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وتــاریمەرگــینووســەر،کــەلەالیــانڕۆالنبــارت)1915-1980(یڕەخنەگریئەدەبیی
لــەســاڵی1967دانووســراوە،بــەئامــاژەبــەچیرۆکــیســارازینی)Sarrasine(باڵــزاک
ــە ــردووە:»ل ــەرک ــیلەب ــیژنێک ــیخەســاو،جلوبەرگ ــداپیاوێک ــەتێی ــدەکا،ک دەســتپێ
ڕاســتییدا،ئــەوبۆخــۆیژنێــکبــوو،کــەفرمێســکەکانیهــەرلەخــۆڕادەڕژان،هــەوا
وهەوەســینەشــیاویهەبــوو،بەشــێوەیەکیغەریزیــینیگــەرانبــوو،کتوپــڕبوێــر
ــوو«)142:1977(. ــەوەوهەســتیاریییەکیناســکیهەب ــیدەگرت ــەوت،بۆڵەبۆڵ دەردەک
بــارتدەپرســێئــەوەکێیــەبەمشــێوەیەقســاندەکات؟ئایــائەمەپاڵەوانــیچیرۆکەکەیە،
کــەدەیــەوێلــەوڕاســتییەچاوپۆشــییبــکا،کــەئەمــەپیاوێکــیخەســاوەولــەجلوبەرگــی
ژنانــەداخــۆیشــاردووەتەوە؟ئایــائەمــەباڵــزاکبۆخۆیەتــی،کــەئەزموونێکیشەخســیی
هەیــەوســەبارەتبــەژنــانبــەفەلســەفەیەکگەیشــتووە؟ئایــائەمــەباڵزاکــینووســەرە،
کــەدەیــەوێبیــرە»ئەدەبیی«یەکانــیخــۆیســەبارەتبــەژنبــوونبــاسبــکا؟ئایــائەمــە
بۆچوونێــکلەســەرحیکمەتێکــیجیهانییــە؟دەروونناســییەکیڕۆمانتیکــە؟هیــچکاتبــە
وەاڵمــیئــەمپرســیارانەناگەیــن.لــەدرێــژەدابــارتڕســتەبەناوبانگەکــەیدەهێنێتــەوە
وپێمــاندەڵێــت،کــەبــۆناتوانیــنوەاڵمــیئــەمپرســیارانەبدۆزینــەوە:»بەڵگــەیشــیاو
ــەتێکشــکاندنیهــەردەنگێــکوهــەرئاخێزگەیــەکبــۆ ــەل ــە،کــەنووســینبریتیی ئەوەی
نووسین.نووسینمەودایەکیبێالیان،ئاڵۆزوچەوتە،کەسووژەتێیدالەکیسدەچێ،
فەزایەکــینەرێنییــە،کــەهــەرجۆرەناســنامەیەکتێیداوندەبــێ«)هەمان(.بەبۆچوونی
بــارتئــەوکاتــەینووســەربــەرەومەرگــیخــۆیهەنــگاودەنــێ،نووســیندەســتپێدەکا.
بــارت،هــەرلێرەوەیــەدژبــەوڕەخنــەوخوێندنەوانــەیدەقدەوەســتێت،کــەبــۆئــەوەی
ناســنامەینووســەروشــتگەلێک،وەکڕوانگــەی تێبگەیــنشــوێن مانــایدەق لــە
سیاســیی،بەســتێنیمێژوویــی،ئاییــن،قەومییەتــینووســەردەکــەون،یــانعەوداڵــی
هەندێــکزانیاریــیشەخســییســەبارەتبــەنووســەرن،تــابتوانــنلــەوڕێگــەوەمانایەکی
ــەمشــێوازەهەڵســەنگاندنە،کــەلەســەربنەمــایئەزمــوونو ــەوە.ئ ــۆدەقبدۆزن ــرب ت
الیەنگرییەکانــینووســەروێســتاوە،دەبێتــەهــۆیئــەوەیشــرۆڤەیەکیکۆتایــیبــۆدەق
بکــرێ...بــەبــاوەڕیبــارت،هەرچەنــدڕەنگــەئــەمشــێوازەهەڵســەنگاندنەئاســانو
ــراووپێشــوەختبەســەر ــیدیاریک ــەوەیمانایەک ــۆیئ ــەه ــەاڵمدەبێت لەبەردەســتە،ب
دەستنیشــان دەق ماناییەکانــی ســنوورە ڕێگــەوە لــەم هــەر و بچەســپێنین دەقــدا
دەکەیــن.هــەربۆیــەخوێنــەردەبــێلــەپێنــاوئازادیــیدەقلــەدەســتئــەوزۆرداریییــەی
لــەخــاوەن ئــەمشــێوازەڕاڤەکردنــەهەیەتــی،بەرهەمــیئەدەبیــی )tyranny(،کــە
بەرهەمەکــەجیــابکاتــەوە.هــەرپاژێــکلــەنووســین،هەڵگــریچەندیــنئاســتومانــای
جیــاوازە.دەقهێڵێکــیڕاســتلــەوشــەکاننییــە،کــەتەنیــایــەکمانــایالهوتییــی
ــەکرابێــت(،بهڵكــوفەزایەکــی ــاننووســەر-خوداوەڕەوان ــەالی هەبێــت،)مانایــەک،کــەل
ــچکامیشــیان ــەهی ــرێ،ک ــنجــۆرینووســینلەخــۆدەگ ــەچەندی ــە،ک چەند-ڕەهەندییی
ڕەســەننیــنوتێیــدامانــاکانتێکــەڵبــەیــەکدەبــنوبــەریــەکدەکــەون.دەق
قوماشــێکلــەگێڕانەوەکانــە،کــەلــەڕێگــەیبێەژمــارناوەنــدیکولتووریییــەوەتەنرابــێ.
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لێرەوەیــە،کــەبــارتدەورێکــیگرینــگبــەخوێنــەردەبەخشــێتوپێــیوایــە،کــەمانــای
ڕاســتەقینەیدەقالیخوێنــەرە،نــەکئــەوەیحــەزوســەلیقەینووســەرپێکــیهێنابــێ.
بارت،وەکنیشانەناسێکوبەکاریگەرییوەرگرتنلەسۆسۆر،باسلەوەدەکات،کە
کتێــبتەنراوێــکلــەنیشــانەکانە.کاتێکنووســەردەســڕینەوە،ئیترئــەمداخوازیییەی،کە
دەبــێشــفرەونهێنییەکانــیدەقبدۆزینــەوە،بێســوودوبایــەخدەبــێ.کاتێکنووســەرێک
بــەدەقدەبەخشــین،بەربەســتێکمانبــۆدەقســازکــردووەومەدلوولێکــیکۆتاییمــان
)finalsignified(بــۆڕەچــاوکــردووه،کەواتــەلــەمڕێگــەوەدەقەکەمــانداخســتووە.
ئــەمشــێوازەڕێــکبــەدڵــیڕەخنەگرەکانــە،کــەئــەمئەرکەیــانلــەئەســتۆگرتــووە،
کــەدەبــێنووســەروشــێوازیژیــانوبارودۆخــیدەروونــیئــەو،لــەدهرەوەیدەق
بدۆزنــەوەوکاتێــکپەیدایــانکــرد،ئیتــردەقشــرۆڤەکــراوە.بــارتپێــیوایــە،کــەئــەم
ــەوەســووڕبمێنێــت، شــێوازەدەبێتــەهــۆیســەرکەوتنیڕەخنەگــرونابــێســەرمانل
کــەلــەڕوویمێژوویییــەوەفەرمانڕەوایــینووســەرلــەهەمــانکاتــدافەرمانڕەوایــی
ــن ــێ،کــەئەمڕۆکــەدەبینی ــووەوهەروەهــانابــێبەالشــمانەوەســەیرب ڕەخنەگریــشب
ــەوەوە ــەشــوێنئ ــرب ــێئیت ــرازاوە.ناب ــیلەگــەڵنووســەرت ــەپێوەندی ــەل پێگــەیڕەخن
بیــن،کــەلــەڕێگــەینووســەرەوەنێهنییەکانــینووســینبدۆزینــەوە،پێکهاتــەینووســین
دەتوانــێلــەهــەرئاســتێکدادرێــژبێتــەوەوهــەرڕێــکبــەمشــێوەیەئەدەبیات)واباشــترە
بڵێــننووســین(بــەخۆپاراســتنلــەوەی،کــەنهێنییــەکبــۆدەقڕەچــاوبــکاومانایەکــی
کۆتایــیبــەدەق)هەروەهــابــەجیهــانوەکدەق(ببەخشــێتوهــەرشــتێک،کــەدەتوانــێ
وەکچاالکییەکیدژەالهوتییســەیربکرێ،لەدەقئازاددەکا.ئەمچاالکیییەبەڕاســتیی
ــە ــدادەبێت ــەدەرەنجام ــەوەول ــراوڕەتدەکات ــیدیاریک ــەمانایەک شۆڕشــگێڕانەیە،چونک
هــۆیئــەوەیخــوداودەرکەوتەکانــیئــەولــەعەقــڵ،زانســتویاســاداڕەتببێتــەوە.
ــەوەودیســانەوەبپرســین، ــزاکبگەڕێین ئێســتائەگــەربــۆچیرۆکەکــەیســەرەوەیباڵ
ــە کــەکــێئــەوقســانەیکــردووە،دەبــێبڵێیــن،کــەپێگــەیڕاســتەقینەینووســینەکەل
ســەرچاوەونووســەردانییــە،بهڵكــودەبــێلــەخوێنــەردابــۆیبگەڕێیــن.نووســەر
جێگــهیخــۆیبــەخوێنــەردەداتولــەجیاتــیئاوڕدانــەوەلــەســەرچاوەینووســین،
ــە، ــەمگوێرەی ــت.ب ــگدەبێ ــینووســینگرین ــەر،وەکدواقۆناغ ــەدواخوێن ــەوالەمەوب ئ
خوێنــەرئیتــرشەخســێکیتایبــەتنییــە.خوێنــەرمێــژوو،ژیاننامــەودەروونناســییەکی
تایبەتــینییــە،هــەربۆیــە،بەپێــیئــەوەیلــەچکولتوورێکدایــەناوەنــدەجۆراوجۆرەکانــی
مانــالــەدەقــداســازدەبــێ.ڕەخنەگرتنــیکالســیکهیــچکاتیــکئــاوڕیلــەخوێنــەر
ئەویــش کــە کــەس، یــەک تەنیــا ڕەخنەگرتنــە لــە شــێوازە ئــەم بــۆ نەداوەتــەوە.
نووســەرەبوونــیهەیــە.لــەدرێــژەیئــەمباســەدابــارتبــەڕســتەبەناوبانگەکــەی
وتارەکــەکۆتایــیدێنێــت.ڕســتەیەکیشۆڕشــگێڕانە،کــەداواکاریییەکــیڕوونــیهەیــە:
هەڵبگەڕێنینــەوە: ئوســتوورەکە دەبــێ هەبێــت، دواڕۆژێکــی نووســین ئــەوەی »بــۆ
.)148 )هەمــان: بێــت« نووســەر مەرگــی بەهــای بــە دەبــێ خوێنــەر لەدایکبوونــی
لــە )1984-1926( فوکــۆ میشــێل بــارت، وتــارەی ئــەم دوای ســاڵ دوو
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22فێبریوێــری1969،بابەتێــکلــەکۆلێــژدوفرەنــسبــەناوینووســەرچییە؟پێشــکەش
دەکات)فوکۆ،1977(.هەرچەندلەموانەیفوکۆ،کەدواییوەکوتارچاپبوو،ناوی
بــارتناهێندرێــت،بــەاڵمزۆرکــەسپێیــانوایــە،کــەفوکــۆویســتوویەتیبــەشــێوەیەک
وەاڵمــیبــارتبداتــەوە.زۆرجــارفوکــۆوبارتیــان،وەکپێکهاتەخوازپێناســەکردووەو
ئەموتارەش،وەکیەکێکلەبەرهەمەکانیقۆناغییەکەمیبیرکردنەوەیفوکۆئەژمار
دەکــرێ،هەرچەنــددواتــرفوکــۆپێــیوابــوو،کــهچیــدیئــەوبیرمەندێکــیپێکهاتەخــواز
نییــە.لــەهەمــانســەرەتایوتارەکــەیفوکــۆوەدیــارە،کــەدەیــەوێبەشــێوەیەکهەندێک
چەڵەمــەلەســەرڕێگــهیبیــریبــارتدابنــێوهــەرلــەدەســپێکەوەئامانجــیخــۆیلــەم
وتــارەبــاسدەکا،کــەئــەونایــەوێشــیکاریییەکیکۆمەاڵیەتییــی–مێژوویــیلەنووســەر
بــەدەســتەوەبــدات،بهڵكــوتەنیــامەبەســتیەتی،کــەپێوەندیــیدەقونووســەرنیشــان
بــداوچــۆندەقئامــاژەبــەڕووخســاریئــەونووســەرەدەکات،کــەبەڕواڵــەتوا
دهردەکــەوێ،کــە»پێشــترولــەدەرەوەی«دەقدایــە.دیــارەفوکــۆحــەزیلــەپێچوپەنــا
ــەخــوری! ــەوەب ــارتبکات ــهب ــووڕیســەکەل ــەوێهەم ــەســەرەتاوەدەی ــەرل ــەوه نیی
فوکــۆ،بــەهێنانــەوەیوتەیــەکلــەســامۆیەلبێکێــت)1906-1989(،کــەلــەکتێبەکانــی
دەقــەکانبــۆهیچــداهاتــووەقســەیســەرەکییخــۆیدەســتپێــدەکات:»کەســێک
وتــی:چگرینگییەکــیهەیــە،کــەکــێقســەدەکا؟«فوکــۆپێــیوایــەئــەمبێدەربەســتییە،
وەکیەکێــکلــەتایبەتمەندیییــەئەخالقییەکانــینووســینیهاوچەرخــە،هەرچەنــدلــە
هیــچکاتێکــدابەتــەواویبــەکارنەهاتــووە.واتــەفوکــۆلــەمڕێگەیــهوەدەیــەوێبڵــێ
ــابەباشــیی ــوهەروەه ــە،بهڵك ــوێنیی ــەن ــچک ــیهی ــارتکردوویەت ــەب ــەوباســەی،ک ئ
شــینەکراوەتــەوەوتەنانــەتلــەکاتێکــدا،کــەپێشــترئامانجــیبەرهــەمئــەوەبــوو،کــە
بێمەرگیــیبخوڵقێنێــت)وەکنموونەکــەیشــەهرزادلــەچیرۆکــیهــەزارویــەکشــەو(،
بــەاڵملــەئێســتادائــەومافــەیپێــدراوە،کــەنووســەرەکەیوەککافــکاوپرۆســت
ــەم ــدویســتوویانەل ــنوهەرچەن ــوێنی ــۆوەن ــەیفوک ــەڕوانگ ــەمباســانەل ــوژێ.ئ بک
ڕێگــەوەپێگــەیچۆڵــینووســەربــەشــێوەیەکپــڕبکەنــەوە،بــەاڵموادێتــەبەرچــاو،کــە
زیاتــرتایبەتمەندییــەپێشــووهکانیانهێشــتووەتەوەومانــاڕاســتەقینەکەشــاردراوەتەوە.
لــەڕێگــەیئــەمپێشــەکییەوە،فوکــۆدەڕواتــەنــاوئــەوباســەکەی،کــەخــۆیوەک
دەکات. پێناســەی )Author functionنووســەر؛ }فانکســیۆنی نووســەر کارکــردی
ســەرەتافوکــۆدەڵــێ،کــەهەمــووانلەگــەڵئــەمتێــزەدائاشــنان،کــەئەرکــیڕەخنەگرتــن
نــەئاشــکراکردنیپێوەندیــیبەرهــەمبــەنووســەرەوەیەونــەســەرلەنوێســازکردنەوەی
هەندێــکفکــرینووســەروئەزموونەکانــی.بهڵكــوئامانجــیڕەخنەگرتــن،شــیکاری
بەرهــەملــەڕێگــەیســەرنجدانبــەپێکهاتــە،مێعماریــیوفۆرمەوەیــە.بــەاڵملێــرەدا
کێشــەیەکســازدەبێــت،کــەئــەیبەرهــەمبــۆخــۆیچییــە؟ئــەمیەکگرتوویییــەغەریبەی،
کــەلــەدووتوێــیبەرهەمێکــدادەیبینیــنلــەکوێــوەهاتــووە؟ئایــابەرهــەمهــەرهەمــان
شــتە،کــەنووســەرنووســیویەتی؟فوکــۆبــەهێنانــەوەیچەنــدنموونەیــەکباســەکەمان
بــۆڕووندەکاتــەوە:ئایــائــەوکاتــەیمارکــیدوســادنەناســراوبوووکاغهزەکانــیلــە
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ڕێگــەیزیندانــەوەبــۆدەرەوەدەنــارد،ئایــائەوانــەبەرهــەمبــوون؟ئایــادوایئــەوەی،
ــە ــهبەشــێکل ــی،ب ــرهەرچــینووســیووت ــراکەســێکنووســەرە،ئیت ــەپەســەندک ک
بتیۆریــی.بــۆنموونــەکەســێک،کــەدەیــەوێبەرهەمەکانــینیچــەچــاپبــکا،تــاکوێدەبێ
بڕواتــەپێشــەوە؟گومــانلــەوەدانییــە،هەمــووشــتێکدەبــێچــاپبکرێ.بــەاڵم»هەموو
شــتێک«چییــە؟بەدڵنیایییــەوەهــەرشــتێک،کــەنیچــەبۆخــۆیچاپــیکــردووە.هەروەهــا
دەستنووســەکانیدەبــێچــاپبکرێنــەوە.ئــەیئــەوگەاڵاڵنــەی،کەبۆقســەنەســتهقەکانی
دایڕشــتبوون؟بەدڵنیایییــەوەبــاچــاپبکرێــن.ئــەیئــەویادداشــتانەی،کــەلــەپەراوێــزدا
ــەیئەگــەر ــن.ئ ــاچــاپبکرێ ــشب نووســرابوونوهەندێکیشــیانیســڕیبووەوە؟ئەوانی
هەندێــکیادداشــتینووســیبوو،کــەدواتــرفاڵنــەســەرچاوەســەیربــکاوجلەکانــیالی
بەرگــدروولــەوڕێکەوتــەداوەربگرێتــەوە؟ئایــائەمانــەشبەشــێکلــەبەرهەمەکانیــن،یان
ئەگــەرنیــنبــۆنیــن؟چــۆندەکــرێلــەنێــوانچەنــدملیــۆننیشــانەدا،کــەنووســەرلــە
دوایمەرگــیخــۆیبەجێــیدەهێڵــێ،بزانیــن،کــە»بەرهــەم«چییــە؟)فوکــۆ:119-118(
لــەدرێژیــیباســەکەدا،فوکــۆهــەوڵدەدازیاتــرمەبەســتیخــۆیلــەتێگــهیکارکــردی
هەمــان ڕێــک نووســەر نەبوونــی کــە ئــەوەی، ســەرەڕای بــدات. نیشــان نووســەر
شــێوازیئایینییــە،کــەتێیــدادەوتــرێکتێبــەئاســمانییەکاننووســەریاننییــەوهەمیشــە
هەرمــاودەمێننــەوە،لــەهەمــانکاتیشــدائەگــەربــۆنموونــەبۆمــاندەربکەوێــتویلیــام
ــەلەدایــکنەبــووە، ــەمۆزەخان ــدا،کــەئێســتابووەت ــەوماڵەی شێکســپیر)1564-1616(ل
هیــچلــەکارکــردینووســەرناگۆڕێــت؛بــەاڵمئەگــەربۆمــاندەربکــەوێ،کــەشێکســپیر
واتــادارە. و گرینــگ گۆڕانکاریییەکــی ئەمــە ئیتــر نەنووســیوە، خــۆی غەزەلەکانــی
ــیشێکســپیرو ــەسبەرهەمەکان ــەکک ــەی ــن،ک ــننیشــانیبدەی ــەربتوانی ــەتئەگ تەنان
فرانســیسبەیکەنــی)1561-1626(نووســیوەوبیســلەمێنین،کــەشێکســپیرکتێبــی
دەبینــەوە نــوێ بــەرەوڕوویگۆڕانکاریییەکــی نووســیوە، )Organon(ئەرغەنونــی
وکارکــردینــاوینووســەریەکســەردەگۆڕدرێــت.کەواتــەنــاوینووســەرتەنیــا
ناوێکــیتایبــەت،وەکناوەکانــیدیکــەنییــە،]هــەروەکچــۆنلــەســەتەینۆزدەیەمــدا
پێیــانوابــوو،کــەبەشــێکیــانهەمــووشــانۆکانیشێکســپیر،بەیکــەننووســیویەتی![.
لــەڕوانگــەیفوکــۆوە،مۆدێرنیتــەنووســەریلــەپەراوێــزدەرهێنــاوەوکارکردێکــی
بەرهەمێنــەریپێبەخشــیوە،لــەدوایســەردەمیڕۆشــنگەریییەوەمەســەلەیکۆپــی
سروشــتی لــە کــە گۆڕانکاریییانــەی، لــەو بەشــێک وەک نووســەر[، ]مافــی ڕایــت
ئابووریــی و تایبــەت خاوەنداریەتییــی تاکەکەســیی، )ئازادیــی مۆدێرنــدا کۆمەڵگــهی
بــازاڕ(ڕوویدابــوو،گرینگییەکــیتایبەتــیپێــدرا.فۆکــۆهــەرلــەنــاویوتارەکەیــەوە
نایــەوێبــاسلــەکێیەتیــینووســەربــکاونەیپرســیوە،کــەنووســەرکێیــە؟بهڵكــو
ــەتیشکخستنەســەرباســیکارکــردی ــتب ــینووســەردەیەوێ ــەچییەت ــدانب ــەگرینگی ب
نووســەرپێمــانبڵــێ،کــەســڕینەوەینووســەرهیــچ،کــەئاســاننییــە،ئــەیدوای
ئــەوەدەبــێلەگــەڵئــەوبۆشــایییەچبکەیــن؟چونکــەبــەبــاوەڕیئــەو،دەورینووســەر
پێوەندیــیبــەوگوتــارەوەهەیــە،کــەنووســەرتێیــداســەریهەڵــداوە،گوتــاریئەدەبیــات

1٦

ینەوە
ڵ
گۆڤاری کەلێن                                                                                                                              رەخنە و لێکۆل



سەرچاوە

 The Death of the Author.» In Image, Music, Text, by» .1٩٧٧ .Barthes, Roland  

.London: Fontana Press .٤8-1٤2 ,Roland Barthes, translated by Stephen Heath

 What is an author?» In Language, Counter-Memory,» .1٩٧٧ .Foucault, Michel  

 Practice: Selected and Interviews, by Michel Foucault, edited by Donald F. Bouchard,

 New York: Cornell .1٣8-11٣ ,translated by Donald F. Bouchard and Sherry Simon

.University Press

ــاری ــەگوت ــاسل ــەرب ــەئەگ ــۆنموون ــاب ــردینووســەرە،ئەگەرن ــایکارک لەســەربنەم
ئابووریــیبکەیــن،دەقــیگرێبەســتێک،یــاننامەیەکــیئیداریــیواژۆکاریهەیــە،بــەاڵم
نووســەرینییــە.لــەکۆتاییــدافۆکــۆئامــاژەبــەوەدەکا،کــەنووســەرتەنانــەتپێگەیەکــی
تەنیــا ئەریســتۆ وەک کەســێکی هەیــە، )transdiscoursive( سەرووگوتاریشــی
نووســەریئــەوکتێبانــەنییــە،کــەخســتوویانەتەپــاڵنــاویئــەو،بهڵكــولــەڕێگــەی
ڕێبــازیفکــریخۆیــەوەکاریگەرییلەســەرگوتاریفەلســەفەیمەســیحییوئیســالمیی،
فەلســەفەیسیاســییوتەنانــەتشــێوازیحکومەتداریــیدانــاوە.هەروەهــابیرمەندانێــک
وەکفرۆیــد،مارکــسونیچــەتەنیــانووســەرنیــن،بهڵكــودامەزرێنــەریگوتــارن.

***

1٧


