهیگهیهنن بهو مهدلوالنهی ك ه پێویستی پێیهتی
بۆ ئهنجامدانی ئاڵوگۆڕی وتن دهربارهی هونهری
چێشتلێنان ،ی��ان گۆڤاری مۆدهكانی پۆشاك»
(رهگهزهكانی نیشانهناسی).
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ت���هن���ان���هت ئ���هگ���هر زم����ان ت��اك�� ه ن��ی��ش��ان�هی
ب �هردهس��ت��ب��ێ��ت ب���ۆ ن��ی��ش��ان �هن��اس ،ئ����هوا ئ�هم�ه
نیشانهناسی ناكات ه بهشێك ل ه زمانناسی ،رێك
وهك ئهوهی پشتبهستنی مێژوونووسهكان بهو
بهڵگهنامانهی ڕێكهوتی مێژووهكهیان لهسهر
نووسراوه ،نایانكات ه بهشێك ل ه زمانناسی ،بهاڵم
نیشانهناسهكان ناتوانن ب ه تهنیا پشت ب ه زمان
ببهستن ،نایشتوانین گریمانهی ئهو ه بكهن ،ك ه ههر
شتێك ناوی ههبێت ،ئیدی گرنگ ه و ههرچییش
ن��اوی نهبێت گرنگ نییه ،ب ه تایبهتیش ل ه كاتی
توێژینهوهكردنیاندا لهو شتانهی ك ه ب ه كڵێشهیی
وهرگیراون و گومانیان لێناكرێت ،بهاڵم بارت له
توێژینهو ه نیشانهناسیی ه گهورهكهیدا «سیستهمی
مۆده« ،جهختی لهسهر زهرورهت ه میتۆدییهكهی
زمان كردۆتهوه ،چونك ه مۆد ه سیستهمێك ه مانا
دهخولقێنێت ،ئهوهیش ل ه میانهی ئهو جیاكارییهوه
ك ه لهنێوان پۆشاكهكاندا دروستی دهك��ات ،له
ڕێگهی ئهو رهنگ ه دهاللییانهو ه ك ه دهیبهخشێته
وردهك���اری���ی���هك���ان ،ل��هڕێ��گ��هی دروس��ت��ك��ردن��ی
پهیوهندییهكان لهنێوان الیهن ه دیاریكراوهكانی
پ��ۆش��اك و چاالكیی ه ژیانییهكاندا ،بۆی ه ب��ارت
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نووسیویهتی« :ئهوهی خهڵكی دهیكڕێت مانایه».
ب��ۆ وهسفكردنی ئ �هم سیستهمهیش ،ئ �هو لهو
كۆمینتان ه دهكۆڵێتهو ه ك ه ب ه درێژایی ساڵێكی
ت��هواو ،ل ه س�هر بهرگی وێن ه فۆتۆگرافییهكانی
گۆڤارهكانی مۆد ه دهنووسرێن ،ئهم كارهیش لهو
گریمانهیهو ه دهكات ك ه كۆمێنتهكان سهرنج بۆ
ئهو تایبهتمهندییانهی پۆشاكهك ه ڕادهكێشن ،كه
دهیكهن ه مۆده ،ئینجا دهتوانین وای لێبكهین ئهو
جیاكارییانهی دیاریبكات ،ك ه كاری خۆی لهنێو
ئهم سیستهمی نیشانهدا پیادهدهكات.
بارت سێ ئاستی دهاللهت دیاریدهكات و له
ڕێگهی دوو نموونهو ه ڕوونیاندهكاتهوه :عهزییه
ئۆیهكراوهكان بههۆی ئ�هو پ�هڕپ�هڕ ه و شریته
بهرز ه نایابان ه سهركهوتوو دهبێت ك ه لێیدهدرێن.
لهسهرئهو ئاستهی ك ه بارت ناوی دهنێت «كۆدی
پۆشاك» ،وات ه ئهو كۆدهی ك ه مۆد ه دیاریدهكات،
عهزیی ئۆیهكراو و شریتهكان دوو «دال»ن،
مهدلولهكهیان «مۆده«یه .لهسهر ئاستی دووهم،
پێكهوهبهستنهوهی عهزیی ه ئ��ۆی�هك��راوهك��ان و
زنجیرهكان گونجاویی ئ �هم عهزییانهمان بۆ
ناوهندێكی كۆمهاڵیهتیی دی��اری��ك��راو ب� ه بیردا
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دههێنن .دواجار« ،جۆریكی دیكهی نیشان ه ههیه،
ك ه «دال»هكهی لهو گوزارهیهدا خۆی دهنوێنێت،
ك ه ل ه فۆڕم ه ههر ه كامڵهكهی بواری مۆدهدایه،
مهدلولهكهیشی ئهو وێنهی جیهان و مۆدهیه ،كه
رۆژنامهك ه دهیهوێت پیشانبدات ،یان لهسهری
پێویسته ،بیگوازێتهو ه و بیگهیهنێت» .بۆ نموونه
ئهم كۆمێنتان ه ب ه شاراوهیی ئاماژ ه بهو شریته
پهڕپهڕان ه دهكهن ك ه نهك تهنیا ب ه ڕازێنهرهوهن،
بهڵكو خۆیان ڕازاوهن ،ههروهها ئاماژ ه بهوه
دهك �هن ،،،ك ه عهزیی ه ئۆیهكراوهكان كهرهستهی
ی �هك�لای��ی��ك �هرهو ه و چ��االك��ن ب��ۆ وهدی��ه��ێ��ن��ان��ی
سهركهوتن ه كۆمهاڵیهتییهكان (ژیان پێشبڕكێیه،
بردنهو ه و دۆڕانهكهی پهیوهست ه ب ه جلهكانتهوه).
ب��ارت ن��او ل� ه ئاستی دووهم و سێیهم دهنێت
«سیستهمی ڕهوانبێژانه«ی مۆده.
ئ�هگ�هرچ��ی ك���ۆدی پ��ۆش��اك شتێكی گرنگه،
ب����هاڵم خ��وێ��ن��دن �هو ه دهرب������ارهی ئ���هم ب��اب�هت�هو
زۆری��ش چێژبهخش نییه ،ب��ارت ه�هر ب ه جدی
خ��ۆی س �هرق��اڵ��دهك��ات ب � ه كۆمهڵێكی گ���هورهی
كۆمێنتهكانهوه ،ئهو فرهجۆرییان ه شیكاردهكات كه
وا دهردهكهوێت مۆد ه پشتیان پێدهبهستێت ،كهچی
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لهگهڵ ئهوهیشدا رووبهڕووی ههندێك بهربهستی
میتۆدی دهبێتهوه :لهبهرئهوهی ههر ب ه راستی
ههر شیكارییهكی گشتگیر زانیاریگهلێك دهربارهی
پ��ێ��ك �هوهس��ازان � ه م�هح��اڵ�هك��ان ی��ان دهرهب����ارهی
ئهو شتهی ك ه لهگهڵ م��ۆدهدا ن��اڕوات ،دهخاته
بهردهست( ،)2بهاڵم ئهوهی بهالی بارت و بهالی
خوێنهرانی بارتهو ه زۆر چێژبهخشه ،سیستهمی
ڕهوانبێژییه ،وات ه ئاست ه ئهفسانهییهكهی مۆده.
مۆد ه -كاتێك ههوڵدهدات نهریتهكانی خۆی وهك
حهقیقهتی سروشتی بخاتهروو -ملكهچی یاسای
ئهفسان ه دهبێت« ،عهزییهكانی ئ�هم بههار ه له
حهریر دروستدهكرێن» .بهم جۆر ه كۆمێنتهكهمان
بۆ دهنێردرێت ،،وهك بڵێی دیاردهیهكی سروشتیی
حهتمیی ڕادهگهیهنێت ،كۆمێنتێكی دیكهیش بهو
پ�هڕی دڵنیاییهو ه دهڵێت« :عهزییهكان درێژتر
دهدروێ���ن» .وێ��ڕای ئ �هوهی كۆمێنتهكان رادهی
كهڵكی ئهو عهزییان ه ڕادهگهیهنن –ك ه زیاتر بۆ
ئ��ێ��وار ه جوانهكانی ب�هه��ار دهگونجێن -كهچی
هاوپێچی ڕێنمایی وردهكارییهكانی بهكارهێنان،
دهبن ه مایهی سهرسوڕمان ،بۆ نموون ه بۆچی
«لهسهر شۆستهكانی بهندهرهكانی كالیادا پاڵتۆی
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ب ه ب��اران بهكاردههێنرێت؟» ب��ارت ب��اس لهوه
دهكات كه:
«وردهكاریی ه پڕ سهرنجهك ه بۆ ئاماژهدان
ب ه جیهان ،رێك ئهو شتهی ه ك ه وهزیفهك ه دهكاته
وهزیفهیهكی نا-واقیعی ،جارێكی دیكهیش بهر
پارادۆكسی هونهری ڕۆم��ان دهكهوینهوه :ههر
وهزیفهیهك ك ه زۆر ب ه وردییهو ه بهكاربهێنرێت،
دهب��ێ��ت � ه وهزی��ف��هی��هك��ی ن��ا-واق��ی��ع��ی ،ب����هاڵم له
ههمانكاتدا ،ههرچهندهی وهزیفهك ه ڕووكهشتر
و كاتیتر بێت« ،سروشتیتر» دهردهكهوێت .بهم
جۆر ه نوسینهكانی مۆد ه لهسهر بنهمای ڕێسای
ش��ێ��وازی واقیعی بهرههمدێن ،ك ه ب ه گوێرهی
ئهم ڕێسای ه كهڵهكهبوونی وردهكارییه چكۆل ه و
وردهك��ان دهبن ه مایهی بههێزكردنی حهقیقهتی
شت ه نوێنراوهكه»( .ڕهگهزهكانی نیشانهناسی)
مۆد ه ب ه گوژموتینهو ه كاردهكات بۆ لێدانی
نیشانهكانی خۆی ل ه شتهكان ،چونك ه دهبێت ههتا
دهتوانێت و تا دوایین ڕاد ه سود ل ه جیاوازییه
چ��ك��ۆل �هك��ان وهرب���گ���رێ���ت ،ب��ۆی � ه ب��ان��گ �هش � ه بۆ
گرنگیی دهستكاریی ه بچووكهكان دهك��ات« ،ئهم
س��اڵ چ��ن��راو ه ئ��ۆڤ�هرك��راوهك��ان جێگای چنراوه
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دووراوهك��ان دهگرنهوه« ،ئ�هوهی لێرهدا گرنگ ه
جوداكارییهك ه خۆیهتی نهك ناوهڕۆكهكهی .مۆده
«ئ �هو دیمهنهی ه ك ه مرۆڤهكان چێژ ل ه توانای
خۆیان وهردهگرن ،بۆ پێدانی دهاللهت ب ه شتێك
ك ه خۆی گرنگییهكی نییه« ،یان وهكو بارت له
«وتار ه ڕهخنهییهكان»دا دهڵێت« :مۆد ه و ئهدهب
بهو پهڕی هێز و لێهاتووییهوه ،ب ه ههموو ئهو
ئاڵۆزییانهوه ،ك ه هونهری ت��وون��دڕهو ههیهتی،
دهاللهتهكان دهخن ه ڕوو ،بهاڵم ههردووكیان ئاماژه
ب ه «هیچ شتێك» دهك �هن ،ئهگهر ئهم دهربڕینه
بگونجێت ،ل�هب�هرئ�هوهی بوونیان ل ه پرۆسهی
بهرههمهێنانی دهالل�هت خۆیدا دهنوێنرێت ،نهك
لهوهدا ك ه دهاللهتی بۆ دهكهن».
توێژینهو ه نیشانهناسیی ه ههر ه میتۆدییهكانی
ب���ارت دهگ���هن��� ه ك��ۆم�هڵ��ێ��ك دهرهن���ج���ام ،ك�� ه له
كتێبهكانی دوات��ری��دا زیاتر و زیاتر جهختیان
ل��هس��هر دهك����ات����هوه .ئ���هم دهرهن��ج��ام��ان�� ه –ب �ه
پارادۆكسهوه -ئایدیای «زانست»ی نیشانهكان
ڕهتدهكاتهوه ،ل ه سهرهتای شهستهكاندا بهوپهڕی
ه�هڵ��چ��وون�هو ه دهڵ��ێ��ت« :ب�� ه خهونێكی خۆشی
زانستگهراییدا تێپهڕیم» (وهاڵم���دان���هوهك���ان).
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كاتێك بارت نیشانهناسی وا پێناس ه دهكات ،ك ه
گرنگیدان ه ب ه ههموو ئهو شتانهی ك ه دهاللهتناسی
دهكهن ه زانستێكی مهحاڵ ،ئهوا ئهم ڕهتكردنهوهیه
پهیوهست دهكاتهو ه بهوهو ه ك ه كردهی دهاللهت
ل ه مهدلول ل ه پێشتره ،لێرهدا ئهو ه لهبیردهكات
ك ه ئهو ڕوانگهی ه بهردهوامهی ئهو بۆ مانا ،لهو
ڕوانگ ه میتۆدییهو ه پهیدابوو ه و دام��هزراو ه كه
ئێستا خ��ۆی ن��اوی دهزڕێنێت .تهنیا ل ه ڕێگهی
ڕوون��ك��ردن �هوهی ئ��هوهی ك ه م��ۆد ه ی��ان ئ �هدهب
گوزارشتن ل ه سیستهم ،میكانیزمن بۆ پهرهپێدانی
مانا تا ناكۆتا ،ئهوا ئهو كات ه بارت دهیتوانی ههر
لهسهر بۆچوونی لهپێشترێتی دهالل �هت بهسهر
مهدلولدا بمێنێتهوه .ئهگهر ههر گوزارهیهك له
گوزارهكانی جلوبهرگ لهخۆیدا ب ه سهربهخۆ،
ل���هدهرهوهی چوارچێوهی سیستهم وهربگرین،
ئهو كات ه دهبینین ك ه مانایهكی ههی ه گرنكتر ه له
ههر كردهیهكی بهرههمهێنانی دهاللهت .تهنیا له
ڕێگای زهقكردنهوهی ڕێگهی ڕێبازی میتۆدییهوه
ك ه میكانیزمی نیشانهناسی كاریپێدهكات ،دهتوانین
نا-گرنگێتی ناوهڕۆكی كۆمێنتهكانی سهر وێنهی
مۆدهكان ڕوونبكهینهوه ،ئینجا ههر لهو ڕێگهیهوه
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دهتوانین بایهخی وێناكردنی ئهدهب و جلوبهرگ
دهربخهین لهوێدا ك ه وهكو دوو سیستهم بوونیان
ههی ه و ئهو مانایان ه لهنێو دهبهن ،یان بهتاڵدهكهنهوه
ك ه ب ه دهستكراوهییهو ه بهرههمیاندێنن.
س��هرهڕای ئهوهیش ،ئهگهرچی دوات��ر بارت
ویستی نیشانهناسییهكهی خۆی وهها پێناسهبكات.
ك ه بایهخدان ه ب ه ههموو ئهو الیهنانهی مانا .كه
بهرهنگاری شیكاریی زانستیی دهبنهوه ،كهچی
تێبینییهكانی دهربارهی مانا ل ه كارهكانی دواتریدا
ب ه دی��اری��ك��راوی سهرنج ب��هرهو ئ�هو گریمانانه
ڕادهكێشێت .ك ه گریمانهی بوونی ئاستهكانی
تری دهالل �هت دهك �هن .ئهو ئاماژ ه ب�هو ه دهكات
بۆ نموون ه كاتێك تێبینییهك دهرب��ارهی جوانیی
ڕۆشناییهك ك ه نیشانهكانی چینایهتی پێوهیه ،بۆ
خانمێكی چێتشلێنهر دهخات ه ڕوو ،ب ه دڵنیاییهوه
ئهم ه زانست نییه ،ب�هاڵم تێبینییهكی تیژبین ه و
جێگای بایهخپێدانه ،ل�هب�هرئ�هوهی ئ��ام��اژ ه بهو
ڕادهی ه دهكات .ك ه دهشێت زانیاریی نیشانهكانی
ئینتیما بۆ چینێكی كۆمهاڵیهتی پێیبگات .كاتێكیش
ئاماژ ه بهو ه دهكات ،ك ه نهریتهكانی نیگاركێشێكی
ئهكادیمی پێویستی ب ه وهاڵم��دان��هوهی ئاستی
176

دی���اری���ی پ��رس��ی��ار ه��هی��ه ،ن���هك ب���هو ئ��اراس��ت� ه
نادیارهی ك ه گوزارشتی لێدهكات ،ئهوا بابهتێك
بۆ ب���هدواداچ���وون و لێكۆڵینهو ه دی��اری��دهك��ات:
پهیوهندیی نێوان ناوهڕۆكی دیاریكراو و هێزی
سهرهكی كردارهكانی قس ه لهگهڵ شێوازی نهریته
جیاوازهكان بۆ ئاراستهكردنی پرسیارهكان بهرهو
یهكێكیان ،یان بهرهو ئهوانیتر .بارت بهدڵنیاییهكی
زۆرهو ه لهسهر «كورسیی ه بزۆزهكهی» ،چیتر
پێویستی بهو ه نهبوو هاوپێچ لهگهڵ روانینهكانیدا
داوای پێكهێنانی زانستێك ب��ك��ات ،ب��ۆئ �هوهی
پهرهی پێبدرێت و سودی لیوهربگیرێت ،ئێستا
ئهو دهیتوانی ئارهزووی خۆی بۆ بهرههمهێنانی
گوتارێك ب ه بێ دهسهاڵت دهرببڕێت ،گوتارێك كه
ههوڵنادات بۆ سهپاندنی خۆی ،بهڵكو ههوڵدهدات
بۆ ئهنجامدانی گهشتێكی خۆش (وانهوتارهكان).
لهگهڵ ئهوهیشدا ،گوتارهكهی ه�هر ب ه گرنگی
دهمێنێتهوه ،ئهمهیش بهو هۆیهی ه ك ه تێڕامانهكانی
نێو ئهم گوتار ه تواناگهلێكی میتۆدییان دهربارهی
نیشانهكان و مانا تێدایه ،ل ه ههر كوێیش مانا
ههبێت ،ئا لهوێدا سیستهمیش ههیه ،ئهم ه ئهو
وانهیهی ه ك ه بارت فێرماندهكات.
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ئ��هو ك��ات �هی «رۆالن ب���ارت» بهجێیهێشین،
تهمهنی شهست و پێنج سااڵن بوو ،پرۆفیسۆر
بوو له كۆلێژی دو فرانس ،ئهوهیش بااڵترین
پێگهیه ل ه سیستهمی ئهكادیمیی فهرهنسیدا.
بارت ب ه شیكارییه تیژبینهكانی بهناوبانگ ه ك ه
بۆ كولتوری فهرهنسی دڵخۆشكهر نین ،بهاڵم
ئێستا ئهو بۆ خۆی دامهزراوهیهكی كولتورییه.
وانهوتارهكانی جهماوهرێكی زۆر و ههمهجۆری
ڕاكێشابوو ،ه�هر ل ه گهشتیار ه بیانییهكان و
مامۆستا خانهنشینكراوهكانهوه ،ههتا دهگات ب ه
ئهكادیمیسته پل ه بااڵكان .تێڕامانهكانی دهربارهی
الیهنهكانی ژی��ان��ی ڕۆژان���ه ل� ه ڕۆژن��ام�هك��ان��دا
دهنگیان دای���هو ه و جێی خۆیان گ��رت ،بهاڵم
«فراگمێنتهكانی گوتاری عهشق» ،ك ه گوتارێك ه
درهب��ارهی رهوانبێژیی عهشق ،بوو به یهكێك
له كتێب ه ه �هره پڕ ف��رۆش�هك��ان ،ئینجا ك��را ب ه
بهرههمێكی شانۆییش.
ل��� ه دهرهوهی ف���هرهن���س���ای���ش ،ب����ارت وهك
جێنشینی سارتهر دهردهكهوێت ،بهرههمهكانی
ل� ه پانتاییهكی ب �هرف��راوان��دا وهرگ���ێ���ڕدراون و
خ��وێ��ن��دراون �هت �هو ه و دهخ��وی��ن��رێ��ن�هوه« .وای��ن
ب��ۆس» ،یهكێك ل ه دژهك��ان��ی ب��ارت له ب��واری
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ڕهخ��ن��هدا ،دهن��ووس��ێ��ت« :ئ��هو پ��ی��اوهی ك� ه وا
پێدهچێت لهمڕۆدا كاریگهرییهكی بههێزی لهسهر
ڕهخنهی ئهمریكا ههبێت» ،بهاڵم خوێندنهوهی
ب���ارت زۆر ل � ه چ��وارچ��ێ��وهی دهس��ت �هب��ژێ��ری
ڕهخنهگرانی ئ�هدهب��ی تێدهپهڕێنێت( .)1بارت
لهسهر ئاستی نێو دهوڵهتی پێگهیهكی بڵندی
ههیه و «پرۆفیسۆری هاوچهرخ» بوو ،بهاڵم
پرۆفیسۆر له چ بوارێكدا؟ چ پیویستییهكمان ب ه
بارت ههیه؟
ل��ه ڕاس��ت��ی��دا ن��اوب��ان��گ��ی ب���ارت ب��ۆ كۆمهلێك
ه���ۆك���اری پ���ارادۆك���س���ی���ك���اڵ دهگ���هڕێ���ت���هوه،
ب����هالی زۆر ڕهخ���ن���هگ���رهوه ئ���هو پ��ێ��ش ه �هر
شتێكیتر فهیلهسوفێكی بونیادگهرایه ،بگر ه
ئ���هو «ب��ون��ی��ادگ��هرای��هك»ی داك��ۆك��ی��ك �هره ل ه
مامهڵهی میتۆدیی و زانستی لهگهڵ دی��ارد ه
كولتورییهكاندا .جا بهو پێیهی بارت پشتیوانی
گهورهی نیشانهناسی (سیمیۆتیكا)یه ،بۆیه هێڵ ه
سهرهكییهكانی «ئهدهبناسی»ی بونیادگهراییشی
كێشاوه.
بهاڵم بهالی ههندێك ڕهخنهگری دیكهوه ،ئهو
رهمزی چێژ ه نهك زانست ،چێژی خوێندنهو ه
و مافی خوێنهر لهوهی ك ه لهپێناو دۆزینهوهی
181

چێژ ل�ه نوسین و كتێبهكاندا ب� ه شێوازێكی
تاقانهی تایبهت بهخۆی بخوێنێتهوه ،ئینجا دژ
بهو ڕهخن ه ئهدهبییهی ك ه بایهخ به دانهر دهدات
–وات �ه گرنگی ب�هوه دهدات دان�هرهك��ان بیریان
لهچی كردۆتهوه و مهبهستیان چی بووه ،-بارت
له ڕیزی خوێنهردا دهوهستێت و بهرگری ل ه
ئهدهبێك دهكات ك ه ڕۆڵێكی كارا و داهێنهران ه ب ه
خوێنهر دهدات.
س���هرهڕای ئ�هوهی��ش ب��ارت ب �هو ه ن��اس��راو ه ك ه
زۆر داكۆكی له دهستهبژێری پێشڕهو كردووه،
بۆیه كاتێك ڕهخنهگرانی فهرهنسی گازاندهیان
ل ه ڕۆمانهكانی ئاالن رۆب-گرێ و نووسارانی
دیكهی تهوژمی «ڕۆمانی نوێ» كرد و وتیان
ب��ۆ خ��وێ��ن��دن�هو ه ن��اش��ێ��ن ،گ��وای �ه ل �هب �هرئ �هوهی
تێكهڵهیهكن له وهسف ه تێكهڵوپێكهڵهكان و خاڵین
له كارهكتهره سهرنجڕاكێشهكان و خاڵین ل ه
ڕووداوچنینێكی ئهوتۆ كه بشێت لێیان تێبگهین،
ئهوا بارت نهك تهنیا ستاییشی ئهم ڕۆمانانهی
كرد و چارهنووسی خۆی به چارهنووسیانهو ه
گرێ دای �هوه ،بهڵكو ئهوهیشی ڕوون كردهو ه
كه ئامانجهكانی ئ �هدهب ب ه ت �هواوی ل ه فۆڕم ه
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ئایدیاڵییهكهیدا له ڕێگای ئهو بهرههمانهوه وهدی
دێت كه «بۆ خوێندنهو ه ناشێن» و له سهرووی
بۆچوونی ئێمهوهن .له بهرامبهر وهسفكردنی
«خوێندنهوه»(ی تهقلیدی)دا –كه وهسفی ئهو
بهرههمانه دهكات وا ملكهچی كۆده تهقلیدییهكان
و تهرزهكانی ماقوڵییهت دهبن -بارت وهسفی
«نوسینكاری» دهك��ات ،بۆئهوهی وهسفی ئهو
بهرههمانهی پێبكات كه هێشتا نازانین چۆن
بیانخوێنینهوه ،بهاڵم تهنیا دهتوانین بیانوسین،
دهبێت ئهو كاتهیش ب ه كردهیی بیانوسین ك ه
دهیانخوێنینهوه.
ب����هاڵم ئ���هو ن��وس��ی��ن و ك��ت��ێ��ب��ان�هی ك��ه زی��ات��ر
لهوانیتر ناوبانگی ئهم الیهنگرهی پێشڕهوێتییان
دروستكرد ،ئهو نوسین و كتێبانهن ،ك ه له دانهر ه
ئهزموونگهرا هاوچهرخهكان ناكۆڵێتهوه ،بهڵكو
له دانهر ه كالسیكییه فهرهنسییهكان دهكۆڵێتهوه،
وهكو راسین و بالزاك .عهشق ه گهورهكهی بارت
«ئهدهبی فهرهنسی بوو ،له شاتوبریانهوه ههتا
مارسێل پ��روس��ت» ،وای��ش پێدهچێت پروست
ئهدیبه ه��هر ه ئ��ازی��زهك �هی ب��ووب��ێ��ت .تهنانهت
مرۆڤ دهكهوێت ه گومان لهوهی كه ،پیاههڵدانی
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پێشڕهوێتی و دژوهس��ت��ان �هوهی بهرامبهر ب ه
ئهدهبی پێشتردا ،تهنیا ستراتیژییهتێكی لێزانان ه
(به ئاگا یان بێ ئاگا) بووبێت بۆ خوڵقاندنی
كهشێكی وا ك�ه دوات���ر تێیدا بگهڕێینهو ه بۆ
دانهرهكانی پێشتر و خوێندنهوهیان به شێوازی
نوێ.
له كۆتاییدا ،بارت بهوه بهناوبانگه ،كه ههڵگری
ئ��ااڵی ئ �هو شتهیه كه ن��اوی ن��اوه «مهرگی
دان��هر» ،وات �ه البردنی ئ�هم كهسه ل�هو پێگه
سهنتهرییهی كه له توێژینهوه ئهدهبییهكان
و بیركردنهوهی ڕهخنهییدا داگیریكردبوو.
له ساڵی 1978دا بارت نوسی« :ئێمه ئێستا
دهزانین كه دهق زنجیرهیهك له وشهكان نییه،
كه تاكه مانایهكی «تیۆلۆژی» ههڵگرتبێت
(«پهیامی» دان��هر/خ��ودا) ،بهڵكو فهزایهكی
فره ڕهههنده ،تێیدا كۆمهڵێك نوسینی زۆر
تێكهڵی یهكتری دهبن ،كه هیچیان ئهسڵ نین
و ب�هر یهكتری دهك���هون» (وێ��ن�ه ،میوزیك،
دهق) .ئ���هو پ��ێ��ی��وای �ه ئ�����هوهی ل �هس �هرم��ان
پێویسته توێژینهوهی لێبكهین دهقهكانه ،نهك
دانهرهكان.
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بهاڵم – بێ هیچ ئهمالوالیهك -ئهم دوژمنهی
دانهرهكان خۆی دان �هره ،نوسهرێك ه بهرههم ه
ههمهجۆرهكانی ،ستایل و ڕوانگهیهكی تاقان ه
پ��ی��ش��ان��دهدهن .زۆرێ����ك ل �ه ك��ارهك��ان��ی ب��ارت
خهسڵهتی زۆر تایبهت به خۆیان ههیه ،دهچێت ه
دهرهوهی چ��وارچ��ێ��وهی رهگ����هزه ئهدهبیی ه
چ �هس��پ��اوهك��ان �هوه .كتێبی «ئیمپراتۆرییهتی
نیشانهكان» كۆمێنت ه گهشتیارییهكان دهربارهی
یابان و تێڕامانهكان دهرب��ارهی ژیانی ڕۆژان ه
ب ه واتا ئهخالقییهكانییهوه ،پێكهو ه كۆدهكاتهوه،
ك��ت��ێ��ب��ی «ب�����ارت ب��� ه پ��ێ��ن��ووس��ی ب���ارت»ی���ش،
گ��ێ��ڕان �هوهی �هك��ی بێالیهنانهیه ب �ه شێوهیهكی
نهناسان ه له ژیان و بهرههمهكانی كهسێك ك ه
«رۆالن ب���ارت»ی ن��اوه ،ل��ێ��رهوه نهریتهكانی
ه��ون��هری س���هرب���وردهی ك �هس��ی وهالدهن���ێ���ت،
بهاڵم كتێبی «فراگمێنتهكان دهربارهی گوتاری
ع �هش��ق» ،كۆمهڵێك كۆتهیشنی ئ��ای��دی��اڵ��ی و
شێوازی قسهی عاشقهكانه ،نهك توێژینهوه ل ه
عهشق .كتێبی «ژووری ڕووناك»یش لهڕاستیدا
تێڕامانن دهرب��ارهی ههندێ وێنهی فۆتۆگرافی
ن��ای��اب ،ن �هك شیكاریی هونهركی وێنهگرتنی
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فۆتۆگرافی .ئهو كاره تاقانه و ئهفسووناوییانه،
ههقی ئهو ستایشهیان ههبوو ،كه كران و وهك
بهرههمی داهێنهرانهی دان�هر و پرۆفیسۆرێك
ل ه پرۆفیسۆرهكانی پهخشانی فهرهنسی ،ك ه
مامهڵهیهكی ن���اوازهی لهگهڵ ئهزموونگهریدا
ههیه ،لێكدرانهوه.
ئ��ا ئ���هوه رۆالن ب���ارت ب����وو ..كهسێتییهكی
پارادۆكسیكاڵ ،خاوهنی كۆمهڵێك تیۆری ئاڵۆز
و ههڵوێستهكان ،ك ه دهبێت پێش چاویان بخهین.
چ��ۆن دهب��ێ��ت كهسێكی ئ��اوا ههڵبسهنگێنین؟
كاتێك پرسیار دهربارهی پرۆفیسۆرێتی بارت
دهكرێت :ل ه چ بوارێكدا پرۆفیسۆره؟ وهاڵمێكی
فریوودهرانه ههیه ،ئهویش وهاڵمی «ڕهخنهی
ئ �هدهب��ی»ـ��ی �ه( .ل�� ه ك��ۆل��ێ��ژی دو ف��ران��س ب��ارت
ئهوهی ههڵبژارد وهك مامۆستای نیشانهناسیی
ئهدهبی دایبمهزرێنن ،).بهاڵم وا پێدهچێت ئهم
وهسفهی كه ك��ردم��ان ،زیاتر ل ه چوارچێوهی
دهس��ت��ك�هوت�هك��ان��ی��ی�هو ه ن��زی��ك ب��ێ��ت ،ه �هروهه��ا
ن��اوب��ان��گ��ی ب���ارت ل � ه ك��ۆم�هڵ��ێ��ك دهس��ت��ك�هوت��ی
ی �هك�لاك �هرهوهی نێو ب��واری ڕهخ��ن�هی ئهدهبی
نییه ،بهڵكو كاریگهریی ئ �هو پهیوهست ه بهو
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پرۆژه ههمهجۆرانهوه ،ك ه هێله سهرهكییهكانی
داڕش��ت��وو ه و پشتیوانی لێیان ك���ردووه ،ئهم
پ��رۆژان �هی��ش ی��ارم �هت��ی��دهر ب���وون ب��ۆ گ��ۆڕان��ی
ش��ێ��وازی بیركردنهوهی خهڵكی له كۆمهڵێك
بابهتی ههمهجۆری كولتوریدا دهربارهی ئهدهب،
م��ۆده ،زۆرانبازی (موسارهعه) ،ڕیكالم ،بگر ه
بۆچوون دهربارهی خود ،مێژوو و سروشت.
ك�هوات�ه دهتوانین وهه��ا باسی ب��ارت بكهین،
ك ه دامهزرێنهری چهند بوارێكی لێكۆڵینهوهیه،
پشتیوانی میتۆدهكانه ،ب���هاڵم ئ �هم وهسفان ه
زۆر وردنیین ،ههرجارێك ب��ارت داك��ۆك��ی ل ه
س��وودی پ��رۆژهی خولیایهكی نوێ دهكاتهو ه
ئ�هدهب��ن��اس��ی ،نیشانهناسی ،ئهفسانهناسییهاوچهرخ ،زانستی گێڕانهوه ،مێژووی دهاللهتی
ئ �هدهب��ی ،زانستی دابهشكارییهكان ،زانستی
جۆرهكانی چێژی دهق -ئهوا ب ه زوویی بهرهو
ب��وارێ��ك��ی ت��ر دهڕوات .ه �هر كاتێك ئ �هو پنت ه
بهجێدههێڵێت كه ئ��ام��اژهی دهستپێكردنهكهی
بۆی فهراههمدهكات ،ئهوا زۆر به خراپی و ب ه
بێڕێزییهو ه دهربارهی سهرقاڵییهكانی پێشتری
دهدوێ��ت .ب��ارت بیرمهندێكی زۆر پڕبهرههمه،
187

بهاڵم ههر ك ه ل ه ڕووهكهكانییهو ه دهستپێدهكات،
ئیدی ه�هوڵ��دهدات بۆ ههڵكێشانی شهتڵهكانی،
كاتێكیش پرۆژهكانی بهرهو گهشهكردن دهڕۆن،
ئیدی لهگهڵیاندا یان ب ه بێ گرنگیدان پێیان كار
لهسهر شتی دیكه دهكات.
ئ �هم ڕهت��ك��ردن�هوهی�هی پهیوهستبوون به ههر
شتێكهوه ،ئهم جووڵه بهردهوامهی كه ئامانجی
ڕاستكردنهوهی ههڵهكان نییه ،بهڵكو ئامانجی
خۆ داماڵینه ل ه ڕابردوو ،دهشێت ههر كهسێك
تووڕه بكات كه یهكێك له بهرههمهكانی بارت
دهخوێنێتهوه ،یان تاسهی ئهو ه بكات بیبینێت،
بۆئهوهی بزانێت دهبێت چ كارێك بكات ،بۆی ه
ئاسانه كهسێك ب ه خێرایی سهرزهنشی بارت
بكات لهسهر ئ���هوهی ،ك ه پێویستی ب ه خاڵی
چهسپاو ههیه ،ئینجا لهبری ئهوه ستاییشی ئهو
تێكۆشهر ه دڵسۆزانه بكات كه دهستبهرداری
ك��اری ق��ورس ن�هب��وون ل ه پێناو ت��وان��ای نوێی
سهرنجڕاكێشدا كه له ئاسۆو ه دهردهك���هون،
ب �هاڵم ئ��هوهی ل ه ب��ارت��دا بۆ ئێمه گرنگ ه ڕێك
ت��وان��ای ئ���هوه ب��ۆ دن��هدان��ی زهی��ن��م��ان ،ل��ێ��رهدا
ئهستهمه ج��ی��اك��اری بكهین ل�هن��ێ��وان ئ��هوهی
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ل � ه ب�هره�هم�هك��ان��ی��دا سهرنجمان ڕادهكێشێت
لهگهڵ ههوڵدانی بهردهوامیدا بۆ دروستكردنی
ڕوانگ ه نوێیهكان و دووركهوتنهو ه له زانرهو ه
ب��اوهك��ان .ه�هر ئیلتیزامێكی جێگیر ب ه پ��رۆژ ه
دیاریكراوهكانهوه ،وای له بارت دهكرد ،ببێت ه
بیرمهندێكی كهم بهرههمتر لهوهی كه ههیه.
كاتێك الیهنگرانی بارت دان بهمهدا دهنێن ،ئهوا
زۆربهیان دهیانهوێت ،ڕێك لهوێدا ستایییشی
بكهن ،ك ه پهیوهستنهبوو ه به هیچ شتێكهوه،
وههایش مامهڵ ه لهگهڵ نوسینهكانیدا دهك�هن،
ك ه كۆمهڵێك وێستگهی تایبهتی خودیین ،نهك
كۆمهڵێك شیكاریی ،ك ه دهبێت لهسهر بنهمای
بهشداریكردنیان ل�ه ب �هرزك��ردن �هوهی ڕادهی
ئاگاییماندا ههڵبسهنگێنرێن .به پهیڕهویكردن ل ه
ب��ارت ،ئ�هوان ههوڵدهدهن لێكدژییهكانی بارت
چارهسهربكهن ،لهو رێگهیهو ه كه ل ه پشتییانهو ه
ب��هدوای كهسێكی ن��اوازه و ستایلێكی فیكری
تاقانهدا دهگ�هڕێ��ن .ئ �هوان ههمیش ه ستاییشی
ئهو جوڵ ه بهردهوامهی دهكهن ،نهك ستاییشی
شیكاریی ه بونیادییهكانی ،ستایشی گۆڕینی بواری
كارهكانی و چێژی بهرههمهكانی دهكهن ،نهك
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دهستكهوتهكانی له بوارهكانی لێكۆڵینهوهكاندا.
ل ه وانهونهتاری دهستبهكاربوونیدا ل ه كۆلێژی
دو فرانس ،كه ب ه گوێرهی نهریتی ئهوێ دهبوو
مامۆستا نوێیهكه میتۆدی خۆی بۆ وتنهوهی
مادهكهی بخاتهڕوو ،ب��ارت باسی پهرهپێدانی
نیشاناسیی ئهدهبی ،یان باسی بهفراوانكردنی
چوارچێوهی مهعریفهی نهكرد ،بهڵكو دهربارهی
«لهیادكردن» دووا« :سوربووم لهسهر ئهوهی
لێگهڕێم ئهو هێز ه ههڵمبگرێت ك ه ههموو ژیانێكی
زیندوو ههیهتی :لهیادكردن» (وانهوتارهكان).
ئ �هو پێشنیاری ئ���هوهی ن�هك��رد ل� ه وانهكانیدا
ئهو ه بڵێتهوه ،ك ه دهیزانێت بهڵكو دهیهویست
«لهیادكردن بهرجهستهبكات ك ه بهرهو گۆڕانی
وههامان دهبهن ،كه ناتوانین پێشبینییانبكهین،
ئهمهیش ل�هی��ادك��ردن بهسهر ئ �هو مهعریف ه و
كولتور و باوهڕه چهسپاوهكانهدا دهیسهپێنێت،
ك ه مرۆڤ تێیپهڕاندوون» .بۆ ئاماژهدان بهم
جووڵهی لهیادكردن و لهبیرچوونهوهیه ،بارت
وشهی التینیی  sapientiaههڵدهبژێرێت ،ك ه ب ه
واتای حیكمهته و ئهو بهم جۆر ه پێناسهی دهكات:
«ن��ا-دهس��هاڵت��دار ،كهمێك مهعریفه ،كهمێك
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حیكمهت ،زۆرت��ری��ن ڕادهی چ��ێ��ژوهرگ��رت��ن»
(وانهوتارهكان).
كتێبهكانی بارت ب��هردهوام پڕییهتی له چێژی
ناوازه ،ب ه تایبهتیش ئهو كاتهی –له پێچلێدان ه
وتاریی ه چاوهڕواننهكراوهكاندا -وا دهردهكهوێت
وهك بڵێی ه �هوڵ��دهدات خ��ۆی بكاته كهسێكی
الواز .ئهو بیرۆكهیهی بهدهستهێنا ك ه پێیوای ه
ب���ارت ل � ه ج��هوه��هری خ��ۆی��دا كهسایهتییهكی
ههیه ،كه چێژێكی ناوازه دهسهاڵتێكی فراوانی
بهسهریدا ههیه ،چونكه لهگهل دوو كۆمهڵ ه
كارتێكهردا زۆر دهگونجا :عاشقانی بارت ،ك ه
پێیانوایه ههر كارێك ل ه كارهكانی ئهو «سرودی
رۆالن»ن ،ڕۆژنامهنووسیهكانیش ،ك ه پێیانوای ه
لێكۆڵینهوه ل ه خودی كهسی تیۆرسێن ئاسانتر ه
ل ه لیكۆڵینهو ه له تیۆریزهكانی .ئایدیای بارت
دهرب��ارهی «لهیادكردن» و ،دهستبهرداربوون
ل � ه ههڵوێستهكانی پێشتر ه�هل��ی ئ���هوهی بۆ
ڕۆژن��ام�هگ�هری��ی فهرهنسی ڕهخ��س��ان��د ،ك�ه ب ه
گوێرهی ئهو نموون ه باو و ئاستنزم ه وهسفی
ڕێرهو ه فیكرییهكهی بكهن ،كه باس له گۆڕانی
كهسهكان دهك��ات ،له كهسێكی شۆڕشگێرهو ه
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بۆ كهسێكی سهلیم .كاتێك تووشی بێزاری بوو
له سیستهمهكان ،بنهماكان ،سیاسهت ،ئیدی
پهیماننامهی ئاشتی لهگهڵ كۆمهڵگهدا بهست ،ب ه
گویرهی ئهمهیش پێیوابوو كۆمهڵگ ه دهتوانێت
چێژ ل ه خۆشییهكانی ببینێت و ب ه دوای تێركردنی
خۆیدا بگهڕێت .سهرهڕای ئهوهیش ،ههڵوێست ه
سیاسییهكان و ڕهخن ه كۆمهاڵیهتییهكانی ،ك ه
ب�ه ه���هردوو قۆناغی س �هرهت��ا و ن��اوهڕاس��ت��ی
رێ��رهو ه فیكرییهكهیهوه دی��اره ،هیچ نین جگ ه
له بهشێك له چێژه زۆروزهبهندهكانی بارت،
كه ل ه قۆناغی دواتردا لێیان دووردهكهوێتهو ه
و تیۆرهكان لهپێناو دهوڵهمهندكردنی خۆی و
پهرهدان به كهسایهتی خۆیدا پووچهڵ دهكاتهوه،
ب �هاڵم بهرگریی ه «دۆگماییهكهی» ل ه ئهدهبی
پێشرهو (ئاڤانگارد) دهكرێت ،وهك حهماسی
گهنجێك مامهڵهی لهگهڵدا بكریت ،ك ه دوات��ر
دهگهڕێتهو ه بۆ ئهدهبی كالسیكی فهرهنسی .ئهو
لهیادكردنهی كه پاڵ به بارتهوه دهنێت بڕوات
بۆ ئهودیوی ههڵوێستهكان و بهرنامهكان ،وهها
لێیڕوانراو ه كه بهڵگهیه لهسهر بههای بااڵی
كولتوری فهرهنسی و كۆمهڵگهی فهرهنسی.
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ل ه ساتی كۆچكردنیدا ،سیاسهتمهداران وهها
ستایشی ڕهخنهگری كۆمهڵگهی سهرمایهداریی
و ڕهخ��ن �هگ��ری ئهفسانهكانی س �هرم��ای �هداری
(وات � ه ب��ارت)ی��ان ك��رد ،كه نوێنهری كولتوری
فهرهنسییه.
ڕهنگ ه خوێنهره نافهرهنسییهكان زۆر بایهخ بهو ه
نهدهن ،كه میدیا چ ڕۆڵێكی له گۆڕانهكانی بارتدا
گێراوه ،ههم ل ه له فیكریدا ههم ل ه ههڵوێست ه
سیاسییهكانیدا ،ی��ان ت�هن��ان�هت بایهخیان ب ه
حهقیقهتی پهیوهندی بارت لهگهڵ دهستهبژێری
پێشڕهودا (له ساڵی  1971دا بارت بانگهشهی
ئ��هوهی ك��رد ،كه پێگه مێژووییهكهی «وا ل ه
ریزهكانی دواوهی دهستهبژێری پێشرهودا»
(وهاڵم����هك����ان) ،ب��ێ��گ��وم��ان دهب��ێ��ت ئ���هم ج��ۆر ه
پ��رس��ی��اران�ه ل � ه ئاستێكی خ��وارت��ری ئامانج ه
سهرهكییهكانی بارتدا بێت ،بهاڵم ئهگهر بڕهیار ه
سهرجهم كتێبهكانی ب��ارت بخوێنینهوه ،ئهوا
دهب��ێ��ت ڕووب�����هڕووی پرسیارێكی س�هرهك��ی
ببینهو ه دهب��ارهی چۆنێتی مامهڵهكردن لهگهڵ
هزرهكانیدا .زۆرجار خوێنهرانی دهكهونه ئهو
ههڵهیهوه ،ك ه لهبری ئهوهی بهرههمهكانی وهك
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كۆمهڵێك تێز وهری��ان بگرن كه دهبێت لێیان
رابمێنن ،ی��ان پ��هرهی پێبدهن ،ی��ان پووچهڵی
بكهنهوه ،كهچی پێیانوایه هیچ نین ،جگ ه ل ه
گوزارشتكردن ل ه ئارهزوویهك .بارت خۆیشی
پێشتیوانی لهمه دهكات و گاڵت ه ب ه میتۆدهكانی
پێشتری خ��ۆی دهك���ات .بۆ نموون ه ل ه كتێبی
«بارت به پێنووسی بارت»دا ،باس ل ه ههندێك
ل ه لێكدژیی ه دووالیتسییهكان دهك���ات ،ك ه ل ه
شیكارییهكانی سهرهتای بهرههمهكانیدا ڕۆڵی
سهنتهرییان ههبووه ،لهوانه جیاكاریی نێوان
«خوێنهرێتی» و «نوسهرێتی»« ،ن��اردن» و
«ناواخنكردنهوه«« ،میتافۆڕ» و «درك�ه« .ل ه
بڕگهیهكدا ب ه ناونیشانی «ساختهكان»دا ،ناو
لهو لێكدژییانه دهنێت «وێنهكانی بهرههمهێنان»
كه یارمهتیدهدات بۆ بهردهوامبوون ل ه نوسین.
«لێكدژییهكان رێك وهك دراوی دوو ڕوو وان،
ب �هاڵم م��رۆڤ ه�هوڵ��ن��ادات بۆ ستایشكردنیان.
ك �هوات � ه چ س��وودێ��ك��ی��ان ه �هی �ه؟ ه��هر زۆر ب ه
س��ادهی��ی ،ئ �هوان � ه یارمهتیماندهدهن ب��ۆ وتنی
شتێك» .ل ه ژێر ناونیشانی «ئامێری نوسین»دا،
بارت قسه ل ه جۆش و خرۆشی خۆی بۆ لێكدژیی ه
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چهمكییهكان دهكات « :چهمك به تایبهتی لهكاتی
ئاوێزانبوونیدا بهویتر ،وهك گۆچانی ساحیرێك
ت��وان��ای نوسین دهڕهخسێنێت» .به گویرهی
تێڕوانینی ئهو ،ئهو توانای ه توانای وتنی شتێك ه
«ب��هم ج��ۆره ب �هره �هم ل�ه رێ��گ�هی ئهفسوونی
چهمكهكان و حهماسهته ب��هردهوام��هك��ان و
تاسانه كاتییهكانهوه دهچێته پێش».
ئ �هم گاڵتهكردنه زهق��ه ب�ه خ��ود ،ه �هر وهك��و
چهندین بڕگهی تری ناو «بارت به پێنووسی
بارت» ،وامان لێدهكات ههست بهوه بكهین ،كه
بارتی پیر ههمان بارتی گهنج نییه ،كه له كاتی
گهنجیدا پێیوابوو بۆچوونهكانی سهردهمی
گهنجێتییهكهی ،چهمكی ڕاستهقینهن ،بهاڵم
ههر خوێنهرێكی كونجكۆڵ ،الیهنیكهم دهبێت
بوهستێت و ههڵوهستهیهك بكات لهسهر ئهوهی،
داخۆ ئهم شێوازه پۆلێنبهندییهی كه باسمان
كرد ،ڕێگایهكی دروسته بۆ خوێندنهوهی بارت
یان نا؟ ئایا كاتێك بارت وههمهكانی پێشتری
لهنێو دهب��ات و به وههمی ن��وێ جێگایان پڕ
دهكاتهوه ،تۆ بڵێی گهمهیهكی جوان و لێزانانهی
دیكه نهبێت؟ جا لهبهرئهوهی سهخته مرۆڤ
چهمكهكانی پێشتری خ��ۆی ههڵبسهنگێنێت،
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چهند ف��ری��وودهره ب�هو پ �هڕی خۆشحاڵییهو ه
ڕای��ب��گ �هی �هن��ێ��ت ك��ه ئ���هوان���ه ت �هن��ی��ا س��ی��ح��ر و
دهركهوتهكانی ئارهزوویهكی ش��اراوه بوون
بۆ نوسین تاوهكو لهوێوه به چهند نوسهرێكی
دی��ك �هوه ببهسترێتهوه .ڕهن��گ �ه گاڵتهكردنی
بارت به ڕاب��ردووی خۆی هۆكارێك بێت لهو
هۆكارانهی ،كه ئهفسانهی بارتیان خوڵقاندووه.
دهتوانین ئهو بڕگانه له «ب��ارت به پێنووسی
بارت» وهك جۆرێك له خاكهڕایی بخوێنینهوه:
وهكو پایسكیلسوارێكی منداڵ كه هاواردهكات
و دهڵێت «دای �ه سهیركه ،ئهها من پایسكیل
لێدهخوڕم به بێ ئهوهی سوكانهكهی بگرم!».
ب��ارت��ی��ش ه���اوار ه���اواردهك���ات« :ه�هم��ووت��ان
سهیركهن ،ئهوهتا من به بێ چهمك دهبینن!».
ئهم نوسهره بانگهشهكانی دهبینێت و پێیوایه
نوسینهكانی لهسهر تیۆره پهیوهندیدارهكان
دان �هم �هزراوه ،بهڵكو –لهبری ئ �هوه -وڕێنهی
كاتین ،ناوبانگهكهیشیان پهیوهندیی به بهها
مهعریفییهكانهوه نییه بهڵكو بههۆی سیحره
چهمكییهكان و حهماسهته بهردهوامهكانییهوهیه.
ت�هن��ان�هت ئ �هگ �هر ب���ارت خ��ۆی پشتیوانی لهو
تێڕوانینه بۆ بهرههمهكانی بكات –بگر ه بۆ
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ئهو نوسینانهیشی كه پڕن ل ه گهم ه و ناهێڵن
ل �هب��ارهی��ان �هوه حوكمی ك��ۆت��ای��ب��دهی��ن -هێشتا
ب��ۆ م��ام�هڵ�هك��ردن لهگهڵیدا وهك زنجیرهیهك
ئهفسوون ،كه بههایان كهمتره لهو ئ��ارهزوو ه
سهرهكییهی گوزارشتیان لێدهكات ،ئێم ه ناچار
نین ه �هم��ان ش��ێ��وازهك �هی ئ �هو بهكاربهێنین.
ئ �هگ �هرچ��ی س�هخ��ت�ه ب����هدوای ئ��ارهزووی��هك��ی
ش����اراوهی یهكانگیردا بگهڕێین ب � ه ئومێدی
ئهوهی «بارتی ڕاستهقینه«مان بۆ كهشفبكات،
كهچی ئێمه بهو جۆره بۆ بارت دڵسۆزتر دهبین
–دڵ��س��ۆزت��ر ب��ۆ س�هرج�هم��ی كتێبهكانی و بۆ
نیگهرانییهكانی له سهردهمهكهی -ك ه لێگهڕێن
ههر بهو میزاجه ناجێگرهیهو ه بمێنێتهوه و ب ه
چاالكی و داهێنانهو ه لهزنجیرهیهك پ��رۆژهی
ج���ی���اوازدا ب�هش��داری��ب��ك��ات ،ل �هب��ری ئ���هوهی ل ه
بهرههمهكانیدا بهدوای یهك یهكێتیدا بگهڕێین،
دهبێت لێگهڕێین ب ه زیندوێتی خۆیهو ه وهك
بیرمهندێكی فرهبایهخ و فرهڕۆڵ بمێنێتهوه ،وهك
بیرمهندێك كه لهنێو كۆمهڵێك پرۆژهی گشتیی
بههاداری بهرباڵودای ه كه ڕهنگه چوارچێوهیهكی
هاوبهش پێكهو ه كۆیان نهكاتهوه.
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ب���هاڵم گ��هر پێویست بێت ب����هدوای یهكیتیدا
بگهڕێین و هێشتایش لهسهر ئهو ه سوور بین،
ب��ارت ل�ه ی �هك ڕهس��ت �هدا كۆبكهینهوه ،ئ �هوا–
وهك جۆن ستۆرك له وتاره بهناوبانگهكهیدا
دهی���ك���ات -دهت��وان��ی��ن پێیبڵێین «ه��ان��دهرێ��ك��ی
بێوێنهی عهقڵی ڕهخنهیی»( .)2لهوهیش باشتر،
دهتوانین ههمان ئهو شتهی پیبڵێین ك ه بارت
خۆی ب ه گشتی لهبارهی نوسهرهكانهوه دهیڵێت:
«تاقیكاری گشتی» (وتار ه ڕهخنهییهكان) .ئهو
له بهردهم جهماوهردا هزرهكان و سیستهمهكان
لهسهر خهڵكی تاقیی دهكاتهوه .وتارێكی ههی ه
ب ه ناونیشانی «ڕهخنه چییه؟» ئهم ئایدیایه تا
دوایین ڕادهی خۆی ڕادهكێشێت .وهك بارت
دهیبینێت وهزیفهی ڕهخنهگر كهشفكردنی واتای
شاراوهی بهرههمێكی ئهدهبی نییه -حهقیقهتێكی
سهر ب ه رابردوو -بهڵكو بونیادنانی قابیلییهتی
تێگهیشتن ه له پێناو سهردهمهكهماندا (وت��ار ه
رهخنهییهكان) .ئهگهر «له سهردهمی ئێستاماندا
توانای تێگهیشتن» بونیادبنێین ،واتای ئهوهی ه
پ �هره به چوارچێو ه چهمكییهكان دهدهی��ن بۆ
مامهڵهكردن لهگهڵ دی��اردهك��ان��ی ڕاب���ردوو و
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ئێستادا .دهت��وان��ی��ن بڵێین ئهم ه مومارهسهی
س��هرهك��ی ب���ارت ب���ووه ،ب��گ��ره ب��ای�هخ�ه ه �هر ه
سهرهكییهكانی بووه .بارت ل ه چاوپێكهوتنێكیدا
بهم جۆر ه دهدوێت« :به درێژایی تهمهنم ئارهزووم
لهو شێوازه ههبووه ،كه خهڵكی بهكاریدههێنن
بۆئهوهی جیهانهكهیان بكهن ه جیهانێكی شیاو
بۆ تێگهیشتن»( .پێكهاتهی دهن��گ) .كتێبهكانی
ه�هوڵ��دهدات ڕێگاكانی ئهنجامی ئهم كارهمان
بۆ ڕوونبكاتهوه ،لهوهیش گرنگتر ئهوهیه ،ك ه
ب ه كردهیی بۆمانی ڕووندهكاتهو ه ئێم ه ئهو ه
دهكهین .ئهو مانایانهی كه وهك مانای سروشتی
بۆمان دهردهكهون ،ل ه ڕاستیدا بهرههمهێنراوی
كولتورین ،بهرههمی چوارچێوهی چهمكیانهی
تا ئهو ڕادهی �ه ئاشناو ب��اون ،كه نابنه جێگای
س �هرن��ج��م��ان .ب��� ه ت��هح��هداك��ردن��ی ب��ۆچ��وون� ه
جێگیرهكان و پێشنیاركردنی گۆشهنیگای نوی
بۆ تێڕوانین ،بارت ئهو شێواز ه باوان ه كهشف
دهكات ك ه بهكاری دههێنین بۆئهوهی جیهان وا
لێ بكهین شایهنی تێگهیشتن بێت و كاردهكهین
بۆ گۆڕینی ،ئینجا مامهڵهكردن لهگهل بارتدا
وهك تاقیكارێكی گشتی ك ه كار بۆ بونیادنانی
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مهعقولیهتی تایبهت به سهردهمهكان دهكات،
یارمهتیمان دهدات بۆ ڕوونكردنهوهی شوێن ه
ئاڵۆز و تهمومژاوییهكانی نێو كتێبهكانی ،لهگهڵ
ئهمهیشدا دهتوانین ههڵوێست و گۆشهنیگاكانی
ب��پ��ارێ��زی��ن .ئ �هم �ه ئ��هو شتهیه ك �ه ل �ه ڕێگهی
وهسفكردنی پ���رۆژه ج��ی��اوازهك��ان��ی ب��ارت �هوه،
ئهنجامی دهدهم.
بهاڵم لێرهدا كورتهیهك له ژیانی دهخهمهڕوو،
بۆ دیاریكردنی ههندی پنتی سهرهكی ،كه بۆ
مشتومڕكردن لهسهر ئهم باس ه پێویستمانن.
ئهو كاتهی ناوبانگی بارت باڵوبوویهوه ،زۆرێك
ل � ه ڕۆژن��ام �هن��ووس �هك��ان ل��هب��ارهی ژیانییهو ه
پرسیاری لێدهكهن .بارت ههندێك دووردهگرێت
و خۆی زۆر ل ه قهرهی ئهو بابهته نادات ،بهاڵم
ل ه ناكاو خۆ بهخۆ دهستدهكات به قسهكردن،
بهدرێژایی كاتیش جهخت لهسهر ئهوه دهكاتهوه،
ك ه «ههموو سهربوردهیهكی ژیان ڕۆمانێكه ،ك ه
ناوێرین به ناوییهوه قسه بكهین» (وهاڵمهكان).
ب����ارت ل���ه س��اڵ��ی 1915دا ،ل���ه خ��ێ��زان��ێ��ك��ی
پرۆتستانتی سهر ب ه چینی ناوهند لهدایك بووه.
باوكی ،ئهفسهری دهریایی بوو ،ساڵێك دوای
200

لهدایكبوونی كوڕهكهی ،له یهكیك له ئۆپهراسیۆن ه
سهربازییهكاندا گیانی سپارد ،ئیدی بارت ل ه
ژێر سهرپهرشتی دایك و داپیر ه و باپیرهیدا
ل ه بایۆنیه پێگهیشتن ،بایۆنیی ه شارێكی چكۆل ه
بوو له نزیك كهناراوی ئهتڵهسی له گۆشهی
باشووری ڕۆژئ��اوای فهرهنسا .ل ه «ب��ارت ب ه
پێنوسی بارت»دا (ك ه ههر له دهستپیكهو ه لهو ه
ئاگادارمان دهكاتهوه «دهبێت ههموو ئهوانه ب ه
قسهی سهر زاری كارهكتهری نێو ڕۆمانێكهو ه
وهربگرین») ،مشتومڕهكان لهبارهی مندڵیی
ب���ارت���هوه ،ج �هخ��ت ل �هس �هر ب��ای �هخ��ی مۆسیقا
(خاڵۆژنی مامۆستای پیانۆ بوو ،بارتیش خووی
بهو ه گرتبوو كه ههر كاتێك ئامێرهكه كهسی
لهسهر نهبووایه ،دهستیدهكرد ب ه پیانۆژهندن)
و ب��اك��گ��راون��دی وت���ووێ���ژ ه ب��ۆرژوازی��ی��هك��ان
(ئاخاوتنی خانمه الدێ��ی�هك��ان ك� ه ب��ۆ نموون ه
بۆ خ��وان��دن�هوهی چایی دهه��ات��ن) و كۆمهڵێك
دیمهن و دهنگ دهكهنهوه ك ه لهوێدا ب ه جۆرێك
نۆستالژیاو ه باسدهكرێن .له تهمهنی نۆ ساڵیدا،
دایكی پهیوهندیی خۆشهویستی لهگهڵ یهكێك
له هونهرمهندهكاندا دهبهستێت و كوڕێكی لێی
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دهبێت ،ئهویش ئهو زڕبرایهی بارت بوو ،ك ه
ههتا كۆتایی ژیانی بارت لهگهڵیاندا ژیا ئهگهرچی
ههرگیز باسیش نهكراوه .بارت لهبارهی سااڵنی
خوێندنهوه زۆر نادوێت ،بهاڵم ئهو قوتابییهكی
ههوڵدهر بوو ،دوای ئهوهی ل ه سالی 1934دا
ب��ڕوان��ام�هی بهكالۆری دههێنێت ،دهچێت ه نیو
كێبهركێوه بۆ ئ �هوهی له «قوتابخانهی بااڵی
مامۆستایان» وهربگیرێت ،كه زۆربهی قوتابیی ه
فهرهنسیی ه زیرهكهكانی زانكۆ تێیدا دهیانخوێند،
بهاڵم بۆ یهكهمجار نیشانهكانی نهخۆشی سیلی
ت��ێ��دادهرك �هوت ،بۆیه ب��ۆ چ��ارهس �هر ڕهوان���هی
چیاكانی برانس ك��را .پ��اش ساڵێك گ�هڕای�هو ه
پاریس و ههوڵیدا بڕوانامهی زمان ل ه زمانهكانی
فهرهنسی و التینی و یۆنانیدا بهدهستبهێنێت،
كاتێكی زۆریشی تهرخانكرد بۆ نماییشكردنی
شانۆی كالسیكی لهگهڵ تیپێكی شانۆییدا ،ك ه
خۆیشی بهشداربوو له دامهزراندنیدا.
كاتێك له ساڵی  1939دا جهنگ ههڵگیرسا،
بارت ل ه خزمهتی سهربازی بهخشرابوو ،بۆی ه
دهستیكرد ب ه كاركردن له قوتابخانهی ئهلیسیی ه
ل ه پیارێتز و پاریس ،ب�هاڵم ل ه ساڵی 1941
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دا دیسان نیشانهكانی سیلی تێدا دهركهوتهو ه
و ئیدی ل ه ههموو ئهو كارانهی دوورخستهوه.
بهشێكی زۆری پێنج س��اڵ��ی دوات���ری –وات � ه
دهوروب �هری ههمان ئهو ماوهیهی كه ئهڵمانیا
فهرهنسای داگیر كردبوو -ل ه نهخۆشخان ه ل ه
چیاكانی ئهلپ بهسهر برد ،لهو كاتهدا ژیانێكی
ڕێكوپێك دهژی���ا و س���هری ك��ردب��وو بهناو
خوێندنهوهدا ،ب ه قسهی خ��ۆی كاتێك ئهوێی
بهجێهێشت ،ئ��ی��دی ئ��هو ب��ووب��وو ه كهسێكی
سارتهری و ماركسی.
ماوهیهكی دیكهی به تهندروستییهكی باشهوه ل ه
پاریس بهسهربرد و چهندین وهزیفهی وهرگرت،
وهكو مامۆستای زمانی فهرهنسی له دهرهوی
فهرهنسا ،یهكهمجار ل ه ڕۆمانیا ،ئینجا له میسر،
ب �هم ج��ۆر ه له ڕێگهی «ئیێژییه گریماس»ی
هاوڕێیهو ه ش��ارهزای زمانناسیی ه نوێیهكانیش
بوو.
دوای گ���هڕان���هو ه ب��ۆ ف �هرهن��س��ا ،دوو ساڵی
ب �ه ك���ارك���ردن ل � ه ب �هڕێ��وهب �هرای �هت��ی خزمهت ه
كولتورییهكانی حكومهتی فهرهنسیدا بهسهر
ب��رد ،ك�ه ئ �هم دام���هزراوهی���ه بایهخی دهدا ب ه
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خوێندن ل� ه دهرهوه ،ب��هاڵم ل� ه ساڵی 1952
دا ،ئۆفهری خوێندنی وهرگ��رت بۆ كاركردن
لهسهر تێزی زانستی مانا ،دهرب���ارهی وش ه
بهكارهێنراوهكان ل ه مشتومڕ ه كۆمهاڵیهتییهكانی
سهرهتای سهدهی نۆزدهدا .ئهم تێزهی زۆریش
سهركوتوو نهبوو ،بهاڵم دوو كتێبی له بواری
ڕهخنهی ئهدهبیدا باڵوكردهوه ئهوانیش «نوسین
ل� ه پلهی س��ف��ردا» ( )1953و «میشیلیی ه ب ه
ق �هڵ �هم��ی خ����ۆی» ( .)1954دوای ئ���هوهی
ئۆفهرهكهی لهدهست دهدات ،بۆ ماوهی ساڵێك
كار لهگهل خانهیهكی باڵوكردنهوهدا دهك��ات،
لهو ماوهیهدا ژمارهیهكی زۆر وتاری نووسی،
كۆمهڵێك وتار و توێژینهوهی كورت دهربارهی
كولتوری هاوچهرخ ،ك ه دوات��ر ل ه كتێبێكدا ب ه
ناوی «ئهفسانهییهكان» ( )1957باڵودهبنهوه.
له ساڵی  1955دا به هاوكاری ههندێك هاوڕێی
دی��ك �هی ت��وان��ای ئ��ۆف�هرێ��ك��ی دی��ك �هی خوێندن
بهدهستبهێنێت ،ب �هاڵم ئهمجارهیان ل ه ب��واری
سۆسیۆلۆژیای م��ۆدهدا ب��وو ،ئهمهیش تۆوی
كتێبی «سیستهمی مۆده« ( )1967بوو .له ساڵی
 1960دا ،دوای كۆتایی ئۆفهری خویندنهكهی،
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وهزیفهیهكی ل ه «كۆلێژی پراكتیكی بۆ خوێندنی
ب���ااڵ» وهرگ�����رت ،ئ �هم �هی��ش دام���هزراوهی���هك���ی
زانستی بوو ل ه پهراوێزی سیستهمی زانكۆییدا،
له ساڵی 1962دا به فهرمی بووه مامۆستا .لهم
ماوهیهدا ،وتارهكانی دهربارهی ڕۆمانه نوێیهكان
و چهندین بابهتی دیكهی ئهدهبی باڵوكردهوه،
ك ه دوات��ر ل ه كتێبی «وت��ار ه ڕهخنهییهكان»دا
( )1964كۆیان دهكاتهوه ،ئینجا له تێڕامانهكانی
دهرب��ارهی نیشانهناسی ب��هردهوام بوو ،كه ل ه
كتێبی «ڕهگهزهكانی سیمیۆتیكا»دا ()1964
پ�هرهی��ان پ��ێ��دهدات ،كتێبێكیشی ب ه ناونیشانی
«دهرب�����ارهی راس��ی��ن» ( )1963ن��وس��ی ،ك ه
مشتومڕێكی تووندی نایهوه.
تا سالی  1965ب��ارت كهسێكی چ��االك بوو،
بهاڵم ل ه دیمهنی كولتوری فهرهنسیدا ،ههر ل ه
پ�هراوێ��زدا ب��وو ،ههتا ئ �هوهی مامۆستایهك ب ه
ن��اوی «ری��م��ۆن پیكار» له زان��ك��ۆی سۆربۆن
كتێبێكی ب� ه ناونیشانی «ڕهخ��ن �هی ن��وێ یان
درۆی نوێ» باڵوكردهوه ،به تایبهتیش هێرشی
كردبوو ه سهر بارت ،ب ه كۆمهڵێك تۆمهتیش ك ه
ل ه ڕۆژنامهگهریی فهرهنسیدا باسی كردبوون
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و دووب��ارهی��ش دایڕشتبوونهوه ،بارتی كرد ه
نوێنهری ههموو تهوژمه ت��وون��دڕهو و فاسد
و بێڕێزهكانی ب���واری ت��وێ��ژن �هوهی ئ �هدهب��ی.
ئهگهرچی ڕهخنهكانی پیكار به پلهی یهكهم
ئاراستهی دهروون��ن��اس��ی ك��راب��وون ،ك ه بارت
ئهم زانستهی له توێژینهوهی كارهكانی راسیندا
بهكارهێنابوو ،بهاڵم به خێرایی بهریهككهوتنهك ه
بووه «جهنگێكی گشتگیر لهنێوان كۆنهخوازهكان
و نوێخوازهكاندا» ،كه ئهمهیش بۆ بارت لهسهر
ئاستی جیهان ناوبانگێكی خراپ نهبوو .كتێبی
«ڕهخ��ن � ه و حهقیقهت» ( )1966چ��اپ ك��را،
ئهمهیش وهاڵم���دان���هوهی تۆمهتهكانی پیكار
بوو ،لهوێدا بارت بانگهشه بۆ «ئهدهبناسی»ی
بونیادگهری دهكات ،بارت له وتارهكانی دواتریدا
دهربارهی ڕهوانێژی و گێڕانهو ه جهختی زیاتر
لهسهر ئهم پێشنیار ه دهكاتهوه .دوو كتێبی دیك ه
ه �هب��وون ،ك� ه س �هر ب� ه پ���رۆژهی بونیادگهری
ب���وون و ل �ه س��ااڵن��ی دوات����ردا ب�ڵاوك��ران �هوه،
ئهوانیش« :س��اد /فۆرییه /لوویال» (،)1971
تێیدا لهم سێیهنه ن��اوازهی� ه دهكۆلێتهو ه وهك
دامهزرێنهری سیستهم ه گوتارییهكان ،ههروهها
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كتێبی « ،)S/Z» (1970كه به بهرفراوانترین
شیكاریی ئهدهبیی بارت دادهنرێت .ل ه ههمانكاتدا
ب�هره�هم�هی گهشتهكهیشی ب��ۆ ی��اب��ان كتێبی
«ئیمپراتۆریای نیشانهكان» ( )1970بوو ،ك ه
بارت خۆی دهڵێت زیاتر ل ه ههموو كتێبهكانی
تری چێژی ل ه نوسینی وهرگرتووه.
ل ه سهروبهندی كۆتایی شهستهكاندا ،ناوبانگی
ب��ارت وهك پایهیهكی بههێزی فیكری پاریسی
باڵوبوویهوه ،وات ه ب ه پاڵ كهسانێكی وهكو كلود
لیڤی-ستراوس و میشێل فۆكۆ و ژاك الكانهوه.
ئیدی ه �هم��ووان ههوڵیاندهدا بابهتهكانی الی
ئهوان پێشكهشبكات ،ل ه سهرهتادا ب ه دهم چهند
بانگهێشتێكهو ه چوو ب ه مهبهستی سهفهركردن
و وت��ن �هوهی وان � ه ل ه دهرهوهی فهرهنسا ،لهو
گهشتانهدا چێژی ل ه تازهیی شوێن ه نهناسراوهكان
و ناڕوونی زمان ه بیانییهكان وهرگرت ،بهاڵم ئهم ه
ل�هو ڕادهی���هدا نهبوو ،ك ه وای لێ بكات لهگهڵ
خهڵكانێكی نوێدا بدوێت پێیان ئاشنا ببێت ،چونك ه
ئهو ههرگیز كهسێكی پشتیوانیكهری پڕجۆش
خرۆشی وهكو فۆكۆ نهبوو ،عاشقی خۆدهرخستنی
زهلیالنهی وهكو الكانیش نهبوو ،بۆی ه ب ه خێرایی
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ل ه گهشت و وتنهوهی وان ه ل ه دهرهو ه وهڕز بوو،
ئیدی بهم جۆر ه ل ه گهڕهكێكی پاریسدا مایهو ه
و بهشێكی زۆری تهمهنی ل ه وتنهوهی كۆرسی
خوێندن ل ه «كۆلێژی پراكتیكیی خوێندنی بااڵ» و
بینینی هاوڕێكانیدا بهسهربرد.
ل �ه ت��رۆپ��ك��ی ن��اوب��ان��گ��ی��دا وهك���و بیرمهندێكی
ب��ون��ی��ادگ�هرا ،ب��ارت دوو كتێبی ب�ڵاوك��ردهوه،
ك��� ه ت���اڕادهی���هك���ی زۆر ن��اوب��ان��گ��ی ئ��هوی��ان
گ���ۆڕی ،ی�هك�هم��ی��ان «چ��ێ��ژی دهق» ()1973
ب��وو ك � ه كۆمهڵێك ت��ێ��ڕام��ان ب��وو دهرب����ارهی
خ��وێ��ن��دن �هو ه و چ��ێ��ژ ،ئ�هم��ان�هی��ش چ��وارچ��ێ��و ه
ئهخالقییهكهی فیكری ئ�هوی��ان ڕوون��ك��ردهوه،
ئهویتریان كتێبی «بارت ب ه پێنووسی بارت»
( )1975بوو ،كه تیۆریزهكردنێكی قهشهنگی
ئهزموونه ئاساییهكان و تۆنێكی گاڵتهجاڕانهی
سهرنجڕاكێشی خودی بوو ،ئهمهیش پلهیهكی
دیكهی نوسهربوونی پێدا .له ساڵی 1976دا
ك��ورس��ی مامۆستایی ل� ه كۆلێژی دو فرانس
بۆ دابینكرا .ل ه ساڵی 1977دا كۆنگرهیهكی
ی���هك ه�هف��ت�هی��ی ل � ه ش���اری س��ی��رس��ی بهسترا
بۆ مشتومڕكردن و تاوتوێكردنی كارهكانی،
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بهاڵم بارت عهبای مامۆستایهتی ڕهتكردهوه،
ی�هك��س�هر كتێبی «فۆاگمێنتهكان دهرب����ارهی
گوتاری عهشق»ی ( )1977باڵوكردهوه ،ك ه
تێیدا زمانی عاتیفییانهی عاشقانی خستهڕوو.
ئهم كتیب ه زۆر دوورب��وو له بواری بایهخدانی
دهستهبژێری پێشرهو و ئهدهبییهوه ،بهاڵم ئهم
كتیبه نا-تهقلیدییه ل ه الیهن جهماوهرێكی ئێجگار
فراوانهو ه پێشوازیی لێكرا و هاوكار بوو لهوهی،
بارت تهنیا وهك كهسێكی ئهكادیمی نهمێنێتهوه.
ل���ه س��اڵ��ی  1987دا ب��هش��ێ��وهی��هك ج�هخ��ت
لهسهر پێگهی بارت كرایهوه ،كه بووه مایهی
بهدحاڵیبوون :ئهمه بهشێوهی الساییكردنهوهیهكی
گالتهجاڕانه بوو به ناونیشانی «رۆالن بارت به
بێ فرمێسك» ،بانگهشهی ئهوهی كردبوو ،كه له
ڕێگهی  18وانهوه له شێوهی وتاردا ،دهیهوێت
ئ��اخ��اوت��ن ب �ه «زم��ان��ی رۆالن ب��ارت��ی» فێری
ئهو كهسانه بكات كه دهیانهوێت ،كه ههندێك
لێكچوونی لهگهڵ زمانی فهرهنسیدا ههبوو .ئێستا
ئیدی بارت بووبووه تهنزنووسێك كه گرنگی به
الساییكردنهوهی گالتهجاڕانه دهدات .میدیاكاران
چهندینجار لێیان دهپرسی داخۆ بیر له نوسینی
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ڕۆم��ان دهك��ات �هوه ،ئهگهرچی ئ�هو زۆربهیجار
ب�ه «نهخێر» وهاڵم��ی��دهدای��هوه ،كهچی لهگهڵ
ئهوهیشدا بهشێكی وانهوتارهكانی له كۆلێژی
دو فرانس بۆ «ئامادهكردنی ڕۆمان» تهرخان
ك��رد ،ل�هو وان��ان �هدا باسی ل �هوه ك��رد ،كه چۆن
نوسهران ههوڵ دهدهن ئهوه بهرههم بهێنن كه
بیری لێدهكهنهوه و چۆنیش ڕێگای جیاواز بۆ
وهدیهێنانی ئهم ئامانجه دهگرنه بهر .له پاریس،
كه دهروونشیكاریی مۆدهی بااڵدهستی فیكری
ب��وو ،ب��ارت وهك بهرگریكار له بهها ئهدهبییه
كالسیكییهكان و وهك گرنگترین تیۆرسێنی
ژیانی ڕۆژانه ،كه سهر به دهروونشیكاری نییه،
دهركهوت .كتێبی «ژووری ڕووناك» ()1980
باڵوبوویهوه ،كه پێشكهشی كردووه به دایكی
بهو هۆیهی كۆچی دایكی له نۆڤهمبهری 1977دا
شۆكێكی ق��ورس ب��وو ب��ۆ ئ��هو ،ئهمه كتێبێكه
دهرب��ارهی وێنهی فۆتۆگرافی .ئیدی بووبووه
جێگای پرسیار و مهتهڵێكی سهرسوڕمێن :داخۆ
كاری داهاتووی چییه و تواناكانی بهرهو كویی
دهبات؟
ل ه ف�هب��ری��وهری  1980دا ،دوای دهرچ��وون��ی
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ل ه خوانێك لهگهڵ كۆمهڵێك سیاسهتمهدار و
ڕۆشنبیریی سۆشیالیستدا ،ویستی له شهقامی
بهردهم كۆلێژی دو فرانس بپهڕێتهوه ،ئا لهوێدا
شاحنهیهكی ههڵگری مادهی خاوێنكهرهوه خۆی
پێدا كێشا .ئهگهرچی كهمێك هۆشی هاتهو ه خۆی
و پێشوازی له میوانهكانی دهكرد ،بهالم دوای
چوار ههفته كۆچی دوایی كرد .كۆچی كتوپڕی
بارت دهرفهتی ئهوهی نهدا ،كه به وردی بزانین
ڕێڕهوه فیكرییهكهی بهرهو كوێ دهڕۆیشت.
وهكو خۆی بۆمان دهگێرێتهوه ،سێ فاكتهری
سهرهكی له ژیانیدا ههبوون:
یهكهم :ههژارییهكی بهردهوامی خێزانێكی چینی
ناوهند ك ه ل ه ههلومهرجێكی ئابووری خراپدا
دهژی���ن .وهك ب��ارت خ��ۆی پێماندهڵێت« :ئ�هو
كێشهیهی ك ه ژیانی ئهویان پێكهێنابوو ،بێكومان
پ��ار ه ب��وو ن �هك سێكس» (ب��ارت ب ه پێنووسی
بارت) .ئهو مهبهستی ههژارییهكی كوشند ه نییه،
بهڵكو دهستكورتییهكی ههمیشهیی ه -ك ه ل ه خۆی
دهگرتهوه ،تاوهكو بتوانێت كتێب و پێالوی بۆ
قوتابخان ه پێ بكڕێت ،-ئهمهیش دواتر وای لێدهكات
ق���هرهب���ووی س �هروهخ��ت��ی دهستكورتییهكهی
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بكاتهوه :وات ه لێزیادبوون (بهالی بارتهوه ،چێژ
وات ه لێزیادبوون ،نهك بهههدهردان).
دووهم :نهخۆشی سیل ،ك ه دووجار نهیهێشت
ب���هردهوام���ی ب �ه گهشتهكهی ب���دات ل �ه ب��واری
ئهكادیمیدا ،لهگهڵ ئهوهیشدا شێوازیێكی تایبهتی
ژیانی ب�هس�هردا سهپاند .ئ�هو پێماندهڵێت ك ه
جهستهی س �هر ب� ه جیهانی ڕۆم��ان��ی «چیای
ئهفسوناوی»ی «ت��ۆم��اس م���ان»ه ،كه لێرهدا
چارهسهری سیل دهگۆرێت بۆ شێوازی ژیان.
بارت بهو ه ڕاهاتبوو ژیانێكی ڕێكوپیك بژی ،ك ه
ههمیش ه ئاگای له جهستهی خۆی بوو ،ژیانێك
ك ه تێیدا قسه زۆر ه و ڕووداو كهم ،پڕیشییهتی
له هاوڕێییهتی نزیك.
سێیهم :بارت ب ه تۆنێكی خاكهڕایانهو ه دهربارهی
ماوهی «نائارامی ل ه ژیانی پیشهییدا» دهدوێت.
ل ه نێوان سااڵنی  1962-1946دا ڕۆژ ب ه ڕۆژ
دهژیا ،ب ه بێ ئاراستهیهكی ڕوون و وهزیفهیهكی
بهردهوام .دواتر كاتێك ناوبانگهكهی ههلی ئهوهی
پێدا ،كۆمهڵێك ڕۆڵی گشتی و پیشهیی ڕوونببینێت،
ئهو پێگ ه ب �هرزهی وهك پێویست نهقۆستهوه،
ك ه ب��ۆی ڕهخسابوو .ئ�هو ب��اس ل ه ئ���ارهزووی
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جیاوازبوون دهكات ،نهك دهسهاڵتداری ،ههر ب ه
كردهییش وا دهردهكهویت بهدوای ئهو دهسهاڵتهو ه
نهبووه ،ك ه دهیتوانی مومارهسهی بكات ،لهگهڵ
ئهمهیشدا خاكیبوونهكهی دهسهاڵتێكی تایبهت ب ه
خۆی ههبوو.
دهتوانین ئهم سێ الیهنهی بارت ل ه نوسینهكانیدا
ببینینهوه و بهو ههڵوێستانهوهی ببهستینهوه،
ك� ه لهالیهنهكانی ئ�هزم��وون��ی ژی��ان��ی خۆیهو ه
ن��وان��دب��وون��ی .ب���ارت خ���ۆی ه �هوڵ��ی ب��ۆ ئهم ه
دهدا ،بهاڵم ئهم جۆره ههواڵن ه پێویستیان ب ه
قهناتپێهێنانه ب�ه شێوهیهكی گشتی .ههموو
ه��ۆك��اره گریمانهكراوهكان –ه���هژاری ،سیل،
ناجێگیری -كۆمهڵێك دهرهنجامی شیمانهییان
ههبوو .به ههرحاڵ فاكتهری سهرهكی له ههموو
كتێبهكانیدا ئهو پرۆژهیه بوو ،ك ه ئهم نوسهر ه
پێیهو ه پهیوهست بوو .ئهویش ئهوهبوو كه ئهو
ب ه شێوهیهكی ناوازه داهێنهر بوو ،بهاڵم بهر ل ه
ههر شتێكیش ههستێكی دڵڕفێنی بهو ه ههبوو،
ك ه هێشتایش ل ه سهروهختی دروستبووندا بوو،
دهكرا وهك ئایدیایهكی دامهزرێنهری پرۆژهیهكی
ن��وێ بهدهستبهێنرێت و پهرهیپێبدرێت و ب ه
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شیوازێكی داهێنهرانه جێگیربكرێت ،ههروهها
بارت ههستێكی نایابی بهرامبهر ههموو شتێكی
س�هرس��وڕه��ێ��ن�هر و ه��اوك��ات سهرنجڕاكێش
ههبوو ،ئهمهیش ناچاریدهكرد ب ه پارادۆكسێكی
توونددا بڕوات ،یان خووگرتن ب ه جێگیرییهو ه
تێكبشكێنێت .ئینجا ئهو كۆنتێكستهی ك ه ئهو
تێیدا دهینووسی یان دژی دهینووسی ،بایهخێكی
ی�هك�لاك�هرهوهی ههیه .مامۆستایهتییهكهی ب ه
جۆرێكی تایبهت ،دهرفهتی ئهوهی پێدا ،چهندین
سهركێشی ئهزموونگهری لهگهڵ كڵێشهكانی
سهردهمهكهماندا بكات.
سهرچاوه:
 جوناثان كولر :روالن بارت -مقدمة قصيرة جدا ،ترجمة:سامح سمير فرج ،مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ،الطبعة
األولى ،2016 ،صص .21-9
پهراوێزهكان:

(1) Wayne Booth, Critical Understanding
(University of Chicago Press, 1979), p. 69.
(2) John Sturrock, ‘Roland Barthes’, in
Structuralism and Since (Oxford University
Press, 1979), p. 52.
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مەرگی نوسەر
ڤیدا قادری
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ئەدەبیات نووسینەوەی تێکتەنراوی هێما و
نیشانەکانە .جۆرێکە لە پرۆڤە و ئەزموون.
ئەزموونکردنی نووسین.
ئەم چەند ڕستەیە بەشێکی کورت بوون لە
وت��ارە بەناوبانگەکەی ڕۆالن ب��ارت بیرمەند
و ڕخنەگری فەڕەنسی بە ن��اوی «مەرگی
نووسەر» کە بە پێی ئەوە ،شێوازی ڕخنەگریی
کالسیکی خستە ژێر پرسیارەوە و تەنانەت
ڕەتیشی ک��ردەوە .هەروەها بوو بە بنەمای
لێکترازانی فکری و بەخۆداچوونەوەیەکی
بوێرانەی تێگەیشتنەکانی هاوچەرخ.
تا ب��ەر لە دەرکەوتنی ش��ێ��وازی ڕخنەگریی
نوێ بەر لە ساڵی  1930نووسەر بە خودای
نووسینەکەی دەناسرا و پێیان وا بوو ئەوەی
چارەنووسی نووسینەکە دیاری دەکا کەسێک
نیە جگە لە نووسەری تێکستەکە .ئەی ئەگەر
نووسەر خ��ودای تێکستەکەیە ،لەم نێوانەدا
ڕخنەگر چ دەورێ���ک دەبینێت؟ ڕەن��گ��ە لەم
حاڵەتەدا ڕخنەگر کەسێکە کە تەنیا جەخت
لە س��ەر ئ��ەو مانایە دەک��ات��ەوە کە نووسەر
مەبەستیەتی .ل��ە ڕاس��ت��ی��دا ئ��ەگ��ەر نووسەر
خودای تێکستەکە بێت دەتوانین ڕخنەگر بە
پەیغەمبەرێک بزانین کە ئەرکی تەنیا گەیاندنی
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وەح��ی��ی ن��ووس��ەر بێت ک��ە ل��ە ن��او پیتەکانی
تێکستەکەدا حەشار دراوە.
لە شێوازی ڕخنەگریی کۆندا هێندەی گرینگی
بە کەسایەتی و شێوازی ژیانی نووسەر و
کاریگەرییەکانی لە سەر مانای نووسینەکە
دەدرێت هێندە گرینگی بە چۆنیەتی تێکستەکە
و بەهای ئەدەبیی نووسینەکە نادرێت.
ب��ەاڵم ب��ەرە ب��ەرە کۆمەڵێک ل��ە ڕەخنەگران
درووست بوون کە ڕووبەڕووی ئەم بۆچوونە
ب��وون��ەوە .ب���ەڕای ڕخ��ن��ەگ��رە ن��وێ��خ��وازەک��ان
تێکست لە نووسەری تێکست جیایە و دەبێ
مانای نووسینێک لە ناو خودی نووسینەکەدا
بدۆزرێتەوە نەک لە ڕێگای لێکۆڵینەوە لەسەر
کەسایەتی و ش��ێ��وازی ژیانی ن��ووس��ەر .بۆ
نموونە ج��ان کەیتس ل��ە دەی���ەی دووه��ەم��ی
سەدەی نوزدەی زایینیدا ڕایگەیاند شاعیری
بە توانا ئەو شاعیرەیە کە بتوانێت سەرەتا
کەسایەتی خۆی ڕەت بکاتەوە و پاشان بە
تێگەیشتن لە ڕاستییەکان و الیەنە ئاڵۆزەکانی
کەسایەتیی خۆی ،نووسینێکی هەستپێکراوتر
بەرهەم بهێنێت بێ ئەوەی لە ناو تێکستەکەدا
ئاماژە بە بۆچوون و بەهاکانی خۆی بکات.1
ڕخنەگرە نوێخوازەکان لەو بڕوایەدا بوون
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کە نووسەری بە توانا ئەو نووسەرەیە کە
نووسینەکەی هەستپێکراوتر ب��ێ��ت ،ب��ە بێ
ئەوەی هیچ شوێنپێیەک لە بەهاکانی خۆی لە
ناو نووسینەکەدا ببینرێت.
هەروەها هەندێ لە ڕخنەگرانی دوای کەیتس
چەمکی «مەودای جوانناسییان» لە ڕخنەی
ئەدەبیدا هێنایە کایەوە .چەمکێک کە بە مانای
ئەوە بوو مانای نووسینێک تەنیا ناگەڕێتەوە
ب���ۆ ک��ەس��ێ��ک��ی دی���اری���ک���راو ک���ە ن���ووس���ەری
تێکستەکەیە.
یەکێکی تر لەو کەسانەی دژی لەبەرچاوگرتنی
بیر و ڕای ن��ووس��ەر ل��ەم��ەڕ نووسینەکەی
ب��وو ویلهێڵم دیلتای ب��وو .ب��ەاڵم لە س��ەدەی
بیستەمدا ئەو ڕخنەگرەی وا پتەوترین بیر
و بۆچوونی سەبارەت بە نووسەر دەربڕی
و کاریگەرییەکی بەرچاوی لە دروستبوونی
ڕخ��ن��ەگ��رە ن��وێ��ی��ەک��ان��دا ه���ەب���وو ،ش��اع��ی��ری
بەریتانی تی ئێس ئێلیوت بوو .ئێلیوت دژ بەو
کەسانەی کە بەرهەمی ئەدەبی بە ئاوێنەی
کەسایەتیی ن��ووس��ەر دەزان���ن ،ل��ە وتارێکی
بەناوبانگدا بە ناوی «نەریت و زەوقی تاک»
ڕایگەیاند هونەرمەندێک لە کارەکەی خۆیدا
سەردەکەوێت کە بەردەوام لە خۆی بپەڕێتەوە
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و کەسایەتی خۆی ڕەت بکاتەوە .لە ڕوانگەی
ئێلیوتەوە هونەرمەند ئەو کەسەیە کە بە هۆی
هوشیارییەوە ل��ە ن��اخ��ەوە ئ��ازار دەچێژێت
بەاڵم بۆ ئافراندنی بەرهەمێکی ئەدەبی دەبێ
ئەو کەفوکوڵەی بۆ بەرهەمهێنانێکی ئەدەبی
پێویستە لە خۆیدا دروس��ت بکات و پاشان
دەس��ت بکا بە نووسین .بە واتەیەکی تر تا
کاتێ نووسەر هزرە ئافرێنەرەکەی خۆی لە
کەسایەتییە ئازارچەشتووەکەی جیا نەکاتەوە
ناتوانێت دەست بکا بە نووسینی تێکستێکی
ئەدەبی.
بە بۆچوونی ئێلیوت شیعر دەربڕینی هەست
و سۆزەکانی شاعیر نیە بەڵکوو هەڵهاتنە لە
هەست و س��ۆز .شیعر بە مانای کەسایەتی
شاعیر نیە بەڵکوو هەڵهاتنە لەو کەسایەتییە.
لە ڕاستیدا خودی تێکستەکە تاقە سەرچاوەی
باوەڕپێکراوی گفتگو لەمەڕ مانای تێکستەکەیە.
پ���اش ئ��ێ��ل��ی��وت دوو ب��ی��رم��ەن��دی دی��ک��ە کە
ک��اری��گ��ەری��ی��ەک��ی ب��ەرچ��اوی��ان ل��ە درووس���ت
بوونی تێڕوانینە نوێیەکاندا هەبوو ،ویمسات
( )wimsattو ب���ێ���ردزڵ���ی (Monroe
 )Breadsleyبوون کە لە دوو وتارە بە ناو
بانگەکەی خۆیاندا بە ناوەکانی «سەفسەتە
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ل���ەم���ەڕ م��ەب��ەس��ت��ی ن����ووس����ەر» ه���ەروەه���ا
«سەفسەتە لەمەڕ کاریگەری نووسین ».بیرو
بۆچوونەکانی خۆیان دەرب��ڕی ،لە زۆربەی
کتێبەکانی ڕخنەی ئەدەبیدا ئاماژە بەو دوو
وتارە دەکرێت و وەکوو سەرچاوە کەڵکیان
لێ وەرگیراوە .ویمسات مامۆستای ئەدەبیات
بوو و بێردزلی فەیلەسوف بوو کە تەوەری
زۆرب����ەی ب��ەره��ەم��ەک��ان��ی جوانیناسی ب��وو.
ویمسات و بێردزلی لە وت��اری یەکەمیاندا
ئ��ام��اژەی��ان ب��ەوە دا ک��ە بۆچوونی نووسەر
نابێتە پ��ێ��وەر ب��ۆ گفتوگۆ ک��ردن س��ەب��ارەت
ب��ە ک��اری��گ��ەری ئ���ەو ت��ێ��ک��س��ت��ەی ب��ەره��ەم��ی
ه��ێ��ن��اوە .ڕخ��ن��ەگ��ری ئ��ەدەب��ی ن��اب��ێ��ت ه��ەوڵ
ب���دات مەبەستی ن��ووس��ەرەک��ە ب��دۆزێ��ت��ەوە؛
چونکە هەرگیز ناتوانێت بە متمانەوە ئەو
مەبەستە بپێکێت و دەستنیشانی بکات .لە
ڕاستیدا هەوڵدان بۆ دۆزی��ن��ەوەی مەبەستی
نووسەرەکان کە زۆربەیان کۆچی دواییان
ک��ردووە زیاتر هاوشێوەی توێژینەوەیەکی
مێژووییە تا ڕخنەیەکی ئ��ەدەب��ی .هەروەها
ڕخنەگر بۆ ئەوەی بتوانێت لە مانای دەقێکی
ئەدەبی تێ بگات هێندەی بەسە کە لە گەڵ
زمان و ئەو فەرهەنگەی نووسینەکەی تێیدا
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بەرهەم هێنراوە ئاشنا بێت ،هەر بەو جۆرەی
ویمسات و بێردزڵی لە وتارەکەیاندا ئاماژەیان
پ��ێ ک�����ردووە «ئ���ەگ���ەر ش��اع��ی��ر توانیبێتی
ب��ە س��ەرک��ەوت��ووی��ی م��ەب��ەس��ت��ەک��ەی خ��ۆی
دەرببڕێت ،خودی شیعرەکە نیشانی دەدات
کە مەبەستی چی بووە ».ئەوان لە کۆتاییدا
دەگەنە ئەو ئەنجامەی کە بۆ تێگەیشتن لە
مانای تێکست پێویست ناکات کەڵک لە هۆکارە
دەرەکییەکانی تێکستەکە وەک���وو ژیاننامە
و کەسایەتی و م��ێ��ژووی ئ��ەو س��ەردەم��ەی
ش��اع��ی��ری ل��ێ ژی���اوە ببەین چونکە خ��ودی
تێکستەکە بۆ تێگەیشتن لە ماناکەی کافییە.
ویمسات و بێردزلی ،لە وتاری دووهەمیاندا
ڕایانگەیاند کە یەکێکیتر لەو هەڵە باوانەی
ل��ە خ��وێ��ن��دن��ەوە ئ��ەدەب��ی��ی��ەک��ان��دا ڕوو دەدات
سەفسەتە سەبارەت بە کاریگەری بەرهەمی
ئەدەبییە .بە ب��ڕوای ئ��ەوان ئەم سەفسەتەیە
لە کاتێکدا ڕوو دەدات کە ڕخنەگری ئەدەبی
لەبری شیکاریی تێکستەکە ،باسی کاریگەرییە
عاتیفییەکانی تێکستەکە لە سەر خودی خۆی
بکات ،بۆ نموونە بڵێت تێکستەکە خەماوی یان
شادی هێنەر ،وزەبەخش و ...هتد بوو .وەها
ڕخنەگرێک تێکستەکە تێکەڵ بە کاریگەرییە
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عاتیفییەکانی دەکات .تەنانەت ئەگەر تێکستێک
لە دی��دی ڕخ��ن��ەگ��رەوە خ��ەم��اوی ی���ان ...بوو،
دەب���ێ ل��ە ڕێ��گ��ای خ��وێ��ن��دن��ەوەی دەق��ەک��ەوە
شیکاری بۆ هۆکاری خەماوی ی��ان ...بوونی
دەقەکە بکات نەک خودی خەماوی بوونەکە
کە بەرهۆی(معلول) دەقەکەیە .لە هەمان کاتدا
دەبێ ئەم دوو خاڵەش لە بەرچاو بگرین :خاڵی
یەکەم ،ئەدەبیات بۆ دەربڕینی هەست و سۆز
نانووسرێت ،بەڵکوو ه��ەر چەشنە دەقێکی
ئ��ەدەب��ی لە ڕاستیدا تێکستێکە بە کۆمەڵێک
تایبەتمەندیەوە کە دەبێ شی بکرێتەوە .خاڵی
دووه��ەم ،کاریگەریی دەقی ئەدەبی لە سەر
هەموو خوێنەرەکان وەک��وو ی��ەک نیە .هەر
بۆیە ئ��ەو ج��ۆرە شیکارییانەی کە لە سەر
ب��ن��ەم��ای ک��اری��گ��ەری دەق ل��ە س��ەر خوێنەر
کراوە ناگەنە دەرەنجامێکی عام و گشتگیر.
لە باتی لێکۆڵینەوە لە سەر کاریگەریی دەق لە
سەر تاک کە بە پێی ژمارەی خوێنەران بێ
ئەژمارە ،دەبێ لە مانای دەقەکە بکۆڵرێتەوە
کە گشتگیرترە.
گروپێکی تر لەو ڕخنەگرانەی دژ بە شێوازی
تێڕوانینی ڕخنەگرە کالسیکەکان وەستانەوە و
بیر و بۆچوونی نوێیان دەربڕی فۆرمالیستە
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ڕووسییەکان ب��وون .نە فۆرمالیستەکان و
نە ڕخنەگرە نوێیەکانی ڕۆژئ��اوا ئاگایان لە
سەرهەڵدان و بنیاتنانی بیرۆکەی هامزادی
ڕوانگەکەی خۆیان نەبوون کە تێڕوانینی نوێ
بوو لە ڕخنەگریی ئەدەبیدا .
فۆرمالیزمی ڕووس��ی لە دەی��ەی دووهەمی
سەدەی بیستەمدا ،دژ بە مەکتەبە کالسیکەکان
بنیات نرا .مەکتەبە کالسیکە ڕووسییەکان لە
سەر بنەمای زانیاری مێژوویی و سەردەمی
نووسینی دەقی ئەدەبی یان لە ڕێگای زانییاریی
دەروون��زان��ی س��ەب��ارەت بە ن��ووس��ەری دەق
شیکارییان بۆ دەقی ئەدەبی دەکرد.
بیرۆکوانانی ئەم شێوازە نوێیە دوو مەبەستی
سەرەکییان هەبوو .سەرەتا دەیانویست بە
دەستنیشانکردنی شێوازناسی تایبەت بە
ئەدەبیات ،جیاواز لە شێوازناسیی لقەکانی
ت��ری زانستە مرۆییەکان وەک���وو م��ێ��ژوو و
لقە هاوشێوەکانی ،بنەمایەکی زانستی بۆ
ڕخنەگریی ئەدەبی داب��ڕێ��ژن و شێوازگەلی
جیا جیا پێشنیار بکەن؛ ئەویتریشیان ئەوە
بوو کە دژی ڕوانگەی زاڵ کە ئەدەبیاتی بە
ڕەنگدانەوەی ڕاستییەکان دەزانی بوەستنەوە.
هەر بۆیە هەوڵیان دا تاکوو گفتوگۆ لە سەر
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ئەدەبییەتی دەق بکەنە ت���ەوەری سەرەکی
ڕخ��ن��ەی ئ��ەدەب��ی .ب���ەڕای ئ���ەوان دەق��ەک��ان��ی
ن��ووس��ەر ب��ەره��ەم��ی ژیاننامەی ئ��ەو نین و
نابێ ڕخنەگران فوکوس لە سەر کەسایەتی
نووسەر و ڕووداوەک��ان��ی ژیانی ئەو بکەن.
ه��ەڵ��ب��ەت فۆرمالیستە ڕووس��ی��ی��ەک��ان دژی
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ژیاننامە ن��ەب��وون و بوریس
ت��وم��اش��ێ��ف��س��ک��ی ی��ەک��ێ��ک ل���ە ف��ۆرم��ال��ی��س��ت��ە
بەرچاوەکانی ڕووس ،لە وتارێکدا بە ناوی
«ئەدەبیات و ژیاننامە» 2جەختی لە سەر
ئەوە کردووەتەوە کە «ژیاننامەی شاعیر یان
چیرۆکنووسێک تایبەتتر نیە لە ژیاننامەی
داهێنەرێکی بەناوبانگ ی��ان فەرماندەیەکی
گەورەی سەربازی».
لە ڕوانگەی فۆرمالیستە ڕووسییەکانەوە ئەوە
چاالکییە ئەدەبییەکانی نووسەر یان شاعیرە
کە ڕیگا یان ئامانجەکانی دەستنیشان دەکات.
توماشێفسکی بۆ نموونە ئاماژە بە پووشکین
دەدات و دەڵێت کە ئەم شاعیرە پێی خۆش
بوو سەبارە بە (عیشقی ش��اراوە و ناکام»
ل��ە ن��او ف��ەره��ەن��گ و ک��ول��ت��ووری رووس��ی��دا
بکۆڵێتەوە و پ��ەرەی پێ ب��دات .لە ڕاستیدا
ئ��ەم ت���ەوەرە ن��ەک تەنیا لە ن��او شیعرەکانی
224

پووشکین بەڵکوو لە ن��او ژیانیشیدا ڕەنگی
دای��ەوە .بە وتەی توماشێفسکی شاعیرانێکی
وەک����وو پ��ووش��ک��ی��ن ژی��ان��ی خ��ۆی��ان وەک���وو
ک��ەرس��ت��ەی��ەک ب��ە ک��ار هێنا ب��ۆ گەیشتن بە
ئامانجە ئەدەبییەکانی خۆیان ،هەر بۆیە بۆ
زیاتر تێگەیشتن لە بەرهەمەکانیان باشتر وایە
چاوێک بە ژیاننامەیاندا بخشێنین .فۆرمالیستە
ڕووسییەکان لە کاتی شیکردنەوەی دەقەکانی
ئ��ەم ج���ۆرە ن��ووس��ەر و ش��اع��ی��ران��ە ل��ە هەر
شوێنیکدا ک��ە پێویست بایە گرینگییان بە
ژیاننامەکەشیان دەدا ،بەاڵم جەختیان لە سەر
ئەوەش دەک��ردەوە کە دەشێ ئەم ژیاننامانە
بە ک��اردان��ەوەی الوەک��ی ئ��ەو دەقانە بزانین
نەک پێچەوانەکەی .بەم شێوەیە فۆرمالیستە
ڕووسییەکان پەیوەندی دێرینی نێوان دەق و
ژیاننامەیان پێچەوانە کردەوە و ڕایان گەیاند
نووسەری باش ئەو نووسەرەیە کە بەرهەمی
دەقەکانی خۆیە نەک بەرهەمهێنەریان.
لە ئاکامی موناقیشەی ڕخنەگرە نووێیەکان و
هەروەها فۆرمالیستە ڕووسییەکان سەبارەت
ب��ە گرینگی دەق و ڕەت ک���ردن���ەوەی پێگەی
سەرتری نووسەر لە دەستنیشانکردنی مانای
دەقەکەی لە نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەمدا،
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زەمینەیەکی گ��ون��ج��او ب��ۆ گۆڕانکارییەکانی
دیکە لە ب��واری رخنەی ئەدەبیدا هاتە ئ��اراوە
 .ه��ەر بۆیە لە ساڵی  1960بە دواوە ،یانی
هەر لە کاتی سەرهەڵدانی پاش پێکهاتەخوازی
«پساساختارگرایی» کاریگەر بوونی هەوڵدان
بۆ دۆزینەوەی مانایەکی تاک و مسۆگەر بوو
ب��ە پرسێکی ش��ی��اوی گفتوگۆ ،ل��ە ڕخنەگریی
ئەدەبیدا .هەر دوا بە دوای سەرهەڵدانی ئەم
شێوازە نوێیە بوو کە رۆاڵن بارت بە نووسینی
وتارە بەناوبانگەکەی خۆی (مەرگی نووسەر)
کاریگەرییەکی بەرچاوەی خستە سەر شێواندن
و لە ڕێچکە دەرکردنی ڕەوتی ڕخنە و لێدوانە
ئەدەبی و بنەما تیۆرییەکان .ڕۆالن ب��ارت لە
ڕێ��گ��ای ئ��ەم وت����ارەوە ب��ەرەن��گ��اری ئ��ەو ه��زرە
بەسااڵچووە دەبێتەوە کە بە پێ نەریت هەڵس
و کەوتی لەگەڵ خوێندنەوەدا دەکرد و بڕوای
بە ژیان و واتای دەق بەدەر لە ژیان و ڕوانینی
نووسەرەکە نەبوو .بارت ئاماژە بەوە دەکا کە لە
کولتووری ڕۆژئاوادا نووسەر خودایە و ئافراندن
و مانای بەرهەمەکەیان پەیوەست کردووە بەم
زاتە پیرۆزەوە .پارت دژی ئەم دەسەاڵتخوازییە
وەستایەوە و پێگەی خوێنەری لە خوێندنەوەی
ڕخ��ن��ەگ��ران��ەی دەق���دا ب��ردە س���ەرەوە و گوتی،
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واتای دەق ئەنجامی ڕاڤەکردنی خوێنەرە نەک
ڕەن��گ��دان��ەوەی بیرکردنەوەکانی ن��ووس��ەر .بە
بڕوای بارت دەق پەیامێکی یەکپارچە و تۆکمە
نیە بەڵکوو کۆمەڵێک هێما و نیشانە ل��ە خۆ
دەگرێت کە هەر خوێنەرێک بە شێوازی تایبەت
بە خۆی دەتوانێت ڕاڤەی بکات.
ب���ارت دەق���ی ئ��ەدەب��ی ب��ە ه��اوش��ێ��وەی ج��ۆرە
قوماشێک دەزان��ی کە پێک هاتووە لە تان و
پۆی زۆر کە ئەم تان و پۆیانە وتەکانن .ئەم
وتانەش بە ژمارەیەکی زۆر ،لە سەنتەرەکانی
کولتوورەوە وەرگیراون نەک لە ئەزموونێکی
تاک کە بەس یەک جار ڕووی دابێت .لە ڕوانگەی
ب��ارت��ەوە مانای سەرەکی دەق پەیوەندی بە
تێگەیشتنی خوێنەرەوە هەیە نەک هەست و
سەلیقەی نووسەری دەقەکە .بە بڕوای بارت
نووسەر دوای نووسینی دەقەکەی ئیتر هیچ
پەیوەندییەکی بە دەقەوە نەدەما و ئەوە خوێنەر
بوو کە مانای دەقەکەی دەستنیشان دەکرد و
هەر جارێک کە خوێنەرێک دەقێک دەخوێنێتەوە
دەقەکە سەر لە نوێ دەنووسرێتەوە و مانایەکی
نوێ لە خۆی دەگرێت .بەم جۆرە بوو کە بارت
دەسەاڵتی نووسەری بە یەکجاری لە ناو برد
و مردنی نووسەری دەقی ڕاگەیاند.
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ل��ە ک��ۆت��ای��ی��دا دەگ��ەی��ن��ە ئ���ەو ئ��ەن��ج��ام��ەی کە
هەوڵەکانی رخنەگرە نوێێەکان و بە تایبەت
ب�����ارت ب����وو ب���ە ه����ۆی ئ�����ەوەی ک���ە ج���ۆرە
دیموکراسییەک لە ڕخنەگری ئەدەبیدا دروست
ببێت ئیتر نووسەر دەستی ب��ااڵی نەبێت لە
دەستنیشان کردنی وات��ای دەق��دا .هەر بۆیە
مردنی نووسەر بوارێکی زیاتری هێنایە ئاراوە
بۆ دەربڕینی دەنگە جیاواز و بێ ئەژمارەکان
لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دەقدا ،کە پێشتر
لە ڕوانگە نەریتیەکاندا ئەگەری نەبوو ،واتا
بەس دەگ��ەڕای��ەوە بۆ ژیاننامە و کەسایەتی
نووسەر .هەر بەو جۆرەی کە بارت لە کۆتایی
وتارەکەیدا دەڵێت «لەدایکبوونی خوێنەر دەبێ
بە بەهای مردنی نووسەر کۆتایی پێ بێت»3
لەدایکبوونی ئەم هەموو دەنگە جیاوازە مردنی
مەجازیی نووسەری لێ کەوتەوە.
پەراوێزەکان:
 .1مێژووی ئەدەبیاتی ئینگلیز
 .2مرگ مولف در نظریههای ادبی جدید :حسین پاینده
 .3از مرگ مولف تا قتل مولف .حمید احمدی
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ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
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مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
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كۆمەڵێك نوسەر
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كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
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كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل
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فازڵ حسێن مەال
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سرتان عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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2014
2014
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یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
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دووەم
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ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
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ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
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2015
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ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
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ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
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نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
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دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
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هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
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كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

پرۆژەی  25نامیلكەی فەلسەفی
ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆڕش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رەئوف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

214

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سيكۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامن رەئوف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 20 – 1
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

2

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

3

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

4

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

5

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

6

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

7

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

8

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

9

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

10

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

11

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

12

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

13

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

14

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

15

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

16

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

18

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

19

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

20

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم

جەالل حەمید

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 40 – 21
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

21

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

22

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفوری

2015

23

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

24

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2015

25

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم

ئومێد عوسامن

2015

26

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

27

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

28

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

29

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

30

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم

مستەفا زاهیدی

2015

31

ئاشنابوون بە ئەركون

د .نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد

2015

32

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

33

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی

ماجید خەلیل

2015

34

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

35

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

36

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

37

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

38

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 60 – 41
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

41

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

42

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

43

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

44

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

45

ئاشنابوون بە دۆركهایم

ئارام مەحمود – دانا لەتیف
جەالل

2016

46

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

47

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجید خەلیل

2016

48

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

49

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

50

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

51

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

52

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم

ب .لیڤا

2016

53

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم

ب .لیڤا

2016

54

ئاشنابوون بە ئەفالتون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

55

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

56

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

57

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

59

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

60

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست

موصڵح شێخ شیسالمی

2016
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 80 – 61
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

61

ئاالن بادیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

62

روالن بارت

كۆمەڵێك نوسەر

2017

63

جۆرج باتای

هاوار محەمەد

2017

64

چۆمسكی

كۆمەڵێك نوسەر

2017

65

جۆن دیۆی

د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود

2017

66

رۆدۆلف كارناب

كۆمەڵێك نوسەر

2017

67

كۆنفۆشیۆس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

68

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

69

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

70

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

71

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

72

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

73

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

74

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

75

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

76

والتەر بنیامین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

77

فرانسیس فۆکۆیاما

كۆمەڵێك نوسەر

2017

78

مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

79

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

80

دێڤد هارڤی

كۆمەڵێك نوسەر

2017
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پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()10 - 1
ژمارە
1

ناوی توێژینەوە
سێگۆشەی گڕگرتوو

ناوی نوسەر
ولیام داریمپڵ

2

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون
و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی
ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی
باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی
سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە
جیۆپۆلۆتیكەكانی

هەڵگورد جەالل

8

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

9

تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

10

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی

3
4
5
6
7

242

ناوی وەرگێڕ
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
/

2016

عەلی فائیز – كەریم
سەجادپور
مارتن میرفی

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

ئەنتۆنی دۆركن

سۆران عەلی

2016

بیالل عەبدوڵاڵ

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2016

بەهزاد ئەحمەدی
لفورىك – مەسعود
درەخشان
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب
– رەشید خەشانە
د.عەلیرەزا سەمیعی
ئیسفەهانی –
عەبدولكەریم سالكی
ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند
سوبرامانیان

ساڵی چاپ
2016

2016
2016

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر

2016

پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()20 – 11
ژمارە
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ناوی توێژینەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی
ناوخۆو دەرەوە
پەیوەندییەكانی ئێران و
هندستان
چین و ئێران

ناوی نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

ناوی وەرگێڕ
بابان ئەنوەر

ساڵی چاپ
2017

ماجید خەلیل

2017

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی
كازمی
محەمەد چیا
د.فهد مزبان خزار –
منوشهر دوراج – مایكل
سینگ
ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
ئارام مەحمود
هاكان ئالتینای
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
ئەحمەد
دادپەروەری
كۆشان عەلی زەمانی
براندۆن فایت – كلۆی
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
كۆگلین – شولت
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
راپۆرتی وەرزیی بانكی سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
كاریگەرییەكانی دابەزینی
نێودەوڵەتی
نرخی نەوت
/
بەختیار ئەحمەد ساڵح
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
شاناز هیرانی
ئەنوار بوخرس
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان
/
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ئەنوەر حسێن (بازگر)
ناوچەییەكان
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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