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دەق- دانەر- داهێنەری و 
بەراوردكارییەكی نیشانەیی

عادڵ محەمەدپوور
)مەریوان(

لــە تیــوری ئەدەبــی و خوێندنەوەی تێكســتەكاندا، 
هەمیشــە دوو جــۆر بــژاردەی ئەدەبــی بەرچــاو بــوون 
كــە دوو دیــاردەی جیاوازیــان نەخشــاندووە: »دەق- 
ــەر- ی« و ئــەوی تــر »دەق- داهێنــەر-ی«.  دان
ــەم دوو شــێوازە لەگــەڵ دوو ئاوەڵنــاودا هەمیشــە  ئ
پێوەندییــان هەبــووە: »داخراو«)1( و »كراوە«)2( 
كە ئەم دوو ڕەگەزە هەر یەك لە سیرەتی خۆیاندا، 
لەگــەڵ »دانــان« و »داهێنــان« و »دانــەر« و 
»داهێنــەر« یەكیــان گرتووەتــەوە و نیشــانەكانیان 
كەوتوونەتــە دەرەوە. لــەم وتــارەدا دەمانەوێــت لەســەر 
دووهەرمانــی ئەدەبیــی)3( دەق- دانــەر-ی و دەق- 
داهێنــەر-ی)4(، هەروەهــا بنچینــەی دەقێــك كــە 
دانەرێــك دایدەنێــت و دەقێكــی تــر كــە دانەریكی تر، 
ــا باســێكی  ــەر، دایدەهێنێــت)5(، ت ــان هەمــان دان ی
بورووژێنیــن)6(.  نیشــانەیی  بەراوردكارییانــەی 
لــەم ســووچە نیگایــەوە بۆمــان دەردەكەوێــت كــە لــە 
چنــەی زەینیــدا)7( دەق؛ دانەر/دانــان و داهێنــەر/ 
داهێنــان، جیاوازییەكــی بۆتیقاییــان هەیــە)8(، لــە 

درێــژەی باســەكەدا زۆرتــر لێكیــان دەدەینــەوە.
أ- دەق- دانــەر- ی)9(: لــەم چەپكــە وشــەیەدا، 
و   )11( هەرمــان  دوو  و   )10( لێكــدراوی  دوو 
و  لێكەوتووەتــەوە   )12( ئەدەبییــان  هەرمانبەریــی 
هەركامێكیشــیان كاركــردی تایبەتــی خۆیــان هەیــە و 
پێكــەوەش هاوئاهەنگــن. ئــەم پۆلــە وشــانە، هــەم نــاو 
ســەرچاوە)13( دەگرنــەوە و هــەم نەخشــاندنی نــاو 
ــك،  ــدا هەرمانێ ــە هــەردوو حاڵەت بكەرەكــەی)14(. ل
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تەنیــا  وزەیــان  كــە  ئەدەبیــن  هەرمانبەرێكــی  یــان 
چەقبەستنە لەسەر دانان. لە نەفسدا دانانیش قوتارە 
لــە هــەر جــۆرە ســۆزی دەروونی و خورپەبەخشــییەك 
و  دەگرێــت)15(  ســەرچاوە  دا هێنانــەوە  لــە  كــە 
لــەم  ناكرێــت،  بــەدی  لــێ  دەاللەتــی  مانازایــی 
جــۆرە بەرهەمانــەدا، پێشــتر هەمــوو كەرەســتەیەكی 
بــووە و بــێ ئــەوەی  ئەدەبــی)16( حازربەدەســت 
دانــەر شــارەزاییەكی هەبووبێــت لــە بــواری فــۆرم 
و پێكهاتــە و ڕیتمــی دەق و جیاوازییــەكان؛ تەنیــا 
لەســەر عــادەت و ســووڕەو زەینــی دانەرەكەیــان، 
دادەنرێــن و ڕز دەبــن)17(، یــان لــە ژێــر یەكتریــدا 
لــەم  دەكرێــن)18(  خــوار  و  ســەر  و  دەســتكاری 
تەنیــا  زەینمــان  ئەدەبییانــەدا،  بەرهەمــە  چەشــنە 
یــان  هۆناندنــەوە)19(،  ڕێســای  ســەر  دەچێتــەوە 
ــە گۆشــەنیگای  ــی دەقێــك)20(، ل ــی كردن پلیكان
نووســەری ئــەم دێڕانــەوە ئــەم جــۆرە دانانــە، چــوون 
بــە  داهێنــان  پێگەیشــتنی  و  گەشــە  پرۆســەی 
تــەواوی ســەری نەگرتــووە و هێشــتا لــە حاڵــی 
پێگەیشــتندایە، ئــەوە داهێنــان كامڵ ســەرناگرێت و 
بەم جۆرە دانەرەكەی تووشــی شــێوازی بەینابەینی 
ــك كــە  ــش وەك داهێنەرێ ــت و جارجاری ــی دەبێ ئەدەب
لــە زانســتی ســیمیۆلۆژیدا باســی كــراوە؛ بەشــداری 
لــە مانازایــی نیشــانەییدا دەكات و دیــاردەی دەق- 

داهێنــەر- ی، بەرچــاو دەكەوێــت. 
و  دیمــەن  لــە  داهێنــەر-ی)21(:  دەق-  ب- 
ســەرخاندا)22( و هــەر بــەو پێكهاتــە ڕێزمانییــەوە 
كــە باســمان كــرد، وا لــە ڕاســتای هەمــان كونێشــی 
ئەدەبیــدا، بــەاڵم لــە ژێرخانــدا)23( پێچەوانــەی 
دەق دانەرییــە، واتــە ئامادەیــی فیزیكــی دەق لــە 
هــەر دوو ڕووكــرددا زەمینەیەكــی یەكانگیــرە، بــەاڵم 
ڕووكــردە،  دوو  ئــەم  بۆتیقاییــدا،  بەراوردیــی  لــە 
چــوون  مەرحەبــان«.  »كوجــا  وتەنــی:  فــارس 
ــانەیی و لەنجــەی  ــاری نیش ــەری و ب ــەرزی هون ت
جووڵەكردنیــان، ڕێوشــوێنیان جیــا دەكاتــەوە، ئەویــش 
لــە ماهییەتــی دانــان و نەفســی داهێنانــدا، وتمــان 

و  هەبــوون  پێشــتر  چــوون  دانــان،  ڕەگەزەكانــی 
قــەراردادی و تاریفكــراون)24( و تەنیــا بــە حوكمی 
فیزیكــی)25(، بكەرێكــی ئەدەبــی ئــەو هونەرســازە 
ئەدەبیــی ســازكراوانە دادەنێــت و هەوڵیــان بــۆ دەدات 
هەرمانــی  نێــو  دەچێتــە  ڕەوتەكــە  جــۆرە  بــەم  و 
مێژوویــی)26(،  نیشــانە  و  دانەری(یــەوە  )دەق- 
ــی بكــەر  ئایدیۆلۆژیكــی و دەســەاڵتی خــۆ نواندن
و ســیما دەســتكردەكەی)27(، دەكەونــە ســەرانتۆی 
دەقەكــەوە و وێنایــان بــۆ بەردەنــگ ئەولەویەتــی 
یەكەمــە. دەقیــش لــەم تــەرزە ئەدەبییــەدا، تەكلیفــی 
ڕۆشــنە؛ واتــە نیشــانەكانی هەمــووی دانــراون و 

پێــش فــەرزن. 
ــان( جیــاوازە،  )داهێنــان( ژێرخانــی لەگــەڵ )دان
داهێنــەر پێشــتر هونەرســازەیەك، وێنەیــەك و مانــا و 
دەاللەتێــك كــە نەبــووە بــە خورپــەی ئەدەبــی)28(، 
ــۆ دەكات و وەك بكەرێكــی كارا)29(  ــی ب داهێنان
ــو جەرگــەی  ــە نێ ــە، دادەبەزێنێت ــۆڵە زەینیی ــەم ش ئ
زمــان و بــەم شــێوەیە دیاردەیەكــی هونــەری لــە 
لــەم پرۆســە داهێنانەییــەدا  نەبــوون دەخوڵقێنێــت، 
و  داهێنەرەكــەی  و  شــیعر  دەســەاڵتی  ئیتــر 
و  بەرچــاو  دیاردەیەكــی  بەردەنــگ،  بەشــداری 
دەق  گادامێــر،  وتــەی  بــە  هەڵنەگــرن،  حاشــا 
واتواچــی  پێوەندییانــەدا،  و  هەڵســوكەوت  لــەم 
نییــە  پێویســت  دەســازێنێت)31(،  ئەدەبــی)30( 
نیشــان  تریــان الواز  ئــەوی  و  بەهێــز  الیەنێكیــان 
بەردەنگــی  و  كارا  دەقــی  پرۆســەی  بدرێــت، 
چەڵەنــگ، دەســەاڵتیان، دیالێكتیكــی تاپۆكــراو 
و هەتایــی و ئەبەدیــن و لــەم بەســتێنەدا بیــر و 
ڕوانگــە و قوتابخانــەی ئەدەبــی جۆراوجۆر ســەریان 
هەڵــداوە، لــە پرۆســەی دەق- داهێنەریــدا، خوێنەری 
ئۆنتۆلــۆژی  و  بزاوتــە  فــەزای  نێــو  لــە  وشــیار 
دەقەكانــدا؛ پێوەندییــە نیشــانەییەكان، مانــا بــزر و 
پەناگرتــووەكان دەدۆزێتــەوە و دەگاتــە لووتكــەی 

چێژوەرگرتــن.  و  چێژبەخشــی 
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بەردەنگ- ڕەخنەوان-ی)32( و ئەركەكانی:
تــازێ...«  لــە كتێبــی »چەكەریــای حــەزێ 
بــارەی  لــە  ترمــدا  بابەتەكانــی  و   )33(
تەنیــا  لێــرەدا  كــردووە،  باســم  خوێنەرتەوەرییــەوە، 
ئــەو  ئەمێســتاكە  كــە  ســەری  دەخەمــە  ئەمــە 
بەســەر  پێشــمۆدێرنە)34(  و  ئەوســایی  ڕوانگــە 
چــووە كــە تەنیــا »دەق و نووســەر« ڕەهــا و پیــرۆز 
و بــە حیكمەتێكــی ئەزەلــی و ئەبــەدی باســیان لێــوە 
ــە  ــی ئەدەبیی ــردە، دابێكــی كۆن ــەم ڕووك ــت، ئ بكرێ
و  ماوەرایــی  پیرۆزكــراوی  بیرۆكەیەكــی  جــە  و 
تۆتالیتاریتــەی زمانییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت و 
ــە ناوەنــدی سیاســی، گلێرگەیــی و  نیشــانەكانی ل
ئەدەبیــدا و... نوێنــراون، بــە داخــەوە هێشــتاكە الی 
ئێمــەوە پیــرۆز و وێناكــراون. كاتێــك لــە هۆرزانــەی 
ڕۆشــنگەری ڕۆژاوادا)35(، دەســەاڵت بــە گشــت 
لەونێكــەوە، زەوینــی و دیموكراتیزەكــرا، ئیتــر ڕەهــا 
بــێ  دانــەر،  میتافیزیایــی  دەســەاڵتی  كردنــی 
لەبەرچاوگرتنــی پێوەندییــە نیشــانەییەكان و بــێ 
بەشــداری بەردەنگــی كارا، وتەیەكــی ســواو و بــێ 
ئــاكام و هاوكێشــەیەكی بــێ دیالێكتیــك و نوقســان 
هاتــە بەرچــاو و بــاس لــە هــەژاری تیوریكــی ئــەم 
ڕووكــردە دەكات، لــەم دۆخــە دیموكراتییــەدا، ئیتــر 
ــەاڵتخواز  ــان خوێنەرێكــی  دەس ــەر، ی ــۆ نووس دەق ب
و چەشــكەخواز و دەســتەبژێر پەســەند نانووســرێن، 
بەڵكــو بــۆ بەزاندنــی تینوویەتــی تاكــە چاالكــەكان 
پــڕ وزەكانــی گلێرگــە دەنووســرێن،  و بەردەنگــە 
ــە  ــی ڕۆژاوای ئەمــە هەمــان فەلســەفەی تاكخوازی
ــە مێــژووی جیهانــی پێشــكەوتوو و  كــە بەشــێكە ل
پرۆســەیەكی ئاگایانە و ناســنامەدار كە پێی دەڵێن  
ــەی ڕۆژاوا)36(. بەرهەمــی ســەردەمی مودێرنیت
ــەری و  ــی، هون ــتانەوە ئەدەب ــە/ هەس لــەم هۆرزان
ــە قەفەســی  ــەدا، خوێنــەر- ڕەخنــەوان، ل بیــرە تازەی
دەســەاڵتی داخــراودا، دەربــاز دەبــێ لــە پرۆســەكەدا، 
بەشــداری ڕاســتەوخۆ دەكات و دەبێــت بــە كارەكتــەر 
نەقشــگێڕی  و  پێكهاتەیــی  هەرمانبەرێكــی  و 

داهێنــان، بۆیــە بــە ســووپەر خوێنــەر)37( نێــوی 
ــردووە. دەرك

كــە دەڵێیــن شــیعر، شــاعیر و بەردەنــگ؛ ئیتــر 
پێشــتر بڕیــاری هونەریــی خۆمــان داوە و ئانالیزمان 
كردووە كە شــیعر، یانێ دنیایەكی ســەیر و ســەمەرە 
و ســیحراوی و نەســرەوتە، لەم ڕوانگەیەوە شــاعیر، 
یانــێ بكەرێكــی وشــیار كــە لــە نەبوون، هەســتییەك 
دەخوڵقێنێــت؛ بەردەنــگ، یانــێ وێرانكــەری دەق و 
هەمتــر بیناكردنــەوەی و ئەكتەرێكــی بەشــداریكەر 
لــە مانائەفرێنــی دەقــدا، بۆیــە جەخــت دەكەمــەوە بــا 
ســێالنەی داهێنــان )دەقــی كارا، دانــەری پێوەندیدەر 
»دەقــی  لەگــەڵ  چەلەنــگ(،  بەردەنگــی  و 
داخــراو« و »دانــەری دابــڕاو« و »بەردەنگــی 

سڕوســیواڵ« لێــك جــوێ بكرێنــەوە.
ئەم ڕۆژە زانســتی نیشانەناســی سەلماندوویەتی، 
هــەر ســێ ســووچەكەی داهێنــان، لــە پرۆســەی 
دەاللەتیــدا، كاریگەرییــان بــە ســەر یەكــەوە هەیــە و 
ناتوانیــن ڕۆڵــی هیــچ كامێكیــان بــێ ئــەوی تریــان 
زەوت بكەیــن، یــان بیكەیــن بــە پــەڕۆ ســەوزەی 
ســەر مــەزار و پیــرۆز بینوێنیــن. شــیعر، شــاعیر 
دەخوێنێتــەوە؛  شــیعر  بەردەنــگ  دایدەهێنێــت؛ 
خــودی داهێنــەر دەبێتــە خوێنەرێكــی تــری دەقەكــە، 
بــەم جــۆرە لــە دەقــی ئەكتیــڤ و كــراوەدا )شــیعر(، 
ــگ  ــەر )شــاعیر( و وەردەنگــی چەلەن دەق- داهێن
و )ڕەخنەوانــی پیشــەیی(، دەســەاڵتی وەســفییان 
و  هــەراوە  و  بەریــن  نەقشــیان  و  كۆتاییــە  بــێ 
پێداهەڵدانێــك،  و  وەســفێك  هــەر  بارەیــەوە  لــەم 
ــادام  ــە. م ــێ كۆتایی ــاردە ب ــەو دی ــێك ل ــە بەش دەبێت
دانانــی  لەســەر  بنیــادی  دەقێــك؛  خوڵقاندنــی 
تــۆزی ڕۆژگار  بــێ گومــان  نەبێــت،  بۆنەیــەك 
نایســڕێتەوە و بــەم جــۆرە ســەردەمیانە و هەمــوو 
ــەو خوێنــەرە  ســەردەمیانە دەمێنێتــەوە، بەردەنــگ ئ
ــاردەی  ــە دی ــۆی ب ــزدا خ ــە پەراوێ ــە ل ــە ك چاالكەی
پۆپۆلیســتیی الوەكییــەوە خجــڵ نــاكات، بەڵكــو بــە 
جیــددی و بــێ جیــاوازی و پیشــەییانە، هەرمانــی 
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لــە  ســەركەوتوو،  دەقــی  دەكات،  دەق  نرخناســی 
تۆپەڵــە دەق دەپاڵێوێــت، لــە تەجروبــەی پراكتیكــی 
منــەوە، بەردەنگــی كارا، هەمــان ڕەخنەوانــی پــڕوزە 
و خــاوەن زەكا و پرۆفیشــناڵە، ســەرەڕای زەوقــی 
هونــەری، پیشــەتەوەرە، بــڕوای هەیــە بــە چاالكــی 
بایەخــی  و  كارا  دەقــی  دەســەاڵتی  ڕەوشــمەند و 
شــاعیری داهێنــەر دەرك دەكات، بۆیــە پرۆســەی 
تازەخــوازی بــە پێویســت و ڕەخنــە و ڕەخنەوانــی بــە 
چــاوی زمــان و ئەدەبیــات دەزانێــت، ڕەخنــەوان بــە 
پــای شــارەزایی لــە دەق و نرخناســی ڕەهەندەكانــی، 
تینەتــی جۆرێكــە ناتوانێــت بكەرێكــی »چەوتــاڵ، 
و...«  قازانجخــواز  و  تەماشــاكەر  خۆگونجێــن، 
بــە  كــە  زەوقتــەوەرە  جووتیارێكــی  بەڵكــو  بێــت، 
دەســەاڵتی پیشــەیی، زەینــی دەقــەكان، دەكێڵێتــەوە 
و ژێــر و ڕوویــان دەكات و گەوهــەر و خڕەپــەڵ 
ــارای  ــە س ــتییەكانیان ل ــەوە و ڕاس ــا دەكات ــك جی لێ

هەبوونــدا نمایــش دەكات.

ئاناتۆمی دەق و كاریگەریی ڕەخنەی ڕادیكاڵ:
ڕەوشــە  لــە  یەكێــك  »ئۆنتۆلــۆژی«)38( 
هونەریــی  خوێندنــەوەی  پراگماتیكییەكانــی 
دەتوانێــت  شــیكارییە،  چەشــنە  ئــەم  دەقەكانــە، 
ژیــوی ئەدەبــی و ئەناتۆمــی تێكســتێك بــە ڕەوشــی 
دیالێكتیكــی و فــرە الیەنــە بخوێنێتــەوە و واقیعــی 
خوشــبەختانە  بــكات.  نیشانەناســی  پێكهاتەیــان، 
نووســەری ئــەم دێڕانــە، لەســەر ئــەم میتۆدۆلۆژییــە 
و وەك زنجیرە باسی تیوریكی- ڕەخنەیی، خەریكە 
شــیعری هاوچەرخــی هۆرامــی، نرخناســی دەكات 
و نموونەیــان خراوەتــە بــەر دیــدەی خوێنەرانــی ئــەم 

ڕەوتــە شــیعرییەوە:
گر در ترازویم نهی می دان كە میزان بشكنم)39(
دەقــدا،  نرخناســی  لــە  مەوالنــا  وتــەی  ئــەم 
ســەنگێكی تــەواوە بــۆ تاووتــوی ســەرە و ناســەرەی 
ئەدەبی، دوو ماددەی »ترازوو و میزان« هەمیشە 
لــە باســی نــەزەری و ڕەخنــە و ڕەخنەوانیــدا، بــۆ 

ڕێ  و  ئیلهامبەخــش  جیاوازییــەكان،  نواندنــی 
پیشــاندەرن. بــەم پێــوەرە خــۆت بــە دەنكێك)حبــە( 
دەزانیــت كــە دەخرێیتــە نێــو میزانــی كیشــانەوە، 
پێچەوانــەش  ســەنگە،  الرە  كێشــەكە  دەبینیــت 
گەلێــك خــۆت بــە قــورس دەزانیــت كــە دەنرێیتــە نێــو 
كێشــێكی تــرەوە، الرەســووك دەنوێنیــت. ئــەم بەراوردە 
پێوانەییــە، بەڵگەیەكــە بــۆ ڕەوشــمەندی و زانســتی 
ڕوانینــی ڕەخنــە و نرخناســی دەقــەكان؛ ترازێكــە 
ــیعر  ــی ش ــی دەق ــان. تینەت ــاندانی الر و گێڕی نیش
ــراز  ــت یەكدەســت و هاوت ــی، دەكرێ ــی فرانەی ــە پێ ب
نەبــن؛ بــەرزی و نزمییــان نیشــانەی شــێواز، بیــر 
و نمــوودی جۆراوجــۆری داهێنەرەكەیانــە كــە لــە 
ــی  ــۆ ڕەنگاڵەی ــن ب ــدا، وێنایەك ــە تیوریكییەكان باس

و جیــاوازی.
ئەدەبیــات بــە تایبەتــی ژانــری شــیعر، دنیایەكــی 
بــێ یاســا و هەمتــر بــە یاســا، واتــە وتەزایەكــی 
مووهێبەتەكانــی  لــە  یەكێــك  دژنومایــە)40(. 
ــی  ــێ ئۆقرەی ــەر و ب ــرە، نەســرەوتەیی خوێن ــەم ژان ئ
دیــاردە  ناســینی  بــۆ  ڕەوتەیــە  ئــەم  ڕێبــواری 
ــی)41( و ڕوانگــەی  ــاوازەكان، ســەرەڕای فرانەی ن
سەیروســەمەرە، ڕەخنــەوان دەگاتــە ئــەو ئەنجامــە 
كــە دەق پلــەی بــەرز و نزمــی هەیــە؛ لــە ســەرەوەدا 
وەك »دانــان« و »داهێنــان« باســمان لێوەكــرد و 
ناكرێــت هــەر وڕێنــە دەقێــك دایبنێیــت و دانەرەكــەی 
بــە  و  قەڵــەم  بیداتــە  ئەكتیــڤ  دەقێكــی  وەك 
بنەوانــی حیكمەتــی هەتایــی بزانێــت، پێچەوانــەش، 
بزاوتــە  و  چەلەنــگ  دەقێكــی  كــە  داهێنەرێــك 
ڕەخنــەوان  كــە  ئەدەبییــە  جەفــای  دەخوڵقێنێــت؛ 
قابیلیەتــە  و  هێــز  بــە  خاڵــە  دەق،  نرخێنــەری  و 

بزاوتەكانــی دیــاری نــەكات. 
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23- ذرف ساخت.
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32- فرایند خوانندە- منتقد محوری.
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34- پیشا مدرن.
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