چــــیــــیــــــهتــــــی دهقــــی ئـــــهدهبــــیـــــــــــــی
دهقـــــــی ئـــــهدهبـــــی چیـــــیـــــــه؟!
زاراوة و ضةمكى دةق
زاراوةى دةق لة نيَو لَيكؤلَينةوة نويَية ئةدةبييةكاندا ضةندين كيَشةى بة دواى خؤيدا
هيَنا ،تةنانةت هيَنديَك لةو ريَباز و قوتاخبانة ئةدةبى و رِةخنةيية نويَيانة لة
ديارى كردنى سنوور و ضةمك و تايبةمتةندييةكانى دةقدا شارةزايى و زانيارى
جياوازيان ثيَشكةش كردووة .تا رِادةيةك ديارى كردنى هةر ثيَناسةيةك لة اليةن
هةر ريَبازيَكى ئةدةبييةوة باوةرى بة ريَبازةكةى تر نةهيَناوة .دوور و نزيك
ثيَناسةيةكى ترى بةرهةم هيَناوة ،كة نزيك بيَت لة ليَكؤلَينةوة سينتاكس و
سيمؤلؤذيية هاوضةرخةكان بؤ لة يةكرت نزيككردنةوةى اليةنةكانى زانستى لةطةلَ
يةكرتدا ،دةتوانني بلَيَني سروشتى دةق وايكردووة ،كة ريَكةوتنيَكى سةرتاسةرى لة
بارةيةوة نةكريَت .وشةى دةق  ، textوشةيةكى التينيية ،كة لة وشةى textus
وةرطرياوة و بة ماناى ضنني "تةون" هاتووة  ،تؤرِيَكى دةالليية و لة كؤمةلَىَ وشة و
دةستةواذة ثيَكديَت .وشةى دةق لة اليةن رِةخنةطران و نووسةرانةوة بة شيَوةى جياواز
شيكراوةتةوة و بةكارهيَنراوة و ليَكدراوةتةوة .بؤ منوونة "هلَمست ليظ" لة بارةى
دةقةوة دةلَيَت :دركاندنيَكى زمانيية جا نووسراو يان وتراو بيَت ،لة الى "تؤدؤروف"
دةق بةرهةمهيَنانيَكى زمانيية دةاللةتيَكى سةربةخؤى هةية ،دةكريَت رِستةيةك بيَت،
يا كتيَبيَكى تةواو بيَت ،هةربؤية بة سةربةخؤيى و داخرانى ثيَناسة دةكريَت،
هةروةها لة ناو رؤشنبريانى عةرةبدا بةرامبةر زاراوةى  textى ئينطليزى زاراوةى
"النص" بةكارهاتووة .ئةم زاراوةيةش لة ناو فةرهةنطة عةرةبيةكاندا بة ضةندين

ماناى جياواز بةكار براوة ،بؤ منوونة :لة فةرهةنطى "لسان العرب"دا ،بةم
واتايانة هاتووة :بةرزى كردةوة و ئاشكرا و بةدةرى خستووة و بزواندى يان قسة و
طوتة و فةرموودةكةى بؤ خاوةنةكةى طةرِاندةوة ،هةورةها لة زمانى فارسيدا بةرامبةر
زاراوةى  textى ئينطليزى زاراوةى "منت" بؤ هةمان مةبةست بةكارديَت .هةروةها لة
زمانى كورديدا لة بةرامبةر زاراوةى  textى ئينطليزى ،زاراوةى "دةق" بةكار ديَت،
لة فةرهةنطة كوردييةكانيشدا بة ضةندين مانا بةكارهاتووة .بؤ منوونة لة
فةرهةنطى" هةنبانةبؤرينة"ى ،هةذاردا بةرامبةر بة زاراوةى دةق نووسراوة :بىَ كةم
و زياد ،قةد ،رِازاندنةوة،بة شةوق و سةركةيف ،بارى هةميشةيى ،ساف و بىَ ضرض
و لؤض .... ،هتد .بة طويَرةى ئةم ثيَناسانةى سةرةوة بيَت ،ضةمكى دةق لة ديد و
طؤشةنيطاى جياجياوة ثيَناسة كراوة .هةر لةبةرئةمةشة ،كة "رؤالن بارت" لة
نوسراويَكى خؤيدا ئاماذةى بةوة كردووة ،كة زؤر زةمحةتة بة وردى ضةمكى دةق
دةستنيشان بكريَت لة خوارةوةدا ئاماذة بة ضةند ثيَناسةيةك دةكةين ،كة لة اليةن
رِةخنةطرانةوة بؤ دةق كراون.ثيَناسةى دةق لة اليةن"تؤدؤروف" ةوة كراوة بة
دووبةشةوة  :بةشيَكيان ثةيوةندى بة ضةمكةوة و بةشةكةى تريان ثةيوةندى بة
ثيَكهاتةكانيةوة هةية .ئةم نوسةرة سةبارةت بة ضةمكى دةق دةلَيَت :دةكريَت دةق
رِستةيةك بيَت ،يان كتيَبيَكى تةواو بيَت ،هةربؤية بة سةربةخؤيى و داخرانى ثيَناسة
دةكريَت ،هةروةها سةبارةت بة ثيَكهاتةكةى دةق دةلَيَت :ئةطةر ثيَكهاتةكانى دةنطى
و ريَزمانى و دةالىل لة رِستة سةرزارةكييةكاندا لة يةكرت جيا بكةينةوة .ئةوا بة
هةمان شيَوة دةتوانني لة ناو دةقيشدا لة يةكرتيان جيا بكةينةوة ،بةآلم لة ثيَطةدا
جياوازن  ،هةروةها سةبارةت بة ثيَناسةى دةق "جالسون " و "كوست" دةلَيَن :هةر
شتيَك خؤى نةداتة دةست ئةزموونى كارثيَكةرانى وشةيةك لة وشةكانى زمانيَك لة

زمانةكاندا ،بة تايبةتى لة هةلَويَستى هةلَضوونى كارثيَكةرانةوة سةبارةت بةو
هيَمايانةى ،كة بةكارى دةهيَنيَت ،يا وةردةطرن ..بؤ منوونة :وشةيةكى وةكو
وشةى"شةمةندةفةر" ،دةتوانريَت بطوازريَتةوة بؤ سةر سىَ ئاستى قسةثيَكةرى
جياواز لة رِووى زمانةوانييةوة "شةمةندةفةر" ثيَكهاتووة لة زجنريةيةك
ئاسن"فارطون" ى يةك بة دواى يةكداهاتوو ،بةآلم لة اليةن قسةثيَكةريَكى تر
ضةمكى"شةمةندةفةر" ماناى طةشت و طوزارة ،لة الى قسةثيَكةرى سيَيةم
ضةمكى"شةمةندةفةر" بريتيية لة خةميَكى دذوار و يادةوةرى ،كةواتة دةتوانني لة
ضةند رِوانطةيةكةوة لة دةق برِوانني  ،هةروةها"رؤالن بارت"بةمشيَوةية ثيَناسةى
دةق دةخاتةرِوو و دةلَيَت  :دةق وةكو ضةمكيَكى بةربآلوى كؤمةليَك وشةى يةك
بةدوايةكدا هاتووى طوجناو ،كة بة هةموويانةوة ويَنةيةكى يةكطرتووثيَشكةش
دةكةن .ضنينيَكى يةكطرتوو و بةهيَزة كة لة كؤمةلَيَك وشة و رِستة ثيَكهاتووة و
دةاللةتة بؤ شتى نووسراو ،واتا نووسني دةكاتة يةكيَك لة هؤكارة طرنطةكان بؤ
ئةوةى مرؤظ شتى لة بري نةضيَتةوة و شارةزايى و دةست رِةنطينى خؤى تيَيدا
بنويَنيَت ،لة ريَطةى ثيَوةندى دةق بة زانستةكانى ترةوة ضةمكى دةقمان بؤ دةست
نيشان دةكات .بؤمنوونة ضةمكى دةق لة رِووى ميَذووييةوة ثةيوةندى بة جيهانى
ئيَستاوة هةية ،واتا ثةيوةندى بة ياسا و ئايني و فيَركردنةوة هةية .يةكيَكى تر
لةو رِةخنةطرانة"ثؤل ريكور" لة ثيَناسةكةيدا بؤ دةق زياتر طرنطى بة نووسني
دةدات و بة ثيَويستييةكى طرنط دادةنيَت ،كة دةبيَتة ثالَنةريَكى طةورة بؤ ئةوةى
تيؤرييةكى وا دابريَذيَت ،كة تيؤرى نووسني لة تيؤرى ئاخاوتن جيا بكاتةوة،
دةلَيَت :دةق هةر طوتاريَكة كة بة يارمةتى نووسني جيَطري كرابيَت .هةروةها "جؤليا
كريستيظا" لة بارةى ثيَناسةى دةقةوة دةلَيَت :دةق ئاميَريَكى طواستنةوةى

زمانيية ،سةر لة نوىَ سيستةمى زمانى دابةشدةكاتةوة و زانياريية رِاستةوخؤكانى
لة ثةيوةنديةكدا دادةريَذيَت ،كة خؤى لة هاوبةشيكردنى وشةكانى ثيَشوو ،ئيَستا
و ئايندةدا دةبينيَتةوة  ،واتا دةق وةكو دةزطايةكى نيَو زمانى ،ضةندين جؤرى
دةربرِينى ثيَش ،يان هاوكاتى خؤى ثيَكةوة دةبةستىَ ،لة رِيَى دووبارة
دابةشبوونةوةى سيستمى زمانةوة ،كة ئاماجنى هةوالَطةياندنيَكى راستةوخؤية،
كةواتة دةق بةرهةمهيَنة  ،هةروةها لة ثيَناسةيةكى تردا دةلَيَت :هةموو دةقيَك
بريتيية لة تابلؤيةك لة وةرطرتنةكان ،هةموو دةقيَكيش مذين و طؤرِينى
دةقةكانى ديكةية" ،جؤليا كريستيفا" ئةم تيَرِوانينةى لة ضوارضيَوةى دةقاويَزان
دةربرِيوة ،بةوةى كة هةموو دةقيَك هةلَطرى كؤمةلَيَك دةقى ترة ئةم بؤضوونةش
وايكرد ،كة ئارِاستةى نوىَ و جؤراوجؤر بؤ ليَكدانةوة و شيكردنةوةى دةق
بهيَننةكايةوة .واتا دةقى ئةدةبى دةبيَتة كةرستةيةكى بةرهةم هيَنراوة .ماناى
دةق لة ضوارضيَوةى ماناكانى ترى دةرةوةى دةق ديارى دةكريَت و ماناكانى بةندة
بة تيَكستةكانى ترةوة ،خويَنةريش دةبيَتة تيَكست داريَذةرى جاريَكى ترى تيَكست،
بةمةش دةق دةبيَتة  .دةقيَكى كراوة و ئامادةى بةرهةم هيَنانى بيَكؤتايى ماناكانة
دةق وةك اليةنيَكى تيؤرى طرنطى و بايةخى خؤى لة زانستى دةق و تيؤرى دةق و
شيكردنةوةى دةقدا وةردةطريَت ،لة هةموو ئةمانةشدا دةق خؤى لة تيَطةيشنت و
ثيَناسةى جياواز لة رِووى كؤمةاليةتى و دةروونى و رؤشنبريى و ميَذوويى و هزريدا
دةبينيَتةوة .دواجاريش لة نويَرتين رِةوتةكانى رِةخنةى ئةدةبى و تيؤرى ئةدةبيدا
دةق فةزايةكى كراوةى ثرِ لة رِاظة و شيكردنةوة و ماناكردن سةير كراوة ،كة
خويَنةر و وةرطر لة ئاستيدا هاوبةشى دارِشتنةوةى جاريَكى ديكةى دةقةكة دةكةن.

جـــؤرةكــــانـــى دةق

هةريةكة لة زانايان و رِةخنةطران بة ثيَى بؤضوونى تايبةتى خؤيان لة سةر
ضةند بنةمايةك ،ضةند جؤريَكيان بؤ دةق دةست نيشانكردووة .مةسةلةى
دياريكردنى جؤرةكان ،يا شيَوازةكانى دةق لة ناو رِةخنةطران و زانايان كيَشةى
هيَنايةوة ،بة تايبةتيش لة اليةن زانايانى زمانةوانييةوة كيَشةكة قول
كراوةتةوة .هةرضةندة بة شيَوةيةكى طشتى لة اليةن ثسثؤرانى زمان سةبارةت بة
زمانى دةق و جؤرةكانى بة شيَوةيةكى جياواز دةركةوتووة ،بةآلم هةندىَ بنةماى
سةرةكيش هةية ،كة لة سةرى ريَك كةوتوون ،بة تايبةتى لة سةر مةسةلةى
بةكارهيَنانى زمانى رِؤذانة و زمانى هونةرى ،كة هةموويان بةيةكةوة جياوازى
دةخةنة نيَوانيانةوة ،ثةيوةندييان بة واقيعى ذيانى رِؤذانةوة ،لة نيَو
ليَكؤلَينةوةكاندا رِةنطيداوةتةوة .هةربؤيةشة ثؤليَنكردنيَكى يةكطرتوو و
يةكجارةكييان بؤ جؤر و شيَوازةكانى دةق نيية .ليَرةشدا ئاماذة بة ضةند جؤر و
شيَوازةكى دةق دةكةين ،كة لة اليةن رِةخنةطر و زانايانةوة لة سةر ضةند
بنةمايةكةوة خراونةتةرِوو :هيَنديَك لة زانا و رِةخنةطران لة رِووى جؤرةوة دةقيان
بةسةر ضوار جؤردا دابةشكردووة ،كة بريتني لة :دةقى تةواو ،دةقى دةرةكى،
سةرووى دةق ،ثيَش دةقى .هةروةها"جريار جينيَت" لة رِووى ثةيوةندى نيَوان
دةقةكانةوة بةم شيَوةى خوارةوة ضةند جؤريَكى دةقى دةستنيشان كردووة.

دةقى هاوتةريب  Paratexte:ئةم جؤرة دةقة ضوارضيَوةيةكى دةرةكى هةية
و لة دوو شيَوةدا خؤى دةبينيَتةوة.
أ دةقى دةوروبةر Peritexte:ئةم جؤرة دةقة اليةنى دةرةوةى دةق دةطريَتةوة،
وةكو ناونيشانى سةرةكى و الوةكى ،ثيَشةكى،دةروازة ،وشةكان و ويَنةكانى سةر
بةرط  ...هتد.
ب دةقى دةرةكى  Epitexte:ئةم جؤرة دةقة بة دةورى دةقى ناوةكيدا
دةخوليَتةوة و ثةيوةندى بة ذمارةى ضاث ،بةرط ،نامةطؤرِينةوة ،يادداشت... ،
هتد هةية.
دةقى وةسفكار  Metatexte:ئةم جؤرة دةقة دةتوانني بة دةقى رِاظةكاريش
ناوى بنيَني ،باسى ثةيوةندى رِةخنةيى نيَوان دوو دةق دةكات.
دةقى طشتطري  Architextualite:ئةم جؤرة دةقةية ،كة ثيَوةندى بة
تةالرى دةق و جؤرى دةقةوة هةية.
دةقى ثيَش  hypertextualite:مةبةست لةم جؤرة دةقة ،ئةو دةقانةن
كة دةبنة سةرضاوة بؤ دروستبوون و سةرهةلَدانى دةقى نوىَ.
نيَو دةقى  Intertextualite:ئةم جؤرة دةقة ،مةبةستى لة دةقاويَزانة.
هيَنديَك لة رِةخنةطران لة سةر بنةماى طةياندن و دةاللةتةوة ،دةقيان دابةشى
سةر ضةند جؤريك كردووة ،بؤ منوونة رِةخنةطر "طريَنتس"لة سةر ئةم بنةماية
ئةم جؤرانةى لة دةق دةسنيشان كردووة:
دةقى طريَدراو :ئةم جؤرة دةقانةن ،كة اليةنةكانى سؤز ،ياسا ،سامان ،داخوازى،
...هتد .دةطريَتةوة.

دهقی ئاراستةكردن :ئةم جؤرة دةقة ،دةقةكانى وةكو ريكالم ،ثروثاطةندة ،دةقى
سياسى ،دةقى فيَركارى ...،هتد.
دةقى كؤكراوة "عةمباركردن"مةبةست لةم جؤرة دةقة ،دةقةكانى وةكو :يادةوةرى
رِؤذانة ،تيَبينى و ثيَرست،ثالن دانان ... ،هتد.
دةقى نهيَنى :ئةم جؤرة دةقانة دةطريَتةوة ،كة بة ئاشكرايى بآلو ناكريَنةوة .
وةكو :نامة ،رِاثؤرت ،بليَت ...،هتد.
دةقى بةربآلو :ئةو دةقانةن ،كة بة ئاشكرا بآلو دةكريَنةوة ،وةكو :رِؤمان،
ضريؤك ،كتيَب  ...هتد .يةكيَكى تر
لة رِةخنةطران بة ناوى "دميرت"ى ،لة كتيَبيَكى خؤيدا زياتر لة  11ناوى بؤ
جؤرةكانى دةق ديارىكردووة .تةنانةت ثيَىواية ،كة زمانى رِؤذانة بةشى ئةو
هةموو شيَوة و جؤرة جياوازانةى دةق ناكات ،بةآلم بة شيَوةيةكى طشتى سىَ بنةماى
"هةلَويَستى بةردةوامى طةياندن" " ،ئةركى دةق" " ،ناوةرؤكى دةق" لة بةرضاو
طرتووة .بؤ منوونة ئةطةر سةيرى ئةو دةقانة بكةين ،كة لة شيَوةى ريَنمايى،
راويَذكارى ،نامة ،هةوالَ  ...هتد .ئةوا ناتوانني يةك اليان بكةينةوة ،تةنيا لة
ميانة و ضوارضيَوةى ئةركى طةياندن و ئةركى دةق و ناوةرؤكى طشتيدا نةبيت .
كةواتة ئةطةر وابيَت دةتوانريَت جؤرةكانى دةق لة سةر ئةو بنةمايانة دةتوانريَت
دةستنيشان بكريَت .هةروةها زاناى زمانةوانى عةرةب "لطيفه هباس"ى ،بةمشيَوة
خوارةوة دةقى بؤ سةر ضةند جؤريَك دابةشكردووة:
دةقى كؤن :ئةمةشيان دةبيَت بة دوو جؤرة:
أ  .دةقى ئةدةبى :وةكو شيعر ،ثةخشان ،ضريؤك.......،
ب  .دةقى نائةدةبى :وةكو فةلسةفة ،جوطرافى..........،

دةقى رِةسةن :ئةم جؤرة دةقةش دابةشى سةر ضةند جؤرةكى تر دةبيت.
أ  .دةقى رِاطةياندن :ئةو دةقانةن كة زياتر ثةيوةندييان بة هونةرى رِؤذنامةوانى
و رِاطةياندنةوة هةية .وةكو راديؤ ،تةلفزيون ،ئينتةرنيَت...... ،
ب  .دةقى رِؤذانة :ئةو زانياريانة دةطريَتةوة ،كة لة ذيانى رؤذانةماندا بة
بةرضاومان دةكةون .بؤ منوونة :بةريَطايةوة الفيتةيةك دةخويَنينةوة ،يا ئةو
ئاكادارى و ريكالمانةى لة سةر دةرطاو و ريَطاوبانةكان نووسراوة......،
ت  .دةقى ثيشةيى :ئةو دةقانةن كة ثةيوةندييان بة ثيشةى تاكة كةسانةوة
هةية وةكو ليَكؤلينةوةيةكى زمانةوانى هاوضةرخ ،يا ليَكؤلينةوةيةكى كؤمةآليةتى
ضونكة جؤرى ثيشةكة كاريطةرى لة سةر ئاستى زمانى خاوةن ثيشةكةدا هةية،
زمان و شيَوازى قسةكردنى كةسةكة ئاويتةى ثيشةكةى دةبيت.
ث  .دةقى طؤرِينةوة :زمانى مرؤظايةتى هةر لة سةرةتاوة لة سةر شيَوةى
دانوستاندن بووة .بة تايبةتى دانوستاندنى رؤشنبريى و زانستى لة نيَوان نيَرةر
و وةرطر بة تايبةتى لة ناو دةقى نامة طؤرينةوةدا.
ج  .دةقى ئةدةبى :ئةوةى كة طرنطة لة دةقى ئةدةبيدا زياتر طرنطى لة سةر
ئيستاتيكا و اليةنى جوانى دةق دةدةن ،يان بة واتايةكى تر دةقى ئةدةبى لة
سةر بنةماى ضةند ثيَوةريَكى زمانى ريَكدةخريَت .جا ئةو دةقة شيَواز و جؤرى
وةسفى بيَت ،يان هةظثةظني بيَت ،يان ذانرةكانى وةكو رؤمان ،ضريؤك ،شيعر،
هةوالَ ،وتارى رِؤذنامةوانى بيَ ،يا ئةفسانة و شيعرى ويذدانى و لرييك بيَت.
"روآلن بارت" لة كتيَبى ) (S/Zدا ،قسة لة سةر دوو جؤر دةق دةكات ،لة
ضوارضيَوةى دةقى كالسيكدا باسى دةقى خويَنراو  Readerlytexدةكات ،لةم
جؤرة دةقةشدا خويَنةر بةكاربةرة و رِاستةخؤ بةرةو ماناى دةق دةرِوات .جؤرةكةى

تريش لة دةق ،دةقى نووسراوة  Writerly textة ،كة جياوازة لة دةقى
كالسيكى ،خويَنةر دةتوانيَت لة هةر خويَندنةوةيةكدا بةرهةمهيَنةرى مانا بيَت .
رِؤلَيَكى ئةريَنى دةبينىَ ،كؤمةلَيَك سيما و خةسلَةت لة خؤيدا كؤ دةكاتةوة ،وةكو
كرداريَكى بةرهةمهيَنةر نةك وةك بةكاربةر ،لةم جؤرة دةقةدا فرة مانايى لة
ضوارضيَوةى زمانى دةق و هةموو ئةو ثاشخانة رِؤشنبرييةى كة دةقةكة هةلَيطرتووة
بةدى ديَت  ،هةروةها "ئةمبيَرتؤ ئيكؤ" دوو جؤرة دةقى ديارىكردووة ،كة"دةقى
كراوة " و "دةقى داخراو"ة .دةقى كراوة خويَندنةوة و رِاظةى جياواز هةلَناطريَت،
رِؤلَى وةرطر رِؤلَيَكى دياريكراوة ،خويَنةر ناتوانيَت ليَى دةربضيَت ،هةرضى دةقى
داخراوة ،بة ثيَضةوانةى دةقى كراوة،خويَندنةوة و رِاظةى جؤراوجؤر و جياواز
هةلَدةطريَ.

