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كۆنسێپت ل ه ساڵێکدا

كۆنسێپت ساڵی یهكهمی خۆی تێ دهپهڕێنێت ب ه دهرچواندنی چوار
ژماره ،سهرباری ههموو ئهو ئاستهنگیی ه مادیی و تهكنیكهی كۆنسێپت
ههیهتی ،بێگومان ئێم ه وهك خۆمان بڕێک ل ه كێش ه و بۆشایی دیكهش
ئهبینین ل ه ناو پرۆژهكهدا ،بهاڵم بروامان وای ه ل ه بهردهوامیماندا
دهتوانین ب ه سهر ئهو كۆسپانهدا زاڵ بین و ئاستی چلۆنایهتی پێشتر
بخهین .ئهوهی جێگای دڵخۆشیی ه كۆبونهوهمان ه ل ه دهوری پرۆژهیهك
و پێكهوه كاركردنمان ه بێ ئهوهی جیاوازی بیرورامان ببێت ه كۆسپ،
بەڵکو بۆت ه هۆی زیاتر دهوڵهمهند بوونمان ب ه كاری و بهرههمی گرنگتر.
كۆنسێپت ل ه ساڵی یهكهمیدا سوپاسی ههموو ئهو كهسان ه دەکات کە
ب ه بهرههمهكانیان كۆنسێپتیان دهوڵهمهند كردووه .سوپاسی تایبهتی
كاك (فاروق مهال مستهفا)ش ئهكهین ل ه سهرتادا بهڵینی پێ داین ك ه
ئیم ه كارهك ه بكهین و ژماره ()1ى بگرێتهوه ئهستۆی خۆی.

ڕێكخراوی كۆنسێپت بۆ پهرهپێدانی كهلتوری
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وهرگێڕان
ڕێكخهری بهش :سهالم عومهر
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بوون و نهبوون
ژان پۆل سارتەر
لە ئینگلیزییەوە :د.محەمەد کەمال
پێشهکی*
 .1گهڕان بهدوای بووندا
بیرکردنهوهی نوێ ،لهگهڵ گهڕانهوهی بوون بۆ زنجیرهیهک دیارده،
ک ه خۆی تیایاندا بهرجهست ه دهکات ،بهرهو پێشهوه چووه .ئهمهش
بۆ لهناوبردنی ئهو بۆچوون ه دووهلیستیی ه خراوهتهگهر ،ک ه فهلسهفهی
شهرمهزار کردوه و لهجێگهی ئهو[بۆچوونێکی] یهکانهگی دیاردهیی
دام��هزران��دووه )1(.ئایا ئهم ههنگاونان ه سهرکهوتوانهیه؟ ئێم ه
بهدڵنیاییهوه بۆ یهکهمجار دووهلیزم لهناودهبهین ،ک ه له نێو ههموو
ههبووهیهکدا الیهنی ناوهوه و دهرهوه ،دژوهستاو ڕادهگرێت .ئهو
الیهنهی دهرهوهی ههبوو ،وهکو پهردهیهک ڕاستییهکی ناوهکی ل ه
پشتی خۆیهوه شاردبێتهوه ،نامێنێت .ههروهها ڕاستی ناوهکیش ئهگهر
ئهو نهێنییهبێت بوونی شتێکی لهسهر ڕاوهستابێت ،مرۆڤیش تهنیا
بیرۆکهیهکی لهبارهوه ھﻪبێت و ههرگیز پێی ﻧﻪگات چونکه(ناوهکی)
یه؛ دهفهوتێت .ئهو دیاردانهی بوونی تێدا بهرجهست ه دهبن ،ناوهکی
یان دهرهکی نین؛ ههموویان یهکسانن و
ئاماژه بۆ دیاردهکانی دیک ه دهکهن .هیچ کام لهم دیاردان ه بوونێکی
بهرزی نییه .بۆنموونه ،هێز بنهڕهتێکی نهزانراو نیی ه خۆی لهودیو
کارتێکراوهکانییهوه شاردبێتهوه :ئهو ههموو کارتێکراوهکانه .بهههمان
شێوه ،وزهی کارهبا بۆ سهرچاوهیهکی شاراوه ناگهڕێتهوه؛ بهڵکو
ههمووی جوڵ ه و چاالکیی ه کیمیاوی و فیزیکییهکانه ،ک ه بهرجهست ه
دهبێت .هیچ کام لهم چاالکییان ه ب ه تهنیا و ب ه بێ ئهوی دی ناتوانێت
ئهو بهرجهست ه بکات .هیچ چاالکییهکیش ئاماژه بۆ الیهنێکی نادیار
ناکات .ئاماژه بۆ خۆی و زنجیرهی ههموو دیاردهکان دهکات .له
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ئاکامدا بهو خاڵ ه دهگهین ،ک ه بۆچوونی دووهلیستانهی نێوان بوون و دیاردهکان ل ه
فهلسهفهدا جێگهی نابێتهوه .دیارده بهشێک ه ل ه زنجیرهی ههموو دیاردهکانی دیکه
و بۆ ڕاستییهکی شاراوهی ئهودیو خۆی ناگهڕێتهوه .ههروهها ،بهوجۆرهی ههندێک
ل ه بیریاران بۆیدهچن ،دیارده خۆدهرخستنێکی نهرێی بوون نیی ه یان الیهنی نالهباری
نۆمین ه نییه )2(.نۆمینهش بوونی نیی ه و شتێکی ئهندێشهییهو ب ه ههڵه دانراوه.
ههرچهنده ههندێک ل ه فهیلهسوفهکان باوهڕیان بهم الیهنهی بوون ههیه ،ﺒﻪﻢ
سهلماندنی و هێشتنهوهی کێشهی زۆری بۆ دروستکردون .ئهگهر ئێم ه ئهو الیهنهی
نیتش ه به”جیهان ه ئهندێشاوییهکانی ئهودیو پهردهکان” دایدهنێت ڕهتبدهینهوه و باوهڕ
ب ه ڕاستییهک لهو دیو دیاردهکانهوه نهکهین ،دیارده پۆزهتیڤان ه دهبینرێت .ناوهڕۆکی
دهبێت بهوهی دهردهکهوێت ،ک ه شتێک نیی ه دژی ڕاوهستێت ،بهڵکو دهبێت به
پێوهری بوونی ﺨﯚی .بوونی ههموو ههبووهکان ئهوهیه ،ک ه دهردهکهوێت .کهوابوو،
ئێم ه ب ه بیرۆکهی دیارده دهگهین ،ک ه الی هوسرڵ یان هایدیگهر ڕهها و پهیوهندیداره.
دیاره لهوێدا پهیوهندیداره ،ک ه بۆ دهرخستنهکهی پهیوهندی به کهسێکهوه بهستراوه.
بهاڵم پهیوهندییهکهی نییه .خۆی بۆ ڕاستییهکی دیک ه ناگهڕێنێتهوه بهوجۆرهی
کانت باسیدهکات ،ک ه گوای ه دووجار خۆی دهردهخات ،ئهمهش الیهنی ڕههای ئهوه.
دیارده به تهواوی [ڕههایانه]ئاماژه بۆ بوونی خۆی دهکات .پێویست ه بهمشێوهی ه
باسبکرێت و لهبوونی بکۆڵرێتهوه .دووهلیستی نێوان هێزهکی و کردهکیش بهههمان
شێوه ههڵدهوهشێتهوه .کردهوه ههموو شتێکه .هیچ هێزێک یان چاکهیهکی[شاراوه]
لهودیو کردهوهوه نییه .ئێمه ،بۆنموونه ،ناڵێین پرۆست خاوهنی هێزێکی بلیمهتان ه
بوو بۆی ه توانی بنوسێت .بلیمهتی پرۆست ،نه ل ه بهرههماکانیدای ه و ن ه ل ه تهوانای
نوسینیدا .ئهم دوو الیهن ه له یهکدی جیاناکرێنهوه .بلیمهتی ل ه ﻜﯚی بهرههم ه
کاندایه ،کهئهو تاک ه ﺪاﻴﺎﻧﺪەھﻧﺖ .لهبهرئهم ه دووهلیستی نێوان دیارده و ناوهڕۆک
ڕهت دەﺪەﻴﻧﻪوە .دیارده ناوهڕۆک داناپۆشێت ،بهڵکو دهریدهخات و خۆی ناوهڕۆکه.
ناوهڕۆک لهههبوویهکدا شاراوه و نادیار نییه .یاسایهکی بهرجهستهبووی ﺰنجیرهیهک
دیاردهیه .به بۆچوونی نۆمینهڵزمی ‘پۆینکێر’ ڕاستهقینهی فیزیکی بهسهرجهمی
شهپۆل ه کارهباییهکان دادهنرێت‘ .دوهێم’ له دژوهستانهکهیدا بهرانبهر بیردۆزهکهی
خۆی دروست بۆ کێشهکهچووه و ئهو ڕاستهقینهی ه بهتێههڵکێشکردنێکی یهکگرتووی
ههموو وزه بهرجهستهبووهکان دهبینێت .ئاشکرایه ،فینۆمینۆلۆجی نۆمینهلیزم نییه.
ﻰ جیانابێتهوه
بهاڵم ناوهڕۆک ،بهدڵنیاییهوه ،وهکو بنهڕهتی زنجیرهی دیاردهکان ﻠ 
و خودی دیاردهکانه .ئهمهش ناسینی ناوهڕۆک(بۆ نموونه دیاردهکانی هوسرڵ)
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مسۆگهر دهکات .بوون خۆی دهردهخات؛ ناوهڕۆکی خۆی بهرجهست ه دهکات .ئهو
بێجگ ه ل ه زنجیرهی دیارده و خۆ دهرخستنهکانی چی دیکهنییه)3(.
ئایا ب ه گهڕانهوهی بوون بۆ دیاردهکانی توانیومان ه به سهر دووهلیزمدا سهرکهوین؟
یان ئێم ه ئهم دووهلیزمهمان البردووه و شێوازێکی دیکهی دووهلیزممان هێناوهت ه
کایهوه؛ ئهویش دووهلیزمی نێوان بڕاوه و نهبڕاوهیه؟ بوون زنجیرهیهک دیاردهی بڕاوه
نیی ه چونک ه ههر یهکێک لهو دیارده بڕاوان ه پهیوهندییان به(بابهت)ێکهوه ههیه ،ک ه
بهردهوام لهگۆڕاندایه .ههرچهنده ،لهوانهی ه بابهتێک لهڕوویهکهوه خۆی دهربخات بهاڵم
یهکێک ل ه خهسڵهت ه بنهڕهتیهکانی بابهت فرهالیهنی بۆچوون و ههڵسهنگاندنی ئهو
ڕووهی بابهتهکهیه .ئهمهش دهبێت ه هۆکاری زۆرکردنی نهبڕانهوهی ڕووهکانی بابهتهکه.
ئهگهر زنجیرهی دیاردهکانیش بڕاوهبن ئهوا ئهو دیاردانهی یهکهمجار دهردهکهون
لهوانهی ه جارێکی دیک ه سهرههڵنهدهنهوه .ئهمهش لهخۆیدا بۆچوونێکی نالهبارتره یان
ههموویان پێکهوه یهکجار سهرههڵدهدهن .ھﺷﺘﺎ ئهمهش ھﻪﺮ نالهباره .با واتێبگهین،
ک ه بیردۆزهکهمان لهسهر دیاردهکان بیرۆکهی ڕاستهقینهی دیاردهکانی البردووه و ل ه
جێگهی ئهودا بیرۆکهی بابهتگهری دیاردهکانی هێناوهت ه کایهوه و دیاردهکانیشی به
نهبڕاوه داناوه .ڕاستهقینهی پهرداخێک لهوهدایه،ک ه پهرداخهکه[دیاردهیهکه] لهوێدایه،
ههروهها ئهو پهرداخهش (من) نییه .له ڕاڤهکردنی ئهمهدا ڕووندهبێتهوه ،ک ه زنجیرهی
خۆدهرخستنهکانی پهرداخهک ه پشت ب ه بوونی من نابهستێت .بهاڵم خودی دیاردهی
پهرداخهکه ،بێ گهڕانهوهی بۆ زنجیرهی دیاردهکانی ،سهر بهههستکردن و(خۆ)یهو
پهیوهندی ب ه کارتێکرد ن به(خۆ)وه ههیه .ئهگهر دیاردهیهک وهکو شتێکی بهرز خۆی
دهرخات ،پێویست ه خۆیه ههستیارهکهش خۆی بهو بهرزیی ه بگهیهنێت و زنجیرهی
ههموو دیاردهکانی بناسێت .ڕهنگێکی سور بهڕێگهی ﺋﻴﻧﺘﻴﺒﺎﻋﻰ سور دهدۆزێتهوه.
( )4مهبهست لهسهربنهڕهتی زنجیرهکهیه ،یان شهپۆل ه کارهباییهکان لهسهر
ئهلهکترۆلیسس ڕاوهستاون .ئهگهر الیهن ه بهرزهک ه ب ه هۆکارێکی پێویست دابنرێت و
ههمیش ه بهرز بێت ،لهو دیو دیاردهکهوه بێت ل ه ئاکامدا بابهتهک ه لهسهر ئهو بنهڕهت ه
زنجیرهی دیاردهکانی دادهمهزرێنێت ،زنجیرهکهش بهنهبڕاوه دهردهکهوێت .کهوابوو،
دیاردهی بڕاوه ب ه شێوهی بڕاوه خۆی دهردهخات .بهاڵم مادامهکی دیارده بهدیاردهی
ئهو شت ه دادهنێین ،ک ه خۆی دهردهخ��ات ،ئهوا دهبێت له سهر ئهو دیاردهیهوه
زنجیرهیهکی نهبڕاوهی دیاردهکانیش ههبێت.
ئهم بۆچوون ه نوێی ه دژوهستانی نێوان بڕاوه و نهبڕاوه یان باشتر وای ه بڵێین(نهبڕانهوهی
دیارده بڕاوهکان) الدهبات و ل ه جێگهی ئهو دوو الیهنی نێوان بوون و دیارده دادهمهزرێت.
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ت ههموویان
لێرهدا ‘یهک الیهنی’ بابهتهک ه دهردهکهوێت ،ک ه له دهرهوهیدایه .ههمانکا 
لهنێو یهکدان و ئهو الیهن ه دیاردهی بابهتهکهیه .بابهتهکهش بونیادی دیاردهکهو
بنهڕتی زنجیرهی خۆدهرخستنهکانه .ههموویان پێکهوه لهدهرهوهن چونک ه خودی
زنجیرهک ه دیارده نییه.
لێرهدا دهرهوه دهبێت ب ه دژوهستاوێکی نوێ بۆ ناوهوه و ئهو بوونهش ،ک ه دیارده
نیی ه بۆ دیارده .الیهنێکی هێزهکیش بۆ نێو دیارده دهگهڕێتهوه و ژوور دیاردهک ه
دهکهوێت و لهنێو زنجیرهکهی دیاردهکاندا گهشهدهکات .بلیمهتی پرۆست ،ئهگهر
تهنیا لهنوسراوهکاندا بێت ،ل ه بۆچوون ه ژماره بهدهﺮهﻜﺎﻧﻰ خوێنهر کهمتر نییه،
ک ه ماندوونهبوونی پرۆستی تێدا دهردهکهوﺖ .بهاڵم ،ئایا ئهم ماندوونهبوونه ،که
ئاماژه بۆ الیهنی بهرز و نهبڕاوه دهکات ،بۆ تێگهیشتن ل ه بابهتهک ه جۆرێک ل ه
جادو نییه؟ ناوهڕۆک لهئاکامدا ل ه تاک دهسهنرێت و دهبێت ب ه زنجیرهی نهبڕاوهی
خۆدهرخستنهکان .ئایا ئهم کاره لهسود یان زیانی ئێمهدایه؟ وهاڵمی ئهم پرسیارهمان
بهم زووان ه دهستدهکهوێت .ئێستا ئهو خاڵ ه دهخهم ه ڕوو ،ک ه بهﮔوﺮەی “بیردۆزهی
دیارده“ دیارده بۆ نۆمینهی کانت ناگهڕێتهوه )5(.مادامهکی هیچ شتێک لهو دیو
دیاردهکانهوه نیی ه و دیاردهکان ئاماژه بۆ خۆیان دهکهن ،ئهوا بوونیان لهسهر هیچ
شتێکی دیک ه ڕانهوهستاوه .ئهگهر ناوهڕۆکی دیارده خۆدهرخستن بێت ،ک ه بهرانبهر
هیچ بوونێک دژان ه ڕاناوهستێت ،ئهوا گرفتی بوونی دیاردهکان خۆی دهسهپێنێت .ئهم
گرفتهش لهههموو گرفتهکانی دیک ه ل ه پێشترهو ل ه توێژینهوهکهماﻧﺪا لهسهر بوون و
.
نهبوون ههنگاوی یهکهمی گهشتهکهمانه.
 .2دیاردهی بوون و بوونی دیارده
دیارده ل ه سهر بوونێکی جیاوازتر له خۆی ڕاوهستاوه؛ ئهو بوونی خۆی ههیه.
یهکهم بوون ل ه توێژینهوهکهماندا مامهڵهی لهگهڵدا بکهین بوونی دیاردهیه .ئایا
ئهم بوون ه دیاردهیه؟ لهسهرهتاوه بهمشێوهی ه دهردهکهوێت .دیارده ئهوهی ه ک ه
خۆی دهرخستوه و بوونیش لهبهر ئهوهی دهتوانین بیناسین و باسی بکهین ب ه
یهکێک ل ه شێوهکانی خۆی دهرخستوه .کهوابوو ،دهبێت دهیاردهی بوون باسبکرێت.
بوونیش ب ه یهکێک ل ه شێوهکانی ڕاستهوخۆ به ڕێگهی بێزاربوون یان قێزکردنهوه
و هتد خۆی دهردهخات .ئۆنتۆلۆجی لێکۆڵینهوهی ه له سهر دیاردهی ئهو بوونه.
ب ه ههرحاڵ له ههموو لێکۆڵینهوهیهکی ئۆنتۆلۆجیدا پرسیارێک ههیه ،ک ه خۆی
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دهسهپێنێت :ئایا دیاردهی بوون و بوونی دیارده وهکو یهکن؟ ئایا ئهو بوونهی خۆی
بۆ من دهردهخات و دهبێت به دیارده ههمان سروشتی بوونهکهی ههیه ،ک ه خۆی
دهرخستوه؟ دهردهکهوێت وهاڵمهک ه سهخت نهبێت .هوسرڵ[بۆ وهاڵمی ئهم پرسیاره]
پهنای بۆ داماڵینی بیرۆکهیی ﺒﺮﺪوە؛ لهوێوه ل ه دیاردهکهوه خۆی گهیاندۆت ه ناوهڕۆکی
دیاردهکه .بۆ هایدیگهر “ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی” ئۆنتیک-ئۆنتۆلۆجییانهیه؛ ئهمهش
ئهوه دهگهیهنێت ،که[مرۆڤ دهتوانێت] لهو دیو دیاردهکانهوه بوون بناسێت .بهاڵم
گهیشتن ب ه ناوهڕۆک ل ه ڕێگهی بابهتێکی ههندهکییهوه تێپهڕبوون ه ل ه هاوجۆرێکهوه
بۆ هاوجۆرﻜﻰ ﺪﻴﻜﻪ .ئایا تێپهڕبوونیش ل ه بوونهوه بۆ دیاردهی بوون ههمان جۆره؟
ئایا ئهم تێپهڕبوون ه دهمانگهیهنێت ه بوونی دیاردهکه؟ جیاکردنهوهی خهسڵهتهکانی
بابهتێکی ههندهکی کارێکی گران نییه .ئێم ه دهتوانین بابهتێک بۆ ڕهنگ و بۆن و
هتد بگهڕێنینهوه .لێرهوه ،وهکو چۆن واتاکهی دهدۆزینهوه ب ه ناوهڕۆکیشی دهگهین
و سهرجهمی (ناوهڕۆکهکهی) دهبێت بهکۆ یان ههمووی بابهتهکه .ناوهڕۆک لهنێو
بابهتهکهدا نییه؛ واتای بابهتهکهی ه و بنهڕهتی زنجیرهی خۆ دهرخستنهکانێتی.
بوون ،به پێچهوانهوه ،یهکێک ل ه خهسڵهتهکانی بابهت و واتاکهشی نییه .بابهت
ئاماژه بۆ بوون ناکات؛ مهحاڵه ،بۆ نموون ه بوون ب ه ئامادهبوون پێناسبکهین،
چونک ه ئامادهنهبوونیش بوون دهردهخ��ات .بابهت خاوهنی بوون نیی ه ههبووی
ئهویش بهشداریکردن ل ه بوون و پهیوهندی نییه .بابهت نه بوون دهشارێتهوه ن ه
دهریدهخات .ناتوانین خهسڵهتهکانی بابهتێک البهرین ﺘﺎﻜو ب ه بوونی بگهین چونک ه
بوون ب ه بێ جیاوازی بوونی ههموو خهسڵهتهکانیشه .ههروهها ،بێهودهش ه یهکێک
بۆ ناسینی بوون بابهتێک بخات ه بهردهمی و لێیبکۆڵێتهوه .بوون دیاردهیه؛ ئهمهش
ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه خۆی وهکو سهرجهمی خهسڵهتهکان نیشاندهدات .دیارده
خۆی ،نهک بوون دادهمهزرێنێت .بوونیش مهرج ه بۆ ههموو خۆدهرخستنهکانی .بوون
بوونهبۆ خۆدهرخستن ،نهک خۆدهرخستنی بوون .کهوابوو ،مهبهستی هایدیگهر ل ه
تێپهڕبوون بهرهو ئۆنتۆلۆجی چییه؟ ب ه دڵنیاییهوه دهتوانم ئهم مێزه یان کورسیی ه
تێپهڕبکهم ،پرسیار ل ه بارهی بوونیانهوه بکهم .بهاڵم له کاتی پرسیار کردنهکهدا
چاو لهسهر مێزهک ه الدهبهم و بیر ل ه دیاردهی بوون دهکهمهوه ،ک ه مهرج نیی ه بۆ
سهرجهمی دهرخستنهکان خۆی بهرجهست ه بکات .دهبێت ب ه دیاردهیهک ،ک ه ئهویش
پێویستی ب ه بوونێک دهبێت خۆی ل ه سهری ڕاگرێت و لهوێوه خۆی دهربخات .ئهگهر
بوونی دیارده دیاردهی بوون نهبێت ،ئێمهش ب ه بێ ناسینی دیاردهی بوون نهتوانین
باسی بوون بکهین ئهوا پێویست ه پهیوهندی نێوان بوونی دیارده و دیاردهی بوون
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بدۆزینهوه .ئهمهش لهوێدا چاکتر دهگونجێت ئهگهر بڵێین ،ڕوونکردنهوهکانی پێشو،
لهبهرڕۆشنایی ئهزموونی ڕاستهوخۆمان لهگهڵ دیاردهی بووندا سهریان ههڵدا .لهوێدا،
ک ه بوونمان ب ه مهرج بۆ بهرجهستهبوون دانهناو وهکو دیارده بینیمان ،دهتوانین له
ڕێگهی چهمکهکانهوه باسیبکهین .ههروهها دهبێت بزانین ،ک ه زانین ب ه تهنیا بوونمان
پێناناسێنێت؛ ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه بوونی دیارده نابێت ب ه دیاردهی بوون.
بوونی دیارده ئۆنتۆلۆجیانهیه .ﻠﻪﻢ وەوە ئێمهﺒﻪﺮەو بهڵگهی ئۆنتۆلۆجی کهشیش
ﺋﻪﻧﺴﻠﻢ و دێکارت ﺪەﯚﻴن .دیاردهی بوون پێویستی ب ه پێشگر ههیه .مهبهستمان
لهوه نیی ه بوون خۆی لهپشتی دیاردهکانهوه شاردبێتهوه(باسمانکرد دیارده بوون
ناشارێتهوه) یان دیارده ئاماژه بۆ بوونێکی دوور دهکات.
 .3کۆجیتۆی پێش تێڕامان و ههستکردن
ههڵبهت ه کهسێک دهتوانێت ئهو پرسیارهمان ئاڕاست ه بکات و بڵێت؛ ئهو گرفتانهی
له سهرهوه ئاماژهمان بۆ کردن پهیوهندییان ب ه چهمکێکی دیاریکراوی بوونهوه
و جۆرێک ئۆنتۆلۆجی ڕیالیزمانهوه ههیه ،ک ه لهگهڵ چهمکی دی��اردهدا هاوتهراز
دانانرێت .لهڕاستیدا ئهوهی بوونی دیارده دهردهخات خۆدهرخستنهکهیه .مادامهکی
ڕاستهقینهمان بۆ فینۆمین ه گهڕاندۆتهوه دهتوانین بڵێین فینۆمین ه ئهو شتهی ه خۆی
دهردهخات)6(.
بۆچی ب ه کورتی نهڵێین بوونی دیارده خۆدهرخستنهکهیهتی؟ ئهمهش دهربڕینی گوت ه
کۆنهکهی بارکلی ی ه “ئهوهی ههی ه ههستپێکراوه“ و ل ه کااڵو بهرگی چهند زاراویهکی
نوێدا ﻧﻴﺷﺎﻧﻤﺎﻧﺪاوە .هوسرڵ و شوێنکهوتوهکانیشی ههمانشتیان کردووه.
پاش داماڵینی فینۆمینۆلۆجیان ه گهیشتونهت ه ئهو باوهڕهی ،ک ه نۆمین ه ڕاستهقین ه
نییهو ئهوهی ههی ه ئهو شتهی ه ل ه ههستکردندا دهردهکهوێت .بهاڵم دهردهکهوێت
گوتهکهی بارکلی ئێم ه ڕازی نهکات ،چونک ه ههموو بیردۆزهیهکی زانین ئاماژه بۆ
جۆرێک سیستهمی مێتافیزیک ل ه پێش خۆیهوه دهکات .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت،
ک ه ئایدیالیزمێک[بۆ نموونه] لهگهڵ داماڵینی بوون بۆ زانین پێویستی ب ه زهمینهیهک
ههی ه ئهو زانینهی ل ه سهر ڕاوهستابێت .ئهگهر یهکێک بهدوای ئهو زهمینهدا نهگهڕێت،
هاوکات جهخت له سهر ئهوهش بکات ئهوهی ههی ه ههستپێکراوه ،ئهوا بناخهی
سهرجهمی ههستکردن ه ههستکراوهکان لهق دهبێت و بهرهو نهبوون دهڕوات .زانین
ب ه خودی زانین ناپێورێت؛ ناخرێت ه بهر ئهزموونی ههستکردنهوه .کهوابوو ،بناخهی
بووﻨﻰ ھﻪستکردن ههستکهرهک ه نییه .دهبێت پێشگری فینۆمینهی هه بێت .لێرهدا
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بۆ خاڵی سهرهتامان دهگهڕێینهوه و دهتوانین ڕێکهوین ،ک ه ههستکهر ئهو بوونهی ه
ت بوونی پێشگره بۆ خۆی .ههروهها
یاساکانی دیاردهی بهسهردا ناسهپێنرێت .ههمانکا 
ههستکهر ئاماژه بۆ بوون ه ههستکراوهکان دهکات ،زانراویش بۆ زانین و زانینیش
بۆ ئهو بوونهی تهوانای زانینی ههیه؛ ئهمهش زانین بۆ ئاگامهندی دهگهڕێنێتهوه.
هوسرڵ گهﻴﺷﺘﻪ ئهو باوهڕهی ئهگهر(نۆیمه) بوونێکی ڕاستهقینهی نهبێت ،نکۆڵی
لهپهیوهندییهکهی به(نۆیهسس) بکرێت ،یاساکانی بوونی ل ه ههستکردندابن ،تهنیا
(نۆیهسس) وهکو ڕاستهقین ه بهرجهست ه دهبێت .بهاڵم یاسای بوونی ئاگامهندی
لهوهدایه ،کهﺋﻪو ﺒووﻧﻪ ب ه ئاگا بێت .ئاگامهندی شێوازێکی تایبهتی ﺠﯚﺮﮏ ﻠﻪ ﺰاﻨﻴن
ﻨﻴﻪ واﺘﺎﻴﻪﻜﻰ ﻧﺎوەﻜﻰ ھﻪﺒﺖ ﻴﺎن ﺘﻪﻧﻴﺎ به خۆ-ئاگایی ناوزهدبکرێت .ڕهههندێکی
پێشگرانهی فینۆمینهی ل ه بوونی(خۆ)دا ههیه )7( .یاسای بوون ل ه ههستیاردا
ﺋﻪوەﻴﻪ ،ک ه ئهو بوون ه ئاگامهنده .با زۆرتر لهم ڕهههندهی بوون وردببینهوه .ئێم ه
گوتمان ئاگامهندی بوونێکی ههستیارانهی ههیه ،تهوانای زانینی ههی ه یان تهوانای
ههی ه بزانێت ،نهک بزانرێت .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت بۆ سهلماندنی بوونی
زانین پێویسته ،واز له پێشخستنی زانین بهێنین .بێگومان ،ئاگامهندی دهتوانێت
خۆی بناسێت بهاڵم ئهم زانین ه ل ه بارهی خۆیهوه جیاوازه .بهوشێوهیهی هوسرڵ
ڕوونیکردۆتهوه ،ههموو ئاگامهندییهک ئاگایی ه لهشتێکهوه .هیچ ئاگامهندییهک نیی ه
ڕوو ل ه بابهتێک نهکات و ناوهڕۆکێکی نهبێت .ههموو شتێکی بێ الیهن و ل ه پهیوهندی
بهدهرهی ناوهوه و دهرهوهی ئاگامهندی ڕهتدهدهینهوه .مێز لهنێو ئاگامهندیدا نییه.
ئهو بیرۆکهیهش نییه نوێنهرایهتی دهکات ،بهڵکو شتێک ه ل ه نێو شوێن و کاتدای ه
و نزیک پهنجهرهک ه دان��راوه .بوونی مێزهک ه بۆ ئاگامهندی بنکهیهکی تهماوی و
نادیاره ،ک ه پێویستی ب ه گهڕان و دۆزینهوهیهکی نهبڕاوه ههی ه تاکو[ئاگامهندی] به
ناوهڕۆکهکهی بگات .ئامادهکردنی ئهم بوون ه تهماوی و نادیاره ل ه بهردهم ئاگامهندییدا
پرۆسهیهﻜﻰ ﻧﻪﺒاوە و ﺒﻪﺮﺪەواﻤﻪ .ههنگاوی یهکهم ل ه کاری فهلسهفهدا دهرکردنی
بابهتهکانه ل ه نێو ئاگامهندییدا و بهستنهوهی ڕاستهقینهی ئاگامهندیی ه ب ه جیهانهوه.
ههموو ئاگابوونێک ئامادهبوون ه لهبهردهم بابهتێکی بهرز و دهرهکییدا و ل ه پێناوی
گهیشتن بهو بابهتهیه .بۆ ئهو مهبهستهش ئاگامهندی خۆی ماندوو دهکات .ئهم
ههڵوێستهی ئاگامهندی ویستدارانهیه ،ڕوو ل ه دهرهوه بهرهو مێزهک ه دهکات؛ ههموو
ئهو دهستهواژانهی دروستیان ﺪەﻜﺎﺖ ،ههڵسوکهوت و خۆئامادهکردنهکانی بهرهو
دهرهوه یان بهرزتر لهخۆیان دهڕوانن ڕوو ل ه مێزهک ه دهکهن و ل ه ناویا دهتوێنهوه.
ههموو ئاگابوونێکیش زانین نیی ه بهاڵم ههموو زانینێکی ئاگامهندان ه زانین ه ل ه بارهی
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بابهتهکهوه .بهههرحاڵ ،بارودۆخی پێویست و ﺘﻪواو ئاگابوون ل ه بارهی بابهتهکهیهوه
ب ه زانین ﺪەﮔﻴﻪﻨﺖ ئهوهیه ،ک ه خۆی بهو زانین ه دابنێت .ئهم ه پێویسته ،چونک ه
ئهگهر ئاگامهندی من ئاگابوون لهوه نهبێت ،کهمن ئاگام ل ه مێزهکهیه ،ئهوا دهبێت ب ه
ئاگابوون لهمێزهک ه ب ه بێ ئهوهی من ئاگام ل ه خۆم بێت .ب ه کورتیهکهی ئاگابوونێکی
بێئاگای ه ل ه خۆ ،کهئهمهش شتێکی لهواتا بهدهره .ئهم ه بارودۆخی ﺘﻪواوه ﺒﯚ زانین
چونک ه خۆ  -ئاگایی من لهوهی ،ک ه ئاگام ل ه مێزهک ه بهس ه بۆ ئهوهی ئاگام ل ه مێزهک ه
بێت .بێگومان ئهم ه بهس نیی ه بۆ ئهوهی من بهو ڕادهیهی بڕیار له سهر خودی بوونی
مێزهک ه بدهم .تهنیا ئهوهنده دهزانم ،ک ه مێزهک ه ل ه بهردهممدایه .ئاگایی ل ه ئاگامهندی
چییه؟ پشت بهستن بهپێشخستنی زانین بهو ههڵهیهمان دهگهیهنێت ،وهکو سپینۆزا،
ی ل ه ئاگامهندی ب ه بیرۆکهی بیرۆک ه یان زانینی زانین دابنێین‘ .ئالهین’ ئهم
ئاگای 
مجۆره باسکردوه“زانین ئهوهی ه بزانیت تۆ دهزانیت ”.لێرهدا توانیومان ه
کێشهیهی به 
پێناسهی تێڕامان ،ئاگایی ل ه ئاگامهندی یان باشتروای ه بڵێین زانینی ئاگاماندی
بکهین .ئهمهش ئاگابوونێکی تهواوه ل ه شتێک ،ک ه ئهو شت ه ئاگامهندی نییه؛ یان
ئاگایی ه ل ه ئاگامهندی ،وهکو بابهتی تێڕامان .ب ه ههمان شێوه ،چۆن ئاگامهندی بۆ
ناسینی جیهان ڕوو لهدهرهوه دهکات ،بۆ ناسینی ئهم بابهتهش دهبێت ل ه خۆیهوه
دهرچێت .بهاڵم ئهو بابهتهی دهیهوێت بیناسێت و بیگاتێ خۆیهتی .دهردهکهوێت
ئهم ڕاڤهکردنهمان الپهسهند نهبێت .ب ه گهڕانهوهی ئاگامهندی بۆ زانین کێشهی
دووهلیستی نێوان خۆ و بابهتمان الدروست دهبێت .ههروهها ،لهگهڵ دامهزراندنی دوو
الیهنی زانهر -زانراو دا پێویستی زاراوهیهکی دیکهش سهرههڵدهدات و لهم دووڕیانهیهدا
گیردهخۆین :دهبێت لهگهڵ یهکێک لهم زاراوانهدا زانراو ،زانهر ،زانهری زانهر بهزانراو
هتد ..ڕاوهستین و لهوهزۆرتر نهڕۆین .سهرجهمی فینۆمینهک ه ب ه نهزانراوی دهمێنێتهوه
و لهبهردهم تێڕامانێکدا دهوهستین ،ک ه خۆ-ئاگا نیی ه یان دهبێت ڕانهوهستین و
زنجیرهکهی(بیرۆک ه و بیرۆکهی بیرۆک ه و بیرۆکهی بیرۆکهی بیرۆکه) بهردهوام
بڕوات .ئهمهش له واتا بهدهره .کهوابوو ،بۆ پێویستییهکانی دامهزراندنی بناخهی
ئۆنتۆلۆجیان ه بۆ ئاگامهندی پێویستییهکی دیک ه زیاد دهکهین :ئهویش دامهزراندنی
ئهپستمۆلۆجییانهیه .ئایا پێویست ه یاسای دووالیهنی بۆ ئاگامهندی دابنێین؟ ئاگایی
ل ه خۆ دووالیهنی نییه .ئهگهر بمانهوێت ل ه زنجیره نهبڕاوهکانیش دووربکهوینهوه
دهبێت پهیوهندییهکی ڕاستهوخۆ و نا-ئهپستمۆلۆجییانهی(خۆ) لهگهڵ خودی خۆدا
ههڵبهستین .ئاگامهندی خۆی دهخات ه بهر تێڕامانهکهی خۆی و دهبێت هبابهت بۆ
خۆی .لێرهدا دهتوانم حوکم به سهر ئهو ئاگامهندییهدا بدهم ،ک ه بووه به بابهتی
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تێڕامانهکهم .دهڵێم؛ من شهرم ل ه خۆم دهکهم ،شانازی پێوه دهکهم ،دهمهوێت یان
نامهوێت و هتد .ئاگامهندی ڕاستهوخۆش ،ک ه من ل ه ههستکردنهکهدا ههم ه ڕێگهم
نادات ئهم حوکمان ه بدهم .ههستکردنهکهم ناناسێت و ئاڕاستهی دهرهوهی ناکات.
ت خود-ئاگاییه.
ب ه کورتییهکهی ،ههموو ئاگاییهک لهبابهتێکی دهرهکییهوه ههمانکا 
ئهگهر جگهرهکانی نێو پاکهتهک ه بژمێرم ئهوا من خهسڵهتێکی دهرهکی ئهو جگهرانهم
دهرخستوه :ژمارهیان دوانزهیه .ئهم خهسڵهت ه ل ه دهرهوهی ئاگامهندی مندای ه و له
نێو جیهانه .دهگونجێت من ئاگام لهژماردن نهبێت .منداڵ ،ک ه دهتوانێت دوو ژماره
بخات ه سهر یهکدی لهوانهی ه نهتوانێت بۆمان باسبکات چۆن بهو ئاکام ه گهیشتوه.
تاقیکردنهوهکهی ‘پیاجێت’ و هاوکێشهکهی ‘ئهلهین’ زانین ئهوهیه ،بزانیت تۆ
دهزانیت” ڕهتدهداتهوه .ههمانکات ،ک ه ژمارهی جگهرهکان بۆ من دهردهکهوێت بیر
ل ه کۆکردنهوهیان ناکهمهوه .ئهگهر لێم بپرسن “تۆ چی دهکهیت؟” لهوهاڵمدا دهڵێم،
“دهیان ژمێرم ”.ئهم وهاڵم ه تهنیا ئاوهڕ لهو ئاگایی ه خێرا تێپهڕیوه ناداتهوه ،کهمن
ل ه تێڕامانهکهمدا ههمه.
ئهو جۆره ئاگاییانهش دهگرێتهوه ،ک ه خێرا بهبێ ئهوهی تێیان بڕوانم تێدهپهڕن.
تێڕامان پێش ئهو ئاگامهندیی ه ناکهوێت ،ک ه تێی دهڕوانێت .ئهوهی ئهو ئاگامهندیی ه
دهردهخات تێڕامانهکهنییه .بهڵکو بهپێچهوانهوه ئهوهی تێڕامان دههێنێتهکایهوه
ئاگامهندییه ،ک ه لهتێڕامان بهدهره؛ کۆجیتۆی پێش تێڕامانه ،ک ه دهبێت ب ه مهرج
بۆ سهرههڵدانی کۆجیتۆی دێکارتی )8(.ئهمهش وهکو ئهوه وای ه بڵێین بۆ ئهوهی
بتوانیت شتهکان بژمێریت پێویست ه ئاگایی ژماردنت ههبێت .دهشێت ههندێک ئهم ه
بهسوڕانهوهیهکی بازنهیی دابنێن .ئایا پێویست ناکات من بۆ ئهوهی ئاگایی ژماردنم
ههبێت ،شتهکان بژمێرم؟ ئهم ه ڕاسته .بهاڵم ئهم ه سوڕانهوهی بازنهیی نیی ه و
ئاگامهندیش بۆ ئهوهی ههبێت ،ب ه شێوهیهکی بازنهی دهسوڕێتهوه .دهتوانین ئهم
بۆچوون ه بهمشێوهی ه ڕوونبکهینهوه :ههموو بوونێکی ئاگامهند ،ئاگاییه ل ه بوون.
لێرهوه تێدهگهین بۆچی ئاگایی ئاگامهندی ڕوو ل ه دهر نییه؛ چونکه ئهو ئاگاییهو
ئاگاماندی یهک شتن .ئهو لهههمانکاتدا خۆی وهکو ئاگامهندی و بابهتی ئاگاییهکهشی
دهبینێت .پێویستی زمانهوانی زۆری لێکردوین باسی ئهو جۆرهئاگامهندیی ه بکهین ،ک ه
بۆ ناسینی بابهتهکهی ڕوو لهدهر نییه .لهبهر ئهم پێویستیهشه لهﮔﻪڵ بهکارهێنانی
“ ئاگایی ل ه خۆ” ،وشهی “له“ دهخهین ه کهوانهوه .ئاگایی ل ه خۆ(یان خۆ-ئاگایی)
شتێکی نوێ نییه .شێوازێکی بوونی ئاگامهندانهی ه له ئاستی ههبوویهکدا .وهکو
چۆن بابهتێکی دهرهکی سێ ڕهههندی ههیه ،ڕهههندهکانی ئاگایی ل ه خۆ مهبهست
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و چێژ و خهمخۆرییه ،ک ه ڕاستهوخۆ بهم ئاگاییهوه بهستراون .ئهگهر مهبهست
ل ه نێو ئاگامهندییدا نهبێت ،ئهوا بوونی مهبهست دهبێت ب ه خودی ئاگامهندی .با
واتێنهگهین ،ک ه هۆکارێکی دهرهکی(وهکو گرفتێکی ئۆرگانیکی ،هاندهرێکی شاراوه
یان ئهزموونێکی ژیان) ئهو ڕووداوه دهروونییهی ،وهکو چێژ دروستدهکات و دهبێته
هۆکار بۆ سهرههڵدانی ئاگایی ل ه خۆوه.
ئهگهر وا بێت ئهوا خهسڵهتی ئاگایی ل ه خۆ بۆ ههستکردنمان ب ه مێزهک ه زیاد دهکهین
و دهکهوینهوه نێو وههمی پێشخستنی زانین .ههروهها ،دانانی ڕووداوێکی دهروونی
ب ه شت ،وهکو چۆن کاغهزێک ب ه سور دادهنێین ،ئهویش به ئاگایی دابنێن چێژ،
لۆجیکانهش له ئاگایی چێژهوه جیا ناکرێتهوه .ئاگایی ل ه چێژ پێکهاتهی چێژه،
شێوازی بوونهکهیهتی ،وهکو جهستهی نهک فۆرم بۆ شتێک .چێژ پێش ههستکردن
ب ه چێژ یان ئاگایی ل ه چێژهوه پهیدا نابێت .تهنانهت ،وهکو الیهنێکی هێزهکیش
پێش ئاگاییهک ه نادۆزرێتهوه .چێژێکی هێزهکی دهتوانێت ،وهکو ئاگایی ل ه بوونی
هێزهکی چێژهک ه ههبێت .الیهن ه هێزهکییهکانی ئاگامهندی ،وهکو ئاگایی لهو الیهن ه
هێزهکییانهﺪا ھﻪن.
به پێجهوانهشهوه ،بهو شێوهیهی له پێشتر ئاماژهم بۆ کرد ،پێویست ه خۆمان ل ه
پێناسهکردنی چێژدا بهو ئاگاییهی ل ه بارهیهوه ههمان ه دوورخهینهوه .ئهگهر ئهم کاره
نهکهین بۆ ئایدیالیزم و پێشخستنی زانین دهگهڕێینهوه .پێویست ناکات چێژ لهو
دیو خۆ-ئاگاییهکهیهوه بشارینهوه؛ چێژ نوێنهری بابهتێکی دهرهکی نییه ،ڕووداوێکی
کۆنکریتییه و پڕو ڕههایه .چێژ بوونی خۆ ئاگایی ه و خۆئاگاییش یاسایهک ه بۆ
بوونی چێژ .ئهمهش هایدیگهر چاک بۆی چووه ،ک ه دهنوسێت(با ل ه دازاین ،نهک
ئاگامهندی بدوێین“ :).چۆنییهتی (ناوهڕۆکی) ئهم بوونه ،ئهگهر بتوانین ب ه گشتی
ل ه سهری بدوێین پێویست ه وهکو بوونی تهماشابکرێت ”.وات ه ئاگامهندی شتێکی
ڕووتکراوه نییه ،لهنێو بووندای ه و خۆی ناوهڕۆکی دروستدهکات .ئهویش سهرجهمی
پرۆژه گونجاوهکانییهتی .ئهم ه ئهوه دهگهیهنێت بوونی ئاگامهندی بهپێچهوانهی ئهو
بوونهوهیه ،ک ه ل ه بهڵگهی ئۆنتۆلۆجیدا دهسهلمێنرێت.
مادامهکی ئاگامهندی ل ه پێش بووندا نییه ،بوونیشی سهرچاوهی ههموو پرۆژهکانه،
ﺋﻪوا بوونی ناوهڕۆکێتی .هوسرڵ ئهمهی به“پێویستی هۆکار” ناوزهدکردوه ،بۆ ئهوهی
ناوهڕۆکی چێژ بدۆزینهوه پێویست ه ئاگایی لهو چێژهوه ،وهکو هۆکارێکی پێویست
ههبێت .یاسا الیهنێکی بهرزی زانینه؛ ئاگایی ل ه یاساوه ههیه ،بهاڵم یاسای ئاگایی
نییه .لهبهرئهمه ،مهحاڵ ه بێجگ ه لهخودی ئاگامهندی هاندهرێکی دیک ه بۆ ئاگامهندی
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ساخبکهینهوه .ئهگهر ئهم ه نهکهین ،لهم حاڵهتهدا جۆرێک له ئاگایی دێتهکایهوه،
ک ه ئاگای ل ه خۆی نابێت .تاکو ڕادهیهکیش ئاگای ل ه بوون نابێت .لێرهدا دهکهوین ه
نێو وههمی ئهو بۆچوونهی باوهڕی ب ه نهبزێوی ئاگامهندی و نیوه  -ئاگامهندی
ههیه .بهاڵم ئاگامهندی ههمیش ه ئاگامهندییه ،بێجگ ه ل ه خۆی هیچی دیک ه سنورداری
ناکات .نابێت ﺴﻪﺮﺒﻪﺴﺘﻰ ئاگامهندی ب ه پێکهات ه یان پێکهێنان ﺪاﺒﻧﻴن چونک ه
ئاگامهﻧﺪی پێش بوونی خۆی ناکهوێت .تهنانهت ئهم سهربهستییهی ،ک ه ئهوه
دهگهیهنێت خۆی ئافهریدکردبێت کردهوه نیی ه چونک ه ئاگامهندی خۆی بهکردهوه
نابێت .ئاگامهندی بوونێک ه سهربهخۆ ،ئهمهش خهسڵهتێکی بنهڕهتی ئهم بوونهی ه.
بۆ دەرخستنی ئهم خهسڵهت ه زاراوهی”هۆکاره بۆ خودی خۆی” بهکارنههێنین ،ک ه ب ه
ئاکاممان ناگهیهنێت .لهم ڕووهوه باشتره بڵێین :بوونی ئاگامهندی لهئاگامهندییهوه
دهردهچێت .ههروهها ئهوهش دهگهیهنێت ،ک ه ئاگامهندی ل ه نهبوونهوه دهرنهچووه.
نهبوونی ئاگامهندی پێش ئاگامهندی نییه .پێش ئاگامهندی بوون ههیه ،ک ه ئاماژه بۆ
نهبوونی ئاگامهندی ناکات .ئهگهر نهبوونی ئاگامهندی ههبێت ،پێویست ه ئاگامهندییهکی
ل ه پێشتر ههبووبێت ،ک ه ئێستا نییه .ئاگامهندی ئێستاش بۆ ئهو ئاگامهندیی ه
نهبوون ه گهواهی بدات .ئاگامهندی پێش نهبوون دهکهوێت و ل ه بوونهوه دهرچووه.
ڕازیبوون بهم ئاکامانه ،بۆ ههندێک دژواره .بهاڵم ڕاستییهکهیان ئاشکرادهبێت ئهگهر
ورﺪتر لهنزیکهوه سهرنجیان بدرێتێ .پارادۆکسهک ه لهگهڵ ئهو ههبووانهدا نییه ،ک ه
بوونی خۆیان دهخهن ه گهر ،بهڵکو ل ه وهدایه ،ک ه جۆرێکی ﺪﻴﻜﻪﻴﺎ ن نییه .ئهوهی
مهحاڵ ه بیریلێبکرێتهوهههبوویهکی ناچاالکه؛ ههبوویهک  ،ک ه هیچ هێزێکی نهبێت و
بوونی خۆی بهردهوام بکات و بیپارێزێت .ئهوهی لهدهرهوهی بیرکردنهوهدای ه یاسای
نهبزێوییه .ئایا ئاگامهندی ،ئهگهر ل ه شتێکهوه پهیدا نهبووبێت ،چۆن هاتۆت ه کایهوه؟
لهنێو بێ  -ئاگایی یان فسیۆلۆجیهوه هاتووه؟ ئهگهر ئهو پرسیارهش بکهین ئایا
ئهمان ه ل ه کوێوه هاتون؟ لهوهاڵمدا ب ه چهمکی بوونێکی نهبزێو دهگهین .لهوهزۆرتر
نازانین چۆن ئهو بێ-ئاگایی ه یان فزیۆلۆجیی ه پهیدابووه .ئهمهش بهڵگهی
چاکتر دهسهلمێنێت )Contingentiamundi(9.لهگهڵ ڕهتدانهوهی ئهو
بۆچوونهدا ،ک ه زانین پێش دهخات ،بوونی زانهرمان دۆزییهوه و بهرانبهر ئهو ڕههایه
ڕاوهستاین ،ک ه بیریاره ھﯚشهکییهکانی سهدهی حهڤدهههم به بابهتی زانینیان
ناوزهدکرد .بهاڵم لهبهر ئهوهی پرسیارهک ه سهبارهت ئهو ڕههای ه ل ه بارهی بوونیهوهیهتی
نهک ناسینی ،ئهوا ڕهخنهکهمان لهسهر ئهوه نییه ،ک ه ئهو بوون ه ڕههای ه ب ه ناسین
ڕههایهتی خۆی وندهکات و پهیوهندی خۆی لهگهڵ زانیندا دروستدهکات .لهڕاستیدا،
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بوونی ئهم ڕههای ه لهسهر بوونیادێکی لۆجیکی ڕانهوهستاوه ،پهیوهندی ب ه زانینهوه
نییه ،بهڵکو بهو خۆیهوه ههیه ،کهخاوهنی ئهزموون ه کۆنکرێتییهکانه .ههروهها لهبهر
پهیوهندییهکهی بهئهزموونهکهوه ڕێژهیی نیی ه چونک ه خۆی ئهزموونهکهیه .ب ه ههمان
شێوه ڕههایهکی له ناوهڕۆک بهدهر نییه .ههڵهی ئۆنتۆلۆجی فێرگهی هۆشهکی
دێکارت لهوهدا نیی ه ئهم ڕههای ه ب ه بوونێکی ل ه پێشتر لهناوهڕۆک داﻨﺎﺒﺖ ،بهڵکو
ئهو ڕههای ه ناوهڕۆک نییه .ئاگامهندی ناوهڕۆکی نییه ،ئهوهی ههیهتی دیاﺮدهیهکی
ڕووته .بوونیشی بهخۆدهرخستنهکهیهوه بهستراوه .ئاگامهندی دیاردهی ه و بۆشاییهکی
گهورهیه(چونک ه ههموو جیهان لهدهرهوهی ئهودایه) لهبهر ئهوهی بوونی و دیاردهی
بوونی یهک شتن و جیاوازییان نییه ،ئاگامهندی ڕههایه.
*ئهم نووسین ه بهشێكی بچوك ه ل ه كتێبی”بوونو نهبوون”ی سارتهر ،ك ه د.محهمهد
كهمال كردویهتی ه كوردی ،كتێبهك ه زیاتر ل ه ههزار الپهڕه دهبێت ،بڕیاره لهئایندهیهكی
نزیكدا لهدهزگای سهردهم چاپبكرێت .ئهم بهشهی نوسینهكهش لێرهدا بهرهزامهندی
وهرگێڕی كتێبهكهو دهزگای سهردهم باڵوكراوهتهوه.

پەڕاوێزەکان:
( )1زاراوهی (یهکانهگی)م بۆ مۆنیزم و (دی��ارده) بۆ فینۆمین ه بهکارهێناوه.
یهکانهگی بۆچوونێکی ئۆنتۆلۆجییانهیه ،ک ه فرهالیهنی و زۆری دیاردهکان بۆ یهک
بنهڕهت دهگهڕێنێتهوه .ئهمهش ب ه پێچهوانهی بۆچوونی دووهلیستانهیه ،ک ه باوهڕی
ب ه دوو بنهڕهتی جیاواز بۆ ههبووهکان ههیه(.وهرگێڕ)
( )2لێرهدا سارتهر ئاماژه بۆ بۆچوون ه دووهلیستییهکهی کانت دهک��ات ،ک ه
بوون و دی��اردهی ب ه نۆمین ه و فینۆمین ه داناوه(.نۆمینه) ڕاستی و بنهڕهتی
نهناسراوی دیاردهکان ه لهو دیو دهستهاڵتی زانینی مرۆڤهوه .بۆ ئهمهش بڕوانه:
Immanuel Kant. Critique of Pure Reason, translated
.by Norma Kemp Smith
.London: Macmillan, 1963. A: 235, B: 294
( )3نۆمینهڵیزم وشهیی التینییه ،ئهو بۆچوونهیه ،ک ه چهمک ه ههمهکییهکان بهڕاست
ل �هدهرهوه یان لهنێو بیرکردنهوهدا دانانێت .ههرچهمکێی ههمکی(وهکو ئهسپ)
(ناوه)،ک ه بۆ بابهت ه ههندهکییهکانی ئهو جۆره دانراوه.
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( )4ڕهنگی سور ،وهکو دیاردهیهکی سور ل ه بابهتێکی سوردا ل ه (ڕهنگی سور ب ه
گشتی)یهوه وهرگیراوه .مهبهستی سارتهر لهم نموونهیهدا گهڕانهوه بۆ بۆچوونهکهی
ئهفالتون سهبارهت بوونی چهمکه ههمهکییهکان لهودیو ههندهکییهکانهوه نییه،
چونک ه سارتهر باوهڕی به ناوهڕۆکی بهرز بۆ دیاردهکان نییه .ئهو دهیهوێت جیاوازی
و لێکچونی(بۆ نموونه) گوڵێکی سور لهگهڵ سور ب ه گشتی ڕوونبکاتهوه( .وهرگێڕ)
( )5کانت لهو باوهڕهدای ه لهودیو دیاردهکانهوه ڕاستهقینهیهکی شاراوه و نهناسراو
ههیه ،ک ه سهرچاوهی بوونی دیاردهکان ه و بهنۆمین ه ناوزهدی دهکات( .وهرگێڕ)
( )6زاراوهی(فینۆمینه) ههمان واتای(دیارده)ی ههیه .بهاڵم ههندێک جار ،هایدیگهر
و سارتهر ب ه دوو شتی جیاوازی دادهنێن .بۆ نموون ه نهخۆشی فینۆمینهیه ،ک ه ب ه
چهند شێوهیهک خۆی دهردهخات ،وەﻜو سهریهشه ،بهرزبوونهوهی گهرمایی لهش یان
ڕشانهوه .ههموو ئهم شێوان ه دیاردهکانی ئهو فینۆمینهیهن (نهخۆشیهکه) ،کهله
ڕێگهیانهوه خۆی دهردهخات( .وهرگێڕ)
( )7هوسرڵ بابهتی ههستپێکراو یان ئهو دیاردهیهی لهبهردهم ئاگامهندییدا خۆی
قوتدهکاتهوه و فینۆمینۆلۆجییانه دهناسرێت ناو ناوه(نۆیمه) و چاالکی ئاگامهندیش
ل ه ناسینی ئهو بابهت ه دهرهکییهدا به(نۆیهسس) ناوزهد کردوه .هاوکات هیچ الیهنێکی
لهم دوانهی نهکردووه ب ه قوربانی الیهنهکهی دیکه( .وهرگێڕ)
( )8کۆجیتۆکهی دێکارت(من بیردهکهمهوه ،کهوابوو من ههم) ل ه ئاکامی تێڕامانی
ئاگامهندییهوه بۆ بوونی خۆ یان(خود) سهرههڵدهدات .بهاڵم سارتهر دهیهوێت ئهوه
بسهلمێنێت ،ک ه خۆ یان ئاگامهندی پێش ئهم تێڕامان ه جۆرێک ل ه ئاگایی ل ه بارهی
ﺨﯚﻴﻪوە ههیه ،ک ه پێویستی ب ه تێڕامان نییه( .وهرگێڕ)
( )9ئهم ه بهڵگهیهک ه بۆ بوونی ئافهریدکهر ب ه ڕێگهی ههبووهکانهوه .ههرچهنده
ئهم بهڵگهیه ب ه بهڵگهی الﻴﺒﻧﻴﺰ (  )1716 1646-دادهنرێت ،بهاڵم بنهڕهتی
بیرۆکهکهی بۆ ئهریستۆ دهگهڕێتهوه .دهتوانین ب ه شێوازێکی بهڵگهی کۆسمۆلۆجی
دابنێین .زاراوهک ه التینیی ه و واتایههڵکهوتووه دهبهخشێت .ههرشتێک ههڵکهوتووبێت
پیویستی ب ه بوونێکی دیکهی ه پشتگیری بکات .ئهمهش لهالی ههندێک بیریاره
موسوڵمانهکانی ،وهکو فارابی و ئبن سینا و ئهل جوهینی بووه ب ه بهڵگ ه بۆ
سهلماندنی بوونی ئافهریدکهر( .وهرگێڕ)

*ئهم نووسین ه بهشێكی بچوك ه ل ه كتێبی”بوونو نهبوون”ی سارتهر ،ك ه د.محهمهد
كهمال كردویهتی ه كوردی ،كتێبهك ه زیاتر ل ه ههزار الپهڕه دهبێت ،بڕیاره لهئایندهیهكی
نزیكدا لهدهزگای سهردهم چاپبكرێت
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فهلسهف ه چییه؟
كارل یاسپهرس
لە ئەڵمانییەوە :کاوە جەالل
ی بێت
مرۆڤ كۆك نیی ه سهبارهت بهو پرسیاره ك ه داخۆ فهلسهف ه چ 
ی بهدهر
ی وهاڵم 
ی ههبێت .مرۆڤ ل ه فهلسهف ه چاوهڕوانی 
و چ بههایهك 
ی
ی بێبابهت ووهالوه 
ێ گرنگیپێدان وهك هزر 
ل ه ئهندازه دهكات یان بهب 
ی
ی نائاسای 
ی كهسان 
ی بهواتا 
دهنێت؛ مرۆڤ ب ه شهرمهوه وهك تهقهال 
ی خهونبینان
ی زیادهڕۆ 
ی وهك بیركردنهوه 
دهیبینێت یان ب ه بێڕێز 
ی
دایدهنێت؛ مرۆڤ فهلسهف ه وهك شتێك دادهنێت ك ه گوای ه مهسهل ه 
ههموو كهسێك ه و لهبهر ئهم هۆی ه داوا دهكات ،ك ه فهلسهف ه پێویست ه
ی لێتێگهیشتن بێت ،یان وهك هێنده ئاڵۆز دایدهنێت
ئاسان و شیاو 
ی بێواتا .ئێم ه
ی دهبێت ب ه كارێك 
ك ه ئیتر گوای ه خهریكبوون پێوه 
ی لێدهنرێت ،نموونهگهل
ی فهلسهف ه 
ی دهتوانین لهوهوه ك ه ناو 
بهڕاست 
ی ئاوها دژبهر ببینین.
بۆ نرخاندن 
ی ب ه زانست ههیه ،ئهوهی ه
نالهبارترین شت بۆ كهسێك ك ه باوهڕ 
ی نهخستۆتهوه،
ی چواندوو 
ی بهگشت 
ك ه فهلسهف ه هیچ سهرهنجامێك 
ی نههێناوهت ه ئاراوه ك ه مرۆڤ بتوانێت بیزانێت
ی ئهوتۆ 
واتا شتێك 
ی خۆیاندا
و بهمهش ببێت ب ه خاوهنی .كاتێك زانستهكان ل ه كایهكان 
ی ناسێنراویان بهدهستهێناوه ،ئهوا
ی جهخت و بهگشت 
مهئریف ه 
ی ههزاران ساڵ بهم ئهنجامان ه
ی تهقهال 
فهلسهف ه ب ه پێچهوانهوه سهربار 
ی لهوه بكرێت ك ه ل ه فهلسهفهدا
نهگهیشتووه .بێگومان ناشێت نكۆڵ 
ی تهواو زانراو نییه .ئاخر ئهو شت ه
هیچ تهباییهك سهبارهت ب ه ئۆبژێكت 
ی ئهم
ی ل ه الیهن ههموو یهكێكهوه دهناسێنرێت ،ب ه خود 
ك ه ب ه زهروور 
ی فهلسهف ه نییه ،بهڵكو
ی و چید 
ی زانست 
ناساندن ه بووه ب ه مهئریفهیهك 
ی زانینن.
ی ئهو شتان ه ك ه شیاو 
ی تایبهتی 
تهنیا ڕوو دهكات ه كای ه 
ی
ی زانستهكانهوه ،كارهكتهر 
ی فهلسهفهیی ،ب ه پێچهوان ه 
ههروهها هزرین 
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ی
ی تێدا نیی ه ك ه ئێم ه پێش پزیشك 
ی نییه .هیچ گومان 
ی پێشكهوتن 
پرۆسهیهك 
گریكی هیپۆكراتێسمان داوهتهوه ،بهاڵم ئێم ه زۆر كهم دهتوانین ببێژین ك ه زۆرتر ل ه
پالتۆن تێپهڕیوین .ئێم ه تهنیا لهو كهرهس ه زانستییهدا ل ه پێش پالتۆنهوهین ك ه ئهو
ی فهلسهفاندندا بهدهگمهن توانیبێتمان ب ه ئهو
ی دههێنێت ،بهاڵم ڕهنگ ه ل ه خود 
بهكار 
بگهینهوه.
ی فهلسهفه،
ی فهلسهف ه بگهڕێتهوه ك ه هیچ شێوهیهك 
ی بابهت 
ئهوه دهبێت بۆ سروشت 
ی
ی ل ه الیهن ههمووانهوه نهناسێنراوه .ئهو جۆره 
ێ دژبهر 
جیاواز ل ه زانستهكان ،بهب 
ی زانستی،
جهختی ك ه پێویست ه مرۆڤ ل ه فهلسهفهدا پێیبگات ،جیاوازه ل ه جهختی 
واتا ههمان جهختییهك نیی ه بۆ ههموو زهینێك ،بهڵكو مسۆگهركردنێك ه ك ه سهرجهم
ی مرۆڤهك ه ل ه سهرگرتنیدا بهشداره .كاتێك مهئریف ه زانستییهكان ڕوو دهكهن ه
كرۆك 
ی ئهو بابهتان ه ب ه هیچ شێوهیهك بۆ ههمووان
ی تایبهت ب ه خۆیان و زانین 
بابهتگهل 
ی
زهروور نییه ،ئهوا ب ه پێچهوانهوه مهسهلهك ه ل ه فهلسهفهدا ڕوو دهكات ه سهرجهمێتی 
ی
ی مرۆڤ ه وهك مرۆڤ ،یان مهسهلهك ه ڕوو دهكات ه ڕاست 
بوون و ئهم بوونهش كێش ه 
ی مرۆڤ
ی زانست 
ی دیاردهدات ،ئیتر قووڵتر ل ه ههر مهئریفهیهك 
و ئهوجا كاتێك ڕاست 
دهههنگوێت.
ی گۆڕانپێدراو بهنده ب ه زانستهكانهوه .فهلسهف ه لێرهدا زانستهكان
بێگومان فهلسهف ه 
ی پێشكهوتوویاندا وهك پێشمهرج دادهنێت ،واتا لهنێو ئهو دۆخهدا ك ه
لهنێو دۆخ 
ی فهلسهف ه
ی ئهم ه مهغزا 
ئهوان ل ه ههر سهردهمێكدا پێیگهیشتوون ،بهاڵم سهربار 
ی ههیه .پێش ههموو زانستهكان ،كاتێك مرۆڤان بێدار دهبنهوه،
ی دیك ه 
سهرچاوهیهك 
فهلسهف ه سهرههڵدهدات.
ی سهرنجڕاكێش ئهم فهلسهفهی ه ك ه بهدهر ل ه زانست ههیه،
با ب ه چهند دیاردهیهك 
بهێنین ه پێش چاومان:
ی وهك بهتوانا بۆ
ی ههموو یهكێك خۆ 
یهكهم :ل ه مهسهل ه فهلسهفهییهكاندا نزیك ه 
ی تێگهیشتن
بڕیاردان دهبینێت .كاتێك مرۆڤ ئیئتراف بهو ههقیقهت ه دهكات ك ه مهرج 
ل ه زانستهكاندا بریتیی ه ل ه فێربوون و ڕاهێنانپێكردن و مێتۆد ،ئهوا مرۆڤ پابهند ب ه
ی
ی بكات و دهتوانێت ههڵوێست 
ێ مهرج بهشدار 
ی بهب 
فهلسهفهوه داوا دهكات ك ه خۆ 
ی
ی خۆ ،پێشمهرج 
ی خۆ و ئهزموون 
ی خۆ ،قهدهر 
ی پیشان بدات .لێرهدا مرۆڤبوون 
خۆ 
كافین.
ی فهلسهف ه بۆ ههموو یهكێك.
ی بۆ كراوهی 
ئێم ه دهبێت ئیئتراف بكهین ب ه داواكار 
ی فهلسهف ه دهیانگرن ه بهر ،تهنیا كاتێك
ی فهلسهف ه ك ه پسپۆران 
ئاڵۆزترین ڕێگهكان 
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ی
ی چۆنێتی 
ی مرۆڤبوون بڕۆن ،مرۆڤبوونیش بهڕێ 
مهغزایهكیان دهبێت گهر ب ه ئاڕاست ه 
ی دهكرێت.
ی لهنێو بووندا دیار 
ی خۆ 
جهختبوونییهوه ل ه بوون و خود 
ی
ی دهبێت ههردهم ڕهسهن بێت ،ههموو یهكێك دهبێت خۆ 
ی فهلسهفهی 
دووهم :هزرین 
ی بكات.
ڕیالیزه 
ی ڕهسهن ل ه
ی زۆر سهرنجڕاكێش ه بۆ فهلسهفاندن 
ی مندااڵن نیشانهیهك 
پرسیار 
ی
ی منداڵهوه ئهوه دهبیسترێت ك ه بهگوێره 
ی مرۆڤهوه .زۆر جار ل ه دهم 
الیهن خود 
ی فهلسهفاندنهوه .بۆ ئهم ه چهند نموونهیهك
ی ڕاستهوخۆ دهچێت ه نێو قوواڵی 
مهغزاك ه 
دههێنمهوه:
ی
ی دابنێم ك ه من كهسێك 
منداڵێك سووڕدهمێنێت“ :من ههمیش ه ههوڵ دهدهم وا 
ی ئهم ه من ههمیش ه ههر خۆمم” .ئهم كوڕه ڕوو دهكات ه
ی سهرهڕا 
دیكهم و كهچ 
ی بوون لهنێو خودئاگاییدا .ئهو ل ه بهردهم
ی – ئاگای 
ی سهرجهم جهخت 
سهرچاوهیهك 
ی دیكهوه لێیتێبگات.
ی منبووندا ڕاماوه و دهیهوێت لهنێو خۆیهوه نهك ل ه شتێك 
مهتهڵ 
ئهو كوڕه پرسیاركهران ه ل ه بهردهم ئهم سنوورهدا وهستاوه.
ی
ی خولقاندن دهگێڕرێتهوه :خودا سهرهتا ئاسمان و زهمین 
ی چیرۆك 
ی د
بۆ منداڵێك 
ی ههبوو؟” ئهم
ی پێش سهرهتا چ 
خولقاند  ...بهاڵم منداڵهك ه كتوپڕ دهپرسێت“ :ئ ه 
ی
ی نهسرهوتن 
ی كرد ،ئهزموون 
ی بهردهوام 
ی پرسیاركردن 
ی بێدوایهكێتی 
كوڕه ئهزموون 
ی دوایهمین بگات.
زهین سهبارهت بهوه ك ه ناتوانێت ب ه وهاڵمێك 
ی دارستان پیاس ه دهكرێت و منداڵهك ه
ی سهوزاییهك 
ی دیكهدا بهرهو ڕوو 
لهتهك منداڵێك 
ی ‘ئێلفهكان‘ (  )1بۆ بگێڕرێتهوه ك ه شهوان ه لهنێو
ی لهباره 
دهخوازێت ئهفسانهیهك 
ی خۆیان دهكهن .بهاڵم كیژهك ه دهبێژێت“ :جا خۆ ئهوان ه نین”.
دارستانهكهدا سهما 
ی خۆر
ی بزووتن 
ی بۆ دهكرێت ،ههروهها ڕهچاو 
ی جیاواز 
ی ڕیالێتیگهل 
بهاڵم ئێستا باس 
ی بۆ ڕوون دهكرێتهوه ك ه داخۆ خۆر ببزوێت یان زهوی
دهكرێت ،ئهو پرسیارهش 
ی
ی بۆ ڕوون دهكرێتهوه ك ه پیشان 
ی خۆیدا بسووڕێتهوه ،پاشان ئهو هۆكارانهش 
بهدهور 
ی خۆیدا دهبزوێت .بهاڵم كیژهك ه پهیوهست
ی گۆئاسای ه و ب ه دهور 
ی زهو 
دهدهن ،شێوه 
ی ب ه زهوییهكهدا دهكێشێت:
بهمهشهوه دهبێژێت“ :ئهم ه هیچ ڕاست نییه“ ،ئهوجا پێ 
ی سرهوتووه ،من تهنیا باوهڕ بهوه دهكهم ك ه ب ه چاو دهیبینم” .بهاڵم ئێستا
“زهو 
ی دلۆڤانیش ناكهیت ،ئاخر تۆ ئهویش
ی دهدرێتهوه“ :كهوات ه تۆ باوهڕ ب ه خودا 
وهاڵم 
ی بڕواوه دهبێژێت“ :گهر ئهو
ب ه چاو نابینیت” .كیژهك ه وڕدهمێنێت و ب ه ئهوپهڕ 
ی تهنیوه:
ی لێرهبوون ئهم منداڵ ه 
نهبووایه ،ئهوسا ئێم ه لێره نهدهبووین” .هۆشسامی 
ی پرسیارهكهش
ی خۆیهوه نییه .منداڵهك ه ههروهها ل ه جیاوازی 
ی خود 
لێرهبوون بهڕێ 
29

تێگهیشت ،واتا :داخۆ مهسهلهك ه ڕوو بكات ه بابهتێك لهنێو جیهاندا یان ڕوو بكات ه
بوون و لێرهبوونمان لهنێو سهرجهمدا.
ی ئهم
ی دیك ه دهڕوات بۆ سهردان و بهسهر پیلكانهیهكدا سهردهكهوێت ،ل ه ڕهوت 
كیژێك 
ی دهردهكهوێت ك ه ههموو شتێك بهردهوام دهگۆڕرێت ،ڕادهبوورێت و
سهركهوتنهدا بۆ 
بهسهردهچێت ههروهك ههرگیز نهبووبێت .ئهوجا كیژهك ه دهبێژێت“ :بهاڵم خۆ دهبێت
ی چهسپ ههبێت  ...ك ه ئیتر من ئێستا بۆم دهلوێت بهسهر پیلكانهكاندا بۆ
شتێك 
ی پوورم سهربكهوم ،دهبێت ئهم ه لهنێو یادوهریمدا بپارێزم” .لهنێو ڕابوردندا ڕامان
ال 
ی داماو دهگهڕێت.
ی یونیڤێرساڵ بۆ ڕێگهچارهیهك 
و ڕاچهنین ل ه لهناوچوون 
ی مندااڵن
ی دهوڵهمهند 
ێ ئهم جۆره حاڵهتان ه كۆبكاتهوه ،دهتوانێت فهلسهفهیهك 
ك
بگێڕێتهوه .وا دیاره ئهو بهربێژیی ه ك ه گوای ه مندااڵن ئهمهیان ل ه دایك و باوكیان
ێ جیددییهكان نییه .ئهو بهربێژیی ه
ی بۆ ئید 
ی دیك ه بیستووه ،چواندن 
یان ل ه كهسێك 
ی بۆ دهچێت ئهم مندااڵن ه نافهلسهفێنن و پێدهچێت ئهم جۆره دهربڕینان ه
ك ه وا 
ی بلیمهتییهكن
ی ههقیقهتێك ناكات :مندااڵن زۆر جار خاوهن 
بهڕێكهوت بن ،ڕهچاو 
ی
ی تهمهندا لهناودهچێت .لهوه دهچێت ك ه ئێم ه ل ه ڕهوت 
ی پێگهیشتن 
ك ه ل ه ڕهوت 
ی حهشاردان
ی كۆنڤهنسیۆن و بۆچوونهوه ،نێو زیندان 
پێگهیشتندا بخزێین ه نێو زیندان 
ی
ی منداڵ دهدۆڕێنین .منداڵ ل ه دۆخ 
و پرسیارلێنهكراوییهوه ،لێرهشدا ئیتر ئازادییهك ه 
ی خۆئافرێنهردا هێشتا كراوهیه ،ئهو ههست دهكات و دهبینێت و دهپرسێت ،بهاڵم
ژیان 
هێنده ناخایهنێت ك ه ئهم دۆخ ه لهناودهچێت .منداڵ ئهوه بهردهدات ك ه كتوپڕ ل ه
ی بگێڕنهوه
ی دهردهكهوێت ،ئهوجا گهر درهنگتر كامڵ ه تۆماركهرهكان بۆ 
ساتێكدا ل ه ال 
ی گۆتووه و پرسیوه ،ئهو دهچرسێت.
ك ه ئهو چی 
ی
ی ڕهس��هن ل ه ال 
ی م��ن��دااڵن ،ب ه ههمان شێوه فهلسهفاندن 
سێیهم :چ��ۆن ال 
دهرووننهخۆشانیش دهردهكهوێت .ههندێك جار (بهدهگمهن) ئاوها دهنوێنێت ههر
ی
ی ناخههژێنهر بدوێت .ل ه سهرهتا 
ی بترازێن و ڕاستی 
ی گشت 
ی داپۆشین 
وهك كۆتهكان 
ی ههژێنهر دێن ه گۆڕێ ،ك ه
ی مێتافیزیكییان ه 
ی دهروونیدا دهربڕین 
ههندێك نهخۆشی 
ی
ی ئۆبژێكت 
ێ هیچ گومانێك ڕاگهیاندنهكهیان ناتوانێت ل ه فۆرم و زماندا ب ه واتایهك 
بهب 
ی ئهم ه دهتوانین ههندێك حاڵهت بهدهر بكهین ،وهك بۆ
بگات ،بهاڵم ئێم ه سهرهڕا 
ێ ئهو دهربڕینان ه ببیستێت ،نهشیاوه ل ه
ی هوێلدهرلین یان ڤان گۆخ .ك 
نموون ه ل ه ال 
ی ههستێك سهبارهت بهوه سهرههڵنهدات ك ه لێرهدا ڕووپۆشێك ههڵدهردرێتهوه،
ال 
ی
ی ساغ ئهزموون 
ی ژیانمان بهڕێوه دهبهین .ههندێك كهس 
ك ه ئێم ه لهژێریدا بهزۆری 
ی بێداربوونهوهدا ل ه نووستن دهیكهن ،بهاڵم
ئهو واتا قوواڵن ه دهناسن ك ه لهكات 
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ێ نامێنن و تهنیا ههستێكمان ل ه ال دههێنن ه
ی تهواودا سهرلهنو 
ی بێداری 
پاشان لهكات 
ی تێگهیشتنمان نیی ه لهو واتایانه.
ی بۆ دهچین ك ه گوای ه توانا 
گۆڕێ ،ك ه بهڕێیهوه وا 
ی دهبێژن .بێگومان
ی قووڵ ههیه :مندااڵن و گهوجان ڕاست 
لهم ڕستهیهدا مهغزایهك 
ێ مهزن ه فهلسهفییهكان
ی ئید 
ێ لێرهدا ئهو سهرچاوه ئافرێنهره نیی ه ك ه لێوه 
جار 
ی و
ی ئهو تاكهكهسان ه دهبینرێت ك ه ل ه كراوهی 
سهرههڵدهدهن؛ ئهم ه تهنیا ل ه ال 
ی مهزن ل ه ههزارهكاندا دهركهوتوون.
سهربهخۆییانهوه وهك دهگمهن ه زات 
ی فهلسهف ه ببێت ،ئهوا فهلسهف ه
ی مرۆڤ ناتوانێت دهستبهردار 
چوارهم :لهبهر ئهوه 
ی گهیهنراودا ل ه ترادیسیۆنهوه،
ی گۆت ه 
ی گشتیدایه ،ئهمهش ل ه شێوه 
ههردهم لهنێو ژیان 
ی
ی سهروهردا ،وهك بۆ نموون ه ل ه زمان 
ی فهلسهفهییدا ،ل ه بیروباوهڕ 
ی باو 
ل ه دهربڕین 
ی
ی ل ه ئهفسان ه 
ی ئهقیدهییدا ،بهاڵم بهتایبهت 
ی سیاسی 
ی ڕۆشناییپێدراو و تێڕوانین 
هۆش 
ی نابێت ،بێگومان هێنده نهبێت ك ه
ی مێژوودا .مرۆڤ ل ه فهلسهف ه قوتار 
سهرهتا 
ی بهئاگا دێت یان نا ،داخۆ چاك بێت یان خراپ،
پرسیارهك ه ئهوهی ه داخۆ مرۆڤ لێ 
ی فهلسهفهیهك ڕیالیزه
ێ فهلسهف ه ڕهتبكاتهوه ،ئهو كهس ه خۆ 
ئاڵۆز بێت یان ڕوون .ك 
ی بهئاگا بێت.
ی لێ 
ێ ئهوه 
دهكات بهب 
ی
ی ئاوها تایبهت 
ی كهوات ه فهلسهف ه چیی ه ك ه ئاوها یونیڤێرسێل و ب ه شێوه 
باش ه ئ ه 
دهردهكهوێت؟
ی سۆفۆسهوه
ی گریكییه ،ب ه پێچهوان ه 
فیلۆسۆفۆس (فهیلهسوف  -و) ك ه وشهیهك 
ی ئهوتۆ دهگهیهنێت ك ه
ی موسهقهف ه ( .)gebildetئهم وشهی ه واتایهك 
كهسێك 
ی ئهو كهسهوه
ی (واتا كرۆكی) خۆش دهوێت ،ئهم ه ب ه پێچهوان ه 
فهیلهسوف مهئریف ه 
ی وشهك ه ههتا
ی ناو دهنا زانهر .ئهم مهغزای ه 
ی مهئریف ه بووایه ،خۆ 
ك ه گهر خاوهن 
ی ڕاستیدا ،نهك
ی فهلسهف ه بریتیی ه ل ه گهڕان بهدوو 
ی ماوه :كرۆك 
ئهمڕۆ وهك خۆ 
ی
ی دهربڕراو 
ی ڕاستی ،جا با فهلسهف ه ل ه دۆگماتیزمدا ،واتا ل ه زانینێك 
خاوهنداری 
ی
ی پێدهدرێت ،ههر خیانهت 
ی ڕهها و كامیل و فێركارییان ه 
نێو ڕستهدا ك ه چواندن 
ی كرۆكیترن ل ه وهاڵمهكانی،
لێبكرێت .فهلسهف ه بهواتای :بهڕێوهبوون .پرسیارهكان 
ێ دهبێتهوه ب ه پرسیار.
ههموو وهاڵمێكیش سهرلهنو 
ی
ی ساتاربوون 
ی مرۆڤ ه لهنێو كاتدا ،شیمان ه 
بهاڵم ئهم بهڕێوه-بوون-ـ ه ك ه قهدهر 
ی ل ه خۆ
ی كامیلبوونێك 
ی بااڵدا شیمان ه 
ێ ل ه ساتگهل 
ی ل ه خۆ گرتووه ،بهڵ 
قووڵ 
ی دهربڕیندا،
ی شیاو 
ی ههرگیز ل ه زانراوێك 
گرتووه .بێگومان ئهم كامیلبوون ه خۆ 
ی
ی مێژووییان ه 
ل ه ڕست ه و ئیئترافاتدا نابینێتهوه ،بهڵكو بریتیی ه ل ه ڕیالیزهبوونێك 
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ی
ی بۆ دیاردهدات .گهیشتن بهم ههقیقهت ه لهنێو دۆخ 
ی بوون 
مرۆڤبوونێك ك ه خود 
ی فهلسهفاندن.
مرۆڤیدا بریتیی ه ل ه مهغزا 
ی
ی و كامیلبوون 
ی بۆگهڕاندا ،یان :گهیشتن ب ه ئارام 
بێگومان بهڕێوهبوون ل ه شێوه 
ی فهلسهفه .هیچ شتێك بهسهر یان بهپاڵ فهلسهفهوه
ی نین ل ه پێناس ه 
سات ،بریت 
ی
ی دیكهوه دهرنائهنجامێنرێت .ههموو فهلسهفهیهك بهڕێ 
دانهنراوه .فهلسهف ه ل ه شتێك 
ی دهكات .پرسیار سهبارهت بهوه ك ه داخۆ فهلسهف ه
ی خۆ 
ڕیالیزهبوونییهوه پێناس ه 
ی
ی بێت ،شتێك ه ك ه مرۆڤ دهبێت تاقییبكاتهوه ،پاشان ئیتر فهلسهف ه لێرهوه بریت 
چ
ی زیندوو و هزین لهم ئیدێی ه (واتا پهرچاندن) ،یان بریتی
ی ئیدێ 
دهبێت ل ه ڕیالیزهكردن 
ی خۆییهوه دهرك بهوه بكات
دهبێت ل ه كردن و لێئاخافتن .مرۆڤ دهتوانێت ل ه ههوڵ 
ك ه لهنێو جیهاندا وهك فهلسهف ه پێمان دهگات.
ی فهلسهف ه دهرببڕین ،بهاڵم هیچ
ی دیك ه سهبارهت ب ه مهغزا 
ئێم ه دهتوانین فۆمول 
ی ڕۆشن ناكاتهوه و هیچ كامیان نابێت ب ه تاك ه
فۆرمولێك ئهم مهغزای ه بهتهواو 
ی
ی فهلسهفه .ئێم ه ل ه ئهنتیكهوه دهبیستین :فهلسهف ه (بهگوێره 
فۆرمول بۆ مهغزا 
ی
ی و مرۆڤییهكان ،بریتیی ه ل ه مهئریف ه 
ی شت ه خودای 
بابهتهك هی) بریتیی ه ل ه مهئریف ه 
ی ئامانجهك هی) بریتیی ه ل ه
ی بوونهوهر؛ فهلسهف ه (بهگوێره 
بوونهوهر وهك خود 
ی هزریوه بۆ بهختیاری ،خۆهاوشێوهیاندن ه ب ه خودایهتی؛
ی مهرگ ،تهقهال 
فێربوون 
ی
ی مهغزا گشتگیرهك هی) بریتیی ه ل ه زانین 
ئهوجا ل ه كۆتاییدا فهلسهف ه (بهگوێره 
سهرجهم زانین ،ل ه هونهر ی سهرجهم هونهرهكان ،یان بریتیی ه ل ه خود ی زانست بهڕههای ی ك ه
ئاڕاستهیهك ی ڕووهو یهك تاك ه كای ه وهرنهگرتووه.
رهنگ ه مرۆڤ ئهمڕۆ بتوانێت ئهم فۆرموالن ه ی خوارهوه لهباره ی فهلسهف ه دهرببڕرێت .مهغزا ی
فهلسهف ه بریتیی ه له:
 ڕوانین ل ه كردهكێت ی ( )Wirklichkeitلهنێو سهرچاوهكهیدا. تێگهیشتن ل ه كردهكێت ی بهو شێوهی ه ك ه من چۆن بههزریو ی ل ه كردار ی ناخهكیدا مامهڵ هلهتهك خود ی خۆمدا دهكهم.
 خۆكردنهوهمان بۆ بهرینی ی ئهوه ك ه گشتگیره. غیرهت بۆ كۆمونیكاسیۆن ی مرۆڤ لهتهك مرۆڤدا بهڕێ ی ههر مهغزایهك ی ڕاستییهوه ،ئهمهشبێگومان لهنێو خهبات ی خۆشویستانهدا
 ب ه سهبر و بهرنهدانهوه ئاوهز ل ه بهردهم غهریبترین و ل ه بهردهم شكستهێندا بێدار بهێڵرێتهوه. فهلسهف ه بریتیی ه ل ه تهركیزكهر ،مرۆڤ بهم ڕێیهوه دهبێت ب ه خود ی خۆی ،ئهویش كاتێكئهو ل ه كردهكێتیدا بهشدار ی دهكات.
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ی
ی ئیدێ 
ێ تهنانهت منداڵیش ،ل ه شێوه 
ی فهلسهف ه دهتوانێت ههموو مرۆڤێك ،بهڵ 
گهرچ 
ی ئهركێك ه
ی ئاگامهندان ه 
ی ئهم ه گۆڕانپێدان 
ساده و كاریگهردا ببزوێنێت ،بهاڵم سهربار 
ی
ك ه ههرگیز تهواو نابێت ،بهڵكو چهندباره دهبێتهوه و ههمیش ه وهك سهرجهمێك 
ی فهیلهسوف ه مهزنهكاندا ،ئهوجا وهك سهدا ل ه
ی ڕیالیزه دهبێت :لهنێو ئیش 
ههنووكهی 
ی ئهم ئهركه ،جا ل ه ههر شێوهیهكدا بێت،
ی كهمتر مهزنهكان ،دهردهكهوێت .ئاگای 
ال 
ی مرۆڤان مرۆڤ بن ههر بێدار دهمێنێتهوه.
ههتا ئهو كات ه 
ی
ی وهك شتێك 
ی سهرجهمییان ه 
ی بۆ سهر فهلسهف ه و نهرێنیكردن 
ی ڕیشهی 
هێرشكردن 
ی ئهمڕۆ نییه .مرۆڤ دهپرسێت :ئایا بۆ چ مهبهستێك
زیاده و زیانبهخش ،تهنیا كار 
ی ل ه چهڵهمهدا ڕابگرێت!
فهلسهف ه لهنێواندایه؟ خۆ فهلسهف ه ناتوانێت خۆ 
ی بهو بیانووه ڕهتكردهوه
ی سهربهخۆ 
ی كلێس ه فهلسهف ه 
ی ئۆتۆریتێر 
ی هزرین 
شێواز 
ی ڕووبكهین ه
ك ه گوای ه ل ه خودا دوورمان دهخاتهوه ،لهخشتهمان دهبات بۆ ئهوه 
ی سیاسی-
ی هزرین 
ی بۆگهن دهكات .شێواز 
ی و بهمهش دهروون ب ه هیچێت 
جیهانێت 
ی جیهانیان كردووه ،بهاڵم
ی گرت :فهیلهسوفهكان تهنیا جیاواز ڕاڤ ه 
تۆتالیتێر ڕهخن ه 
ی
ی هزرین پڕمهترس 
ی جیهان گرنگه .فهلسهف ه بۆ ههردوو شێوازهك ه 
ل ه بنهڕهتدا گۆڕین 
ی
ی سهربهخۆی 
ی هۆش 
بوو ،چونك ه گوای ه ڕێكخراو ههڵدهوهشێنێتهوه و پشتگیری 
ی تووڕهبوون و ڕهتكردنهوه دهكات ،مرۆڤ فریو دهدات و
دهكات ،بهمهش پشتگیری 
ی ئهودنیایهك ك ه
ی دهخاتهوه .ههردووكیان ،چ ڕاكێشهێز 
ی دوور 
ل ه ئهرك ه ڕیالهكان 
ی
ی بێخودا ك ه بۆ خۆ 
ی ئهمدنیایهك 
ی دهركهوتوو ڕۆشنبۆتهوه و چ دهسهاڵت 
ب ه خودا 
داوای ههموو شتێك دهكات ،دهیانهوێت فهلسهف ه بكوژێننهوه.
ی
ی ساده 
ی مرۆڤهوه پێوهر 
ی سهلیم 
ی زهین 
ی ڕۆژان ه 
ئهوجا لهپاڵ ئهمهدا ل ه تێڕوانین 
ی دادهنرێت و بهڕێیهوه فهلسهف ه شكست دههێنێت .تالس ك ه ب ه یهكهم
سوودمهند 
ی
ی بوو 
ی ڕابوێررا بوو .ژنهك ه بین 
ی دادهنرێت ،ل ه الیهن ژنێكهوه پێ 
ی گریك 
فهیلهسوف 
ی ئاسماندا كهوتبووه نێو بیرێكهوه :گهر تالس ل ه
ی چاودێریكردن 
چۆن تالس لهكات 
ی بۆ دوورترین شت دهگهڕێت!
ی بهردهم خۆی بێئاگا بێت ،ئیتر بۆچ 
نزیكترین شت 
ی بدات .بهاڵم ئهم ه نهشیاوه .ئهو ناتوانێت
ی ب ه خۆ 
كهوات ه فهلسهف ه گهرهك ه ڕهوایهت 
ی دادهنێت گوای ه
ی بدات ،تێڕوانینێك ك ه وا 
ی ب ه خۆ 
ی دیكهوه ڕهوایهت 
ل ه تێڕوانینێك 
ی سوودمهندییهكهیهوه ڕهوایهتی وهردهگرێت .فهلسهف ه تهنیا دهتوانێت
فهلسهف ه بهڕێ 
ی پاڵنهرن بۆ فهلسهفاندن.
ڕوو بكات ه ئهو هێزان ه ك ه لهنێو ههموو مرۆڤێكدا بهڕاست 
ی مرۆڤ
ی مرۆڤهوه وهك خود 
ی ب ه مهسهلهیهك 
فهلسهف ه دهتوانێت بزانێت ك ه ئهو خۆ 
ی ئازاد ل ه مهبهست و بهدهر ل ه ههر پرسیارێك
خهریك دهكات ،بێگومان مهسهلهیهك 
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سهبارهت ب ه سوود و زیان ل ه جیهاندا ،فهلسهف ه ههروهها دهتوانێت ئهوهش بزانێت ك ه
ی ڕیالیزه دهكات .هێشتا ههر دهسهاڵت ه
ی خۆ 
ی مرۆڤان بژین ،ئهو خود 
ههتا ئهو كات ه 
ی
ی ب ه خۆ تایبهتمهندیان بهزرێنن و ئیدیۆلۆژیگهل 
ی ئهو وازناهێنن مهغزا 
دوژمنهكان 
پابهند ب ه مهبهستهوه بهێنن ه ئاراوه ك ه سهراپا لهبرییهكن بۆ فهلسهفه ،بهاڵم لهژێر
ی ویستراودان – وهك ماركسیزم و فاسسینیزم ( ).بهاڵم
ی كاریگهرییهك 
مهرجهكان 
ی دهستبهرداریی ه بۆ
ی دهدهن ك ه فهلسهف ه نهشیاو 
ئهم ئیدیۆلۆژیان ه خۆیان گهواه 
مرۆڤ .فهلسهف ه ههمیش ه لێرهیه.
ی
ی بسهلمێنێت ،بهاڵم دهتوانێت خۆ 
ی خۆ 
فهلسهف ه ناتوانێت خهبات بكات ،خود 
ی ڕهتكردنهوهیدا هیچ بهرههڵستییهك ناكات ،بهاڵم كاتێك
ڕابگهیهنێت .ئهو لهكات 
ی فهلسهف ه
ی لێدهگیرێت ،ئهو ب ه هیچ شێوهیهك ل ه شادیدا ناخرۆشێت .تێڕوانین 
گوێ 
ی مرۆڤایهتیدا ههمووان پێكهوه ببهستێت.
ئهوهی ه ك ه ئهو دهتوانێت لهنێو بناغ ه 
ی دووههزار و پێنجسهد ساڵ ه ب ه
فهلسهف ه ل ه خۆرئاوا ،ل ه چین و هندستان ،ماوه 
ی مهزن بۆمان دهدوێت.
ی سیستهماتیكیدا ههیه .میراتێك 
ی مهزن و ل ه پهیوهندی 
ستیل 
ی
ی فهلسهفاندن ،دژبێژییهكان و داواكاریی ه بهرزكراوهكان بۆ خاوهنداری 
ههمهچهشنهی 
ێ لهوه بگرن
ی بهدهر دهكهن ،هێشتا ههر ناتوانن ڕ 
ی ك ه ههموو سهراپا یهكتر 
ڕاست 
ی نیی ه و ب ه دهوریدا
ك ه ل ه بنهڕهتدا یهك-ێك كارایه ،یهك-ێك ك ه هیچ كهس خاوهن 
ی ئهزهلی :فیلۆسۆفییا
سهرجهم تهقهال جیددیهكان دهسووڕێنهوه  -یهك فهلسهف ه 
ی
پێرێنیس ( . )philosophia perennisگهر ئێم ه بمانهوێت ب ه ڕوونترین ئاگای 
ی
ی بهند دهبین بهم بناغ ه مێژوویی ه 
ی كرۆكی بهزرێین ،ئهوسا بهناچار 
و ب ه شێوهیهك 
هزرینمانهوه.
سهرچاوه:

Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie. München 1963

فهرههنگۆك
ی ئهفسانهیین (وهك پهری) ك ه لهنێو دارستاندا دهژین و شهوان ه
ی ناسك 
) زیندهوهر 
دهردهكهون.
) جیهانبینییهك ك ه مرۆڤ بۆ ئیئجاب بههژێنێت
ی ههمیش ه بهردهوام
) واتا فهلسهف ه 
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فۆرم_ی_ژیان

جۆرجیۆ ئاگامبین
لهئینگلیزییهوه :سهالم عومهر
گریك ه دێرینهكان تهنیا زاراوهیهكیان نهبووه بۆ دهربڕینی ئهوهی
ئێم ه ب ه ژیان ناویدهبهین .ئهوان دوو زاراوهی تهواو جیاوازیان لهڕووی
زمانهوانییو مۆرفۆلۆژییهوه بهكارهێناوه :زۆی ( ،)zoēدهربڕی
ڕاستییهكی سادهی ژینێكی ئاسایی ههموو زیندهوهران ه (ئاژهڵ ،مرۆڤ
ی فۆرمێك یان شێوازی
یان خواكان) ،بایۆس ( ،)biosمهبهست پێ 
ژیانێكی تایبهتی تاك ه كهسێك یان گرووپێكه .لهزمان ه مۆدێرنهكاندا ئهم
جیاوازیی ه ورده ورده لهفهرههنگهكاندا دیارنهما (ئیتر وهك بایۆلۆژییو
زوولۆژیی شوێنی خۆیان گرتو چیتر ئاماژهنهبوون بۆ جیاوازییهكی
بنهڕهتی) .تهنیا زاراوهیهك –ناڕۆشنییهكهی زیاددهكات كهگونجاوه
لهگهڵ دهستهوهستانبوونی مهرجهعهكهی -ڕهگهزێكی ڕووتی هاوبهشی
گریمانهكراو دهردهخات كهههمیش ه ئهگهری ئهوهی ههی ه داببڕێت لهههر
یهكێك لهچهندین فۆرمی ژیان.
لهالیهكی ترهوه ،مهبهستم لهزاراوهی فۆرم_ی_ژیان واتای ژیانێك
كهههرگیز ناتوانرێت جیابكرێتهوه لهفۆرمهكهی ،ژیانێك كهههرگیز
ئهگهری ئهوه لهئارادا نیی ه كهشتێكی بۆنموون ه وهك ژیانێكی ڕووت
جیابكهیتهوه .ئهو ژیانهی ناتوانرێت لهفۆرمهكهی جیابكرێتهوه،
ژیانێك ه بۆ ئهوهی لهمهترسیدای ه لهسهر ڕێڕهوی ژیانی خۆی ،ژیان
خۆیهتی .ئهم دهربڕین ه چی دهگهیهنێت؟ ژیانێك پێناسهدهكات-ژیانی
مرۆڤ -كهتیایدا تاك ه ڕێگاكان ،ههڵسوكهوتكردنهكانو پرۆسهكانی
ژیان ههرگیز تهنیا بهسادهیی ڕاستییهكان (فاكتهكان) نین بهڵكو
ههمیشهو لهسهروو ههموویهوه ئهگهرهكانی ژیانن ،ههمیشهو لهسهروو
ههموویهوه دهسهاڵته .ههر ڕهفتارێك یان ههر فۆرمێكی ژیانی مرۆڤ
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ههرگیز لهالیهن ئهركێكی بایۆلۆژیی تایبهتهوه دیاریناكرێت ،هاوكات لهالیهن هیچ
پێویستییهكیشهوه دیاری ناكرێت .لهباتی ئهوه ،گرنگ نیی ه تاچهند ئهو ڕهفتاره
یان فۆرمی ژیان ه وهك شتێكی باو دووباره دهبێتهوه یان لهڕووی كۆمهاڵیهتییهوه
سهپێنراوه ،ههمیش ه كارهكتهری ئهگهرێكی ههڵگرتووه ،بهواتای ،ههمیش ه ژیان
خۆی دهخات ه مهترسییهوه .بۆی ه مرۆڤهكان (وهك بوونهوهری دهسهاڵت ك ه دهتوانن
كارێك بكهن یان نهیكهن ،سهركهوتووبن یان شكست بێنن ،خۆیان بدۆڕێنن یان
خۆیان بدۆزنهوه) تهنیا بوونهوهرن ك ه ل ه ژیانیاندا بهختهوهریی بۆیان لهمهترسییدایه،
تهنیا بونهوهرن كهژیانیان بهشێوهیهكی چارهسهرنهكراو ئازاراویی ب ه بهختهوهرییهوه
بهستراوهتهوه .بهاڵم ئهم ه دهستبهجێ فۆرم_ی_ژیان وهك ژیانێكی سیاسی بنیات
دهنێت“ .دهوڵ�هت كۆمهڵهیهك ه دروستكراوه لهپێناوی ژیانو باش ژیانی مرۆڤ
لهناویدا”.
دهسهاڵتی سیاسی وهك ئهوهی ئێم ه دهیزانین ،لهالیهكی ترهوه ،ههمیش ه خۆی لهوهدا
دهبینێتهوه -دوا جار-بوارێكی ژیانی ڕووت لهسیاقی فۆرمهكانی ژیان جیابكاتهوه.
لهیاسای ڕۆمانییدا ،ڤیتا (ژیان) چهمكێكی دادی (یاسایی) نییه ،بهڵكو زیاتر
ئاماژهی ه بۆ ڕاستییهكی سادهی ژین یان ڕێگهیهكی تایبهتی ژیان .تهنیا دۆخێك ههی ه
كهتیایدا چهمكی ژیان واتایهكی دادی (یاسایی) ههی ه كهدهیگۆڕێت ه سهر زاراوهیهكی
تهكنیكی حهقیقی ،كهئاماژهی ه بۆ دهسهاڵتی ژیانو مردنی باوك بهسهر كوڕهكهیهوه.
(یان تۆماس) ئهوهی خستۆتهڕوو ك ه لهم دهستهواژهیهدا( ،كه) ( )quئهركی
ئاماژهدهری دژیهكی نییهو ژیان ( )Vitaهیچ نیی ه جگ ه لهئهنجامێكی ڕاستهوخۆی
مردن ( ،)nexدهسهاڵتی كوشتن.
بهو شێوهیه ،لهبنهڕهتدا ژیان لهیاسادا تهنیا وهك هاوتای دهسهاڵتێك دهردهكهوێت
ههڕهش ه لهمردن دهك��ات .بهاڵم ئهوهی ڕهوای� ه بۆ مافی باوكانهی ژیانو مردن
ڕهواتره بۆ دهسهاڵتی سهروهریی (ئیمپیریهم) ،ك ه ئهوهی پێشتر خان ه بنهڕهتییهك ه
پێكدێنێت .بهوشێوهیه ،لهبنیاتنانی سهروهریی هۆبزدا ،ژیان لهباری سروشتییدا تهنیا
پێناسهدهكرێت لهڕێی بهرهو ڕووبهڕووبونهوهیهكی بێ مهرجهوه لهگهڵ ههڕهشهیهكی
مردن (مافی بێ سنوری ههموو كهسێك بهسهر ههموو شتێكهوه)و ژیانێكی سیاسی
(ئهوهش ئهو ژیانهی ه ك ه ئاشكرادهبێت لهسایهی پاراستنی لێڤایهزن) كههیچ نیی ه
بهاڵم ههمان ئهم ژیان ه ههمیش ه لهبهردهم ههڕهشهیهكدای ه كهئێستا بهشێوهیهكی زۆر
تایبهت لهدهستی سهروهردایه .دهسهاڵتی ڕههاو ههمیشهیی ،ك ه پێناسهی دهسهاڵتی
دهوڵهت دهكات دواجار نهك لهسهر ئیرادهیهكی سیاسی بهڵكو زیاتر لهسهر ژیانێكی
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ڕووت دامهزراوه ،تهنیا تا ئهو ڕادهیهش سهالمهتهو پارێزراوه ك ه ملكهچ دهبێت بۆ
مافی سهروهر (یان یاسا)ی ژیانو مردن( .ئهم ه كتومت واتای بنهڕهتی ئاوهڵناوی
سهسێر (پیرۆز)ه كاتێك بهكاردێت بۆ ئاماژهدان بهژیانی مرۆڤ ).باری نائاسایی ،كه
ئهوهی ه ههمووجارو كاتێك سهروهر بڕیاردهدات ،ئهو كات ه ڕوودهدات كتومت ئهو كاتهی
ژیانی ڕووت (ك ه لهباری ئاساییدا وا دهردهكهوێت تێكهاڵوبووهتهوه لهگهڵ فۆرم ه
ههمهچهشنهكانی ژیانی كۆمهاڵیهتی) بهشێوهیهكی ڕوونو ئاشكرا دهكهوێت ه بهردهم
پرسیارو وهك گهورهترین دامهزراوهی دهسهاڵتی سیاسی دهسڕێتهوه .گهورهترین
بابهت ك ه پێوست دهكات یهكسهر ههاڵوێردرێتو شار لهخۆی بگرێت ههمیش ه ژیانی
ڕووته.
“ترادسیۆنی ستهملێكراو فێرمان دهكات ئهو “باره نائاسایی”یهی ئێم ه تیایدا دهژین
نائاسایی نیی ه بهڵكو یاسایه .پێویست ه بگهین ه تێگهیشتنێك دهرب��ارهی مێژوو
كهپهیوهندیداربێت لهگهڵ ئهم تێڕوانینهدا ”.دهستنیشانكردنهكهی واڵتهر بێنیامین،
كهلهئێستادا تهمهنی زیاتر ل ه پهنجا ساڵ دهبێت ،هیچ كام لهو پهیوهست بونانهی
نهدۆڕاندووه .ئهوهش بهوشێوهیهی ه كهلهڕاستیدا تهنیا بههۆی ئهوهوه نیی ه ئێستا چیتر
دهسهاڵت هیچ فۆرمێكی شهرعیبونی نیی ه جگ ه (ل ه باری) نائاساییو لهبهرئهوهی
دهسهاڵت لهههموو شوێنێكو بهبهردهوامی ئاماژه دهداتو پهنادهباتهبهر (باری)
نائاساییو لهگهڵ ئهوهشدا بهنهێنی كاردهكات بۆ بهرههمهێنانیی( .چۆن دهتوانین
وابیرنهكهینهوه سیستمێك كهچیتر بههیچ شێوهیهك توانای كاركردنی نهماوه جگ ه
لهسهر بنهمای نائاسایی بوون گرنگی نادات بهپارێزگاریكردن لهو نائاسایی بوون ه
بهههر نرخێك بێت؟) ئهمهش ئهو دۆخهی ه ك ه لهسهروو ههموو شتێكهوه بههۆی
ژیانی ڕووتهوه ،كهبنهمای شاراوهی سهروهربوونه ،هاوكات بۆت ه فۆرمی سهپاوی ژیان
لهههموو شوێنێك .ژیان (لهباری نائاساییهكهیدا كهئێستا بۆت ه نۆرم) ژیانی ڕووت ه ك ه
لهههموو سیاقێكدا فۆرمهكانی ژیان جیادهكاتهوه لهوهی ببێت ه فۆرمێكی_ی_ژیان.
جیابونهوهی ماركسیان ه لهنێوان مرۆڤو هاواڵتی بهم شێوهی ه لهالیهن دابهشبوونی نێوان
ژیانی ڕووت (گهورهترینو ناڕۆشنترین ههڵگری سهروهریی)و شێوه ههمهچهشنهكانی
ژیان كهبهشێوهیهكی ئهبستراكت وهك شوناسی كۆمهاڵیهتی_یاسایی ڕێكخراونهتهوه
جێگهیان پڕكراوهتهوه (دهنگدهر ،كرێكار ،ڕۆژنامهنوس ،خوێندكار ،لهگهڵ ئهوهشدا
كهسی ههڵگری ڤایرۆسی ( ،)HIVئهو كهسهی جلوبهرگی ڕهگ �هزی بهرامبهر
لهبهردهكات ،پۆرنۆستار ،بهسااڵچوو ،باوكو دایك ،ژن) ك ه ههموویان لهژیانی ڕووتدا
خۆیان دهبیننهوه( .ئهگهر ئهو ههڵهی ه بكهیت ك ه ژیانێكی ڕووت ل ه فۆرمهكهی بهجیا
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وهربگریت ،لهبێ نرخیدا ،بۆ پرنسیپێكی بااڵتر ــسهروهریی یان پیرۆزیی ــ سنووری
بیركردنهوهی (باتایڵ)ه كهوای لێدهكات بێسوود بێت بۆ ئێمه).
تێزهكهی فۆكۆ_ كهبهگوێرهی ئهو “ئهوهی ئهمڕۆ لهمهترسیدای ه ژیان ه“و لێرهشهوه
سیاسهت بووه ب ه بایۆسیاسهت_ لهم بارهدا بهتهواوی ڕاسته .سهرهڕای ئهوهش،
ئهوهی یهكالكهرهوهی ه ئهو ڕێگهیهی ه ك ه تیایدا كهسێك لهواتای ئهم گواستنهوهی ه
تێدهگات .ئ�هوهی لهگفتوگۆ هاوچهرخهكاندا نهخراوهتهوه بهر لێپرسینهوه ل ه
بایۆئێتیكو بایۆسیاسهتدا ،لهڕاستیدا ،كتومت بهر لهههر شتێكی تر ئهوهی ه كهشایهنی
لێپرسینهوهیه ،ئهویش خودی چهمكی بایۆلۆژیی ژیانه“ .پۆڵ ڕهینبۆ” پێیوای ه دوو
مۆدێلی ژیان ههن كهگونجاوو پێچهوانهن :لهالیهكهوه ،ژیانی ئهزمونكراوی زانا ك ه
بهدهست نهخۆشی شێرپهنجهی خوێنهوه دهناڵێنێتو خودی ژیانی خۆی دهگۆڕێت
بۆ تاقیگهیهك بۆ توێژینهوهی لهرادهبهدهرو ئهزمونكردن .لهالیهكی تریشهوه،
ئهو ژیانهی ،كهبهناوی پیرۆزییهوه دژیهكی نێوان ئیتیكی تاكو زانستی تهكینكی
(تێكنۆساینس) چڕدهكاتهوه .سهرهڕای ئهوهش ،ههردوو مۆدێلهك ه بێ ئهوهی بهئاگابن
بهشداریدهكهن لهههمان چهمكی ژیانی ڕووت .ئهم چهمك ه (ك ه ئهمڕۆ لهبهرگی
تێڕوانینێكی زانستییدا خۆی نمایشدهكات) لهڕاستیدا چهمكێكی بهعهلمانییكراوی
سیاسییه( .لهگۆشهنیگایهكی تهواو زانستییهوه ،چهمكی ژیان بێواتایه .پیت هرو ژان
مێداوهر پێمان دهڵێن ،لهبایۆلۆژییدا ،گفتوگۆكان دهربارهی واتای تهواوی وشهكانی
ژیانو مردن ئاماژهن بۆ وتووێژێكی ئاست نزم .ئهو جۆره وشان ه واتایهكی گهوههرییان
نییه ،بۆی ه واتایهكی لهوشێوهی ه ناتوانرێت لهڕێی توێژینهوهی قوڵو ووردهوه ڕوون
بكرێتهوه).
ئهوه كرۆكی ئهركی (زۆرجار ههستپێنهكراوو بهاڵم یهكالكهرهوه)ی ئایدیۆلۆژیای
زانستی پزیشكیی ه لهناو سیستمی دهسهاڵتو بهكارهێنانی ڕوو لهزیادبووی چهمكی
بێبنهمای زانستی بۆ ئامانجی دهستبهسهراگرتنی سیاسی .ههمان ئهو وێنهیهی ژیانی
ڕووت ك ه ل ه ههندێك ههلومهرجدا ،سهروهر بهكاریهێناوه تا بتوانێت ههڵیبهێنجێت
لهفۆرمهكانی ژیان ئێستا بهشێوهیهكی گشتگیرو ڕۆژان ه لهالیهن وێن ه بێ بنهماكانی
جهسته ،نهخۆشییو تهندروستی ههڵدههێنجرێت لهگهڵ “ بهپزیشكی كردنی” بواره
فراوانهكانی ژیانو خهیاڵی تاكهوه .ژیانی بایۆلۆژیی ،ك ه فۆرمی بهعهلمانیكراوی
ژیانی ڕووتهو ههڵگری تایبهتمهندیی ئهستهمبوون ه لهدهربڕینو تێگهیشتندا ،بهو
شێوهی ه فۆرم ه ڕاستهقینهكانی ژیان پێكدههێنێت ،كتومت وهك فۆرمهكانی مانهوه:
ژیانی بایۆلۆژیی لهو فۆرمانهدا پارێزراو دهمێنێتهوه وهك ئهو ههڕهش ه نادیارهی ك ه
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دهتوانێت لهناكاو خۆی بكات ه واقیع ل ه توندوتیژییدا ،ل ه نامۆییدا ،ل ه نهخۆشیدا،
ل ه ڕووداوهكاندا .ئهوه سهروهری نهبینراوه ك ه لهپشت ماسك ه بێنرخهكانی كهسی
بههێزهوه تێماندهڕوانێت ،كهپێبزانن یان نهزانن ،بهناوی ئهوهوه حوكمی ئێم ه دهكهن.
ژیانێكی سیاسی ،ئهو ژیانهی ئاڕاستهكراوه بهرهو ڕووی بیرۆكهی بهختهوهرییو
پهیوهست ه بهفۆرمێكی_ی_ژیانهوه ،تهنیا ئهو كات ه دهكرێت بیریلێبكرێتهوه ل ه
دهستپێكردن بۆ ڕزگاركردنی لهو جۆره دابهشبوونه ،لهگهڵ دوا ماڵئاوایی لهههر
جۆرێكی سهروهریی .پرسیار دهربارهی ئهگهری سیاسهتێكی المهركهزیی بهشێوهیهكی
پێویست ئهم فۆرم ه دهگرێت :ئایا ئهمڕۆ ئهگهری شتێكی وهك فۆرمی_ی_ژیان،
ژیانێك كهبهالیهوه خودی ژین لهمهترسیدا دهبێت لهژینی خۆیدا ،لهئارادایه؟ ئایا
ئهمڕۆ جۆرێك لهژیانی دهسهاڵت لهئارادایه؟
من فیكر ناودهنێم ئهو ئهڵق ه پهیوهندییهی كهفۆرمهكانی ژیان پێكدههێنێت لهسیاقێكی
لێك جیانهبوهوهدا .مهبهستم لهم ه كاری خۆبهخۆی ئۆرگانێك یان توانایهكی دهروونیی
نییه ،بهڵكو زیاتر مهبهستم ئهزمونێكه ،ك ه كارهكتهری چاوهڕوانكراوی ژیانو ژیریی
مرۆڤ بابهتهكانییهتی .ك ه بیردهكهیتهوه كتومت واتای ئهوه نیی ه كهوتبیت ه ژێر
كاریگهریی ئهم یان ئهو شت ،ئهم یان ئهو ناوهرۆكی بیرێكی دامهزراو ،بهڵكو لهباتی
ئهوه دهستبهجێ دهكرێت بكهویت ه ژێر كاریگهریی توانای وهرگرتنی كهسهك ه خۆی
لهگهڵ ئهزمونی ئهو كهس ه لهههموو شتێكدا كهوهك دهسهاڵتی تهواویی بیركردنهوه
لێیدهڕوانرێت“( .كاتێك بیر دهبێت ه ههر شتێك لهڕێدا ك ه تیایدا مرۆڤ لهڕاستیدا
دهزانێت ئهوهی پێیوتراوه بیكات ...مهرجهكهی هێشتا ئهگهری بهدیهاتنی ههیه ...و
ئهوسا بیریش دهتوانێت بیر لهخۆی بكاتهوه)”.
تهنیا ئهگهر من ههمیشهو پێشتر ڕێم پێنهدرا ڕۆڵێك ببینم ،یان لهباتی ئهوه گهیهنرام ه
ئهگهرێك یان دهسهاڵتێكی وهها كهتهنیا ژینو بهنیازبوونو تێگهیشتن خۆیان
لهمهترسیدا بوون ههر كاتێك لهوهی من تیایدا دهژیمو نیاز دهخوازمو تێدهگهم_
تهنیا ئهگهر ،بهواتایهكی تر ،تهنیا بیر ههبێت_ تهنیا ئهو كات ه فۆرمێكی ژیان ببێت ه
لهڕاستی بوونو شتبوونی خودی خۆیدا ،فۆرمێكی_ی_ژیان ،ك ه تیایدا ههرگیز
ئهگهری ئهوه لهئارادا نیی ه ك ه شتێكی وهك ژیانی ڕووت داببڕیت.
ئهزمونی فیكر ك ه لێرهدا لهژێر پرسیاردای ه ههمیش ه ئهزموونی دهسهاڵتێكی هاوبهشه.
كۆم هڵو دهسهاڵت بێ هیچ جیاوازییهك یهكتر دهناسنهوه ،چونك ه ڕهگوڕیشهی
پرنسیپێكی كۆمهڵگهیی بۆ ههر دهسهاڵتێك ئهركی كاراكتهری پێویستی چاوهڕوانكراویی
ههر كۆمهڵێكه .لهنێو ئهو بونهوهرانهی ك ه ههمیشهو پێشتر دهخرێنهگهڕ ،ك ه
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ههمیشهو پێشتر ئهم شتو ئهو شت دهبێت ،ئهم یان ئهو شوناسهی دهبێتو ئهوانهی
بهتهواویی دهسهاڵتی خۆیان بهكاربردووه لهم شتانهو شوناسانهدا -لهنێو بونهوهری
لهو شێوهیهدا هیچ كۆمهڵێك (كۆبونهوهیهك) نابێت بهڵكو تهنیا دهبن ه ڕێكهوتو
بهش بهشی حهقیقییهوه .ئێم ه تهنیا دهتوانین لهگهڵ ئهوانی تردا لهپهیوهندیدا
بین لهڕێی ئهوهی لهناخماندایه -ئهوهندهشی لهناخی ئهوانی تردایه -وهك ئهگهر
ماوهتهوهو ههر پهیوهندییهكیش (وهك واڵتهر بێنیامین وێنایدهكات بۆ زمان) بهر
لهههر شتێك پهیوهندیكردنی شتێكی باو نیی ه بهڵكو هی ئهركی پهیوهندیكردنهك ه
خۆیهتی .لهسهروو ههموشییهوه ،ئهگهر یهك بونهوهر تهنیا یهك بونهوهر ههبوایه،
ئهوا بهتهواویی دهستهوهستان دهبوو( .بۆی ه زانا الهوتییهكان جهخت دهكهنهوه ك ه
خودا جیهانی لههیچهوه دروست كردووه ،بهواتایهكی تر ،بهتهواویی بێدهسهاڵت).
ئهویش ئهو شوێنهی ه كهمن تیایدا بهتوانام ،ئێم ه ههمیشهو پێشتر ژمارهمان زۆره
(وهك ئهوهی كاتێك ،ئهگهر زمانێك ههبێت ،ئهوه هێزێكی قسهكردنه ،ئهوساش
نابێت یهك بوونهوهرو تهنیا یهك بوونهوهر ههبێت ك ه قسهیپێبكات).
بۆی ه فهلسهفهی سیاسی نوێ بهبیری كالسیك دهست پێناكات ،ك ه ل ه تێڕامانهوه
دروست بووه ،لهبایۆ تیۆریی ،چاالكییهكی جیاو تهنیا (“وهالبوونی تهنیا ل ه تهنیا”)،
بهڵكو لهوه زیاتر تهنیا لهگهڵ لێكدانهوهی ئیبن ڕوشدا ،بهواتای ،لهگهڵ بیركردنهوهی
لهیهكێكو تهنیا ئهقڵییهتێك كهلهنێو ههموو مرۆڤهكاندا باوه ،بهشێوهیهكی گرنگتریش
لهگهڵ جهختكردنهوهكهی دانتێ له-دی مۆناركییا -لهپێویستی بوونی جۆرێك لهخهڵك
(مهڵتیتیود) بۆ كتومت هێزی بیر خۆی.
ئاشكرای ه توانای بنهڕهتی مرۆڤ ك ه توانایهكی چاوهڕوانكراو یان هێزی ژیریی تیادایه.
لهبهرئهوهی ناتوانرێت ئهم هێزه بهتهواویی بكرێت ه ڕاستی لهتهنیا مرۆڤێكدا یان
لهههر یهكێك لهو گرووپ ه مرۆییانهی بهتایبهت لهسهرهوه باسكران ،بۆی ه پێویست ه
جۆرێك لهخهڵك (مهڵتیتیود) ههبێت لهنێو مرۆڤدا كهلهڕێیانهوه ئهم ههموو هێزه
بكرێت ه ڕاستی .كاری گونجاوی مرۆڤایهتی بهگشتی پراكتیزهكردنی بهردهوامی توانای
تهواوی خۆیهتی لهگهشهی ژیرییدا ،سهرهتا ،لهبابهتی تیۆرییداو دووهمجاریش وهك
درێژكراوهیهكی تیۆریی لهپراكیتیكدا.
ئهو ئهقاڵنییهت ه بهرباڵوهی من دهربارهی دهدوێمو تێڕوانینی ماركسیان ه دهربارهی
“ئهقڵی باو” واتاكهیان تهنیا لهچوارچێوهی ئهم ئهزمونهدا وهردهگرن .لهبهرئهوهی ه
(مهڵتیتیود)یان ناوناوه ك ه بوونی پهیوهست ه بههێزی بیرهوه .ئهقاڵنیی هتو فیكر
فۆرمێك نین لهژیان لهنێو ئهوانی تردا ك ه تیایاندا ژیانو بهرههمهێنانی كۆمهاڵیهتی
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خۆیان دهخهنهڕوو ،بهاڵم ئهوان زیاتر هێزێكی یهكێتییخوازن ك ه فۆرم ه جۆراوجۆرهكانی
ژیان وهك فۆرم_ی_ژیان بنیاتدهنێن.
لهبهرامبهر سهروهریی دهوڵهتدا ،كهدهتوانێت بوونی خۆی بسهلمێنێت تهنیا لهڕێی
جیاكردنهوهی ژیانی ڕووت ل ه فۆرمهكهی ل ه ههموو ڕوویهكهوه ،ئهوان ئهو هێزهن ك ه بێ
دابڕان ژیان یهكدهخهنهوه لهگهڵ فۆرمهكهی یان ڕێدهگرن لهوهی ژیان ل ه فۆرمهكهی
داببڕێت .كاری جیاكردنهوه لهنێوان نهخشی تهنیاو زهبهالحی مهعریفهی كۆمهاڵیهتی
ل ه پرۆسهكانی بهرههمهێنان (نهخشێك ك ه تایبهتمهندییهكهی قۆناغی هاوچهرخی
سهرمایهدارییو كۆمهڵگهی دیمهن ())Society of the Spectacleو ئهقاڵنییهت
وهك هێزێكی ئهنتاگۆنیستو فۆرم_ی_ژیان -كارێكی لهوشێوهی ه بهئهزمونی ئهم
پهیوهست بوونو لێك نهپچڕانهدا تێپهڕدهبێت .بیر فۆرم_ی_ژیانه ،ژیانێك ك ه
ناتوانرێت جیابكرێتهوه لهفۆرمهكهی ،لهههر شوێنێكیش ئهم لێكنزیكییهی ئهم ژیان ه لێك
جیانهبووهوه دهربكهوێت ،لهههر شوێنێكیش لێك نزیكی ئهم ژیان ه لێك جیانهبووهوه
دهربكهوێت ،لهگهوههری پرۆس ه جهستهییهكانی ڕێگ ه خوپێوهگرتووهكانی ژیان كهمتر
ل ه تیۆر نا ،لهوێو تهنیا لهوێ فیكر ههیه .ههر ئهم فیكره ،ئهم فۆرم_ی_ژیانهش ه
كهدهستبهرداری ژیانی ڕووت دهبێت بۆ “مرۆڤ”و بۆ “هاواڵتی” ،كهبهشێوهیهكی كاتی
بهرگ دهكاتهبهریو لهڕێی “مافهكانیانهوه“ نوێنهرایهتییان دهكاتو پێویست ه ببێت ه
كۆنسێپتی ڕێنوێنیك هرو سهنتهری یهكگرتنی ئهو سیاسهتهی بهڕێوهیه.
سهرچاوه:
Means Without End :Notes On Politics
Giorgio Agamben -Translated By Vincenzo Binett And
Cesare Casarno - Theory Out Of Bounds
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ی ئێران
فۆكۆ و شۆڕش 
ی ئیسالمیزم
جێندهر و فریو 

جانێت ئافاری و كێڤن ب .ئاندرسن
له ئینگلیزیهوه :ئاالن عهتوف
ی ()1
ی چاپتهر 
تهواوكهر 
ی كلینیك)
ی  ،1963له كتێبی ( لهدایكبوون 
 .......فۆكۆ ل ه ساڵ 
دا ،ئارگیومێنتێكی هاوشێوهی نیشاندا ك ه باسی لهوه دهكرد
ی
ی ه �هژدهدا سهر 
“ووردبونهوهیهكی”ی پزیشكی نوێ ل ه سهده 
ههڵدا ،كه لهو فۆرمه پزیشیكیه تهقلیدیهی پێشوو جیابووهوه ك ه
ی
ی بهستبوو ب ه پۆلێنكردنی نهخۆشی و چارهسهركردنی جۆرێك 
پشت 
ی خست ه
دیاریكراو له نهخۆشی .لهبری ئهمه ،پزیشكناسی تهركیز 
ی تاكهكهس .ئهم گۆڕانبهسهرداهاتن ه ل ه
سهر نیشانهكانی نهخۆش 
ی شۆڕشی فهرهنسیهوه
ئهنجامی ژینگهی نوێی كۆمهاڵیهتی-سیاس 
ڕویدا .كاتێك نهخۆش وهك تاكێك چارهسهر دهكرێت ،تێگهیشتنێك
و وێناكردنێكی نوێش بۆ ژیان و مهرگ سهرههڵدهدات“ :نهخۆشیی لهو
میتافیزیكیای خراپهیه جیادهبێتهوه ك ه بۆ چهندین سهده پهیوهست
بوو پێیهوه“ ( .)Foucault 1994a, 196ئهم پزیشیكناسی ه
تهجریبی ه نوێی ه ڕاستهوخۆ مرۆڤهكان ل ه ڕێگهی سنوربهندی (قیود)
هكانیانهوه پێناسهدهكات .سیحری پزیشكناسی مۆدێرن ئهوهی ه ك ه
ی جێگهی ڕزگاریی (خالص)
ناكۆتا مهرگ ڕهتدهكاتهوه“ :تهندروست 
دهگرێتهوه“ و زانایان دهبنه فهیلهسوف (حهكیمانی ئهوسا -و.)-
ی مرۆڤهوه خهریك
ی فهلسهف 
ی ب ه حاڵهت 
ی “بهتهواوهت 
پزیشكناس 
ی ئهوكاته هێشتا لهژێر كاریگهری ئهم
دهبێت ”.فیكری ت��ازه 
ی
كۆتوبهنده تهجریبیهدا بوو“ :ئێم ه تازه ل ه سهرهتای لێكجیاكردنهوه 
ئاڵۆسكاویی ههندێك لهم سهرهداوانه داین كه هێشتا هێند نهزانراون
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المان بهرادهیهك وامان لێدهكات كه دهستبهجێ گریمانهی ئهوه بكهین كه یان
ئێجگار تازهن یاخود تهواو كۆن و بهسهرچوون.)199( ”.
ی  1966دا باڵوكرایهوه،
ل ه كتێبی (تهرتیبی شتهكان)دا ،ك ه یهكهمجار له ساڵ 
فۆكۆ دیدگاگهلێكی هاوشێوهی هێنایهكایهوه ،ئهم جارهیان تهركیزی خسته سهر
ی ب ه توێژینهوهی زانستیهوه ل ه
پهرهسهندن ()evolutionی زمان و پهیوهندی 
ی ئهوهیان دهكرد ك ه
سهدهی حهڤدهدا .ههتا سهردهمی مۆدێرن ،مرۆڤهكان گریمانه 
ی
ی سروشت و مهبهست 
پهیوهندیهكی “هاوسۆزی و لێكچون” ههی ه لهنێوان شتهكان 
ی
ی گوێز هاوشێوه 
مرۆڤهكاندا .بۆ نموونه ،فۆكۆ تێبینی ئهوهی كردبوو ك ه شكڵ 
ی
ی مرۆڤه ،لهبهرئهوه ،گوێز وهك چارهسهرێك دانراوه بۆ چهندین جۆر 
شكڵی سهر 
جیاجیای سهرئێشه .ڕێنیسانس و سهههڵدانی چاپخانه ئاستی زمانیان بۆ ههمان
ی
پایهی پیرۆز بهرزكردهوه .مهعریف ه سهبارهت ب ه شتێك ئاوێتهیهك له گوتار 
ی ههبو ،و ههر
ی بێشومار 
ی لهخۆگرتبوو .ههر تێكستێك تهفسیر 
ی و سیحری 
عهقاڵن 
ی
تهفسیرێكیش جێی خوێندنهوه و لهسهرڕۆیشتنی زۆر بوو .لهبهرئهوه ،ل ه سهده 
ی بوو له گۆڕانێكی ڕیشهیی ل ه
ی گهوره هاته ئاراوه – بریت 
حهڤدهدا،لێكدابڕانێك 
ی لهم ماوهیهدا لهدهستچو دهدوێت،
فیكردا .فۆكۆ نۆستالژیان ه سهبارهت بهوه 
كاتێك لهگهڵ هاتنهكایهی زانست ه تهجریبیهكاندا“ ،ئهو پهیوهندیه بهتینهی ك ه
ی ووروژاند ك ه
زمان لهگهڵ جیهاندا ههیبوو” كۆتایی هات ،و مرۆڤـ “ئهو پرسیاره 
ی كه دهاللهتی لێدهكات؟ (وات ه
چۆن دهكرێت هێمایهك ببهسترێتهوه بهو شته 
ی
پهیوهنده نێوان دال و مهدلول -و .)43 – 42 ,1973( ”)-زمان بووه شتێك 
ی لۆژیكی نی ه له نێوان دال و مهدلولدا -و)-
ههڕهمهكی(اعتباگی ،واته پهیوهندیهك 
ی و هیوم و كۆندیالك بون ه
ی شتێكی تری دهكرد .پاشان هۆبز و بێركل 
و وێنا 
ی نوێ ،كه مرۆڤـ له سهنتهری ئهو
ی زانستی 
ی كایهیهك 
سهرمهشق بهرهو دروستكردن 
ی نهبرد تیۆرگهلێكی نوێ له بوارهكانی ڕێزمان
كای ه زانستیه نوێیهدا بوو .ئهوهنده 
ی كرد بهسهر كۆی فیكری خۆراوادا”،
ی سروشتی و ئابووریناسی“ ،كودهتا 
و مێژوو 
و ئهو پهیوهندیه جهوههریهی الوازكرد كه لهنێوان سروشت و شتهكانیدا و نێوان
ی
ووشه و شتهكاندا ههبوو ( .)239تهنها ل ه بواری ئهدهب و له نووسینهكان 
ی تری وهك ئهنتۆنین ئارتۆدا زمان
ێ و ئهوان 
فرێدریك هۆڵدهرلین و ستێفان ماالرم 
ی تهجریبیدا ( .)44فۆكۆ ل ه
ی ئۆتۆنۆم” لهدهرهوهی جیهان 
ئیدامهی دا به “بوونێك 
ی تهرتیبی شتهكاندا مهرگی خودی هیومانیستی مۆدێرنی لهم ڕست ه
ی كتێب 
كۆتایی 
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بهناوبانگهدا ڕاگهیاند“ :لهبهرئهوهی مرۆڤ كاتێك دروستبوو كه زمان مهحكوم
بوو به پهرت و باڵوبوونهوه ،ئایا (مرۆڤ) پهرت و باڵو نابێتهوه كاتێك زمان
دووباره یهك دهگرێتهوه؟  ...دهتوانیت ب ه دڵنیاییهوه گرهو بكهیت كه مرۆڤ وهك
ی سهر لمی كهنار دهریا دهسڕڕێتهوه.)87 – 386( ”.
ی وێنهكێشراو 
ڕوخسارێك 
ی  1975دا باڵوكرایهوه ،فۆكۆ
ل ه كتێبی (كۆنترۆڵ و سزا)دا ك ه یهكهمجار ل ه ساڵ 
ی سهیر
ی له سێدارهدانێك 
ی خستهڕوو .كتێبهك ه ب ه باس 
ی هاوشێوه 
ئارگیومێنتێك 
ی 1757دا له پاریس لهرێی ئهشكهنجهوه ئهنجامدهدرێت
دهستپێدهكات ك ه ل ه ساڵ 
ی بهندیخان ه
ی دهكات ب ه خشت ه زهمهنیه نیزامیهكان 
ك ه لهدواییدا فۆكۆ بهراورد 
خۆرئاواییه مۆدێرنهكان .له یهكهم لێڕوانیندا ،لهوانهی ه خوێنهر گریمانه بكات ك ه
ی
ی سیستمی دادوهری پێش ساڵ 
فۆكۆ ئیدانهی ئهو ئهشكهنج ه جهستهیی ه ترسناكه 
 1789دهكات ،بهاڵم وانهبوو .پێدهچێت لێرهدا فۆكۆ هاوسهدا بووبێت لهگهڵ
ی
ێ مرۆڤ بهرامبهر دڕندهیی خۆ 
نیتش ه دا ك ه لهووت ه بهناوبانگهكهیدا دهڵێت“ ،كات 
ی ئێستهیدا”
ی خۆشتر بوو لهچاو ئهوه 
هێشتا شهرم نهیگرتبوو ،ژیان لهسهر زهو 
ی
ی پێكهێنا كه تیایدا مشتمومڕ 
( .)67 ,1967فۆكۆ حیكایهتێكی مێژووی 
ی ئاشكرا (عهلهنی)
ی خ��وارهوهی كرد :جیهانی مۆدێرنمان سزادان 
ی ال 
ئهمه 
جێ گرتهوه به سیستمێكی سزادانی نادیارتر ك ه مرۆڤان ه تر و ناوهحشیانهتر
ی
دهردهكهوێت ،بهاڵم ل ه ڕاستیدا زۆر به پێچهوانهوهیه .كۆمهڵگهی مۆدێرن نهریت 
ئینزیباتی (دیسپلینكهر)ی نوێی داهێنا كه ههستپێنهكراوترن بهاڵم له ههمان
ی جهست ه و عهقڵ تهنها ل ه
كاتدا ئازاربهخشتر .ئهم میتۆدانهی كۆنترۆڵكردن 
ی كۆمهڵگهمان دهكهن ل ه
ی سهرانسهر 
بهندیخانهكاندا بوونیان نیه ،بهڵكو خهرق 
ی ئهوهش،
ی سهربازی و قوتابخانه و كارگ ه و شوێنهكانی تری كاردا .سهربار 
دهزگا 
ی كۆمهڵگهی مۆدێرن لهالیهن ئهو هاواڵتیانهوه ههرس و
نهریت ه دیسپلینكهرهكان 
ی خۆیان .به الی فۆكۆوه ،ئهم
ئستیعاب دهكرێن ك ه ههڵدهستن به چاودێریكردن 
ێ به ئازادی كهمتر دهدهن ل ه چاو
نهریته دیسپلینكهره مۆدێرنان ه له ڕاستیدا ڕ 
ی كه ل ه
ی ئهوه 
ی ئهوسای شێت و تاوانباراندا .ئهمهش بههۆ 
ی جهستهی 
سزادان 
ی ب ه
ی ئهوهی ههبوو خۆ 
ی كهم ئازاد 
سهردهمی پێش-مۆدێرندا ،تاكهكهس الن 
ی لهگهڵدا كراوه .سهردهمی مۆدێرن
ههڵه دابنێت و بزانێت نامرۆڤان ه ڕهفتار 
ی الدان (ئینحیراف) و
ی به پزیشككردن 
ی بهرگریكردن ه دهسهنێتهوه لهرێ 
ئهم ماف 
ی سزادان له كردهیهكی كراوه و ئاشكرا (عهلهنی)هوه بۆ كردهیهك
تهحویلپێكردن 
ی خهڵك.
ك ه شاراوهیه له چاو 
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ی سێكشوالیتیی)دا ،فۆكۆ خشته زهمهنیهكهی بهرهو
ی یهكهمی (مێژوو 
له بهرگ 
پێشهوه پاڵ پێوه نا ،بهاڵم ئارگیومێنت ه بنهڕهتیهكه تهواو وهك خۆی مایهوه.
ی پێش-مۆدێرنی ئهورپی ،و زۆرێك له كۆمهڵگه تهقلیدیهكانی تر ،سهرقاڵ
كۆمهڵگه 
ی بهستبوو
بوون به “باڵوكردنهوهی خزمایهتیه“هوه .بۆ نموونه ،هاوسهرگیریی پشت 
ی تر لهنێوان شهریكهكاندا.
ی تهقلید 
ی و پهیوهند 
به پلهوپای ه و پهیوهندی خزمایهت 
ی سهرهكی بریتی بوو
لهنێو چینه دهستڕۆیشتووهكاندا ،هاوسهرگیرییی بهشێوهیهك 
له بارههڵگرێك بۆ گواستنهوهی ناوی خێزان و سهروهت و سامان .سهدهی ههژده
ی
ی بهسهر تهرزی پێشوودا زاڵكرد كه فۆكۆ ناوی نا “باڵوكردنهوه 
دهستگایهكی نوێ 
سێكشوالیتی ”.هاوسهرگیریی یهك-هاوسهریی هیترۆسێكشواڵ (واته ههبوونی یهك
هاوسهر ل ه هاوسهرگیریدا –و ،)-كه عادهتهن دهبوایه پشت ئهستوور بێت ب ه
ی و ئهوین ،بووه نۆرم ه نوێیهكه .یهكهمجار بهسهر چینی بۆرژوا و دواتر
خۆشهویست 
بهرهبهره بهسهر چینی كرێكاردا سهپێنرا.
ی (هاوسهرگیریی – و ،)-كه لهسهدهكانی ههژده
فۆكۆ لهوباوهڕدا بوو ئهم تهرزانه 
ی ئێجگار كاریگهر و بهرباڵویان بۆ سهر كۆمهڵگ ه
و نۆزدهدا هاتن ه كایهوه ،ئاكام 
ی
خۆرئاواییه مۆدێرنهكان ههبوو چونكه بوون ه هۆی ئیختراقكردن و كۆنترۆڵكردن 
ی
ی هێنایه ئاراوه بهشێوهیهكی تهفصیل 
جهسته و پێناسهگهلێكی نوێیان بۆ سێكشوالیت 
كه بهردهوام له فراوانبووندا بوو .ئهم پێناسان ه چوار تهكنیكی ب ه سێكشواڵكردن
()sexualizationی لهخۆگرتبوو ك ه بهرامبهر بوون لهگهڵ چوار جۆر ل ه
ی
شازبوون ( )abnormalities): 1له پزیشكناسیدا“ ،به هیستریاكردن 
جهستهی ژن” كاتێ ب ه تهواوهتی پڕاوپڕ دهبێت ب ه سێكشوالیتی(  (�Fou
 )cault 1978a, 104)، 2قهدهغهكردنی دهستپهڕ لهالیهن مندااڵنهوه)3 ،
ی بهیان ه ساخته-زانستیهكان
تهنزیمكردنی توانستی مناڵبوون (خصوبه) و پێكهێنان 
ی خوێن و بۆماوه و میللهته ژێردهستهكان (كۆڵنیاڵكراوهكان) )4 ،ب ه
دهرباره 
ی كۆمهڵگ ه بۆ چێژی چهوت .ل ه ئهنجامدا،
نهخۆشی دهروونی سهیركردنی كاردانهوه 
ی
ی سێكشواڵیتی و دهستبهركردنی پشتگیر 
ی خێزان بوو به “راگرتنی لهنگهر 
ڕۆڵ 
ی ناچاری بۆ سۆز و ههست
بهردهوام بۆی ”،بهم پێیهش (خێزان) بووه “سهنتهرێك 
و خۆشهویستی“ (.)108
ی
ی بهرگه 
فۆكۆ ب ه تێگهیشتنهوه ئهوهی خستهڕوو كه چۆن”خێزان”ی نوێ نهیتوان 
ی بۆ
ئهو سنووربهندی (قیود)ان ه بگرێت ك ه بهسهریدا سهپێنرا و بهرهبهره خۆ 
پشكنینی پزیشك و قهشه و پزیشكه دهروونناسی وااڵكرد .لهپڕ ،ڕیزێكی تهواو ل ه
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ی ك ه ههستێت
ی دهروونناسی خستی ه سهرخۆ 
“شازبوونهكان” دۆزرایهوه .بواری نوێ 
ی ژیان
ی بۆ تهرزه “ئاساییهكان” 
به دووباره قاڵب دانهوه به تاكه كهس بۆ ئهوه 
ی
بیگونجێنێتهوه .لێرهدا ،فۆكۆ ههستا به لێوردبوونهوه له شێوازهكانی ئیشكردن 
ی وهك (بایۆ-پاوهر ”Bio-power-ئیمتیحان كرد .گوتاره
دهسهاڵتی دیسپلینكهر 
ی و پهروهردهییهكان ههستان به چاودێریكردن
نوێیه پزیشكی و دهروونی و جهزائ 
و ئاراستهكردن و قاڵب بهخشین و “دهرمانكردنی“ ڕهفتاری تاك ه كهس .ئهم
گوتارانه جیاوازی میعیاریی نوێیان دروستكرد :قانونی/ناقانونی ،تهندروست/
ی وا دهینواند سهربهستیخواز بێت
نهخۆش ،ئاسایی/نائاسایی .لێرهوه ،ئهوه 
– وات ه قسهكردنی زیاتر لهسهر سێكس ،و كرانهوهی زیاتر لهسهر پهیوهندی ه
سێكسیهكان ،و نههێشتنی كۆتوبهنده تهقلیدیهكان لهسهر نهریت ه سێكسیهكان
– لهراستیدا سهربهستیخواز نهبوو چونكه گوتاره نوێیهكان بهشداربوون ل ه
ی
ی بیروبۆچوون 
ی فۆرمی نوێی الدان “ئینحیراف” .بهكورتی ،ئامانج 
پێكهێنان 
ێ
ی سهردهمهكهیه (لهوانهش ههند 
ی فۆكۆ بهرههڵستیكردنی تیۆریهكان 
نوێ 
ی ب ه
ی پاش-رۆشنگهر 
ی سهردهم 
ی فێمینیزم) ،ك ه ههستان ب ه یهكسانكردن 
فۆرم 
ی ناوهڕاست.
سهرههڵدانی دیموكراسی زیاتر و ئازادی زیاتر النی كهم بۆ چینهكان 
ی
ی بهخش 
بهم پێیه ،له ههر یهكێك ل ه نووسین ه سهرهكیهكانیدا ،فۆكۆ ئیمتیاز 
به پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیه پێش-مۆدێرنهكان لهچاو ئهوانهی كه مۆدێرنن.
ی كرد كه ڕێنیسانس
ی ئهوه 
له كتێبی( شێتی و شارستانیهتی)دا ،مشتومڕ 
ی وهك ڕاستیهكی ژیان ههژمار كرد و تهنانهت ڕاددهیهكی دیاریكراو ل ه
شێت 
دانایی و داهێنانی پێبهخشی .ل ه كتێبی (كۆنترۆڵ و سزا)دا ووتی ،ئهو نهریت ه
ی ههژده
ی ك ه تا ناوهڕاستی س�هده 
دیسپلینكهره ب ه حساب وهحشیانهترانه 
ی جهست ه و عهقڵیان كرد لهچاو فۆرم ه
زاڵبوون كهمتر مومارهسهی كۆنترۆڵكردن 
ی
ی سێكشوالیتی)دا ،بانگهشهی ئهوه 
مۆدێرنهكانی سزاداندا .له كتێبی (مێژوو 
ی نوخبهكان ،ك ه پشت ئهستوور بوون ب ه
كرد ك ه هاوسهرگیریه پێش-مۆدێرنهكان 
نزیكایهتی ه سیاسی و ئابووریهكان ،ڕێیان به ئازادی سێكسی زیاتر دابوو لهوانهش
پهیوهندی ه هاوڕهگهزیهكان ،و لێرهوه پهسهندكراوتربوون كاتێك بهراورد دهكران
ی كۆمهڵگهی بۆرژوای مۆدێرن و
ب ه هاوسهرگیری ه یهك-هاوسهریه فرهرهگهزهكان 
یو
ی فۆكۆ له مۆدێرنیت 
دهسهاڵتی ئاساییكهرهوهیان .دهشێت ڕهخنهی یهكالیهنه 
ی
ی ئهو بۆ ڕاددهی توندی وكۆتوبهندیی نهریته دیسپلینكهرهكانی دونیا 
سووككردن 
ی ژنیان كهلهپچه دهكرد -پهیوهندی ه
پێش مۆدێرن  -لهوانهش كه سێكشوالیت 
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ی ژنانهوه ،كه بابهتێكه ئێم ه
گرفتئامێزهكهی ڕوونبكهنهوه بهم مهسهلهیهی مافهكان 
ئێسته دهچین ه سهری.
ێ ئاڵوگۆڕ
ی ب
فۆكۆ و فێمینیزم :پهیوهندیهك 
له نووسینهكانی فۆكۆدا ،زۆر كهم لهسهر ژنان و مافهكان ه ژنان بهدیدهكرێت.
ی یهكجار گهورهیان ههبووه
لهههمان كاتدا ،نووسینه تیۆریهكانی فۆكۆ كاریگهریهك 
ی فێمینیستهوه ،ههرچهنده ههڵوێستی ئهو
بهسهر نهوهیهك له كهسایهتی ئهكادیم 
ی
ی ڕهچاوكردن 
بهرامبهر فێمینیزم ئاڵۆز بووه و تهنانهت ههندێ جار بهالیهوه شایان 
ی  1998ی دایهمۆند
ی بهرگی ساڵ 
ی نهبووه .ههروهك زۆرێك ل ه بهشداران 
جید 
و كوینبی مشتومڕیان لهسهر كردووه ،فێمینیزم و فۆكۆ لهسهر چهندین خاڵ
سهبارهت به تیۆریهكانی دهسهاڵت له یهكتری نزیكدهبنهوه .ههردووكیان جهست ه
وهك شوێنێك بۆ دهسهاڵت دهستنیشان دهكهن ،شوێنێك كه ههژموون (هیمنه)
ی لێوه بهرههم دێت .ههردووال ئاماژه
ی لهسهر دروستدهكرێت و دهستهمۆبوون 

ی دهسهاڵت ل ه ههموو بوارهكانی ژیاندا (خێزان،
دهدهن ب ه ئیشكردنه ووردهكان 
ی تهنها تهركیز بخهن ه سهر
ی ئهوه 
ئابووری ،زانست ،یاسا ،ئهدهب و هتد) ،لهبر 
ی یهكجار گرنگی گوتار
ی دهوڵهت یان سهرمایه .ههردووال قسه ل ه ڕۆڵ 
دهسهاڵت 
ی ههژموونیدا و له كهشفكردنی ئهو تهحهدی ه
دهكهن ل ه دروستكردنی دهسهاڵت 
ی ك ه لهوانهی ه له گوتاره پهراوێزخراوهكانهوه سهرههڵبدهن 10 .ل ه
شاراوانه 
ئاكامدا ،ژمارهیهك له فێمینیستهكان زانیان ك ه تێگهیشتن ه تیۆریهكانی فۆكۆ ل ه
ی یهكهمی مێژووی سێكشوالیتیدا زۆر زۆر
ئیشهكانی وهكو كۆنترۆڵ و سزا و بهرگ 
ی
ی  ،1990بۆردۆ  ،1988دوڤۆ  ،1994ساویك 
گرنگن بۆ كاری خۆیان (بارتك 
 ،1988هێكمان  ،1990بهتڵهر  .)1990فێمینستی تر دركیان بهوه كرد
ی خود الی فۆكۆ ،ك ه له ئیشهكانی دواتریدا دهركهوت
ی تهكنهلۆژیاكان 
ك ه چهمك 
ی ل ه سهر
ی تایبهتی خۆ 
له  ،1980سوودی ههیه چونك ه فۆكۆ ل ه تهركیزكردن 
فۆرمه ههژموونیهكانی دهسهاڵت یان تهكنهلۆژیاكانی ههژموونهوه جواڵ بهرهو
ی خسته سهر
ی ئهخیریان تهركیز 
چهمكێكی پهرشوباڵوتری دهسهاڵت .ئهم چهمكه 
ی كۆمهاڵیهتی و كلتوری دیاریكراوهوه.
بهرههمهێنانی دهسهاڵت لهرێی چهند مهشقێك 
ی كهسێك بوو ههر وهكو چۆن یهكێك
مهبهست لهم تهكنهلۆژیایان ه دروستكردنی ژیان 
ی داهێنهرانه -و .)-ئهم
كارێكی هونهری دروستدهكات (واته ژیانی دهبێته كارێك 
ی نا بهوهدا كه تاكهكهسهكان ئاستێكی دیاریكراویان
چهمكه تازهیهی دهسهاڵت دان 
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له ئۆتۆنۆمی و هێز مومارهسهكردووه .خهڵك چهند تهتبیقێكی دیاریكراویان ل ه
ی
زهخیرهی دهستهبهری عورفه كۆمهاڵیهتی و كلتوریهكان ههڵبژاردووه لهپێناو 
ی جهمالی
ی ژیانیان بكهنه كۆكارێك ك ه چهند بههایهك 
ئهوهی بیانگۆڕن“ ،بۆ ئهوه 
ی
دیاریكراو ههڵدهگرێت و چهند پێوهرێكی شێوازیی ( )stylisticو تهكنیك 
ی
ی دههێنێت” ( .)Foucault 1985, 10 – 11ئهو كهلێنانه 
دیاریكراو بهد 
ی
ی خود”هوه خاڵێك 
ی بااڵدهستی“ و “تهكنهلۆژیاكان 
دهكهونه نێوان “تهكنهلۆژیاكان 
هاوسهنگیی ههمهالیهنیان دروستكرد كه لهوێدا پێكهوه ژیانێك ههبوو لهنێوان
ئهو تهكنهلۆژیایانهی كه زۆرلێكردنیان بهسهر جهستهوه سهپاند لهگهڵ ئهو
ی دهنووسێت،
ی ك ه خود بهسهر خۆیدا سهپاندبووی 11 .لوا ماكنه 
تهكنهلۆژیایانه 
ی
ی فۆكۆ چهمكێكی بهسووده بۆ سیاسهت 
ی خود ال 
ی تهكنهلۆژیاكان 
چهمك 
ی بێ دهسهاڵت و
ی ژنان وهك “قوربان 
فێمینیستیانهی جیاوازی ،ك ه لهوێدا چید 
بێ تاوانی بونیاده كۆمهاڵیهتی ه پیاوساالرهكان” سهیرناكرێن ( .)67 ,1992نهك
ی ناوهڕاستیشدا ،ژنان خۆشیان دهستیان
تهنها ل ه خۆرئاوا ،بهڵكو ل ه خۆرههاڵت 
ی چین و
ی بهكارهێنانی ئیمتیازاتهكان 
ی تر لهرێ 
ی ژنان 
ههبووه ل ه ملكهچپێكردن 
نهژاد و ئیتنیك و پایه بڵندیهوه ك ه پهیوهستن ههی ه به نیزانمی پیاوساالریهوه.
ههروهها تهتبیقی جیاوازی خودیان بهكارهێنا بۆ دووباره پێكهێنانهوهی ژیانیان ب ه
شێوازی تازه ،بهاڵم نهك ههمیش ه بهگوێرهی درككردن ه فێمینیستیهكان( (�Kandi
.)yoti 1991, Afary 2001

ی
بهاڵم مێژوونووسان و فهیلهسوفان ڕهخنهیان له كاری فۆكۆ گرت لهبهر ئهو ههاڵنه 
ی دهكرێن سهبارهت به جێندهر له ئهوروپای مۆدێرندا و ههروهها
لهراستیهكاندا بهد 
ی
ی لهسهر مهسهلهكان 
ی غهم ه فێمینیستیهكان ب ه تایبهت 
لهبهر پشتگوێخستن 
ی یهك-هاوسهریی.
وهك پیدۆفیلیا ( )pedophiliaو القهكردن و هاوسهرگیری 
ی ئهوه دهكات ك ه
ی كهیت سۆپهر مشتومڕ 
ی بهریتان 
 12فهیلهسوفی فێمینیست 
ی فێمینیستیهوه ،تهنانهت ب ه بهراورد
ی فۆكۆ ب ه نووسین 
ی كهم 
سهرباری تێوهگالن 
ی “تا
ی ئهو ههڵدهستێت به پهردهپۆشكردن 
به الكان و دێریدا ،جیابوونهوهی كلینیكی 
ی نابابهتیتر ”.ئهم “نێر-سهنتهریزمه شاراوهیه“
ی نێر-سهنتهرانه 
ڕاددهیهك دیمهنێك 
ێ باك و ناههستیاره بهرامبهر غهم ه فێمینیستیهكان
وا فۆكۆ پیشان دهدات ك ه ب 
ی
( .)Soper 1993, 29سۆپهر ئاماژه بهوه دهدات ك ه كلتور ههمیش ه ڕۆڵێك 
ی و جهستهدا ،بهاڵم جێندهر و سێكس ب ه
ناوبژیكهرانه دهگێڕێت لهنێوان سێكشوالیت 
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ی
تهواوی دروستكراوی كلتوری نین .كۆمهڵیك حهقیقهت ههی ه پێشوهخت مشتومڕ 
ێ
لهسهر كراوه و دهبێت دانیان پێدابنرێت .فۆكۆ ئهو فۆرمه دیاریكراوان ه پشتگو 
ی
دهخات كه دهسهاڵت تیایاندا مومارهس ه دهكرێت لهههر “كۆمهڵگهیهكی ههرهم 
ی
ی ( )1990ووتی ،فۆكۆ توخن 
سێكشواڵدا” ( .)39ههروهها وهك ساندرا بارتك 
ئهو جیاوازیان ه ناكهوێت ك ه له نێوان ئهو ئیجرائات ه دیسپلینكهرهكانهدا ههیه ك ه
ئیش لهسهر جهستهی ژن دهكهن ب ه بهراورد بهوانهی سهر جهستهی پیاو .فۆكۆ
ی “لێكدابڕانی بتشكێنهرانهیهوه
ی سهرنجی دهوروبهری بههۆ 
بۆت ه جێگهی ڕاكێشان 
ی ك ه یهكێكیان ماركسیزم ه و ئهوی تریان
لهگهڵ ئهو دوو حیكایهت ه گهورهیه‘ 
دهروونشیكاریه“ كه فێمینیستهكان پشتیان پێبهستبوو( .له پهیوهندا ب ه
ی ل ه ههردوو
ی فۆكۆ فێمینیستهكان 
ماركسیزم و دهروونشیكاریهوه -و ،)-پهرهدایم 
ی منداڵی ڕزگار كرد ،بهاڵم تێگهیشتنی ئهو بۆ
حهتمیهتی ئابووریناسی و ئهزموون 
ی
چهمكی دهسهاڵت به تهواوی تیۆریزه نهكرا .بهیهكدادانێك ههیه لهنێوان “حهزێك 
ی
ێ ڕهحمانهكهی بۆ خودی ئۆتۆنۆم 
ی و ههڵوهشاندنهوه ب 
ی ئارگیومێنتهكه 
وجودیانه 
ی
ی ڕۆشنگهری“ ( .)Soper 1993, 36لهم تێگهیشتن ه تاكگهرایه 
سهردهم 
ی
خوددا ،پهسهنده سهربهست بیت ل ه ههموو ئهرك و پاپهندبوونهكان ل ه ههوڵ 
ی سێكسی“ وایه كه “تهنها
گهڕان بهدوای چێژدا .تا ڕاددهیهك وهكو “تاك ه یهكهیهك 
بهرپرسه ل ه فهرمانهكانی چێژه شهخسیهكانمان” و ب ه تهواوی تهجرید بووه ل ه
ی
ی ناشهخسی .سۆپهر له دهرهنجامدا دهڵێت فۆكۆ له (مێژوو 
مهسهلهكانی پێویست 
ی سهربهستی“
ی تاكگهرا و نارسیسیانه 
ی له “تێگهیشتنێك 
سێكشوالیتی) دا داكۆك 
دهكات .ئهمهش بهپێی پێویست هاوتهریب نیه لهگهڵ تێگهیشتنی فێمینیستیانهدا
ی ئاشنا و
ی ( ،)emancipationبهڵكو ،ڤێرژنێكی تری “تاكهكهس 
بۆ سهرفراز 
پهراوێزخراوی تیۆری لێبراڵه“ (.)36
ی سهركوتكهران ه
ی سێكشوالیتی)دا لهسهر گریمانه 
گفتوگۆی فۆكۆ له (مێژوو 
ی تایبهتیه ،ب ه تایبهتی له پهیوهندیدا
ی سهرنجدانێك 
(به زهبروزهنگ) شایسته 
ی
ی تاكگهراییانهی ئازادیهوه الی ئهو و ئامادهنهبوونی بۆ كهشفكردن 
ب ه چهمك 
ی سێسكسیهوه ههرهمیان ه
ی دهسهاڵت ل ه كۆمهڵگهیهكدا كه لهروو 
داینهمیكیهتهكان 
ی
پلهپهندی بۆكراوه 13 .فۆكۆ دهنووسێت :لهساڵی  1867دا ،گێله جوتیارێك 
پیاو له گوندی الپكۆرت الی قایمقام ل ه الیهن مناڵه السارهكانی دهوری له گوندهك ه
ی
ی كهم دهستی هێناوه به كچێك 
ی “چهند جارێك 
ی ئهوه 
ڕاپۆرتی لێدهدرێت بههۆ 
منداڵدا ،ههروهك چۆن لهوهو بهر كردوویهتی و بینراویشهكردوویهتی  ...و (ئهم
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ی مهییو“‘.
ی دهڵێنشیر 
ی ههبووه) ئهو گهم ه ناسراوه بكات كه پێ 
جوتیاره وویست 
ی كچهكه الی قایمقام سكااڵ دهكهن .پۆلیس ئاگادار دهكرێتهوه،
دایك و باوك 
جوتیارهكهش لهالیهن پزیشكهوه دهپشكنرێت ،پاشان دهبرێت ه بهردهم دادوهر و
تۆمهتبار دهكرێت ،ههرچهنده دوایی بڕیاری بێ تاوانی دهردێت و ئازاد دهكرێت.
ی زۆر مایهی بێزاری ه دهربارهی ئهم چیرۆك ه ڕووداوهكه نی ه ب ه زۆری ،ك ه
ئهوه 
ی ساڵی 1976ی فۆكۆی ه
ی داوه ،بهڵكو كۆمێنت 
زیاتر له سهدهیهك لهمهوبهر ڕوو 
ی بێنرختر
لهسهری“ :شته گرنگهك ه چیه دهرب��ارهی ئهم چیرۆكه؟ ل ه ههموو 
ئهو حهقیقهتهی ه ك ه ئهم ڕووداوه ڕۆژانهییانه له ژیانی سێكسی گونددا ،ئهم
ی
چێژه دیهاتیه بێ ئههمیهتانه ،دهشێت ،له زهمهنێكی دیاریكراودا ،ببن ه بابهت 
یو
ی بهڵكو بشبن ه بابهتی ئیجرائاتی دادوهر 
نهك تهنها نالێبوردهیی دهستهجهمع 
ی
دهستێوهردانی پزیشكی و پشكنینی كلینیكی پڕدیققهت و درێژهپێدانێكی تهواو 
ی
تیۆری“ ( .)Foucault 1978a, 31ئێمه دهزانین كه شهڕكردن دژ 
ی
ی جهوههری كاری بزوتنهوهی فێمینیست 
ی و ههراسانكردنی سێكس 
دهستدرێژ 
ی
ی الواز بكات لهرێ 
ی هاوچهرخی فێمینیست 
بووه .ئایا فۆكۆ ههوڵی داوه گوتار 
ی“
ی بۆ سهر منداڵ به نمونهیهك 
ی سێكس 
ی دهسدرێژ 
ناوبردنی ناڕهزایی دهربڕین دژ 
ی
ی دهوڵهت 
نالێبوردهیی دهستهجهمعی“؟  14یاخود دژایهتیكردنی ئهو بۆ دهسهاڵت 
ی تهنزیم دهكات ،ئهوهن ه
مۆدێرن ،ب ه تایبهتی ك ه ئهم جۆره دهوڵهته سێكشوالیت 
ی بهرامبهر ئهو دهستێوهردانه دهوڵهتیهی لهم جۆرهش
یهكالیهن ه بوو ك ه توان 
ی ههڵوێستی فۆكۆیه لهسهر
ی پهراوێزكهوتوو 
بووهستێتهوه؟ یان ئهم ه نموونهیهك 
ی ب ه تاوان ناساندنی كردهوهی سێكسی لهنێوان
ی كامپین 
ئهم مهسهالنه؟ لهماوه 
ی
گهوره و ئهو مندااڵنهدا كه خوار تهمهنی پانزه ساڵن له فهرهنسا ،فۆكۆ دژ 
ی یاسا نی ه
ی ئیش 
ی ئهوهی كرد ك ه سێكشواڵیت 
كامپینهك ه وهستایهوه و مشتومڕ 
(.)Alcoff 1996

ی
ی دوو بهرگ ه ب��هدوای یهكداهاتووهكهی مێژوو 
ی بهدیققهت 
خوێندنهوهیهك 
ی  1984دا باڵوبوونهوه ب ه
سێكشواڵیتی ،ك ه ههردووكیان یهكهمجار ل ه ساڵ 
ی چێژ و بهتهنگهوهچوونی خود ،چونیهكان ه
ی بهكارهێنانهكان 
ناونیشانهكان 
ی بۆ
دهیخهنهروو ك ه تێفكرینی كورتی فۆكۆ دهرب��ارهی دهستدرێژی سێكس 
سهر منداڵ ،وهك لهسهرهوه ئاماژهی پێدراوه ،سهرلێشێوان نهبووه .دهتوانین
ی
ی دهستپێشخهر 
ی گفتوگۆ سێكس ه و ئهوانهش 
ێ بابهت 
ئارگیومێنتی ئهوه بكهین كات 
ی
ی قسهی زۆر 
ی گهورهن ،لهكاتێكدا ئهو جهستهیه 
دهكهن بهمهبهستی سێكس پیاو 
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لهسهركراوه و سێكسی لهسهر ئهنجامدهدرێت هی مندااڵن یان ههرزهكاران ه (كوڕ
بن یان كچ) ،ئهوا فۆكۆ لهپڕ دهست ههڵدهگرێت له ڕاوبۆچوونه ژیرانهكانی لهسهر
ی
جهسته ،جهست ه به سیفهتی ئهوهی ك ه شوێنێك ه بۆ دهستهمۆكردن له ڕێگه 
وورده كرداری دهسهاڵتهوه15 .
ی فۆكۆ
ی ل ه چهمكی دهسهاڵتدا ال 
نانسی فرهیزهر به ئاماژه دان به چهندین ئاڵۆزی 
ی لهوه كرد كه دهسهاڵت ههموو شتێك
دێت ه ناو ئهم جهدهلهوه .فۆكۆ پێداگر 
خهرق دهكات و “كلتوره خاڵیهكان ل ه دهسهاڵت ،و تهتبیق ه كۆمهاڵیهتیهكان،
ی
ی ئهوهش 
ی مهبدهئیهوه مهحاڵن ”.ههروهها بانگهشه 
و مهعریفهكان ،له ڕوو 
كرد كه وهسفی خۆی بۆ دهسهاڵتی مۆدێرن “ل ه ڕووی میعیاریهوه بێ الیهن”
ی
ی فۆكۆ بۆ تهوهری دهسهاڵت/مهعریفه پڕه ل ه دهستهواژه 
بووه .ههرچهنده وهسف 
وهك “ههژموون” و “ملپێكهچكردن” ( .)Fraser 1989, 29تهنانهت كاتێك
ی كه ههموو نهریت ه (تهتبیقات)ه كلتوریهكان
مرۆڤ هاوڕا دهبێت لهسهر ئهوه 
ێ كێشهی جیددی دهبینێتهوه
پهیوهندیه دهسهاڵتیهكان لهخۆدهگرن ،فرهیزهر ههند 
ی
ی ئهوه ناكات ك ه ههموو فۆرمهكان 
ل ه تێگهیشتنی فۆكۆدا بۆ دهسهاڵت“ :پهیڕهو 
ی میعیاریهوه یهكسانن ،یان ك ه ههر یهكێك له نهریته كلتوریهكان
دهسهاڵت لهروو 
ی فۆكۆ
هێندهی ههریهكێك لهوانهی دی باشن .له ڕاستیدا ،جهوههریه بۆ پرۆژهكه 
ی نهریتهكان و فۆرمهكانی سنووربهندی ل ه
ی كه دهتوانێت كۆمهڵه باشترهكان 
خۆ 
ی
(كۆمهڵه) خراپترهكان جیا بكاتهوه .بهاڵم ئهم ه پێویستی ب ه سهرچاوهی میعیار 
ی فۆكۆ
گهورهتر ههیه لهوهی كه ئهو ههیهتی“ ( .)32فرهیزهر نابهداڵنه بهراورد 
ی
دهكات به ماكس ڤیبهر و هابرماس .به پێچهوانهی ڤیبهرهوه ،فۆكۆ جیاواز 
ی
ی نهكرد لهنێوان فۆرم ه جیاجیاكانی دهسهاڵتدا وهك “دهسهاڵت 
سیستماتیكیانه 
ی
حوكمكردن ،هێز ،توندوتیژی ،ههژموون و شهرعیهت ”.ههرچهنده ،بهپێی عورف 
نیتشه و تیۆریست ه ئهوهڵینهكانی قوتابخانهی فرانكفۆرت تیۆدۆر ئادرنۆ و ماكس
ی
ی خۆرئاوا گرت .ئهم ه بهرهوه كۆتاییهك 
هۆركهایمهر ،فۆكۆ ڕهخنهی ل ه عهقاڵنیهت 
مهرگئاسای برد ،لهبهر دوو هۆ ،وهك فرهیزهر دهرهنجامگیری بۆكرد .یهكهم،
هیچ پێوهرگهلێكی پێشنیار نهكرد بۆ جیاكردنهوهی ئهو فۆرمانهی دهسهاڵت ك ه
ی
ی كه گوزارشت له پاڵنهر 
ههژموون و ملكهچكردن ئهنجام دهدهن لهگهڵ ئهوانه 
سهربهستیخواز دهكهن .دووهم ،پشتگیری كرد له “رهتكردنهوهیهكی یهكالیهن ه
ی هیچ شتێك لهبری ( .)33ئهم
و بهجوملهی مۆدێرنیتی ”،بهبێ پێشنیاركردن 
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ی كۆچكردوودا تا ئهوكات ه النهچووبوو.
ی سلبی“ ئادرنۆ 
ههڵوێسته له “دیالێكت 
ی بكرێت ك ه لهسهر
ی نێوان فێمینیزم و فۆكۆ لهو كارانهیدا بهد 
دهشێت گرژ 
ی
ی باڵوبووهوهیدا ڕوو 
ی ئهنجامی داون .فۆكۆ ل ه دوا دوو كتێب 
دیراساتی سێكشوالیت 
كرده جینالۆجیای پهیوهندیه هاورهگهزه (نێرینهكان) له دونیای گریكۆ-رۆمانیدا.
ی و لێسبیان)هكان نهبوو
ی بزوتنهوهی ئازادی (گه 
بهاڵم بهدڵ پشتگیریكهرێك 
ی
ی نوێ 
ی حهماسهت 
له فهرهنسا و خۆرئاوای ئهوروپا ل ه  1970كاندا .هاوبهشی 
“شانازیی گهیهكان” نهكرد .لهوه دهترسا كه ئهو پێداگری ه نوێی ه لهسهر شێوه
ی
ی بهردهوامیدان به دابهشبوونه دووانهییهكه 
ی هاوڕهگهزبازان ه ببێته مایه 
ژیانێك 
ی
نێوان فرهڕهگهز (ئاسایی) و هاورهگهز (نهخۆش) له دونیای مۆدێرندا .ب ه بۆچوون 
ی هاوڕهگهزباز وات ه داننان ب ه نهخۆشبوونی مرۆڤدا،
ی شوناسێك 
ئهو ،پشتگیریكردن 
چونك ه “خیانهتكردن له یاسای ئاساییبوون وات ه بهردهوامبوون له داننان ب ه
ی ئاسایی بوونهدا –وcited in Nye 1996,( ”)-
ی ئهو یاسا 
بوونیدا (وات ه بوون 
ی
ی ههبوونی چێژێك 
 .)234دهبوای ه مرۆڤ به یهكجارهكی خۆی دابڕێنێت ل ه چهمك 
ی “ )polymorphismپهیڕهو بكات ك ه
دیاریكراو ل ه هاوڕهگهزبازی و ڕێباز 
ی
ی حهزی سێكس 
ی ڕهتدهكردهوه لهسهر بابهت 
ئهم ڕێبازه دانانی ههر سنوورێك 
ی حهز و ڕهغبهت”
ههر كهسێك .تهنها بهم شێوازه دهكرا “سیستمه كۆنهكان 
ههڵبوهشێنرێنهو ه (Nye 1996, 235). 16
دانپیانان ه مهسیحیهكان
ی
ی فۆكۆ درێژ بكهینهوه؟ ئایا دهتوانین پێشنیار 
تا كوێ دهتوانین دوالیزمی كۆكار 
ی
ی ؟ له كۆتاییی ساڵ 
ی دهركهوتووش بكهین بۆ گووتارهكه 
كرۆكێكی الهووت 
ی سیاسی“ نوێ كرد،
ی “روحانیهتێك 
 1970دا فۆكۆ دهستی ب ه كهشفكردن 
ی
ی سهرنجی خۆ 
زۆر به دیاریكراویش له نووسینهكانیدا لهسهر ئێران .تهواو 
ی مهسیحی و تێكستی ئایینی خۆرههاڵتی .وادیاربوو ئهم
دایه ئهدهبیاتی ڕههبان 
ی
كهرهستهیه پێویست بووبێت بۆ بهرگی چوارهمی پالن بۆ داڕێ��ژراوی مێژوو 
ی كرد ل ه “پاش
سێكشواڵیتی ،ك ه تا ئێستا باڵونهكراوهتهوه ،چونكه فۆكۆ داوا 
ی باڵو نهكرێتهوه“ (.)cited in Carrette 1999, 46
ی هیچ شتێك 
ی خۆ 
مهرگ 
ی ئایین و كلتور :میشێل فۆكۆ ( ،)1999و
ی كتێب 
جێرهمی كارێت ،موحهریر 
ی بۆ ئهم كتێب ه نووسیوه،
ی جهیمس بێرنۆوێر ،ك ه پێشهك 
فهیلهسوفی یهسوعی 
ی بۆ
ی نهخشه 
ههردووكیان دهڵێن دهكهن ك ه فۆكۆ لهراستیدا به دوورودرێ��ژ 
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ی
ڕووحانیهتێكی تر دادهڕش��ت .بێرنۆوێر وهسفی ئهمهی كرد وهك “شێوازێك 
ی كه ب ه تهنگهوهچوونی خ��ودی بهستووهتهوه ب ه
ی سهربهستی 
مهسیحیانه 
ی ئهو خ��ودهوه“ (Bernauer, in
ی شههواتهكان 
قوربانیدان و سهركوتكردن 
ی ڕهت نهدهكردهوه،
 .)Carrette 1999, xivئهم ڕووحانیهته نوێیه دونیا 
ی
ی ڕووحی“ كه خودهكانی بۆ نهێنیهكانی خۆیان و ئهوان 
ی بوو له “وجودێك 
بریت 
تریش ئاشكرا دهكرد ( xv). 17فوكۆ ئهو چهمكهی ڕهتكردهوه كه دهیوت
ی تهقهشوفی سێكسی بووبێت“ .ههرگیز
دونیای مهسیحی پێش-مۆدێرن زهمهن 
ی نهبووه و ههرگیز
تێگهیشتنێكی هێند دهمودهست سروشتی بۆ سێكشواڵیت 
ی
ی جهسته 
ی بوونی نهبووه لهچاو ئهوهی جیهان 
خۆشنوودیهكی گوزارشتكردن‘ لێ 
ی گوناه ههیبووه“ (Foucault 1963,
ی ئهخالقیهوه و جیهان 
مونحهل له ڕوو 
ێ
ی ههبوو به ب 
ی ب ه ئاشكرا پهیوهند 
ی ئێران 
 .)57ئ��ارهزووی فۆكۆ بۆ شۆڕش 
ی سیاسی“ .هیواخوازبوو ئهم
ئهندازهیی شهیدابوونیهوه بۆ چهمكی “رووحانیهت 
ی
ئایدیا نوێی ه كهشف بكات ،نهك تهنها لهرێی گهڕانهوهوه بۆ نهریت و سرووتهكان 
ی سهرهتاییهوه ،بهڵكو لهرێی گهڕانهوهوه بۆ (ئهم ئایدیایه) له كۆمهڵگ ه
كهنیسه 
ی  1979دا ،فۆكۆ
نامهسیحیهكانیشدا ( .)Carrette 1999, 43له ساڵ 
ی ئهو سروت و
ی نوێ دا بۆ مهسیحیهت ،خوێندنهوهیهك 
گهشهی ب ه هێرمۆنۆتیكێك 
ی نوێی ڕووحانیهتیان لهخۆگرتبوو ،چهمكێك ك ه
تهكنیك ه مهسیحیانهی كه چهمكێك 
ی بیستهمدا بهرامبهر
ئومێدهواربوو بگونجێت لهگهڵ ههڵوێستهكانی كۆتایی سهده 
ی (.)Hadot 1992
سێكشواڵیت 
ی  1978دا ،تهنها چهند مانگێك پێش سهردانهكهی بۆ ئێران،
ی نیسان 
ل ه مانگ 
ی تۆكیۆ
ی خۆی ل ه وانهیهكد له زانكۆ 
فۆكۆ هێڵ ه بهرفراوانهكانی كاری داهاتوو 
ی له نێوان خۆرههاڵت ،لێرهدا
ی ناسراوی 
خستهروو .پێداگریكرد لهسهر كۆنتراست 
دووباره دونیای گریكۆ-رۆمانی تێدهكات وهك بهشێك له خۆرههاڵت ،و خورئاوادا.
ی
ئهوهندهی نهبرد ،ب ه ڕاشكاوی ،گهیشته ئهم دهرهنجامهی خ��وارهوه :گوتار 
ی زانستی گهشهی كرد له خۆرئاوا ،ل ه
ی زۆر خێرا بهرهو گوتارێك 
سێكشواڵیت 
ی
ی سێكشواڵیتی) له دهوری چهند میتۆدێك شكڵ 
كاتێكدا،له خۆرههاڵت( ،گوتار 
ی
وهرگرت ك ه ههڵدهستان به چڕكردنهوهی چێژ ،بهم پێی ه ئهم گوتارهی سێكشواڵیت 
ی وهك هونهرێك” .خۆرههاڵت
ی “سێكشواڵیت 
له خۆرههاڵت ههستا ب ه پێكهێنان 
ی سێكس .ئهمان ه
ی هونهره ئیرۆتیكیهكان بوو ،و خۆرئاواش خاوهنی زانست 
خاوهن 
ی تهواو جیاواز بوون كه سهرب ه دوو جۆر كۆمهڵگه بوون چونیهكان ه
“دوو گوتار 
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جیاواز” (.)Foucault 1978b, 119
لهم پێكهاتهیهدا دهربارهی “دوو گوتاری تهواو جیاواز ”،فۆكۆ زۆر بهدڵنیاییهوه
ی جیا ب ه
له دونیای ئیستشراق ()Orientalismدا بوو .ئهم چهمكهی دووگووتار 
دڵنیایهوه ههڵ ه بوو له پهیوهندیدا ب ه خۆرههاڵتی ناوهڕاستهوه .گهر نموونهیهك
ی وهك ئیبن سینا (980
ی زانا و فهیلهسوفهكان 
وهرگرین لهوانه ،نووسینهكان 
–  1037زایینی) دهرب��ارهی تهشریح كه له دهزگا پزیشكیه ئهوروپیهكاندا
ی حهڤده دهوترانهوه .بهم پێیه ،فۆكۆ جۆرێك ل ه هاوچهشنی
ههتاوهكو سهده 
ی خۆرههاڵتیدا كه لهوهدهچوو (ئهم
( )homogeneityدهسهپاند بهسهر فیكر 
ی
ی چهندباره گوزارشتلێكراو 
فیكره خۆرههاڵتیه) ناكۆك بێت لهگهڵ ڕهتكردنهوه 
ی  1978دا،
(فۆكۆدا) بۆ میتا-حیكایهتهكان ( .)metanarrativesل ه ساڵ 
ێ سهردهم :گریكۆ-
ی زیاد كرد بۆ س 
ی سێكشواڵیتی خۆرئاوا 
دابهشكردنی مێژوو 
رۆمانی ،مهسیحی ،بۆرژوا:
ی یۆنانی و ڕۆمانی ،ك ه سێكشواڵیتی تیایدا ئازاد بوو،
ی یهكهم :كهلهپور 
سهردهم 
ی دهكرد ،و كاریگهرانه گهشهی كرد ،ل ه ههر حاڵهتێكدا،
ی لهخۆ 
ێ كۆسپ گوزارشت 
ب
ی
تهرخان بوو بۆ گوتارێك ل ه فۆرمی هونهرێكی ئیرۆتیكیدا .دواتر مهسیحیهت خۆ 
ی
تێههڵدهقورتێنێت ،مهسیحیهت كه ،بۆ یهكهمجار له مێژووی خۆرئاوادا ،قهدهغهیهك 
ی “نهخێر” ب ه چێژ و بهههمان
ی بهسهر سێكشواڵیتیدا سهپاند ،كاتێ ووت 
گهوره 
ی
ی بێدهنگ 
ی ب ه سێكسیش ووت .ئهم “نهخێر”ه ،ئهم قهدهغهیه ،بووه مایه 
ئاواز وا 
لهسهر سێكشواڵیتی ،بێدهنگیهك لهسهر سێكشواڵیتی ك ه لهبنچینهدا لهسهر ئهم
ی شانزهدا دهستی پێكرد
قهدهغ ه ئهخالقیان ه دامهزرابوو .بهاڵم بۆرژوا ،ك ه ل ه سهده 
ی
ی پڕ ههژمووندا دۆزیهوه ،بارودۆخێك ل ه دهسهاڵتی ئابوور 
و خۆیان له بارودۆخێك 
و ههژموونی كلتوری ،تا ڕاددهی�هك (مهسهلهی سێكشواڵیتیان –و )-دووباره
ی
ی ئهوهی –توندوتیژانهتر و به ئامراز 
بۆخۆیان بهدهستیانهێنایهوه ،له پێناو 
ی
سهختگیرتر -دووباره ئهم زوهده مهسیحیه ،و ئهم ڕهتكردنهوه مهسیحیانهیه 
ی
سێكشواڵیتی تهتبیق بكهنهوه ،و له ئاكامدا درێژهیان پێدا ههتاوهكو سهده 
ن��ۆزده ،كه لهوێ ،له كۆتاییدا ،له دوایینترین ساڵهكانیدا ،دهستمان كرد ب ه
ی پهردهپۆشهك ه بههۆی فرۆیدهوهFoucault 1978b, 120,( .
داماڵین 
)emphasis added
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ی
لێرهدا ،فۆكۆ ب ه دڵنیاییهوه دركی بهو سنوورانه كرد ك ه مهسیحیهت سهپاندبوو 
ی
ی بهوهدا كه كلتور 
بهسهر سێكشواڵیتیدا .وهك لهخوارهوه دهیبینین ،ئاماژهش 
ڕۆمانی پێشتر زۆرێك لهو قهدهغانهی دروستكردبوو كه ئێمه دهیانخهینه پاڵ
ی
مهسیحیهت و ئهوهش كه چینی بۆرژوای مۆدێرن ئهم قهدهغانهیان به شیدهتێك 
پڕدیققهتهوه تهتبیقكردبوو كه لهسهردهمی مهسیحیدا نهویسترابوون“ :فره-
ی
ی هاوسهرگیریی ،بههابهخشین به چێژ ،بێباك 
هاوسهرگیرییی ،چێژی دهرهوه 
(سێكسی) بهرامبهر مندااڵن ،پێشتر ب ه شێوهیهكی بنچینهیی له دونیای ڕۆمانیدا
ی بچووك
پێش مهسیحیهت دیار نهمابوون” ( .)121تهنها تاقمێكی دهوڵهمهند 
ی چهمكه ئهخالقی ه
ملیان نهدا بۆ ئهم قهدهغانه .به زیادكردنی بهرپرسیارێت 
ی سهر سێكشواڵیتی ،ئایا فۆكۆ
ڕۆمانی و بۆرژواكان بهرامبهر قهدهغه مۆدێرنهكان 
ی سهرشانی كهنیسه كهم بكاتهوه له دانانی ئهم قهدهغانهدا و بهو
ههوڵی دهدا بار 
ی سهدهكانی ناوهڕاست بخاتهڕوو؟
هیوایهی دیمهنێكی پهسهندكراوتر بۆ مهسیحیهت 
ی یهكهمی (مێژووی سێكشواڵیتی)دا ،فۆكۆ پێداگری كردبوو
پێشتر ،ل ه بهرگ 
ی
ل ه بهردهوامیی نێوان میتۆده مهسیحیهكانی دانپیانان و تهكنیكه مۆدێرنهكان 
ی
ی كرد كه تهكنیكهكان 
ی ئهوه 
ی وانهووتنهوه .مشتومڕ 
دهروونشیكاری و زانست 
دانپیانان الی مهسیحیهت ،لهوانهش پێویستی كهشفكردنی ههموو بیركردنهوه
ی خۆیان
گوناهكارانه و بهدهكان بۆ قهشهیهك ،بهرهبهره ڕهههندی سرووتئامێز 
ی خۆشیان
لهدهستدا .ههروهها (ئهم تهكنیكانهی دانپیانان –و )-تایبهنمهندێت 
ی ئهو پهیوهندیان ه
لهدهستدا ،و پهرشوباڵوبوونهوه به پهیوهندیهكانی تردا ،ئید 
ی و
ئهوانه بن كه نێوان “منداڵ و دایك و باوكدا ههن یاخود ل ه نێوان قوتاب 
مامۆستا ،نهخۆش و دهروونناس ،یان نهوجهوان و پسپۆڕدا ههن ”.لهبهر ئهوه
ب ه هاتنی سهدهی نۆزده “زیاد له پێویست گووتار لهسهر سێكشواڵیتی له ئارادا
ههبوو نهك كهم” ( .)Foucault 1978a, 65تهنها دوو ساڵ دوات��ر ،ل ه
ی سهرهتای ل ه
ی 1978دا ،پێدهچوو فۆكۆ دووركهتبێتهوه لهم تهكیزكردنه 
ساڵ 
ی دانپیانان یان تۆب ه و تهكنیكی مۆدێرنی دانپیاناندا.
بهردهوامیی نێوان میتۆدهكان 
یو
ی نێوان تهكنیك ه دیسپلینكهره ڕههبان 
ی زیاتر له جیاوازیهكان 
دواتر ،ئارهزوو 
مۆدێرنهكاندا ههبوو.
ی دهكرد ،و باوهڕدارانیش پێویست
ی له ڕهعیهتی خۆ 
ی ملكهچبوون 
قهشه داوا 
بوو لهسهریان دان به ههموو ڕاستیهكاندا بنێن بۆ قهشه .بهاڵم فۆكۆ لێرهدا
ی
ئهوهی دووپاتكردهوه كه ،به پێچهوانهی دهروونناسی مۆدێرنهوه ،قهشه ناونیشان 
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ی ك ه
ی نهدهخسته پاڵ خهڵك .18 .ئهو گریمانهیه 
نائاساییبوونی (شازبوون) 
دهشێت ههموو مرۆڤهكان لهالیهن شهیتانهوه فریو بدرێن ئهوهی دهگهیاند ك ه
ی ڕاستهقینهوه بهدی بێت .لێرهدا ڕووندهبێتهوه ك ه
دهكرا تۆبهكردن لهڕێی دانپیانان 
ی
ی میانڕهو” لهنێوان زوهد و كۆمهڵگه 
مهسیحیهت ههستا ب ه پێكهێنانی “ئهخالقێك 
ی وهك خراپهیهكی موتڵهق وێنا نهكراوه ك ه
ی مهسیح 
مهدهنیدا“ :ههرگیز جهسته 
ی ئهبهدیی فریودان ،لهناو
پێویستبوو بێت وازی لێبهێنرێت ،بهاڵم وهك سهرچاوهیهك 
زاتیبوون و لهناو تاكهكاندا ،سهركێشی ئهوهی كردووه كه تاكهكان ببات بهرهو
ئهودیو ئهو سنوورانهی ك ه لهالیهن ئهخالقی گشتیهوه سهپێنراون :هاوسهرگیریی،
تاك-هاوسهرگیری ،سێكشواڵیتی لهپێناو بهرههمهێناندا ،سنوورداركردن و
ی چێژ” (.)Foucault 1978b, 126
قهدهغهكردن 
ی لهنێوان میتۆده زارهكیهكانی دانپیانان و میتۆده
ههروهها فۆكۆ جیاواز 
ی ئهو “تهكنهلۆژیا نوێیانهی خود”
ی دا بۆ داڕشتن 
ی تۆببهدا كرد .ههوڵ 
فیزیكیهكان 
كه پشت ئهستوور بوون به سرووته كۆنهكانی مهسیحیهت و دووباره پێكیشیان
هێنابوونهوه (واته ئهو سرووته كۆنانهی مهسیحیهتیان پێكهێنابووهوه –و .)-ب ه
ی
لهبهرچاوگرتنی خوێندهوه نوێیهكهی بۆ مهسیحیهت ،ئارهزووی فۆكۆ له ڕهههند 
ی ڕۆژنامهنووسیی زیاتر بوو.
ی ئێراندا ب ه دڵنیاییهوه ل ه فزوڵێك 
ی شۆڕش 
ئایین 
ی دووهمدا دهیبینین ،فۆكۆ كهوته ژێر كاریگهری ههردوو پهیام ه
وهك ل ه چاپتهر 
ی تۆبه (لهالیهن ئهم
ی بهكارهێنانی سرووتهكان 
ی شۆڕشهك ه و چۆنیهت 
سیاسیهكه 
ی نهریته مهسیحیهكان بوون كه پێشتر
ێ ڕووهوه هاوشێوه 
شۆڕشهوه) ،كه ل ه ههند 
ی به كهشفكردنیان كردبوو.
دهست 
ی دهستپێك بۆ ئهفراندن
ئازادی-بهرهو-مهرگ :فهزایهك 
فۆكۆ سهر به گروپێك بیرمهندی خۆرئاواییه ،له شۆپنهاوهرهوه بۆ وجودیهكان ،ك ه
ی ئهوان واقعی مهرگ نهك تهنها دانی پێدادهنرێت بهڵكو لهالیهن ژیانهوه لهئامێز
ال 
ی ههبوو ب ه
دهگیرێت“ .سوپهرمان”ی نیتشه به “شادومانی و شانازیهوه“ هۆشیار 
ی
ی گونجاو بۆ چاالكی ژیانی .الی فرۆید و هایدگهر ،ژیان 
مهرگ بوو وهك دواقۆناغ 
ی ب ه مهرگهوه بهرههمهاتووه .تهنها لهم دركپێكردنهدا،
ڕهسهن ل ه ئهنجامی هۆشیار 
و لهم ههستكردنهدا به گرنگبوونی مهرگ كه (ئهم دركپێكردنه) بهرههمیهێناوه
لهناوماندا دهتوانین وجودێكی ڕهسهن بهدهستبهێنین (Olson 1967, 306
.)-9
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ی پێدا
ێ ئهندازه قهرزاری فرۆید بوو ،ههرچهنده ههندێ كات ئهمه دان 
فۆكۆ ب 
ی بوو ل ه قڵپكردنهوهی فرۆید19 .
نهنراوه چونك ه ئامانجی پرۆژهكهی فۆكۆ بریت 
ی  1930دا نووسراوه،
ی و نهیارانی ،كه له ساڵ 
ل ه كتێبهكهیدا شارستانێت 
ی خستهڕوو كه سهرباری غهریزه دهروونیهكانی مرۆڤ بۆ خواردن
فرۆید ئهوه 
ی مامهڵهی لهگهڵ ئهم
و سێكس ،غهریزێكیش ههی ه بهرهو مهرگ .شارستانێت 
ی سوبلیمهیشن (التسامی
غهریزه دوژمنكار و كاولكاریانه كردووه لهرێگهی پرۆسه 
–  ،)Sublimationك ه ئاراستهیانی كردووه بهرهو ئیش و خوڵقاندنی كلتور.
ی (ئیگۆی )ego-كردووه
له ههمان كاتدا( ،سوپهرئیگۆ )superego-كۆنترۆڵ 
و داواكاریه تێرنهبووهكانی (ئید )id -ی سنووردار كردووه ،ههروهك فرۆید ل ه
ی
ئیستعاره سهربازی ه بهناوبانگهیدا ئاماژهی پێدا“ :شارستانیهت دهسهاڵتی خۆ 
ی تاكهكهس بۆ دوژمنكاری زاڵدهكات له ڕێی بێهێزكردن
ی مهترسیدار 
بهسهر ڕهغبهت 
ی
ی دامهزراندنی دهزگایهكهوه له ناویدا بۆ ئهوهی چاودێر 
و چهك كردنیهوه ،بههۆ 
ی ناو شارێكی داگیركراو” (.)Freud 1989, 84
بكات ،وهك سهربازگه 
ل ه ئاههنگی ئازادیخوازانهیدا بۆ غهریزهی مهرگ ،فۆكۆ بانگهشهی ئهوهی كرد ك ه
پرۆژهی شارستانێتی دهبوایه پێچهوانه بكرایاتهوه .ئاههنگێڕانی بۆ ئهزموون ه نزیك-
ی
مهرگهكان لهسهر ئهو گریمانهیهی فرۆید بنیاتنرابوون ك ه دهڵێت سهركوتكردن 
ی خهیاڵ و پاڵنهری غهریزیمان.
ی مهرگمان دهبێتهی هۆی لهناوبردنی بزوێنهر 
غهریزه 
ی باجێكی زۆر دهدات به شارستانێتی ،ب ه
ی كرد كه مرۆڤایهت 
ی ئهوه 
فرۆید مشتومڕ 
ی ناوهكیی ههمیشهییمان” لهم سازشكردنه و لهو ههست
جۆرێك ك ه “نابهختهوهر 
ب ه تاوانكردن ه ههمیشه حازرهو ه سهرچاوه دهگرێت كه گرفتارمان دهكات (Freud
.)1989, 89فۆكۆ له ههڵگێڕانهوهی ئهم ئاراستهی ه كهمتری نهدهویست20 .
ی فۆكۆ بۆ غهریزهی مهرگ الی فرۆید پشت ئهستوور بوو به مهركهزیترین
تهحهدا 
ێ
ی هایدگهر ،كه ئهویش بوون-بهرهو-مهرگ بوو .لێره ،ئێمه فڕ 
كاتیگۆری ال 
دهدرێین ه ناو ئهم دونیایهوه ،و ب ه شێوهیهك كه دهستمان نی ه له ههڵبژاردنی
ێ دهبێت.
لهم مهسهلهیهدا .دونیا بوونی ههیه پێش ئێمه و پاش ئێمهش ههر لهو 
ی
ناشزانین بهرهو كام كۆتایی ه هاتووینهت ه ئهم دونیایهوه .بهشێوهیهكی نائهسڵ 
ی پووچ”یان
ی تر و “چهقهچهق 
ژیان دهبهین ه سهر چونكه بهپێی فهرمانهكانی ئهوان 
ی
دهژین .نابێت لۆمهی ئێمه بكرێت بۆ ههبوونی ئهم ژیانه نائهسڵیه .ئهم كهوتن 
ی
بوون “”fallennessه بهشێكی زهروری بوونمانه .وهك جۆرج ستاینهر ئاماژه 
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پێدهدات ،الی هایدگهر “ریفۆرم یان شۆڕشی كۆمهاڵیهتی ،و تیماركردن و چارهسهره
ی
ی عورف 
ی كهسایهتیش نائهسڵیهت ناسڕنهوه ”،ئیدی ئهم ه به پێ 
سایكۆلۆجیهكان 
ی
ماركس بێت یاخود فرۆید ( .)108 ,19878بهاڵم ئهگهری تهعالیبوونێك 
ی
دیالێكتیكی ( )dialectical transcendenceههبوو ،ڕێگهیهك بۆ دهرهوه 
ی بوون “ ”fallennessك ه دهچێت بهرهو
ئهم حاڵهته موتڵهقان ه زهروریهی كهوتن 
ی “دهربهست
ی قبوڵكردنی مهرگ له ڕێگه 
ی جیهان .ب ه هۆ 
تێگهیشتنێكی ئهسڵی تر 
ی “بانگ
هاتن –  ”careو “ئاگالێبوون – ”solicitudeهوه ،لهوانهیه ئهزموون 
ی بكهین ل ه چهشنێكی دیاریكراو.
كردنێك – “ ،”callingزیندووبوونهوه“یهك 
ی خۆمان بكهین،
له كۆتاییدا لهوانهی ه بگهین ه قۆناغێك ك ه قبوڵی ئهگهری مهرگ 
ی ئهوانی دیهوه بهرهاڵ دهبێت
قۆناغێكی “ئازادی-بهرهو-مهرگ” كه له وههمهكان 
(.)Heidegger 1962, 246, 266
ی
پێدهچوو فۆكۆ ئازادی-بهرهو-مهرگ”ی هایدگهر ژیابێت – ئهمه تهنها له ڕوو 
ی خستهڕوو ك ه
فیكریشهوه نا .ژیاننامهنووس جهیمس میلهر ( )1993ئهوه 
ی ب ه مهسهلهی ئازار و مهرگ
ی مردن و شهیدابوون 
ی فۆكۆ لهسهر بابهت 
ووتهكان 
الیهنێكی مهركهزی فیكریان پێكهێنابوو .مارك لیال دهڵێت ،كاریگهری ڕۆشنیره
ی وهك جۆرج باتای ،ئهنتۆنین ئارتۆ ،ماوریس
سوریالیست و ئاڤان-گاردهكانی تر 
ی
بالنشۆ لهسهر بهرههمی فۆكۆ زۆرجار لهیادكراوه لهالیهن خوێنهرانی دهرهوه 
ی
ی كهشفكردن 
ی شهخسی ئهگهر 
فهرهنساوه“ .لهم ڕۆشنبیرانهدا ،فۆكۆ ب ه شێوهیهك 
ی
ئهوهی دۆزی �هوه ك ه تهنانهت زیاتر دهكهوێت ه دهرهوهی سنوورهكانی نهریت 
ی سنووربهندیی‘ ل ه
ی نائهزموون 
ی ئاساییهوه ،بۆ گهڕان بهدوای ئهوهی ناو 
بۆرژوا 
ی و تریاك و سادۆماسۆشیزم و تهنانهت خۆكوشتن”دا( (�Lil
ئیرۆتیكیهت و شێت 
ی فۆكۆ بهم ئاراستهیهدا
 .)la 2001. 143-44لهراستیدا زۆر نموونهی ژیان 
ی ل ه
ی خۆ 
ی شهخسی 
ڕۆیشتوون وهك :ههوڵهكانی الوێتیی بۆ خۆكوشتن ،تێوهگالن 
ی تر ،ڕوبهروبوونهوهی ئازاربهخشی لهگهڵ
سادۆماسۆشیزم ل ه كالیفۆرنیا و شوێن 
ی دواتر وهك یهكێك ل ه “بهشیدهترین
مهرگ له ڕووداوێكی تۆتۆمبیلدا ك ه خۆ 
ی وهسفی كرد .)Miller 1993, 306( .پێدهچوو ئهم
چێژهكان”ی ژیان 
فهزا دهستپێكانه ك ه لهنێوان ژیان و مهرگدا بوونیان ههیه ،لهم ئهزموون ه نزیك-
ی جهستهیی
ی ئهفراندنی نائاسایی هونهری و چێژ 
ی به ئهگهر 
مهرگانهدا ،فۆكۆ درك 
كردبێت ،بهوانهشهوه كه له ژیانی خۆیدا ههبوون.
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ی مهرگ
ی بابهتهكان 
فۆكۆ ل ه نووسینه جینالۆجیهكانیشیدا ب ه ههمان شێوه شهیدا 
ی
و خۆكوشتن و شههیدبوون بوو و ب ه سۆزهوه لهبارهی پهیوهندی نێوان شێت 
و مهرگهوه دوا .شێتی ،وهك دوا قۆناغ پێش مهرگ ،ئازادبوون ل ه ترسی مهرگ
ی نزیكترین قۆناغ بوو ل ه
ی تاك دهكات .له زاراوهسازی فۆكۆدا ،شێت 
پێشكهش 
ی
ی ئۆرشهلیم كه وهك شوێنی ل ه خاچدان 
گۆلگۆسا ( ،)Golgothaئهو گرده 
ی درابوو به شێتهكان،
مهسیح ناونراوه .فۆكۆ نووسی ،مهسیح نهك تهنها دهور 
ی
ی بووه فۆرم كۆتایی ،دوا پله 
ی یهكێك لهوان بێت“ :بهم پێیه شێت 
بهڵكو ویست 
ی له ڕێی خاچهوه“
خودا ل ه وێنهی مرۆڤدا ،پێش ب ه ئهنجامگهیاندن و ڕزگار 
ی ئهو كاره
( .)Foucault 1965, 80به ههمان شێوه ،فۆكۆ ستایش 
ی
ی و ئهدهبیانهی دهكرد ك ه دهستو پهنجهیان لهگهڵ چهمك 
هونهری و مۆسیق 
ی
ی بهردهوام 
ی پهیوهند 
ی “دانهر چیه؟”دا فۆكۆ لهباره 
مهرگدا نهرم دهكرد .له وتار 
ی كه قسه دهكات
نووسین به مهرگهوه دوا .له داستانه یۆنانیهكهدا ،ئهو پاڵهوانه 
ئامادهبوو به الوی بمرێت ،ژیان بفرۆشێتهوه ب ه نهمری .لهبارهی ههزارو یهك
ی عهرهبیهوه ،كه چیرۆك گێڕانهوه تیایدا بووه جۆرێك له دووركهوتنهوه ل ه
شهوه 
ی شههرهزاد ههوڵێكه ،كه ههر شهوێك تازه دهكرێتهوه،
مهرگ ،نووسی “گێڕانهوه 
ی ژیان بهێڵیتهوه“ (Foucault 1969,
ی بازنه 
ی مهرگ له دهرهوه 
بۆ ئهوه 
.)102
ی
فۆكۆ ئامێزی بۆ ئهو نووسهر یان هونهرمهنده دهك��ردهوه كه سنوورهكان 
ی ئهزموون ه نزیك-مهرگهكانی دهركرد .له خۆ
عهقاڵنیهتی پاڵ پێوه دهنا و كهشف 
ی
ی موتڵهق و دیالێكتیك 
ی گهیشتن به مهعریفه 
بهدوورگرتنیدا له ههردوو ئهگهر 
ی
دانپیانانی دووالیهنه (هاوبهش )mutualدا الی هیگڵ ،فۆكۆ لهبری ئهوه یاد 
ی
ی فهرهنسی ماركیز دی سادی كردهوه .سهرسام بوو ب ه ساد چونكه لهرێ 
نووسهر 
ی ك��ردووه ”،ك ه
ئهوهوه “مرۆڤ حهقیقهتێك دووباره كهشفدهكاتهوه ك ه لهبیر 
ڕهغبهتی كوشنده و سۆزه نائهخالقیهكان لهراستیدا زۆر سروشتین و بهم پێیهش
ی ووتهكانی ساد ،فۆكۆ نووسی“ ،چ ڕهغبهتێك
عهقاڵنین.وهك دووباركردنهوهیهك 
ی سروشت بێت له كاتێكدا لهالیهن سروشت خۆیهوه بهخشراوه
دهتوانێت پێچهوانه 
به مرۆڤ؟” (.)Fouculat 1965, 282, Sade 1992
ی ئیسپانی فرانسیسكۆ دی گۆیا پهیڕهوی ههمان
ی فۆكۆ لهسهر وێنهكێش 
گفتوگۆ 
ی ئهو دوو زنجیره تابلۆیهی كه ناسراون به كاپریكۆس -
لۆژیكی كرد .گۆیا بههۆ 
ی
 )Caprichos (1799و كارهساتهكانی جهنگ ( )20 – 1810ناوبانگ 
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ی باشترین
دهرك��ردووه .زۆرب �هی ڕهخنهگران كاپریكۆس وهك بهرجهستهبوون 
ی قهش ه و
ی سهیردهكهن .كاریكاتێره مهسخهرهئامێزهكان 
ی ڕۆشنگهر 
ئایدیاڵهكان 
ی زانستهوه
ی ل ه ڕێ 
جادووگهر و خێوهكان ئهوه دهخهنه ڕوو كه دهشێت مرۆڤایهت 
بهرهو باشتر بچێت ،ك ه عهقڵ دهتوانێت خورافهت و دۆگمای ئایینی نههێڵێت.
ی جهنگ ،كۆمێنتێكه لهسهر جهنگی نیمچهدوورگهیی لهنێوان ئیسپانیا
كارهساتهكان 
ی گهوره ههژمار دهكرێن
و فهرهنسای ناپلیۆنیدا ،و له ئاكامدا وهك ڕهخنهیهك 
ی
ی و دڕندهیی ل ه جهنگدا ،و بهرامبهر سنووربهندیهكانی مۆدێرنیت 
بهرامبهر توندوتیژ 
ی
و ڕۆشنگهری .دواجار ،له ههندێك له تابلۆكانی كۆتاییدا ،گۆیا ڕووی كرده بابهت 
ی
مرۆڤخۆری (كانیباڵیزم  cannibalism) (Licht 1979).21 -ئارهزوو 
فۆكۆ بۆ نماییشهكانی شێتی و نهخۆشكهوتن ه عهقڵیهكان لهم ئیشانهدا وهك
ی
ی بووهته ئیمكانیهت 
ی گۆیادا “شێت 
ی دهستپێك دهردهكهوێت .له كارهكان 
ئهزمونێك 
مرۆڤ بۆ كۆتاییهێنان به مرۆڤ و جیهان” (.)Foucault 1965, 281
ی
ی كرد له ئیمكانیهتی تهعالیكردن 
لهرێی ساد و گۆیاوه “دونیای خۆرئاوا پێشواز 
ی چارهسهركردنی ئهزموون ه
عهقڵی خۆی له توندوتیژیدا ،و ههروهها له ئهگهر 
تراژیدیهكان لهودیو بهڵێنهكانی دیالێكتیكهوه“ (.)285
ی تاران
ی دهسهاڵت” لهسهر شهقامهكان 
“ئیراده 
ی فۆكۆ به ئهزموون ه نزیك-مهرگهكانهوه وهك
سهرقاڵبونی فیكری درێژخایهن 
ی
ی شۆڕش 
شوێنێك بۆ ئهفراندنی مرۆیی نزیكایهتیهك ل ه دهركهوتنه ڕۆژانهییهكان 
ی كۆن یهكهمجار
ئێراندا دهدۆزێتهوه .له ئێران ،پرهنسیپی دوانهیی ئایینی زهردهشت 
ی
ی شهڕی نێوان هێز 
ی وهرگرت ل ه دهور 
ێ ههزار ساڵ لهمهوبهر شكڵ 
ی س
نزیكه 
باش ه (ئاهورامهزدا) و و هێزی خراپه (ئههریمهن)دا .له ئیسالمی شیعهی ئێرانیدا،
ی
ی نوێ دهدۆزنهوه .وهك ل ه چاپتهر 
الیهنهكانی ئهو ئایین ه فارسی ه كۆنه گوزارشتێك 
دووهمدا دهیبینین ،الهوتناس ه شیعهكان دووباره نماییشكردنهوهیهكی ئهم جهنگهیان
ی زایینیدا
ی  680
لهنێوان باشه و خراپهدا بینیهوه له جهنگێكدا كه ل ه ساڵ 
ڕوودهدات لهنێوان دوو پیاودا ،حسێنی پیرۆز (كچهزای پێغهمبهر موحهممهد) و
ی ك ه به خراپهكار ناودهبرێت .جهنگهك ه ب ه قهتڵوعامكردنی حسێن و
ی ڕكابهر 
یهزد 
ی موحهڕهمدا
ی و شههیدبوونی حسێن كۆتایی هات ،ك ه سااڵنه له مانگ 
شوێنكهتووان 
ی جیهانهوه یادی دهكرێتهوه.
لهالیهن شیعهكان 
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ی
ی موسوڵمان 
ی  1978دا ئایهتوڵاڵ ڕوحوڵاڵ خومهینی ،پیاوێكی ئایین 
ل ه ساڵ 
زوهدكێش بوو و ناسرا بوو به دژایهتیكردنی بێ شازشی موحهممهد ڕهزا شا
ی بزووتنهوه شۆڕشگێڕیهك ه
پههلهوی (ك ه  79 – 1941حوكمی كرد) ،وهك ڕابهر 
ی به شای ئێران.
ی بهخش 
ی یهزدیش 
دهركهوت .خۆی خسته ڕۆڵی حسێنهوه و وێنه 
ههروهها داستان ه كۆنهكهشی دووباره نماییشكردهوه ،ك ه لهوكاتهدا پهیوهستكرابوو
به گووتاری (ریتۆریكی) بههێزی دژه-ئیمپریالیستیهوه 22 .مهیلی ئیسالمگهرا
ی شتێكیان ل ه
ی ئهو كاته هاوبهشی 
و تهنانهت زۆر له چهپگهرا ئێرانیهكان 
ی فۆكۆ دهكرد ب ه واتایهك ك ه ئهوانیش ئیمتیازیان دهدا ب ه
ی تایبهت 
“ئیستشراق” 
ی سهرهتای ئیسالم – لهچاو
ڕابردوویهكی ئایدیاڵی پێش مۆدێرن – وات ه سهردهم 
ی فۆڕمێكی نوێی ڕۆحانیهتی سیاسی
مۆدێرنیتیدا .زۆرێك لهوانیش دهگهڕان بهدوا 
ی تر ك ه پهیوهندیان
ل ه كۆتایی سهدهی بیستدا .پێدهچوو ئیسالمگهراكان و زۆرێك 
ی لهخۆگرتنی دیدی “ئازادی-
كرد ب ه شۆڕشی ئێرانیهوه باوهڕیان وابێت ك ه لهرێ 
ی
بهرهو-مهرگ” و لهرێی داننان و ملكهچبوون بۆ فهنابوون و سنوورداربوونی وجود 
مرۆیی بێ ئههمهیتی خۆیان و له ڕێی ئارهزوومهند بوون بۆ ئامانجێك كه گهورهتره
ی
ی بهكۆمهڵی چڤاتی ئێران 
ی ڕهسهن 
ی وجود 
لهخۆیان ،دهیانتوانی ببنه هۆی ئهوه 
ی
بهێننه ئاراوه .فۆكۆ شاهید بوو بهسهر ئهم دووباره نماییشكرنهوهیهی داستانێك 
ی
ی چهوساندنهوهدا “ئیرادهی دهسهاڵت” 
ی كۆن ،كه پێدهچوو ل ه ژێر سایه 
مهزن 
نیتش ه تیایدا سهركهوتن بهدهست بهێنێت بهسهر “ئێرادهی بوون”دا.
ی
ی به پهرۆشی نیتشه ،دهكرا فۆكۆ ووریاتر بێت لهبارهی پشتگیریكردن 
وهك سهرسامێك 
ی
شۆڕشێكهوه كه لهالیهن زوهدكێشێكی ئایینیهوه سهرۆكایهتی دهكرا .له “واتا 
ی
ئایدیاڵه زوهدیهكان چیه؟”دا ،نیتشه گهلێك هۆشیاری داوه لهبارهی زوهد 
ی بهكارهێنانی دهسهاڵت (و) ههروهها
كهههنوتیهوه ،كه وهك “باشترین ئامرازهكان 
یبااڵ‘ بۆ دهسهاڵت” ههژماری كردن (.)Nietzsche 1967, 97
ڕێگهپێدان 
ی كاهنی زوهدكێش” ئیستیغاللكردنی ههستی گوناهباریی باوهڕداره.
ی سهرهك 
“فێڵ 
ی ههڵه“ یه و پێویست ه لهسهر باوهڕدار ڕاستی بكاتهوه بههۆی به دیققهت
ژیان “رێیهك 
پهیڕهوكردنی ئامۆژگاریهكانی (زوهدكێشهوه) .به الی كاهنی زوهدكێش خۆیهوه،
ژیان خۆی هاودژبوون ه (تناقچ)ه ،چونكه (زوهدكێش) هیواخواز بووه “ببێت ه گهوره
نهك بهسهر شتێكهوه لهناو ژیاندا بهڵكو بهسهر ژیان خۆیهوه ،بهسهر قوڵترین و
بههێزترین و سهرهتاییترین بارودۆخهكانیهوه ”.زوهدكێش پشتی كردووهته ههموو
ی
دهركهوت ه جوان و چێژبهخشهكانی وجودی فیزیكی و ههموو ژیانه نهفیكراوهكان 
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ی خود و لهخۆدان و
ی شههوهتهكان 
له ئامێزگرتووه .ئاههنگی مهرگ و “كوشتن 
قوربانیدانی خود دهگێڕێت” ( .)118زوهدكێش ن ه به پرهنسیپه ئهخالقیهكان
ی
ی چێژدا ههڵبژاردووه .توانا 
هان دراوه و نه ئهم شێوهژیانهی لهپێناو ڕهتكردنهوه 
ی
(زوهدكێش) بۆ كۆنترۆڵكردنی خۆی ،ئیرادهی بههێزی ،سهرسامبوون و ڕێز 
ی
ی بهسهر خوددا دواجار بووهته مایه 
ی بهدهست دههێنێت .بااڵدهست 
ئهوانی د 
ی
بااڵدهستی بهسهر ئهوانی تریشدا .به ئاوڕدانهوه له ڕابردوو ،جهوههری ئایدیاڵ 
ی خومهینی لهوه باشتر وهسف نهدهكرا .بهاڵم لهوانهی ه فۆكۆ سهرسام
زوهدیانه 
ی چونك ه چووه ئهودیو ڕۆڵی كاهنی زوهدكێشهوه .خومهینی ،ب ه
بووبێت بهخومهین 
ی ههستی ئایینی گوناهباریی و توڕهیی
زیاتر ل ه ڕێگهیهك ،زانی چۆن ئیستیغالل 
ی
ی تۆبهوه ل ه ڕێ 
ی شهخس 
ی ل ه پهیوهندیدا ب ه ههردوو گوزارشت 
خهڵك بكات .ئهمه 
ی
ی شیعهیه) و كرده سیاسی ه دهرهكیهكان 
ی سهرهكی ئیسالم 
لهخۆدان (كه سروتێك 
ی ك ه
ی شۆڕشگێرانهوه ئهنجامدا .پێدهچوو ئهو ملیۆنان باوهڕداره 
خود-كردنه قوربان 
ی
پهیوهندیان ب ه خومهینیهوه كرد لهسهر شهقامهكان (ك ه زۆربهیان قوتابی عیلمان 
چهپگهرابوون) بووبنه نموونهی ئازادی-بهرهو-مهرگی هایدگهر چونك ه ئامانجیان
ی ڕهسهنتر.
ی بهكۆمهڵ 
گهیشتن بوو به ژیانێك 
ی دهسهاڵت”ی نیتش ه بوو،
ی بهرجهستهبووی “ئیراده 
ل ه ههندێ ڕووهوه ،خومهین 
ی
ی بااڵدهستی زات 
كهسایهتیهكی مێژوویی دڵڕهق ك ه بهشێوهیهكی پیرۆز خاوهن 
ی
ی ههبوو بیر له بیرلێنهكراوهكان بكاتهوه و ملیۆنان 
بوو .پیاوێك بوو كه بوێر 
ی به ژیانیانهوه بكهن .ب ه دڵنیاییهوه ،ل ه جڵهوبهردان بۆ
تر قایل بكات سهركێش 
ی
ی به ئاستهم داكۆك 
ی ژیان ،خومهین 
ی مهرگ و ڕهغبهتی ڕۆیشتندا بۆ ئهودیو 
حهز 
ی ههست و سۆزهكان ،بهرهاڵكردنێك ك ه
دهكات ل ه بهرهاڵكردنێكی نیتشهویانه 
ی ئاكاره یههودی-مهسیحی-ئیسالمی ه زاڵهكان دهكات لهپێناو
(الی نیتشه) تهحهدا 
ی
ی ببێته ڕابهری كاریزم 
ی توان 
ی ژیاندا .بهاڵم خومهین 
ی چێژهكان 
لهئامێزگرتن 
ی
ملیۆنان ك ه به شادیهوه “زاری مهرگ”یان ههڵدهدا لهپێناو سهر ڕێگهخستن 
ی لهپێناو
ی دهكات ه قوربان 
ی تاران كه “ژیان خۆ 
بزووتنهوهیهك لهسهر شهقامهكان 
دهسهاڵتدا” (.)Nietzsche, 1976, 228
چاپتهری دووهم
ی مهسیح ،سرووتهكانی تۆبه
رێورهسمهكان ،نمایشی ئازارهكان 
ی مهسیحیهت
فۆكۆ ،شیعهگهرایی ،و سرووت ه سهرهتاییهكان 
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وێنه دووباره بووهوهكانی ئازار و ئهزیهت چهشتن بهدهست ناعهدالهتیهوه ،و ههروهها
ی
ی كه شههیدبوونیان شكۆمهند دهكرد ،جهوههری شیعهگهرایی ئێران 
ئهو سرووتانه 
ی
بوون له سهدهی شانزهوه 1.بهاڵم ئهم سرووتانهی تۆبهكردن واتایهكی سیاس 
ی ئێراندا ،كاتێك ئایهتوڵاڵ خومهینی دووباره
ی شۆڕشهكه 
نوێیان دۆزیهوه لهرهوش 
ی حكومهتێكی ئیسالمیدا.
ی لهپێناو دامهزراندن 
گونجاندنیهوه بۆ بزووتنهوهكهی خۆ 
ی
ی  1978دا ،ههزاران كهس پهیوهندیان كرد به خۆپیشاندانهكان 
ی ساڵ 
له پاییز 
دژی (شا)وه لهسهر شهقامهكانی تاران و كفنی سپیان لهبهركرد وهك هێمایهك بۆ
ئامادهگیان بۆ ڕووبهرووبونهوهی مهرگ .خۆپیشاندهران وێنهی زیندانیه سیاسی ه
ی تۆڵهكردنهوهی قوربانیهكانیان دهوتهوه.
شههیدبووهكانیان پێبوو و دروشم 
ی ئهم ماوهیه شهرعیهتیان ل ه
ی و چهپگهراكان 
تهنانهت ڕێكخراوه سیاسی ه عیلمان 
ی شۆڕشهكهدا گیانیان
ژمارهیهك له شههیدهكانیانهوه وهرگرتبوو ك ه لهپێناو ئامانج 
ی
بهخشی بوو .زۆرێك ل ه ڕۆژنامهكانی سهردهمی شۆڕش ،به تایبهتی ئهوانه 
ی
سهربه گروپی چهپگهرای-ئیسالمی موجاهیدینی خهلق و گروپی ماركسی-لینین 
ی
ی شههیده الوهكان ك ه ل ه بهندیخانهكان 
فیدایینی خهلق بوون ،پڕبوون ل ه وێنه 
ی خود”
ی فۆكۆ لهسهر “نهریتهكان 
شادا گیانیان لهدهستدابوو 2 .نووسینهكان 
ی زۆر بهسوودمان بۆ دهستهبهر
ل ه كۆمهڵگه مهسیحی ه سهرهتاییهكاندا ڕێگهیهك 
ی
ی شۆڕشی ئێرانی ،به تایبهتی له كهڵك وهرگرتن 
دهكهن بۆ تێگهیشتن له دیارده 
ئیسالمگهراكان ل ه حیكایهته شیعهییهكان و نهریته سرووتئامێزهكان.
ی ل ه ئێران
فۆكۆ مهفتوونی ئهو خۆپیشاندانه جهماوهریه درامیان ه بوو كه خۆ 
ی شهیدای ئهوهبوو كه ئیسالمگهراكان
شایهتحاڵبوو ب ه سهریانهوه ،به تایبهت 
ی
سرووتهكانی شیعهیان وهرگرتبوو لهپێناو دروستكردنی ئهوهی ئهو به “رۆحانیهت 
سیاسی“ ناوی دهبرد .لهوانهیه به دروشم ه ڕیتیمیهكانی خۆپیشاندهران ،ب ه
لهخۆدانی خۆپیشاندهران ،به لێشاوی قهرهباڵغیه بهر-به-مهرگ گرهكاندا – ك ه
پیاوان كراسی ڕهشیان لهبهردابوو و ژنانیش لهچكی ڕهشیان كردبوو –فۆكۆ سرووت ه
ی
ی بیر كهوتبێتهوه .لهراستیدا ،نووسینهكانی دواتر 
سهرهتاییهكانی مهسیحیهت 
ی ئیسالمی شیعه.
ێ نهریت 
ی ههند 
لهسهر سرووته مهسیحیهكان پڕ بوون له باسكردن 
ێ ههستدا:
ی ئێران هاوبهش بن ل ه س 
ی ئیسالمگهرا 
پێدهچوو فۆكۆ و بزووتنهوه 
ی
ی و كۆلۆنیالیستیهكان 
( )1ئۆپۆزسیۆن بوون بهرامبهر سیاسهته ئیمپریالیست 
ی
ی ههندێ الیهنی كلتوری و كۆمهاڵیهتی مۆدێرنیت 
خۆرئاوا )2( ،ڕهتكردنهوه 
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ی و ههرهمه كۆمهاڵیهتیهكاندا
كه ههستان ب ه گۆڕانهێنان بهسهر ڕۆڵ ه جهندهر 
له خۆرههاڵت و خۆرئاواش )3( ،شهیدابوون به گووتاری مهرگ وهك ڕێگهیهك
ی
ی (خالص) ،گووتارێك ك ه سرووتهكان 
بهرهو ڕهسهنیی (ئهسڵیهت) و ڕزگار 
تۆبهی لهخۆگرتبوو و ئامانجی دووباره پێكهێنانهوهی خود بوو .فۆكۆ دركی ب ه
شهیدابوونی خهڵكی ئێرانی كرد بۆ سرووت ه به ڕووكهش كۆنهكانی ئیسالمی شیعه.
ی له بزووتنهوهی دژه-شادا و
ی پیاوانی ئایین 
ی چاالك 
سهرسام بوو به بهشدار 
ی
فریوی خوارد ب ه بهكارهێنانهكانی ڕێورهسم و سرووته ئایینیهكان لهپێناو خهم 
ی حكومهت لهسهر شهقامهكان
به ڕووكهش سیاسیدا .ههموو جارێك ك ه هێزهكان 
ی گهورهتر دهدایهوه .وهك
له خۆپیشاندهرانیان دهكوشت ،وهاڵمیان به خۆپیشاندان 
ی
ی نوێ بۆ یادكردنهوه 
عادهت بوو ل ه ئێران ،ل ه چلهی قوریانیهكاندا مهراسیم 
ی خهڵك
كوژراوهكان ڕێكدهخرا .فۆكۆ تێگهیشتبوو ل ه سهراسیمهبوونی ئیجگار 
بۆ مهرگ و له متمانهیان به سهركردایهتی ئایینی چهكدار ك ه ئهو سهراسیمهبون ه
ی گرتبوو .تێگهیشت كه گردبوونهوه ئایینیهكان ،ڕێورهسمهكان ،نماییش ه
لهخۆ 
ی سیاسیهوه
ی شیعهگهرایی ،وهك هاوتاكانیان ل ه مهسیحیهتدا ،له ڕوو 
شانۆییهكان 
ی جهماوهریان پێكهێنا .پێدهچێت
ی بوون كه فۆرمی نوێی هاوپشت 
ڕێورهسمی بارگاو 
ی دانپیانانێك بووبێت ب ه
ی تاران بین 
ل ه ئاكامدا ئهوهی فۆكۆ لهسهر شهقامهكان 
ههندێك ل ه خهون و خهیاڵ و ڕهغبهتهكانی خۆیدا.
ی ئاشنابوو ب ه ڕاستڕهوی فاشیست له ئهوروپا ،فۆكۆ ههرگیز
سهرباری ئهوه 
ی
ی ههڵبژاردهیی (انتقائی) ئیسالمگهراكانی بۆ “مۆدێرنیتی“ ،و ئهوه 
خوێندنهوه 
كه ئیسالمگهران “مۆدێرنیتی“یان یهكسانكردهوه به لهدهستچوونی ڕۆحانیهت،
ی چوار
ی باڵی ڕاستڕهو 
پهیوهست نهكردهوه ب ه پاڕانهوه سیاسی ه هاوشێوهكان 
ی زۆری ئهم جۆره یاریپێكردن ه سیاسی ه
دهی ه لهوهو بهری ئهوروپا .چهندین نموونه 
ێ
ههیه له ئهوروپادا ،و دهكرا بهراوردێكی ئهمانه لهگهڵ ئهزموونی ئێراندا گر 
ی ههر چهمكێكیان بكردایهتهوه ك ه دهیوت بزووتنهوه ئیسالمگهراك ه و
كوێرهكان 
ی “شهرقی“ بوون .لهوانهی ه
تهكنیكه پروپاگهندهییهكانی به دیاریكراوی دیاردهیهك 
خوێندنهوهی فۆكۆ بۆ ئیسالم “ئیستیشراقیانه“ بووبێت چونك ه سهركهوتوو نهبوو
ی
ی كه حیكایهت ه شیعهییهكان ،وهك ترادسیۆنی داهێنراو 
له ئاماژهدان بهوه 
ی پێشبینیكراو
ی تر ك ه ل ه دهوری��ان چڤاتی نهتهوهیی یان ئایین 
تر و شوناس 
ی فرهچهشن(  (�Ander
پێكدێن ،خۆیان دهدهن�ه دهست چهندین خوێندهوه 
ی ئهوه ،فۆكۆ ب ه شێوهكی موجهرهد ئیسالم و شیعهگهرایی
 .)son 1983لهبر 
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ێ هیچ لێوردبوونهوهیهك بۆ ئهو حهقیقهتهی كه گروپێك له پیاوه
وهرگرت ،بهب 
ئایینیه ئۆپۆزسیۆنهكان خوێندنهوهیهكی دیاریكراویان بۆ شیعهگهرایی گرتهخۆ
ی
(تهبهنی كرد) لهماوهی شۆڕشهكهدا .ههروهها هیچ گرنگی نهدا بهو حهقیقهته 
ی
ك ه ههڵوێستی “دژه-مۆدێرنیستی“ خومهینی ،داهێنان و ههروهها دروستكردن 
ی
(ترادسیۆن)ی لهخۆگرتبوو .ئهوهی فۆكۆ ل ه ئێران بینی ئهنجامی ڤێرژنێك 
ووریایانه ڕێكخراو و سازدراوی شیعهگهرایی بوو ك ه یهكهمجار ل ه 1960هكان
ی
و 1970كاندا پهرهی پێدرابوو وهك بهرپهرچدانهوهیهكی پرۆسهی مۆدێرنكردن 
ی موحهمهد ڕهزا شا .ئهمهش خوێندنهوهیهكی توندڕهوان ه و
ی حكومهت 
ستهمكارانه 
سیاسیانهی شیعهگهرایی و بۆن ه سااڵنهكانی مانگی موحهڕهم بوو ،خوێندنهوهیهك،
ی شهریعهتی ،كهوتبووه
ك ه بۆ ههندێك ل ه ڕۆشنبیره ئیسالمگهراكانی وهك عهل 
ژێر كاریگهری گووتاره فهلسهفیهكانی خۆرئاواشهوه (.)Boroujerdi 1996
ههروهها دهرهنجامگیریهك بوو لهنێوان ماركسیزمی ئۆرسۆدۆكس و وجودیهت
و هادیگهریزم و فۆرمێكی توندڕهوی ئیسالمی شیعهی تهقلیدی .لهم گووتاره
ی برا موسڵمانهكان
ههجینهدا ،سرووتهكانی نوێژ و ڕۆژو و تهنانهت بهتهنگهوهچوون 
ی
و ههتیوو و بێوهژنهكانیش پشتگوێ خرابوو“ .ئیسالمی ڕهسهن” وهك ئامادهگ 
ی ب ه
بۆ ڕووبهرووبوونهوهی شههادهت پێناسهكرابوو لهپێناو بهدهستهێنانی جیهانێك 
حیساب باشتردا بۆ ئهوانی دی.
ی فۆكۆ لهسهر ئێران:
لهم چاپتهرهدا ،وورد دهبینهوه ل ه تاك ه الیهنێكی نووسینهكان 
ی
ی ئهو به سرووتهكانی شههیدبوونهوه الی شیعهی له فۆرم 
سهرقاڵبوونی فیكر 
ی موحهڕهمدا .سێ مهسهل ه پێناسه دهكهین)1( :
ڤستیڤاڵیی چهندین سهده كۆن 
ی موحهڕهم ل ه
ی موحهڕهم له كلتوری ئێرانیدا )2( ،بهكارهێنانی سیاسی 
شوێن 
ی  1978دا لهالیهن ئیسالمگهراكانهوه )3( ،نووسینهكانی فۆكۆ لهسهر
ساڵ 
ی
ی تۆبه .به حیكایهته سهرهكیهكهی ئیسالم 
موحهڕهم و سرووت ه مهسیحیهكان 
ی
ی كهربهالیه 3،و ههموو ساڵێك له مانگ 
شیعه دهست پێدهكهین ،ك ه چیرۆك 
موحهڕهمدا یاد دهكرێتهوه و دووباره نماییش دهكرێتهوه.
ی كهربهال
پهرهدایم 
ی ئهوه
به پێچهوانهی سووننهی ئیسالمهوه ك ه زۆرینهن ،شیعهكان بانگهشه 
ی
ی دوایی موحهممهد ( 732زایینی) ،سهرۆكایهتی ئۆمهت 
دهكهن ك ه پاش كۆچ 
موسڵمانان دهبوای ه به خێزانی موحهممهد و نهوهكانی بسپێردرایه ،و سهرهتا ب ه
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ی موحهممهد ،دهستی پێبكردایه.
ی ئهبو تاڵب ( ،)661ئامۆزا و زاوا 
عهلی كوڕ 
ی ئهوه ،پاش كۆچی دوایی موحهممهد ،ئهبوبهكری خهزوری پێغهمبهر ،بووه
لهبر 
ی ئهبوبهكر
ی ئۆمهتی موسڵمانان .دوای حوكمڕانی كورتخایهن 
یهكهم خهلیفه 
( ،)632-634عومهر حوكمی گرته دهست ( )634-644و ئنجا عوسمان
ی
ی عهل 
( .)644-656عومهر و عوسمان ههردووكیان تیرۆركران ،و نهیاران 
ی عوسماندا .دواجار
ی ههبووه ل ه كوشتن 
ی ك ه دهست 
ئهویان تاوانبار كرد بهوه 
ئهنجومهنی خێڵ ههستان ب ه ههڵبژاردنی عهلی وهك چوارهم خهلیف ه (656-
 .)661پاش پێنج ساڵ ل ه حوكم كردن وهك خهلیفه( ،عهلی)یش تیرۆر كرا،
ی
ی ئۆمهتی (موسڵمانان) گوازرایهوه بۆ (موعاویه)ی جهنگاوهر 
و سهرۆكایهت 
ی
ی ئهمهوی و پارێزگار 
ی بهناوبانگ 
خاوهن نفوز ( ،)661-680ك ه ئهندامی خێزان 
سووریاش بوو.
ی
لهماوهی بیست ساڵی حوكمڕانیدا ،موعاویه ئیمپراتۆریهتێكی دروستكرد ،و دژ 
ی نێوان
بیزهنتیهكان جهنگا ،و سوپایهكی گهوره و تۆكمهی پێكهێنا .دوژمنایهت 
ی
ههردوو هۆزی موحهممهد و موعاویه قوڵ پهل و پۆی هاویشتبوو .موعاویه دژایهت 
ی
ی تر ل ه مهكك ه باوهڕیان به ئایین 
ی دهكرد تاكو بهنزیكهیی ههموو ئهوانه 
پێغهمبهر 
نوێ هێنا .ئیدی ئیمانی هێنا و پهیوهندی كرد ب ه موحهممهدهوه و بووه سكرتێری.
ی عوسمانی دهخست ه
ی (عهلی)یش بوو و كوشتن 
ی سهرسهخت 
موعاویه دوژمنێك 
ی خۆیدا
ی سهرۆكایهتی (ئیسالم) له دهست خێزانهكه 
ی ئهو .موعاویه ویست 
ئهستۆ 
ی عهلی ،ك ه
ی لهگهڵ حهسهن ( 670ك) ،یهكهم كوڕ 
بهێڵێتهوه .پهیماننامهیهك 
وازی ل ه سیاسهت هێنابوو ،به ئهنجامگهیاند.
ی
ی دا شوێن خواست 
ی عهلی ،حسێن ،بڕیار 
ی موعاویه ،دووهم كوڕ 
بهاڵم پاش مردن 
ی بكهوێت و ههستا به تهحهدا كردنی یهزدی كوڕی موعاویه ،كه دانرابوو ببێت ه
خۆ 
ی
خهلیفهی شهشهم .حسێن پشت ئهستوور بوو به پشتگیریی دانیشتوانی شار 
ی وهك
كوفه (ك ه ئهمڕۆ دهكهوێته باشووری عێراقهوه) ،ك ه لهوێ (عهلی)ی باوك 
ی سوپا عهرهبیهكان بوو ك ه لهوێوه بهرهو
ی سهرهك 
خهلیفه حوكمی كردبوو و بنكه 
ی
ی ئێران ( .)Richard 1995, 28بهپێ 
خۆرههاڵت دهنێردران بۆ داگیركردن 
ئهفسانه ،حسێن و حهفتاو دوو له پیاوه شوێنكهوتووهكانی و خێزانهكانیان ،ب ه
ی سیاسیهوه بااڵدهستر بوو،
ئاراستهی كوف ه كهوتبوونه ڕێ .یهزد ،ك ه ل ه ڕوو 
ی كرد
ی بردهوه و فشاری ل ه حسێن و هاوهاڵن 
ی خهڵكی كوفه 
سهرۆكایهتیكردن 
ی كهربهالدا خێوهتگ ه ههڵدهن .لهژێر فهرماندهیی
ل�هدهرهوهی شار و ل ه بیابان 
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ی دا و نهیهێشت
ی خێوهتگهكه 
ی یهزد دهور 
ی كوڕی سهعددا ،سوپا 
عومهر 
دهستیان به ئاوی ڕووباری فورات بگات ك ه لێیانهوه نزیك بوو .گهمارۆدانهك ه
ی كێشا .له دهی موحهرهمدا (وات ه  10/10/680ز) ،ك ه
ماوهی ده ڕۆژ دوام 
ی یهزد
ی ماتهمینی عاشورا یادی دهكرێتهوه ،سوپا 
لهالیهن شیعهكانهوه وهك ڕۆژ 
قهتڵوعامی حسێن و هاوهڵهكانی كرد .ژنان و مندااڵنیان وهك كۆیله فرۆشت .یهزد
ی  680ههتاوهكو
ی گرته دهست ك ه له دیمهشقهوه له ساڵ 
وهك خهلیفه دهسهاڵت 
 683حوكمڕانی دهكرد.
ی (شیعه علی) ،نهیانویست
ی عهل 
شوێنكهوتوانی حسێن ،ك ه ناسراون به دهسته 
ی دان ب ه ئهمهویهكاندا بنێن .له سهدهكانی دواتردا ،كهربهال
ی شهرع 
وهك خهلیفه 
ی
ی حهج بۆ شیعهكانی جیهان و سهرهنجام بووه سهنتهری فێربوون 
بووه شوێن 
ی ئیسالم لهخۆدهگرێت،
الهووتناسی .عهقیدهی شیعه ههموو بیروباوهڕه سهركیهكان 
ی
وهك تاكوتهنهایی خودا ،داننان بهوهی موحهممد نێردراوی خودایه ،زیندوبوونهوه 
مردووان له ڕۆژی دواییدا و باوهڕهێنان به دادپ�هروهری خودا .بهاڵم شیعهكان
بانگهشهی ئهوهش دهكهن ك ه نهوه ڕاستهوخۆكانی موحهممهد لهالیهن خوداوه
ی ئۆمهتی ئیسالم ڕاسپێردراون (Momen 1985,
وهك سهروهری ڕاستهقینه 
ی
 .)176-77له شیعهی دوانزه ئیمامیدا ،كه ئایینی ڕهسمی ئێرانه ،زاراوه 
ی و ههردوو كوڕهكهی ،حهسهن و حسێن ،و نهوه
ئیمام تهرخانكراوه بۆ عهل 
ی ئۆمهتی شیعه .چوارده ئیمام ه
ی عهلی ،كه بوونه سهروهر 
لهپاش یهكهكانی هۆز 
ی كچی ،و ئهو دوانزه ئیمام ه
پهتیهكه ،كه بریتین له پێغهمبهر موحهممهد ،فاتمه 
ی مهحهممد دێن ،به مهعسوم ل ه گوناه ههژمار دهكرێن (Richard
ك ه لهدوا 
.)1995, 6
ی ئهوه دهكهن ك ه دوژمنان و گروپه ڕكابهرهكانیان
شیعه دوانزه ئیمامیهكان بانگهشه 
ی 874
یهكهم دوانزه ئیمامهكهیان تیرۆر كردووه و دوانزهیهم ئیمامیان ل ه ساڵ 
زایینیدا چووهته دیار نهمانهوه (غیب ه –  .)occultationلهكۆتایی جیهاندا
ی خودا
وهك مههدی (وات ه مهسیح /گفت پێدراو) دووباره دهردهكهوێتهوه و حوكم 
ی
ڕادهگهینێت و دادپهروهری دهگێڕێتهوه 4 .ژمارهیهكی زۆر له پشووهكان له ڕۆژمێر 
ی ئیمامه شههیدهكان تهرخانكراوه ،كه چیرۆكهكانیان ل ه
شیعهدا بۆ یادكردنهوه 
ی لهژمارهنههاتوودا دهگێڕدرێتهوه .له كاتێكدا ههموو شیعهكان
چهندین ووتار 
پهیڕهوی جێنشینیی خهالفهت ناكهن وهك الی دوانزه ئیمامیهكان ههیه ،ل ه ئێران
ی
و لوبنان و باشووری عێراق و بهحرێن و كوێت و پاكستان ز ههندێك بهش 
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ی شههیدكردنی حسێن گرنگترین بۆنهی مهراسیمیی
ئهڤغانستان و هیند ،ساڵڕۆژ 
ی شیعهدا.
ساڵ دهمێنێتهوه لهنێو مهزههب ه جیاجیاكان 
ی
شیعهگهرایی دوانزهئیمامی نهبووه ئایینی ڕهسمی ئێران ههتا كاتی بنهماڵه 
ی سهفهویهكان ( ،)1501-1722كاتێك دووبهرهكی نێوان سونن ه
فهرمانڕهوا 
ی نێوان عوسمانی ه
ی و سهرباز 
ی سیاس 
ی شهڕ 
ی خۆشكردنی ئاگر 
و شیع ه یارمهت 
ی سهفهوی،
ی دهسهاڵتدار 
ی بنهماڵه 
ی دا .دامهزرێنهر 
سوننهكان و سهفهویه شیعهكان 
ی
شا ئیسماعیل ( ،)1501-24بانگهشهی ئهوهی كرد كه نهوهی ئیمامی حهوتهم 
ی
ی ئهو ئیمامهی ه كه دیارنهماوه له كاتێكدا چهند ئێرانیهك 
شیعهی ه و نوێنهر 
ی شا
ی شیعهگهرایی بوون .جێنشین 
ی كهم (لهو كاتهدا –و )-ل ه شوێنكهوتوان 
دیار 
ی
ی تهفسیرێك 
ئیسماعیل ،شا تههماسب ( )76 – 1524كاری زۆری كرد بۆ هاندان 
ی شیعهی دوانزهئیمامیی .ئهو پیاوه ئایینیانهی ك ه ناسرابوون ب ه
ئۆرسۆدۆكس 
ی قورئان و شهریعهت (یاسای ئیسالم)یان بهدهستهێنا،
موجتههد مافی تهفسیركردن 
ی
ل ه كاتێكدا سهنتهره شیعهییهكانی فێربوون له عێراقی ئهمڕۆ مافی دامهزراندن 
ئیمامهكانی نوێژی جهماعهتیان بهدهستهێنا ل ه ههموو شار و گوندێكدا .ب ه ئاشكرا
ی ئیسالمیان ب ه نهفرهت كرد و سوننهكانیان دهچهوساندهوه.
ێ خهلیفه 
یهكهم س 
ی شیعهكان ل ه مهكك ه و
ی چهوساندنهوه 
ئهم كردهوانه ل ه بهرامبهردا بوونه مایه 
ی شیعهیان ل ه نهجهف و
مهدین ه لهالیهن سوننهكانهوه .سهفهویهكان مهرقهدهكان 
ی
ی ڕهمز 
ی بوو و بههایهك 
ی سیاس 
كهربهال (له عێراق) داگیركرد ،ك ه سهركهوتنێك 
ی شیعه ل ه
ی مهرقهدهكان 
ی ههبوو ،و ههروهها ههستان به فراوانكردن 
یهكجار گهوره 
قوم و مهشههد له ئێران.
ی ناوچهوان ب ه چهقۆ و
ی موحهڕهم (برینداركردن 
زۆرێك له سرووته خوێناویهكان 
ی حهڤدهدا
ی شانزه و سهرهتا 
ی جهسته) بهرهبهر ل ه سهدهكان 
شمشێر ،یان داغكردن 
ی شا عهباسی یهكهمدا ()1629 – 1588
ناسێنران .لهژێر سایهی حوكمڕان 
ی موحهڕهم بوونه ڤستیڤاڵی مهدهنی و ئایینی وورد ڕێكخراوتر ك ه
سرووتهكان 
ی نهورۆزی فارس قهرزكردبوو و ك ه
ی كۆن 
ههندێك عورفیان ل ه مهراسیمی جهژن 
ی
دهگهڕێتهوه بۆ ئێرانی پێش-ئیسالم .شا عهباس هانی “نماییش ه پاڵهوانبازیهكان” 
ی نێوان دهسته ڕكابهرهكان بوو و بهشێك
دا ،كه فۆرمێكی ملمالنێی كوتلهگهرای 
ی
ی نێوان قهوارهكان 
بوو ل ه ئاههنگهكان .بهم شێوهیه ،ناڕهزایی كۆمهاڵیهتی-سیاس 
ی
ی وهك پیشهوهر و ئهندامانی تایفهكان و گروپه نهژادیهكان ئاراسته 
كایهی تایبهت 
تری پێدهبهخشرا بهرهو ئهم نماییشه گشتیه كۆنترۆڵكراوانه .لكاندنهوهی نهجهف
69

ی قوم و مهشههد،
و كهربهال ،و ههروهها دووباره دروستكردنهوهی مهرقهدهكان 
ی ئهسپ
فهزای گشتی نوێیان دروستكرد .ئهم شوێنان ه بهكار دههێنران بۆ كێبڕكێ 
ی نێوان ئاژهاڵن و لهسێدارهدان ه
و یاری پۆڵۆ ( )poloو نماییشی سهربازی و شهڕ 
ئاشكراكان و ههروهها سرووت ه ئایینیهكان ( .)Calmard 1996, 164ب ه
ی
ی یهكهم ( ،)94 – 1666سیمای نماییش 
هاتنی سهردهمی شا سولهیمان 
ی ك ه “ڤستیڤاڵهكان مهیلیان ههبوو
ی موحهڕهم گهیشت ه ئهو ئاسته 
مهراسیمهكان 
ی
ی كاتبهسهربردن 
ی له گردبوونهوهی فیداكاری پهتیهوه بگۆڕین بۆ بهزم 
بۆ ئهوه 
ی بهشێك بوون له نماییشهكه“
ی كۆمهاڵیهت 
ی كه تیایدا دهركهوتهكانی نفوز 
گشت 
(.)Calmard 1996, 158
ی
ی  1678دا ،موحهممهد باقر مهجلسی ،ك ه الهوتناسێكی دیار و دانهر 
ل ه ساڵ 
ی
چهندین نووسینه به فارسی و عهرهبی ،بووه دهسهاڵتداری پشت تهختی پاشایهتی 
ی ههموو مهیل ه
سوڵتان حسێن شای پاكژخواز ( .)1722 – 1694مهجلیس 
ی
ی سهركوتكرد و چهوساندنهوه 
ی ناو ئیسالمی شیعه 
سۆفی و فهلسهفهیهكان 
ی بۆ
ی پهسهندكرد .خوێندنهوهیهكی دۆگمایی و قانون 
ی سوننهكانیش 
بێ ڕهحمانه 
ی ئیمامهكان وهك
شیعهی دوانزهئیمامی باڵوكردهوه ،و پێداگری كرد لهسهر ڕۆڵ 
ی مرۆڤ لهگهڵ خودادا” (.)Momen 1985, 117
“ناوبژیكهر و تكاركار 
ی خهڵكی بوو ل ه سۆفیگهریهوه
ئامانج لهم تهفسیره تازهی ه گواستنهوهی ئیمانی قوڵ 
ی
ی  1695ههموو ئهو چاالكیانه 
بهرهو دوانزه ئیمامه شیعهكه .فهتوایهكی ساڵ 
قهدهغهكرد كه ل ه شهریعهدا پهسهند نهبوون .شهرابی ناو ژێرخانه شاهانهكان
تێكشكێنرا و قاوهخانهكان داخران .مۆسیقا و سهما و قومار و تاوڵه و شهترهنج
ی ههلوهس ه ب ه نایاسایی لهقهڵهمدران.
ی كه دهبوون ه هۆ 
و تریاك و ئهو گیایانه 
شا ژمارهیهكی زۆر لهو نهریت ه كۆمهاڵیهتیانهشی قهدهغهكرد ك ه بۆ ژنان قبوڵكراو
ی
ی بچنه سهر شهقامهكان مهگهر هۆیهك 
بوون .لێرهوه ،بۆ نموونه ،ژنان نهیاندهتوان 
ڕاست و شهرعیان ههبووایه“ :نابێت له باخچهكاندا پیاس ه بكهن و بڕۆن بۆ سهیران
و كهیف و سهفا لهگهڵ ههر كهسێكدا بێت بهدهر له هاوسهرهكانی خۆیان .نابێت
ی هاوسهرهكانیان یان
درهنگ بكهون له گردبوونهوه گشتیهكاندا .تهنها به مۆڵهت 
ی ماڵهكانیان”(  (�Ba
چاودێره یاساییه پیاوهكانیان بۆیان ههی ه بڕۆنه دهرهوه 
ی
ی الهوتناس 
ی گهوره 
ی یهكهم زانا 
 .)bayan 1996, 117-18مهجلیس 
بوو كه زنجیرهیهكی بهرفراوانی ل ه كتێب ونامیلكهی ل ه سهر الهوتناسیی شیع ه
ی
ی ئهوهی ههر ب ه عهرهب 
و مێژوو و سرووتهكان وهرگێڕایه سهر فارسی لهبر 
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ی سهفهركردنیشی دهدا بۆ مهرقهد و
بیانهێڵێتهوه ،كه زمانی قورئانه .ههروهها هان 
ی
ی كهربهال ،كه چاالكیهك بوو فراوانبوون 
ی حهج كردن ،وهك سهردانكردن 
شوێنهكان 
ی
ی شیاوی كردبوو .ئهم دوو ڕێوشوێن ه بوونه هۆی ئهوه 
ی سهفهو 
ئیمپراتۆریهت 
شیعهگهرایی و سرووتهكانیی دووتر ب ه ههموو ههرێمهكهدا باڵوببنهوه (Taremi
ی
 )1996, 98, Browne 1965, 4 :404ئهمڕۆ ،ژمارهی ئهندامان 
ی
مهزههب ه جیاجیاكانی شیع ه دهگات ه سهد ملیۆن و ل ه سهتا دهی موسڵمانان 
جیهانیش پێكدههێنن.
ی موحهڕهم
ی سرووتهكان 
جینالۆجیا 
دووان � ه چهمكی جیهاد (ل ه پێناس ه فراوهنهكهیدا ،وات ه ههر له كۆششكردن
ی پیرۆز
ی جهنگ 
ی شهخسیهوه بیگره تاكو ڕاگهیاندن 
بۆ بهرهوپێشچوونی ئایین 
ی باوهڕدا) و شههادهت ل ه قورئاندا باسكراون
لهپێناو بهرگریكردن و بهرفراوانكردن 
ی  :25ئایهتی  .)52ههروهها بڕیكی زۆر
ی  ،35سورهت 
ی :5ئایهت 
(سورهت 
ی كه تیایاندا جیهاد (ل ه
ههیه ل ه ئهدهبیات سهبارهت بهو ڕێوشوێن و بارودۆخانه 
ی شههادهت دهدرێت
پێناس ه تهسكهكهیدا وات ه جهنگی پیرۆز) داوا دهكرێت و هان 
ی
( .)Abedi and Legenhausen 1986بهاڵم له شیعهگهراییدا ،بههۆ 
ی
ی شههادهت و زهوتكردنی ناعادیالنه 
حیكایهتی مهركهزی موحهڕهمهوه ،بابهتهكان 
ی
دهسهاڵت لهالیهن حاكمه دنیاییهكانهوه زیاتر گوزارشتیان لێكراوه لهچاو ئیسالم 
سوننهدا.
ێ شێواز ههڵدهستن به یادكردنهوه و دووباره
شیعه ئێرانیه دیندارهكان ب ه س 
ی حسێن و عهلی .یهكهم،
ی كهربهال و شههیدبوون 
نماییشكردنهوهی ڕووداوهكان 
ی ژیان و سهختیهكانی ئیمامهكانه كه به فارسی پێی دهڵێن
گێڕانهوهیهكی درامی 
ێ و ئهندامانی تایفهكهی ه
ی خزم و دراوس 
(روچه خوانی) ،ئهمهش گردبوونهوهیهك 
ی ژن (باجی)
ی یهكێكدا .مهالیهك له هۆڵی پیاواندا یان مهالیهك 
ل ه باخچه یان ماڵ 
ل ه هۆڵی ژناندا تراژیدیای حسێن دهگێڕێنهوه و گوزارشت ل ه غهم و پهژارهیان
ی سهدهی شازده
ی كهربهال ،ب ه سوود وهرگرتن له كتێبێك 
دهكهن بۆ ڕووداوهكان 
ی و حسێنهوه شێوهن
ی شههیدان 5.گوێگران به یادی عهل 
ك ه ناسراوه ب ه باخچه 
دهگێڕن و غهمبار دهبن .لههامان كاتدا ،میواندار چا و قاوه پێشكهش دهكات ،و
ههندێ جاریش جهند نهفهسێك له نێرگهله سووڕ دهخوات .له كۆتاییدا ،میوانهكان
ل ه جهژنێكی تێروپڕدا كات دهبهن ه سهر.
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ی لهخۆدان
ی سهرهكی سرووتێك 
دووهم ،سینگ كوتین (سینه زهنی) كه بهشێوهیهك 
ی
و ماتهمگێڕیی پیاوانه 6.ئهمه ڕێورهسمێكی ماتهمگێڕیه كه بهشداربووان ،ب ه جل 
ی موحهڕهمدا دهڕژێنه سهر شهقام و بازاڕهكان .ل ه
ڕهشهوه ،له ماوهی ده ڕۆژ 
پێشی پێشهوهی نماییشهكهدا تابوتێك یاخود كهژاوهیهكی كفندار ههیه كه هێمای ه
بۆ ئیمام حسێنی شههید .پیاوان سروودی ستایشكردن دهڵێن و زۆرجار به زنجیر
ی
و تێاڵ و شمشێر به ڕیتمهوه سنگ و پشتیان دهكوتن .ڕێورهسمهكان توخم 
ی
ڤستیڤاڵئامێزیش لهخۆ دهگرن ،كه ئهمهش ناوبانگی زۆر گهوره و هێزی بهردهوام 
ئهم سرووتانه دهخاته ڕوو.
ی (تهعزیه) ك ه هاوشێوهی نماییشهكانی ئازار چهشتنه الی مهسیح
سێههم ،نماییش 
ی
و كاریگهریشیان ههبووه بهسهر (تهعزیه)هوه .نواندنێكی شانۆئامێزی ڕووداوهكان 
كهربهالیه .تهعزیه یهكێكه له كۆنترین فۆرمهكانی شانۆ لهم ناوچهیهدا ،و
هاواڵتی ه ئاساییهكان به پهرۆشهوه چاوهڕێی ئهم نماییشانه دهكهن ك ه سااڵن ه ساز
دهدرێن .ئهم نماییش ه كه یهكجار میلۆدرامیه ،ئاوێتهبوونێكی یهكهم دوو تراسیۆن ه
باسكراوهكهی سهرهوهیه لهگهڵ ترادسیۆنه شانۆئامێزه ئهورپیهكاندا ،لهالیهن
گروپ ه مهحهلیهكانهوه لهسهرانسهری واڵتدا و لهبهردهم جهماوهره گهورهكاندا
ی تایبهتی دهدهن ب ه
ئاراست ه دهكرێن .له ڕۆژی عاشورادا ،نماییشهكان گرنگیهك 
ی هاوهاڵنی حسێن ،ب ه تایبهتی ئازاری ژنان و مناڵهكان .حیكایهتخوان
ئازارچهشتن 
ی ئهو كۆمهڵ ه
ی تینویهت 
و ئهكتهرهكان به دوور و درێژی ههڵدهستن ب ه باسكردن 
ی
ی كهربهال و گومڕایی یهزد كه نیوهڕۆی ههین 
ی بیابان 
ی ناو گهرما 
گهمارۆدراوه 
ی ڕكابهرهكانی.
ی موسڵمانانه ،بۆ قهتڵوعامكردن 
ههڵبژارد ،ك ه كاتی نوێژی جهماعهت 
ی گریان و خیانهت و
له دیمهنهكانی كۆتایی نماییشهكهدا ،جهماوهرهك ه دهدهن پڕمه 
ی حسێنی ڕزگاركهریان
ی كۆمهڵگهی كوفهیان بیردههێنرێتهوه چونك ه الیهنگیر 
تاوان 
نهگرت ،بهم پێیه ڕێیان دا به یهزدی ستهمكار ههستێت ب ه ئهنجامدانی كردهوه
ترسنۆكانهكهی .ئهم سرووتانهی موحهڕهم ،زۆر له تهنها باوهڕێك یان دۆگمایهك
زیاتر ،پێناسهی كۆمهڵگه شیعهكان دهكهن (Halm 1997, 41, Mahjub
.)1979, 142, Momen 1985, 240, Fischer 1980
ی لێكۆڵهرهوان باوهڕیان وای ه كه سرووتهكانی موحهڕهم ڕهگوڕیشهی پێش-
زۆربه 
ی خستهڕوو ك ه ئهو سرووتان ه
ی ئهنسرۆپۆلۆژیست ئهوه 
ئیسالمییان ههیه .ویلیهم بیمان 
ی
ی (دیۆنیسیۆس)ی یۆنان 
ی ئهوانهن ك ه ههڵدهستن به یادكردنهوهی مهرگ 
هاوشێوه 
ی كۆن كه سیمبولی دووباره تازهبوونهوه و دووباره
دێرین یان (ئۆسیریس)ی میسر 
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ی
لهدایكبوونهوهی گهردوونین .موحهڕهم له سرووته میزۆپۆتامی ه دێرینهكانیشدا په 
ی هاوشێوه بێت ه كایهوه له مانیكیانیزم
پێدهبرێت كه یاریدهی ئهوهیان داوه ترادسیۆن 
ی سرووتئامێز،
و یههودیهت و مهسیحیهتدا ( .)Beeman 1979شیوهن 
ی
ی دهكرێن وهك ئامراز 
ناڵهوگریان ،لهخۆدان ل ه ههموو ئهم ئایینانهدا پهیڕهو 
ی جهسته و ههموو كۆمهڵگ ه ( .)Halm 1997, 41-85ئیحسان
پاكژبوونهوه 
یارشاتهری مێژوونووس پشتگیری تیۆری ڕهگوریشه ئێرانیه پێش-ئیسالمیهكان
ی
ی (سیاڤۆش) 
ی له چیرۆكی ئهفسانهئامێز 
دهكات بۆ ئهم سرووتانه ،ب ه تایبهت 
ی فارسیدا دهگێڕدرێتهوه،
ی شاهنامه 
ی كاڤوس)دا .ئهم چیرۆكه له داستان 
ی (كه 
كوڕ 
ی زایینیه و پێكهاتووه ل ه كۆكراوهی چهندین
ی  1010
ی ساڵ 
كه شاكارێك 
ی نیشتمانیی ئێرانیه .وهكو حسێن،
ی ئهدهب 
چیرۆكی داستانئامێزی پێشین و بناغه 
ی ههبووه .پادشای توران ب ه هاوهڵهكانیهوه دهیكوژێت.
سیاڤۆش حهفتاو دوو هاوهڵ 
ل ه ههندێك شوێنی ئێران ،یادهكانی عاشورا هێشتا به (سوڤاشون) بانگ دهكرێن،
ی (سیاڤۆش)هوهYarshater 1979, Curtis 1993, 74-( .
بهناو 
 .)75, Abedi and Legenhausen 1986, 228مهحمود ئهیوب
دهنووسێت ،لهوانهی ه عاشورا له بنهڕهتدا ڕۆژێكی ئاههنگێڕان بووبێت ،یهكێك
ی كردبێتهوه كه خودا تیایدا ل ه ئادهم خۆشبوو” یان ئهو
ك ه یادی “ئهو ڕۆژه 
ی قبوڵكرد ”،چونكه ئاماژهكان له ئارادان بۆ ئهو
ی دهیڤد 
ی ك ه “خودا تۆبه 
ڕۆژه 
ی و ئاههنگ” ههژمار دهكهن .ئهیوب
ی “شاد 
ی كه ئهو ڕۆژه به ڕۆژێك 
ترادسیۆنانه 
ی
ی ههبێت له جهژن 
ئهوهش دهخاتهڕوو ك ه لهوانهیه ئهو پشووه ڕیشهیهكی جولهكه 
(یوم كپور)دا (.Ayoub 1988, 258-59)8
له سهدهی شازدهدا ،دووباره نماییشكردنهوهی ڕووداوهكانی كهربهال ل ه ئێران وهك
ی
نماییشێكی شانۆئامێز پهیڕهوی كراوه .ل ه ناوهڕاستی سهدهی ههژدهدا سرووتهكان 
ی
ی شانۆئامێز .ل ه سهده 
ماتهمگێڕیی پهرهیان سهند بهرهو فۆرمێكی نوێی نماییش 
ن��ۆزدهدا ،ژمارهیهكی یهكجار زۆری تایفهی نماییشكار و ڕۆڵبینهر ڕێكخران ب ه
ی ههڵبژارده (نوخبه) (Chelkowski
ی شاهان ه و چین 
ی دیوان 
پشتگیر 
ی ئهو
ی كه تێبین 
 .)1991, 214ئهو دیپلۆمات و لێكۆڵهرهوه ئهوروپیانه 
ی فهرهنسی ،جۆزێف-
نماییشانهیان كردبوو زۆر كات سهراسیمه بوو بوون .دیپلۆمات 
ی
ی  1855و  1863دا دووجار سهردانی ئێران 
ئارسهر دو گۆبینۆ ،له نێوان سااڵن 
ی ئهم نووسین ه بهدناوه ك ه به ناوونیشانی (ووتارێك سهبارهت ب ه
كردووه .دانهر 
ی نهژاده مرۆییهكان)هوهیه ( ،)1854نماییشی تهعزیهی ب ه یهكێك ل ه
نایهكسان 
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نماییشه شانۆئامێزه یهكجار داهێنهرانهكان وهسفكردووه ،نماییشێك كه بااڵتره
ی
ی و شانۆی ئهوروپی مۆدێرن .گۆبینۆ به دیاریكراو 
ی ڕۆمان 
له ههردوو شانۆ 
ی
ی گهوره ،له كاتێكدا شانۆ 
سهرسام بوو بوو چونكه تهعزیه دهگهیشت ه جهماوهرێك 
ی بهالی خۆیدا ڕادهكێشا
ی بچووك 
ی گروپێكی بژارده 
ی هاوچهرخ تهنها سهرنج 
ئهوروپ 
ی
ی سهده 
ی كۆتایی 
( .)Manafzadeh 1991, 317دیپلۆماتی بهریتان 
ی
نۆزده ،سێر لویس پێڵی ،ب ه ههمان شێوه سهرسام بوو بهو پێشوازیه گشتیه 
بۆ تهعزیه ئهنجام دهدرێت“ :ئهگهر پێوهر بۆ سهركهوتنی دراما،كاریگهریهك بێت
لهسهر ئهو خهڵكهی كه له پێناویدا (دراماكه) بهرههمهاتووه یان لهسهر ئهو
ی كه لهبهردهمیاندا نماییش دهكرێت ،ئهوا هیچ نماییشێك تاكو ئێستا
جهماوهره 
ی حهسهن و حسێن ناسراوه ل ه
ئهو تراژیدیایهی تێنهپهڕاندووه كه به تراژیدیا 
جیهانی موسڵماناندا “ ( .)iii ,1970له كۆتایی سهدهی نۆزدهدا ،نهسرهدین
ی تهعزی ه
شا (ك ه  1848بۆ  96حوكمی كرد) شانۆیهكی گهورهی بۆ نماییشهكان 
ی تر له تاراندا ههبوون و
ی تهكیه 
دروستكرد ،ك ه به تهكیه ناسرابوو .نزیكهی س 
ی ههبوو .بهم پێیه،
ێ ههزار كهس 
ی س
ی نزیكه 
ی لهخۆگرتن 
ههر یهكێكیان توانا 
ی یهكجار گهوره ،ئامادهی نماییشه سااڵنهكانی تهعزیه دهبوون تهنانهت
قهرهباڵغ 
بهپێی پێوهرهكانی ئێستهش (.)Khaki 1991, 256
ی كردووه) ،كه بهشوێن ئهوهوه
ی (ل ه  1925بۆ  41حوكم 
رهزا شا پههلهوه 
ی
بوو واڵت به عیلمانی بكات و مۆدێرن بێت ،ژمارهیهك له سرووتهكانی موحهڕهم 
ی لهخۆدان و خۆ-زاماركردنهوه یاد دهكرانهوه.
ی ك ه له ڕێ 
قهدهغهكرد ،وهك ئهوانه 
ی له مهراسیمهكان نههێنا ،لهوانهش
بهاڵم خهڵك ههرگیز به یهكجاری واز 
ی  1941دا ،كاتێك بهریتانیا و ڕووسیا زۆریان
ی تهعزیه .ل ه ساڵ 
نماییشهكان 
ی بێ ئاراییشتردا
ل ه شا كرد واز ل ه دهسهاڵت بهێنێت ،ئهم سرووتانه ،ل ه فۆرم 
ی بهیزایی ()1965
ی بههرام 
ی (شانۆ له ئێران) 
ی نووسین 
بوژانهوه .باڵوكردنهوه 
ی
ی و هونهریهكانی ئێرانی بهالی نماییشه ئازاراویهكان 
سهرنجی جڤات ه ئهكادیم 
ی  1976دا ،ل ه ڤستیڤاڵی هونهری شیرازدا ،ك ه
تهعزیهدا ڕاكێشا .ل ه ساڵ 
ی
ی پێدرا بۆ ئهزموونێك 
ی شاهان ه ئهنجامدرا ،تهعزیه پهره 
ی دیوان 
به سپۆنسهری 
ی و هونهریهكانی ئێرانهوه ل ه
ی چینی بژارده و لهالیهن جڤاته ئهدهب 
شانۆئامێز 
ئامێزگیرا ،ئهم ه لهكاتێكدا ك ه حكومهت هاندهری نماییش ه مهحهللیهكان نهبوو
(.)Ghafary 1991
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ی خود
موحهڕهم و مهشقهكان 
ی دهكهن،
ی سهفهردا هاوڕێیهت 
ی موحهڕهم و ئهو سروتانهی ل ه مانگ 
رووداوهكان 
ی
و ههروهها ڕێورهسمهكانی ماتهمگێڕی مانگی ڕهمهزان له ساڵرۆژی شههیدكردن 
ی س��اڵ داگیر دهك��هن .ل�هم م��اوهی �هدا ،پهیام ه
(ع �هل��ی)دا ،نزیك ه دوو مانگ 
ی بهشداربووان ههڵدهكۆڵرێن و
ی موحهڕهم لهسهر دڵ و مێشك 
ناخودئاگاییهكان 
ی ناو
یاریدهیان دهدات جیهانبینیان دووباره پێكبهێنێتهوه .زۆربهی پاڕانهوهكان 
ی و ڕۆحیهكاندا دهبینرێنهوه ك ه لهنێوان
تهعزی ه ل ه پهیوهندی ه سۆزبهخش و فیزیك 
ئهكتهرهكان و جهماوهرهكهدا و ههروهها لهنێوان ئهندامانی جهماوهرهكه خۆیاندا
دروستبووه .،حوسهین ئیسماعیلی بهشێوهیهك وهسفی ئهو شێوازان ه دهكات ب ه
ی
شێوهیهك ك ه ههموو ههستهكان دهوروژێنرێن و بهشدارن ل ه ههردوو ڕێورهسمهكان 
ی یان ئیسفهند
ی گواڵو و ههرمهڵی كێو 
ماتهمگێڕی و نماییشی تهكیهكانیشدا .بۆن 
ی نێرگهل ه و
ی پیس) و بوغورد تێكهڵ به دووكهڵی توتن 
(بۆ دوورخستنهوهی چاو 
ی ڤستیڤاڵهكانه،
ی قهرهباڵغیه تێ ترنجاوهكان دهبێت .خواردن بهشێكی گرنگ 
عارهقه 
ی سهر
ی بهتام 
و بهخشینهوهی خواردن بهشێكی سرووتهكانه .بۆن و بهرامهی كهباب 
ی گێالس
ی مزر به تام 
ی شیربرنج به تامی زهعفهران ،شرووب 
پشكۆ و بۆنی شیرین 
ی ب ه هێل ك ه بهردهوام پێشكهش دهكرێت .دهوروبهر پڕ دهبێت نهوای ئامێره
و چا 
مۆسیقیه جیاجیاكان – تهپڵ و دهف و شهیپور و بوق و شمشاڵهكان – شان
بهشانی موناجات و گۆرانی نماییشگێڕان ( .)Esmaili 1991تهعزیه پشت
ئهستووره به كهرهستهیهك ك ه ل ه بنهڕهتدا ئهدهبیه و ڕازێنراوهتهوه ب ه دهستهواژه
ی دهچڕن ،لهكاتێكدا خیانهتكاران قسه دهكهن ،و
عامیهكان .پاڵهوانهكان گۆران 
ی تهعزی ه وهزن و قافیهداره (.)Elwell-Sutton 1979
تهواوی دهق 
ڤستیڤاڵهكان چاوانیش خهریك دهكهن به خۆیانهوه .ڕازان�هوه ب ه كریستاڵ و
گڵۆپی یهكجار درهوشاوه و جلوبهرگ و ڕاگیره ڕازاوهكان گهنج و پیر حهیران
ی سهوز و ڕهش دهپۆشن ،كه ڕهنگی ئیسالمه ،دژه-
دهكهن .پاڵهوانهكان جل 
ی خودا
ی سوور دهپۆشن ،ك ه ڕهنگی خوێن و ئازاره .پهریهكان 
پاڵهوانهكانیش جل 
لهپشتهوه باڵ بهخۆیانهوه دهكهن ،بهدكارانیش تێاڵی دڕكاویان پێیه .ئیمامهكان
تهسبیحی نزاكردنیان پێیه و قورئان بهدهستیانهوه ڕادهوهشێنن ،ل ه كاتێكا یهزد
ی ڕهمزییان پێیه (ك ه حهرامه له ئیسالمدا)
ی شهراب 
ی پهرداخ 
و جهماعهتهكه 
و نیشاندهری مهرامه خراپهكانیانه .نماییشهكه زۆر ب ه تایبهت بۆ مندااڵن چێژ
ی سهكۆكهدا
بهخشه .ههندێك ل ه ئهكتهرهكان بهسهر ئهسپی تیژڕهوهوه به دهور 
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ی دی لهوانهیه وهك ئاژهڵ (زۆربهی كات وهك شێر) خۆیان
غار دهدهن ،ئهوان 
بگۆڕن .بڕێكی زۆریش له گاڵتهوگهپ دهگوزهرێت ،و تهعزیه كۆمیدیایهكی سهیر و
ی
چیرۆكی داستانئامێزیش لهخۆدهگرێت كه پهیوهندیهكی كهمیان ههیه ب ه چیرۆك 
كهربهالوه.
تهعزی ه بهردهوام سنووره زهمانی و شوێنیهكانی جیهانه واقعی و خهیاڵیهكان
تێدهپهڕێنێت 9 .ئهم داهێنانه دراماییه ،ك ه ب ه گوریز ( )diversionناسراوه،
ی شانۆیهك بكهن لهناو شانۆیهكدا( .بۆ
ڕێگه دهدات ب ه ئهكتهرهكان نماییش 
نموونه) زۆر كهم پێش مردنهكهی ،حسێن دهتوانێت سهفهر بكات بۆ هیند بۆ
ی
ی پێغهمبهره پێشینهكانی كتێب 
یارمهتیدانی پادشایهكی ئهو ناوچهیه .ڕۆحیانهت 
ێ ك ه بهم زووانه شههید دهكرێت.
پیرۆز دهردهكهون و ئهو “ههواڵ ه خۆشه“ی دهدهن 
پیتهر چێلكۆوسكی ،ك ه گرنگترین لێكۆڵهرهوهی بواری تهعزیهیه ،دهنووسێت ك ه ن ه
ی  61ه ( 680زایینی)
ی له ساڵ 
ی و قهتعی نین .ئهوه 
زهمهن و نه شوێن واقع 
ی كات و
ی كهربهال لهمڕۆدا دهبێته واقع“ :تهعزی ه سنوورهكان 
ڕوودهدات له شهڕگه 
ی
شوێن دهشكێنێت ”.ڕابردوو و ئێسته پێكدهگهن ،و “جهماوهر لێرهشه و ل ه بیابان 
ی
كهربهالشه“ ( .)Chelkowski 1991, 220وهك پیتهر بروك ،شانۆكار 
ناسراو ،ئاماژهی پێدهدات:
له گوندێكی دووره دهستی ئێراندا ،یهكێك ل ه بههێزترین شتهكانم بهرچاو كهوت
كه ل ه شانۆدا بینیومه :گروپێك كه ل ه چوارسهد گوندنشین پێكهاتبوو ،ههموویان
ی
دانیشتوانی ئهو شوێنه بوون ،له ژێر درهختێكدا دانیشتبوون ههر ل ه قاقا 
پێكهنینهوه گرتبوویان تا دهگهیشته پڕمهی گریان – ههر چهند ههموویان زۆر
ی
ب ه تهواوی كۆتایی چیرۆكهكهیان دهزانی – ئهمه كاتێك (حسێنیان) دهبین 
ل ه مهترسی كوشتندایه ،و ئنجا گاڵتهیان به عهقڵی دوژمنهكانی دههات ،و دواتر
ی ئهنجام دهدرا .كاتێك شههید دهكرا ،شانۆ دهبووه حهقیقهتێك –
شههیدبوون 
ی ل ه
ی نهدهما لهنێوان ڕابردوو و ئێستادا .ڕووداوێك ،دهگێڕڕایهوه وهك ئهوه 
جیاواز 
یادهوهریدا  1300ساڵ لهمهوبهر ڕوویداوه له مێژوودا ،ل ه ڕاستیدا دهبووه واقعێك
لهو ساتهدا)Cited in Chelkowskiand Dabashi 1991, 80( .
یان ڕیچارد ،سهرنجمان بهرهو ئاپۆرا و ڕێورهسمهكانی ماتهمگێڕی سهر شهقامهكان
ی
ڕادهكێشێت .سهبارهت بهو پیاوه گهنجان ه دهدوێت كه تهراشیان نهكردووه و جل 
ی ئامادهیی
ڕهشیان پۆشیوه و زۆریشیان كفنی سپیان لهبهر كردووه بۆ ئهوه 
خۆیان پیشان بدهن بۆ مردن .ههندێكیان ناوچهوانیان ل ه پیسیی ههڵدهسوون بۆ
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ی نیشانی بدهن كه ئارهزوویان ههیه بخرێن ه ژێر خاكهوه له پێناوی حسێندا.
ئهوه 
ی سهریان
به ڕیتمهوه سینگیان دهكوتن ،ههندێك جار به زنجیرێكی بچووك ،پێست 
ێ ئاگا بن ل ه ههر
بریندار دهكهن ل ه چهند ساتێكی شیلگیربووندا ،لهوهدهچێت ب 
ی ب ه نێو
ههست به ئازاركردنێك .له پێشهوهی ڕێورهسمهكهدا ،ك ه به هێواش 
ی قورسی گهوره
شهقامه پێچ پێچهكاندا گوزهر دهكات ،سیمبولێكی كانزایی ڕازاوه 
ههی ه ناو به ناو ،پیاوه گهنجهكان كه سیمبول ه قورسهكهیان پێی ه دهوهستن و
ێ نماییش دهكهن .دهیخهن ه سهر سهریان ،لهسهر
كردهی ئاكرۆباتیكی بوێرانهی پ 
ناوكیان ههڵی دهبهزێننهوه ،و ههوڵدهدهن ئافرهت و (پیاوه) الوهكان سهرسام
ی زۆرهوه سهیریان
ی و سهرسامبوونێك 
بكهن له قهرهباڵغیهكهدا ،كه ب ه پهرۆش 
دهكهن.)Richard 1995, 97-99( .
ی جێندهر تێدهپهڕێنن.
ی ڕۆتینی سنوورهكان 
ی موحهڕهم ب ه شێوهیهك 
سرووتهكان 
ی بهرانبهرهی ك ه خزم نی ه بۆ ئهوهی ب ه
موحهڕهم بۆنهیهك بووه بۆ ئهو ڕهگهز 
ی پێش
ئاشكرایی یهك ببین  Calmard 1996, 170).10ل ه چهند ههفته 
ڕێورهسمهكانی موحهڕهمدا ،زۆر له پیاوه گهنجهكان دهچن ه یانه تهقلیدیهكانی لهش
ی هاوسهرگیری دهنێرن بۆ
جوانیهوه .ههندێك جار ئافرهت ه گهنجهكان پێشنیار 
ێ
سهركرده قۆزهكانی ڕێورهسمهكه 11 .له كۆمهڵگهیهكدا ك ه پیاو ب ه ژن زانین ب 
ی
حورمهتیهكی گهورهی ه بۆ پیاو ،ئهكتهره پیاوهكان ،زۆر لهوانهش ك ه به ئارهزوو 
ی ژنان
ی ڕۆڵ 
ی ژنان ه لهبهر دهكهن و نماییش 
خۆیان بهشدارن ،به ویستی خۆیان جل 
ی
دهكهن له نماییشهكانی تهعزیهدا ( Chelkowski 1991). 12ئێنێرژیهك 
ی دانپیانهنراو و قسهلێوه نهكراو ،بهاڵم به ئاشكرا ههستپێكراو ،لهسهر
سێكسی 
شهقامهكانهوه دهردهچێت .ڕیچارد دهنووسێت:
ههموو ئهوانهی زانیاریان پێبهخشیم دووپاتیان كردهوه كه عاشورا ڕۆژی نوازشكردن
ی
ی و پڕ ناز و عیشوهیه .سروشتی سێكسی ئهم ڤستیڤاڵ 
و عهشقبازی نهێن 
ی ب ه یهكجار لێم دهدات .جهمسهری سیمبوله گهورهك ه ك ه لهسهر
مهرگ ه ههموو 
ی بۆ پیاوان و ژنان
سك ڕاگیركراوه و ڕوو بهرهو ئاسمان بهرزكراوهتهوه بۆ ئهوه 
نماییش بكرێت ،نواندنی هێزی نێرین ه و مهردبوون لهپێناو سهرنجراكێشان و
ی
ی خۆشهویست 
ی نیگا فڕێنراوهكان 
ی شروبیهكان ،ناسكی 
سهرسامركردندا ،شیرین 
ی ئهفسوناوی ڕێورهسمهكان ،ك ه عادهتهن چوار
لهپێناو حسێن و هاوهاڵنیدا ،ڕیتم 
ی لهسهرخۆ و ئنجا ههنگاوێك
ێ جهڵد 
كهرهت سێ جهڵد و ئنجا وهستانێك ،یان س 
یو
ی جهنازهیهك ،و ئهو قامچ 
بۆ پێشهوه زیاتر ل ه سهمایهك دهچێت تا له ماتهمین 
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ی لهپڕ بیكێشن به شانیاندا
زنجیره بچووكانهی كه پیاوهكان دهیسوڕێننهوه بۆ ئهوه 
ی بهسهر سهریانهوه
ی ب ه بهرز 
لهو ملبهنده ڕهنگاورهنگانه دهچن كه ژنانی خێڵهك 
ی
ی سهمای نهرمیاندا بهجوانترین جلهكانیانهوه ل ه شاییهكان 
دهیلهرێننهوه ل ه كات 
ژنهێنانداRichard 1995, 99-100)13( .
ی سایكۆلۆژی گرنگیش دهگێڕن.
ی الی شیعه ڕۆڵێك 
سرووتهكانی ماتهمگێڕ 
ی
ی یهكێك ،نهریت 
ی شكستهكان 
ی حهیا و شاردنهوه 
ل ه كلتورێكدا كه پاراستن 
ی
ی به كۆمهڵ سهبووری سایكۆلۆژ 
ی گرنگن ،خهمخواردن و شیوهنكردن 
كۆمهاڵیهت 
ی
ی (روچه خوانی)دا فۆرمێك 
گرنگ فهراههم دهكهن .بهشداریكردن له گردبوونهوه 
ی ئهم جۆره
ی مرۆڤه .سهربوردهیهكی ئهم دواییانه 
قبوڵكراوی دهربڕینی غهم 
ی
ی (عهلی)دا (كه دهكهوێته ڕۆژ 
گردبوونهوهیه ،كه له ساڵرۆژی شههیدكردن 
ی مانگی ڕهمهزانهوه) سازدرا ،ئهوه دهخاته ڕوو كه چۆن ئهم گردبوونهوه
نۆزدهیهم 
ی
ی وهك پاكژبوونهوه 
كۆمهاڵیهتیه ڕۆتینیه دهتوانێت شوناس و كردهوهی ئایین 
ڕۆحی تازه بكاتهوه:
ی شهست ژن ،ك ه سهرتاپا ڕهشپۆش
له شوقهیهكی جوان دامهزراوی تاراندا ،نزیكه 
بوون ،لهسهر ئهرز دانیشتبوون ،ڕوویان كردبووه مهككه .ماتهم خوێنێك  ...ك ه
ی دهوت ك ه قورئانی بچووك بخهن ه
چهمابووهوه بهسهر مایكرۆفۆنێكدا .به ژنهكان 
سهر سهریان و تكا له عهلی بكهن نیازهكانیان بهێنێته دی .چاویان داخست و
ی
ی بكهن .ئنجا ماتهم خوێن دهست 
ی بانگ 
دهستیان بهرز ل ه ههوادا وهك ئهوه 
ی
ی باوك 
ی عهلی ،گێڕایهوه كاتێ دهیبین 
پێكرد .ب ه نااڵندنهوه چیرۆكی زهینهب ،كچ 
ی باوكی دهكات كه لهسهره مهرگدایه ،ك ه چاوانی تاریك
دهمرێت“ :كچ ه سهیر 
ی دهكات ك ه لهسهره مهرگدایه ،ك ه
دهبن ،لهسهره مهرگدایه ،زهینهب سهیری باوك 
ی پاك دهكاتهوه ،دهڵێت باوك ه باوكه ،قسهم لهگهڵ بكه،
ی باوك 
سهری خوێناو 
چاوانت ههڵبێنه و قسهم لهگهڵ بكه ”.ژنێك ،و ئنجا دوان ،و ئنجا كۆمهڵێك ژن
دایانه پڕمهی گریان ،وهك ئهوهی ك ه مهرگی باوكیان بێت باس بكرێت“ .بگرین
ی
ههمووتان ،بگرین ”،ماتهم خوێن لهبهر خۆیهوه دهیوتهوه“ .ئهگهر فرمێسك 
كیفایهت نهڕێژن ،گوناههكانتان پاك نابنهوه ”.ژنهكان بهجۆرێك دهگریان وهك
بڵێیت ئهو دنیایان لهسهر ئهوه وهستاوه .دهسڕ ل ه ژووهرهكهدا دابهش دهكرا.
پاڕانهوهكه ل ه ڕیتمێكدا سهقامگیر دهبوو ،و ژنهكان دهستیان دهكرد ب ه سنگ
ی
كوتین بهپێی ڕیتمهكه .كاتژمێر یهك و نیوی پاشنیوهڕۆ بوو ،و چهندین سهعات 
ی ئهو مێزه پڕ
تریش پاڕانهوه و گریان بهردهوام بوو پێش ئهوهی ژنان پهالمار 
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خواردن ه بدهن ك ه چاوهڕێی دهكردن.)Waldman 2001, A5 ( .
ی
ی تۆبهكردن ب ه شێوهیهكی زۆر كۆنكرێتی موخاتهبه 
ب ه پێی ه ئهم سرووتانه 
ی باوهڕداران دهكهن .له ڕێی پاڕانهوه ل ه حسێن و خێزانهكهی،
پێویستیه ڕۆحیهكان 
ی
ی گرفتهكانی مرۆڤ بخوازیت .وهك مار 
دهتوانیت هیوا بۆ چارهسهرێكی خێرا 
ی
ی ئیمام حسێن وهك “تكاكار 
هێگالند چونیهكانه مشتومڕی دهكات ،كهسایهت 
ی
نێوان خودا و مرۆڤهكان” خزمهتی كردووه 14 .شههیدبوونی حسێن شوێنێك 
ی بهههشتیدا .ئهو بههرهمهنده ب ه
ی دههێنێت له ئارایشتی كامڵ 
ی بۆ بهد 
تایبهت 
ی باوهڕداران ،گرفت نی ه تا
ی نیاز 
ی ل ه گوناه خۆشبوون و بهدیهێنان 
هێزی پیرۆز 
ی بن.
چهنێك ئهو نیازانه دونیای 
ی دانپیانان
ی مهرگ و سرووت ه مهسیحیهكان 
فۆكۆ سهبارهت ب ه گوتار 
ی شۆڕشی ئێراندا،
ی قۆناغ ه سهرهتاییهكان 
ی  ،1978له ماوه 
ی ساڵ 
له پاییز 
ی نهتهوهخواز و چهپ ،له خۆپیشاندان ه
چهندین گروپی جیاجیا له قوتابیان 
جهماوهریهكانی دژی ڕژێمدا پهیوهندیان كرد به ئیسالمگهراكانهوه .بهاڵم ،ههر زوو،
ی
ی شهڕه مێژوویهكه 
باڵی ئیسالمگهراكان زاڵ بوو .وهك دووباره نماییشكردنهوهیهك 
نێوان حسێن و یهزد ملمالنێی دژی شا ڕێكخرا و داواكاری ه به ڕووكهش عیلمانی و
ی و ل ه
ی زۆرێك له خۆپیشاندهران ل ه پۆشاكی ئایین 
نهتهوهپهرستی و چهپگهراییهكان 
ی موحهڕهمهوه گوزارشتیان لێدهكرا .به ناوی یهكێتی نیشتمانیهوه،
ی سرووتهكان 
ڕێ 
ئیسالمگهراكان دهستیان گرت بهسهر ههموو دروشم ه شۆڕشگێڕیهكاندا و داوایان
ی نین.
كرد ژن ه عیلمانیهكان سهریان داپۆشن وهك هاوپشتیكردنی ئهوانهیان عیلمان 
ی
ی دووباره نماییشكردنهوه سیاسیهكانی سرووتهكان 
فۆكۆ ههستا ب ه بهراوردكردن 
ی  79 – 1978دا
ی ساڵ 
شیعه ،ك ه لهالیهن ئیسالمگهراكانهوه له شۆڕی ئێران 
ئهنجام دهدران ،به سرووت ه مهسیحیه ئهوروپیهكانی تۆبهكردن:
ی موحهڕهم دهست پێدهكهن .یادی مهرگی ئیمام
له  2ی كانونی یهكهمدا ،یادهكان 
ی تۆبهكردن ساز دهدرێت (دهمێك نیه ،مرۆڤ
ی گهوره 
حسێن دهكرێتهوه .سرووت 
ی
دهیتوانی خۆپیشاندهران ببینێت كه لهخۆیان دهدا ).بهاڵم ههستی گوناهباری 
ی
ك ه دهشێت مهسیحیهتمان بیربهێنێتهوه سهرمهدیان ه پهیوهست ه به ستاییشكردن 
شههادهتهوه لهپێناو ئامانجێكی دادپهروهرانهدا .ئهوه ئهو كاتهیه كه جهماوهرهكان
ی ئهو
ئامادهن پچن بهرهو پیری مهرگهوه لهو پهڕی مهستیی قوربانیداندا .لهماوه 
ڕۆژانهدا ،شیعهكان ئاشوفتهی پهڕگیری دهبنThe Revolt in Iran «( .
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)Spreads on Cassette Tapes, » app., 216
ی ئهو شێوازه
فۆكۆ ،كه خۆی شایهتحاڵی خۆپیشاندانهكان بوو دژی شا ،مهفتون 
نوێیهی جهماوهره بێ چهكهكان بوو ك ه لهسهر شهقامهكان بهرهو پیری مهرگ
ی جیاواز
ی ئهوهوه ،شیعهكانی ئێران خاوهن “رژێمێكی حهقیقهت” 
دهڕۆیشتن .به ال 
ی تهواو جیاواز بوو بهرامبهر ژیان و مهرگ .ئهمهش ل ه
بوون ،ك ه ههڵوێستێك 
لۆژیكی خۆرئاوای مۆدێرن جیای كردبوونهوه.
یو
ی سرووتهكانی ماتهمگێڕ 
ی ڤستیڤاڵئامێز 
ی ههبوو له مانیفێست 
فۆكۆ ئارهزوو 
دهسهاڵتی چارهسهركهریان .لهماوهی سهردانێكیدا بۆ مهزاری ئیمامێك ،فۆكۆ
نووسی:
ی ههموو ئارامگاكهدا ،پێ ب ه عهرزا كوتین و پاڵنان له ئارادایه .لهوانهی ه
له دهوربهر 
ی گوندییه و كام
ی ههڵهبێت ههوڵبدات بزانێت كام بهش ه نماییشێك 
كهسی ئهوروپ 
ی
ی ئهم ساتهوهخت ه ههوڵی داوه جڵهو 
بهشهش عیبادهته .له ڕاستیدا پادشا 
ههندێكی ئهم شهپۆله بكات .زۆر نزیك لێره ،گۆڕی باوكی خۆی قوتكردووهتهوه.
ی تیا
ی كۆنكرێت 
ی تهرخانكردووه و سهكۆ 
ڕهزا شای باوكیش شهقامێكی بهرفراوان 
ی
ی لێبووه .ئاههنگی سازكردووه و پێشواز 
ی تهنها باخچه 
داناوه ك ه كاتی خۆ 
ی
ی بێهووده بووه ،چونك ه له كێبڕكێكه 
له شاندی نێودهوڵهتی كردووه ،ههمووش 
ی ئیمامهكه ،ههموو ههینیهك ،لهباوكی پادشا
نێوان ههردوو مردووهكهدا ،كوڕهزازا 
دهباتهوهTehran : Faith against the Shah, » app., «( .
)199
فۆكۆ ب ه ههمان شێوه سهرسام بوو ب ه پهیوهندی نێوان گوتاری شههادهت و
ی كه ئیسالمگهراكان خوازیاری بوون .لهو باوهڕهدا
ی ڕۆحانیهتی سیاس 
ی نوێ 
فۆرم 
ی
ی فهرهنسیهوه ئهم فۆرمهی ڕوحانیهت 
بوو ك ه دونیای خۆرئاوا ل ه كاتی شۆڕش 
ی
پشتگوێ خستووه .ل ه گۆڕستانی فیردهوسی زههرا دا ،ك ه گهورهترین گۆڕستان 
ی
ی ڕۆتینی مونازهرات 
ی بهشێوهیهك 
نزیك تارانه ،له دوای سرووتهكانی ماتهمگێڕ 
سیاسی ساز دهدران.
ی ههبێت بهرامبهر مهرگ.
به الی فۆكۆوه ،پێدهچوو شیعهگهرایی ڕێبازێكی جیاواز 
ی
ی تر بوو له دراما 
ی قۆناغێك 
ی مهرگ نهدهكرا بهڵكو به سانایی 
وهك كۆتایی سهیر 
ی
ی ئێرانیدا ،ئهم جیهانبینیه 
ژیاندا .له گفتوگۆیهكی خهیاڵیدا لهگهڵ كۆمهڵناسێك 
ی سهرقاڵكردووه ،ئهی خۆرئاواییهكان،
ی ئێوه 
ی خستهڕوو“ :ئهوهی فیكر 
ب ه كورت 
مهرگه .داوای لێدهكهن له ژیان جوداتان بكاتهوه و ئهویش فێرتان دهكات چۆن
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چۆنی تهسلیم بن .بهاڵم بهالی ئێمهوه ،ئێم ه بهتهنگ مردووانهوه دهچین چونك ه
ی
لهگهڵ ژیان به یهكمان دهگهیهننهوه .دهستهكانمانیان بۆ درێژ دهكهین بۆئهوه 
ئهوان بمانبهستنهوه به ئهركی ههمیشهیی عهدالهتهوه .ئهوان قسهمان بۆ دهكهن
ی سهركهوتن” (« Tehran,
ی ك ه پێویستن بۆ ماف 
ی ئهو ماف و خهباته 
لهباره 
.)» app., 201
ی ئهوهی ههبوو مێژوونووسان له داهاتوودا شۆڕشی ئێرانی تهنها بۆ
فۆكۆ ترس 
ی
بزوتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی كورت بكهنهوه ،كه تیایدا نوخبهیهكی ئایینی پهیوهند 
ی و
ی غهم ه كۆمهاڵیهت 
ب ه جهماوهرهكانهوه كردووه له پێناو به تهنگهوهچوون 
ی
ی و سیاسیهكاندا .ئهو هۆشیاری دا ك ه ئهم ه مهبهستهكه نیه .بانگهشه 
ئابوور 
ی بووه.
ی و كلتور 
ئهوهی كرد ك ه هێزی بزوێنهر له پشت شۆڕشی ئێرانیهوه ئایین 
ی
ی گشتیدا بۆ سرووتهكان و گووتارهكان 
ئهم ه دهكرا پهی پێبرێت له نۆستالژیا 
ی كه زۆر له ئێرانیهكان پشتگوێیان خستبوو
شیعهگهرایی و ئهو ترادسیۆنانه 
ی كهم ل ه بهشێكیدا ،ئهم ه
ی ب ه زۆر یهكسانكرابوونهوه به مۆدێرنیتی .الن 
لهبهرئهوه 
ههڵسهنگاندنێكی ڕاست بوو ،بهاڵم فۆكۆ ئهو پێداگریه زۆر گوماناویهی ڕاگهیاند
كه گوتاری ئیسالمگهرا ،ك ه ل ه ماوهی شۆڕی ئێرانیدا باڵوبووهوه ،ئایدیۆلۆژیا
نهبووه ،و “دهمامكی نهكردووهت ه سهر هاودژبوونهكان” .ههروهها بریتیش نهبووه
له “یهكێتیهكی پیرۆزی“ پێكهێنراوی “پهرژهوهندی ه سیاسیه جیاجیاكان ”.ب ه
ی
ی گهردوونیتر 
گوێزرانهوه له گووتارێكی ئیمپریالیستی كلتوریهوه بهرهو پهرهدایمێك 
ی
ی خستهڕوو كه گووتار 
پڕ مشتومڕ سهبارهت ستهمكاری مۆدێرنیتی ،فۆكۆ ئهوه 
ێ وهسیت لهگهڵ
ی بوو لهخۆیان) و ب 
ی جهوههر 
ی بوو (وات ه بهشێك 
شیع ه غهریز 
خودا پهیوهندی دهگرت “موفرهدات و مهراسیم و دراما ئهبهدیهكه كه تیایدا
ی خۆیان
مرۆڤ دهشێت درامای مێژوویی خهڵكانێكی تیادا بگونجێنیت كه وجود 
لهگهڵ سهروهریاندا خستووهته كێبڕكێهوه “ (« Iran : The Spirit of a
)World without Spirit, » app., 252
ی له ئێران ،و ڕهنگ ه لهژێر كاریگهریی مانهوه
لهسااڵنی دواتردا و پاش گهڕانهوه 
ی پهرشوباڵو
كورتهكانیدا لهوێ ،فۆكۆ پهنای بردهوه بهر ئهم بابهتانه .چهندین ووته 
ی  1980دا ئاماژه ب ه
له نووسین و وانه و چاوپێكهوتنهكانی فۆكۆ ل ه سهرهتا 
ی مهسیحیهتدا،
ی خود دهدهن ل ه سهرهتا 
ئارهزووی ئهو بۆ نهریته سرووتئامێزهكان 
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ی خۆیان بۆ
ی كه باوهڕداران لهخۆیانگرتبوو لهپێناو شكڵدان به فیكر 
ئهو نهریتانه 
بهدهستهێنانی “حاڵهتێكی دیاریكراو ل ه كهماڵ ،ل ه بهختهوهری ،له پاكژبوونهوه،
ی سهرو سروشتی“ (.)Foucault 1980, 162
له دهسهاڵت 
ی
ی دا بهوهی كه له سهرهتا 
ی  1980دا ،فۆكۆ ئاماژه 
ی ساڵ 
ل ه ئاخاوتنێك 
ی خود .تهنها
مهسیحیهتدا دوو جۆر ل ه دانپیانان ههبووه ،دوو نهریتی سزادان 
ی  exomologesisبوو
ی ئهم دووانه فۆكۆیان بزوواند .ئهوهش نهریت 
یهكهم 
ی
ی تۆبهكردن كه ڕۆژوگرتن و لهبهركردن 
ی گشت 
ی بوو له مانیفێستكردنێك 
كه بریت 
ی
جلی شڕ و سنگ ڕووتكردن و سووتوو بهسهردا كردن و جهسته برینداركردن 
ی
لهخۆگرتبوو .دهبوایه تۆبهكاران “ئهزیهتخواردنی خۆیانیان بسهلماندایه و خهجاڵهت 
خۆیان پیشان بدای ه و بێ فیزیی خۆیانیان دهربخستایه و حیشمهتی خۆیان
ی لهرێی ڕۆژووگرتن و خۆ زاماركردن و چهندین
نماییش بكردایه ”.كهسێك حهقیقهت 
ی
ی پهژارهی گشتیهوه دهردهخست ،نهك ل ه ڕێی دانپیان 
ی تری دهرخستن 
ڕێگه 
ی
زارهكیهوه به گوناهدا .لهم سرووته دیاریكراوهدا ،گوزارشتكردنی زارهكی بوون 
ی بااڵوه نهدهكرا .دانپیانان
نهبوو و شیكاركردنی گوناهیش لهالیهن دهسهاڵتێك 
ی ههستاوه یان تهركیزكردن
ی ئهوه نهبوو ك ه یهكێك پێ 
گێڕانهوهیهكی ڕۆشن 
ی سنوورشكاندن ه جهستهیی و خێزانی و ئایینیهكان .وهك
نهبوو له ووردودرشت 
ی ل ه پێست دهشۆریهوه
حهمامێكی پاكژبوونهوه ،ئهم شێوازهی دانپیانان گوناههكان 
ی
ی پێشینهی دهگێڕایهوه ”.گوناهبار جۆرێك ل ه خۆكوشتنی ڕۆح 
و “پاكژبوون 
ی
ی شانۆئامێز 
ی بریتی بوو ل ه “نواندن 
ئهنجام دهدا .لهبهرئهوه ،تۆبهكردنهكه 
ی
ی مهرگی خۆی بوو وهك گوناهبار ”.درامایی ترین نكۆڵ 
گوناهبار ،ك ه ئومێدهوار 
كردن بوو له خود exomologesis “ :ملكهچی یاسای پێداگری درامایی و
ی “شههادهت دهكرد ك ه
ی له ههست 
ئهوپهڕی شانۆیی بوون بوو ”.گوناهبار گوزارشت 
ی
ههمووان دهبنه شایهتحاڵ بۆی و لهرێی ئهم كردهیهوه دهگهڕێتهوه (دۆخی پاكژ 
جارانی –و.)Foucault 1980, 172-73( “ )-
ی مهسیح (ئیستهر)دا ،ههندێك ڕۆژ بۆ
ی پێش جهژنی زیندووبوونهوه 
له ههفته 
ئهم سرووت ه گشتی و جهماعیه گل دهدرانهوه .گوناهباران كۆ دهبوونهوه و پهژاره
و خهجاڵهتیی خۆیان نماییش دهكرد .فۆكۆ ئاماژه به ووتهی سهینت جێرۆم
( 331-420ز) دهكات كاتێ باسی ئهو سرووتان ه دهكات كه ئازاربهخش بوون
ی
ی بوو و شووی كردبووهوه پێش مردن 
بۆ فابیۆال ،ك ه ژن ه نهجیبزادهیهكی ڕۆمان 
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ی
ی و دهبوای ه تۆبهی بكردای ه لهسهر ئهو گوناهه“ :لهماوهی ڕۆژان 
مێردی یهكهم 
پێش ئیستهردا ،فابیۆال لهنێو ڕیزی گوناهباراندا دهبینرا .ئهسقۆف و قهشهكان و
ی پیس،
ی ڕهنگ پهڕیو ،دهستهكان 
ی دهگریان .قژی ژاكاو ،ڕووخسار 
خهڵك لهگهڵ 
ی
ی دهدا كه مێردی دووهم 
سووتوو بهسهردا كراو ،سزای سنگی ڕووتی و دهموچاو 
ی
ی بۆ ههمووان و ڕۆما ئاشكراكرد ،ب ه فرمێسكهوه ،تێفكر 
پێ فریودا .برینهكان 
لهو برینانهی ك ه بهسهر جهسته لهڕهكهیهوه بوون” (Foucault 1980,
 .)127پیاوانی ئایینی كهنیس ه به زمانێكی پزیشكیان ه پاساویان بۆ ئهم شێوازه
ی پزیشك
له تۆبهكردن دههێنایهوه .دهبوایه نهخۆشهكان برینهكانیان پیشان 
بدهن ئهگهر بیانویستای ه چارهسهریان بۆ بدۆزرێتهوه .بهاڵم لهمه گرنگتر ئهوهبوو
ی وهك پاساوێك بهكاردههێنا .شههیدهكان پێیان باشتر
ی شههادهت 
كهنیسه مۆدێل 
ێ بخهن“ :گوناهكار
ی باوهڕ پشتگو 
ی ئهوه 
ی مهرگ ببنهوه لهجیات 
بوو ڕووبهروو 
ی نزم بێتهوه ،تهنها لهو كاتهدا دووباره
باوهڕ پشتگوێ دهخات تاكو ژیانی ئێره پله 
عهفو دهكرێت (یان دهگێڕڕێتهوه دۆخی پاكژی جارانی-و )-ئهگهر لهسهرهی خۆیدا
ی بن
ی وااڵ بكات بۆ جۆرێك ل ه شههادهت كه ههموو شایهتحاڵ 
خۆبهخشانه خۆ 
ی .)exomologesis” (173
ك ه تۆبهكردن ه یان تۆبهكردنێك ه وهك حاڵهت 
ی سهرنجڕاكێش ه كه فۆكۆ لێرهدا ووتهی جێرۆم دههێنێتهوه ،ك ه به دڵنیاییهوه
شتێك 
ی
ی لێكۆڵینهوه 
یهكێك ل ه ڕهقترین پیاوه ئایینیهكانی كهنیس ه بوو و الهوتناسیهكه 
توند و چهوساندنهوهی الدهران و ههروهها ڕقێكی بهرامبهر ژنان و سێكسیش لهههر
جۆرێك بێت لهخۆگرتبوو تهنانهت ئهگهر لهناو هاوسهرگیریشدا بوایه.
ی كه فۆكۆ ئ��ارهزووی لێ نهبوو ،ئهو
ی دانپیانانی مهسیحی ،ئهوه 
دووهم جۆر 
ی نا بوو “به زارهكیكردنی شیكاریان ه و بهردهوامی فیكر” بۆ
جۆره بوو كه ناو 
ی ههموو
قهشه ( .)Foucault 1980, 179كهشیش داوای لێدهكرا كۆنترۆڵ 
ی
ی بۆ ئهوهی دڵی ،ڕۆحی ،چاوان 
ی بكات نهك تهنها كردهوهكان 
بیركردنهوهكان 
ی دانپیانان ب ه ههموو
ی كردن له خودا .ههموو ئهمهی ل ه ڕێگه 
پاكژ بن بۆ پێشواز 
ی ب ه
شتێكدا به دهستدههێنا بۆ باوكێكی (قهشهیهكی) ڕۆحی .نهك تهنها دان 
كردهوه گوناهكارانهكانیدا دهنا ،بهڵكو به بیركردنهوه و خهون و هیواكانیشیدا .ئهم
ی دانپیانان ،كه له تهریقهت ه دهیریهكاندا پهرهی پێدرا ،پێی دهوترا
فۆرمی دووهمه 
ی
“ .”exagoreusisفۆكۆ باوهڕی وابوو ك ه ئهم نهریتهی دووهم مۆدێلێك 
ی كۆمهڵگه ،كه تیایدا
ی پڕ زهبت و ڕهبت 
فۆرمه مۆدێرنهكانمانن بۆ كۆنترۆڵێك 
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مامامۆستاكان و دهرووناسهكان جێگهی خاوهن دهیرهكان دهگرنهوه.
ی بۆ زانینی حهقیقهت
ی بكاته قوربان 
ل ه ههردوو سرووتهكهدا ،دهبوای ه یهكێك خۆ 
ی خود له مهسیحیهتدا ،بهو
ی دا ب ه الهوتناسی ئاڵۆز 
دهربارهی خۆی .فۆكۆ ئاماژه 
ی خود (مومكین نیه) بهبێ قوربانی خود”
ی كه “هیچ حهقیقهتێك دهرباره 
چهمكه 
( .)Foucault 1980, 180ئهم نكوڵیكردنهی خود یان لهسهر جهست ه
ی
ی ههبێت به حهز 
ی فۆكۆ پهسهند بێت و پهیوهند 
ئهنجام دهدرا (كه پێدهچوو ال 
ئهوهوه بۆ سادۆماسۆشیزم وهك فۆرمێك ل ه كهشفكردنی خود ل ه ڕێگهی ئازارهوه)
ی
یان ل ه ووشهدا ،ك ه فۆكۆ شانبهشانی تهكنیك ه دیسپلینكهره مۆدێرنهكان ڕهخنه 
لێگرت.
ئهو ڕهخنهیهی فۆكۆ ئاراستهی كلتوری خۆرئاوای مۆدێرنی كرد ئهوهبوو (ك ه
ی خود دامهزرێنێت ،بهاڵم نهك لهسهر
ئهم كلتوره) ههوڵی داوه هیرمێنیوتیكێك 
ی
بنچینهی پرهنسیپهكانی قوربانیدانی خود الی مهسیحیهتی سهرهتایی (یان ال 
ئیسالم ،كه لێردا دهشێت دایبنێین) .هیرمێنیوتیكی مۆدێرنی خود پشتی بهستبوو
ب ه سهرههڵدانێكی تیۆری و پراكتیكی خود .نهریته پزیشكی و دهرونناسیهكان و
ی
ی ههموویان بهو ئاراستهیه ڕۆیشتوون .زاتیی بوون ڕیشه 
ی سیاسی و فهلسهف 
تیۆر 
ی
ی بهدیل بۆ “فیگهر 
خودێكی ئیجابی بوو .ههوڵێك له ئارادا بوو بۆ دۆزینهوه 
ی
ئیجابی مرۆڤ لهپێناو قوربانیدا ك ه بهالی مهسیحیهتهوه مهرج بوو بۆ وااڵكردن 
ی بێ سنوور ”.فۆكۆ باوهڕی وابوو كه پێدهچێت
ی تهفسیركردن 
خود وهك كایهیهك 
ی
ئهمه ئاراستهیهكی ههڵ ه بووبێت“ :ئایا ب ه ڕاست پێویستمان بهم هیرمێنیوتیكه 
خود ههیه؟” ( .)Foucault 1980, 181بانگهشهی ئ�هوهی كرد ك ه
ی ئهوانه پێویسته نهریته مۆدێرنهكانی خود بگۆردرێن .فۆكۆ پێشنیاری كرد
لهبات 
ی  ،exomologesisبۆ تۆبهكردنی جهستهیی
دووباره دیدگایهك بۆ نهریت 
پێكبهێنرێتهوه نهك كت و مت لهو فۆرمهیدا ك ه لهسهدهكانی ناوهڕاست ههبوو،
ی و تایبهتی (نازارهكی) بااڵدهستیی-خودهوه ،ئهمهش
بهاڵم لهرێی سرووتی گشت 
ئهو دهستپێكهیه كه دهشێت كلتوری خۆرئاوای دووباره لێ دروستبكرێتهوه15 .
ی تۆبهكردن له مهسیحیهتدا یاریدهدهر
دهكرێت خوێندنهوهی فۆكۆ بۆ سرووتهكان 
ی
ی ئهوهدا ك ه ب ه چ جۆرێك ئاشنا بووه به سرووته هاوشێوهكان 
بێت ل ه ڕوونكردنهوه 
تۆبهكردن له ئیسالمی شیعهدا و چۆنیش ئهم سرووتانه بهرگهیان گرتووه .ل ه
ی مرۆڤ
موحهڕهمدا ،خود-ستاییشكردن و خود-تهشویهكردن و “دهرخستنی گۆشت 
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ی
و جهسته“ كردهوهی تاك و تهنیای تۆب ه نین .بهڵكو وهك بهشێك له ڤستیڤاڵێك 
ی
ی تۆبهكردن و نواندن 
ی دراما 
گشتی درامایی و جهماعی ڕوو دهدهن .جڤات داخڵ 
مهرگ دهبێت .تۆبهكردن ،كه فۆرمێكی خود-پاكژبوونهوه و نكوڵی كردنیش ه ل ه
ی
گوناه ،دهبهسترێتهوه ب ه چهندین ئاههنگی جیاجیاوه ك ه جهست ه به مانا فیزیك 
ی یهكجار
ی ئهزموونێك 
ی تێوه دهگلێنن ،ئهمهش دهبێته مایه 
ی و ڕۆحیهكه 
و عاتیف 
ی
ی موحهڕهم كاتێك ه بۆ تاكی گوناهكار ك ه لهبهر چاو 
ی سااڵنه 
لهزهتبهخش .تۆبه 
ی ئهنجامداوه،
ی كه گوناههكه 
ههموواندا ههستێت به دهرخستنی جهست ه و گۆشت 
ی تاك خۆشی،
ی خیانهتكردن له حسێن ،بهڵكو گوناه 
نهك تهنها گوناهه مێژوویهكه 
ی بێت .ل ه ڕێی گریانهوه بۆ حسێن،
ی به دانپیانانی زارهك 
ێ ئهوهی تاك پێویست 
بهب 
ی له یهزدان بهدهستدههێنێت.
مرۆڤ لێخۆشبوون بۆ گوناهی خۆ 
ی سهر شهقام و
بهشدارانی ناو گردبوونهوه كۆمهاڵیهتیه ئاینی و ڕێورهسمهكان 
ی
ی ڕۆتینی هاندهدرێن پهژاره و گوناههكانی خود 
ی تهعزی ه ب ه شێوهیهك 
نماییشهكان 
خۆیان لهیاد بێت (بهاڵم بهبێ ئهوه دهریان ببڕن) 16 .پێیان ڕادهگهیهنرێت ك ه
ی
تراژیدیا و خهسارهتهكانی خۆیان له ژیاندا بهراورد بكهن به ئهو ئهزیهت چهشتنه 
ی
ی كه تراژیدیا 
ی ئهزموونیان كرد ،و بگهن ه ئهو دهرهنجامه 
كه حسێن و خێزانهكه 
ی ههی ه
ی سهبوریدانیش 
كوفه تراژیدیایهك ه بێئهندازه گهورهتره .نماییشهكه مانا 
ی
ی بیرهێنانهوهیان ك ه مهرگی ناواده تهنانهت ڕێ به چاكترین 
بۆ جهماوهر لهرێ 
ی خودا
مرۆڤهكانیشمان دهگرێت ،و لهبهر ئهوه پێویسته مرۆڤ ئامادهبێت ئیراده 
ی جهماوهر ههڵدهستن ب ه
قبوڵ بكات .له كۆتایی نماییشی تهعزیهدا ،ئهندامان 
دووپاتكردنهوه و تازهكردنهوهی دهربڕینی قووڵی پهژاره و گوناهیان بۆ ئهو
ی
ڕووداوان�هی بوونهت ه شایهتحاڵیان .بهم پێی ه ئهم نماییش ه سااڵنهیه ههستێك 
ی خۆیان
جڤاتبوون دروستدهكات چونك ه بهشداران “سرووتیئامێزان ه پابهندبوون 
ی
تازهدهكهنهوه به ئایینێك و تهریقهتێكی ئایدۆلۆژیهوه ك ه ئهوان پێشتر بهشێك 
دانهبڕاوبوون لێی“ ( .)Beeman 1979, 30لهبهرئهوه ،تاك بهشداره
ی گوناه و كهموكورتی ه
له كردهی دانپیانانێكی گشتیدا .لهبری به زارهكیكردن 
ی تۆبهكردنه .بهشداران ئهزموونی ههستێك
شهخسیهكان ،مانیفێستكردنێكی گشت 
له ڕزگاری (خالص) و هیوا دهكهن ،چونك ه باوهڕیان وای ه لهوانهیه خوداوهند ل ه
ئهنجامی تكا و نزاكانیانهوه بۆ هۆزی حسێن ئێستا ڕزریان بكات.
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ی ئازار چهشتن ل ه شیعهگهرایی و مهسیحیهتدا:
ی نماییشهكان 
وهرگرتن ه گرفتئامێزهكان 
ئهوهی وادهكات زۆر له گفتوگۆ هاوچهرخهكان لهسهر موحهڕهم شكست بێنن ل ه
ی
ی كهربهال تهنها دهربارهی ستاییشكردن و حورمهتگرتن 
باسكردنیدا ئهوهی ه كه پهیام 
ی
ی سهدهكانی ناوهڕاست ل ه ئهوروپا بهراورد 
چاك ه نیه .نماییشهكانی ئازار چهشتن 
پاكژیی و حیشمهت و خۆشهویستی مهسیح دهكهن لهگهڵ كردهوه وهحشیان ه
ی مهسیح خهتابارن .به ههمان شێوه ل ه
ی جولهكهكاندا ،ك ه به مردن 
و بهدهكان 
ی سهركرده شیعهكان
ی شیعه ،سیفاته پیرۆزهكان 
نماییشهكانی ئازار چهشتندا ال 
ی سهركرده سوننه ئهوهڵینهكاندا،
ی نائهخالقی و بهد 
بهراورد دهكرێن لهگهڵ ڕهفتار 
ك ه به حیساب ناعادیالنه عهبای سهرۆكایهتیكردنیان له حسێن فڕاند و هیچ
بهزهییان بهرامبهر به خێزانهكهی پیشان نهدا ،تهنانهت بهرامبهر منداڵهكانیشی.
ی فهرمانڕهوای ئهمهویهكان و
ی بنهماڵه 
ی موحهڕهم ،دامهزرێنهران 
سرووتهكان 
ی ناراستهوخۆ مهحكوم دهكهن ،ك ه
ههروهها شوێنهكوتوانیشیان به شێوهیهك 
ی
ی له پووش دروستكراو 
ی سونن ه دهگرێتهوه .كهژاوه 
ی موسڵمانان 
ئهمهش زۆرینه 
ی دهكهن لهسهر
دوژمنانی هۆزی موحهممهد ،وهك ئهو كهژاوانهی ك ه دروست 
ی سوننهدا حورمهتی دهگیرێت،
ێ ئهندازه له دونیا 
خهلیفهی دووهم عومهر،كه ب 
ی تایبهت
ێ بهشی ئێراندا ،ڕۆژ 
تفیان لێدهكرێت و گڕیان تێبهردهدرێت .له ههند 
بۆ “كوشتنی عومهر” دهستنیشان دهكرێت ،ئهمه ئهو كاتهی كه خهڵك ئاههنگ
ی ئیسالمهوه ،كه شیعهكان
ی عومهر دووهم خهلیفه 
دهگێڕێت به بۆنهی تیرۆركردن 
ی
ی مهسیحیش 
ی كات ئهم نماییش ه كهسایهتیهك 
به زهوتكهریش لێی دهڕوانن .زۆربه 
ی
ی دهڵێن :باڵیۆزه بیانیهكه) ،و دهبێته شایهتحاڵی شههیدبوون 
تێدای ه (كه پێ 
ی دهگۆڕێت بۆ
ی خۆ 
حسێن و به ڕاددهیهك دهكهوێته ژێر كاریگهریهوه كه ئایین 
ی ئهم ه ئاشكرایه :تهنانهت ناموسڵمانانیش دهبنه ئیسالم ئهگهر
ئیسالم .واتا 
ی كهربهالیان بۆ ئاشكرا بكرێت .ب ه جهماوهریش دهوترێت كه ههموو
حهقیقهت 
بوون ه ئاسمانیهكانیش (لهوانهش شهیتان) و ههموو كهسێكی مردوو و زیندوو
(لهوانهش ههموو پێغهمبهره پێشینهكان كه له ئینجیلدا ناویان هاتووه) داوایان
ی لهچارهنووسراوی .ئهم مهراسیم
ی مهرگ 
لێدهكرێت حسێن ڕزگار بكهن پێش واده 
ی كه شیعه نین یان موسڵمان نین دههێنێتهوه
ی ئهو ئێرانیانه 
و ڕێورهسمانه بیر 
كه بارودۆخیان پهراوێزخراو و مۆلهقه( .بۆ نموونه) ههندێ جار ئهم ڕێوڕهسم ه
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ی
ی موحهڕهم دهبن ه هۆی دروستبوونی توندوتیژی تا ڕادده 
پڕ جۆش و خرۆشانه 
ی نماییشی سنگ كوتیندا و
دێوانهیی .زۆرجار ،كاتێك دوو دهستهی ڕكابهر له كات 
ی
ی یهكتر دهبنهوه ،و هیچ الیهكیش ڕێگ ه بۆ ئهو 
ی تهنگهبهردا ڕووبهروو 
ل ه كۆاڵنێك 
ی
تر ناكاتهوه .له ئاكامدا ،ههڵچوونی توندوتیژ دروستدهبێت و دهبێته هۆی بریندار 
ی كه شیع ه نین
ی ئهو جڤاتانه 
ی ترساندن 
یان تهنانهت مردنیش ،ئهمهش دهبێته مایه 
ی تهواو
( .)Mazzoui 1979, 232ههروهها موحهڕهم بریتیش ه ل ه ملكهچی 
ی
بۆ دهسهاڵت ه ئایینی ه بااڵكان .ئهمهش ئهو سیناریۆیه ناگهیهنێت ك ه باوك خۆ 
ی بهسهر باوكدا دووپاتدهكاتهوه،
دهكاته قوربانی بۆ كوڕ یان كوڕ دهسهاڵتی خۆ 
ی ببهخشێت
ی خۆ 
ی به ویست 
ی خۆ 
بهڵكو ئهوه منداڵهكهی ه كه داوای لێكراوه ژیان 
ی چیرۆكی ئیبراهیم ،ههمیشه منداڵێك
ی باوكدا و ،به پێچهوانه 
لهپێناو شكۆمهند 
ی
شههید دهبێت له نماییشهكهدا .دهسهاڵتی پاتریارك (وات ه سهكردهی نێر 
خانهواده) به بهردهوامی و دووباره پێداگری لهسهر دهكرێتهوه .ژنان لهبهر دوو
ی شههیدانن (وهك خوشك و هاوسهر و
خهسڵهت ڕۆڵیان دهنرخێنرێت :بهخشهر 
ی
دایكی ئهو پیاوانهی كه دهمرن) و دوا قوربانیشن له نماییشهكهدا .هاوسهران 
حسێن ههرگیز نادوێن ،بهاڵم زهینهب ،خوشكی حسێن ،پایهی شكۆدار ڕادهگیرێت
ی دهدات له ئامادهكردنیدا بۆ دوا
ی براكهی ،و یارمهت 
چونكه ڕازی ه ب ه دوا چارهنووس 
ی دهمێنێتهوه تا چیرۆكهك ه بگێڕێتهوه .ئاكار
ی به زیندووی 
جهنگی ،و دواجار خۆ 
ی موحهڕهم ،ههر وهك كراسه ڕهشهكان و كفنه سپیهكانی ماتهمگێڕی،
و سیاسهت 
ی موحهممهد باشن ،و به حیشمهتن ،و خاوهن
ی هۆز 
ساكارن .حسێن و تهواو 
ئاكارن و پاكژن ،لهكاتێكدا دوژمن بهدكار و پیس و بێ ئاكار و بێ ئهخالقه .تهنها
ی
ی حسێن پاساو 
ێ باوهڕ ئهو پرسیاره دهكات كه ئایا هۆز 
گوناهكار یان كهسی ب 
ی
بانگهشهكردنیان ههبووه بۆ ڕابهرایهتیكردنی ئهبهدی تهواوی كۆمهڵگای ئیسالم 
ی مافی لهدایكبوونهوه (واته لهبهر ئهوهی كه حسێن كچهزای پێغهمبهر
به فهزڵ 
بووه -و.)-
ی فۆكۆ
ل ه سهربووردهكانیدا لهسهر سرووتهكانی مهسیحیهت و ئیسالم ،پهڕاندنهكان 
ی
جێی سهرسوڕمانن و گرفتئامێزن .ئهو سهر به نهوهیهك بوو كه زۆر باش ئاگادار 
ی
ئهوهبوو ك ه چۆن بزوتنهوه فاشیستیهكان كهڵكیان له سرووته مهسیحیهكان 
ی
ی ساڵ 
شههادهت و نماییشهكانی ئازارچهشتن وهرگرتووه .بۆچی له نووسینهكان 
ی  1980یدا لهسهر
 1978-79یدا لهسهر ئێران ،یان تهنانهت له ئیشهكه 
ی
ی شۆڕشی ئێران 
ی پڕ جۆش 
ی ئایین ،كه زۆر دواتر و دوور ل ه سات 
هێرمۆنۆتیك 

ی
نووسی ،هیچ ئاماژهیهك نیه سهبارهت بهمه؟ ئهم پهڕاندنانه جێی سهرسوڕمان 
ی خومهینیزم ،و نهبوونی لێبووردهیی
ی ئهجێندای سیاس 
زیاتر بوون ،به ڕهچاوكردن 
ئهم ئهجێندهی ه بۆ كهمین ه ئایینی و نهژادیهكان و دوژمنایهتیهكهی بهرامبهر چهپ
و عیلمانی ه “بێ باوهڕ  -مولحید”هكان و نكوڵی كردنهكهی له مافهكانی ژنان.
ی
ئهو مهسیحیانهی لهسهر چیرۆكی ل ه خاچدانی مهسیح و نماییش ه پهیوهندیدارهكان 
ی
ئازارچهشتن گهورهبوون ،بهشێوهیهكی بهرچاو ئاشنان به چیرۆكی شههادهت 
ی
ی تهعزیه بهراورد بكهین به نماییشێك 
ئیمام حسێن 17 .ئهگهر نماییشهكان 
ی ئۆبێرامێرگاو
ی كه له گوند 
ی ئهوروپا ك ه تا ئێستا مابێتهوه ،لهوه 
ئازارچهشتن 
(ل ه ئالپی باڤاریا) ل ه  1634دا ئهنجامدرا ،چهندین لێكچوون دهدۆزینهوه.
نماییشی ئازارچهشتنی ئۆبێرامێرگاو ،مهسیح و هاوهاڵنی دهكات ه چهقی خۆی ،ل ه
كاتێكدا تهعزیه حسێن و هۆزهكهی دهكات ه چهقی خۆی .مهسیح لهالیهن ئهوانهوه
خیانهتی لێدهكرێت ك ه لهسهرهتاوه وهالئیان بۆی ههیه ،لهكاتێكدا حسێن لهالیهن
ی ههبووه.
ئهو كوفهییانهوه خیانهتی لێدهكرێت ك ه جارێك له جاران وهالئیان بۆ 
ێ
ی مهسیح ،واته بۆ ئازارچهشتن و مردن ه ب 
ئهم نماییش ه مهسیحیه بۆ “ئازار” 
ی
ڕهحمانهكهی تهرخانكراوه ،ههروهك تهعزیه بۆ ئازارچهشتنی تراژیدی و مردن 
ی سهرهكی ههردوو چیرۆكهك ه مامهڵ ه
ی تهرخانكراوه .بهشێك 
حسێن و خێزانهكه 
لهگهڵ غهمباری و ههروهها لهگهڵ ئازایهتی ژنان ،دهكات ،ئیدی ئازایهتی مریهم
ی دهكات یاخود ئازهیهتی زهینهب ك ه
بێت كه شین بۆ لهدهستدانی كوڕهكه 
ی بگێڕێتهوه (Pinault
ی شههیدبوونی براكه 
له ژیاندا دهمێنێتهوه تا چیرۆك 
.)1998, Humayuni 1979
ی كۆن وهكو
ی ناو ئینجیل 
ههردوو نماییشهكه فالشباكیان تێدایه بۆ چیرۆكهكان 
ی
ی ئادهم و حهوا له باخچهی عهدهن ،و ئیبراهیم ك ه خهریك بوو كوڕهكه 
دهركردن 
ی كرد له دهریای سووردا.
ی جولهكهكان 
بكات ه قوربانی ،و موسا كاتێك پێشهنگی 
وهك گۆردن مۆرك ئاماژهی پێدهدا ،مهسیح وهك “تۆڵهكهرهوهیهكی بههێز”
وێنا نهكراوه ،بهڵكو وهك “خزمهتكارێكی ئهزیهتكێش” لێی دهڕوانرێت بۆ خودا
كه ڕێگهی پێدا ببێته قوربانی “لهپێناو كهفارهت كردندا بۆ گوناههكانی ههموو
جیهان” ( .)Mork 1996, 154-55ب ه ههمانشێوه ،مایكڵ فیشهر ئهوه
دهخات ه ڕوو كه حسێن “دهبوایه ببێته شایهتحاڵ بۆ ئیسالم و بهو بۆنهیهوه
خهڵكان ڕاچڵهكێنێت تاكو بگهڕێنهوه سهر ڕێگهی ڕاست ،و بۆ ئهوهی وهك
ی سهردهمهكاندا خزمهت بكات بهجۆرێك كه ههندێك جار
نموونهیهك له ماوه 
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ی ههمیشهیی دروستبكات ك ه خهڵك لهبیریان
مهرگ دهتوانێت وهسیهتنامهیهك 
بمێنێتهوه“ (.)72 ,1980
ی و موسڵمان ه شیعهكان
ی مهسیح 
لێكچوونهكانی نێوان نماییشهكانی ئازارچهشتن ال 
ی سیاسیش .ڕۆمان
ی وهرگرتنیان بۆ مهبهستی ئامانج 
درێژهیان ههی ه تا ڕادده 
ی
كاسۆلیكهكان ڕۆڵی گرنگیان بینیوه له (دروستبوونی) ژمارهیهك بزوتنهوه 
ی
نهتهوهخواز و دیموكراسی له جیهاندا ،لهوانهش كلتوری ئۆپۆزسیۆنئامێز 
بزوتنهوهی سۆڵیدارنۆسك له پۆڵهندا ،و مانگرتنهكان له نانخواردن له الیهن
ی باكوور ،و ههروهها
ی له ئیرلهندا 
زیندانیهكانی سوپای كۆماری ئیرلهند 
ی التین .بهاڵم سرووت ه
ی و ئهمریكا 
(بزووتنهوهی) الهوتناسیی ڕزگاریخوازی كاریب 
ی جۆراو
مهسیحیهكان ،وهكو ئهوانهی ئیسالم ،سوودیان لێبینراوه بۆ خوێندنهوه 
لهوانهش ئهو خوێندنهوانهی ك ه “ئهوی دی“ ب ه بهدكار لهقهڵهم دهدهن .ههوڵدان
ی كردن به نماییشهكانی ئازارچهشتن
بۆ لهقاڵب دانهوه و شكڵ بهخشین و یار 
ی
ی ئهوروپی تهواو دژه-مهسیح 
ی بیستدا .فاشیزم 
ی سهده 
قهتیس نهبووه ل ه ئێران 
ی بۆ دهكرێت.
ی پیاوه ئایینیهكان نهبوو ،وهك چۆن ههندێ جار وا لێكدانهوه 
و دژ 
ی و سلۆڤاكی و كرواتیهكان كهڵكیان ل ه سیمبول و
بزووتنهوه فاشیست ه ههنگار 
ی
سرووته مهسیحیهكان و بیروباوهڕه میڵیناریهنه مهسیحیهكان وهرگرت .بزووتنهوه 
( )Iron Guardیان ( )the Legion of Archangel Michaelل ه
ڕۆمانیا ههندێك لێكچوونی ههبوو لهگهڵ بزووتنهوه توندڕهوه شیعهكانی كۆتایی
سهدهی بیستهمدا له ئێران .ڕێكخراوه فاشیسته ڕۆمانیهكان ،قهش ه و كهنیسهكانیان
بهكار دههێنا ل ه بانگهوازهكانیاندا بۆ جهماوهرهكان و بههرهیان له ڕهمزه ئایینی ه
ی نائاسایی ئازارچهشتن و قوربانیدان
گهورهكانهوه وهردهگرت .ههروهها به “ئاینزا 
ی
ی مهسیح”یان وهك دوا ئامانج 
و شههادهت” وهسف دهكران و “زیندوبوونهوه 
خۆیان دادهنا (.)Arjomand 1988, 208-9
تهنانهت نازیهكانیش ،ك ه شكۆمهندیان دهبهخشیه عورفه ئهڵمانی ه پێش-
ی
مهسیحیهكان و به جۆرێكیش دژی ئایین بوون ،دركیان بهوهكرد كه له غیاب 
ی یهكگرتوودا ،دهكرا دووباره سرووت ه ئایینیهكان وهربگیرێنهوه
ی كلتور 
میراتێك 
ی
ی سیاس 
لهپێناو مهرامهكانیانی خۆیاندا .ئهدۆڵف هیتلهر ژیرانه ئاگاداری پهیام 
ی ئۆبێرامێرگاو بوو و هانی پارتهكهی دا ئهو نماییش ه
نماییشهكانی ئازارچهشتن 
ی  1930و 1934
بهكار بهێنن بۆ پهخشكردنی دژه-سامیهت .دووجار ،ل ه سااڵن 
ی ئهڵمانی“ ناساندنی.
ی نیشتمان 
ی ئهم نماییشان ه بوو و وهك “سامانێك 
دا ،ئاماده 
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هیتلهر زیاتر مشتومڕی ئهوهی كرد كه پێویست بوو ئهو نماییش ه زیندوو ڕابگیرێت
ی وێناكردنێكی زۆر نێگهتیڤی ههی ه بۆ جولهكه“ :یهكێك له گرنگترین
لهبهرئهوه 
ی هاوشێوه
ی نهوهكانی داهاتوومان ه له چارهنووسێكی سیاس 
ئهركهكان پاراستن 
ی جولهكه تیایاندا بۆ ههتا
و ئیدامهپێدانی ووریایانهی زانیاری ه لهسهر ههڕهشه 
ههتایه .تهنها لهبهر ئهم هۆیه ،زۆر گرنگه كه ئهو نماییشهی ئازارچهشتن ل ه
ی  1939دا،
ئۆبێرامێرگاو بهردهوام بێت “ ( .)Hitler 1953, 457ل ه ساڵ 
ی
وهزارهتی پروپاگهندهی نازی ،كه پشتگیری له نماییشهكه دهكرد ،ئهو بۆنهیه 
به “گرنگ بۆ ڕایخ” ناساند ،له كاتێكدا ئهندامێكی پایهبهرزی پارتهكه ڕایگهیاند
ك ه “ئهو نماییشی ئازارچهشتنه دژه-سامیترین نماییشه ك ه ئێمه ئاگاداری بین”
(.)Cited in Mork 1996, 157
ی ترادسیۆنهكان :شههادهت و ڕهسهنایهت 
ی
دووباره داهێنانهوه 
ی
بهراوردی پێشوو لهنێوان فاشیزم و ئیسالمیزمی ئێراندا ههڕهمهكی نیه .بڕێك 
ی
ی ههندێك ل ه ڕۆشنبیرانی ئهوروپی كۆتایی سهدهكان 
زۆر نووسراوه دهرب��اره 
ن��ۆزده و سهرهتای س�هدهی بیست كه ،له ڕهتكردنهوهیاندا بۆ تاكگهرایی و
ڕاشناڵیزم و دیموكراسی ،ڕوویان كرده شووناسێكی مهسیحی نوێ ،شوناسێك ك ه
ههندێك توخمی ل ه سۆشیالیزم و ناسیۆنالیزم وهرگرتبوو ،و دواجار بهشدار بوو
ی فاشیزمی ئهوروپیدا (Sternhell 1996, Birnbaum
ل ه لهدایكبوون 
 .)1996پرۆسهیهكی هاوشێوه له ئێران ڕووی دا .ل ه 1960كان و  1970كاندا،
ی
نهوهیهك له ڕۆشنبیری ئێرانی چهپ كه مهیلی ئایینیان ههبوو بهرهبهره گوتارێك 
ی ئیسالمی نوێیان داتاشی ،گوتارێك ك ه له خۆرئاواوه ئیستیعارهیان
توندڕهو 
ی
ی سۆڤیهتی و چین 
كردبوو .تێكهڵه دهرهنجامگیریهكی سهیربوو ل ه ماركسیزم 
ی
ی توندڕهوی ئیسالم 
و وجودیهتی سارتهر و كیێركیگارد و هایدگهر و فۆرمێك 
ی حكوتێكدا سهری ههڵدا ك ه
شیعهی عورفی .ئهم گووتاره نوێی ه لهژێر سایه 
ی و تهنانهت بۆ هاوڕانهبوونیش .ئهم
لێبووردهیی نهبوو بۆ ئۆپۆزسیۆنی سیاس 
ی
ی خۆشی كرد بۆ چهندین كهسایهتی ئایین 
گووتاره نوێی ه گوزارشتی له هاوپشت 
ی حكومهتهكهی ڕهزا شا و
ی ئایهتوڵاڵ خومهینی ،كه دژایهت 
تهقلیدیتر ،به تایبهت 
ئهجیندای ڕیفۆرمهكهی دهكرد.
ی
ی بۆ بهرنامهیهكی نوێی ڕیفۆرم 
ی نیشتمان 
ی  1963دا ،شا ڕیفراندۆمێك 
ل ه ساڵ 
ی
ی ئهنجامدا ك ه ناونرا “شۆڕشی سپی ”،ئهمهش هاودژبوونێك 
ی و كۆمهاڵیهت 
سیاس 
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ی زهوی و زار
ئاشكرابوو بۆ شۆڕشی “سوور” له ڕووسیا و چین .پرۆژهك ه ڕیفۆرم 
ی و دهنگدانی ژنانی لهخۆگرتبوو .ب ه
ی نیشتمان 
ی خوێندهواری 
ی لهشكر 
و دامهزراندن 
ی
ی نیشتمانی عیلمان 
نزیكهیی ههموو پیاوه ئایینی ه سهرهكیهكان و ههروهها بهره 
ی
لهبهر چهندین هۆكاری جیاجیا داوای بایكۆتكردنی ڕیفراندۆمهكهیان كرد .خومهین 
ی
ی ئهوه 
لهچاو ئهوانی تردا زیاتر ڕۆیشت ل ه هێرشهكانیدا بۆ سهر شا ،بانگهشه 
دهكرد كه ئهو شۆڕشه سپیه ئیسالمی پهكخستووه .شا فهرمانی دا به هێرشكردن ه
ی خومهینی بوو ،و
ی فهیزیه ،ك ه بارهگای سهرهك 
ی الهوتناسی 
سهر قوتابخانه 
ێ دهستگیر كردن .شا ناوی “رهجعی ه
ی كوژران و ژمارهیهكیشیان ل 
چهندین قوتاب 
ی و بودجهی حكومی پیاوه ئایینی ه
ی خست ه پاڵ خومهینی و پشتیوانان 
ڕهشهكان” 
ی
ی الهوتناس 
ی به سوپا كرد قوتابی ه الوهكان 
پلهدارهكانی بڕی .ههروهها فهرمان 
ی سهربازی (‘.)Aqeli 1993, 2:153-54
بهرن بۆ خزمهت 
ی عاشورا بوو له مانگی موحهڕهمدا،
ی  1963دا ،كه ڕۆژ 
ی ساڵ 
ی حوزهیران 
له  3
كاتێك ه�هزاران ب��اوهڕدار ڕژانه ناو شاری قومی پیرۆزهوه بۆ بیستنی ووتاره
ی و یهكێك ل ه
ی دا ب ه هێرش ه زارهكیهكان 
ئایینیهكان ،خومهینی شیددهت 
ی
ی شا ڕانهگهیهنراوه .شا 
ووروژێنهرترین ووتهكانی ڕاگهیاند ك ه پێشتر ههرگیز دژ 
ی
ی حسێن ه و قێزهونترین كهسایهتی ه له ترادسیۆن 
بهراورد كرد ب ه یهزد ،كه دوژمن 
ی
ی عاشورایه ،ههندێك جار كه ڕووداوهكان 
شیعهدا“ :ئهوه ئێست ه پاشنیوهڕۆ 
عاشورام بیر دهكهوێتهوه ،پرسیارێك دێت ب ه خهیاڵمدا :ئهگهر ئهمهویهكان ،و
ی
ی حسێن بهرپا بكهن ،بۆچ 
ی یهزدی كوڕی موعاویه ،نیازیان بوو شهڕ دژ 
ڕژێمهكه 
ی ژنه بێ دیفاع و منداڵه بێتاوانهكان
ئهو جۆره تاوانه دڕندانه و نامرۆڤانانهیان دژ 
ی
ی خۆی پرسیارهكه 
ئهنجام دا؟” ( .)Khomeini 1963, 177خومهین 
ی خێزانی پێغهمبهر ل ه ڕهگ
ی ئهمهویهكان به نیازبوون تهواو 
وهاڵم دایهوه .هۆز 
و ڕیشهوه ههڵكێشن ،بۆ ئهوهی ئیسالم خۆی له ڕهگ�هوه ههڵكێشن .پاشان
ی
ی شا 
خومهینی درێژهی دا بهم هێرش ه بۆ سهر شا به ڕاددهیهك ك ه سهربازهكان 
ی ئێران ب ه سانایی
ی ستهمكار 
تاوانبار كرد ب ه لهناوبردنی قورئان“ .ئهگهر ڕژێم 
ی قورئان ب ه چهند
ی ههبوو به دڕاندن 
ی بوو دژی عولهما بێت ،چ پهیوهندیهك 
نیاز 
پارچهیهكهوه؟ چ پهیوهندیهكی ههبوو به مهدرهسه (قوتابخانه ئایینیهكان)هوه
ی
ی بنهڕهتی دژ 
یان به قوتابیهكانهوه؟” ههر وهك ئهمهویهكان ،شا “ب ه شێوهیهك 
ی بوو” (.)177
ی چینی ئایین 
ی و بوون 
ئیسالم خۆ 
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ی
ی خومهینی سهرهتا 
ی  1963
ههروهها ل ه الیهكی ت��رهوه ووتارهكهی ساڵ 
ی نوێی ل ه سیاسهتی ئێرانیدا تۆمار كرد .ئێرانیهكان ڕاهاتبوون ب ه
گوتارێك 
ملمالنێ درێژخایهنهكهی نێوان عولهما (دامهزراوهی ئایینی) و دهوڵهت لهسهر
دهسهاڵت ،ههروهها به هێرشی چهپگهرا و ناسیۆنالیستهكان بۆ سهر حكومهت ه
ی
ی نوێ 
خۆرئاواییهكان بههۆی خۆتێههڵقورتاندن ه ئیمپریالیستیهكانیانهوه .توخم 
ی
ی ئۆپۆزسیۆنیی جهماوهر 
ی بزووتنهوهیهك 
ی هاندان 
ی خومهینی ،كه یارمهت 
گووتار 
ی
دا ،چنینێكی كارزانانهی ئهفسانهی شیعهبوو لهناو ئهو ئیدانهكردنانهدا دژ 
ی ئهمه ،هێرشهكانی خۆی بۆ سهر ئیسرائیل ،ك ه
ئیمپریالیزمی خۆرئاوا .سهربار 
خهریكبوو دهبووه بهشێك له گووتاری چهپگهرا و ناسیۆنالیستی ،بهستهوه ب ه
ی ئێرانهوه .ل ه كاتێكدا سهركرده
ناڕهزایهتیهكانی دژی كهمین ه و فێمینیستهكان 
عهرهبه ناسیۆنالیستهكانی وهك جهمال عهبدولناسری میسر خۆڕاگر بوون ل ه
ی
ی حكومهت 
ی جولهكه ،بێ الیهنی ڕهسم 
ێ سازشیاندا بۆ دهوڵهت 
ڕهتكردنهوهی ب 
ی
ی سهرشۆڕیهك 
ئێران و هاوپهیمانی ناڕهسمی (ئێران) لهگهڵ ئیسرائیلدا سهرچاوه 
ی
ی بوون بۆ زۆرێك ل ه موسڵمانانی ئێران .لێرهدا ،خومهین 
ی و ئایین 
نیشتمان 
ی
ی بهكار 
ی به الوازی ئایدیۆلۆژی ڕژێم كرد و كارزانان ه بۆ مهبهستهكانی خۆ 
درك 
ی غهم ه ئایین ه نووستووهكان كه بۆ چهندین
هێنا 18 .ههستا به زیندووكردنهوه 
ی
دهیه ڕۆشنبیره پێشكهوتنخوازهكان ههوڵیان دهدا بیانسڕنهوه .خومهینی ووت 
ێ دهكات ،كه حكومهتێكه پالنی داناوه
شا مهرامهكانی دهوڵهتی جولهك ه جێبهج 
ی
بۆ لهریشه ههڵكێشانی ئیسالم و دهستگرتن بهسهر ئابووریهكهیدا ،به هاوكار 
كهمینهكانی ئێران .بهم شێوهیه ،ئۆپۆزسیۆنی یهكخست دژی خۆرئاوا و ئیسرائیل
و شا و كهمین ه ناموسڵمانهكانی ئێران ،به تایبهتی بههاییهكان و جولهكهكان ،ك ه
ی پههلهویدا بهدهستهێنا بوو“ :لێرهوه ،جولهك ه و
ی نوێیان ل ه سایهی ڕژێم 
ماف 
ی و دوژمنانی ئیسالم و موسڵمانان دهبوو بڕیاریان بدای ه لهسهر كاروبار و
مهسیح 
ی بهالغیانه پرسیاری ئهوهی كرد ك ه
ی موسڵمانان ”.ئنجا به زمانێك 
شهرهف و تاك 
ی
ی “جوولهكه“بێت یان نا ( .)Khomeini 1963, 175بههۆ 
داخۆ شا خۆش 
ی بووه
ئهم ووتارهوه ،خومهینی دهستبهجێ دهستگیر كرا ،بهاڵم دهستگیركردنهكه 
ی مهشق پێكراو
مایهی دروستبوونی خۆپیشاندان ل ه سهر تاسهری وواڵتدا .سوپا 
ی دڕندانهی كرده سهر خۆپیشاندهران له قوم و تاران و
ل ه الیهن ئهمریكاوه هێرش 
ی تر ك ه خۆپیشاندانهكان تیایاندا
شیراز و مهشههد و ئهسفههان و كاشان و شار 
ی
ی بزووتنهوهكهدا .شا ،خومهینی نهف 
ی تر بوون و شههیدیان دا له پێناو 
خوێناو 
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ێ ل ه ئێران
ی بۆ دهوڵهتێكی ئیسالمی نو 
ێ نهخشه 
كرد بۆ نهجهف ل ه عێراق ك ه لهو 
ی
ی ههندێك ل ه ڕۆشنبیره چهپهكانی ناو ئێران ،پالن 
داڕشت .بهاڵم بهبێ پشتگیر 
ی بۆ ئهو شۆڕشه ئیسالمی ه لهوهدهچوو وهك ڕهشنووسێك بمایهتهوه.
خومهین 
ی كتێبی گرفتاری دهست خۆرئاوا
جهالل ئهلئهحمهد ( ،)69 – 1923دانهر 
ی ههژمار دهكرێت ،یهكێك بوو لهمانه ،یهكهم
كه ئێستا ب ه بهرههمێكی كالسیك 
ی
ی دا .ل ه سهرهتا 
ی نوێی ئیسالم 
چهپ بوو ك ه بهشداری كرد له گووتاری توندڕهو 
ی  1960دا ،ئهلئهحمهد بهشێوهیهك ڕووانیه ئیسالم ك ه تاك ه بهربهستێك ه
ساڵ 
ی
ی و مهسرهفگهرایی بهرباڵوی خۆرئاوادا .كتێب 
ماوهتهوه لهبهردهم سهرمایهدار 
ی بهرامبهر تهكنهلۆژیای مۆدێرن و
گرفتاری دهست خۆرئاوا ڕهخنهی نیتشه 
ی پهراوێزخراو تێكهڵكرد ،ههروهها هێرشی كرده
ی بهرامبهر كار 
ڕهخنهی ماركس 
سهر ههژموونی كلتووریی خۆرئاوا 20 .تێكستهكه ئاماژهی تێدا بوو بۆ ئهلبێر
ی
كامۆ و یوجین یۆنسكۆ و ژان پۆڵ سارتهر و فرانز كافكا ،ك ه له پهیام ه فهلسهف 
ی پاڵنهره هاودژهكانی مۆدێرنیتیهوه نووسیبویان.
و ڕۆمان و شانۆنامهكاندا لهباره 
ی ئهو دانهرانهدا
ی ئهلئهحمهدهوه ،ئهو ئافات و شهیتانانهی ك ه له ئیشهكان 
بهال 
ێ جڵهو ههڵسوكهوت
ی مۆدێرن ك ه ب 
ههن ئاماژهبوون بۆ سهرمایهداری تهكنۆكراتی 
ێ خستبوو
دهكهن .ئهوه جیهانێك بوو ك ه ههموو بیروباوهڕ و ئایدیاكانی پشگو 
بێجگه له زانست و ماتریاڵیزم (م��اددهی�هت) .ئهم دونیابینیه زانستیه بووه
ی
ی هیرۆشیما و ناگاساكی دهست 
ی ئهتۆمی ،ك ه به وێرانكردن 
دهستپێكی قۆناغ 
ی خراپ
پێكرد“ :لهم ههموو چارهنووس ه خهیاڵیان ه وا تێدهگهم ك ه نوقاڵنه لێدان 
ی حهشر ،هۆشیاریمان دهدهنێ كه ئهگهر ئهو
بن ،ببنههۆی نزیكبوونهوهی ڕۆژ 
شهیتانی تهكنهلۆجیای ه جڵهو نهكرێت ،ئهوا بۆمبێكی هایدرۆجینی له كۆتایی
ی مرۆڤایهتیدا دادهنێت” (.)Al-Ahmad 1982, 111
ڕێگا 
ی شههادهت و
ی گهڕانهوهی دووانه چهمك 
ی وابوو كه تهنها له ڕێ 
ئهلئهحمهد باوهڕ 
ێ
جیهادهوه ،جیهاد ب ه مانا یهكجار جهنگیهكهی ،دهكرێت تهكنهلۆژیای مۆدێرن تهم 
ی
ی دوو سهده ،چهندین الیهنی ناسیۆنالیست 
بكرێت .ئهلئهحمهد ووتی ،بۆ نزیكه 
جیاجیا له ئێران و میسر و ئیمپراتۆریهتی عوسمانیدا ،ئیسالمیان وهك چهكێك
ی ناوهڕاستدا.
بهكارهێنا بۆ بهرههڵستی كردنی كۆڵۆنیالیزمی خۆرئاوا له خۆرههاڵت 
ی
ی بههۆ 
ی بههۆی دووبهرهكی شیعه و سووننهوه و به تایبهت 
بهاڵم جیهانی ئیسالم 
ی سهفهویهكاندا ،الواز
ی شیعهگهراییهوه له ئێران ل ه سهردهم 
به دامودهزگاییكردن 
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ی
بوو .شیعهگهرایی زیندوێتی و فراوانی خۆی كاتێك ل ه دهست دا كه گووتارهكان 
ی
شههادهت و جیهاد پشتگوێ خران .لهو “رۆژهوهی دهستمان ههڵگرت له ئهگهر 
شههادهت ،و خۆمان سنووربهند كرد لهبهرامبهر ڕێزگرتنی شههیدهكاندا،
كورتبووینهوه بۆ ڕۆڵی زێوانی گۆڕستانهكان” (.)Al-Ahmad 1982, 68
ی
ی نهوه 
عهلی شهریعهتی (  1977ك) ،ل ه كاریگهرترین بیرمهنده موسڵمانهكان 
ی
ی تر بوو له ڕۆشنبیره چهپهكان ك ه بهشداربوو لهم هێڵ ه نوێیه 
ی بوو ،یهكێك 
خۆ 
ی بوو،
ی ئایین 
ی موسڵمانی ئاسایی و كوڕی پیاوێك 
بیركردنهوهدا .الهوتناسێك 
بهشداربوو له بزووتنهوهی نێودهوڵهتی سهربهخۆیی جهزائیردا كاتێك له فهرهنسا
دهیخوێند ( .)Keddie 1981, 294شهریعهتی ،كه ههڵگری دكتۆرابوو ل ه
ی زمانی فارسیدا له زانكۆی سۆربۆن ،هانی گهنجانی دا و یارمهتیدهر بوو
فیلۆلۆژیا 
ی
ی بزووتنهوه شۆڕشگێڕیهكه 
ی بهسهر كۆ 
ی خومهین 
له ڕێگهخۆشكردندا بۆ ههژموون 
ی  79 – 1978دا .دووباره تهفسیركردنهوهی شهریعهتی بۆ جیهاد و
ساڵ 
ی دیراس ه فهلسهفیهكانیدا بوو ل ه فهرهنسا ،ههرچهنده
شههادهت لهژێر كاریگهر 
ی خستنهڕووی “ئیسالمێكی ڕهسهن”ی دهكرد.
بانگهشه 
ی ئهلئهحمهد و شهریعهتیی ،پێویست ه بیرمان نهچێتهوه ك ه
ب ه لهبهرچاوگرتن 
ی
ی  1960دا شهیدا 
ژمارهیهكی زۆر زیاتری قوتابیان و ڕۆشنبیرانی ئێران ل ه ساڵ 
قوتابخانه خۆرئاواییهكانی فیكر بوون ،وهك ماركسیزم و وجودیهت ،و ئارهزوویان
ل ه سیاسهتی ئیسالمی نهبوو .بهاڵم پیاوانی وهك ئهلئهحمهد و شهریعهتی حیكایهت ه
ی
ی بهستنیانهوه به ههندێك بیرۆكه 
ئایینی ه كۆنهكانیان مۆدێرن كردهوه ل ه ڕێگه 
فیكری چهپهوه ،بهم پێیه به تام و چێژتریان كردن بۆ قوتابیان و ڕۆشنبیرهكان.
ی وهك
ی  1964دا ،شهریعهت 
به ماوهیهك پاش گهڕانهوهی بۆ ئێران له ساڵ 
ی دهركرد .كاتێك حوسهینیهی ئیرشاد ،كه تا ڕاددهیهك
وانهبێژێكی بههێز ناوبانگ 
ی  1969دا كرایهوه له تاران،
مهدرهسهیهكی الهوتناسی مۆدێرن بوو ،له ساڵ 
ی پهیدا كرد.
ی لهوێ وانهی ووتهوه و پاش ماوهیهكی كهم جهماوهرێكی زۆر 
شهریعهت 
ی
وانهكانی تۆمار دهكران و دابهشدهكران ،و ئایدیا پڕ مشتومڕهكانی به بهرفراوان 
ی و تووڕهیی پیاوه ئایینیه تهقلدی ه
گفتوگۆیان لهبارهوه دهكرا ،ئهمه سهرباری ئێرهی 
ی
ی به بوارێكی سنووردار دابوو بۆ گوتار 
ی ههمووی ،ڕژێم ڕێ 
شیعهكان .سهرهڕا 
ی بهرامبهر
ی ئایینیدا لهكاتێكدا ڕێوشوێنی زۆر توندتر 
ئۆپۆزسیۆنئامێز لهناو جڤات 
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ی
ی جهنگ 
ی گشت 
چهپ ه عیلمانیهكان دهگرته بهر .ئهمهش بهشێك بوو ل ه عهقڵیهت 
ی
ی بۆ سهر دهسهاڵت 
ی سهرهك 
سارد ،كه “كۆمۆنیزمی نێودهوڵهتی“ به ههڕهشه 
ی چهند ساڵێك وان ه
ی ڕێگهی پێدرا بۆ ماوه 
دامهزراو دادهنا .ههرچهنده شهریعهت 
ی  1977دا و پاش زنجیرهیهك ڕووبهڕوو بوونهوه لهگهڵ ڕژێمدا
بڵێتهوه ،ل ه ساڵ 
ی چل و چوار ساڵیدا ب ه
ی كهم ل ه تهمهن 
ی بهجێهێشت .پاشان دوای ماوهیهك 
وواڵت 
ی دڵهوه ل ه لهندهن كۆچی دوایی كرد .ئهو دهنگۆیانهی ك ه باسیان
هۆی نهخۆش 
ی شههید
ی (شهریعهتی) بۆ پله 
ی ڕژێم دهكرد له مردنهكهیدا پایه 
ل ه تێوهگالت 
ی نووسین
ی بههۆ 
بهرزكردهوه .زیاتر له ههر كهسێك بهدهر له خومهینی ،شهریعهت 
ی 1979 – 1978
ی شۆڕشی ساڵ 
و ووتارهكانیهوه دهبێت ه ئیلهامی ئایدیۆلۆژ 
(.)Dabashi 1993, 102-46
شهریعهتی خوێندنهوهیهكی وجودیانهی بۆ حیكایهتی كهربهال خستهڕوو ك ه
ی لهسهروو
ی شههادهت 
ی تیادا بوو .چهمك 
ی سهرهكی كاری هایدگهریش 
پرهنسیپ 
ی نا ساتی پێناسهكردنی شیعهگهرایی
ههموو شتێكی ترهوه بهرز ڕاگرت و ناو 
ی شۆڕشگێڕانهی دهكرد بۆ
ی چهمكێك 
( .)Shariati 1970, 154بانگهشه 
ی
ی نوێ 
ئیسالم ،چهمكێك كه بتوانێت تهحهدای (رژێمی) شاهان ه بكات و نهوهیهك 
ی ئهو
ی ئهوه 
ی وهك ئهو بهێنێت ه سهر حوكم .ل ه گهڕانیدا بهدوا 
بیرمهندی ئیسالم 
ی سهرزهنشتی كاریگهری ه
ی “رهسهن” داینا بۆ ئیسالم ،شهریعهت 
ب ه تهفسیرێك 
ی
ی ههزاران ساڵدا ژمارهیان زیاد 
دهركیهكانی كرد لهسهر ئیسالم ،ك ه ل ه ماوه 
ی و موتوربهبوونی كلتوریدا .به دیاریكراوی،
ی گهاڵڵبوون فیكر 
كردووه ل ه ئهنجام 
ی
ی و ههروهها الهوتناس 
ی و هیندی و سۆفیگهریی ئێران 
دهیویست فهلسهفهی یۆنان 
ی
مهسیحی و جولهكهی لێدهر بهێنێت .ههروهها تهفسیره لێبوردهترهكانی ئیسالم 
ی
ی فارسی (وهك عومهر خیام) و فهلسهفهی ئیسالم 
ڕهتدهكردهوه كه له شیعر 
ی  950 – 870ز ،و ئیبن سینا  1037 – 980ز) و تهنانهت ل ه
(وهك فاراب 
ی
سۆفیگهریدا دركی پێكردبوو .دواجار و ل ه ههمووشیان پڕ كێشمهكێشتر بۆ گهنجان 
ی
ی ئێران ئهوه بوو كه ماركسیزمی ڕهتكردهوه و ب ه “ههڵهیهكی هزری 
چهپگهرا 
ی
خۆرئاوا” داینا ،بێجگ ه له هیومانیزمی ماركس ك ه جیای كردهوه و مامهڵهیهك 
تایبهتی لهگهڵدا كرد (.)Shariati 1980
ی
ی شهریعهتی دووباره تهفسیركردنهوهی چیرۆك 
“ئیسالمی ڕهسهن”ی نوێ ال 
ی
ی نووسی ،شههادهتی حسێن بۆیه ڕوو 
ی خۆی .شهریعهت 
كهربهالی كرده چهق 
ی شیع ه بهرامبهر پرس ه سیاسی و ئایدیۆلۆژیهكان پاسیڤ و
دا چونك ه موسڵمانان 
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ی
ی شۆڕشگێڕانهی ڕهسهنی ئیسالم 
نهزان ببوون .ئهگهر ئێرانیهكان بیانتوانیایه مانا 
ی ژن و پیاوی “ئایدیاڵ” لهخۆبگرن ،ئهوا دهیانتوانی زاڵ بن بهسهر
شیع ه و چهمك 
ی تردا و كۆمهڵگهیهك بهێننه ئاراوه كه پشت ئهستوور بێت ب ه
یهزد (شا)یهك 
ی بۆ
ی خۆ 
ی تهفسیره شۆڕشگێڕانهكه 
بهها ئیسالمیه ڕاستهقینهكان .شهریعهت 
ی جیا كردهوه
شیعهگهرایی ناو نا “شیعهگهرایی عهلی ”،ئهم “شیعهگهرایی ه عهلهویه“ 
ی
له “شیعهگهرایی سهفهوی“ موحافزكار ،كه بریتی بوو ل ه به دامودهزگاییكردن 
ی
ی فهرمانڕهوای سهفهویهكان بوو .به ال 
شیعهگهرایی ئێران و سهر ب ه بنهماڵه 
ی “راستهقینه“ بوو ،ئیسالمێك
شهریعهتیهوه ،ئهم “شیعهگهراییه عهلهوی“ه ئیسالم 
كه دووبهرهكی “لهنێوان ڕۆشنبیران و خهڵكدا” نهدهخستهوه
(Cited in Dabashi 1993, 111-13, See also Shariati
.)1986
ی  1970دا،
ی خۆی له ساڵ 
شهریعهتی یهكێك له ههره ووروژێنهرترین وانهكان 
پێش عاشورا ،پێشكهشكرد ،لهو كاتهدا بوو كه ژمارهیهك له قوتابیهكانی ،ك ه
ی
ی موجاهیدنی خهڵك بوون ،له الیهن پۆلیسی شاوه كوژرا بوون .شهریعهت 
ئهندام 
ی پیاوه ئایینیهكاندا باو بوون ،وهك
لهسهر ئهو بیرۆكانه نهمایهوه ك ه له ووتار 
ی حسێن له پاش شهڕی كهربهال و
كوشتن و به دیل گرتنی ژنان و مندااڵنی هۆز 
ی
ی هۆز 
ی حسێن و پهیمانی چوون ه بهههشت 
دڕندهیی یهزد و خیانهتی هاوپهیمانان 
ی
ی ئهمه ،زۆر ب ه تایبهت 
پیرۆزی موحهممهد و باوهڕداره ڕاستهقینهكان .له بر 
ی حسێن بۆ شههادهت .الهوتناس ه
ی كرد له ئامادهیی و باوهشكردنهوه 
پێداگر 
ی ئهم جۆره جیهادهیان كهم كردهوه له ئیسالمدا .ههشت
تهقلیدیهكان ل ه گرنگ 
ی لێ بهدوور
دهرگا ههیه بۆ بهههشت ،و جیهاد تهنها یهكێكیان ه – كه دهكرێت خۆت 
بگریت .به شوێنكهوتوانیان دهوت:
فهرز نیه لهسهرتان تهنها له دهرگای جیهادهوه بڕۆنه ناوهوه .به سانایی ،جیهاد
ی
ی بهههشت دهكاتهوه .نوێژ و فۆرمهكانی تر 
یهكێكه له كلیلهكان ،كه دهرگا 
ی
ی سهالمهت ترن و ب ه بێ زیان و خهسارهت و مهترس 
خوداپهرستی و وێرد ،كلیل 
و سهركێشی دهتوانی بهكاریان بهێنیت! چهندین كاری خێر ههیه ك ه دهتگهیهنن ه
ههمان مهبهست ،وهك تێركردنی برسیان ،بهدهنگهوه چوونی خێزانی ههژاران،
سهردانكردنی شوێنه پیرۆزهكان ،نوێژكردن ،زوهد ،تهقوا ،نهزركردن ،وهقف كردن،
یارمهتیدانی دراوسێ ،وێرد ،مهراسیمهكانی پاڕانهوه ،شیوهن (مهرسیه) ،تكاكردن.
ی
ی كه جیهاد ههڵدهبژێرێت ،لهبهر ئهوه بۆچ 
ی ئهو كهسه 
دهگهیت ه ههمان مهبهست 
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خۆت تووشی ئازار چهشتن و زهحمهت دهكهیت بههۆی ئهوهی كردهی زۆر سهخت
تری جیهاد ههڵبژێریت؟ (.)Shariati 1970, 183
ی موحهڕهمیش دههات.
ی بهم چهمكان ه و ههندێك له نهریتهكان 
ی مهسخهره 
شهریعهت 
بهههشت ئهوهنده به ههرزانی لهرێی نوێژ و ڕۆژ و سرووتهكانهوه نهدهكڕڕا! تهنها
ی
ی موسڵمانێك 
له ڕێی دووباره نماییشكردنهوهی تراژیدیای كهربهالوه دهتتوانی ژیان 
ی
ڕهسهن بژی .ئهم دووباره نماییشكردنهوهی ه بههۆی ئامادهبوون له نماییشهكان 
تهعزی ه یان ڕێورهسمهمانی موحهڕهمهوه بهدی نهدههات و بریتیش نهبوو ل ه
ی ئهوهوه بهدهست دههات كه ل ه
ی عهقڵی“ یان ڕۆشنبیری .تهنها ل ه ڕێ 
“جیهادێك 
ی (.)137
ی شهخس 
ئێستادا باوهشبكهیتهوه بۆ شههیدبوون ل ه ئاستێك 
ی
ی كهربهالدا ئیختیاری وجودیانه 
ی سهرهكی له چیرۆك 
ی شهریعهتیهوه ،بابهت 
به ال 
ی بههێزتر بجهنگێ و بیباتهوه،
ی لهگهڵ یهزد 
حسێن بوو .حسێن نهیدهتوان 
ی ههڵبژارد ،ك ه مهرگ
ی سێههم 
ی بێ دهنگ بێت .لهبهر ئهوه ئیختیار 
نهشیدهتوان 
ی وااڵ كرد بۆ ئهوانی دی.
ی ڕهسهن 
ی شیعه 
بوو ،كه ئهمهش ئهگهری ئیسالمێك 
ی سۆفیانهی ه
شههادهت ،وهك لهالیهن شهریعهتیهوه پێناسه دهكرێت ،ئهزموونێك 
ی
(عیرفانیه) ،پڕه له بارگهی ئیرۆتیكی ،و لهودیو “زانست و لۆژیك”هوهیه .چیرۆك 
ی حسێن هێند “خرۆشێنهر بوو ك ه ڕۆح بهرهو ئاگر ڕادهكێشێت .لۆژیك
شههادهت 
له پهلوپۆ دهخات .دهربڕین الواز دهكات .تهنانهت بیركردنهوه سهخت دهكات”.
ی بێگهرد و داناییهكی ئاڵۆزی قووڵ”
شههادهت تێكهڵهیهك بوو ل ه “خۆشهویستیهك 
( .)Shariati 1970, 154شههید “مۆدێل”ێك یان “نموونه“یهك بوو بۆ
ی شههادهت “فراوانتر و قووڵتر و بهردهوامتر
ی و سهدا 
مرۆڤهكانی تر ،ڕاددهی كاریگهر 
ی ك ه سهركهوتووشه“
بوو لهچاو ئهوهی جیهاددا ،تهنانهت لهچاو ئهو جیهاده 
ی
( .)207 ,194شههادهت ئیمتیاز ( )privilegeبوو چونكه مرۆڤ بانگهێش 
ی ئهو مرۆڤه خۆیدا (بۆ مهرگ –و .)-شههادهت
مهرگی دهكرد لهكاتی ئیختیار 
ی
“ ئیختیار بوو ،كه ل ه ڕێگهیهوه جهنگاوهر خۆی دهكات ه قوربانی لهسهر لێوار 
ی ئهوهی ه
ی خۆشهویستی شایان 
ی خهریكه دهگاته پهرستگاك ه و لهبهرئهوه 
ئهوه 
ی ك ه
ی بانگهشهكه 
ئازاری بۆ بچێژێت و سهركهوتووش دهبێت” ( .)193سهربار 
ی
ێ ئهندازه قهرزاری فیكر 
ی ب
ی ڕهسهن”ی پێشنیار دهكرد ،شهریعهت 
“ئیسالمێك 
خۆرئاوایی بوو ،لهوانهش پڕ قین ترین فۆرمهكانی مهسیحیهتی دژه-سامی .بۆ
ی دا ب ه “جولهك ه پاره پهرستهكان” و “رابی ه ههڵخهڵهتێنهره مهسیح
نموونه ئاماژه 
كوژهكان” ( .)208زۆر له پیاوه ئایینیه ڕابهرهكان و تهنانهت ههندێ له ڕۆشنبیره
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موسڵمانه عیلمانیهكانی ئهم ماوهی ه ئهو جۆره ههڵوێستهیان ههبوو.
ی
ی و هێرمۆنۆتیكی الیهنهكانی فیكر 
ی فهلسهف 
بهاڵم بهكارهێنانێكی بههێزتر 
ی شهریعهتیدا دهدۆزرای �هوه .ل ه بوون و زهماندا ،هایدگهر ل ه
خۆرئاوایی له كار 
ی مهسیحی دووباره تهفسیركردووهتهوه تاكو بگات ه
خاچدان و زیندووبوونهوه 
ی فهلسهفی تازه .كاتێك یهكێك ڕووبهروو دهبێتهوه لهگهڵ مهرگی خۆیدا،
مانایهك 
ههڵوێستێك له (ئازادی-بهرهو-مهرگ) لهخۆ دهگرێت و ژیانێكی ڕهسهن ئهزموون
ی ئهمه و خوێندنهوه
ی دهڵێت .شهریعهتی لهژێر كاریگهر 
دهكات ،وهك هایدگهر خۆ 
ی
ی ڕهسهنایهت 
ی چهمك 
ی مهسیحیهتدا بوو .بهاڵم ئامانج 
هاوشێوه هێرمۆنۆتیكیهكان 
ی
ی ئهوهی تاكهكهس بێت .كاتێك شیعهكان ڕووبهڕوو 
ی ئهو جڤات بوو لهبر 
ال 
ی مهترسیداری ئیسالم دهبنهوه ،ئهو كهسهی كه ناشێت ببهزێت ،دوو
دوژمنێك 
ی سهركوتكردن،
ئیختیاری ههیه )1( :بێدهنگبوون و ڕێگهدان ب ه بهردهوامبوون 
ی ژیانێكی (ئیسالمی)
ی ئهگهر 
ی كهم دروستكردن 
ی مهرگ و الن 
یان ( )2ههڵبژاردن 
ی
ی نا ئاساییدا بۆ ژنان و پیاوانی گهنج ،شهریعهت 
ڕهسهن بۆ ئهوانی تر .ل ه تكایهك 
ی
ی كچێك 
ئهوهی خستهڕوو كه ئهم جۆره مردنه وهك “ملوانهكه“یهكی دهوری مل 
جوان جوانه ،ئهم جۆره شههادهت ه “ئارایشتێكه بۆ مرۆڤ” (Shariati 1970,
.)177
ی ئهوهیان دهكرد
ههروهها ب ه بهراورد لهگهڵ الهوتناسه مهسیحیهكاندا ،كه مشتومڕ 
ی
ی به ئاراستهیهك 
مهسیح “له پێناو مرۆڤایهتیدا خۆی كرده قوربانی“ ،شهریعهت 
ی هاوشێوه
جیاوازدا ڕۆیشت ( .)Shariati 1970, 209دهكرا خوێندنهوهیهك 
ی
ی كهربهال ئهوهی پێشنیار بكردای ه كه هێزهكانی یهزد ب ه پێی ئیراده 
بۆ چیرۆك 
ی
ی تۆزێك بهزهیین .بهاڵم گووتار 
خودا ههڵسوكهوتیان كردووه و لهبهر ئهوه شایان 
ی بوو
ی بهتاڵ بوو ل ه بهزهیی و لێخۆشبوون .ئهركی عاشورا بریت 
ی شهریعهت 
توند 
ی
ی ڕژێمی یهزد”دا ( .)209شهریعهت 
ل ه “ههڵگهڕانهوه و جیهاد لهپێناو لهناوبردن 
ی دوژمنهكانی بۆ ههتا
ی بهوهكرد ك ه مهرگ لهسهر دهست 
نووسی ،حسێن درك 
ی
ههتای ه دهیانكاته هێما( .دوژمنهكانی) بوونه ئهو “سهرپێچیكارانه“ی كه كچهزا 
ی
ی ك ه به ڕووكردنه شههادهت لهسهر دهست 
موحهممهدیان كوشت .حسێن زان 
ی پایهیانهوه) دهتوانێت له ژیان خۆی زیاتر
ی لهكهداركردن 
دوژمنانی و (بههۆ 
ی
بهدهست بهێنێت .ئهم ه ئهو جۆره مردنه نهبوو ك ه بههۆیهوه خودا له گوناههكان 
ی ب ه تۆڵهكردنهوه دهكرد،
ی خۆش ببێت ،بهڵكو مردنێك بوو كه ئاماژه 
مرۆڤایهت 
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ی وهك گوناهكارێكی مهترسیدار نیشان ه دهكرد“ :ئهوه بهم
مردنێك كه دوژمن 
ی میللهتێك دهكات” (.)213
شێوازهیه كه مردنی مرۆڤێك زامنی ژیان 
ی
ی بوونه“ و “بۆ خۆ 
ی لهم جۆره “تاكه هۆكار 
ی شهریعهتی ،شههادهت 
ب ه گوێره 
ئامانجه ”.شههادهت “بانگهێشتێك بوو بۆ ههموو نهوهكان ،ل ه ههموو تهمهنهكاندا،
كه ئهگهر ناتوانن زاڵمهكهتان بكوژن ،كهوات ه بمرن ”.شههادهت هێند شكۆدار
ی شوشتن نهبوو.
ی به سرووت 
بوو له ئیسالمدا كه جهستهی شههید پێویست 
ی
ی خۆی لهرۆژ 
ی سهرگوزشتهی ژیان 
ههروهها شههید مولزهم نهبوو به “گێڕانهوه 
قیامهتدا” ( .)Shariati 1970, 214شههادهت ڕێگهیهك بوو ڕاستهخۆ
ی بهسهر
ی نهبرد كاریگهر 
بهرهو بهههشت 21.ئهم جۆره بیركردنهوهی ه ئهوهنده 
ی  1974دا ،كاتێك خوسرهو
ی ساڵ 
ی دووهم 
چهپهكانهوه جێهێشت .له كانوون 
ی سهربازیدا
گوڵسورخی ،شاعیر و ڕۆژنامهنووس ،درا به دادگاو له دادگایكردنێك 
ی
ی قۆستهوه بۆ ڕاگهیاندن 
ی شا ،ئهو بۆنهیه 
تۆمهتباركرا ب ه ههوڵێك بۆ كوشتن 
ی
ی عهل 
ئهوهی ك ه ئامانجهكانی ماركسیزم و ئیسالم یهكێكن و هاوشێوهن .ئیمام 
ی
به “یهكهم ئیشتراكی جیهان” ناوبرد و بهم شێوازهی خوارهوه مشتومڕی زیاتر 
لهسهر كرد:
ژیانی ئیمام حسێن وهك ژیانی ئێمه وایه ،كاتێك لێره لهم دادگاییهداین .ئهو
ی
ی شاهان ه حوكمی دهكرد ،و خاوهن 
سهر ب ه كهمین ه بوو ،لهكاتێكدا یهزد ل ه دیوان 
ی حكومهت و دهسهاڵت بوو( .حسێن) خۆڕاگر بوو و شههید
سوپا بوو ،خاوهن 
ی
كرا .ههرچهنده یهزد زهمهنێكی كورتی له مێژوودا داگیركرد( ،بهاڵم) ئهوه 
ی یهزد .جهماوهر
ی حسێن بوو ،نهك حكومهتهكه 
بۆ ههتا ههتا مایهوه ڕێچكه 
ی
ی حسێن ،نهك ب ه حكومهتهكه 
ی داوه و دهدات به سووربوون و خۆڕاگر 
بهردهوام 
ی ڕهسهن
یهزد  ....بهم شێوهی ه له كۆمهڵگهیهكی ماركسیدا ،دهكرێت ئیسالم 
ی بۆ بهێنرێتهوه ،و
ی فهوقی –  )superstructureپاساو 
وهك (بونیادێك 
ی عهلیcited in( .
ئهم ئیسالمهمان قبوڵه ،ئیسالمی حسێن و ئیسالمی ئیمام 
)Nabavi, 236
ی كهربهال :شۆڕش
ی پهرهدایم 
دووباره نماییشكردنهوه 
ی زۆر بوو
ی  ،1977خومهینی ،كه ماوهیهك 
ی ل ه ساڵ 
ی شهریعهت 
پاش مردن 
ی پڕ تهقهشوفهوه له تاراوگ ه ڕێز و
ی شا و بهسهربردنی ژیانێك 
بههۆی دژایهت 
ی ڕابهرایهتیكردنی لهبهركرد ل ه
ی نهبرد عهبا 
ی ههبوو ،ئهوهنده 
پایهیهكی تایبهت 
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ی
ی كۆمهڵگه 
نێو ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمیدا 22 .دهمێك بوو شا كهتبووه ژێر ڕهخنه 
ی مافی مرۆڤهوه ،لهوانهش گرتن
نێودهوڵهتیهوه بههۆی پێشێلكاریه زۆر و زهبهنهكان 
ی
ی  1977دا ،پاش ههڵبژاردنی جیم 
ی نهیاره سیاسیهكانی .له ساڵ 
و ئهشكهنجهدان 
ی ئهمریكا ،شا كهوته بهر ڕهخنهگرتن له الیهن ئهمریكاشهوه.
كارتهر بۆ سهرۆكایهت 
ی زیندوو
ی  1970دا ،شانبهشانی بزووتنهوه ئیسالمیهكه ،بزووتنهوهیهك 
ل ه ساڵ 
ی بهرهی نیشتمانی،
ی و چهپ كارابوو ،لهوانهش ئهندامان 
ی ناسیۆنالیست 
بهاڵم نهێن 
ی خهڵك ،و چهندین
حیزبی توده ،فیداییهكان ،ڕیكخراوی گهریالیی موجاهیدین 
ی
ی ناسیۆنالیستی و چهپی قوتابیان (بهوانهشهوه كه الیهنگر 
گروپی جیاجیا 
سۆڤیهت و چین بوون) ،و بهشداربوون له كۆنفیدراسیۆنی قوتابیانی ئێران ل ه
دهرهوه .بهرهبهره ئیسالمیهكان ،ك ه ئاماژهیان ل ه خومهینیهوه وهردهگرت ،دهستیان
ی شهریعهتی ،لهوانهش
گرت بهسهر بزووتنهوهكهی دژی شادا .قوتابی ه ڕادیكاڵهكان 
ی
زۆرێك له پشتیوانانی موجاهیدین ،خۆیان دای ه پاڵ خومهینی و ناوونیشان 
“ئیمام”یان پێ بهخشی.
ی پایهی ئیمامی دوانزهیهم بوو،
ئهو ناولێنانه ئاماژه بوو بۆ پایهیهك كه هاوشێوه 
ی قیامهت ڕابگهیهنێت .كاتێك
ك ه ب ه پێی عورف ل ه غهیب ه دهگهڕێتهوه تاكو ڕۆژ 
ی
ی شا لهناو ئێراندا تهكانێكی وهرگرت ،خومهین 
ئهم بزووتنهوه ئۆپۆزسیۆنهی دژ 
ی جۆرێك
تاراوگه نشین داوای ل ه متمانهپێكراوانی كرد لهناو ئێران ههستن به سازدان 
ی ل ه ڕێوڕهسمهكانی موحهڕهمهوه
له خۆپیشاندانی سهر شهقام كه چهندین توخم 
ی
ی دهستهیهك 
ی  1978دا ڕوویدا ،بهرهنجام 
ی له ساڵ 
وهرگرتبوو .لهبهرئهوه ،ئهوه 
دوو جهمسهریانهی بهكارهێنانهكان بوو ،واته :زیندووكردنهوهی سرووت ه كۆن و
ی
ی نوێی عورفهكان 
ی موحهڕهم ،و هاوكات تهفسیركردنێك 
ێ جار قهدهغهكراوهكان 
ههند 
ی له شههادهت دهكرد .له دووباره تهفسیركردنهوهیدا
شیعه ،تهفسیرێك كه پێداگر 
ی نێوان جهماوهر و ئهكتهرهكانی البرد،
بۆ سرووتهكانی شیعه ،خومهینی سنوور 
ی خۆی.
ی شانۆ بۆ ئهكتهرهكان 
ی وواڵتی كرده تهخته 
تهواو 
ی پڕ جۆش و
نماییش ه كۆنهكانی ئ��ازار چهشتنی بارگاوی كرد ب ه كینهیهك 
خرۆش دژی شا و ئیسرائیل و ئهمریكا و خۆرئاوا و ناموسڵمانهكانی ئێران
ی بههایی و جولهكهكان (جولهكهكان میراتیان بۆ  500ساڵ پێش
به تایبهت 
زایین دهگێڕنهوه له ئێران) ،و داكۆكیكارانی مافهكانی ژنان .به پشتبهستن ب ه
ێ ساڵه له ئارادان سهبارهت ب ه
ی شیعه كه دهم 
ی الهوتناس 
حوكمدانه لهخۆراییهكان 
ی ناموسڵمانهكان و ههروهها له زمانی (ئهم حوكمدان ه لهخۆڕاییانهدا
جێندهر و ماف 
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ی و
ی  1930كان وهبیر دههێنێتهوه ،خومهین 
–و )-كه پروپاگهندهی فاشیست 
ی
گروپێك ل ه الهوتناسان دهستیان كرد ب ه تهفسیرێكی توندڕهوانه و دوژمنكارانه 
ی
ی ههڵگرتبوو .چ 
ی سیاس 
ڕووداوی كهربهال ،تهفسیرێك ك ه ب ه ئاشكرا ڕهههند 
ی حسێن نهبوو ،بهڵكو لهسهر ئامادهیی حسێن بوو
ی لهسهر بێتاوانی 
دی پێداگری 
ی له پێناو دادپهروهریدا.
ی بهخشینی ژیانی خۆ 
ی بااڵ 
بۆ ئهنجامدانی قوربانیدان 
ی حسێن بكهون و گیانی خۆیان ل ه
موسڵمانان چاوهڕێیان لێدهكرا شوێن نموونه 
ی تاوانبار
ی پێناسهی خومهینی ،كه شا 
پێناو دادپهروهریدا ببهخشن ،ئهم ه به بهپێ 
ی مۆدێرن ههڵسوكهوت دهكات و پشتگیری ل ه جولهك ه و
ی وهك یهزدێك 
كرد بهوه 
ی
ی دا ب ه بهرپاكردنی یاخیبوونێكی ئایینی دژ 
بههاییهكان دهكات .بهم پێیه ئیزن 
ی (شا).
ڕژێم 
ی  1978دا ،سهربازانی (رژێم) ههڵیانكوتی ه سهر
ی ساڵ 
له  9ی كانوونی دووهم 
ی
ی الهوتناس 
ی له قوم ،كه ژمارهیهك قوتاب 
ماڵی ئایهتوڵاڵ كازم شهریعهتمهدار 
ی
ێ پهنایان گرتبوو .شهریعهتمهداری پیاوێكی ئایینی میانڕهو و الیهنگر 
ناڕازی لهو 
ی نهبوو .سهربازهكان
ی ڕاشكاوی (رژێمی) پادشایهت 
دهستووریهت بوو ،و ڕهخنهگرێك 
ێ
تهقهیان له قوتابیهكان كرد و یهكێكیان لێ كوشتن و ژمارهیهكی تریشیان ل 
ێ
ی دا .لهپێناو پێ ب ه پ 
ی شههیدێك 
بریندار كردن( .بهمهش) سهركردایهتی ئیسالم 
ڕۆیشتن لهگهڵ عورفی شیعهدا ،چل ڕۆژ دواتر یادی كوشتنی قوتابیهكه كرایهوه ل ه
ی بوو.
ی شهریعهتمهدار 
مزگهوتێك له تهبریز ،ك ه مهسكهنی ڕهسهن 
كاتێك پۆلیس جارێكی تر دایهوه بهسهر مزگهوتهكهدا ،و خهڵكی زیاتریان كوشت،
ی موحهڕهم
سووڕی ڕێوڕهسم و یادكرنهوهكانی ماتهمگێڕیی ،كه لهسهر مۆدێل 
ساز دهدران ،دهستیان پێكرد .خومهینی بهردهوام شكۆمهندیهكانی شههادهت
ی گیان بهخشین له پیێناو
و ئهوهی حسێن له پێناو ئیسالمدا كردی و پێویست 
ی دههێنایهوه .ڕێوڕهسمی یادكردنهوهكه كه ل ه 18ی
ی خهڵك 
شۆڕشی ئێرانیدا بیر 
ی و سهدان
شوبات بهڕێوهچوو بووه مایهی دروستبوونی خۆپیشاندانێكی خوێناو 
ی
خۆپیشاندهر تیایدا كوژران .چل ڕۆژ پاش ئهوه ،خۆپیشاندانهكانی یادكردنهوه 
ی شوبات بووه هۆی پشێوی و مانگرتنی زیاتر ل ه سهرانسهری وواڵتدا.
شههیدهكان 
ی خۆیان
ڕووداوی یادكردنهوهكان كه له مانگهكانی ئازار و نیساندا ڕوویاندا ب ه دهور 
ی و چوار شاردا.
بوونه مایهی خۆپیشاندانی تر ل ه س 
ی
ل ه 9ی ئایاردا ،دوو قوتابی الهوتناسی كوژران .ئهو ڕووداوه بووه هۆی ههڵگیرسان 
ی
ی ئهیلولدا ،هێزهكان 
خۆپیشاندانی نوێ له قوم و شاره سهرهكیهكانی تر .ل ه  8
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ی ژال ه ل ه تاران كۆ بوو
حكومهت تهقهیان لهو خۆپیشاندهران ه كرد ك ه له مهیدان 
ی كهم دوو سهد و پهنجا كهسیان كوشت و ههزاری تریشیان بریندار
بوونهوه ،الن 
كرد (.)Ashraf and Banuazizi 1985
ی ههینی ڕهش” ناسراوه ،بزووتنهوهكهیان ڕادیكاڵتر
ئهو ڕووداوه ،ك ه ب ه “قهتڵوعام 
ی
ی ڕیفۆرمیخوازهكان سهرۆكایهت 
كرد و ئهو ئهگهرهی لهبار برد كه بهرهی میانڕهو 
بزووتنهوهكه بگرن ه دهست ( .)Milani 1998, 250خومهینی هانی ژنان و
مندااڵنی دا ل ه پێشی پێشهوهی ڕێوڕهسمهكاندا بن.
ی
ژنانی چاونهترسمان منداڵهكانیان لهباوهشدای ه و ڕووبهڕووی چهك و تانكهكان 
ی ئهم ڕژێمه بوونهتهوه  ....خوشكان ،برایان ،عهزیمهتتان ههبێت،
جهالدهكان 
ی
ی و ترسنۆكی پیشان م�هدهن ،ئێوه شوێن ڕێگهی خودا و پێغهمبهران 
الواز 
كهوتوون .خوێنتان له ههمان ڕێگهی پێغهمبهر و ئیمام و شوێنهكهوتوانیاندا
دهڕژێت .ئێوه پێیان دهگهن .ئهمه ساتی ماتهمگێڕان نی ه بهڵكو ساتی شادومانیه.
()Khomeini 1999: 510 – 12
دووباره و چهندباره ،وێنهی كهربهالی زیندوو دهكردهوه:
ی
ئازیزانم ،له شههید بهخشین و سهر و ماڵ بهخشین به خودا و ئیسالم و ئۆمهت 
ی مهزنمان و هۆزهكهیهتی .خوێنمان
موسڵمانان مهترسن .ئهم ه نهریتی پێغهمبهر 
ی
ی كهربهال بهنرخ نی ه  ...ئێوه ،كه له پێناو 
ی شههیدهكان 
ی دی هێندهی خوێن 
چ
ی خۆتان بهخشیوه (له پێناویدا) ،پایهتان ئێستا
ئیسالمدا ههستاون و سهر و ماڵ 
ی شههیدهكانی كهربهالدایه ،چونكه شوێن ئهم عهقیدهیه كهوتوون4( .
ل ه پایه 
)155:
ی بهستهوه
ی ئهم جۆره گووتاره توندڕهوهی شیعه 
بهاڵم له ههمان كاتدا خومهین 
ی ڕووسیا و چین ب ه
ی ل ه ههردوو ڕژێم 
به گووتارێكی دژه-ئیمپریالیستیهوه ك ه خۆ 
ی
ی ههبوو .ل ه 19ی ئهیلول 
دوور دهگرت و نهغمهیهكی ناسیۆنالیستی سهربهخۆ 
ی
ی قهتڵوعامی ههینی ڕهش له تاران ،خومهین 
ی  1978دا ،یهكسهر دوا 
ساڵ 
ڕایگهیاند:
ی
ی زوڵم 
ئهمڕۆ( ،وواڵتی) چینی بهناو شۆڕشگێڕیی سوور ،ئهمریكا ك ه نوێنهرایهت 
نێودهوڵهتی دهكات ،یهكێتی سۆڤیهت ك ه سهرچاوهی درۆ و فریودانه ،بهریتانیا
ی ل ه شا دهكهن
ئهم ساختهكاره كۆنهی كۆڵۆنیاڵیزم ،ههموویان ههستاون بهرگر 
ی
و وواڵتێك وێران دهكهن كه دهیهوێت لهسهر پێی خۆی بووهستێت لهبری ئهوه 
ێ
ی ب
پشت به خۆرههاڵت و خۆرئاوا ببهستێت .له ژێر ئهم بارودۆخهدا ،شا 
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ی بێ دیفاع ب ه تێكهڵێك له كۆمۆنیست ه سوورهكان و ڕهجعی ه
شهرم خهڵكی ئێران 
ڕهشهكان ناو دهبات .بهاڵم دڵنیام ك ه سهركهوتن بۆ میللهتهكهمان مسۆگهره.
لهم قۆناغهدا بوو ك ه فۆكۆ بۆ یهكهمجار سهردانی ئێرانی كرد.
سهرچاوه:
Foucault and the Iranian Revolution
Gender and the Seductions of Islamism
Janet Afary and Kevin B. Anderson
by The University of Chicago 2005
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نیوکاتژمێر لهگەڵ نۆم چۆمسکیدا

ئامادهکردنی:
Andrew Smith, Craig Humpage and
Rozh Ahmad
پێشهکی:
کهم کهس ههی ه ناوی چۆمسکی نهبیستبێت ،ئەو ڕەخنەگرە ،ڕووناکبیرە،
چاالکوانە سیاسییە ئەنارشیستە ئازادیواخوازە ،ک ه تەواوی ژیانی خۆی
وەک بە کاریگەرترین و ناودارترین ڕووناکبیری دنیای ئەمڕٶ بۆ ڕزگاری
مرۆڤ تەرخانکردووە .لە ڕێگای ڕەخنەکانیهوه لە ڕاگەیاندن ،جەنگ
و تیرۆریزم و ئیدانەکردنی سیاسەتە نێو – دەوڵەتییەکانی ئەمریکا
لە پرۆسەی سیستەمی بە گڵۆباڵیزهبوونی سەرمایەداری و هێرشەکانی
ب��ازاڕی ئازاد بۆ سەر ژیانی مرۆڤ ل ه ئەجێندای نوێ -لیبرالێزمدا،
ههمیش ه ئەو وەک دەنگێکی بێدەنگەکان و بەرگریکەرێکی کۆڵنەدەری
مافە دیموکراتیکەکانی مرۆڤ ئەکادیمیانە بە قەڵەم و هزر و تێڕوانین
و بە جەستەش لە ناو خۆپیشاندان و لۆبی و کۆبونەوە گشتییە
سیاسییەکاندا ،هەمیشە ئامادەیی هەیه.
چۆمسکی یەکەمین وت��اری لە دژی فاشیزم لە تەمەنی  ١٠ساڵیدا
نووسیوە بۆ بەرگیرکردن لە شۆڕشی ئیسپانیا و کۆمارە هەڵبژێردراوە
دیموکراتیکەکەی کرێکاران ،ئەو دەڵێت “ ئەو کاتە بۆچونەکانم چۆن
بوون هیچ لەگەل ئێستادا نەگۆڕاون و هەمان بۆچونم هەن ”.ئەو له
ههموان زێدهتر ئاگاداری نایەکسانی و نادادپەروەرییەکانی دنیایه.
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دوای ئهوهی چهندین جار وهک یهکێک ل ه سهرکرده دیارهکانی خۆپیشاندانهکانی دژی
جهنگی ڤێتنام ل ه سااڵنی شهستهکاندا دهستگیر دهکرێت و بهند دهکرێت .ل ه ئهمریکا وه
سهرباری پاڵپشتیکردن و بهشداریکردنی ل ه بزووتنهوهی ماف ه یهکسانییهکان ،لە ساڵی
 ١٩٧٤یشدا لەگەڵ ئەو پشتێکردنەی ئەمریکا و ئیدارەی کیسینجەر لە شۆرشی کورد و
بزووتنەوەکهی کردیان ،چۆمسکی دەنگی خۆی دەخاتە پاڵ دەنگی چەندین ڕووناکبیری
ناوداری جیهان و لە بەیاننامەیەکدا ،بانگەوازێکی جیهانی دەکەن بۆ مافی کورد لە
دیاریکردنی چارەنووسی خۆیاندا و داوا لە کۆمەڵگهی نێودەوڵەتی دەکەن ،لە بری
پشتێکردن و خەنجەر وەشاندن لە پشتەوە کە ئەمریکا وهک دیارترین نموون ه ل ه دنیادا
بهردهوام بە کورد و شۆرشەکەی کردووه ،ئەوان داوایان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
کرد مافەکانی کورد فەراهەم بکەن ،ههروهها وەک گەورەترین میللەتی بێ نێستمان لە
جیهاندا ب ه کۆمهڵگهی نێو دهوڵتییان ناساند.
من پێشتر چۆمسکیم لە ڕێگای کتێبی” هەژمون یان مانەوە” ناسی ک ه هوگۆ شاڤیزی
سهرۆکی ڤهنزوێال ل ه نهتهوه یهکگرتووهکان بهرزیکردهوه و وتی“ :ئهوهی دهیهوێتل ه
ئیمپریالیزمی ئهمریکی بگات دهبێت ئهم کتێب ه بخوێنیتهوه“ ههروهها کتێبی “جەنگ و
تیرۆریزم” ک ه تیایدا داگیرکاری عێراق ب ه درێژکراوهی تاوانهکانی سیاسهتی ئیمپریالیستی
ئهمریکی بۆ قازانجی ئابووری دهشوبهینیت نهک ڕزگاری و باڵفراوانی بازاڕی ئازادیش
ب ه سهپاندن ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاست و واڵتانی جیهانی سێههم ب ه ئیمپریالیزمی
ئابووری پیناس ه دهکات ..دوای ئەوەی وەک ئەفسەری کەلتووری یەکێتی خوێدنکارانی
زانکۆی لیدس ترینیتی ل ه ئینگلتهره هەڵبژیردرام ،لەگەڵ سێ ئەفسەری تر توانیمان
نیو -کاتژمیر بە تەلەفون لەگەڵ نۆم چۆمسکیدا بەسەر بەرین ،ئهمهش دهقی نوێترین
دیمانهی ه لهگهڵ چۆمسکی ،کە ڕۆژنامهی نیو-یۆرک تایمزی ئهمریکی ب ه “ گهورهترین
ڕووناکبیر ک ه ل ه ژیاندا مابێت” ب ه خوێنهرانی ڕۆژنامهکهی ناساند ،بێگومان چۆمسکی
ههنووک ه خاوەنی گەورەترین پێگەی ئەکادیمی و ڕووناکبیری و مۆڕالییە ل ه گێژاوی
ههلومهرجهکانی کۆمهڵی مرۆڤایهتی ئهم سهردهمهدا.
ڕٶژ ئەحمەد
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چۆمسکی :زۆر گران ه ک ه بتوانیت پێشبینی بکهیت ،خهڵکێکی زۆر ههی ه ک ه گهمژهی ه
و کهسایهتییهکی پاسیڤی ههیه ،کهچی ل ه ناکاودا دهبێت ه چاالکوانێکی بهرخۆدهر.
وه
ئهمرۆ ئهم الیهنه ل ه دنیادا دهبینرێت ،ههر ل ه گۆڕهپانی ئازادی ل ه قاهیرهی پایتهخته 
ههتاوهکو شهقامهکانی بۆستن (ل ه ئهمریکا) .زۆربهی ئهو خهڵکانهی ک ه بهشداری
دهکهن ل ه خۆپیشاندان و ناڕهزایهتییهکاندا پێشتر پێدهچێت ب ه جۆرێک ل ه جۆرهکان
قسهی خۆیان ههبوبێت بهاڵم ههرگیز چاالکوان نهبووبن ،کهچی ئێستا زۆر خهباتگێڕن
و چاالکییهکان بهڕێوهدهبهن .ب ه ههمانشێوه ئهم ه ل ه بزووتنهوهی بهدهستهێنانی ماف ه
مهدهنییهکانیشدا ل ه ئهمریکا ڕوویدا ،ههروهک چۆن ل ه بزووتنهوهی دژه-جهنگ و ههروهها
ل ه خۆپیشاندانهکانی ئێستای ئینگلتهرهشدا بهرچاو دهکهوێت ک ه خویندکاران هاتونهت ه
سهر شهقامهکان.
*ئایا ئهو زمان و شێوازی بانگهوازکردن ه ب ۆ چاالکوانی تا چهند کاریهگهری ههی ه ل ه
هێنانی خهڵک بۆ ناو بزووتنهوه ناڕهزایهتییهکانو بیانکات ه چاالکوان؟
چۆمسکی :من ههستدهکهم چاالکوان و چاالکییهکانیان زۆر دوورنی ن لێمانهوه ،وهک
کاردانهوه ل ه دژی دیکاتاتۆره توندڕهوهکانی وهک ئهوهی میسر و ئهو دیموکراسییهی
کهل ه ئینگلتهرهدا ههیه و ناڕهزایهتیهکانی بهرامبهریان دهبینین .چاالکوانی باجی ههی ه
و قوربانی دهوێت ،ناتهباییهکهش ئهوهی ه ک ه زۆر خهڵک ههی ه نایانهوێت ئهو قوربانیی ه
بدهن ،بهاڵم ل ه کاتێکدا کارهساتهکانی دهووروپشت ڕاستهوخۆ کاریگهری ل ه سهر ژیانیان
دادهنێت ،ئیدی ئهوانهی ک ه لهسهر لوتکهی ئهوهن ببن ه چاالکوان دهچن ه ناو ئهو
بزووتنهوانهوه و ژیانی چاالکوانی ههڵدهبژیرن .بیگومان چاالکوانی قازانجیشی تیادایه.
ک شتێک ب ه دهستدههێنێت ،بۆ
کاتێک دهڵێم قازانج مهبهستم ئهو قازانجهی ه که کهسێ 
نموون ه تهماشای بزووتنهوهی دژی-جهنگ بکه ،ئهو چاالکوانان ه هیج بهدهست ناهێنن
تهنها ئهوهی ه ک ه کۆشش و تێکۆشان دهک ه ن بۆ ئهوهی ئازادی بۆ یهکێکی تر ب ه دهست
بهێنن ،یان بزووتنهوهی پاراستنی کهش و ههوا ،ئهوهی ک ه ئهوان خوازیارن ب ه دهستی
بهێنن هیچ قازانجێکی تایبهتی ماددی بۆ ئهو چاالکوانان ه تیادا نییه ،قازانجهک ه ئهوهی ه
که ئهوا ن ل ه ڕاستیدا نهوهی داهاتووی مرۆڤ دهپارێزن.

*کهوات ه پاره هیج نیی ه ل ه کاتێکدا ئهو قازانج ه تایبهتیی ه دهکهیت ک ه شتیکیت
گهڕاندۆتهوه بۆ ژیان؟
چۆمسکی :قازانج ه تایبهتییهک ه ئهوهی ه ک ه بڕوات ب ه دنیایهکی باشتر ههیه .زۆر سانای ه
ک ه ئهوهی ل ه چواردهوردا ڕوودهدهن پشتگوێیان بخهیت ،بهاڵم کاتێک ک ه کاریگهرییهکانی
ڕاستهوخۆ دهشکێتهوه سهر خۆت ،ئیدی ژیان پێویستی ب ه ئاستێکی بهرزتره ل ه
خۆبهخشی و چاالکوانی و بهرخۆدان ،زۆرێک ههی ه ک ه نازانن ل ه چواردهوریاندا چی
ڕوودهدات ،ههتاوهکو ئهو کاتهی کاریگهری ههلومهرجهکان ڕاستهوخۆ ترس لهسهر
ژیانیان دادهنێت ،ئهو کات ه دهبێت ه چاالکوان و لهگهڵ ئهو خۆ تهرخانکردنهشیدا زیاتر
ئاگادار و هوشیار دهبێتهوه ل ه هولومهرجهکان ،ک ه قازانجیشی تیایه ،مهبهستم ئهوه
نیی ه پاره بخهیت ه گیرفانتهوه نا ،ئهو قازانج ه زۆر لهوه قوڵتره،قازانجهک ه ئهوهی ه ک ه
ههوڵی تۆ بۆ ئهوهی ه مرۆڤێکی تر ئاشتی و ئازادی و خۆشگوزهرانی ههبێت ،ئهم ه ل ه
ڕاستیدا دهستکهوتێکی قوڵی بێوێنهی ه و ههموو کهسێکیش ناتوانێت ببێت ه خاوهنی ئهو
قازانجه.
*ڕۆڵی میدیا ل ه سیستهمی ئهمڕۆدا چۆن دهبینن ،لێره ل ه ڕۆژئاوا میدیاکان تا ڕادهیهکی
زۆر نوێنهرایهتی ههلومهرجهکانی دنیای دهرهوه ناکهن چونک ه الیهنگری دهکهن ،ئێوه
دهڵین چی؟
چۆمسکی :ڕاست دهکهن ،میدیا تا ڕادهیهکی زۆر الیهنگری دهکات و ئهو الیهنگرییهش
لهالیهن دهسهاڵتهوه پارێزگاری لێدهکرێت .ئێم ه ب ه تهواوهتی نازانین چی ل ه واڵتانی
جیهانی سێههمدا دهگوزهرێت ،نهک ههر ل ه دهرهوهی دنیای ئێم ه بهڵکو لێره چهندین
جیهانی سێههمت ههی ه ( لهئهمریکا) بۆ نموون ه من ماوهیهک ک ه ل ه بۆستۆن دهژیام،
ڕێکهوت ک ه ل ه ناوچهیهکی خوداپیداواندا بگیرسێمهوه ،ک ه ههر نهیاندهزانی چی
ی جیهانی سێههم بن بهڵکو ل ه گهڕهک ه
دهگوزهرێت ل ه چواردهوریاندا ،نهک ئاگادار 
ههژارهکانی خودی شاری بۆستندا ل ه خوار و خۆیانهوه نهیاندهزانی چی ههیه .بهاڵم
هێشتا ل ه بهرامبهر ئهوهشدا خهڵکێکی زۆر ب ه ڕێژهیهکی بهرچاو ل ه دنیادا دهبینرێن
ک ه ڕۆژان ه دهبن ه چاالکوان بههۆی بهرزبوونهوه و باڵوبونهوهی زیاتری هۆشیاری و
زانیارییهکان.
*ئهو سهرههڵدانانهی ک ه ئهمڕۆ ل ه ئهمریکا و ل ه ئینگلتهره دهستیان پێکردووه دژی
دهسهاڵت و ئهوهی ل ه ئینگلتهره ڕوویدا ل ه فراوانبوونێکی بێپێشینهدایه ،خهڵکیش

* سروشتی چاالکوانی چیی ه ک ه وا ل ه ههندێک خهڵک دهکات ببن ه چاالکوان و ئهو
جیاوازیی ه درووست دهکات ک ه ههندێک ی تر نهبن ه چاالکوان؟
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بهراوردی ئهمان ه دهکهن بهوهی ک ه ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاستدا ڕوویاندا ،تهنانهت ههندێک
جار داواکاری هاوشێوهش بهرزدهکهنهوه؟
چۆمسکی :بهڵێ ،من پێم وای ه بهراورد دهکرێت و ههردوو الش بۆ یهکتری دهڕوانن
ل ه خهباتیاندا ،ئهو بهرهنگاربوونهوهیهی ل ه ناو دڵی پیشهسازی ئهمریکای ئهمڕۆدا
دهبینرێت بێگومان حهماسی سهرههڵدانهکانی خۆرههاڵتی ناوهڕاستی پێوه دیاره.
یهکێک لهو بهڵگهو سات ه میژوویانهش ئهوهی ه ک ه دوو ههفت ه لهمهوبهر،یهکێک ل ه
سهرکرده کرێکارییهکانی میسر بهیاننامهی هاوکاری خۆی و کرێکارهکانی میسری نارد
بۆ کرێکارهکانی کۆنسێت ،ک ه تیایدا ئاماژهیان کردبوو ئێوه یارمهتیتان داوین ل ه
خهباتماندا ئێمهش لهگهڵتانداین ل ه تێکۆشانتان ،ئهم ه ڕاستییه و ئهمڕۆ ل ه ڕووداندایه.
*ئێم ه ک ه ل ه زانکۆکهمان داگیرکاریمان دهستپێکرد وه زۆر چاالکوانانی تریش ب ه
نامهکهیی الوانی کهرتی غهزه زۆر سهرسام بوین (نامهی چل گهنجی فهڵهستینی ل ه
غهزه ک ه بایکۆتی ههردوو دهسهاڵتی ئیسرائیل و فهڵهستینیان کرد)؟
چۆمسکی :بهڵێ الوانی غهزه ک ه ل ه ههلومهرجێکی زێده دژواردا دهژین و بهیاننامهیهکی
نێونهتهوهی ئاوها باڵو دهکهنهوه ،ب ه دڵنیاییهوه کردهیهک ه شایانی گوێپیدانه و
کاریگهری خۆشی ههبووه تهنانهت لێره ل ه ئهمریکا کاردانهوهی جدی ههبوو .ئهوهی
ئهوان ڕاستییهکی بهرجهستهکراوه ،ههی ه خۆی لهو ڕاستیی ه الدهدات و خۆیانی لی غافڵ
دهکهن.
*پێتوای ه ک ه میدیای نوێ وهک ئهڵتهرناتیڤێک بۆ میدیای باو کاربکات ،پێگهیهک ک ه
کهمتر کاریگهری و کۆنتڕۆلی باڵی ڕاستی ئهمریکی و بازرگانیی ه تایبهتییهکانی له سهره،
دهنگۆیهکی زۆر ههبوو ک ه ناڕهزایهتییهکانی میسر لهالیهن تویتهرو میدیای نوێوهبڵێسهی
سهند؟
کاریگهری خۆیان ههبووه ،بهاڵم ئهو ههلومهرجانهی ک ه ئهو سهرههڵدانهیان درووست
کرد زۆر لهوه زیاترن ،بیریشتان نهچێت ک ه شۆڕش ڕوویان داوه تهنها ب ه باڵوبوونهوهی
زانیارییهکان ل ه ڕێگای وشهی سهر زارهکییهوه.
پهیوهندیهکان و میدیای نوێ ههوڵدهدات ک ه وابێت و وهک ئهڵتهرناتیڤ تهماشای بکرێت
ب ه دڵنیایهوه ههوڵ دهدات .بهاڵم بیرمان نهچێت ک ه خوازیارن ئهویش بهتهواوهتی
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کۆنترۆل بکهن ،وه ئێستا لێره تێکۆشانێک ههی ه بۆ ئازادی پهیوهندییهکانی ئینتهرنێت،
ت کۆنتڕۆڵی تهواوی گۆرهپانهکانی بیرکردنهوهیان دهوێت .ل ه ڕاستیدا
چونکه دهسهاڵ 
مێژووی ئینتهرنێت خۆی زۆر سهرنج ڕاکیشه ،ل ه سهرهتاوه پینتاگۆن درووستی کردو
سااڵنێکی زۆر ههر ل ه دهستی پینتاگۆندا بوو دواتر درای ه دهست بنکهی زانستی
نهتهوهیی و ئهو کات ه زۆر ئازاد بوو ،بهاڵم ل ه ساڵی  1995هوه ئینتهرنیتیش خرای ه
مهزادی بازاری ئازاداوه و خرای ه دهستی کۆمپانیا تایبهتییهکانهوه ،ئهم ه بهبێ پاڵپشتی
خهڵک ،بهبێ گوێدان ه ڕای خهڵک ،دهکرێت بڵێین بهبێ ئهوهی خهڵکی زانیاری لهبارهوه
ههبێت ک ه ئهمهیان کردووه ،چونک ه ئێستاش خهڵکی لهم ه بێئاگان .ههر کهس و
الیهنێکیش بیوهێت بهرهنگاری ببێتهوه ب ه توندی لێی دهدرێت ،ماڵپهڕی ویکیلیکس
نموونهی ئهو گورزه توندهی کۆمپانیا تایبهتیهکان و دهسهاڵتی سیاسی ئهمڕۆی دنیایه.
ویکیلیکس هات و دوای ئهوکێشهیهش ک ه بۆیان درووست کرد ،زۆربهی ماڵپهرهکان
فیلتهریان خست ه سهر ،ئهمازۆن کردی وماوهیهک گوگڵیش ب ه توندی سانسۆری کرد،
ئینجا ل ه بهرامبهر ئهم کۆنتڕۆڵ و سانسۆرهدا ههندێک هاککهر هێرشیان کرده سهر ئهو
ماڵپهرانه ،تهماشاک ه لهوێشدا ملمالنێک ه بهردهوامه ،ب ه ڕاستی جهنگه.
*دهی ئهم ه گۆرهپانێکی نوێی بیرکردنهوه و هۆشیاری درووست ناکات ،بۆ نموون ه وهکو
ویکیلیکس و ئهو بهڵگهنامانهی ک ه باڵوی کردنهوه؟
چۆمسکی :بهڵی بهاڵم کۆنتڕۆڵکردنێکی بێوێن ه ههی ه ل ه بهرامبهریاندا ،من ل ه ئینگلتهره
بووم نهمدهتوانی ئهلجهزیره وهربرگم ،تهنها ل ه ڕێگای ئینتهرنێتهوه دهمتوانی ،بهاڵم
ئهم ه بێسووده بۆ زۆربهی دانیشتوانی ئهو وواڵت ه ک ه ئینتهرنێتیان نیی ه یان هێڵهکانیان
خێرا نین .تۆ دهتوانی بهڵگهی دۆکومێنتی بدۆزیتهوه ل ه ئهمریکا ک ه ب ه ڕهسمی
ئاماژه دهکات “ کهناڵی ئهل جهزیره و تۆڕی زانیارییهکانیان بلۆک بکرێن و ب ه هیچ
شێوهیهک باڵو نهبنهوه ل ه ئهمریکا ”.ئهمهش کۆنتڕۆڵکردنی ههواڵ و ناوهڕۆکهکهیهتی
لهالیهن دهسهاڵتهوه بۆ پارێزگاریکردنی سیستهمهکهی .تۆ تهماشای کهرتی غهزه بک ه
کهداگیرکرابوو و جهنگی تیادا بوو .کهناڵی ئهل  -جهزیره تاک ه کهناڵێکی جدی بوو ک ه
ڕاستهوخۆ ههواڵهکانی دهگوازتهوه بۆ دنیا کهچی ل ه ئهمریکا نهتدهبینی و وهرنهدهگیرا،
ئهم ه ڕێكو ڕاست وهکو واڵتی چین وایه؟
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*مهبهستت چیی ه لهوهی که ئهمریکا وهکو واڵتی چین وایه؟
چۆمسکی :مهبهستم لهوهی ه ک ه ئهو کۆنتڕۆلهی بهشی ئینگلیزی کهناڵی ئهل-جهزیره ل ه
ئهمریکا هیچ جیاوازییهکی نی ه لهوهی ک ه چۆن واڵتی چین کۆنتڕۆڵی ئینتهرنێت دهکات،
ههردووکیان بهربهست ل ه بهردهم گهیشتنی ڕاستییهکان و زانیاری درووستدا دادهنێن.
ئهل -جهزیره وهک تاک ه کهناڵێکی پیشهیی و شارهزا و تاک ه سهرچاوهی زانیاریهکان
لهو ناوچهیهدا ڕاستهخۆ ل ه بهردهوامی  24کاتژمێردا ههواڵهکانی جهنگی کهرتی غهزهی
باڵو دهکردهوه ،بهاڵم ل ه ئهمریکا نهتدهوانی بگهیت ه ئهلجهزیره ،ک ه تهنها ل ه دوو شاردا
وهردهگیرێت چونک ه ل ه تهواوی ئهمریکادا سانسۆر کراوه.
*باش ه ئهم ه بۆ پارێزگاریکردنی وهرگران ه یان بۆ کڕینی زانیاریهکانی دهسهاڵته؟
چۆمسکی :ئهمان ه ههموو بڕیاری سیاسییان ل ه پشتهوهی ه و بهبێ ئهو بڕیاره سیاسییان ه
نهبێت مهحاڵ ه سانسۆر بکرێن .وهک پێشتریش باسم کرد ،بهڵگ ه ههی ه ک ه دهڵیت ئهم
کهناڵ ه مهرج ه دابخرێت “ چونک ه نامانهوێت خهڵک بزانێت چی ل ه غهزه ڕوودهدات” ئهو
جهنگهی ک ه ئهمریکا و ئیسرائیل بهردهوامییان پێدهدا ل ه پێناو جووت قازانج ه ستراتیژی
و سیاسییهکانی خۆیاندا.
*باش ه ل ه کاتێکدا کرانهوهیهک ههی ه ل ه کهناڵێکی وهک ئهلجهزیرهوه ،ئایا ئهم ه دهکرێت
پهرده ل ه سهر چهندین کێشهی نهبیستراو ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاستدا ههڵبداتهوه ،وهک
خهباتی کوردهکان ک ه ل ه ڕاگهیاندنی باودا شوێنێکیان بۆ نییه؟
چۆمسکی :خۆی ئهم ه الیهنیکی تره چونک ه زۆربهی زۆری ئهو کێش ه گرنگانهی ک ه ل ه
خۆرههاڵتی ناوهڕاستدا ههن بۆ وهرگرانی ڕۆژئاوا ڕووماڵ ناکرێن ،ههر گوێی پێنادهن که
ڕاپۆرتی بکهن بۆ وهرگرانیان .ئهگهر یهکێك خوازیار بێت بزانێ دهسهاڵتهکانی ڕۆژئاوا
ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاستدا خهریکی چین ،دهبێت بگهڕێیتهوه بۆ ئهوهی ک ه ههلومهرجی
بیرکردنهوه و بۆچوونهکان ل ه دنیای خۆرههاڵتی ناوهراستدا چین .توێژنهوهی زۆر
ی لهم بارهیهوه کراون لهالیهن ئاژانسهکانی پرس و زۆربهی دهزگا
پارێزگارانه و جد 
بهناوبانگهکانی توێژینهوه ،ک ه باس لهوه دهکهن زۆرینهی دانیشتوانی دنیای عهرهبی
پێیان وای ه ئهمریکا و ئیسرائیل دوو هێزی مهترسیدارن ل ه ناوچهکه ،ئهوهش کهمینیهکی
ب ه ڕادهیهک بێوێنهن ک ه پێچهاوان ه بیر ل ه و دوو زلهێزه دهکهنهوه .ههروهها ئێستا ل ه
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میسردا ل ه  %80ی دانیشتوانهکهی پێیان وای ه ک ه باشتره ئێرانیۆرانیۆمی ههبێت،
کهوات ه تهنها ل ه  %20لهگهڵ ئهجێندای ئهمریکاو ئیسرائیلدایه ،ئهم ه زانیارییهکی
دهقیقی زانستیی گرنگه ،کهچی ل ه ئهمریکا یهک وش ه دهربارهی ئهو توێژینهوان ه باڵو
نهبوونهوه و ههر ڕێگایان پێنهدان ،ل ه ئینگلتهرهشدا ئهوهندهی ک ه من ئاگادارم ،یهک
وتاری نووسهری بهڕیتانی ژۆناتهن ستیڵ نهبێت ،هیچ لهو بارهیهوه باڵو نهبوونهوه،
ئهم ه دهبوای ه مانشێتی الپهڕهی یهکهمی ههواڵهکان بێت ب ه تایبهتی کاتێک تهماشای
ئامارهکان و دهرهنجامهکانی دهکهیت ،کهچی ب ه پێچهوانهوه لێمان دهشارنهوه .ئهمانهش
تهواو پێچهوانهی دیموکراسی و چهمکهکانییهتی ،چونک ه ل ه دیموکراسیدا بۆچوونی
زۆرین ه کاریگهری دهبێت ل ه سهر بڕیاره سیاسییهکان .ئهو زانیاران ه ل ه  100%ل ه
ڕاگهیاندنهکانی ئهمریکادا شاراوهن ،چهند بابتهێکی ئهلکترۆنی لێدهرچێت ل ه بلۆگ ه
تایبهتییهکاندا ،تهواوی دانیشتوان لێی بێئاگان.
*کهوات ه بلۆگین و ئینهترنێت دهکرێت ئهو گۆڕهپان ه بن ک ه ل ه بهرامبهر دهسهاڵت و
سیستهمهکهیدا ئهو زانیاریان ه بگهیهنن ه وهرگران؟
چۆمسکی :ئینتهرنێت دهتوانێت بهاڵم کاتێک تهماشای کاریگهرییهکی دهکهیت،
ل ه ڕاستیدا الیهنێکی هێنده بهکاریگهر نیی ه و زۆر دهورێکی بااڵ ناگێڕێت .ئهگهر
یهکێک بیوهێت ئینتهرنێت ب ه باشی بهکار بهێنێت دهبێت بزانێت بۆچی و بهدوای
چیدا دهگهڕێت ،ئینتهرنێت وهک کتێبخان ه وایه .کتێبخانهکان سهدان ساڵ ه بوونیان
ههیه ،ناکرێت بچیت ه کتێبخان ه زهبهالحهکهی ئۆکسفۆرد و بڵێێت (من دهمهوێت مێژوو
فێر ببم) نا دهبێت بزانیت بهدوای چیدا دهگهڕێیت .بۆی ه ئهم ه ل ه ڕێی چاالکوانی و
ب ه بنهما گرتنییهوه دهکرێت کاریگهرانهتر باڵوببێتهوه و دهرهنجام ئاستی هۆشیاری
کۆمهڵگ ه بهرزدهکاتهوه .ب ه بهشداریکردن و پهیوهندیهکان لهگهڵ یهکتردا و گۆڕێنهوهی
بۆچوونهکان و زانیهریهکانی یهکتری .بهاڵم ل ه کاتێکدا دوای ههشت کاتژمێر کارکردن
دێیتهوه بۆ ماڵهوه و دهبێت خواردن بخهیت ه سهر مێزهکهت بۆ ئهوهی منداڵهکانت ل ه
برساندا نهمرن و دواتریش ههندێک پشوو بدهیت بۆ ئهوهی سبهینی بچیتهوه سهر کار
و هێزی کارت بفرۆشیتهوه ،دهرهنجام نازانی ب ه دوای چیدا بگهڕێیت ،ئیتر بهناچاری
تهماشای زیاتری پروپاگهندهکان دهکهیت.
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چاالکییهکان نههاتن ه پێشهوه و چاالکوانهکان دهستیان ب ه تێکۆشانیان نهکرد هیچ
شتێک نهگۆڕدرا لهو واڵتهدا .ئهمهی ه دهرهنجامی چاالکوانی ،دهبێت بهشدار بێت ل ه
کێشهکان و گۆڕانکاریهکان و ههلومهرجهکان درووست بکات.

*ب ه پێی بۆچوونهکانی تۆ بێت کهوات ه تهنها دیموکراسی ڕاستگۆیان ه و ڕاستهقین ه
دهتوانێت ئهم زانیارییانهمان پێبگهیهنێت؟
چۆمسکی :دیموکراسی و ب ه چاالککردنی دیموکراسی زۆر زیاتری پێویست ه لهوهی ک ه
تیۆریان ه لێی تیبگهیت و مامهڵ ه بکهیت لهگهڵ چهند سهرچاوهیهکی تیۆریدا .بهڵکو
پێویستی ب ه چاالکوانی و ڕێکخراوبوون ههیه ،گۆڕینهوهی زانیارییهکان و فێربوون ل ه
خهڵکهوه و تیژکردنهوهی فیکر و ئایدیاکان لهگهڵ ئهوهشدا وه پێویستی ب ه ئاستێکی
بڵنده ل ه پراکتیک لهگهڵ ئهو ڕێکخراوبوونهدا ،وه زانیاریهکانیش دهبێت ل ه شتێکی
ڕێکخهرهوه وهربگرین و پراکتیک بکرێن .ناکرێت بچیت ه تاقیگهی بایۆلۆژیهوه ل ه زانکۆی
هارڤارد و وای دابنێیت ک ه ههموو شتێک ل ه بایۆلۆژیدا دهخوێنیتهوه و ئیدی دهبیت ه
شارهزای بایۆلۆژی ،نا ،دهبێت بهو سیستهمی ڕێکخراوبوون و تاقیکردنهوانهدا تێپهڕ
بیت و دواتر پراکتیکی خۆتیان تێکهڵ دهکهیت و دهکرێت ب ه تێکهڵکردنی ماتریالهکان
شتی نوێ بدۆزیتهوه و لهوانهش ه داهێنان بکهیت .ل ه دنیادا سهنتهرهکانی بازرگانی
بۆچی دژایهتییهکی تهواوی سهندیکاکان دهکهن و کیشهیان بۆ درووست دهک هن ،چونک ه
سهندیکاکان پهروهرهده و هۆشیاری کرێکاریی باڵو دهکهنهوه ل ه ناو چینی هێزی کار
و بهرههمهێنهرانی سامانی کۆمهڵگه ،چی ل ه ڕێگای پهروهردهی ڕێکخراوهی وه چی ل ه
ڕێگای بهشداریکردنی ئهندامانیانهوه.
*باشه کهوات ه ههمووان ل ه کۆتاییدا دهبین ه چاالکوان چونک ه کهس ژیانێکی تهواوهتی
نییه ،ئایا ک ه ئیم ه خوازیارین کۆمهڵگا خۆی پهروهردهی بکات و هوشیار بێت ،شتێکی
تر ههی ه ک ه پێویست ه بیزانن لهوهی ک ه خۆیان دهیزانن و تیگهیشتوون؟
چۆمسکی :پێش ههموو شتێک دهبێت بڵێم ک ه ههرگیز نابێت وا بیربکهینهوه ک ه
ئێم ه دهبێت بڕۆین و کۆمهڵگ ه هوشیار بکهینهوه .ب ه پێجهوانهوه دهبێت ئێم ه بڕۆین
لهوانهوه فێر بین .بۆ نموون ه دوو ساڵ لهمهوبهر ک ه لهالیهن کرێکارانی بهندهری
شاری لیڤهرپوڵهوه ل ه ئینگلتهره بانگهێشت کرابووم ،زۆر لهو کرێکارانهوه فێربووم ل ه
ههمبهر ئینگلتهر و بهندهرهکان ،ئهوهی ک ه ئهو کرێکاران ه فێریان کردم ههرگیز ل ه ناو
ڕۆژنام ه و کتێبهکاندا نهمخوێندبوونهوه و بێئگابووم لێیان .بۆی ه فێربوون و وهرگرنتهک ه
پرۆسهیهکی بهشداریکردن ه ل ه ههردو الوه ،ئهم پرۆسهیهش ه ک ه بهشێکی بنچینهیی
گهیاندنی درووستی زانییارییهکان ه ل ه دیموکراسی ڕاستگۆ ڕاستهقینهدا .میسرییهکان
دهمێک بوو دهیانزانی ک ه ل ه ژیر چهپۆکی دیکتاتۆرێکی داپڵۆسێنهردان ،بهاڵم ههتاوهکو

*لە پرسیاری کۆتاییدا لە باسی چاالکوانی و ڕەخنەکان دێینە دەرەوە و دەچینە سەر
کوردستان ،باش ه ئەگەر (کۆمەڵەی نیودەوڵەتی) بڕیارە ئاشتیانە و دیموکتراتیکانە
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*پێشبینی دهکهیت ئهوهی ل ه میسر ڕوویدا ل ه فراوانیدا بێت ،وتیان بزووتنهوهی
خوێندکارانی ئینگلتهره دهمرێت کهچی ل ه زیادبووندایه ،دهکرێت ههمان پێشبینی بۆ
ههلومهرجهکهی میسر بکهین؟
چۆمسکی :ناتوانین پێشبینی بکەین ،با تەماشای ڕابردوو بکەین بزووتنەوەی مافە
مەدەنییەکان لە ئەمریکا ل ه سااڵنی کۆتایی پەنجاکاندا دهستیان پێکرد و لە سەرەتای
شەستەکاندا کەوتە سەر ڕەوڕەوەی چاالکوانی خۆی بۆ مافە مەدەنییەکان ،بە ڕێژەی
زۆرینە پێکهاتبوو لە چاالکوانە خوێندکارە ڕەشەکان .ئەوان بروسکەی ئەو بزووتنەوەیە
بوون و دوای چەند ساڵێک چەندین دەسکەوتی بچکۆل ه بهالم دهسکهوتی بهکاریگهری
بەدەستهێن وەک مافی دەنگدان ،بەاڵم دواتر بزووتنەوەکە بەرەو پرسە چینایەتییەکان
چوو ،کاتێکیش بەرەو تێکۆشانی چینایەتی هەنگاویان دەنا ،بزووتنەوەکە کەوتە بەر
هێرشی دەوڵەت و پارچە پارچە کرا .دەتوانیت لە د .مارتین لوتەر کینگەوە سەیری
بکەیت ،ئەو ناسراوە بە وتارێکی بە ناوی “خەونێکم هەیە” کە باس دەکات هەموومان
پێویستمان بە سادەترین مافە مەدەنییەکانمانە .بەاڵم ئایا خەڵک تا چەند ئاگاداری
کارەکانی دواترییەتی ،کە باس لە بابەتە چینایەتییەکان دەکات و دەگهرێ بۆ ڕێگاچارەی
هەژاری و چەوساندنەوە .مارتین لوتەر کینگ دواتر لە کاتی بەشداریکردن لە مانگرتی
کرێکارانی خۆڵ ڕشتندا و لە سەر ڕێگایان بۆ واشینگتۆن تیرۆریان کرد .لەو ساتەوە
بزووتنەوەی مافە مەدەنییەکان لە ئەمریکا بەرەولێژی ڕۆشت بەهۆی هێرشی هێزە
دەرەکیەکانیشەوە پارجە پارچە بوو و بەرەو نەمان چوو .گورزێکی زۆر خراپی لێدرا،
لەبەرئەوە ناتوانیت پێشبینی داهاتووی ئەو بزووتنەوانە بکەین .نەتدەتوانی پیشبینی
فراوانبوونی بزووتنەوەی مافە مەدەنییەکان بکەیت توانستی ئەوەشت نەبوو پێشبینی
داچوونی بکەیت ،زیاتر دەکەوێتەوە سەر ئیرادەی مرۆڤەکان.

کێشەکانی پرسی کورد چارەسەربکات ،پیتوایە کاتی ئەوە هاتووە پارتی کرێکارانی
کوردستان (پ.ک.ک) ناوی لە سەر لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستەکانی تورکیا و یەکێتی
ئەوروپا ڕەش بکرێتەوە؟
چۆمسکی :سەرەتا ئێمە نابێت گوێ بەو لیستانە بدەین و گرنگیان پێبدهین ،هەر خۆی
ئایدیای ئەم لیستی تیرۆریستییە شتێکە زۆر نامەتقیییە و شایەنی قبوڵکردن نییە،
باشە کێ ئەم لیستانە دەنووسێتەوە و ئەم ڕێکخراوانە بە تیرۆریست لە قەڵەم دەدات
؟ بۆچی پەکەکە لە سەر لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستەکانە بەاڵم دەوڵەتی تورکیا لەسەر
ئەو لیستە نییە ؟ لە کاتێکدا وێرانکاری و تاوانەکانی دەوڵەتی تورکیا لە ناوچەکانی
کوردستاندا زۆر زیاترە لەوەی پەکەک بە درێژای مێژووی خۆی کردبێتی هەروەها
دەوڵەتی ئەمریکا و بەڕیتانیا بۆ لەسەر ئەو لیستە تیرۆرستیی ه نین کە پاڵپشتی ئەو
وێرانکاریانەیان دەکرد ؟ بە ڕاستی نابێت گرنگی بەو بڕیارنامانەی دەوڵەت بدهین کە
کێ تیرۆریستە و کێ تیرۆریست نییە چونکە ئەوانە بڕیاری سیاسین .دەبێت لە هەموو
الیەکەوە هەوڵبدرێت بۆ ئەوەی هەلومەرجێک بێتە پێشەوە کە تیایدا گارهنتی مافەکانی
کورد بکرێت لە باشوری خۆرئاوای تورکیا چونکە زۆر چەوساندنەوە هەیه .لەگەڵ
ئەوەشدا پێشکەوتن ڕوویانداوە ،هەلومەرجی کوردەکان باشترە بۆ نموونە لە  10ساڵ
لەمەوبەر بەاڵم لەالیەکی ترەوە چەوساندنەوەکە بەردەوامە ،من دوو مانگ لەمهوبەر
لە ئەستەنبوڵ بووم لە (کۆنفرانسی وتەکانی ئازادی) بەشداریم کرد ،لەو کاتەی من
لهوێ بووم  150چاالکوانی کورد چاوەڕوانی مەحکەمەیان دەکرد و بریار بوو بە
چەندین تاوان سزایان بدەن ،چاالکوانی سیاسیش نهبوون ،چاالکوانی مافەکانی مرۆڤ
بوون ،تیایاندا هەبوو پارێزەر بوو مامۆستا بوو تەنانەت پارێزگاری دیاربەکر چاوەڕوانی
مەحکەمە و سزای توندی دەکرد .ئەمانە چەوساندنەوەکانن و بە ڕاستی دژوارتریشن.
لەگەڵ ئەوەشدا لە چەند ساڵی ڕابردوودا چەند یاسایەک هاتۆتە ئاراوە کە توانیویەتی
تا ڕادەیەک بەسەر جەنگ و توندوتیژی و هەندێک لە بەربەستەکاندا زاڵ بێت ،بۆ
نموونە ئێستا ل ه ناوچەکەدا شتێک نییە وەک ئەو پێکدادانەی هەتاوەکو کۆتای سااڵنی
نەوەدەکان دەبینران ،کەواتە هەنگاو نراوە بۆ پیشەوە بەاڵم چەوساندنەوەش بەردەوامه.
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ئایا مارکس بەسەر چووە؟

تهوهری دهنگهکان سهبارهت ب ه مارکس
ئامادەکرنی :گۆران عەبدوڵاڵ

ههندرێن
* ئایا بواری ڕۆشنبیریی و سیاسییمان ب ه تهواوی دهستبهرداری مارکس
بووه؛ چیتر پێویستی ب ه مارکس نهماوه؟ ئاخۆ ڕاست ه ب ه ڕاگهیاندنی
مهرگی ماركس ،ههموو تێز و بیرکردنهوهکانی وهال بنێین؟
ههندرێن :بهر لهوهی کهمێک بچین ه ناو وردهکارییهکانی پرسیارهکهتان؛
پرسی پێویستیی و ناپێویستی ڕۆشنبیریی و سیاسیی کورد و مهرگی
مارکس ،دهبا بهو پرسیاران ه دهستپێبکهین :ئهگهر بواری “رۆشنبیریی
و سیاسییمان” ل ه جیهان و کوردستاندا “دهستبهرداری مارکس بووه،
ئهدی چۆن ئێستا ،دوای ئهو تهنگژه ئابووریی ه جیهانییهی ک ه کاریگهریی
بهسهر ژیانی ههموو جڤاکهکانهوه ههیه ،ل ه ناوهنده ئهکادیمیی و ڕووبهری
ماسمێدیاکانی جیهاندا مارکس بۆت ه بابهتی ڕۆژهڤێ؟ ئهوهندهی من ئاگام
لێبێت ،ئهمڕۆ دوای تهنگژهی ئابووریی جیهانی مارکس ب ه گشتی و
کتێبهکهی “سهرمایه“ ل ه ههموو کاتێکی پێشوو زیاتر ل ه بواری زانستگا،
ڕووبهری باڵوکراوه نا مارکسییهکاندا ڕاڤهی جیاوازی لهسهر دهکرێت .ئهدی
چۆن ههر ساڵی پار ل ه فهرهنسادا سهرلهنوێ”مانیفێستی کۆمۆنیستی”
چاپکرایهوه و ب ه دهیان ههزار دانهی لێفرۆشراوه ،ئهمهش وایکرد که
ئابوورییناس ه کۆنپارێزه نوێ و لێبرال ه نوێیهکان ههست ب ه مهترسی
زیندووبوونهوهی مارکس بکهن؟ بهڵێ ،ئهگهر “بواری “رۆشنبیریی و
سیاسییمان” (ک ه خودی خۆی بوارێکی زیندووی م��ردووه) مهرگی
مارکسی ڕاگهیاندبێت ،کهچی ئهوهتا مێژووناس ،هزرڤا و مارکسناسی
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بهریتانی ئێریک هاوسباوم(  )Eric Hobsbawmک ه خاوهن چهندین کتێبه ،ل ه
کتێب ه نوێیهکهیداHow to Change the World Tales of Marx :
 -and Marxismچۆن دهکرێ جیهان بگۆڕین(،)2011باس لهوهدهکا ک ه لهم
سهردهم ه تهنگژگرهدا چۆن کارل مارکس شێوهی بیرکردنهوه ل ه جیهاندا بگۆرێت.
لهگهڵ دهستپێکی تهنگژهی ئابووریی ڕۆژئاوادا ئهوه مارکسیی و چهپهکان نین ک ه
مارکس دهخوێننهوه و ڕاڤهی دهکهن ،بهڵک ه ئهوه غهیره مارکسییهکانن ستاییشی
دهکهن .ئهوهتا وهک ژن ه نووسهری سوێدی ماریی ه پیه -بیۆتوس بهڕێوهبهری ڕۆژنامهی
“ “ ETCب ه پشتبهستن ب ه کتێبهکهی هاوسباوم باس لهوه دهکات ،ک ه ئهمساڵ لهگهڵ
دروستبوونی تهنگژهی ئابوورییدا بێندیکتۆسی پاپای مهسیحییهکان ستاییشی توانستی
شرۆڤهکاری مارکسی کرد ،هاوکاتیش سهرکۆزی ،سهرۆکی فهرهنسا “سهرمایه“ی
ک ڕاڤهکارێکی فریادڕهس دهخوێنێتهوه .ب ه
مارکس ،نهک وهک ئایدیۆلۆژیی ،بهڵک ه وه 
واتای هاوسباوم ،مارکس وهک پێغهمبهرێکی بێچهک  ،پێشبینی جیهانگریی و ئهوه
تهنگژهیهی ئێستای کردبوو .ههر ئهمساڵیش مارکس و “سهرمایه“کهی ل ه ئهلمانیادا
ل ه لیستی زیاترین کتێبی پڕفرۆشی دانراوه .هاوسباوم دهڵێ ،ئهگهر مرۆڤ بخوازێ له
جیهان تێبگات  ،گهرهک ه مارکس دووباره بخوێنێتهوه ،لێ کن مارکسدا ڕاچێتهیهک نیی ه
ێ داهاتووی جیهان لهبری بهربهرهکانێ ،ب ه
ک ه چۆن دهبێ جیهان بگۆڕین .بهمجۆره دهب 
شێوهی هاریکاریی بونیاتبنرێت.
لهوهش بترازێ ،ئهگهر ل ه کن “نووسهری کورد” مارکس بهسهرچوو بێت ،ئهدی چۆن ههر
لهو کاتهی ک ه ئابووری ئهمێریکی تووشی شکست دهبێت“ ،مانیفێستی کۆمۆنیستی”ی
مارکس و ئهنگلس ک ه ل ه  1848باڵوکراوهتهوه ،ل ه سوێد ساڵی  2008بۆ یهکهم
جار ل ه الیهن دهرهێنهر ،ڕیچارد توپین ئاماده و نماییشدهکرێت ،که وهک من بزانم وێڕای
بینهرێکی زۆری ئهو شانۆیه ،ڕاڤهکردنێکی زۆریشی لهسهر نووسراوه؟ لهوهش خۆشتر،
گهلۆ ل ه کن نووسهر و سیاسیی کورد چ تشتێک و کام بهها :ئهنفال ،شهڕی خۆکویی،
چووه تاکوو مارکسیان ل ه کن زیندوو
خیانهتهکانی مێژوو ،دۆڕانهکانی و  ...تاد بهسهر نه 
بێت؟ ئهدی ئهوه نیی ه لهم سهردهمی بازاڕگر و ل ه سایهی ئهم حکومهت ه “ساوا”ی ه
دوبهخواز و حیزبهکانی کوردستانی باشووردا بهها و هێما نیشتمانیی و مێژووییهکان،
له کن ئهو نهوه نووسهره سیاسییانهی ئێستا ،چهمکی پێشمهرگه ،شههید ،ئهنفال
و نیشتمانپهروهریی بۆت ه گاڵتهجاڕیی؟ ئهدی ئهوه نیی ه ئهمڕۆ ل ه کن سیاسیی و
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نووسهرگهلی کورد ،قس ه کردن لهسهر دهوڵهتی کوردی ،وهک خهونی شاعیران ه سهیر
دهکرێت ،ل ه کاتێکدا ههر ئهو سیاسیی و نووسهران ه ههزاران ڕۆڵهی کوردیان ب ه خهونی
دهوڵهتی کوردی ب ه کوشت دا؟ گاڵتهجاڕی نووسهر و سیاسیی کورد زۆر لهوه سهختره
ک ه لێره بتوانین لهسهری بدوێین .بهڵێ ،ل ه “بواری ڕۆشنبیریی و سیاسییمان”دا ههر
مارکس بهسهر نهچووه ،بهڵک ه بههای شیعر و جوامێریش بهسهرچوون ,کوردیش
ئهوهی ههیبێ چهند دیوان و شاعیر و خهسڵهتێک ل ه جوامێریی بوون .ئای ل ه داهێنان
و پهرۆشی “بواری ڕۆشنبیریی و سیاسییمان”!
بهههم ه حاڵ ،دهکرێ ئێم ه خاوهن ههر بڕوایهک بین ،لێ ناتوانین بڕوامان بهوه نهبێت
ڕوانگه بنهڕهتییهکانی مارکس لهوانه :جیاوازی چینایهتی ،دادپهروهریی ،یهکسانیی

ک ه
و  ...تاد ،تا ههنووکهش زیندوو نهبن .ههر ئێستا نووسهر و ڕاست و چهپی سیاسی
کورد ،ل ه ههموو کات زیاتر ،ب ه نهبوونی دادپهروهریی و نایهکسانی ل ه نێوان ئهو چین ه
لۆرت ه مشهخۆرهی ک ه له ههناوی حیزب ه دهسهاڵتدارهکاندا ههڵتۆقیون،سهرقاڵن.
من ل ه کاتێکدا ئهوها لهسهر مارکس دهکهمهوه ،ن ه ئێستا و ن ه ڕابردووش بڕوام بهوه
نیی ه و نهبووه ک ه مارکس وهک ئایدیۆلۆژیا و کهسێکی پیرۆز ببینم .ل ه کن من وهک
چۆن دهکرێ ل ه بوونایهتی ،مۆرال ،پرسی بوون و  ...تاد ،ل ه ڕوانگهی نیتشه ،هایدیگهر
و  ...تاد ڕاڤ ه بکرێن و جێگهی سهرنجن ،ب ه ههمان شێوهش ل ه کن من ل ه ئاستی
دادپهروهریی و یهکسانیی و جڤاکێکی ئایدیالی ،تێوریی و ڕوانگهکانی مارکس دڵڕاکێش
و سهرنجکێش تر نیی ه.
ته ل ه مێژووی
بهڵێ کارل مارکس خاوهن سیستهمێکی هزریی و ئابووریناسێکی تایبه 
هزری ڕۆژئاوادا ،بۆی ه ئاخاوتن لهسهر جیهانی هزری ئهو پێویستی ب ه کات و ڕوانگهی
جیاوازهوه ههیه.
دهکرێ ل ه بینینێکی ڕووکهشدا ب ه تایبهتیش دوای ڕووخانی بلۆکی سۆڤییهتهوه ،کارل
مارکس وهک هزرڤانێکی شکستخواردوو ببینرێت ،لێ ئهگهر کهسێک ل ه ڕوانگهیهکی
ئاوهاڵدا بهزرێ ،دهکرێ ئهم ڕۆژگارهی ئێستاما ن به ڕۆژگاری ئهو بزانێت .ڕاستت دهوێ
مارکس ئایدیۆلۆژییست نهبوو ،بهڵک ه هزرڤانێک بوو ب ه کۆمهڵێک بهرههمهوه ،ڕهخن ه و
ڕاڤهیهکی سهرنجکێشیلهسهر سیستهمی سهرمایهداریی ئهنجامدا ک ه ل ه ڕۆژگاری خۆیدا
بااڵدهست بوو ،ک ه ئهو ڕاڤهی ئهو ئێستا یهکێک ه ل ه ڕاڤ ه دانسقهکان.
بهمجۆره ههر ل ه دوای ئاوابوونی بلۆکی سۆڤییهتهوه تا دهگات ه ئهمڕۆش نووسهرگهلێک

که الیهنگری ئایدیۆلۆژیای ڕاستڕۆن یان لیبرالی نوێن،
و هێزگهلێک ل ه جیهاندا ،ئهوانهی 
ههروهک بهشێک لهو نووسهر و سیاسیی ه نیوهچاڵنهی کورد ک ه خهریکی کوردایهتییهکی
بیرتهسکن ،بانگهشهی مهرگی مارکس دهکهن .ههڵبهت ه ڕاگهیاندنی مهرگی مارکس ،وهک
ێ
ههر بانگهشهیهکی تر ،هی نووسهر و سیاسیی کورد نییه ،بهڵک ه نووسهری کورد ،تهن 
ئهوه وزهی داهێنانییهتی ک ه مۆدهکان بجووێتهوه .کهوات ه مهرگی مارکس ،گوتنێکی باو
و ڕووکهشه .تێگهیشتنی ئهوان ه ل ه ههر ڕوانگهیهکدا بێت ،لێ لهو دهمهی که نووسهر و
ش ههر ئهمڕۆ ل ه چ ل ه
سیاسیی کورد بانگهشهی مهرگی مارکس دهکهن ،کهچی هاوکاتی 
ئاستی جیهان و چ ل ه ئاستی کوردستانیشدا ،کۆی هێزه سیاسیی و نووسهران جهغت ل ه
دروشمگهل و بههاگهلێک دهکهنهوه ک ه ڕێک لهگهڵ ههڵوێستی مارکس دا یهکدهگرنهوه.
ئهو دروشم و بههایانهش بریتین له :دهستگرتن ب ه مۆراڵ و بڕیاری سیاسیی ،ئهوهی
ک ه ئهو دوو چهمک ه دیاریی دهکات ،خودی ئابوورییه ،ک ه ئهمهش مارکس داهێنهریهتی.
ههر ئێستا ک ه ئهمێریکا دهستی بهسهر عێراقدا گرتووه ،پهیوهندی ب ه نهفت ،واتا
ئابوورییهوه ههی ه ک ه مارکس جهغتی لهسهر کردۆتهوه.
بهڵێ ،وهک چۆن کاتی خۆی ،ل ه پهنجاکانهوه تا دهگات ه ههشتاکانی سهدهی ڕابردوو،
ک ه مارکس مۆده بوو ،زۆرینهی نووسهر و سیاسی کورد ل ه ئاستێکی ڕووکهشدا شهیدای
مارکس بوون؛ ئامانجی کۆی حیزبهکانی کوردستان ،گهیشتن بوو ب ه سۆسیالیزم،
ههنووکهش ،دوای ڕمانی جیهانی کۆمۆنیزم ،ب ه ههمان شێوه ل ه ئاستێکی ڕووکهشدا
بوغزاندنی هزرهکانی مارکس و مارکسیزم بوو ب ه مۆده .ل ه سهدهی ڕابردوودا ئهگهر
عهرهب نووسهرگهلێکی داهێنهری مارکسیی ،ل ه نموونهی سهمیر ئهمینی میسر ،جهالل
سادق العڤمی سووریی و کازم حبینی عیراقی ههبێت ،ک ه یهکهم و دووهمییان ل ه
ئاستی ڕۆژئاواشدا ناسراون ،ئهگهر فارس چهند نووسهری داهێنهری مارکسی ههبێت،
کهچی وێڕای ئهوهی ک ه ل ه سهدهی ڕاب��ردوودا زۆرینهی نووسهری کورد خۆیان به
مارکسیی و چهپ دهزانی ،نهک ههر مارکسییهکی داهێنهریان لێدهرنهچوو ،بهڵکه،
چونک ه سهرچاوهکانیان ل ه چهند دهقی نووسراو لهسهر مارکس و ڕۆژژنامهکانی حیزبی
شیوعیی و حیزبه و ڕێکخراوه بهناو مارکسی -لینینی یهکانی تر زیاتر نهبوو ،چونک ه
خاوهن پرنسیپ و بیرکردنهوه نهبوون ،بۆیه ههر دوای نهمانی سۆڤییهت ،یهکسهر وهک
مار کاژهکانیان فڕێدا .نووسهرمان ههی ه کاتی خۆی ئاماده بوو لهسهر ڕهخنهگرتنێک
لهسهر مارکس و لینین و ستالین ،بتکوژێ ،کهچی ئهو مارکسییان ه ههر لهگهڵ ڕووخانی
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سۆڤییهتدا ،یهکسهر بوون ب ه ناشیۆنالیستی زارقهڵهباڵغ و لیبرالی عهیار  .24لهوهش
عهنتیکهتر ،ههنووک ه کۆمۆنیسته تازه بابهتهکانی کورد ،ل ه خهونی ڕماندنی سهرمایهدار
و ناشیۆنالیستی کورددا ،ل ه کاتی خۆپیشاندانهکانی بههاری ئهمساڵدا ل ه ڕۆژی ههینینان
ل ه پشت دهمڕاستی حیزب ه ئیسالمییهکان و مهالکاندا ،نوێژیان دهکرد.
لهوهش گهڕێ ک ه ههنووک ه کادیر و سهرکردهکانی حیزبی شیوعیی و کۆن ه چهپهکانی تری
ناو حیزبهکانی تر ،سهریان بچێ نوێژیان ناچێت ،ههرچهند ئهگهر نوێژیان نهکرد مانای
ئهوه نیی ه ک ه ئیتر مارکسیی تهواون ،لێ لێرهدا مهبهست وێنهی مارکسیی کورده .ئاخر
ئهو نووسهر و سیاسییان ه میراتگری مارکسیی کورد بن ،چۆن مارکس ل ه کوردستاندا
بهسهر ناچێت؟! لێرهوه ههق ه ئاماژه بهوه بکهین ،ک ه کورد تاک ه خوێنهر و ڕهخنهگرێکی
ڕاستگۆی مارکسی ههبوو ئهویش :مهسعوود محهمهد بوو .مهسعوود محهمهد ،وهک
کۆمۆنیستهکان تێیدهگهن ،دژی مارکس نهبوو ،بهڵک ه ڕهخنهگری ڕوانگ ه و چهمک ه
ئایدیۆلۆژییهکانی مارکسیزم بوو .ئاشکرای ه ئهگهر مارکس ل ه کن مهسعوود محهمهد
گرینگ و سهرنجکێش نهبووایه ،چهندین وتار و کتێبی لهسهر نهدهنووسی .مهسعوود
محهمهد حهزی دهکرد ل ه ڕێگای خوێندنهوهی مارکس ،هزرهکانی خۆی سهبارهت ب ه
مرۆڤ و سرووشتی جڤاکی کوردستان دهرببڕێت .ڕهنگ ه مهسعوود محهمهد مارکسی
وهک فهیلهسووف و ئابوورییناس نهخوێندبێتهوه ،بهڵک ه ڕهخنهی ل ه مارکسی ئایدیۆلۆیی
دهگرت .یهکێک ل ه سهرنجهکان دهکرێ ئهوه بێت ،ک ه مهسعوود محهمهد هێندهی ل ه چاوی
حیزب ه کۆمۆنیست و دهسهاڵتی سۆڤییهتهوه مارکسی خوێندهوه ،هێنده مارکسی دوور
ل هو دهسهاڵت ه دیکتاتۆرییهی سۆڤیی ه و حیزب و نووسهره کۆمۆنیستهکانی کوردستان
نهخوێندهوه .دواجار مهسعوود محهمهد ل ه پهرۆشی داهاتووی بزاڤی کوردایهتیدا ،ب ه
ئهرکی خۆی دهزانی ک ه خهڵکی کورد ل ه دۆگمای کۆمۆنیزم هۆشیار بکاتهوه .ههر
چۆنێک بێت ،حهق ه ههموو مارکسییهکان بهوه خۆشحاڵ بوون ،ک ه لهناو کورددا تاک ه
کهسێک ل ه ئاستی سهنگینیدا ب ه چاوێکی ڕهخنهیی بهشێک ل ه مارکسی خوێندبێتهوه،
ک ه ئهوه مهسعوود محهمهده .وهکوو تر ،ئهوهندهی من بزانم ،کۆی نووسهرهکانی تری
کورد ،ل ه ئاستێکی دورشم و حیزبایهتیی و تهشقهڵبازییدا ڕهخنهیان ل ه مارکس گرتووه،
یانیش وهک ههنووک ه باوه ،ب ه قوونک ه نووسین ،گێچهڵیان ب ه مارکس کردووه.
بهڵێ ،دهکرێ ل ه ئاستێکی ڕووکهشدا ک ه دوای ڕمانی بلۆکی کۆمۆنیزم مارکس وهک
فهیلهسووفێکی شکستخواردوو ببینین .لێ ئهوه مانای ئهوه ناگهیهنێ ک ه دوای ڕووخانی

کۆمۆنیزم ،مارکسیزم ل ه سیاسهتدا شکستی خواردبێت .ئهوهی مارکسیزم دوای
ڕووخانی کۆمۆنیزم ل ه دهستی دابێت ،ئهوه دهسهاڵتی ڕاڤهکاره خراپهکانی مارکسن
نهک هزرهکانی مارکس .دوای ڕووخانی کۆمۆمۆنیزم ،هیچ کهسێک هێندهی مارکس
سوودمهند نهبوو ،چونک ه دوای ڕووخانی کۆمۆنیزم ،مارکس ل ه مارکسیزم ئازاد بوو.
لهوکاتهوه مارکس چیتر ب ه ڕێگای مارکسیزمهوه ناخوێنرێتهوه ،بهڵک ه وهک هزرڤانێکی
سهربهخۆ دهخوێنرێتهوه.
سو
کهوات ه ئهمڕۆ نووسهری کورد ل ه بری الساییکردنهوهی بانگهشهی مهرگی مارک 
چهقین ل ه کۆن ه قینی حیزبایهتیدا ،گهرهک ه جارێکی تر ب ه مێشکێکی نوێ و ئاوهاڵوه
مارکس بخوێنێتهوه .چونک ه کاتی خۆی ک ه نووسهر و سیاسیی کورد وشکهڕۆیان ه ئاوێزانی
چهند گوت ه و وتاری دهستی سێ و چواری مارکس بوون ،هێشتا کۆمهڵگهی کوردستان
ئاگای ن ه ل ه بازاڕی سهرمایهداریی بوو ن ه ههقیقهتی سهرمایهداریش .بهاڵم ههنووک ه وهک
دهزانین ک ه جیاوازی ملمالنێی چینایهتی ،نادادپهروهریی ،نایهکسانی و  ...تاد ب ه هۆی
بااڵدهستی بازاڕی سهرمایهدارییهوه چۆن کۆمهڵگهی کوردی ل ه ههموو بههاکاندا داماڵییوه،
ب ه دهست کااڵکانییهوه ڕوحی دهعهجانکردووه و کردوویهتی ب ه کۆیلهی کااڵکانی .کهوات ه
حهق وای ه ئهمڕۆ ل ه ههموو کات زیاتر ڕاڤهکانی مارکس لهسهر دۆخی کوردستان و
سهرمایهدارییش ب ه گشتی پیادهبکرێت.
زۆرێک ل ه حیزب ه کۆمۆنیست و نووسهرانی دژه مارکس و مارکسیزم وا دهزانن که مارکس
ڕاسته مارکس

ل ه کاتی خۆیدا نهخشهیهکی دیاریکراوی بۆ داهاتووی کۆمۆنیزم کیشابوو.
خۆی سیاسییهکی چااڵک بوو ،لێ هیچ تیۆرییهکی سیاسی سنوورداری نهنووسی .ڕاست ه
ئهو خواستی دیکتاتۆری پرۆلیتاری ههبوو ،لێ ئهو ب ه هیچ شێوهیهک ئهو سیستهمهی
تهواو ڕوون نهکردهوه ،بهڵک ه ئهوه لینین و ستالین و ماو و  ...بوو ک ه ب ه ههڵ ه تێزهکانی
مارکسی دهسهاڵتی دیکتاتۆری پرۆلیتاری بهکار هێنا و پیاده کرد.
خهونی گهورهی مارکس داڕماندنی دهسهاڵتی سهرمایهداری بوو .بهاڵم بۆ ئهوهی ئهو
ئهرک ه ڕاپهڕێنێت ،دهبوو ل ه جهوههری ئهو دهسهاڵت ه سهرمایهداریی ه تێبگات .ئهمهش ئهوی
هاندا ک ه ب ه کتێب ه نایابهکهی “سهرمایه“ ب ه فرهوانی سهرمایهداری ڕاڤ ه بکات .جێگهی
سهرنج ه ئهمڕۆ ل ه کوردستاندا بازرگان و مرۆڤی کورد ب ه ڕوح و ب ه گیان ئاوێزانی بازاڕی
سهرمایهداری ڕۆژئاوا ،خاوهنداریی تایبهتی ،بازاڕی ئازاد یان کوردستانێکی دوبهیین...
مارکس ب ه پێچهوانهی زۆرینهی ئابوورییناسهکانی هاوسهردهمی خۆیهوه ،پێی وابوو
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ک ه سهرمایهداری پرۆسهیهکی سرووشتی نییه ،بهڵک ه وهک دیاردهیهکی مێژوویی،
شێوازی پێشڤهچوونی تایبهت ب ه خۆیهوه ههیه .سهرمایهداری ،ب ه ڕای مارکس ،وهک
سیستهمێک ک ه مرۆڤ سازاندوویهتی الیهنگر و ڕاڤهکاری خۆی ههیه .لێرهو مارکس
یهکێک ه ل ه کۆمهڵناس ه داهێنهرهکان.
دواجار کورد کهی مارکسناس و مارکسیستی ههبووه تا دهست بهرداری بێت؟! ههموو
دهزانین تا کۆتایی نهوهدهکانی سهدهی ڕاب��ردوو ،گشت نووسهری کورد بێجگ ه ل ه
وهرگێڕان ه کورتکراوهکهی “ماتریالیزمی دیالێکتیک”ی جهالل دهباغ و چهند دهقی لینین و
نووسهره کۆمۆمۆنیستهکانی سهر ب ه بلۆکی سۆڤییهت ،هیچ سهرچاوهیهکی تری نهبووه.
وه تا دهستبهرداری بێت؟
کهوات ه کورد کهی و کام ه کتێبی مارکسی ناسییوه خوێندۆته 

نههات ،نهک ههر خودی مارکس و ب ه تایبهتی کتێب ه نایابهکهی “سهرمایه“ بوو ،بهڵک ه
ئازادبوونی مارکس بوو له ئایدیۆلۆژیای لینینزم-ستیالینزم-ماویزم ...دوای ئهو پێشهاته
مارکس ل ه ههموو کات زیاتر زیندووه.
* ئایا توانای فهلسهفهی ماركسیزم لهگۆڕینی كۆمهڵگادا كۆتایی هات ،یاخود ئهوه
ههر ماركسیزم ه ک ه توانای گۆڕینی كۆمهڵگای ههیه؟
ههندرێن :ڕاستییهکهی ئهوهی کۆمهڵگ ه دهگۆڕێت تهنیا مارکسیزم نییه ،بهڵک ه دهکرێ
ب ه ڕاڤهکانی مارکس بتوانرێت ب ه وردی لهو کۆمهڵگهی ه تێبگهین ک ه بازاڕی سهرمایهداری
ههموو بههایهکی مرۆڤی ل ه مادده و مهسرهفدا کورتکردۆتهوه .چونک ه بێ تێگهیشتن
ل ه کۆمهڵگ ه و سیستهمی ئهو دهسهاڵتهی ک ه بهڕێوهی دهبات ،ناتوانین کۆمهڵگ ه
بگۆڕێن .کهوات ه ئهمڕۆ بۆ ئهوهی ل ه بااڵدهستی بههای مادده و مهسرهفگری تێبگهین ک ه
کۆمهڵگهی کوردی سیخانخکردووه ،گهرهک ه مارکس ،ب ه تایبهتی کتێبهکهی “سهرمایه“
ب ه کوردیی و فرهوانی بخوێنینهوه.

* پاش ڕووخانی سیستهمی سۆسیالیزم و ودهركهوتنی تێزی “كۆتایی مێژوو” ل ه الیهن
فۆکۆیاما و هاوڕاکانییهوه ،ئایا ئهو بانگهشهی ه واتای مردنی ماركسی فهلسهفیی بوو؟
که کۆتایی هات؟
یان مهبهستی ئهو ماركس ه ب ه ئایدیۆلۆژییكراوهیه 
ی ئهو تێزه“ ،کۆتایی مێژوو” ،ل ه هزری هێگلدا
ههندرێن :جێگهی سهرنج ه که سهرچاوه 
ڕهگئاژۆیه ،ک ه نووسهری کورد ،چونک ه بێبیرکرنهوه کتێب و نووسهر دهخوێننهوه ،بۆی ه
ئاگایان ل ه سهرچاوهی ئهو تێزهی فۆکۆیاما نییه .دیاره لهو سااڵنهی دواییدا نووسهری
کورد ل ه ئاستی ڕۆژنامهوانییدا قسهگهلێکی زۆر لهمهڕ ئهو گوتهیهی فۆکۆیاما فڕێداوه.
هێگل لهکتێبهکانیدا باس ل ه “روحی جیهانی” دهکا ک ه ڕهوتی مێژوو ئاراست ه دهکا تا
دهگات ب ه ئامانج ه مێژووهکهی ،ک ه ئهمهش کۆتایی ئهو پرۆسهی ه ک ه “روحی جیهان”
ئاراستهی دهکا .بهههم ه حاڵ .من ل ه وتارێکی درێژدا ب ه ناوی “بهرهو تێگهیشتن ل ه
جڤاک و بازن ه قهتیسماوهکانی جڤاکی کوردیی بزاڤهکانی ،دیدی هێگل لهمهڕ نهگۆڕی
دهسهاڵت ه نهیتگرهکانی ڕۆژههاڵتدا”  ،)2007(،باسی ئهو تێزهی هێگلم کردووه.
بۆ خوێندنهوهی ئهو وتاره ،بڕوان ه (سایتی دهنگهکان) وهک ل ه پرسیاری پێشوو
باسمانکرد ،بانگهشهی “کۆتایی مێژوو” ل ه الیهن فۆکۆیاما و هاوڕاکانی ل ه نێو نووسهر
لیبرالیست ه نوێیهکانهوه ،ک ه ههنووکه ،دوای تهنگژهی ئابووری ل ه ڕۆژئاوا و ئهمێریکا و
بزووتنهوهی ئیسالمی ڕادیکال و کێش ه جڤاکییهکان ئهو بانگهشهی ه نهک ههر ڕهخنهی
تووندی لهسهر دهنووسرێ ،بهڵک ه ههر باویشی نهما ،مهگهر ل ه کن نووسهر و سیاسی
کهمزانی کوردی نهبێت .ئهوهی ک ه دوای ڕووخانی سیستهمی سۆسیالیزم “کۆتایی”

* ل ه دۆخی ئێستادا چۆن ماركس بخوێنینهوه؟ چۆن مارکس لهناو ئهو چوارچێوهی ئهو
ڕاڤ ه ئایدیۆلۆژیی ه و تێگهیشتن ه دۆگمایی ه دهربهێنین ک ه ل ه تاک ه ڕهههندێکی ئایدیۆلۆژییدا
کورتکراوهتهوه؟
ڕاسته گهرهک ه نووسهری کورد ل ه ڕوانگهیهکی نوێوه ،دوور لهو خوێندنهوه

ههندرێن:
ئیدیۆلۆژییهی ک ه لهوێدا هزری مارکس ل ه بۆتهی لینینیزم-ستالینیزمدا قهتیسماو بوو،
مارکس بخوێنێتهوه .لهو گهرهک ه خوێنهری سهربهخۆی مارکس سهرنج لهوه بدا ک ه
س ل ه جیهانبینی جوولهکه ،مهسیحی ،هزری ڕۆشنگهریی ،شۆڕشی
سهرچاوهی هزری مارک 
فهرهنسییو ئینگلیزییهوه ڕهگئاژۆیه :مارکس ڕوانگهی دادپهروهریی ئایدیالی ل ه ئایینی
جوول ه وهرگرتبوو ،خهونبینین ب ه ئاییندهیهکی جیاواز ،ک ه بهشێک ه ل ه هزری ئۆتپی
مارکس ،ل ه ئایینی مهسیحی وهرگرتبوو ،ههروهک مارکس ئاوهزگهریی ل ه ڕۆشنگهریی
وهرگرتبوو ،که ههموو دهزانین بڕواکردن ب ه ئاوهز ،کۆڵهکهی پرۆژهی ڕۆشنگهرییه،
بههای فهلسهف ه الی مارکس ،پهیوهندی ب ه هزری ئهلمانییهوه ههیه ،ک ه ل ه هزری
ئهلمانیدا فهلسهف ه بااڵترین ئاستی زانینه ،هزری شۆڕشیش له کن مارکس ،پهیوهندی
ب ه هزری فهرهنسییهوه ههیه و سهیری کردنی تیۆریی ل ه کن مارکس وهک کهرهس ه و
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دهستاوێژ (میتۆد)ێک بۆ ڕاڤهیهکی کردهیی ،پهیوهندی ب ه هزری ئینگلیزییهوه ههیه.
ههروهک ئهوهندهی من تێگهیشتبم ،که هزری هێگل له “سهرمایه“دا ئامادهیی زۆری
ههیه .لهوان ه کێشهی نامۆبوونی مرۆڤ ،که ل ه “سهرمایه“دا ڕاڤهیهکی سهرنجکێشی
لهسهر پیشکهشدهکا .کێشهی نامۆبوون ،ب ه دیدی مارکس ،بازاڕی سهرمایهداری مرۆڤ
وهک هێزی کار دهکات ب ه کااڵ .ل ه دوا جاردا مرۆڤ ل ه ههمبهر خودی خۆی ئهو
کااڵیهی ک ه بهرههمیدههێنێت ،بهنامۆدهبێت .مارکس ل ه “سهرمایه“دا ب ه نزیک 700
الپهڕه بنهمای ئابووری سیاسیی خۆی دهسازێنێت .دیاره مارکس خۆی تهنیا بهشێ
یهکهمی چاپکرد ،پاشان ئهنگلس دوای مهرگی مارکس ،بهشی دووهم و سێیهمی
باڵوکردهوه .بهشێک لهو کاریگهرییانهی مارکس بهو سهرچاوه هزرییانهوه ،پهیوهندی
ب ه ژیانی تاراوگهیی ئهو ههیه ،ک ه ماوهیهک ل ه بهریتانیا و فهرهنسا ژیاوه .بهمجۆره ل ه
کاتێکدا نووسهری کورد ههموو ههوڵی ئهوهی ه ببێت ه خوێنهر یان الساییکارێکی هزری
ڕۆشنگهریی ،هزری فهرهنسی ،ڕوانگهی ئاوهزگهریی ئینگلیزیی و خولیای فهلسهفاندن
ل ه کن ڕۆشنبیریی ئهلمانیدا ،کهوات ه گهرهک ه بهرههمهکانی مارکسیش وهک بهشێک
ل ه مێژووی ئهو کولتووره بزانێت و بخوێنێتهوه نهک وهک مێژوویهک ل ه کۆمۆمنیزمی
سۆڤییهتیی و حیزب ه کۆمۆنیست ه بێکولتوورهکانی ڕۆژههاڵت و کوردستان.
نووسهری بهریتانی ، Francis Wheenسهبارهت ب ه “سهرمایه“ ل ه کتێب ه 448
لهپهڕهکهیدا ،ک ه ل ه  2001باڵویکردۆتهوه دهڵێ” تا سهرمایهداری بوونی ههبێت،
خوێندنهوهی “سهرمایه“ش بههای خۆی دهمێێنت” .بۆی ه ئهو نووسهره ناسراوه پێی
وای ه ک ه مارکس ل ه سهدهی بیست و یهکدا دهبێت ب ه کاریگهرترین هزرڤان .ئهو
نووسهره ئینگلیزه داوا ل ه خوێنهر دهکا ک ه “سهرمایه“ وهک چهشن ه کتێبێکی هونهری
س کۆتایی “سهرمایه“ وهک خودی سهرمایهداریی ب ه ئاوهاڵیی،
بخوێنێتهوه ،چونکه مارک 
بهجێدههێڵێت.
له پێشهکی چاپی فهرهنسیی “سهرمایه“دا دهڵێ “ :هیچ ڕێگهیهکی
خودی مارکس 
ڕاست و ئاسان بهرهو زانین نییه ،تهنیا ئهوه کهسهی خۆی ب ه دوور ناگرێت ل ه ههوڵی
ههڵگهڕان بهسهر ئهو ڕێکچ ه سهرهولێژانهی ک ه دیمهنهکانیان دهیانگهیهنێته بهرزایی ه
ڕۆشنهکان( ”.بڕوانه:
(Svd, 2007, 3 februari, Anders Burman, Boken som ,
fick kapitalismen att skälva

بهڵێ ،ئهگهر ئهمڕۆ مرۆڤ ک ه بهشێکی زۆر ل ه هزرهکانی مارکس سهبارهت ب ه
دادپهوهریی ،یهکسانی ،خولیای ترسناکی سهرمایهداریی و  ...تاد ب ه گرینگ بزانێت
و ل ه دیدی “سهرمایه“ی مارکسهوه جیهانی ئهمڕۆی لیبزالیزمی نوێ و ههوهسی
بێسنووری بازاڕی سهرمایهداری بخوێنێتهوه ،مانای ئهوه نیی ه ک ه داکۆکی یان الیهنگری
ل ه حیزب ه کۆمۆنیست ه عهنتیکهکانی الی خۆمان دهکات یان ب ه الیهنگری کاره دڕندهکانی
حیزب ه کۆمۆنیستیهکانی بلۆکی سۆڤییهتی کۆن تاوانبار بکرێت .بوغزاندنی مارکس
ل ه کن نووسهری کورد ،تێگهیشتنێکی کۆن ه و بهردهوامی ئهو ئاوهزه خێڵهکیی ه ک ه
بههێزترین پێوانهی ه ل ه کن نووسهر و سیاسیی کوردیدا .ههروهک ئهوهی ک ه مارکسی ل ه
جیهانی نووسینی کوردییدا بێبهها کردووه ،بۆ کێشهی ئهو کۆمۆنیست ه وشکهڕۆییانهی
وانه بێجگ ه ل ه چهند باڵووکراوه و وتاری سهقهتی کادیرێکی
کوردی دهگهڕێتهوه که ئه 
حیزبهکانیان ،هیچ زانیارییهکی تریان سهبارهت ب ه مارکسهوه نییه .ئ ه کۆمۆنیستانه،
وهک ئیسالمیی و مهسیحیی و یههوودیی ه فۆندهمهنتالهکان ههموو ڕاڤهیهکی ئازاد
و جیاواز ل ه خۆیان لهسهر قورئان و حهدیسهکان و ئینجیل و بیبل ب ه کفر دهزانن،
ئاماده نین گوێ ل ه هیچ ڕهخنهیهکی جیاواز و سهربهخۆ ل ه مارکس و کۆمۆنیزم بگرن
و قهبووڵبکهن.
س گوتبووی ک ه سهرمایهداری دیاردهیهک ه ک ه ل ه ئهوروپادا
جێگهی سهرنج ه کاتی خۆی مارک 
دهستپێدهکا و دواجاریش کۆی جیهان دهتهنێتهوه .ئاخۆ ئهو پێشبینیی ه بهس نیی ه ک ه
مارکس ب ه هزرڤانێکی نهمر بناسین؟ ئهدی ئهوه نیی ه ک ه دوا ی سهت ساڵ زیاتر لهو
گوتنهی مارکس نیی ه ک ه ئێستا سهرمایهداری کۆی جیهان و کوردستانیشی تهنیوهتهوه؟
ئاخۆ ئهو نووسهره قسهنووس و ڕووکهشانهی ئێستای کوردستان ک ه پێیان وای ه مارکس
کۆتایی هاتووه ،ههق نیی ه جارێکی تر ب ه دهستپێوهگرتنهوه مارکس بخوێننهوه ،ل ه
ی
کاتێکدا ب ه دهست ئهو دهسهاڵت ه کوردییهوه هات و هوتیان ه ک ه ئهمڕۆ وهک مهکینهیهک 
بازاڕی ئهو سهرمایهدارییهی ک ه مارکس پێی وابوو ههموو جیهان داگیر دهکا ،کورد
ش
دههاڕێت؟ ئهو جیهانگیرییهی ک ه ئهمڕۆ ئێمه بووین ه بهشێک ل ه کۆیلهکانیی و ڕۆژان ه 
قسهی لهسهر دهکهین ،تهنیا بهشێک ه ل ه خولیاکانی ئهو سیست ه سهرمایهدارییهی ک ه
مارکس باسی دهکات .ب ه جیهانیبوون بوو ب ه دۆخێک ک ه کورد و نووسهرانی بێجگ ه ل ه
دهستکهوتی ماددی ،هیچ تشتێکی تری بۆ گرینگ نهبێت .دیاره ههر تهنیا مارکس و
مارکسیزم نیی ه ک ه ئهمڕۆ کهوت ه بهر ڕهخنهی نووسهره مۆدهخوازهکان ،بهڵک ه خودی
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فهیلهسووف ه ڕۆشنگهر و پرۆژهی ڕۆشنگهرییش ه ک ه بوونهت ه بابهتی ڕهخنهی نووسهره
پۆستمۆدێرنیست و لیبرال ه نوێیهکان .ب ه ههمان شێوهش ڕهخنهیهکی فره ل ه ههمبهر زۆر
نووسهری تری جیهانییهوه ئاراستهی جیهانگریی دهکرێت .ئهمڕۆ ل ه ژێر سایهی بازاڕیی
سهرمایهداریی و جیهانگرییدا کۆمپانیا بچووکهکان لهالیهن کۆمپانیا زهبهلهحهکاندا
قووتدهرێن .خهونی نهتهوه ژێر دهستهکانی وهک کورد ب ه خهون شاعیران دهزانرێت...
تاد .ئهدی ئهو دۆخهی ئهمڕۆ ئهو دیاردهی ه نین ک ه مارکس زوو پێشبینی کردبوون؟
ڕاست ه ههموو ڕوانگهکانی مارکس زیندوو نین بۆ ئهمڕۆ ،لێ کام ل ه فهیلهسووفانی پێش
مارکس و هاوسهردهمی خۆی ،ههموو ڕوانگهکانی بۆ ئهمڕۆ دهشێن؟
من دهزانم ک ه خوێنهر و نووسهر و سیاسی کورد چونک ه ب ه بیرکردنهوه ناخوێنێتهوه ،بۆی ه
ل ه کاتێکدا ک ه سهر زار و بن زاری نووسهری کورد کاوێژکردن ه ب ه ناو و گوتهکانی هزرڤان
و نووسهرگهلێکی وهک ئهدۆرنۆ ،مارکۆز-کۆی نووسهرانی “قوتابخانهی فرانکۆرت”،
مشێل فۆکۆ ،دۆلوز ،لێۆتارد ،بۆدیۆ و بۆدلیارد و  ...تاد ،کهچی نازانێ خودی ئهوانه
ب ه نووسهرانی مارکسیسیتی ڕۆژئاوا ناسراون .کهوات ه نووسهر و سیاسی کورد دهکرێ
ب ه بههره وهرگرتن لهو هزرڤان ه ڕۆژئاواییانهوه ،جارێکی تر ب ه ل ه چاوگرتنی کۆنتێکستی
کوردی مارکس بخوێننهوه.
* ب ه بۆچوونی ژاك دێریدا ،ئهوهی كوژراوه ماركسی ئایدیۆلۆژیی ه نهك فهلسهفیی.
ت
ت دهتوانێ 
ئهو ماركس ب ه تارمایی هاملێت دهچووێنێت ،بهوهی ئهو ههر كاتێك بتهوێ 
بگهڕێتهوه الیی و لهحهقیقهتی تاوانی باوك كوشتندا ئاگادارمان بكاتهوه .کهوات ه ئایا
ماركسهكهی ناو زمانمان كهی توانای ئهوهی ههی ه بێت ه گۆ؟
ههندرێن :دیاره وێڕای خوێندنهوهی بهشێکی ئهو کتێبه ب ه ئینگلیزی ،ک ه ڕاستییهکهی
خوێندنهوهی دێریدا بۆم ب ه ئینگلیزیی ئاسان نییه ،بهاڵم بۆ زیاتر تێگهیشتن لهو کتێب ه
حهزمکرد بێجگ ه ل ه تێگهیشتنی ئهوانیتر لهو کتێبه ،وهک خۆی بیخوێنمهوه .وێڕای
خوێندنهوهی چهند نووسینێک ب ه سوێدی لهسهر ئهو کتێبه .کتێب ه ب ه فهرهنسی ناوی:
رگێڕانه ئینگلیزییهکهی

 Spectres de Marxه( 1993نووسیویهتی) ،وه
ناویSpecters of Marx, the state of the debt, the Work“ :
of Mourning, & the New International, translated by
. Peggy Kamuf, Routledge 1994
ب ه کوردییهکهی دهبێت به“تارمایی مارکس” .لهوانه هزرڤانی سوێدیی سڤێن ئێریک

لیدمان ک ه ل ه کتێبهکهیدا “ ،)I skuggan av framtiden“ (1997ب ه وردی
باسی ئهو کتێبهی دێریدا دهکات .هاوکاتیش ههر دوای ئهو کتێبهی دێریدا ههر خودی
 Sven-Eric Liedmanو  Björn linnellلینێل ب ه ههمان ڕوحی دێریداییهوه
کتێبێکیان ب ه ناوی”Karl Marx – texter i urval -
دهقگهلێک ل ه ههڵبژاردندا”  ،2003(،چاپخانهی ئوردفرۆنت) باڵوکردهوه ،ک ه بهشێک
لهو کتێب ه دووباره وهرگێڕانهوهی دهقگهلێکی مارکس ه و بهشێکیش خوێندنهوهی ئهو
دوو نووسهره ناسراوهی سوێدیی ه لهسهر مارکس .دێریدا لهو کتێبهیدا جهغت لهوه
دهکاتهوه ک ه ههمیش ه ئهو ههڵهی ه دووباره دهبێت ه ک ه نابێت مارکس بخوێنیهوه .لێرهوه
ئهوهندهی ک ه دهکرێ بگوترێ ئهوهی ،بۆ ئهوهی ئێم ه ل ه هزری دێریدا ب ه گشتیی و ب ه
تایبهتیش لهو کتێبهی وی سهبارهت ب ه مارکس تێبگهین ،دهبێ ل ه پهیوهندی دێریدا ب ه
هزری ههڵوهشاندنهوه (دێکۆنسترهیشن) و ڕهخنهگرتن ل ه دهسهاڵت تێبگهین .بهمجۆره
خوێندنهوه دێریدا پهیوهندی ب ه ناوکۆیی (کۆنتێکست) فهلسهفیی و فێلهسووفانی
شهستهکانی فهرهنسییهوه ههی ه ک ه ل ه شهستهکاندا ل ه ژێر ناوی “پۆستستراکچالیزم”،
پاشبونیاگریی بوون ب ه میراتگری بوونایهتیی و ستراکچالیزم .نووسهره پاشبونیاتگرهکان
ههر تهنێ ستراکچالیستهکانیان ڕهتنهکردهوه ،بهڵک ه گشت ئهو ڕوانگانهشیان ڕهتکردهوه
ک ه ل ه ههوڵی ئهوهدابوون واقیع ل ه یهکێتییهکی جێگیردا نماییش بکهن .ل ه کن
ستراکچالیستهکان مێژوو وهک پرۆسهیهکی پێشڤهچوو ،سهردهمهکان وهک ئۆرگانێکی
یهکگرتوو ،زانست وهک بنهمایهکی نهگۆڕ و ئێتکیش وهک ئاوێتهکردنێک ل ه بهها و
نۆرمگهل ببینن .ل ه ڕوانگهی پۆستستراکچالیستهکانهوه دهبوو ڕووناکبیر ههمیش ه ل ه
بزوان و گۆڕاندا بت .بهمجۆره یهکێک ل ه ههوڵ ه سهرهکییهکانی پۆستسترالیستهکان،
لهوان ه فۆکۆ و دێریدا ،شهڕکردن بوو لهگهڵ دهسهاڵتدا .لهوێدا دێریدا یهکێک بوو
لهو ڕهخنهگرانهت دهسهاڵت .دواجار ل ه ههشتاکاندا ل ه بواری هزردا هزری دێریدا به
“وهرچهرخان ل ه ئێتیک” ناسدهکرێت .ئهو “وهرچهرخانه“ ل ه کتێبی “تارمایی مارکس”
دا ب ه ڕاشکاوی بهرجهست ه دهبێتهوه.
دێریدا لهو کتێبهیدا خولیایهکی ڕاشکاوان ه دهردهبڕێت .ئهو دیده وشکهڕۆیی ه ڕهتدهکاتهوه
ک ه گوای ه دوای ڕووخانی سۆڤییهت مارکس ،مارکسیزم ،سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم ل ه مێژوودا
کۆتاییان هاتووه .دیارهک ه دێریدا ب ه شێوه باوهکهی ،مارکسیست نهبوو .ههرچهنده ئهو
ی “مهرگی مارکس”
لهو کتێبهیدا هاوڕای ه لهگهڵ ئهو دهربڕین ه ڕووکهشهی که بانگهش ه 
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س دهبێت ه بنهمای کتێبهکهی .ل ه کن
دهکا .لێ هاوکاتیش خودی ئهو مهرگهی مارک 
دێریدا ئهوه مهرگی مارکس ه ک ه وهک تارماییگهلێک خۆی ب ه دیار دهخات .دێریدا تارمایی
مارکس وهک ئهو تارمایی ه وێنا دهکات ک ه خودی مارکس و ئهنگلس ل ه “مانیفێستی
کۆمۆنیستی”دا باسی دهکهن ک ه بهناو ئهوروپاوه پهرشدهبێتهوه .دێریدا وهک ناسراوه
ک ه ل ه ڕێگای ئامادهبوونی دهقی ترهوه هزرکانی خۆی تۆکم ه دهکا ،بۆی ه لهو کتێبهیدا
ئهو تارماییهی ک ه مارکس ل ه “مانیفێست” باسی دهکا لهگهڵ تارمایی هاملێتی شکسپیر
بهراورد دهکا .سهرهتای هاملێتیش ب ه تارمایی دهستپێدهکا ،ک ه پادشا کوژراوهک ه داوا
ل ه هاملێتی کوڕی دهکا تۆڵهی بکاتهوه .ب ه کورتی دێریدا لهو کتێبهیدا جهغت ل ه بههای
ئێتیک دهکاتهوه .لهوێدا دێریدا ستاییشی مارکسی ڕهخنهگر دهکا ،لێ خۆی ل ه مارکسی
بونیاتنهری سیستهمی سۆسیالیزم ب ه دوور دهگرێت .ئهوه دێریدا لهو کتێبهیدا ستایشی
دهکات ،دادپهروهریی مارکسه .هاوکاتیش دێریدا لهوێدا ڕهخنهیهکی تووند لهو دهربڕین ه
دهگرێت ک ه گوای ه سیستهمی سهرمایهداری لێبرالیزم سهرکهوت و مێژووش گهیشت ه
کۆتاییهکهی .دێریدا باس ل ه “ویژدانی بێباکی”یهک دهکا ک ه وایکردووه ئهو دۆخهی
ک “جیهانێکی بارێکخراو” ببینین.
ئێستا تهنیا وه 
دێریدا بهشێک لهو کتێبهی بۆ وهاڵمی ئهو بانگهش ه باوهی فۆکۆیاما ”،کۆتایی مێژوو”
تهرخاندهکا ،ک ه بهشێک بوو ل ه پرسیارهکانی ئێوه .دێریدا ئهو خهنی خۆشبوونهی
فۆکۆیاما ب ه ههڵهتێگهیشتن پێناس ه دهکا .ئهو ل ه وهاڵمی ئهو ڕاگهیاندنهی فۆکۆیامهدا،
وێنهیهکی تاریک لهو سیستهمهی لیبرالیزمی نوێ نیشاندهدات .لهوکاتهی که نووسهرگهل ه
لیبرال ه نوێیهکانی ڕۆژئاوا و ئهمێریکا ستاییشی “کۆتایی مێژوو”ی فۆکۆیامان دهکرد،
ی دێریدا ل ه بهرانبهر ئهو دڵخۆشبوونهی فۆکۆیاما ب ه کۆتایی مێژوو ،ب ه چهندین خاڵ
کهچ 
داهاتووی تاریکی ئهو سیستهم ه لیبرالیزمهی ک ه فۆکۆیاما ب ه سهرکهوتووی دهزانێت
دهخات ه ژێر پرسیارهوه ،لهوانه :بێکاریی ،کۆچی پهنابهران بۆ ڕۆژئاوا ،ناکۆکییهکانی
بازاڕ ،کێشهی ئهتۆم ،ملمالنێی نێوان ئێتنسهکان ،مافی گشتیی و ...تاد .گشت ئهو
پێشبینییانهی دێریداش ڕاست دهرچوون .تا ئهمڕۆش ئهو خااڵنهی ک ه دێریدا ئاماژهی
پێکردوون ل ه دوای نهوهدهکانهوه تا ئێستاش ل ه ڕۆژهڤێن.
کهوات ه “تارمایی مارکس”ی دێریدا بهرههمێک ه ب ه دژی ئهو دهسهاڵت ه ئابووریی ه
ی نویی ه ک ه ئهمڕۆ مرۆڤی بێبهاکردووه.
ئاوهزگرییهی لیبرالیزم 
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دوا جار دێریدا ب ه گشتی لهو کتێبهیدا دهخوازێ لهمهڕ چهمکهگهلێکی وهک بهرپرسیاریی،
دادپهروهریی و لێبووردهیی ،ب ه تایبهتیش ئهو دادپهروهرییهی ل ه کن مارکس ههی ه ک ه
دهکرێ ل ه داهاتوودا ڕووبدا ،دههزرێت .ههروهک چۆن مارکس بیرکردۆتهوه ک ه تارماریی
کۆمۆنیزم بهڕێوه ڕووبدات.

هاوینی  ،2011ستۆکهۆلم

ئهو سهرچاوانهی ک ه بۆ ئهو وهاڵمان ه سوودم لێوهرگرتوون ،ل ه دووتۆی وهاڵمهکاندا ئاماژهم پێکردوون.
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گفتۆگۆیەک لەگەڵ ژان بۆدریار؛
ئەوروپا  ..گڵۆبالیزەیشن  ..چارەنوسی کەلتور

مۆنیکا ساساتیلی  -زانکۆکانی فیرارا و ئیربینو لە ئیتالیا
لە ئینگلیزیەوە :عەلی زەڵمی -زانکۆی بریستۆڵ
پەیڤێکی کورتی وەگێڕ:
(بێگومان بەگشتی وەرگێڕانی کارەکانی بۆدریار بۆ هەر زمانێک ئاسان
نییە چونکە لەالیەک ئەو چەمک و تێرمانەی ئەو بیریارە بەکاردیان
دەهێنێت هەموو چەمکی ئەبستراکت ،نوێ و نامۆو ڕادیکاڵن .لەالیەکی
تریشەوە ئەو لەتەک هەریەک لە بیریارانی دیکە وەک لۆیتارد و ڕۆرتی
و جەیمسن بە ڕابەرانی بیریی پۆستمۆدێرنیزم و پۆستستراکچرالیزم
ئەژمیردرێن ،کە خەسڵەتی پارادایمی نوێ و داب��ڕان لە سیستمی
مەعریفەو بیرکردنەوەدا هەیە واتە ئەبستمۆلۆژی .بۆیە داوای لێبوردن
دەکەم لە خوینەر بۆ هەر ئاڵۆزیەک و بەکارهێنانی چەمک و دەستەواژەی
نامۆ .هەنووکە ژۆرناڵی تایبەتی ئەکادیمی هەیە لە زانکۆکانی ئەمەریکا
وئەوروپادا سەبارەت بە خویندنەوەی کارەکانی بۆدریار ،داهینانە هزری
و تیۆریەکانی لەبواری هایپەرریالەتی و کۆمەڵگەی مەسەرەفگەرا مایەیی
تێڕامانی قووڵی مرۆڤی سەدەی بیستویەکن .ئەم بیریارە لە ساڵی
١٩٦٨وە بێووچان دەنوسێت و زیاتر لە  ٣٦کتیبی باڵوکردوەتەوە،
سێ ساڵ پاش مردنیشی لەساڵی ٢٠١٠دا کتێبیکی بۆچاپ کرا بەناوی
‘ئازاری دەسەاڵت’ .ئەم چاوپێکەوتنە کورتکراوەی دیدارێکی درێژترە
لەگەڵ بۆدریار ،بەهیوای سوود گەیاندن بە خوێنەری کورد).
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چۆن ئەتوانرێت بەرەنگاری گڵۆبالیزەیشن و هایپەر کەلتور ببینەوە؟ پارێزگاری کردن
لە جۆرێک ناسنامەی لۆکاڵی و دیاریکراو ،کە ئەمڕۆ لەزۆر جێگادا جۆرێک لە گەڕانەوە
بۆی بەدی دەکرێت ،هەروەک ستراتییژکی کۆن دەبینرێت .پێشنیارەکانی ژان بۆدریار
بەشێوەیەکی ڕادیکاڵی جیاوازن ،ئەو بە گومانەوە پێێ وایە کە دەکرێت ماوە (
) distanceدروست بکرێتەوە .بۆ ئەوەی پرۆسەی گومانکاری تاقیبکەینەوە لەدژی
ئەوەی کە بۆمان دێت لەالیەن کەلتوری سوڕاوە ،لەالیەن جیهانی میدیاوە ،ئەمە ئەکرێت
ئیمە ئازاد بکات .بۆ ئەوەی بتوانین پرۆسەی گومانکاری تاقیبکەینەوە لەمەڕ ئەوەی
کە بۆمان دێت چ لەالیەن کەلتورە و یان میدیاوە ،کە ئەمە وەک شتێکی مەحاڵی
لێهاتووە .کەسمان ناتوانین هەست بەوە بکەین کە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەرکەکانمان،
نمونەی مامەڵەکردن لەتەک بەرامبەر ،ڕووبەڕوی میدیا ،وەک ئەوەی هەموو شتەکان
دەگەنە ئەو جێیە کەوەک ئەوەی لە هیچ جێگەیەکەوە نەهاتبن .گومانکاری دەتوانێ
ئەمەمان بۆ بخاتەگەڕ ،دەکرێت لەهەمان کاتدا ببێتە ستراتیژی بەرگری و هێرشبردن،
بگاتە ئەو جێگەی کە ببێتە توندوتیژی شاراوە بەهەند وەرنەگیراو .ئەم ترسەی ئێمە
ئەو ناسنامە کەلتوریانە ناگرێتەوە کە ئێمە خۆمانی دەدەینە پەنای لە بەرامبەر تەوژمی
گڵۆبالیزەیشندا ،بەاڵم لەوانەیە ئەوالوە ترمان بەرێت ،بەرەو ستراتیژیەت ،بودریار
پێشنیار دەکات ،بێگومان زۆر سەرکێشانە ترو سەرنجڕاکێش تر هەروەک دەیبینین
لەمیانی ئەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ ئەو بیریارەدا.
* تۆ پێت وایە ئەگونجێت باسوخواسی ناسنامەی ئەوروپی بکەین ،وەک هەردەم
خەڵکی دەیکات؟
ژان بودریار :من پێم وایە ئەوروپا بۆخۆی لەسەرەتادا ئایدیاک بوو ،یان خەونێک ،بگرە
یۆتۆپیایەک .لەوانەیە ئەوروپا وەک ئایدیا زیاتر پەیوەندی بە چاخەکانی ناوەڕاستەوە
هەبوو تا ئەمڕۆ .بەاڵم ئەو ئایدیایە لەڕووی ئابوریی ،و سیاسی مانای زیاتری وەرگرتوە،
ئیدی لەمڕوەوە ئەتوانین بڵێن ئەم ئامانجە وەدەست خراوە ،کێشەیەکی ئەوتۆ نییەو
بەباشی کار دەکات .واتە لەڕووی بازاڕەوە سەری گرتوەوە بەباشی ،ئیدی ئەمە الیەنی
جیهانگیریە ،کە ئەوروپا تەنها مۆدێلێکی بچوکیەتی .بەروونتر قسەبکەین ،من زۆر باوەرم
بە ئەورپا نییە .لە وردبونەوە لەمەڕ ناسنامەی ئەوروپی ،یەکەم ،هەر خودی ناسنامە
جۆرێکە لە یوتۆپیا .ئەو جێگایە کە مرۆڤ پەنای بۆ دەبات کاتێ هیچ جیاگەیەکی
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تری نییەو و هیچ شتی دیکەی نەماوە بیکات .هەتا ئەوجێیەی هەیبەت و سەروەری
هەبێت ئیدی پێویست ناکات یەک بێت و ناو لەخۆی بنێ :من ئەوەم ،ئەوە ناسنامەی
منە ،من وجودم هەیە ،من هەم و لێرەم .بەڕاستی کاتێ کەسێک بوونی هەیە و ،ئیدی
سەروەری و هەیبەتی خۆی هەیە وەک بنەما ،ئیدی چ پێویست بە شوناسنامە ناکات.
ناسنامە بەهایەکی الوازە ،واتە جۆرێ لە بەهای وێنەی حەشارگە .ئەمڕۆ بەمشێوەیە
کە ئەوروپا بنیاتنراوە.
من نمونەیەکم هەیە لەمبارەوە ،چەند ساڵێک لەمەوبەر من سەردانێکی شاری ڤینسیام
کرد بەمەبەستی کۆبونەوەیەک لەسەر ناسنامەی کەلتوریی ئەوروپی .من ئەتوانم بڵێم
کە هەستێکی وام هەیە هیچ لە ئەوروپیەکان بەوە قایل نین ،ئەوان نەیان دەزانی ئەوان
کێن ،بگرە ئەوان نەیان دەتوانی خۆیان بناسنەوە .کەچی لەبەرامبەردا ،بەالی بۆرخیسی
ئەرجەنتینەوە،ناسنامەی ئەوروپی بوونی هەیە ،ئەو دەزانێت کە شتی لەوجۆرە هەبووە،
چونکە پێشتر ئایدیایەکی بەهێز و کاریگەر بووە .هەمان شتیش ڕاستە بۆ واڵتانی
ئەوروپای ڕۆژهەاڵت :ئەوان ئەو شتە دەبینین کە پێدەوترێت ئەوروپا،چونکە پێویستیان
پێیەتی ،بە تەوسەوەن بۆی ،لەکاتێکدا واڵتانی ئەورپای ڕۆژئاوایی ئەو ویست و
ئارەزوەیان بۆی نییە.
*ئەتوانین پێ لەسەر ئەوە داگرین کە تۆ لەو کتێبیەتدا کە نووسیوتە لەمەڕ ئەوروپا
کە لەچەند وتارێکدا بەناوی ‘ئەمەریکا’ باڵوت کردوەتەوە ،لەوێدا هاتوە کە بەبەردەوامی
‘ئەویدی ‘ ئەمەریکا بریتیە لە ئەوروپیەکان ،هەروەها پێ لەسەر ئەوە دادەگریت کە
هەرگیز نە فەرەنسیەکان و نە ئیتالیەکان و نە ئینگلیزەکان ‘ ئیمە ‘ دروست ناکەن
واتە ئەوروپیەکان.
ژان بودریار :لەڕاستیدا ئەوە جۆریکە لە تەناقوز ،ئەوروپا ئەیەوێت لەهەمان کاتدا خۆی
بوێر بکات ،واتە بوێر کردنی ئەوروپا لە گڵۆبالیزەیشن ،بەتایبەتی فەرەنسا ،بەاڵم
ببێتە هێزێکی گڵۆباڵیش ،هەر ئەمەیە دەبێتە جۆرێک لە هێزی بەرامبەر بە ئەمەریکا،
واتە ڕکەباری ئەمەریکا .لێرەدا چەندین ئاڵۆزی و باری سەرلێشێواوی هەیە .ئەوروپا
ئەتوانێ جارێکی دیکە بەها کۆنەکانی خۆی بهێنیتەوە و ئاکتیڤ بکاتەوە ( وەک
ئەوەی ئێمە هەردەم ئەوە دووپات دەکەینەوە :ئێمە مێژوومان هەیە بەاڵم ئەوانی دی
مێژوویان نییە) ،لەراستیدا من تێناگەم لەمجۆرە شتانە چ داهێنانیکمان پێدەبەخشن.
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لەگەڵ ئەوەشدا من وانازانم پرسیارەکە پەیوەندی هەبێت بە ناسنامەوە .ئەمەریکیەکان
بۆ نمونە ناسنامەکەیان کێشەدار ناکەن ،ئەوان ئەمەریکین ئیتر ئەوە هەموو شتەکەیە.
* لە کتیبی ئەمەریکا دا ،ڕووی ئەوروپا وەک شتێک پێچەوانەی گڵۆبالیزەیشن
دەردەکەوێت و پێچەوانەی کاراکتەرەکانی .ئیدی ئەکرێت ئەوە بوترێت کە هەموو ئەو
ڕەگەز و توخمانەی تۆ باست کردون لەشوینی تردا لەمەڕ باسکردنی جیهانی سەردەم
و کەمالیات ،هایپەرریالەتی ،وادیارە هەموو ئەمانە بەتەنها لە ئەمەریکا ڕوودەدەن.
لەبەرامبەردا وێنەی ئەوروپامان هەیە زیاتر ڕۆمانسی ،واتە مۆدێرنەی ڕۆمانسی ،بەاڵم
دوور لە هایپەر ڕیالەتی .من پێم وایە جۆرە دیدگایەکی لەم بابەتە تەنها لەدوتۆی ئەم
کتیبەدا بەدی دەکەیەن.
ژان بودریار :بەڵی ،ئاسانە ئەوهەستە دروست ببێت ،بۆ نمونە لە فەرەنسا چۆن
ناسنامە بونیاتنراوە دژ بە ئەمەریکا ،وەک مۆدێیلێکی بەرامبەر بە مۆدیلی ئەمەریکی.
لێرەدا شتێکی ناڕۆشن هەیە ئەبێت لێرەدا جەختی لەسەر بکەینەوە .ئەمەریکا تێوەگالوە
بە گڵۆبالیزەیشنەوە ،هەرچەند ئەمەریکاش وەک زۆربەی واڵتانی تر قوربانی دەستی
گڵۆبالیزەیشنە .بگرە هەموو جیهان بووەتە پنتی گڵۆبالیزەیشن .ئیدی لەم چوارچێوەدا،
وا دەردەکەوێت ئەوروپا و بەتایبەتی فەرەنسا ،جۆرێکن لە بەرهەمی الوەکی ،کااڵی
گڵۆباڵزەیشنە .هەروەک هەموجار ،ئەوروپا هەمان ڕێگای ئەمەریکای گرتە بەر ،بەاڵم
هەمووجار دوا دەکەوێت بەتایبەتی لەڕووی مۆدێرنەوە ،هەموجار زیاتر لە بیست ساڵ
ل��ەدواوە یە ،وە هەرگیز ناگەن بە مۆدیلی ئەمەریکی ،واتە ئەو مۆدیلەی کە النی
کەم مافی ڕەسەنایەتی جیهانگیری هەیە .لەڕاستیدا مۆدیلی گڵۆبالیزەیشنی ئەمەریکی
سەرزەوی ڕاستەقینەی گڵۆبالیزەیشنە ،یان وا دەردەکەوێت هەر بێ جیگە یە ،بەاڵم
ئەمە بابەتی ئەو نییە یاخود ئەدای ئەو نییە ،گڵوۆبالیزەیشن ستراتیژیەتی نییە ،ئەو
گەشە دەکات بەشێوەیەک کە ڕیگەی لێ نەگیرێت .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،ئاڵۆزی و
گرفتەکە لە ئاستێکی تردایە ،نەک تەنها لە نێوان ئەمەریکا و گڵۆبالیزەیشن ،بەڵکو
لە نێوانی گڵۆبالیزەیشن و چەمکی بازاڕدا .لێرەدا ،بەالی منەوە شتێکی تەوا جیاوازە.
مۆنیکا ساساتیلی :ئێوە چۆن پەیوەندی نێوان ئەو ئەوروپایە ،وەک ئایدیا و وەک
فەزایەکی کەلتوریی لەگەڵ ئەوروپای بەدەزگا و دامەزراوەیی کراو ،بۆ نمونە یەکیەتی
ئەوروپا هەڵدەسەنگێنن؟
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ژان بودریار :من کەمتر ئاگام لە دامەزراوەیە ،من زۆر متمانەم پێیان نییە .هەرچی
دەربارەی ئەوروپایە ،من هەستێکی وام هەیە کە وەک بڵێی ئەمە جۆرێکە لە یەدەگ،
دروستکردنی ئەوروپا تەنها بەروکەشە .یورۆ باشترین نمونەیە لەمڕوەوە ،ئەوروپا
بەشێوازیکی فیدراڵی دروست نەبووە ،بەاڵم سەیر دەکەیت لەنێوانیاندا یەکجۆر سکەو
پارەی هاوبەش هەیە ،لەبەرامبەر ویستی هەر واڵتێک .جۆرێک لە پارەی هاوبەش هەیە،
واتە شتێکی نایاب ،کە وا دەخوازرێت ئەمە سەر بکێشێت بۆ دروستکردنی ئەوروپایەکی
سیاسی .بەاڵم من وا نایبینم ،ئەوروپای هێشتا بوونی نییە ،بەاڵم پارەیەکی ئەوروپی
بوونی هەیە .یان با بڵین ئەوروپا هەیە بەاڵم تەنا لەڕووی دامو دەزگاوە واتە لوتکە
و کۆبونەوەکان بەتەنها بوونی هەیە ،بەاڵم ئەمە گەرەنتی ئەوە ناکات کە هەڵچوون
داچوون نەکات ،هێچ شت لەوە دڵنیامان ناکات کە ڕۆژێک ئەڵمانیا نەکشیتەوە و نەڵێت
من ئەگەرێمەوە بۆ پارەی مارک.
* بێگومان وایە ،بەاڵم ئەمەی تۆ ئەڵێت بەهیچ شێوەیەک لە ڕێککەوەتنامەکانی
ئەوروپادا نەهاتوە.
ژان بودریار :زۆر ڕاستە ،بەاڵم کێ دەزان��ێ ،چونکە ئەزانی ئەمە وەک ئەوروپای
تەکنۆکراتی وایە .بەاڵم زۆر ئاشکرایە وەک جەماوەر وەک خەڵک خۆیان دەلێن ،ئەوان
ئیتر هاواڵتی ئەوروپی نین .تەنانەت لە فەرەنسا ئەنجامی ڕیفراندۆم دەربارەی چونە ناو
یەکیەتی ئەوروپاوە پەنجا بە پەنجا بوو ،لەوانەیە ئەمڕۆ بکریتەوە لەوەش کەمتر بێت.
لەڕاستیدا بارێکی شیزۆفرۆنیە ،شتێکە زیاتر بوونی هەیە لە هایپەرریالتییدا.
* بەهەرحال ،ڕێکخراو و دەزگاکانی یەکیەتی ئەوروپا کار لەسەر ئەوە دەکەن یان پێ
لەسەر ئەوە دادەگرن کە بواری کەلتورێکی هاوبەش بدۆزنەوە ،هەتا بتوانن لەو ڕوەوە
برەو بدەن بە ئاگاهتنەوە و هۆشیاری ئەوروپیانە.
ژان بودریار :ئەوە وایە ،بەس من نازانم چۆن ئەوە برەوی پێدەدرێت .بۆ یەکگرتنی
کۆهەستی و هاوبەشی پێوستی بە دروستکردنی شوناس هەیە ،ناسنامە بریتیە لە
یەکگرتنی هاوهەستی .ئەگەر ئێمە ئەمەریکا وەرگرین ئەوا هەرگیز لەوێ یەکگرتن
نەبووە ،لەوێ ویالیەتەکان سەربەستیان هەیە ،بەڵکو تاکەکان سەربەستی زۆریان
هەیە لەبەرامبەر دەزگاو دەسەاڵتەکاندا و ئەمەش لە ڕێگایەکی کۆنترۆڵ نەکراوەوە
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ئەگوزەرێت.لەوانەیە ئەمە لێرە قورستر بێت ،بەاڵم کاریکی ئالەوجۆرەیە ،وە بە خێراتر
پێشدەکەوێت لەوەی کە ئێستە هەمانە لەم پرۆسەی بەدیمۆکراتیزەکردنە جەماوەریەی
لە ئەوروپادا.
لەمەش زیاتر ،هەرچی دەربارەی پرسی کەلتورە ،هەنوکە ،ئەمڕۆ کەلتور چ مانایەکی هەیە
ئەگەر نەتوانێ جێگرەوەیەک بۆ ناسنامەی سیاسی بدۆزرێتەوە؟ کاتێ وزەی سیاسی،
سیاسەتی ڕۆژانەو واقعی ،بوونی نییە ،ناتوانین بیبینین ،کەلتور دەبێتە جێگرەوەی.
ئیتر کەلتور دەکرێتە جۆریک لە شلە کە هەمووان بەئاسانی و یەکسانی بەشداری
دەبین تیایدا .هەنووکە ،من وا نازانم کەلتوری ڕاستەقینە ئەو شتەیە کە هەموان بە
دیمۆکراتی و یەکسانی بەشدارین تیایدا ئیتر لەهەر ڕیگایەکەوە بێت ،لە میدیادا بۆ نمونە.
ئەمەیە کەلتوری زیادەڕۆ ،یان هایپەرکەلتور ،کە بەڕوونی دەبێتە شوینێک ،شوێن-کاتی
ئەبستراکتی یۆتۆپیا ،بەجۆرێ لە ڕیگەی کەلتورەوە ،ئەشی بگەیت بە سیاسەت ،بەاڵم
لە واقیعدا کەلتور جێگای سیاسەتی بزربوو ئەگرێتەوە .ئیتر ،ئەمە سەر ناکێشێت بۆ
سیاسەت ،لێرەدا جۆرێک لە چەند الیەنی کەلتوری هەیە ،هەروەک چۆن الیەنی ئابوریش
یا بازاڕ بوونی هەیە ،واتە لەوێدا بازاری کەلتور هەیە هەروەک جۆن بازاڕی هاوبەش
هەیە ،بازاڕی کااڵ گۆڕینەوە.
* لەکتێبی ئەمەریکا دیسانەوە تۆ باسی تایبەتمەندی ئەوروپات کردوە لەبەرامبەر
ئەمەریکادا ،ل��ەرووی چێژەوە (بەشی چ��وارەم) .تۆ پێت وایە کۆهەستی چێژ الی
ئەوروپیەکان ڕۆلی هەبێت لە بونیاتنانی ناسنامەی ئەوروپی؟
ژان بودریار :من نازانم ،چێژ سەربە مەملەکەتی هەستەکانە ،لە جوانیەکان ،ئایا کاریگەری
هەیە لە دروستکردنی ئەوروپادا؟ ئایا کۆهەستی چێژ ئەسلەن بوونی هەیە؟ من کەمێک
بە گومانم چونکە چێژ شتێکە تایبەتە بە خود .بەاڵم ئەو هەستەم ال دروست بووە کە
ئەمڕۆ هەندێ الیەنی چێژ وەرگێڕدراوەتەوە سەر مۆدەو فاشن ،کە ئەمە نێونەتەوەی
وبە نێودەوڵەتیکردنە .هەروەها چێژ لە مەترسیدایە ،ئەشێ ئەوە ڕاست بێت چیژ
بەجۆرێک باشتر بەرگری بکات .ئەشێ هەندێ شت هەبن باشتر بەرگری بکەن ،بۆ
نمونە زمان ،من بڕوام وایە زمان زۆر بەچاکی بەرگری دەکات .بەهەمان شیوە چێژیش
بەاڵم گەرەکە ڕوونی بکەینەوە کە مەبەستمان چیە لە چێژ ،چێژ لەڕووی دابونەریتەوە
بە چاکی بەرگریکەرە ،تەنانەت لە برۆکسل ئەیانەوێت پەنیری فەرەنسی لەناو بەرن.
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چێژی جوانی وەرگێڕراوەتە سەر پرۆسەیەکی کۆیی ،ئیدی ئەوە پرسیارێکی قورسە .لە
ئەمەریکا کێشەی چێژ چیدی بوونی نییە ،ئیدی کەس ئەو پرسیارە ناکات ئەری ئەوە
چێژی هەیە یان نەو .واتە ئەو چەمکە بەشێک نییە لە کەلتوری مۆدێرن .هەنووکە چێژ
و ڕەنگ ،هەتابێت پالنی بۆ دادەنرێت و کۆنترۆڵ دەکرێت ،بەاڵم ئەمە بێگومان شتێکی
نزمە .کەواتە پێویستمان بە داهێنانیک هەیە سەبارەت بە چێژ و ڕەنگ.

لەراستیدا ئان و ساتێکی زۆر گرنگ و بەچێژە .بەاڵم هەنووکە ،بەهۆی گڵۆبالیزەیشنەوە،
هەموو جیاوازیەکان کاڵ دەبنەوە و نامێنێن ،یاخود یارکردن بە جیاوازیەکان ،لەراستیدا
چیدی بەریەککەوتن نەماوە و اتە کەلتوری جیا .ئێستا کەلتورەکان کێ بەرکێ دەکەن،
ئەوان نابێت خۆ گونجاندن ئەنجام بدەن ،هەرگیز گونجاو نییە کە کەلتورەکان خۆ
بگونجێنن ،هەروەها گونجاو نییە زمان خۆی بگونجێنێت .ئەوان زۆرجار بەیەک ناخۆن
بگرە دژایەتی یەکدیش دەکەن .ئاڵوگۆڕ پێوستە ،ئەشێ پەیوەندی هەبێت لەنێوانیاندا،
بەاڵم کاتێ کە هەر کەلتورێک پارێزگاری لە لەتایبەتمەندی خۆی بکات .من تێدەگەم
لەو کەسانەی دەجەنگن بۆ کەلتورەکانیان ،بۆ پارێزگاری کردن لە زمانەکەیان ،من لێان
تێدەگەم ،تەنانەت لەوەش دەگەم کە دەیانەوێت سکەو پارەی خۆیان بپارێزن .لەڕاستیدا
من لەوە تێناگەم کە خەڵکی بۆچی بەرگری لە سکەو پارەی تایبەت بەخۆیان ناکەن،
چونکە لەڕووی سیمبۆلەوە ( نەک لەرووی ئابوریەوە) سکە زۆر گرنگ و پڕبایەخە.

*ناسنامە بەتەنها کێشەیەک نییە بۆ دامودەزگاکانی یەکیەتی ئەوروپا ،چەندین بیریارو
نوسەریش ،لەناویاندا تۆ ،نیگەرانن بەرامبەر پرسی شوناس .تۆ بڕوات وایە کە ئەمجۆرە
لە نیگەرانی و خەمە پەیوەندی بەوەوە هەیە کە ئیتر کەلتور بووەتە جۆرێک لە کااڵ و
شتومەکی خاڵی لە سیمبۆل ،هەروەک ئیوە ئاماژەتان بەمەکردوە لە کتیبی ؛ ئاڵوگۆڕی
سیمبۆلی و مردن ()١٩٩٣؟
ژان بودریار :بەڵی ،لەوانەیە .هەرچەندە لەوێدا هەوڵی دی��اردەی دووفاقی هەبێت
لەهەموو کەلتورەکاندا ،لێان گەڕێ با پەیوەندیان هەبێت ،ئەمڕۆ کەلتور بووەتە کردەی
پەیوەندیگرتن .بەالی من ئەمە بە تەواوەتی لەناوبردنی خودی کەلتورە .هەڵبەت هەروا
سانا نییە بەرگری بکەین لە کەلتور ،ئەوەی کە لەرووی ئەنسرۆپۆلۆژیەوە شتێکی
ناوازەیە .کەلتور بۆخۆی شتی ناوازەیە ،هەروەک زمان وایە ،هەموو زمانێک جیهانی
خۆی هەیە ،واتە سیمبۆلی گەردوونی تایبەت بەخۆی کە ناکرێت بەراوردیان بکەیت
لەتەک ئەوانی تر ،وەیان ئاڵوگۆڕناکرین .بەاڵم ئەو کەلتورەی ئێمە ئەمڕۆ دەست و
پەنجەی لەتەک نەرم دەکەین و مامەڵەی لەتەک دەکەین هەروەک زمانێکی ئەبستراکتی
داهێنراو – بەڵی هەروەک پێشتر ئەمە ڕوویداوە دروستکراوە ،زمانێکی دەست کرد،
زمانیکی ژمارەیی -بەراستی کەلتور هەنووکە بووەتە جۆرێک لە ئاستێکی نزمی کااڵی
هاوبەش لە بازاڕدا .ئیدی کەلتور وەرچەرخاوەتە سەر سادەترین بواری ،هەروەها دووبارە
دروستکراوەتەوە ،بووەتە بەرهەمێکی دانراو .هەر لەبەر ئەم دانان و داهینراویەتی کە
بووەتە کااڵیەکی جیهانی لەبازاردا.
هەڵبەت ساتەوەختی گرنگ و زێڕین هەن بۆ کەلتور نەک هەر ساتەوەختی ناوازەیی
و لۆکاڵی بەڵکو بگرە ساتەوختی گەشداری کەلتوری یونڤرساڵی .لەڕاستیدا لەنێوانی
سەدەی حەڤدەهەم و نوزەهەمدا بوو دیسان .لێرەدا ئێمە ئاڵوگۆڕ بەدیدەکەین ،کەلتورەکان
بەریەکتر دەکەون ،وە هەروەها بەهەند وەرگرتنی دەرکەوتەی کەلتورە سەرەتایەکان،

* گەر بگەڕینەوە بۆ وێنەو سیمبۆلەکان ؛ هەموجار تۆ ئاماژە دەکەیت بۆ گەڕانەوە
بۆ چەمکی جوانگەرایی لە میانی ژیانی ڕۆژانەدا .بەالی منەوە وا دەردەکەوێت کە
چەمکێکی دیکەیە ،وەک زۆر باس کراوە ،ڕێژەیەک لە جۆری ناجوانییەک ،تەمومژی
هەستەکان ،کە ئەمەش ڕێگر لەبەردەم پرۆسەی هەستداری و ئاگایی دا دروست دەکات؟
ژان بودریار :لەڕاستیدا زۆرجار کە باسی ئەو چەمکە کراوە زیاتر مەبەست پێی ناجوانی
بووە نەک جوانگەرایی .بەاڵم لەسەرێکی دیکەیشەوە ئەی خودی جوانگەرایی چییە؟
جوانی ئەمڕۆ جۆرێکە ل ه ئاڵۆزی ،هەروەک ئابوریی .ئەمجۆرە لە جوانیگەرایی یەکسان
بووەتەوە بە ئاسایی بوونەوە .بۆیە کاتی جوانی لە هەستێکی قووڵدا وەربگرین ،ئیدی
بۆشاییەک هەیە ،شتێک هەیە کە جوانی هەڵدەسەنگێنێت ،هەروەها چێژ هەیە ،ئەمە
ئەوەیە کە هەڕەشەئامێزە .ئایا دەکرێت جارێکی تر ئەمە دەست بخرێتەوە؟ بەڵی وا
ئەخوازم ،بەاڵم ئەمڕۆ مەترسیەکە ئەوەیە کە دابخزێنە نێو مۆدێلی جوانیەوە .ئیدی
بەجۆری لەجوانی کە چیتر پەیوەندی نییە بە چێژی تایبەتی کەسی ،هەڵسەنگاندنی
کەسی ،بەاڵم دەربارەی مۆدێلەکان .هەر لەبەر ئەمەبوو ئەو ماوەیەمان وون کرد،
بەتەنها یاریکردن لەگەڵ مۆدێل دا ماوەتەوە .کاتی یەکێک هەڵدەستێ بە کۆپی
کردنی کەلتوری ،هەروەها کۆپی کردنی جوانیش ئەنجام دەدات لەهەمان کاتدا .ئەمڕۆ
درێژکردنەوەی کەلتور مانای جۆرێک لە درێژکردنەوەی جوانیی بێ ئەرزشە ،بەشێکە لە
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ڕاستکردنەوەی سیاسی .کۆمپانیاکان ئەمڕۆ جۆریک لە ڕەمزی دەوڵەمەندیان بۆخۆیان
بردوە ،نیشانەی ناسنامەیی ،بەرەوپێشردنی کەلتوری .گەورەترین مەترسی ئەمڕۆ
ئەمجۆرە لە جوانیگەراییە .وەک دەڵێن :هەمووی بووەتە بازاڕ ،ئابوری ،نرخ ،هەمووی
بوەتە کااڵ و شتومەک ،کە جوانی لەخۆ گرتوە .بەاڵم لەبری ئەمە من دەڵێم ترسناک
ترین مەترسی بریتیە لە هەموو شتومەکی ئەمڕۆ خۆیان بە جوانی دەنوێنن ،واتە
ئەوجۆرەی لە شەرعیەتی کەلتوری کە هەر ئەمەشە خودی گڵۆبالیزەیشن.
بێگومان هەموو ئەمانە یارمەتیمان نادەن بۆ ئەگەری دۆزینەوەی ڕەهەندی ماوە،
ڕەهەندێک کە بەراستی لەتوانیدایە جۆریکی تر و سیناریۆیەکی تر بەرهەم بهێنێت.
هەڵبەت هەتا ئێمە واقیعمان هەبێت لەبرامبەریشدا وێنەمان هەیە ،کەئەمەش جۆرێکە
لە ئەگەری ماوەی جوانی و ئەگەری پاکی و پاکیزەیی جوانی .لە هایپەر ڕیالدا (
ڕیالەتی زی��ادەڕۆ) ئەمە زیاتر ئاڵۆز دەردەکەوێت چونکە ڕیالەتی خەیاڵش قووت
ئەدات .لە هایپەر ڕیالەتیدا هەموو شتێک وەک واقع دەردەکەوێت ،ئیتر ماوە بە ئاسانی
دەستنیشان ناکرێت.

سەرچاوە:
:)European Journal of Social Theory 5(4
Sage Publications: London, Thousand Oaks, CA and
New Deli
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گفتوگۆ لەگەڵ فرانسیس فۆکۆياما؛
بهجیهانیبوون

سازدانی :ڕامین جەهانبەگلو
ل ه فارسییهوه :ئازاد بهرزنجی
* بهڕێز فرانسیس فۆکۆیاما ،ئێوه لهساڵی 1952دا ل ه شیکاگۆ
ل ه دایک بوون .بڕوانامهی بهکالۆریۆستان ل ه فهلسهفهی کالسیکدا ل ه
زانکۆی کۆرتل و بڕوانامهی دکتۆراشتان ل ه زانست ه سیاسییهکاندا ل ه
زانکۆی هارڤارد وهرگرتووه .وهکو شارهزایهکی پسپۆڕ ل ه کاروباری
یهکێتیی سۆڤێتدا؛ لهگهڵ دهزگای((ڕهند))دا کارتان کردووهو ئێستاش
ل ه کۆلیجی لێکۆڵینهوه پێشکهوتووهکانی نێودهوڵهتی ل ه زانکۆی((جۆن
هۆپکینز)) وانهی ئابووریی سیاسی دهڵێنهوه .پرسیارهکهی من ئهوهی ه
ک ه چ شتێک وای ل ه ئێوه کرد ل ه لێکۆڵینهوه کالسیکهکان و فهلسهفهوه
ڕوو بکهن ه زانست ه سیاسییهکان و پهیوهندیی ه نێودهوڵهتییهکان؟
فرانسیس فۆکۆیاما :بهڵێ ،من قوتابیی ئ��االن بلووم ب��ووم .ئهو
تیۆریسنێکی سیاسیی ه ک ه کتێبێکی بهناوبانگی بهناوی((کۆتایی هزری
ئهمریکایی)) نووسیبوو .بلووم خۆی قوتابیی لیو شتراوس بوو و ههر وهکو
خۆشتان دهزانن لیو شتراوس یهکێک ه ل ه ڕوخساره دیارهکانی فهلسهفهی
سیاسی ل ه سهدهی بیستهمدا .ئهمان ه ههردووکیان ،بهشێوهیهکی زۆر
جیددی بایهخیان ب ه مهسهلهی فهلسهفهی خۆرئاوا داو پرسیاری ل ه
چهشنی((:ئایا ڕێگایهکی ئهقاڵنی بۆ لێکگهیشتن و پهیبردن ب ه بوون
ههیه؟)) و یان((باشترین ڕێگای ژیان ل ه کۆمهڵگایهکدا چییه؟)) یان
خست ه ڕوو .بهالی ئهو دووانهوه ،فهلسهفهی خۆرائاوا لهسهدهی بیستدا
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گهیشتبووه((کۆتایی مهرگبار))ی خۆی .بهو مانهیهی ک ه ئهو پرۆسهیهی ل ه فهلسهفهی
ئهکادیمی و زانکۆیی بریتانییهوه دهستی پێ کردووه و ل ه فهلسهفهی شیکاری و یان
ل ه نهریتی فهلسهفهی هایدیگهری و ڕێژهگهرایی کهلتووریدا ،ک ه خۆی بهشێوهیهکی
بنهڕهتی ههڕهشهی ل ه ئهقاڵنیهتی خۆرئاوایی دهکرد ،گهیشتبووه کۆتایی و خاڵی
وهستان .لیو شتراوس ئهم پرۆسهیهی ب ه قهیرانی مۆدێرنێتی ناودهبرد و زۆربهی
کاتی تهمهنی خۆی بۆ دۆزینهوهی ڕێگای دهرچوون لهو قهیرانهو دۆزینهوهی پایهیهکی
ئهقاڵنی بۆ بیروباوهڕو کۆمهڵێک بههای دیاریکراوی خۆرئاوایی تهرخان کرد .تێڕوانینی
ئاالن بلووم و ب ه شێوهیهکی گشتی بیرکردنهوهی ههردووکیان لهسهر ئهوه بهند بوو
ک ه بۆ پهیبردن ب ه قهیرانی مۆدێرنێتی پێویست ه ل ه فهلسهفهی کالسیک و کهلهپووری
فهلسهفیی خۆرئاوا( ل ه ئهفالتوون و ئهرستۆ بهدواوه) بکۆڵینهوه .ههر بۆی ه منیش بۆ
ئهوهی ئهفالتوون و ئهرستۆ ب ه زمانی ئهسڵیی خۆیان بخوێنمهوه ،خۆم فێری زمانی
یۆنانی کرد .ل ه قۆناغهکانی ماستهرو دکتۆرادا؛ چهندین ساڵ خهریکی لێکۆڵینهوه ل ه
ئاسهواره کالسیکهکان بووم .بهاڵم وهختێ سهرگهرمی دکتۆراکهم بووم،دهبووای ه کارێک
بکهم .بهمجۆره چووم ه بوارێکهوه ک ه لێکۆڵینهوهی پراکتیکانهتری تیا ئهنجام دهدرا،
بهاڵم ههرگیز پهیوهندیم لهگهڵ فهلسهفهدا نهبڕی.
من دکتۆرانامهکهم لهسهر((سیاسهتی دهرهوهی سۆڤێت ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاست))
دا نووسی و تا دهساڵ دوای ئهوهش لهگهڵ دهزگای((ڕهند)) دا هاوکاریم کرد که
دهزگایهک ه سهر ب ه بواری فیکریی ه ل ه کالیفۆرنیادا .ل ه بنهڕهتدا کاری من بهدواداچوونی
مهسهلهکان و لێکۆڵینهوهی سیاسهتی دهرهوهی سۆڤێت بوو .بهاڵم وازم ل ه فهلسهف ه
نههێناو ڕۆژێکیان ک ه وتارێکی گۆرباچۆڤم لهساڵی 1988دا خوێندهوه؛ سهرلهنوێ ڕووم
کردهوه فهلسهفه .ئهو وتبووی ک ه ماهیهتی سۆشیالیزم ل ه بنهڕهتدا ڕکابهرییه .منیش
بهیهکێک ل ه هاوکارهکانی خۆمم وت((گۆرباچۆڤ ک ه وا دهڵێت؛ کهوات ه ئهم ه مانای
وای ه ک ه ئێم ه گهیشتووینهت ه کۆتایی مێژوو )).ههر وهکو دهشزانن ئهم دهستهواژهی ه
هی هیگڵهو ئهمهش ل ه شوێنێکدا بهکارهێناوه ک ه باس ل ه هێنانهکایهی سیستمێکی
سیاسی دهکات بۆ ڕێکخستنهوهی جیهانی ئهقاڵنی .ڕووداوهکانی ئهو کات ه لهسهر ئاستی
نێودهوڵهتی؛ دووباره منیان بۆ فهلسهف ه گهڕاندهوه.
* بهم پێیه ،بهشێوهیهک ل ه شێوهکان کاری فیکریی ئێوه لهسهر سیاسهت ل ه پهیوهندیی ه
نێودهوڵهتیهکاندا مۆرکی فهلسهفهی بهخۆوه گرتووه  .کتێبهکهی ئێوه بهناوی((کۆتایی
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ک ه لهدوای دیموکراسی لیبراڵی بۆرژواوه قۆناغێکی تر ههی ه و ئهویش((سۆشیالیزم))
ه .ل ه گۆشهنیگای ئهوانهوه((سۆشیالیزم)) ئهو شوێنهی ه ک ه ئاراستهی مێژوو بهرهو
ئهوێ دهچێت .من لهو وتارهدا ک ه ل ه ساڵی 1989دا نووسیومه؛ وتووم ه ک ه چیتر ئهو
گۆشهنیگای ه ڕاست نییه ،لهبهرئهوهی ئهو پێشکهوتن ه بهرهو سۆشیالیزم ناڕاوات .هیچ
ئاکامێکی تریش نهماوه تا کهسێک بیهوێت بڵێت ک ه ئێم ه پاش تێپهڕکردنی دیموکراسی
و سهرمایهداری ،بهرهو ئهوێ دهچین .لهم ڕووهوه بوو ک ه من دهموت ئێم ه ل ه کۆتایی
مێژووداین .بهمهش من نهمویستووه پێشبینیی ئاینده بکهم .ئایندهبینی ل ه بنهڕهتدا
خهسڵهتێکی هیگڵییان ه نییه .من الفی ئهوه لێنادهم ک ه قۆناغێکی کامڵی ئهقاڵنییهت
ههی ه ک ه بههۆیهوه دهتوانین ههموو شتێک ڕوون بکهینهوه و ناشڵێم ک ه ئیدی دڵنیاین
لهوهی هیچ پێشکهوتنێک ڕوونادات .ئهم ه تێڕوانینی من نییه .بهاڵم وایدهبینم ک ه ئهگهر
ئێم ه تێگهیشتنێکی ئهزموونیی ڕاستهقینهمان بۆ جیهان ههبێت ،دهتوانین بڵێین ک ه
جێگرهوهیهکی دڵنیا و بههێزی بونیادهکانی مۆدێرنێتی ل ه ئێستادا بۆ دیموکراسی لیبراڵ
و سهرمایهداری نییه.

مێژوو)) و ههروهها ئهو وتارهش ک ه بهو بۆنهیهوه نووسیتان ،دوو تێڕوانینی جیاواز بۆ
جیهان دهخهن ه ڕوو .ل ه سهرێکهوه ،ئێم ه فۆکۆیامای شیکهرهوهی سیاسی دهبینین ک ه
دۆخی جیهان لێکداوهتهوهو ل ه سهرێکی تریشهوه ،فۆکۆیامای فهیلهسووفمان ههی ه ک ه
تهواو کار لهسهر تێڕوانینیی فهلسهفی هیگڵیی ه نوێیهکان دهکات ل ه پڕۆسهی مێژوودا.
ڕهنگ ه ڕوونترین مهسهل ه ل ه فهلسهفهی مێژووی هیگڵدا ههمان ئهو ئازادیی ه پێویست ه
بێت ک ه سیستمی فهلسهفیی ئهو بههۆیهوه حوکم دهکات و کهسێک ک ه بهفهلسهفهکهی
ئهو ئاشنا نهبێت و ههروهها ئهوانهش ک ه دژ ب ه ڕێسکانی ئهون ،ب ه نائازاد لهقهڵهم
دهدرێن .ههر وهکو هانز بلوومهن بێرگیش وتوویهتی((:ئهگهر مێژوو مهبهستێکی کۆتا
و خۆبهخۆی ههبێت ،لهم حاڵهتهدا ئهو کهسانهی ک ه باوهڕیان وای ه ئهو مهبهست ه دهزانن
و الفی وهدیهێنانی دهدهن ،پاساودراو و ڕێگ ه پێدراون ک ه لهبری ههموو ئهو کهسانهی
تر ک ه ئهو مهبهست ه نازانن ،بڕیاڕ بدهن)).
فرانسیس فۆکۆیاما :ل ه هزری هیگڵدا ،دوو الیهنی جودا و جیاواز ههیه .الیهنێکیان
بریتیی ه لهو باوهڕهی ک ه شتێک ههی ه پێی دهوترێ مێژوو و دهکرێ ل ه شێوهکانی
ژیانی کۆمهاڵیهتی و بونیاده سیاسیهکان و کۆمهاڵیهتیهکاندا پێشکهوتن بهدی بێت.
الیهنهکهی تریش ئهو باوهڕهی ه ک ه مێژوو ل ه ئاستانهی کۆتاییدایهو ئهم پرۆسهیهش ل ه
ههندێ قۆناغدا ب ه کۆتایی گهیشتووه .ئهم دوو الیهن ه ل ه بهش ه ههستیارو ڕهخنهییهکانی
سیستمی فهلسهفیی هیگڵن .من بڕوام وای ه ک ه ژمارهیهکی زۆری خهڵك ،بهگوێرهی
الیهنی یهکهم ،هیگڵیین ،ل ه بهرئهوهی باوهڕیان ب ه پرۆسهی نوێکاری ههیه ،تهنانهت گهر
خۆشیان ب ه هیگڵی نهزانن .ئهوان ه باوهڕیان وایهک ه نوێکاری(مۆدێرنیزهیشن) پرۆسهیهکی
ڕێک و هاو ئاههنگهو دهیانهوێ تیایدا بهشداری بکهن.
الدێیهکی ههژاری خهڵکی مهکسیکی باشوور ،بهجۆرێک ل ه جۆرهکان هیگڵیی ه لهبهرئهوهی
وا بیر دهکاتهوه ک ه ل ه ژیاری هاوچهرخدا شتێک ههی ه ک ه دهبێت ه مایهی ژیانێکی
باشتر .ههلی باشتر دهخات ه بهردهست خۆی و مناڵهکانی و خوێندن و تهندروستییهکی
باشتریان بۆ فهراههم دهکات .لهگهڵ ئهمهشدا ،بهش ه وروژێنهرترهکهی فهلسهفهکهی
هیگڵ لهوهدای ه ک ه پرۆسهی مێژوویی نوێکاری ،لهههندێ دهزگادا ،دهگات ه لووتکهی
کۆتایی .من الفی ئهوه لێنادهم ک ه خاوهنی دیدگایهکی تایبهتم و بڵێم ئێم ه ب ه خاڵێک
گهیشتووین ک ه لهسهروو ئهوهوه هیچ بهرهو پێشچوونێک نیی ه و مهسهلهک ه الی من
ئهوهی ه ک ه ل ه سهد ساڵی ڕابردوودا ،ڕۆشنبیرانی پێشکهوتنخواز لهو باوهڕهدا بوون

* ب ه بۆ چوونی من خوێندنهوهی تۆ ب ه هیگڵ ل ه ڕوانگهی ئهلێکساندهر کۆجیڤی
ڕۆشنبیری ب ه نهژاد ڕووس و مامۆستای سارتهرو مێرلۆپۆنتی و ڕیمۆن ئارۆنهوه بووه.
هێندهی من کۆجیڤم خویندۆتهوه ،تێڕوانینی ئهو بۆ فهلسهفهی هیگڵ ،تێڕوانێنێکی
تهواو مارکسیستانهیه .بهاڵم ب ه پێچهوانهوه ،تۆ وا نیت و خوێندنهوهی تۆ بۆ هیگڵ ل ه
ڕوانگهیهکی مارکسیستانهوه نییه .ئایا ههست ناکهن دووچاری دژایهتیهک بوون لهگهڵ
خۆتاندا؟
فرانسیس فۆکۆیاما :نهخێر .ههموو ئهمان ه بهندن بهوهوهی ک ه تێڕوانین و تێگهیشتنی
ئێوه بۆ مارکسیزم چۆنه .ل ه ڕاستیدا ههندێ ل ه خوێنهران تامهزرۆی کتیبهکانی منی
مارکسیت بوون ،لهبهرئهوهی النی کهم ئهوان خۆیان بهو مهسهلهیهوه ههڵنهواسیوه
ک ه ئایا شتێکی لهو جۆره ل ه مێژوودا ههی ه یان نا؟ من وایدهبینم ک ه خوێندنهوهی
کۆجیڤگهرایان بۆ هیگڵ ،ل ه ڕاستیدا خوێندنهوهیهکی مارکسیستیان ه نییه .ل ه بهرئهوهی
کۆچیڤ زۆر جهختی لهسهر ملمالنێێ ئابووری ل ه مێژوودا نهکردووه .بهڵکو ههر وهکو
هیگڵ خۆی زیاتر بایهخی بهمهسهلهی ملمالنێ ل ه پێناوی مهعریفهدا داوه .الی کۆجیف،
ملمالنێی کۆمهاڵیهتی و سیاسی زیاتر پهیوهندیی ب ه مهسهلهی کهرامهت و الیهنی
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* بهم پێی ه ئێوه باوهڕتان بهوه ههی ه که بهیارمهتی و هێزی مێژوو دهکرێ پهیبردنی
بهرابهرو سازشی نێوان سونهت و مۆدێرنێتی و یان وهک ئهوهی ههندێک تێیدهفکرن
جێگۆڕکێی نێوانیان بێت ه دی؟
فرانسیس فۆکۆیاما :من بڕوام وای ه ک ه کهلتوور ل ه کۆمهڵگایهکی مۆدێرندا نافهوتێت،
بهڵکو بۆ ههندێ بواری سنووردارتر کورت دهبێتهوه ،بۆ نموون ه دهگۆڕێت بهشتێک
ک ه تۆ لهژیانی تایبهتیی خۆتدا دهستی دهدهیتێ .ههڵبهت ه الیهنی سهرهکیی کهلتوور
ئایینه .ل ه کۆمهڵگایهکی مۆدێرندا ،ئایین لهبری ئهوهی سیاسهت دیاری بکات؛ بوارو
قهڵهمڕهوێک ه ک ه لهالیهن سیاسهتی مۆدێرنهوه دڵنهوایی و لێبوردهیی بهرامبهر دهکرێ.
واته ،تۆ دهتوانیت وهکو تاک ه کهسێک ئهوهت ههبێت ،بهاڵم چیدی تاک ه کهس ناتوانێت
وهکو کۆڵهکهیهک بۆ سیستمی سیاسی بوونی ههبێت .من لهو بڕوایهدام ک ه ئهم ه
گهوههری دهوڵهتی مۆدێرنی نادینییه .ههڵبهت تۆ دهتوانیت لهگهلێ ئاییندا ،یهکێتیی
نێوان دین و دهوڵهت ببینیتهوه ،بهاڵم ل ه چاخی نوێداو ل ه بهر گهلێ هۆی کردهیی،
ناچاریت کهلتوور بۆ ههندێ قهڵهمڕهوی دیاریکراوترو سنووردارتر کورت بکهیتهوه و
بیگوێزیتهوه.

مرۆییهوه ههی ه وهک ل ه مهسهل ه ئابوورییهکان .لهگهڵ ئهمهشدا ،من ئهو بۆ چوون ه م
پێ قبووڵ ه ک ه لهژێرکاریگهریی کۆجیڤدا بووم و واشی بۆ دهچم ک ه ههندێ ڕوانینی
مارکسییانهی تیایه ،لهبهرئهوهی مارکس خۆیشی ل ه سوننهتی هیگڵی و زهمینهکانی
ڕۆشنگهریی پێشکهوتنخوازهکانهوه هاتۆت ه دهرێ .ڕۆشنگهریی پێشکهوتنخواز باوهڕی ب ه
سهرنموونهیهکی مێژوویی و ههروهها ب ه شتێکیش بوو ک ه پێی دهوترا((گهشهسهندنی
مێژوویی درێژخایهن)) .منیش باوهڕم بهم بنهمایان ه ههیه.
* ئێوه لهدوا وتاری خۆتاندا ک ه دوای ڕووداوی یانزدهی سێپتهمبهر ل ه ڕۆژنامهیهکی
ژاپۆنیدا ک ه ن��اوی((دهی��ل��ی یۆمیۆری))ی ه باڵوبۆتهوه ،ئ �هوه دههێننهوه یادی
خوێنهرهکانتان ک ه ل ه نووسینهکانتدا چهمکی((مێژوو)) نهک ب ه مانایهکی ڕهسمی،
بهڵکو ب ه مانای((گهشهسهندنی کامڵبوونی مرۆڤ بهرهو مۆدێرێنێتی)) بهکارتان بردووه
و وتووتان ه لهو ناکۆکییهی ک ه لهگهڵ تیۆرییهکهی هانتینگتۆندا دهربارهی((پێکدادانی
ژیارهکان)) ههتانه ،تیۆرییهکهی خۆتان( وات ه تیۆریی کۆتایی مێژوو) بههۆی ڕووداوه
غهمئهنگێزهکانی یانزدهی سێپتهمبهرهوه متمانهیهکی الی عهوام بهدهست هێناوه.
فرانسیس فۆکۆیاما :ههڵبهت من نکووڵی لهوه ناکهم ک ه لهو شتهدا ک ه ئهمڕۆ ل ه جیهاندا
ڕوودهدات ،ههرهوهها ل ه ڕووداوهکهی یانزدهی سێپتهمبهریشدا؛ الیهنێكی کهلتووری ههیه.
بهاڵم لهو بڕوایهدا نیم ک ه پێکدادانێکی لهمجۆره لهنێوان ئیسالم و خۆرئاوادا ههبێت .من
وایدهبینم ک ه ئهم پێکدادان ه پهیوهندیی ب ه کۆمهڵێك مهسهلهی تایبهتی وهک تیرۆریزم
و فهلهستین و شتی ترهوه ههی ه و کهمتر مۆرکی پێکدادانی ژیارهکانی بهخۆوه گرتووه.
من باوهڕم بهوه نیی ه ک ه یهک بونیادی کهلتووری ل ه پشت مۆدێرنیتییهوه ههبێت.
لهوانهی ه شتێکی ڕێکهوت نهبێت ک ه دامودهزگا مۆدێرنهکان ل ه خۆرئاوای مهسیحیدا پهیدا
بوون ،لهبهرئهوهی پهیوهندییهکی مێژوویی ل ه نێوان مهسیحیهت و دیموکراسیدا ههیه.
مهسهلهک ه ئهوهی ه تۆ کاتێک ب ه شتێکی وهکو دیموکراسیی مۆدێرن و بازاڕی مۆدێرن
دهگهیت ،ئیدی ئهوکات ئهمان ه ل ه ڕیش ه کهلتوورییهکانی خۆیان دادهبڕێت و ههموو
وهکو یهک دهتوانن سوودی لێ ببینن و بهکاری بهێنن .لهو باوهڕهدام ک ه ئهم ه ڕاست
بێت .ل ه ڕاستیدا ،کاتێک خهڵكی دهرفهتێکیان بۆ دهڕهخسێت ،عادهتهن دهیانهوێ ل ه
کۆمهڵگایهکی مۆدێرندا بژین .ئهوان ل ه دیموکراسی و جۆرێک ل ه خۆشگوزهرانی ک ه
بهرههمی ئازادیی ئابوورییه ،تێدهگهن .ئهم ه هێزی بااڵدهست ه ل ه گۆڕینی جیهاندا نهک
بهریهککهوتنی نێوان سیستم ه کهلتووریی ه سهقامگیرو نهگۆڕهکان.

* ئهم ڕوانینهی ئێوه ب ه تایبهتیش بهسهرنجدانی ئهو وت��ارهش ک ه دهرب��ارهی
کۆنفۆشیۆسگهرایی و دیموکراسی نووسیوتانه؛ زۆر سهرنجڕاکێشه .لهو وتارهدا ک ه ل ه
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* ب ه واتهیهکی دی ،ئێوه لهگهڵ ئهو شیکردنهوانهدا نین ک ه دهڵێن بونیادهکانی
مۆدێرنێتی ل ه خۆرئاوا دامهزراون؟
فرانسیس فۆکۆیاما :ڕاست ه ئهگهر سهیرێکی شوێن ه جیاجیاکانی جیهان بکهیت ،بۆ
نموون ه ئاسیا ،بونیادی دیموکراتیک دهبینیتهوه .ههروهها دهتوانیت ل ه ههندێ پنتی
ئاسیادا ،کۆمهڵگای پیشهسازی ب ه دابهشکردنی کاری ئاڵۆزو پسپۆڕدارییهوه ،ههروهها
خهڵکانێکی خوێنهوار و کۆمهڵێک کۆمهڵگای مهدهنی بدۆزێتهوه.
من لهو بڕوایهدام ک ه ئهمان ه ههلومهرجێکن دروستکهری دیموکراسسین ،نهک سیستمێکی
تایبهتی کهلتووری .بێگومان ل ه ڕێی جێگیرکردنی دیموکراسیشدا کۆسپ و تهگهرهی
کهلتووری ههن ،بهاڵم من پێم وانیی ه ک ه دیموکراسی ل ه بنهڕهتدا مهسهلهیهکی کهلتووری
بێت .بهبڕوای من ،دیموکراسی بنهمایهکی جیهانییه.

باڵوکراوهی((دیموکراسی))دا باڵوبۆتهوه ،جهختتان لهسهر ئهوه کردۆتهوه که((ل ه
کۆمهڵگا کۆنفۆشێوسیهکاندا هیچ ئاستهنگێکی سهرهکیی کهلتووری لهبهردهم هێنانهدیی
دیموکراسیدا نییهو کۆمهڵێک بهڵگهی شایانی سهرنجدان ههن لهسهر ئهوهی تا چهند
ئهم کۆمهڵگایان ه دهوڵهمهندتر بن ،زیاتر بهرهو هێنانهدیی ئازادیی سیاسی دهجووڵێن)).
پاشان دهڵێن که((ئهگهر سوننهت ه کۆنفۆشیۆسیهکانی ئاسیا خاوهنی زهمینهیهکی
وهدیهێنهری هاوسهنگییهکی قایم بن ل ه نێوان پێداویستی بۆ ئازادی و پێداویستی
بۆ کۆمهڵگایهکی نهتهوهیی( ،)communityئهوا لهم حاڵهتهدا ئاسیا ل ه ڕووی
سیاسییهوه دهبێت ه جێگایهکی پڕ بهختهوهری.
فرانسیس فۆکۆیاما :من لهو وتارهدا ئاماژهم ب ه ئهزموونهکانی چین و ژاپۆن داوه .ئهو
دوو واڵت ه خاوهنی ئابوورییهکی ڕکابهرو تهکنۆلۆجیایهکی ڕوو ل ه پێشکهوتنن ،بهاڵم
لهههمانکاتدا ههردووکیشیان خاوهنی شوناسی کهلتووریی بههێزی تایبهت ب ه خۆیانن.
بهم پێی ه من وای بۆ دهچم ک ه دهکرێ ههندێ تایبهتمهندیی دیاریکراوی کهلتووری
سوننهتی لهگهڵ بونیاده مۆدێرنهکاندا بگونجێنرێ.
* ئایا لهو بڕاوایهدان ک ه مۆدێرنیتی ل ه توانایدای ه ل ه جیاوازیی ه لۆکاڵی و نهتهوهییهکان
تێبگات؟
فرانسیس فۆکۆیاما :بهڵێ .بهبڕوای من ئهو بۆچوون ه ڕاست نیی ه ک ه دهڵێت مۆدێرنیتی
سیستمێکی گشتگیری ئهقاڵنیی زانستیی ه و ههموو شتهکان و کهسهکان دهخات ه یهک
قاڵبهوه .ل ه ڕاستیدا من وای بۆ دهچم ک ه مۆدێرنیتی بریتیی ه ل ه کۆمهڵێک دامودهزگای
کهمتواناتر ک ه چوارچێوهیهکی گهلێ فراوانی دروست کردووه(کهتیایاندا خهڵک لهگهڵ
یهکداو ل ه کۆمهڵگایهکی سیاسیدا دهژی��ن) .بێگومان لهم چوارچێوهیهدا جیاوازیی
زۆری لۆکاڵی و نهتهوهیی ههیه .بهم پێیه ،مۆدێرنێتی سیستمێکی تهواو نهرمی ژیانی
کۆمهاڵیهتی و هزری فهلسهفییه.

فرانسیس فۆکۆیاما :ب ه دڵنیاییهوه ل ه ڕوانگهی کهلتوورییهوه گهلێ ناکۆکی ههن.
پرۆسهی ب ه جیهانبوون لهگهڵ خۆیدا کهلتوورێکی مهسرهفگهریی خۆرئاوایی(سهتهالیت،
تهلهفزیۆن ،هۆڵیوود و هتد )...دههێنێت ک ه من خۆم وهکو ئهمریکییهک لهگهڵ
زۆربهی ئهو شتانهدا میانهم نییه .بهم پێی ه دهتوانم ئهوه ببینم ک ه ل ه سهرێکی
ترهوه کهلتوورهکان پاشهکش ه دهکهن .ههڵبهت ه پرۆسهی بهجیهانیبوون ،ههندێ جۆری
نایهکسانی دههێنێت ه ئاراوه ،بهاڵم تێکڕا وایدهبینم ک ه بهجیهانبوون یارمهتیی واڵتهکان
دهدات تا ب ه بهشداریکردن و ئامادهگییان ل ه ئابووریی جیهاندا ل ه جوغزی ههژاری
بێن ه دهرێ و دهستیان ب ه تهکنۆلۆجیای نوێ و بازاڕو ئهو دهزگایانهدا بگات ک ه
خۆیان نهیانتوانیوه بیانخولقێنن .یهکێک ل ه ناکۆکیهکانی بهجیهانیبوون ئهوهی ه ک ه
ههموو واڵتهکان ل ه ڕووی ئابورییهوه بهیهکهوه دهبهسترێنهوهو گهر شتێک ل ه ویالیهت ه
یهکگرتووهکان ڕووبدات ،دهرهنجامهکانی لهواڵتانی تردا ڕهنگدهداتهوه .بهاڵم من بڕوام
وای ه ک ه دهکرێ ههموو ئهم دژوارییان ه ل ه دونیایهکی بهجیهانیبوودا چارهسهر بکرێ و
ههروهها باوهڕیشم وای ه ک ه ب ه جیهانیبوون فاکتهرێکی تا بڵێیت گرنگه ،لهبهرئهوهی ئهو
دهرفهت ه بهخهڵکانێکی غهیره خۆرئاوایی دهدات ک ه با خۆئاواییش نهبن بهاڵم دهتوانن
مۆدێرن بن و دهستیان بهو ئازادییان ه بگات ک ه مۆدێرنێتی فهراههمی کردوون.
* به دهربڕینێکی دی ،ئێوه لهو باوهڕهدان ک ه مهسهلهی نوێکاری و نوێگهرایی بهبێ
بهجیهانیبوون شتێکی مومکین نییه؟
فرانسیس فۆکۆیاما :ل ه دونیای ئهمڕۆدا ،زۆر زهحمهت ه واڵتێکی بچکۆل ه بهبێ ئامادهبوونی
لهناو پرۆسهی بهجیهانیبووندا ب ه مۆدێرنیتی بگات.

* بهاڵم ژمارهیهکی زۆر ل ه خهڵک باوهڕیان وای ه ک ه بهجیهانبوون بهرهو یهک شێوهی
چوونیهک و هاوئاههنگیی کهلتووری و سیاسی دهچێت ک ه تیایدا کهلتووره لۆکاڵهکان
چیدی ناتوانن بهرامبهر ب ه کهلتوورێکی زاڵی جیهانی بهرگری ل ه خۆیان بکهن و پایهدار
بن .ب ه بۆچوونی ئێوه ،ناکۆکیی ه سهرهکییهکانی بهجیهانیبوون ل ه دونیای ئهمڕۆدا چین؟

* ئایا لهو بڕوایهدا نیت ک ه کۆمپانیاو بازرگانیی ه جیهانییهکان خهریکن کهلتووری
مهسرهفگهری لهسهرتاسهری جیهاندا باڵودهکهنهوه؟
فرانسیس فۆکۆیاما :بهڵێ ،تا ڕادهیهک خهریکی ئهوهن .بهاڵم ئهو کارهیان یهکسهره
نییه .وهختێ دهبینین سهرو کهللهی ماکدۆناڵد ل ه ههموو شوێنێک ،ل ه بهحرینهوه
بگره تا تایلهند ،پهیدابووه ،هۆی ئهم ه بهتهنها بۆ ئهوه ناگهڕێتهوه ک ه یهکێک زۆر ل ه
خهڵک دهکات تا ماکدۆڵنادیان پێ قبووڵ بێت .بهڵکو زیاتر پهیوهندیی بهوهوه ههی ه ک ه
خهڵکیش لهسهرتاسهری جیهاندا حهزیان ل ه خواردنێک ه ک ه ماکدۆناڵد بیانداتێ .کهوات ه

149

150

لێرهدا فرۆشیارێک ههیهو کڕیارێک و ههردووالش لهم پرۆسهیهدا دهستیان ههیه .من
وایدهبینم ک ه مهسهلهی ڕاستهقینهی بهجیهانیبوون لهوهدای ه ک ه ئهم شت ه ل ه بنهڕهتدا
لهالیهن کهسانێکهوه بهرهو پێشهوه دهبرێ ک ه بهرژهوهندییان لهوهدا ههیه .زۆربهی ئهو
خهڵکانهی ک ه ل ه پهراوێزی ئابووریی جیهانیدان ،خوازیاری ئاستێکی بهرزتری ژیان و
بهدهستهێنانی کااڵی مهسرهفین.
* بهاڵم یهکێک ل ه مهسهلهکانی بهجیهانیبوونیش چاودێریکردن و کۆنتڕۆڵکردنی
هێزهکانی کۆمیونیکهیشنه .ئهگهر سوکانی میدیاکانی جیهانی ئهمڕۆ ل ه دهستی ئێوهدا
بێت ،لهم حاڵهتهدا ل ه بهرژهوهندیی بهروبووم و بهرههمهکانی خۆتدا بهکاریان دههێنیت.
ڕێک وهک ئهو فیلمهی جیمس بۆند ،واته((سبهینێ ههرگیز نامرێت)) ،ک ه تیایدا میدیا
ل ه دهستی((بارۆن جراید)) دایهو بهو توانایهی ک ه لهدهستیدای ه ههوڵدهدا جیهان ل ه
بهرژهوهندیی خۆیدا بگۆڕێت.
فرانسیس فۆکۆیاما :ڕاسته ،بهاڵم شتهک ه لهم ه ئاڵۆزتره .سهیرێکی ڕووداوهکهی یانزدهی
سێپتهمبهر بک ه  ،بینیت ک ه تهلهفزیۆنی((ئهلجهزیره)) ل ه جیهانی عهرهبدا چیی کرد.
ل ه ڕاستیدا ئهم ه گۆڕان و گواستنهوهیهکی گهورهی ه ل ه میدیای جیهانی عهرهبدا .بهر
ل ه کهناڵی ئهلجهزیره حکومهت ه عهرهبهکان بهتهنها دهیانتوانی کاریگهرییان لهسهر
ڕووداوهکانی کهناری خۆرئاوای ڕووباری ئوردون ههبێت ،بهاڵم ئهمڕۆک ه عهرهبهکان
دهتوانن ههموو کاتێک ل ه سهتهالیتهوه وێنهکان وهربگرن .ههر بۆیه ،ئاڵۆزییهک ل ه
مهسهلهکهدا ههیه.
نموونهی کالسیک و کۆنی ئهم تهکنۆلۆجیای ه ک ه واڵتێکی غهیره عهرهبی خست ه سهر
ئاستانهی گۆڕان ،شۆڕشهکهی ئێران بوو ک ه خهڵک دهیانتوانی ب ه هۆیهوه پهیامهکانی
ئایهتواڵ خومهینی دژ ب ه ڕژێمی شا ببیستن .بهم پێیه ،ئهم ه پرۆسهیهکی ئاڵۆزه .من
وای نابینم ک ه مهسهلهک ه بهشێوهیهکی یهکالیهنهو یهکپارچ ه لهالیهن خۆرئاواوه ڕهوانهی
ههمووان دهکرێ ،بهڵکو مهسهلهک ه ڕهوتی پێچهوانهشی ههیه.
* بهاڵم ههمیش ه ههندێ بنهماو پیشهسازیی جیهانی ههن ک ه لهههموو کهلتوورهکاندا
هاوبهشن .ب ه بۆچوونی تۆ ئهو پیشهسازیی ه جیهانییانهی ک ه ئهمڕۆ دهتوانن پێچهوانهی
کهلتورهکان بن؛ چین؟
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فرانسیس فۆکۆیاما :وایدهبینم ک ه چهند سیفهتێکی هاوبهش ههیه .دهتوانین بڵێین
یهکێکیان جیهانیبوونی ماف ه بنهڕهتیهکانی مرۆڤ ه ک ه وهکو تاکهکهس بایهخ ب ه مرۆڤهکان
دهدات نهک وهکو ئهندامهکانی سهر ب ه بنهماڵهیهک یان هۆزێک و یان کۆمهڵگایهک.
وا ههست دهکهم تۆ ڕهنگ ه ڕهخن ه لهوه بگریت ک ه شتی وهکو سروشتی جیهانی و
مافی جیهانی ههبێت .مهبهستی من ئهوهی ه ک ه ئێم ه خاوهنی سیفهتهکانی دووهمین.
ل ه کاتێکدا ئێم ه خاوهنی یهک گهوههری مرۆیی سهرهتاییشین ک ه سرۆش و مهیلی
چوونیهک و یهکسانمان تیا دروست دهکات .من بیر لهو دهزگایان ه دهکهمهوه ک ه بۆ
پاراستنی ئهو مافان ه داڕێژراون ک ه پێویستن و جیهانین .وهکو ڕاستییهک دهتوانین بڵێین
ک ه دیموکراسی بههایهکی جیهانی و بونیادێکی جیهانییه .ههندێ بونیادی ئابوورییش
ههن ک ه جیهانین ،لهبهرئهوهی بۆ هێنان ه ئاراوهی سامان پێویستن( وهکو ئهوهی ک ه
سهرمایهداریی مۆدێرن دهیکات).
* ئایا ئهم ه بهو مانای ه دێت ک ه بهدوادا کهوتنی دیموکراسی ل ه ههموو شوێنێک وهکو
یهک وایه؟ دهتوانین بڵێین ک ه چهمکی تاکگهرایی ل ه دیموکراسیی ئهمریکیدا ،زۆر
بههێزتره ل ه دیموکراسیی ئهوروپیی .ئهمهش ههمان ئهو شتهی ه ک ه دو تۆکڤیل پێی
گهیشتووهو ل ه کتێبی((دیموکراسی ل ه ئهمریکا))دا نووسیویهتی.
فرانسیس فۆکۆیاما :گومان لهوهدا نییه .بونیادێکی کهلتووری بۆمۆدێرنێتی ،بهتایبهتیش
له ویالیهت ه یهکگرتووهکانی ئهمریکادا ههیه .ویالیهت ه یهکگرتووهکان ل ه پرۆسهیهکی
پهرهسهندنهوه بهرامبهر ب ه پاشایهتیی بهریتانیا دروست بوو .بهم پێی ه الیهنێکی
بههێزی تاکگهرایی ل ه کهلتووری ئهمریکیدا ههی ه ک ه تهنانهت ل ه کهنهداو ئهوروپاو
ژاپۆنیش بهرچاو ناکهوێت .ههروهها وایدهبینم ک ه دیموکراسی شێوهی جۆراوجۆری
ههیهو دیمهکراسیی ئهمریکی ڕاڤهی جیاوازی ل ه دیموکراسیی ئهوروپی بۆ دهکرێ.
دیموکراسیی ئهوروپی کۆمهڵگهراترو دهوڵهتمهرکهزیتره.
* کاتێک شۆڕشی فهرهنسا ب ه شۆڕشی ئهمریکا بهراورد دهکهین ،تێدهگهین ک ه دوو
جۆری جیاوازی دیموکراسییان لێ کهوتهوه.
فرانسیس فۆکۆیاما :بهاڵم بنهماکانیان یهکه .ههم شۆڕشی فهرهنساو ههم شۆڕشی
ئهمهریکا بهناوی ئازادی و یهکسانییهوه سهرکهوتن .بهاڵم ڕاڤهی جیاواز بۆ ئهو بنهمایان ه
کراوه.
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ب ه بۆچوونی من ژاپۆنییهکان ئهم کارانهیان زۆر خێراتر ل ه ئهمریکیهکان ئهنجام داوه،
لهبهرئهوهی ل ه ئهزموونی ئهوانیتریش بهرخودار بوون.

* زۆرچاکه ،دهمهوێ بزانم ک ه ئهزموونی خۆرائاوا ل ه دروستکردنی بونیاده دیموکراتیییهکاندا
تا چ ڕادهیهک بۆ واڵتهکانی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و یان ئاسیا کاریگهریی دهبێت؟
مهبهستم ل ه ئهزموونی خۆرئاوا ئهو دهسکهوتانهی ه ک ه ل ه ماوهی سێ شۆڕشی گهورهی
دیموکراتیدا ل ه چاخی نوێدا بهدهستیانهێناوه .شۆڕشی شکۆداری  1688ل ه بهریتانیا،
شۆڕشی ئهمریکا ل ه 1776داو شۆڕشی فهرهنسا ل ه 1789دا ،جگ ه ل ه میراتیی
ئهم سێ شۆڕشه ،ئاخۆ ل ه جیهانی ئهمڕۆدا دهتوانین شۆڕشێکی دیموکراسییانهی تر
بهێنین ه بهرچاومان؟ ئایا ئهگهری شۆڕشێکی دی ههی ه ک ه پشتبهستوو بێت ب ه تهرزه
کهلتوورێکی دی؟
فرانسیس فۆکۆیاما :بهڵێ ،بهاڵم ئهنجامهکهی جیاواز دهبێت .ئهو ڕاستییهی ک ه ل ه
خۆرئاوادا دووسهد ساڵی خایاند تا ئهوان ب ه شێوهیهکی کردهیی ب ه دیموکراسی گهیشتن،
لهوهوه دێت ک ه ئهوان بهرلهوه شتێکی لهو جۆرهیان نهبوو .دروستکردنی حیزبی
سیاسی و ئهنجامدانی ههڵبژاردن وهکو دوو بونیادی دیموکراتی پێویستی به کاته،
وهکو تهکنۆلۆجیا وای ه ک ه وهختێ دهستی ب ه پهرهسهندن کرد ،ههموو خهڵکانی تریش
سوود ل ه ئهزموون و شکستهکانی ئهو کهسان ه دهبینن ک ه دهسپێشخهر بوون و لێشی
بههرهمهند دهبن .من وایدهبینم ک ه ههمان شت ل ه سیاسهتیشدا ڕاسته .بۆ ڕێکخستنی
ڕهوشی دیموکراسیش ڕێگای زۆر لهبهردهمدا نییه .دیموکراسی یا پهرلهمانییهو یان
سهرۆکدارێتی((presidentialهوه یاخود یهکێک ه ل ه جۆره جیاوازهکانی سیستم ه
حیزبییهکان .بهاڵم بۆ دهزگا بنهڕهتیهکان بوارێکی فراوانی ههڵبژاردن نییه.
من وایدهبینم ک ه جگ ه ل ه کهلتوور ،تۆ ناچاریت ببینیت ک ه کارهکان چۆن ڕێکدهخهرێن.
لهم ڕێگایهوه دهتوانین ل ه ئهزموون ه ئهمریکی یان ئهوروپیهکان بههرهمهند بین.
تهماشایهکی ئهوه بک ه ک ه ل ه گۆش ه وکهنارهکانی دونیادا ڕوودهدات .خهڵکی بهجۆرێک
ئهم دهزگایان ه وهردهگرن ک ه لهگهڵ کهلتووری خۆیاندا بگونجێن و فۆرمهلهیان دهکهن.
ژاپۆن وای کردووه .ژاپۆن کۆمهڵگایهکی مۆدێرنی هێنای ه ئاراوه .ئهوان سهرهتا سیستمی
پهرلهمانیی بهریتانیایان وهکو نموونهیهک وهرگرت ،بهاڵم تێگهیشتن ک ه ئهم سیستم ه بۆ
گهیشتن ب ه قۆناغی لیبراڵ کهمێک سنوورداره ،بهم پێی ه بهرهوپیری سیستمی ئهڵمانی
چوون ،پاش دووهم جهنگی جیهانی ،چیدی ههڵبژاردنێکیان نهبوو و ناچار بهرهو ڕووی
سیستمێک چوون ک ه زیاتر شێوازێکی ئهمریکی ههبوو .ل ه ئێستادا ئهمهشیان بهجۆرێک
ههموار کردووه ک ه لهگهڵ پێداویستیی ه تایبهتیی ه نهتهوهییهکانی خۆیاندا بگونجێت.

* ئهزموونی ژاپۆن مایهی بایهخپێدانه .لهبهرئهوهی وهختێ بهخۆرههاڵتی ناوهڕاست
بهراوردی دهکهین ،دهبینین ک ه ل ه ماوهی حوکمڕانیی میجی دا ،ژاپۆن بهرهو ئهوه ههنگاوی
نا ک ه ئێم ه ناومان لێناوه((مۆدێرنیتیی بهرگرانه)) .ژاپۆنییهکان ل ه شهڕی سباستۆپۆلدا
لهگهڵ ڕووسهکاندا سهرکهوتنیان بهدهست هێنا ،بهاڵم ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاست
پێچهوانهکهی ئهم ه ڕوویداوه .ل ه زۆربهی واڵتانی خۆرههاڵتی ناوهڕاستدا(کۆڵۆنی بێت
یا سهربهخۆ) ،دهستهبژێرهکان بهرهو یهک((مۆدێرنیتی الساییکهرهوانه)) ههنگاویان
ناوه .ئێرانییهکان دوای ئهوهی ل ه نیوهی یهکهمی سهدهی نۆزدهههمدا ل ه شهڕیاندا
لهگهڵ ڕووسهکاندا شکستیان هێنا ،ههوڵیان دا السایی خۆرئاوا بکهنهوه .بهم پێی ه من
وایدهبینم ک ه لهبهرخورددا لهگهڵ دیاردهی مۆدێرنیتیدا دوو ههڵوێستی تهواو جیاواز
ههیه.
فرانسیس فۆکۆیاما :من لهوه دڵنیا نیم ک ه ههموو شتهکان تهواو جیاواز بووبن .بۆ نموون ه
بڕوان ه ئیمپراتۆریهتی عوسمانی .عوسمانییهکان دوای ئه وهی ناپلیۆن هێرشی کرده سهر
میسر لهو ڕاستیی ه گهیشتن ک ه ئهو تهکنۆلۆجیا مۆدێرنهیان نیی ه ک ه ڕووبهڕووی خۆرئاوا
بوهستنهوه .بۆی ه ل ه دهیهی  1830دا دهستیان بهههندێ چاکسازی کرد ل ه خۆیاندا
و دهوڵهتی نوێی عوسمانییان دامهزراند .بهمجۆره عوسمانییهکانیش ڕێک ههمان ڕێیان
گرت ه بهر ک ه ژاپۆنیهکان پیایدا ڕۆیشتن .بهاڵم ژاپۆن سهرکهوتووتر بوو ،لهبهرئهوهی لهم
ڕهوتهیدا چووه ناو پرۆسهیهکی چاکسازیی ڕیشهییهوهو نهک ههر بهتهنها تهکنۆلۆجیای
سهربازی بهڵكو سیستمێکی ئیداریی نوێ و ئهقاڵنیهتی مۆدێرنیشی بهکار برد .ئایینی
شینتۆ(وهکو نهریتێک) ههمیش ه ڕۆڵێکی کزی بینیوه ل ه کۆسپ و دانان لهبهردهم
جووڵهی ژاپۆندا بهرهو نوێبوونهوه .ل ه چین و کۆریاش ههمان دیارده دهبینین .لهم سێ
واڵتهدا ،ئایین ههرگیز لهبهردهم نوێگهریدا ڕێگر نهبووه .سهبارهت ب ه ئیسالمیش ههرگیز
لهو بڕوایهدا نیم ک ه دژی نوێگهری بێت ،بهاڵم وا ڕێکهوتووه ک ه بوونی ههندێ بزووتنهوهی
موحافهزهکار( وهکو وههابیهکانی یانزدهی سێپتهمبهر) خۆیان وهکو ڕێگرێک لهبهردهم
نوێگهریدا پیشان بدهن .کاتێک تاڵیبان کهناڵی تهلهفیزێونی قهدهغهو وێران دهکات،،
من ئهم جووڵهی ه بهکارێکی دژ ب ه مۆدێرن دهزانم.
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* ئێوه ل ه وتارێکتاندا چوار ئاستی دیموکراسیتان لهیهک جیا کردۆتهوه ک ه ل ه نێو
ڕهوتی ئهمانهدا دهبێ دیموکراسی پێبگات .ئهم ئاستانهش بریتین ل ه بیروباوهڕه باوهکان،
دهزگاکان ،کۆمهڵگای مهدهنی و دواجاریش پێکهاتهی خێزانی و بهها ئهخالقییهکان( ک ه
ئێوه ب ه کهلتوور ناوی دهبهن) وابزانم لهم نێوهدا نهتهوهگهراییتان ل ه گروپی کهلتووردا
داناوه .لهو باوهڕهدا نیت ک ه نهتهوهگهرایی و بیرو باوهڕی نهتهوه پهرستانه ،بههای
خهتهرخۆلقێن بن بۆسهر دیموکراسییهکانی خۆرئاواو خۆرههاڵت؟
فرانسیس فۆکۆیاما :لهو وتارهدا ،من ل ه شیکردنهوهکهمدا ئهوهنده لهسهر نهتهوهگهرایی
قسهم نهکردووه ،بهڵکو زیاتر بایهخم بهو واڵتانهی ئهوروپای خۆرههاڵت داوه ک ه پێشتر
بهشێک بوون ل ه بلۆکی سۆڤێت .ئهوان ه ههموو دهسبهرداری ئایدۆلۆجیای مارکسیزمی
لینینیزم بوون و ڕوویانکرده دامهزراندنی دهزگا خۆرئاواییهکان .دهستووری تازهیان داناو
ههڵبژاردنی دیموکراتیانهی نوێیان ئهنجام دا .بهاڵم واڵتانێکی وهکو ئۆکراین و ڕووسیا
بهرخوردێکی جیدییان لهگهڵ ئهو دهزگایان ه ههبوو .مهسهلهی ئهم واڵتانهش نهتهوهگهرایی
نییه ،بهڵکو بوونی کۆمهڵێک نۆرمی نادروسته .لهوێ گهندهڵی گهیشتبووه ئاستێکی بهرزو
خهڵکیش ل ه پهیبردن ب ه بنهماکانی خزمهتگوزاریی گشتی و پهیوهندیی شهفاف دهسهپاچ ه
ببوون .کۆمهڵێک عادهتی زۆری کهلتووری ههن ک ه لهبهردهمی کاری شهفاف و ڕوحیهتی
دهزگا دییموکراتیهکاندا کۆسپن.
نهتهوهگهرایی ک ه کۆڵهکهی دیموکراسیی ه لیبراڵهکانه ،لهمهدا مهسهلهک ه جیاوازهو بهجۆرێکی
تره .ههڵبژاردنێک ساز دهکرێ و پاشان یهکهمین شت ک ه دهیکهن ئهوهی ه ک ه کهمین ه
نهتهوایهتییهکانی دی دهخهن ه ژێر چاودێرییهوه .ئهم ه ڕێک ئهو شت ه بوو ک ه ل ه واڵتانی
بهڵقان ڕوویدا .ههڵبهت ئهم دیاردهی ه ل ه واڵتانی ئهوروپای خۆرئاواش ههر لهبهر ههڕهشهدان.
بهاڵم من ههرگیز لهم ههلومهرجهی ئهمڕۆی جیهاندا ئهوه ب ه مهسهلهیهکی گرنگ لهقهڵهم
نادهم.

فرانسیس فۆکۆیاما :گومان لهوهدا نیی ه ک ه کۆمۆنیزم و فاشیزم ،بزاوتگهلێک بوون ک ه ل ه
مۆدێرنیتییهوه سهریان ههڵدا .بهاڵم من وایدهبینم ک ه ناچاریت دواجار لهوه تێبگهیت ک ه
لهم مالمالنێیانهدا کێ سهرکهوت .دونیا ههموو ئهم برینانهی ههڵگرت ،بهاڵم سهرئهنجام،
کۆمهڵێک سیستمی عادیالنهتر مانهوه ،لهبهرئهوهی لهڕووی سیاسی و ئابوورییهوه زیاتر
بهالی خهڵکدا دایاندهشکاندهوه .بهههرحاڵ ،کۆتایی مێژوو ب ه زهروورهت مانای ئهوه نیی ه ک ه
ئیتر ههرچی کێشهو چهرمهسهریی ه ل ه بهین دهچێت.
* گهلێ کهس بڕوایان وای ه ک ه ئێم ه ل ه ژیارێکی پڕ مهترسیدا دهژین ،بهوهی ک ه تهکنۆلۆجیای
نوێ ،ک ه خۆی ئهنجامی مۆدێرنێتیی پیشهسازییه ،ژیانی ڕۆژانهمان ڕووبهڕووی مهترسی
دهکاتهوه.
فرانسیس فۆکۆیاما :زۆرن ئهوانهی ک ه دهڵێن ڕووداوهک�هی یانزدهی سێپتهمبهریش
یهکێک ه لەو ئهنجامهکانە .ئهمهش مانای ئهوهی ه ک ه مۆدێرنیتی تهکنۆلۆجیای هێناوهت ه
پێشێ و بهشێک لهم تهکنۆلۆجیایانهش تهواو مهترسیدارن .ههر وهکو ل ه ههواڵهکانیشدا
ئەمە دهبینین؛ بهرههمهێنانی ڤایرۆسی برین ه ڕهشه((سیاه زخم ل ه عهرهبیدا پێی
دهوترێ الحمی الفحمی ه و .کوردی)) و چهکی ئهتۆمی شتێکی ئهوهنده زهحمهت نیی ه
 .مانهوهی کۆمهڵگا خۆرئاواییهکان بهنده ب ه نیازباشیی خهڵکانێکهوه ک ه بیر لهوه
ناکهنهوه ژمارهیهکی زۆری هاوڕهگهزانی خۆیان ب ه کوشت بدهن .بهم پێیه ،شارستانێتیی
مۆدێرن ل ه ناوخۆیدا هێزێکی گهورهی بۆ بهدی و خراپ ه شاردۆتهوه .من وهاڵمێکم بۆ
ئهم ه پێ نییهو ناتوانم پێت بڵێم ک ه ڕووداوێکی لهمجۆره ڕوونادات .کەس چاوەڕێ
نەبوو ڕووداوی یانزدەی سێپتەمبەر ڕووبدات ،بهاڵم ڕوویدا .بهر ل ه یانزدهی سێپتهمبهر،
خهڵکی دهیانووت((:چ کهسێک ڕۆحی دوژمنایهتی تیایدا بهڕادهیهک دهبێت ک ه دوو
تاوهری بهرز وێرانبکات و پێنچ ههزار کهس بکوژێت؟)) بهاڵم ئێستا دهزانین ک ه کهسانی
لهمجۆره ههن .ئهمهش بهشێک ه لهو دنیایهی ک ه تیایدا دهژین.

* یهکێک ل ه ڕهخنهگره فهرهنسیهکانی کارهکانی ئێوه ،کاتێک ڕهخنهی ل ه تیۆریی((کۆتایی
مێژوو))ی ئێوه گرتووه؛ وتوویهتی ((:فرانسیس فۆکۆیاما کاتێک باس ل ه سهدهی بیستهم
و کۆتایی مێژوو دهکات ،ئهی ل ه خۆی ناپرسێت ک ه سهدهی بیستهم سهدهی ترسناکی
ئاشڤایتزو گۆالگهکان بووه .منیش دهڵێم ک ه گهلێ بیرمهندی پۆستۆمۆدێرن ئهم ڕووداوه
تۆقێنهرانهی سهدهی بیستهم ب ه بهشێک ل ه ئهنجام و ئاکامهکانی مۆدێرنیتی دهزانن.

* ههندێک ههن جهخت لهسهر جیاوازیی نێوان ئهقڵی ئامڕازی و ئهقڵی ڕهخنهگران ه
دهکهنهوه.پێدهچێ ئێوه ل ه کارهکانتاندا زیاتر جهخت لهسهر ئهقڵی ئامڕازی بکهنهوه نهک
ئهقڵی ڕهخنهگرانه ،بهتایبهتیش کاتێک دهڵێیت ههندێ واڵت ههن ئهگهر ببن ب ه واڵتی
پیشهسازی و بچن ه پرۆسهی بهجیهانیبوونهوه ،بهرهو پێشهوه دهچن .ههڵبهت ه ئهوه ڕاست ه
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ک ه لهم حاڵهتەدا خهڵکێکی زۆر دهبن بهخاوهنی ڤیدیۆو تهلهفزیۆن و ئۆتۆمبێل ،بهاڵم ئاخۆ
ئهم خەڵک ه چۆن دهستیان ب ه مۆدێرنیتیی ڕهخنهگران ه دهگات ک ه مهسهلهیهکی بنهڕەتیی ه
ل ه ساختومانی هزری مۆدێرندا؟
فرانسیس فۆکۆیاما :من وای نابینم .تۆ ک ه پێویستت ب ه ئهقاڵنیهتی ئامڕازی ههی ه
وات ه پێویستت ب ه زانکۆ و سهنتهرهکانی توێژینهوهو ئهو دهزگایان ه ههیه ک ه لهسهر
بنهمای ئهقاڵنییهت دامهزراون و ئهمهش خۆی بۆ خۆی خهڵکانێک پێدهگهیهنێت ک ه
بهتهنها خاوهنی ئهقڵی ئامڕازی نین ،بهڵکو خاوهنی ئهقڵی ڕهخنهگرانهش دهبن.
یهکێک ل ه سیفهتهکانی دهستهبژێرانی واڵتانی پهرهئهستێن ئهوهی ه ک ه حهز دهکهن
بهرهو خۆرئاوا کۆچ بکهن ،ئهمهش ڕێک لهبهرئهوهی ک ه لێره پێودانگ ه ئابوورییهکان
گهورهترن و کۆمهڵگا خۆرئاواییهکان شوێنێکی سهرنجڕاکێشترن بۆ ژیان بردنهسهر.
ئهم ه مهسهلهیهکی تره ،بهاڵم من لهو بڕوایهدا نیم ک ه لهماوهی درێژخایهندا ئهم
کهموکورتیی ه سهبارهت ب ه ئهقڵی ئامڕازی ل ه واڵت ه ناخۆرئاواییەکاندا هەبێت .بە بڕوای
من مەسەلەکانی خۆرئاوا لهمانهش قووڵتره ،لهبهرئهوهی دواجار ههمان ئهو خهڵکهی ک ه
خاوهنی ئهقڵی ڕهخنهگرانەن ،ناتوانن پاساو بۆ ئهوه بهێننهوه ک ه بۆچی شێوازی ژیانی
ئهوان باشتره ل ه ژیانی الدێ تهقلیدییهکان و ل ه چوارچێوهی کهلتوورێکی تهقلیدیدان.
ئهم مهسهلهیهش دووباره دهمانباتهوه ههمان ئەو شوێنهی ک ه ئهم وتووێژهمان لێوه
دهستپێکرد .وات ه ئهو مهسهلهیهی ک ه لیو شتراوس تێیگهیشتووه ،ک ه ئهوهش ئهو
خهسڵهتی خۆوێرانکردنهی ه ک ه ل ه ئهقاڵنیهتی خۆرئاوادا ههیه .وەختێ سەیری هەندێ
ئاقاری ڕووناکبیریی نوێ دەکەیت ل ه خۆرئاوادا؛ وهکو پۆستمۆدێرنیزم ،دهبینیت که
ئامانجهک ه ل ه ڕاستیدا ههر سوننهت و نهریتی خۆرئاوا خۆیهتی.
* وابزانم ئێوه لهگهڵ شیکردنهوهی پۆستمۆدێرنهکاندا نین بۆ کۆمهڵگای هاوچهرخ؟
فرانسیس فۆکۆیاما :نهخێر ،زۆرب�هی تێفکرینهکانی من تهرخانن بۆ ههندێ بهها ک ه
پهیوهستن ب ه مۆدێرنیتییەوە بهبێ ئهوهی بکهون ه ناو پرۆسهی ئهم وێرانکارییهی سووننهتی
خۆرائاواییهوه .ئومێدهوارم لهم پالنهمدا سهرکهوتووبم.
* بهاڵم ئاالن بلووم و لیو شتراوس ههردووکیان ڕهخنهگری توندی مۆدێرنێتی بوون ،له
کاتێکا مهسهلهکهی تۆ ئهم ه نییه.
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فرانسیس فۆکۆیاما :ڕاسته ،بهاڵم من ل ه کۆتایی کتێبی(( کۆتایی مێژوو))دا دهربارهی
مهسهلهکانی مۆدێرنیتی دواوم .لهگهڵ ئهمهشدا ،بلووم و شتراوس لهو باوهڕهدان ک ه
جیهانی مۆدێرن باشترین ئاڵتهرنیڤ ل ه مێژوودا دهخات ه ڕوو .ههردووکیان بهرگری لهم
بۆچوون ه دهکهن و ههوڵ دهدهن تا ل ه ڕووی تیۆرییهوه پاساوی بۆ بهێننهوه .وایدهبینم
ک ه ئهوان سهبارهت بهوهی سوننهتی خۆرائاوا تا چ ڕادهیهک تێکشکێنهره؛ تێڕوانینێکی
گهشتبینانهتریان ههیه.
* بهاڵم لهبواری مۆدێرنیتیدا ،نهخشهکهی ئێوه ب ه کتێبی((کۆتایی مێژوو)) دوایی نایهت.
ئێوه ب ه شێوهیهکی کردهیی ل ه دهساڵی ڕابردوودا دوو کتێبی ترتان بهناوی متمانە()trust
و(پشێویی گهوره)هوه نووسیوه .چ پەیوهندییهک ل ه نێوان ئهم دوو کتێبهو کتێبی((
کۆتایی مێژوو)) دا ههیه؟
فرانسیس فۆکۆیاما :ئهمان ه پهیوهندییان بهو چوار ئاستی شیکردنهوهوه ههی ه ک ه
پێشتر قسهمان ل ه بارهیانهوه کرد .بهڕای خۆم((کۆتایی مێژوو)) دهربارهی دوو ئاستی
یهکهمه ،وات ه ئایدیۆلۆجیاکان و دهزگاکان .لهم کتێبهدا ل ه بنهڕەتدا ئهوه خراوهت ه ڕوو
ک ه جیهانی مۆدێرن ل ه خاڵێکدا دهگات ه کۆتایی ک ه ئێم ه تهنها یهک ئایدۆیۆلۆجی و یهک
ههڵبژاردنمان بۆ دهزگا لهبهردهمدا دهبێت ،وات ه دیموکراسی لیبڕاڵ  .ئهم قسهیهشم
بهو مانایهی ه ک ه جیاوازیی ه ڕاستهقینهکان ل ه جیهاندا دهگهن ه ئاستی نزمتر ،وات ه ئاستی
کهلتووری .بهم پێی ه کتێبی(( ))trustکتێبک ه دهربارهی ئابووریی کهلتووری ک ه ئهوه
دهخات ه ڕوو چۆن سهرمایهداریی مۆدێرن لهسهر بناغهو تهوهری کهلتوور دامهزراوهو
چهند ڕێگای جۆراوجۆر بۆ هێنان ه ئارای سهرمایهداری ل ه جیهانی ئهمڕۆدا ههیه .پاشان
ل ە کتێبی((پشێویی گهوره))دا باسمان ل ه گۆڕینی کهلتووری و ههروهها ئهوهش کردووه
ک ه کۆمهڵگاکان چۆن سهرمای ه کۆمهاڵیهتیهکانی خۆیانیان وێران کردووه و یان دروست
کردووه تا دهزگاکانیان بهدروستی کار بکهن .ئهم ه بۆچوونی من ه سهبارهت ب ه پهیوهندیی
ئهم کتێبانهو بابهتهکانیان بهیهکترهوه.
* ئاخۆ کتێبێکی تری چوارهمتان ب ه دهستهوهی ه ک ه درێژهپێدهری ئهم سیستم ه فیکریی ه
پێکهوهگرێدراوه بێت؟
فرانسیس فۆکۆیاما :بهم دوایی ه کتێبێکم بهناوی((بایۆتهکنۆلۆجی))یهوه نووسیوه.
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ئهم کتێب ه سهبارهت ب ه پێشکهوتن ه تهکنۆلۆجیهکان و مهترسیییهکانێتی لهسهر
دهزگا لیبراڵهکان .من گومانم ههی ه لەوەی ک ه بایۆتهکنۆلۆجی یارمهتیی گهشهسهندنی
دیموکراسی بدات.

ی لهنێو دهچێت و ئایینیش ل ه ڕێی فهلسهفهی ئهقاڵنییهوه نامێنێت .زۆر جاکه،
نائهقاڵن 
بهاڵم من ئهم پرۆسهیهم ن ه ل ه ویالیهت ه یهکگرتووهکاندا دیوهو ن ه ل ه هیچ شوێنێکی
تریش.

* ئێوه ل ه کتێبی((پشێوی گ �هوره))دا باستان ل ه گواستنهوهی پارادایمی کۆمهڵگای
کشتوکاڵی بۆ کۆمهڵگای پیشهسازی و لهکۆمهڵگای پیشهسازییهوه بۆ کۆمهڵگای پاش
پیشهسازی( )post – industrialوات ه سهردهمی ورده تهڵهزمهکان(micro
 )chipsو تهکنۆلۆجیا مهترسیداره پێشکهوتووهکان کردووه .ب ه بۆچوونی ئێوه ئایا ئهم
تهکنۆلۆجیایان ه بهشێوهیهکی کردهیی یارمهتیی پرۆسهی دیموکراسیییان ل ه خۆرئاوادا داوه
یان ڕێیان لێ گرتووه؟
ف؛ف :تهکنۆلۆجیا مهرج نیی ه ب ه پێویست و ل ه ههموو ههلومهرجێکدا خزمهتی
ئامانج و مهبهستهکانی مرۆڤ بکات .بهاڵم من وایدهبینم ک ه ئهو تهکنۆلۆجیایانهی
لهسهدهی بیستهمدا هاتن ه ئاراوه زۆر سوودبهخش بوون .بۆ نموونه ،تهکنۆلۆجیای
گهیاندنی زانیارییهکان ،بهبووجهیهکی کهمهوه بهاڵم ب ه ڕادهیهکی زۆر توانیویهتی ل ه
بهسهنتهرکردنی دهسهاڵت و گهیاندنی زانیارییهکان بهخهڵکدا ڕۆڵ بگێڕێت و ههر لهبهر
ئهمهش بۆ پرۆسهی دیموکراسی سوودبهخش و یاریدهدهر بووه .بهاڵم سهبارهت بهوهی
ک ه ئاخۆ تهکنۆلۆجیا توانیویهتی یارمهتی ئازادیی مرۆڤ بدات یان نا ،دهبێ بڵێم ک ه
بهداخهوه ل ه زۆربهی کاتدا زیانی ب ه ئازادیی مرۆڤ گهیاندووه .ئهوهتانێ نموونهی
ڕووداوێکی وهکو یانزدهی سێپتهمبهرتان لهبهرچاودایه ،ههروهها گهلێ تهکنۆلۆجیای
پیشهسازی ک ه لهسهر بناغهی بهمهرکهزیبوون و بهسهربازیبوون دامهزرابوون .سیستمی
سۆڤێتیش لهسهر بناغهی مۆدێلهکهی تایلهر دامهزرابوو .کارگهی گهوره گهوره دروست
کرابوون ک ه تیایاندا مرۆڤ دابهزیبووه ئاستی ئامراز.

* دهتانهوێ بڵێن ک ه ئێوه لهم ڕووهوه هیگڵی نین؟
فرانسیس فۆکۆیاما :بهڵێ ،من پتر تۆکڤیلیم .تۆکڤیل بیرۆکهیهکی سهبارهت ب ه
پێشکهوتن ههیه .ئهو دیاردهی دیموکراسیی خست ه بهر لێکۆڵینهوه ،بهاڵم ل ه ڕوانێنێکی
هیگڵییانهوه نا .ئهو باوهڕی بهو تێڕوانیین ه هیگڵیی ه نهبوو ک ه دهڵێت ههموو شتێک تا
ڕادهیهکی زۆر ئهقاڵنییه ،منیش زیاتر لهگهڵ ئهم بۆچوونهدام.
واشینگتۆن
نۆڤهمبهری 2001

•ئهو سهرچاوهیهی ئهم گفتوگۆیهی لێوه کراوه ب ه کوردی:
جهانی بودن ڕامین جهانبگلو نشر مرکز تهران
چاپ اول )2003(1382

* ئایا ل ه سیستمی هزریی ئێوهدا شوێنێک بۆ شت ه ڕووحیهکان ههیه؟ دێتهوه یادتان
ک ه ئهندرێی مالرۆ وتبووی((:سهدهی بیست ویهک دهتوانێ ببێت ه سهدهیهکی ڕووحی و
دهشتوانێت نهبێت)).
فرانسیس فۆکۆیاما :بهبۆچوونی من الیهن ه ڕووحیهکان ل ه کهلتووردا ههن و ههرگیزیش
نافهوتێن .تێڕوانینێک ل ه نێوان هیگڵییهکاندا ههی ه دهڵێت ک ه ههموو شێوهکانی گوتاری
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ن و ئهنتۆنی گیدێنز
ساموێل ههنتینگتۆ 

ههروهها ل ه ههر ههرێمێكیشدا چهندین واڵت ههن ،ك ه هێزی ههرێمیی سهرهكی نینو ب ه
گشتی نایانهوێت بكهون ه ژێر كۆنترۆڵی دراوسێ بههێزهكانیانهوه .ههندێ جار ،وهك ئهوهی
بینیوومانه ،ئاوڕ بهالی والیهت ه یهكگگرتووهكاندا دهدهنهوه ،ههندێ جاری دیكهش ئاوڕ
بهالی هێزه ههرێمیی ه الوهكییهكاندا دهدهنهوه .ئهگهر ئاوڕ ل ه دهیهی ڕابردوو بدهیتهوه،
دهبینیت پهیوهندیی نێوان والیهت ه یهكگرتووهكانو ژمارهیهك لهم هێزه الوهكییان ه زۆر
گهشهی كردووه .ئێم ه ئهم زستان ه دهركهوتهیهكی ئهم گهشهكردنهمان بینی كاتێك ل ه
ئهنجومهنی ئاسایشی نهتهوه یهكگرتووهكاندا ڕیزیان بهست.

ههنتینگتۆن :دابهشبوونی سهرهكی ل ه خۆرئاوادا جۆرێك دابهشبوونه،
ك ه زۆر كهس تهركیزیان خستۆت ه سهری ك ه ئهویش :جیاوازی ل ه هێزدا
ل ه نێوان والیهت ه یهكگرتووهكانی ئهمهریكاو ئهوروپا .ئهم دابهشبوون ه
ب ه سروشتی خۆی ڕێگای بۆ سهرههڵدانی دوژمنایهتیو ههندێ جاریش
بۆ ملمالنێ خۆشكردووه .ب ه دڵنیاییشهوه ڕێگای بۆ جیاوازی ل ه دیدگاو
بهرژهوهندیدا خۆشكردووه.
ههرچهنده ئهم ه پهیوهندییهك نییه ،ك ه ویالیهت ه یهكگرتووهكانو
ئهوروپای سنووردار كردبێت .ب ه بڕوای من ئهم ه ل ه بنچینهدا بهرههمێكی
پێكهاتهی جیهانیی هێزه .ل ه سهروهختی جهنگی سارددا ئێم ه دوو
دهوڵهتی گهورهمان ههبوو ،ك ه دهبوو لهگ ه ڵ یهكدیدا پێشبڕكێ بكهن.
ل ه ئێستادا یهك دهوڵهتی مهزنو چهند هێزێكی ههرێمیی سهرهكیمان
ههیه .ههندێ جاریش بهرژهوهندییهكانیان ب ه پێویست تووشی ملمالنێ
دهبن .ویالیهت ه یهكگرتووهكان وهك دهوڵهتێكی مهزن بهرژهوهندیی ل ه
ههر یهكێك ل ه واڵتانی جیهاندا ههیهو دهیهوێت پارێزگارییان لێبكات.
ل ه الیهكی دیكهوه ،ئ �هوهی ك ه ئێم ه پێی دهڵێن هێزه ههرێمیی ه
سهرهكییهكان ،وهك یهكێتی ئهوروپا ،ڕووسیا ،چین ،هیند ،بهرازیل،
بهرژهوهندییان ههی ه ل ه ههرێمهكانیاندا .ئهو اڵتان ه ب ه شێوهیهكی گونجاو
و قابیلی تێگهیشتن بیر لهوه دهكهنهوه ك ه پێویست ه توانای دیاریكردنی
ئهو شتانهیان ههبێت ،ك ه ل ه ههرێمهكانیان ڕوودهدات .ب ه دڵنیاییهوه ئهم
جیاوازییان ه ل ه دیدگاو بهرژهوهندییهكاندا ل ه چهندین حاڵهتدا دهبێتههۆی
ملمالنێ.

ئهنتۆنی گیدێنز :بۆ چهسپاندنی ڕاكهی تۆ دهمهوێت بڵێم مهسهلهی دابهشبوونی
ئهتڵهنتیكی ،ههڵهبهت ه ب ه ڕای من ،ل ه ناڕازیبوونهكانهوه دهربارهی عێراق سهرچاوه
ناگرێت .بهڵكو ئهم ناڕازیبوون ه دهربارهی عێراق ،ئهم كهلێن ه گهورهیه ،ب ه پلهی یهكهم
دهرهنجامی كێش ه چارهسهرنهكراوهكان ه ك ه هێشتا بیرمان لێنهكردوونهتهوهو ل ه بنهڕهتدا
ل ه سهردهمی جهنگی ساردهوه ب ه چارهسهرنهكراوی بهجێهێڵراون .من دهمهوێت ئهم ه ب ه
كێش ه بهجێماوهكانی ساڵی  1989ناوبنێم.
پێم وای ه ئێم ه وردو ورده دهرك بهوه دهكهین ك ه چۆن جهنگی سارد ب ه شێوهیهكی
گشتگیر دامهزراوهكانمانی پێناسهكردهوه .سێ جۆر كێشهی بهجێماو ههن ،ك ه من
ب ه گهورترین كێشهیان دادهنێم :یهكهم /مانای خۆرئاوا ،دووهم /شوناسی ئهوروپا
(چونك ه ئهوروپا ل ه بنهڕهتهوه ل ه ههندێك واڵتانی جهنگی ساردهوه گهشهی كردو
ئێستاش دهبێت ڕووبهڕووی پرۆسهی زهبهالحی بهجیهانیكردن ببێتهوه) ،سێیهم /هێزی
سهربازیی والیهت ه یهكگرتووهكان ل ه پهیوهندییدا ب ه ئهوروپاوه.
ئێستا پێم وای ه دوو مانای خۆرئاوا ههیه ،ك ه دهمهوێت لهیهكیان جیا بكهمهوه :ئهم
دووانهش ناو دهنێم خۆرئاوای یهك همو خۆرئاوای دووهم .ل ه مانای یهكهمدا خۆرئاوا
ئاماژهی ه بۆ سیستهمێكی دهستووریو یاسایی ،دهستهیهك ل ه مافهكانی تاك ،ڕێسای
یاسا ناكهسێتییهكان ،ئازادیی ه مهدهنییهكانو ..هتد .بهم مانایهیان پێم وای ه خۆرئاوا
هێشتا ههر خۆرئاوایه ،پێم وای ه یاساو بنهماكان ك ه لهسیستهم ه دیموكراتیكهكانی
خۆرئاواییدا سهریانههڵداوه ،سیستمگهلێكن قابیلی گشتاندنن بۆ واڵتانی دیكهی
جیهان .لهو بڕوایهدام تۆ دهتوانیت ئهوه بخهیتهڕوو ك ه دهشێت ئهم بنهمایان ه لهههموو
كۆمهڵگاكانی جیهاندا باڵو بكرێنهوه.

دیالۆگی نێوان

ل ه ئینگلیزییهوه :ئهكبهر حهسهن
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ل ه كاتێكدا خۆرئاوای دووهمیان ئهوهیانه ،ك ه زۆربهی گفتوگۆكان دهربارهی دابهشبوون
تهركیزی دهكهنهسهر .خۆرئاوای دووهم بونیادێكی جیۆپۆلۆتیكییه ،كێش ه جدیو
توندهكانیش لێرهدایه .من هێشتا پێم وای ه ئهم كێشان ه ب ه شێوهیهكی سهرهكی كێشهی
پێش جهنگی ساردن زیاتر لهوهی كێشهی تایبهت بن ب ه وهرچهرخانی نوێی ڕووداوهكان.
بهاڵم لهگ ه ڵ ئهوهشدا وهك مهسهلهی گرنگ دهمێننهوه ك ه مامهڵهیان لهگ ه ڵ بكرێت،
وهك سهرهتایهكیش بهرچاوخستنی ئهو ڕاستییهی ه ك ه ئهوروپییهكان دهبێت دان ب ه
سروشتی مهترسیی ه نوێیهكاندا بنێن.
جیاوازییهكی سهرهكی ههی ه ل ه نێوان ئهو جۆرانهی تێرۆریزمدا ،ك ه ئێم ه ل ه ئهوروپا پێی
ئاشناین (ك ه ناوخۆیین و كورتبونهتهوه بۆ ئامانجی دروستكردنی ناسنام ه)و تێرۆریزمی
جیۆپۆلۆتیكی نوێدا .ئهم تێرۆریزم ه نوێی ه هێزی كۆمهڵگای مهدهنی بهرز دهكاتهوه.

جیاوازییهكی گهوره ل ه نێوان ئهوروپاو ئهمهریكادا ههبێت .ل ه ئهمهریكادا ڕادهیهكی
زۆر سێكیۆالریزهكردنی نێوكهنیسهیی ( )in-church secularizationههیه.
لهسهر ئاست ه فراوانهكهی كۆمهڵگا ئایین ههمیش ه ئهركێكی جیاوازی ههبووه بهراورد ب ه
ئهوروپا .جیاوازیی نێوان ئهمهریكاو ئهوروپا ب ه تهواوی جیاوازییهكی ئاینیی نییه ،بهڵكو
جیاوازییهك ه ب ه سیاسیكردنه ،ب ه دیاریكراویش ب ه سیاسیكردنی ماف ه ئایینییهكان.
هانتینگتۆن :دهرهنجامهكانی زنجیرهیهك ڕاپرسی دهربارهی ئاستی باوهڕداری ل ه حهڤده
واڵتدا بهپێی ڕادهی ئاینداربوونیان بهم شێوهی ه پۆلێنی كردوون :والیهت ه یهكگرتووهكان
ب ه پلهی یهكهم هات ب ه ڕێژهی  ،1.7پاشان ل ه ناو واڵت ه ئهورپییهكاندا ئێرلهندا
بهڕێژهی  ،4.1پۆڵهندا  ،5.2ئیتالیا  ،5.9بهرتانیا  ،11.6پاشان ئهڵمانیا ك ه
جیاكارییهك ه ل ه نێوان ئهڵمانیای خۆرئاواو ئهڵمانیای خۆرههاڵتدا بوو ،ب ه ڕێژهی 12.1
بۆ ئهڵمانیای خۆرئاواو  16.3بۆ ئهڵمانیای خۆرههاڵت ،ك ه دواترینیان بوو.
دهبێت مرۆڤ تێبینی ئهوه بكات ك ه ژیانهوهیهكی جیهانیی ئایین ل ه ئارادایه .ئهم
ژیانهوهی ه ل ه ههموو شوێنێك ڕوودهدات جگ ه ل ه ئهوروپای خۆرئاوا .ئایین ڕۆژ ل ه دوای
ڕۆژ گرنگتر دهبێت ،ب ه جۆرێك ك ه واڵتان ل ه پێناسهكردنی شوناسی نهتهوهیی خۆیاندا
پهنای بۆ دهب هنو حكومهتهكان ڕهوایهتیی پێدهدهن ،ئهم ه سهرباری ئهوهی ئایین
ڕهگهزێكی گرنگ ه ل ه ملمالنێ گشتییهكاندا.
تا ئهو ڕادهیهی ك ه پهیوهست ه ب ه ئهمهریكاوه ،ل ه ئێستادا ل ه بیست یان سی ساڵی
پێشوو ئایینیترهو بهڵگهی زۆریش لهسهر ئهم ه ههیه .ئهمهریكا ل ه ڕووی نهریتییهوه بهو
قۆناغهدا تێپهڕیووه ،ك ه من پێی دهڵێم (رابوونی مهزن) .سهرهتای ئهم ڕابوون ه سااڵنی
1730و 1740ه ك ه ڕێگای بۆ شۆڕشی ئهمهریكا خۆشكردو بووه هۆی ئهوهی ك ه
من پێم وای ه ئێستا (رابوونێكی مهزن)ی تازهیه .ئایا ل ه والیهت ه یهكگرتووهكان ئایین
بهسیاسیكراوه؟ بهڵێ ،ئایین زۆر بهسیاسیدهكرێت .ساڵی  2000ههر كاندیدێك (جگ ه
ل ه جۆی لیبهرمان) بۆ پۆستی سهرهوه ڕۆشتبێت ،دهبوو باوهڕی خۆی ب ه یهسوعی
مهسیح ڕابگهیهنێت .ئهم ه ههرگیز پێشتر ل ه سیاسهتی ئهمهریكدا ڕووی نهداوه.

هانتینگتۆن :ئهم ه ب ه تهواوهتی خاڵێكی دیكهی بۆچوونهكهی من ڕوون دهكاتهوه:
دووهم دابهشبوونی گرنگ ل ه خۆرئاوا دابهشبوونی كولتوورییه .ئاشكرای ه ئهوروپاو
خۆرئاوا ل ه هاوپهیمانێتییهكی مهزندان .بهاڵم جیاوازییهك ههیه ،ك ه ب ه ڕاستی گرنگه:
والیهت ه یهكگرتووهكان واڵتێكی زۆر ئایینییه ،ل ه كاتێكدا ئهوروپا سێكیوالره .نشینگ ه
ئهمهریكییهكانی سهدهی حهڤدهو ههژده ب ه زۆری لهبهر هۆكاری ئایینی بوون .ئایینیبوونی
ئهمهریكا ل ه سهروهختی تۆكۆڤایلهوه سهرنجی ههر سهردانكهرێكی ئهوروپی ڕاكێشاوه.
ئێم ه یهكێكین ل ه ئایندارترین خهڵكانی جیهانو ل ه نێو كۆمهڵگا پیشهسازییهكاندا تهواو
تایبهتین .لهسهر بنهمای جیهانییش ئایینو ناسیۆنالیزم هاوشانی یهكترن .ئهو كهسانهی
ئایینین ،ل ه ههمانكاتدا دهخوازن زیاتر ناسیۆنالیست بن .ئهمهریكییهكان بهگشتی ب ه
قووڵی پهیوهستن ب ه خوداو ب ه واڵتیشهوه .ل ه كاتێكدا وا دهردهكهوێت ئهوروپییهكان
پابهندبوونێكی الوازیان ههبێت ب ه خوداو ب ه واڵتهوه.
سهرباری ئهوهش ،ڕهچهڵهكی ئایینی ل ه ئهمهریكا پرۆتستانتیزمی جوداخواز بووهو
ئهمهش ڕهوتێكی مۆراڵی قووڵی ل ه كولتووری ئهمهریكیدا بهرههم هێناوه .ئێم ه دهخوازین
مهسهلهكان لهسهر بنهمای چاكهو خراپ ه پێناس ه بكهین زیاتر ل ه ئهوروپییهكان ،ئهم
مهیلهش ل ه ئیدارهی ئێستای ئهمهریكادا گهشتۆت ه ترۆپكی خۆی .ئهم ه ب ه ئاشكرا
جیاوازییهكانی نێوان ئهمهریكاو ئهوروپا قووڵتر دهكاتهوه.
گیدێنز :ئهم مهسهلهی ئایین ه زۆر سهرنجڕاكێشه .بهاڵم من قهناعهتم بهوه نیی ه ك ه

گیدێنز :ڕێگهم بده بۆ خولهكێك بگهڕێمهوه بۆ خۆرئاوای یهكهم .لهچاو بیستو
پێنج ساڵی ڕابردوودا سیستهم ه دیموكراتیییهكان چوار ئهوهندهی جارانن ،ئهمهب ه
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نێوان كێش ه بهرفراوانهكانی (خۆرههاڵتی ناوهڕاستی گهوره)دا .پێم وای ه ملمالنێی ئهم
سهردهمهمان ل ه نێوان شارستانییهتهكاندا نییه ،ههرچهنده تێزهكهی تۆ دهربارهی
پێكادانی شارستانییهتهكان یهكێك ه ل ه درهوشاوترین تێزهكان ل ه مێژووی نوێی زانستی
سیاسیدا ،بهڵكو ملمالنێی ه ل ه نێوان كۆزمۆپۆلیتانیزم ل ه الیهكهوهو فهندهمێنتاڵیزم ل ه
الیهكهی ترهوه.
كۆزمۆپۆلیتانیزم لهناو دڵی خۆرئاوادایه ،خۆرئاوا ب ه مانای خۆرئاوای یهكهم :بنهما
گشتییهكان ك ه ڕێگا ب ه خهڵكانی سهر ب ه كولتووره جیاوازهكان دهدات پهیوهندی
لهگ ه ڵ یهكدیدا دروست بك هنو شانبهشانی یهك پێكهوه بژین .فهندهمێنتاڵیزم ب ه ههموو
جۆرهكانییهوه ههر فهندهمێنتاڵیزمه ،نهك تهنیا فهندهمێنتاڵیزمی ئیسالمی ،یاخود
ئایینی ،بهڵكو بهههمان شێوه فهندهمێنتاڵیزمی ئیتنیكیو ناسیۆنالیستیشمان ههیه.
بهالی منهوه فهندهمێنتاڵیست كهسێكه ،ك ه پێی وای ه یهك ڕێگای ژیان ههیهو باشتر
وای ه ههموو ئهوانی تر بڕۆن ه دهرهوه .بهم مانایه ،من زۆر ب ه پێداگیرییهوه ئهوه دهڵێم
خۆرئاوا هێشتا خۆرئاوایه.

لهبهرچاوگرتنی ئهو ڕاستییهی ك ه دهوڵهتانی ئێستا ژمارهیان زۆر زیاتره .من پێم
وای ه ئهم ه هۆكارێكی بونیادیی ههیه .ئێم ه ل ه شوێنێكی وهك كۆمهڵگای زانیاریی
جیهانیدا دهژین .خهڵك چیتر هاوواڵتیی پاسیڤ نین ،بهڵكو دهیانهوێت چاالكتر بن
بهپێی ههلومهرجی ژیانی خۆیان .ئهم ه یهكێك ه لهو هۆكارانهی ك ه وام لێدهكات پێم
وابێت گفتوگۆكردن دهربارهی دیموكراتیزهكردنی عێراق جیاوازه ل ه قسهكردن دهربارهی
دیموكراتیزهكردن ل ه ههرشوێنیكی تر ،تهنانهت لهماوهی  10بۆ  15ساڵی پێشووشدا.
بهراوردكردنی ئهڵمانیای دوای جهنگو ژاپۆن زۆر ورد نییه .گفتوگۆی ئێستا دهبێت
لهسهر بنهمای باڵوبوونهوهی بهرفراوانی سیستهم ه دیموكراتییهكان بێت ،ك ه وا دهكات
ئهو شێوانهی هێز ك ه پێشتر بوونیان نهبووه ،ل ه ئێستادا ببن ب ه ئهمری واقیع.
هانتینگتۆن :تۆ زۆر بهباشی ئاماژهت ب ه باڵوبوونهوهی بهرفراوانی دیموكراسی ب ه ههموو
جیهاندا كرد .ههر چۆنێك بێت ،بهشێكی زۆری ئهو واڵتانهی ك ه دیموكراسی تیایاندا
باڵوبووهتهوه ،ئهو واڵتانهن ،ك ه كولتوورهكانیان تهواو هاوشێوهی كولتووری واڵتانی
باكووری زهریای ئهتڵهسین ،جا ئهگهر واڵتانی ئهمهریكای التینی بن یان واڵتانی
ئهوروپای ناوهندی ،بهشێكی دیكهشیان دهرهنجامی كاریگهریی درێژماوهی ئهمهریكان
وهك كۆریای باشوورو تایوان .من ناڵێم ئهم ه جیهانییه ،بهاڵم هێشتا فاكتهری كولتوور
گرنگیی خۆی ههیه .وهك ئهوهی جۆی الپاڵۆمبارا وتوویهتی ،دیموكراتیزهكردن واته
ب ه خۆرئاواییكردن .خۆزگ ه ئهم ه ڕاست بووایه ،بهاڵم ڕاستیی مهسهلهك ه ئهوهیه ،ب ه
الی كهمهوه ل ه جیهانی ئیسالمیدا ،ك ه ههڵبژاردن دهكرێت ،گروپ ه فهندهمێنتاڵیستهكان
سهردهردههێننو دێن ه پێشهوه .تهنانهت ل ه فهڕهنساشدا ك ه ههڵبژاردنێك ههبوو بۆ
كونسوڵی ئیسالمیو حكومهت ڕێگهی پێداوه ،یان پاكستان یاخود ههر واڵتێكی
ئیسالمیی دیكه ،ئهوه فهندهمێنتاڵیستهكانن ك ه وا دهردهكهوێت بیبهنهوه .ئهوان
نوێنهرایهتیی ڕایهكی بهرفراوانی جهماوهری دهكهن .ئهگهر بهم زووان ه ههڵبژاردنهكانی
عێراق ڕێكبخرێن ،ئهوا گرهوی ئهوه دهكهم شیعهو سوننهو فهندهمێنتاڵیستهكان دێن ه
پێشهوه .لهبهرئهوهش ،لهكاتێكدا ئێم ه ههموومان الیهنگیری دیموكراسین ،لهوانهی ه
بمانهوێت خۆمان لهوه بكشێنینهوه ك ه ههندێك واڵت ڕازی بكهین دیموكراتی بێت.
گێدێنز :سهبارهت ب ه واڵت ه ئیسالمییهكان ،واڵتانی وهك مالیزیا ،بهنگالدیش ،توركیاو
ئهندۆنیزیا واڵتی تازه دیموكراتین .ڕوون نیی ه ئایا دیدی ئهوان ب ه پێویست دژ ب ه خۆرئاوایه
یان نا .لێرهدا ب ه ئاشكرا دابهشبوونێك ههی ه ل ه نێوان كێشهكان ل ه جیهانی عهرهبیو

هانتینگتۆن :بهڵێ ،بهاڵم خۆرئاوا كێشهی ڕهوایهتیی ههیه ،با وردتر بین :جیهان
ڕووب��هڕووی كێشهی كهلێنی نێوان هێزو ڕهوایهتی دهبێتهوه .حوكمی كاریگ هرو
یهكالكهرهوه تهنیا كاتێك دهتوانێت بوونی ههبێت ،ك ه ههردوو هێزو ڕهوایهتی ههبن .ل ه
ئێستادا والیهت ه یهكگرتووهكان هێزی ههیه ،بهاڵم ل ه دیدی زۆربهی جیهانهوه ل ه ڕووی
ڕهوایهتییهوه الوازه .كۆمهڵگای جیهانی ڕووبهڕووی كێشهیهكی بنهڕهتی دهبێتهوه ،ك ه
بریتیی ه ل ه كۆكردنهوهی هێزو ڕهوایهتی پێكهوه :دهشێت مومارهسهكردنی هێز ب ه بێ
ڕهوایهتی ل ه درێژماوهدا كاریگهریی زۆر زیانبهخشیی ههبێت .ئهگهر من پهیامێكم ههبێتو
بینێرم بۆ كۆشك ه سپییهكهی بۆش (ئیدارهی بۆش) ،ئهوا ئهم دهربڕین ه نایابهی ڕۆسۆ
دهبێت“ :ئهوهی ك ه بههێزترینه ،ههرگیز ئهوهنده بههێز نیی ه ك ه ههمیش ه سهروهر بێت،
ههتا ئهو كاتهی هێز دهبهسێتهوه ب ه مافهوهو ملكهچییش دهبهسێتهوه ب ه ئهركهوه“.
پێكهوهكۆكردنهوهی هێزو ڕهوایهتی مهسهلهیهكی یهكالكهرهوهیه ،جا ئهگهر ئهم ه ل ه
چوارچێوهی پێدانی ڕهوایهتی گهورهدا ب ه هێزی والیهت ه یهكگرتووهكان بێت ،یاخود
پێدانی هێزی گهوره ب ه ڕهوایهتی نهتهوه یهكگرتووهكان بێت .یان دهبێت نهتهوه
یهكگرتووهكان چاكسازیی تێدا بكرێت ،یاخود والیهت ه یهكگرتووهكان ههوڵ بدات زیاتر
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لهم كاتهی ئێستا لهناو مۆدێلێكی فرهداو ل ه میانهی ڕێكخراوه نێونهتهوهییهكانهوه
ههڵسوكاوت بكاتو ڕهوایهتی بهدهست بهێنێت.
گیدێنز :ئایا ل ه سیستهمی نێونهتهوهییدا چۆن ڕهوایهتی بهدهست دههێنیت؟ من پێم
وای ه دهبێت لهمیانهی ڕێساكانهوه بهدهستی بهێنیت :یاسا ناكهسیو بابهتییهكان ،ك ه
ههموو كهسێك پهیڕهویان دهكات .لهبهر ئهمهی ه ك ه (رێكخراوی بازرگانی جیهانی) ب ه
دیاریكراوی گرنگه .ئهم ڕێكخراوه ڕێكخراوێكی ب ه ڕێسا ڕێكخراوه .ئهو ڕاستییهی ك ه
چینو تایوان ئیمزایان كردووهو ئاماژهكانی ڕووسیاش ئهوه دهڵێن خۆزگ ه دهخوازێت
ئیمزای بكات ،ئاماژهیهكی زۆر گرنگه.
هانتینگتۆن :بهڵێ ڕاسته .بهاڵم ئایا چارهسهری دامهزراوهیی ههیه؟ من پێم وای ه ههندێك
چارهسهر ههن ،بهاڵم هیچ كام لهو چارهسهران ه پشتیان پێنابهسترێت .بۆ نموون ه
ئهگهر كهسێك بیهوێت ئهنجومهنی ئاسایشی نهتهوه یهكگرتووهكان ڕێك بخاتهوه،
ئهوا دهبێت واڵتانی وهك هیندستان ،ژاپۆنو بهرازیلیش وهك ئهندامی ههمیشهیی
بخات ه ناو ئهنجوومهنهكهوهو كۆتایی ب ه مافی ڤیتۆ بۆ ههمووان بهێنێت جگ ه ل ه والیهت ه
یهكگرتووهكان .ب ه الی منهوه ئهم ه ئهنجومهنی ئاسایشێك دروست دهكات ،ك ه ك همو
زۆر بونیادی هێز دهنوێنێتهوه لهجیهانی ئهمڕۆدا.

گیدێنز :من پێم وای ه ماكس ڤێبهری سۆسیۆلۆجیستو ئابووریناسی بهناوبانگی ئهڵمانی
ڕاستی بۆ چوو كاتێك بهڵگهی لهسهر ئهوه هێنایهوه ك ه دهبێت ڕیشهی خۆرئاوا ل ه
بنهڕهتدا بگهڕینرێتهوه بۆ ڕێسای یاسا ،ب ه تایبهتیش ڕێسا بابهتییهكان (ناكهسێتییهكان)
ی یاسا .هیچ كولتوورێكی دیك ه ڕێسای بابهتیی یاسای نهبووه .ههر لهرێگای ئهم
ڕێسایهشهوهی ه ك ه ئازادیی ه مهدهنییهكان سهرههڵدهدهن.
هانتینگتۆن :بێگومان ل ه ئێستادا جیاوازیی ه یهكالیكهرهوهك ه ل ه پهیوهستبوونی واڵت ه
خۆرئاواییهكان ب ه ئیسالمهوه سهرچاوه دهگرێت ،ئهمهش ل ه ههموو الیهنهكانهوه
خۆی مانیفێست دهك��ات .تۆ ل ه ئ�هوروپ��ادا كۆچبهری موسوڵمانت ههیه :ئهم ه
كێشهی كۆمهاڵیهتیو كولتووری جدیو پرسی شوناسی نهتهوهیی ههیه ،ك ه ل ه واڵت ه
ئهوروپییهكاندا سهریههڵداوه .ههروهها زۆر ب ه ئاشكرا كێشهی ئهمنی هتو ئاسایشی
ههیه ،ك ه لهوهدا بهرجهست ه دهبێت ژمارهیهكی زۆر ل ه تێرۆریستهكان النهیان ل ه واڵت ه
ئهوروپیی ه خۆرئاواییهكاندا چێكردووه .بێگومان ئهوان تهنها بهشێكن ل ه دهركهوتهیهكی
فراوانی جیهانیی ئیسالمی شهڕهنگێز .پێویست ه ئێم ه جیاوازی بكهین ل ه نێوان ئیسالمی
شهڕهنگێز و ئیسالم بهگشتیدا .بهاڵم ئاشكرای ه ئیسالمی شهڕهنگێز ههڕهشهیهك ه لهسهر
خۆرئاوا لهمیانهی تێرۆریستهكانو دهوڵهت ه (نیاز خراپهكان) ك ه ههو ڵ دهدهن چهكی
ناوكی پهرهپێدهن ،ههروهها ل ه چهندین ڕێگای تریشهوه ههڕهشهن لهسهر خۆرئاوا.

ب ه ههرحاڵ ،ل ه ڕابردوودا دابهشبوون ل ه نێوان ئهمهریكاو ئهوروپادا ههبووه ،ب ه شێوهیهكی
بهرجهستهش ل ه سهدهی نۆزدهیهمدا .بهاڵم ل ه ئێستادا جیاوازییهكان كهمبوونهتهوه.
من پێم وای ه گرنگ ه جهخت لهسهر ئهو كهلهپووره مێژووییو كولتووریی ه بكرێتهوه ك ه
ئهمهریكاو ئهوروپا پێكهوه دهبهستێتهوه ك ه دهگهڕێتهوه بۆ سهردهمهكانی ڕێنسانسو
ڕۆشنگهریو گهشهپێدانی سیستهمی وێستفالنو دهوڵهت-نهتهوهكان .بهاڵم لهوه
گرنگتر دابهشبوونی نێوان عهلمانیو ڕۆحانی ،ڕێسای یاسا ،پلۆرالیزمی كۆمهاڵیهتی،
حكومهتی نوێنهرایهتیو مافهكانی تاكه .ب ه الی منهوه ئهمان ه ڕهگهزه بنچینهییهكانی
شارستانییهتی خۆرئاوا دروست دهكهن .ئهمان ه شارستانییهتی ئهوروپیو ئهمهریكی ل ه
شارستانییهتهكانی دیك ه جیا دهكهنهوه ،جا ئهگهر شارستانییهتی چینی ،ژاپۆنی،
هیندی ،موسڵمان ،عهرهب یان ههر شارستانییهتێكی دیك ه بێت.

رادهی ئهو توندوتیژیی ه هاوبهشهی ك ه ل ه جیهانی ئهمڕۆدا موسوڵمانان تیایدا تێوهدهگلێن،
سهرسامكهره :گۆڤاری ئابوریناس  32ملمالنێی سهرهكیان دیاریكرد ،ك ه ل ه ساڵی
2000دا ل ه جیهاندا ل ه ئارادا بوون .ئهگهر سهیری ئهو  32ملمالنێی ه بكهیت ،بۆت
دهردهكهوێت دوو لهسهر سێیان شهڕی موسڵمان بووه لهگ ه ڵ موسڵمانی دیكهدا ،یاخود
شهڕی موسڵمان بووه لهگ ه ڵ ناموسڵماندا .لێرهدا بۆم دهردهكهوێت ك ه زۆر پێویست ه
ئهمریكا و ئهوروپا دهرك ب ه خاڵ ه هاوبهشهكانی نێوانیان بكهن و ههوڵ بدهن پێكهوه
ستراتیژێك دابنێن بۆ مامهڵهكردن لهگ ه ڵ ئهو ههرهشانهدا ،ك ه مهترسین بۆ سهر
كۆمهڵگاكانیانو ئاسایشیان ل ه الیهن ئیسالمی شهڕهنگێز.
دهمهوێت ئهوهش زیاد بكهم ك ه ستراتیژی شهڕی خۆپاراستن دژ ب ه ههڕهش ه ناكاو
و كوتوپڕو جدییهكان بۆ ئهمهریكاو هێزه خۆرئاواییهكانی دیك ه لهم قۆناغهدا زۆر

167

168

پێویسته .دوژمنی ئێم ه ب ه پلهی یهكهم ئیسالمی شهڕهنگێزه ،بهاڵم نابێت چاوپۆشی
ل ه گروپهكانی دیكهش بكهین .كهوات ه ئاشكرای ه ك ه دهبێت سهرهتا ئێم ه هێرش بكهین،
ئهگهر هاتوو ئهوان ل ه خۆ ئامادهكردندا بوون بۆ هێرشكردن ه سهر ئێمه.
سهرچاوه
_http://www.digitalnpq.org/archive/2003_fall/giddens
huntington.html
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هونهر له كۆنتێكستدا
ڕێكخهری بهش  :شیروان خان
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خوێندنەوەیەک بۆ هونەر لە کوردستان
شیروان خان
ماستەر -زانکۆی بەرلین
لە نوسینی ژم��ارە یەکی گۆڤاری کۆنسێپت دا ،ههوڵمدا باس لە
پەیوەندی نێوان زانستی ئتنۆلۆگی و پڕۆسەی دروست بوونی هونهری
مۆدیرن لە خۆرئاوا بکەم .کە لە سەرەتای سەدەی بیستەوە لە ڕێی
گەشتی لێکۆڵەرەوە ئەتنۆلۆگەکانەوە دەسپێدەکات ،ئەو پەیوەندیە بووە
هۆی دروستبوونی چەند دیسکۆرسێکی تر لە ناو هونهری خۆرئاوادا.
بەتایبەتی لە سەربابەتی “ئەویدی”(یان دیدی کلتوورەکانی دەرەوەی
خۆرئاوا) .کە لە سەردەمی کۆلۆنیالیزمی خۆرئاوادا“ ،ئەویدی” وەک
بابەتێکی ئێکزۆتیک سەیردەکرا .ئەم دیدە لە سەرەتای هونهری
مۆدێرنەدا ئەتوانرێت الی هنری ڕوس��و ،ماکس پێشتیان ،ماکس
ئیرنست ،،،ببینرێت .لەههمانکاتدا هونهری خۆرئاوا ل ه و دهمهدا وەک
ههڵگری دیدێکی ئونیڤێرزال خۆی پێناس ه دهکات ،وهک تاک ه هونهرێک
ک ه ههڵگری ئیدیالە ئەستیتیکییەکانه ،وە ل ه چاوی خۆیهوه “ئەویدی”
یان کلتوورەکانی تر وەک کلتوورێکی سەرەتایی دەبینێ ،وە خودی
نووكه مێژووییهکەی ئەو کلتوورانە
خۆی لهو سهردهمهدا وەک نوێنەری هه 
دەبینێ .ئەمە لەکاتێکدا لەدوای جەنگی جیهانی دووههم ب ه دوواوه
لێکۆڵەرەوە ئەتنۆلۆگییهکانی ئەو دەمه ،ههڵده ستن ب ه خوێندنهوهی
بابەتی “ئەویدی” بە جورێکی تر ،بۆنموونە” لهالی شتراوس ئهتنولوگی
وەك لێكۆڵینەوە ل ه سهر بابهتی (ئەویدی) بهردهوام ئهبێت بەاڵم لهوێ
ب ه دواوه دێن لەناو جیاوازیەكاندا كاردەکهن نەوهك کاریان بهتهنها
گەڕانێك بێت بەدوای ڕاستیەكاندا .الی فۆكۆ دیدی ئتنولۆگی ئەگەڕێتەوە
ناو كلتوور خۆی و وێنەی”ئەویدی” لەناو مێژووی دروستبوونی كلتووری
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(ئهویدی)خۆیدا ئەدوزێتەوە ,واتا کاری ئتنۆلۆژ بهو میتۆدهی ک ه ههیهتی ،سهرهتا
ههڵدەستێت ب ه لێكۆڵینەوە و ههڵکۆڵینی كلتووری خودی(خۆرائاوا) خۆی.”،
کاریگەری ئەم دیدە جیاوازە ،لە سەر هونهری دوای شەستەکانەوە ڕاستەوخۆ دهردهکهوێت،
کە ئەمەش ل ه بابەتی یەکەممدا باسم کردووە ،کە چۆن هونهر بەجۆرێکی تر مامەڵە
لەگەڵ کلتووری خۆیدا دەکات ،لهوێوه هونهرمهند ڕۆڵی لێکۆڵهرهوهیهک دهبینێت و
کاری هونهریش وهک لێکۆڵینهوهیهک ههڵدهستێت ب ه پیشاندانی دیدە جیاوازەکان،
نەوهک بهتهنها گەڕانێک بێت بەدوای ئیدیالێکدا .لەههمانکاتدا هونهر خودی خۆی بە
تیۆره و دامهزراوە هونهریەکانی،و ئەو شوێنانەی کە هونهری تێدا بەرههمدێت،دێت
پەیوەندی ه سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان دەخاتە ژێر پرسیارەوە ،کە ئەمەش ده بێته
سهرهتایهک بۆ ههڵوەشاندنەوەی ئەو دیدە خۆرئاواییە باوهی ک ه هونهری لە بازنهی
ئیدیالێکی دیاریکراودا گیرپێخواردووه ،ک ه ئهمهش لە یۆنانەوە دهستپێدهکات ،بۆ
سەدەکانی ناوەڕاست ،ڕێنیسانس و تا مۆدیرنهش بهردهوامه ،ئەم دیدە کلتووریە کە
ئیدیالێکی تایبەتی خۆی ههیە وەک ههریەک لە کلتوورەکانی تر ،ک ه چیتر ناشێت وەک
تاک ه دیدێک یان تێڕوانینێکی گهردوونی ئاماژه بهخۆی و بههاکانی بدات .
ئەم گۆرانکاریانەی ک ه لەسەر بابەتی “ ئەویدی”ک ه بە تایبەتی الی فۆکۆ ،لهڕێی
تیۆری پۆستکۆلۆنیالیزمەوە کاری پێکراوه ،وه کاریگەریەکی زۆری لە دوای ههشتاکانی
سهدهی پێشووهوه بەسەر خویندنەوەی کلتووری و هونهری خورئاواوه جێهێشتووه.
ڕەخنەی تیۆری پۆستکۆلۆنیال بەتەنها ئەوە نیە کە لە سەردەمی کۆلۆنیالیزمدا
کلتووری خۆرئاوایی لە واڵتە داگیرکراوەکاندا وەک کلتوورێکی زاڵ و بااڵ چەسپێنراوە.
بەڵکو کۆلۆنیالیزم وەک داگیرکردنێکی کلتووریش جێوێرانکاری ل ه و ک ه لتوورانهدا
لهپاش خۆی بهجێهێشتووه ک ه نابێت بەتەنها ڕووی نێگهتیڤهکهی ل ه کردهی سەربازیدا
کورتبکرێتهوه .چونک ه ئەو دەسەاڵتە تا ئێستاش بهردهوامبوونی ههیە بهاڵم ل ه شێوه
و فۆرمێکی تردا تا ئ ه مڕۆ بهردهوامی ب ه خۆی داوه،وه نابێت لهبیرمانبچێت ک ه بنهمای
پەیوەندی خۆرئاوا ب ه “ئەویدی”یهوه لە ستروکتوری دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری
جیاناکرێنەوە ( .لێرەدا باس لەو دیالۆگە کلتووریە ناکەم کە لە کۆنەوە لەبەینی ئەم
کلتوورانەدا ههبووە ،چونکە خودی کۆلۆنیالیزم لە سەر بنهمای دیالۆگێکی ئازاد نایەت
بەڵکو وەک هێزێکی خۆسهپێنهر دێت ک ه دهیهوێت کلتوور و بەهاکانی خۆی بهسهر
(ئهویدی)دا بسهپێنێت و بێگوومان تێکشکاندنی کلتووری (ئهویدی) ههمیش ه ل ه
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ترۆپکی ئامانجهکانیدا بووه.
تێۆری پۆستکۆلۆنیال جگەلەوەی ڕەخنە لە مێژووی دەسەاڵتی کلتووری خۆرئاوا
دەگرێت ،لەهامانکاتدا ڕەخنە لە ترادیسێنی پێناسەی کلتووری و ناسنامەی نەتەوەیی
خۆرئاوا خۆی دەگرێت .بۆنموونە لەپێناسەی کلتوور بۆ هیدەر ئەوەیە ،کە کلتوورەکان
وەک شوینێکی هومۆگین و داخراو ،کە لەناویدا تاکەکان وەک ههڵگری ئەو کلتوورە
گشتییە تایبەتمەندێتی خۆیان ههیە،وە لەو ڕێیەوە دەتوانن خۆیان لە کلتوورەکانی
تر جیابکەنەوە ،سنووری کلتووری خۆیان بپارێزن .بەومانایەی کە ههموو کلتوورەکان
لەنزیکبوونەوەیان لەیەکتری دەتوانن لە دیالۆگدابن و لەههمانکاتدا سنووری خۆیان لە
تێکەڵبوون بپارێزن،وه وەک دوو کلتووریی جیاواز بهردهوام ل ه پهیوهندیدابن .وەک
ڕەخنەیهک لەم دیدە دەکرێت باس لە دوو چەمکی تر بکرێت وەک ترانسکلتوور الی
ڤولڤگانگ ڤێلش وە نێوانی شوێنی یان چەمکی (هوبرید) کە بە مانای (موتوربه) دێت
لەالی هۆمی بابا .ک ه بۆ ئهمان نزیکبوونهوهی کلتوورهکان ل ه یهکدی دهبێت ه هۆی نهمانی
سنوورهکان ،وه لهم ڕێیهوه دهکرێت ببێت ه نهمانی ئهو دووالیزمهی ک ه لهنێوان کلتووری
خۆی و کلتووری ئهوانی دیدا بەدی دەکرێت ،چونک ه تا ئهم دووالیزم ه بوونی ههبێت،
پاوانخوازی کلتووری خۆرئاوا لەتەک كلتوورهکانی تردا وەکو خۆی دەمێنێتەوە .بۆ
نموون ه گەر باس ل ه تێکهڵبوونی ئهو کلتووران ه بکهین ک ه ل ه خۆرئاوادا ههن ل ه نێوان
کلتووری زاڵ و فهرمی ئهو وواڵت ه و کهلتووری ئهو کهمایهتیانهی کهلهو واڵتهدا دهژین،
وەک تورک ،عەرەب ،ئاسیایی ،،،چیدی ناکرێت وەک کلتووری جیاواز سەیر بکرێن،لە
کاتێکدا نهوهی یهکهمی ئهم کهمایهتیان ه چەندین نهوهیان لهپاش خۆیان پێگهیاندووه
ک ه ل ه ڕۆژئاوادا ل ه دایک بوون و ل ه نێو زیاد ل ه کهلتوورێکدا گهورهبوون و تا ئهمڕۆ
وهک بهشێکی گرنگی ئهم کۆمهڵگایان ه بهردهوامی ب ه ژیانیان ئهدهن لێرهوه دهکرێت
شوێنگهی کلتووری ئەم نەوان ه وەک ئەوشوێنە جیاوازە تهماشا بکرێت ک ه ب ه فۆرمی
هوبرید (نێوانی شوێن) ناسراوه.
لە دوای نەوەدەکانەوە ،دوکۆمینتای  ۱۹۹۷بە سەرپەرشتی کاترین داڤید دەکرێت
وەک ههوڵێکی سەرەتایی تهماشا بکرێت بۆ سهرلهنوێ پێناس ه کردنهوهی هونهر
ل ه سهرئاستێکی گڵۆباڵ .پاشان دۆکۆمەنتای  ۱۱بەسەرپەرشتی (ئۆکو ئینزۆر) لە
 ۲٠٠۲دا دێت و گوڕێکی تووندتر بهو ڕهخنهی ه دهدات کە پێشتر لهالیهن(ک.داڤید)
ئاڕاستهی دیدی نێوهندخوازی هونهری خۆرئاوا کراوە ،کە بە شێوەیەکی گشتی بە

پشتبەستن ب ه تیۆری پۆستکۆلۆنیاڵ و توێژینهوهی کهلتووری (.)culture study
لە دۆکۆمەنتای( )۱۱دا بە بەشداریکردنی زۆر ل ه هونهرمەندانی دەرەوەی خۆرئاوا ،وهک
ل ه کیشوەری ئەفەریقا ،ئاسیا ،ئەمەریکای باشور ،،،بهڕێوهچوو کە تیایدا ههوڵدرا
ئەم هونهرمەندانە لەڕێی کارەکانیانەوە کێشە کۆمەاڵیەتی ،کلتووری ،سیاسییەکانی
جیهان بخەنەڕوو ،نەک مهرجی کارەهونهریەکان لەسەر بنەمای ئەو ئیدیالە ئستیتیکیهی
هونهری خۆرئاوایی بێت . ،لە ههمان کاتدا وەک ساڵهکانی پێشووتر دوکۆمەنتا بەتەنها
لە شاری کاسل نەمایەوە ،بەڵکو بەسەر پێنچ پالتفۆرمدا دابهشکرا وهک نەمسا ،هند،
نیجیریا ،دوورگەی کاریبیک و شاری کاسڵ لە ئەڵمانیا  ،ئەمە و لەالیەکی تر وەک
ههڵوەشاندنەوەی دیدی شوێن  Centerک ه بهردهوام لهوهوبهر ئاماژهیهک بووه ب ه
(خورئاوا)کە هونهر تیایدا بهرههمهم دێت و ل ه ههمانکاتدا ههرلهوێشدا پەخش دەکرێت،
هه بووه.
کەتێیدا پەراوێز (ئهویدی) وهک وەرگرێکی پاسیڤ بوونی 
لێرەدا من مەبەستم ئەوە نیە کە ل��ەدوای ئەو گۆڕانکاریانەوە ،ئێستا پەیوەندی
کلتوری خۆرئاوا لە تەک کلتوورەکانی تردا لە دۆخێکی تەندروستدایە ،بەڵکو كێشەی
کۆمۆنیکهیشنی کلتووری لە سەردەمی جیهانگیریدا یەکێکە لە ههرە بابەتە ئاڵۆزەکانی
ئێستای ناو تیۆریە کلتوریەکان ب ه هونهریشەوە .وه تاچەند پەیوەندی کلتوورجیهانگیری،
وە دەسەاڵتی سیاسی ئابووری کلتوورە پاوانخوازەکان لەگهڵ کلتووری (ئهویدی)دا له
کۆمۆنیکەیشنێکی ئازاددان ،ک ه ئهمهش ههر وەک کۆمهڵێک پرسیار ماونەتەوە( .بۆ
نموونە تێگەیشتن لە چەمکی هونهر وەک ئەو چەمکەی کا تا ئیستا کاری پێدەکریت
لە جیهاندا تێگەشتنێکی تهواو خۆرئاواییانهی ه و ئەم پرۆسەیە لە ناو خودی دیدی
هونهرخۆیهوه هاتووە).
وه بۆ زیاتر کارکردن لهسهر ئهم تێڕوانینه،دێین و کوردستانی عێراق وهک نموونهیهک
وهردهگرین .مێژووی بزوتنهوهی هونهریی لە كوردستانی عێراق لە پهراوێزی مێژووی
بزوتنهوهی هونهر لە عێراقدا دهکرێت بخوێندرێتەوە ،چونکە تا ئیستاش تێڕوانین
لهوێ(واتا کوردستانی عێراق) بۆ هونهر بەگشتی لە ژێر کاریگەری ههمان تێڕوانینی
عێراقدایه .ئەمە جگە لە ستایڵی هونهرمەندەکان ،دەکرێت لە سیستمی خوێندنی
پەیمانگاو زانکۆ هونهریەکانەوە بەڕاستهوخۆیی ببینرێت .لە ههمانکاتدا دەبێت مێژووی
هونهریش ل ه عێراق لەگەڵ مێژووی سیاسی و چرکهی هاتنی کۆلۆنیاڵیالیزمی ئینگلیزی
لە بیستەکانی سهدهی پێشودا بهتایبهتی ب�هراورد بکرێت ،تاوهکو ئهو کاریگەریە
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گەورەیهی ئهم مێژووه و هاتنی ئهم کۆڵۆنیالیست ه ب ه سهرههڵدانی هونهری مۆدێرن لهو
بهشهدا جێیهێشتووه ،بهباشی پهنجهی بخرێت ه سهر،کە ئهویش لە کۆتایی سیهکانهوه
لهڕێی ناردنە دەرەوەی هونهرمەندان بۆ دەرەوەی واڵت دەسپێدەکات .وه بە هاتنەوەی
ئەم هونهرمەندانە ههوڵ دهدەرێت بۆ دروستکردنی هونهرێکی هاوچەرخ لە عێراق .وەک
درستبوونی گرووپی (رواد) ،گرووپی (ئینتیباعی) ،یان( جماعە بغداد للفن الحدیپ)
وە لەوێوە ئاشنابوون ب ه هونهری خۆرئاوا و کاریگهری تێڕوانینهکانی ئهم هونهره ب ه
ڕاستهوخۆیی دهست ب ه کاری خۆی دهکات ،وه ل ه ههمانکاتدا ههوڵ دهدەرێت ل ه تەک
هونهری میزۆپۆتامی ،ئیسالمی ،یان ب ه بابەتە فۆلکلۆریەکان تێکهڵ بکرێت .کە ئەم
دیده هونهریەی کە لهوکاتهوه دروست بووه تا ئێستاش کاریگەریان بەسەر ئەتمۆسفێری
هونهریەوە ماوە لە عێراقدا ب ه گشتی و کوردستانیش .وه لێرهدا ئەتوانرێت چەند
ستایڵێک باس بکرێت کە کاریگەری گەورەیان ههبووە بهسهر هاتنهکایهی ئهم دۆخه.
بۆ نموونە ستایلی ڕیالستی کە لە سەر بنچینەکانی ئەستیتیکی هونهری مۆدێرن
کاردەکەن وەک فایق حسن ،عهتا صبری ،خالد الرحال،وه وهک چۆن فایق حسن
ڕیالستیی لە گەڵ ڕەمزە عەرەبیهکاندا تێکەڵ دەکرد ، .ستایڵی ئینتیباعی الی سەرەتای
کارەکانی محمود صبری وە حافڤ الدروبی یان ستایلی سمبۆلی یان سوریالی کە لێرەدا
ئەو تێکەڵ کردنەی زۆر بە ڕاشکاوی دەردەکەوێت ،الی جواد سلیم ،گارق المڤلوم ،حمید
العگار ،یان الی عالو البشیر کە زیاتر بەئاڕاستهی سمبۆلە نێودەوڵەتیهکاندا دەڕوات.
ستایڵی ئەبستراکت کە لە سەرەتادا لهگهڵ خهتی عهرهبی الی شاکر حسن السعید یان
لەتەک زەخرەفەی ئیسالمی الی فرج عبو.
ئەگەر سەرنجێک لە مێژووی سەرەتاکانی درستبوونی هونهری هاوچەرخ لە عێراق
بدەین ،دەکرێت دوو کاریگەری لە سەرەتای دروستبوونیەوە بینین ،کە تا ئیستا
بەشێکی زۆری لە ئنترسەی هونهرمەندانی ڕاکێشاوە .یەکەم لە دوبارە بەرههمهێنانەوەی
چەند ستایلێکی هونهری مۆدێرن ل ه ڕێیی هاتنی کۆلۆنیالیزمەوە .دووههمیان کاریگەری
هزری ناسیونالیزمی عەرەبی لە دوای چلەکانی سهدهی پێشووهوه ،کە وەک گەڕانەوە
بۆ ڕابردوو لەڕێی دووبارە بەکارهێنانی مۆتیڤەکانی هونهری مۆزۆپۆتامی ،ئیسالمی،
فۆلکلۆر دەردەکەوێت .کە ههموو کات بەدوای ناسنامەیەکی نەتەوەیی دهگهڕێت ،وه
بۆ هێنانهکایهی هونهرێکی عەرەبی هاوچەرخ .کە ئەم مۆدێلە لهو سهردهمهدا لە
کوردستانیش بهکار دەهێنرێت ،بۆ هێنانهکایهی هونهرێکی کوردی هاوچەرخ .کە مۆدێلی

ئەم هزرە ناسێۆنالیستیە لە ههمانکاتدا لە ژێر کاریگەری هزری ناسیۆنالیزمی خۆرئاواوە
دروست دەبێت .کەواتە ههردوو کاریگەریەکە لەناو کلتوری خۆرئاواوە هاتووە.
ئەگەر مێژووی دروستبوونی دیدی ئەم هونهرە و ئەو ئینترسەیەی لە ناو هونهری
خۆرئاوادا سەیر بکەین ،دەبینین بە تەنها چەند ستایڵێکی ناو هونهری مۆدێرن تا
ئێستاش بەگشتی بوونەت ه جێی سەرنجی هونهرمەندەکان(تاچەند لەو ستایالنە
تێگەیشتووین ئەوە بۆ خۆی پرسیارێکە) ،کە ئەمە لە کاتێکدا لە  ۱۹۱٦دا بزوتنەوەی
دادا ههبووە یان هونهرمەندێکی وەک مارسیل دوشا کە کۆتایی بە دیدی ئەستیتیکی
باوی هونهری مۆدێرن هێنا ،وە لە شەستەکانەوە هونهری پۆپ ،کۆنسێپت ،پیرفۆرمانس
یان ڤیدیۆ ههبووە ،هونهری مۆدێرنی خۆرئاوا هیچ کاتێک لە پرۆسەی خۆ تازەکردنەوەدا
دانهبڕاوە .کەچی ئەم گوڕانکاریانە و ئەو پرۆسە ڕەخنە ئامێزەی ناو هونهری خۆرئاوا
بۆ چرکهیهکیش نەبووەت ه جێی سەرنجی ئەم هونهرمەندانهی عێراق بەگشتی .لێرەوە
دەتوانین بڵێین ئەم هونهرە سەرنجی بۆ پرۆسەی کارکردنی ناوەوەی هونهری مۆدێرنی
خۆرئاوا نەبووە و ئەو هونهرەی وەک پرۆسەیەکی ڕەخنەیی وەرنەگرتووە بەڵکو چەند
ستایلێکی وەک ئیدیالیک ههڵگرتۆتەوە و بهردهوام ههوڵی تێکەڵکردنی لەگەڵ مۆتیڤە
کۆنەکانی خۆی داوه بۆ دروستکردنی ناسنامەی هونهری نەتەوەیی .کە ئەم ههواڵنە
نەک بە تەنها هونهرمەندەکان پێوهی خهریکبوون بەڵکو ههموو کات بهشێک بووه ل ه
کلتووری سیاسی ب ه گشتی ودەوڵەتیش ل ه عێراق ب ه تایبهتی کاری بۆ ئهم شێوهی ه
ل ه هونهر کردووە ،ئەمە دەکرێت تائێستاش بە نموونە لە کوردستان لەڕێی کردنەوەی
پێشانگای بەكۆمەڵ بۆ کارەساتهکان ،بۆنە نەتەوەییەکان یان بۆ هونهرمەندانی کورد،
دووبارە ببینرێتەوە کە ههموو کات بۆ ناسنامەیەکی گشتی(مێگەل) کاردەکات.
ئەگەر میژووی هونهری هاوچەرخی خورئاوا ,ههڵوەشاندنەوەی ئەو میژووە هونهرییەی
خۆی بووبێت ،و كردنەوەی دهرگایهک بووبێت بهسهر هونهری جیهانیدا ،کە ئێستا بەبێ
كلتوورەكانی تر ناتوانرێت باس لە هونهری هاوچەرخی جیهان بكرێت ،وه هیچ مێژوویەك
وەک بنەچە (ئۆرگیناڵ) ناتوانێت خۆی بناسێنێت ،هونهر چیتر گەڕانێک نی ه بەدوای
دیدێکی ڕەهادا ،بەڵکو لە تێکەڵبوونی جیاوازیەکاندایە .کەواتە لێرەدا دەکرێت پرسیارێک
بورووژێنین ،ئایا هونهر لە کوردستان کە لەرێی کاریگەری ئەو هونهرەوە کە لە دوای
سیەکانی سهدهی پێشووهوه لە عێراق دروستبووە تا ئێستا لەگەڵ چ دیدێکی هونهری
خۆرئاوادا لە دیالۆگدابووە.؟ ئایا لەگەڵ ئهو پڕۆس ه ڕهخنهییهی هونهری خۆرئاوادا
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بهردهوام ل ه دیالۆگێکدا بووه یان تهنها لهناو چهند ستایلێکی هونهری مۆدێرنەدا
ماوەتەوە،؟ ( من لێرەدا باس لە جۆری کاری نیگارکێشان ،یاخود پەیکەرسازی
ناکەم چونکە ئەمان ه میدیۆمێکن بهتهنها .بەڵکو باس لە دیدو دیسکۆرسی ناو هونهر
دەکەم ب ه گشتی) وە کاریگەری ئەم دیدانە لە ئێستادا لەکوێدای ه بهتایبهت لهناو ڕەخنە
کۆمەاڵیەتی و کلتووریەکانیدا.؟
لێرەدا دەکرێت باس لە پەرادۆکسێک بکەین کە چۆن هونهر لە کوردستان مامەڵە
لەگەڵ ئەم گوڕانكاریانەی هونهری خۆرئاوادا دەكات ,لە کاتێکدا ئهم هونهره لەژێر
كاریگەری هونهری خورئاوادایە ,لەههمان كاتدا ههوەڵ دەدات مێژوویەك بۆ هونهری
هاوچەرخی خۆی لە ڕاب��ردووی كلتووری خۆیەوە بدۆزێتەوە (,مەبەستم لهکاری
ئەرشیڤی یان دۆکۆمەنتکردنی مێژووی هونهر نیە لە کوردستان) كە ئەوڕابردووە لهالیهن
كۆلۆنیالیزمهوه تێکشکێنراوه ،کە ئهمەی دوایشیان بهتهنها مهبهست ل ه خۆرئاواییهک ه
نی ه بەڵکو کاریگهریی ه ڕاستهوخۆ و نێگهتیڤهکانی کلتوورەکانی واڵتانی دراوسێ ،كە
ئەمان ه پچڕانێكی بەرداوامی مێژووی كلتووری دروست کردووە.
کەواتە ئەكرێت ئێمە لە كاتێكدا لەژێر کاریگەری هونهری خۆرئاوادابین و لە ههمانکاتدا
بە دوای ناسنامەی هونهری خۆماندا بگەرێین.؟ ،کە خۆی ئەم هونهرە لە خۆرئاوا بەناو
چەندین دیسکۆرس و گۆڕانکاری و تازەبوونەوەدا تێدهپهڕێت،وه ههمووکات چاوێکی
ڕەخنەیی تیژی ههبووە بهسهر خۆیهوه ،کەتا لە دوای ههفتاکانەوە ههموو میژووی
هونهری بە دیدی ئێستیتیکی ،وە بە پهیوەندی دامەزواوەیەکانی ،لەگەڵ مۆزەخانە و
دەسەاڵتی سیاسی کلتوری دەخاتە ژێر پرسیارەوە .نەک گەڕان بەدوای ناسنامەیەکدا
بەڵکو لە پروسەی ههڵوەشاندنەوەی ناسنامەی دیاریكراو و ئۆرگینالدا بووە ,چونكە
لە دیدی ئێستایدا ناسنامە شوینێك یاخود وێنەیەكی جێگیری نیە .کەواتە ئەگەر
ئێمە لە ژێر کاریگەری دیدێکی هونهریدا کاربکهین کە لهم چرکهیهدا بە پرۆسەی
ههڵوەشاندنەوەی ناسنامەی خۆیدا تێپهڕێت ،ئایا دەکرێت لە ههمان کاتدا بگەڕێینەوە
بۆ ڕابردوو بۆخاتری دۆزینەوەی ناسنامەی هونهری نەتەوەیی.؟
بە بۆچوونی من ئەم پەرادۆکسە وای کردووە کە دۆخی هونهر نەک لە ههڵوەشاندنەوەی
ناسنامەدا بەڵکو بە دوای ناسنامەیەکی وەستاودا دەگەڕێ .ئهمهش کردهیهکی تهواو
ناپرۆسە ئامێزە .لێرەوە دیالۆگ کردنێکی تەندروست لەگەڵ دیدی هونهری ئێستای
خۆرئاوادا بهم شێوهی ه زۆر مەحاڵە .ههروهها ئهم پرسیاره دهکرێت ل ه دیدی ههنوکهیی

هونهری خۆرئاواش بکرێت ،ئایا دەکرێت ئەم هونهرهی کە لە کوردستان بەرههمدێت،
وەک دیدێکی جیاواز لە خۆی سەیر بکات.؟
کەواتە تا چەند هونهر لە کوردستان خۆی بەم دسکۆرسە تازانەی ناو هونهری تازەی
خۆرئاواوە خەریک کردووە ،وە تاچەند ئەم هونهرە لە بەشە کلتووری و زانستیەکانی تر
نزیک بۆتەوە،وە تا چەند هونهر خۆی وەک دامەزراوەیەک وه پەیوەندی خۆی لەگەڵ
ئیدیۆلۆگیەکاندا ب ه ڕەخنەوه خوێندۆتەوە ،دەبێت ئهمان ه ببنە بابەتە سەرەکیەکانی ناو
دیسکۆرسی هونهری لە کوردستان ئەگەر بێت وبمانەوێت لەو پەرادۆکسە ڕزگارمان
بێت.
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Particpatory Art
لێكدانهوهیهكی پارادیگمایی لهگۆڕینی ئۆبێكت بۆ
سوبێكت
سۆران ڕەفعەت
خوێندکاری ماستەر -زانکۆی بەرلین
ل ه كاتێكی زۆر كهمدا ئهوهمان الئاشنابوو گۆڕینی پارادیگمایی
له هونهر و پهیوهندی نێوان ئۆبێكت و سوبێكت ئهمه ههروا ل ه
ماوهی یهك شهودا ڕووی نهداوه .فهلسهفهو تیۆری كۆمهڵناسی
لهو گۆڕانهدا ب ه شێوهكی بهرچاو ل ه ئهمڕۆدا كاریگهریان ههبوو
بهسهریدا بهتایبهتی له پۆستكۆنسێپتوال ,حاڵهتی كۆمهاڵیهتی و
سیاسهت ئهو وهگهڕهێنانانهی ل ه هونهرو هونهری ئهكتیڤستی دا
كردووه بهیهكهوه ڕۆڵی بهرچاویان تێدا بهردهوام ههیه .ههروهها
ئهم پهیوهندی ه ههر ل ه كاتهكانی پێش ئێستدا ب ه هاوشێوهی ئهوه
ههر ههبووه بهاڵم بهم شێوهیهی ئێستا ك ه ئهوها لهو چهمكانه و
كاركرنهكادا بهم شێوهی ه زۆر پتهو نهبووه.
لێره باسهكه له سهر ئهوهی ه كه چۆن چهمك و تیۆریی ل ه
پرۆژهیهكی هونهریی بارگاویی دهكات و ههروهها ئهو ههواڵنهش
دهخرێتهڕوو ك ه لهو پهیوهندیهدا سهرههڵدهدات لهو كاتهی ك ه
ئهوانهی به تیۆری دهیكهین له خزمهتی كاره پراكتیكیهكهدا ب ه
ی
تایبهت له هونهری پارتیسیپاتۆری باس لهو بهرهوپێشچوونه 
ئهو شێوازه دهكهین .لهم بابهتهدا باس لهو كاركردن و كێشان ه
دهكهین ك ه دێتهڕێمان ل ه چهند كۆنتێكستێكی كه چۆن ئاماژهی
پێدهدهین ئهو خااڵنهشی ك ه ههندێجار ناچاردهبین له هونهری
پارتیسیپاتۆری ڕهچاوی نهكهین ,ههرهوهها ئهو بهدواداگهڕانانهی
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كهلهدوای نهوهكانی سهدهی پێشوو بهدوای ئهو باگراونده تیۆریانهی ك ه ب ه
بهرئهنجامدانی ئهم شێوهی ه كه كاركردنی هونهری ك ه ئهوخااڵنهی ك ه گرنگ ه
بۆ ڕهچاوكردنی ئهمهش زیاتر لهو كارانهبوو كه كهم ههستمان پێدهكرد ك ه
ئهوه هونهری پارتیسیپاتۆری ئهوهش خهتای ئهوهبوو ك ه ئهو كات ئهم شێوه
ئیشكردنه وهكو ئێستا وا زۆر باڵو نهبوو ب ه تایبهت له كاری ڤیدۆئارتی گۆریال
ك ه حاڵهتێكی تهلهفزیۆنی بوو ك ه حاڵهتێكی كاركردنی پێكهوهیی شانۆبوو ك ه
لهوكاتهدا ( )Susanne Lasyناوینابوو جیلی نوێی هونهری میلی.
دهكرێت ئیستا باس لهو بارودۆخه سیاسیهی ئهمڕۆ بكهین ك ه تێیدا دهژین
گرێیبهینهوه بهو مهسهلهیی كهباسی دهكهین ب ه تایبهت ئهو بارودۆخهی
ك ه ئیستا له ویالیهت ه یهكگرتوهكانی ئهمهریكا كهچۆن گهورهترین كێشهی
سیاسی و ههروهها ئهو ههموو جهنگانهی ك ه پیێ ههڵدهسێت له ناوهوهو ل ه
دهرهوهی ئهمهریكا ههروهها كه چۆن باڵی كێشاوه بهسهر جیهاندا له ڕوی
موراقهبهكردنهوه و كێش ه كۆمهاڵیهتی و سیاسی ك ه بههۆی جهنگی دژه تیرۆرو
گێرهشێوێنی كه وای له جیهان كردووه زۆر كۆنترۆڵ زیادی كردووه چۆن ل ه
بهها ئازادیهكهنمان وهكو تاك كهمبكاتهوهو جیهانی بهرهوه تهحهفوزی بردووه.
ئیستا باسی ئهو خاڵهگرنگه دهكهین كهله بهینی هونهری پارتیسیپاتۆری ل ه
هونهری پراكتیكی پرۆژه هونهریهكان و ههروهها ل ه بهینی كاری پێكهوهی
(ئێنتهرئهكشن)بۆ ئهوهی بێن ئهم دوو حاڵهت ه لهیهكچووهكان لهكارهكه بهاڵم
بهشداریكردنهكهیان هیچ له ڕهوتی كارهكه ناگرێت ههروهها بهبێ بهشداری
كردنی ئهوانیش كارهكه ناكرێت ئهم شێوه كاركردنه كه زۆر بووه به ناوهی
كه بینهریش بهشداره لهم كاركردن ه بهاڵم ئهگهر دیقهت بهین ههموو كارهك ه
ههر هونهرمهندهكان خۆیان دهیكهن سهیركهران یاخود بهشداربووان ههڵدهستن
تهنها بهو كارهی ك ه هونهرمهندهكان پالنیان بۆ داناون ئهمهش كهباسم كرد
لهكاری ئیتنهرئهكشن زۆر بهرچاوان دهكهوێت یاخود ئهتوانین بڵێین ئهوه شێوه
ڕهچاوهكی كاركردنی هونهرمهندان ه لهگهڵ جهماوهوهر كهجهماوهر بهشدارهو
بهاڵم لهوكاره خاوهن بڕیار نین.
لهم شێوه كاركردنه هونهرمهند كه خۆی یاخود كارهكهی ههمیش ه ب ه ئۆبێكت و
سوبێكت دادهنێت ههموو كارێك دهكات كه ئهوانهشی له چوار دهوری كارهكهن
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تهنها خزمهت بهكارهكی ئهو بكهن ئهوان ه لهچواردهوری كارهكه بسوڕێنهوه
كارهكهی یاخود بیرۆكهكهی بكاتهوه چهقی بینین و بیركردنهوه نمایشكردن
ل��یِرهوه ئ�هوهی بۆ هونهری پارتیسیپاتۆری گرنگ بێت ئهوهی ه ك ه ئهو
پرۆسهیه ك ه وادهكات ئهو پهیوهندیه تاكوتهرایه ك ه سوبێكتهكان كۆدهكاتهوه
ئهوهش لهڕێی هونهرمهندهكانهوه نهك ههر هونهرمهندهكان سوبێكتهكان
كۆبكهنهوه بۆ بههێزكردنی كارهكانیان بهڵكو كارهكه ئهوهبێت كه سوبێكتهكان
كۆببنهوهو لهرێی ئهوهوه ئهوهی دهیكهن بۆ ژیانیان و بچێته ژیانیانهوه ل ه
ژیانیاندا كاریگهری ههبێت ئهمهش ههر ئهوه نهبێت ,كه تهنها كارك ه بۆ
تاقیكردنهوهیهك بێت بۆ ههنهرمهندهكان بۆ پتهوكردنی كاری هونهری ناو
گهلهریهكان.پارتیسیپاتۆر ئهو پهیوهندی ه ناراستهوخۆیه شاراوهی ه كه كاردهكات
بۆ پتهوكردنی ههندێ ل ه بهیهكهوهبهستنی ئهو عیالقهی ه ك ه به سهرپهرشتی
بێ دسپلینكردنی یاخود بهكارهێنانی سوبێكت بێت لهالیهن هونهرمهندهكانهوه
كه لهو ڕێیهوه سوبێكتهكان بخهنهوه بارودۆخی هونهری لهوێشهوه بۆ بهیهكهوه
بنیاتنانی كارێكی هونهری یاخود كارێك بۆ مهبهستێكی تایبهتی هونهر یاخود
ههر كارێك كه بێته ناو چوارچێوهی ژیان.
كاری پرۆژهی پارتیسیپاتۆریی وادهكهن كه جهماوهری خۆی ئهكتیڤ بكات
و بهشداری پێدهكات لهكاركردنهكاندا ههر لهگهڵ ئهوهشدا هونهرمهنده
بهشدارهكانیش وادهكهن ك ه كهشێك بخوڵقێنن بۆ ئهو كاركردن ه كه جهماوهر
ئهكتیڤ بێت بۆ ناوهڕۆكهكهی له كای ه كۆمهاڵیهتیهكان و كایه كلتوریهكان و
یاخود كایه سیاسیهكان ئامادهباشی بۆبكرێت بۆ كاركردن .ئهوهش وادهكات
كه ئهو پهرچهكرداره له الیهكهوه وادهكات ك ه به پراكتیكردنی كاری هونهری
لهو شێوهیه كاردهكات ه سهر تێكسته فهلسهفیهكان و لهو ڕێیهوه بهرئهنجامێك
دروست دهبێت بۆ ئاشكراكردنی ئهو شته شاراوهو پێنهزانراوهكانی ئهوتاكانهی
كه له لێواری كۆمهڵگا دهژین وات ه ئهو تاكانهی كه خۆیان تهنها به ژیانی
ئاسایی خۆیندنهوهوه سهرقاڵ دهكهن له هیچ كایهیهكی كولتوری بهكارهكانیان
دیارنین یاخود زۆر ناراستوخۆ كار له كایه كولتوریهكان كاردهكهن.لێرهدا
هونهر نایهت دیسانهوه ل ه ڕێی هونهرمهندهكانهوه باسیان لێوه بكات بهڵكو
خۆیان دێن ڕاستهوخۆ لهسهرخۆیان كاردهكهن ئهوهش بهكاری پارتیسیپهیشین

لهكهل هونهرمهندهكان و له ڕێی هونهرهوه ئهو ڕهخنانهیان ڕاستهوخۆ به ناو
كایهكولتوریهكان یاخود بهشداریبونیان به بیركردنهوهكانیان ئهو دههێننهوه
بهرچاو لێرهشدا ئهو پهیوهندیه پتهوتر دهبێت له نێوان خهڵك و كایه كلتوریهكان
ئهوسا ههمووان دهتوان بڕیاری ئهوه بدهن چۆن لهناو كولتوردا كاربكرێت.
ئهو كێشهو وردهكاریانهی كهدهڵێین (ئێمه)
ی
لهو ههموو شێوهو مۆدێالنهی هونهری پراكتیكی پارتیسیپاتۆری لێره ئاماژهیهك 
كورت ب ه توێژهرهوهی ئابوری ئاالن بۆرن( ,)1ئهو پارتیسیپاسۆن ب ه پێنج
شێوه باسی لێوه دهكات ,جهماوهر ب ه تایبهتی و كهم وێنه باس دهكات ك ه
ئهوان كهو كارهكتهرو خودهن ك ه ئهو بیركهرهوانهن كه كاری هونهری كاری
لهسهر دهكات و خۆی پێ پیشان دهدات ,ههر ئهوانیش وادهكهن كه ئهو هێزه
دهدهن بۆ هونهر بۆ دهربڕین له خود و باسكردنی خود به شێوهیهی كه خودێك
دهیهوێت باسی خۆی بكات لهناو هونهردا ههرواش دهكهن بههایهكی زۆریش
بهوكاره هونهرییه بدهن مانایهكی نوێشی دهدهنێ ,شێوهكی نوێ ل ه ڕێكخستن
و بهبیركردنهوهی نوێ كۆكردنهوهی شتی نوێ بهشێوهیهكی زۆر خوڵقێنهران ه
له سهر ئاراستهیهكی نوێ بهو شێوهیهی كه خۆیان دهیبینن نهك بهوشێوهیهی
كهباوهو له ناو هونهردا ههیه ,ههر لهو كاتهدا ئهو شێوهی ه له خیبره دروست
دهبێت له هونهرداو كاری پێدهكرێت ههروهها ئهو خاڵهش دهپێكن له هونهردا
كهخۆیان دهیانهوهێت واته مۆدێلێكی تری هونهریی دروست دهبێت بێ ئهوهی
گهڕانهوه بۆ هونهرو تیۆری هونهری خۆی ,به شێوهكی ئاگاو بێ ئاگا كار لهناو
هونهر دهكهن ئیدراكی هونهر دهكهن دواجار گهڕانێكی بێ ئاگا بۆ بهرههمهێنانی
هونهرێكی ب ه ئاگا.
ئهگهر بێین وهكو الیهنی تیۆریی ڕهخنهیی باس ل ه هونهری پارتیسیپاتۆر له پرۆژهی
هونهریی بكهین و بیخهینه بهرچاو پێویستمان به چهند چهمكێكی تیۆریی و
كۆنسێپتێك له ڕووی چهمكی ئینتهرسوبێكتیڤیتێت و كۆمۆنیتاریسمۆس ههروهها
ئهو تیۆرییهی ئهو نیقاشهی لهالی جان لوی نانسیی( )2ك ه كۆنسێپتی(كۆ
و تاكیهتیی بوون) یاخود جڤاد لهالی جیۆرجیۆ ئاگامبن ()3دهستپێبكهین
دواتر دێمهسهر باسكردنی كۆنسێپتی سۆسیۆلۆجی ,كهلێرهدا پارتیپاتسیۆن
كایهیهكی زۆرگرنگی ههی ه له درستكردنی كایهی كۆمهاڵیهتی ئهمڕۆمان ك ه
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بۆته ئامرازێك بۆ كۆنترۆڵكردنی لقوپۆپهكانی نیولیبرالیزم ك ه وادهكات به هۆی
كۆنزوم(بهكارهێنان) پهیوهندی نێوان مرۆڤهكان كهمكاتهوه بهرهوه ئهوپهڕی
پهیوهستیان ب ه شته بهكارهێنراوهكانیان بهرێت.
جان لویس نانسی چهمكی بون فراوانتر دهكات و به شێوهی (بوون لهگهڵ)
بۆ ئهوه ئهم مستهڵهح ه زۆر گرنگه ك ه ئهو گۆڕانكارییهی تێدا بكرێت وات ه ك ه
(لهگهڵ) بخرێته پاڵ بوون چوونك ه لێرهدا بوونێك بهتهنیا له ناو ئهو هیاڵنهدا
ئهو كاره ئهكتیڤهی نابێت وهك (بوون لهگهڵ) ئهمهش ئهگهر ل ه ناو كۆنتێكست ه
فیلۆسۆفیهكهی سهیری بكهین دهبینین كه بوون یاخود تاكیهتی ك ه ل ه ناو
تاكیهتی خۆیدا دهبهسرێتهوه تهنها بۆ تاكهكه خۆی بۆی ه ئهو دهتوانێت بڵێت
كه تاك بوونی نیی ه ئهگهر (لهگهڵ) هكهی نهبێت وات ه ئهو (لهگهڵ)ه وادهكات
كه بوونی ئهوی دی پێناسهبكات و ئهوی دی یاخود تاكهكان لهناو یهكدا
بوونیان زیاتر بهرجهستهو ئهكتیڤ دهبێت .
كه نانسی باسی (بون لهگهڵ) دهكات ك ه تاكێتی بوون یاخود بهبوون ل ه
ناو جیهان ك ه ههندێ بوون لهگهڵ بهرهو ئهو كێشهیهی دهبات كه دهڵێن
(ئێمه) ئهوه لهوێدا ئهو (ئێمه)یهی كهباسی دهكهین ل ه هیچ خاڵێكدا ههندێ
جار به شێوهیهكی زۆر ڕاستگۆ ناتوانێت (ئێمه)به ئهو شێوهیهی كه لهالمان
وا ڕوون دهبێتهوه ئهو مانایهش له بهردهستدا نییه ,واته ئهو (كه بهشێكین
له كۆمهڵ) یاخود ئهو پهیوهندیه توندوتۆڵهی ههر له بیرمان چۆتهوه .ئێم ه
ئهوهمان بیرچۆتهوه ك ه ئێمه بهبێ پهیوهندی دهژین بۆ ئهوهی زیاتر ئهوهش
ڕونكهمهوهو لێره ك ه نانسی ئهیهوێت ئهوهمان پێبڵێت ك ه (بوون لهگهڵ)مانای
ئهوهنیه كه تاك تاكیهتی خۆی لهدهست بدات و بێته ناو (ئێمه) به شێوهك ك ه
ناسینهوهی تاكیهتی خۆی لهدهست بدات بهڵكو ئهو ئێمهیه باس لهوهدهكات ك ه
تاك سهرهڕای تاكیهتی خۆی ئهو كارهكتهرهی (ئێمه)كاری پێدهكات دهتوانێت
تاك ئهو كارهكتهرهش بۆ خۆی زیاد بكات و لهو ڕێیهوه یهكهم كۆنتاكت
درووست دهكات (ئێمه) بههێزتر دهكات و له ههمان كاتیشدا تاكیهتی خۆی
یان بوونی خۆی بههایهكی زیاتر ئهكتیڤ وهردهگرێت بهاڵم (ئێمه)ش ب ه دهر
نییه له كێش ه ئهوهش زۆر كێشهی فهلسهفی نوێمان بۆ دهخوڵقێنێت كه ئهوهش
لهوێدا زۆر ڕوون دهبێتهوه ك ه ئهگهر ئهو تاكانهی ك ه له ناو (ئێمه)دان بێن ب ه

ههمان میتۆد كاربكهن بهدهر لهو میتۆده شتی تر یاخود ههماههنگی خۆیان
نهكهنهوه لهسهر سستمێكی هێترۆگێن خۆیان دروست نهكهنهوه ئهوسا وای
لێدێت دهكهوین ه ناو ههمان كێشهی ك ه پێشتر باسمان كرد.
ئ ه گهر بڕوانین ه ههر بهشێك له پارتیسیپهیشن ك ه دێت لهگهڵ هونهر كار بكات
ل ه سهر ئهوه نیقاش دروست بكات و دێ ل ه سهر دهستهیهكی دیاری كراو
ل ه (ئێمه)كار دهكات و كۆیان دهكاتهوه و له ههمان كاتدا ئهو دهستهی ه ب ه
شێوهیهك یاخود ب ه میتۆدێك كهلێی داوا دهكرێت یاخود كه خۆی وای دهوێت
له ناو چینێكی دیاریكراوی كۆمهڵگا خۆی ههڵدهبژێرێت و چهند كهسێكی
دیاریكراویش ل ه ناو ئهو كۆمهڵگایهدا دهستنیشان دهكات .بهاڵم ئهو دهستنیشان
كردنه دهبێت دیسانهوه ئهو ئێوه ههڵبژاردهییهی خۆی ههڵوهشێنێتوه چونك ه
دواجار بۆ درووست كردنی ئهو (ئێمه)یه دهبێت ئهوهندهی ك ه بهشداری دهكهن
سهرجهم كایهكان یاخود وابێت ك ه ههم سیكهربێت ههم ئهوی ك ه بهكارهك ه
ههڵدهستێت چونكه لێرهدا دهبێت ئهو ههستهمان ههبێت ك ه ئهو كارهی یاخود
ئهو پرۆژهیهی كه پێی ههڵدهستین یاخود پێی ههڵدهستێت ئهو شێوه هێترۆگین ه
بپارێزێت نهك دیسانهوه وهك سهرهوه باسم كرد ئهو نوخبهیه ههڵبژێرێتهوه
كهخۆی دهیهوێت چونكه لێرهوه ناوهوه و دهرهوهی پرۆژه دهسنیشان ناكرێت
وهكو ههر پرۆژهیهكی ئاسایی بهڵكو دهبێت ههمیش ه ئهو سنوره دهستنیشان
نهكرێت ههتاكو بڕوات دوای ئهوه دایخهیه بهڵكو لێرهدا دهبێت سهرهتا ئهو
سنوره البهین یان ئهو پرنسیپانه البهین كه پێشتر كارمان پێكردووه بهڵكو
دهبێت دیسانهوه بۆ ئهو كاتهو ههموو میتۆدهكان درووست بكهین ئهوهش
به هاوپێچی لهگهڵ ئێمه چونكه دهبێت ئهو كاره یاخود ئهو پرۆژهیه خۆی
سیستهمی خۆی دروستكات و كێشهكه لێرهدا ههندێجار دروست دهبێت چونك ه
لهم جۆره كاران ه ئهوهی كه میتۆدی تازهی خۆی دروست دهكات ئهگهر بێین
به میتۆده باوهكان سهیری بكهین ڕاستهوخۆ ههست بهو ناهاوسهنگیه دهكهین
چونكه میتۆده باوهكان ههریهكهو له سهر چهمكی خۆی دروست بووه پارێزگاری
له سنورهكانی خۆی دهكات بۆیه كه ئهو (ئێمه)یه توانی ئهو ههموو شتان ه
بكات ئهو كات بهو كاره دهتوانین بڵێین كارێكی پارتیسیپاتۆری.
ئهوهی كهباسمان كرد بهشێكه له (ئێمه)بهشهكهی تری (ئێمه) ش ئهو
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هونهرمهندو كرواتۆرو ئهو بهرێوهبهریانهی شارن كه هاوكاری دهكهن بۆ دروست
كردنی ئهو پرۆژانه ,ئهو كاتهشی كه بهشهكهی دی ك ه ئیستا باسم كرد هاتن ه
ناو كارهكه دهبێت ئهوه واته هونهرمهند و كرواتۆرو ئهو ئینیستسیۆنانهی
شار ك ه ئهو پرۆژان ه یارمهتی دهدهن دهبێت بهشێكی زۆر ناڕاستهوهخۆ لهناو
پرۆژهكاندا كاربكهن ئهگهینا دیسانهوه دهبێت بهو كارهوهی ك ه تهنها خزمهتی
هونهر بۆ هونهر دهكات ئهوانهشی تێیدا بهشدار دهبن تهنها دهبن به یاریدهدهر
بۆی ه دهبێت زۆر وریایانه ئهو كاره بكرێت بهداخهوه كهمن ئهو پرۆژانهی كه بهو
شێوه تهندروسته دروست دهبێت بهاڵم گرنگ ئهوهیه كه ئهو شێوه و مۆدێل ه
ههمیشه یارمهتی بدرێت و بههێز بكرێت بۆ دروستكردنی ئهو مۆدێله چونك ه
لهوێدا ههست دهكرێت ك ه ههموو بهشهكانی (ئێمه)دهتوانن بهیهكهوه كاربكهن
ههمووشیان بهیهكه كارهكه بۆ ئهو ئاراستهییه بهرن ههموو بهشهكانی (ئێمه)
بهیهكهوه دروستیان كردووه و ئهگهر بهم شێوهیه كاربكهن ئهوه ئاشكرای ه
كه كاتی زۆر درێژی دهوێت تا ئهوهی بتوانرێت ههموو ئهقڵهكان ل ه كاتی
خۆیاندا بیركردنهوهی پڵس دهكهن ههتا ئهو ههموو بیركردنهوانهش كۆبكهینهوه
سستمێكی نوێیان بۆ دارێژینهوه.
سهرچاوهكان.
�Alan Brown: the Five Modes of Arts Partici
1-pation, 31.Janaur 2006
Jean-Luc Nancy: Singulär plural sein. Zürich/
2Berlin 2005
�Giorgio Agamben Die kommende Gemein
3-schaft. Berlin 2003
www.eurozine.com
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نیگا كردن ل ه سروشت

نەورۆز مەحمود
خوێندکاری ماستەر -زانکۆی بەرلین
بهشی یهكهم
باسێك دهربارهی بینینی سروشت له هونهری كالسیكی دا بهگشتی
ههتا سهردهمی ڕۆمانتیكی الی كاسپهر داڤید فریدریش.
نهورۆز مهحمود – ئهیلولی 2011
ئهگهرل ه ڕهگهزی سروشت بڕوانین ل ه هونهری كالسیكی سهدهكانی
ناوڕاست )سهردهمی ڕۆمانتیك) له ئهوروپا دهبینین زۆربهی جار
سروشت بریتیه ل ه ڕهگهزێكی كۆمپۆزیسیۆن ك ه بهشداره ل ه پێكهێنانی
ڕاومی گشتی كاره هونهریهكه .سروشت لهناو ئهو كارانهدا بریتی ه
لهو وێنهیهی سروشت كه له هزری مرۆڤدا بوونی ههیه ,یاخود ب ه
گوزارشتێكی تر ئهو بهشانهی سروشت ك ه تابلۆساز خۆویست یان
خۆنهویست دركی پێكردوون ئهو پیشانمان ئهداتهوه به شێوهیهكی
سیمبۆلی ل ه فۆرمێكدا ك ه ب ه هیچ شێوهیهك تێپهڕنابێت لهوهی ك ه
ئهو دهیهوێت پیشانمان بدات .سروشت له كاركردنی ئهم سهردهمانهدا
سهربهخۆ نهبووه ب ه بابهتی تابلۆ ,بهڵكو ههمیش ه باكگراوند یان
پێكهێنهرێكی تابلۆ بووه.
ئ�هگ�هر ب�ه تێفكرینهوه تهماشای ئ �هم شێوهیهی كاركردنی
هونهری بكهین .دهبێ بڵێین ئامادهیی سروشت لێرهدا بریتیه ل ه
ڕهگهزێكی”ناسراو” ك ه له تێفكرینی هونهرمهندا لهژێر بیروباوهڕێكی
دیاریكراودا “ناسێنراو”ه .تابلۆساز ل ه ڕهگهزی سروشتدا چاو فزولی
ناكات .ڕهههند كورت دهكرێتهوه بۆسهر چهند بههایهكی بچوك ك ه
بهدڵنیاییهوه دووره له حهقیقهت .ئاسۆی بینین خۆی زۆر فانتازیان ه
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دهنوێنێت .ههموو بهشێك ئامادهی بینینه و وردهكاری كاركردن له دوور و نزیكی
فیگهرهكاندا جیاوازییهكی ئهوتۆی نیی ه  .هیچ فۆرمێك یان هیچ فیگهرێك بهبێ
هۆ ئاماده نیی ه ههرچهند له زۆربهی كارهكاندا فیگهرێك (كۆمهڵه فۆرمێك)رۆڵی
سهرهكی دهگێڕن.
پێویست ه بوترێ ك ه سروشت لهناو زۆرینهی كارههونهریهكاندا بینراوێكی ئهبستراكتی
سیمبولیی ه كه له دیدی نیگاركێشهوه سهرچاوه ئهگرێ ,بهبی دهستنیشانكردنی
ڕهگهزنامهی سروشت وهكو بوونێكی سهربهخۆ بهشیوهیهك كه زۆربهدهگمهن
بابهتێكی ناوكاركردن بێت.
ئهم وێنهی ه به یهكێك لهو تابلۆیانه دادهنرێ كه سهرهتاییترین تابلۆی ه كه تیایدا
سروشت له فۆرمی باخچهدا پیشان ئهدرێت”النی كهم له هونهری ئهوروپادا” ك ه
مێژووهكهی ئهگهڕێتهوه بۆ سااڵنی نێوان  760بۆ  800ی زاینی.
لههونهره ئاسیایهكانیشدا ئهم شێوازهی پیشاندانهوهی سروشت لهوسهردهمانهدا
زۆرنزیكایهتی ههی ه لهگهڵ هونهری ئهوروپی و بگره تهسهور دهكرێت كه پێش
ئهو مێژووهش له ئاسیا و ڕۆژههاڵتی ناوڕاست بهمشێوهیه كاركرابێت .ك ه ب ه
بۆچوونی زۆرێك ل ه لێكۆڵینهوهكان كاریگهریی بیروباوهڕ ( ك ه مهبهست له ئایینه)
كاریگهریی ڕاستهوخۆی لهسهر ئهم شێوه نیگاكردنهی سروشت ههیه.
نیگاری “ بیهرام لهكاتی گوێگرتن له شازاده كه چیرۆكی بۆ دهگێرێتهوه .لهیل
و مهجنون  ,ئهلیاس ئیبن یوسف نیزامی لهنێوان سااڵنی  1200 – 1150ز
•لێرهدا به پێویستی دهزانم كه دوو تێبینی كورت بدهم :
یهكهم  :ك ه من ناچمه ناو ب�هراووردی مێژوویی ئهم پیشاندانهوهیهی سروشت
له كاری هونهری لهنێوان كلتوره جیاوازهكاندا ,ك ه بابهتێكی تری زۆرپێویست ه
بۆ ڕاڤهكردن ,بهڵكو تهنها باسی نیگاری تابلۆی سروشت دهكهم ك ه پهیوهندی
ڕاستهوخۆیان به بابهتهكهی منهوه ههیه.
دووهم :باسهكهی من ناچێت ه ناو لێكۆڵینهوه له ڕهگهزی سروشت لهناو تابلۆدا,
ههروهها لێكۆڵینهوهیهكیش نییه لهسهر بهراوردی “مرۆڤ” و “سروشت” وهكو
سوبیێكت لهتابلۆدا ,بهڵكو پێناسهیهكی “بینین”ه بۆ ڕهگهزی “سروشت” لهناو
هزری تابلۆسازدا.
ئهوهی كه زۆر بیستراوه  ,تابلۆ ی ئهو سهردهمانه بریتیبوون ل ه بهرجهستهكردنی
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ئهم سهردهمهدا چهندهها بیروباوهری تهواو پێچهوان ه بهیهكتری بهرچاو دهكهوێت.
ئهوهی ك ه بۆ من گرنگ ه لهم چهرخهدا ,ئهو فرهرهههندیهیه ك ه بینین بهشێوهیهكی
كوتوپر بهرفراوان ئهكات كه چیتر مرۆڤ ڕێگه بهخۆی نادات چهقبهستوو و
لوتبهرزانه تهماشای دهوروپشتی خۆی بكات .مرۆڤ ڕۆژ بهدوای ڕۆژ بچوكی
خۆیی و گهورهیی دونیای بۆ ڕوونتر دهبێتهوه .فیگهری مرۆڤ لهچهقی تابلۆ
دووردهكهوێتهوه و ههندێجار تابلۆی سروشت بهتهنها بهدیدهكرێت.
ئهگهر “نیگاكردن” له سروشت بهرچاوكهوتن بێت .یاخود وهرگرتنێكی خێرای فۆرم
له كورترین ماوهدا لهرێگهی چاوهوه ,بهاڵم لهم چهرخهدا مرۆڤ توانی لهسروشت
بروانێت“ .روانین” بینینێكه كه درێژخایهنه ك ه چركهساتێك بهس نی ه بۆ بینینی
بینراوێك.
راومی ناو تابلۆ لهم سهردهمانهوه بهشێوهیهك بهرفراوان ئهبێت كه ههندێجار
چاو فزولی دهبێت و لهسهر فیگهره سهرهكیهكانی ناو تابلۆ الئهچێت و بهدوای
دۆزینهوهی ڕهگهزی نوێدادهگهرێت لهناو تابلۆدا .بینینی فۆرم تهنها ل ه شوێنێكی
پالكاتی ناو تابلۆدا نامێنێ ,بهڵكو سێنتهری بینین وردهورده بهرهو گۆشهكانی
دهوری چهقی تابلۆ دهروات.

ئهفسان ه ئایینیهكان و گێرانهوهی چیرۆكه وتراوهكانی ناو ئایین لهالیهك و له الیهكی
ترهوه بیری مهزنێتی مرۆڤ (مرۆڤ ه بااڵكان ) له زانستی الهوتدا  ,بهخشینی
زهوی ب ه خێر و بهرهكهتهكانیهوه ب ه مرۆڤ لهالیهن خوداوه كه كاریگهری تهواویان
ههبووه لهسهر قهبارهو پۆزیسیۆنی مرۆڤ بهرامبهر ب ه سروشت له تابلۆدا.
زهوی مهزن نیه ..مرۆڤ ئهودروستكراوه مهزنهی خوداوهنده كه لهسهر زهوی
به شێوهیهكی كاتی دهژی .مرۆڤ ه مهزنهكان ڕێنیشاندهرن .ههمووان ل ه سایهی
ئهواندا ڕووناكی گهردوون دركپێدهكهن .ئهوان “باشهكانن” كه مرۆڤایهتی لهسهر
ڕێرهوی خودا له “خراپهكان” دهپارێزن  .سروشتیش نێوهندێك ه ك ه ههمووان
لهسهری دهژین .كه دهبێت سنوری باش و خراپ  ,چاكه و گوناه  ,ڕهش و
سپی  ,پێگهی خواوهند و شهیتان دیاری بكرێت .پاڵهوانهكان جهنگاوهرهكانی
خودان ك ه ههمیشه سنوری چاك ه بهرفراوان دهكهن .بهاڵم زهوی پیرۆز نیه .چونك ه
هێشتا پاكنهكراوهتهوه .ههموان بهیهكهوه دهبێت بهشداری پرۆسهی پاكردنهوه و
باشكردن و با اڵكردنی زهوی بین .هونهرمهند  ,ئهدیب ,جهنگاوهر ,پیاوی ئایینی
هتد ..ههمووان لهم پرۆسهیهدا كاردهكهن له پێناوی ئهوهی ببن ب ه خۆشهویستانی
خودا.
له ڕوانگهیهكی نیمچه ئهفالتونی ههتا الهوتیهوه زهوی (سروشت) ههمیش ه وهك
ئهو ڕاومه نا ڕیالستیه وێناكراوه كه شوێنێكی نۆیتراله و مرۆڤه مهزنهكان با
اڵدهست و باوهڕپێگراوه خوداییهكانن لهسهر زهوی .هونهر وهكو ههموو كایهكانی
تر بریتیه لهپرۆسهی پیشاندانهوهی مهزنی مرۆڤ ه ههڵبژاردهكان.
ئهوهی كه ئاشكرایه .تابلۆكردن سهربهخۆ نهبووه ,بهڵكو وهكو ههموو كایهكانی
تر بهشداربووه لهپرۆسهیهكی گشتی كه بریتیبووه لهراومێكی شارستانیهتی ب ه
بیروباوهرێكی دیاریكراو كه پهیوهستبووه ب ه كات وشوێنێ ئهو شارستانیهتهوه.
چهفتهی پاراستنهكهی مادۆنا  ,پێدرۆ دیال فرانسیسكا 1460 ,
هاوشێوهیی ئهمجۆره تابلۆیانه كهم تازۆر ل ه سهردهمی گۆتیشدا ههتا سهردهمی
ڕێنسانس بهردهوام دهبێت .ههتا لهوسهردهمانهدا مرۆڤایهتی توشی چهندین پرسیار
دهبێتهوه كه لهههندێ ئاقاردا وا تێبینی ئهكرێت ك ه ههموو بیرو باوهرهكانی
چهرخهكانی پێشو جارێكی ترخرابێتهوه ژێر پرسیاركردن.
بۆباسكردنی چهرخی ڕێنسانس ئهوهنده كاڵورۆژن ه ههیه ك ه ههندێجارل ه باسكردنی

نیگاری مینیاتۆری “ماركۆپۆلۆ ”  – 1324سهرچاوه  /كتێبی The Trav� :
els of Marco Polo
سهردهمی گۆتی (الغوگی) كه ل ه نزیكهی  1150ز دهستپێدهكات  ,بهماوهی
نێوان هونهری سهدهكانی ناوراست (هونهری ڕۆمانیك) و سهردهمی ڕێنسانس
دادهنرێت .ل ه هونهری تابلۆدا ههرلهمسهردهمانهوه قووڵی ناو تابلۆ و مهزنی
سروشت بهرچاودهكهوێت.
جهنگ و هێرشكردن و داگیركردن و سهفهره زانستی و بازرگانیهكانی گهشتیاران
كه لهم سهردهمانهدا كاریگهریهكی یهكجار گهورهیان كردۆته سهر بهرفراوانبوونی
ئاسۆی بینین له تابلۆدا .تهنها دارێكی زهخرهفی یاخود ڕووهكێكی میتۆلۆگی
بهسنیه بۆ گوزارشتكردن له سروشت .تابلۆساز وردره ورده ئاگاداردهبێت ل ه
بهرفراوانی ئاسۆی بینین  .موسافیری نهشارهزا بهدهردهكهون .خولیای دۆزینهوه
وپهیبردن به دونیا باكگراوندی سروشتی ناو تابلۆش لهگهڵ خۆی بهرفراوان و
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قوڵتر پیشانئهدات.
لهسهردهمی گۆتیدا سهرهتاكانی دۆزینهوه و بهدواداچوون له جیهاندا ب ه بههانهی
جیاواز دهردهكهوێت .ههتا سهردهمی ڕێنسانس كه زۆرینهی بیردۆزهكانی سهدهكانی
ناوراست دهخرێنهوه ژێر گومان و پریساركردن .له چهرخی ڕێنسانسدا ئیتر هیچ
دوودڵیهك نامێنێت سهبارهت ب ه بوونی ژیان لهسه كیشوهری تر بهدهر ل ه سێ
كیشوهره كۆنهكه ( ئاسیا ,ئهفریقا  ,ئهوروپا).
بوونی پررسیاری گهورهی گهردوونی مرۆڤ ئهخاته دووریانێك كه دوودڵبێت
بهرامبهر ئهوهی كه پێشترناسیویهتی .دهریاوانی تهنها ڕێگایهك ه بۆ گهڕان بهدوای
جیهاندا .گرنگی دهریاوانی لهسهر بهرفراوانكردنی ڕهههند له نیگاكردن ل ه تابلۆدا
تهنها بریتی نی ه له بزواندنی خولیای تابلۆساز و پیشاندانهوهی ئاسۆ و بهرب اڵوی
ئهوواقیع ه له تابلۆدا ,بهڵكو ڕیفلێكسیۆنێكی پرسیارئامێزی ڕاوهستاندنهوهی دوو
بوونه “ :من” و “سروشت” بهرامبهر به یهكتری .لهدهریادا بهدهر ل ه ئاسۆ هیچ
شتێكی تر بهدی ناكرێت .تهنها بینراو منم كه ل ه كهشتیهكدام .سهفهره چهند
ههفتهیی و بگره چهند مانگیهكان ڕۆشتنێكی یهك ڕێرهوی ه بۆناو قوو اڵیی ئاسۆ
كه نازانرێت ئهوپهری كوێیه.
فرانس موللهر – گۆسێن (مونشنگالتباخ)“ 1871كهشتی لهسهر دهریایهكی
بزواو” /كۆلێكسیۆنی مارینهمالهر  -هانبورگ
دوو دهروازهی تێفكرین :
یهكهم  :دوای كۆپهرنیكۆس
سهرهتای دهستپێكردنی چهرخی “شۆرشی كۆپهرنیكی” kopernika� “  -
 “ nische Wendeههمان ئهوگۆرانكاریهی كه كانت دواتر له كتێبی “نقد
عقل الخالص” به گۆران له سروشتی بیركردنهوه ناویدهبات ,ههموو الیهنهكانی
ههڵسوكهوتی مرۆڤایهتی بهرامبهر ب ه دونیا ئهخاته ژێرپرسیارهوه .بهتایبهت
سروشت بریتی نیه لهتهنها بونێكی خواكردی بینراو  ,بهڵكو بیری میتافیزیك
ئهبێته پێرسپێكتیڤێكی تازهی پهیبردن بهسروشت وهك ئهوهی ڕاومێك بێت ك ه
درێژكراوهی ڕاومێكی تر و ڕاومێكی تر .نیگاكردن نهك بهتهنها بهسنی ه بهڵكو
تێروانینیش پێویستی ب ه تێفكرین ههیه وه تابلۆ وهك كایهیهكی كارای ڤیزوێل
بهشداره لهم پرۆسهیهدا.

لێرهدا پێویسته خاڵێك باسبكرێت ,گهشتی زانستی و بازرگانی له سهدهكانی پانزه
و شانزهدا ك ه ل ه گهشتی دهریایی “كریستۆڤهر كۆڵۆمبس” هوه دهستپێدهكات
هاوكات و تهریبه به سهرهتای دهستپێكردنی چهرخی كۆلۆنیالیسم .زانست و
بازرگانی پهیوهستن به بهرفراوانبوونی سنوری كۆلۆنیهكانهوه.
ههرچهنده وهرچهرخانی بیری كۆپهرنیكۆسی كهپرسیارگهلێكی تهواو زانستی لهخۆ
دهگرێت و زۆر به توندی لهالیهن كهنیسهوه بهرههڵستی كرا ,بهاڵم دواجار ل ه ئهوروپا
و بهتایبهت ئیسپانی و پۆرتوگالیهكان ب ه پراكتیكیانه كاریان بهم تیۆرهیهكرد,
لهپێناوی دۆزینهوهی ڕێگهیهكی بازرگانی نوێ دواتر كۆلۆنیالیسهكردنی ئهمریكای
التینی بهناوی ڕۆشنگهری و ب اڵوكردنهوهی ئایینهوه بهردهوام بوون.
دووهم  :زانستی سروشت ( سروشتناسی) له دیدی ئهریستۆتێلیس
فهیلهسوفه سروشتناسهكان ئهوانهن كه پرسیاردهكهن لهسهر سروشت وهكو
سوبیێكتێك  ,زۆربهیان ل ه دیدی ئهرستۆتێلیسهوه سهرچاوه دهگرن .فهیلهسوفانی
سروشت نمونه وهك  :ڤانینی لوسیلۆ ( )1619 – 1585كه فهلسهفهی
الهوتی خوێندووه و تایبهتمهند بووه ل ه خوێندنهوه بۆ نوسینهكانی ئهریستۆتێلیس
 ,ب ه ڕوونی ل ه نوسینی دووهمیدا بهناوی “ سروشت وهكو وزهی خودا” دهڵێت :
سروشت كۆتایی نیه و بوونی ماددی لهسهر زهوی جێگیره و تهنها له فۆرمدا خۆی
دهگۆرێت ,سروشت به وزهی خۆی خۆی دهبزوێنێت بهبێهیچ كاریگهریهكی ڕۆحی.
مروڤ جیهانه بچوكهكهیه ( ,) mikrokosmosتهنها فۆرمی جهستهیهكی
زیدووه  ,بۆ ئهو سروشت له دهرهوهی “ئیدراك” دا بوونی ههیه و مرۆڤی هۆشیار
دهتوانێت پهیبهو سهربهخۆییهی سروشت ببات .ڤانینی لهساڵی  1619ب ه
تاوانی بێباوهری بهزیندووی دهسوتێنرێت .بهاڵم به یهكێك له فهیلهسوفه با اڵكانی
الهوت دادهنرێت كه سروشت دهباتهوه دهرهوهی دركپێكردنیی مرۆڤ.
له دۆزینهوه و لێكۆڵینهوه زانستیهكانی سهدهی حهڤده و ه�هژدهدا ههمیش ه
كارلێكی بیری ئهریستۆتێلیس ئامادهبووه,بهتایبهتی ل ه لێكۆڵینهوه ل ه بهراوردی
نێوان ههردوو شێوازهكهی فۆرمی بوون (فۆرمی سروشتی و فۆرمی دهستكرد
 ( Artificialien & Naturalienك ه لهزۆربهی كایهكاندا بهراورد لهنێوان
هێزی داهێنانی مرۆیی و هێزی داهێنانی خودایی كراوه لهفۆرمه سروشتیهكاندا .ب ه
بروای بهشێكی زۆری فهیلهسوفانی سروشت فۆرمی مرۆڤكرد له فۆرمی سروشتیهوه
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سهرچاوهدهگرێت ,وهك چۆن ئهریستۆتێلیس سروشت دهكاتهوه ب ه سهرچاوهی
ههموو بوونهكان .بۆ ئهو جهوههری سروشت پهیوهندیهكی یهكجار زۆری ب ه فۆرمی
هونهرهوه ههی ه ك ه ههردووكیان سیستماتیكیانه له چوار هۆكاردا كارلێكدهكهن
هۆكاری یهكهم  :مادده “ ”causa materialisدووهم  :فۆرم “causa
 ”formalissسێیهم  :ئێفێكسیۆن یاخود كاریگهری چهندێتی “�causa effi
 ”ciensچوارهم  :كۆتایی یاخود هۆكاری دهرئهنجام “, ”causa finalisل ه
لێكۆڵینهوهیهكی فێدێریكۆ سوكاری ( )1609 – 1542هونهر ئهگهر لههۆكاری
سێههم و چوارههمدا ب ه سروشت بگات ئهوا زۆر بهڕوونی له تیۆره هونهریهكانی
سهدهكانی  16و  17دهبینرێت .سروشت لهوسهردهمهدا (رێنسانس) گهورهترین
میتۆدی فێربوونی هونهر بووه{له بهشی دووههمی ئهم نوسینهدا درێژتر باس
لهم الیهنه و كاریگهری زانستی سروشت لهسهر هونهری كالسیكی دوای ڕێنساس
(ریكۆكۆ و باورۆك) ئهكهم}
ل ه سهدهكانی سهرهتای دوای ڕێنسانس سنورێكی دیار لهنێوان تیۆرهی هونهر و
تیۆرهی زانستی سروشت “فهلسهفهی سروشت”نهبووه .ههردووكیان لێكۆڵینهوهیان
له دیاردهسروشتی و دهستكردهكان كردووه ( ك ه هونهر بهشێكه ل ه بوونێكی
دروستكراو) ,ل ه ئهریستۆتێلیسهوه هونهر و سروشت ل ه یهكخاڵدا بهیهكتیری
دهگهن كه ئهویش بوونی ههموو “شت”ێكه له شوێنێكی دیاریكراوی خۆیدا,
سروشت بێ مهبهست نی ه و ههمووشتێك تیایدا ڕێكخراوه ,ك ه ڕێكخستنهوهی
شت ه دهستكردهكان(هونهرییهكان) به بیردۆزی شت ه سروشتیهكان ههمدیس
دادهرێژرێتهوه.
ئهگهر ل ه تابلۆكانی كاسپهر داڤید فریدریش ( )1840 – 1774بروانین ه
ڕهگهزی سروشت ئاشكرا دهبینرێكه ئهو تێروانینێكی تهواو جیاوازی ههیه ل ه
هونهرمهندهكانی تری سهردهمی خۆی .سروشت دهتوانرێت وهك سینۆنومی
تابلۆكانی ئهو بهكاربهێنرێت .گهڕان بهدوای سیستمی كاركردنی ئهو و بینینی ئهو
بۆسروشت پهیوهندی نیه ب ه ڕاڤهكردنی تابلۆكانی وهكو سوبێكت بهڵكو پهیوهندی
به دیدی ئهوهوه ههی ه ل ه تێگهیشتن ل ه ڕهگهزی سروشت .ئهو لهتابلۆكانیدا
وێنهیهكی وێناكراوی ڕهها پیشان ئهداتهوه كه خۆی ڕیسێپسیۆنهكهیهتی.
ئهو ئهڵێت  :تهنها یاسای هونهرمهند سۆزی خۆیهتی ....تهنها سهرچاوهی ڕاستی

هونهر دڵی خۆمانه ,تاك ه زمان زمانێكی پاكی منا اڵنهی سانایه....قیمهت بده
بهو ههسته بێگهرده مناڵیهت ك ه لهناو خۆتا وه دوای دهنگی ناوهكی خۆتبكهوه ..
كه ئهوه الیهنێكی خودایانهیه له ئێمهدا و ههرگیز نامانرهنجێنێ.
كاسپهر داڤید فریدریش / ”Abtei im Eichwald“ 1810 – 1809
كۆلێكسیۆنی گالێری نیشتمانی كۆن – بهرلین
كورنێلیوس كورلیت له كتێبهكهیدا (هونهری ئهلمانی سهدهی نۆزده – )1907
لهسهر كاسپهر داڤید ئهڵێ :ئهوهنا كه بهدهستیهێناوه بهڵكو ئهوهی كه ویستوێتی
گهیاندوێتی ب ه قوڵبوونهوهیهكی تازهی ویستگهیهك ك ه بهتهواوی لهسروشتهوه
ههڵهێنجراوه.
“ویست” لهالی كاسپهر داڤید لهناو تابلۆدا نهبۆته ئامانج بهڵكو لهالی ئهو ویستێكی
میتافیزیكی لهدهرهوهی تابلۆدا كارا دهبێت .تابلۆكردن بۆئهو خهڵوهتێك بووه كه ل ه
ڕوانین ه تهئهمولییهكانیدا به ئاشكرایی دهردهكهوێت ك ه ئهوسروشتهی ئهو خهیاڵ ه
و له سروشتی ناو خهون دهچێت .ئامانجی ئهو بریتی نهبووه له پیشاندانهوهیهكی
وهستایانه  ,یاخود بهرههمهێنانێكی ماتریالی بهنرخ له شێوهی تابلۆدا ,بهڵكو ئهو
تامهزرۆیی خۆیمان پیشانئهداتهوه له تهئهمولكردنیدا بۆ سروشت.
ماكس ج .فریلێندهر ك ه نوسهرێكی مێژووی هونهره  1947ئهڵێت  :به بهراورد
لهگهڵ ئهوچاوانهی كه “مانێت” بۆ بینین كردیهوه كاسپهر داڤید نهك هونهرمهندێكی
بێهێزه بهڵكو ههر نیگاركێش نیه .لهلێكۆڵینهوهزانستیهكانی هونهری بینیندا ل ه
ناوراستی سهدهی نۆزده بهر تێما فیزیایهكانی بینین و كاریگهری تیشك دهكهوین
كه دواتر لهالی هونهرمهندانی ئیمپرێشنیسم كار بهم میتۆده فیزیاییانه كراوه.
لهالی ههندێ توێژهرهوكانی هونهر ماتریالیانه كار لهسهر میتۆدی بینین دهكرێت.
له توێژینهوهكانی
كلود مانێ ت  / ”frühstück im grünen “ 1863كۆلێكسیۆنی �Mu
 sée d’Orsayپاریس
تابلۆی قۆناغی ئیمپرێشینسمدا بینین لهسهربنهمای میتۆدی تیشك و فاكتهره
فیزیكالیهكانهوه زۆر ب ه ئاشكرا پهره دهسێنێت ,ك ه بهشێوهیهكی ڕوون خۆی
جیادهكاتهوه له تابلۆی سهردهمهكانی پێشوتر .جوانی له تابلۆی ئیمپرێشنیسمدا
جوانیهك ه ك ه له ڕێگهی تیشكهوه بهرجهسته بووه .سروشت بهشێوهی جیاواز
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دهردهكهوێت .ڕاومی كات بهشێوهیهكی بهرچو ئامادهیه “ .سروشت بۆخۆی چی ه
؟” پرسیارێك ه بهاڵم “چاو چی دهبینێت” پرسیارێكی تره.
لێرهدا پێویسته ب ه بهراورد لهگهڵ بینینی كاسپهر داڤید لهیادمان نهچێت ك ه
ئهو نایهوێت جوانیهكی ماتریالی لهرێگهی تهكنیك و دابهشكردنی تیشكهوه لهناو
تابلۆدا پیشان بداتهوه  .بهڵكو ئهو سروشتێكی میتافیزیكی پیشانئهداتهوه ,ك ه
پرۆسهی بینین تهواو ناكات ,بهڵكو له بینی تابلۆكانی ئهودا پرۆسهی بینین
دهستپێدهكات.
ههرچهنده هونهرمهندانی وهكو كامیل كۆرۆت ( )1875 – 1796و ولیام
تێرنهر()1851 – 1775ل ه ڕواڵهتدا زۆر له ڕێرهوی كاركردنی كاسپهر داڤیدهوه
نزیكن ,له پێسپێكتیڤی ئهوانیشدا سروشت ڕاوم ه پهیپێنهبراوهی دونیای ه ك ه
سیستمێكی جیاواز ل ه سیستمی هزر بهرێوهی دهب��ات .تێروانی سروشت بۆ
ئهوانیش به چاوێكی نهشارهزاوه و گهران بهدوای مهزنیدا زۆر بهروونی دیاره .بهاڵم
جیاوازیان ل ه خاڵێكدا زۆر چڕدهبێتهوه ,ئهویش ئهوهیه ,ئهوان كاری هونهریان
ئهنجامداوه و نیگاریان كێشاوه .بهاڵم تابلۆ الی كاسپهر داڤید تهنها نێوهندێك ه ب ه
بهرجهستهكردنهوهی ههستهكانی خۆی كه ڤیسوێل بینویهتی.
ولیام تێرنهر / ”Die letzte Fahrt der Temeraire “ 1839
كۆلێكسیۆنی گالێری نیشتمانی – لهندهن
شت – پشتكردن
ل ه پشتهوه نادیارێكی نائارام بوونی ههی ه ك ه .ههندێجار بوونێكی وههمی ه و ههندێ
جار به تاقیكردن ه و ئهزموونه لۆگیكیهكان نائاراممان دهكات .ئهوهی ك ه ل ه پشتی
منهوهیه ,ئهوهی ه كه من نایبینم .ههرچهنده ئهگهر ئاوڕیش بدهینهوه ئینجا
ئهوهی ك ه پێشتر بینیومانه دیارنامێنێ .مرۆڤ ناتوانێ ل ه “نهبینین” خۆی ڕزگار
بكات .هۆریزۆنتی “نادیار”بهههمان شێوهی هۆریزونتی “دیار” گهشهدهكات .ئهم ه
لۆگیكێكه كه ئێمه لهگهڵیدا دهژین.
ههستیاری ئهو ڕاومهی پشتمان لهوهدای ه كه ئێمه تهنها ب ه تێگهیشتنی وێنهكانی
بهردهم خۆمان پهروهردهبووین ,ئهوهی دهیزانین ئهو زانیاریانهیه كه ل ه پێش
چاوماندای ه بهاڵم ئهوهی له پشتمانهوه ڕوودهدات ههمیش ه فزولیترمان دهكات
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لهوهی له پێش چاوماندا ڕووی داوه .سروشتی مرۆڤ بریتی ه له بزواندن بهرهو
پێشهوه .وات ه ئهوهی ك ه دهكهوێته پشتمانهوه ههمیشه بریتی ه لهوهی كه دهیناسین
و بهڕێمانكردووه .ئهگهر ئیدراك ئهو هۆشیاریهمان بداتێ كه له پشتمانهوه
نهزاندراوێك یان نهناسراوێك بوونی ههیه ئهوا بهبێدوودڵی ئاوڕی بۆدهدهینهوه.
وشهی “رووب �هروو بونهوه – ڕووتێكردن – ڕووب �هروو وهستان  ..هتد” ههر
لهمانا سۆسیۆلۆگیهكهیهوه بیگره هاتا مانا میلیتاری و سیمبولیهكهی بریتی ه
لهو بزواندنهی كه پێچهوانهبوونهوهی “پشتتێكردنه“ لهجهنگدا ,لهخۆشهویستی
و غهزهلدا ,مامهڵهی بازرگانی ,پهرستن و بیروباوهر  ,تهئهموولی سۆفیانه ,و
ل ه ههموو كای ه مرۆڤایهتیهكانی تر مرۆڤ ڕوودهكاته ئهو شتهی ك ه لهو ساتهدا
ئینترێسهی تهواوی بۆی ههیه ,ئهوهی ك ه مهحكومه به تێروانینی ,ئهوهی ك ه
خۆشی دهوێت وه یان ڕقی لێیهتی  ,ئهوهی كه دهیپهرستێ یان ئهوهی ك ه
دهیهوێت لهناوی ببات.
لهو كاتهدا ههموو شتێكی تر دهكرێت ل ه پشتهوه بێت .تهنهاگرنگترین ئۆبێكت
ئهوهی ه كه من ڕووی تێدهكهم .كهوات ه ئهگهر “بینراو” “ ”Sichtbarنیوهی
ئهوراومهبێت كه لهپێش منهوهی ه ئهوا “نهبینراو” “ ”Unsichtbarنیوهی
دووهمی ئهو ڕاومهیه كه له پشتی منهوهیه .بهاڵم “روانین” لهو ئۆبیێكتێكه دهبێت
ك ه من ل ه ساتهوهختێكدا دیقهتی دهدهم.
له بهشێكی زۆری تابلۆكانی كاسپهر داڤید دا فیگهرهكان ل ه پشتهوه وێنه كێشراون.
ئهگهر ب ه ههر مانایهك ل ه پشتتێكردنی فیگهرهكانی ئهو بكۆڵینهوه بۆ چاوی بینهر
ئهوا ل ه بهردهمی ئهو فیگهرهدا تهنها یهك ڕهگهز ههی ه بۆ بینین ك ه ئهویش
سروسته.
كاسپهر داڤید قریدریش der Wanderer über dem“ 1818
 / “ Nebelmeerكۆلێكسیۆنی هۆڵی هونهری هامبۆرگ  -هامبۆرگ
ئهو دهیهوێت پیشانمان بدات ك ه فیگهره مرۆیییهكانی ناو تابلۆكانی وهكو كاراكتهری
سهر شانۆ نایانهوێت دارشتنێك یان ئهكسیۆنێك بۆ ئێم ه بكهن ,بهڵكو ئهوانیش
ل ه سروشت ئهروانن “تهئهمول دهكهن” دهیانهوێت لهو سیستم ه تێبگهن.
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ئهوهی كه گرنگه لێرهدا بوونی سروشت بریتی نیه له بوونێكی پهیپێبراو بهڵكو
بریتی ه له بوونێكی نهناسراو كه مرۆڤی فزولی كردوه بۆ تێگهیشتن لێی لهالیهك
و لهالیهكی ترهوه نیگایهكی ناو نیگای ئێمهی ه كه دهبێ بپرسین ئاخۆ ئهو كهس ه
تهماشای چی دهكات ؟ سروشت ئهو فاكته ناسراوه نی ه له تابلۆدا .فیگهرهكان
ڕوویان ل ه ئێم ه نیه وهك ئهوهی ل ه سروشتی ناو ڕاومهكهی خۆیان تێگهیشتبن
و به ئێمهی بناسێنن  ,بهڵكو ئهوان نیگای ئێمهیان فهرامۆشكردووهو پشتیان
تێكردووین ,خۆشیان وهكو ئێم ه تهماشای ههمان قو اڵی دهكهن كه ئێمهش
تهماشای ئهكهین وهك ئهوهی ههردووكمان (ئێمه و فیگهرهكان) ههمان مێژوومان
ههبێت و بڕوانین ه ههمان گۆشه كه دوارۆژی ههردووكمان بێت.
ئهگهر ئهم دیده ڕاست بێت ئهوا پێویست ه چهند ههنگاوێك بگهرێینهوه دواوه بۆ
سهرههڵدانی سهردهمی كۆپهرنیكی كه فزول وای لهمرۆڤ كرد ك ه له قو اڵیی جیهان
بروانێت  ,چارهنوسی موسافیری بۆخۆی ههڵبژێرێت ,و بچێت ه ناو قو اڵیی سروشتهوه
بۆ پهیبردن بهو جیهان ه  ,ك ه سهرهتای
سهرههڵدانی قۆناغی داگیركردن و
كۆڵۆنیالیستیشی بهدوای خۆیدا هێنا.
وه لهم چهرخهشدا ئهو فزول ه ب ه تیۆرهی
تر بردهوامی ههیه  :كه“گهشتیاری”
ه���هروهه���ا
وه
“”tourism
كۆچكردن””Migrationدوومۆدێلی
ب��اوی ئ �هو ف��زول��هن .نیگاكردنێكی
گهشتیاریانه – توریستیان ه ل ه سروشت
له تابلۆكانی هونهرمهند پیتهر دۆیگ
ئهم وێنهیه به یهكێك لهو تابلۆیانهی كه دادهنرێ
ب ه سهرهتاییترین تابلۆیه ك ه تیایدا سروشت
ل ه فۆرمی باخچهدا پیشانئهدرێت»النی كهم
له هونهری ئهوروپادا» كه مێژوویهكهی
ئهگهڕێتهو ه بۆ سااڵنی نێوان  760بۆ 800
ی زاینی.
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( )1959سكۆتالند جارێكی تر و بهمۆدێلێكی تر كه گۆشهنیگایهكی ئهفسوناوی
ڕیالیستی لهسروشتهوه وێنهدهكات بهاڵم تابلۆكانی كاراكتهرێكی فۆتۆگرافیانه /
پۆسكارتیانهی پێوهی ه كه بینهر ههست دهكات بهچاوێكی توریستیانه تهماشای
سروشت دهكات.
پیتهر دۆیگ “Red Boat (Imaginary Boys)” , 2004 www.
artnews.org/peterdoig
سهرچاوهكان :
Theologie als Wissenschaft im Mittelalter. Texte, Überset�-  -

zungen, Kommentare. Ein Studienbuch
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 Kunst der Gotik: Klassische Kathedralen Frankreichs Char�-tres, Reims, Amiens von Hans Jantzen und Hans-Joachim
)Kunst von Reimer (Taschenbuch - 1987
Die Kunst der Gotik - Architektur, Skulptur, Malerei. vonToman Rolf und Achim Bednorz: von Köln, Könemann Ver)lag, (Gebundene Ausgabe - 1998
  ”- Es war einmal… die Entdeckung unserer Weltتهنها جارێكبوو  ...دۆزینهوهی جیهانهكهمان” زنجیرهی وێنهی كارتۆنی فهرهنسی
 Die Kunst und Wunderkammer : ein Sammlungstyp zwis� -
chen Mythos und Wissenschaft / Klaus Wolbert
 Casper David – Friedrich und Wahrnehmung von der Rück� -
enfigur zum Landschaftsbild- Kunstgeschichte / Band 59 /
Ewelina Rzucidlo 1997 – freie Universität Berlin
 Casper David Friedrich (Deutungen im Dialog) / GiselaGreve(Hg.) – 2006/Berlin
 Seminar „touristischer Blick“ bei Helmut Hartwig / Institut200
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چهفتهی پاراستنهكهی مادۆنا  ,پێدرۆ
دیال فرانسیسكا 1460 ,

 http://www.mediaevum.de/theol3.htm http://www.michael-giesecke.de/c-ms ”http://www.guenter-lehnen-koeln.de/ - zu “Kölner Museen- Klassische und moderne Malerei - Stil-Epochen

نیگاری « بیهرام لهكاتی گوێگرتن ل ه شازاده ك ه چیرۆكی بۆ دهگێرێتهوه .لهیل و مهجنون
 ,ئهلیاس ئبن یوسف نیزامی لهنێوان ساڵَانی  1200 – 1150ز

فرانس موهللر – گۆسێن (مونشنگالتباخ)1871
«ك�هش��ت��ی ل �هس �هر دهری��ای��هك��ی ب����زواو» /
كۆلێكسیۆنی مارینهمالهر  -هانبورگ
نیگاری مینیاتۆری «ماركۆپۆلۆ»  – 1324سهرچاوه  /كتێبی The Travels of :
Marco Polo
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هونهری خاکیی ژاپۆنیی

بەیان سەلمان
ماستەر لە زمان و ئەدەبی فرانسی -پاریس
هونهری خاکیی یاخود سهرهتایی ،به یهکێک له هونهره ههر ه
وروژێنهرهکانی سهدهی بیستهم دادهن��رێ .دیاره ئهم جۆر ه
هونهره له دایک بووی کاتێکی له ناکاودا نییه ،بهڵکو ههموو
بزووتنهوه هونهریهکانی پێش خۆی له دادایزم و سوریالیزم
کاریگهریی زۆریان به سهر گهشهکردنێوه ههبووه.
ئهگهر هونهری دیکه واته هونهر به گشتی له پلهیهکی بااڵدا
تهماشا بکرێ ،ئهوه هونهری خاکیی جێگهیهکی تایبهتی ل ه
هونهری گشتیدا ههیه .هونهرمهندانی ئهم بزووتنهوهیه خۆیان
له ئاستی نائاگایی دهدهن ،پانتاییهکی نوێ دادههێنن تێیدا
جۆره شێتی و وڕێنه و خولیای بابهتێکی نائاسایی دهیان
وروژێنێ .هونهرێکی سرووشتی دادههێنن که خۆی له هونهری
سهرهتاکانی سهرههڵدانی مرۆڤایهتی دهدا ههر بۆیه ههندێ
جار ناچارین بهناوی هونهری سهرهتایی ناوی بهرین .بۆچوونی
تابهتی هونهرمهند بۆ شته خاکییهکان بڕیاری درووستکردنی ئهو
پانتاییه نوێیهدا دهدا که خۆی له پانتایی فێرگه هونهریهکان
بهگشتی جیادهکاتهوه و ههتا ڕادهیهکیش خۆی دوور دهخاتهوه.

ئهم جۆره هونهره به هونهری ناوهڕۆکی تاکی هونهرمهندیش
له قهڵهم دهدرێ .بهو واتایه که باس له پانتایی نوێ دهکهین،
ئهوه باس له خودی هونهرمهند خۆی دهکهین که ئهو بابهتانهی
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له ناخیدایه و ناوهوهی ههڵئاوساندووه دهوروژێنێ ،ههر ئهو بابهتهشه ک ه
دواتر پانتاییهکی ههمهڕهنگ و ههمهجۆری نوێ درووست دهکاتهوه .جگه ل ه
ههمهدهنگی هونهرمهند که به هاوکاریی ئهو کهرهسته و بابهتانهی له ژێر
دهستیدایه بۆ بهرههمهێنانی بابهتهکهی ،دهربڕینی هونهریی سهرنج ڕاکێش
دادههێنێ ،له ههمان کاتدا فۆرمێکی تاک و دهگمهن دهخوڵقێنێ که له فۆرم ه
نهریتیهکانهوه دووره.
زۆربهی کات هونهرمهندی ئهم بواره داهێنان له خۆ دوورخستنهوه له شوێن
و ڕهنگه له کاتیش درووست بکات بۆ ئهوهی بتوانێ ئهوه بهرههم بهێنێ ک ه
خۆی چاوهڕێیهتی .تهنانهت هونهرمهندانێک ههن که نهخۆشیی دهروونیی
زاڵه بهسهریاندا ،یاخود له نهخۆشخانه دهروونیهکان له ژێر چارهسهری
دهروونیدان و ئهو داو و دهرمانانه دهخۆن که تووشی وڕێنهیان دهکات و به
بۆچوونی خۆیان ههر ئهوهیه که هانیان دهدات بابهتی نوێ و سهیر داهێنن.
ههمیشه نوێگهراییش له سهرهتادا سهیری تێدایه.
سهرهتاکانی هونهری خاکیی ،سهرهتایی یاخود هونهری سرووشتیی ،ههتا
ڕادهیهک بابهتهکهی به الدان له فۆرمه هونهریه ناسراو و نهریتیهکان له خشت ه
دهدرا ،لهالیهکی ترهوه به تێکشکانی یاسای هونهری فێرگه و خویندنگ ه
هونهریهکان تهماشا دهکرا ،بهاڵم ههر ئهم الدانهشه له یاسا هونهریهکان
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نزیکهی شهست هونهرمهندی ژاپۆنی له بهشداریبووانی پێشهنگایهک له هۆڵی
سان پیێر له پاریس ،کهم ئهندامی مێشکن ،یاخود له نهخوشخانه دهروونیهکان
ماوهیهکیان بهسهر بردووه .ههر ئهم الیهنهشه هونهرێکی سهرهتایی درووست
کردووه و ئهزموونی ئهو هونهرمهنده پهراوێزکراوانهی جیاکردۆتهوه ههتا
بکهوێته بهر چاوی جهماوهر .جگه ل�هوهی ب��واری بۆ ئهو هونهرمهندان ه
ڕهخساندووه به شێوهیکی ساده و ساکار هونهرێک بهرههم بهێنن خۆی ل ه
هونهری بااڵ دهدات و ههتا ڕادهیهکی زۆریش به ئاڵۆز تهماشا بکرێ و گرێ و
سیمبوله نهێنیهکانی نێو تابلۆ و کارهکان به ئاسانی ههڵنههێندرێن.
ئهم پێشهنگایه ههروهها پێ لهسهر الیهنی جووڵه له کارهکاندا دادهگرێ.
تهماشاکهران دهباته نێو وڕێنهی هونهرمهندهکان ،تارماییهک درووست
دهکات له نێوانیدا سنووری ڕاستی و ئهندێشه وهک ههموو بهرههمێکی گرنگ
جیاناکهینهوه.
ههتا چ ڕادهیهک بهرههمێکی هونهری خاکیی له ڕووی هزرهوه جێلهقمان
دهکات و دڵه ڕاوکێمان ال درووست دهکات؟ و ههتا چ ئاستێک تهماشاکهر
دهتوانێ خۆی له حوکمدان بهسهر بههای بهرههمهکاندا دوور ڕابگرێ؟

که لهم سهردهمه نوێیهی ئێمهدا ئهم جۆره هونهره خۆی سهپاندۆته سهر
چهمکی هونهر به گشتی و پسپۆڕانی بواری هونهریی ناچارکرد بیرو ڕایان
سهبارهت بهم جۆری هونهره بگۆڕن و به داهێنان له قهڵهمی بدهن.
ئهمڕۆکه هونهری سهرهتایی به خۆ نهبهستنهوه به قاڵبه هونهریهکانی
ترهوه و خۆ زیندان نهکردنی له ئایدیۆلۆژیایهکی دیاریکراودا ،چهمکێکی
هونهریه و مێژوویهکی بۆ خۆی پێکهێناوه که کهس ناتوانێ پشتگوێی بخات
و هونهرمهندانی به توانای خۆی ههیه که بهردهوامیی بهم ڕهوته دهدهن.
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ئهو بهرههمانهی له دهوروبهری بینای بهرز و شێوه تێکچوون ،ڕهنگی زهق و
سهرنج ڕاکێشهر ،هێڵی کێشانی منداڵێک و ژنێک و پیاوێکی سهیر ،دیمهنی
ئاژهڵ ،و گیانهوهر و ڕوهک ،تهنانهت شێوه ئهندازهییهکان و تێکهڵکردنیان
به بابهتی ساده و ساکار و چرچ و لۆچیی و چهوتی زۆربهی بابهتهکان،
ههمووی خۆی له پێچاوپێچهکانی نێو خهونێکی ترسناکی ئهو هونهرمهندان ه
ئاشکرا دهکات .کێشانی پیتی زمانێکی نهناسراو ،ئامادهکردنی دهستنووسێکی
ئیدیۆگرام ،واته ئهو پیتانهی له سیمبول پێکهاتوون ،ههموو ئهمانه بهرههمی
ڕهسهنی ئهندێشهی ئهو هونهرمهندانهیه .ئهوان جیهان بهو شێوهیه دهبینن،
ڕهنگه ههتا ڕادهیهک ڕاست بێ ئهگهر بڵێین ،له بۆچوونی ئێمهوه ،ئهوان
دونیا به وهرگێڕاوی دهبینن ،وهلێ لهالی خۆیان ئهوان دونیا بهو شێوهی ه
دهبینن که له کارهکاندا بهرههمیان هێناوه .ههر ئێرهشه سنووری پانتایی
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ژیان ئاڵۆزتر بووه ،لهگهڵ ئهوهشدا دهرگایهکی نوێیان بهرامبهر بهم هونهر ه
کردۆتهوه و وهک ههموو فێرگه هونهریهکانی تری نێونهتهوهکان پسپۆڕان
نهیانتوانی بۆ ههتا ههتایه به هونهرێکی پهراوێز و الوهکیی تهماشای بکهن،
ئهوانیش وهک پاریس و نیویۆرک و لهندن و بهرلین ملکهچی داهێنانی ئهو
هونهرمهندانه بوون که له قوواڵیی نائاگاوه بهرههمێک دادههێنن پڕ له جوانی
و یاسای ئیستاتیکی تێدا ڕهچاوکراوه و پرسیاری ئهوهمان لهال دهوروژێنن:
کێ دهڵێ کار و بهرههمی کهسانی کهم ئهندام و نهخۆشه دهروونیهکان و
پهرواێزکراوهکانی کۆمهڵگه ،هونهر نین؟

نێوان ڕاستی و خهون و هۆش و ناهۆش دهبڕێ و ههموو شتێکمان لهال تێکهڵ
دهکات .ئهو هونهرمهندانه لێهاتوانه جیهانێکمان له خهیاڵ بۆ درووست دهکهن
و بێ مهبهستی خۆیان سهرمان لێ دهشێوێنن .ڕاستی ئهوان خهونی ئێمهیه،
خهونی ئێمهش ئهو ڕاستیهی ئهوان بهرههم دههێنێ بهاڵم بهال جوانهکهیدا.
له کۆمهڵگهی ژاپۆنی که ههموو شتێکی ژیان به وردیی حیسابی بۆ کراو ه
و ڕێکخراوه ،دهڕندهترین دوژمنیان مهسهلهی له نهکاو و له پڕدایه .ئهو
کۆمهڵه بێ یاسا بڕ ناکات و بێ دسپلینیی قبووڵ ناکات .کۆمهڵێکه ههمیش ه
مرۆڤهکانی لهسهر کلتوور و نهریتێکی دیاریکراو ڕاهێناوه ،ههرچی چهکی
الدانه له یاسای ئهو کۆمهڵه له دهستیانی دهرک��ردووه .کۆمهڵێکه تێیدا
سۆز و دهربڕینی ههست جێی نابێتهوه .ههر لێرهوه هونهری سهرهتایی ل ه
کۆمهڵی ژاپۆنی دێریندا به هونهرێکی الدهر دادهنرا و پلهی ئهگهر و نهگهری
ڕهتدهکردهوه ،وهلێ لهم سهردهمه نوێیه ئهگهرچی له واڵتێکی وهک ژاپۆن
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درهختی ژیان؛
فیلمێکی هایدێگهريی ،یان سلۆتهردایکی

لهناو دازایندا حهزێکی بنهڕهتی ههیه بۆ نزیکایهتی .هایدێگهر.
بهکر عهلی
دهشێت له بیرکردنهوهی فهلسهفیدا پرسیار له ماکرۆکۆسمۆس و
میکرۆکۆسمۆس بکرێت و قووڵ بمانباته پێچاوپێچه تاریکهکانی
ئهم دوو گهردوونه گهوره و بچووکهوه.ئهوه کاری بیرکردنهوهی
فهلسهفهیه بیر له بوون و نهبوون،لهعهقل و ڕۆح و ئیتیک
و مۆرال،جوانی و دزێوی،چاکه و خراپه بکاتهوه.بهاڵم داخۆ
کارێکی وهها شیاوه له سینهمادا ئهنجام بدرێت .ئایا کارێکی
سینهمایی چۆن دهتوانێت به زمانێکی باڵو و ساده ئهم پێچ
و پهنایانهی گهردوونه بچووک و گهورهکه بخاته پێش چاوی
بینهر،ئایا سینهما ئهوهی پێ دهکرێت که کارێکی فهلسهفی
دهتوانێت پێی بکرێت.ئهمه پرسیارێکه ههندێکجار چۆته نێوهند ه
فیکری و هونهرییهکانی خۆرئاواوه و له ههموو بارێکیشدا چهند
نموونهیهک له کاری سینهمایی سهرکهوتوو شک دهبرێت ک ه
تهبایی ئهو دوو جیهانه پێکهوه پیشان دهدات .فیلمهکانی
دهرهێنهری گهورهی ڕووسی سێرگی ئایزهنشتاین،وهک فیلمی
((سهرمایهی مارکس و یۆلیسیس))،وه فیلمهکانی ستانلی
کۆپریک و فیلمه پسایکۆییهکانی هیتچکۆک و گهلێک دهرهێنهری
تر .بهاڵم هیچ کام لهو دهرهێنهرانه پاشخانێکی فهلسهفی
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گ�هورهی وهک دهرهێنهری ئهمریکی تێرهنس مالیک شک نابات که وهها
سهرکهوتووانه توانیبێتی پرسیارهکانی بوون و گهردوونمان بۆ بخاته جیهانی
سینهماوه.
تێرهنس مالیک  Terrence Malickئهو دهرهێنهره سینهماییهی
هۆلیووده که فهلسهفهی خوێندووه و له بواری ڕۆژنامهگهریدا کاری کردووه،
دواتر ڕوویکردۆته بواری فیلمسازی .مالیک زۆر لهژێر کاریگهری فهلسهفهی
بوونگهرایی کیرکیگارد و هایدێگهردایه و کتێبێکی هایدێگهری وهرگێڕاوهته سهر
زمانی ئینگلیزی و جارێکیش وهک حهجکردن سهردانی کوخهکهی هایدێگهری
له دارستانی ڕهش کردووه .ئهو به چهند فیلمێکی کهم وهرچهرخانێکی گهورهی
به سهر سینهمای هۆلیوود دا هێناوه .فیلمهکانی وهک (( بهدستا ن �Bad
 ))landوه ((ڕۆژانێکی بهههشت  ))Days of Heavenو ((قهراغه
باریکهکه)) و ئهم فیلمه نوێیهشی ((درهختی ژیان)) که له فیستیڤالی کان
له ساڵی2011دا بهرزترین خهاڵتی ههڵسهنگاندن ((دارخورمای زێڕین))
ی پێدرا و وا چهند ڕۆژێکه له سینهماکانی ئهڵمانیادا نمایش دهکرێت،تێکڕا
بوونهته شاکارهکانی فیلمه فهلسهفییهکانی دنیای سینهما.
ئهگهرچی کهمجار له سینهمادا تێزه فهلسهفییهکان و پرسیارهکانی بوون و
بنهڕهتی گهردوون و ژیان له کارێکی سینهماییدا سهرکهوتووانه بهرجهست ه
دهکرێت ،بهاڵم تێرێنس مالیک ئهو دهرهێنهره مهزنهیه که زۆر سهرکهوتووان ه
له سهرجهمی فیلمهکانیدا توانیویهتی ئهو توخمه فهلسهفی و هونهرییان ه
کۆمبیناسیۆن بکات و لهسهر شاشهی سینهمادا پێکهوه بیستن و بینینمان
ئاوێته پێ بکات و دهرهنجامهکهشی الی بینهر بریتی بێت له وروژاندنی
پرسیارهکانی ههبوون و ژیان،یادهێنانهوهی شته بنهڕهتییهکانی بوون بێت
له نێو زۆری و قهرهباڵغی شتهکان و بوونهوهرهکاندا مرۆڤ بهرهو ئاسۆی
کات و مێژوو لهنێو جیهانێکی لهبیرکراودا ببات .فیلمهکانی تێرهنس مالیک
تێگهیشتنێکی جیاوازت سهبارهت به سینهما ال دروست دهکهن ،ئهو سینهمات
ال دهکاته کۆچهمکێک لهسهر دهنگ و کارهکتهر و وێنه و گێڕانهوهیهکی
ناباوی ژیان .ئهو زۆر دژه ئهبستراکت و دژه ڕهمزی و دژه مۆدێرنیست و دژه
کولتوری باوه .ههڵبهت ئهمهش لهوێوه سهرچاوهی گرتووه،که تێگهیشتنی ئهو
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بۆ ژیان لهفهلسهفهی هایدێگهرهوه هاتووه .هایدێگهریش ڕیشه بنهڕهتییهکانی
بیرکردنهوهی لهجیهانی گریکدا بینیوهتهوه .هایدێگهر پێیوابوو گریکهکانی
زوو،سروشتیان وهک کۆمهڵێک سوبیهکتی جێگیر نهبینیوه..ئهوان بۆ
سروشت زاراوهی فیسوس  Phisusیان بهکارهێناوه،که واتای ئهوهی
دێته  -ئارابوون دهگهیهنێت،هاتنه بوونیش واته ئهوهی خۆی دهردهخات.
بوونیش الی هایدێگهر بریتییه له چوونه دهرهوه و لهدهرهوهدا بوون.ئهمهش
خهسڵهتی کراوهیی بوونمان پێ دهڵێت که کرۆکی فهلسهفهکهی هایدێگهره.
ههڵبهت الی هایدێگهر جیهان بهرامبهر سوبیهکتهکان ناوهستێتهوه،وات ه
جیهان بریتی نییه له سوبیهکتهکانی نێو سروشت((ئاو،ئاگر،خاک  ،ئاو و
دارستانهکان و ئاسمان)) که بیرکردنهوهی میتافیزیکی باو پێی وابوو،ئهم
دیده عهقالنیهتی دیکارتیش دهگرێتهوه .بهڵکو جیهان بهشێکی بنهڕهتییانهی
ژیان و بوون و دازینه.
ئهم فیلمهی مالیک،لهپاڵ فیلمهکانی تریدا(( ،بوون)) وهک ئهو کۆمهڵه وێن ه
بزێوهی نێو ((کات)) پیشان دهدات،که له وهستان و گهشهکردن ناکهوێت.
مرۆ له ناونیشانهکهیهوه دهتوانێت درهخت بکاته میتافهرێک بۆ گهشهکردنی
ژیان و گۆڕانبوون .ژیانیش بریتی نییه له توخمه بنهڕهتییهکان بهڵکو بریتیی ه
له لهگهڵدابوون،واته له پهیوهندی .بهاڵم ئێمه چیمان له بوون و له ژیان
و له پهیوهندی کردووه .ئایا ئێمه دهزانین بۆچی ههین،دهزانین چۆن لهنێو
بوونداین .گریکهکان ئهم پرسیار و وهاڵمانهیان به بیرکردنهوه و هونهر و
ئهفسانه دابۆوه .بهاڵم ئێمه چۆن بوونمان لهیاد کرد؟
ئێمه لهکوێداین،کاتێک دهڵێین له شوێنێکداین؟ ئهو ڕستهیهی سهرهوهی
هایدێگهر دروست دهستنیشانی ئهوه دهکات کهوا ئێمه لهگهڵ ئهوانیترداین،وات ه
ههمیشه نزیکایهتییهکمان لهگهڵ خۆماندا ههڵگرتووه ،ئێمه لهنزیکایهتی و
له پهیوهندیداین.ئهمهش ڕهههندی شوێنه وجودییهکانمان بۆ دهکێشێت
که فیلۆسۆف پیتهر سلۆتهردایک له پرۆژه زهبهالحهکهی سێینه کتێبی
((کایهناسی))دا وردو قووڵ خستویهتیه ڕوو.
فیلمی (درهختی ژیان) گێڕانهوهی یادهوهری و مێژووی مناڵێکه،ههر زۆر
زوو مناڵێتی خۆی،واته شوێنه وجودییهکانی خۆی ،ونکردووه،مناڵێک،ب ه

دیوێکدا مناڵێتی خۆی لهنێو ترس و ئازاردان و سزاکانی باوکیدا وه بینینی
مهرگی برایهکی،بهدیوێکی تردا لهنێو سۆزومیهرهبانی دایک و شادمانبوون
به لهدایکبوون و هاتنه جیهانی برایهکی تریدا دهژێنێت .لێرهوه پاڵهوانی
گێڕانهوهکه (جاک) ،که ئهکتهری بهتوانا( شۆن پێن) یاری ئهم ڕۆڵه دهکات،
لهسهرهتاوه تاکۆتایی فیلمهکه بهنێو ڕاڕهوهکان و لیفتهکانی بااڵخانه مۆدێرن ه
شووشهبهند و ئاوێنه بهندهکانی ئهمهریکادا وهکو ئهرشیتێکتۆرێک دێت و
دهچێت،سهردهکهوێت و دێتهوه خوارهوه،کاتێک به لیفتهکه سهردهکهوێت
بیر له ههڵکشان و گهورهبوون دهکاتهوه،کاتێک دێتهوهخوارهوه،ئاوابوونهکان
و مهرگ و کۆتاییهکانی دێتهوه یاد .مالیک ئهم پاڵهوانه وهک ((ڕۆح ه
بزرهکهی جیهانی مۆدێرن)) و وهک ((بوون لهیادکردن)) کارهکتهرکردووه.
پاڵهوانێکه لهگهڕاندایه به شوێن مانای بوون دا ،بهشوێن باوک دا،بهشوێن
یهزداندا،بهشوێن پهیوهندییه ههستدارییهکان و ئینتیمیتێت دا،به شوێن
ئاشتبوونهوهدا،گهڕانه بهشوێن کایهکانی پێکهوهبوون دا.
دهستپێکی فیلمهکه به پرسیاری یهزدان له مرۆڤ دهستپێدهکات که له کتێبی
ئهیوبی پێغهمبهرداهاتووه  ((:تۆ له کوێ بوویت،که من زهویم دامهزراند،پێم
بڵێ گهر دهیزانیت؟)) .گهرچی ئهمه نهفهسێکی ئاینه مۆنۆتایزمهکانی
تێدایه،که پێیانوایه یهزدانێک گهردوونی دروستکردووه،بهاڵم به پێی تێۆریی ه
ناسراوهکه،دواتر دهرهێنهر تهقینهوه گهورهکهشمان پیشان دهدات که لێوهی
گهردوون به ههموو ههسارهکان و زیندهوهرهکانییهوه هاتوونهته ئاراوه .لێرهو ه
فرهکهرتبوونێک دهکهوێته نێو ئهو بهرههمهی(گهردوون) که یهزدان دروستی
ک��ردووه .فیلمهکه پتر به وێنه دروستبووه و زۆر کهم قسهی دیالۆگی
تێدایه،بۆیه دهبێت له وێنهکانهوه پشتخانه فیکرییهکه وهربگرین.وێنهکان
فینۆمینۆلۆگیای گهردوونن .گهردوون و کۆسمۆس له قهباره گهورهکهیدا
دهردهکهوێت به ههموو توند و تیژی و زهبرهکانی خۆیهوه،به گڕکانهکانهوه،ب ه
بهردهئاگرینهکانیهوه،به زریانهکانیهوه،به هێزه دڕندهکهیهوه،بهو دیناسۆرانهی
له پێناوی مانهوه له ژیاندا لهملمالنێدان،پێمان دهڵێت ژیان ژیانه بۆ مانهو ه
له ژیاندا .لهههمان کاتدا دیوه جوان و نهرمهکهی سروشتمان پیشان دهدات.
زیندهوهره ئاوییه نهرمهکان،پهپووله و سروشتی تاڤگه و مێرگه دڵڕفێنهکان
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و دارستان و خۆر و ئاسمانه دڵگیرهکهی سروشتیشمان وهکو کایهیهکی کراو ه
پیشان دهدات .وهک ئهوهی پێمان بڵێت لهنێو سروشتدا دووانهیهکی لێدژ
ههیه که ههموو ماکرۆکۆسمۆس و میکرۆکۆسمۆس دهگرێتهوه .دیالهکتیکی
سروشت و ژیان لهنێوان ئهو دووانه لێکدژانهدا جووڵه و گهشه و گۆڕانکاری
دهکات .به کورتی بابڵێین مالیک کار بهو تێگهیشتنهی هایدێگهر دهکات
که پێیوایه سروشت فینۆمینێکی جێگیر نییه،بهڵکو بهشێکه له بوون،و ه
بۆئهوهی له مرۆڤ تێبگهین دهبێت له بوون تێ بگهین .هایدێگهر وههای
کرد بۆ تێگهیشتن له بچووک (مرۆڤ)،سهرهتا دهبێت له گهوره(بوون)
بگهین.بهنموونه ئێمه نازانین دهست،قاچ،چاو و ئهندامهکانی تر چین
ئهگهر نهزانینی ئهمانه ئهندامێکن سهر به جهستهن .بهههمان ئهم دیدگای ه
مالیک بۆ ئهوهی له پهیوهندییهکانی ژیانی مرۆیی و له جهوههر و چییهتی
مرۆڤ تێ بگات،سهرهتا چییهتی گهردوونمان بۆ دهخاتهڕوو،که ههڵگری چ
ناکۆکییهکه لهنێو خۆیدا،مرۆڤیش وهک دیاردهیهکی سروشتی ههڵگری ئهو
دووانهلێکدژانهیه.
لهسهر ئاستی دازاینیشدا،واته له ژیانی مرۆییدا،ژیانی خێزانێکی ئاساییمان
پیشان دهدات .خێزانی ئۆبراین،که ئهکتهری ناودار ((براد پیت)) ئهم یارییه
دهکات ،ئهم خێزانه ژیانێکی تهواو ئاسایی له سااڵنی پهنجاکاندا له تهکساس
دهژی.له نێوانیاندا ترس ههیه و ههروههاش خۆشهویستیش ههیه،کامهرانی
ههیه و دڵتهنگیش ه�هی�ه،ڕق ههیه و سۆزیش ه�هی�ه،دهس�هاڵت ههیه و
گوێڕایهڵیش ههیه ،فهرماندهر ههیه و جێبهجێکهریش ههیه .وهک ئهوهی
دهرهێنهر مهبهستی له گهیاندنی ئهو پهیامه بێت کهوا مرۆڤیش فینۆمینهیهک ه
له سروشتدا و ئهمیش له ژێر جهبری ئهو دووانه لێکدژانهدا بهندبووه .بهاڵم
ئهم خێزانه ،وهک نموونهیهکی بچووککراوهی گهردوون،واته میکرۆکۆسمۆسێک
لهناو ماکرۆکۆسمۆسدا ،لهناکاو ههواڵی مهرگی کوڕه نۆزده سااڵنهکهیان
پێدهگات و ئیدی کهلێن و دڵهڕاوکێ ڕۆحی ههموویان دهههژێنێت .ئهگهرچی
دهرهێنهر شتێک لهسهر ئهم ههواڵهمان پێ ناڵێت،بهاڵم بینهر دهتوانێت وای
بۆ بچێت که دهشێت له حهفتاکاندا له شهڕی ڤێتنامدا کوژرا بێت،چونکه ئهو
له پهنجاکاندا لهدایکبووه و له  19ساڵیدا دهمرێت.

کهواته وهکچۆن سروشت وگهردوون لهیهککاتدا ههڵگری نهرم و ڕهقیی ن
،ئهوا دازاینی مرۆییش ههمان دۆخ دهژی .لێرهوه دهرهێنهر فهلسهفهی خۆی
دهگهیهنێت و پێمان دهڵێت که دووڕێگه بهنێو ژیاندا درێژبۆتهوه ((ڕێگهی
سروشت)) و ((ڕێگهی بهزهیی)) ئهم دووانه میتافیزیکییه سهرهتا بینهر
سهرچاوهکانی نابینێت ،داخۆ له ئهتمۆسفێرێکی دینیدایه،یاخود ئۆنتۆلۆگی و
فینۆمینۆلۆگییه .بهاڵم دوواتر دهبینین ئهم دوو ڕیگهیه بهنێو تهواوی دیمهن ه
گهردوونییهکان و مرۆییهکانی ژیاندا خۆی درێژدهکاتهوه و له وێنهگهورهکهدا
((گ�هردوون)) دهگرێتهوه و له وێنه بچووکهکهشدا ژیانی خێزانی ئۆبراین
پیشان دهدات.
دیمهنهکانی سهرهتای فیلمهکه تهرخانه بۆ خستنهڕووی ڕێگهی سروشت،وات ه
تهنهڕهقهکانی وهک گڕکانهکان و بهردهئاگرینهکان و تاڤگه و زریانهکان و
ههسارهکان و ئاژهڵهدڕندهکان و زیندهوهره ئاوییهکان،وهک ڕووهگهورهکهی
گهردوون و سهرههڵدانی سروشت و ههسارهکان  .لێرهدا دوو دیوی ناکۆکی
سروشتمان پیشان دهدات،میتافیزیکای ئهم فیزیکهمان بۆ دهخاتهروو .وات ه
ترس و جوانی له سروشتدا.ههروهها ههمان ئهم دوو خهسڵهته له ڕوو ه
بچووککراوهکهدا له نێو دازاینی مرۆییدا،خێزانی ئۆبراین وهک نموونهیهک.
لهم خێزانهشدا وهک سروشت ئارامی و ئاسوودهیی ههیه،ههروهک چۆن
ترساندن و سزادان ههیه .له سروشتدا شهڕێکی بێبهزهییانه ههیه له پێناوی
مانهوهدا،وهک داروین و نیتچهش سهلماندوویانه .لهژیانی مرۆڤیشدا ئیراده ههی ه
بۆ زاڵبوون بهسهر کۆسپهکاندا،ئارهزوو ههیه بۆ سهرکهوتن.باوکهکه جارێک بۆ
مناڵهکانی دهگێڕێتهوه که ئهو حهزی دهکرد ببێته موزیککار،بهاڵم نهیتوانی و
شکستی هێنا،بۆیه مهشق و ڕاهێنان به مناڵهکانی دهکات تاوهکو بههێز بن ل ه
ڕووبهڕووبونهوهی کێشهکانی ژیاندا و زاڵبوون و سهرکهوتن بهسهریاندا.لێرهدا
مهشق دهبێته ڕێچکهی خۆدروستکردن،تهکنیکێک که پیتهر سلۆتهردایک
پێیوایه تهوای مێژووی مرۆڤ بریتییه له مێژووی مهشقکردن و ڕاهێنان  .ل ه
سروشتدا شهڕێکی بێبهزهییانه ههیه ((لهپێناوی مانهوه))دا،زیندهوهرهکان
گهشهکردنیان له ملمالنێوه ب��ووه،وهک داروی��ن تیۆرهی کردووه،ههموو
زیندهوهرێک لهسهر حسابی ئهویتر ماوهتهوه .بهاڵم بهرامبهر بهمهش ڕێگهی
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((بهزهیی)) ئامادهیی خۆی ههیه،ڕێگهیهکه سۆز و خۆشهویستی دهئهفرێنێت.
لێرهدا دهرهێنهر وێنهیهکی گرنگی ئهم ڕێگهیهمان پیشان دهدات.دیناسۆرێکی
بچووک بهزامداری له ڕۆخی چهمێکدا کهوتووه،دانهیهکی تر له زلهدڕهکان
دێته سهری پهالماری بدات،پاش کهمێک تهماشاکردنی دهبینێت زامداره و ب ه
پهلهقاژهکردنهکهی داوای نوزهی بهزهیی پیداهاتنهوه دهکات،بهجێی دههێڵێت
و هیچی لێ ناکات .ئهمه بریتییه له ((یهکهمین بهزهیی)) له بری یهکهمین
گوناه .ئهمه دیمهنێکه بۆ فینۆمینۆلۆگیای بهزهیی گیانهوهران،که پێمان دهڵێت
لهجهوههری ههموو گیانهوهر و بوونهوهرێکدا نهرمایهتی و سۆزیش ههن.ئهم
گرتهیه،ئهم فینۆمینه بۆ من هێنده مایهی تێڕامان بوو،چهندهها پرسیاری
مۆرالی و وجودی و کولتوری ال دروست کردم .ئایا مرۆڤ له جیهانی ئێمهدا
خۆی له خهسڵهته دڕندهییهکان داماڵیوه.ئایا هیومانیزم الی ئێمه بووهت ه
پرۆسێسێک وا بکات مرۆڤایهتی مرۆڤ پهروردهبکات بۆ خۆشویستنی مرۆڤی
برای.ئایا ئێمه هێشتا گورگین بۆ یهکتری وهک هۆبز دهڵێت .واته هێشتا
ئێمه له قۆناغی بهرمرۆڤداین .ڕووداوهکانی کاتی خۆپیشاندانهکانی شاری
سڵێمانی جارێکی تر ئێمهیان خستهوه بهر پرسیاری ئهوهی دهبێت ماهیهتی
مرۆڤایهتییانهمان پهروهردهبکهینهوه .ئایا مرۆڤهسیاسی ودهسهاڵتدارهکانمان
لهم گیانهوهره زله بێبهزهییترن کاتێک هاواڵتییانی خۆیان به ئاگر و ئاسن
داپڵۆسی .لهڕاستیدا ئهوهی فهرمانی کوشتنی هاونیشتمانیان دهردهکات و
ئهوهشی جێبهجێی دهکات پێویسته بخرێنه بهر خوێندنی خۆپهروهردهکردنهوهی
ماهیهته هیومانیزمهکهیان و هێزه نهرمهکانی ناوهوهیان ئهکتیڤ بکهنهوه.
ژیانی سیاسی و فهرههنگی ئێمه ههموو خهسڵهته نهرمهکان و ههم و سۆز
و میهرێکی پاسیڤکردووه .دهبێت بزووتنهوهیهکی ڕوناکبیری و هونهری و
پهروهردهیی بێته ئاراوه بۆ ئهکتیڤکردنهوهی هێزهنهرمه هیومانیزمیهکانمان.
لێرهدا ئێمه بهر تێزهگرنگهکهی فیلۆسۆف پیتهر سلۆتهردایک دهکهوین،بهوهی
خوێندنگای مرۆڤایهتی شکستی هێناوه له پهروهردهکردنی مرۆڤێک که دڕند ه
نهبێت،بۆیه پیویسته هیومانیزمێکی نوێ بهێنرێته ئاراوه بۆ پهروهردهکردنی
مرۆڤ و بۆ لهدڕندهخستنی مرۆڤ.وه ئهو کارهساته دراماتییکیهی ئێستا ل ه
شێوازی ژیانمادایه،دهبێت بیگۆڕین،چونکه شێوازێکی ههڵهی ژیانه،دهبێت وا

بژین هونهری ژیان نهرم و سۆزدار بێتهوه.
مالیک لهم فیلمهدا ویستوویهتی ههموو شت سهبارهت به ((ژیان و بوون))
بدرکێنێت،خواستوویهتی شاکارێکی سینهمایی ساز بکات لهبارهی ماهیهتی
ههموو جیهانه گهوره و جیهانه بچووکهکانهوه بدوێت .ئهو توانیویهتی سامناکی
ماکرۆکۆسمۆس و جوانی میکرۆکۆسمۆس لهڕێی ((ج���اک))هوه پیشان
بدات،که ئهمیش تهنیا به یادکردنهوه دهتوانێت لهو نهێنییانهی ژیان تێ
بگات .لێرهوه فیلمهکه فیلمی یادهوهرییه،بۆ تێگهیشتن له نهێنییهکانی ههموو
ئهو کایهیانهی مرۆڤ تێیدا ههیه،یادکردنهوهش بریتییه له بیرکردنهوه،وهک
هایدێگهر دهڵێت.
دووانهی ((سروشت)) و ((بهزهیی)) که لهنێو سروشتدا ههیه،بهههمانشێوهش
لهنێو خێزانهکهی ئۆبراینیشدا ئهکتیڤه .خێزانێک ژیانێکی ئاسایی دهژین،
سیستهمێکی ترادیسیۆنییانهی پهیوهندی دایک و باوک دهبینین،باوک توند
و فهرماندهره،بهزهبر و دیسپلینکهره،یاری دهسهاڵت دهکات،دایک نهرم و
میهرهبانه،یاری خۆشهویستی دهکات ،له تێکڕای فیلمهکهدا وتهیهک نادرکێنێت،
بهاڵم ههمیشه له چێشتخانهکهی ماڵهوهدا خامۆشانه سهرقاڵی چێشت
ئامادهکردن و قاپ شتنه .ژنێکی سهنگین و سهالره،که شیعرێکی ماڵهکهیدا
ژنێکی سهنگین نیشتهجێیه،ئهوسا ئاسمان جوانتر بۆی دهگهشێتهوه“”
دایکهکه لێرهدا هێمایه بۆ نهرمی و میهرهبانی .کاتێک باوک لهماڵهوه دهچێت ه
دهرهوه،مناڵهکان لهگهڵ دایکیاندا خۆشی دهبینن،گهمه دهک�هن ،قاقای
پێکهنینیان دیواری بێدهنگی ماڵهکه پارچهپارچه دهکات،ههست به گهرمی
پهیوهندییهکان و سۆزدارییهکان دهکرێت .باوک هێمایه بۆ دهسهاڵتی فهرمان
دهرک��ردن و سهپاندن ،باوک ڕژێمی نهرم و ڕهق ،شهکر و قامچی لهگهڵ
منداڵهکاندا بهکار دههێنێت ،فێری دیسیپلینیان دهکات بۆئهوهی ئازا و
بوێر و سهکهوتووبن.دروست وهک فۆکۆ دهڵێت بۆ ئ�هوهی مرۆڤ فێری
دیسیپلین بکرێت دهبێت فشاری بخرێته سهر .جاک زۆر لهژێر کاریگهری وت ه
وڕهفتاره توندهکانی باوکیدا دهبێت،تا جارێک بهرپهرچی باوکی دهداتهوه و
پێی دهڵێت :ئا ..دهزانم ئهوه ماڵی تۆیه،کهی ویستت دهتوانی فڕێم بدهیت ه
دهرهوه .جاک له شوێنێکی تریشدا کاتێک باوکی باسی شکستهکانی خۆی
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بۆ دهکات لهوهی نهیتوانیوه ببێته ئهوهی حهزی لێکردووه ،له گفتوگۆیهکی
نێوانیاندا به باوکی دهڵێت ، :من له دایکم ناچم ،زۆرتر له تۆ دهچم .دیاره
مناڵێکی وهک جاک بۆی نییه به باوکی بڵێت تۆ الوازیت،بهاڵم به گهمهیهکی
زمانهوانی ،واته زمان وهک دهسهاڵت،له دیدی ڤیتگنشتاینهوه،لهو ڕستهیهدا
جاک،کهبه باوکی دهڵێت من له تۆ دهچم،واته ناڕاستهوخۆ به باوکی دهڵێت
تۆ الوازیت.
ڕۆژگارێک دێته پێشهوه باوکیان بێکار دهبێت،ئهمه شێوازی بیرکردنهو ه
و مامهڵهی دهگۆڕێت.ڕژێمێکی توندتر بۆ پ�هروهردهک��ردن��ی مناڵهکانی
دهگرێتهبهر ..ڕاهێنانیان پێدهکات،ڕاهێنان لهچهمکی سلۆتهردایکهوه،بریتی ه
له ڕێچکهی خۆدروستکردن و بهسهرخۆدا زاڵبوون و سهرکهوتن .ههموو
مێژووی ئیتیکی و ڕۆحییانهی مرۆڤ هیچ نییه جگه له مهشقی مرۆڤ
بۆ خۆههڵکشان .بهاڵم ئهم تهکنیکه،بهدیوێکدا مرۆڤ فێری دیسیپلین و
ڕێکخستن دهکات،بهدیوهکهی تردا،بهرتهکێکی دژی لێ دهبێتهوه.واته وهک
سلۆتهردایک دهڵێت ((دهشێت ههڵهی چاپی تێ بکهوێت )).وهک له مێژوودا
بینیومانه چۆن بۆته مایهی دروستبوونی دیکتاتۆرهکان.لهم فیلمهشدا
بهرهنجامێکی وههای لێ دهکهوێتهوه که باوک هێنده توند و ڕهق مامهڵ ه
لهگهڵ مناڵهکانیدا دهک��ات،ڕازی نییه پێی بڵێن ((بابه  ))Dadyبهڵکو
دهبێت پێی بڵێن ((باوک  .))Fatherبهرتهکی ئهمهش گیانی توڕهیی
و یاخیبوون الی جاکی ههستیار دهخرۆشێت،تا جارێک به باوکی دهڵێت :
(( دهزانم ئێره ماڵی تۆیهو کهی ویستت دهتوانی فڕێمدهیته دهرهوه.)).
بهرامبهر به ڕهقی و توندوتیژی باوک،دهرهێنهر ڕووهکهی تری ڕۆحی مرۆڤمان
الی دایک بۆ بهرجهسته دهکات که ((جهسیکا کاستن)) زۆر ڕۆمانسییان ه
دهینوێنێت .ئهو ژنێکی سهنگین و سهالره،دایکێکی پڕ میهر و خۆشهویستی
و دۆستایهتییه،ئهو تێکڕا فریشتهیهکی سۆزه بۆ ماڵهکه .بهردهوام لهگهل
ئیشی ماڵداریدا سهرقاڵه،ئهوکاته نهبێت که باوک دهچێته دهرهوه،ئیدی
پهنجهرهکانی ڕۆحی بۆ مناڵهکانی دهکاتهوه و سۆز و میهریان له گهمهکردن
و یاریکردندا بهسهردا دهڕێژێت.لهم ساتانهدا خۆشترین کامهرانی دهبینینهو ه
که ههموو مناڵێتییهک پێویسته ههیبێت .یاریکردن به بڵقی کهفهکان،حهزی

بنهڕهتی مرۆڤی پیشانداین بۆ کایهکانی پێکهوهبوون،که سلۆتهردایک ل ه
کتێبه گهورهکهیدا ((کایهناسی بهرگی سێههم .کهفهکان)) دا ئیشی وردی
تێداکردووه .ئهم دوو دیمهنه بۆ بینهر دهبنه فینۆمینۆلۆگیای دوانهلێکدژهکانی
ب��وون،دووان�هی ((سروشت و ڕۆح)) .دووان �هی ((تهنه ڕهقهکان و تهنه
نهرمهکان)) که من له نوسینی تردا گهلێکجار ئاماژهم پێداون.
جاک دهبێته ئهرشیتێکتۆرێکی سهرکهوتوو،بهاڵم بهردهوام لهنێو ڕاڕهوهکانی
پرۆژهزهبهالحهکانی بااڵخانه ئاوێنهبهدو شووشهبهنده مۆدێرنهکانی ئهمریکادا
دێت و دهچیت و له بیرکردنهوه و یادکردنهوهدایه بۆ گهڕان بهدووای ((مانای
بوون)) ،ئهو ههمیشه لهبیرکردنهوهدایه،پرسیار لهگهردوون و بوون و ژیان
دهکات،وامان لێدهکات لهبهردهم شتهکان و بوونهوهرهکاندا بگهڕێینهوه بۆ
((یادکردنهوهی بوون))،واته بیر له شێوازی ژیان و بوونمان لهناو جیهاندا
بکهینهوه .ئهم ساتهوهختهش لهو ههڵوێستانهدا دههاته ڕۆحیهوه،کاتێک
لهگهڵ باوکیدا شهڕی دهکرد و بهیهکدا ههڵدهشاخان،ئهگهرچیش له باوکی
توڕه و زیز دهبوو،بهاڵم لهخۆشهویستی باوکی دهستبهردار نهدهبوو،بۆیه زوو
ئاشت دهبوونهوه .وهک دهرهێنهر بیهوێت پێمان بڵێت ئاشتی و ئاشتهوایی
بریتین له کایهکانی پێکهوهبوون و پردی هاتوچۆکردن بۆالی یهکتری.لێرهشدا
جارێکی تر من کایهناسی فیلۆسۆف پیتهر سلۆتهردایکم دهخوێندهوه،کاتێک
ههسته ناوهکییهکانمان،وهک خۆشهویستی و دۆستداری و ئینتیمیتێت وهک
کایهی پێکهوهبوون،وهک شوێنه ناشوێنییهکان و وهک کایه وجودییهکان
پێناس دهکات.
دیاره وهک لهسهرهوه ئاماژهمان پێدا،ئهم فیلمه فیلمێکی باو نییه،واته لهسهر
چیرۆکێکی دراماتیکی ههڵنهچنراوه و بهڕووداوێکی کۆمهاڵیهتی ،سیاسی و
مێژوویی گرێچن نهکراوه،بهڵکو لهپاڵ ئهمهدا له جۆره شێوازێکی دراماتیکی
خێزانی ئۆبرایندا تێکڕا به وێنهی ڕیالی سروشت،که میتاسروشتمان پیشاندهدات
پێکهاتووه لهتهک لهحزهکانی یادکردنهوه و وێنه خهونئامێزهکانی مناڵێتی
دروستبووه،که بۆ بینهر دهبنه دیارده و دیمهنێک لهنێو هۆشیاریدا نهک
بمێننهوه،بهڵکو بهردهوام بێن و بچن،لێرهوهیه فیلمهکهش هاتن و چوونه ل ه
نێو وێنهکاندا،وهک چۆن جاک بهردهوام لهنێو هاتووچۆدایه ههم له دنیای
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درهوهدا بهنێو ڕاڕهوهکان و ههڵبڕهکهدا،مهسعهد  Liftوه لهنێو شوێنهکانی
ناوهوهیدا،واته له خهیاڵدانیدا.
لێرهوه دهشێت بڵێین ئهم فیلمه شیعرێکی فهلسهفییه،تکایهکه،یاخود
ئامۆژگارییهکه بۆ ژیان گوزهراندن وهک خۆی،واته لێگهڕێیت بوون ههبێت،
بوون کراوه بێت بۆ دهرهوه ،چونکه لهبووندا ((لهژیاندا)) حهزێکی جهوههری
ههیه بۆ نزیکایهتی ئهمه کرۆکدارترین پێناسی هایدێگهربوو بۆ مانای بوون.
ههروهها فیلمی(( درهختی ژیان)) دهشێت ئاماژهیهکیش بێت بۆ درهختی
((گهشهکردنی ژیان)) له مانا داروینییهکهیدا،که بریتییه له یاسای گهشهکردنی
سروشت،بهالیهکداو یاسای بهزهیی ،کهبریتییه له ڕێگهی خۆشهویستی
بهالکهیتردا .ههردوو ڕێگهکه ڕیال و سورڕیالیشن،ههردوو ڕێگهکه ڕاستییهکی
جهوههرییانهی ژیانن و لهم دووڕێگهیهشدا مرۆڤیش بریتییه له گهاڵیهکی
بچووک بهههردوو درهختهکهی ژیانهوه .فیلمێکه شایانی ئهوهبوو دوای بینینی
شتێکی لهسهر بنوسرێت،شیعر بێت یان وتار،بهوهشدا که من شاعیر نیم و
پتر وتارنووسم،ئهوا بهم کورته وتاره ئهو شایستهیهم پێشکهش بهو کار ه
سینهماییه کرد.
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زریان ه ڕهنگینهكان
ی ئیستاتیكیان هی
ی ل ه ئهزمون 
ی ڕهخنهی 
خوێندنهوهیهك 
ی ڕهسوڵ)
هونهرمهند (وههب 

فهالح شهكرچ 
ی
لە عەرەبییەوە :هـــۆمـــهن
ی
ئهمڕۆ له ههرێمی كوردستاندا بزاڤێكی ڕۆشنبیری و هونهری 
ی
هیوا بهخش ،چاالك و كارایه ،و له دوتوێی خۆیدا ههڵگر 
دهسپێشخهریهكی ژیاریی تایبهتمهند و جیاوازی وههایه ك ه
ی
توانای لهخۆگرتنی بزاوتی كۆبنیاده هونهریه هاوچهرخهكان 
پێ بهخشیوه ،ئهویش لهڕێی ناوی ئهو هونهرمهندانهوه ك ه
ی
ئامادهیی كاریگهری خۆیان ههیه له ناوهڕۆكی ئهم دیمهنه 
شێوهكاری كوردی ،دیمهنێك كه كرانهوهیهكی زیندوی ههرێمیی و
ی
نێودهوڵهتی لهخۆگرتوه و دهگرێت .ئهم دیمهنه هونهریهی بزاوت 
شێوهكاری بهگشتی و نیگاركێشان بهتایبهت لهكوردستان ،ب ه
ی
چهندان چهشنی شێواز و ستایلی جیا ڕازاوهتهوه ،كه (وههب 
ڕهسوڵ)ی هونهرمهند لهم میانهدا له نێو كایهی ئهو هونهرمهند ه
داهێنهرانهدا دێت كه توانیویانه شێوازێكی بینهیی جیاواز و
تایبهت بهدی بێنن.
وهك بهراییهك بۆ لێكۆڵینهوه له ئهزمونی هونهرمهند ،پێویست
به زانینی ماهیهتی داهێنان و ڕێچكهكانی دهكات ،لهپێناو ب ه
ئاگابون له چۆنیهتی گهشهسهندنی ئهزمونی هونهریی هونهرمهند.
ی
چون هونهر به گشتی نه له بۆشاییهوه و نه به كاریگهری هێز 
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ی
شاراوه و غهیبی سهوز نابێت و شكۆفه ناكات ،وهك الیهنگرانی هزری ئایدیال 
ێ
بانگهوازی بۆ ئهكهن .بهڵكو داهێنان ،بهرهنجامی فشار و كاریگهری كۆمهڵ 
ی
هۆكاری كارا و پێویست بهدی دێت ،كه تیایاندا ههیه خودگهراییه و ههڵگر 
سیمایهكی سایكۆسوسیۆلۆجیه ،و ههشیانه ژینگهییه و سروشتی شوێن
و تایبهتمهندێتیه تۆبۆگرافیهكهی دیاری دهكات ،له ڕهنگدانهوهی لهسهر
تانوپۆی چنراوی دهرونی هونهرمهند و ههڵبژارده ئیستاتیكیانهكهی ،ئهمهش
به پێی پله و ئاستی كارلێكردن و ئاوێته بونی نێوان خودی هونهرمهند و
ئهو ژینگهیهی كه دادهنرێت به بچوكترین یهكه له یهكهكانی (بواری گشتی/
بهپێی ووت�هزای هاپرماس) و له خولگهی سهنتهرگیریی كارلێكردنی ئهو
هۆكارانه ،كهرهسهی داهێنان و بنهمای سیستمی فیكریی بۆ هونهرمهند واالو
بهردهست دهبن ،تا جهنگی سهركێشیه بینهییهكانی خۆی پێ بگێڕێت.
سهرهتای ڕودانی ههر چاالكیهكی داهێنهرانه ،ساتێ ڕودهدات ،كه ڕێكخستن ه
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ی
ههستیه خودیهكانی هونهرمهند دهست دهكهنه چاالك بون ،له وهرگرتن 
بزوێنهره دهرهكیهكان و گۆڕاندن و وهرچهرخاندنی بۆ بنهماگهلێكی دهرخستن،
كه دهستنیشانی ئالیهتی ئهندێشهكردن و بنیاتنانی ئهندێشهی داهێنان بكات
له جوڵهی ههڵكشاوی خۆیدا ،لهو وشیاریهی كه پشتبهسته به ڕۆڵی ههست
ی
و بازنهی تواناكانی الی هونهرمهند ،به گهیشتن به باربۆی یاخود ڕاگیری 
وشیاری به شێوهیهكی زهینی ئاوێته ،كه به هۆكاری كردهی پڕۆسێس ه
شیكاری و ئاوێتهكاریه ئهقڵیهكان پهرهدهسێنێ و گهشهدهكات ،تا له ههموو
ههستیی بونێكی ڕاستهوخۆی تێ دهپهڕێنێ ،لهپێناو ئهوهی كه ئهقڵیه،
بهمهش دوركهوتنهوهیهكی لهسهرخۆی بهرهبهرهیی له واقیعیبون ڕودهدات،
ی
هاوشان كهوتنه نێو ئهندێشهكردنێك دێته پێش ،لهپێناو دامهزراندنهوه 
وێنهیهكی تری تایبهتمهند كه ههرچی زیاتر ههڵگری خهسڵهتگهلێك بێت ل ه
قوڵیی و گوزارشتكردن و تاكگهرایی.
ی
بۆ گهیشتن به قۆناخێكی وهها و بهپێی میتۆدی ڕوئیایی و ستایلگهرای 
ی
هونهرمهند ،چهندان هۆكار ڕۆلی خۆیان دهگێڕن كه خاوهن سروشتی گۆڕڕاو 

خۆیانن ،و كاركردنی هونهریی دهگهیهننه قۆناخێكی بهجێهێنانی تهكنیكی،
دواب �هدوای ڕسكانی ئهدائێكی عاتیفی و ویجدانی وا كه به زهین ،بیرۆك ه
ئهندازه بكات ......ئهم هۆكارانه لهنێوان ههڵبژاردنی میدیای گوێزهرهو ه
(واته كهرهسهی كاركردنه هونهریهكه) و و دیاریكردنی تهكنیكی خستنهڕودا
ی
دابهش دهبن ،ئهمهش پهیبردن و شارهزاییهكی تهواوی به كهرهسه و خاكه 
ی
كاركردنی هونهریی دهوێت ،له ڕهنگ و ماددهی بهكارهاتوی ههمهجۆر 
ی
تر ،كه دامهزراندنێ بۆ فۆڕم بونیاد ئهنێت لهمیانی قۆناخهكانی دهركهوتن 
ی
ههمهكییانهی وێنهی بینهیدا ،ههرچۆن پێویستی به شارهزایی و كارامهییهك 
چۆنایهتی دهبێت ،له وشیاری و بهئاگایی له كاركردنی ئهم میدیا و
ی
كهرهسانهدا ،و چۆنیهتی چارهسهركردنیان لهپێناو گهیشتن به ئهنجامێك 
ئیستاتیكی خواستراودا.
لهوهی خستمانهڕوو و ههروهها له تێبینی كردنێكی ووردهوه ،دهتوانین
وهسف و شیكاری ئهزمونی هونهرمهند (وههبی ڕهسوڵ) بكهین ،نهك تهنها
بهو ئامانجهی بگهینه پوختهی بڕیارێكی ئیستاتیكیانه لهسهری ،بهڵكو بهو
ئامانجهی گهڕان و بنكۆڵ و دۆزینهوهیهك له بونیادنانیدا و شرۆڤهیهك ل ه
ڕێكخستنی شێوازی تا گهیشتن به وتار/پهیامی نێردراو و مانای شارراوهیدا
ی
بكهین .لێرهدا پهیوهندی نێوان ڕهخنه و هونهر ،پهیوهندیهكی ڕاسپاردهی 
دهسهالتگهرا نییه ،بهڵكو پهیوهندی داهێنانی دهقێكی نوێیه له شرۆڤه و
ئاوێتهكردنی كۆدهكانی نێو دهقه بنهڕهتیهكه و وهرچهرخاندنی ئاماژهكان ه
ی
بۆ ئاستێكی دهستاودهست كردو له مهعریفه ،به پێی میتۆدێكی زانستی 
بابهتیانهی پسپۆڕیی پتهو.
ی
له بهدواداچون و لێكۆڵینهوه له شێوهكانی ئهزمونی هونهرمهند (وههب 
ڕهس��وڵ)دا ،چهمكی جهدهلێكمان بۆ دهردهكهوێت له نێوان ژێدهر ،وهك
خاڵێكی دهستپێك و له نێوان وێنهی زهینیی به گهیشتن به نمونهی باال.
ی
ئهم ماوهیه یاخود ئهم نێوانهی نێوان (ژێدهر و وێنهی زهینیی) دهستنیشان 
هێندایی داهێنان دهكات ،و هاوكات ئهوه دهردهخات كه دیاریكراوی ئایكۆن و
داخرانی ،بهربهستن لهبهردهم ئازادی ئاماژه و گوزارشت كردندا ،له كاتێكدا
كه فیكر خاوهن فشاری خۆی بێت لهمیانی بازنهی گوزارشت كردندا ،ئهمهش
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بۆ خۆی حاڵهتێكه پێویست به دورخستنهوه و گۆشهگیركردنی خهسڵهت ه
ههستییه ڕاستهوخۆكان ،و ئازاد و ڕههاكردنی فۆرمی پهتیی دهكات ك ه
ی
توانای بهرجهستهكردنێكی ئازادانهی بیرۆكهی ههبێت ،لێرهوه ئهوه بهد 
ی
دهكهین كه داڕشته مهبهستگهراكان له سیستمی فۆڕمدا ،خۆیان بهپێ 
بنهمایهكی جوڵهی ڕیتمگهرا (ئیقاعی) پێكهێناوه ،كه تیایدا جوڵهی بهش/
بهشهكی لهتهك جوڵهی ههموو/ههمهكی گشتی كارهكهدا ،ڕێزهیهكی بهدوا
یهكدا هاتویان ههیه ،ئهم دیاردهیهش له كاره هونهریهكانی هونهرمهند
(وههبی ڕهسوڵ)دا بهرجهسته بوه له میانی :
ی
.1تایبهتمهندێتی ههڵچونی جوڵهیی فۆڕم به كاریگهری تۆڕی ئهو هێالنه 
كه له یهك ساتدا فۆڕم دهبڕن و ڕێكخستنهوهكهشی پێكدههێننهوه.
ی
.2پهرتبونی سیستمی ڕهنگ له پێناو كاراكردنهوهی سیمای جوڵهیی خود 
ی
فۆڕم ،و ئهفراندنی جۆرێك له هاوسهنگی و تهریب بون له نێوان تاكێت 
و ههمهجۆری ،و زامنی له دهست دهرنهچون یا ڕهق ههڵنههاتنی كار ه
هونهریهكه.
.3بڕینی پهیوهندی نێوان فۆڕم و ژێدهرهكهی و وهرچهرخاندنی ڕوئیا بهرهو
ناوهوهی دهق.
ئهزمونی هونهریانهی هونهرمهند لهسهر پیاههڵواسرانی هێڵگهرایی دامهزراوه،
ی
كه چهمكی جوڵه دیاری دهكات و ئهم هێالنهش له نێو خۆیاندا ،بهرهنجام 
تۆڕێك له هێڵ ،جۆرێك له ڕیتمگهرایی پێكدههێنن ،كه ڕوكهشی بینهیی و
ی
شێوهكانی نێو ئهو ڕوكهشه پهرت دهكات ،و ئیهامیانه له نێو چهندان قوچهك 
بهیهكداچودا دهبزوێن ،ئهم بزواندنه بهردهوامهش له پێناو پشتگیریی كردن
ی
لهو زهنایهیه كه له ڕیتمی گشتی كاره هونهریهكهدا ههیه ،و وادهكات دهرفهت 
ی
ناسینهوه یا دهستنیشانكردنی ناسنامهی ڕهگهزهكانمان نهبێت یاخود ڕادده 
نزیكیمان له ژێدهره دامهزرێنهرهكهیهوه بۆ دیاری نهكرێت.
ی
له دابهشكردنێكی ههڵچونگهرای وههادا بۆ یهكهكانی كۆمپۆزشن و ڕهگهزهكان 
ی
لهسهر ڕوی كاره بینهییهكه ،بهرهنجامی كۆتایی دهبێته خاوهن زوبانێك 
ی
جیاواز ،سهرباری تهماهی كردنی لهتهك ئهبستراكته سۆزگهراییهكه 
هونهرمهندی پێشهنگ (ڤاسیلی كاندنسكی)دا.

ئهو كاره هونهریانهی ئهزمونی (وههبی ڕهسوڵ)ی هونهرمهند لهخۆی دهگرن،
بهشی زۆرینهیان له ههوڵی بهرجهستهكردنی دنیایهكی ڕێزاڵبودان و هاوكات
گرتن و ڕاوكردنی ساته پڕ له ئامادهییه ههنوكهییهكان و خێرایی گۆڕان
و وهرچهرخانهكان دهكهنه جێ مهبهستی بهرجهستهكردن ،.لهم كایهیهدا
هێڵ و ڕهنگ تایبهتمهندێتی خۆیان ،له پێناو بونیادێكدا ،بۆ دامهزراندن و
بنیاتنانی تایبهتمهندێتی جوڵه ،و دورخستهوه و وهالنانی سیمای ههست
كردن به پێداویستی بونی چوارچێوهیهك بۆ كاره هونهریهكه ،و نواندن و
وهسفكردنی ڕاستهوخۆییانهی فۆڕم/شت ،لهدهست دهدهن .ههر ئهمهشه وا
دهكات فۆڕم نوێگهرایی بهدهست بێنێت ،چون به تایبهت هونهرمهند ،ههموو
ی
ڕایهڵه و پهیوهستیهك له نێوان فۆڕم ،و ههر ئهگهرێكی گهڕانهوهی ژێدهری 
ی
فۆڕم ههڵدهوهشێنێتهوه ،بۆ دهرباز بون له ههر داخرانێكی ئاماژهیی/دهالل 
كه ئهبێته هۆی نهمانی جوالندن و وروژاندنی بینهر و پێویستی نهمان ب ه
ههر پڕۆسێسێكی هێرمینوتیكی لهپێناو خوێندنهوهیهكی كراوهی دهقدا و
دواجاریش ئاوابونی هونهر.
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ئهو ههستهی كاره هونهریهكانی (وههبی ڕهسوڵ) پێشكهشی بینهری دهكهن،
ی
دهمانگێڕێتهوه بهرهو نهمانی ڕهههندی شوێن له الیهك و وهالنانی ڕهههند 
زهمهن/كات لهالیهكی تر ،وهك بهشێك له گهمهی بهنامۆ كردنی فۆڕم ه
ی
هونهریهكانی و بهمهش ئهندێشهییانه ،زۆر دوور ڕوداوی نیگاركێشانهكه 
ی
ئاراستهی مهودایهكی ئاماژهگهرای قوڵ دهكات ،كه لهوێدا یهكه و توخمهكان 
ی
نێو كارهكانی دهبنه بهدوایهكدا هاتو و بهرودوایهكی هێماگهرایانه ،كه داوا 
بهدواداچون و دۆزینهوه و وهستانمان لێ دهكهن ،لهسهر چۆنیهتی بهئاگایان ه
كاركردنیان له ڕێكخستنهوهیهكی نیگاركێشانی نوێگهرادا ،ههر لهبهر ئهمهی ه
ی
له پێكهاته و ئاوێتهی بونیادی دهقهكان و سهرجهمی سیماو ڕوخسار 
ئهزمونهكهیدا ،كارلێكهری ئاست و توانای ڕۆشنبیریی خودی هونهرمهند،
كاراییهكی ڕون و ئاشكرای ههیه ،نهك ههر هێنده ،بهڵكو ئهم توانایه ڕۆڵ
ی
و ئامادهیی خۆی دهگێڕێ له جهدهلیهتێكی خودی و بابهتیدا ،له میان 
ی
ڕوداوێكی نیگاركێشانی لێوانلێو له كاریگهری جۆراوجۆر و داڕشتهی شێوهی 
ی
و ڕهنگیی كه له نهخشهی ناوچهیهكی تهژی به چهندان زریان و ترازان 
بهیهكداچودا دهژی.
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سهرهتایهكی كورت دهربارهی
ئهندرێ تاركۆڤسكی
د .بورهان شاوی
لهعهرهبیهوه :شوان ئهحمهد
له چواری نیسانی ساڵی  1932له گوندی (زڤراشیا)ی نزیك
شاری (ئیڤانۆڤا) ك ه دهكهوێته باكوری خۆرههاڵتی (مۆسكۆ)
ی پایتهخت لهدایك بووه .باوكی “ئهرسینیا تاركۆڤسكی”ی ه
كه شاعیرو وهرگێڕێكی ناسراوه .دایكیشی “مایا ئیڤانۆڤنا
ڤیشیناكفا”یه .دوای جیابوونهوهی دایكو باوكی لهیهكتری،
“تاركۆڤسكی”و خوشكهكهی لهگهڵ دایكیاندا دهمێننهوه كه وهك
ههڵهچنێك له یهكێك له چاپخانهكاندا كاری دهكرد.
ساڵی  1939خوێندنی سهرهتایی ل ه مۆسكۆ دهستپێدهكات ،بهاڵم
بههۆی ههاڵیسانی دووهم جهنگی جیهانییهوه واز لهخوێندن دێنێو
دهگهڕێتهوه الی دایكی لهگوندهكهی خۆیان .لهسهروهختی جهنگدا
خێزانهكهی ناچار دهبن ،ماڵهكهیان چۆڵ كهنو بۆ ماوهیهك بچن ه
الی خزمو ناسراوهكانیان بژین .ل ه ساڵی  1951ل ه پهیمانگهی
(مۆسكۆ) وهردهگیرێت ،بهاڵم بههۆی ئهوهی توشی شڵهقانی
مێشك دهبێت ،بهر لهتهواوكردنی واز له خوێندنهكهی دێنێت.
پاشان لهگهڵ كۆمهڵهیهكدا بۆتوێژینهوهی زانستی لهپهیمانگهی
زێڕ لهكۆماری قرغیزستان ،دهست بهكاردهبێتو بۆ ماوهی ساڵێك
الی ڕووباری (كۆریكا) له ههرێمی تۆرۆخان كاردهكات .ساڵی
 1954له پهیمانگهی سینهما له مۆسكۆ دهخوێنێتو دهبێت ه
خوێندكاری دهرهێنهرو سینهماكاری مهزن “میكائیل ڕوم” ك ه
بهیهكێك له گرنگترین مامۆستاكانی “تاركۆڤسكی” ئهژماردهكرێت.
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ههر لهو ماوهیهدا دهست دهكات بهشیكردنهوهی فیلمهكانی دهرهێنهری سوریالی
ئیسپانی “لویس بۆنوێل”و دهرهێنهری سویدی “ئینگمار بێرگمان”و پهیوهندی
هاوڕێیهتیهكی داهێنهران ه لهگهڵ “ئهندرێ میخائیلكۆڤ-كۆنجلۆڤسكی”دا
دهستپێدهكات .دوات��ر “كۆنجلۆڤسكی” یهكیهتی سۆڤیهت جێدێڵێتو ڕوو
لهواڵته یهكگرتووهكانی ئهمریكا دهك��ات ،بهاڵم له پاش ڕووخانی سستمی
كۆمۆنستیو لهبهریهكههڵوهشانی یهكیهتی سۆڤیهت دهگهڕێتهوه واڵت.
لهسهروهختی كاركردنیاندا پێكهوه ،سیناریۆی هاوبهشیان بۆ چهند فیلمێكی
سینهمایی نوسییوه ،لهوانه :و یاریگای خلیسكێنهو كهمانچه(ئهندرێ
ڕوبۆلۆڤ) ..ل ه ساڵی 1959دا لهگهڵ “ئهلیكسهندهر كۆردۆن”دا فیلمێكی
تهلهفزیۆنی بهناوی (الیوم لن تكون إستقاله) بهرههم دێنن .ساڵی 1960
له پهیمانگهی سینهما خوێندن تهواو دهكاتو له بواری دهرهێناندا ،بڕوانامهی
ی
دبلۆم وهردهگرێت .كارنامهی دهرچوونو كۆتایی ساڵیشی فیلمی _یاریگا 
خلیسكێنهو كهمانچه) بوو .ئهم فیلم ه له ڤیستیڤاڵی فیلمی خوێندكاراندا ك ه
ل ه ساڵی  1961له شاری (نیویۆرك) سازدرا ،خهاڵتی یهكهمی وهرگرت .ل ه
ساڵی 1962دا دهستبهدهرهێنانی فیلمی (مناڵی ئیڤان) دهكات ك ه بهرههمی
دهزگا سینهمای (موسفیلم) بوو ،چیرۆكی فیلمهكهش “فالدیمێربكومۆلۆڤ”
نووسیبووی .پێشتر “ئهبالۆف”ی دهرهێنهر كاری لهم فیلمهدا كردبوو ،بهاڵم
دهزگای (موسفیلم) كارهكهی ڕادهگرێتو دهیداته “تاركۆڤسكی”“ .تاركۆڤسكی”
سیناریۆیهكی تازه بۆ فیلمهك ه ئاماده دهكاتو دوای تهواوبوونیشی لهڤیستیڤاڵی
سینهمایی (ڤینیسیا)ی ساڵی 1962دا ،بهشداری دهكاتو خهاڵتی یهكهمی
بهدهستدێنێت .ههروهها خهاڵتی ڕهخنهگرانی پۆڵهندیش وهردهگرێت .فیلمهك ه
ل ه ساڵی 1963دا چوار خهاڵتی جیهانی دیكه دهباتهوه .دوای ئهم فیلم ه
(منداڵی ئیڤان) ،ڕهخنهگرانی خۆرئاوا كهوتن ه نووسین لهسهر “تاركۆڤسكی”و
بهگرنگترین دهرهێنهری سینهمایی ڕوسیایان دایه قهڵهم ..ههروهها “جان پۆڵ
سارتهر”یش ،لێكۆڵینهوهیهكی دورودرێژی لهبارهی فیلمهكهوه نووسی.
ل ه ساڵی “ 1964تاركۆڤسكی” دهست بهوێنهگرتنی فیلمێك دهكات ،دهربارهی
ژیانی نیگاركێشی ئایكۆنهكان “ئهندرێ ڕۆبۆلۆڤ” .دوای ههوڵو ماندوبوونێكی
زۆر له كۆتایی ساڵی 1966دا ،فیلمهكه تهواو دهكاتو ئاماده دهبێت بۆ
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نمایشكردنی ،بهاڵم لهالیهن لیژنهی فهڕمی دهزگای سینهما (ئهم دهزگای ه
ژمارهیهك بهرپرسی حیزبی شیوعی تێدابوو) بهر شااڵوی ڕهخنهیهكی توند
دهكهوێت ،ئهوان ن��اڕازی بوون بهو شێوهی “تاركۆڤسكی” ڕهوتی ڕووداوه
مێژووییهكانی خستبووه ڕوو ،ههروهها ڕهخنهیان له دیمهنه توندوتیژهكانی
نا فیلمهك ه ههبوو ،بۆیه بڕیار دهدهن چهند دیمهنێكی لێ الب�هرن .وهكی
پهرچهكردارێك بهرامبهر بهو كاره“ ،تاركۆڤسكی” دهستدهكات بهسڕینهوهی
دیمهنگهلێكی زۆر لهفیلمهكه .لهگهڵ ئهوهشدا فیلمهكه ههر نمایش نهكراو دوای
چهند ساڵێك نهبێت ،خهڵكی نهیانبینی .وهكی ناڕهزایهتی نیشاندانێك له دژی
ههڵوێستی فهرمی سۆڤیهت له فیلمی “ئهندرێ ڕۆبۆلۆڤ” ،ساڵی 1969
لهدهرهوهی پێشبڕكێی فهرمی له ڤیستیڤاڵی (كان) ،نمایش دهكرێتو خهاڵتی
ڕهخنهگرانی جیهانی وهردهگرێت .تهنها له ساڵی 1971دا لهسینهماكانی
یهكیهتی سۆڤیهتدا ،ئهم بهرههمه نمایش دهكرێتو دوو ساڵ دوای ئهوهش
(واته حهوت ساڵ دوای بهرههمهێنانی) ،الیهنه بهرپرسهكان بڕیاری لێدهدهن
كه بیخهنه ناو لیستی ئهو فیلمانهی ل ه دهرهوهی واڵت دهفرۆشرێن!!
“تاركۆڤسكی” له بیرهوهریهكانیدا ،باس لهوه دهكات كه( :ڕۆژنامهی-لومانتێ-
له /21شوباتی 1972 /دیدارێكی دورودرێ��ژی لهگهڵ شاعیری فهرهنسی
لویس ئهراگۆندا سازداوه-بهبۆنهی جهژنی لهدایكبوونییهوه-و پرسیاری ئهوهیان
لێكردووه كه چ فیلمێكی بهدڵهو حهزدهكات بیبینێت ،لهوهاڵمدا ناوی یهكێك ل ه
فیلمهكانی گۆدارو فیلمی ئهندرێ ڕۆبۆلۆڤی تاركۆڤسكی دێنێت).
ل ه سهرهتای ساڵی “ 1968تاركۆڤسكی” خۆی ئاماده دهكات بۆ بهرههمهێنانی
فیلمێكی سهركێشی زانستی ،ئهویش بهپشت بهستن بهڕۆمانێكی زانستی خهیاڵی
(سۆالریس) كه لهنووسینی نووسهری پۆڵهندی “ستانیسالف لیم”ه.
ساڵی  1971دهست دهكات بهوێنهگرتنی فیلمی (سۆالریس)و ههروهها دهست
دهكات بهنووسینهوهی بیرهوهریهكانی ك ه لهدوای مردنیو بهرلهوهی بهزمانی
ڕوسی باڵوبێتهوه ،بهزمانی ئهڵمانی باڵوكرایهوه!! له بیرهوهریهكانیدا (كه ئێم ه
ل ه نوسینی ئهم بابهتهدا پشتمان پێی بهستووه) ،باس ل ه خهمی كاركردنو
دهردهدڵی خۆی دهكات لهدهست بیرۆكراسیهتی سۆڤیهتی ،بهتایبهت لهناو
دهزگاو دامهزراوهی سینهمادا .ههرچهنده بیرهوهریهكانی ل ه ههندێ شوێنیدا بێ

سهروبهری پێوه دیارهو ناههقی دهرههق بهههندێ كهس تێدایه ،بهاڵم لهگهڵ
ئهوهشدا دیكۆمێنتێكی بههێزو كاریگهره ،له دژی ههموو ئهو كهس ه بێ بههرهو
ڕۆنشبیره موزهیهفانهی ،پلهوپایهی بهرزی ئیداریو حزبیان بهدهستهو دهیانهوێت
كاری هونهرمهندی داهێنهر ،لهچوارچێوهی ئایدیۆلۆژیای مادیانهی خۆیاندا تهوق
بدهن !.سهروهختێك فیلمی (سۆالریس) تهواو دهكات ،بهشێوهیهكی فهڕمی ل ه
ڤیستیڤاڵی (كان)ی سینهمایدا بهشداری دهكاتو خهاڵتی ڕهخنهگران دهبات،
هاوكات خهاڵتی ڤیستیڤاڵی لهندهنیش وهردهگرێت ،لهگهڵ چهند خهاڵتێكی
دیكهدا.
لهسهرهتای حهفتاكانهوه( ،تاركۆڤسكی) پالنو پرۆژه بۆ دهرهێنانی چهندین
فیلم دادهنێت .ههروهك چۆن له بیرهوهریهكانیدا لهبهرواری /7تشرینی دووهمی/
1970دا نووسیویهتی ،خهریكی ئامادهكردنی چهند بهرههمێك بووه دهربارهی:
 1زانایهكی بواری فیزیا كه دهبێت بهدیكتاتۆر.
 2ئامادهكردنی ڕۆمانی (یوسفو براكانی) ك ه لهنووسینی نووسهری ئهڵمانی
“تۆماس مان”ه ،بۆ سینهما.
 3دروستكردنی فیلمێك دهربارهی ژیانی “دیستهیهڤسكی”.
 4ئامادهكردنی ڕۆمانی (گهمژه)ی “دێستهیهڤسكی” بۆ سینهما.
 5تهواوكردنی فیلمی (رۆژی ڕوناك).
 6ڕۆمانی (تاعون)ی “ئهلبێركامۆ” بكات ه فیلم.
بهاڵم هیچ یهك لهم پرۆژانهی بۆ ناچێته سهر ،جگه ل ه ئهنجامدانی فیلمی
(ڕۆژی ڕووناك) كه دواتر ناوهكهی گۆڕیو كردی به(ئاوێنه).
ساڵی  1974فیلمی (ئاوێنه) تهواو دهكات كه ژیاننامهیهكی زۆر قورسو ئاڵۆزه.
فیلمهك ه بهساردوسڕیهكهوه پێشوازی لێكرا ،چونك ه خود گهرایهكی چڕوپڕ
بهسهریدا زاڵ بوو بهشێوه فرۆیدیهكهی .ههروهها الیهنه درامیه تهقلیدیهكانی
فهرامۆش كردبوو ،چنینی ڕووداوهكانی فیلمهكه ئاڵۆزبوونو ستایلی گێڕانهوهی
سینهمایشی سهیروسهمهرهبوو ،ئهمهش بووه مایهی بهدحاڵیبونێكی گهورهو
لێكدانهوهی توندو دژبهیهك .ههرچهند فیلمهك ه دوو خهاڵتی بهدهستهێنا ،بهاڵم
خهاڵتهكان لهدرهنگ وهختێكدابوو (.)1980 ،1979
“تاركۆڤسكی” لهبیرهوهریهكانیدا دهنووسێت( :دهرهێنهری ئیتاڵی میكائیل
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ئهنجیلۆ ئهنتۆنیۆنی ،لهڕۆژی /25تهمموزی 1975 /لهمۆسكۆ بوو ،داوای
كرد فیلمی-ئاوێنه-ببینێت ،بهاڵم داوكهیان بهجێنههێنا تا ئهوكاتهی ههڕهشهی
بهجێهێشتنی ڤیستیڤاڵهكهی ك��رد“ .)!!.ئهنتۆنیۆنی” فیلمهكهی زۆر بهدڵ
دهبێتو داوا دهكات دهستبهجێ (تاركۆڤسكی) ببینێت ،بهاڵم بهرپرسانی
ڤیستیڤاڵهكهو لێپرسراوانی دهزگای سینهما نهیانهێشت ئهوه ڕووبدات ،ئهویش
بهبیانووی ئهوهی ناتوانن دهنگیان به“تاركۆڤسكی” بگات ،لهبهرئهوهی چووه بۆ
خانووه هاوینیهكهیو تهنانهت بهتهلهفۆنیش ناتوانن پهیوهندی لهگهڵ بگرن!!..
ل ه ساڵی 1976-1977دا (تاركۆڤسكی) دهست دهكات بهدهرهێنانی فیلمی
(ستالكهر) كه لهچیرۆكی (نزهه علی الگریق الجانی)ی ههردوو برای نووسهر،
(ئهركاریاو بۆریس سترۆكاتسی) وهرگیراوهو ئهمهش دوافیلمیهتی له یهكیهتی
سۆڤیهتدا بهرههمیهێنابێت .فیلمهكه له شوێنێكی نزیك له (چێرنۆبێل)
وێنهگیراوه( .چێرنۆبێل) ئهو شوێنهی ه كه له ساڵی 1986دا نێوبانگی پهیداكرد،
دوای ئهوهی یهكێك ل ه وێستگهكانی ئهو دامهزراوه ئهتۆمیه تهقییهوه .كاتێك
فیلمهكه له ڤیستیڤاڵی (كان)دا نمایشكرا ،خهاڵتی (فێبرسی) پێبهخشرا.
دوای ئهم فیلمه “تاركۆڤسكی” خۆی بۆ ئهنجامدانی چهند پرۆژهیهك ئاماده
دهكات ،لهوانه( :دهرهێنانی شانۆگهری-هاملێتی-ی شكسپیرو دهرهێنانی
ڕۆمانی –ژئب البراری -نووسهری ئهڵمانی هێرمان هیسهو ڕۆمانی
 مامۆستاو مارگرتیا-ی بۆڵگاكۆفو ڕۆمانی –تاوانو سزا-ی دێستهیهڤسكیوكورته فیلمێك دهرب��ارهی ژیانی فرانزكافكاو دهرب��ارهی ژیانو بهرههمهكانی
نووسهری كالسیكی ئهڵمانی هۆفمان) ،بهاڵم توانای ئهوهی نابێت هیچیان
جێبهجێ بكات ،جگه له شانۆگهری هاملێت ك ه لهسهر شانۆی هونهری لهمۆسكۆ
دهرهێنانی بۆ دهكاتو ڕۆڵ ه سهرهكییهكانیش چهند ئهكتهرێكی بهتوانا دهیگێڕن،
وهك( :ئهنتۆنی سۆلۆنیتیسین ك ه له فیلمی –ئهندرێ ڕۆبۆلفو ستالكهر-دا
ڕۆڵی سهرهكی دهبینێت ،لهگهڵ خاتوو مارگرتیا تیرۆخۆفا كه له فیلمی ئاوێنهدا
ڕۆڵی دایك دهبینێت).
فیلمی (ستالكهر) ،قهڵهمبازێكی گ �هورهو گرنگه لهكاروانی هونهریو پڕ
داهێنانی “تاركۆڤسكی”دا .له ڕۆژی /23كانونی دووهم��ی1978 /دا ل ه
بیرهوهریهكانیدا دهنووسێت( :بهالی خۆمهوه ئهم فیلمهم فیلمێكی باشه،

لهبهرئهوهی لهڕووی فۆرمهوه سادهیهو لهڕوی گرێدانو پێكهوهبهستنی وهزیفهی
فیلمی سینهمایشهوه تهقلیدیه .ئهم ه فیلمێك ه دهرب��ارهی بهرجهستهبوونی
خواوهند له مرۆڤدا ،دهربارهی داڕمانو ههرهسی ڕۆحانیهت ،بههۆی بااڵدهستی
درۆزنهزانستهوه ..من ترسم له داهاتوو ههیه ،ترسم ل ه چینیهكانو لهزریانو
الفاوو گهردهلول ههیه ،لهقیل مهتێكی بهدو چهپهڵ دهترسم ..خودایه هێزی
بڕوابوونم بهداهاتوو پێ عهتاكه) !.ههروهها لهبهرواری /10شوباتی1979 /و
لهدوتوێی بیرهوهریهكانیدا دهنووسێت( :خودایه ،ههست دهكهم نزیكی لێم،
ههست بهدهسته پڕسۆزو بهزهییهكانت دهكهم ك ه دهیهێنیت بهسهرمدا ..من
دهمهوێت ئهم دنیایهت بهو شێوهی ه ببینم كه تۆ دروستت كردووه ،خهڵكانیش
بهو جۆره ببینم كه تۆ بههێزو توانای خۆت خهڵقت كردوون ..خودای ه من
تۆم خۆش دهوێت ،خۆشم دهوێیت ،بهبێ ئهوهی تهماحی هیچ شتێكم ههبێت،
بهاڵم چی بكهم گوناهی خۆمو تاریكو نوتهكی ناخم ،ناهێڵن ببم ه خزمهتكارو
عهبدی تۆ ..خودایه دهست بدهره دهستمو بمبهخشه .)..لهشوێنێكی تردا
دهنووسێت( :بهاڵم جیاوازی نێوان تۆماس مانو دێستهیهڤسكی چییه؟ ئیلحادو
بێباوهڕییه؟ ڕهنگه وابێت ..تۆماس مان النی كهم دهربارهی خوا زۆر دهزانێت،
ههرچی دێستهیهڤسكییه ئهوهی دهوێت ،بهاڵم ناتوانێت باوهڕ بهخوا بێنێت).
بهكهڵكهڵهی ئهمهوه “تاركۆڤسكی” ،فیمی (ستالكهر)ی دهرهێنا .ههر ئهو ساڵ ه
(واته ساڵی  )1979سهردانی ئیتاڵیا دهكات ،بۆئهوهی گرێبهستی دهرهێنانی
فیلمی (سهفهر بهرهو ئیتاڵیا) تهواو بكات .دواتر ناوی فیلمهكه دهگۆڕێت ب ه
(نۆستالۆژیا) .لهوێ چاوی به“ئهنتۆنیۆنی”و “فیللینی”و “ڕۆزی” دهكهوێتو
دهست دهكات بهوێنهگرتنی دیمهنهكانی دهرهوهی فیلمهكه .لهبیرهوهریهكانیداو
لهبهرواری /22تشرینی یهكهمی1979 /دا دهنووسێت( :وا ههستدهكهم ك ه
من تهنهام ،ئهمهش ههستێكی ترسناكه كاتێك ههستدهكهیت بهتهنهایتو ئهم
تهنهاییهش واته مردن ..ههموان ناپاكیان لهگهڵ كردم یان ناپاكیم لهگهڵ دهكهن..
من زۆر تهنهامو نامهوێت بژیم ،من دهترسم ،تهحهمولی ژیانم پێناكرێت.)!..
له ساڵی  1982-1983لهدهرهێنانی فیلمی (نۆستالۆژیا) تهواو دهبێت.
سهرهتا وا بڕیاره ڕۆڵ��ی سهرهكی بدرێته “سۆلۆنیتسین” ،ب�هاڵم ناوبراو
بهنهخۆشی شێرپهنجه دهمرێت ،بۆیه “تاركۆڤسكی” ناچار دهبێت ڕۆڵهكهی
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بداته “ئۆلیك یانكۆڤسكی” .ئیتر لهو كاتهوه “تاركۆڤسكی” بڕیاردهدات
لهتاراوگه بژیو نهگهڕێتهوه بۆ یهكیهتی سۆڤیهت .ئهمهش بڕیارێكی بهجێبوو،
بهتایبهتی گهر بزانین كه لهگهڵ خانهوادهكهیدا چ ژیانێكی سهختو دژوار
دهژیا ،چ له ڕووی مادیهوه یاخود بههۆی ئهو ههموو ڕێگیریهی كهلهالیهن
دهسهاڵتدارانهوه لێی دهكرا بهردهوام دهیانویست كۆسپو تهگره لهبهردهم كاره
داهێنهرهكانیدا دروست بكهن .له بیرهوهریهكانیدا زۆر بهوردی باسی لهخهمو
نههامهتیهكانی ژیانی كردووه“ .تاركۆڤسكی” لهتاراوگ ه له شوێنێكی دیاریكراودا
ئۆقرهی نهگرت ،بهڵكو لههاتوچۆدا بوو لهنێوان ئیتاڵیاو فهرهنساو سوید.
لهلهندهن توانی دهرهێنان بۆ ئۆپێرای “بۆریس گۆدنۆف” بكات كه بریتیی ه
له شانۆگهریهكی شیعری “ئهلیكسهندهر پوشكین”و “مۆسۆرسكی” داڕشتنی
مۆسیقای بۆ كردبوو .لهبیرهوهریهكانیداو لهبهرواری /25حوزهیرانی1983 /دا
دهنووسێت( :ترس ..من ونبووم .من ناتوانم له ڕوسیا بژیم ،بهاڵم لێرهشدا
ناتوانم) .سهروهختێك فیلمی (نۆستالۆژیا) پێشكهش دهكرێت ،چهندین خهاڵتی
جیهان بهدهست دێنێت .دوای ئهوه لهگهڵ چهند ناوهندێكی فهرهنسیو سویدیدا
ڕێك دهكهوێت ،تا فیلمی (الساحره) بهرههمبێنێت كه پرۆژهیهكی كۆنیهتیو
دواتر ناوهكهی دهگۆڕێت به (قوربانی) .ساڵی  1985ئهكادیمیای ئهڵمانی
بۆ كاروباری بیانی ( ،)DAADمیوانداری دهكاتو دهبێته میوانی (خانهی
فیركردنی هونهر) له بهرلین .لهو ماوهیهدا نیشانهكانی توشبوونی بهنهخۆشی
شێرپهنجهی لێ دیاری دهدات ،بهاڵم پێی نازانێتو دهستبهدهرهێنانی دواین
فیلمی (قوربانی) دهكات .بهپهله شاری بهرلین جێدههێڵێتو لهبیرهوهریهكانیدا
لهبهرواری /8ئ��اداری1985 /دا دهنووسێت( :بهرلین شارێكی زۆر قهبزو
ناخۆشهو ژیانی تیا ناكرێت ..پێویسته بهزووترین كات جێی بێڵم) .ههمان
ساڵ كتێبهكهی (الزمن المگبوع) بهزمانی ئهڵمانی چاپ دهكات ك ه بریتییه ل ه
تێڕامانو وردبوونهوه له هونهرو ستاتیكای سینهما ،لهڕێی ئهزموونی تایبهتی
خۆیهوه.
دواین فیلمی له ڤیستیڤاڵی (ك��ان)ی سینهمایدا نمایش دهكرێتو خهاڵتی
فیدراسیۆنی ڕهخنهگرانی نێودهوڵهتی لهسهر وهردهگرێت .لهبیرهوهریهكانیدا
دهنووسێت( :من ماندووم .ناتوانم بهبێ ئهندریۆشای كوڕم بژیم ،تاقهتی ژیانم

نهماوه) .لهبهرواری /10تشرینی دووهمی1985 /دا دهنووسێت( :ههواڵی
ناخۆشم لهمۆسكۆوه پێدهگات ..ڕۆژێكی ترسناكه ..ساڵێكی ترسناكه ..خودای ه
وهره بههانامهوه).
ساڵی  1986نهخۆشی زۆری بۆ دێنێو لهم نهخۆشخانهوه بۆ ئهو نهخۆشخان ه
دهچێت ،تاوێك ل ه نهخۆشخانهی (ئۆشل برۆن) دهبێت له باشوری ئهڵمانیاو
تاوێكیتر دهچێت بۆ نهخۆشخانهی شێرپهنجه لهپاریس .له بهرواری /25كانونی
یهكهمی1986 /دا دهنووسێت( :ههست بهترسو بیمێكی قوڵ دهكهم ..ناتوانم
ناو پێخهفهكهم جێبێڵم ،بگره تهنانهت ناشتوانم لهسهر جێگهكهشم دابنیشم..
ئازار لهپشتو بڕبڕهی پشتمدایه .مێشكم دێشێت .دهستم بۆ ناجوڵێت .باڵهكانم
ئازارم دهدهن .من زۆر الوازمو دهمرم.؟؟ هاملێت ،توانای ئهوهم نیی ه هیچ
شتێ بكهم .)..دوو ههفته بهرلهمردنی دهنووسێت( :هاملێت ،..ههموو شتێك
له ناو جێگهدا ..دهمرم ،ناتوانم هیچ شتێ بكهم ،كێشهكهش ئهوهیه..؟!).
لهڕۆژی /29كانونی یهكهمی1986 /دا“ ،تاركۆڤسكی” بهنهخۆشی شێرپهنج ه
لهیهكێك ل ه نهخۆشخانهكانی شاری پاریس ماڵئاوایی لهژیان دهكاتو ههر
لهوێشدا بهخاك دهسپێردرێت.
دوای مردنی دهسهاڵتدارانی سۆڤیهت بهشێوهیهكی فهرمی پرسهو سهرهخۆشی
خۆیان ڕادهگهیهننو ههواڵی مردنهكهی باڵودهكهنهوه ،هاوكات گۆڤاری (هونهری
سینهما) ژمارهیهكی تایبهتی بۆ تهرخان دهكاتو سانسۆر لهسهر فیلمهكانی
ههڵدهگیرێت .دهسهاڵتدارانی یهكیهتی سۆڤیهت ،دوای ئهوهی ل ه ساڵی 1983دا
داوای مافی پهنابهریی له واڵتی ئیتاڵیا دهكات ،فیلمهكانی قهدهغ ه دهكهنو
ڕێگه نادهن له پهیمانگهی سینهما له مۆسكۆ بخوێندرێتو لهبهرنامهی خوێندن
دهری دێنن.
من بۆ خۆم ئهوكات له پهیمانگهی سینهما له مۆسكۆ خوێندكار بوومو سێههم
ساڵم بوو ،دهمویست لێكۆڵینهوهیهك بنووسم دهربارهی ئیشكالیهتی كات ل ه
فیلمهكانی “تاركۆڤسكی”داو داوام ل ه بهڕێوهبهرایهتی پهیمانگه كرد ،ڕێگهم
بدهن ههردوو فیلمی (ئاوێنه)و (سۆالریس) ببینم ،بهڕێوهبهرایهتی پهیمانگ ه
ئهو داوایهیان بهگێچهڵ دهزانی ،بهاڵم دوای بێنهوبردهو بهیارمهتی ئهوانهی
ئامێری نمایشهكهیان كارپێدهكرد ،توانیم بهدزیهوه تهواوی فیلمهكانی ببینم..
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بهرلهوهشی مۆسكۆ جێبهێڵێتو ڕوو لهئیتاڵیا بكات ،دوو جار لهستۆدیۆكانی
(موسفیلم) بینیم .جاری یهكهمیان ل ه ساڵی 1980دا بوو كه بینینێكی
سهرپێییو ڕاگوزهر بوو ،بهاڵم بینینی دووهم جار ل ه ساڵی 1982دا بوو،
كاتێك لێی چووم ه پێشو خۆم پێ ناساند ،وهك خوێندكارێك له خوێندكارانی
پهیمانگهی سینهما له مۆسكۆو وهك یهكێك لهوانهی كه بهفیلمو بهرههم ه
سینهماییهكانی سهرسامم .دهربارهی سینهما لهواڵتانی عهرهبیو خۆرههاڵت
بهگشتی ،پرسیاری لێكردم .بیرمه پرسیاری ئهوهم لێكرد كه “دێستهیهڤسكی”و
“تۆلستۆی” تا چهند كاریگهریان لهسهری ههیه ،دڵخۆشبوو بهپرسیارهكهو وتی
كاریگهری گهورهیان ههی ه لهسهرم.
“تاركۆڤسكی” دووجار خێزانی پێكهوهناوه ،یهكهمیان لهگهڵ “ئێرما ڕاوش”ی
ئهكتهردا كه لهفیلمی (منداڵی ئیڤان)دا ،ڕۆڵی دایك دهبینێتو له فیلمی
(ئهندرێ ڕۆبۆلۆف)دا ڕۆڵی شێتێك دهبینێت .له (ئێرما) كوڕێكی دهبێت.
دووهمیان لهگهڵ “الریسا پاڤلۆڤنا”دا بوو ،لهمیش كوڕێكی بوو .تا دواساتهكانی
ژیانیشی لهگهڵیدا مایهوه“ .الریسا” وهك یاریدهدهرێك لهچهند فیلمێكدا كاری
لهگهڵ كردووه ،لهوانه( :ئاوێنه ،سۆالریس ،نۆستالۆژیا) ،ههروهها سهرپهرشتی
چاپی ئهڵمانی بیرهوهریهكانی كردووه.
“تاركۆڤسكی” لهماوهی ژیانیدا چهند ڕۆڵێكی كورتی وهك ئهكتهر ل ه سینهمادا
بینیوه .بۆ نموونه وهك میوان ڕۆڵێكی كورتو بچوكی له فیلمی (تهمهنم بیست
ساڵه)دا بینیووه له ساڵی 1964و فیلمهكه لهدهرهێنانی “مارلین خۆتسیف”
بووه ،ههروهها ساڵی  1967له فیلمی (سێرجی الزۆ)دا ڕۆڵی ههبووه ك ه
ل ه دهرهێنانی (ئهلیكسهندهر كودرۆن)ه .وهك مۆنتێرێكیش ل ه چهند فیلمێكدا
بهشداریكردووه.
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كاره تیۆریيهكان
ڕێكخهری بهش :ئیسماعیل حهمهئهمین
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رێگایهک بهرهو کۆیالیهتی
نیاز نهجمهدین
مامۆستا لە زانکۆی سلێمانی
خوێندکاری دکتۆرا زانکۆی ئیکسیتەر -بەریتانیا
سهرهتا
فریدرک ڤۆن هایهک ( )Friedrich V. Hayekبراوهی
خهالتی نۆبلی  1974له ئابورییدا ،له کتێبی ڕێگایهک بهرهو
کۆیالیهتی “ *”the Road to Serfdomک ه ل ه 1944
دا له بهریتانیا بالو بوهوه ،ههولێکی کهم وێنه دهدات له ناساندنی
سروشتی تۆتالیتاریانهی سۆشیالیزم ک ه چۆن بهرهو کۆیالیهتیمان
دهبات .ئهم سێته له ئایدیاو له شێوازی بهرێوهبردن چهندین
دهیه مرۆڤی له عێراقدا گۆش کرد .ئهگهرچی وا دهردهکهوێت ک ه
لهگهل ڕاپهرینی سهرهتای  1990هکانهوه له کۆمهلگهی کوردی
دهربهده کرا ،بهالم هێشتا ل ه پاش  20سال ڕهنگهکانی ل ه ناو
سیستمی سیاسی و ڕهفتاری کۆمهالیهتیدا به تۆخی دهبینینهوه.
ههر لهبهر ئهمهشه من ئهم کتێبهم ههلبژارد بۆ ناساندن و
گفتوگۆکردنی.
بهر له چون ه ناو باسهکه ،دهبێت ئهوه بلێم ک ه من ئهو بهشه ل ه
کتێبهک ه ههلدهبژێرم ک ه تایبهته به سۆشیالیزم وهک فۆرمێکی
دیکتاتۆری .لێرهشدا ،هێما بۆ ئهو بهشه گهورهیه ل ه کتێبهک ه
ناکهم که هایهک تهرخانی کردووه بۆ بهراوردی ئهم سێته ل ه
ئایدیاو ل ه سیستم به لیبرالیزمی نوێ و به سهرمایهداری .ههروهها
تهوهرهکان به پێی پێویستی نوسینهکهی خۆم دادهرێژمهوه.
بهگشتی ،کۆی ناوهرۆکی بابهتهک ه له دهوری یهک پرسیاری
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سهرهکی دهسورێتهوه :ئهم سیستمه ب ه چ میکانیزمێک ههولدهدات ههموو
توانایهکی بهرهنگاربونهوهی سیست م ل ه ناو تاکدا لهناو بهرێت و بیکات ه
بهرگریکاری سیستمهکه؟
تهوهری یهکهم :بهرهو تاپۆکردنی بریاردان
رهنگه سادهترین ڕاستییهک ئهوه بێت ئایدیا بهسهر پشتی ئازارهکانی مرۆڤدا
سهردهکهوێت ه سهر حوکم بهو مژدهیهی دهبێت به شیفا بۆی .بۆ ئهم ه پێویستی
به دیاریکردنی کهرهسته ( )Meansو کۆتایی ( )Endsیان ئامانج ههیه.
سۆشیالیزم ،ئهگهر له چوارچێوهی کارهکانی هایهکدا پێناسهی بکهم ،سێتێک ه
ل ه ئایدیا و له سیستمێکی سیاسی ک ه پێی ڕاگهیاندین ک ه ئهگهر ب ه ڕێگای
کۆنترۆلکردنی سهرچاوه ئابورییهکان و ئاراستهکردنیان له سهنتهرهوه برۆین،
ئهگهر پالنی بۆ دابنێین وبریارهکان به مهرکهزی شۆرببنهوه بۆ ناو کۆمهلگه،
بێ دوو دڵی ب ه باخهکانی خۆشبهختی دهگهین (ل .)32بهالم ،وهک هایهک
یه گهیشتین ک ه پێشتر وهک
که بهو ئاینده 
تراژیدیتره 

دهنوسێت “چی لهوه
ئایدیالێک وێنا دهک��را ،کهچی تهواو پێچهوانهی ئهوه بوو ک ه شهڕمان بۆ
دهکرد؟”(ل.)27
سۆشیالیزم ڕێگایهک بوو بهرهو کۆیالیهتی .به ڕای هایهک ،ئهلمانیا و ئیتالیا
زۆر پێش ئهوهی بگهن ب ه نازیزم و فاشیزم دوو والتی سۆشیالیستی بون.
چهندانی وهک مۆسۆلۆنی به سۆشیالیزم دهستیان پێکردو به فاشیزم یان
نازیزم کۆتاییان هات (ل .)35ئهو کاتهش ک ه نازییهکان و سۆشیالیستهکان
چونه جهنگهوه دژ بهیهک لهبهر ئهوه نهبوو که دوو هێزی جیابون ،بهلکو ئهوان
“کێبركێیان لهسهر ههمان جۆری هزروبیکردنهوه ب��وو”(ل ،)40ئهوان بۆی ه
یهکیان پێ قبول نهدهکرا چونکه ههر یهکێکیان دهیویست خۆی ببێت ه نوێنهری
ئهو ئایدیایه ،ئایدیایهک شوێنی تاک ناکاتهوه مهگهر له چوارچێوهی حیزبدا
نهبێت.
چیرۆکی غهمگینی سیستمی سۆشیالیزم وهک فۆرمێکی تۆتالیتاریزم بهم
چهشنه دهست پێدهکات :به پشتیوانی سێتێک له ئایدیا ،گروپێک ک ه ل ه
وه بهسهر
ڕوی ژمارهوه کهمینهی کۆمهلگهن دهست بهسهر حوکم ولهوێشه 
ئامرازهکانی بهرههمهێنان وداهاتدا دهگرێت .ئهم کهمینهی ه ل ه ههولی ئهوهدا
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دهبن که بریارهکان له سهنتهرهوه به شێوهیهکی ستونی شۆربکهنهوه بۆ ناو
گوایه بهو ڕێگای ه کۆمهلگه خۆشگوزهران دهبێت .لهبهر زۆر هۆکار

کۆمهلگه،
بهالم لهناویاندا ب ه مهرکهزیکردنی بریار ،ورده ورده دورگهیهک بۆ خۆیان ل ه
دورگهی خهلک جیا دهکهنهوه .بهمهبهستی ئاسانکاری ل ه شیکردنهوهدا ،با
ئهم دورگهیه ناو بنێین دورگهی سهنتهر چونکه بریار ل ه سهنتهرهوه دهدات و
دورگهی خهلکیش ناوبنێین دورگهی کهنار چونک ه له بریارداندا بهشداری ناکات.
پێوهری بون ب ه ئهندام ل ه دورگهی سهنتهردا پارهداری نییه ،بهلکو ئاستی
ڕازی بون ه به دهستهالت یان ناچار بونه به بهرگری لێکردنی .دورگهی سهنتهر
پاوهرو کلیلهکانی خۆشگوزهرانی دهکهوێت ه دهست ،هاوکات لهگهل شێوه ژیانی
نوێ ک ه پره له پلهوپایهی کۆمهالیهتی و سیاسی و ئیمتیازاتی مادی مهغروری
دهکات بهوهی جۆرێکه ل ه مرۆڤ که جیایه ل ه مرۆڤی دیکه .ئیدی لێرهوه ئێم ه
لهبهردهم جۆرێک له مرۆڤداین که شهیدای دهستهالت دهبێت ،ک ه بهرژهوهندی
و چێژی کاتی دهیبات بهرێوه ،که ناتوانێت بۆ گهورهکردنی خۆی نهبێت بیر ل ه
دهرهوهی خۆی بکاتهوه ،و ناتوانێت کۆنترۆلی چلێسی خۆی بۆ پاوهر بکات.
ئێستا ئیشێک ک ه ئهم کهمینهیه دهبێت بیکات ئهوهی ه ئهو کهناالنهی
بهدهستیهوهیهتی بهکاربهێنێت بۆ ئهوهی ههموان بگهن ه ئهو باوهرهی ئهم مۆدێلهی
ئهوان کاری پێدهکهن کۆمهلگه بهختهوهر دهکات ،سهرۆک دلسۆزترین پیاوی
نیشتیمانه ،و گروپهکهشی شهوو ڕۆژیان خستۆته سهریهک تا قوتابخانهیهک
بۆ مناالن و یانهیهک بۆ گهنجان و نهخۆشخانهیهک بۆ بهساالچووهکانی والت
زیاد بکهن ،له ههمان کاتیشدا نیشتیمان ل ه دهستی دهرهکی دهپارێزن .ب ه
گوزارهیهکی تر ،کهمینهو سهرۆکهکهیان به دهستێک ل ه ههولی وهرگرتنی
وهکالهتی بیرکردنهوهو گۆرینی دونیادا دهبن ،بهدهستهکهی تر له ههولی
دان بهسهر دورگهی کهناردا که باوهریان
سهپاندنی ئهو مۆدێله سیاسی-ئابورییه 
پێیهتی.
له ههنگاوی یهکهمدا دهستهالت پێویستی بهوهیه که دهستهی بریاردهرو
سهرۆکی دهستهکه وهک دهستهو سهرۆکی نمونهیی وێنا بکرێت .هایهک ب ه
وردی ئاگای لهوهیه که ئهگهرچی ئهم سیستمه ههمیشه خراپترین گروپ
دهگهیهنێته لوتکه(ل ،)43لهگهل ئهمهشدا ئهم گروپهو بهتایبهت سهرۆک

دهرفهتی ئهوهیان دهبێت سیفهتی کاریزمی وهر بگرن ،پیرۆز بکرێن .ئهو ڕای
وایه کارهساتهکه لێرهوه دهستپێدهکات که سهرۆک و کهمین ه وا خۆیان وێنا
دهکهن که ههموو شت دهزانن .ههنگاوی دووهم بریتیه له کۆکردنهوهی تاکهکا ن
کان بۆ هێنانهدی
له ژێر دهستی دهستهالتدا .حیزب یهکێکه له باشترین ئامرازه 
ئهم ئامانجه .ب ه ڕای هایهک ،حیزب ه سۆشیالیستهکان بهر ل ه فاشیستهکان
ههستان به کۆکردنهوهی تاکهکان بۆ ژێر دهستی هێزی سیاسی و دهولهت و
سهرۆک .ئهوهی حیزب ه سۆشیالیستهکان کردیان به مۆدێل بۆ دیکتاتۆرهکانی
پاش خۆیان کۆکردنهوهی مناالن بوو له ڕێخراوی سیاسیدا ،وهرزشوانان بوو
ل ه یانهی سیاسیدا....هتد .ئامانجی سهرهکیشیان لهم شاالوه ئاراستهکردنی
بیرکردنهوهیان و پێدانی ئهو سێته ل ه ئایدیا بوو ک ه ئهوان دهیانویست بالوی
ش سۆشیالیستهکان بون که بۆ یهکهمجار بیریان کردهوه لهوهی
بکهنهوه .ئهوه 
ئهندامانی حیزب دهبێت جیا بن له خهلکی ئاسایی ،تهنانهت له زمانی قسهکردن
و له جل لهبهرکردنیشدا .ئهو دهنوسێت “ئایدیای حیزبی سیاسی ک ه ههموو
چاالکیهکانی تاک له لهدایکبونهوه تا مردن دیاری دهکات ،ک ه بانگهشهی
ئهوه دهکات دهتوانێت ڕێنوێنکهری تاک بێت ل ه ههموو شتێکدا ،یهکهمجار
لهسهردهستی سۆشیالیستهکان کاری پێکرا“(ل .)36ڕاسته ،تا ل ه ژیانداین
دهستهالت ل ه ههولی کۆنترۆلکردنماندایه ،بهالم هایهک لێرهدا ئهوه ل ه بیر
دهکات که له پاش مردنیش دهستهالت (یان هێزی سیاسی ک ه ههمیشه برێک
له پاوهری دهکهوێته دهست) یاری ب ه وێنهکانمان دهکات .مهبهستێکی دیکهی
زیادبونی ئهندامی حیزبی به ڕای هایهک ئهوهیه ک ه لهبهرئهوهی ئهو کهمینهیهی
چواردهوری سهرۆکیان گرتووه ناتوانن سهرۆک تێر بکهن ل ه حهزی خۆبهههموو
شتزان ،له کاریزما ،سهرۆک ناچار دهبێت ک ه ئهم بۆشایی ه به زیادبونی ئهندام
بۆ حیزبهکهی پر بکاتهوه .یهکێك لهو گروپ ه کۆمهالیهتییان ه ک ه بۆ ئهم مهبهست ه
دهستدهدهن نهخوێنهوار یان کهم خوێنهوارهکان بهوهۆیهوه ئهم گروپه جۆره
لێکچونێک له نێوان بههاو بیرکردنهوهکانیاندا ههیهو ئاسانتر ل ه ههر گروپێکی
ترسیستمێک له بهها وهک خۆی و بێ بیرکردنهوه وهردهگرن(ل.)44-45
ههنگاو به ههنگاو ،ههموو ئهو بۆشاییانهی تاک جولهی تێدا دهکات ،سهربهخۆ
له دهولهت و دهستهالتی سیاسی بیری تیدا دهکاتهوه ،له سهنتهرهوه کۆنترۆل
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دهکرێت .هایهک دهنوسێت “ههرچهند پالندانان لهسهنتهردا جێگیر بکرێت،
توانای پالندانان الی تاک ئهرکێکی قورس دهبێت” .تاک نه پێویستی ب ه
بیرکردنهوهیهو نه پێویستی به پالندانانه ،چونک ه سیستم ل ه سهنتهرهوه ئهم
ئهرکهی گرتۆت ه ئهستۆ .تاکهکان چارهنوسیان بهدهستی خۆیانهوه نامێنێت،
وهک ئامرازێک سهیردهکرێن نهک وهک ئامانج .خودی پرۆسهی بهکاریزمیکردنی
پالندانانه له تاک .ک ه

سهنتهر لهسهر حسابی وهرگرتنی توانای بیرکردنهوهو
تاک خودی خۆی ل ه بیر کرد ،سهرۆک پهرستی جێگای دهگرێتهوه.
ئهو تاریکستانهی تۆتالیتاریزم وهک سێتێک له ئایدیاو وهک سیستمێک
دهیخولقێنێت ڕهشتره لهمهش .به کاریزمی کردنی سهرۆک و دهستهکهی و
وهرگرتنهوهی توانای بیرکردنهوهو پالندانان ل ه تاک دهرئهنجامێکی مهترسیداری
دهبێت بۆ سهر متمان ه بهخۆکردن ،بۆ بینی خود وهک بکهری گۆران .ئیدی
توانای خهونبینین ههتا ئهو شوێنهیه ک ه ل ه سهنتهرهوه بریاری لهسهر دهدرێت.
ههرچییهک دهستهالت پێی وابێت له توانادایه بێت ه بوون ،دێت .به پێچهوانهوه،
ههرچییهک خهونی ئهوان نهبوو ،ب ه خستنهبری ،له توانای خهلکیشدا نابێت
وبه خهونێکی نا واقعی دادهنرێت .لهسهر ههمان ڕیتم ،ههر گرفتێک گروپی
فهرمانرهوا وایان دانا که له توانادا نهبوو کۆمهلگه خۆی لێبپارێزێت ،ئهوا
دهبێت ههموان بگهنه ئهو بروایهی ئهوه حهتمی بوو .دهشێت خهونبینین ب ه
ئوتومبێلێکی جوانهوه ،کۆشکێکی ڕازاوهوه بکاته مومکین ،بهالم تهنانهت ئهم
جۆره خهونانهش مهرجی ههیه ،مهرجی ملکهچبون بۆ سیستمهکهو پهیرهوی
ئهو فهرمانانهی بۆی دێته خوارهوه،مهرجی وازهێنان له بهشداری ل ه دارشتنی
ژیانی خۆی و پرس ه گرنگهکانی ژیانی و جێهێشتنی بۆ سهرۆکه سیحرییهکانی.
بهکورتی ،له سیستمی دیکتاتۆریدا خ هونبین جوگرافیایهک ه ک ه فهرمانرهواکان
سنورهکهی دهکێشن.
جگ ه لهمانهش ،به ڕای هایهک له سۆشیالیزمدا وهک فۆرمێکی دیکتاتۆری شتێک
نییه ناوی پهیمانی کۆمهالیهتی بێت ،بهلکو پهیمان و ڕێکهوتننامهی کۆمهالیهتی
له دورگهی سهنتهرهوه دهسهپێنرێت بهسهر کۆی کۆمهلگهدا ،بهوانهشهوه ک ه
پاسهوانی دیواری دورگهی سهنتهرن .ڕێکهوتن و ڕازیبو ن لهسهر ههموو شتێک،
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ههموو ههنگاوێک ک ه کۆمهلگه دهینێت ،دهسهپێنرێت .ههر شتێک که لهسهرهوه
دێته خوارهوه دهبێت تاکهکان به هی خۆیانی بزانن و کاری بۆ بکهن ک ه بێته دی.
یهکێک ل ه تهکنیکهکانی ئهمهش گۆرینی مانای وشهکانه .وشهی ئازادی لێرهدا ل ه
ڕیزی ئهو وشانهی ه که یاری پێدهکرێت .دهبێت تاکهکان بهدوای ئازادی شمولیدا
بگهرێن و ئازادی خۆشیان لهو کالورۆژنهیهوه سهیربکهن .بهالم له ڕاستیدا،
ئازادی شمولی ئازادی خهلک نیی ه بهلکو “ئازادی بێسنوری بریاربهدهسته“.
ئهم ه هایهک دهگهیهنێت ه ئهو بروایهی که گهورهترین قوربانی لهم سیستمهدا
وشهی “ئازادی”ه .دهرئهنجامی ئهم شاالوهش ئهوهیه که وزهو دهنگی زۆرینه ل ه
ناو کهمینهدا دهتوێتهوهو “ئیتر پرسیارهکه ئهوه نییه ک ه زۆرینهی خهلک ڕازیی ه
به بریارو پالنهکان یان نا بهلکو ئهوهی ه که ئایا گروپی باالدهست ڕێکن لهسهر
ئاراستهکردن و جێگا بۆکردنهوهی له واقیعدا؟”(ل .)44سهرباری ئهوهی ئهم ه
درزێکی ههمیشهیی لهم سیستمهدا دروست دهکات ،جۆرێک له مرۆڤیش بهرههم
دێنێت که جیاواز نیی ه لهوی دیکه .بهدهم پهیمانێکی کۆمهالیهتی سهپێنراوهوه،
شێوه بیرکردنهوهیهکی دهستهجهمعی بالدهکێشێت بهسهر تاک به تاکدا،
چونک ه بهبێ یهکخستنی بیرکردنهوهی تاکهکان ل ه بهرژهوهندی سیستمهکهو
سهنتهرهکهی سیستم ناتوانێت درێژه ب ه تهمهنی بدات وپالنهکانی بهێنێت ه
دی .چونکه بههاو ڕهفتارهکانیش قابیلی گواستنهوهن له نێوان نهوهیهک بۆ
نهوهیهکیتر ،ههندێجار جیاوازی له نێوان بیرکردنهوهی نهوهیهک لهگهل نهوهی
دوای خۆی هێندهی تاڵه دهزوویهک دهبێت.
دواجار هایهک ههوالێکی زۆر ناخۆشمان له زمانی پرۆفیسۆر “فرانک نایت” بۆ
دهنوسێتهوه کاتێک دهلێت له سیستمی تۆتالیتاریدا ئهوانهی له پاوهردان ب ه
چهشنێک شهیدای پاوهر دهبن ونهخۆش دهکهون که “ چهنێک ئهگهر ههی ه
کهسێکی زۆر کهم ئهزمون و ساویلکه ببێته بریاردهری سهرکوتکردن و تۆوی
کۆیالیهتی بچێنێت له والتدا هێندهش ئهگهر ههی ه جارێکی تر [ئهوان] ببنهوه ب ه
تاکی ئاسایی و ئارهزوی پلهوپایهو بهکارهێنانی پاوهر نهکهن”(ل .)46لهوالشهوه
دهستگرتن بهسهر زانیاری وسهپاندنی بریار لهسهنتهرهوه دوژمنایهتییهکی
ئهبهدی به درێژایی تهمهنی سیستم له نێوان دورگهی سهنتهرو دورگهی کهناردا
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دروست دهکات و نائارامی دهخولقێنێت له نێوانیاندا .دهشێت ئهم دوژمنایهتیی ه
به مهرگی دیکتاتۆرهکان کۆتایی بێت ،بهالم کهلتورێکی دهولهمهند به کۆیالیهتی
به میراتی جێدههێڵێت و زۆری دهوێت تا مرۆڤ له داوهکانی ڕزگاری دهبێت.
تهوهری دووهم :داگیرکردن له کهنالی بازاری کارهوه
وهک ل ه بهشی یهکهمدا ڕونکرایهوه ،سیستمی تۆتالیتاری کۆمهلگ ه دهکات ب ه
دوو بهشی له یهک دابراوو دهیانخاته دوو دورگهی دور لهیهکتر .له کهنالی
جیاوازهوه ،دورگهی سهنتهر پێویستی بهوهیه کۆنترۆلی ژیانی تاک به تاکی
دورگهی کهنار بکات .ڕێگایهکی کورت و ئاسان ،گرنگتر له ههر ڕێگایهک -ک ه
پێشتر باسکران -بۆ پهالماری دورگهی خهلک بریتییه له بازاری کار.
هایهک زۆر جوان دهنوسێت “ههندێک ئازادی ل ه ههلبژاردنی کارهکانماندا بۆ
ت بۆ ئهوهی له کاتی پشوداندا
بهختهوهریمان تهنانهت گرنگتره ل ه ههبونی داها 
خهرجی بکهین” (ل .)55بهالم سیستمی دیکتاتۆری که سۆشیالیزم فۆرمێکی
باالیهتی ،دهرفهت ب ه کهمینهی سیاسی باال دهست دهدات دهستبگرن بهسهر
کۆی سهرچاوه ئابورییهکاندا وب ه گشتی کهرتی گشتی ههیمهنهی ههبێت،
ئابوری دهرفهتی دروستکردنی دهرفهتی کاری لهدهرهوهی ئهو کهرته نامێنێت.
ئهم قۆرخکردنه لهههمان کاتدا کهرهستهیهکی سهرهکییه ل ه دهستگرتن بهسهر
ژیانی تاک به تاک و بیرکردنهوهکانیاندا ،ئهگهرچی لهمهشدا سهنتهر سهرکهوتوو
نابێت .دهستهالت له ڕێگای دهستگرتن بهسهر بازاری کاردا له یهک کاتدا
ناردنی پاره بۆ گیرفانی کارمهندان و هۆشیاریان داگیر دهکات .دیسانهوه،
ئهم کاره زهحمهته بهبێ کۆکردنهوهی ژمارهیهکی بێشومار ل ه کارمهندان ل ه
ژێر سهقفی حکومهت و دامهزراوهکانی تری دهولهتدا .هێواش هێواش تاکهکان
دهبن ه موچهخۆری دهولهت (بۆ نمون ه ل ه ڕێگای دامهزراندن وبهرزکردنهوهی
موچهوه).
بون به موچهخۆری دهولهت و دامهزراوهکانی بهرهی دهستهالت گهوره دهکات،
بۆی ه بهرهنگاربونهوهیان قورستر دهکات“ .ل ه والتێکدا ک ه دهوڵهت کارگهی
سهرهکی دابینکردنی دهرفهتی کاره“ ،هایهک دهنوسێت“ ،ناکۆک بون لهگهڵیدا
مانای مردنێکی هێواش” .چونکه ئابورییهک له ئارادا نییه دهرفهتی کاری
شایسته به مرۆڤ بخولقێنێت ،ههلبژاردنهکانی کارمهند له بازاری کاردا ل ه

سنورێکی داخراودا دهمێنێتهوهو زۆربهی کاتیش تاکهکان دهبێت ب ه حیزبدا
تێپهرن بۆ ئهوهی کاریان دهست کهوێت .بهالم ئهو تهنیا سهرنجی لهسهر
والتێک ه ک ه یهک حیزب تێیدا زال بووه ،کهچی بونی چهند حیزبێکیش گرهنتی
تێپهراندنی ئهم سیستمهو کردنهوهی ئازادی له ههلبژاردنی کاردا ناکات .لهم
ی ههلبژاردنه له نێوان هێزه
ههلومهرجهدا ،ئهوهی بۆ تاک دهمێنێتهوه ئازادی 
سیاسیهکاندا .ههلبژاردنی هێزی سیاسی پێشمهرجی دهستکهوتنی کارو مانهوه
لهسهر کارو پێش کهوتنه له کاردا ،ئهمهش فشارێکی دیکه دهخات ه سهر
خهلک تا ببن به دۆست یان ئهندامی حیزب ،تا بونی خۆیان له ڕێگای بونی
حیزبهکانیانیانهوه بپارێزن.
بهمهشهوه هێشتا کارمهندان که دهی��ان ه �هزارن کۆنترۆل ناکرێن .ئێستا
دهستهالت پێوسیتی بهوهیه چوارچێوهیهکی یاسایی دارێژێت ،بهردهوام ڕێنمایی
بۆ فهرمانبهرهکانی بنێرێته خوارهوه ،و هاوکاتیش سیستمێکی مۆرالی جیاواز
ت بهمهبهستی بهرگری
لهوهی تاکهکان خۆیان باوهریان پێیه تیایاندا بچهسسپێنێ 
له سیستم .ئیدی ل ه سهنتهرهوه بریار دهدرێت ک ه چ ڕهفتارێک نا یاسایی ه و
چ ڕهفتارێک یاسایی ،کارمهند تهنیا لهسهریهتی فهرمانی سهرو خۆی جێبهجێ
بکات ( .)49-50هایهک ڕاست دهکات ک ه هاوکێشهکه ب ه الی دهستهالتدا
السهنگ نابێت ئهگهر سیستمی مۆرالی دهستکاری نهکات .لهم پرۆسهیهدا
پرهنسیپی سهرهکی ئهوهی ه ک ه “کۆتایی پاساو بۆ کهرهستهکان دێنێتهوه“ .وات ه
مادام کۆمهلگه بهرهو کۆتاییهک دهچێت که پرشنگداره ،یان مادام ئێستا کۆمهلێ
دهستکهوتی گرنگ بهدهست هاتون ،بهکارهێنانی ههموو ئامرازێک بهوه پاساوی
بۆ دههێنرێتهوه که پارێزگاریکردنه له دهستکهوتهکا ن و لهوهی له داهاتودا پێی
دهگهین .لێرهوه ههر کهسێک بیهوێت ئهم دهستکهوتانهو ئهو ئایندهیهی ل ه
خهیالی بریاردهرانی دورگهی سهنتهردایه تێکبدات ،دوژمنی نهتهوهو نیشتیمانه.
هایهک دهنوسێت“ :دوژمن دهشێت ناوخۆیی بێت ،وهک جولهکهکان ل ه ئهلمانیا،
یان دهرهکی بێت ”.ئهو درێژهی پێدهدات و دهلێت”له ههر بارێکدا ،ئهم تهکنیک ه
یه بجولێت ک ه
ئازادییهکی زیاتر بۆ سهرۆک دهستهبهر دهکات ک ه بهو شێوه 
ئارهزوی دهکات”(ل .)45بهالم لهوهدا یارمهتیشیان دهدات که فهرمانبهرهکانی
به تا ڕادهیهک ویژدانێکی ئارامهوه بهرهو ڕوی “دوژمن” ببنهوه .ئهمه مانای
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ئهوهی ،هایهک ڕونی دهکاتهوه ،تاک وهک ئامرازێک سهیر دهکرێت ک ه تهنیا
لهسهریهتی بهختهوهری بۆ کۆمهلگهکهی یان نهتهوهکهی بهدهستبهێنێت بهو
شێوهیهی دهستهالت ئهمری پێ دهکات .هایهک قهشهنگانه ئهوه شیدهکاتهوه
که بۆ ئهوهی ببیته ئامرازێکی چاالک لهم سیستمهدا ،دهبێت دهست له ههموو
ئهو بههایان ه ههلگریت که باوهرت پێیانه ،یان دهبێت کوشتنی بهسالچویهک
یان نهخۆشێک ،دهربهدهرکردنی سهدان کهس به دیاریدهی مۆرالی ببینیت.
کهچی دهرچون له فهرمانی بهرپرس تهنانهت ئهگهر بۆ پاراستنی مرۆڤیش بێت
نایاسای و نائهخالقییه (ل.)46
لێرهوه ژمارهیهکی بێشومار له دورگهی کهنار به پێویست دهبێت ببن به دهستی
دهستهالت بۆ سهرکوتکردنی دوژمنان و گروپێکیش ببن به چاوی دهستهالت بۆ
گواستنهوهی زانیاری لهسهر “دوژمنان!” بۆ سهنتهرو ستراتیژدانهران .بهالم لێرهدا
لهشکرێکی دیکه له کۆیله هاوشانی ئهم دوو لهشکره ،پێویسته .ئهم لهشکرهیان
ڕۆلی زمانی دهستهالت دهبینێت بهالم هایهک ناویان دهنێت ڕۆشنبیران .له وتاری
“رۆشنبیران سۆشیالیزم” که له کۆتایی  1940کاندا بالوی کردهوه ،هایهک
ک ل ه
ڕونی دهکاتهوه که ب ه تهنیا میدیاکاران بهم کاره ههلناستن ،بهلکو لهشکرێ 
نوسهرو پزیشک و مامۆستاو هاوشێوهکانیان که پراکتیککاری ئایدیاکانن بهشدار
دهبن .مهبهستی هایهک له ڕۆشنبیران ئهوانهی ه که پردێکن ئایدیاکان دهگوازنهوه
بۆ کۆمهلگه ،که خوێنهوارن بهالم دهستی دووی ئایدیاکانن و بێ بیرکردنهوه ل ه
مهترسی ڕهفتارهکانیان و ئهو ئایدیایانهی پێیان دهگات ڕاستهوخۆ له الپهرهی
ڕۆژنامهو بهرنامهی تهلهفزیۆنی و پۆلهکانی خوێندن و (ئێستا ل ه پهیجهکانی
ئینتهرنێتدا) له کۆمهلگهدا دهیچهسپێنن ،دهیکهنه کهلتوری باو .لهبهر ئهمهی ه
کاتێک ئهنتۆنی فیشهر(یهکێک له پالهوانهکهنی جهنگی جیهانی دووهم ک ه
فرۆکهوان بووه ل ه بهریتانیا) له ناوهراستی  1950کاندا دهچێت بۆ الی
هایهک و پێی دهلێت“ :من کهوتومهته ژێر کاریگهری کتێبهکهی تۆو دهمهوێت
ل ه ناوهندی سیاسییهکاندا بالوی بکهمهوه“ ،هایهک له وهالمدا دهلێت“ :واز ل ه
سیاسییهکان بێنه ،دهبێت ئهو گروپهی ئایدیاکانیان بۆ بالو دهکهنهوه ئاشنا
بکرێنهوه ب ه چهمکهکانی ئازادی”(ل .)20تازه سیاسییهکان که خۆیان دیزاینی
سیستمهکهیان کردووه نه بهبێ ئهو سیستم ه دهژین و نه بهبێ ئهو سیستم ه

ههست دهکهن که دهتوانن ئاسایشی تاکهکهسی خۆشیان بپارێزن بهو هۆیهوه
که زۆرینهیان بونهته دوژمندار.
بۆ من ،ئهم شیکردنهوهیهی تا ئێره لهم بهشهدا باسکرا مانای ئهوهی گۆرینی
وهزیفهی ئینسان له کاردا باشترین میکانیزمه بۆ کۆیلهکردنیان .کهمینهی باال
دهست له بری ئهوهی بوار بۆ تاک بکاتهوه که ڕۆبۆت دروست بکات ،خودی تاک
خۆی دهکات به ڕۆبۆت .دهستهالت ئیدی شهرهکه جێ دههێلێت بۆ کۆیلهکان
خۆیان .کۆیل ه تا ئهو کاتهی له کۆیلهیهتی خۆی ڕزگاری دهبێت ههمیشه باشترین
ی هێشتا ملکهچی سیستم نین .ئهمهش مانای
کهرهستهیه بۆ کۆیلهکردنی ئهوانه 
ئهوهی له سیستمی دیکتاتۆریدا ئیستیغاللکردنی کارمهند فۆرمێکی جیاوازتر
وهردهگرێت لهوهی مارکس ل ه “سهرمایه”دا وهک یاساییهکی گشتی و بۆ ههموو
کۆمهلگهیهک باسی دهکات .ئهگهر له سهرمایهداریدا ئیستیغاللکردنی کارمهند
بریتی بێت له ڕوتاندنهوهی تواناکانی به مهبهستی قازانجی سهرمایهدارو
بێبهشکردنی لهو کاالیهی خۆی بهرههمی دههێنێت ،دهستهالتی دیکتاتۆری
کۆی تواناکانی دهدزێ��ت بۆ بهرگری له خۆی و درێ��ژهدان ب ه تهمهنی .ل ه
بیرت بێت که دهولهت و حیزب کارگهی یهکهمی دابینکردنی دهرفهتی کارن،
سهرمایهدار به پلهی یهکهم خودی دیکتاتۆرو دهستهکهی دهبێت .بهپێچهوانهی
بزنسمانێکهوه که دلهراوکێی کارامهیی کارمهندهکانی ههیه ،بۆ دیکتاتۆرهکان
که ل ه ههمان کاتدا سهرمایهداره باال دهستهکانی والتن گرنگ نیی ه کارمهند چ
خزمهتگوزارییهک پێشکهش دهکات ،بههرهمهندییهکانی ههتا کوێیهو چهند ل ه
وه گرنگ ه که هونهری خزمهتکردن به مانهوهی
کارهکهیدا چاالکه بهلکو تهنها ئه 
دورگهی سهنتهرو سهرۆکهکانی فێر ببێت .چونکه سهرمایهش بێ ماندوبون
کهلهکه دهبێت وئاستی دلنیایی له قازانجکردندا بهرزه ،ڕوتاندنهوهی کارمهندیش
پێویستی بهوه نییه له کاردا فشاری لهسهر بێت تا چاالکانهتر کار بکات ،یان
کۆشش زیاتر بکات و به کوالتییهکی باشتر خزمهتگوزارییهکان پێشکهش بکات،
ئهوهی گرنگ ه ئهوهی ه ئایا کارمهند دهتوانێت گوێرایهل بێت ،سهروهرییهکانی
حیزب و سهرۆکهکهی بپارێزێت؟ لێرهشهوه ههڵسهنگاندن بۆ کارمهند فۆرمی
دیکه وهردهگرێت .لهگهل ئهوهی هایهک ئهم بهراوردکارییهی نهکردووه ،بهالم
ئهو خالێکی دیکهی له بیرنهچووه که له سیستمی داخراوو دیکتاتۆریدا دهرگای
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ئازادی ب ه تهنیا به ڕوی کارمهنددا داناخرێت بهڵکو بزنسمانهکانیش دیل دهکرێن.
به ڕای هایهک جیاوازییهکی کۆمهلگای کراوهو ئازاد لهگهل کۆمهلگای داخراو
و دیلکراو ئهوهیه ک ه لهوهی یهکهمیاندا کهسێک ک ه تهنانهت کارامهییهکی
کهمی ههیه ئازادییهکی زیاتری ههیه له دیاریکردنی چارهنوسی خۆی وهک ل ه
بزنسمانێک –سهرمایهدارێک -له کۆمهلگهی داخراوو دیلکراودا .لێرهوه هایهک
ڕای وای ه که “ئێم ه ههمومان قازانج دهکهین له جیهانێک تیایدا ڕۆلی دهولهت
بچوک کرابێتهوه“(ل.)27

دهرئهنجام
سۆشیالیزم وهک سێتێک ل ه ئایدیاو وهک سیستمێک ک ه ئابوری قۆرخ دهکات ،ل ه
مهرکهزهوه پالنی بۆ دادهنێت و بریاردان بهمهرکهزی دیزاین دهکات .فرێدریک هایهک
ل ه کتێبی “رێگایهک بهرهو کۆیالیهتی” ئهوه ڕون دهکاتهوه که تێپهربون بهم سیستمهدا
نهک مرۆڤایهتی نهگهیاند ب ه بهختهوهری بهلکو گهیاندیی ه کۆیالیهتی و کۆتایی ب ه
ژیانی زۆرێک ل ه سهرۆکهکانیش هێنا .مهرگی ئهم سیستم ه به البردنی سهرۆکهکانی
کۆتایی نایهت ،بهلکو کهلتورێک بۆ مرۆڤ جێدههێلێت ک ه پر دهبێت ل ه تێکشکانی
متمانه ب ه خودو ل ه کۆیلهیهتی ،دواجار تاک له ئامێزی ئهم سهرۆکهوه دهگوازێتهوه
بۆ یهکێکیتر .هایهک لهم ڕووه خزمهتێکی کهم وێنهی کردین .بهالم ئهو له چهند
شتێکدا بهههلهدا چوو ،لهوان ه کۆنترۆلکردنی ئابوری لهسهنتهرهوه سۆشیالیستهکان
دروستیان نهکرد وپێش ئهوانیش ههبووه .ههروهها ،ئهو بهیهک شێوه سهیری کۆی
میتۆدی کۆمۆنیستی دهکات له سهدهونیوی ڕابردودا ل ه کاتێکدا شتێکی وهک پالنی
مهرکهزی سۆشیالیستهکانی دوای مارکس هاوپێچی ئهم میتۆدهیان کرد (جهی
باکلی ،2005 ،ل .)1014-15جگهلهمهش ،نهک ههر سێتێکی دیکهی ل ه ئایدیا،
ئایدیای لیبرالیزمی نوێ و بازاری ئازاد ،بێ ڕهخنه قبول کرد بهلکو سهرسهختان ه
بهرگری لێکردن و بالوی کردنهوه ل ه کاتێکدا ئهم ئایدیای ه ب ه بهرپرس ل ه قهیرانی
ئابوری و دواخستنی پرۆسهی گهشهسهندن له جیهاندا ل ه دوو دهیهی ڕابردودا
دادهنرێت (بۆ نمون ه بروان ه کتێبهکانی ئابوریناس جۆزیف ستیگلیتیز 2001 ،و
 .)2010جێی خۆیهتی قسهیهکی گرنگی ئابوریناسی بهریتانی جۆن ماینهرد کینز
بیربخهمهوه ک ه جۆن بلوندل ل ه پێشهکی کتێبهکهی هایهکدا ،ئاماژهی پێکردووه.
کینز دهنوسێت “ فهیلهسوف ه سیاسیهکان و ئابوریناسان بۆشاییهکی بچوکیان بۆ
خهلک هێشتۆتهوه ک ه بیر بکهنهوه ...ئهوانهی پراکتیکارن ،ک ه خۆیان وا دهبینن
ل ه دهرهوهی کاریگهری ڕۆشنبیرهکانن ،له ڕاستیدا کۆیلهی ئابوریناس ه خراپ و
مردووهکانن” .لێرهوه ،بهرهنگاربونهوهی بهردهممان ئهگهر له الیهکهوه شهرکردن
بێت لهگهل کهلتوری دیکتاتۆری ،ل ه الیهکهی ترهوه خۆپاراستنه ل ه پرکردنهوهی
ئهو بۆشاییهی سۆشیالیزم جێیهێشت به ئایدۆلۆژیای دیکه ،لهسهرو ههمویانهوه ب ه
لیبرالیزمی نوێ که لهسهردهستی زۆرێک له فهیلهسوف و ئابوریناسا ن ب ه خێرایی ب ه
جیهاندا بالو دهبێتهوه.
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به ڕای من ،بههۆی سێ فاکتهری ئابورییهوه دهستهالتی دیکتاتۆری سهرکهوتو
نابێت له کۆنترۆلکردنی بازاری کارو کارمهند .یهکهم ،ئابوری له واقیعدا ناتوانێت
دهرفهتی کار بخولقێنێت ،بهلکو دهرفهتی کار دهسهپێنرێت .دهستهالت دهرفهتی
کار تهزویر دهکات و هێزی کار له بێکاری ئاشکراوه دهگوازێتهوه بۆ بێکاری
شاراوهی ناو کهرتی گشتی .ئهمهش ناتوانێت پێ به پێی زیادبونی دانیشتوان
و زیادبونی هێزی کار بروات .وات ه ههمیش ه بۆشاییهکی گهوره له بازاری کاردا
دهمێنێتهوه ک ه دهستهالت بۆی داگیر ناکرێت .دووهم ،خهرجییهکانی دهولهت
زیاد دهکات ،بهتایبهت بۆ بواری ئاسایش و سهربازی ،ب ه ئهندازهیهک ک ه
ئیتر زیاتر دهبێت له داهات یان تهنیا بهشی پێویستی کهرتی گشتی دهکات.
پرکردنهوهی ئهم بۆشایی ه به قهرز ،دیسانهوه گرفتهکه قولتر دهکاتهوه .سێیهم،
بێکاری دهرئهنجامێکی سروشتی دهبێت وفرۆشتن له بازاری کاردا کز دهکات،
وههلئاوسانیش (بهرزبونهوهی نرخ) ئهگهر تهنانهت ل ه دهرهوهی والتیشهوه
ئیستیراد بکرێت -بهتایبهت لهم زهمهنی جیهانگیرییهدا -بڕست ل ه بهرزبونهوهی
داهات دهبرێت .ههموو ئهم حالهتانهش پێکهوه ههژاری و نایهکسانی گهوره
دهکهن و ناهێلن سیستم تا ئهبهد به ئارامی بژی (بێگومان بۆ پرکردنهوهی ئهم
بۆشاییه دهستهالت توندوتیژی بهکاردههێنێت).
بهداخهوه ،ئهگهرچی قهیرانی ئابوری سیستمهک ه دهخات ه مهترسییهوه ،بهالم
کوێرانه دێت و گرهنتی گۆرانکاری ناکات ،بۆی ه مرۆڤ ئهگهر له چاوهرێی قهیراندا
بژی دهشێت لهگهل هاتنیدا قوربانی دهرچون له سیستمهکه زۆر زیاتر بێت ل ه
مانهوه تێیدا.

سهرچاوهکان:
فریدرک هایهک“ ،رێگایهک بهرهو کۆیالیهتی” ،پهیمانگای کاروباری
ئابوریی ،بهریتانیا.1999 ،
کارل مارکس“ ،سهرمایه” ،چاپێکی پوختهکراو ،کۆکراوهتهوه لهگهل
نوسینی پێشهکیهکدا له الیهن داڤید ماکلیالن ،بالوکراوهی زانکۆی ئۆکسفۆرد،
.2008
جهی باکلی ڕوسهر“ ،رێگایهک بۆ کۆیالیهتی وئابوری جیهان :پاش 60
سال” ،گۆڤاری ئابوری سیاسی ئهوروپی ،ڤۆلیومی .1012-1025 ،21
جۆزیف ستیگلیتز“ ،فرییفال :بازاری ئازادو نوقومبونی ئابوری جیهان”،
بالوکراوهی ئهلێن لهین.2010 ،

253

254

جۆن لۆک
لەسەر مووڵک و موڵکدارێتی
مەجید عەزیز
باسکردن لەموڵکو موڵکدارێتی باسکردنە لەدونیای هەبوونو
شتەمەتریالەکانو ،هەروەها باسکردنیشە لەبەڕیوەبردنی جۆری
حکومەتو بوونی یاساو ،هەلوومەرجو بوونی هاواڵتیبوونو ،تەنانەت
ئازادیو هەستی بەرپرسیارێتیو شوێنو شووناسو ،بابەتی تریش.
باسکردن لەموڵکو موڵکدارێتی بەگشتی لەمێژووی فیکری ڕۆژئاوادا،
ب��ەزۆری باسکردنە لەفەلسەفەی سیاسی ،چوونکە بابەتێکە
ڕاماندەکێشێت بۆناو دونیای حکوومەتو سیاسەتو مامەڵەکردن
بەیاساوەو ،هەلوومەرجی ژیانی کۆمەاڵیەتیو ئابووری .ڕەنگە ئەم
باسکردنە لەئیفالتوونەوە تاوەکو هەنووکەش ،مێژوویەکی چڕوپڕی
خۆی هەبێت بۆ تێگەشتنو لێکدانەوەو بەدواگەڕانەکان ،چوونکە
لەهەرشوێنێکدا مرۆڤایەتی هەبووبێتو ژیابێت ،ئەوا موومکین
نیە مامەڵەی لەگەڵ موڵکوشتوومەکدا نەکردبێت .ئەوەی گرنگە
لەمئاستەوە ،پرسیاری ئەوەیە کە ئایا مرۆڤ چۆن یان بۆچی
ئارەزووی موڵکی تایبەتی دەکات؟
ئەگەر هەندێک بیرمەندو شێوازی بیرکردنەوە بەرایی بۆئەوەبکەن،
باشترە موڵک گشتی بێت ،ئەوا هەندێکی تر تەواو پێچەوانەی
ئەودیدەن .لۆک ،بۆنموونە پێی وایە ئەوە مافەو دەبێت ئازادانە
مامەڵەی لەگەڵدابکرێتو لەبەرئەوە شتێکی باشە .زۆری بیرمەندەکان،
بەتایبەتی بیرمەندانی فەلسەفەی سیاسی ،لەسەرئەوەکۆکن گوایا
مرۆڤایەتی لەسەرەتاوە ژیانی (ناوحاڵەتی سروشتی) بوەو،
ئیدی ئەمە ئەگەر وەکو تیۆری بێت یان نا ،کوورتکراوەتەوە بۆ
دونیای پێش بوونی حکوومەتو یاسا ،لەوکاتەدا موڵک گشتی
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بووە ،تاوەکو ئەوکاتەی مرۆڤ لەئاستی ئارەزوو ،ئیرادە ،هێزی کاری خۆی،
بەکارهێنانی ئامرازەکان ،وایکردوە هەست بەمانیفێستکردنی خوودگەرایی خۆی
بکاتو شتەکان بکات بەموڵکی خۆی .بۆنموونە ئەوە موڵکی منە ،ماڵی منە،
عەرزەی منە ،کاری منە ،تەنانەت لەکۆمەڵگای پەیرتریارکیدا ،ئەوە مناڵو
ژنی منە .بەپێی بۆچوونەکان ،لەحاڵەتی سروشتدا ،موڵک کاراکتەرێکی
تایبەتی نەبووە ،بەڵکو کاراکتەرێکی گشتی هەبووەو ،هەروەها خوودپەرستی
لەئارادانەبوە بەوشێوەیە .تەمەلووککردن حاڵەتێکی شاز نەبووە بۆ مرۆڤایەتی،
هەروەها مرۆڤ خوودێتی نەبووەو خۆی نەخستۆتە سەنتەری پەیوەندیەکانەوە،
دیارە ئەمە بۆ بیرمەندێکی وەکو تۆماس هۆبز جیاوازدەکەوێتەوە ،چوونکە
بۆ هۆبز مرۆڤ بەسروشتی خۆی ،خوودپەرستەو هەمیشە لەناو حاڵەتێکی
بەردەوامی جەنگدا دەژی(لەڤایەسەن) .وەبیرمەندەی زۆرهەن داکۆکی لەبوونی
گشتی موڵک دەک��ەن لەبەرخاتری مرۆڤایەتی ،بۆئەوەی نەبێتە قووربانی
ئارەزوەکانو سیاسەتی چاوچنۆکیو موونافەسەی زۆرەوە .ڕەنگە ئیفالتونو
مارکسو ڕۆسۆ ،دیارترین بیرمەندو بەرگریکەری موڵکی گشتی بن لەمئاستەوە،
چوونکە دیدی ئەوان جەغدکردنە لەسەرئەوەی سروشتی شتەکان نابێت لەناو
موونافەسەو تایبەتێتیو ئیندیڤیدواڵیەتدا بتوێنەوە لەبەردەم موڵکو کەسێتیدا،
بۆئەوان ئەوکاتە مرۆڤایەتی لەسروشتی خۆی دەچێتەدەرەوەو تووشی نامۆبوونو
جەنگو چاوچنۆکیەکی هەتاهەتایی دەبێت .بۆجۆن لۆک ،کە بیرمەندێکی زۆر
تاککگرایە ،هاوکێشەکە جیاوازە ،لەبەرئەوەی مرۆڤ دەبێت ئازادبێتو خاوەنی
خۆیەتی ،ئیتر هەرکاتێک دەست دەداتە هەرشتێک(هێزی کاری خۆی لەگەڵ
ئەوشتەدا تێکەاڵودەکات) ،ئەوا ئەوشتەی دەستی دەداتێو ئارەقی لەگەڵدا
دەڕێژێ ،دەکاتە/دەبێتە موڵکی خۆی.
لۆک ،پێی وایە تەمەللووک کردن لەبەرئەوەی پەیوەندی بەموڵکایەتی جەستەی
مرۆڤەوە هەیە ،لەبەرئەوە مافێکی سروشتیە ئازادبێتو موڵکی خۆی هەبێت،
لەبەرئەمەش دەتوانێتو مافی ئەوەی هەیە موڵکی تریشی هەبێت(موڵکی
تایبەتی)چەندبتوانێت .لۆک ،ئەگەرچی ئاماژەبەوەدەکات ،گوایا کەسەکان
دەبێت ئاگایان لەوانی تربێت کاتێک موڵکەبێخاوەناکان دەخەنە ژێردەستی
خۆیانەوە ،بۆئەوەی ئەوعەرزانەی خاوەنیان نیە جارێکا ،بەشی هەمووان
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بکات(ئەمەریکا باشترین نموونەی ئەمەیە ،کاتێک لەئەورپاوە دەهاتن،
عەرزەکانی هیندیە سوورەکانی(ڕەگەزە ئەسڵیەئەمەریکیەکان) داگیرکرد ،ئایا
ئەمە چۆن تەماشابکەین؟ ،چوونکە ئەوعەرزانە بێخاوەن نەبوون بەوشێوەیە).
لۆک ئاماژەش بەوەدەکات ،کەسەکان چەند دەتوانن دەست بەسەردابگرنو
بەکاربهێنن(بۆنموونە میوەوشتی لەوەجۆرە بۆخواردن) ،چوونکە پێی وایە نابێت
شتێکی وابکەن زیادەڕۆیی بکەن ،چوونکە دوایی پاشماوەکان بەفیڕۆدەچێتو
فڕێدەدرێت ،لەبەرئەوە باشترە هەمووکەسێک هەندەی ئاستوبەشی خۆی
ببات ،ئەوەندەی تێری دەکاتو دەتوانێت بەکاری بهێنێت ،بۆئەوەی نەگاتە
ئاستی بۆگەنکردنو خراپبوونو ،دواییش فڕێدانی .لەمئاستەوە لۆک وەکو
دیوێکی ئیگەلیتێریان بینراوە ،تەنانەت هەندێک پێیان وایە لۆک کاتێک بەرایی
کاپیتاڵیزمو موڵکایەتی تایبەتی دەکات خۆی تووشی ناکۆکی دەکات لەگەڵ
ئەم تێزەیەیدا.
بەهەرحاڵ ،موڵک بۆ لۆک شەرعیە تایبەتی بکرێت ،بۆنموونە لەکتێبی تریتیسی
دووەمدا لەسەر حکوومەت ،باس لەوەدەکات مرۆڤ کاتێک هێزی کاری خۆی
لەگەڵ ئەوشتانەی لەدەرەوەی خۆیدا تێکەاڵودەکات ،ئیتر ئەوشتانە دەبنە موڵکی
تایبەتی خۆی .نموونەی لێکردنەوەی سێو دەهێنێتەوە ،ئاماژەبەوەدەکات کە
مرۆڤ دەتوانێت هەندە سێولێبکاتەوە کە بیخوات ،ئیتر ئەمە ئەگەر لەچەند
ڕٶژێکدا بەکاربێت یان نا ،بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە ،ئەوسێوانە بخورێن،
خراپ نەبنو فڕێنەدرێن .کاتێک مرۆڤ ئەوسێوانە لەدارسێوەکان لێدەکاتەوە
بەدەستی خ��ۆی ،ئیتر ئەوسێوانە دەبنە موڵکی خ��ۆی ،چوونکە بەهێزی
کارو جەستەودەستی خۆی ئەوسێوانەی لێکردۆتەوە .بەهەمانشێوە ،کاتێک
پارچەعەرزەیەک پاکدەکاتەوەو ڕێکوپێکی دەکات بۆ بەکارهێنان،بۆنموونە وەکو
کێڵگەیەک ،ئیتر ئەوعەرزەیە موڵکی خۆیەتیو تایبەتە بەوەوە(.الپەڕە)٢١،
تێگەشتن لەموڵکو موڵکدارێتی بۆ بیرمەندێکی وەکو لۆک ،گرنگی زۆری هەیە
لەدیدی سیاسیو ئابووریەوە ،بێگوومان ئەمکایانەش بەشیوەیەکی سروشتی،
کاردانەوە لەسەر کایەکانی تری ژیان دادەنێن .بیرۆکەی موڵکوموڵکدارێتی وەکو
مافوڕەوایەتی لەالی جۆن لۆک ،ڕەنگە تێگەشتنبێت لەتەواوی فەلسەفەی سیاسی
ئەو لەوێنەیەکی گشتیدا ،چوونکە پەیوەندی ڕیشەیی بەئازادی خوودەوە هەیە.

بۆ لۆک ،گرنگە چی جۆرە حکومەتێکمان هەبێتو ،بتوانین لەژێریدا ئازادبینو،
هەروەها بتوانین لەژێرسایەی ئەو سیستەمەدا موڵکەکانمان پارێزراوبێتو،
ئازادیو متمانەمان گەرانتی بێت .گوومانی تیادانیە ،ئازادی بۆ لۆک گرنگیەکی
بێوێنەی هەیە لەوێناکردنەوەی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،لەبەرئەم هۆیە
تێگەشتن لەموڵکدارێتی لەالی لۆک ،پابەندە بەتێگەشتن بەخوودەوە وەکو
مرۆڤێکی ئازاد .چوونکە موڵک پابەندە بەتێگەشتن لەژیانی مرۆڤیش وەکو
موڵک(واتە جەستەکەی) .بۆلۆک ،مرۆڤ خۆی وەکو موڵکێکەو ،دەبێت بەتەنیا
خۆی خاوەنی ئەو موڵکەی خۆی بێت .ئەم تێگەشتنە لەکەسبوونی مرۆڤ
لەخۆیدا ،وەکو ئەوەی خۆی خاوەنی خۆیەتی وەکو موڵکێک ،مانایەکەی ئەوەیە
ئەوجەستەیە هی خۆیەتی کە هەیەتی نەوەک هی کەسێکی تر .ئەوکەسە خاوەنی
خۆیەتیو وەکو کرێچیەک نیەو ،ئەو بوونە ئازادوسەربەخۆیەش ،دەبێت وایلێبکات
هیچ جۆرە کۆیالیەتیەک نەیگرێتەوە .بەاڵم لۆک کاتێک خاوەنی ئەمدیدەیە،
لەهەمان کاتیشدا بەراییی تەواوەتی بۆ تەمەللوککردن دەکات ،لەگەڵ ئەوەشدا
وەکو ئاماژەی بۆدەکات ،بەداهێنانو هاتنی پارە ڕێگامان پێدەدات بتوانین
هێزی کاربکڕینو بفرۆشین لەپێناوی موڵکایەتی تایبەتیدا(مۆتۆڕێ سیستەمی
کاپیتاڵیزم).
دەبێت ئاماژەبەوەبکەین ،لۆک بەشێوەیەکی سادە تەماشای بیرۆکەی موڵک
ناکات ،بەڵکو بەشێوەیەکی قووڵ تەماشای موڵک دەکات،چوونکە بۆئەو
ئایدیای موڵک ،وەکو ووتمان پەیوەندی ڕیشەیی بەجەستەی مرۆڤەوە هەیە،
جەستەی مرۆڤیش وەکو خوودێکی ئازادو سەربەخۆ یان تایبەتی دەکرێت .بەم
تێگەشتنەی لۆک ،لەئاست نرخوبەهای جەستەو موڵک لەوناوکۆییەداو ،گرێدانی
ژیانی مرۆڤو ژیانی لەناو کۆمەڵگاداو ،هاوکێشەی سیاسەتو حکوومەتو یاساش،
ڕەنگە ئەم جیهانبینیانە لۆک بکات بەگرنگترین بیرمەندی سیاسی ڕادیکاڵ،
وەکوهێنانی بیرۆکەو بیرکردنەوەی نوێ لەئاستی بەرپەرچدانەوەی پاشخانی
سیستەمی پەیرتریارکیو ئاینی .لۆک ،لەسیاسەتەدا بەهەمووشێوەیەک دژایەتی
تیۆریو پراکتیزەی جیهانی پەیرتریارکی دەکات ،بەهەمان ستونیش دژایەتی
فەلسەفەی سکوالستیکی ئەوسەردەمەی خۆی دەکات ،کە فەلسەفەی دیکارتی
پێشڕەوی بووەو نمایشی ک��ردوە .لەگەڵ لۆکدا ،دوالیزمی دیکارتی(ڕۆحو
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جەستە) ،وە (ئایدیای غەریزەیی) ،بەتەواوەتی دەکەوێتە بەرهێرشو ڕەخنەوە.
ئەگەر نووسینی کتێبی “یەکەموو دوومیش لەسەرحکوومەت” وەاڵمدانەوەبێت
بۆ ڕۆبێرت فێڵمەر ،لەمەڕ موڵکو حکوومەتو سیاست ،ئەوا نووسینی کتێبی
“دەرب��ارەی تێگەشتنی مرۆڤ” دژایەتیکردنو ڕەخنەکردنی دیدی دیکارتیو
ئەوپاشخانە سکوالستیەکەیە مێژووی بیرکردنەوەی ڕۆژئاوای داگیرکردبوو.
ل��ۆک ،زۆر بەتووندی ،وەهەوڵی گ��ەورەی ئەوەیە باکگرواندی فەلسەفەی
سکوالستیک لەبنەوە هەڵبتەکێنێتو ،بیرۆکەی نوێ بهێنێتە ناو مێژووی
فەلسەفەوەو ،عەقڵ لەناو هەستە زۆر ئیمپریکیەکەیەدا دابنێت .بەگشتی ڕووی
مەعریفە(ئیپستیمۆلۆجی )دەگۆڕێت ،ئەویش بەوەی مرۆڤ لەگەڵ مەعریفەدا
لەدایک نابێتو شتێکی غەریزەیی نیە لەئەزەلەوە هەیبێت ،یان لەواقیعێکی
جیاوازەوە مەعریفەی پێبگات ،جیاواز لەواقیعی ئێمەی مرۆڤ(وەکو فۆرمەکانی
ئیفالتوون) ،وەکو دەڵێت مێشکی مرۆڤ وەکو “پەڕەیەکی سپی وایە” لەگەڵ ژیانی
لەناو ئەمجیهانەدا ”،ئەزموونەکانی پڕی دەکاتەوە” .ئەمە بۆخۆی گەورەترین
گوورزە لەڕاشیناڵیزم ،ئەمدیدەی لۆک بەئیمپریسیزم بەناوبانگە ،وەهەروەها
بەباوکی ئەم ڕێچکە فەلسەفیە دادەنرێت .لەگەڵ ئەوەشدا لەبەرئەوەی ئەودیدە
لەبیرکردنەوەی مەتریالیانەوە نزیکە ،پێی وایە هەرشتێک لەناومێشکماندا هەیە
بەرامبەر شتەکانو دونیاو سروشت ،بریتین لەجیهانی دەرەک��ی ،وە ناویان
لێدەنێت “ئایدیا” ،بەمە بوونی هەرئایدیایەک لەدەرەوەی ڕەنگدانەوەی بوونی
ئێمە لەناودونیادا نیە ،کە ئاماژە بەدووتێزدەکات ،ئەوانیش هەستەکانماننو
هەروەها ڕەنگدانەوەیان لەناومێشکمانان .ئەم ئایدیایانەش ،کتوومت وەرگێڕانی
دونیای مەتریالو شتەکانی دەوروبەرمانە لەدەرەوەی مێشكمانا ،واتە شتێک نیە
لەناومێشکمانا وەکو ئایدیایەک هەبنو لەناو سروشتدا وەکو ئابجێکتێک بوونیان
نەبێت ،ئەمەش پابەندە بەزمانو ناونانی شتەکانەوە لەپێشکەشکردنیانا ،یان
دەربڕینەکانمانا ،فەلسەفەی زمانی لۆک هەر لەمئاستەوە ڕێچکەوەردەگرێت.
لۆک ،ئەم دیدە شۆڕشگێڕە فەلسەفیەی لەناو هزری سیاسیشدا بەرپاکردوە،
کە دژی تەواوی سیستەمی پەرتریارکیەتو مۆنارکیەتە ،چوونکە گرنگیەکی
بێهاوتا بەخوود دەدات .لۆک ،باسی ئازادی تاکەکس دەکاتو ،زۆر ڕەخنەگرێکی
ڕادیکاڵە لەبەردەم دەستی حکوومەت بۆ ناوژیانی تایبەتی مرۆڤ(لۆک وەکو

باوکی ڕێچکەی لێبەرتێریان دەبیندرێت) ،لەبەرئەوە دەسەاڵت نابێت ڕەهابێتو،
دەبێت دابەشبکرێتو چاودێری بکرێت لەوەی چێدەکاتو چیناکات ،حکوومەتیش
نابێت خۆی بەباوکی هاواڵتیان دابنێت ،بەڵکو ئیشی ئەوەیە موڵکی تایبەتی
هاواڵتیەکانی بپارێزێت ،تەنانەت ئاماژە بەوەشدەکات خوودەکان لەئاستی
باجداندا ،ئەگەر بەقبووڵکردنی خۆیان نەبێت ،ئەوا مافی خۆیانە باجنەدەن.
چوونکە ئەوکاتەی باجدەدەن بەبێ ئەوەی پرسیاریان لێکرابێت ،وەکوئەوەیە
دەستدرێژی بکرێتە سەر ئەو ئازادیەی هەیانە ،فەیلەسووفی هاوچەرخ( ڕۆبێرت
نۆزیک) بەشێوەیەکی زۆر ڕادیکاڵ بەرگری لەمدیدە دەکاتو تەنانەت باجدانی پێ
کارپێکردنی زیادەیە ،یان وەکو دزی وایە لەالیەن حکوومەتەوە.
لۆک ،ئازادی تاکەکەس لەخاوەنبوونی خۆیدا دەبینێتو ،هیچ هێزێکی تری
بەسەردا ناسەپێنێتو نابینێت ،بێجگە لەبوونی ئەو کەسەنەبێت وەکو خاوەنی
جەستەی خۆی .لەبەرئەمە ،بیرۆکەی موڵک وەکو خاوەندارێتی کەس بەسەربونی
خۆیەوەتی لەالی لۆک ،حاڵەتێکی جەوهەری هەیە .لەمئاستەوە ،لۆک وەکو
بیرمەندێکی زۆر جیاواز لەو ترادیسیۆنەی لێوەی دێتو بیردەکاتەوە ،مۆدێرن،
تەنانەت زۆر ڕادیکاڵیش لەکاتوسەردەمی خۆیدا ،بەرامبەر جیهانبینیە سیاسیو
کۆمەاڵیەتیەکان ،تاکەکەس بۆ لۆک دەبێتە چەقی بەرگریکردنی پڕۆژەی
سیاسیو فەلسەفی .لۆک لەکتێبی تریتیسی دووەم لەسەر حکوومەت ،لەبەشی
‘لەسەرموڵک’ ،لەپەرەگرافی بیستوحەوتدا دەڵێت”،هەموومرۆڤێک موڵکدارێتی
خۆی هەیە لەکەسبوونی خۆیدا .هیچ کەسێک ڕەوای��ەت��ی بەسەریەوەنیە
بێجگەلەخۆی نەبێت” ،هەروەها دەڵێت”،هێزی کاری جەستەکەی ،وەئیشی
دەستەکانی خۆی ،بەرهەمی خۆیەتی( ”.پەڕە)١٩،
ئەگەر مرۆڤ خۆی وەکو موڵکی خۆی ببینێتو مانای ئ��ازادی لەالی خۆی
بێت(تەنانەت مرۆڤ ئازادە وەکو سروشتی خۆی لەالی لۆک ،لەمەدا نزیکە
لەڕۆسۆو مارکسەوە ،تەنانەت کانتیشەوە) ،ئەوا لۆک بەرپەرچی ئەودیدە
کۆنەخوازە دەداتەوە ،مرۆڤ چۆن بینراوە ،هەروەها بۆ بوونو مانای دەسەاڵتو
حکوومەتیش هەمان خوێندنەوەی ڕادیکاڵی هەیە .دیدوبۆچونەکانی لۆک،
وەاڵمدانەوەیە بۆ دونیای کۆنخوازیو ،پەیرتریاریکو ،سیاسەتی ڕەهاگەری
مۆنارکی ،بەتایبەتی وەاڵمی بیرمەندی وەکو هۆبز دەداتەوە ،لەئاستی ئەوەی
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ئێمە چۆن بچینە ناوپەیمانی کۆمەاڵیەتیەوە ،چۆن بتوانین ئازادبینو ،سنووریش
بۆدەسەاڵتی ئەوحکوومەتە دابنێین کە بەسەرمانەوە دەبێت .لەبەرئەم هۆیانە،
کەسبوون وەکو موڵکبوون ناوکۆیی دەکات ،بەاڵم پێموایە ئەم کەسبوونە
لەئاستێکی ناوەکیدایە ،چوونکە کاتێک ئاماژە بەتەمەللوک کردن دەکات،
لەدەرەوەی هێزی کەسەکاندا ئاماژەیان بۆ دەکات ،بەاڵم کاتێک هێزی کاریان
لەگەڵدا تێکەاڵودەکەین ،ئیتر دەبنە موڵکی تایبەتی.
ئەگەر بوونی حکومەتو بەڕێوەبردنی واڵت ،هەر ئەرکێکی هەبێت لەالی لۆک،
ئەوا پاراستنی مافی هاواڵتیانو مافی موڵکەکانیانە ،نەوەک حەرامکردنی ژیانیان.
لەپەرەگرافی سەدوبیستوچواردا دەڵێت ”،مەزنترینو بەرزترین کۆتاییەک
هەبێت ،بەوشێوەیەی ،ئاستی یەکێتی مرۆڤەکان لەناو موڵکی-گشتیدا(کۆمۆن-
وێڵپ)،هەروەها خۆبینینەوە لەژێر سێبەری حکوومەت ،پاراستنی موڵکەکانیانە”
(سەرچاوەی پێشو.)٦٦ ،
شایستەی ئاماژەبۆکردنە ،کاتێک لۆک بوونی تەمەللووک دەگەڕێنێتەوە بۆ
هێزی کاری مرۆڤ(لەیبەر)،بەومانایەی موڵکی تایبەتی سەرچاوەکەی دەوڵەت
یان یاسانیە ،بەڵکو هێزی کاری مرۆڤە کە وەدەستی دەهێنێت .واتە ئەوەی
لەژێرسایەی دەوڵەتدا هەیەو دەبێت تەنیا پاراستنێکی یاساییەو تەواو ،بەاڵم
ئەمە بۆ یەکێکی وەکو عەمانۆئیل کانت بەتەواوی بەپێچەوانەوەیە .کانت پێی
وایە تەمەلووک بەراییکردنە لەپەیمانی کۆمەاڵیەتیدا ،چوونکە کانت پێمان
دەڵێت ئاشکرا نیە چۆنو کەی ئەو موڵکە وەدەستهێنراوە .وەکێشەی لەگەڵ
یەکەم ساتی تەمەلووکدا هەیە ،ئەویش کە چٶن کەسێک بۆیەکەمجار موڵکێکی
بێخاوەن دەکات بەناوی خۆیەوەو ،دەڵێت ئەوە موڵکی “منە” ،ئەمە بۆلۆک
ڕەنگە لەوەدا بگیرسێتەوە ،کە پێی وایە مرۆڤ ئازادەو هەروەها درێژەپێدەری
موڵکی باووباپیرانێتی(ئینتایتڵمێنت) .بەکوورتی تەمەللوک بۆلۆک پابەندە
بەهێزی کارەوە ،بۆ کانت بەپەیمانی کۆمەاڵیەتیو دەڵەتەوە ،چوونکە موڵک
خوودی یاساو دەوڵەت زەرووری دەکات( لەسەرکانت)٧٤،
دەبێت ئەوەبوترێت ،ئەگەرلۆک لەپشت ئازادیو پاراستنی مرۆڤەوەیە وەکو
خوودو وەکو موڵکی خۆی ،بەهەمووشێوەیەکیش لەپشت لۆردو موڵکدارو
کاپیتاڵیستەکانەوەیە ،ئەگەرچی بۆخۆی لەخێزانێکی دەوڵەمەند لەدایکبوەو

خاوەن کۆیلەشبوونە .بۆنموونە ،لۆک وەکو مارکس نیە  ،جۆرە فەیلەسووفێک
نیە شیوەن بۆهەژاران بکات ،ئەگەرچی فەیلەسووفی یاخیبوونو شۆڕشیشە،
بەاڵم نەوەک شۆڕشی وەکو ئەوەی مارکس دەیەوێت ،یەکسانیەکی گەردوونی.
تەنانەت خوودی مارکس کانت بە”فەیلەسووفی سیاسی شۆڕشی فەڕەنسی”
ناودەبات(لەسەرکانت ،)٧٢ ،وەکانت کاریگەری بەسەر مارکسەوە هەیە .بەاڵم
زۆرن ئەو سکاڵەرانەی ،کانت وەکو لۆک بەفەیلەسووفی شۆڕشی ئەمەریکی
دەبینن زیاتر لەشۆڕشی فەڕەنسی ،چوونکە شۆڕشی فەڕەنسی زیاتر جەغد
لەسەر کایەی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی دەکرد ،بەاڵم کاتێک شۆرشی ئەمەریکی
زیاتر سیاسی بوو ،جەغدی زۆر لەسەر ئازادی تاکەکەس دەکردەوە .بۆلۆک،
مرۆڤ دەبێت ئازادبێت ،لەهەرکاتێکدا هەست بەغەدرو بێڕیزی بکات لەالیەن
حکوومەتەکەیەوە ،ئەوا”مافی هاواڵتیانە شۆڕش بکەنو بەگژ سیستەمەکەدا
بچنەوە”(لۆک) .چوونکە ئەوحکوومەتەی بەوشێوەیە لەسنووری دەسەاڵتی خۆی
دەردەچێتو ڕێزی یاساو هاواڵتیەکانی ناگرێت شایستەی البردنە بەهەمەووجۆرێک.
ئەگەرچی زمانی لۆک ،زمانی بەکارهێنانی خەڵکیە ،هەروەها ناوکۆییەکی
یەکسانانەیە بۆ ه��ەم��ووان ،ب��ەاڵم لەناوەڕۆکدا ب��ەرژەوەن��دی هاواڵتیە زۆر
دەوڵەمەندەکانی لەخۆدەگرێت .ئەگەرچی لۆک ڕەخنەی تووندوزۆری سیستەمو
بیرکردنەوەی پەیرتریارکی دەک��ات ،ب��ەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هاواڵتیەکانی
لۆک ئەوهاواڵتیانەن کە خاون موڵکنو ،دەوڵەمەندەکاننو ،تەنانەت تەنیا
پیاوەکاننو(ڕەگەزی سپی) ،چوونکە تەنیا ئەوان هاواڵتینو ،توانای دەنگدانیان
هەیەو ،چاالکنو ،دەسەاڵت بەدەستن .بەمانایەکی تر ،ئەو حکوومەتو سیستەمەی
لۆک پێی باشە ،ڕاستە جۆرە حکومەتو سیستەمێکە ،دەبێت ئازادی تاکەکانو
هەروەها موڵکەکانیشیان وەک مافوڕەوایەتی بپارێزێت ،بەاڵم تاوەکو خاوەن
موڵکو بەهێزو دەوڵەمەند پارێزراوە ،ئەوانی تر لەدواوەدەبن .بەدیدی مارکسو
ئەنگلزیش ،لۆک لەبەرئەوەی ڕێگا بەکاپیتاڵیزم دەدات وەکو باشترین سیستەم
بۆ مرۆڤ لەئاست ئازادیەکانیدا ،ئیتر بەهەمووشێوەیەک هەژارانو پرۆلیتاریای
لەخەیاڵدانیە ،بەڵکو تەنیا بەرژەوەندی بورجوازیەتی لەخەیاڵدایە ،بۆ مارکسو
ئەنگڵسیش ،دەوڵەمەندەکان ئەوچینە بەدەسەاڵتەن ،هەموشتێ لەپێناوی
خۆیاندا بەکاردەهێننو ،حکومەتیش لەژێردەستی خۆیاندا دادەنێن .ئەنگڵس،
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لەمئاستەوە ،بەلۆک دەڵێت” لەهەردووک کایەی سیاسەتو ئاینیشدا ،تەنیا مناڵی
مووساوەمەکردنە بۆ هێشتنەی دونیای چینایەتی”(مارکسو ئەنجلس )٧٦٤،ئەمە
ڕاستیەکەی دیارە ،چوونکە لۆک ناعەدالەتی ناو سیستەمی کاپیتاڵیزمی بەالوە
ئاساییە ،چوونکە ئێمە هەموو کەسی تاکین ،لەبەرئەوە لەیەک ناچین لەئاستی
تواناو زیرەکیو بلیمەتی سروشتی وەکو ماف.
قسەکردن لەسەر بابەتی موڵکوموڵکدارێتی لەالی لۆک بابەتێکی ئێجگار فراوانو
بەئیمکانبوونە بۆ بەدواداگەڕانی ئەکادیمی،چوونکە لەبابەتی موڵکەوە ،یەکێک
دەتوانێت قسە لەسەرلۆک بکات بەقسەکردن لەسەر کارو ڕەنجوبازووی مرۆڤ،
بوونی بازاڕی ئازادو ،هەروەها بیرۆکەی بەفیڕۆنەدان یان زیادسەرف نەکردن،
قسەکردن لەسەر دی��اردەی بوونو هاتنەکایەی پارەو ،دواییش کاپیتاڵیزمو
ناعەدالەتی ناوئەوسیستەمەی لەسەر خوودی موڵکایەتی تایبەتی دەروات
بەڕێوە ،کە ئەو ناعەدالەتیە بۆ لۆک بەرایی دەکرێت.
سەرچاوەو سروشتی موڵکی تایبەتی دەگەڕێتەوە بۆ هێزی کار لەالی لۆک .لۆک،
پێی وایە کارکردن ڕەگەزێکی جەوهەریە بۆ وەدەستهێنانی موڵک ،لەمخاڵەدا
مارکس لەلۆکەوە نزیکە ،بەتایبەتی گواستنەوەی سروشتی موڵکدارێتی گشتی
بۆ موڵکدارێتی تایبەتی ،کە بۆ مارکسو ڕۆسۆش ،مرۆڤ لەسروشتی ئەسڵی
خۆی نامۆدەبێتو ئارەزووی چاوچنۆکیو هەستی داگیرکردنو بەتایبەتیکردنی
شتەکانی لەالی گەاڵڵەدەبێت .بەاڵم دیدی لۆک ،ئاسانو هاکەزایی نیە لەئاست
تەماشاکردنی موڵکەوە ،دیارە بەبەکارهێنانی چەمکی موڵک بۆلۆک  ،بەمەبەستی
فراوانی پاراستنی ژیانی کەسەکان“ ،ئازادی ،ژیانو ،موڵکەکانی”( تریتیسی
دووەم )٤٦ ،دەگەیەنێت.
لۆک ،بەڕەخنەگرتن لەبیرکردنەوە زۆر تەقلیدیەکانی ڕۆبەرت فێڵمەردەستپێدەکاتو
بەناوبانگە ،وەئەمەش دەروازەی باسکردنی دیدەکانی لۆکە بۆ ئەو جیاوازیە زۆر
بنەڕەتیانەی لەنێوانیاندا هەیە وەکو دوو دونیابینی زۆر جیاواز .لۆک وەکو
مۆدێرنێکو لیبراڵێک دژایەتی پەیرتریارکیو دیدی فیوداڵی دەکات لەپێناوی
بەسەنتراڵکردنی خوودگەرایی .لۆک ،زۆر بەتووندی ڕەخنەی دیدوبۆچوونەکانی
ڕۆبێرت فیڵمەر دەکاتو ،ت��ەواوی ئایدیاکانی بەتاڵدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی
ئارەقەیەکی تیۆری ئەوتۆ بڕێژێت ،چوونکە ،وەکو کێڤین ل.کۆپ دەڵێت”،

ڕاستە ،فێڵمەر نەسپینوزایە ،وە نەدیکارتە .نووسینەکانی هەرگیز ناتوانن بگەنە
ئاستی ئەوان وەکو میتافیزکو جیۆمەتری ،بەڵکو بەبەردەوامی نووساوە بەتیۆری
سروشتی دیڤاینەوە ،کاتێک لۆک هەرگیز مامەڵەیەکی تیۆریانەی لەگەڵدا
ناکات”( دیڤید ک��ۆپ ،)٩٢،چوونکە ئەوئارگیومێنتەی دژی فیڵمەر پەربای
کردوە ،ئارگیومێنتێکی چەند ئاسانیش بووبێت ،بەاڵم هەرگیز لەنرخوبەهای
کەمناکاتەوە ،بەتایبەتی لەناوکۆییە مێژووییەکەیدا .وەکو کاردانەوەیەکی تووند
لەدژی ڕۆبەرت فێڵمەر ،لۆک کتێبی تریتسی یەکەم دەنووسێت ،ئەم کتێبە
وەاڵمدانەوەی دێڕ بەدێری کتێبەکەی ئەوە ،لەوکاتەدا تەنانەت لەبەرترسی
خۆی ،لۆک ڕادەکات بۆ هۆڵەندا .کتێبەکەی فیڵمەر بەناوی(پەیتریارکەوەیە،
یان دەسەاڵتی سروشتی پاشاکان ،لەساڵی  ١٦٨٠چاپکراوە) .تریتیسی دووەمی
لۆکیش ،هەربەهەمان شێوە ،هەرلەسەرەتاوە بەزەقی دژایەتی دیدەکانی دەکات.
شەڕی لۆک لەسەر ئازادیە ،لەبەرئەوە تەواوی سیستەمەکەی فیڵمەر لەدوو دێڕدا
کوورتدەکاتەوە ،ئەوانیش”،هەمووحکوومەتێک مۆنارکیو ڕەهایە” ،هەروەها”هیچ
مرۆڤێک بەئازادی لەدایک نابێت”(دەیڤید کۆپ.)٩١،
ڕۆبێرت فیڵمەر ،لەکتێبەکەیدا بەهەمووشێوەیەک بەرگری لەناوەڕۆکی مۆنارکیو
پاشایەتیو دیدی کۆنی ئاینی دەکات ،لەپێناوی هێشتنەوەی سیستەمی یەک
پیاوی ،نەوەک سیستەمێکی کراوەی هاواڵتیان مافیان هەبێتو ،بتوانرێت دەسەاڵت
چاودێری بکرێتو ،خوودی ئەودەسەاڵتە دابەشبکرێتو بااڵنسبکرێت .لەبەرئەم
هۆسەرەکیانەیە ،دژایەتی قووڵی تەواوی بیرکردنەوەکانی فیڵمەردەکات.
بەالی ڕۆبێرت فیڵمەرەوە ،گوایا “ئادەم” دەبێت دەسەاڵتی ڕەهای هەبێت بەسەر
تەواوی موڵکی ئەمجیهانەوە ،چوونکە یەکەم مرۆڤەو خوا دروستی کردوە،
لەبەرئەوە بەشێوەیەکی سروشتی مافی ئەوەی هەیە هەموو جیهان وەکو موڵکی
خۆی بخاتە ژێردەستی خۆیەوە .فیڵمەر ،بەهەمووشێوەیەک دەسەاڵتی مۆنارکی
بەسروشتی دەبینێتو ،هەروەها پێی وایە ئەودەسەاڵتەش درێژکراوەی دەسەاڵتی
خوایە لەسەر زەوی ،جالەبەرئەوەی دەسەاڵتی خوایە ،ئیتر مرۆڤ بۆی نیە هیچ
پرسیارێکی تیادابکات ،بێجگە لەملکەچکردن نەبێت بۆ حکوومەتی مۆنارکی.
هەروەها مۆنارکو پاشاکانیش وەکو” ئادەم” دەسەاڵتی سروشتیان لەخوادوەیەو،
دەبێت تەواوی دەسەاڵتیان لەژێردەستدابێت بەبەردەوامی .لۆک پێی وایە ،فیڵمەر
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بەهەمووشێوەیەک هەڵەیەو پڕمەترسیە ،وەدەبێت ڕەخنەی ڕیشەیی بکرێتو
بەتاڵبکرێتەوە لەهەموو ئایدیاکانی ،چوونکە بەوکارەی بەرگری لەسیسەتەمی
مۆنارکی دەکات ،وەمافوڕەوایەتی پاشایەتی دەسەپێنێت بەسەرماندا وەکو
دەسەاڵتێکی ڕەهاو هەتاهەتایی .ئەمجۆرە بیرکردنەوەو بەراییکردنەش ،بۆلۆک
دژە ئازادیەو دژە مافە سروشتیومەدەنیەکانە وەکو تاکو کۆمەڵگاش ،ئەوەی
دەیسەپێنێت تەنیا دەسەاڵتی زۆرو ڕەهای مۆنارکوپاشاکانە.
لۆک ،لەخوێندنەوەی ڕۆبێرت فیڵمەردا ،پێی وایە ئەگەر “ئادەم” یەکەم مرۆڤی
ناو ئەمجیهانەبێت ،ئەوا دەبێت ئەمجیهانە لەژێردەستی ئەودابووبێتو مابێتەوە،
چوونکە یەکەم مرۆڤەو خوادروستی کردوە .بەهەمانشێوە ،یان تەواوی جیهان
لەژێردەستی مۆنارکێکدابووبێت هەتاهەتایە ،چوونکە مافی بەسەر جیهانەوە
هەیە بۆ تەمەللوککردنی بەشێوەیەکی ڕەها ،بەاڵم ئەوەی لەجیهاندا دەیبینینو
ئەزموونی دەکەین بەپێچەوانەوەیە .بەکوورتی ،ئەوەی فیڵمەر دەیڵێتو بەرگری
لێدەکات ،سەروەرکردنی پاشاو لۆردەکانە بەسەر تەواوی کۆمەڵگاوە ،لۆک
ئەمەی پێ خراپەوهەڵەیە .لۆک ،دەڵێت تەنانەت لەناو کتێبی ئاینیشدا(بایبڵ)
شتی وای تیادا نەهاتوە ،گوایا خوا هەموو دونیای دابێت بەئادەم ،یان تەنانەت
باوکی وەکو سەرچاوەی هێزی ڕەها بینیبێت بەسەر ژنو منداڵەکانیەوە ،پێی
وایە کاتێک خوا ئادەمی دروستکردوە ،باوکایەتیو خێزان بەدوای ئەوەدا هاتوون.
لۆک ،پێی وایە خواوەند جیهانی دروستکردوەو بەخشوێتی بەهەموو ڕەگەزی
مرۆڤایەتیو ،دواییش سەبەبو عەقڵی داوە بەمرۆڤەکان بۆئەوەی بتوانن بەکاری
بهێنن وەکو مرۆڤ لەبۆئاسانکاری ژیانیان .لێرەدا حاڵەتی سروشتی و عەقڵ
لەئارادایە بۆ لۆکو ،ئەمەش پەیوەندی بەبیرۆکەی تەمەلووکەوە هەیە.
لۆک ،لەبەشی بیستوشەشدا دەڵێت”،خوا ،تەواوی جیهانی داوە بەمرۆڤایەتی
وەکو یەک ،هەروەها عەقڵیشی داونەتێ بۆبەکارهێنانی لەپێناوی باشترین
ژیاندا ،هەروەها بۆ ئاسانکاری ژیانیان ”.هەروەها دەڵێت“ ،هیچ کەسێک
لەئەسڵەوە دەسەاڵتی تایبەتی نیە ،جیا لەتەواوی ڕەگەزی مرۆڤایەتی” (
هەمان سەرچاوەی سەرەوە )١٩،لۆک ڕەخنەی فیڵمەر دەکات لەسەر ئەوەی
گوایا ،شتێک لەئەسڵەوە هەبێتو هەیە لەنێوان خواو ئادەمدا ،وەئەمە والەئادەم
دەکات دەسەاڵتی تایبەتی بەسەر تەواوی موڵکایەتی جیهانەوە هەبێت .لۆک

بەپێچەوانەی فیڵمەرەوە ،پێی وایە خوا جیهانی درووستکردوە بۆ ئەوەی تەواوی
مرۆڤایەتی بتوانن تیایدا بژینو کەڵکی لێوەربگرن وەکو یەک .لەبەرئەم هۆیەیە،
خوا جیهانی دروستکردوە ،هەروەها سەبەبیشی خستۆتە بەردەم مرۆڤ بۆئەوەی
بتوانێت بەکاری بهێنێتو ژیانو جیهانی خۆی تیادا ئاسانبکاتو ببات بەڕێوە.
بەمدیدەبێت ،لۆک ئەسڵی موڵکایەتی لەناوکۆییەکی گشتیدا تەماشادەکات
نەوەک تایبەتیدا ،بەاڵم کاتێک باسی کارکردنو(لەیبەرو) ،باشکردنو ئامادەکردنی
زەوی��وزاردەک��ات ،دەمانخاتە ب��ەردەم تەمەللوکی تایبەتیەوە ،چوونکە لۆک
سەرچاوەی تەمەللوککردن بەبیرۆکەی کارکردنەوە دەبەستێتەوە .مارکسیش،
لەمئاستەوە ڕەنگە کەڵکی زۆری لەلۆک وەرگرتبێت بۆ تیۆریەکانی لەسەر
لەیبەرو نرخوکارکردن .چوونکە بۆلۆکو مارکسیش ،مرۆڤ موڵکی تایبەتی
نەبووە ،بۆلۆک خوا دونیای داوە بەهەموو مرۆڤایەتی ،بۆمارکس ئەوەی هەیە
فاکتی مێژووەو ،ئەمەش مێژووی مەتریالی دایەلەکتیکە .لەکاتی کارکردندا
تەمەلووک دێتەکایەوە ،واتە کاتێک شتێک بەرهەمدەهێنین(کاری بۆدەکەین)
ئیدی ئەو شتە دەبێتە موڵکی خۆمان .جیاوازی لۆکو مارکس لەدۆزینەوەی
سیستەمو چارەسەرکردنی کێشەکاندایە ،لۆک بۆ ئازادی سیاسیەو ،بۆسیستەمی
موڵکایەتی تایبەتیەو،هەروەها پارە بەداهێنانێکی جەوهەریوباش دەزانێت(ئەمە
بەپریڤیسیۆ بەناوبانگە) ،لەبەرخاتری ئەوەی خۆراکی زۆر نەگەنێتو بەکاربێتو
بفرۆشرێت ،هەروەها بەکرێگرتنی بازووی ئەوانەی کاری خۆیان دەفرۆشن
لەبازاڕدا(ئەگەر ئەمە ناعەدالەتی بێت ئەوا ئاساییە بەالی لۆکەوە) .بەاڵم بۆ
مارکس ئازادی تاک لەژێر عەدالەتی کۆمەاڵیەتیەوە ،هەروەها موڵکایەتی تایبەتی
بەناعەدالەتیو تەغەڕووبی مرۆڤ دەبینێت ،لەبەرئەوە پێی وایە ئەوسیستەمە
لەبەر تەواوی ناعەدالەتیەکانی ناتوانێت بمێنێتەوەو ،خۆی خۆی هەڵدەدەکێنێت
لەبناغەوە ،وەدەبێت شوێن بۆ کۆمۆنیزم چۆڵبکات.
خاڵی گرنگ لەڕەخنەکردنی لۆک بۆ فیڵمەر ،ئەوەیە حکوومەت درێژکراوەی
دەسەاڵتی خواوەند نیە ،وەهەروەها ئادەمو پاشاکانیش دەسەاڵتی سروشتیو
ڕەهایان بەسەر موڵکوبەروبوومی ئەم زەویەوە نیە بەوشێوەیە ،بەڵکو خواوەند
جیهانی داوە بەهەمووکەسەکان وەک یەک ،ئەمە ڕمانی تەواوی بیرکردنەوەو
پراکتیزەی پەیرتریارکیەتە لەزۆربوارەکانی ژیاندا ،ئیتر ئەگەر ئابووری،
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سیاسی ،یان کۆمەاڵیەتی بێت .چوونکە لۆک دەنگدانەوەیەکی کراوەو تەنانەت
فەمینیستیشی تیادایە ،بەاڵم ئەمە ئەوەناگەیەنێت لۆک خاڵی بێت لەهەستی
پەرتریارکی.
جالێرەدا ،لەبەرئەوەی لۆک ڕەخنەی ئەودیدەکۆنە دەکات ،گوایا پێی وایە
جیهانو موڵکو بەروبوومی ناوی بەرهەمی تەواوی مرۆڤەکانەو ،خوا نەیبەخشیوە
بەئادەم ،یان بەپاشایەک ،یان بەکەسی تایبەتی .لێرەوە پرسیاری جەوهەری
دێتە کایەوە ،لۆک خۆی ئەوپرسیارە دەکات ،لەسەرەتای ئەوچاپتەرەی لەسەر
موڵکە ،لەکتێبی دووتریتسی لەسەرحکوومەت ،ئەویش :ئایا موڵک چۆن دەکەوێتە
ژێردەستی تاکەکەسەوە؟ دەڵێت ،ئەگەر خواوەند جیهانی دروستکردبێتو دابێتی
بەئادەم ،ئەوا موومکین نابێت جیهانێکی گەورە لەژێردەسەاڵتی مۆنارکێکدا
بێت هەتاهەتایە ،بەاڵم ئەگەر جیهانی دروستکردبێتو بەخشیبێتی بە تەواوی
مرۆڤایەتی ،ئەی ئایا چۆن چۆنی موڵک تایبەتکراوە؟ ئەمە پرسیارێکی
جەوهەریەو ،لۆک زۆر زیرەکانە وەاڵمی دەدات��ەوە ،ئیدی ئەگەر وەاڵمەکەی
لۆک تینوێتیمان بشکێنێت یان نا ،ئەویش بریتیە لە کارکردن(لەیبەر) .بۆ
لۆک ،تەمەللوکردن واتە تایبەتکردنی موڵکی مرۆڤ ،ئەویش پابەندە بەهێزی
کارەوە .لەپەرەگرافی بیستوحەوتدا دەڵێت“ ،کاری جەستەکەی خۆی ،وەکاری
دەستەکانی خۆی ،ئەگەر بەوشێوەیە بڵێین ،بەتەواوەتی هی خۆیەتی .ئیدی
هەرشتێک ،خۆی الیبردبێت لەدەرەوەی حاڵەتی سروشت ئامادەی کردبێت ،وە
بەجێی هێشتبێت تیایدا ،کاری خۆی لەگەڵ تێکەاڵوکردوە ،وەلەگەڵ شتێکدا
یەکانگیری کردبێت کە هی خۆیەتی ،ئیتر بەوشێوەیە دەیکاتە موڵکی خۆی”.
(لۆک)١٩،
بەمانایەکی ت��ر ،ئەوشتانەی لەناو سروشتداهەن تەمەللوکی تایبەتیان
بەسەرەوەنیە ،وەهیچ ئادەمێکیش دەسەاڵتی بەسەرەوە نیە بەتایبەتی ،چوونکە
خوا بۆهەمووانی دروستکردوە .بەاڵم کاتێک یەکێک توانی پارچەعەرزەیەک
پاکبکاتەوەو بیکێڵێت ،ئامادەیبکات بۆ بەرهەمهێنان ،یان وەکو دەڵێت”،ڕەنجی
خۆی لەگەڵ ئەوشتەدا تێکەاڵوبکات” ،ئیتر ئەو پارچەعەرزەیە دەبێتە
موڵکی ئەوکەسەخۆی .لۆک ،بیرۆکەی تەمەللووککردنی تایبەتی بۆ موڵک،
لەگەڵ بیرۆکەی جەستەی مرۆڤدا بەرجەستەدەکاتەوەو سەرچاوی موڵکیش

بەکارکردنەوە دەبەستێتەوە .چوونکە ئەگەر ئێمە خۆمان خاوەنی جەستەی
خۆمان بین ،ئەوا کەسێکی ترمان بەسەرەوەنیە خاوەنمانبێت ،هەروەها ئەگەر
ئێمە خۆمان خاوەنی خۆمانبینو شتێک بەهەمان دەستوبازوی جەستەی خۆمان
بکەین ،ئەوا خۆمان دەبینە خاوەنی ئەوشتەی کارمان بۆکردوە .کارکردن(لەیبەر)
سەرچاوەی یان ئەسڵی داهێنانی موڵکایەتی تایبەتیە بۆ لۆک(.خوێندنەوەی
کتێبی هەلوومەرجی مرۆڤی ،هانائاڕێنت بۆئەم باسە گرنگە ،چوونکە گرنگی زۆر
بەلەیبەر دەدات لەالی مارکسو ڕەخنەی تووندی دەکات)
بۆلۆک ،کاتێک مرۆڤ هێزی خۆی لەگەڵ هەرشتێکدا تێکەاڵودەکات(وەکو
لێککردنەوەی چەندسێوێک ،یان تەختکردنی پارچەعەرزەیەک) ،ئەوچەندسێوە،
یان ئەوعەرزەیە وەکو بەرهەمی خۆی لێدێت ،وەلەبەرئەوە دەبێتە موڵکی
خۆی .لۆک ،ئەوەشمان پێدەڵیت کە سنووری تێکەاڵوکردنی هێزی کار لەگەڵ
هەرشتێکدا ،دەبێت وابێت کە ئەنجامێکی گوونجاوی هەبێت(وەک بڵێێ بیرۆکەی
چاوچنۆکی لەمێشکدابووبێت) ،بەاڵم ئەمبیرۆکانە هەندە گرنگ نامێنن ،کاتێک
پارەو فرۆشتنی هێزی کار دەبێتە فاکتەیەکو دێتەکایەوە .ئەنجامی گوونجاویش،
حاڵەتێکی شیاوی وای��ە ،ئ��ەو کەسەی هێزی ک��اری خ��ۆی دەخاتە کارو
بەرهەمدەهێنێت(تێکەاڵوکردنی هێزی کاری خۆی) ،نابێت ئەوەندە لەسنووری
خۆی بچێتەدەرەوەو زیاتری هەبێت ،بۆنموونە لەسنووری بەشی تێربوونی خۆی
زیاتر ببات ،عەرزە بەشی چەند کەسێک ببات .لۆک دەڵێت ،چوونکە ئەگەر
زیاتری بردو بەکاری نەهێنا ،ئەوکاتە چی ڕوودەدات؟ ئەوزیادەیەی دەیبات
ڕەنگە خراپ بێتو بەکارنەهێنرێت(بگەنێت) ،لەبەرئەمە زۆربردن باش نیە،
چوونکە ئەوەی سەرف نەکرێتو نەخورێت ،بەفیڕۆدەچێتو دەگەنێت .لۆک،
لەگەڵ هاتنی پارەدا ،کێشەی گەنینو خراپبوونی شتەکانمان بۆچارەسەردەکات،
چوونکە پێی وایە ئەوکاتە کەسێک کە عەرزەیەکی زۆری هەیە ،هەرجۆرە
کێڵگەیەکی لێدرووسبکات دەتوانێت هێزی کاری ئەوانی تر بەکاربهێنێت،
دواییش بەرهەمەکەی بفرۆشێت بەبێ ئەوای ئەو بەرهەمە خراپ بێت.
قەیرانی فرۆشتنو کڕینی هێزی کار بەالی لۆکەوە ئاساییە ،ئەمەش لەگەڵ
بوونی پارەدا دێتە کایەوە .پارە نەگریسو تاعوونو نەفرەتهێن نیە بۆلۆک ،وەکو
بۆ ئیفالتونو ئەرستۆو مارکسو ڕۆسۆ وای دەیبینن .پارە بۆ لۆک چارەسەرەو
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باشە ،چوونکە بازار ڕێکدەخاتو دەشتوانێت دەوڵەمەندی درووستبکات .لەپێش
پارەوە ،وەکو سیستەمی کڕینوفرۆشتن ئاڵوگۆڕکردنی شمەکی جیاوازبوە،
بۆنموونە گەنم بەرامبەر شتێکی تر ،یان ئاڵووگۆڕکردن بەئاڵتونو زیوەوە بوە.
بەاڵم کاتێک پارە وەکو بەرامبەرێک ،ئەو سنوورە لەناو سیستەمی بازاڕدا
جێبەجێ دەکات ،بەوشێوەیەی لۆکیش تەماشای دەکات ،دونیای ئابووری بۆ
مرۆڤایەتی زۆرئاسانترو ،تەنانەت باشتریش دەکات ،لەگەڵیدا دونیای بەکرێگرتنی
هێزی کار دێتەکایەوە .بەراییکردنی بازاڕی ئازاد بۆ لۆک ،بڕبڕاگەی سیستەمی
کاپیتاڵیزمە ،ئەمەش لەسەر موڵکایەتی تایبەتی دەژی کە کارێکی سەرەکی
دەوڵەتە بۆپاراستن.
کۆتایی
لەکۆتاییدا ،لەلۆکەوە فێری ئەوەدەبین موڵک گرنگی زۆری هەیە ،وەموڵکی
تایبەتی تەنیا لەدیدێکەوە نابینێت بۆ شتوومەکە مەتریالەکان بەتەنیا ،بەڵکو
پەیوەندی جەوهەری بەجەستەی مرۆڤەوە هەیە وەکو موڵکی خۆی .هەروەها،
موڵکیدارێتی تایبەتی گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ بوونی جەغدکردنەوە لەسەر
هێزی کارو ،پەیمانی کۆمەاڵیەتیو درووستکردنی حکومەتو هاواڵتیبوونیش.
لەئاستێکی گشتیدا ،لۆک موڵکی تایبەتی لەهێزی کاری مرۆڤدا دەبینێتو
بەرجەستەدەکاتەوە ،وەحکوومەتو یاسای دەوێت لەپێناوی سەرەکی پاراستنی
موڵکی هاواڵتیاندا ،لەمەزیاتر دەستخستنە ناوژیانی تایبەتی خەڵکیەوە لەالیەن
حکوومەتەوە هیچ شەرعیەتێکی نیە .بەهەمووشێوەیەک دژایەتی دەسەاڵتو
حکوومەتو حزبێک دەک��ات ،ئەگەر دەس��ەاڵت لەژێردەستی کەسوخێزانو
هۆزێکی زۆر تایبەتیدا بێت وەکو سیستەمی مۆنارکی ،لەبەرئەوە دژایەتیەکی
سەرسەختی دیدوبۆچوونەکانی ڕۆبێرت فێڵمەردەکات ،کە شەرعیەتی دەسەاڵتی
ڕەهاو مۆنارکی دەسەپێنێت .ڕۆبەرت فیڵمەر ،پێی وایە یەکەم کوڕی باوک،
مافو ڕەوایەتی هەیە بەسەر موڵکی باوکی خۆیدا ،ئەم بیرکردنەوەیەش لەناو
کەلتووری پەیرتریارکیدایە ،پێی وایە کوڕی یەکەم شەرعیەتی هەیە بەسەر
دەسەاڵتو موڵکێک لەباوکەوە بۆی دەمێنێتەوە(،ئێمەی کوورد ئێستاس لەناو
ئەوئەزموونەداین ،لەئەزموونی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا) .هەروەها لەسەرهەمان هێڵی
باوکایەتی ،ئادەمیش بەهەمان شێوە مافوڕەوایەتی هەیە بەسەر تەواوی جیهاندا،

چوونکە خواوەند هەموو بەروبوومی ناو ئەم جیهانەی وەکو دیاریەک بەخشیوە
بەئادەم .بەکوورتی ،فێڵمەر پێی وایە دەسەاڵتی سروشتی پاشایەتی ،لەخواوەیەو
لەسەرو مرۆڤایەتیو مێژوو کۆمەڵگاوەیە ،لۆک ڕەخنەی ئەودیدگایەی دەکاتو زۆر
بەتووندی .ئەم ڕەخنەگرتنەی لۆک دژی فیڵمەر ،بۆخۆی ڕەخنەی تووندی ئەو
هەستە کەلتووریو مێژووییەشە کە نەخشەی بیری سیاسیو فەلسەفی داهێناوە،
لۆک دەمانگۆڕێت بەرەو ئاستێکی ترو جیاوازترو کراوەتر ،لەهزری داخراویەوە
بەرەو کراوەیی ،لەپەیرتریارکیەوە بەرەو خوودگەرایی .لۆک پێی وایە ،خواوەند
زەویو بەرووبومی ئەم زەویەی وەکو میرات نەبەخشیوە بەکەسێک یان چەند
کەسێک بەتایبەتی ،بۆنموونە بەئادەم ،بەڵکو زەویو بەروبوومەکەی ناوی بەخشیوە
بەهەموو مرۆڤایەتیو ،دواییش کارکردن دەتوانێت موڵکی تایبەتی مەیسەربکات.
ئەگەر لەمئاستەوە تەماشای قەیرانی سیاسیو ئابووری لەالی ئێمەی کووردبکەین،
دەبینین لەدوای ڕووخانی سەدامو هاتنەوەی هەردووک حزبی یەکێتی و پارتیەوە،
موڵکوموڵدارێتی لەناوکۆییەکی زۆر تەسکدا ڕەنگیداوەتەوەو ،شەرعیەتێکی
سیستەمی ئاغایانەی بەخۆیەوە وەرگرتوە .ئەوەی لەالی ئێمە هەیە ،تاوەکو
ئێستاکەش بوونی حکوومەتو یاسا وەکو قەیرانەو لەپشت ڕەهاگەری حزبایەتیەوە
ڕاوەستاوە ،لەبەرئەمە ئەگەر هەرپارێزگاریەک هەبێت لەدیدی یاساییەوە بۆ موڵکی
تایبەتی ،تەنیا پاراستنی موڵکی ئەو بازرگانو کەسانەبووە ،کە دواییی موڵکی
خۆیان لەدیدە جەستەییەکەیەوە ناگەڕێتەوە بۆ بوونی خۆیان ،بەڵکو دەگەڕێتەوە
بۆ کاریگەریو ڕەنگدانەوەی دونیای ئینتیمایان بۆ حزب .لۆک ،ئاماژە بەوەدەکات
کاتێک کەسەکان هێزی جەستەو دەستیان لەگەڵ شتێکدا خەریککرد لەدەرەوەی
بوونی فیزیکی خۆیاندا ،ئیتر لەوێوە موڵکی تایبەتی لەدایکدەبێت ،چوونکە
ئارەقی لەگەڵدا دەڕێژن .لۆک ،کە باسی موڵک(عەرزە)دەکات دیارە مەبەستی
لەوعەرزانەیە کە هیچ خاوەنێکیان نەبووە ،واتە هیچ تاپۆیەکیان بەسەرەوە نەبوە.
لەبەرئەمە بۆلۆک ،تەواوی زەوی وەکو تاپۆی خودایەک وایە ،بەاڵم وەکو دیاری
داوێتی بەتەواوی مرۆڤایەتی لەسەرزەوی ،نەوەک تەنیا بەخشیبێتی بەئادەمو
هۆزێکی تایبەتی .ئایا یەکێتی و پارتی چۆن چۆنی دەستیان بەسەر موڵکو داهاتو
عەرزەکانی کووردستاندا گرت؟ ئایا ئەو موڵکو عەرزەو داهاتانە بێخاوەنبوون
لەسەرەتاوە ،یان دەستیان بەسەرداگیردراوە؟
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پل ه دوویی دهزگایی
لهژێر سهقفێکی شووشهییدا
سهبارهت به ڕێگهرییهکانی بهردهم ژنان بۆ گهیشتن ب ه پۆست ه
ڕابهرییهکان
ڕۆزا حسێن
خوێندکاری ماستەر لە بواری دیمۆکراتی و مافی مرۆڤ -نەرویج
دهروازه
بۆ کهسێک که بیهوێت له ڕێژهی ئامادهیی ڕهگهزی مێ ل ه پۆست ه
ڕابهرییهکاندا ل ه واڵتی ئێمهدا بکۆڵێتهوه ،پێویستی به هیچ ئامارێک
نییه تا ئهو حهقیقهته ببینێت که جڵهوی ههر سێ مهیدانی
سیاسیی و کارگێڕیی و بازاڕی کار ،تا ئاستی زاڵبوونی ڕهها،
بهدهستی پیاوانهوهیه و نائامادهیی ژنان له پۆستی بڕیاردهرییدا
دیاردهیهکی تهواو بهرچاوه.
لهئاست دیاردهیهکی وادا چهندین پرسیاری پهیوهنددار خۆی
دێنێت ه پێشهوه :ئایا ئهمه بۆ وایه؟ ئایا ڕهوای ه وا بێت؟ گرفتی
چییه ئهگهر ههر وا بهردهوام بێت؟ ئایا ئهم ه خهتای ژنان خۆیانه،
یان خهتای پیاوانه یان ئهو کلتووره کۆمهاڵیهتیی-سیاسییهی ک ه
زاڵه؟ ئایا ئهوه ژنانن که خۆیان نایانهوێت پایهی ڕابهریی وهرگرن
یان کۆمهڵگا نایانداتێ؟ ئایا ژنان لیاقهت و لێهاتوویی پێویستیان
نییه بۆ گرتنهدهستی پۆستی ڕابهریی یان ئهمه بیانوویهک ه ک ه
مێنتاڵیتێتی پیاوساالریی ل ه کۆمهڵگای ئێمهدا دهیخاته بازاڕهوه؟
ئایا ڕاستکردنهوه و بااڵنسدانهوهی ئهم دۆخه ئهرکی ژنان خۆیانه،
یان ئهرکی ههموو کۆمهڵگا؟ چی بکرێت بۆ بااڵنسدانهوهی ڕێژهی
ژن وپیاو له پۆسته ڕابهرییهکاندا؟
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ئهم پرسیارانه ههندێکیان ب ه ئاراستهی خوێندنهوه و شیکردنهوهی دۆخهکه کار
دهکهن و ههندێکی تریشیان ب ه ئاراستهی چۆنێتیی تێپهڕاندن و چارهسهکردنی
ئهو دۆخه.
ئهم باسه مهبهستێتی ب ه ه �هردوو ئاڕاستهکهدا کار بکات .له سهرهتاوه
خوێندنهوهیهک بۆ ئهو هۆکارانه دهکهم ک ه ئهو ناهاوسهنگییهی خستۆتهوه ،تا
دواتر بچم ه سهر پێشنیارکردنی چهند جێگهوڕێگهیهک که بهڕای من گرتنهبهر و
جێبهجێکردنیان ڕۆڵی کاریگهری دهبێت لهسهر یهکسانکردنهوهی دهرفهتی ژنان
و پیاوان ل ه گرتنهدهستی پۆسته ڕابهرییهکاندا.
نائامادهیی کۆمهاڵیهتیی بهرامبهر به نائامادهیی لهنێو دهزگاکاندا
خاڵێکی جهوههریی ک ه گرنگه ههر لهم سهرهتایهوه ئاماژهی پێ بکهین ئهوهی ه
که نائامادهیی ژنان له پۆست ه ڕابهرییهکاندا ئاکامی ههر ههمان ئهو هۆکارانهی ه
که نائامادهیی ژنانیان له ئاستی ژیانی کۆمهاڵیهتییدا کردۆته واقیع .له ڕووی
تهسهلسولهوه من وای دهبینم ک ه ئهوه پلهدوویی و بێڕوخساریی کۆمهاڵیهتیی
ژنان ه که پلهدوویی و بێروخساریی ژنانی لهناو دامودهزگاکانی کۆمهڵ و پای ه
ڕابهرییهکانی ناو ئهو دهزگایانهی لێ دهکهوێتهوه .به مانایهکی تر ،من پێموای ه
ک ه نائامادهیی ژنان لهناو دامودهزگاکاندا و له پایه ڕابهرییهکاندا ڕهنگدانهوهیهکی
ڕاستهوخۆی ئهو ناحهقیی و سهرکوتانهیه که کۆمهڵگای پاتریارکیی کوردستان
دژ ب ه ژنانی ئێم ه ئهنجامی دهدهن .ههر بۆیه خوێندنهوهی دیاردهیهکی وا ،وه
دۆزینهوهی چارهسهر بۆی بهناچاریی کارکردنێک دهبێت ب ه ههمان ئاراستهی
کارکردن بۆ خوێندنهوهی پلهدوویی و چهوساوهیی ژنان و کارکردن بۆ دۆزینهوهی
چارهسهر بۆی .ئهمه چونک ه ئهگهر ئێمه گرفتهکه ل ه بازنهیهکی بهرتهسکتردا
گهمارۆ بدهین و تهنها لهو ئاستهدا سهیری بکهین که بۆچی ژمارهی ژن لهناو
دهزگاکاندا له پۆستی ڕابهرییدا کهمه ،هیچ ناکهین ئهوه نهبێت که ل ه ئهندازهی
ڕاستهقینهی ناحهقییهکه خۆمان دهخهڵهتێنین .ئێم ه بۆ ناسینی ئهندازهی
ناحهقییهک ه دهبێت ئهو ڕاستیی ه بکهینه بناغ ه که کهم و زیاد ههرچییهک بێت
نزیک به نیوهی کۆمهڵگا ڕهگهزی مێیه .لهم خاڵی دهستپێکردنهوهیه دهتوانین
ببینین که ژنان زۆر کهمتر ل ه ڕێژهی ڕاستهقینهی خۆیان ئامادهییان له پای ه
ڕابهرییهکاندا ههیه .بهاڵم ئهگهر ڕێژهی ژنان لهناو دامودهزگا حکومیی و
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ئههلییهکاندا بکهینه بناغه ،ئهوا کهمیی ژنان لهو پایانهدا ئهوهنده ناحهقان ه
دهرناکهوێت مادامێک ڕێژهی ژنان خۆی لهو دهزگایانهدا له پلهکانی ژێرهوهشدا
ههر کهمه.
گرفتێکی دیموکراتیی
لهسهرهوه ووتمان که کهمیی ژمارهی ژنان له پایه ڕابهرییهکاندا ئاکامی پلهدوویی
ژنان و ناحهقیپێکردنی کۆمهڵگای پاتریارکیی ه به ژنان .خودی ئهم ئاکام ه ب ه
ڕۆڵی خۆی دهبێت ه هۆکار بۆ کهوتنهوهی ناحهقییهکی تر و بۆ بهشخوراوییهکی
زیاتری ژنان.
کهمیی ڕێژهی ژنان له پایه ڕابهرییهکاندا بهبهراورد لهگهڵ ڕێژهی ڕاستهقینهی
خۆیان ل ه کۆمهڵگادا گرفتێکی دیموکراتییه .گرفتێکی دیموکراتییه مادامێک
کارێکی وا دهبێته هۆی ئهوهی که دهنگی ژنان و خواستهکانی ژنان وهک توێژێک
لهناوهندهکانی بڕیاردا کهمئامادهتر بێت لهو ئیستیحقاقهی ڕێژهی ڕاستهقینهیان
له کۆمهڵگادا دهیانداتێ .ئهمه به ڕۆڵی خۆی دهرگا بۆ ئهوه دهکاتهوه ک ه
پیاوان جڵهوی بڕیاردان لهسهر گهوره و بچوکی ژیانی ژنان بگرنه دهست.
میکانیکییهتێکی وا دیسانهوه دهبێت ه هۆی ئهوهی ک ه عهقڵی پاتریارکییهت
زاڵ ببێتهوه بهسهر دامودهزگاکانی واڵتدا و ژنان زیاتر ل ه گۆشهیهکدا تهریک
بکاتهوه.
ب ه نوێنهرایهتییهکی کهمهوه ژنان دهرفهتی وا گهورهیان نابێت که بتوانن کارکردیان
لهسهر کلتوری ڕابهرایهتیی ناو دهزگاکان ههبێت .پیاوان ب ه پێچهوانهوه ئهو
کلتوره تۆختر دهکهنهوه و دهرگاکان ئهوهندهی تر به ڕووی ژنانێکدا دادهخهن
که خواستیان ه به پله ڕێکخراوهییهکاندا سهرکهون و پۆستێکی ڕابهریی بگرن ه
دهست .ئهمه گرفتێکی دیموکراتییه .گرفتێکی دیموکراتیی که تهنها ب ه دهقی
یاسا و ڕێسای نیازپاکانه و به دروشمی ههبوونی دهرفهتی یهکسان بۆ ژن و
پیاو بۆ ڕابهرایهتیکردن ،هیچێکی لێ ناگۆڕدرێت.
سهقفی شووشه
له ناوهنده ئهکادیمییهکاندا چهمکێک ههی ه بۆ وهسفکردنی ئهم حاڵهته زۆر بهکار
دێت که چهمکی ‘ چهمکه میتافۆرێک ه و بۆ وهسفی پووچیی ئهو پاکانانه بهکار
دههێنرێت که بۆ ههبوونی دهرفهتی یهکسان بۆ ژن و پیاو بۆ ڕابهرایهتییکردن

دههێنرێنهوه .ڕهخنهگرانێک ک ه ئهم مێتافۆره بهکار دێنن دهیانهوێت بڵێن ک ه
ئهوه ههر وههمێکه کاتێک وا دهردهکهوێت که ئاسمان و ڕێگای سهرکهوتن بۆ
سهرهوه ب ه ههرهمی ڕێکخراوهیی دهزگاکاندا ،بۆ ژنان کراوهیه .بهڵێ ب ه بینین
کراوهی ه چونک ه سهقفهکه ڕوونه ،بهاڵم کاتێک ژنانێک دهخوازن بۆ پلهیهکی
بااڵتر سهرکهون ،ئینجا دهزانن که ڕووندا پیشان دراوه.
ڕێگرییهکان
دهکرێت ئهو ڕێگرییانهی که دهرفهتی ژنان بۆ سهرکهوتن بۆ سهرهوه کهم
دهکهنهوه ،دابهش بکهین بهسهر به دوو کاتاگۆری سهرهکییدا:
یهکهم :پێکهاتهی یان ههیکهلهی ڕێکخراوهیی ک ه له خێزانهوه دهیگرێتهوه
تا دهگات ب ه ههر دامهزراوهیهکی حکومیی و حیزبیی و تهنانهت ئههلییش.
پێکهاتهی زۆرب�هی ڕێکخراوه و دامهزراوهکان پێکهاتهیهکی قوچهکیی یان
ههرهمییه .لێکۆڵینهوهکان ئهوهیان سهلماندوه که چوونهسهرهوهی ژنان بۆ
ئاست ه بااڵکان لهم جۆره ههیکهله ڕێکخراوهییانهدا زهحمهتتره تاوهکو ڕێکخراوه
و دامهزراوه ئاسۆیی و تهختهکان.
ئهم جۆره له دامهزراوهی قوچهک که دهبێت ب ه چهندین ئاستدا تێپهڕیت تا
بگهیت ه سهرهوه ،له کۆمهڵگای ئێمهدا زۆره و ئهگهر نهڵێین ههمووی ،ئهوا
زۆربهی زۆریان لهو جۆره ڕێکخراوهن .کلتوری زاڵ لهناو ئهم ڕێکخراوانهدا
کلتوری بڕیاردانی تاکڕهوانهیه ،که به تهبیعهتی حاڵ زیاتر کلتورێکی پیاوانهی ه
نهک ژنانه .ژنان زیاتر ههوڵ دهدهن ل ه ڕێگهی هاوکاری و ڕاوهرگرتنهوه کارهکان
بهرنه پێشهوه نهک بڕیاری تاکڕهوانه .ئهمهش وایکردووه ک ه ژنان به کهسی
گونجاو بۆ سهرکردهی ئهم ڕێکخراوان ه دانهنرێن.
ئهوهی ک ه کام لهم دوو جۆری کلتوری ڕابهڕایهتییکردن و بهڕێوهبردن ه لهویتر
کاراتر و گونجاو تره ،باسێکی تره ،بۆی ه لێرهدا خۆمان له قواڵییهکانیی نادهین.
بهاڵم ئهوهی گرنگه لێرهدا بووترێت ئهوهیه که چهندین و چهندین ساڵ ه پیاوان
زۆرینهی بهڕێوهبهران و سهرکردهکان بوون .بۆیه چاوهڕوانکراوه که کلتورێکی
کارگێڕیی پیاوان ه باڵ بکێشێت بهسهر شێوهکاری ڕێکخراوهکاندا و شێوازی پیاوان
بۆ بهڕێوهبردن ببێته ستاندارد و ،ئهو شێوازه پهسهندیی گهوره وهربگرێت.
گۆڕینی کلتورێکی وا ڕهگداکوتاویش له شهووڕۆژێکدا مومکین نابێت .ئهمهیه وا
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دهکات که کاتێک بڕیاره سهرکردهیهک یان بهڕێوهبهرێک دهستنیشان بکرێت،
پیاوان ئهولهوییهت وهربگرن چونک ه کهسی بڕیاردهر نایهوێت به ههڵبژاردنی
ئهڵتهرناتیڤێکی جیاواز لهوهی که خۆی پێیوای ه تهنها لهو ڕێگهیهوه باشترین
کارایی دهستهبهر دهبێت ،ڕیسکێک بهو دلنیاییهوه بکات که ئهڵتهرناتیڤی
یهکهم دهیداتێ.
دووهم :ڕۆڵی باوی ژن ل ه کۆمهڵگای ئێمهدا .کولتوری باوی ئهم دهڤهرهی
ئێمه چهنان ساڵه وایکردووه که گۆشبوونی جێندهریی ،واته سۆسیالیزهبوونی
جێندهریی به ههمان پێوانهکانی ئهو ڕۆڵه کۆنه باوهی سهردهمی سهدهکانی
ناوهڕاست بێت که ژن دهکاته کائینێکی بێدهسهاڵت که ههمیشه بۆ سهردهرکردن
و وهئهستۆگرتنی ئهرک پێویستی به پیاوانی دهوروبهری ههیه .کائینێک ک ه
ئیتر دواجار بۆ خۆشی زهحمهت دهبێت بتوانێت باوهر به توانا و لێهاتوییهکانی
خۆی بکات و بوون ب ه سهرکرده له ههر بوارێکدا دهبێت ه خهونێکی گهوره ک ه
هاتنهدی ب ه مهحاڵ دهبینێت .ئهم گۆشبوونه وات ه شهکڵگرتنی تێگهیشتنی
مرۆڤ له واقیعێک پرۆسهیهک ه که ههر له ژیانی منداڵیی ناو خێزانهوه دهست
پێدهکات و دواتر له قوتابخانه و بواره کۆمهاڵیهتییهکانی تردا زیاتر و کامڵتر
شهکڵ دهگرێت .ئهم کولتوره وهنهبێ ههر تهنها ژنان بهو جۆره بار بهێنێت،
بهڵکو لهبهرامبهردا پیاوانیش ههمانشت به ڕۆڵی پیاوانهی خۆیان گۆش دهکات.
به کورتیی ههر لهسهرهتای ژیانی منداڵییهوه ژنان وهک کائینێکی دهستهپاچ ه
و چاولهدهستی پیاوان پ�هروهرده دهکرێن و وێنا دهکرێن و پیاوانیش وهک
کائینێکی بهتوانا و خاوهن کهسایهتیی و خاوهن توانای بڕیار.
کچانی واڵتی ئێم ه لهو ڕۆژوهی لهدایک دهبن بهو ڕۆڵه ترادیشناڵ ه پهروهرده
دهکرێن که مادام ئهوان منداڵیان دهبێت ،کهوات ه ئهوان ناتوانن ئهو کارانه بکهن
که پیاوێک دهتوانێت بیانکات .بۆی ه پرۆسهی سۆسیالیزهکردن و سۆسیالیزهبوونی
ههردوو ڕهگهزهک ه به دوو ڕۆڵی جیاواز و نهبوونی ههمان فرسهتی گهشهکردن بۆ
ههردوو ڕهگهزهکه ڕۆڵی یهکالکهرهوه دهبینێت له پهراوێزخستنی ڕهگهزی ژنان
و مهحرومبوونیان ل ه زۆر فرسهتی خۆپێگهیاندن و خۆگهشهپێدان ک ه بۆ پیاوان
وهک مافێکی بێئهمالوئهوال فهراههم دهکرێن .مهترسیی ئهم جۆره گۆشبوون ه
جێندهرییه نادروست و خواره ئهوهی ه که زیهینییهتی کهمتربوونی ژنان ل ه

پیاوان نهک ههر الی پیاوان ،بهڵکو الی کچان و ژنان خۆشیان جێ دهخات.
ئهمهیه هۆکاری ئهوهی ک ه زۆر جار دهبینین تهنانهت ژنان خۆشیان تێروانینێکی
نێگهتیڤیان بۆ ڕۆڵ و جێگاوڕێگای خۆیان ههی ه و ل ه زۆر مهسهلهدا پێش پیاوان
دهکهون و پێ لهسهر ڕهوایی ئهو ناڕهواییانه دادهگرن ک ه بهرامبهریان دهکرێت.
ڕێگا بهرهو سهرهوه
ئێستا دوای ئهوهی باسێکمان لهو لهمپهرانهی بهردهمی چوونهسهرهوهی ژنان بۆ
گرتنهدهستی وهزیفه و مهوقیعهته بااڵکان له بواره جیاجیاکاندا کرد ،دهتوانین
به لهبهرچاوگرتنی ئهو لهمپهرانه قسهیهک لهسهر چۆنێتیی بهرهنگاربوونهوهیان
ڵهالیهن دهسهاڵت ،ڕێکخراوه ودامهزراوهکان و ژنان خۆیانهوه بکهین.
 –١كاری سهرهکیی و گرنگ له بواری بهرهنگاربوونهوهی ئهو ڕێگرییانهی ک ه
دێنه ڕێی ژنان له دهستڕاگهیشتنیان به پۆسته بااڵکاندا دهکهوێته ئهستۆی
دهسهاڵت له واڵتدا .مهبهست له دهسهاڵت لێرهدا ههردوو دهسهاڵتی یاسادانان
و جێبهجێکردن دهگرێتهوه.
دهکرێت لێرهدا و ل ه چهند خاڵێکی سهرهکیدا ئهرکهکانی دهسهاڵت کورت
بکهینهوه:
•بهکارهێنانی سیستمی ه�هاڵواردن��ی پۆزیتیڤ له ڕێگهی کڤۆتاوه .وات ه
تهرخانکردنی ڕێژهیهکی دیارییکراو له پۆست و وهزیف ه بااڵکان بۆ ژنان.
زۆر جار باس لهوه دهکرێت که نیزامی کڤۆتا بۆ ژنان جۆرێک له ههاڵواردنی
ڕهگهزییه .بهڵێ وایه ،بهاڵم دهبێت ئهو جیاوازییه ببینین که ئهم جۆره ههاڵواردن ه
بۆ ڕاستکردنهوهی ههاڵواردنێکی پێشوهخته ،نهک زیادکردنی ههاڵواردنێکی تر.
ئهمه دهبێته هۆی شوێنپێقایمکردنی ژنان تا لهداهاتوودا لهسهرپێی خۆیان
بوهستن .زۆر جار ئهوه دهکرێته ڕیگریی که ئاخر ژنی شیاومان نییه بۆ ئهو
پۆستانه .ئهوهی که ئایرۆنیی ه لهم مهسهلهیهدا ئهوهی ه که زۆرێک لهو پۆستانهی
ئهم بیانووهیان بۆ دههێنرێتهوه دهدرێن ه پیاوانێک که ئاشکرا دیاره ب ه ههر
پێوانهیهکی تر دانرابێتن ،به پێوانهی لێهاتوویی و شیاویی دانهنراون .کۆمهڵگای
کوردستان و عێراق ههردهم نموونهیهکی ئهو واڵتان ه بووه که پێوانهی گوێڕایهڵیی
بۆ دهسهاڵت و ههبوونی موڵک و خزمایهتیی و شتی تر ڕۆڵی یهکالکهرهوهی ل ه
دانانی کهسهکان له پۆستهکاندا بینیوه تهنها له حاڵهتی باسی دانانی ژناندا
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نهبێت ک ه ئیتر ههزار و یهک مهرجی ههبوونی لێهاتوویی و توانایی دادهنرێت و
عهقڵی باوی پاتریارکیی ههزار و یهک بهدگومانیی دهخاته بازاڕهوه سهبارهت ب ه
توانای ژنان له ئیدارهداندا و ئهو کارهساتانهی که دهقهومێن ئهگهر پۆستێکی
ئیداریی بدهن ه دهست ژنێکهوه .ئێمه دهبینین کهسێک تهنها لهبهر ئهوهی ک ه
خهباتی شاخی ههیه دهکریته وهزیر و وهزارهتێکی دهدرێت ه دهست ،بهاڵم بۆ
دانانی ژنان له کابینهی حکومهتدا چهندین و چهندین بڕوبیانووی نهبوونی
کهسی شیاو دههێنرێتهوه .ئێمه ئاگادارین ک ه ئهگهر سیستمی کڤۆتا نهبوایه ،ب ه
دهساڵی تریش بهو ڕادهیهی ئێستا ژنان ل ه پهرلهماندا نهدهبینران .ب ه کورتیی
سیستمی ههاڵواردنی پۆزهتیڤ کاری دهسهاڵته و دهبێت به جیددی کاری بۆ
بکات بۆ ڕێگهکردنهوه لهبهردهم ژناندا .دهسهاڵت دهبێت ئهوه بزانێت ک ه ئهرکی
ئهوه ل ه ههموو بواره حکومییهکاندا ڕێژهی ژنانی پلهدار زیاد بکات و بڕهبڕیاری
گونجاو و عهمهلیی بۆ دهربکات.
•ئهرکی دهسهاڵت ه ک ه کوڕ و کچی ئهم ههرێمهی ئێم ه به جۆرێک پهروهرده
بکرێن ک ه ئهو ئهفسانهی به توانابوونی پیاو و بێدهسهاڵتییهی ژنان ل ه
زیهینییهتی پاتریرکییانهی کۆمهڵگادا کاڵ بکرێتهوه .دهسهاڵت دهبێت بهرنام ه
و پرۆگرامێکی پهروهدهیی یهکسانییخوازانه ل ه باخچهی ساوایانهوه تا دهگات ه
زانکۆکان ڕهچاوبکات.
•ههبوونی ژمارهی کافیی دایهنگا و باخچهی ساوایان کۆڵهکهیهکی بنهڕهتیی
ههوڵی دهرکێشانی ژنانه ل ه پلهدوویی .دابینکردنی دایهنگا و باخچهی ساوایان
یهکێکه لهو کاره زۆر گرنگانهی که دههێنێت بخرێته ڕیزی یهکهمی داخوازییهکانهوه
و چیتر قبوڵ نهکرێت دهسهاڵت ئیهمالی بکات ،چونک ه ههبوونی دایهنگا و
باخچهی ساوایان دایکان دهستئاوهاڵ دهکات بۆ چوونهدهرهوه و خۆپێگهیاندن
لهناو کۆمهڵگادا .دیاریش ه ههر ئهم ڕێگایهی ه که دهرفهتی گهشهکردن و
چوونهسهرهوهی ژنان به پل ه وهزیفییهکاندا زیاتر دهکات .گومانی تێدا نیی ه ک ه
گرتنهدهستی پۆستی بااڵ ،ئیتر ل ه ههر بوارێکدا بێت ،خۆتهرخانکردنی دهوێت.
ههبوونی دایهنگا و باخچهی ساوایان ئهو دهرفهت ه دهداته ژنان که بتوانن کاتێک
بۆ چاالکییهک بهغهیری چاالکیی بهخێوکردنی منداڵ تهرخان بکهن.
 –٢ئهرکهکانی ڕێکخراوه و دامهزراوهکان ئهوهیه که:

•چاوێک به ستراکتۆر و پێکهاتهی خۆیاندا بخشیننهوه و جارێکی تر ب ه
عهقڵییهتێکی مۆدێرنانهترهوه ل ه پهیوهند ب ه بهشداریی ههردوو ڕهگهزهکه ،ب ه
یهکسانیی خۆیان ڕێک بخهنهوه .لێکۆڵینهوه ئهکادیمیهکان ئهوه دهردهخهن ک ه
دانانی ژنان ل ه پۆست ه بااڵکانی ههر دامهزراوه و ڕیکخراوێکدا نهک تهنها وهک
پیاوانی هاوپیشهیان سهرکهوتوو بووه ،بهڵکو جار ههی ه ئهو جۆره ل ه تێڕوانینی
ژنان بۆ بهڕێوهبردن ئهنجامی زۆر پۆزهتیڤتری ههبووه ل ه تێڕوانینی باوی ناو
ئهو کولتورهی که چهندی ن ساڵه بهپێی گریمانهکانی پیاوان داڕێژراوه.
•دهبێت ئهو دامهزراوان ه ئهگهرچی ئههلییش بن ،ههڵسهنگاندنێک بۆ کولتوری
ئیداری باوی ناو خۆیان بکهن و لهسهر بنهمای کلتورێکی ههمهچهشنهتر و
کراوهتر بهڕووی ههردوو ڕهگهزهکهدا کاری داهاتوویان درێژه پێ بدهن .لهم
ڕێگهیهوه بواردهکرێتهوه بۆ ژنان تا تواناییهکانی خۆیان بسهلمێنن.
 –٣ژنان خۆیان چ وهک گروپ و چ وهک تاک دهتوانن ڕۆڵی گرنگ بگێڕن ل ه
کهمکردنهوهی ئهو ڕیگرییانهی که لهبهردهمیاندا ههیه بۆ دهستڕاگهیشتن ب ه
پۆست و وهزیفه بااڵکان ل ه ڕێگهی ئهوهوهی که:
•ڕێکخراوهکانی ژنان ببنه گروپی فشار بهسهر دهسهاڵتهوه بهوهی ک ه ههم
پێشنیار و پرۆژهیاسا بدهنه دهسهاڵت و چارهسهی گونجاو بخهنه بهردهست بۆ
پهرهپێدان و بهکارهێنانی تواناکانی ژنان و ههمیش ببن ه دهزگایهکی چاودێریی
بهسهر دهسهاڵت لهلهالیهک و ،ڕێکخراو و دامهزراوهکان ل ه الیهکی ترهوه ل ه
پهیوهند به جێبهجێکردنی بڕیار و پێشنیارهکانهوه.
•ژنان دهتوانن وهکو تاکیش کار بۆ بهدهستهێنانی پۆست ه بااڵکان بکهن ل ه
ڕێگهی دروستکردنی لۆبی له ناو ڕێکخراوه و دامودهزگاکاندا ،ههروهها له ڕێگای
خوێندن و بردنهپێشهوهی تواناییهکانی خۆیانهوه.
•ژنان دهتوانن له ناو خۆیاندا تۆڕی پهیوهندیی تایبهت به خۆیان ههبێت و
پشتیوانیی و پاڵپشتیی یهکتریی بکهن له بواری کار و پیشهکهیاندا و سوود ل ه
تهجروبهی یهکتریی وهربگرن.
•ژنان وهک تاک دهبێت جورئهتی ئهوه بکهن له شوێنی کاری خۆیاندا ههوڵ
بدهن گوێ له ڕاکانیان بگیردرێت و قسهی خۆیان لهسهر داهاتووی ڕێکخراو یان
دامهزراوهکانیان بکهن.
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•ژنان دهبێت جورئهتی ئهوه له خۆیاندا دروست بکهن که خهونی گهورهیان
ههبێت و باوهڕیان به خۆیان ههبێت که ئهو خهونانه دهکرێت بێنه دی.
ئهوانهی لهسهرهوه باسمان کرد چهند خاڵێک بوون که دهکرێت ههنگاوی یهکهم
بن بۆ کردنهوهی دهرگا کڵۆمدراوهکان لهبهردهم چوونهسهرهوهی ژنان به پل ه
وهزیفییهکاندا .دیاره بهجیا لهم خااڵنه دهکرێت چهندین و چهندین بڕیار و
کاری تر ههبێت ک ه بتوانێت لهم ڕووهوه ڕۆڵی ئیجابیی ببینێت .ههر ڕێگرییهک
لهبهردهم ژناندا لهوهی که بتوانن پلهی ڕابهرێتیی بگرنه دهست ،سهرباری
ئهوهی ک ه ناحهقییهک ه دهرحهق به توێژێکی کۆمهڵگا ،هاوکات بێبهشکردنی
کۆمهڵگاش ه له بهشداریی و له ووزه و تواناییهکانی ،به ئاماره سهرپێیی ه
باوهکه ،نیوهی دانیشتوانهکهی.

rozahusein@yahoo.com
*
*
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مرۆڤی تاك ڕهههند
ی ماركوزه
ال 
كامهران خالید
بەکاالریۆسی فەلسەفە -زانکۆی ڕانییە
پێشهكی
ی
لهم توێژینهوهیهدا به مێتۆدێكی شرۆڤهیی ڕوومكردوهته هزر 
ڕهخنهیی “هێربێرت ماركوزه“* وهك فهیلهسوفێكی هاوچهرخی
سهر به قوتابخانهی تیۆریی ڕهخنهیی و ههوڵمداوه ڕووكردن ه
ی
ی مرۆڤ ل ه كۆمهڵگه 
ڕهخنهییهكانی ماركوزه ڕووهو كێشه 
هاوچهرخ (جیهانی هاوچهرخ)دا ،ههروهها بێگومان ئهگهر و
ئهلتهرناتیڤهكانیش لهالیهن ماركوزهوه پیشان بدهم.
ئهم توێژینهوهیه ل ه سێ بهش پێكهاتووه:بهشی یهكهم دوو باس
لهخۆ دهگرێت ،باسی یهكهم به شێوهیهكی مێژوویی ڕوودهكات ه
هزری ڕهخنهیی و سهرههڵدانی تیۆریی ڕهخنهیی .باسی دووهم
ڕوودهكاته دانوستان و پێداچوونهوهكانی ماركوزه لهتهك ههر
ی ئهم
یهكێك له :هێگل ،ماركس و فرۆید ،ههروهها خستنه ڕوو 
ی
ی سهرجهم هزر 
پێداچوونهوان ه دهبنه زهمینهیهك بۆ ئاوهاڵكردن 
ڕهخنهیی ماركوزه.
ی “جیهانی تاكڕهههند” ،ڕووكردن ه
بهشی دووهم به ناونیشان 
ڕهخنهییهكانی ماركوزه ڕووهو ههر كام له هزری تاكڕهههند (باسی
ی
یهكهم) ،كۆمهڵگهی تاكڕهههند (باسی دووهم) و فۆرمهكان 
نامۆبوونی مرۆڤ (باسی سێیهم) دهخات ه ڕوو.
له بهشی سێیهمدا به ناونیشانی “ئیدیالی شۆڕش” ،ك ه ل ه دوو
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باس پێكهاتووه :باسی یهكهم “پاڵهێز و پۆتێنسهكانی شۆڕش” و باسی دووهم
ی
“هونهر و شۆڕش” ،تێیدا ههوڵدراوه ئهگهر و چارهسهره پێشنیاركراوهكان 
ماركوزه وهك ئهلتهرناتیڤێك بۆ جیهانی تاكڕهههند (جیهانی هاوچهرخ) پیشان
بدرێت.
بهشی یهكهم :هزری ڕهخنهیی
ی  ،Criticكه له سهرجهم زمانه ئهوروپییهكاندا
ئیتیمۆلۆژیی (ریشهناسی) واژه 
واتای “رهخنه“ دهگهیهنێت ،دهگهڕێتهوه بۆ واژهی گریكی “ ”Kritesب ه
واتای جوداكردنهوه یان ههروهها دادیاری .كریتێس له گریكدا واژهیهك بوو،
ك ه له دادگهكاندا به كاردههێنرا .واتاكانی ئێستای ئهم واژهیه دهگهڕێتهوه بۆ
ی حهڤدهیهمدا واتایهكی
سهردهمی ڕۆشنگهری .واژهی ڕهخن ه له ئهدهبی سهده 
تایبهتی وهرگرت“ :تێگهیشتن له میانهی نێوان كولتووری سهردهمی ئافراندنی
دهق و كولتووری سهردهمی وهرگرتنی دهقدا” .ئهمجۆره هێرمینیوتیكه ههتا
ی نێوان واتای
ههنوكه بڕدهكات :چاالكی ڕهخنهڤان برێتییه له تێگهیشتنی میانه 
ڕهسهنی دهق و واتا ئهمڕۆییهكهی(.)1
له فهلسهفهی مۆدێرندا ،كانت ڕهخنهی گۆڕانپێدا بۆ ڕهخنهی سنووری كارایی
ی
و نۆرمهكان [ی ئاوهزگهرایی و ئهزموونگهرایی] ( ،)...كانت له ڕهخنه 
ئاوهزی پهتیدا دهبێژێت“ :سهردهمی ئێمه ،سهردهمی ڕاستهقینهی ڕهخنهی ه
و گهرهك ه ههموو شتێك بخرێته ژێر ڕهخنه“( .)2ئهم بڕیارهی كانت ،واتا
دهرچ��وون له دۆگما ڕووهو هزری ڕهخنهیی( .)3لێرهوه ئێرنست كاسیرهر
ی
دهبێژێت“ :سهدهی ههژدهیهم دهخوازێت ههم سهدهی فهلسهفه و ههم سهده 
ڕهخنه بێت” ،ئهم یهكایهتییهی فهلسهفه و ڕهخن ه له ئێسسهی “فهیلهسوف”ی
دهنیز دیدرۆدا نووسراوه“ :یاسادانهر شوێن داد و ڕاستی دهكهوێت ،بهاڵم
فهیلهسوف جیاوازی له نێوان ڕاستی و ناڕاستیدا دهكات”( .)4كهواته فهلسهف ه
له ناوهرۆكیدا ڕهخنهییه ،تهنانهت لهو كاتهدا ،كه مرۆڤ باوهڕ دهكات فهلسهف ه
ی ڕهوت ه
له نێو بازنهیهكی هزری پهتیدا بهسهر خۆیدا داخراوه (وهكو زۆربه 
ئیدیالیستهكان) .فهلسهف ه پراكسیسێكی تایبهتیی ه بۆ پرۆسهی ئازادكردنی
مرۆڤ له خۆیدا ،ههروهها له ئاستی هزریشدا ناتوانایی هزر بۆ كۆنترۆڵكردنی
ڕیالێتی قهرهبوو دهكاتهوه( .)5بهاڵم داخۆ كارایی ڕهخنه له ئاستی مرۆڤی
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ی
ی پیشهسازی هاوچهرخدا چۆن بێت؟ بێگومان ڕهخنه 
تاكڕهههندی كۆمهڵگه 
كۆمهڵگه كاراییهكی پراكسیسی ل ه ڕهخن ه دهخوازێت .یهكێك ل ه ئهندامانی
قوتابخانهی تیۆریی ڕهخنهیی ،هێربێرت ماركوزه ،له تیۆریی ڕهخنهییهوه
ڕوودهكاته كێشهكانی مرۆڤی هاوچهرخ (مرۆڤی تاكڕهههند).

هاوڕێژهیی نێوان توێژینهوه ( )Forschungو دهربڕینی تیۆرییان ه
( )Darstellungدیاربهێنێت .تیۆریی ڕهخنهیی گهرهك ه له نێوان مۆرك
و جهوههر و ههروهها بهشهكان و سهرجهمدا ،پهیوهندی چێبكات ،ك ه
ی پشكنینه ورد و ئهزموونییهكان
ئهمهش به چێكردنی كۆتێزێك له ڕێگه 
لهتهك پالنێكی سهرجهمیانهی تیۆرییدا مسۆگهر دهبێت .به پوختی ،تیۆریی
ڕهخنهیی گهرهكه كۆتایی بهێنێت به میانهی نێوان تیۆری و پراكتیك(.)11
تیۆرییه ترادیسیۆنییهكان خۆیان برێتین لهو پراكتیكه كۆمهاڵیهتییانهی ،ك ه
فۆرم ه سهروهرهكانی كهپیتالیزم دهدهنهوه و خزمهتی بهردهوامبوونی دهكهن
( ،)...به پێچهوانهوه ،ڕیشهی تیۆریی ڕهخنهیی ل ه ئهكتی ڕهخنهیی دایه ،واتا
چاالكییهكی دژه ڕهوتی سیستهمی سهروهره(.)12
تیۆریی ڕهخنهیی تهنیا دژب��هری پهیوهندییه س �هروهرهك��ان نییه ،بهڵكو
ی سهرجهم ئهو فۆرمه سهروهرانهیشه ،كه مرۆڤ دهخهن ه ژێر
ههروهها دژبهر 
ڕكێفی خۆیانهوه و ملكهچی دهك �هن( .)13لێرهوه هێربێرت ماركوزه وهك
نوێماركسیزمێكی تایبهتی و سهر به قوتابخانهی تیۆریی ڕهخنهیی ،داواكارییهكی
ڕهخنهیی-شۆڕشگێڕانه بهرانبهر ڕیالێتی ههبوو ،كه ڕیالێتییهكی تۆتالیتێره،
بهرز دهكاتهوه.

باسی یهكهم :تیۆریی ڕهخنهیی
سهرههڵدانی تیۆریی ڕهخنهیی [له ڕووی مێژووییهوه] له بنهڕهتدا دهگهڕێتهوه
بۆ بیاڤی فهلسهفهیی فرانكفورت له سهرهتای سااڵنی پاش یهكهم جهنگی
جیهانی .ساڵی  ،1923له ژێر بهڕێوهبهرایهتی ماكس هۆركهایمهر و ب ه
ی
یاریدهی هێربێرت ماركوزه و تیۆدۆر ئادۆرنۆ“ ،ئینستیتیوت بۆ توێژینهوه 
ی فرانكفورتی ئهڵمانیا دامهزرێنرا .سهرچاوهی تیۆریی
كۆمهاڵیهتی” له شار 
ڕهخنهیی :دیالێكتیكی هێگل و ماركس و ههروهها ڕهخنهی ئابووری-سیاسیی
هاوچهرخ بوو( .)6ئهم ئینستیتیوته ههوڵی دۆزینهوهی كۆتێزی (سهنتێزی)
كانت-ماركسی دهدا( .)7پوختتر ببێژین ،له ههوڵی چێكردنی كۆتێزێك دابوو
ی ڕهخنهیی كانت و دیالێكتیكی ماركسدا.
له نێوان فهلسهفه 
ی فرانكفورت”،
ئهم ڕێبازه فهلسهفهییه ،ك ه درهنگتر [به ههڵه] ناونرا “قوتابخانه 
به پێشهنگیی هۆركهایمهر ،تیۆریی ڕهخنهیی بنیاتنا .ئاوێتهكردنی ئیدیالیزمی
ی “مێژوو و ئاگامهندی چینایهتی”ی گیۆرگ
ئهڵمانی و ماركسیزم ،له كتێب 
لوكاچدا ،پاڵهێزێكی سهرچاوهیی قوتابخانهی تیۆریی ڕهخنهیی بوو(.)8
ی
قوتابخانهی تیۆریی ڕهخنهیی “تیۆریی جهوههریبوونی تهنگژه له كۆمهڵگه 
كهپیتالیستیدا” ،ك ه له بنهڕهتدا هینی ماركس بوو ،وهرگرت و پهرهیپێدا( .)9ل ه
ی
دیدی ئهم قوتابخانهیهوه ،كۆمهڵگهی پیشهسازی هاوچهرخ بهتاڵه له ڕهخنه 
ی تهكنۆلۆژیی ،كۆمهڵگهی كردووهت ه سهروهر
بنهڕهتی و ڕاستهقینه .گهشه 
ی
و سهربار بهسهر تاكدا و سیستهمێكی هێناوهت ه ئارا ،كه هاوكات ئاڕاسته 
ئهو گهشهی ه [ی تهكنۆلۆژیی] و فۆرمی ژیان و توانستی تاكه مرۆڤانیش
ی هاوچهرخ ،ڕێگره ل ه بهردهم سهرجهم گهش ه
دیاریدهكات( .)...كۆمهڵگه 
كۆمهاڵیهتی و گۆڕانه چۆنایهتییهكاندا(.)10
واژهی “تیۆری” ل ه تیۆریی ڕهخنهییدا ،كاراییهكی تایبهتی ههیه ،ك ه گهرهك ه

باسی دووهم :ماركوزه و ڕیڤیزیۆنی هێگل ،ماركس و فرۆید
ماركوزه كاریگهره به سێ هزرڤان ،ك ه برێتین له :هێگل ،ماركس و فرۆید.
بهاڵم ل ه ههمان كاتدا ،ماركوزه له ئاستی جیاوازدا ڕهخنهیان دهكات .ئهگهرچی
ههندێك بۆچوون ههیه لهمهڕ كاریگهریی هایدێگهریش ،بهاڵم ل ه نووسینهكانی
ماركوزهدا هیچ كاریگهرییهكی هایدێگهر یان بهگشتی لێرهبوونگهرایی ،شیاوی
باسكردن نادۆزینهوه(.)14
بۆ ماركوزه ،فهلسهفهی دیالێكتی هێگل ،دیالێكتێكی ئابووری-سیاسیی ماركس
و پسیكۆئهنالیزی (دهروونشرۆڤهیی) فرۆید ،پڕواتان.
 ماركوزه و هێگل:ی
ماركوزه له كتێبی “ئاوهز و شۆڕش”دا ڕهخنه دهگرێت ل ه پهیوهندی فهلسهفه 
هێگل به گۆڕان ه كۆمهاڵیهتییهكانهوه ( .)15ماركوزه لهم كتێبهدا توانست ه
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هزرینێك خۆبهستوو به لۆگیكیی دیالێكتیكی.
به تێڕوانینی ماركوزه ،لۆگیكیی فۆرمال ،هزر و ڕیالێتی به ڕههایی لهیهكدی
جودا دهكاتهوه و كاراییهكی سهربهخۆ ل ه ڕیالێتی به لۆگیك دهبهخشێت ،ك ه
ئهمهیش هاوكات دهبێته هۆی ناتوانایی لۆگیك بۆ گۆڕانپێدان به ڕیالێتی .بهاڵم
لهتهك لۆگیكیی دیالێكتیكی (لۆگیكیی ڕهخنهیی) هێگلدا ،لۆگیك لهو مۆرك ه
فۆرمالهی دادهماڵرێت و ئاوێتهی ڕیالێتی و كۆمهڵگه دهبێت و جهخت لهسهر
توانستی ڕێكخستن و ڕابهرایهتی ئاوهز دهكات(.)21

ی تهرخاندهكات بۆ بهرگریكردن له هزرینی نێگاسیۆنی و
فهلسهفهییهكه 
پیشاندانی ڕۆڵ��ی شۆڕشگێڕانهی دیالێكتیك وهك دهسوێژێكی شرۆڤهیی
و ڕهخنهیی بهشداربوو له بونیادنانی هزری ڕادیكالی كۆمهاڵیهتی و فێرگ ه
مهزنهكانی شرۆڤهییدا(.)16
ماركوزه مهبهستیهتی ببێژێت ،كه ههتا كاتی هێگل ،ئاوهز ههڵگری مۆركێكی
جێگیر و نهگۆڕ بووه ،بهاڵم هێگل گۆڕان ب ه شۆڕشگێڕێتییهكی ئاوهز دهدات وهك
دژبهری واتا ترادیسیۆنییهكهی :شۆڕشكردن دژی دۆخی سهروهر و جێگیر(.)17
ی
ئاخر هێگل له نێوان زهین و ئاوهزدا جیاوازیی دهكات .زهین برێتیی ه له هزر 
دیاریكهر (ئیدێنتیفیكاسیۆن) ،بهاڵم بهپێچهوانهوه ،ئهو هزرینه ،ك ه فهلسهفهییان ه
ڕهچاوی نائیدێتیش دهكات ،برێتییه له هزرینی دیالێكتیكیانهی ئاوهز .دیالێكتیك
برێتییه ل ه بهرههڵستی ئاوهز له دژی دیاریكردنه دوایهكییهكانی زهین .ئاوهز
ڕهزامهند نابێت به دیاریكراوهكانی ههقیقهته ئهبستراكتهكان ،واتا بهو شتانه،
ی
ك ه زهین گرنگییهكی زۆریان پێدهدات .هێگل دهبێژێت“ :خهباتی ئاوهز ئاراسته 
نههێشتنی ئهو شت ه دهبێتهوه ،كه زهین چهسپاندوویهتی”(.)18
هێگل بۆ ماركوزه ڕابهری فهلسهفهی ئیدیالیزمی ئهڵمانییه .ماركوزه تێڕوانینی
ی ههیه لهبارهی ئیدیالیزم .به تێڕوانینی ئهو ئیدیالیزم وهك
تایبهتی خۆ 
سیستهمێكی ئیدیال ،برێتییه له ئهلتهرناتیڤی ڕیالێتی شێواو ( .)...كهوات ه
كاتێك ئیدیالیزم لهسهر ئاستی سیاسیی و كۆمهاڵیهتیدا كاردهكات ،ئهوا ئامانجی
ڕزگاركردنی كۆمهڵگهیه لهسهرجهم داپڵۆسین و چهپاندنێك ( ،)...كه مرۆڤی
ی ئهوان ه دهوهستێتهوه ،ك ه
هاوچهرخ تێیدا دهژیێت .لێرهوه ماركوزه دژبهر 
فهلسهفهی ئیدیالیزمی ئهڵمانی به فهلسهفهیهكی كۆنزهرڤاتیڤ و ناشۆڕشگێڕان ه
دهناسن( .)19ئهمه ڕوونتر دهبێتهوه ،كاتێك دهبینین ماركوزه له پێشهكی
“ئاوهز و شۆڕش”دا وهك مهبهستی سهرهكی نووسینهكه ،دهنووسێت“ :بهم
كتێبه هیوادارم بهشداربم نهك ههر تهنیا له زیندووكردنهوهی هزری هێگل،
بهڵكو ههروهها له زیندووكردنهوهی ئهو توانسته ئاوهزییهیش ،كه برێتیی ه ل ه
هزرینی نێگاسیۆنی .واتا ئهو هزرینهی ،كه هێگل ئاوها پێناسهی دهكات‘ :ل ه
بنهڕهتدا نێگاسیۆنی ئهوهیه ،ك ه ڕاستهوخۆ لهبهردهممان دای �ه‘“( .)20ب ه
دهربڕینێكی دیكه :ئهو هزرینهیه ،كه نێگاسیۆنی ڕیالێتی دهكات ،بهاڵم بێگومان

 ماركوزه و ماركس:ماركوزه له ڕیڤیزیۆنهكهیدا بۆ ئیشهكانی ماركس ،گهیشت ه ئهو دهرهنجامهی،
كه ماركس هێگلییهكی هیومانیسته .ئهمهیش تهواو پێچهوانهی تێگهیشتنی
ماركسیزمی ئۆرتۆدۆكسییه( .)22ئهگهرچی ڕاگهیاندنهكهی ماركس ،ك ه
مرۆڤایهتی به زهرووره ل ه ناكۆكییهكانی كهپیتالیزمهوه ڕووهو كۆمهڵگهیهكی
سۆسیالیستی دهپهڕێتهوه ،له مێژوودا ئاوها نهكهوتهوه ،ب�هاڵم ماركس
لێكۆڵینهوهیهكی پوختی نامۆبوونی [ل ه مانوسكریپتهكاندا] ئهنجامدا ،نامۆبوونی
مرۆڤ له خۆی و هاومرۆڤی و جیهان(.)23
ی
باڵوبوونهوهی مانوسكریپته فهلسهفهییهكانی 1844ی ماركس له ساڵ 
1932دا ،فهلسهفهیهكی كۆنكرێت و ئۆنتۆلۆژییهكی پهیوهست ب ه دۆخگهلی
مێژوویی بۆ ماركوزه مسۆگهر كرد ( .)...ماركوزه ل ه مانوسكریپتهكاندا
گۆتارێكی فهلسهفهیی لهبارهی “نامۆبوون” ئاشكرا دهك��ات ،كه له دۆخی
ی كهپیتالیزم بوو(.)24
ئهكتوێلی مێژووییدا ئامادهیی ههیه .ئهم گۆتاره دژبهر 
ماركوزه پهیوهندییهكی پتهو له نێوان ماركس و هێگل ل ه مانوسكریپتهكاندا
ی
ئاشكرا دهكات و دهبێژێت“ :دهشێ بگۆترێت باڵوكردنهوهی ئهو نووسینه 
ماركس پنتی وهرچهرخانه له مێژووی لێكۆڵینهوهكانی ماركسیزمدا و ههروهها
ی ئهم مانوسكریپتانهوه ،پرهنسیپهكانی ماتهریالیزمی
دهشێت ل ه ڕێگه 
دیالێكتیكی و مهغزا ڕاستهقینهكانی ،دانووستان بكهین و به تێڕوانینێكی
نوێوه له سۆسیالیزمی زانستی بڕوانین”( .)25كهوات ه به تێڕوانینی ماركوزه،
ی
ماركسیزم فهلسهفهیهكی زیندووه ،لهبهرئهوهی مرۆڤ ل ه ناوهرۆكه زیندووهكه 
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ناخات ( ،)...بهڵكو مرۆڤ [لهو فهلسهفهیهدا] له توانایدایه ههموو ساتێك
گۆڕان به ساتی پێشووی بدات .مرۆڤ تهنیا له بزووتنه زیندوو و دینامیكییهكهیدا
شیاوی لێتێگهیشتنه .به گۆزارهیهكی دی ،میانهیهك نییه له نێوان مێژووێتی
مرۆڤ و بهدیهێنانی ناوهرۆكهكهیدا .ڕیالێتی و شیاوێتی (الواقع والممكن) بهنێو
یهكداچوون و نهشیاوه له یهكێكیان تێبگهین بهبێ ئهویدی(.)26
لێرهوهیه ،كه ماركوزه ل ه كتێبی “ماركسیزمی سۆڤیهت”دا ڕهخن ه له ڕژێمی
یهكێتی سۆڤیهت دهگرێت ،ك ه ل ه میانهی پراكتیكی سۆسیالیزمدا خودی
فهلسهفهی ماركسیان شێواندووه( .)27بهاڵم پێویسته ئهوهیش ببێژین ،ك ه
ماركوزه نهك تهنیا ڕهخنه له ماركسیزمی سۆڤیهت دهگرێت ،بهڵكو ههروهها ل ه
سهرجهم فۆرمهكانی سۆسیالیزمی ڕیال.
 ماركوزه و فرۆید:لهتهك ئهوهی قوتابخانهی تیۆریی ڕهخنهیی پایهگایهكی یهكهمین بۆ تیۆریی
كۆمهاڵیهتی دیاریدهكات ،بهاڵم ئابووریگهرایی و كۆمهڵگهگهرایی ڕهتدهكاتهوه
و پتر ههوڵ دهدات له ڕهههنده جیاوازه ئهزموونییهكانییهوه له مرۆڤی ئیدیال
تێبگات .لهم ڕوانگهیهوه لكاندنی پسیكۆئهنالیز به تیۆریی ڕهخنهییهوه،
دهسوێژگهلێكی زۆری بۆ هزرین لهبارهی ستروكتووریزهكردنی تاك و كێشهكانی
مسۆگهر كرد .گریمانه بنهڕهتییهكه برێتییه :گونجانێك ههیه له نێوان تاكی
كۆمهاڵیهتی بهناو ڕهمهكنوێنی سهردهم و فۆرمی دهسهاڵتی سهردهمدا .بۆ
ی
نموونه ،شرۆڤهی فرۆید تهواو پابهنده به جیهانی بۆرژوایی و باوكساالرانه 
مۆدێرنیتهی كالسیك .بهاڵم به پێچهوانهوه ،لكاندنی پسیكۆئهنالیز به تیۆریی
ڕهخنهییهوه ،ئهو تێگهیشتن ه درشتهی ل ه تێگهی ڕزگاربوون (كه زۆرێك ل ه
فهیلهسوفان بڕوایان پێی ههیه) ڕهواندهوه ،كه گوای ه بهئاگاهێنانهوهی تاكهكان
ل ه زانسته ڕاستهقینهكان دهبێته هۆی نهمانی نامۆبوون .نهخێر ،بهڵكو دهشێت
زیانهكانی دهرككردن و ئاگامهندی به ڕادهیهك قوڵ بن ،ك ه كهسانی نامۆبوو
ی
پاشگهز ببنهوه له ڕزگاربوون-له-نامۆیی یان تهنانهت بهحهزهوه خوازیار 
نامۆبوون بن .كهواته پسیكۆئهنالیز ئاڵۆزی پرۆسهی ڕزگاربوون-له-نامۆبوون،
كه گوایه سووك و ئاسان پهڕینهوهی ه له نامۆبوونهوه بۆ ڕزگاربوون ،ئاشكرا
دهكات(.)28

به تێڕوانینی ماركوزه ،ماركس پتر له ڕووی ئابووری و كۆمهاڵیهتییهوه
گرنگی به ڕزگاركردنی مرۆڤ داوه و الیهنه پسیكۆییهكهی تاكی فرامۆش
كردووه* .یهكێك ل ه تایبهتمهندییهكانی هزری ماركوزه كهڵك وهرگرتن ه ل ه
تیۆریی پسیكۆئهنالیزی فرۆید ،به ئامانجی چارهسهركردنی كورتهێنییهكانی
ماركسیزم .پڕواتاترین ههوڵی هزریی ئهو لهو بوارهدا ،له كتێبی “ئیرۆس و
ژیارێتی”دا دیاردهدات( .)29ماركوزه له پێشگۆتنی ئهم كتێبهیدا دهبێژێت:
“لهتهك ئهو تێڕوانینهی فرۆیددام ،ك ه ل ه ژیارێتیدا بهردهوام حهزهكانی مرۆڤ
كۆنترۆڵكراوه“(.)30
ماركوزه له تێڕوانینیدا بۆ ژیارێتی ،چ دیدی ماركسیزم و چ دیدی پسیكۆئهنالیز
كۆدهكاتهوه ،به واتایهكی دی ،كۆتێزێك له نێوان ماركس و فۆریددا چێدهكات.
ماركوزه لهتهك فرۆیددا دهبێژێت“ :مێژووی ژیارێتی ،مێژووی چهپاندنه“.
ی چهپاندن برێتییه ل ه پنتی سهنترالی تێڕوانینی فرۆید بۆ كولتوور و
تێگه 
ژیارێتی .به تێڕوانینی فرۆید ،بۆ پێكهاتنی ژیارێتی ،چهپاندنی ڕهمهكهكانی
مرۆڤ زهروورییه .كهوات ه چهپاندن و ژیارێتی لهنێو یهكدان .فرۆید ئامرازی
ئهو چهپاندنه ل ه میكانیزمی سیستهمی بههاكاندا دهبینێت ،بهاڵم ماركوزه
لهتهك ڕاستاندنی ئهوهی ،كه چهپاندن جهوههری ژیارێتییه ،هاوكات ههوڵی
ئهلتهرناتیڤێك دهدات .ماركوزه له پێشهكی كتێبی “ئیرۆس و ژیارێتی”دا
ڕایدهگهیهنێت ،ك ه ل ه ههناوی تێڕوانینی فرۆید بۆ ژیارێتیدا ئهلتهرناتیڤ ههیه.
به تێڕوانینی ماركوزه ،ئهو چهپاندنه فرۆیدیی ه له ڕێكخراوه كۆمهاڵیهتییهكاندا
كۆنكرێتیزه دهبێت ،بهاڵم فرۆید گرنگی بهو پنت ه نهداوه .سهردهمی هاوچهرخ
ی پرۆسهی بهپیشهسازیبوون و بیرۆكراتیزهبوونیدا ،ب ه شێوهیهك
ل ه میانه 
له شێوهكان ئهو چهپاندن ه له فۆرمی ڕێكخراوه جیاوازه كۆمهاڵیهتییهكاندا
كۆنكرێتیزه دهكات .لێرهدایه ،كه ماركوزه تێگهی “چهپاندنی ناپێویست”
ی “چهپاندنی بناغهیی”دا دهخاتهڕوو و دهبێژێت“ :لهتهك
له بهرانبهر تێگه 
ی چهپاندنهكان ،چهپاندنی
ی هاوچهرخدا بهشێكی گهوره 
گهشهسهندنی كۆمهڵگه 
ناپێویستن”(.)31
بهشی دووهم :جیهانی تاكڕهههند
به تێڕوانینی ماركوزه ،جیهانی تاكڕهههند برێتیی ه له جیهانی تۆتالیتاریزمی
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هاوچهرخ .مهبهستی ماركوزه له واژهی “تۆتالیتاریزم” ئاماژه نیی ه بۆ جۆره
سیستهمێكی سیاسی ،بهڵكو ئهو واژهی ه له واتایهكی تایبهتیدا بهكاردههێنێت:
تۆتالیتاریزم وهك لوتكه پنتی ژیارێتی ،كه فۆرم ه تهواو پێگهیشتووهكانی
نازیزم و ستالینیزم [ههروهها كهپیتالیزم] نوێنهرایهتی دهكهن( .)32پوختتر
ی سیاسی،
ببێژین ،تۆتالیتاریزم تهنیا برێتی نییه ل ه سیستهمێكی مهترسیدار 
بهڵكو ههروهها سیستهمێكی ئابووری-تهكنۆلۆژیشه(.)33
جیهانی تۆتالیتاریزم دهبێـته هۆی نامۆبوونی ئاوهز له ستروكتووری خۆی،
ی تێگهیشتن بۆ ئازادی
ك ه ل ه ئهنجامدا ئاوهز ناتوانا دهبێت له جوداكردنهوه 
ل ه سهروهرێتی بهسهر سروشتدا .ئهمهش دهبێت ه هۆی ئهوهی هۆركهایمهر
ی “دیالێكتیكی ڕۆشنگهری”دا ببێژن“ :ئاوهز تۆتالیتێره“.
و ئادۆرنۆ له كتێب 
تۆتالیتێربوونی ئاوهز دواجار بهشتبوونی مرۆڤ و نهمانی جیاوازی دهخاتهوه.
ب ه دهربڕینێكی دیكه :ئاوهزی سهبژێكتیڤ دواجار لهسهرجهم مرۆڤان وهك
ئۆبژێكت دهڕوانێت(.)34
دواجار فهلسهفهی تاكڕهههند و كۆمهڵگهی تاكڕهههند و مرۆڤی تاكڕهههند،
پێكهاتهگهلی جیهانی تاكڕهههندن.
باسی یهكهم :هزری تاكڕهههند (فهلسهفهی تاكڕهههند)
ی هاوچهرخ ل ه ڕواڵهتدا وادهردهكهوێت ،كه ڕووهو
ماركوزه دهبێژێت :فهلسهفه 
ی دۆخی سهروهره“ .دیده
ڕاستی ههوڵدهدات ،بهاڵم له ناوهرۆكدا بهرگریكهر 
ڕهخنهییهكهی ماركوزه فهلسهفهیش دهگرێتهوه .ئهو كارایی سهرهكی فهلسهف ه
ل ه ڕهخنهی “ههموو شتێك”دا دهبینێتهوه.
ی هاوچهرخ،
مهك ئینتایهر سێ هۆی سهرهكی بۆ ڕهخنهی ماركوزه ل ه فهلسهفه 
دیاریدهكات:
 .1بهكارهێنانی لۆگیكیی فۆرمال (به تێڕوانینی ماركوزه ،لۆگیكی فۆرمال،
ی
لۆگیكی ڕیالێتی وشكههڵهاتوو و نهگۆڕه ،بهاڵم لۆگیكی دیالێكتیكی دژبهر 
ڕیالێتی سهروهره).
 .2بهكارهێنانی زمانی ڕۆژانه (ڤیتگنشتاین زمان به ئاوێنهیهك دهچوێنێت،
ی “رهههندی ئێستێتیكی”دا
كه ڕیالێتی دهدات �هوه ،بهاڵم ماركوزه له كتێب 
دهنووسێت“ :چ كاتێك فهلسهف ه دهربڕین ه تایبهتهكهی خۆی بدۆڕێنێت و ببێت ب ه

دهربڕینێكی ڕۆژانهیی ،ئهوا تایبهتمهندییهكی چهنهبازی وهردهگرێت” .ماركوزه
ههروهها دهبێژێت هزرینه فهلسهفهییهكان ئهو كات ه دهرهنجام دهخهنهوه ،ك ه
دهرچوون بن له ڕیالێتییهوه ڕووهو ڕاستی).
ی هاوچهرخ بۆ زانست (ماركوزه ڕهخن ه له مێتۆدی
 .3تێڕوانینی فهلسهفهی 
پۆزهتیڤیستی فهیلهسوفانی زانست دهگرێت)(.)35
لكی یهكهم :پۆزهتیڤیزم
پۆزهتیڤیزم له كۆمهڵناسیی ئۆگوست كۆمتهوه سهرهتادهگرێت .ئهگهرچی
ڕهوتگهلێكی هزری دیكهیش ل ه سهدهی نۆزدهیهمدا له ژێر ناوی پۆزهتیڤیزمدا
كۆدهبنهوه :مێتۆدۆلۆژیی ئهزموونگهرا ،پسیكۆلۆژیی ئاسۆسیاسیۆنی (تداعی)،
ڕوانگهی ناتورالیستی بۆ مهعریفه و ڕوانگهی دیتێرمینستی بۆ زانست ه
ی نێوان جهوههر
سروشتییهكان و هتد .ئۆنتۆلۆژیی فاكتوالێتی (نهمانی دژبهر 
و ڕواڵ�هت) پێشدانراوه ڕههاكهی سهرجهم ڕهوته پۆزهتیڤیستهكانه .بهاڵم
تهنها ئۆگوست كۆمت [كۆمهڵناسییه] پۆزهتیڤیزمهكهی لهسهر بناغهی جۆرێك
فهلسهفهی مێژوو (جۆره ئێڤۆلوسیۆنێك) دامهزراند( .)36كۆمت وهك دژایهتی
ی ناونا “سهردهمی
سهردهمانی مێتافیزیكی و ههروهها تیۆلۆژیی ،سهردهمی خۆ 
پۆزهتیڤ”( .)37بهاڵم له بنهڕهتدا كۆمهڵناسیش الی كۆمت “توێژینهوهیهكی
ستاتیكییه بۆ كۆمهڵگه“ ،كه دهرهنجامی پێشبینی سیستهمێكی سهروهره بۆ
تێگهیشتن له جۆره دینامیكیهتێك بۆ كۆمهڵگه( .)38به واتایهكی دی ،تهنیا
له كۆنتێكستی سیستهمێكی ڕیالدا ئێڤۆلوسیۆن شیاوی تێگهیشتنه(.)39
كۆمت پهیوهندی بنهڕهتی نێوان پێشبینی سیستهم و پێشبینی ئێڤۆلوسیۆن
ڕوون دهكاتهوه“ :سیستهم برێتیی ه له مهرجی بنهڕهتی بۆ ئێڤۆلوسیۆن” و
“سهرجهم ئێڤۆلوسیۆنهكان دواجار سیستهم دهڕمێنن”(.)40
كۆمت تیۆرییه كۆمهاڵیهتییهكهی جودا دهكاتهوه ل ه فهلسهفهی نێگاسیۆن و
ی له الیهنه ئابووری-
له ڕێبازێكی پۆزهتیڤیستیدا دایدهنێت ،هاوكات تیۆرییهكه 
سیاسییهكهی دادهماڵێت .كۆمت كۆمهڵگه له زانستێكی سهربهخۆدا دادهنێت
و ناوی دهنێت كۆمهڵناسی( .)41لێرهوه پۆزهتیڤیزم مۆركێكی كۆنزهرڤاتیڤ
وهردهگرێت.
ماركوزه دهبێژێت ئهگهر هێگل توانی ئاوهز بههۆی توانست ه نێگاسیۆنهكهیهوه
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بكات به هێزێكی شۆڕشگێڕ ،به پێچهوانهوه ،پۆزهتیڤیزم ئ��اوهزی كرد ب ه
هێزێكی كۆنزهرڤاتیڤ ،چونكه ڕاڤهی ڕیالێتی وهك فۆنكسیۆنی سهرهكی ئاوهز
و ڕهزامهندبوون به ڕیالێتی و وهرگرتنی ههڵوێستێكی پۆزهتیڤ بهرانبهر ڕیالێتی
پێشبینی كرد .كهواته پۆزهتیڤیزم هاوكات برێتییه له پۆزهتیڤێتی و ڕهفزی
سهرجهم ڕهوته هزرییه نێگهتیڤهكان(.)42
ماركوزه پۆزهتیڤیزم به جیهانی ڕیالێتییه تاكڕهههندهكان ناودهبات ،كهوات ه
پۆزهتیڤیزم ناڕهخنهییه( .)43پۆزهتیڤیزم ڕهفزی ههڵوێسته ترانسێندێنتاڵهكانی
ئاوهز دهداتهوه و چ فهلسهفهیهك جهخت نهكات له دۆخی ڕیالی كۆمهڵگ ه
ی
پیشهسازییهكان ،دژبهری دهوهستێتهوه( .)44پوختتر ببێژین ،له فهلسهفه 
پۆزهتیڤیزمدا هیچ جۆره هزرینێكی ترانسێندێنتال بوونی نییه( .)45هزرینی
ترانسێندێنتال ،كه له ڕاب��وردوودا زهمینهی بناغهیی و ڕاستهقینهی هزرینی
ڕاسیۆنالێتی بوو ،له پۆزهتیڤیزمدا به هزرینێكی نالۆگیكی و ههروهها نازانستی
دادهنرێت .ئهم تێڕوانینه هۆكاری وازهێنانی ئاوهزه له ترانسێندێنتالێتی و
مانهوهی ه له بیاڤی ڕیالێتی ههبوودا( .)46پۆزهتیڤیزم ههروهها دهبێت ه زهمین ه
بۆ هاتنهئارای زمانێكی تاكڕهههند ،كه ههڵگری فۆنكسیۆنی كۆنترۆڵكردنی
كۆمهڵگهیه له كۆمهڵگه تۆتالیتارهكاندا.
زمانی هاوچهرخ ،زمانێكی خۆگونجێنه و له بنهڕهتدا دژی ههموو جۆره ڕهخن ه
و دێباتێكه .بهكارهێنانی زمانێكی ئاوها بووهته هۆی پاسیڤبوونی مۆرك ه
ی هاوچهرخ
ڕهفزكهر و ههڵوێستمهندهكانی ئاوهزی مرۆڤ( .)47زمانی ڕۆژانه 
پتر گهمه كردنه به وشهكان .واژهكان ئاماژه بۆ تێگ ه ڕاستهقینهكان نادهن.
ی لهنگویستیك له نێو جیهانی سنوورداری زمانی ڕۆژانهدا ئهو جهختیی ه
شرۆڤه 
دهخاتهوه ،ك ه وشهكان و دهستهواژهكان ئاماژه بۆ تێگهیشتن ه ئاساییهكان
دهدهن و ههڵگری ئهدگارگهلی ئهبستراكت و ڕهفزكهر نین(.)48
ی
ل ه بنهڕهتدا تیۆریی ڕهخنهیی [مێتۆده دیالێكتیكییهكهی] خۆی لهسهر زهمینه 
ڕهخن ه له پۆزهتیڤیزم و مێتۆده فره ڕواڵهتهكهی پۆزهتیڤیزم بنیاتناوه .بهپێی
ئهو پرهنسیپهی تیۆریی ڕهخنهیی ،ئامانجی فهلسهفهی پۆزهتیڤیزم هاوتاكردنی
ی سروشته .پوختتر ببێژین ،ئامانجییهتی
توێژینهوهی كۆمهڵگه و توێژینهوه 
ی ئهو زانستهیشهوه ،یاسا
توێژینهوه له كۆمهڵگ ه و مرۆڤ بكات به زانستێك .بههۆ 

جهوههرییهكانی كۆمهڵگه و مرۆڤ ئاشكرا بكات ،یاساگهلێك ،كه جهختییهكهیان
ی جهختی یاساكانی فیزیك و زانست ه ئهمپیری و سروشتییهكان بێت:
هێنده 
یاساگهلێكی گشتی ،تۆتالێتی ،شیاوی ئهزموونكردن و جهخت(.)49
كهواته ڕهخنهگرتن له سهرجهم فۆرمهكانی پۆزهتیڤیزم ،بهشێكی كرۆكی تیۆریی
ڕهخنهییه بۆ بهرگریكردن له ڕیالێتی دینامیكی و گۆڕانی پراكسیسیی مێژوویی.
پۆزهتیڤیزم نهك زانینێكی ناپوخت و درشت لهبارهی فۆرمه شتێنراوهكانی ڕیالێتی
زیندوویی كاری مرۆڤ له مێژوودا دهداتهوه ،بهڵكو ههروهها به ڕههایهتیپێدان
بهو دۆخه شتێنراوه كاتهكییه له بۆتهی بڕیاره لۆگیكییه فۆرمالهكاندا داكۆكی
ل ه سیستهمی دهسهاڵتی كۆمهڵگهی كهپیتالیزم دهكات(.)50
كهواته پرۆسهی مێژوو و پراكسیس له بیاڤی دیدی ئاوهزدا نامێنێت .پۆزهتیڤیزم
له زانستی بۆرژواییدا پابهندی لۆگیكێكی ئاوهایه .پۆزهتیڤیزم چ له الیهنی تیۆری
ی هاوچهرخدایه و
و چ پراكتیكی ،ل ه خزمهتی دهسهاڵتی تهكنۆلۆژیی كۆمهڵگه 
ڕهوایهتی و بهردهوامی پێدهدات(.)51
لكی دووهم :لۆگیكی فۆرمال
پۆزهتیڤیزم ب ه سهرجهم فۆرمهكانییهوه ،ڕهزامهندیی ه بهو ڕیالێتییهی ،ك ه ههی ه
ی
و تهنانهت به شێوازێكی پهراوێزیش ،هیچ ههڵوێستێكی ڕهخنهیی بهرانبهر 
وهرناگرێت .ئهم ه كرۆكی ئهو ڕهوته ئیدیۆلۆژییهیه ،كه ڕهزامهنده ب ه ڕیالێتی
وشكههڵهاتوو ،ئهمهیش به تێڕوانینی ماركوزه پهیوهسته به لۆگیكی فۆرمال ،ك ه
له ئهریستۆتێلیسهوه سهرتادهگرێت ،چونك ه گرنگیدان ب ه فۆرم بهبێ ناوهرۆك،
ی ڕیالێتی
خزمهتی دهسهاڵتی سهروهر دهكات له پتر كۆنترۆڵكردندا بۆ مانهوه 
ههبوو(.)52
تێگهی ڕاستی ههمیشه خواستی مرۆڤ بووه ،بهاڵم نهك لهبهرئهوهی ل ه
ئاسمانهكانهوه دابهزیبێت ،بهڵكو لهو ڕوانگهیهوه ،كه ئهدگاری هۆشی مرۆڤ،
ی
هزراندنی تێگهگهل ه كامیلهكانه .بۆ نموونه ،ڕاستی( .)...ڕوانگهی ئۆنتۆلۆژییانه 
ڕاستی-سهنتهر جۆرێك هزرینی لۆگیكییه ،كه تێیدا فۆرمی ڕاسیۆنالێتی پێش-
تهكنۆلۆژیی ( )Pre-Technologyدی���اردهدات .ئهم شێوازه هزرین ه
برێتییه له ڕاسیۆنالێتییهكی دووڕهههندی ،ك ه به ڕواڵهت لهتهك سهرجهم
هزرین ه تاكڕهههندییهكاندا ناكۆك دهردهكهوێت( .)53ئهم شێوازه هزرین ه پتر
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ی
لۆگیكی ماتماتیكی (لۆگیكی هێمایی) هاوچهرخ و فۆرم ه كالسیكییهكه 
لۆگیكی ئهریستۆتێلیس هاوچوو نین ،بهاڵم ل ه ڕوانگهی ناكۆكی ڕیشهیی لهتهك
لۆگیكی دیالێكتیكیدا وێكدهچن .لۆگیكی فۆرمالی ئهنتیكه و لۆگیكی فۆرمالی
نوێ دژبهری دیالێكتیكن ،چونكه دیالێكتیك خاوهن كرۆكێكی ئۆپۆزیسیۆنی و
ی ڕیالێتی
نێگاسیۆنییه .نێگاسیۆن ئهزموونی هێزه توڕهكانی هزره ،كه دژبهر 
ی ئهو ئهزموونهدا ،چاالكی دهرككردن ههوڵی ئاشكراكردنی
ههبوویه .ل ه میانه 
پهیوهندی نێوان “ههیه“ و “گهرهكه ببێت” دهدات .بهاڵم لۆگیكی فۆرمال
لهبهرئهوهی توانستی نێگاسیۆنی نیی ه [له “ههیه“دا دهچهقێت] و بهردهوامی ب ه
ڕیالێتی سهروهر دهدات(.)57

ی تهرخاندهكرد بۆ ئایینده ،بهم هۆیه به هزرینی ههنوكهیی و شیمانهكانی
خۆ 
كۆمهڵگ ه نامۆ بووه و ناكۆكی ڕهخنهكهی له بیاڤێكی سنووردار و داخراودا
دهخوالیهوه .لێرهوه پتر بایهخی دهدا به سهروهرێتی ئاوهز بهسهر سهرجهم
الیهنهكانی ژیانی مرۆڤ و ڕووداوه مێژوویی و ئهزموونییهكانی نهدهنرخاند.
دووڕهههندهكهی :ڕاستیی ه جهوههری و ڕاستییه ڕواڵهتییهكان ،لهو هزرین ه
[راسیۆنالێتیی ه پێش-تهكنۆلۆژییه]دا به یهكدی نامۆبوون و پهیوهندییهكهیان
تهواو ئهپستیمۆلۆژییانه بووه .ئهو نرخاندنانهی ،كه ب ه مهبهستی ڕێكخستنی
لۆگیكی و فۆرمه گشتییهكانی هزر لهبارهی جیهانی ڕیالێتییهوه دهكران ،تهنیا
ی پهیوهندییهكی فۆرمالیتهی نێوان هزر و ئۆبژێكت بووه ،سهبژێكت
ڕوونكهرهوه 
ی
بهسهر خۆیدا داخراوه و هیچ گرنگییهكی به ژینجیهان نهداوه .له ڕوانگه 
ئهو سهبژێكتهوه ،توێژینهوه ل ه پهیوهندییهكانی نێوان دینامیكیهت و گۆڕان،
ی گرنگیدان به ژینجیهان نهبووه،
شیمانه و ڕیالێتی ،ڕاستی و ناڕاستی ،بۆ خاتر 
بهڵكو ڕهههندێكی فهلسهفهیی پهتی بووه .له ئۆرگانۆنی ئهریستۆتێلیسدا واژه
لۆگیكییهكان واتایهكی ئۆتۆنۆمیان ههیه .لۆگیكی فۆرمال جیاوازی ناكات ل ه
نێوان هزرین و ئۆبژێكتهكاندا ،چ ئۆبژێكته سهبژێكتیڤییهكان و چ ئۆبژێكت ه
ڕههاكان .لهم لۆگیكهدا ،سهرجهم تێگهكان پابهندن ب ه یاسا گشتییهكانی
دێدۆكسیۆن و ئهرگومێنت .گشتاندنی ئهریستۆتێلیسی مهرجی یهكهمینی
ڕێكخستنی یاساكانی لۆگیكه و لهو یاسایانهیشهوه ،پاساو بۆ ڕیالێتی كۆمهڵگ ه
دهبرێتهوه(.)54
به پوختی گهرهكه ببێژین ،كه پێش ئهوهی مرۆڤی سهردهمی تهكنۆلۆژیی
بهندی كۆنترۆڵی تهكنۆلۆژیی و لێپێچینهوه ڕاسیۆنالێتییهكان ببێت ،ل ه لۆگیكی
فۆرمالی ئهنتیكهدا ،بهندی گشتاندنه ئهبستراكتهكانی هزر بووه(.)55
له سهردهمی هاوچهرخیشدا ،هزر پتر و پتر ڕهههندی فۆرمالی وهرگرتووه و
ل ه ئهنجامدا بووه به ئامرازی كۆنفۆرمیزم ( )Conformismو بهشێك ل ه
سیستهمی سهروهر ،نهك به پێچهوانهوه ڕهههندێكی ناكۆكی ئهو سیستهم ه
بێت .كهواته هزر توانست ه ڕهخنهییهكهی دۆڕاندووه( .)56هزرینی هاوچهرخ
ی ئهریستۆتێلیسدایه ،چونك ه ناوهرۆكی
ی فهلسهفه 
به ڕادهیهكی زۆر له ژێر بار 
ی [ئهریستۆتێلیس] لهتهك زانستی هاوچهرخدا ناكۆك نییه .بێگومان
فهلسهفهكه 

ماركوزه ڕوودهكات ه كۆمهڵگهی پیشهسازی هاوچهرخ و چ كهپیتالیزمی هاوچهرخ
و چ كۆمهڵگهی سۆسیالیزمی ڕیال (بۆ نموونه یهكێتی سۆڤیهت) ڕهخن ه
ی چهپێنهر
دهكات .بهڵگهی هاوشێوهی گهشهكردنیان بۆ بوون به كۆمهڵگه 
وهك فۆرم ه نوێكانی ههردوو كۆمهڵگ ه و ههروهها پووكانهوهی پۆتێنسی شۆڕش
لهو كۆمهڵگهیانهدا ئاشكرا دهكات .ئهو دهبێژێت ،ك ه “كۆمهڵگهی پیشهسازی
گهشهسهندوو” خواستی ناڕهسهن بهرههم دههێنێت و تاك بههۆی میدیاكانی
سیستهمی بهرههمهێن و ئاڵوگۆڕی شمهك ،ڕێكالمهكان ،ڕابهڕایهتی پیشهسازی
و مۆدهی هزرینی هاوچهرخ ،دهتوێتهوه(.)58
ل ه كۆمهڵگهی تاكڕهههنددا ،خواسته ڕهسهنهكانی مرۆڤ له ڕێگهی پالنێكی
ئاوهزییانهی داڕێژراو له الیهن دهسهاڵت ه سهروهرهكانهوه دهچهپێنرێن()59
ی
و خواسته ناڕهسهنهكان له فۆرمی ڕابواردن و چاكتربوونی ڕواڵهتییانهی بار 
ژیاندا دایدهپۆشن .خواسته ناڕهسهنهكان ،ئهو خواستانهن ،ك ه دهسهاڵتداران
وهك خواستی ڕهسهنی جهماوهر له ڕێگهی ئیدیۆلۆژییهوه دهیسهپێنن(.)60
لكی یهكهم :كهپیتالیزم
ههتا ههنوكهیش چهوساندنهوه ههقیقهتێكی بنهڕهتییه ل ه ههقیقهتهكانی
كۆمهڵگهی مرۆییدا ،بهاڵم لهتهك ئهوهدا ،كه جیاوازی ههیه له فۆرمهكانی
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باسی دووهم :كۆمهڵگهی تاكڕهههند

سهروهر بهرههم دههێنن ،بهڵكو ههروهها بهكارهێنهریشن .جگ ه لهمه ،ئهو
ی مرۆڤان
ئازادییه ناڕهسهنهی ،كه بهكارهێنهرگهرایی دهیخاتهوه ،ئهو تهنگژهیه 
تێیدا بهندكراون ،دادهپۆشێت .الی ماركوزه ئهو وههمهی ئازادی “قۆناغێكی
ی
پێشكهوتووتر له نامۆبوون له خودی خۆ” دهخاتهوه ،چونك ه خۆییترین فهزا 
مرۆڤ ،كه برێتییه له هۆشی مرۆڤ ،دهچهوسێنێتهوه و مرۆڤ چیدی ناتوانێت
خواسته ڕهسهنهكانی له بهرانبهر ههبوونێكی نامۆبوودا بپارێزێت(.)66

چهوساندنهوه له سهردهمه جیاوازهكاندا ،دهشێت ببێژین ،كه سووڕمێنهرترین
و بههێزترین فۆرمی چهوساندنهوه ،ئهو فۆرمهیه ،ك ه لهسهردهمی هاوچهرخدا
پراكتیك دهكرێت .چهوسێنهر ل ه سهردهمانی ڕاب���وردوودا یهك دێسپۆتی
ڕهها بوو ،به ڕوونی دیاردهكهوت ،كه كردهوهكانی لهسهر بنهمای ئاوهز یان
ی ههڵچوون و پسیكۆلۆژییانه بوو .بهاڵم ل ه
لۆگیك نهبوو ،بهڵكو لهسهر بنهما 
كۆمهڵگهی پیشهسازی ( )...پهرهسهندوودا ،چهوساندنهوهی مرۆڤ لهسهر
بنهمای ڕاسیۆنالێتییهكی پهتییه ،ك ه به حساباتێكی ورد بۆ سهرجهم دۆخ و
شیمانهكان پراكتیك دهكرێت(.)61
مرۆڤی هاوچهرخ به ناوی ئاوهزهوه كۆیلهدهكرێت (ههمان ئهو ئاوهزهی ،ك ه
بهرههمهێنان ڕێكدهخات و له جیهانی كهپیتالیزمدا باڵویدهكاتهوه) .بۆ یهكهم
جار له مێژووی مرۆڤدا ،كۆیلهتی قبوڵكراوه ،ههروهها لهمهیش پتر ،كۆیلهك ه
خۆی داكۆكی له سهروهرهكهی دهكات ،چونك ه ئهمان ه ئهو قوربانیانهن ،ك ه
ی بهرههمهكانی كۆمهڵگهی پیشهسازین ،ههروهها داكۆكیكهر و
بهكاربهر 
ی ئهو كۆمهڵگ ه پیشهسازییهشن( .)62ئهم دۆخ ه بهتایبهت ل ه
گهرهنتیدهر 
تێڕوانینی پۆزهتیڤیستیانهی چینی بۆرژوازی دهسهاڵتدار لهسهردهمی كهپیتالیزمدا
دی��اردهدات ( )...كاتێك ،ك ه لهسهر زهمینهی ستاتیكیی ڕیالێتی ههبوو،
دهسهاڵتی خۆی بهسهر سهرجهم ڕایهڵهكانی ژیانی تاكدا دهسهپێنێت(.)63
ماركوزه دهبێژێت ڕهزامهندبوونی ڕهمهكی مرۆڤ ل ه ڕووبهرێكی نائازاددا بوار
بۆ سیستهمی كهپیتالیزم دهڕهخسێنێت بۆ ئهوهی لهو كۆمهڵگه داخراوهدا
ی
[رووبهری نائازاد] بهردهوام بێت و مهبهستهكانی خۆی بسهپێنێت .له ڕوانگه 
كهپیتالیزمهوه ،ئهركی ئهو كۆمهڵگه داخراوه ،ك ه ل ه الیهنی چهندێتی ماتهریالی
ی تاكه ب ه
ی سهندووه ،جارێكی دی كۆنترۆڵكردنی پتر 
و ڕواڵهتی ژیان گهشه 
شێوهیهكی ڕێكخراو و ورد(.)64
كهواته كۆمهڵگهی پیشهسازی ل ه ژێر سهروهرێتی كهپیتالیزمی گهشهسهندوودا
ی تهزویر دههێنێته ئارا ،كه پرسیاره ڕهسهن و
ڕیزێك خواستی ناڕهسهن و هیوا 
ڕادیكالهكان دهچهپێنن و ڕێگرن لهبهردهم خستنهڕووی ئهو چهوساندنهوهیهی،
كه خۆی وهك ههقیقهتێكی ههمیشهیی و قبوڵكراو پیشان دهدات(.)65
له كهپیتالیزمی گهشهسهندوودا ،چینه چهوساوهكان نهك تهنیا بۆ سیستهمی

لكی دووهم :سۆسیالیزمی ڕیال
رهخنهی ماركوزه له كۆمهڵگهی پیشهسازی هاوچهرخ ،تهنیا ڕووناكات ه سیستهمی
كهپیتالیزم ،بهڵكو ئهو ههروهها و به تایبهت له كتێبی “ماركسیزمی سۆڤیهت”دا
ڕهخنهیهكی فرهالیهن له سۆسیالیزمی ڕیال دهگرێت .به تێڕوانینی ماركوزه،
ل ه یهكێتی سۆڤیهتدا ڕیالێتییه كۆمهاڵیهتییهكان لهتهك تیۆریی ماركسدا
نهگونجێنرا ،بهڵكو به پێچهوانهوه “ماركسیزم” پتر و پتر ملكهچی ڕیالێتی
ی سۆڤیهت كرا .ماركسیزم له سۆڤیهتدا له ڕێبازێكی شۆڕشگێڕانهوه
كۆمهڵگه 
بوو به ڕێبازێكی كۆنزهرڤاتیڤ(.)67
ماركوزه دهبێژێت گهرهكه بزانرێت ،ك ه سیستهمی كهپیتالیزمی ههنوك ه چیدی
دژبهرێكی بهههیبهتی له دهرهوهی سنوورهكانیدا نییه ،چونكه جیهانی كۆمۆنیست
(الیهنگرانی چین یان سۆڤیهت و هتد) ل ه ڕوانگهی ئابووری-سیاسییهوه ههنوك ه
له ڕیزی سیستهم ه كهپیتالیستییهكاندان( .)68ههروهها ماركوزه دهبێژێت ل ه
ههندێك دهوڵهتاندا دهستێوهردانی دهوڵهت له ژیانی خهڵكدا بۆ نموون ه بیمه و
هتد و ڕێگهنهدان به ناڕهزایی دهربڕینی خاوهنانی ئهو خزمهتگوزاریانه بهرانبهر
ههوڵ ه زیانمهند و تێكدهرانهكانی دهوڵهت له بواری بازرگانیدا وهك “سۆسیالیزم”
پیشاندراوه و ههروهها ڕێگه به چاالكی ئهنستیتیوته ئازادهكان نادرێت .ئهم ه
ئهو شێوازه چهوسێنهرانهیهیه ،كه له دهوڵهتانی ئهوروپای ڕۆژئاوا بهرانبهر
هزر و بۆچوونه دژبهرهكان ئهنجام دهدرێت .لهو واڵتانهدا “ئازادی” برێتیی ه
ل ه ڕهزامهندبوون بهو شێوازه ژیانهی ،كه ڕژێمی كۆمۆنیستی دهیسهپێنێت و
ڕهفزكردنی ئهو جۆره ئازادییهیش له ڕوانگهی حكومهتهوه برێتییه له :الیهنگریی
كهپیتالیزم ،ڕیڤیزیۆن و درێغی ل ه چهپگهراییدا( .)69ئهم ه له كاتێكدایه ،ك ه
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ئهو دهوڵهته كۆمۆنیستییه نهتهوهییانه نهك خاوهن پرهنسیپێكی كۆمۆنیستی
ی
نین ،بهڵكو تهنانهت فۆرمێكی دیكهی كهپیتالیزمن و له ڕاستیشدا تهواوكهر 
ئهو سیستهمهن( .)70بهاڵم لێرهدا پێویست ه جهخت لهوه بكهین ،كه ماركوزه
لهتهك ئهوهدا ،كه ڕهخنه له سۆسیالیزمی ڕیال دهگرێت ،سووره لهسهر ئهوهی،
كه ڕهخنه له خودی ئهزموونی كۆمۆنیستی ناگرێت ،لهبهر ئهوهی ئهو بڕوا
دهكات ،كه ئهو دهوڵهتان ه به شێوازی تایبهتی خۆیان كۆمۆنیستین .پوختتر
ببێژین ماركوزه ماركسیزم ڕهتناكاتهوه ،بهڵكو فۆرمێكی تهزویركراوی ماركسیزم
ڕهتدهكاتهوه(.)71

ئامرازهكانی بهرههمهێنان دهبن به پاڵهێزی هزری تاكهكهسان و دواجار هزرینی
ی به ڕووی سهرجهم
ئازادانه و خۆیی مرۆڤ ناهێڵن( .)73لێرهوه مرۆڤ خۆ 
گۆڕان ه چۆنێتییهكاندا دادهخات و هزرین و تێگهیشتنی تاكڕهههند له كۆمهڵگهدا
پهرهدهستێنێت(.)74
كۆمهڵگهی تاكڕهههند مرۆڤان دهكات ب ه شتگهلێكی ئاسایی و بێ بهها ،ك ه
ی
ئهمهش مرۆڤان بهخۆیان نامۆ دهكات ( .)...مرۆڤانی هاوچهرخ لهسهر بنهما 
ی له بازاڕدا ههن ،دهنرخێنرێن و دهناسرێن .كهسان
ئاڵوگۆڕی ئهو شمهكانه 
لێرهبوونی خۆیان له ئۆتۆمبێلهكانیاندا ،له خانووه چهند نهۆمییهكهیاندا ،ل ه
تیڤی و ڕادیۆكهیاندا و هتد ،دهبینن(.)75
به پوختی ببێژین ،مرۆڤی تاكڕهههند له كۆمهڵگهی تاكڕهههنددا ،نهك له خودی
خۆی نامۆدهبێت ،بهڵكو ههروهها دهشتێت (دهكرێـت ب ه شت).
لكی یهكهم :نامۆبوون ()Alienation
لهسهرهوه باسمانكرد ،كه ماركوزه هیچ جیاوازییهكی كرۆكی ل ه نێوان
كۆمهڵگه كهپیتالیستی و كۆمهڵگه سۆسیال-ریالهكاندا نابینێت و سهرجهم
ی پیشهسازی گهشهسهندوو و
ئهو كۆمهڵگهیانه الی ئهو برێتین له كۆمهڵگه 
مرۆڤگهلی نێو ئهو كۆمهڵگهیانهش برێتین له مرۆڤی تاكڕهههند ( .)...مرۆڤ چ
له دهوڵهته یهكگرتووهكانی ئهمهریكادا بژیێت و چ ل ه یهكێتی سۆڤیهت مرۆڤێكی
نامۆكراوه(.)76
تێگهی نامۆبوون دهگهڕێتهوه بۆ هێگل و فیورباخ و ماركس .نامۆبوون ب ه
شێوهیهكی گشتی (جودا ل ه تێگهیشتن ه تایبهتییهكانی ئهو سێ فهیلهسوف ه بۆ
تێگهی نامۆبوون) برێتیی ه له ئیزۆلهكردنی تاك له ڕووبهری ژیان ،ك ه دهرهنجامی
گهشهسهندنی سیستهمی كهپیتالیزمه(.)77
ی پهیوهست به یهكدیدا مهبهست
فیورباخ تێگهی “نامۆبوون”ی له دوو واتا 
بوو )1 :دابڕانی مرۆڤ له جهوههرهكهی )2 .بڕوای مرۆڤ به هێزگهلێكی
ی
سهرسروشتی (ك ه ئهمه پرهنسیپی ڕهخنهی فیورباخه له ئایین) .ل ه ڕوانگه 
هێگل ،نامۆبوون برێتیی ه له ڕهوتی پهڕینهوه لهخۆ و بوون ب ه ئهویدی .ئهمهیش
قۆناغێكی لۆگیكیی ئۆبژێكتیڤیتهی هێگله .پهڕینهوه لهخۆ و بوون به ئۆبژێكت
ب ه زهروورهت نامۆبوون له خودی خۆ دهخاتهوه .بهاڵم ماركس ل ه ڕهههندێكی
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ی مرۆڤ
باسی سێیهم :فۆرمهكانی نامۆبوون 
ی كۆمهڵگهیهكی پیشهسازی
ماركوزه ل ه كتێبی “مرۆڤی تاكڕهههند”دا شرۆڤه 
پهرهسهندوو دهك��ات .ئهو دهبێژێت لهو كۆمهڵگهیانهدا ناشێت ئامرازه
تهكنیكییهكانی بهرههمهێنانی شمهك و باڵوكردنهوه و (ههروهها ئۆتۆماتیكییهتی
مهكینه) تهنیا كۆمهڵێك ئامرازی بهرههمهێنان بن ،چونكه دهچنه نێو سهرجهم
ڕایهڵ ه سیاسیی-كۆمهاڵیهتییهكانی تاك و ڕاستهوخۆ شهقڵی پێدهدهن.
كۆمهڵگهیهك به فۆرمی سیستهمێكی ئیدیۆلۆژی ،ك ه به پێشبڕیار فۆنكسیۆنی
ئامرازهكانی بهرههمهێنان و هێز و پانتایی دهسهاڵتی ئهو ئامرازانهی لهسهر
سهرجهم ڕایهڵهكانی ژیانی تاكهكانی كۆمهڵگه دیاریكردووه .پوختتر ببێژین،
ئامرازهكانی بهرههمهێنان فۆنكسیۆنێكی فرهالیهنیان ههی ه و دۆخگهلی چاالكی
و به گشتی دۆخی ژیان و لێهاتوویی و شارهزاییهكان دیاریدهكهن .كهوات ه هیچ
هاڤركێ و ناكۆكییهكی واتادار له نێوان پێویستی و خواستهكانی تاكهكهسان و
زهروورهت و پێویستییهكانی كۆمهڵگهدا بوونی نییه و سهرهنجام تاك بهنده ب ه
سهپاندنهكانی كۆمهڵگهوه(.)72
ماركوزه ههروهها دهبێژێت له جیهانی هاوچهرخ (جیهانی تاكڕهههند)دا بیاڤی
هزریی تاك له نێو بواری تهكنۆلۆژی و نرخاندنه تاكڕهههندییهكاندا بهندكراوه.
لهبهر ئهم ه بهئاگابوونێكی ڕهزامهند بهسهر تاكدا س �هروهره .بهئاگابوونی
ڕهزامهند باوهڕ دهكات ،كه ڕیالێتی سهروهر شتێكی لۆگیكی و هۆشهكیی ه
ی كهڵك و خۆشگوزهرانییه ،بهاڵم هێدی هێدی
و سیستهمی سهروهر ههڵگر 

كۆمهاڵیهتی-سیاسییهوه ل ه تێگهی “نامۆبوون” دهڕوانێت( .)78به تێڕوانینی
ماركس ،كهسێك ،كه سهرهتا به بهرههمی كارهكهی [خۆی] و له ئهمهیشهوه ب ه
دهرهنجامی كارهكهی نامۆ بێت (كارهكهی “كاری نامۆبوو”بێت) :به پهیوهندیی ه
نێوبكهرییهكان لهتهك مرۆڤانی دی و سهرهنجام ب ه ڕهوتی ژیان و به خودی
ی نامۆ دهبێت( .)79كهواته ل ه ڕوانگهی ماركس ،پرۆسهی “نامۆبوون” ل ه
خۆ 
كار و دابهشاندنی كاردا كۆنكرێتیزه دهبێت.
ل ه ڕوانگهی ئهو ،كار پهیوهندی چاالكی مرۆڤه لهتهك سروشت و ئافراندنی
جیهانێكی نوێ (كه ئافراندنی مرۆڤ خۆیشی بهشێكه لهو جیهانه)(.)80
بهاڵم هێدی هێدی ،كه خاوهندارێتی تایبهتی و دابهشاندنی كار پهرهدهستێنێت،
كار ئهو توانستهی مرۆڤ وهك مۆركێك دهدۆڕێنێت .كار و بهرههمهكانی كار،
وهك بوونهوهرێكی جودا له مرۆڤ و جودا له ویست و پڕۆژهكانی مرۆڤ
دادهنرێت( .)81ماركس ل ه مانوسكریپتهكاندا دهبێژێت“ :ئۆبژێكتێك ،ك ه
كار دهیخاتهوه (بهرههمی كار) ل ه بهرانبهر كاردا وهك بوونهوهرێكی نامۆ و
هێزێكی ئۆتۆنۆم له بهرههمهێنهر ،دژبهر دهوهستێتهوه .بهرههمی كار دهبێت ه
كارێك ،كه له ئۆبژێكتدا كۆنكرێتیزه بووه ،واتا بووه ب ه شتێكی ئهستوویی.
ئهم بهرههمه “ئۆبژێكتیڤیكاسیۆن”ی كاره .ڕیالیزهبوونی كار به ئۆبژێكتبوونی
كاره .ڕیالیزهبوونی كار له پانتایی ئابووری-سیاسییدا بۆ پرۆلیتاریا برێتیی ه ل ه
دۆڕاندنی ڕیالێتی و دۆڕاندنی ئۆبژێكت ،ك ه ئهمهیش كۆیلهتی ل ه بهرانبهر ئهو
ئۆبژێكتهدا دهخاتهوه و سهرهنجام له فۆرمی نامۆبووندا دیاردهدات”(.)82
بۆ ماركوزه ،ئهم تێگهیشتنهی ماركس بۆ “نامۆبوون” له مانوسكریپتهكاندا
پڕواتایه .به تێڕوانینی ماركوزه ،ماركس به چاكی ل ه ئهوه تێگهیشتووه ،ك ه
ناوهرۆكی مرۆڤ چیدی له توانایدا نییه ،كه له فاكتیسیتێ و تۆڕه تایبهتیی ه
كۆنكرێتهكهی جودا ببێتهوه .له مرۆڤی تاكڕهههنددا كاتێك ،ك ه ئهم فاكتیسیتێ
ی بۆ
(لێرهبوون)ه چیدی به كهڵكی ئهوه نایهت ،كه مرۆڤ بههۆیهوه خۆ 
ناوهرۆكه مرۆڤانهییهكهی ئاوهاڵ بكات ،ئهوا مرۆڤ دهگاته حاڵهتێكی نامۆبوون،
كه برێتییه له نامۆبوون له خودی خۆ(.)83
ی هاوچهرخدا تاك
ماركوزه له “مرۆڤی تاكڕهههند”دا دهنووسێت :له كۆمهڵگه 
ههتا ئهو سنووره ئازاده ،ك ه ڕهزامهند بێت ب ه ئهو كارهی ،كه پێویستیی ه

ڕۆژانهییهكان له تاكهكهسیان باركردووه ،كه ئهمهیش ڕووهو نامۆبوون له خودی
ی نامۆبوو سهرجهم ژیانی تاكی كۆنترۆڵكردووه(.)84
خۆی دهیبات .كار 
ی سیستهم” و
بهئاگابوونی مرۆڤ له نامۆبوون له ڕێگهی “زهروورهتنانهوه 
بههۆی ڕیزێك “خواستی چهپێنهر” ،ك ه خواسته ڕهسهنهكان دهچهپێنێت،
كول دهكرێت .تایبهتمهندی ئهو خواست ه چهپێنهرانه ئهوهیه ،ك ه كۆنفۆرمیزم
(وهكیهكییهكی گشتی) دهخهنهوه .بۆ نموونه :ڕهزامهندبوون ،خافاڵن،
بهكارهێنان و كڕینی شمهك بهپێی ڕێكالمهكان و هتد .سهرجهمی ئهو خواست ه
ی
چهپێنهرانه “پیشهسازی كولتوور” (وهك فۆرمێكی دیكهی كۆمهڵگه 
پیشهسازی هاوچهرخ) دهیسهپێنێت(.)85
كهواته بهئاگابوون له “نامۆبوون لهخودی خۆ” ئاسان نیی ه بۆ ئهو كهسانهی،
كه بههۆی ژیانێكی ڕواڵهتییهوه له كۆمهڵگهی پیشهسازیدا تواونهتهوه و
ڕهزامهندن به مسۆگهربوونی خواسته [نارهسهنه]كانیان لهم كۆمهڵگهیهدا.
ی یهكایهتی تاك و كۆمهڵگه پێشبینییهكی بێ بنهما
ماركوزه دهبێژێت كێشه 
نییه ،بهڵكو برێتییه ل ه سهرجهم ڕیالێتی .ئهو ڕیالێتییه ،ك ه پاساو بۆ حاڵهتی
نامۆبوونی مرۆڤان له كۆمهڵگهیهكی پیشهسازیدا دههێنێتهوه .هزری نامۆبوو
له فۆرمگهلی ژیانێكی نامۆبوودا ڕۆدهچێت .لهم كۆمهڵگهیانهدا تاكڕهههندیان ه
ی لهسهر سهرجهم ڕایهڵهكانی ژیانی
له مرۆڤ دهڕوانرێت و ئهمهیش كاریگهر 
مرۆڤ دادهنێت .گهشهسهندنی پیشهسازی بایهخ به پرسیارهكانی هزری مرۆڤ
ی
نادات و وهك ئامرازێك حسابی بۆ دهكات ،هزرێك ،كه ناچاركراوه “مهعریفه 
سههوو” ب ه “مهعریفهی ڕاست” دابنێت و لهسهر ئهو بناغهیهش كێشهكانی ژیان
بنرخێنێت(.)86
لهالیهكی دیكه ،ماركوزه نامۆبوونی ئاوهز به پوختی ئاوها ڕووندهكاتهوه :ئاوهز
ل ه سیستهمی كۆنترۆڵ و بهرههمهێنان و بهكارهێناندا پشووی وهرگرتووه و تێیدا
ل ه ڕێگهی كۆمهڵێك یاسا و نۆرمی وشكههڵهاتوو (ك ه بهرژهوهندی و بهردهوامی
سیستهم مسۆگهر دهكهن) حكوم دهكات(.)87
ههروهها پێویسته ببێژین نامۆبوون نهك نامۆبوونه له خودی خۆ ،بهڵكو
ههروهها له هاومرۆڤان و جیهان.
لكی دووهم :بهشتبوون ()Reification
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ماركس تێگهی “بهرههمی نامۆبووی كار” له بابهتێكی بنهمایی كتێبی كهپیتالدا
به ناوی “بتاندنی شمهكهكان” پهرهپێداوه( .)88بتاندنی شمهكهكان ڕهوتێكه،
كه تێیدا لۆگیكی شاراوهی بهرههمهێنان له كهپیتالیزمدا له ڕێگهی بازاڕهوه
پهیوهندییه كۆمهاڵیهتییهكان دهك��ات به پهیوهندی نێوان شتهكان .ئهم
بهشتبوونهی پهیوهندییه نێومرۆڤییهكان فۆرمێكی دیكهی فێنۆمێنی نامۆبوونه،
ك ه تێیدا پهیوهندییه نێومرۆڤییهكان له فۆرمی پهیوهندی نێوان ئۆبژێكتهكان،
شتهكان و شمهكهكان و ههروهها گونجاو لهتهك نرخهكانی ئاڵوگۆڕی بازرگانیدا
دیاردهدات .نرخ له ئاڵوگۆڕدا وهك جهوههرێكی سروشتی شتهكان دادهنرێت
نهك وهك چێكراوی چاالكی و پهیوهندییه نێومرۆڤییهكان(.)89
لوكاچ له ئیش ه سهرهكییهكهیدا “مێژوو و بهئاگابوونی چینایهتی ”1924
ل ه تێگهی “بهشتبوون” وهك تێگهیهكی بناغهیی و سهنترالیی ئیشی ماركس
دهڕوانێت .ههروهك لهسهرهوه ئاماژهمان پێدا ،بهشتبوون ل ه تێگهی “بتاندنی
شمهكهكان”ی نێو كتێبی كهپیتال ئیقتیباس كراوه .بهشتبوون برێتیی ه ل ه
نهبوونی پهیوهندی له نێوان تاك و ئهو شتانهی ،كه بهرههمیان دههێنێت ،ك ه
ل ه ئهنجامدا بههۆی ستروكتووری كۆمهاڵیهتی-ئابووری ،ئهم شتانه وهك نامۆ
ی
بهرانبهر بهرههمهێنهر زیت دهبنهوه .شتهكان بههۆی مۆركه چهندێتییهكه 
شمهكه ئاڵوگۆڕكراوهكانهوه بهها سهبژێكتیڤێتییهكهی مرۆڤ دهدۆڕێنن(.)90
پتر ببێژین “بهرههمی نامۆبووی كار” ل ه سیستهمی هاوچهرخدا زۆرجار
ی
له شێوهی مهكین ه ()Machineدا دی���اردهدات .ئهو مهكینهیهی خۆ 
لهتهك ناتواناییهكانی مرۆڤدا دهگونجێنێت بۆ ئهوهی مرۆڤی ناتوانا بكات ب ه
مهكینه( .)91ماركوزه دهبێژێت له ژیارێتی پیشهسازیدا كۆیلهكان ب ه ڕواڵهت
وهك مرۆڤگهلێكی كهرامهتمهند دی��اردهدهن ،بهاڵم دووباره كۆیلهن .دهشێت
كۆیلهتی ب ه جۆرێكی دیكه پێناسه بكرێت :كۆیلهتی نه ملكهچكردنه بۆ ئهمر
و نه كاری تواناپڕوكێنه ،بهڵكو دۆڕاندنی كهرامهتی مرۆڤ و بوون به ئامراز
و دهسكهالیهتییه .مرۆڤی هاوچهرخ ب ه ههمان شێوهی ئامراز و شت-هكان
له بووندا ههیه .ئهم شێوه ههبوونهیش له بنهڕهتدا كرۆكی كۆیلهتییه .ئهم
“شت”ه بهناو “مرۆڤ”ه ،هۆشمهنده ،خواردن دهخوات ،دههزرێت و هتد ،بهاڵم
بهشتبوونی خۆی نابینێت( .)92ئاخر بهئاگابوون ب ه ههمان شێوهی شتهكان

بووه به شت (شتێنراوه).
به تێڕوانینی ماركوزه ،بهئاگابوونی شتێنراو (وهكو خۆكۆنترۆڵكردنێكی
چهپێنهرانه) و كۆنترۆڵی ئابووری-كۆمهاڵیهتی خواستهكان بهناخی مرۆدا ڕۆدهچن
ی پاشان پێویستی ب ه چهپاندنی
و دهبن ب ه “چهپاندنێكی ناخهكیانه“ بهبێ ئهوه 
دهرهكیانه بكات! ئهوه برێتییه :لهكڵێشهدانی پهیوهندییه نێومرۆڤییهكان ل ه
فۆرمی ستانداردكراو ل ه كۆمهڵگهی پیشهسازی هاوچهرخدا( .)93بهاڵم لێرهدا
پێویست ه جهخت لهوه بكهین ،كه ماركوزه ڕیالێتی پیشهسازی هاوچهرخ
دههیچێنێت نهك هۆ-مهبهستهكانی چاالكییه زانستی و تهكنۆلۆژییهكان .ئهو
دهبێژێت گرنگیدان ب ه هۆ-مهبهستهكانی چاالكییه زانستی و تهكنۆلۆژییهكان،
ئهمان ل ه حاڵهتی بێبڕوایی بهرانبهر هیومانێتی دههێنێت ه دهرهوه و قۆناغێكی
مێژوویی نوێ چێدهكات ،ك ه تێیدا زانست و تهكنۆلۆژی لهتهك هزرینه نێگاسیۆنی
و ڕهخنهییهكانی مرۆڤدا هارمۆنی دهبێت(.)94
بهشی سێیهم :ئیدیالی شۆڕش
ی
ماركوزه له ڕهخنهكانیدا بۆ سۆسیالیزمی ڕیال ،بهتایبهتی ڕوودهكات ه كێشه 
ناتوانایی چینی پرۆلیتاریای پیشهیی له بهئاگابوونی شۆڕشگێڕانهی زهرووریدا
بۆ پهڕینهوه ڕووهو سۆسیالیزم [ی ئیدیالی ماركس] ( )...بۆ چارهسهری
ئهم كێشهیه ،ماركوزه ل ه كتێبی “ئیرۆس و ژیارێتی”دا ڕیڤیزیۆنی [بێگومان
ڕیڤیزیۆنێكی فهلسهفهیی] فرۆید دهكات .ب ه تێڕوانینی پسیكۆئهنالیزهكهی فرۆید،
ی
پاڵهێزه ڕهمهكییهكانی مرۆڤ له پرۆسهی ئارایی ژیارێتی و ههروهها ل ه پرۆسه 
خۆشهكردنی تاكدا سنووردار دهكرێن و دهچهپێنرێن .ژیارێتی به شێوهیهكی
ڕواڵهتی بههۆی ئهو سنووردارێتی و چهپاندنه بهردهوامی پێدراوه .فرۆید دهبێژێت
چ له نێوان ئازادی و ڕهزامهندی و چ له نێوان ڕهمهكی سێكسوالێتی و ژیارێتیدا
نهسازی ههیه(.)95
ماركوزه گۆڕان دهدات بهو تێڕوانینهی فرۆید و دهبێژێت چهپاندنی ڕهمهك ه
سروشتییهكانی مرۆڤ ل ه پرۆسهی مێژوودا دوو ئاست وهردهگرێت )1 :چهپاندنی
زهرووری (كه بۆ سهرجهم ژیارێتییهكان زهروورییه) و  )2چهپاندنی نازهرووری (ك ه
تایبهته به كولتوورگهلێكی دیاریكراو و ههروهها جیاوازییهكه ،ك ه له كولتوورێكهوه
بۆ كولتوورێكی دیكه وهك جوداكهرهوهیهكی ئاشكرا دیاردهدات)(.)96
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سیستهمی سهروهر و ب ه مهبهستی مسۆگهركردنی خواسته ڕاستهقینهكان(.)102
له بنهڕهتدا ماركوزه پتر ڕوودهكات ه داهێنان له كهناری كۆمهڵگهی بۆرژوازیدا
ب ه تایبهتی ناوهندی هونهرمهندان [ و ههروهها فێرخوازانی زانكۆیی] واتا
ی شیان خۆیان بن و
ئهو ناوهندانه ،كه ( )...دهتوانن ب ه ڕاستی ههتا ڕاده 
ی ئهو سیستهمه دهكهن ،ك ه ب ه
ب ه داهێنان ههستن ،هاوكات ڕهخنه ئاراسته 
ی ههموو تاكێك دهپلیشێنێتهوه .لێرهدا یهكگرتنهوهیهكی ههردوو
گشتگیرییهكه 
فهیلهسوفمان ههیه :هینی ماركس و ماركوزه ،ئهویش ئهوهیه ،كه ههردووكیان
دهنگ به ڕهخنهی كهپیتالیزمدا دهنێن(.)103
پێویسته جهخت ل �هوه بكهین ،كه ش��ۆڕش الی م��ارك��وزه ههمیشه وهك
شیمانهیهكی ئیدیال دژ ب ه سیستهمی سهروهر دهمێنێتهوه (وهك چۆن ئهم ه
الی ماركسیش ئاوهایه ئهگهر ئێمه به هزرینێكی ئازاد لهتهك خودی ماركسدا
بكهوینه دانوستاندن).
ی
ماركوزه ل ه وهاڵمی پرسیارێكی براین مهگیدا :ئایا چ كهسێك گهرهنتیدهر 
ئهوهی ه ب ه لهناوبردنی شێوازی بهرههمێهێنانی كهپیتالیزم ،كۆمهڵگهیهك دێت ه
ئ��اراوه ،كه تێیدا تاك ئازاد دهبێت و خودێتی خۆی تێدا بهدی دههێنێت،
لهتهك ئهوهدا ،ك ه ئهو كۆمهڵگه سۆسیال-ریاالنهی ،ك ه ههن ،هیچ كامیان
لهم ڕووهوه جهختیان پێنهبهخشیوین؟ دهبێژێت :ل ه ڕاستیدا هیچ گهرهنتییهك
بۆ ئهم ه نییه ،چونكه مێژوو كۆمپانیای بیم ه نییه .نابێت چاوهڕوانی ئهم
ی
گهرهنتیی ه بكهین ،ئهوهی دهتوانین ببێژین ئهوهیه ،كه ب ه لهناوبردنی كۆمهڵگه 
كهپیتالیزم ،ههرچۆنێك بێت زهمینهیهك دهڕهخسێت ،كه تێیدا كۆمهڵگهیهكی
ئازاد دهتوانێت گهش ه بكات( .)104ههروهها ماركوزه له جێیهكی دیكهیشدا
ی
دهبێژێت :ههقیقهتی مێژوویی شتێكی ڕێژهیی ه و ئهو ڕێژهێتییهیش شیمانه 
ژیانێكی بهختیاری بهدیهاتوو دهشێنێت(.)105

ی چهپاندنی
به تێڕوانینی ماركوزه ،چهپاندن له ژیارێتی هاوچهرخدا ،سنوور 
زهرووری بڕیوه و بووه به چهپاندنی نازهرووری .بهردهوامی ژیارێتی پێویستی
بهو چهپاندنه نازهرووریی ه نییه .به پێچهوانهی فرۆید ،چهپاندنی ڕهمهكی
ی زهروورهتێكی ڕیاڵی پهتی نییه ،بهڵكو لهودیو
سێكسوالێتی مرۆڤ تهنیا بههۆ 
ئهم ڕیاڵێتییهوه دهسهاڵت له فۆرم ه مێژووییه تایبهتییهكهیدا ئامادهیی ههیه.
یهكێك له مۆركه سهرهكییهكانی ئازادی ،ڕزگاربوون ه له چهپاندنی ڕهمهكی
سێكسوالێتی ،به ڕزگاربوونی ڕهمهكی سێكسوالێتی مرۆڤ له كۆت و بهندهكانی
ژیارێتی دهسهاڵتئامێز ،ڕهمهكی سێكسوالێتی مرۆڤ واتا ئێستێتیكییهكهی
خۆی مسۆگهر دهكاتهوه .ڕهمهكی سێكسوالێتی مرۆڤ تهنیا ل ه كۆنتێكستێكی
ئێستێتیكیدا واتاداره(.)97
به تێڕوانینی ماركوزه ،چهپاندن ل ه ئاستی تاكدا پهرچێنراوهی چهپاندنێكی
ی
مێژووییه له ئاستی مرۆڤایهتیدا“ :پرۆسهی كامیلبوونی تاك كرۆك و پوخته 
مێژووی ڕهگهزی مرۆڤ ه ( )...سهپاندنی پرهنسیپی ڕیالێتی لهبری دانانی
پرهنسیپی ئیرۆتیك ( )...لهسهرجهم مێژووی مرۆڤایهتی و ههروهها ژیانی
تاكهكهساندا دووباره دهبێتهوه“( .)98كهواته ماركوزه داواكاری ژیارێتییهكی
نوێ (ژیارێتی ئیرۆس) بهرز دهكاتهوه ،ك ه تێیدا گرنگی به بهئاگابوونی
ئێستێتیكیانهی مرۆڤ بدرێت .ژیارێتی ئیرۆس ئاماژهیه بۆ زیندوویهتی و
چێژمهندی چاالكییهكانی مرۆڤ و كۆمهڵگه( .)99بهاڵم ئهمه چۆن دهشێت؟
بۆ ئهم مهبهسته ماركوزه شیمانهی شۆڕشێكی ئیدیال دهكات.
ماركوزه شۆڕش له واتای “رێڤولوسیۆن”دا بهكاردههێنێت ( ،)...كه برێتیی ه
له ههڵگهڕانهوهی ڕادیكالی پهیوهندییهكی ههبووی ترادیسیۆنی(.)100
ماركوزه بهدیهاتنی شۆڕش له كۆمهڵگ ه پیشهسازییهكاندا وهك شیمانهیهكی
زهرووری دهبینێت ( ،)...بهاڵم ماركوزه ئهو شۆڕشه ئیدیال ه ب ه هینی چینی
پرۆلیتاریا نازانێت ،چونكه ئهو چین ه ل ه سیستهمی تهكنۆلۆژیدا تواوهتهوه و بهو
خۆشگوزهرانیی ه ڕواڵهتییه ڕهزامهند بووه(.)101
ماركوزه دهبێژێت تهنیا ئهو گروپگهالنهی ،ك ه لهنێو كۆمهڵگه و خواست ه
ناڕهسهنهكاندا نهتواونهتهوه ،واتا له كهناری ئهو كۆمهڵگهیانهدان ،دهشێت ل ه
ی
خواسته ڕهسهنهكان تێبگهن و ههوڵی بزووتنهوهیهكی شۆڕشگێڕانه بدهن دژ 

باسی یهكهم :پاڵهێز و پۆتێنسهكانی شۆڕش
ئیدێی گۆڕانی ڕادیكال (شۆڕش) ل ه نێو سیستهمی كهپیتالیزمدا چیدی دهرهقهتی
تیۆری الیهنگری پێشڤهچوونی هێدی (ئێڤولوسیۆن) و دوور ل ه تهقینهوهیهكی
ههمهالیهنی ،نایهت .فاكتهره چاالكهكانی گۆڕانی كۆمهاڵیهتی لهناوچوون،
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ڕهخنه ل ه نێو تێگه ئهبستراكتهكاندا تواوهتهوه ،تیۆر و پراكسیس ،هزر و كردار
ب ه ڕههایی له یهكدی جودا بوونهتهوه .شرۆڤهی مێژوویی ڕووداوهكان ،كه ل ه
ڕابوردوودا لهسهر بنهمای ئێكسپێریمێنت بوو ،وهرگۆڕاوه بۆ فۆرمی هزرگهلێكی
نامۆ به ڕیاڵێتی و ههقیقهتی ڕهوتی مێژوویی .ههروهها ڕهههندی داكۆكیكردن ل ه
بهرژهوهندی تاكهكهسێك یان گروپێكی وهرگرتووه .بهاڵم ئایا ئهو شێوازانهی ،ك ه
ی ههتا ئێستا سهرگرتوو نهبوون و
فاكتهره چاالكهكان بهكاریان هێناوه لهبهرئهوه 
شۆڕشیان بهدینههێناوه ،بهڵگهی ه بۆ ئهوهی سهرجهم هزرۆك ه شۆڕشگێڕییهكان
ناڕاست بن؟ نهخێر (بهاڵم ب ه ڕهچاوكردنی ههوڵ ه ڕواڵهتییه بهناو نێگاسیۆنی
ی
ی ڕهخنهیی كۆمهڵگه ههر بهردهوامه و داواكار 
و ڕهخنهییهكان) هێشتا شرۆڤه 
گۆڕانی ڕادیكال له سیستهمی كۆمهاڵیهتیدا وهك زهروورهتێكی ههنوكهیی ب ه
نهشیاوی دهستبهرداری دهبینرێت .ئهگهر پرسیار بكرێت بۆچی و لهبهر چی
گۆڕانی ڕادیكالی زهروورییه؟ ئهوا وهاڵم بۆ ئهم پرسیاره ههمیشه ئهمهیه:
ی كۆمهڵگه و تاكهكهسان(.)106
زهروورییه بۆ خاتر 
سیستهمی تهكنۆلۆژیی هاوچهرخ به ڕادهیهك هزرینی هاوچهرخی كۆنترۆڵكردووه،
كه سهرجهم هزرین و ئامانجهكان لهسهر بنهمای بهرههمهێنان و بهكارهێنان
فۆرمێنراون و تێڕوانینه دژبهرهكانی دۆخی سهروهر چهپێنراون(.)107
ماركوزه پرۆلیتاریا وهك هێزێكی ترادیسیۆنی شۆڕشگێڕ به نموونه دههێنێتهوه،
كه له ڕابوردوودا وهك هێزێكی هیچێنهر دهردهكهوت ،بهاڵم ئێستا بهشێكی
ی كۆمهڵگهی تاكڕهههنده .لێرهدا وهك هزرمهندێكی ڕهخنهگر دهگات
پێكهاته 
ی سیستهمی كهپیتالیزمدا .ب ه
ی هێزێكی شۆڕشگێڕیی نوێ له كهنار 
به هزرۆكه 
ی
واتایهكی دی ببێژین ،هێزێكی شۆڕشگێڕی نوێ ل ه دهرهوهی بازنهی كۆمهڵگه 
تاكڕهههنددا ،ئاخر ماركوزه باوهڕ دهكات ،كه شۆڕش بهسهر ئهم كۆمهڵگهی ه
ی كولتوور و سیستهمی سیاسیی ئهو كۆمهڵگهیهدا
گهرهك ه له دهرهوه 
بێت(.)108
ماركوزه ئهو هێزه شۆڕشگێڕه نوێیه بهسهر دوو گروپی سهرهكیدا دابهش
ی ل ه نێو سیستهمی كهپیتالیزمدان ،بهاڵم بهبێ
دهك��ات )1 :ئهو گروپانه 
ی هێشتا تێیدا توابێتنهوه ،بۆنموونه فێرخوازانی زانكۆ ،هونهرمهندان و
ئهوه 
ی ل ه دهرهوهی چینهكانی كۆمهڵگهدا پهراوێز خراون وهكو
ههروهها ئهو گروپانه 

ی
ی دهرهوه 
دانیشتووانی گیتۆكان ،ڕهنگین پێستهكان و هتد )2 .ئهو گروپانه 
سیستهمی كهپیتالیزم و ههروهها سیستهمی سۆسیالیزمی ڕیال :گروپگهلی
نێو جیهانی سێ( .)109بهاڵم ماركوزه بۆ ئهو شیمانهیهی شۆڕش ،كه ئهو
ی ههی ه
له جیهانی سێدا دهیبینێت ،هاوكات دهبێژێت ،كه كهپیتالیزم توانا 
دایبمركێنێتهوه( ،)110لهبهرئهوهی هێزه ئیدیۆلۆژییهكانی شۆڕش له جیهانی
سێدا نهشیاوه سهرگرتوو ببن ئهگهر ستروكتوور و یهكگرتنهوه ناخهكییهكهیان
لهتهك سیستهمی كهپیتالیزمدا ههرهس پێنههێنن(.)111
به پوختی ماركوزه دوو پاڵهێز و پۆتێنسی مێژوویی بۆ شۆڕش دیاریدهكات)1 :
پاڵهێزی ئۆبژێكتیڤی ،كه برێتیی ه له پرهنسیپی مرۆڤ بۆ كاری بهرههمهێنان،
كه پرۆلیتاریا وهك چینێكی پهراوێزخراو تهمسیلهی دهكات )2 .پاڵهێزی
سهبژێكتیڤی (بهئاگابوونی سیاسیی) برێتین لهوانهی ،ك ه لهتهك كاریگهرییهكانی
سیستهم هێشتا خاوهن خۆیهتین .بۆ نموونه ،گهنجانی هزرمهند ،دانیشتووانی
گیتۆكان و سهرجهم ئهو پهراوێزخراوانهی ،كه له ئیمتیازاتی سیستهمی سهروهر
بێبهش كراون(.)112
ماركوزه دهبێژێت نشوستیهێنانی هێزه شۆڕشگێڕییه ترادیسیۆنییهكان بهڵگ ه نیی ه
بۆ الوازبوونی پۆتێنسی شۆڕشگێڕ و ئۆپۆزیسیۆن دژ به سیستهمی كهپیتالیزمی
گهشهسهندوو ،بهڵكو برێتییه ل ه هاتنهئارای پرهنسیپێكی نوێ بۆ شۆڕش و
ی
شكۆفهی سهبژێكتێكی مێژوویی نوێ بۆ شۆڕش ،كه ئهو سهبژێكته داواكار 
ی ههیه( .)113ماركوزه ئهو
ئۆبژێكتیڤیانهی بۆ ئهو ڕیالێتییه مێژووییهی خۆ 
پۆتێنسی شۆڕشگێڕه نوێیه ناودهنێت “چهپی نوێ” (نوێماركسیزم) ،ك ه دوو
جیاوازی بناغهیی لهتهك چهپی ترادیسیۆنیدا ههیه )1 :نوێماركسیزمهكان
ناهاوچوون و برێتینین له چینێكی دیاریكراو )2 .نوێماركسیزم پتر ئهنارشیستن
نهك ماركسیزمێكی ئۆرتۆدۆكسی(.)114
باسی دووهم :هونهر و شۆڕش
هاوبهندی هونهر و كۆمهڵگ ه پنتی سهنترالی هزرینی ئێستێتیكیی سهرجهم
ئیشه ئێستێتیكییهكانی ماركوزهیه .ماركوزه له توێژینهوهی دكتۆراكهیدا ل ه
فرایبورگ به ناونیشانی”رۆمانی هونهریی ئهڵمانی ( ،”)1922ئهم دهرچووه
پنتهی گرت و ههتا دوایین ئیشی لهبارهی ئێستێتیك“ :رهههندی ئێستێتیكی”

307

308

جهختی لهو پنت ه سهنترالیی ه كرد(.)115
ی فهلسهفهی هونهردا دهربڕی دوو ڕهههندی دژبهرن.
ئیشهكانی ماركوزه له بوار 
ئهو بهردهوام جهختی له دوو فۆنكسیۆن (شیمانه)ی هونهر له ژیانی هاوچهرخدا
دهكرد :فۆنكسیۆنێكی ڕهوایهتیدهر به ڕیالێتی ههبوو و فۆنكسیۆنێكی دژ ب ه
ی
ڕیالێتی ههبوو( .)116به گشتی هونهر بۆ سهرجهم فهیلهسوفانی قوتابخانه 
تیۆریی ڕهخنهیی ڕیالێتیهكی دوو ئهسپێكته :ڕیالێتییهكی كۆمهاڵیهتی دژبێژ
(پارادۆكسیكال) ،چونك ه ئهگهرچی دژ به ڕیالێتی ههبووی كۆمهڵگهیه،
بهاڵم ب ه ڕههایهتی لێی جودا نهبۆتهوه ،بهڵكو هونهر ههوڵدهدات به ناخی
كۆمهڵگهدا شۆڕ بێتهوه و دژبێژییهكانی دیاربهێنێت .هونهر لهم ههوڵهیدا بۆ
دیارهێنان بهرانبهر جیهانی ڕیال بێههڵوێست نابێت ،ب ه پێچهوانهوه ،نێگاسیۆنی
ملكهچبوونی كۆمهڵگه دهكات و لێرهوه هیوایهك بۆ بهختیاری و ڕزگاربوونی
مرۆڤ (ی نامۆبوو) دههێنێته گۆڕێ .بهاڵم بهو مجازهفهیهی ،ك ه دهشێت ئهم
هیوای ه له ڕیالێتی ههبوو و سهروهردا بتوێتهوه و هونهر ببێت به “كۆپییهكی
ئهفیرماتیڤ”ی ڕیالێتی ههبوو(.)117
ی
كهوات ه له الیهك هونهرێكی ڕهسهن ههیه ،كه دژی توانهوه ل ه سیستهمی گشتێنهر 
بازرگانی دهوهستێـتهوه و له الیهكی دی هونهرێكی ئهفیرماتیڤ (هونهرێكی
ی
كییچ) ،كه كتومت السایی نۆرم ه ههبووهكان دهكاتهوه و له دابهشكردنی كار 
ی
كۆمهاڵیهتیدا ئهو بوارهی مۆنۆپۆلكردووه ،كه شیاوه بۆ ئهندێشه و دیارده 
جوان نهك ملكهچبوونێكی دزێوانه لهبهرانبهر ژیانی ڕواڵهتی ڕۆژانهدا(.)118
ماركوزه دهبێژێت كولتوور گفتی بهختیاری و ژیانێكی چاكتره .به تێڕوانینی ئهو
هونهر لهم دیدهوه بۆ بهختیاری و ژیانی بهدیهاتوو پتر له سهرجهم فێنۆمێنهكانی
دیكهی كولتوور بڕ دهكات و ئهو دۆخه شازه وهردهگرێت ،كه تێیدا ئهو گفت ه
دهدات .بهاڵم دژبێژییهكانی كۆمهڵگه له ڕیشهی ژیانی كولتووریشدا ههن.
ی بهختیاری تهنیا به شۆڕش دژی ڕیالێتی ههبوو بهدیدههێنرێت.
ههربۆیه هیوا 
ئهمهیش خواستێكی یۆتۆپیانهی ه ( ،)...بهاڵم دووباره ئامادهیی كولتووری
ئهم خواسته یۆتۆپیایی ه بهنده به هونهرهوه .هونهر ل ه بهرانبهر نۆرمه مۆراڵی
ی
و كۆمهاڵیهتییهكاندا ئۆتۆنۆمه و خاوهن كاراییهكی ڕهخنهییه .هونهر توانا 
پێشبینی سهرجهمێتی ڕیالێتی ههیه(.)119

ماركوزه دهپرسێت :ئایا هونهر ،كه ل ه خهریكبوونی ڕهخنهییهوه لهتهك
كۆمهڵگهدا پرۆژهیهكی ئهلتهرناتیڤ دهخات ه بهردهم ،لهو مهغزایهدا یۆتۆپیانهیه،
ی
ی گفتێكی بهختیار 
ی نێگهتیڤدا پێشنیار 
كه ئهو هاوكات پێكهوه لهتهك ڕهخنه 
دهكات؟ ئهگهر ئهمه ئهوها بێت ،ئهوسا پێویسته مرۆڤ كارایی ه ڕهخنهیی-
ی كۆمهڵگه (ل ه
ی هونهر وهك یهكێتییهك له نێوان ڕهخنه 
كۆمهاڵیهتییهكه 
مهغزای ڕهخنهی نامۆبوون) و یۆتۆپیادا (وهك پرۆژهی ئهلتهرناتیڤی ژیانی
بهدیهاتوو) ببینێت(.)120
ب ه گشتی هونهر له ماركسیزمدا دهكرێت به دهسوێژ بۆ گهیاندنی ئهو ڕاستیی ه
سیاسییه ب ه ههمووان ،ك ه ههر له سهرهتاوه ناسراوه ،ههروهها بۆ ڕۆشنبیركردنی
جهماوهر لهبارهی دۆكترینی چهسپیوی پارت ،كه ههر ل ه سهرهتاوه وهك ڕاستی
چواندوو چهسپێنراوه ،بهاڵم ماركوزه له نووسینێكی كورتدا به ناوونیشانی
“پێرمانێنسی هونهر” پرۆژهی ئێستێتیكێكی ماركسیستی دهخاته بهردهم ،ك ه
بهدهره له لهمپهردانانه دۆكترینییهكانی ماركسیزمی ئۆرتۆدۆكسی .ماركوزه
دهیهوێت لهم پرۆژهیهدا الوازییهكانی ماركسیزمی ئۆرتۆدۆكسی له بهرژهوهندی
ههڵوێستێكی ڕهخنهیی-ماركسیستیدا یهكااڵ بكاتهوه ،بۆ ئهنجامدانی ئهم
كارهش دهگهڕێـتهوه بۆ تێگه بناغهییهكانی ئیدیالیزمی ئهڵمانی .ماركوزه
دهیهوێت كۆنسهپسیۆنێكی ڕهخنهیی یۆتۆپیان ه بچهسپێنێت تاكو لهسهر
ی هونهر و كردار ،كه ل ه
ی فهلسهفهی پراكتیكی شرۆڤهی پهیوهندییهكه 
زهمینه 
ئیدیالیزمی ئهڵمانیدا ئهنجامدراوه ،تێبپهڕێنێت و دهستبدات ه شرۆڤهی هونهر و
ی كۆمهاڵیهتی(.)121
كردار 
كهواته ماركوزه له لێهزرینهكانیدا لهمهڕ پێرمانێنسی هونهر ،ئاگامهندانه گۆڕان
به چێوهیهكی ماركسیزمی ڕهخنهیی دهدات ،كه جیاوازه ل ه بهكارهێنانی
ئیدیۆلۆژییانهی هونهر وهك ڕۆشنگهری .ههروهها جیاوازه ل ه چهسپاندنی ئهو
جۆره ڕاستیی ه كۆمهاڵیهتییه ،ك ه له ماركسیزمی كۆمهاڵیهتیدا ئهنجامدرابوو.
ی وهك ڕهخنهی شۆڕشگێڕ دیاریدهكات ،بهاڵم
ماركوزه كاراییهكهی ئیشی هونهر 
ئیشێكی هونهری تهنها كاتێك “شۆڕشگێڕ” دهبێت ،گهر ئهو ئیشه بتوانێت
ی ڕیالێتی ههبوو” و چ ههوڵ ه
بهڕێی فۆرماندنی ئێستێتیكییهوه ،چ “نائازادییهكه 
یاخیبووهكانی تاكهكهس ل ه دژی ئهم نائازادیی ه پێكهوه دیاربهێنێت ،لێرهشهوه

309

310

“ئاسۆی دۆخگۆڕی دیاربهێنێت” .ئهمجۆره ئیش ه هونهرییه بۆ ماركوزه ئیشێكی
ی
ڕهسهنه ،كه تێیدا فۆرم و ناوهرۆك یهك دهگرن( ،ئهمه بێگومان له مهغزا 
ئێستێتیكی هێگل و ب ه تایبهتی ئێستێتیكی ئیدیالیزمی ئهڵمانی بهگشتی)
(.)122
كهواته كاراییه كۆمهاڵیهتییهكهی هونهر برێتی نییه له كاریگهری نواندنی
ڕاستهوخۆ لهو واتایهدا ،ك ه شۆڕشێك له هزرهوه پێش هونهر چهسپێنرابێت،
وهك چۆن ئهم ه له ماركسیزمدا دهكرا ،بهڵكو هونهر بهپێچهوانهی پراكسیسی
ڕادیكالی سیاسییهوه تهنها “ناڕاستهوخۆ” ڕهخنهییه ،بهاڵم هونهر لهم ههڵوێست ه
ناراستهوخۆ ڕهخنهییهدا “تهنها لهنێو هێزی وێنادا ڕیالێتی ههبوو وهردهگۆڕێت”
ی نییه،
و دهیپهڕێنێتهوه بۆ نێو جیهانی ئهندێشه .هونهر نواندنی كاریگهر 
بهڵكو یۆتۆپیایه .له نێو هونهردا ،له نێو دیاردهی جواندا ،ئهندێشهی جیهانێكی
هیومان دهفۆرمێنرێت .ئهمهش ئهندێشهی جیهانێكه ،كه مرۆڤ تێیدا دهژی و
جیاكراوه نیی ه له خودی مرۆڤ ،بهڵكو ب ه پێچهوانهوه ئهزموونی شیمانهگهلی
ئهلتهرناتیڤ بۆ ڕیالێتی ههبوو دهگهیهنێت .ئینجا دهشێت ئهم ئهلتهرناتیڤان ه
له دژی پهیوهندییه ههبووهكان بهگهڕبخرێن و لهبارن بۆ سكااڵ دژی نامۆبوون.
ی هێگلدا) “ئهو
ئێستا مرۆڤ بهم ڕێیهوه (ئهمهش بێگومان ههر ل ه مهغزا 
جیهانه ،ك ه له هونهردا فۆرمێنراوه ،وهك ڕیالێتی (ی ڕاستهقینه)” دهناسێت
ی
و دهشێت توانای بۆ لێرهبوونێكی هیومان پێبدات )...( .ئیشی هونهر 
ی نێگهتیڤهوه ل ه ڕیالێتی واتا بهڕێی دووركهوتنهوهی ل ه
بهڕێی دووركهوتنهوه 
ێو
شێوهی سكااڵ و یاخیبووندا بهشێوهیهكی پۆزهتیڤ ،هیوایهك دههێنێتهگۆڕ 
ئێستاش مرۆڤ بهم هیوایهوه ل ه نێو ئیشی هونهریدا جیهانێكی خۆییانهی ژیانی
بهدیهاتوو دژی نامۆبوون دادهنێت(.)123

دهرئهنجام
ی هاوچهرخ (چ ل ه
ماركوزه لهو زیانانه دهتوێژێتهوه ،ك ه كۆمهڵگهی پیشهساز 
ی داوه ،ههربۆی ه
ی كهپیتالیزم و چ سۆسیالیزمی ڕیاڵدا) ل ه هزری ڕهخنهی 
فۆرم 
ی هاوچهرخ ناودهنێت كۆمهڵگهی تاكرهههند .ماركوزه
كۆمهڵگهی پیشهساز 
ی
ی لۆگیكی پۆزهتیڤیزم و لۆگیك 
ئهو هزر و فهلسهفانهش ،ك ه لهسهر بنهما 
ی
ی دیالێكتیك 
فۆرماڵ ههڵچنراون به تاكڕهههند و نارهخنهیی ناودهبات و لۆگیك 
ی ڕهخنهیی دهزانێت ،ئاخر كرۆكی فهلسهفه بۆ ماركوزه بریتی ه
به لۆگیكێك 
له “رهخنه“ .ئهو تهنانهت له پێناسهی فهلسهفهدا دهبێژێت“ :فهلسهفه واتا
ڕهخنهگرتن ل ه ههموو شتێك”.
ی
كۆمهڵگهی تاكڕهههند و هزری تاكڕهههند ،هێزه نێگاسیۆنی و دژبهرهكان 
سیستهم لهنێو سیستهمدا دهگونجێنن و لهنێو خواسته نارهسهنهكاندا
دهیانتوێننهوه ،ئهو خواستانهی ك ه سیستهمی سهروهر وهك خواستی ڕهسهن
پیشانیان دهدات .ل ه ئهنجامدا مرۆڤ لهنێو ئهو خواسته ناڕهسهنانهدا لهخۆی
و هاومرۆڤان و جیهان نامۆ دهبێت ،لهوهش پتر مرۆڤی نامۆبوو دادهبهزێت
بۆ ئاستی بهرههمی كاری خۆی و خۆیشی دهبێت به شت (بهشتبوون وهك
فۆرمیـكی دیكهی نامۆبوون).
ی هاوچهرخ ،ك ه ب ه سهپاندنی خواست ه
كۆمهڵگهی مشهخۆر و بێباك 
ی
ناڕهسهنهكان بهسهر تاكهكاندا جیهانێكی تۆتالیتێری بهرههم هێناوه ،چید 
ی چۆنێتی و
گۆڕانی چهندێتی ئهو كۆمهڵگهیه بڕناكات ،بهڵكو تهنها گۆڕانێك 
ڕادیكاڵ (رێڤولوسیۆن) ،كه وهك ئیدیال و ئهگهرێك لهبهردهم هێزه ڕهخنهگڕ و
ی
نێگاسیۆنهكاندا ماوه ،چارهسهره .ئهو یۆتۆپیایهی شۆڕش چ ل ه ههڵگێڕانهوهیهك 
ی
ڕادیكاڵی سیستهم و چ له هونهری ڕهسهندا شیاوی بهدیهاتنه ،بهاڵم بكهر 
ی ترادیسیۆنی شۆڕشگێر) نییه ،بهڵكو
شۆڕش چیدی پرۆلیتاریا (وهك هێزێك 
ی سیستهمی كهپیتالیزم و ههروهها
بكهری شۆڕش وهك ئهگهرێك ل ه كهنارهكان 
له جیهانی سێدا ئامادهیی ماوه .ئیشی ڕهسهنی هونهریش ل ه بیاڤی ئێستێتیكدا
وهك شۆڕشگێرێك گفتی ژیانێكی بهدیهاتوو و ئازاد دهدات.
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لیستی سهرچاوهكان
یهكهم :كتێبهكان
به زمانی فارسی.1احمدی ،بابك :حقیقت و زیبایی ،چاپ چهاردهم ،نشرمركز ،تهران.1386 ،
.2احمدی ،بابك :خاطرات ضلمت ،چاپ سوم ،نشر مركز ،تهران.1386 ،
.3احمدی ،بابك :كار ڕوشنفكری ،چاپ سوم ،نشر مركز ،تهران.1387 ،
.4احمدی ،بابك :مدرنیته و اندیشهی انتقادی ،چاپ هفتم ،نشر مركز ،تهران،
.1387
.5احمدی ،بابك :واژهنامه فلسفی ماركس ،چاپ سوم ،نشر مركز ،تهران،
.1385
.6ارات��و ،اندرو :تفكر نوكانتی :حلقه مفقوده نرضیه انتقادی ،ترجم ه امید
مهرگان ،انتشارات گام نو ،تهران.1385 ،
.7اینتایر ،السدر مك :ماركوزه ،ترجمه دكتر حمید عنایت ،انتشارات خوارزمی،
تهران.1352 ،
بابایی ،پرویز :مكتبهای فلسفی ،چاپ دوم ،موسسه انتشارات نگاه،
.8
تهران.1389 ،
بشیریه ،حسین :تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم (اندیشههای
.9
ماركسیستی) ،جلد اول ،چاپ هفتم ،نشرنی ،تهران.1386 ،
 .10سالیوان ،استفان :ماركس در دوران پساكمونیست ،ترجم ه شیوا
ڕویگریان ،انتشارات گام نو ،تهران.1384 ،
 .11فروم ،اریك :سرشت ڕاستین انسان ،ترجمه فیروز جاوید ،چاپ دوم،
نشر اختران ،تهران.1386 ،
 .12كوسه ،ایو و ستفن ابه :واژگان مكتب فرانكفورت ،ترجم ه افشین
جهاندیده ،چاپ دوم ،نشرنی ،تهران.1389 ،
 .13لسناف ،مایكل ایچ :فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ،ترجمه خشایار
دیهیمی ،نشر ماهی ،تهران.1385 ،
ی اقتصادی و فلسفی  ،1844ترجم ه
 .14ماركس ،كارل :دستنوشتهها 
حسن مرتچوی ،چاپ چهارم ،انتشارات ێگه ،تهران.1387 ،

.1جهالل ،كاوه :دۆز و كێشهكانی فهلسهفه ،گۆڤاری زنار ،ژماره ( ،)2كانوونی
دووهمی .2007
.2زێفهرت ،ئانێماری گێتمان :ڕێبهرییهك بۆ ئێستێتیك ،وهرگێڕانی كاوه جهالل،
ی بینایی ،سلێمانی.2009 ،
چاپخانه 
ی چاپ و
.3ماركوزه و پۆپهر ،وهرگێڕانی ئازاد بهرزنجی ،چاپی دووهم ،دهزگا 
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 .15ماركوز ،هربرت :انسان تك ساحتی ،ترجمه دكتر محسین مۆیدی،
انتشارات امیر كبیر ،تهران.1362 ،
 .16مدرنیته و مدرنیسم ،ترجمه و تدوین حسینعلی نوژری ،چاپ دوم،
انتشارات نقش جهان ،تهران.1380 ،
 .17وود ،ڕابین :اومانیسم در نقد فیلم ،ترجمه ڕوبرت صافاریان ،نشر مركز،
تهران.1379 ،
به زمانی عهرهبی\.1احمد ،قیس هادی :االنسان املعارص عند هربرت ماركیوز ،املۆسسه العربیه للدراسات
والنرش ،بیروت.1980 ،
\.2الحنفی ،عبداملنعم :موسوعه الفلسف ه والفالسفه ،الگبعه الپانیه ،مكتبه مدبولی،
القاهره.1999 ،
\.3بدوی ،عبدالرحمن :موسوعه الفلسفه ،الجزو الپانی ،منشورات ژوی القربی ،قم،
1427هـ.
\.4حامد ،حسن :النڤریه النقدیه ملدرسه فرانكفورت (ماركیوز منوژجا) ،دار الوفاو لدنیا
الگباه والنرش ،االسكندریه.2003 ،
\.5زكریا ،فۆاد :هربرت ماركیوز ،دار الوفاو لدنیا الگباعه والنرش ،االسكندریه.2005 ،
\.6گاهر ،عالو :مدرسه فرانكفورت (من هوركهایمر الی هابرماس) ،منشورات مركز االمناو
القومی ،بیروت ،بدون سنه الگبع.
\.7ماركیوز ،هربرت :العقل والپوره ،ترجمه د .فۆاد زكریا ،املئه املرصیه عامه للتألیف
والنرش.1970 ،
به زمانی كوردی

پهخشی سهردهم ،سلێمانی.2008 ،
ی
.4یاسین ،عوسمان :هێگڵ و دوو له قوتابیانی ،دهزگای چاپ و باڵوكردنهوه 
موكریانی ،ههولێر.2008 ،
دووهم :دهرسگوتارهكان
2009-2
1
 2010ل ه بهشی فهلسهفهی كۆلێژی زانسته مرۆڤایهتییهكان-رانیه.

ترادیسیۆن :تهقلیدی (ئهوهی له ڕابوردووهوه گهیهندراوه).
ریالێتی :ڕوودانگه ،واقیع
ماركسیزمی ئۆرتۆدۆكسی :ماركسیزمی چهسپیو و دۆكترینی ك ه بۆ نموون ه
ڕیڤیزیۆن قبوڵ ناكات.
ئهكتوێڵ :ههنووكویی
ئیدیال :نموونهیی
ستاتیك :وشك ههاڵتوو (پێچهوانهی دینامیك)
كۆنتێكست :سیاق
فونكسیۆن :كارایی
دێبات :دانوستاندنی زانستی
سهبژێكت :بكهری زانین
ئۆبژێكت :دانراوی (بابهتی) سهبژێكت
ی شهش ڕیسالهی ئهرستۆتێلیس ه له بارهی لۆگیك
ئۆرگانۆن :ناو 
دێدوكسیۆن :استینباگ
ئهرگومێنت :بورهان
ئهبستراكت :تهجریدی
ریالێتی ههبوو :ڕوودانگهی ئاماده
سۆسیالیزمی ڕیال :فۆرمی پراكتیزه كراوی سۆسیالیزم
پۆتێنس :توانست ،ئهگهر
دێسپۆتی :دهسهاڵتداری تاكرهوی به زهبر
رادیكال :ڕیشهیی
ئیزۆله :پهراوێزخراو
ئهسپێكت :ڕووانگه
ی ئهرێنیبوونی شتێك دهخاتهوه)
ئهفیرماتیڤ :ئهرێدهر (ئهرێدهریهك كه زهرورهت 
ی چهسپیوی سیاسی
دۆكترین :بیروباوهر 
كۆنسهپسیۆن :پالنی تیۆرییانه
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سێیهم :سهرچاوه (نێت)
ب ه فارسی
اصفی ،سهیل :هربرت ماركوزهwww.bashgah.net ،
.1
مهرگان ،امید :چرخ مستwww.bashgah.net ،
.2

فهرههنگۆك
پاڵهێز :مۆتیڤ
ریڤیزیۆن :پێداچوونهوه ،بهاڵم پێداچوونهوهیهك ك ه شتی نوێ ئاشكرا بكات.
لێرهبوونگهرایی :ئێكزیستێنسیالیزم
نێگاسیۆن :هیچاندن ،نهفیكردن

* هێربێرت ماركوزه یهكێك ه له فهیلهسوفهكانی قوتابخانهی تیۆری رهخنهیی،
ساڵی ( )1898ل ه بهرلینی ئهڵمانیا هاتۆته جیهانهوه ،ل ه بهرلین و فرایبورگ
فهلسهفهی خوێندوه ،ساڵی ( )1922دكتۆرای وهرگرتوه ،ساڵی ()1928
بووهته یاریدهدهری فهیلهسوفی ئهڵمانی مارتین هایدێگهر له زانكۆی فرایبورگ،
پاش دهس�هاڵت گرتنهدهستی هیتلهر ل ه ساڵی ( )1933چوو بۆ جنێفی
ی
سویسرا ،پاش سالـێك چوو بۆ ئهمهریكا و لهوێ بووه به ئهندامی دهزگا 
ی
ی له زانكۆی كۆلۆمبیا .ماركوزه له میانهی سااڵن 
ی كۆمهاڵیهت 
توێژینهوه 
ی
ی دهرهوهی ئهمهریكادا سهرۆك بهشی نووسینگه 
( )1942-1950له وهزارهت 
ی
خزمهتگوزاریه ستراتیژیهكان بووه ،ههروهها له زانكۆی كۆلۆمبیادا له (دهزگا 
ی زانستی بووه و له ساڵی ( )1953ل ه
لێكۆڵینهوهكانی رووسیا) یاریدهدهر 
ی كردوه
(مهڵبهندی توێژینهوهی مهسهلهكانی رووسیا)دا له زانكۆی هارڤارد كار 
و له ساڵی ( )1979مردوه .ل ه ئیشهكانی ماركوزه :ئاوهز و شۆڕش ،مرۆڤی
ی ئێستێتیكی و پێرمانێنسی هونهر...
تاكڕهههند ،ئیرۆس و ژیارێتی ،رهههند 
هتد .بڕوانه (ماركۆز و پۆپهر) ،وهڕگێرانی :ئازاد بهرزنجی ،چاپی دووهم،
دهزگای چاپ و پهخشی سهردهم ،سلێمانی ،2008 ،ل.145-146
(  )1احمدی ،بابك :مدرنیته و اندیشهی انتقادی ،چاپ هفتم ،نرش مركز ،تهران،1387 ،
ص.12-13
(  )2احمدی ،بابك :كار روشنفكری ،چاپ سوم ،نرش مركز ،تهران ،1387 ،ص.199-200
(  )3احمدی ،بابك :مدرنیته و اندیشهی انتقادی ،...ص.15

(   )9هامن ،ص.388
(   )10ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.28
(   )11احمدی ،بابك :خاگرات ڤلمت ،چاپ سوم ،نرش مركز ،تهران ،1386 ،ص.137
(   )12هامن ،ص.136
(    )13احمد ،قیس هادی :االنسان املعارص عند هربرت ماركیوز ،املۆسسه العربیه
للدراسات والنرش ،بیروت ،1980 ،ص.67
(   )14بدوی ،عبدالرحمن :موسوعه الفلسفه ،الجزو الپانی ،منشورات ژوی القربی ،قم،
1427هـ ،ص.442
(   )15الحنفی ،عبداملنعم :موسوعه الفلسفه والفالسفه ،الگبعه الپانیه ،مكتبه مدبولی،
القاهره ،1999 ،ص.1209
(   )16گاهر ،عالو :مدرسه فرانكفورت (من هوركهایمر الی هابرماس) ،منشورات مركز
االمناو القومی ،بیروت ،بدون سنه الگبع ،ص.74
(   ) 17یاسین ،عوسامن :هێگڵ و دوو له قوتابیانی ،دهزگای چاپ و باڵوكردنهوهی
موكریانی ،ههولێر ،2008 ،ل.77
(   )18دهرسگوتاری م.كاوه جهالل لهبارهی هێگل ،بۆ ساڵی فێركاری  2009-2010له
بهشی فهلسهفهی كۆلێژی زانسته مرۆڤایهتییهكان-رانیه  .
(   )19یاسین ،عوسامن :سهرچاوهی پێشوو ،ل.77-78
(  ) 20ماركیوز ،هربرت :العقل والپوره ،ترجمه د .فۆاد زكریا ،املئه املرصی ه عامه للتألیف
والنرش ،1970 ،ص.17

(  )4هامن ،ص.15
(  ) 5زكریا ،فۆاد :هربرت ماركیوز ،دار الوفاو لدنیا الگباعه والنرش ،االسكندریه،2005 ،
ص.23-24
(  ) 6ماركوز ،هربرت :انسان تك ساحتی ،ترجمه دكرت محسین مۆیدی ،انتشارات امیر
كبیر ،تهران ،1362 ،ص( 9-10مقدمه مرتجم).
( )7مدرنیته و مدرنیسم ،ترجمه و تدوین حسینعلی نوژری ،چاپ دوم ،انتشارات نقش
جهان ،تهران ،1380 ،ص.176
(   )8هامن ،ص.176

(  ) 21احمد ،قیس الهادی :املصدر السابق ،ص.67-68
(  ) 22سالیوان ،استفان :ماركس در دوران پساكمونیست ،ترجمه شیوا رویگریان ،انتشارات
گام نو ،تهران ،1384 ،ص.64
(   )23جهالل ،كاوه :دۆز و كێشهكانی فهلسهفه ،گۆڤاری زنار ،ژماره ( ،)2كانوونی دووهمی
 ،2007ل.12
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(   )24سالیوان ،اسفتان :پیشین ،ص.91
(   )25یاسین ،عوسامن :سهرچاوهی پێشوو ،ل.81
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(  ) 26زكریا ،فۆاد :املصدر السابق ،ص.26
(  ) 27یاسین ،عوسامن :سهرچاوهی پێشوو ،ل.85
(  ) 28كوسه ،ایو  و ستفن ێبه :واژگان مكتب فرانكفورت ،ترجمه افشین جهاندیده،
چاپ دوم ،نرشنی ،تهران ،1389 ،ص.49
* پێویسته ئاماژه بهوه بكرێت ،كه ماركوزه له مانوسكریپتهكانی ماركسدا ههندێك
توخمی رزگاركردنی مرۆڤ له رووی پسیكۆییهوه دهبینێت ،بهاڵم ماركوزه جهخت لهوه
دهكاتهوه ،كه پسیكۆلۆژیی ماركس له ئیشهكانی ماركسدا نهشیاوی ئاشكراكردنه بڕوانه:
یاسین ،عوسامن :سهرچاوهی پێشوو ،ل.86

(   )42زكریا ،فۆاد :املصدر السابق ،ص20
(   )43لسناف ،مایكل ایچ :فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ،ترجمه خشایار دیهیمی ،نرش
ماهی ،تهران ،1385 ،ص.40
(   )44ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.49
(   )45هامن ،ص.189
(   )46هامن ،ص.181
(   )47هامن ،ص.122
(   )48هامن ،ص.188

(   ) 29بشیریه ،حسین :تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم (اندیشههای
ماركسیستی) ،جلد اول ،چاپ هفتم ،نرشنی ،تهران ،1386 ،ص.199
(  ) 30یاسین ،عوسامن :سهرچاوهی پێشوو ،ل.87
(   )31مهرگان ،امید :چرخ مست.www.bashgah.net ،
(  ) 32كوسه ،ایو  و استفن ێبه :پیشین ،ص.32
(   )33ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.39
(   )34كوسه ،ایو  و استفن ێبه :پیشین ،ص.33
(   )35اصفی ،سهیل :هربرت ماركوزه.www.bashgah.net ،
(    )36ێراتو ،اندرو :تفكر نوكانتی :حلقه مفقوده نڤریه انتقادی ،ترجمه امید مهرگان،
انتشارات گام نو ،تهران ،1385 ،ص.27
(   )37هامن ،ص.29
(   )38ماركیوز ،هربرت :املصدر السابق ،ص.336
(   )39ێراتو ،اندرو :پیشین ،ص.30
(   )40ماركیوز ،هربرت :املصدر السابق ،ص .336پێویسته ئاماژه بهوه بدهین ،كه كۆمت
له جۆره تێڕوانینێك بۆ فهلسهفهی مێژوو ،له ئێڤولوسیۆن تێدهگات .بۆ منوونه الی ڤیكۆ،
دابهشاندنێكی سێ قۆناغی بۆ مێژوو ههیه ،كه تێیدا ژیارێتی له سهرههڵدانهوه رووهو
لوتكهی پێگهیشنت و دواجار ههرهسهێنان رهوت دهبهستێت.
(   )41نفس املصدر ،ص.337

(   )49بابایی ،پرویز :مكتبهای فلسفی ،چاپ دوم ،موسسه انتشارات نگاه ،تهران،1389 ،
ص.724
(   )50بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.170
(   )51هامن ،ص.199
(   )52زكریا ،فۆاد :املصدر السابق ،ص.24
(   )53ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.146
(   )54هامن ،ص.151
(   )55هامن ،ص.152
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(   )56احمدی ،بابك :خاگرات ڤلمت ،...ص.154
(   )57ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.154
( )58بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.201
(   )59ماركوزه و پۆپهر  ،سهرچاوهی پێشوو ،ل.9
(   )60بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.201
(   )61زكریا ،فۆاد :املصدر السابق ،ص.28
(   )62املصدر نفسه ،ص.29
(   )63بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.198
(   )64ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.18
320

(   )65گاهر ،عالو :املصدر السابق ،ص.75
(   )66سالیوان ،استفان :پیشین ،ص.93-94
(   )67بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.204
(   )68ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.22
(   )69هامن ،ص.50
(   )70هامن ،ص.57
(   )71زكریا ،فۆاد :املصدر السابق ،ص.36
(   )72ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.32
(   )73هامن ،ص.108
(   )74هامن ،ص.48
(   )75هامن ،ص.45
(   )76احمد ،قیس هادی :املصدر السابق ،ص.132-133
(   )77گاهر ،عالو :املصدر السابق ،ص.20
(   )78احمدی ،بابك :واژهنامه فلسفی ماركس ،چاپ سوم ،نرش مركز ،تهران ،1385 ،ص.55
(   )79ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.54
(   )80پێویسته جهخت لهوه بكهینهوه ،كه له روانگهی ماركس ،چاالكی هزری به ههمان
شێوهی چاالكی جهستهیی و چاالكی هونهری برێتییه له :كار.
(   )81فروم ،اریك :رسشت راستین انسان ،ترجمه فیروز جاوید ،چاپ دوم ،نرش اخرتان،
تهران ،1386 ،ص.70-71
(   )82ماركس ،كارل :دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  ،1844ترجمه حسن مرتچوی،
چاپ چهارم ،انتشارات ێگه ،تهران ،1387 ،ص.125-126
(   )83سالیوان ،استفان :پیشین ،ص.91-92
(   )84ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.38
(   )85سالیوان ،استفان :پیشین ،ص.92-93
(   )86ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.47
(   )87سالیوان ،استفان :پیشین ،ص.83
(   )88فروم ،اریك :پیشین ،ص.74
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(   )89احمدی ،بابك :واژهنامه فلسفی ماركس ،...ص.40-41
(   )90سالیوان ،استفان :پیشین ،ص.81
(   )91ماركس ،كارل :پیشین ،ص.192
(   )92ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.67
(  ) 93كوسه ،ایو و استفن ێبه :پیشین ،ص.61
(   )94ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.234
(   )95بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.200
(   )96وود ،رابین :اومانیسم در نقد فیلم ،ترجمه روبرت صافاریان ،نرش مركز ،تهران،
 ،1379ص.45
(   )97بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.200
(   )98اینتایر ،السدر مك :ماركوزه ،ترجمه دكرت حمید عنایت ،انتشارات خوارزمی ،تهران،
 ،1352ص.83-84
(   )99حنفی ،عبداملنعیم :املصدر السابق ،ص.1210
(   )100جهالل ،كاوه :سهرچاوهی پێشوو ،ل.12
(   )101ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص(13-14مقدمه مرتجم).
(   )102بشیریه ،حسین :پیشین ،ص.202
(   )103جهالل ،كاوه :سهرچاوهی پێشوو ،ل.12
(   )104ماركوزه و پۆپهر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.110
(   )105ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.223
(   )106ماركوز ،هربرت :پیشین ،ص.29
(   )107هامن ،ص.50
(  )108حامد ،حسن :النڤریه النقدیه ملدرسه فرانكفورت (ماركیوز منوژجا) ،دار الوفاو
لدنیا الگباه والنرش ،االسكندریه ،2003 ،ص.202
(   )109املصدر نفسه ،ص.206
(   )110جهالل ،كاوه :سهرچاوهی پێشوو ،ل.12
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(   )111حامد ،حسن :املصدر السابق ،ص.210
(   )112املصدر نفسه ،ص.209
(   )113املصدر نفسه ،ص.210
(   )114املصدر نفسه ،ص.211
(   )115احمدی ،بابك :حقیقت و زیبایی ،چاپ چهاردهم ،نرشمركز ،تهران ،1386 ،ص.247
(   )116هامن ،ص.248
(   )117كوسه ،ایو و استفن ێبه :پیشین ،ص.93
(   )118هامن ،ص.94
(   )119احمدی ،بابك :حقیقت و زیبایی ،...ص.248
(    )120زێفهرت ،ئانێامری گێتامن :رێبهرییهك بۆ ئێستێتیك ،وهرگێڕانی كاوه جهالل،
چاپخانهی بینایی ،سلێامنی ،2009 ،ل.228-229
(   )121ههمان سهرچاوه ،ل.229
(   )122ههمان سهرچاوه ،ل.223
(   )123ههمان سهرچاوه ،ل.232-233
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ی شۆپنهاوهر
فهلسهف ه 
()1788-1860

پێشڕهو محهمهد -ڕانییە
ناوهرۆك
پێشگوتن
كهس و كات
شۆپنهاوهر و گهڕانهوه بۆ ئێپیستیمۆلۆگیی كانت
شۆپنهاوهر و خۆرههاڵت
نیتشه و شۆپنهاوهر
جیهان وهكو وێناكردن
جیهان وهكو ویست
جیهان وهكو خراپه (یان ئازاری ژیان)
مهرگ
ئایین
ئێتیكیی سیمپاتی (ئهخالقی هاوههستی)
ئێستێتیك (یان فهلسهفهی هونهر)
چهند ڕهخنهیهك له ڕهشبینی مێتافیزیكی
كاریگهریی شۆپنهاوهر
لیستی سهرچاوهكان
پێشگوتن
ئارتور شۆپنهاوهر ( )1788-1860ناسراو به “فهیلهسوفی
ڕهشبین”  ،ل ه نێوان فهیلهسوفاندا ،له زۆر الیهنهوه ،خاوهن
ئهدگارێكی تایبهتمهنده .ئهو ڕهشبینه ،لهكاتێكدا به واتایهك،
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ی فهیلهسوفانی دیكه ،گهشبینن  .شۆپنهاوهر ئهكادیمیستێكی پێرفێكت
زۆربه 
ی ئهمهش ،هێشتا تهواو له دهرهوهی
نییه وهكو كانت و هێگل ،بهاڵم سهربار 
نهریتی ئهكادێمیادا نییه .شۆپنهاوهر تا ئهو ڕۆژگاره تاك ه فهیلهسوف بووه،
باوهڕی به كریستیانیزم نهبووه و وهكو ئهتایستێك خۆی ڕاگهیاندووه ،هاوكات
تاكه فهیلهسوفێكیش بووه ،كه ڕوویكردۆته هیندوویزم و بوداییزم ،چونك ه
ی ئهو پێیگهیشتبوو ،لهم دوو ئایین/
دهیبینی ،زۆرێك لهو سهرهنجامانه 
فهلسهفهیهدا باسیان لێوهكراوه .دوای وهرگێڕانی دهقهكانی هیندوویزم
و بوداییزم له الیهن فرهدریش مایهر ،شۆپنهاوهر ڕووی لهم تێكستانه كرد
و زۆرینهی تێڕوانینهكانی خۆی لهوێدا بینینهوه ،دواتر باسی دهكهین .ئهو
مرۆڤێك بوو ،خاوهن كولتوورێكی دهوڵهمهند ،هاوكات وهكو یهك ڕوویكرده
هونهر و ئێتیك ،تهنانهت لهبارهی هونهر دهبێژێت“ :تهنها هونهر له ئازاری ژیان
ڕزگارمان دهكات” .شۆپنهاوهر ئازاد بوو له كۆت و بهندی ناسیۆنالیزم ،نزیك
بوو له نووسهرانی ئینگالند و فرهنسییهكانهوه ،لهكاتێكدا كهمتر نزیك بوو ل ه
نووسهرانی واڵتهكهیهوه .ئهوهتا لهبارهی هێگل دهبێژێت“ :ماندووهێن و بێ
ی ئاڵمانی” ،ههروهها له شوێنێكی دیكهدا دهڵێت“ :ئهگهر
زهوق” و “كۆتا گهمژه 
ڕۆژێك گهرهكت بوو گهنجێك گهمژه بكهیت و توانستی ههرجۆره لێهزرینێكی
ی هێگلی بدهیتێ
به تهواوهتی لێوهربگرییهوه ،باشترین ڕێگه ئهمهی ه كتێبهكان 
بیانخوێنێتهوه“ .بهاڵم ئهو زێتر ڕوودهكاته كانت و لێهزرینهكانی ئهو ،بهتایبهت
له ڕووی ئێپیستیمۆلۆگییهوه ،گونجاو لهتهك تێڕوانینهكهی خۆیدا دهیبینێت.
لهم نووسینهدا ،زێتر ههوڵمداوه مێتۆدی سهبژێكتی شرۆڤهكار بهێنمه ناوهوه و
خۆییانه لهتهك شرۆڤهكردنی سیتاتهكاندا خهریك بم.
كهس و كات
ی  1788له دانتزیك هاته جیهانهوه و ساڵی
ئارتور شۆپنهاوهر ل ه ساڵ 
 1860له فرانكفورت كۆچی دواییكرد .ئهو كوڕی بازرگانێكی دهوڵهمهند بوو
ی ئهوهی ژیانی خۆی تهرخانبكات بۆ لێكۆڵینهوه و نووسین.
و ئهمهش بووه هۆ 
شۆپنهاوهر لهبهر ئهوهی دهوڵهمهند بوو ،ههرگیز كورسی مامۆستایهتی ل ه
زانكۆ وهرنهگرت .بهاڵم جارێك ههوڵیدا چهند وانهیهك بڵێتهوه .ئهم ڕووداوه
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ی  1820له بهرلین ڕوویدا .ئهو ب ه گشتی چهند كاژێرێكی له ڕۆژدا
ل ه ساڵ 
بۆ وانهكانی خۆی ههڵبژارد ،كه هاوكاتی وانهكانی هێگل بوو .ئهو به گشتی
گهرهكی بوو سهرنجی خهڵكی لهو كهسهی ڕقی لێیدهبۆوه ،دووربخاتهوه.
بهو شێوهیهی یهكێك له ژیاننامهنووسانی ئهو به ناوی فرهدریك كاپلستۆن،
ی یهك
دهنووسێت“ :ئهم كاره شكستییهكی تهواو بوو و شۆپنهاوهر ،دوا 
سیمستهر ،وازی له وانهگوتنهوه هێنا”  .ئهگهرچی شۆپنهاوهر گلهیی لهوه
دهكات ،ك ه هاوچهرخهكانی هیچ ئاگاییهكیان له كتێبهكانی ئهو نهبووه ،بهاڵم
ڕاستییهك ه بهم چهشنه نییه .گوێته-شاعیری مهزنی ئاڵمانی -پهسنی ئهوی
ی خهاڵتی
دهدا و ههروهها یهك دوو فهیلهسوفیش ستایشیان دهكرد .ئهو براوه 
نهرویژ بوو بههۆی نووسینی گوتارێك لهبارهی ئازادی .بهاڵم سهرباری ئهمه،
ئهو تا كۆتاییهكانی تهمهنی ناووبانگی پهیدا نهكرد.
ی  1813تێزی دوكتۆراكهی بهم ناوونیشانه نووسی :لهبارهی ڕیش ه
ساڵ 
ی بهسی  .ئهم كتێب ه كهمتر وهكو شاكارێكی
چوارییهكانی پرهنسیپی هۆكار 
كالسیكی سهیر دهكرا .شۆپنهاوهر تهمهنی له بیست سااڵندا بوو ،كه شاكارهكهی:
جیهان وهكو ویست و وێناكردن ی ل ه  1818باڵوكردهوه .ئهو باوهڕیی وابوو
ئهم كتێبه چارهسهری بۆ دیڵێما ی جیهان دۆزیوهتهوه .بهاڵم تووشی سووڕمان
هات كاتێك بینی هیچ كهسێك ئهوهنده به گرنگییهوه ڕووینهكردۆته ئهم كتێبه.
ئهو ئیدی نهیدهزانی گهرهكه چی بكات .دوای ماوهیهكی درێژ له بێدهنگی،
ی خواست له سروشتدا  ،تا
ساڵی  1836كتێبێكی بچووكی نووسی :لهباره 
نیشانی بدات ،ك ه پرۆسیسی گهشهسهندنی زانستهكان ،جهخت لهسهر بهڵگاندن
و پرهنسیپهكانی ئهو دهكهنهوه .ئهو كات دوو كتێبی بچووكیشی لهبارهی ئێتیك
باڵوكردهوه :لهبارهی ئازادی ویست ( )1841و بنهڕهتهكانی مۆراڵ .
شۆپنهاوهر و گهڕانهوه بۆ ئێپیستیمۆلۆگیی كانت
شۆپنهاوهر له زۆر الیهنهوه خۆی به قهرزباری كانت دهزانێت ،چونكه ب ه
ی تێگهیشتنی مرۆیی ،گرنگرترین پێشكهوتن ل ه
تێڕوانینی ئهو ،كانت لهباره 
درێژهی مێژوودا ،یان بهتنها خۆی هۆكاری ئهمانه بووه یان پشكی سهرهكی
ی كانت
تێدا ههبوون .ئێمه سهرهتا ب ه كورتی ئاماژه دهدهین به تیۆریی زانین ال 
و دواتریش بۆچوونی شۆپنهاوهر لهبارهیهوه دهگوازینهوه.

بهر له كانت ،زۆرێك له هزرڤانان ،ئهگهر نهڵێین ههموویان ،وهكو هزرڤان ه
ئێمپیریستهكان ،باوهڕییان وابوو سنوورێكی واتادار بۆ زانینی مرۆیی ،بوونی
ی
ههیه ،ئهمهش بۆ ئهوهی بهردهوام بین له گهڕان بهدوای زانیندا ،بۆ ئهوه 
ی هیچ شتێك نامینێتهوه
زانینی زێتر و زێتر دهستهبهر بكهین تا ئهو كاته 
بهدوایدا بگهڕێین .كانت ههوڵی پێشخستنی ئایدیاكهی (دهیڤد هیوم)ی دا ،ك ه
دهیگوت زانینهكانمان بهندن لهسهر جۆرێكی دیكهی سنوورداركردن .ههر شتێكی
ی سێنسهكانمان
ئێمه وهریدهگرین یان تێبینی لهبارهوه دهدهین ،تهنها بههۆ 
پێمان دهگ�هن ،واتا بههۆی ههر پێنج ئۆرگانه فزیۆلۆژییهكهی مرۆڤ ،ك ه
برێتین له :بینین ،بیستن ،چهشتن ،دهستلێدان و بۆنكردن و بههۆی مێشك و
دهمارهكانهوه .ههر شتێك له توانستی ئهم دهزگایهدا بێت ،ئهوا دهتوانین پێی
بگهین و بیزانین ،ئهگهر نا هیچ ئامرازێكی دیكهمان نیی ه بۆ گهیشتن به زانین.
پێكهاتهی سێنسێتی :كانت بهڵگهوهی ئهوه دههێنێتهوه بۆ چارهسهركردنی
ی هیوم ل ه فهلسهفهدا خستوویهتییهڕوو ،ههڵێنانی ههنگاوی
ئهم كێشه 
یهكهمه-ههنگاوی ئێمپیریسیزم ی بونیادی ،كه بهپێی ئهم تیۆرییه ،زانین
ی پێرسهپتكردنی سێنسییهوه دێتهئارا .ل ه بهرانبهر بهم ئهزموونگهرایی ه
بههۆ 
بنهڕهتییهدا ،كانت ههوڵیدا جۆرێكی تازهی زانین بخاتهوه .واتا سهرهتا ههموو
ئهو زانینهی پێمان دهگات ،بهڕێی ههر پێنج سێنسهكهوه شیاوه ،ئهمهش
كاریگهری هیوم دهردهخ��ات لهسهر كانت .له الیهكی دیكهوه ،واتا توخم ه
سێنسییهكان پهیوهندییان لهتهك هۆشدا ههیه.
ی ئاوهزی ،كانت درێژهوه بهوه
كۆنسێپت ه پهتییهكانی تێگهیشتن  :پێكهاته 
دهدات ،كه لێرهدا توخمێكی دیك ه ل ه زانینی ئێمهدا بوونی ههیه ،بهاڵم ل ه
ئهزموونی سێنسێتییهوه سهرچاوهی نهگرتووه .ئهم توخمهی دووهم�ه ،ل ه
ی
خودی هۆش (یان ئاوهز)هوه سهرچاوه دهگرێت .ئاوهزیی مرۆیی ،بهو جۆره 
ئهزموونگهراكانی وهكو جۆن لۆك و دهیڤد هیوم تێیگهیشتبوون ،تابلۆیهكی
سپی نهبوو .هۆش بهنده لهسهر كۆنهسپته پهتییهكانی خۆی ،بههۆیانهوه،
ڕهوتی كاریگهرییه سێنسییهكان ل ه جهوههرهكان ،چۆنێتییهكان ،چهندێتییهكان
و هۆ و ئیفێكتهكاندا (عله و معلول) كاریگهری دادهنێت .كانت دهبێژێت:
ی تێڕوانینی هیوم ،خاڵی نییه ،بهڵكو بهنده لهسهر دوازده
ئاوهز ،بهپێچهوانه 

327

328

( )3گشتی و یونیڤێرسالن ،بهبێ ئهوانه ،هیچ زانینێك نییه .تهنانهت هیچ
ئهزموونێكیش نییه .ئهوانه توخمی زهرووری زانینن.

كۆنسێپت یان كاتیگۆری:
ی كانت
كۆنسێپته پهتییهكانی تێگهیشتن ال 
كاتیگۆرییهكان
					
بڕیارهكان
 .1چهندێتی
					
 .1چۆنێتی
أ .یهكێتی
				
أ .ههمهكی
ب .پلورالیتی
				
ب .ههندهكی
ج .تۆتالیتی
				
ج.تاكێتی
 .2چۆنێتی
					
 .2چۆنێتی
أ .ڕیالیتی
				
أ .پۆزهتیڤ
ب .نێگاسیۆن (هیچاندن)
				
ب .نێگهتیڤ
ج .سنوورداركردن
			
ج.بێدوایهكی
 .3پهیوهندی
			
 .3پهیوهندی
أ .ناوهرۆكێتبوون و جهوههر
			
أ .كاتیگۆریی
ب .كاوسالیتی (هۆكارهكی) و
		
ب .هیپۆتێز (گریمانهیی)
ناسهربهخۆیی
ج .كۆمیونیتی (ه��اوب�هش��ی��ك��ردن)
			
ج .جیایی
(لهنێوان نوێنهر و نێرهردا)
 .4مۆدالیتی
 .4مۆدالیتی (چۆنێتی)		
أ .ش��ی��او و ن��هش��ی��او (ك�����رده و
			
أ .كێشهدار
نهكرده)
ب .بوون و نهبوون
			
ب .دهرخهر
ج .زهروورهت و ڕێكهوت
				
ج .پڕ
ههروهها كانت كۆنسێپت ه پهتییهكانی ئاپێریۆری بهكاردههێنێت .مهبهستی
كانت لهمه برێتیی ه لهوهی )1( :ئهوانه لۆگیكیانه سهربهخۆن ل ه ئهزموون،
ئهزموونهكان ئهوان ه به پێشگریمانه دادهنێن و ( )2ئهوانه سهربهخۆن ل ه
ئهزموون .ههرگیز ئهزموون ناتوانێت گۆڕان بهوانه بدات .ئهوانه جۆرێك
ی شێوهكانی ئێم ه ل ه تێگهیشتنی
ئهزموون و زانین به ئێم ه دهدهن ،لهبهرئهوه 
ههر شتێكدا ههن .كانت نیشانی دهدات كۆنسێپته پهتییهكانی ئاوهزی ئێم ه

فێنۆمێنا و نۆمێنا
بهاڵم بۆ ئهم جهخت و دڵنیاییهی كۆنسێپتهكان یان كاتیگۆرییهكانی تێگهیشتن
ی
دهیخهنهوه ،هێشتا پێویست به خهریكبوونی دیك ه ههیه .ئهو جهختێتییه 
كاتیگۆرییهكان دهیخهنهوه ،برێتییه لهوهی ،كه ئێمه توانستی ئهوهمان ههی ه
ی بههۆی ئهم كۆنسێپت ه
تهنها فێنۆمێنهكان (دیاردهكان) ،واتا ئهو شتانه 
پهتییانهوه سهرچاوه دهگرن ،بناسین .بهاڵم نۆمێنا (شت لهخۆدا)  ،ئهو
ی سهربهخۆن له كۆنسێپت و كاتیگۆرییهكانمان ،ئهوا ههرگیز ناتوانین
شتانه 
پێیان بگهین و بیانناسین .بۆیه كانت پێشنیاری ئهوه دهكات واز له ههوڵدان
بهێنین بۆ گهیشتن به نۆمێنا ،چونكه ههرگیز پێی ناگهین .
كهوات ه ئێمه ناتوانین تهنها بههۆی سێنسهكانمانهوه به زانینێكی ڕاست و
دروست بگهین .سهرهنجام ئێمه توانستی ئهوهمان نیی ه ههرشتێكی بههۆی
ی
ی له دهرهوه 
هێنانه پێشچاوهوه ،پێیبگهین ،چونكه سروشتی ئهو شته 
توانستی تێگهیشتنی ئێمهدایه ،وهكو كتێبێكی داخراو دهمێنێتهوه .ههموو ئهو
ی
ی له نێو جیهانی ئهزموونگهراییدا پێیدهگهین ،زانسته ،بهاڵم سهربار 
شتانه 
ئهم كاریگهرییهی زانستیش بۆ گهیشتن ب ه حهقیقهت ،بهاڵم هێشتا ناتوانێت
هیچ شتێك بزانێت گهر له دهرهوهی جیهانی ئهزموونگهراییدا بێت .شۆپنهاوهر
ئهم تێزانهی كانت دهڕاستێنێت و دهبێژێت“ :كاریگهریی وشهكانی ئهو لهسهر
هۆش ،زۆر هاوشێوهی كاری نهشتهرگهریی البردنی ئاوی ڕهش ه له چاوی
كوێردا”.
به بۆچوونی شۆپنهاوهر ،كانت ڕاستی بۆ چووه ،كه ههموو گشتی دابهشكردووه
ی ئهمه ،هێشتا نهشیاوه
بهسهر فێنۆمێنهكان و نۆمێنهكاندا .بهاڵم سهربار 
جیهانی نۆمێنا ،له شتهكان ،ئهوانهی له نێوخۆدان ،پێكهاتبێت ،چونك ه
ئهگهر شتی لهیهكدی جیاواز بوونیان ههبێت ،ئهوا گهرهكه توانستی لهیهكدی
جیاكردنهوهشیان ههبێت .ههموو ئهم شتانهش كاتێك ڕوودهدهن ،ك ه كات و
شوێن له ئارادا بێت ،بهاڵم نۆمێنا بهدهره له كات و شوێن .بۆیه شۆپنهاوهر
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پێیوایه جیاكردنهوه تهنها لهو شوێنانهدا ڕوودهدات ،كه كات و شوێنی ههیه.
كهواته نابێت نۆمێنا هۆكار بێت بۆ بوونی فێنۆمێنا .به بۆچوونی كانت ،ویست
سهر به جیهانی نۆمێنایه ،كهواته ئهمهش دهبێته هۆكار بۆ “ئازادانه“ بزووتنی
جهستهمان .بهاڵم شۆپنهاوهر ئهم ه ب ه نهشیاو دهبینێت ،چونك ه ئهو پێیوای ه
ویست و بزووتنی جهستهیی یهك شتن.
شۆپنهاوهر و خۆرههاڵت
زۆرینهی بۆچوون و ئایدیاكانی شۆپنهاوهر هاوشێوهی هزری هیندوویزم و
بوداییزمه ،بهاڵم شۆپنهاوهر گوتهنی ،دوای كاركردن و هێنانه ئارای هزرهكانی،
ئهوجار به فهلسهفهی خۆرههاڵتی ئاشنا بووه ،چونكه تا ئهو سهردهم ئهم ئایین/
فهلسهفانه به ئهوروپا نائاشنا بوون .ل ه سهرهتاكانی سهدهی نۆزدهههمهوه،
پرۆسیسی وهرگێڕانی تێكستی خۆرههاڵتی ،كران به زمانی ئاڵمانی ،یهكێك
له هاوڕێیانی شۆپنهاوهر ،به ناوی فرهدریش مایهر ،خهریكی وهرگێڕانی
تێكستهكان بووه و پێشووتریش باسی ئهم ئایین/فهلسهفانهی بۆ شۆپنهاوهر
كردووه ،لهو كاتهوه شۆپنهاوهر تووشی سوڕمان هاتووه ،كه بینیویهتی ئهو
هزرانهی ئهم پێیگهیشتووه ،پێشووتر به شێوازی جیاواز ،ئهم ئایین/فهلسهفان ه
پێیگهیشتوون .كانت و شۆپنهاوهر ل ه ڕهههندی فهلسهفهییهوه ،كاریان لهسهر
ی گریكی ،ب ه تایبهت پالتۆن و ئهریستۆتێلیس كردووه و
ترادیسیۆنی فهلسهفه 
تهواو پابهندێتی خۆیان ڕاگهیاندووه بۆ مێژووی فهلسهفهی خۆرئاوایی .ئهوان
ی لهسهر ماتماتیك
ئیشیان لهسهر جیهانی ئهزموونگهری كردووه ،واتا ئهو فیزیكه 
بهنده ،سهبارهت به جیهانی ئهزموونگهرایی ،ئهوا كلیلی زانینه .بهاڵم هیچیان
ڕوویان نهكردۆت ه ئهو الیهنهی ،ك ه جگه له جیهانی ئهزموونگهری ،هیچی دیك ه
بوونی نییه .به بۆچوونی شۆپنهاوهر ،فهلسهفهی خۆرههاڵتی جۆرێكی دیك ه
مامهڵهی كردووه .ئهوان پشت بهست نهبوون ب ه زانست ،بهڵكو بهندن لهسهر
باوهڕ و ئایین .به جۆرێك ئهم بهندبوونه لهسهر باوهڕ و ئایین ،وای كردووه كهشی
ی
ی ئهمه ،فهلسهفه 
ئایینی زۆر زاڵببێت بهسهر فهلسهفهكهدا .بهاڵم سهربار 
خۆرههاڵتی ،ل ه كهشێكی جیاواز ،جیهانێكی جیاواز ،زمان و كولتوورێكی تهواو
جیاواز له خۆرئاوایی ،به ههمان ئهو سهرهنجامانه گهیشتوون ،كه فهیلهسوفانی
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خۆرئاوایی پێیگهیشتوون  .لهتهك ئهوهشدا ،هێشتا فهلسهفهی خۆرههاڵتی
نهیتوانیوه ئهم هزرانه پهره پێبدات و بیانخات ه نێو چێوهیهكی فهلسهفهییهوه،
بۆیه به درێژایی مێژوو ،فۆرمی ئایینی وهرگرتووه و كاریگهرییهكهی داناوه.
نیتشه و شۆپنهاوهر
كاریگهری شۆپنهاوهر لهسهر هزرڤانان و هونهرمهندانی دوای خۆی زۆره ،ئێمه ل ه
ی
بهشی پهیوهست به كاریگهری ،ناوی ئهو كهسان ه دههێنین ،كه ئهم كاریگهر 
لهسهر داناون ،بهاڵم لێرهدا تهنها به پوختی لهتهك كاریگهرییهكانی لهسهر
نیتشه دهدوێین .كاریگهری شۆپنهاوهر لهسهر نیتشه زۆره و له بهرههمهكانیدا
ڕهنگیداوهتهوه ،به تایبهتی له “لهدایكبوونی تراژیدیا”دا .ههروهها كتێبێكیشی
نووسیوه به ناوی “شۆپنهاوهر وهكو مامۆستا”  .ل ه كتێبی ل ه “لهدایكبوونی
تراژیدیا”دا ل ه چهندین شوێن ناوی شۆپنهاوهر و تێڕوانینهكانی دههێنێت ه نێوهوه
و شرۆڤهیان دهكات .
بۆچوونی شۆپنهاوهر بووه به بناغهی بۆچوونهكهی نیتشه لهبارهی تراژیدیا،
ی پۆست-
ئهمهش ڕهتدانهوهی مێتافیزیك ه دوالیستییهكهی كانت و فهلسهفه 
كانتیانه .شۆپنهاوهر ڕاستهقینهیی بوون به “ویست” دادهنێت و “ئایدیا”ش
ی
دهكات به فێنۆمێن و ڕواڵهتی دهرهكی ویست .الیهنهكانی ناوهوه و دهرهوه 
بوون ،بهم شێوهیه سهر به دوو ڕاستهقینهی جیاواز و دوور نین ،بهڵكو ویست
و ڕواڵهتی ویستن .ویست ،ك ه ڕاستهقینهی بوونه ،هێزێكی ناسنوورداره و
هزرین ههوڵی كۆنترۆڵكردن و بهستنهوهی دهدات .هزرینیش بێهوده به شوێن
هۆكارهكاندا وێڵ ه و به هۆكردهكانهوه دهیانبهستێتهوه و گهرهكییهتی پێشبینی
سیستهم و ڕژێمێكی ئۆنتۆلۆگیی نائاگامهندانه بۆ بوون بكات .بوون (ویست)
هێزێكی ناوهكی حهز و ئارهزووی دیۆنیسیۆسه .گریكهكان و شۆپنهاوهر ،لهم
پنتهدا یهكدهگرنهوه و به دوو شێوازی جیاواز ،یهكهمیان (ئهفسانهیی) و
دووهمیان (فهلسهفهییانه) له یهك ڕاستهقینه و داكهوت دهدوێن .بهاڵم ئهمهش
ی
ڕووب�هڕووی تراژیدییهكی لهچارهبهدهرمان دهكاتهوه ،كه ڕزگاربوونمان بۆ 
نییه .ئایا نیتشه توانیویهتی ڕێگهچاره بدۆزێتهوه؟ ل ه وهاڵمی نیتشهدا ،تاك ه
ڕێگهچاره لهو قۆناغهدا ،گهڕانهوهیه بۆ كولتووری گریكی ،بهاڵم له قۆناغی
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دووهم��دا پێویسته بگهڕێینهوه بۆ ڕێگهچارهی فهلسهفه ،ئهویش بههێنان ه
ناوهوهی بهرزهمرۆڤ (ئوبهرمێنش)  .ههروهها الی نیتش ه ڕاستهقینهی بوون
ی ئهو
“ویست”ـه و “هۆش”یش ،كه سهرچاوهی ئایدیاكانه ،ڕواڵهت و دیارده 
ی بوونه .ئهمهش بۆچوونێكی مێتافیزیكییه له نێوان بوون و فێنۆمێنی
ڕاستییه 
بووندا و له شۆپنهاوهرهوه وهرگیراوه .ههروهها نیتشه بۆ چارهسهركردنی ئهو
كێشانهی باسمانكرد ،گهڕاوهتهوه بۆ بۆچوونه مێتافیزیكییهكهی شۆپنهاوهر و ل ه
ی
ڕوانگهی جیاوازییهكانی نێوان ویستی تاكهكهس و ویستی ههمهكییهوه سهیر 
كێشهكهی كردووه  .له ڕووی هونهریشهوه ،كاریگهری شۆپنهاوهر لهسهر نیتش ه
ی
ی هونهر 
ئاشكرایه ،لهبهر ئهوه جولیان یهنگ ،كتێبێكی لهبارهی فهلسهفه 
نیتش ه نووسیوه و چاپتهرێكی دوور و درێژی بۆ كاریگهری شۆپنهاوهر لهسهر
نیتش ه تهرخانكردووه  ،ئێمه ل ه بهشی پهیوهست به ئێستێتیكی شۆپنهاوهر
سوود لهم كتێب ه وهردهگرین.

ی له جیهانی ماتهریالیدا
باركلی توێژینهوهیان لهسهر ئهوه كردبوو ،ك ه ئهوه 
دهیزانین-ههڵبهت ئهگهر جیهانی ماتهری بوونی ههبێت -تهنها بههۆی دراوه
سێنسییهكانهوه پێیدهگهین ،واتا بههۆی پێنج سێنسه ئۆرگانییهكهی مرۆڤ:
ی زانینی
ی ئ �هوه 
بینین ،بیستن ،بۆنكردن ،دهستلێدان و چهشتن .بههۆ 
ئێم ه سهبارهت به جیهان ،بهڕێی پێنج سێنسهكهوه شیاوه ،ئهوا باركلی
تیۆرییهكی بههێز دادهڕێژێت ،كه جیهان له بوونهوهره ناماتهری و ئایدیاكان و
پێرسهتكردنهكانیانهوه پێكهاتووه .بهاڵم ئهوانیدیك ه باوهڕییان وایه شتێك نیی ه
به ناوی جیهانی ماتهریالی ،سهرباری ئهمه ،ئهوهش زیاد دهكهن ،كه جیهانی
ماتهری ل ه ڕاستیدا له پشت “ماسكی پێرسهپتكردنی سێنسێتییهوه“ وهستاوه
و ئێمه توانستی زانینی ئهوهمان نییه.
كانت ماسكی دووهم بۆ سهر ماسكی پێرسهپتكردن زیاد دهكات .ئهو بهڵگ ه
دههێنێتهوه ،كه فێنۆمێنهكان به شێوهیهكی تێكهڵ و ئاڵۆز و ناڕێك بوونیان
نییه-چونكه ئهگهر وهها بێت ،ئهوان ه دهگۆڕێن بۆ چهندین فێنۆمێنی بێواتا و
ناڕوون .ئێمه ههموو شتێك له چوارچێوهیهكی مهرجداردا پێرسهپت دهكهین.
یهكهم ،گهرهك ه تێبگهین به شتێك دهبێژین ئۆبژێكتی ماتهریالی له كات و
شوێندا و به شتێكیش دهبێژین ڕووداوی (ههبووی) سهبژێكتیڤێتی .دووهم،
كاتێك ب ه تێگهیشتنی ڕووداوهك��ان گهیشتین ،پێویست ه ئهوانه به ڕووداوی
هۆكارهكی دابنێین .ئێم ه بههۆی پێنج سێنسهكهوه له هۆكاری ڕووداوهكان
تێناگهین .كات ،شوێن و هۆكار بۆ تێگهیشتن و پێرسهپتكردنی سێنسێتی شتی
زهروورین و كانت ئهم زهروورهت ه به سروشتی هۆشی مرۆیی پهیوهست دهكات.
كات ،شوێن و هۆكار ڕووداوگهلی سهربهخۆ نین ،بهاڵم بههۆی پێنج سێنسهك ه
و ئاوهزهوه دیاریدهكرێن .ئێم ه جیهان ب ه ماسكی ئاوهز و ههروهها ماسكی
سێنسهكان دهبینین .شۆپنهاوهر ئهم گریمانهیهی كانت ل ه ههر ڕوانگهیهوه ب ه
دروست دهبینێت .له تێڕوانینی ئهودا ،كات ،شوێن و هۆكار له “سهری مرۆڤ”دا
بوونیان ههیه.
ئێستا كانت باوهڕیی وایه له پشت ماسكهكانی سێنس و ئاوهزهوه ،جیهانێكی
ڕاستهقینه بوونی ههیه .جیهانی شتهكان لهخۆدا یان جیهانی نۆمێنا .شۆپنهاوهر
ی
ئهم گریمانهیهش پهسهند دهكات و ب ه دروستی دهبینێت .بهاڵم به پێچهوانه 
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جیهان وهكو وێناكردن
تێگهیشتنی ئێمه له جیهان ،ڕاستهوخۆ نییه ،بهڵكو ناڕاستهوخۆیه ،ئهمهش
بهم هۆیهوه به ناڕاستهوخۆ دادهنێین ،كه هیچ شتێك تا نهپاڵێورێت ،ئهوا
نهشیاوی پێرسهپتكردن و تێگهیشتنه .ئهم پااڵوتنه بههۆی پێنج سێنسهكان
و ئاوهزهوه شیاوی پێگهیشتنه .كهوات ه ئهو جیهانهی ئۆبژێكتی پێرسهپتكردن ه
سێنسییهكان و زانست و زانینه ،شتێك نیی ه جگ ه له ئایدیا و وێناكردن
“جیهان وێناكراوی منه“ .شۆپنهاوهر ئاماژه بهوه دهكات ،كه درزی قوڵی نێوان
فێنۆمێنهكان و حهقیقهت ،وهكو بزووتنی گۆی زهوییه :ئێمه ناتوانین ڕاستهوخۆ
ههست به بزووتنی گۆی زهوی بكهین و ناتوانین ڕاستهوخۆ لێی بهئاگا بین.
بهاڵم كاتێك فهیلهسوفان له بوونی وهها درزێك بهئاگا دێن“ ،ئیدی هیچ كاتێك
ی
ناتوانن ئارام بگرن” .سهرباری ئهمه ،فهلسهف ه له كۆتاییدا ،ئهو حهقیقهته 
لهودیو ئایدیاكانی ئێمهدا شاراوهیه ،ئاشكرا دهكات.
شۆپنهاوهر دهبێژێت گرنگترین پشكی كانت له فهلسهفهدا ،شێوازێك بوو ،ك ه
ئهو جیاوازی دانا له نێوان جیهانی فێنۆمێنهكان ،له الیهكهوه ،و جیهان بهو
ی ل ه ڕاستیدا ههیه ،له الیهكی دیكهوه .پێشووتر جۆن لۆك و جۆرج
جۆره 

كانت ،ڕهوتگرتن له جیهانی فێنۆمێناوه (وێناكراوهوه) ڕووهو جیهانی نۆمێنا،
شتێكی نهشیاوه .له جیاتی ئهوه ،شۆپنهاوهر وهها دهبێژێت ،كه فهلسهف ه
دهتوانێت چهندین زانیاری لهبارهی جهوههری ڕاستهقینهی كۆتایی به ئێم ه
ی
ی تایبهتی خۆ 
ی ئهم تێڕوانینهی بۆ نۆمێنا ،بهاڵم هێشتا ئاراسته 
بدات .سهربار 
بهدهستهوه دهدات  .بهاڵم سهرباری ئهمه ،شۆپنهاوهر پێیوای ه تا ئهندازهیهك
توانیویهتی پهی بهم نهێنییه بهرێت .واتا ههرچهند ئێمه ناتوانین ل ه دهرهوه
بچین ه نێو ئهم نهێنییهوه ،بهاڵم دهتوانین بهڕێیهكی دیكه ،واتا فهلسهفه،
ی
بچین ه نێو ئهم نهێنییهوه .ئهو دهبێژێت“ :من له الیهكهوه ههست ب ه جهسته 
خۆم دهكهم ،كه فۆرم و قهبارهی خۆی ههی ه و بۆشاییهكی داگیركردووه و ل ه
نێو كاتدا ڕهوتێكی ههیه و پهیوهندی لهتهك شتهكانی دهوروبهریدا ،لهسهر
بنهمای هۆ و كاریگهری وهستاوه ،بهاڵم له الیهكی دیكهوه من خۆم به بوونێك
دهزانم ،كه ههست دهكهم و كار دهكهم و ههوڵ دهدهم ل ه یهك وشهدا خۆم
به بوونهوهرێك ببینم ،كه “ویست” دهكهم .له قواڵیی ئاگامهندێتی مندا ،ئهم
بوونهوهره ناوهكییه ،وهك بوونێكی بهدهر له كۆت و بهندی كات و شوێن و
ی دهردهخات” .
بهدهر له زنجیرهی هۆ و كاریگهری ،خۆ 
ی ڕواڵهتی دهرهوهدا به یهك
شۆپنهاوهر ئهم بوونه ناوهكیی ه لهتهك پهیكهره 
دهزانێت و ههردووكیان به دیاردهی شتێك لێكدهداتهوه و ئهم تاكه شتهش
ههمان “ویست”ـه و ئهو ڕاستیه شاراوهیهیه ،كه له پشتی شتهكانهوهیه ،یان
ڕوونتر ببێژین ههمان “نۆمێنا”ی كانته.

پێكهاتووه .تهواوی شتهكان و ڕووداوه ڕێكهوتهكان ،كه هۆشی ڕوون  ،زانست و
فهلسهفهی ماتهریالیستی و ئایدیالیسی گریمانهی دهكهن ،تهنها نمایشێكی ئهم
ههوڵه نائاگایانهیه ،ك ه ئهو پێی دهبێژێت مهیلی مێتافیزیكی .بۆ تێگهیشتن لهم
بابهته ،پێویست ه تێبگهین و ئهوه پهسهند بكهین ،ك ه ڕێگهیهك بۆ تێگهیشتنی
جیهانی ئهبستراكتهكان و ڕاستهقینهكان بوونی ههیه .كهواته ب ه تهواوی ئهم
پێناسانهوه ،ڕاستی كۆتایی (نۆمێنا) ،كه كانت ب ه نهشیاوی ناسینی دهبینێت،
بهاڵم شیاوی ناسینه.
ئ�هو مێتۆدهی شۆپنهاوهر بۆ گهیشتن ب ه دهرهن��ج��ام ل�هب��ارهی توانستی
دهستهبهركردنی زانین ههڵیدهبژێرێت ،تا ئاستێك ئاڵۆزه .بۆ دهستپێكردن،
ی من توانستی
پێویست ه ئهو مهرج ه پهسهندبكرێت ،ك ه تهنها ئهو جیهانه 
ناسینیم ههیه ،ئهوا جیهانی پێرسهپتكردن و ئاوهزییهكانه .شتهكان بۆ
من به شێوهیهك بوونیان ههیه ،كه من پێرسهپتیان دهكهم و تێیاندهگهم.
جیهانی بهرسێنسهكان و بینینهكان ،ل ه پێرسهپتكردنه سێنسێتییهكانی منهوه
سهرچاوهیان گرتووه .كهواته وێناكردنی من له جهستهی خۆم ،پێویسته جۆرێك
بێت ل ه پێرسهپتكردن ،چونكه جهستهی من شتێكی بهرههست و شیاوی بینین ه
و ئهمهش بهو واتای ه نییه :من یان جهستهی من ههمان ئهو شتهیه ،ك ه من
پێرسهپتی دهكهم ،بهڵكو بهو واتای ه دێت ئهم ه تێگهیشتنی تهواوی شتێكه ،ك ه
دهشێت بۆ من بوونی ههبێت  .ئهوهی لهبارهی جهستهی من زانراوه ،برێتیی ه
لهوهی جهستهی من ،خودی من نییه .من شتێكی زیاتر له جهستهم ،لهبهر
ئهوهی من بوونهوهرێكم جهستهی خۆم و شتهكانی دیك ه پێرسهپت دهكهم.
ئێستا پێویست ه ئهم بوونهوهره پێرسهپتكهره ناوبنێین سهبژێكتی پێرسهپتكاری
سێنسێتی  .كهوات ه ئهو ئۆبژێكتانهی بابهتی پێرسهپتكردنن ،ئهوانهن ،ك ه من
وهكو زانهرێك (یان سهبژێكتێك) پێرسهپتیان دهكهم .ئۆبژێكتهكان بۆ من ل ه
جیهانی ماتهریالیدا وهكو ئۆبژێكتی پێرسهپتكراو بوونیان ههیه .شۆپنهاوهر بهو
دهرهنجامه دهگات ،كه ناتوانین سهبژێكتی پێرسهپتكار و ئۆبژێكتی پێرسهپتكراو
ی
ل ه یهكدی جیابكهینهوه .ئهو دهنووسێت“ :ماتهریال و هۆش دوو كاتیگۆر 
وابهستی یهكتری و نهشیاوی جیاكردنهوهن” .چونكه ماتهریال و هۆش (یان
هزر) تهنها بۆ یهكدی له ئ��ارادان و تهنها به شێوهیهكی ڕێژهیی بوونیان
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جیهان وهكو ویست
فهلسهفهی شۆپنهاوهر لهبارهی ڕهشبینی مێتافیزیكی ،لهسهر بنهمای بۆچوونهكانی
ئهو لهبارهی ویستی مێتافیزیكی بنیادنراوه .فهیلهسوفه ماتهریالیستییهكان ب ه
هۆشه زانستییهكهی خۆیانهوه وهها دهڕوانن ،كه ڕاستییه كۆتایی ه ههبووهكان
له جیهاندا ،برێتین له ماتهریال و ئهنێرژی .هزرڤانه ئایدیالیستهكان-بهتایبهت
باركلی -ڕاستی شاراوه ل ه جیهاندا به هۆش یان ڕۆح ،و به زیادكردنی ئایدیاكان،
دهزانن .شۆپنهاوهر ههردوو ئایدیای ماتهریالیزم و ئادیالیزم دههیچێنێت ،چونك ه
ل ه تێڕوانینی ئهودا ،ڕاستی كۆتایی ل ه هێزێكی ههرمانی جیهانی یان جوڵهیهك

ی یهكترین .بهپێی بۆچوونی
ههیه .كهواته بههۆی پێداویستییانهوه وابهسته 
شۆپنهاوهر بهو دهرهنجامه دهگهین ،كه ماتهریال و هۆش تهنها بهشێكن ل ه
جیهانی وێناكردن .كهواته هۆش ههمان سهراب یان “مایا”یه.
ئهم ه یهكهم ههنگاوی زنجیره لێهزرینهكانی شۆپنهاوهره ،ئێمه دهتوانین
لێرهدا بووهستین و زێتر بهم بابهتهوه خهریك بین و تهنانهت بیخهینه ژێر
ی بهردهوامبوونی توێژینهوهكه ڕێكبكهوین ،ك ه
پرسیاریشهوه .وایدابنێین بههۆ 
هۆش ل ه ڕۆڵی تێگهیشتنی ناوهكیدا كار دهكات و پێرسهپتكردنیش شتێك
نییه جگ ه له وێناكردن .سهرباری ئهمه ،ئایا ناتوانین ببێژین هۆشێكی دیكه-
كه ههمان توانستی بهڵگاندنی ئهبستراكتییه-له لێهزرینی فهلسهفهییدا بوونی
ههیه؟ زانینی كۆنسێپتهكان ،شتێكی جیاوازه له پێرسهپتكردن و تێگهیشتنی
ناوهكیدا .كهواته بۆچی وهها گریمانه دهكهین ،كه ئێم ه بهڕێی بهڵگاندنی
ئهبستراكتییهوه توانستی پێرسهپتكردنی ڕاستیمان نییه؟ شۆپنهاوهر وهها
وهاڵمی ئهم پرسیاره دهداتهوه :ههموو بهڵگاندنهكان سوودمهندن ،بهاڵم ب ه
مهرجێك ئامرازێك بێت بۆ ڕهزامهندی و دابینكردنی خواستهكانی مرۆڤ.
تهنانهت ئاوهزی ئهبستراكتیش فونكسیۆنێكی بیۆلۆژیی ههیه :ئهم ئاوهزه ل ه
خزمهتی جهسته دایه .شۆپنهاوهر وهها دههزرێت ،كه ئێمه ناچار بووین بهو
دهرهنجام ه بگهین :ئاوهزی ئهبستراكتی پهیوهسته به جیهانی وێناكردنهوه و
ناشێت ڕاستی كۆتایی بێت .كهوات ه ئهم بڕیارهی دێكارت“ :من دههزرێم ،كهوات ه
من ههم” دروست نییه و پێویست ه ڕهتیبكهین .
لهوانهیه ئهم جوڵهی ه ئهوهنده ڕازیكهر نهبێت ،بهاڵم كاتێك ڕووی��دا ،تهنها
كهیسێكی الوهكییه .له دووهمین بهشی لێتوێژینهوهكانیدا لهبارهی زانین،
شۆپنهاوهر وهها دهتوێژێتهوه ،كه لهتهك ههموو ئهم دۆخانهدا ،ئاوهزی مرۆیی
تا ئاستێك دهتوانێت ڕێگهیهك ڕووهو ڕاستی پهیدا بكات .ئهو بهم ڕێیه دهبێژێت
“تاك ه دهرگای بهرتهسك”  .بۆ تێگهیشتنی شوێنی “تاك ه دهرگای بهرتهسك”
پێویست ه دهرگیری كاتیگۆری “دهروونبینی” (یان ئینترۆسپێكسیۆن) ببین.
(ئایا دهروونبینی جۆرێك ه له ئاوهزمهندێتی؟) دهروونبینی یان “خۆئاگامهندی
دهروونی” دهستوورهكانی ویستی ههر تاكێك دیاردهدات .ئهمهش ئهو واتای ه
دهگهیهنێت ،ك ه دهستوورهكانی ویستی ههر تاكێك ڕاستهوخۆ شیاوی تێگهیشتن

دهبێت“ .خۆئاگامهندی دهروون��ی” ،ئێم ه به ئاگا دێنێتهوه .دهستوورهكانی
ی خۆیدا دهیانهێنێت ،به یهك شت
ویست ئهو چاالكیی ه جهستهییانهی بهدوا 
دێن ه بهرچاو .بهاڵم ویست و كردار پهیوهندییهكی هۆ و ئیفێكتیان نییه ،بهڵكو
كرداری جهستهیی ،وێنای ویست و نواندنییهتی له جیهاندا .شۆپنهاوهر وهها
دهرهنجامگیری دهكات ،كه خودی جهسته شتێكی كهمتر یان زۆرتر نییه ل ه
نیشاندانی ویست .ئێم ه بهشێوهیهكی ڕێكهوتهكی لهتهك وێناكردن (ك ه ههمان
ی
ی مرۆڤ و چاالكێتی ئهوه) ڕووبهڕوو دهبین و ئهم وێناكردنهش نموونه 
جهسته 
ویسته.
لهم توێژینهوهیدا دوو دهرهنجام دهستگیر دهبن :یهكهم ،بۆ ههر تاكێك یهك
ڕاستێتی-ویست-بوونی ههیه ،كه دهشێت بهبێ ههڵه و ڕاستهوخۆ بناسرێت.
دووهم ،پهیوهندی نێوان ڕاستێتی و جیهانی فێنۆمێنه جهستهییهكانی مرۆڤ-
كه ههمان پهیوهندی نێوان ویست و كرداره -به شێوهیهكی نهشیاوی ههڵ ه و
ڕاستهوخۆ دهناسرێت .ئهم پهیوهندییهش بهو هۆیهوه ڕاستهوخۆ و بهدهر ل ه ههڵ ه
پێرسهپتدهكرێت ،چونكه كردارهكان ههمان وێناكردنهكانن و وێناكردنهكانیش
ی ویستن .
بهنۆرهی خۆیان ههمان نموونه 
كهواته جهستهی من ،ههمان ویستی منه ،ك ه دۆخێكی دهرهكی وهرگرتووه و
لهم ڕووهوهیه ،ك ه ههر توخمێك له جهستهی مندا هارمۆنی و گونجاوی پهیدا
دهكات لهتهك فهرمانهكانی “ویست ،دهروون”دا .ددان و دهمو قوڕگ و ورگ،
ههمان توانستی خۆراكگرین ،كه دۆخێكی دهرهكییان وهرگرتووه .ههروهها
كۆئهندامی زاوزێ ب ه ههمان شێوه حهز و ئارهزووی سێكسوالیتییه ،ك ه دۆخێكی
دهرهكی وهرگرتووه و بهرجهسته بووه و ههر ئهم دۆخهشه وادهكات تهواوی
ئهندامهكانی لهش له دۆخێكی دهرهكییهوه سهرچاوه بگرن و دۆخێكی دهرهكی و
بهرجهسته نیشان بدهن ،فۆرم و هارمۆنی ههر تاكێك ل ه مرۆڤ ههڵگری ئارهزوو
و خواستهكانییهتی .ویست پهیوهست نیی ه ب ه هیچ شتێكهوه ،واتا خودی بوون ه
و بهدهره له كات و شوێن ،كهواته یهكپارچهیه ،بهاڵم یهكپارچهیهتییهكهی،
پهكپارچهیی تاكگهرایی نیی ه له بهرانبهر پهرهسهندندا ،چونك ه یهكپارچهیی و
پهرهسهندنی تاكگهرایی بههۆی كات و شوێنهوه ڕوودهدات و پهیوهسته به وێنا
ی ئهم توێژینهوهیهدا
و جیهان و پهیوهست نییه ب ه ویستهوه  .ئێم ه ل ه درێژه 
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زۆر ههڵوهسته لهسهر ویست دهكهین و ل ه ههر چاپتهرێكدا ڕووبهڕووی ئهم
تێگهی ه دهبینهوه.

راستی كۆتایی ،ن��اڕوون ،تاریك و ناخۆشه .ل ه ڕوانگهی تاكێتییهوه ،ههر
ی
كردارێكی سهرنهگرتووی ویست ،برێتیی ه له ناكامێكی ترسناك و ئازار بهدوا 
خۆیدا دههێنێت ،له كاتێكدا ههر كردارێكی سهركهوتووئامێز ،ب ه زهروورهت
نائومێدی بهدوای خۆیدا دههێنێت .بۆ نموونه ،ژیانی سێكسوالیتی دهشێت
بگۆڕێت بۆ دوو دۆخ :له الیهكهوه به ئارهزووی ناكام كۆتایی دێت و له الیهكی
دیكهوه ب ه نرخی شهرم و ڕۆح كۆتایی دێت ،ك ه له شهرم و شوورهییهكی
بێهودهدا خهرجكراوه .ویستی مێتافیزیكی خۆی له جیهانی ئاژهاڵندا وهكو
گروپێك ل ه چهشنی شهڕكهرهكاندا دهردهكهوێت ،كه ههر ئاژهڵێك گهرهكییهتی
بۆ پاراستنی ژیانی خۆی ،ئهویدی لهنێو بهرێت .ئهم ههوڵ و كۆشش ه ل ه
بارهی مرۆڤیش ڕاسته ،چونكه مرۆڤهكان له دژێتییهكی ههمیشهیی لهتهك
یهكدیدا دهگوزهرێن و جهنگان ن ه تهنها لهتهك ناگیانداران و ئاژهاڵندا ،بهڵكو
لهتهك مرۆڤهكانی دیكهیشدا دێتهئاراوه .خراپتر ل ه ههمووی ئهوهیه ،كه جهنگی
ی ههر شتێكه،
مرۆڤهكان ل ه بنهڕهتدا نادلۆڤانانه و نالۆگیكیانه و ناژیرانهیه و دژ 
ك ه شكۆمهند و باش و خاوهن پرێستیژه:

جیهان وهكو خراپه (یان ئازاری ژیان)
خواستی مرۆڤ بێ ئهندازهیه ،بهاڵم شادی كورتخایهنه“ :و وهكو ئهو بڕه پارهی ه
ی
وایه ،ك ه دهیدهیت ب ه سواڵكهرێك بۆ ئهوهی بتوانێت بهو پارهیه ژیانی ئهوڕۆ 
ڕزگار بكات و سبهی درێژه ب ه بهدبهختییهكهی بدات .”...ڕهزامهند بوون و
ی
بهدیهێنانی ئارهزووهكان ،هۆكاری خۆشبهختی نییه و هیچ شتێكیش هێنده 
ئارهزوو شوم نییه“ .حهزه ڕهزامهندبووهكان زێتر دهبنه هۆكاری بهدبهختی نهك
خۆشبهختی” .له ههر كهسێكدا كهموكورتی و دژبهرییهكی وێرانكار بوونی ههی ه
ی بهدوادا دێت و دهستهبهركردنی
و ههر حهزێكی بهدهستهاتوو ،حهزی دیكه 
ئهویش ،حهزێكی نوێی لێدهكهوێتهوه و بهمجۆره ههرگیز كۆتایی نایهت .هۆكاری
ی
سهرهكی ئهمهش برێتییه لهوهی ویستی ژیان دهكات ،چونك ه شتێكی دیكه 
نیی ه جگه لهم ه و ئهمهش ویستی برسێتییه.
ی له ژیانداین ،بهردهوام له ئازار و مهینهتیدا دهگوزهرێین و ههر
ئێمه ئهو كاته 
كاتێكیش به خۆشبهختی گهیشتین ،دیسان دهكهوینهوه نێو بهدبهختییهكی دیك ه
و دووباره تووشی بێزاری دهبینهوه ،چونكه ههر كاتێك به دوای خۆشبهختی
و خۆشی زێتردا بگهڕێین له نێو جیهاندا ،ئهوا به ههمان ئهندازه لێی ڕادهكهین
ی ههموو ئهم شتانهش ،هێشتا ناتوانین دهست ل ه دراوه
و بێزار دهبین .سهربار 
سروشتییهكانی نێو جیهان بهردهین ،چونكه ههر كاتێك ئهوهمان كرد ،دیسان
ی
تووشی نائومێدی و بێزاری دهبین و ڕووبهڕووی ڕهوشێكی خراپتر له ڕهوشهكه 
پێشوو دهبینهوه .شۆپنهاوهر دهبێژێت سات ه خۆشهكان زوو تێدهپهڕن ،بهاڵم
ساته ئازاراوی و ناخۆشهكان لهسهر پشتی كیسهڵ دهڕۆن و ههرگیز یهخهمان
بهرنادهن .بۆی ه له وهها جیهانێكدا ،كه ئازار و ناخۆشی سهروهرییهتی ،حهزی
خۆشبهختبوون كارێكی گهمژانهیه  .به بۆچوونی شۆپنهاوهر ،جیهانی ئهزموونی
لهخۆیدا بێ واتا و هیچه .چونكه پابهنده به سهبژێكتیڤێتییهوه ،ئێمهش ههمیش ه
ڕووهو مهیل و ئارهزووهكانمان ئاراسته وهردهگرین ،بهاڵم ئهمهش جگ ه ل ه
سهراب ،شتێكی دیكه نییه .بۆیه نابێت بهمان ه ههڵبخهڵهتێین.

“...جیهانی مرۆڤایهتی ،جیهانی گۆڕانهكان و ههڵهكانه ..و لهتهكیشیدا،
گهمژهیی و خراپهكاری سهروهرن .كهوات ه ئهم حهقیقهته دهردهكهوێت ،ك ه ههر
ی خۆی دهكاتهوه و بهرهو
“چاكییهك” تهنها له ڕهوتی سهختییهكاندا ڕێگه 
پێشهوه دهڕوات .ههر شتێك باش و شكۆمهند بێت ،زۆر به سهختی ههلی
دهركهوتنی دهبێت و كاریگهر دهبێت و تهنانهت به سهختیش دهبیسترێت ،بهاڵم
ی به خێرایی شوێنی خۆی دهكاتهوه ”....و “مرۆڤایهتی
پوچی و خراپهكار 
لهتهك هاوچهشنی خۆیدا گورگه“ .یان “مرۆڤ ئههریمهنی مرۆڤێكی دیكهیه“.
ئهمانه ههمووی خراپهی نێو جیهانن و برێتین له ئازارهكانی ژیان ،ك ه نابڕێنهوه.
به بۆچوونی شۆپنهاوهر پێشكهوتنی زانست ڕێگهچارهی ئهم كێشهی ه نییه،
ی دهبێت چی ڕێگهچاره بێت؟ وهاڵم برێتیی ه له هونهر ،بهالی شۆپنهاوهرهوه
ئه 
شێوازێك ههیه بۆ ڕزگاربوونی كاتی لهو بهدیلبوونهی نێو كونجی تاریكی
زیندانی جیهان ،ئهویش تهنها بهڕێی هونهرهوه شیاوه .ئێم ه له بهشی پهیوهست
به ئێستێتیك (یان فهلسهفهی هونهر) باسی دهكهین.
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مهرگ

ئایین

له ڕاستیدا ژیان بێ واتایه و ئاڵۆز و ناخۆشه ،مهرگ شتێكی ناچارهكیی ه
ی لهم بێ واتاییهی ژیان بهئاگابێینهوه .دۆزهخ شتێك نییه ،ئێم ه
بۆ ئهوه 
ههر لهم جیهاندا باجی تاوانی هاتنهبوون دهدهینهوه و دۆزهخێك بۆ ئێم ه
لهئارادایه .ههموو شتێك تهنها ساتهكییه و كورتخایهنه ،دواتر ڕووهو نهمان
ئاراسته وهردهگرێت و خۆ ئهگهر مهرگ بۆ ماوهیهك لهسهرمان بووهستێت و
درهنگ بكات ،ئهوه تهنها گهمهكردنه ب ه ئێم ه و ئهمهش وهكو ئهو پشیلهی ه
ی لهتهك مشكێكدا دهكات و پاشان دهیخوات ،مهرگیش ب ه
وایه ،بۆماوهیهك یار 
ههمان شێوه ،دهشێت ماوهیهك تهمهنمان درێژتر بكاتهوه ،بهاڵم سهرهنجام ههر
دهمانخوات .مهرگ شتێكی جهخته و بۆ ههمیشه ڕزگارمان دهكات له بهدبهختی
و نههامهتییهكانی ژیان و مهرههمێكی ههمیشهییشه بۆ ئازارهكانی جهستهمان،
بۆ ههتا ههتایه ئازارهكانمان ناهێڵێت .له فهلسهفهی خۆرههاڵتیدا ههمیش ه
گهیشتن به نیرڤانا لهئارادایه و فێركارهكان بهردهوام فێرخوازهكانیان لهسهر
گهیشتنی مهرگ ڕاهێناوه ،بۆیه ئهوان بهردهوام به بوێرییهوه ڕووبهڕووی مهرگ
بوونهتهوه .سهرباری ههموو ئهمانه پێویستمان ب ه شتی دیكه ههیه .تاكهكهس
بهڕێی نیرڤاناوه به ئارامی دهگات ،بهاڵم دوای نهمانی كهسهكه ،ڕهوشهكه ب ه چ
شێوهیهك دهبێت؟ ژیان ب ه مهرگی تاك و كهس پێدهكهنێت.
ئهگهر پشێوی و ههراوزهنای ژیان ببیستین ،دهبینین ههمووان سهرگهرمی
پێداویستییهكان و بهدبهختییهكانی خۆیانن و تهواوی هێزی خۆیان بهكاردههێنن
تا پێداویستییه بێدوایهكییهكانی خۆیان دابین بكهن و ئارامییهك به ڕهنج و
ی ئهمه ،هیچ چارهیهكی دیكه نیی ه جگ ه
خهمهكانی خۆیان ببهخشن ،سهربار 
لهوهی درێژه بهم خهم و مهینهتییه بدهن .لهتهك ئهمهشدا ،له نێوان ئهم ههموو
نیگهرانی و خهم و ئازارهدا دهبینین ،كه به تاسه و حهزێكی تهواوه یهكتری ب ه
نهێنی لهتهك ترس و لهرزدا ئامێز دهگرن.
مردن ههمیشه لهڕێمانه ،بهاڵم ئهوهی وادهكات به ئاسانی خۆمان بهدهستهوه
نهدهین ،بێگومان ویست بۆ ژیانه ،بهاڵم با لهوهش بائاگابین ،ك ه ههرچهند
ههوڵی تهمهن درێژی بدهین ،ئهوا ههر دهمرین و كۆتاییمان پێدێت.

شۆپنهاوهر یهكهمین فهیلهسوف بووه ب ه ئاشكرا ڕایگهیاندووه ،ك ه باوهڕیی ب ه
ئایین و خودا نییه ،دهشێت فهیلهسوفانی دیكهیش ئهم ئاراستهیهیان ههبووبێت،
ی ئایین،
بهاڵم ل ه سهردهمانێكدا ژیاون ،تهنانهت گوتنێكی فهلسهفهییانهش لهباره 
ب ه الدینی و ئهتایستی دادهنرا و چارهنووسی كهسهكه لهداردان و سووتاندن
بوو ،چ بگات بهوهی ب ه ئهرگیومێنتی فهلسهفهیی ههوڵی ڕهتكردنهوهی بوونی
ی بهپێی لێكدانهوه
خوداوهند بدهیت .هۆبز یهكێك بووه لهو فهیلهسوفانه 
ماتهریالیستی و میكانیكییهكهی ،دهشێت ببێژین باوهڕی به خودا نهبووه ،بهاڵم
ی
هێشتا نهیوێراوه بهالی ئهم بابهتهدا بچێت و تهنانهت باسێكی زۆریش لهباره 
دهوڵهتی كریستیانی دهكات.
ی ئایینی وهرگرتبوو ،بۆیه له فێركاریی ه
شۆپنهاوهر كهمتر ل ه گهنجێتیدا ئاراسته 
ئایینییهكان دووربوو و هاوكات مهزاجیشی لهتهك ملكهچبوون بۆ پێكهات ه
ئایینییهكانی سهردهمهكهی گونجاو نهبوو .ڕقی ل ه زانا ئایینییهكان دهبووه و
ی نهتهوه و گهلهكاندا
دهیگوت“ :ئهرگیومێنت و بهڵگهكانیان له نێوان زۆرینه 
ی ڕهشهخهڵكه“.
وهكو تهخته و دار وایه“ .ههروهها دهیگوت“ :ئایین ،فهلسهفه 
بهاڵم له دواترهكاندا كهمێك ڕوویكرده پرهنسیپهكانی ئایین ،بهتایبهت ئایینی
بوداییزم .با ئهوهشمان لهیاد بێت ،ئهم وهكو باوهڕییهك به خوداوهند و ئایین،
ڕووناكات ه ئهم پرهنسیپانه ،بهڵكو وهكو نزیكییهك ل ه لێهزرینهكانی ،ڕوویان
تێدهكات .شۆپنهاوهر فهیلهسوفێكی ڕهشبینه ،بۆیه وایدهبینێت كریستیانیتی
فهلسهفهیهكی قوڵی ڕهشبینییه ،ئهمهش هۆكار بووه كهمێك نزیك بێتهوه ل ه
پرهنسیپی كریستیانیزم“ :باوهڕبوون به تاوانی یهكهم (راستاندنی خواست و
ویست) و ئاشتی و خۆشی (هیچاندنی خواست و ویست) حهقیقهتێكی گهورهی ه
و بنهمای كریستیانیزم پێكدههێنێت”  .سهرباری ئهمه ،بوداییزم و بهراماییزم
(یان هیندووییزم) له كریستیانیزم قوڵتره ،چونك ه بااڵیی ئایین له هیچاندنی
خواست و ویستدا دهبینێت و نیرڤانا وهكو مهبهست و ئامانجێكی ههر جۆره
مهزنێتییهك دادهنێت .هیندۆسهكان له هزرڤان ه خۆرئاواییهكان قوڵتر بوون،
لهبهر ئهوهی جیهانیان به شتێكی دهروونی و ناوهكی دهبینی ،نهك ئۆبژێكتێكی
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بهرچاو و زانراو .بۆیه بهپێی باوهڕیی شۆپنهاوهر ،كریستیانیزم ههرگیز ناتوانێت
له خۆرههاڵتدا بهسهر بوداییزمدا سهروهر بێت ،بهاڵم فهلسهفهی هیند ئهوروپا
ی پهیدا
دههاڕێت و بهسهر هزر و ئایدیا و زانستهكانی ئێمهدا ههژموونی خۆ 
دهكات“ .قواڵیی كاریگهری ئهدهبیاتی سانسكریت ل ه كاریگهریی ئهدهبیاتی
گریكی له سهدهی پازدهههمدا كهمتر نهبوو” .وهك دهبینین ههرگیز شۆپنهاوهر
ل ه ڕوانگهی باوهڕبوون ب ه نهریتی خوداوهندێتی و ئایین ،ڕووناكات ه ئهم پرهنسیپ ه
ئایینیانه ،بهڵكو وهك شتێك ،كه له هزرینهكانی خۆیهوه نزیكه ،ئهمهش ب ه
تایبهت بوداییزم و هیندووییزم لهخۆدهگرێت.
ئێتیكی سیمپاتی (ئهخالقی هاوههستی)
جهستهی ئێمهی مرۆڤهكان ،وهكو شتێكی فیزیكی له نێو كات و شوێندا ،وهكو
ئهو یهكه دابهشنهكراوه دهردهكهوێت ،ك ه پێی دهبێژین نۆمێنا .ئهم ڕاستییه،
ئهگهر ئهم ه به ڕاستی دابنێین ،له فهلسهفهی شۆپنهاوهردا به بنهڕهتی
ئێتیك دادهنرێت-ك ه نموونهیهكی ڕوون و ئاشكرایه بۆ دانانی مێتافیزیك وهكو
پرهنسیپێكی ئێتیكی .به گوتنی شۆپنهاوهر ،تهنها له جیهانی فێنۆمێندا ئێمه ب ه
ڕواڵهت دهتوانین وهكو تاكهكهس جیاواز بین .له بنیادیترین پلهی بوونمانهوه،
ل ه جیهانی نۆمینهدا ،ئێمه ههموومان یهكێكین و نهشیاوی جیاكردنهوهین .ئهمه،
ی
دیاریكهر و نیشاندهری سیمپاتییه ،ك ه ههمان توانستی مرۆڤهكان ه بۆ ئهوه 
ی ئهوانیدی و هاوبهشی خهم و ئازارهكانی یهكدی بن و ههست
ببن ه خهمخۆر 
به ئارازهكانی یهكتری بكهن .ئهگهر من زیان به ئێوه بگهیهنم ،سهرهنجام زیانم
به بنیادی بوونی خۆم گهیاندووه .به بۆچوونی شۆپنهاوهر ،ئهمه سیمپاتییه،
نهك ئاوهزمهندێتی “كه كانت به ههڵه گوتبووی” ،ئهمهش بنهڕهتی پرهنسیپی
ئێتیكییه .سیمپاتی بنهما و بنهڕهت و هۆكاری پهیوهندی نێوان كهسهكانیشه،
ههروهها ئهو پهیامانهی بههۆی چاو و گوێوه له نێوان جهستهی ماتهریالیماندا
دێن و دهچن ،پشكێكی كهمتریان ههیه .سیمپاتی ههم بنهمای سهرهكی
ئێتیك و ههم خۆشهویستیی ه  .ههروهها به بۆچوونی شۆپنهاوهر ،ئێتیكی
باش لهسهر بنهمای دلۆڤانی دام �هزراوه و مۆراڵێك شیاوی ستایشكردن و
ڕێزلێگرتنه ،گهر سوود و بهرژهوهندی خودی تێدا بهدی نهكرێت ،چونك ه ل ه
كاتی سیپماتی (هاودهردی و هاوخهمی)دا وهها ههستێكمان ههیه ،كهوات ه

ی ئێتیكه .ئێم ه دهبێت خۆشبهخت بین
سیمپاتی بنهڕهتیترین و بااڵترین بناغه 
ی كهسانی دیكه خۆشبهختن و چارهنووسی ئهویدیك ه لهتهك چارهنووسی
بهوه 
خۆماندا بهروارد بكهین ،ب ه هاوخهمی و هاودهردییهوه بهپیر چارهسهركردنی
بهدبختی ئهوانیدیكهوه بچین.
ئێستێتیك (یان فهلسهفهی هونهر)
ی
ی فهلسهفهی شۆپنهاوهر ،ههنوك ه ب ه پنتێكی سێنتهر 
ی گوتن لهباره 
دوا 
ی شۆپنهاوهر چۆن لهتهك ئهم ڕوانگ ه فهلسهفهییهدا
دهگهین ،فهلسهفهی هونهر 
یهكدهگرێتهوه ،كه تا ئێستا باسمانكردووه؟ سێیهمین كتێب له چوار كتێب ه
ی هونهر ،ك ه
سهرهكییهكهی شۆپنهاوهر ،ههڵگری لێكۆڵینهوهی ئهوه لهباره 
ی بۆ دوو بهشی سهرهكی دابهش دهبێت :بهشی یهكهم تیۆریی هونهر ب ه
خۆ 
گشتی دهخرێتهڕوو و دووهمین بهش لهسهر بنهمای تیۆریی یهكهم ،تیۆرییهكی
ی هونهرهكان.
تایبهت ه لهبارهی تاكهتاكه 
شۆپنهاوهر ههمیشه دهیگوت ئێمه تا ڕادهیهك ههموو شتێكی ئهم جیهان ه بهڕێی
ههست و ڕیزبهندكردنی كات و شوێن و هاوبهندی هۆ و ئیفێكتهكانهوه دهناسین،
بهاڵم شتێكی دیكهیش ههیه ،بهڕێی پێرسهپتكردنی “ههستێكی دیكه“ شیاوی
پێگهیشتنه و ئهو شتهش برێتییه ل ه جهستهمان .ئێم ه له شمان بهڕێی ههستێكی
ی تێگهیشتمان
ناوهكی ،ڕاستهوخۆ و ئینتوئسیۆن ییهوه دهناسین ،ئهو ههسته 
بۆ كاتیش لهسهر ئهو بهنده .كهواته ئینتوئیسیۆن و دهركهوتن ،له نێو ژیانی
ڕۆژانهماندایه .لێرهدا با زۆر لهسهر ئهم جۆری تێگهیشتنه نهوهستین ،پێویست
دهكات ڕاستهوخۆ بێین ه سهر بنهڕهتی بابهتهكه ،كه شۆپنهاوهره“ .ویست” ل ه
دهروونی مرۆڤدا به ئهندازهی ئهو هێزه كاریگهره ،ك ه گاالكسی به جوڵ ه دێنێت.
ی
بهاڵم ئهم ه هێزێكی تۆقێنهر ،چهپێنهر و سهرهنجام وێرانكهره .ڕیشه و بنهما 
تهواوی كارهسات و بهاڵكانی مرۆڤ لهم ویستهوه سهرچاوه دهگرن .مرۆڤ
ملكهچی ویسته و بۆ دهربازبوون لێی ،پێویست ه دڵت ب ه دنیا خۆش نهبێت و وازی
لێبهێنیت .ئهمهش یهكێك ه له ئاراست ه سهرهكییهكانی میستیسیزمی بوداییزم ل ه
الی شۆپنهاوهر ،كه له ڕۆژگاری ئهودا ،تازه خۆرئاواییهكان پێی ئاشنا بووبوون.
ئهم میستیسیزمه (ئهسێتیسیزمه=زوهده) ڕێگهچارهیهكی درێژخایهنه ،بهاڵم
ڕێگهچارهی كورتیش ههیه ،ئهویش برێتیی ه ل ه هونهر و جوانی :ئێستێتیك .
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ی باشتر لهم تهوهره
سهرهتا با كهمێك باس ل ه ویست بكهینهوه ،بۆ ئهوه 
تێبگهین .شۆپنهاوهر ل ه كتێبی “جیهان وهكو ویست و وێناكردن”دا دهبێژێت
ئهم جیهان خراپه ،جیهانی دڕندهیی و بهربهریزمه ،پڕه ل ه هاوار و شیوهنی ئهو
ی ئهم داماوانه وردوخاش
داماوانهی وردوخاش دهبن و ههراوزهنای ئهو بههێزانه 
دهكهن .ئهمهش ههمیشه له ههموو چركهساتێكی ژیانی سروشتی نێو جیهان
ی
و له ژیانی كۆمهاڵیهتیشدا دێتهپێشێ .ویست ،برێتیی ه ل ه دڵڕهقی و توندوتیژ 
و كوشتن و ئهشكهنجهدان .ئهگهر ئهم ه تهنها دهركهوتنی جیهانی شاراوه بێت،
ئهی خودی جیهان دهبێت چی بێت؟ لێرهوه تێدهگهین بۆچی شۆپنهاوهر هونهر
پێشنیار دهكات بۆ ڕزگاربوون ،چونكه ل ه ڕوانگهی ئهودا هونهر ویست نییه.
وهكو لهسهرهوه گوتمان ،شۆپنهاوهر باوهڕیی وایه ئهگهرچی ڕاكردن له بهربهریزم
و دڕندهیی و خهمهكانی جیهانی وێناكردن سهخته ،بهاڵم نهشیاویش نییه .دوو
ڕێگ ه لهبهردهم ئهم ڕاكردن و ڕزگاربوونهدا ئاوهاڵیه :هونهر و ئهسێتیسیزم
ی “پێویسته من چۆن بژیم؟” ئهمهیه :یان
(زوهد)  .وهاڵمی ئهو پرسیاره 
هونهرێك بئافرێن ه و یان لهبارهی هونهرێكهوه ڕابمێنه ،و وهاڵمی كۆتاییش
برێتییه لهوهی :هیچ ئارهزوو و ویستێكت نهبێت و هیچ كارێك مهكه.
ی ئیشی هونهری ،ل ه بنهڕهتدا چاالكییهكی بێالیهنانهیه ،كهوات ه
قوڵڕامانی لهباره 
ل ه سهرهنجامدا هیچ نیگهرانی و خهمۆكییهك بهدوای خۆیدا ناهێنێت .تێڕامان
له ئیشی هونهری ،پێویست ه ل ه بهرانبهر ویستی خاوهندارێتی بهسهر شتهكاندا
زیتبكرێتهوه .ئاشكرایه ئهگهر لێهزرینی تاك بگۆڕێت بۆ بزواندنی ئهو تاك ه
ی
ڕووهو حهزی دهستهبهركردنی خاوهندارێتی ئیشێك ،ئهوا ئیدی ناتوانێت خۆ 
ی تاك ئارهزوو و ویستی
ل ه نیگهرانی و خهمۆكی ڕزگار بكات .تا ئهو كاته 
خاوهنییهتی شتێكی نهبێت ،ئهوا بۆ ماوهیهكی كهم له چهوساندنهوه و ئازاری
“ویست” ڕایكردووه .شۆپنهاوهر وهكو نیتش ه و تهواوی ڕۆمانتیكهكانی ئاڵمان،
ستایشی بلیمهتی هونهری دهكات و بهو دهرهنجام ه دهگات ،كه تهنانهت ههبوونی
ی بلیمهتی ئهوانیدیكه ،شان و شكۆیهكی مهزنی ههیه.
ئهندازهیهك ڕازاندنهوه 
لێهزرینی ئێستێتیكیانه ،وهكو ئافراندنی ئیشی ئێستێتیكی ،ئهو توانست ه ب ه
ئێم ه دهبهخشێت تا بهسهر ئاستی حهز و ئارهزووهكانماندا زاڵبین .
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كهواته ئیشی هونهری ،ڕزگاربوون ه له كۆت و بهندی ویست و حهز و ئارهزووهكان
ی ههرچی
و گهیشتنه به ئاستی ئینتوئیسیۆنی حهقیقهت .ئیشێكی هونهر 
بتوانێت گشتێتی سروشتی یان ئایدیای پالتۆنی شتێك باشتر نیشان بدات ،ئهوا
ی كهسێك بهرانبهرییهكی
ل ه سهركهوتن نزیكتره .بهم هۆیهوه مهبهست ل ه وێنه 
پهتی نییه ،بهڵكو مهبهست لهوهیه ،كه تا ئاستی شیان ههندێك ل ه تایبهتمهندیی ه
ی هونهر له زانست
سهرهكییهكان یان گشتییهكانی مرۆڤ نیشان بدات .پله 
بااڵتره ،چونكه زانست بهڕێی ههوڵدان بۆ كۆكردنهوهی كهرهست ه و بهڵگ ه
یهدهگهكان به ئامانج دهگات ،بهاڵم هونهر بهڕێی ئینتوئسیۆن (شهود) و
ڕازاندنهوه ب ه مهبهستی خۆی دهگات ،بۆ زانست تهنها پێویستیت به لێهاتوویی
و كارامهیی دهبێت ،بهاڵم بۆ هونهر بلیمهتیت گهرهكه.
شۆپنهاوهر دهبێژێت ئامانجی سهرهكی هونهرمهند ،جیاكردنهوهی ئایدیایه ل ه
ڕیالیتی و سروشت .یهكگرتوویی ئادیا و ڕوودانگه (ریالیتی یان داكهوت) ل ه
ی
بنیاتی ویست دایه و پڕه ل ه كهموكورتی و سهرهنجام له ئازارهوه سهرچاوه 
گرتووه .لهم ڕووهوه ،ویست نهبڕاوهی ه و به تێركردنی ههر ویستێك ،ویستێكی
ی
تازه دێتهئاراوه .هونهرمهند ههوڵدهدات بۆ گهیشتن به تێڕامان و قوڵبوونهوه 
بهدهر ل ه ویست .لهم ڕووهوه ،هونهر ل ه ڕهنج و ئازار بهدهره ،چونك ه هیچ
ترسێكی ل ه نههاتنهدی نییه .شۆپنهاوهر به ستایشهوه دێتهئاخافتن سهبارهت
به “سروشتی بێگیان”ی شێوهسازانی هۆڵهندی ،ئهوان ل ه بێ بههاترین شتهكانی
ژیانی ڕۆژان��هدا ،ههرمانهتییان ئافراند  .كهواته بهڕێی هونهرهكانی وهكو
شێوهسازی ،پهیكهرسازی ،شیعر دراما و ل ه سهروو ههمووشیانهوه ،موزیك،
ی ویست ،كه له تهواوی ژیانماندا ههیه و ئێم ه
ڕزگارمان دهبێت له دهست ئازار 
گرفتاری ئهوین .بهاڵم الی شۆپنهاوهر موزیك بااڵترین جۆری هونهره .ئهم
ی ئێمه له ژیانی ویست ،زێتر بههۆی موزیكهوه
هێزهی هونهر له دوورخستنهوه 
دهستهبهر دهبێت .تۆن و دهنگهكانی موزیك وا له مرۆڤ دهكهن ،كه ههست ب ه
ئارامی بكات و بۆ ماوهیهك له ئازاری ژیان ڕزگاری ببێت .بۆیه ڕیچارد ڤاگنهر
ناحهقی نهبوو كاتێك دهیگوت شۆپنهاوهر گهورهترین كهسه كاریگهری لهسهرم
ههبووبێت ،ل ه كاتێكدا شۆپنهاوهر موزیسیانیش نهبووه.
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ڕاستهقینهی ئهمڕۆ لهتهك یۆتۆپیایهكی ئایینده بهراورد بكهین ،ك ه تێیدا جهنگ
و زامداری و برسێتی و ههژاری بوونی نیی ه و به مێتۆدێكی لهم چهشنهیه ،ك ه
ههر كهسێك دهتوانێت به وهها دهرهنجامێك بگات ،كه جیهانی ڕیال خراپتره
له جیهانی ئیدیال.

چهند ڕهخنهیهك له ڕهشبینی مێتافیزیكی
ی
ی له شۆپنهاوهر دهگیرێت ،برێتیی ه له پێشنیار 
یهكێك لهو ڕهخنه ئاشكرایانه 
ئهو لهبارهی شێوازی ژیان .واپێدهچێت ئهم پێشنیار و ئامۆژگارییه پارادۆكس
ی به جۆرێك
بێت :ئهو دهبێژێت خۆكوژی نهشیاوه و ڕهتدهكرێتهوه ،لهبهر ئهوه 
له “ویست” دادهنرێت ،بهاڵم ئایا ئهسێتیسیزم (زوهد ،یان نههێشتنی حهزی
دهروونی) جۆرێك كردارنواندن نیی ه لهسهر بنهمای “ویست”؟ باشه ،لهوانهی ه
ئایینی بودا وهاڵمێكی بۆ ئهم كێشهیه ههبێت .لهسهر بنهمای ڕامانهكانی ئایینی
بودا ،دهشێت “ویست” ڕووهو داڕمان و لهنێوچوون ئاراست ه وهربگرێت ،بهاڵم
ی
ئهم ئیدێیه هاوكارییهكی ئهوهندهی ئێم ه ناكات ،لهبهر ئهوهی پێشگریمانه 
ی ئهگهر “ویست” وهها ههلێك دهستهبهر بكات ،ئهوا
ئهم ئیدێیه برێتییه لهوه 
خۆی ڕووهو لهنێوچوون ئاراستهدهكات .چ ئهم ئیدێیه دروست بێت یان نا،
ڕوون و ئاشكرایه ،ك ه ویستێك دهتوانێت ڕووهو لهنێوچوون و داڕمان ئاراست ه
وهربگرێت ،هیچ هاوشێوهییهكی به “ویست”ی ئاگاییانه و تاسهمهندان ه ی
شۆپنهاوهرهوه نییه .له وهاڵمی بودایستییهوه به وهها دهرهنجامێك دهگهین،
ی نێگهتیڤی ،پێویستی به كردارنواندن نییه لهسهر بنهمای ویست.
كه كرده 
به پوختی :نهشیاوه مرۆڤ ویستی “ویستكردن”ی نهبێت ،لهالیهكی دیكهوه،
ویستكردنی مرۆڤ ڕاستییهكی دهرهكیی ویستێكی مێتافیزیكی وشك و دڕ و
ناخۆئاگایه ،كهواته لهنێوبردن و خۆداڕمانی شتێكی نهشیاوه .
رهخنهیهكی دیك ه له ڕهشبینی مێتافیزیكی لهبارهی پێشگریمانهی ئهم
ی ئهم پێشگریمانهی ه دهتوانین بهراوردێكی گشتی
بۆچوونهوهیه .لهسهر بنهما 
لهنێوان بوون و نهبووندا بكهین .ئهنجامدانی وهها بهراوردێك شیاوی گومانكردنه.
ئایا بهڕاستی ئێم ه توانستی تێگهیشتن لهم كهیسمان ههیه ،ك ه “ئهگهر جیهان
بوونی نهبایه ،باشتر بوو”؟ .ههڵبهت وێناكردنی شیمانهی بچووكتر ئاسانتره،
ی تێیدا كهسێكی تایبهتی یان ههلومهرجێكی
بۆ نموونه ،وێناكردنی ئهو جیهانه 
تایبهتی نییه ،سادهتره .بۆ نموونه ،ئێمه كاتێك وێنای جهنگی خاچدروشم و
عهرهبه موسڵمانهكان دهكهین ،خۆمان ل ه شوێنێكدا دهبینینهوه ،كه خۆمان
لهو ڕهوشهدا ئاماده نهبووین .ههروهها دهتوانین جیهانی ڕاستهقینهیی ئهمڕۆیی
لهتهك جیهانێكی سهرابئاسادا بهروارد بكهین .بۆ نموونه دهتوانین جیهانی

كاریگهری شۆپنهاوهر
شۆپنهاوهر یهكێك بووه لهو نووسهره جواننووسانهی بهم هۆیهوه كاریگهریان
ی
نواندووه .ئهم له نووسیندا هونهرمهندێكی مهزن بووه .زۆرن لهو فهیلهسوفانه 
ی ئهویش ،ئهم چهشنه مێتۆده هونهرییهیان بۆ نووسین بهكار
پێشووتر و دوا 
هێناوه :پالتۆن ،ئۆگۆستینۆس ،دێكارت ،ڕۆسۆ و نیتشه .نووسینهكانی
شۆپنهاوهر ئهوهنده جوانن ،زۆرێك له ڕستهكانی وهكو پهند و وت ه وهردهگیرێن.
گهر بمانهوێت كاریگهرییهكانی شۆپنهاوهر لهسهر فهیلهسوف و ئهدیب و
هونهرمهند و هزرڤانان باس بكهین ،ئهوا پێویستمان به توێژینهوهیهكی دوور و
درێژ دهبێت و هاوكات ئهم جۆره توێژینهوهیهش وزه و كاتێكی زۆری گهرهك ه
و به ههزاران الپهڕه كۆتایی نایهت ،چونك ه لهو دۆخهدا ئێمه پێویستیمان
ی لهسهر دان��اون و
ب ه ههموو هزری ئهو كهسان ه دهبێت ،كه ئهم كاریگهر 
دواتر بهراوردكردنیان لهتهك هزره ڕهسهنهكه ،بهاڵم ئێمه لێرهدا ،زێتر بۆ
ههژموونی شۆپنهاوهر ،تهنها ناوی ههندێك لهو كهسانه دههێنین ،ك ه ئهم
ی لهسهر
ی لهسهریان ههبووه  .یهكێك لهو كهسانهی كاریگهرییهكی زۆر 
كاریگهر 
ههبووه ،ڕیچارد ڤاگنهر بووه ،ئهو گوتوویهتی دوای خوێندنهوهی نووسینهكانی
شۆپنهاوهر توانیویهتی ئۆپێرای تریستان و ئیزۆلدا بنووسێت ،كه یهكێك ه
له بهرههم و ئۆپێرا ههره بهناووبانگهكانی ڕیچارد ڤاگنهر .زیگموند فرۆید
ی
ی چهپاندن ،كه بنهمای تیۆریی پسیكۆئهنالیزمه ،بههۆ 
گوتوویهتی شرۆڤه 
شۆپنهاوهرهوه ئهم تێیگهیشتووه .درهنگترێكیش ،یهكێك له فێرخوازهكانی
ی
فرۆید ،كه دوای ئهم بووه ،كارل گوستاڤ یهنگه و ئاماژهی به كاریگهر 
شۆپنهاوهر داوه لهسهر خۆی .وهك لهسهرهوه گوتمان ،نیتش ه یهكێكه لهو
فهیلهسوفه مهزنانهی زۆرترین كاریگهری شۆپنهاوهری لهسهر بووه و ئێم ه باسی
كاریگهرییهكهیمان كردووه ،ههروهها نیتشه كتێبێكیشی ب ه ناوی “شۆپنهاوهر
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وهكو مامۆستا” نووسیوه ،ئهمه جگه لهوهی له كتێبی “لهدایكبوونی تراژیدیا”دا
ی و تیۆرییهكانی شۆپنهاوهر دهكات.
باسی زۆرترین كاریگهر 
ی ههبووه و ب ه ئاشكرا ل ه
شۆپنهاوهر ل ه نێو ئهدیبانیشدا ههژموونێكی بااڵ 
نێو ڕۆمان و چیرۆكهكاندا كاریگهرییهكانی دهركهوتووه .ئهو ڕۆماننووس ه
ی لهسهر داناون ،برێتین له :لیۆ تۆلستۆی ،ئیڤان
بهناووبانگانهی ئهم كاریگهر 
تۆرگنێڤ ،مارسێل پروست و ئهمیل زۆال ،ههروهها له ئاڵمانیش تۆماس مان،
له بریتانیاش تۆماس هاردی و جۆزێف كۆنراد ههژموونی ئهمیان لهسهر بووه.
له نێو چیرۆكنووسه مهزنهكانی وهكو :مۆپاسان ،چیخۆف و سۆمهرست مۆم و
بۆرخیس ،باسی كاریگهری شۆپنهاوهریان كردووه .كاریگهری لهسهر بێرناردشاو
و پراندلۆ و سهموئێل بێكت دهردهكهوێت .الی شاعیرانی وهكو ڕیلكه و ئیلیوتیش
ههژموونی خۆی نواندووه .ههروهها پێویسته ببێژین ئهم كاریگهری لهسهر
ڤیتگنشتاینیش ههبووه .

ههڵهبهری ههیه ،چونكه ههستكردن ( )Feelingبرێتیی ه له دهرككردنێكی
سایكۆلۆژییانه نهك فزیۆلۆژیانه ،واتا ئێم ه ههست ب ه ترس و نیگهرانی و هتد
دهكهین ،ك ه ئهمهیان الیهنێكی سایكۆلۆژییه ،بهاڵم پێرسهپتكردنی سێنسیی
(ادراك حسی) شتێكی دیكهیه.
فهنكشن ،فونكسیۆن ( :)Functionكردار،گهڕخستن ،الیهنی فهرمانی
فێنۆمێنا ( :)Phenomenaدیارده
ماتهریال ( :)Materialئهستوو ،ماده ،كهرهسته
كاتیگۆری ( :)Categoryئامرازی زانین ،گوتهزا
كۆنست ( :)Conceptعهرهب كردوویهتی ب ه مهفهوم ،كه ههڵهیه و ل ه
كوردیشدا كراوه ب ه چهمك ،دیسان ئهمهش ههر ههڵهبهره .كۆنسێپت داڕشتنی
پالنی بناغهییه((.كۆنسێپت  :واتا (تێگه) ك ه ڕهگی چاوگی (تێگهیشتن) ه و
وهرگێرانی ئهم زاراوهیه بهم شێوهی ه وهرگێرانێكی دروست ه له ڕووی سیمانتیكی
و هاوكات گرامهریش پشت ڕاستی دهكاتهوه بۆ یهكهمجار كاوه جهالل تێگهی
بهكاربردووه له بهرامبهر زاراوهی كۆنسێپتدا -گۆڤاری كۆنسێپت))
نۆمێنا(  ( :)Nomenaشت-له-خۆیدا (�Things – in – Them
)selves
هۆ و ئیفێكت ( :)Cause and Effectهۆ و بهرهۆ ،هۆ و كاریگهری ،ب ه
عهرهبی عله و معلول

فهرههنگۆك
ئاپیریۆری ( :)a prioryزانینی پێشینهیی
ئۆبژێكتی پێرسهپتكراو ( :)Percept Objectiveموچوع مودرك
ئێتیك ( :)Ethicڕهوشت -ئاكار
ئێپیستیمۆلۆگی ( :)Epistemologyتیۆریی زانین
ئێمپیریسیزم ( :)Empiricismئهزموونگهرایی ،فهلسهفهی ئهزموونی.
پێرسهپتكردن ،پێرسهپسیۆن ( :)Perceptionدهرككردن ،پهیبردن ،ادراك
ی وهاڵمی بۆ نادۆزرێتهوه
دیڵێما ( :)Dilemmaمعما ،مأزق ،لغز ،ئهو مهتهڵه 
سهبژێكت ( :)Subjectله ههندێك شوێندا وهكو كهسی بكهر بهكاردههێنرێت
سیتات :اقتباس
سیمستهر ( :)Semesterكۆرسی نیوساڵی زانكۆیی
سێنس ( :)Senseئهو پێنج ئۆرگانه فزیۆلۆژییهی مرۆڤن ،ك ه بهڕێیانهوه
زانین وهردهگرێت ،ئۆرگانهكان برێتین له :بینین ،بیستن ،بۆنكردن ،دهستلێدان،
چهشتن .سێنس جیاوازه ل ه ههست ،ك ه له كوردیدا بۆی دانراوه و واتایهكی
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گۆڕان؛
مەشقکردن ،شت گووتن ،هەڵکشان بەرەو بااڵیی،

ـ خویندنەوەی بەشێک لەکتێبی (پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت
 )Du mußt dein Leben ändernپیتەر سلۆتێردایک
ئیسماعیل حەمەئەمین
.
ــ تۆ بەڕاستی ناژیت..ئەوە دەسەاڵتی ژیانێکی ترە لەنێو ئەم
ژیانەی ئێستاتدا یاریدەکات ..
مرۆڤایەتی مەحکومە بەگۆڕانکاری ،ئەمە ئەو ڕستەیە لەهەموو
پێچێکی ژیان و تەمەندا پەالمارماندەدات ،دەمخاتە بەردەم
گێژاوی پشێوی گەورەوە ،سوڕماندەدات لەنێو پێچەکانی خۆیدا
و تەریکماندەکاتەوە لەنێو جیهاندا .هەموو زەمەنێک ،زەمەنی
گۆڕانە ،زەمەنی گۆڕانیش ،زەمەنی جەنگە گەورەکانی مرۆڤە
لەگەڵ خۆی و دەرەوەی خۆیدا .بۆ هەر شوێنیک بڕۆین گۆڕانکاری
بەدوومانەوەیە ،بۆهەر شوێنێک هەنگاو بنێنن و لەهەر تەمەنیکدا
بین بەتیژی تەماشامان دەکات و ناتوانین لێی ڕابکەین  .گۆڕان
خێوێکە هەمیشە بەنێو دنیادا ڕێدەکات ،نەبینراو بەخشپەیە ،بینراوە
و بەفەوزایە .ئیمە مەحکومین بەگۆڕان ،مەحکومین بەگۆڕینی
ژیانی خۆمان ،بەجۆرێک کەترسێکی گەورە ،نیگەرانیەکی ترسناک
لەگۆڕان بەدەوام بەدوومانەوەیە ،ئاخر ئێمەی مرۆڤ حەزیکمان
تێدایە بۆ عەجمان لەیەک شوێن و شێوە ژیاندا ،حەزێک بۆ
مانەوە لەیەک شوێندا ،بۆ جێگیربوون و یەک ڕیتمی دنیا .بەاڵم
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کەجێگیر دەبین لەیەک شێوازی ژیاندا ،کەدەگەینە دوا وێستگەی ئارامی ،
زۆر نابات ئەم ڕیتمە لەجێگیر بوون ،لەمانەوە لەنێو یەک شێوازی ژیان و
دووبارەبوونەوەیە ،وەهامان لێدەکات بیر لەشتێکی تر بکەینەوە ،بیر لەجۆرێک
ژیانی دیکە بکەینەوە ،یان بەجۆرێکی تر بدوێم کاتێک مرۆڤ دەکەوێتە نێو
دووبارەبوونەوە ،ئەوسا لەنێو ژیانی کۆنینەی خۆیەوە بەدووی کەلێنەکاندا
دەگەڕێت ،بەدووی ئەو درزانەی لەژیانیدا بەسەریدا تێپەڕێووە ،بەدووی ئەو
دوورگانەی لەدەریاوانیدا لەدژی شەپۆلەکاندا نەیبینیوە ،دوایی دەگەڕێتەوە
سەریان .ئاوەها مرۆڤ لەنێو ژیانێکدایە و بیر لەژیانیکی دیکە دەکاتەوە ،لەنێو
ئەویشدا بۆ شێوازیکی دیکە دەگەڕێت .ئیدی ئازیزان ،لەسەر ئەم هەسارەدا
مرۆڤ لەگەڵ دۆزینەوە و گەڕان بەدووی شێوازی تازەدا لەکێشمەکێشدایە،
هەمیشە گەڕان بەدووی ژیانێکی نوێی پڕ گۆڕانکاری لەنێو هەناوی ژیانی
کۆنینەدا تارمایی و سێبەرێکە بەدووی مرۆڤەوەیە ،وەک ئەو خێوەی مارکس
وەهایە لە مانفێستدا بەئاسمانی سەر سەرمانەوە هەنگاو دەنێت.
بەدیویکی تردا گۆڕانکاری خێوی ئەم چەرخەیە ،لەهەمانکاتیشدا من پێموایە
خەونی دنیای نوێیە لەنێو نەوەیەکدا لەسەر تۆڕەکانی نێت خەونەکانی خۆیان
پەخشدەکەن ،حەزەکانیان ،دنیا تایبەتیەکانیان نمایشدەکەن ،ئەوەی کەکیشوەر
و دوورگەکان پێکەوە دەبێستێتەوە ئەوە نییە ،کە دەریاوان و دۆزەرەوەیەکی
وەک کۆلۆمبس بێت و هێزە کۆلۆنیالیەکان بیاندۆزێتەوە بۆئەوەی بوونیان
هەبێت لەسەر نەخشەی ئەم دنیایە ،بەڵکو ئەوەی کیشوەررەکان دەبەستێتەوە
پێکەوە لەم چەرخەدا ،ئەو خەونە نمایشکارانەیە لەسەر الپەڕەکانی فەیس
بووک و تڤیتەر و نێتدا خۆی نمایشدەکات ،لەدواجاردا دەبێتە هیزیک و لەسەر
جادەکانی قاهیرە و تونس و تەرابولس و دەرعا تەعبیر لەبوونی ڕیالێتێتی خۆی
دەکات .ئیدی (خودێکی نمایشاکارانە ) دەبینین هیالک نابێت لەنمایشکردنی
خەونەکانی ،یاریکەرەکان دەبینینن لەماراسۆنی بەردەوامیاندا لەنێو میدایاکاندا
باس لەشێوازێکی دیکەی دیکە ژیان دەکەن ،تەنانەت لەم جەنگی گۆڕانەدا
فوندەمێنتاڵی ئیسالمەوی و نیو لیبراڵ و نیوکۆنزەرڤاتیڤی ئەمریکانی دەبینین
لەم سەری ئەفغانستانەوە تاوەکو ژوورەکانی کۆشکی سپی لەکێشمەکێشدان،
هەریەکەو سەرقاڵە بەنمایشکردنی جۆرێک لەفۆرمی ژیانێکی نوێ ،لەملمالنێدان
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کتێبەکانی .وێنە و بیرۆکەکانی لەزۆر شوێندا ترانسپەرێنت و شەفافن و لەزۆر
شوێندا دەبێت بەسەریدا بخەویت ،چەند جارێک بچیتەوە سەری ،بچیتەوە سەر
سەرچاوەکانی دیکە ئەوسا وێنەکان ،تێزەکان لەالمان ڕووندەبنەوە .ئاوەها
خوێندنەوەی من بۆ ئەم کتێبە سەرکێشیەکە ،هەوڵدانێکە بۆ تێگەیشتن لەچەند
چەمکێکی کەم لەکۆی چەمک و وێنا و تێزو ئیدیاکانی ئەم کارە گرنگە لەمەڕ
چەمکی (ژیان گۆڕین) .هەوڵدەدەین لەم نوسینەدا تەنها لەچەند چەمکیکی
نێزیک بینەوە و خویندنەوە بۆ بەشێکی بکەین ،زەمەن یاربێت لەداهاتوودا
بەشەکانی دیکەشی دەخەینە ب��ەردەم خوێندنەوە ،دەبێت ئاماژە بەوەش
بکەین کەخوێندەنەوەی ئێمە بۆ ئەم کتێبە بەشێکی زۆری سوبێکتیڤانەیە،
خودگەراییە،بەوەی هەر یەکەی لەئێمە مەحکومە بە سوبێکتیڤ ،مادامەکی خود
ڕزگاری نابێت لەخۆی...

لەگەڵ یەکتریدا کێهایان دنیا دەگوڕێت ،کامە بەهەشت لەنێو گۆڕاندا لەدایک
دەبێت ،کامە فۆرم فۆرمی دنیای نوێیە...ئەم تۆبۆگرافیایەی جیهان ،لەپشتیەوە
خەونی گۆڕانکاری وەستاوە ،خەونی ئەوەی چیتر لەنێو ژیاندا وەک خۆمان
نەمێنینەوە بەڵکو ئەو کێشە وجودیە ئەبەدییە ،هایدگەر گووتەنی (لەنێو
جیهاندا بین ، ) in der Welt sein..لەنێو دنیادا بوونمان هەبێت و
لێرەهەبین  ،Daseinلەنێو ژیاندا هەبین و بەئاسانی بەنێویدا تێپەڕ نەبین.
ئەم گرفتە بوونگەراییە ،ئەم کەڵکەڵەیە جوڵەی ئێمەی مرۆڤ لەنێو ژیاندا
دیاریدەکات  ،کاتێک دەمانەوێت  ،پڕاوپڕی دنیا بژین...
(تۆ پێویستە ژیانت بگۆڕێتPeter Sloterdjik, Du mußt dein ..
 ).Leben ändern,Suhrkamp2009ناونیشانی یەکێکە لەکتێبە
هەرەگرنگەکانی ئەم سااڵنەی دوایی فەیلەسوفی ئەلمانی (پیتەر سڵۆتێردایک)،
ئەم کتێبە یەکێکە لەکتێبە هەرە گرنگەکانی لەدوای کتێبە بەناوبانگەکەی
(ڕەخنەگرتن لەئەقڵی گاڵتەجاڕی) کەلەساڵی  ١٩٨٥دا سڵۆتێردایکی هێنایە
سەر شانۆی یەکێک لەهەرە فەیلەسوفە گرنگەکانی ئەم سەدەیە  .ئەم کتێبە
دەتوانین وەک (زەردەشت ئاوەهای گووت)..ی نیتچەی ئەم سەردەمە سەیری
بکەین ،وەک یەکێک لەو کتێبە گرنگانەی کەباس لەگرنگترین تێوەری (گۆڕان )
دەکات ،گۆڕان وەک خەونێک  ،وەک پڕۆسەیەکی کۆمەاڵیەتی  ،وەک تێورەیەکی
سیاسی ،وەک تاڵەدەزوویەک کەلەئەنیتکاوە خۆی ڕادەکێشیت بۆ نێو زەمەنی
ڕێنیساس و لەوێشەوە بۆ نێو دنیای نوێ ،دووبارە بوونەوەیەکی فۆرمەکانە
یان ئاینی ئەم چەرخەیە .بەگشتی لەم کتێبەدا لەم فۆرمانە دەدوێت ،لەنێو
ئەم ئاینە نوێیەدا کەناوی گۆڕانە شێتەڵکاری و ڕاڤەکردنی سڵۆتێردایک لەنێو
ئەدەبەوە ئەزمونی خۆیدەکات تادەگاتە دۆزینەوەی فیگوری ئەکرۆبات ،تاوەکو
شکاندنی دارشەقەکان و(هەڵکشانی ستوونی.) Vertikalspannung /
بەگشتی ئەم کتێبە ئەوەندە فراوانە لەڕووی جوگرافیای فەلسەفی و ئیستاتیکی
و تەنانەت ئەدەبیەوە .نابێت ئەوەشمان لەبیربچێت کەزمانی سڵۆتێردایک
زمانێکی توند و تۆڵ و پڕ ئیشکالیەت و بیرۆکەیە ،نیچەویە بەڕای من ،کەزۆر
جار لەدێڕێکدا سی بیرۆکە فڕیدەدات و لەدوای سەد الپەڕە دەچێتەوە سەری،
ئەدەب تێدا لەقواڵییدا گەمەی خۆی دەکات ،ئەمەش خاڵی سەرسامی منە بە

لەنێوان شتبوون و خودگەرایی
دەبێت شاعیری ئەڵمانی (ڕاینە ماریا ڕیلکەRainer Maria Rilke 1875-
 ) 1926بیری لەچی کردبێتەوە کاتێک بەرامبەر تۆرسۆیەک( )Torsoبۆتەوە
لە مۆزەخانەی (لۆڤەر)! .ئەم پرسیارە کلیلی سەرەتای کردنەوەی چەمکی
گۆڕانە لەدیدی سڵۆتێردایکەوە .لەم بەیەگەیشتنەدا لەنێوان خودی شاعیر و
بەردی بێ گیاندا ،دنیایەک لەبیرکردنەوە و تێڕامان خۆی ڕایەڵکردووە ،بەجۆرێک
کەلەقەسیدەیەکدا تەعبیر لەخۆیدەکات ،چرکەساتێکی سەرسوڕمان و شۆکە
بەرامبەر پەیکەرێک کە بەتۆرسۆ ناودەبرێت .تۆرسۆ  Torsoئەو پەیکەرە
ناتەواویە کەهەردوو قۆڵی نییە و سەریشی پێوە نییە و لەخوار ڕانیشەوە القەکانی
نییە ،بەکورتی پەیکەری جەستەیەکی ناتەواوە ،بێ سەر ،بێ قۆڵ و بێ القە.
ئاوەها تۆرسۆ بەناتەواوی جەستەییەوە لەنێو دنیای ئێمەدا نمایشی ناتەواوی
خۆی دەکات ،بەمەش دەسەاڵتخوازی و ئاوتۆریتێتی خۆی بەسەر شاعیرێکی
وەک ڕیلکە پەخشدەکاتەوە ،کاری تێدەکات و دەیهێنێت و دەیبات وسەرسامی
دەکات .ئەوە کاریگەری شتەکانە لەسەر خود ،ئەوە کاریگەری ئۆبێکتە لەسەر
سوبێکت ،ئەوە (لەپێشەوەبوونی ئۆبێکتە )..وەک (سڵۆتێردایک) تەعبیری
لێوەدەکات ،ئەوە کاریگەری شتەڕەقەکانە لەسەرمان ،کەوەها دەکات کایە
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ساتە چرکەساتی تێڕوانینی ڕیلکەیە لەپەیکەریکی بێ سەر و قۆڵ و قاچە،
تێڕوانینە لە شتێکی ڕەقی ناتەواو ،لەقەسیدەکەی ڕیلکەدا گرنگترین ڕستەی
شیعری تەعبیر لەخۆی دەکات ،لەم ڕستە شیحرییەوە بینای فیکری و فەلسەفی
کتێبەگرنگەکەی سڵۆتێردایک خاڵی دەستپێکردنی خۆی بانگەشەدەکات ..ڕستە
دەڵێت:

زمانەوانیەکان بجوڵێن و (بوون) لەنێو زماندا تەعبیر لەخۆی بکات .کاریگەری
تۆرسۆ وەک پەیکەرێکی ناتەواو لەقەسیدەیەکدا خۆی نمایشدەکات ،قەسیدەیەکە
بەناوی (سەرەتایەک بۆ تۆرسۆی ئاپۆڵ ۆ �Archaischer Torso Apol
 ) loکەلە ساڵی  ١٩٠٨دا لەکتێبکێی شیعریدا لەژێر ناوی (شیعرە نوێیەکان
) داباڵویکردۆتەوە .پێویستە ئاماژە بەوەش بکەین کە (ماریا ڕیلکە) ی گەنج
لەژێر کاریگەری هونەرمەندێکی وەک ( ئاوگۆست ڕۆدین Auguste René
 )Rodinئەو قەسیدەیەی نوسیوە .ماریا ڕیلکە لەساڵی  1902دەچێت
بۆ پاریس بۆئەوەی مۆنۆگرافیەک لەسەر کارەکانی ڕۆدین بنوسێت ،جیاوازی
تەمەنی نێوان ڕیلکەی گەنج و ڕۆدین سی وپێنچ ساڵ دەبێت ،ئەمە جگە لەوەی
ژیانی پاریسی و فەڕەنسا بۆ ڕیلکە بەشیکە لەو ئەزمونانەی کە کاڵ وکرچێتی
و ڕیتمی ژیانی پێشووی قڵپدەکاتەوە بۆ سەر سوڕمان و تێڕامان لەدنیایەکی
قەرەباڵغتر و نائارامتر .پەیوەندی نێوان ڕێلکەی شاعیر و ڕۆدین وەک هەموو
پەیوەندیەکی نێوان هونەرمەندان ،بەڕۆتینی و سادەییدا تێپەر ناکات ،پڕ گرفت
و کێشە دەبێت .لەساڵی 1906ئەم پەیوەندیە تێکدەچێت ،لەساڵی دوای ئەوە
 1907بەتەواوەتی ئەم پەیوەندییە کۆتایی پێدێت .لەو ماوەیەدا ڕیلکە نەک
تەنها بەردەوام سەردانی ئاتێلێری ڕۆدینی دەکرد و سەرسامبوو بە پەیکەر و
کارە پالستیکیەکانی ڕۆدین ،بەڵکو لەڕێگەی هونەری پالستیکی ڕۆدینەوە،
ڕیلکە بەسەر دۆزینەوەی هێزی شتە ڕەقەکاندا دەکەوێت ،ئەوە ئەو چرکە
ساتانەی (خودی ئەدەبیە) بەر هێز و دەسەاڵتخوازی پەیکەرەکان دەکەوێت.
لێرەوە قۆناغێک لەالی ڕیلکە دەستپێدەکات ،کەناوی قۆناغی (شتەکانە
 ،)Dingلەم قۆناغەدا کاریگەری مۆزەخانەکانی پاریس و هونەری پالستیکی
بەسەر ڕیلکەوە لەچەندە قەسیدەیەکدا دەردەکەوێت ،وەک قەسیدەی(چەرخ
و فەلەک ) و لە 1910ڕۆمانی چەند سکێچێک دەربارەی ژیانی ماڵتە
الوراد بریگەDie Aufzeichnungen des Malte Laurids(...
 )Briggeباڵودەکاتەوە ،پاڵەوانی ئەم ڕۆمانە بەڕای زۆربەی ڕەخنەگرەکان
بە ڕەنگدانەوەی پڕ ئەزمون و ڕیفلیکسیۆنی ئەو ئەزمونە پاریسیەی ڕیلکەیە.
کتێبی (پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت) ی پیتەر سڵۆتێردایک لەو چرکەساتە
گرنگەی نێوان (خود و شتەکان) خۆی بینادەکات ،دەستپێدەکات ،ئەو چرکە

ئێمە مەزندە گەورەیی جەستەی ئەومان بۆ نەدەکرا  ،تێدا چاوەکانی وەک
دووسێو کامڵ دەبوون
بەاڵم تۆرسۆی ئەو وەک چراخانێک دەگەشایەوە ،لەگەڵیدا تەماشا سوڕی
دەخوارد ،خۆی دەسوڕاند و بریسکەدار بوو.
دەنا چەمانەوەی سنگی ئەو نەیدەتوانی کوێرت بکات ،نەیدەتوانی لەگەڵ جوڵەی

360

361

(ئەوەتا شوێنێک نییە کەتۆ لەڕوانینی ئەو هەڵبێت،شوێنیک نییە کەتۆ خۆت
لەڕوانینی بشارێتەوە/
ئیدی پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت .. ) ...
لەم چرکە ساتەوە پرسیاری (گ��ۆڕان) دەستپێدەکات ،وەک چرکە ساتێک
کەناتوانین خۆمانی لێبدزینەوە و خۆمانی لەدەست قوتاربکەین ،وەک چرکە
ساتێک کە شتەڕەقەکان شتیکمان پێدەڵێن ،کەجیهانی دەرەوی خۆمان ،
تەنانەت شتە بێگیانەکانیش زیندەگیانەمان لەچرکەساتیکدا پێدەبەخشن
وەک سڵۆتێردایک دەڵێت ( شتێک دەڵێن) ..هەوڵدەدەم ئەم بەشە گرنگەی
قەسیدەکە وەرگێڕمە سەر کوردی هەرچەندە دەزانم بەمەش بەشێکی زۆری ڕیتم
و موزیکی قەسیدەکە لەناودەچێت ،بەاڵم هەر لەکتێبەکەی سڵۆتێردایکەوە ئەم
بەشە وەردەگرین ،بۆئەوەی خوێنەر بەسەرەتای ئەم کتێبە ئاشنابکەین
سەرەتایەک بۆ تۆرسۆی ئاپۆڵۆ
Archaischer Torso Apollo
ڕاینە ماریا ڕیلکەRainer Maria Rilke

پەنهانی و سوڕانی حەوزی بزەکەی تێپەڕبکات بەرەو نێوەند و ناوەڕاست،
نێوەندێک بڕوابوونی لەخۆگرتووە.
ئاوەها ئەم بەردە بەناڕێکی لەژێر شانیەوە بەربوونەوەیەکی شەفاف وەستاوە،
بریسکەدەداتەوە وەک فەرووی ئاژەڵیکی وەحشی و لەهەموو الیەکەوە ،لەهەموو
لێوارێکەوە ،وەک ئەستێرەیەک دڕ بەخۆی دەدات،
ئەوەتا شوێنێک نییە کەتۆ لەڕوانینی ئەو هەڵبێت ،شوێنیک نییە خۆت لەڕوانینی
بشاریتەوە.
ئیدی پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت...
بڕوانە .١ :پیتەر سڵۆتێردایک :پێویستە ژیانت بگۆڕیت ،چاپخانەی سورکامپ
2009
Peter Sloterdjik, Du mußt dein Leben
.ändern,Suhrkamp2009
وەک ئاماژەمان پێدا ڕیلکە لەم قەسیدەیەدا لەژێر کاریگەری هونەری پالستیکیە
وەک بەشێک لەچرکەساتی مۆدێرێنە ،کەزەمەنی شتەکان دینە نێو زمانەوە،
زەمەنی ناتەواو دێتە نێو زەمەنی ت��ەواوەوە ،ئیتر زەمەنی شتەڕەقەکان،
ئۆبیکتەکان دێتە قسە و لەهەموو شوێنێکدا پەالماری شاعیر دەدەن ،هێرشدەکەنە
سەر جوگرافیای شیعری ڕیلکە و ناتوانێت لەشوێنیکدا خۆی بگرێت کەچاوی
(ناتەواوی) تێدابەدی نەکات( ..ئەم چەمکی ناتەواویە لەبەشەکانی دیکەی
کتێبەکەیدا ئاماژەیە بۆ شکاندنی دارشەقەکانی کەمئەندامی ،گێڕانەوەی چیرۆکی
کەمئەندامیە لەنێو کۆنتیکستی سیاسی و فیکریدا ،زەمەن یار بێت دێینەوە
سەری..)...گۆڕان ئەو ئەم چرکە ساتەیە کەڕاکردن لەشتەناتەواوەکان مەحاڵە،
هەر وەک ئەوەی ناتەواوی لەخوی خۆیدا تەواو بێت .ڕیلکە لەم قەسیدەیەدا
ئێمە بەرامبەر شت و ئۆبێکت دادەنێت ،خودایە ئێمە ڕۆژانە بەرامبەر شتەکان
دەبینەوە ،بەرامبەر وێنەکان ،ڕەنگەکان ،پەیکەرەکان و مۆنۆمێنت و هونەری
پالستیک و ڕیکالمەکان ،خودی ئێمە لەنێو هەراوزەنای ئەم شتانەدا خولدەخوات
و لەزۆر کاتدا مانا نەگوتراوەکانی فراونترن لەمانا گوتراوەکانی .شوێنیک نییە
لەم سەدەیەدا ئێمە بتوانین خۆمان لەڕوانینی شتەکاندا بپارێزین( ،لەم چرکە
ساتەدا بیر لەوەدەکەمەوە کەچرکە ساتێک نییە ئیمە خۆمان لەدەسەاڵتی

پەڕگەی فەیسبوک و یۆتۆبە و بلۆگەکان بشارینەوە ،تەنانەت دیکتاتۆرەکانیش
ئەم پەڕگانە بەمەترسی تێدەگەن چونکە سەرەتایەکە بۆ گۆڕینی دیسپۆت
بەئازادی .)..لێرەوە تۆرسۆ وەک پەیکەریک کەسەری نیە و قۆڵی نییە و ناتەواوە،
بەرامبەر ڕیکلە شتێک دەڵێت .ئەم (شت گووتنە) بەتەعبیری سڵۆتێردایک
لەالیەن ڕیلکەوە دەچێتە خانەی پرسیاری ئاتۆریتێەوە (دەسەاڵتخوازیەوە).
سلۆتێردایک دەڵێت (قەسیدەی تۆرسۆی ڕیلکە ،پرسیارێکە سەربارەی
سەرچاوەکانی دەسەاڵتخوازی ،لەبەرئەوەی تاقیکردنەوەیەکە دەربارەی ـ شتێک
دەربارەی خۆت بڵێت ـ نمایشدەکات ) ..هەمان سەرچاوە ل٣٨
شتێک بڵێ لەڕێگەی دانراوێکی بێ جوڵەوە ،شتێک بڵێین لەڕێگەی ئۆبێکتەوە،
قسەیەک بکەین لەڕێگەی ئەو شتەڕەقانەی لەچرکەساتیکدا مانای گەورە
لەخۆدەگرن و چیتر وەک شتی ڕەق بوونیان نامێنێت .لێرەوە خود بەرامبەر
ئۆبێکت دەبێتەوە ،لێرەوە تەنها خود .سوبێکتە کەدەتوانێت شتێک بڵێت
لەڕێگەی ئۆبێکتەوە،بەمشێوەیە (ئۆبێکت لەگەڵ سوبێکتدا پالستیکیانە شوێن
گۆڕکێ دەک��ەن..ه.س .پ .ل .)44شتەکان و خود جێگۆڕکێ بەیەکتری
دەکەن ،لەگەڵ یەکتردا دەخەون بێئەوەی پەیوەندەیەکی شەرعیان هەبێت
پێکەوە ،هەموو ئەمانە لەوچرکە ساتەوەیە کەشتەکان دەبنە کەناڵێک بۆ
گووتنی شتێک دەربارەی خۆمان..
لەم خاڵەوە ئازیزانم ئاین گووتنی ئەو شتانەیە لەڕێگەی سمبولەکانیەوە ،لەڕێگەی
شتەکانەوە کەبەپیرۆز وەسفدەکرێن .لەم گۆشەنیگایەوە دەگەینە ئەو تێزەی کە
ئایین گووتنی شتێکە لەڕێگەی سومبولەکانیەوە ،لەڕێگەی خاچ و شوینە پیرۆز
و ڕەمزەکانیەوە خود تەعبیر لەخۆی دەکات ،ئەمەش بەڕای سڵۆتێردایک ئاین
مەشقکردنی خودە لەسەر گووتنی شتەکان ،لەڕێگەی ئۆبێکتەکانەوە ،مادامەکی
ئەمە لەنێو ئەویتردا خۆی نمایشدەکات .بەڕای سڵۆتێردایک (ئاینخوازی
فۆرمێکی جوڵە هاڕمۆنیە ،ئاین گەورەترین مەشقکردن نمایشدەکات..ل، )46
هیچ شوێنیک نییە وەک ڕیلکە لەقەسیدەکەیدا ئاماژەی پێکردووە کەنەتبینێت،
کەواتە دەبێت ژیانی خۆت بگۆڕیت ،دەبێت لەگەڵ ئەو هاڕمۆنیەتەی ئۆبێکت
لەسەر سوبێکت خوڵقاندوویەتی ،ڕیتمی ژیانی خۆت بگۆڕیت.
پێویستە شتێک بڵێیت لەڕێگەی مەشقکردنێکەوە لەگەڵ ئۆبیکتدا و چیتر
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لەنێو خودێکی چەقبەستودا نەمێنێتەوە ،چونکە شوێنێک نییە تۆ بتوانیت لێی
ڕابکەیت ،شوێنێک نییە ناتەواوی تێدا نەتبینێت ،خۆحەشاردان نییە لەناتەواوی،
لەبەرئەوە گەڕانێک لەتۆدا دەستپێدەکات ،گەڕانی خودی خۆتە بۆ تەواوکردنی
ژیان خۆت ،بۆ ئەوەی هەموو شتانە بگۆڕیت کەناتەواون لەژیاندا ،لەم خاڵە
قورسەوە پرسی (ژیان گۆڕین) دەستپێدەکات .سڵۆتێردایک لەشیکردنەوەی
قەسیدەکەی ڕێلکەوە دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی(پێویستە ژیانت بگۆڕیت !،
ئەمە ئەم ڕستە جەبرییە کەئاڵتەرناتیڤە لەهیپۆتیزە و جەختکردنی سەرکەوتن
بەرەو بااڵیی ه.س.پ.. )47..ئەوەی لەم ڕستەیە تێدەگەین ئەوەیە کەجەنگێک
بەرپا دەبێت لەنێوان فۆرمێکی نزم و فۆرمیکی ب��ااڵدا ،جەنگیکی جەبری
کەئالتەرناتیڤمان دەخاتە بەردەم ،بەوەی ئایا لەفۆرمیکی نزمدا ژیان بەسەر
بەرین ،یاخود لەنێو فۆرمێکی دیکەی نوێدا ژیان بدۆزینەوە ،ئەو ڕستەیەی
سەرنجی من ڕادەکێشێت لەم کتێبەدا ئەو ڕستەیە کەدەڵێت ( تۆ بەڕاستی
ناژیت ...ئەوە دەسەاڵتی ژیانیکی ترە لەنێو ئەم ژیانەی ئێستادا یاریدەکات
..ل .. )47چەمکی ژیان گۆڕین لەم هەقیقەتەقە دەستپێدەکات کەهەستدەکەین
ئێمە چیتر بەڕاستی ناژین ،کەواتە هێزی ژیانیکی تر هەیە لەنێوماندا یاریدەکات،
هێزیکە پێماندەڵێت ژیانیکی تر لەنێوماندا بوونی ،لەنێو ئەم ژیانەی ئێستاماندا
 ،ژیانیکی تر گەمەی خۆی دەکات.

ڕۆحێکی زیندەگیانە .سیاسەت لەزیندەگی و هێزی جوڵەی ژیانەوە کەوتۆتە
بەردەم پڕۆفیسۆرەکانی نێوان چوار دیوارەکانی ئەکادیمیای تەقلیدی ،ڕۆشنبیران
لەچوارچێوەی دەزگاکانی ڕۆشنبیریدا خۆیان دووبارە دەکەنەوە .مەشقکردن
لەئاسۆییدا نەک مەشقکردنێکە بەرەو بااڵ وسەرەوە .لێرەوە هەڵکشانی ستونی
بەپێچەوانەی خاوبونەوەی ئاسۆیی ڕۆشنبیرانی پۆست کاپیتالەوە ،دەبێتە
مەشقکردنێک ڤیتالیتێت (زیندەگی) لەگەڵ خۆیدا دەبەخشیت بەژیان ،هەمیشە
لەفۆرم و ناوەڕۆکێکەوە هەڵدەکشیت بۆ فۆرمیکی نوێ و دۆزینەوەی ناوەڕۆکێکی
باشتر لەویتر ،بەجۆرێک پڕۆسێسێکی هەمیشە بەردەوامە لەناتەواوە بۆ تەواو و
بااڵبوون ..بەاڵم با ئێمە هێشتا لەبەشی یەکەمی کتێبەکەدا بمێنیەوە ،لێرەدا
ڕیگە بەخۆم دەدەم خوێندنەوەیەکی سوبێکتیڤانە بۆ ئەم قەسیدەیە بکەم،
دیارە ئێمە لەبەردەم تۆرسۆی ئاپۆلۆداین ،بەمانای ئێمە لەبەردەم پەیکەریکی
ناتەواوی بێ سەر و قاچ و قۆڵی خوایەکی گرنگی ئانتیکاین کە ئاپۆڵۆی ە �Apol
 ،loپەیکەری ئاپۆلۆ وەک خوای هونەر و زانست و ئەقڵ و مۆڕاڵ ،هەمیشە
سۆمبۆل بووە بۆ (تەواوی  /بااڵیی  /ڕەهایی  ، )Vollkommenheitلەم
هاوکێشەی تەواوییەوە ،تۆرسۆی ئاپۆڵۆ ناتەواویەکە بەرامبەر خەونێک بەرەو
تەواوکاری ،لێرەوە تۆرۆسۆ پەیکەریکی ناتەواوە کەسێبەری تەواوکاری لەخۆیدا
شاردۆتەوە ،لەم ناتەواویی خۆیەوە ،دنیایەک لەبەردەمیدا خۆی ڕاکێشاوە کەوەک
ڕیلکە باسی لێوەی لێدەکات (لەهەموو الیەکەوە ،لەهەموو لێوارێکەوە وەک
ئەستێرەیەک دڕ بەخۆی دەدات )..لەهەموو شوێنێکەوە سەرەڕای ئەوەی سەری
نییە ،چاوی نییە کەچی بەتەعبیری ڕیلکە ناتوانین لەڕوانینەکانی هەڵبێین،
ناتوانین خۆمان بشارینەوە ،شوێنێک نییە بتوانین لەناتەواوی ڕابکەین ،دەبێت
ژیانی خۆمان بگۆڕین ..ئەو تێزەی لەپشت ئەم پشت بەستنەی سڵۆتێرادیەکەوە
وەستاوە بۆ قەسیدەکەی ڕیلکە ،لەوەوە سەرچاوە هەڵدەگرێت کەناتەواوی
خۆی لەخۆیدا لەگەڵ مرۆڤدا لەدایک دەبێت ،لەبەرئەوە لەسەرەتای کتێبەکەوە
سەرسامی ڕێلکە بەرامبەر تۆرسۆی ئاپۆڵۆ خاڵی یەکەمی تەفسیرکردنی دنیای
گۆڕانە بەمانا فراوانەکەیەوە ،لەناتەواوییەوە دەگەڕێنەوە بۆ سروشتی مرۆڤ
کەبەناتەواوی لەدایک دەبێت ،سڵۆتێردایک لەبەشەکانی دیکەدا زیاتر ڕۆشنایی
دەخاتە سەر بەشی یەکەمی و دەڵێت (لەکوێدا مرۆڤ هەنگاو بنێت ،لەپێش
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هاوکێشەی تەواو و ناتەواو
من پێموایە هاوکێشەی (ناتەواو) و (تەواو  /بااڵ) زنجیرە بیرکردنەوەی
پشت ئەم بەشی یەکەمی ئەم کتێبە گرنگەی سلۆتێردایکن ،چەمکی گۆڕان
لەم دیدەوە چەمکێکە لەناتەواوە بۆ تەواو ،ئاڕاستەی (هەڵکشانێکی ستوونی)
وەردەگرێت ،کەلەبەشەکانی دوایی ئەم نوسینەدا دێنە سەر چەمکی (هەڵکشانی
ستوونی  ) Vertikalspannungسڵۆتێرادیک ،کاردانەوەیەک بەرامبەر
خابوونەوەی ڕۆشنبیران intellektuellen Entspannung
بەوەی ڕۆشنبیرانی ئەم چەرخە  ،سیاسیەکان و تەنانەت چەپیش لەبارێکی
ئاسۆییدا ڕاکشاون ،لەچوارچێوەیەکدان کەژیان ناگۆڕن و لەتایتمەندیەکانی
خۆیاندا درێژە بەگەمەیەک دەدەن پرێتی لەدووبارە کردنەوەی ڕیاڵێک بەبێ

خۆیەوە ئیفلجی ڕێدەکات ..ل ، )97لەکوێدا مرۆڤ هەبێت لەوێدا کەمئەندامی
و ناتەواوی خۆی نمایشدەکات ،ئیدی مرۆڤ مەحکومە بەناتەواوی و ئیفلجی
بەهەموو ڕەهەندەکانیەوە ،مرۆڤ لەخەمی ناتەواوی خۆیەوە دەیەوێت پەالماری
جیهان ب��دات ،دەیەوێت شوێنەکان بۆ خۆی داگیر بکات ،دەیەوێت ببێت
بەبەشێک لەجیهانێکی تەواو .ئێمە لەبەردەم ناتەواوایداین ،چونکە فانتازیای
ئێمە بۆ تەواوکاری لەسنورەکانی مەشقکردندایە ،بەم پێیە ئێمە مەشقدەکەین
بەرەو تەواکاری و بااڵیی .لەم خاڵەوە واهەستدەکەم سڵۆتێردایک لەچەمکی
(مرۆڤی بااڵ) ی نیچە نێزیک دەبێتەوە ،بەاڵم لەفۆرمێکی دیکەی فەلسەفیدا،
بەمەش هەڵکشان بەرەو سەروو یان هەڵکشانی ستوونی کەسەرجەم کردەی
مەشقکردنی خۆگرتووە ،الی سڵۆتێردایک هەوڵدانێکی مرۆڤە بۆ زاڵبوون بەو
ناتەواویەی لەخودی خۆیدا هەستیپێدەکات .کەواتە لەکوێدا ئێمە لەدایک بین
لەوێدا ناتەواوی لەگەڵماندا لەدایکبووە ،لەکوێدا من هەبم ،ئالەوێدا ناتەوای
هەڕەشەی یەکەمە لەسەر لێرەبوونی خۆم  ،لێرەوە پرسیاری لێرەبوونم هەوڵدانە
بۆ بوونم بەبونەوەرێکی تەواوکار ،لەبەر ئەوە سەیر نییە کە سڵۆتێردایک ئەم
زەویە وەک (ئەستێرەیەکی مەشقکاران) دەبینێت  ،من مەشقدەکەم لەسەر
بوونم ،چوونکە بوونم ناتەواوە.
تۆرسۆ وەک پەیکەریکی ناتەواو ،وەک (ئاپۆڵۆیەکی کەمئەندام ) بەرامبەر خۆی
دەبێتەوە کەپێویستە دنیای خۆی لەو ڕوانینەدا کۆبکاتەوە کەبەرەو تەواوکاری
و بااڵیی ڕاپێچی دەکات ،لێرەوە هیچ کلۆجێک نییە لەو تەماشایە ڕابکەین.
کەلەهەموو لێوارەکانەوە بەرەو ناوەندێک ڕێدەکات ،بەرەو ئێمە ،کەلەبەردەم
ناتەواوی خۆمانداین ،هەست بەو ژیانە تەواوە دەکەین لەنێو خۆماندا یاریدەکات
بەرەو بااڵیی  ،بەرەو هەڵکشان بەرەو سەروو .کەواتە تۆرسۆ وەک ئۆبێکت
هەموو ئەو شتانە دەڵێت کەسوبێکت پێوەی دەناڵێت .شتێک گووتن ،پێویستە
شتێک بڵێین ئەو ڕەهەندە ئاینیەیە کەلەڕێگەی پەیکەر و بت و سومبول و
شتەکانیەوە ،لەڕێگەی کەشیگەرایی و ڕەنگەکانەوە شتێک دەڵێت .لێرەوە ئاین
هیچ نییە جگە لەگۆڕینی پالستیکی نێوان ئۆبێکت و سوبێکت ،کەبەکردەی
مەشقکردنیکی ڕۆحیدا تێپەڕ دەبێت ،لەم نێوەندەدا ئیتێکی نوێ لەدایکدەبێت
کەڕوانیینمان بۆ دنیا دەگۆڕێت.

تۆ ئیدی پێویستە ژیانت بگۆڕیت ،چونکە هەست بەلێدانی شتە نوێیەکان
دەکەیت لەنێو ژیانی ئێستای خۆتدا ،مێژووی مرۆڤایەتی لەم گۆشەنیگایەوە،
بەڕای من هیچی تر نییە جگە لەگۆڕینی نێوان شوێنگۆڕکێ لەنێوان سوبێکت
و ئۆبێکتدا ،لەم نێوەندەدا ،ئیتیکی نوێ پەیدادەبن و ژیان بەشێوەیەکی
دیکە خۆی شێوەباز دەکات ،گشتاڵتی ئەم جیهانە جوگرافیای نوێ بۆ خوی
دەدۆزیتەوە ،بۆئەوەی بتوانێت خۆی پەرشبکاتەوە بەسەر مەدارە نوێیەکاندا،
جیهان گۆڕین لەنێوان پەیوەندی نێوان ئۆبێکت و سوبێکتدا ئیتیکی و ئەخالقی
نوێ بەرهەمدێنێت ،نۆرم و بەهای نوێ بەرهەمدینێت ،لەسەر ئەم پەتە نوییانە
ئەکرۆباتەکان گەمەی مەترسیداری خۆیان دەکەن.
چەمکی گۆڕان و شەڕی خواوەندەکان
خوێندنەوەیەکی دیکە بەڕای من بۆ سەرسامی سڵۆتێردایک بەو قەسیدەیەدا
لەوەدایە کەفیگوری خوداوەندێک ئامادەیە لەبەرامبەر خوادەوەندێکی دیکەی
نادیار ،کەسێبەرەکانی بەڕای من (تەواوکاری ناتەواوی تەواوە) .من پێموایە
ئاپۆڵۆ خۆی لەخۆیدا بەرجەستەبوونی تەواوکاری خواوەندێکە کەپاراستنی
مۆڕاڵ ،زانست ،لۆجیک ،ئەقاڵنیەت ،ئیستاتیکا  ...لەئەستۆ گرتووە .لەگریکی
کۆندا  ،لەئانتیکادا ،گریکیەکان بڕوایەکی تەوایان بەوە هەبوو کە (ئاپۆڵۆ
 )Apolloوەک کوڕی زێۆسی خواوەندی هەموو خواکانی ئانتیکا ،پارێزەری
ئەو بەها بااڵ و مەزنانەیە کەکۆمەڵگە و مرۆڤ و دنیای خواوەندەکانی پێکەوە
بەندکردبوو ،لەئەنتیکادا ئەو هێزە لۆجیکی و مۆڕاڵیەی بەرجەستە دەکرد،
لەپەرستگاکانیدا مرۆڤ هەستیدەکرد خوداوەندێک لەناوەڕاستی دنیای پڕ
ئازار و ئاژاوەدا بەچاوەتیژەکانیەوە دانیشتووە ،هەستێک دەبەخشێت بەمرۆڤ
کەدنیا بەهۆی ئەوەوە هێزی چاکە و مۆڕاڵ و جوانیەکان و لۆجیکی خۆی
لەدەست نەداوە .لە کتێبە گرنگەکەیدا (لەدایکبوونی تراژیدیا) فردریک نیتچە
دەڵێت ئاپۆڵۆ (هەقیقەتی بااڵ ،بااڵیی و تەواوکاری Vollkommenheit
حاڵەتەکانە لەبەرامبەر دنیای پڕ ناتێگەیشتن و درزتێبووی ژیانی ڕۆژانەدا...
ل٢٠
بڕوانە بەئەڵمانی  :نیتچە :لەدایکبوونی تراژیدیا،ل٢٠
Friedrich Nitsche, Die Geburt der Tragödie aus
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dem Geiste der Musik Werke, Zweitausendeins,
Karl Hanse Verlag 1999,s20
نیتچە ئاپۆڵۆ وەک ئەو هێزە تێدەگات (لەنێوەڕاستی دنیایەکی پڕ ئازاردا
دانیشتووە ..ه.س.پ ل ، )٢١بەڕای نیتچە ئاپۆڵۆ دەرکەوتنی ڕێکبوونەوەی
دنیا لەنێو درزتێبوونەکانی ژیانمان .ئەم ڕێکیە ،ئەم ئیرادەیە ،ئەم مۆڕاڵە،
ئەم دەرکەوتنە دەرکەوتنی خەونە ،بەخشینی خەونە بەمرۆڤ لەسەر ئەم
زەویە ناشرینە بەکارەسات و ئازار .لەبەرامبەریدا خودایەکی تر دەوستێت
کە (دیۆنیزۆس  /دیۆنیز  ، )Dionysusخوای خواماری و مەستبوون و
لەبیرکردنی هەموو لۆجیکەکانی ئەم دنیایە ،خوادیەکە دەیەوێت خومار بین
و ئەم دنیایە لەبیربکەین ،لەپەرستگاکانی دیۆنیزۆس  ،سێکس و خوماری و
مەستبوون و شەراب و سەمای شێتانە و نوکتە و گاڵتەکردن کەشی زاڵ بوو
بۆ هەموو ئەوانەی لەدنیای هەبوو ،لەڕیاڵ ،بێزار بوون .ئەم دوو خواوەندە،
ئاپۆڵۆ و دیۆنیزۆس  ،خوای ئەقڵ ومۆڕاڵ و خەون و ڕێکی و خوداوەندی خومار
بوون و لەبیرکردنی لۆجیکە ڕاکشاوەکانی ئەم جیهانە ،ئەم دوو خوداوەندە الی
نیتچە پێکێهنەرەکانی تراژیدیا و چێژ وەرگرن لەموزیک ،بەڵکو موزیک ئەو
دووجادووەی لەخۆدا گرتووە ،خوماری و لۆجیک ،ڕێکی و هاڕمۆنیەت و خەون
و مەستبوونەش بەفانتازیا ودەرچوون لەجەهەنەمەکانی ڕۆژانە ژیان .نیتچە
دەڵێت ( ئەم حاڵەتە ڕاستەخۆیە هونەریانەی سروشت لەبەرامبەر هەموو
هونەرمەندێک (وەک السایی کارێک ) یان دەبێت هونەرمەندێکی خەوبینەری
ئاپۆلۆنیزی بێت ،یاخود هونەرمەندیکی خوماری دیۆنیزییە بێت یان لەدواجاردا
وەک نمونەی تراژیدیای گریکی کەهەردوو پێکهاتەکەی لەخۆیدا کۆکردۆتەوە،
خوماری و خەونە هونەرییەکان ...ه.س .پ . )23لەم گۆشە نیگایەوە شەڕی
تەواوکاران  ،شەڕی بااڵکان لەنێوان خوماری و خەوندا تۆبۆگرافیای جیهان بۆ
خۆی دیاریبکات .کەواتە ئەوە تەواوکارییە بەرەو ناتەواوی ڕاپێچمان دەکات،
ئەوە ناتەوەواکانە بەرەو ئاسۆگەی تەواکاری هەڵماندەکشێنێت ،لێرەوە ئەم
جەنگە لەنێوان لۆجیک و خوماریدا ،لەنێوان خەون و گاڵتەدا ،بەشێکە لەو
مەشقەگەورەیەی نێوان خودی من و جیهاندا ،بۆئەوەی ژیانێکی تر بدۆزینەوە،
بۆ ئەوەی ژیانی خۆمان بگۆڕین  ،پێویستە شتێک بڵێین.

لەتۆرسۆی ئاپۆڵۆوە خەون هەیە بەئاپۆڵۆیەکی تەواو بەخۆی وچاوەتیژەکانیەوە
لێمان دەڕوانێت ،دنیای ئێمە لەهەموو لێوارەکانیەوە دەخاتە بەردەم گومانێکی
ئەبەدی ،لەناتەواویەوە دەبێت خەیاڵی تەواوکاری بکەین ،لەتەواوکارییەوە
دەبێت هەستبکەین شتێک ناتەواوە .ئیدی من پێموایە لەئاپۆڵۆوە حەزکردن
هەیە بۆ خوماربوون لەپەرستگاکانی دیۆنیزۆس ،لەئەقاڵنیەتەوە بۆ خومار
بوون ،لەخومار بوونەوە بۆ هاڕمۆنیەت ،لەهارمۆنیەتەوە بۆ گۆڕان .لەم گۆشە
نیگایەوە چەمکی گۆڕان لەسەرەتادا (گووتنی شتێکە) ،وەک ئۆبێکتیکی
ئاینی وەهایە کەدەوێت شتێک بڵێت ،دەیەوێت بڵێت ئەم ژیانەی ئێستا
لەنێویدا ژیانیکی تر خۆی حەشارداوە ،بەاڵم ئایا دنیای ئیمە تەنها بەلۆجیکە
بێ دڵەکان بەڕیوەدەچیت! ،یان بەشێکی زۆری هەڕەمەکی و ئانارشیستی
لەخۆگرتووە؟ ،من پێموایە ئەوەی دەیەوێت ژیان بگۆڕێت چەندە ڕۆحی ئاپۆلۆ
لەخۆدا هەڵگرتووە ،ئەوەندەش دیۆنیزیانە ،خومار بەچێژ و سەمای شێتانە،
بەسەر پەتە ڕایەڵکراوەکانی ئەم جیهانەدا ڕیدەکات .ئەوانەی جیهانی خۆیان
دەگۆڕن لەگەڵ خۆیاندا بەختەوەریەکی نادیار نمایشدەکەن لەنێو دیاردا ،بەوەی
هیچ گۆڕانکاریەک نییە بەبێ چێژی گەورەی سەرکێشی و خومار بوون نەبێت
بەبۆنی خۆی لەنێو خۆیدا وەک بوونیک لەجیهاندا.
خومار بوون ،خەون بینین ،بیرکردنەوە ،سەماکردن ،گاڵتەکردن و ڕۆحی
گاڵتەجاری ،دۆزینەوەی موزیکی شتەکان ،دۆزینەوەی موزیک لەو پڕۆسەیەدا،
دۆزینەوەی بەشێک لەسوبێکت ،هەستکردن بەوەی بەسەر مەترسیدا هەنگاو
دەنێت ،چونکە ژیانی پێشووت جێدەهێڵت ،بەاڵم وەک ئەکرۆباتیکی سەرکێش
بەختەوەری بەوەی لەنێو مەترسیدا بۆ سەرکێشیەکی دیکە دەژیت .بەمشیوەیە
گۆڕانخواز بەڕای من ئەو کەسەیە کەڕۆحی ئەکرۆبات ،ڕۆحی دیۆنیزۆس و
ئاۆپۆڵۆی لەخۆدا هەڵگرتووە .لەم فیگورەوە ،شتێیک دەگوترێت ،شتێک
دەکرێت ،خەونێک خۆی بەسەر مەدارەکاندا پەرتدەکاتەوە ،بوونیک لەنێو
جیهاندا بەسەرکێشیەوە خۆی نمایشدەکات.
کلتوری مەشقکردنی جەستەیی
بەمشێوەیە وەک بینیمان ،ئۆبێکت وەک ئاینێک دێتە نێو دنیای سوبێکتەوە،
لێرەوە وەک سڵۆتێردایک ئاماژەی پێدەکات( ،بەرد فەرمان دەردەک��ات) ،
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شتەکان قسەدەکەن ،شتێک دەڵێن ،ئۆبێکت کار لەسوبێکت دەک��ات .لەم
کارکردنەوە لەسەر ئۆبێکت ،لەسەر شت ،پەیکەری تۆرسۆی ئاپۆڵۆ دەبێتە
ئاماژەیەک بۆ گەڕانەوەی جەستەیەکی تەواو ،وەک ئاماژەمان پێدا ئامادەبونی
ناتەواو وێنەی تەواومان لەال پێکدەهێنیت ،لەم گەمەیەدا ،ڕیلکە ئەوە ناشارێتەوە
کەجوانی جەستەی پەیکەری ئاپۆڵۆ لەوەدایە جوانیەکی جەستەییەی تیژ و
جەبرییە ( )Imperativفەرمان دەرەدەکات بەگۆڕینی ژیان ،کڵێشەکانی
سەرەتای ئەو چەمکەیە ،کەسڵۆتێردایک بە(هەڵکشانی ستوونی) ناویدەبات.
لەم گۆشەنیگایەوە سەدەی نۆزدە سەدەی گەڕانەوەیە بۆ ئەنتیکا .گەڕانەوەیە
بۆ زەمەنی خواوەندەکانی ئانتیکا .بەجۆریکی تر ،زەمەنی پەیوەندی نێوان
جەستە و خوادوەندەکان ،چیرۆکی فانیەکان کەمرۆڤن لەگەڵ ئەبەدییەکان
کەخوداکانن .بەمجۆرە لەنێوان ئەبەدییەکان و خواکاندا ئەو هەڵکشانە ستوونیە
هەیەکەجەستە دەبێتە نێوەندی ئەو هەڵکشانە بۆ ئەبەدیەت .چیرۆکی پاڵەوانێکی
وەک ئاخیلیس کەلەجەنگی تەروادە دەکوژرێت ،چیرۆکی پاڵەوانێکە لەڕێگەی
ئازایەتی و مەشقی جەستییەوە دەبێتە نیمچە خواوەندێک .فانیەکان لەئەنتیکادا
لەگەڵ داهێنان و ئازایەتیاندا لەژیاندا ،توانای ئەوەیان هەبوو هەڵکشێن بەرەو
سەروو ،مەشقکاران لەهەموو بورەکاندا دەگەیشتنە ئاستی گفتوگۆ لەگەڵ
خواوەندەکاندا .هێرکولس ئەو پاڵەوانە وەرزشکارەیە کەبەرزدەبێتەوە بۆ ئاستی
خواوەندەکان ،ئۆدیسۆس شەڕ لەگەڵ خواوەندەکاندا دەکات ،ئۆرفیۆس لەنێوان
مەشقی موزیک و دنیای هادێسی خوای مردندا گەمەی ترسناکی خۆی دەکات،
پڕۆمیسۆس ئاگر لەپەرستگاکانی خوای خواکان زێۆس دەدزێت و سزاکەی
ئەوەیە بەبەردیکەوە دەبەسترێتەوە و هەموو ڕۆژێک داڵێک دێت لەبەیانییەوە
تاوەکو ئێوارە دادەکەوێت جگەری دەخوات ،جگەری جارێکی تر دەڕوێتەوە
و ئاوەها ڕۆژانە ئەم بازنە جەهەنەمیەی زیۆس بۆ پڕۆمیسۆسی دیاریکردووە
بەردەوامی هەیە تاوەکو هیرکولس وەک وەرشکارو پاڵەوانیکی فانی داڵەکە
زیۆس دەکوژێت و پڕۆمیسۆس ڕزگار دەکات لەسزاکەی ..بەمجۆرە لەنێوان
خواوەند و وەرزشکارانەو مەشقکاراندا لە گریکی کۆندا (ئەنتیکا) پەیوەندیەکی
پڕ کێشەبەندی هەبووە .لەم ڤیزۆنەوە ،لەم دووریە ڕۆحانیەیەوە گریکیەکان
کولتوری مەشقکردنی جەستەییان پیرۆز دەکرد ،لەگریکی کۆندا لەشتادیۆنەکاندا،

لەپاڵەوانبازی گالدیاتۆرەکاندا خۆی بەرجەستە دەکرد ،پاڵەوانەکان دەگەیشتنە
ئاستی خواوەند و پادشاکان ،دەبوونە کەسایەتی گرنگ لەکۆمەڵگەدا .کلتوری
وەرزشکارانە و مەشقکردن  ،کولتێک بوو لەئانتیکادا بەردەوام کاری لەسەر
دەکرا...گەڕانەوە بۆ کلتوری جەستە و وەرزشکاری لەم سەدەیەدا ،گەڕانەوەیە
بۆ کولتوری ئانتیکا و بەخوداکردنی جەستەیە لەڕێگەی مەشقەوە ،بێگومان
بۆگەیشتن بەبااڵیی و ت��ەواوک��اری .پەیوەندی نێوان خواوەند و جەستە،
پەیوەندی نێوان ئەبەدییەت و فانیبوونە ،پەیوەندییەکە لەڕێگەی مەشقکردن
و هەڵکشانی ستوونیەوە ئامانجەکانی خۆی دەپێکێت ،بەوەی مرۆڤ دەچێتە
ڕیزی خواوەندەکانەوە.
ئەوەی دەرئەنجامی چیرۆکی نێوان خواوەندەکان و مرۆڤە لەئەنتیکا ،ئەوەیە
کەمەشقکاران نێزیکبوون لەخواوەندەکانەوە ،بەاڵم زەمەنیکی دوور ئەم کولتە
(کولتورۆچکە) لەگەڵ پەیدابونی یەکخوادایی  Monotheismusلەسەر
ڕووبەری گرنگیپێدانی خۆی وەال دەدات و لەنێوکڵێسادا مەشقکردن لەجەستەوە
دەچێتە خانەکانی زوهدیەتی ڕۆحی ،جەستە بۆ دواجار تەسلیم بەمەشقکردنی
ڕۆحی ئاینی دەبێتەوە ،بەاڵم (پڕۆسێسی دوای دووبارە بیناکردنەوەی کلتوری
کریستومی ،کە لەسەدەی پانزەوە وەک وەک پڕۆسێسیکی ڕێنیساس لەشێوازیکی
ئارتیستانە و (ئەکرۆباتیانە) و فیلۆگیانە دەستیپیکرد بەرەو کلتوررێکی
جەماوەری خۆی ڕاکێشا ،یەکیک لەنیشانە هەرە سەرەکیەکانی وەرزش بوو،
بەجۆریک کەمرۆڤ ناتوانێت دووبارە و سێ بارەی نەکاتەوە .ئەم کولتورە زۆر
قوڵ لەئیتۆس و مۆڕاڵی مۆدێرنەدا ڕەنگیدایەوە ...لەگەڵ دەستپیکردنی یارییە
ئۆلۆمپیەکان ،ئەم کاروانە دەستیپێکرد تائەمڕۆ ...سلۆتێردایک ..ه.س.پ.
ل )٤٩لەسەدەی ن��ۆزدەوە ئەم کولتی جەستەکردن و مەشقکردنە دەبێتە
بەشێکی گەورە لەکلوتوری زاڵی ئەوروپا کەشانبەشانی هەڵچوونی مۆدێرنە
هەڵدەکشێت.
ئەم گۆڕانکارییە لەکریستومیەوە بۆ ڕێنیساس و لەوێوە بۆ مۆدێرنە ئەو کلتورە
پێدەگەیەنێت کەناوی مەشقکردنە( ،)Übungمەشقکردنی ڕۆحانی و جەستەیی،
بەاڵم ئەوەی خاڵی قورسی گۆڕانکارییە لەم چیرۆکەدا ئەوەیە کەلەکریستومدا
جەستە تەسلیم بەتاکخوادایی دەبێتەوە ،جەستە لە خۆبێبەریکردن و زوهدیەتدا
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لەمەشقکردنی ڕۆحیدا بازنەی بەدەوردا دەکێشرێت ،مەشقکردنی جەستەیی
لەڕێگەی وەرزشەوە و نمایشکردنی پێشبڕکێ لەشتادیۆنەکاندا ،بەرەو ڕیزەکانی
دواوە کشاوەتەوە ،لەسەدەی پانزەوە ،لەسەرەتاکانی ڕێنیسانس کلتوری
مەشقکردنی جەستەیی دەستپیدەکاتەوە و بەدرێژایی سەدەکان خۆی ڕادەکێشێت
تاوەکو ئەم کولتورە لەمۆدێرنەدا دەگاتە ترۆپک..
بەدیویکی تردا ڕێنیساس هیچی تر نییە جگە لەدووبارەبوونەوەی ئەنتیکا نەبێت،
بەوەی کلتوری مەشقکردنی جەستەیی و زوهدیەتی پابەند بەمەشقکردنەوە
دەگەڕێتەوە بۆ نێو هۆشمەندی گشتی ،لەگەڵیشیدا سەماکردن لەگەڵ
خواوەندەکاندا دەستپێدەکاتەوە .جارێکیتر ئەم کولتە نێزیکبوونەوەی مرۆڤە
لەوەی لەڕێگەی مەشقکردنی جەستەیەوە بگاتە ئاستی خواوەندەکان .لەسەدەی
ناوەڕاستدا خواوەند زیاتر لەکڵێسەکاندا بەند دەکرێت و جەستەش دەبێتە
جەستەیەکی (ڕۆحانی)  ،ئیدی زوهدیەتی ڕۆحانی دەبێتە خەسڵەتە سەرەکیەکانی
کریستوم و جەستە دەگەڕیتەوە بۆ نێو زوهدیەتی قەشەگەرایی ،خۆبیبەریکردن
لەپێناو گەیشتنە بەڕۆحانیەت نەک لەپێناو ئەوەیە وەک لەئەنتیکادا هەبووە،
نمایشکارانە لەشتادۆنەکاندا گەمەی خۆت بکەیت  ،لەتاقیکردنەوەکانی خواوەندا
دەربچیت و لەدواجاردا لەشاخی ئۆلمپیا  ،کەجێگەی خواوەندەکانە بە دیداری
خواوەندەکان بگەیت...
دیارە ناتوانین بڵێین کە ڕیلکە لەپەیوەندیەکی نەرجسیانەدا لەگەڵ تۆرسۆی
ئاپۆلۆدا ژیاوە ،نەخێر ( ،بەڵکو ئەو هەستیارییە ئەوروپییەی سەردەمی
خۆیەتی ،سەردەمی دواوێستگەکانی ڕینیساس کەلە ١٩٠٠دا دەچێتە نێو
یاریگەیەکی پڕ قەیرانەوە...ه.س.پ .ل ..) ٤٩
ڕاینەڕیلکە کوڕی سەردەمی خۆیەتی ،سەردەمێک کلتوری وەرزش جارێکیتر
دەگەڕیتەوە نیو فەزای گشتی ،لەگەڵ وەزرشکردن و مەشقکردنی جەستییەدا،
زوهدیەت  /ئەسکێسە( )Askeseدەبێتە بنیچینە مۆڕاڵیەکانی ئەم سەدەیە.
لەسەدەی نۆزدەدا ڕۆژئاوا خۆی لە(مەشقکردن) دا بەرجەستە دەکرد .لەهەموو
الیەکەوە مۆدێرنە هەموو هیواکانی بەدواڕۆژیکی ڕوون لەخۆگرتبوو ،پێشکەوتنی
تەکنەلۆژی  ،پێشەسازی قورس  ،دامەزراندنی کۆمارەکان و گەشانەوەی ڕێڕەوە
فەلسەفیەکان مژدەی دنیایەکی نوی بوو بەجیهان .جیهان لەسەدەی نۆزدەدا

خۆی لەبەردەم کاری بەردەوامدا دەبینیەوە ،لەبەردەم داهێنانە نوییەکانی
تەکنەلۆژیاو پیشەسازی ڕۆژئاوا دەچووە نێو دواوێستگەکانی ڕێنیساس.
سەدەی نۆزدە لەگۆشەنیگای سڵۆتێردایکەوە ،سەدەی ئیدۆلی (دووبارە
سۆماتیزەکرنەوە  )Re-Somatisierungبوو بەمانیەکی تر دووبارە
دروستبوونەوەی و تەندروستبوونەوەی جەستە Re-Somatisierung
هێنایەوە سەر شانۆی هۆسمەدنی گشتی ،وەک کلوتێک جاریکیتر جەستە لە
بەندیخانەکانی زوهدیەتی ئاینی هاتەدەرەوە بۆ نێوەڕاستی جەستەبوونەوەی
خۆی بوو  ،لەهەمانکاتدا گەڕانەوەی جەستە بوو وەک بەرجەستەبوویەکی مەشق
لەسەر کراو بۆ نێو هۆشمەندی ئەم سەدەیە .لەم گەڕانەوەیەدا سەدەی نۆزدە
بەرامبەر دوو ئیدۆلی دیار دەبێت  ،یەکەمیان وەک باسمان لێوەی کرد دووبارە
گەڕانەوە بوو بۆ جەستە کەدەتوانین بە(دووبارە جەستەییبوون) وەریگێڕێن،
تێدا جەستە جارێکیتر خۆی لەنێو کلتورێکی نوێدا نمایشدەکات ،بەجۆریک
کەدوورخستەوەی ئەو ڕەهەندە ڕۆحیەیە ئایینیە لەجەستە و جەستە خۆی
و لەخودی خۆییدا کلتوری مەشقکردن دەهێنتە ئاراوە ،دووهەمیان پابەندە
بەجواڵنەوەی (هێگلینزمە نوێیەکان یان هێگلیە گەنجەکان   �Junghege
 )lianerوەک جواڵنەوەیەکی فەلسەفی کە لەمارکس و ئەنجلس و فیۆرباخ و
برۆنەر باور و هێس و ڕۆژێ و شتیرن و زۆریتر ...لەپێچیکدا ئیدۆلی سۆسیالزم
و کارکدن بۆ گۆڕینی جیهان خۆی بەرجەستە دەکات ،دروشمی ئەو زەمەنە بوو
کە (Die Auferstehung des Fleisches im Diesseits
هەستاوەنەوە و زیندەگیکردنەوەی دووبارە زیندووبونەوەی گۆشت لێرەوەیە..
بەمانای دووبارە زیندبونەوەی مرۆڤ بۆ خەباتکردن ،بۆ مەشقکردن لەپێناوگۆرنیی
دنیادا وەک مارکس ئاماژەی پێداوە .ئەم دوو کولتە ،ئەم دوو ئیدۆلە لەسەدەی
ن��ۆزدەدا یەکێکیان لەکولتوری بەپێرفێکتکردنی جەستەو کلتوری وەرزش
خۆی بەرجەستەدەکات ،کەناوەڕۆکی مەشقکردن و بەرزبونەوە بۆ ئاستەکانی
تەواوکاری وەک چەمکی فەلسەفی و فیکری دەبێتە وانەیەک بۆ بەردەوامبوون،
لەئاستەکانی خوارەوە بۆ هەڵکشان بەرەو سەرەوە ،وەک هەڵکشانێکی ستوونی،
لەم خاڵەوە ئەو دەنگەی لەتۆرسۆی ناتەواوی ئاپۆلۆوە لەقەسیدەکەی ڕیلکەوە
داوامان لێدەکات (پێویستە ژیانی خۆمان بگۆڕین  )..تەنها ڕستە جەبری
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نییە ،بەقەد هێندەی کردنەوەی ڕەهەندیکی نوێیە بەسەر ژیاندا ،کاتێک ئێمە
لەشتەڕەقەکانەوە لەماناکانی شت گووتن فێردەبین ،دەبێت شتێک بڵێین بۆ
ئەوەی لەم دنیایە تێبگەین ،دەبێت لەدنیا تێبگەین بۆئەوەی بتوانین ژیانمان
بگۆڕین ..دەبێت وەک سڵۆتێردایک دەڵێت لەگەڵ خواوەندەکاندا مەشق بکەین..
هەسارەیەک لەمەشقکارانی گۆڕان
لێرەوە دەتوانین لەوە تێبگەین کەشتەڕەقەکانیش شت دەڵێن ،لەگوتنی
شتەڕەقەکانەوە ،لەجەستەی ناتەواوەوە بەرەو تەواوی و بااڵیی هەڵدەکشێین،
بەمەش ئەوەی بیەوێت دنیا بگۆڕێت دەبێت لەشت گوتنەوە هەڵکشێت بەرەو
ئاستی مەشقکردنی ڕۆحی و جەستەییی ،دەبێت خۆی بێبەری بکات لەچێژی
ڕاگوزارو ،دەبێت شت بڵێت و شت بکات و مەشقبکات لەسەر زوهدیەت (خۆ
بێبەریکردن) لەپێناوی هەڵکشانێک بەرەو سەرەوە ،هەڵکشانێکی ستوونی.
دەبێت وەک ئەکرۆباتیک وەها بێت کەبەسەر پەتێکی باریکدا دەڕوات لەوانەیە
بکەوێتە خ��وارەوە و کۆتایی بەژیانی بێت ،بەاڵم وەک نیتچە دەڵێت (ئەو
ئەکرۆباتە ،ئەو ئارتێستە مەترسی کردۆتە ژیانی خۆی  .)..ئەم هەسارەیەی
ئێمەی لەسەری دەژین ،هەسارەیەکی مەشقکارە ،هەسارەیەکە مەشقدەکات
لەژیان ،لەسەر ئازادی لەسەر سیکسوالیەت و ئەشق  ،لەسەر نوێبوونەوەو
بیناکردن ،لەسەر فراوانکردنی ئازادییەکانی جەستە و ڕۆح ..ئەم هەسارەیە
دەیەوێت لەڕێگەی شتەڕەقەکانەوە ،لەڕێگەی شتە وردیلەکانی ژیانەوە شتێک
بڵێت ،شتێک بینابکات ،شتێکی تر بڕوخینێت ..کێ ئەم مەشقەی کرد دەتوانێت
لەگەڵ خواوەندەکاندا سەما بکات ،دووبارە نیتچە دەڵێت :ئای کەمەزنە جەنگی
خواوەندەکان،ئەوەی تەماشای ئەو جەنگە بکات  ،ناتوانێ بێدەنگ بێت و
بەشداری نەکات ..کێ مەشقیکرد و نەوەستا لەمەشقکردن دەتوانێت بەشدار
بێت لەتەماشادا ،کێ هەڵکشا بەرەو سەرەوە دەتوانێت ،بەشدار لەشەڕی
خواوەندەکاندا...
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سهرنجێك لهسهر
توندوتیژی دژی مندااڵن ل ه مێژوودا

ڕێبین عومەر
ی تایبهت به مندااڵن كارم
ی بیان 
ئهو كاتهی لهگهڵ ڕێكخراوێك 
ی
دهكرد ،ڕووب �هڕووی دنیایهك نههامهتی بوومهوه ،ك ه مندااڵن 
ی گرنگیدانی خۆمهوه
ی پێشتر بههۆ 
ی تێدا دهژی .ئهگهر چ 
ئێمه 
به بارودۆخی منداڵ ئاشنای ههندێك لهو نههامهتیانه بووم ،بهاڵم
وهك ئهوه نهبوو كه واقیعهكه به چاوی خۆت ببینیتو ڕۆژان ه ل ه
ی سهرنجی من بوون .ل ه
گهڵیدا بژیت .زۆر شت ههبوون جێگه 
ههموو شتێك گرنگتر ،ك ه لهم باسهدا جێگهی لێ ووردبونهوهیه،
ی كۆمهڵێك
قسهی دایكێك بوو ئهو كاتهی خهریكی ڕوونكردنهوه 
بابهت بووین لهبارهی توندوتیژی دژی مندااڵنو ئاكامه خراپهكانی،
ی
ی زۆر سهرسوڕمان ئامێزهوه پێی وتم“ :من جار 
به پرسیارێك 
وا ههی ه منداڵهكهم شینو مۆر دهكهمهوه چارهناكرێت ئێست ه
به قسهكردن له گهڵیدا چارهدهكرێت؟!” دڵنیابووم ئهم دایك ه
ڕۆژێك له ڕۆژان ،بۆ تهنها جارێكیش بێت ،لهگهڵ منداڵهكهیدا
دانهنیشتووهو گفتوگۆی لهگهڵدا بكات .بۆیه خۆم لهو پرسیاره
ی
بوارد ،كه تائێستا چهند جار دانیشتووه بۆ ئهوهی گفتوكۆ 
لهگهڵ بكات ،لهبری ئهوه یهكسهر بیرم بۆ ئهو خووه ناتهندروست ه
ی
چوو ،كه بیرۆكهی لێدانی منداڵ ل ه مێنتاڵیتی زۆربهی ئێمه 
ی
ی بهیاندهكات ،كه دوا ڕێگهچاره بێت پاش ئهوه 
گهورهدا وا خۆ 
له گفتوگۆی بهردهوامدا بووین بۆ قهناعهت پێ كردنیان ،بهاڵم ل ه
ڕاستیدا یهكهمو دوا ڕێگهچارهیه دهیگرینهبهر.
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ئهوهی باسمكردو ئهو گرته ڤیدۆیهش ك ه لهسهر تۆڕی كۆمهاڵیهتی فهیسبووك
ی
باڵوكرایهوه لهسهر سوكایهتیكردن ب ه منداڵێك لهالیهن مامۆستایهكهوه ،هان 
دام چهند سهرنجێكی كورت دهرببڕم لهسهر توندوتیژی دژی منداڵ ل ه مێژوودا
ی بهسهر بردووه ل ه
لهگهڵ ئاماژهكردنم ب ه یهكێك لهو كهسانهی كه تهمهنێك 
ی مێژووی توندوتیژی دژی منداڵدا .ئهوهشی زۆرتر سوری كردم ل ه
كهشفكردن 
ی ئهو مامۆستایهبوو له میدیاكاندا گوایه “ههر بۆ
ی ئهم بابهته ،دوا وته 
نووسین 
ی كردوهتهوه .ئاخر زۆر كارهسات ه
سوعبهت” ئهو گرته ڤیدۆیهی گرتووهو باڵو 
تۆ ئهوپهڕی سوكایهتی ب ه منداڵێك بكهیتو دواتر پاساوت ئهوه بێت ك ه
سوعبهتت كردووه!! ئهوه شتێكی ترمان پێدهڵێت ،ئهویش ئهوهیه ك ه منداڵ لهم
ی ئێمهدا نهك ههر قوربانی توندوتیژییه ،كه لهالیهن گهورهكانهوه
كۆمهڵگایه 
بهرامبهریان دهكرێت ،بهڵكو خهریك ه دهبن به سهرچاوهی ڕابواردنی گهورهكان.
ئهمه حوكمدانێك نییه ،ك ه لهسهر ئهو بناغهیه بنیاتنرابێت ،كه مامۆستایهك
سوكایهتی به منداڵێك دهكاتو دواتر ناوی دهنێت سوعبهت ،بهڵكو چهندان
ی لهوه خراپتر بهرامبهر مندااڵن
نموونهی ترم الی ه له ناو قوتابخانهكاندا سوكایهت 
ی
دهكرێتو بگره ب ه قسهی ههندێك له مامۆستایان خۆیان دهكرێن ب ه (مهزه) 
ناو ئیداره.
ههمیشه مێژووی ههرشتێك كۆمهڵێك سهرنجی له خۆیدا كۆكردووهتهوه ،ك ه
ی
ی وهك كایهیهك پهیوهست بهو واقیعه 
تایبهتمهندی خودی مێژوو خۆیهت 
مێژوونووسان نوسیویانهتهوهو بووه به مێژوویهك .سهرنجی ئێمه لێرهدا ل ه
ی دژی منداڵ گیرساوهتهوه .ههرچهنده
بارهی مێژووی منداڵهوه لهسهر توندوتیژ 
ی ئهو مێژووه بكهین ،بهاڵم
ئاسان نییه له وتارێكدا ئاماژه به وردو درشت 
ێ ئاكام نییه ،ئهویش لهبهر
پێموای ه بهدهستهوهدانی پوختهیهك لهو بارهیهوه ب 
دوو هۆكار :یهكهم /خستنهبهردهستی مهعریفهیهك لهو بارهوه لهگهڵ چهندان
نموونهی توندوتیژی دژی منداڵ له مێژوودا .دووهم /بهو هیوایهی ئهم بابهت ه
دهماری مرۆڤبوونمان بجوڵێنێت بهرامبهر ئهو كائینهی ڕۆژانه شاهیدی بێ ڕێزین
بهرامبهریان لهم كۆمهڵگایهدا.
ئهگهر مهبهستمان بێت سهرنجمان لهسهر بارودۆخی منداڵ چڕ بكهینهوه ب ه
ی مێژوو ،ئهوا زۆر زوو ئهو ڕاستیهمان بۆ دهردهكهوێت ،ك ه منداڵ ل ه
درێژای 
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ههموو كاتو سهردهمهكاندا له بهردهم ئهگهری توندوتیژیدا بووه ،ئهمیش لهبهر
ی گهورهكاندا بووه چ له ڕووی بایهلۆجییهوه
ی ههمیش ه له ژێر دهسهاڵت 
ئهوه 
ی كۆمهاڵیهتییهوه ك ه
ی خۆنهگرتوو و ناكامڵه ،چ له ڕوو 
بێت كه جهستهیهك 
ی پێگهیهك نهبووه له ئاست بوونه ئینسانیهكهیدا ،وات ه وهك مرۆڤێك
خاوهن 
ی
كه لهتهمهنی زووی ژیانیدایه .ههرچهنده زۆر لهگهڵ ئهو دهرئهنجامه ڕههایه 
ی لهسهر دهستدرێژیكردن ه سهر
دیمۆسدا نیم ك ه دهڵێت “مێژووی مرۆڤایهت 
مندااڵن بنیاتنراوه“ ،بهاڵم كاتێك به مێژووی منداڵدا دهچینهوه ،ههست دهكهین
بهشێك له ڕاستی تێدایه ،ئهم حوكمهی دیمۆس لهو گهڕانه بهردهوامهیدا
ی دهستدرێژكردن ه سهر مندااڵن كردویهتی ،ك ه
شێوهی وهرگرتوه ،كه بۆ مێژوو 
ی ئهو مێژووه .ئهو به وردبوونهوه ل ه
ی ڕوونو ئاشكرا دهرباره 
پڕه له نموونه 
مێژوو شهش دۆخ ( )Modeله شێوازی منداڵ بهخێوكردن دیاری دهكات ،ك ه
ی
ی گهشه 
ی ك ه به ڕێڕهو 
پێیوای ه ئهو شێوازه باوانهن بۆ ههموو ئهو گروپانه 
ی كهلتوریدا تێپهڕبوون .پێش ئهوهی بهو دۆخان ه
بارودۆخی منداڵێتیو گهشه 
ئاشنا بین ،پێویسته ناساندنێك بۆ لیۆید دیمۆس()Lloyd DeMause
ی
ی له بوار 
ی ئهمهریكییه ،ك ه به كارهكان 
ی كۆمهاڵیهتی 
بكهین .دیمۆس بڕیارێك 
ی ( )Psychohistoryناسراوه .ئهم بواره بریتییه ل ه
دهروونی مێژووی 
لێكۆڵینهوه ل ه جوڵێنهره دهرونییهكانی ڕووداوه مێژووییهكان .لهم بوارهشدا
ی ههراسانكردنی منداڵ
تیشكی خستووهته سهر خێزان ،منداڵێتی بهتایبهت 
ی تر .بۆ ئهم مهبهستهش دیمۆس نهوهد
()Child Abuseو چهند بابهتێك 
وتارو ههشت كتێبی نووسیوه.
بهگهڕانهوه بۆ ئهو شهش دۆخهی دیمۆس سهبارهت به منداڵ بهخێوكردن
ی سیستماتیكیانهتر دهگرێن ه بهر بۆ ئهوهی ل ه
دیاریی كردوون ،پێموای ه ڕێگهیهك 
ی
توندوتیژی منداڵ بدوێن لهو مێژووهدا ،ب ه تایبهتی مێژووی منداڵیش كه بۆ خۆ 
خاوهنی ههڵوهستهلهسهركردنه ،ل ه كاتێكدا ئهوهی بهدهست گهیشتووه سهبارهت
بهو مێژووه ،یان ل ه یاسا كۆمهاڵیهتیو كهلتوریو ئاینییهكانهوه دهستگیر بوون
كه چۆن ڕۆڵیان له چۆنیهتی ههڵسوكهوتكردن لهگهڵ منداڵدا ههبووه ،یان لهو
دیكۆمێنت ه تایبهتیانهی وهك نامهو یادگارییهوه لێرهو لهوێ دۆزراوهتهوه یاخود
لهو مێژووهوه دهستگیر بووه ،ك ه گهورهكان نووسیویانهتهوه.

ی چهندین
ی له سایه 
دۆخی منداڵكوژی ( :)Infanticide Modeمنداڵكوژ 
ی
ی ئهم دۆخ ه به را 
ی كۆمهاڵیهتیو ئاینیو خورافیدا كراوه .مهودا 
یاساو كۆد 
دیمۆس له سهردهمه كۆنهكانهوه دهستپێدهكاتو له سهدهی چواردهههمدا
كۆتایی پێدێت .ئهمه بهو مانایه نایهت ئیتر لهدوای ئهوه منداڵكوژییه نهبووه،
به پێچهوانهوه دیمۆس پێی وای ه ئهم دۆخ ه تا ئێستاش له فۆرمی جیاواز
جیاوازدا خۆی دهردهخاتهوه ،لهباربردنی منداڵ دیارترینی ئهو فۆرمانهیه .ل ه
ی
ی مندااڵنهوه تێبین 
نموونهكانی دیمۆسو چهند نووسهرێكی تری بواری مێژوو 
ی لهم دۆخهدا لهسهر دوو بناغ ه ئهنجامدراوه,
ئهو ڕاستیهمان كرد ،كه منداڵكوژ 
یهكهمیان بناغهیهكی كۆمهاڵیهتی كه بۆ جێبهجێكردنی ئهو یاسا باوه تهقلیدیان ه
بووه ،ك ه كۆمهڵو گروپهكان پهیوهست بوون پێیهوه ،جێبهجێیان كردووه.
ی كه قوربانیكردن دیارترین سیمای
دووهم لهسهر بناغهیهكی ئاینیو خوراف 
ی هیندو چیندا زۆر یاساو فۆرمی جۆراوجۆر ههبوون
بووه .ل ه شارستانیهتهكان 
بۆ كوشتنی منداڵ وهك ئهوهی منداڵهكه شێواوهو ل ه ڕووی ئابوریهوه گران
ی ئهوهی زۆر ب ه ئاسانی بڵێت ئهو منداڵهمان
بهخێو دهكرێت یان به پاساو 
ناوێت .بهههمان شێوه له سپارتادا مندااڵن لهالیهن لیژنهی گهوره پیاوانهوه
تاقی دهكرانهوه ئهگهر حوكمی شێواویان بهسهردا بدرایه ،ئهوا دهكوژران.
ی ناشهرعین .ڕیچار.
لهههندێ كۆمهڵگادا مندااڵن دهكوژران ئهگهر بزانرای ه منداڵ 
پ .ساڵهر ل ه كتێبهكهیدا بهناوی (باوك ساالری ،سامانو مردن له خێزانی
ی
ی باوكی ڕۆمانی ك ه دهسهاڵتێكی تاڕادهیهك بێ سنور 
ڕۆمانیدا) دهڵێت“ :وێنه 
ی
ێ بهخشراوه ،دهگهڕێتهوه بۆ سهردهمێكی دێرین ،بهتایبهت 
بهسهر ماڵدا پ 
موفهسیره یۆنانییهكان .دیۆنییس هالیكاتاسهس ئهو دهسهاڵتانهی ڕیز كردووه،
ی
كه ڕۆمیلۆس بهخشیونی به باوكان بهسهر منداڵهكانیانهوه ،ك ه دهسهاڵت 
ی له واڵتدا ,ههتا كوشتنی كوڕهكانیشیان.
زیندانیكردن ،لێدان ،هێشتنهوه 
ی
ی باوكی ڕۆم��ان�ی خستوهت ه دهقێك 
سێكستهس ئیمپریكۆس دهس �هاڵت � 
فراوانترهوه ,كۆنۆس بڕیاری كوشتنو تێكشاندنی منداڵهكانی خۆیدا ،سۆلۆن
ئهو یاسای بهخشیه ئهسیناییهكان ،ك ه ڕێگهی دا ب ه ههر كهسێك بۆ سهر
ی دێرینهوهو
ی سهردهم 
ی ساڵهر باسی دهكات له باره 
بڕینی منداڵهكهی“ .ئهوه 
ئهو یاسا كۆمهاڵیهتییه ڕۆمانیهش بهناوی دهسهاڵتی باوكهوه (Patria
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ی دهستدرێژیی
ی یۆنانیو ڕۆمانییهكان تهمهنی منداڵییان ل ه كهشێك 
منداڵ 
ی
ی ئاسایی الق ه دهكران ،وهك ئهوه 
سیكسیدا دهبرده سهر ،كچان بهشێوهیهك 
ی
ی داوهتهوه ،كه بهشێوهیهك 
ل ه مهشههدی زۆرێك ل ه شانۆ كۆمیدییهكاندا ڕهنگ 
ی
گاڵتهئامێزان ه خراوهت ه ڕوو و كچانی بچوك الق ه دهكرێن .ههریهك ه له دكتۆرهكان 
ی
ی مێینه پهرده 
یۆنانو ڕۆمان ئهوهیان ڕاگهیاندووه ،ك ه به دهگمهن مندااڵن 
ی عادهتی له الیهن
كچێنیان ههیه ...بهههمان شێوه كوڕهكانیش به شێوهیهك 
ی بۆ
باوكانهوه دهدران به هاوسێكانیان بۆ القهكردن .ئهم جۆره له دهستدرێژ 
سهر منداڵ ل ه سهردهم ه كۆنهكاندا زۆر باو بووه ،بهتایبهتیش له چینو هیندو
ی وهك
گروپ ه كۆمهاڵیهتیی ه ئهفریقیهكاندا .ئێستاش ل ه ههندی ل ه ههندێ شوێن 
ی
بایگا ( )Baigaله هیندستانو نیوجینی ( )New Guineaله ڕۆژئاوا 
ی له نێوان باوكو كچو دایكو كوڕو خوشكو براو
ئهفریقا ههر باوهو هاوسهرگیر 
تهنانهت له نێوان داپیرهو باپیرهو نهوهكانیشیاندا دهكرێت.

ی ب ه كوشتنی منداڵهكهی داوه لهگهڵ چهندین
 )Potestasههبووه ،ك ه ههق 
ی
یاسای كۆمهاڵیهتی تردا ،ڕێگ ه خۆشكهر بوون بۆ منداڵكوژی .لهسهردهم 
پێش ئیسالمیشدا لهناو عهرهبدا زیندهبهچاڵكردنی منداڵ ،بهتایبهتی ڕهگهزی
مێ ،تهقلیدێكی باو بووه .دیاره ئهمهش لهبهرزترین ئاستدا دهگهڕێتهوه بۆ ئهو
ی كچ له بهرامبهر كوڕدا زۆر لهوه بێ بایهختره ،ك ه
تهقلیده خێڵهكییه ،كه بوون 
ڕێگهی پێبدرێت بژی.
ی
كوشتنی منداڵ لهسهر بناغهی ئاینیو خورافی بهههمان شێوهی كۆمهاڵیهتیهكه 
ی ئهم دۆخهیه .شوێنهوارناسهكان قهبرستانێكیان دۆزیهوهتهوه،
ڕوویهكی دیار 
ی دهوترێت تۆفیت (The
ك ه سهر به قرتاجیهكانه“ ،ئهم قهبرستانه پێ 
ی 400
ی تێدا نێژراوه ل ه نێوان سااڵن 
ی  20،000گۆزه 
)Tophetو نزیكه 
بۆ  200پێش زاین .گۆڕهكان ئێسكو پروسكی منداڵیان تێدایه ،كه لهالیهن
ی
دایكو باوكیانهوه كراون به قوربانی ،بهشێوهیهك نهزریان دهكرد منداڵ 
داهاتویان ك ه لهدایكدهبێت ،بیكوژن ئهگهر خواوهندهكان یارمهتیان بدهن ،بۆ
نموونه بارهكهشتیهكانیان كه بار كرابوون ل ه كااڵو شتو مهك بگهنهجێ ل ه
بهندهره بیانییهكانهوه .ههندێك له گۆزهكان ئیسكو پروسكی منداڵی تازهل ه
دایكبووی تێدا بووه لهگهڵ ئیسكو پروسكی منداڵی دوو تا سێ سااڵن” .ئهم ه
جگ ه لهوهش چهندین جۆری خورافات له ناو خێڵو گروپهكاندا ههبوون بۆ
شهرعیهتبهخشین بهكوشتنی منداڵ وهك ئهوهی “گروپ ه ئهفریقیهكان باوهڕیان
ی دووان ه ڕۆحی خراپهو شهڕیان لهگهڵ خۆیاندا هێناوهو
وابووه كه مندااڵن 
دهیانكوشتن”.
ی كوشتنهكانیشهوه زۆر دڵڕهقانهو قێزهون بوون،
بهنیسبهت شێوازو چۆنیهت 
وهك فڕێدانیان بۆ ناو دهریاچهو ڕووبارهكان ،سهربڕینیان ل ه حاڵهتی قوربانیدا،
ی شارهكهدا مندااڵن كراونهت ه
ی جێركۆ (ئهریحای ئێستا) له كاتی بیناكردن 
له شار 
ئهساسی خانووهكانهوه ،بۆ ڕازیكردنی خواوهندی باران منداڵهكانیان ل ه ئاودا
خنكاندوه .بۆ ڕازیكردنی خواوهندی ئاگر منداڵهكانیان له ئاگردا سوتاندووه .بۆ
ڕازیكردنی خواوهندی ڕاوشكار منداڵهكانیان داوهته به تیر.
ی
كوشتنی منداڵ تاكه سیمای ئهم دۆخه نییه ،بهڵكو دیمۆس پێیوایه پهیوهند 
ی تره له دۆخی منداڵكوژیدا،
زایهندیی نێوان مهحرهمهكان ( )Incestنهریتێك 

ی
دۆخی دهستبهرداری ( :)Abandoning Modeههرچهنده له ڕوو 
زهمهنهوه دیمۆس ئهم دۆخهی له دوای دۆخی منداڵكوژی دیاری كردووه ،چونك ه
پێی وایه ههڵوێستی ئاینی مهسیحی له قهدهغهكردنی كوشتنی منداڵدا یارمهتیدهر
ی
ی ببینرێت ،بهاڵم دهستهبهرداربوون 
بووه بۆ ئهوهی ئهم دیاردهیه به ڕوون 
ی ههیهو زۆرجایش ئهم دۆخ ه
ی زۆر كۆن 
منداڵو جێهێشتنیو فڕێدانی مێژوویهك 
ی وابهستهی دۆخی منداڵكوژی بووه .چیرۆكه ئاینیو ئهدهبییهكان
به توند 
ی فیرعهونهوه
ی لهو بابهتهیان تێدایه ،ك ه “موسا لهالیهن كچهكه 
زۆر نموونه 
ڕزگار كرا .زۆر له خواوهندو پاڵهوانه ئهفسانهییو كالسیكییهكان له زیۆسو
ئۆدیپهسهوه بۆ ڕۆمیولهسو ڕیمۆسی دوانه ،دامهزرێنهری ڕۆما ،ك ه ههردووكیان
ی تر
لهالیهن گورگهوه دۆزراونهتهوهو شیریان پێدراوه“ .ئهمانهو چهندان نموونه 
ی ئهم جۆره له ههڵسوكهوت بوون لهگهڵ منداڵ لهكۆمهڵگاكاندا
بهڵگهی بوون 
بهشێوهیهكی بهرفراوان.
دهستبهرداربوونی منداڵ لهالیهن دایكو باوكانهوه ،فرۆشتنیانو ناردنیان بۆ
ی
بهخێوكهر یان دێرهكان یاخود بۆ مااڵن بۆ خزمهتكاریكردن بارودۆخێكی خراپتر 
نوێی بۆ منداڵ دروستكرد ،ك ه ئهویش ڕووبهڕووبوونهوهیان بوو به چهندهها
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ێ
ی لهالیهن ئهو كهسانهی كه بهخێویان دهكردن یان كاریان پ 
جۆری توندوتیژ 
ی قهدهغ ه
ی كوشتنی منداڵ 
دهكردن .جگه لهوهیش ،ئهگهر چی ئاینی مهسیح 
كرد ،بهاڵم له الیهكی ترهوه جۆره تێڕوانینێكی تری هێنایه ئاراوه سهبارهت
به منداڵ ،ئهویش ئهوهیه كه منداڵ ههڵگری ڕۆحێكی شهیتانیو گوناهكارهو
پێویست ه به زهبرو زهنگ لهگهڵیدا ههڵسوكهوت بكهین .ئهم تێڕوانینه داهێنانی
له دروستكردنی چهندان وهسیلهو ئامێری لێدانو سزادانی مندااڵندا كرد وهك
قامیش ،گورزه شوڵ ،ئهنگێزه (له شێوهی نهقیزهدا بووه زۆرجار ل ه دهست یان
ی
سهری منداڵ ئهچهقێنرا) زۆرجار لێدانهكان ئهوهنده توند بوون ،ك ه جهسته 
ی گشتی دهگمهن بوو
منداڵ سورو خوێناوی بووه .دیمۆس دهڵێت“ :ناڕهزای 
ههتا هیومانیستهكانو مامۆستایانیش كه ناوبانگێكی میهرهبانانهیان ههبوو،
ڕازی بوون بهو توندلێدانهی مندااڵن .ئهوانهیشی ههوڵی ڕیفۆرمیان دهدا ،تهنها
بۆ زیندووهێشتنهوهی منداڵ بوو”.
دۆخی دژیهك ( :)Ambivalent Modeئهگهر پێشتر دایكانو باوكان ل ه
ی
ی بریتییه ل ه ڕۆحێك 
بڕوایهكی ئاینییهوه پێیان وابووبێت كه منداڵ بهتهواوهت 
ی له تێڕوانینیاندا ڕوودهدات
شهیتانیانهو گوناهكار ،ئهوا لهم دۆخهدا گۆڕانكار 
ی كه بهشێوهیهكی دژیهك سهیری منداڵهكانیان بكهن ،واته بهشێوهیهك
بهوه 
كه الیهنی خراپهو چاكهشی تێدایه ،له دهرئهنجامی ئهوهشهوه خۆشهویستیو
ڕقیان بۆ دهردهب��ڕی��ن .لهم دۆخ �هدا فۆرمالیستهكانی كڵێسا دهستیانكرد
ی كردنهسهر
به ئاگاداركردنهوهی دایكانو باوكان ل ه دهستدرێژی سێكس 
منداڵهكانیان .دیمۆس ئاماژه بهوهدهكات كه زۆرێك له دایكان بڕیاریاندا چیتر
خۆیان منداڵهكانیان بهخێو بك هنو نهینێرن بۆ هیچ شوێنێك ،ئهم بڕیاره بووه
هۆی ئهوهی باوكان سكااڵی ئهوه بكهن ،ك ه سنگی هاوسهرهكانیان بۆ ئهوان
ی ئهوهیان
دهگهڕێتهوه نهك منداڵهكانیان ،بهاڵم ئهو دایكانه بهزیرهكانه پێشنیاز 
بۆ باوكان كرد ،كه پێویست ه ڕێگهی ئهوهیان پێ بدرێت منداڵهكانیشیان ل ه
ی لهم دۆخهدا ههندێك له خۆشهویستی بۆ منداڵ گهڕایهوه،
ئامێز بگرن .ئهگهرچ 
ی كه پێشتر منداڵی تێدا بوو ،چونك ه ب ه
ی نهبوو لهو بارودۆخه 
بهاڵم هیچ خاڵ 
ی
ی ئهو پاساوه ئاینیان ه نهدهكێشێنران ،كه بووبوون به تهقلیدێكو حهق 
ئاسان 
382

دهدا به توندوتیژی دژی مندااڵن وهك ئهوهی منداڵ خهتاكارهو تهنها سزادان
سنورێك بۆ خهتاكاریهكانی دادهنێت.
ی خۆسهپێن ( :)Intrusive Modeدیمۆس پێی وایه ئهم دۆخ ه ل ه
دۆخ 
سهدهی ههڤدهوه بهتایبهت له ئینگلستانو ئهمریكاو فهرهنسا دهستپێدهكات،
ی
كه منداڵ تێدا كهمتر وهك پرۆجێكشنێكی ترسناك دهبینرا .سیما دیارهكان 
ی
ی بوو له ترساندنی منداڵ به خێوو گیانداری خهیاڵ 
ی لهم دۆخهدا بریت 
توندوتیژ 
ترسناك له بری لێدانیان به قامچی ب ه شێوهیهكی بهردهوام .نموونهكانی ئهم
ی كۆمهاڵیهتیو ئاینیهوه هاتبوو ،بۆ نموون ه
ی كهلتور 
سزادانهش له پێشخانێك 
ی
ی گهوره لهسهر جێگهی منداڵ یاخود سوتاندن 
ترساندنیان به ڕهسمی سهگێك 
ی
له ئاگری دۆزهخ ...هتد .لهخشتهبردنی سێكسی یهكێكی تره له سیماكان 
ی كۆمهاڵیهتی دروست بوو،
توندوتیژی لهم دۆخهدا ،بۆ ئهم مهبهستهش ڕێكهوتنێك 
ی نهبوون پیاوان ههڵسوكهوت لهگهڵ كچان بكهن بهو بیانوهی ئاگاداریان
كه ڕاز 
دهكهن ,وه بهكارهێنانی كوڕ بۆ جنسبازی قێزهون كرا ،ههرچهنده لهالیهن
ی
كهمینهیهكهوه ههر بهنهێنی ئهنجام دهدرا .سهرهڕای ئهو جۆرانهی توندوتیژ 
كه باسكران ،دیارترین ئهو سیمایهی كه ئهم دۆخهی زۆرتر پێ دهناسرێتهوه،
بهندكردنی منداڵه له ژوورێكی تاریكی بچوكدا بهمهبهستی سزادانی .ئهم
بهندكردنهش زۆرجار چهند سهعاتێك بۆ چهند ڕۆژێكی دهخایهند بێ خواردنو
ی باڵهخانهیهكی تازهدا
ی ل ه كاتی سهیركردن 
ی فهرهنس 
ئاو .كوڕێكی پێنج سااڵن 
ی
لهگهڵ دایكیدا دهڵێت“ :نا دایه ،ئهم تهالره گونجاو نییه :ژووری بچوكو تاریك 
تێدانییه! دهتوانیت بمخهیته كوێوه كاتێك هارو هاجیم كرد؟
دۆخی بهكۆمهاڵیهتیكردن ( :)Socializing Modeدیمۆس بهم شێوهی ه
ی
باس لهم دۆخه دهكات“ :دۆخی بهكۆمهاڵیهتیكردن هێشتا مۆدێكی سهرهك 
گهورهكردنی منداڵه له نهتهوه ڕۆژئاوایهكاندا ،ك ه تێیدا وهسفی دایك كراوه
وهك ڕاهێنهرێك ،باوكیش وهك بهخشهرو پارێزهر ،منداڵیش وهك كهسێك
ی
ی دایكو باوك 
ی له مۆدێلی باشێت 
به هیواشی دروست دهكرێت بۆ ئهوه 
ی خێزان له ڕووی پێكهاتهوه بریتی بووبێت
بچێت” .ئهگهر پێشتر پێناسه 
ل ه دایكو باوكو منداڵو له ڕووی كۆمهاڵیهتیشهوه دایكو باوكو خێزانیان
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ی
كۆنترۆڵ كردبێت ,ئهوا لهم دۆخهدا منداڵیش دێته ناو هاوكێشهكهوه بۆ ئهوه 
مافی كۆمهاڵیهتیبوونی پێبدرێت ،ئهم مافهش لهو خولیایهوه سهرههڵدهدات،
ی كهسێكیان ههبووه ،ك ه له خۆیان
كه دایكانو باوكان خواستی دروستكردن 
بچێت .زۆر له له ههراسانكردنهكان ل ه ناو ماڵدا لهالیهن دایكانو باوكانهوه بهرهو
ی تردا دهكرا .بۆ نموونه له قوتابخانهكاندا
كهمبوونهوه چوون ،بهاڵم ل ه شوێنهكان 
ی پاشهوهی منداڵ دهكرا به ڕووتیو زۆر
ی شههوانیانه قامچیكاری 
بهشێوههیهك 
ی گهورهترو مامۆستایانهوه بێزار
بهتوندی ,یاخود زۆرجار لهالیهن مندااڵن 
ی نهبنهوه
دهكران .زۆرجار ههوڵ ههبوو بۆ ئهوهی مندااڵن ڕووبهڕووی توندوتیژ 
ی
لهناو قوتابخانهدا ،بهاڵم ههندێ جار لهالیهن دایكانو باوكانهوه بهرههڵست 
ئهم ههواڵن ه دهكرا .ئهمهش لهو بڕوایهوه بوو ،كه بهكارهێنانی زهبرو زهنگ دوا
ڕێگاچارهیه بۆ بهكارهێنانی منداڵ بهو شێوهیهی گهورهكان دهیانهوێت.
دۆحی یارمهتیدان ( :)Helping Modeلهتێڕوانینی دیمۆسهوه ئهم دۆخ ه
لهناوهڕاستی سهدهی بیستهمهوه دهستی پێكردووه كه “كهمینهیهكی دایكانو
باوكان ههوڵی یارمهتیدانی منداڵهكانیان دهدهن بۆ ئهوهی بگهن به ئامانجهكانی
خۆیان لهههر قۆناغێكی ژیاندابێت لهجیاتی بهكۆمهاڵیهتیكردنیان بۆ ئامانجی
گهورهكان“ .تایبهتمهندی ئهم دۆخ ه بریتی ه له هاوسۆزیكردنی منداڵ بۆ گهیشتن
به خواستهكانیان لهالیهن دایكو باوكهوه ,گفتوگۆی دووالیهن لهگهڵیان,
لێبوردهییو دڵفراوانی لهوهرگرتنی ڕاكانیان ,ئهمهش وای كرد منداڵ زیاتر
گهشهبكاتو خۆی بڕیاردهری ژیانی خۆی بێت له جیاتی ئهوهی بههایهكی”چاك”
لهتێڕوانینی دایكانو باوكانهوه بهسهریاندا بسهپێنرێت له ڕێگهی لێدانو زهبرو
زهنگهوه.
ههرچهنده لهم دۆخهدا گۆڕانكارییهكی گهورهو دروست ل ه تێڕوانینی گهورهكاندا
هاته ئاراوه بهرامبهر مندااڵن ,بهاڵم بهداخهوه هاوكات بوو لهگهڵ پڕ كارهساتترین
بارودۆخی مرۆیی ،ك ه ههردوو جهنگه جیهانییهكه لهگهڵ خۆیاندا هێنایان .ئهو
كارهساتان ه تهنها مندااڵنی نهگرتهوه ،بهڵكو گهورهكانیشی گرتهوه .لهكاتێكدا
پێویست ه ئهوهمان لهبیرنهچێت ك ه ل ه ئهگهری ڕودانی ههركارهساتێكدا منداڵ
قوربانی یهكهمه ،چونك ه لێكدانهوهی عهقڵیی نیی ه بۆ ئهو قهیرانهی تێیدهكهوێت
بۆ ئهوهی خۆی لهگهڵیدا ڕابێنێت.

دهبینین پلهبهندی دیمۆس بۆ مێژوو سهبارهت به شێوازی بهخێوكردنی منداڵ
له دۆخێكی زۆر كارهساتبارهوه دهستپێدهكات ،كه دۆخی منداڵكوژییهو ب ه
دۆخێكی هیوابهخش كۆتایدێت ،كه دۆخی یارمهتیدانه .ناكرێت ئهم هیوای ه بكرێت
به پێوهر بۆ ئهوهی بارودۆخی ئێستای منداڵی پێ بپێوین ,چونك ه ههروهك
دیمۆس خۆیشی ل ه وهستانیدا لهسهر ههر دۆخێك جهخت لهوه كردوهتهوه
كه ئهو شێوازانهی توندوتیژی له ئێستاشماندا ههر بهردهوامن .سهرهڕای ئهو
بهڵگانهشی ئهو ههیهتی ،بهاڵم ئێمه لێرهدا تهنها ئاماژهیهكی كورت دهكهین
بۆ ئهو ڕاپۆرته جیهانیهی كه لهسهر توندوتیژی دژی مندااڵن كراوه له ساڵی
 2006لهالیهن نهتهوه یهكگرتوهكانهوه بۆ سهلماندنی ئهم ڕاستییه.
ڕاپۆرتهكه ئاماژه بهوه دهكات كه له سهرتاسهری جیهاندا جۆرهها توندوتیژی
دژی منداڵ دهكرێتو سهرچاوهكهشی له كۆمهڵگه جیاوازهكاندا ,ل ه ماڵو ناو
خێزانهكاندا ,له قوتابخانهو شوێنه پهروهردهییهكاندا ,ل ه دامهزراوه دادوهریو
سهرپهرشتیارییهكاندا ,له شوێنی كاردایه .لهو داتایهی ڕاپۆرتهك ه خستویهتی ه
بهردهست ،ههموو ساڵێك  50,000منداڵ ل ه جیهاندا دهكوژرێن ،ك ه
ئهمهش هیچ نیی ه جگ ه له دریژكراوهی دۆخی منداڵكوژی .یاخود  1,2ملیۆن
منداڵ له جیهاندا قوربانی كردهی بازرگانیكردن به مرۆڤن ،ك ه دهكرێت لێرهدا
بپرسین كێ رێگهیدا ئهو مندااڵنه بازرگانیان پێوهبكرێت ئهگهر دایكانو باوكان
دهستبهرداریان نهبووبن؟ نزیكهی  200,000,000منداڵ له ژێر تهمهنی
ههژدهسااڵنهوه قوربانی ههراسانكردنی سێكسین تهنها له ساڵی  2002دا,
لهكاتێكدا ئهم جۆره له توندوتیژی وات ه ههراسانی سێكسی ل ه ههموو دۆخهكاندا
به پلهو شێوازی جیاواز دووباره بووهتهوه .ههروهها ڕاپۆرتهكه پێماندهڵێت
له  80%بۆ  90%ی مندااڵن له جیهاندا موعهرزن بۆ سزای جهستهیی,
سێیهكی ئهو مندااڵنهش ب ه شت لێیان دهدرێت ,ڕێژهی ل ه  20%بۆ 65%
ی مندااڵن ئاماژه بۆ ئهوه دهكهن ،كه قوربانی خۆسهپاندنو سزادانن لهالیهن
مامۆستایانهوه چ به دهمی بێت وهك جوێنو قسهی ناشیرین ،چ سزای جهستهیی
بێت به ههموو شێوازێك .ئهمانهو چهندین چیرۆكی كارهساتاوی پێماندهڵێن
هێشتا مندااڵن ل ه مهترسیدان.
جگه لهو داتایهی ڕاپۆرتهكه خستویهتیه ڕوو كه بێگومان ئهم ههرێمهی
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خۆشمان بهدهرنییه لێی ,پێموای ه ئهم جۆره ڕاپۆرتانه هێشتا ناتوانن دهرك ب ه
ڕووی ڕاستهقینهی ئهو واقیعه بكهن ،ك ه منداڵی تێدا دهژی له كۆمهڵگایهكهوه
بۆ كۆمهڵگایهكی تر به ڕهچاوكردنی جیاوازیی كهلتوریو كۆمهاڵیهتیو شێوازی
تێڕوانین بهرامبهر منداڵ ,چونكه زۆرن ئهو شێوازانهی توندوتیژی ،ك ه تا ئێستا
لهناو ماڵو خێزانهكاندا ماون بهشێوهیهكی نهێنیو ب ه هۆی دیسپلینی توندی
خێزانییهوه پهرده پۆشكراون ,یاخود بوونی خراپی مامهڵهكردن وهك ههراسانی
جهستهییو دهروونیو سێكسی لهناو قوتابخانهو شوێنه پهروهردهیهكاندا لهالیهن
مامۆستاو سهرپهرشتیارانهوه .به سهرنج له كۆمهڵگای كوردی ,من سورم ل ه
سهر پێداگری لهوهی گهلهكۆمهیهك له دژی منداڵ لهالیهن خێزان ,بهتایبهتی
دایكو باوك ,مامۆستاو حوكمهتو سیستهمی پهروهردهوه ههیه ،ههریهكهیان
به هۆكاری جیاواز ,گهر دایكو باوكو مامۆستا بههۆی نهبوونی مهعریفهیهكی
پێویستهوه بێت بۆ دنیای منداڵ ،ئ�هوا حكومهتو سیستهمی پ �هروهرده
بههۆی بێدهربهستیو كهمتهرخهمیو نهبوونی میتۆدی شیاوهوهیه بۆ چۆنیهتی
پهروهردهكردن ومامهڵهكردن له گهڵ منداڵدا.
گهورهترین كێشهی دایكانو باوكانی ئێمه ئهوهی ه هێشتا له دۆخی بهكۆمهاڵیهتیكردنی
منداڵدان ,ئهو دۆخهی دیمۆس باسی دهكات ،دایكان وباوكان منداڵ بهشێوهیهك
بهخێودهكهن ،كه جێگرهوهی خۆیان بێت ,واته ئاراستهكردنی منداڵ بهههموو
خهون و خهیاڵ ه مندااڵنهكهیهوه بۆ ئامانجی گهورهكان ،لهكاتێكدا منداڵ خاوهنی
جیهانێكه زۆر جیاوازتر له جیهانی گهورهكان .لێرهدا منداڵ بۆ ئهوهی بهو ئامانج ه
( )goalبگات ،كه گهورهكان بۆیان دیاری كردووه ،دهبێت ب ه توندوتیژی
لهبهرامبهردا باجهكهی بدات .دهستهواژهكانی “عاقڵ به!” “ ,ببه بهپیاو!” ب ه
ڕوونی دهرخهری ئهو واقیعهن .سهبارهت به مامۆستایش ،ههمیش ه ئهوهم وتووه
ههرچهنده هاتنه ئارای بیری فێركردنی منداڵ لهالیهن فێركارهوه كه پێویست
بووه فێری بكات ب ه ههر نرخێك بوبێت ،چهندین جۆری مامهڵهكردنی توندی
لهگهڵ خۆیدا هێناوه ,بهاڵم ب ه دهركهوتنی فۆرمی تهواوی ئێستای قوتابخان ه
مامۆستا بوو به بهشێك له توندوتیژی دژی منداڵ كه جۆرهها شێوازی سزادانی
جێبهجێكردووه .واته دهكرێت بڵێین ئهگهرچی قوتابخانه هیوایهك بوو بۆ منداڵ
تێیدا فێربێتو له رێگایهوه خهونهكانی خۆی بهدی بهێنێت ,ب ه ههمان شێوه بێ

هیوایش بوو بۆی ك ه جگه له دایكو باوك كهسێكی تر پهیدا دهبێت ك ه حهقی
ئهوهی ههیه لێیبداتو توندوتیژی لهبهرامبهردا بنوێنێت .ئێستا له كوردستاندا
پشكی مامۆستا لهتوندوتیژی دژی مندااڵن كهمتر نییه له پشكی شێر .ڕۆژان ه
له ناو قوتابخانهكاندا كارهسات ڕوودهدات :مندااڵن ڕووبهڕووی دهستدرێژیو
لێدانو ههراسانكردن دهبنهوه .زۆربهی جاریش دایكانو باوكان خۆیان هاندهری
توندوتیژین لهالیهن مامۆستاوه بهرامبهر منداڵكانیان بكرێت ,چونك ه ئهوهندهی
به مامۆستا دهڵێن “منداڵی خۆتانه لێیان بدهن” ئهوهنده نههاتون سكااڵ ل ه
دهست مامۆستایهك بكهن ،كه توندوتیژی ل ه بهرامبهر منداڵهكانیاندا كردووه.
بێدهنگبوونی ئهو دایكو باوكهی كه منداڵهكهیان ئهوپهڕی سوكایهتی پێكرا
لهالیهن مامۆستایهكهوهو به دهنگو ڕهنگهوه باڵوكرایهوه ،نموونهیهكی ڕوونه.
لهوهش ترسناكتر ههندێك لهو دایكو باوكانهی دهڕۆن بۆ قوتابخانه بۆ سۆراخی
منداڵهكانیان ,ئامۆژگاریهكی زۆر ترسناكی مامۆستاكان دهكهن بهوهی ك ه
دهڵێن“ :گۆشتهكهی بۆ ئێوهو ئێسقانهكهی بۆ من” .لهبهرامبهریشدا زۆرێك ل ه
مامۆستایان گوێیان سوك ه بۆ بیستنی ئهم ئامۆژگارییه ،سهرهڕای ئهوهی ل ه
سیستهمی نوێی خوێندندا توندوتیژی بهرامبهر منداڵ یاساغكراوه .جگ ه لهوهش
تهفسیرێكی ههڵهو بێ مانا بۆ یاساغكردنی لێدانو توندوتیژی ،ك ه لهسیستهمی
نوێدا هاتووه ،كراوه له الیهن مامۆستایانهوه بهشێوهكی گشتی ،گوای ه لێدان
تهنها دارو بهكارهێنانی دار یاساغكراوه .ئهگهرچی ههندێ له مامۆستایان ههتا
ئێستا داریش بهكاردههێنن ,بهاڵم دهتوانم بڵێم ئهوانی تر داهێنانیان لهشێوازی
سزادانو ههراسانكردندا كردووه لهوهتهی ب ه تهفسیری خۆیان لێدان ب ه دار
یاساغكراوه .كێ بهرپرسه لهوهی یاساغكردنی توندوتیژیو مامهڵهی خراپ ل ه
ناو قوتابخانهكاندا بهو شێوهیه تهفسیر بكرێت؟ ئهگهر پێمان وابێت ب ه پلهی
یهك مامۆستایه بههۆی بوونی مهعریفهیهكی الواز لهبهرامبهر وهها پرسێكدا,
ئهوا به پلهی دوو پهروهردهیه كه دامهزراوهیهكی حكومییه.
ئێستا با سهرنجهكانمان ل ه سهر كۆمهڵگای كوردی بۆ هاوكێشهكه كورت
بكهینهوه :جگه لهوهی دایكانو باوكان لهناو خێزاندا چهندین جۆری توندوتیژی
له دژی منداڵهكانیان بهكار دههێنن ،هاندهری مامۆستایانیشن بۆ ئهوهی
توندوتیژی بهرامبهریان بهكاربهێنن ،له كاتێكدا مامۆستایان خۆشیان سهرچاوهی
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خۆپیشاندان :ئهو “گهرمیان”هی که فریادرهسێک
نییه ل ه مهرگ رزگاری بکا

ههندرێن

“دهستهاڵتهکان پڕ به زاریانهوه لهسهر چاکه و خراپهدا درۆ
دهکهن”
نیتش ه “زهردهشت ئهوهای گوت”
خۆپیشاندانهکانی کوردستان دوو مانگ زیاتر بهردهوام بوو .دیاره
له ماوهی مانگێکدا دوو دهسهاڵتی دیکتاتۆر ،تونس و میسر ئاوابوون
و ههنووکهش خهریکه زۆرێک له دهستهاڵته ستهمگرهکانی عهرهب
دابڕمێن و جیهانی ڕۆژههاڵت وهربچهرخێت ،کهچی دواجار ئهو
خۆپیشاندانهی کوردستان له ههمبهر قوربانییهکانیدا ،نهیتوانی
دهستکهوتێکی چاوهڕوانکراوی ههبێت .دیاره مهبهستم ئهوه نیی ه
ک ه دهبوو ئهو خۆپیشاندان ه لهو ماوهیهدا حکومهت بڕوخێنن،
چونکه خودی خۆپیشاندهران مهیلی ڕووخاندنی ئهو حکومهت ه
نهبوو ،بهڵکه داوایان ل ه حکومهتی ئهو یهکێتیی و پارتی دهکرد
چاکسازیی لهو سیستهمه گهندهڵهی خۆیاندا بکهن .دواجار ئهو
خۆپیشاندانه ب ه زهبر خامۆشکرا و ئهو حیزبانهش وهعدیان دا،
چاکسازیی بکهم .ههر چۆنێک بێت ،تا دهسهاڵتدار قسه و وهعدی
سهر زارهکیی نهکات به کرده ،ناکرێ متمانهی پێبکرێت .قس ه ک ه
نهبوو به کرده ،بههای بۆ ژیانی خهڵکیش نییه.
نده له دهستپێکی خۆپیشاندانهکانهوه ،به هۆی ئاڵۆزی
ههرچه 
ژیان و گرفتی تایبهتی خۆمهوه ،نهمتوانی له کاتی خۆیدا منیش
وهک هاوزمانێک لهو گهنجانه لهو دوورییهوه بیرکردنهوهی خۆم
به زمان بهێنم .لێ له کاتی خۆپیشاندانهکاندا نووسینگهلێکی
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جیاوازی ڕۆژنامهوانیم لهسهر ئهو خۆپیشاندانانه خوێندهوه .دیاره زۆرینهی ئهو
نووسینان ه ههواڵ ئاسا ،پهیام ،ههڵوێست نیشاندان ،پهخشان ،سۆزنیشاندان
بوون و ههندێکیشیان دژایهتیکیردن و ب ه کهمگرتنی ئهو خۆپیشاندانان ه بوون
 ،کهمێکیش لهو نووسیانه لێکدانهوهی ورد و بێالیهنانه بوون .ههڵبهت ل ه
ڕۆشنبیریی ئێمهدا به دهگمهن نووسینی بێالیهن (نیوترال) ،بابهتی (ئۆبێکتیڤ)
دهنووسرێت ،چونکه کۆمهڵگهی ئێمه ،هێشتا له دۆخی خێڵ و حیزبساالرییدا
قهتیسماوه.
ههڵبهت ه من ههر له سهرهتاوه الم وابوو که خۆپیشاندان له کوردستاندا وهک
تونس و میسر سهرتاسهری نابێت .ئهمهش نهک لهبهر ئهوهی ،وهک مێدیای
بێالیهنی کوردیی دهیانگوت ،له دهڤهری ژێر “دهسهاڵتی سهوز” ئازادی ههی ه و ل ه
ژێر “دهسهاڵتی زهرد”دا نییه ،یانیش گهندهڵیی له ژێر دهسهاڵتی ئهویان زۆرتره
لهمهی تریان کهمتره .ههروهک ب ه هۆی ئهوهش نهبوو که گوایه کوردستان ل ه
ڕووی ئازادیی و بێکارییهوه له تونس و میسر جیاوازه ،یان کوردستان دهوڵهت
نییه ،حکومهتیلهیهک ه به دوژمنی جیاوازهوه گهمارۆدراوه .لهوهش خۆشتر،
یان گوایه خهڵکی سلێمانی ئازایه و خهڵکی ههولێر و دهۆک ئازا نین و ...
تاد .نهخێر .ڕاستییهکهی ،به ڕای من ،ئهوهیه ،چونک ه له کوردستاندا ،ب ه
واتای نوێباو “مۆدێرن”ی ،جڤاکێک نییه که ناوی جڤاکێکی سڤیلی یهکگرتووی
کوردستان بێت .جڤاکی کوردستان زۆر ئاڵۆز و لێکپچڕاوه :وێڕای ئهوهی ک ه
بهشێکی فرهوان له دهڤهرهکانی کوردستان ،کهرکوک ،مهخمور ،گهرمیان و
موسڵ له ڕووی ئیدارییهوه سهر به کوردستان نین ،هاوکاتیش ئهو سێ شارهی
ک ه سهر له ڕووی فهرمییهوه سهر به کوردستانه ،بهسهر دوو جۆر ل ه حکومهت
یان دوو حیزب دابهشکراوه .هاوکاتیش لهو کوردستانهدا کۆی خێڵهکان ل ه
دهسهاڵتی سروشتی ،ل ه سهرۆک خێڵی خاوهن چهندین خێڵ و دۆنم زهوییهوه
گوازراونهتهوه ناو دوو حیزبی دهستهاڵتدار :یهکێتیی و پارتیی و چهند حیزبی
بێدهسهاڵتهوه .ئهو خێاڵنهش بوونهته جومگهی سهرهکی ئهو دهسهاڵته .ئهو
دوو حیزبهش به ئاوهزی ئهو خێاڵنهوه ،چهندین دهسهاڵتیان لهناو پهیکهرێکدا
بهناوی حکومهتی کوردستانهوه پێکهێناوه .بۆی ه ئهوهی حوکمی کوردستان
دهکات تهنیا دوو حیزب نین ،بهڵکه چهندین هێز و سهرۆک خێڵی خاوهن
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میلیشیاش ههن ک ه ب ه پاڵپشتی ئهو حیزبه دهسهاڵتدارانهوه خاوهن دهسهاڵتی
تایبهتن .لێرهوه ئهوهی که ئهو حکومهت ه ل ه سیستهم ،دیوهخان و دروشمهکانی
خێل جیا دهکاتهوه ،کۆمهڵێ کۆمپانیا ،داودهزگا ڕێکخراو ،دروشم و قسهی
هاوسهردهمی وهک :ڕێکخراوی مهدهنیی ،پهرلهمان ،بارهگای حیزبهکان ،مێدیا
و  ...تاد .ههڵبهت لهناو ئهو حیزبان ه و حکومهتی کوردستاندا ،کهسگهلێکی
دلسۆز و پهرۆشخۆر ههن و هاوکاتیش ئهو حکومهته کۆمهڵێ کاری باشیشی
کردووه .ههروهک که ئاماژه به دیاردهی خێڵهکیی و خێڵ دهکهم ،مهبهستم
بێڕێزیکردن نیی ه به ژیانی خێڵ ،وهک خۆی ،له شوێن و سروشتی خۆیدا ،بهڵک ه
مهبهستم ئهوهیه ک ه ئهو حکومهته به ئاوهزی خێڵ بهڕێوه دهچێت نهک خێڵ
وهک خۆی .خیڵ خۆی قۆناغێکی نهفراژوو ،نامهدهنیی ه له قۆناغێکی دیرۆکیی
کۆمهڵگهدا .کهواته ،ئهگهر جڤاکی کوردیی و حکومهتهکهی کوردستان سڤیل
بن ،ئهوکات ه ئاوهزی خێڵهکیی ناتوانێت کۆمهڵگهی سڤیل بهڕێوه ببات.
ههڵبهت ه کۆمهڵگهی کوردستان ،به هۆی ژێردهستییهوه ،له دۆخی جڤاکێکی
خێڵهکییدا قهتیسماوه ،بۆیه هاوواڵتییانی کورد هێندهی پابهندن به خێزان،
خێڵ ،حیزب و دهڤهرن ،ئهوهنده پابهندن نین ب ه نیشتمانو کۆمهڵگه .مخابن
اڵته
دوای ڕاپهڕینی بههاری 1991دا ئهو دوو زلحیزبه و حیزبه بێدهسته 
کوردییانه له بری ئهوهی ههوڵبدهن خهڵک بهرهو ژیانی سڤیل و نهتهوه و
نیشتمان پهروهرده بکهن ،که ئهمه ئهرکێکی بنهڕهتی حکومهتێکی هاوسهردهمه،
کهچی ئهو حیزبان ه به شهڕیی خۆکوژیی و سیاسهتی گهندهڵییانهوه ،ئهو ئاوهزه
خێڵهکییهیان قووڵتر کردهوه .له دوای ئهنفالهکانهوهخهڵک به هۆی وێرانبوونی
دێهات و نهمانی ژیانی کشتوکاڵییدا ڕووی��ان کرده  شار و شارۆچکهکان،
بهمجۆره ئهو پابهندبوون ه له پابهند بوون به خێڵ و دهڤهرهوه بوو به پابهند
بوون به دهسهاڵتدارانی دوو حیزب نهک خودی حیزب و حکومهتهوه .بهمجۆره
ئهو سهرۆک و خێڵ و سهرۆک جاشان ه لهناو شارهکاندا بوون به خاوهن دیوهخان
و دهمڕاستی خێڵهکان .ل ه ئاکامی ئهو گۆڕان ه نهرێنییهدا نهک ههر ئهو ڕایهڵ ه
باریکهی نێوان هاوواڵتیانی دهڤهرهکانی کۆمهڵگه و بههای نیشتما ن پچڕا ،بهڵک ه
ههستی خهڵکی کوردستان له پهرۆشی بۆ بهرژهوهندیی گشتیی و کێشهی
کوردایهتییهوه بوو ب ه پهرۆشی ئابوورییهکی ههرزان؛ له پاره کهڵهکهکردن،

خانووی بهرز ،ئۆتۆمبیلی دوا مۆدێل و کااڵخوازیی کورت بووهوه.
ل ه ئاکامی ئهو دۆخه جڤاکی-ئابوورییه و شهڕی ناوهخۆ ل ه نهوهدهکاندا
کوردستان بهسهر سێ دهڤهردا دابهش بوو :بادینان ،ههولێر و سلێمانی .ڕاستت
دهوێ بادینان ل ه ئاستی فهرههنگی-زمان ،جوگرافی ،جڤاکیی و ئابوورییهوه
هێندهی پهیوهندی ڕوحیی و کولتووریی لهگهڵ موسڵ و تورکیادا خۆشه هێنده
لهگهڵ ههولێردا خۆش نییه ،ئهوه له سلێمانی ههر بگهڕێ .ب ه کورتی بادینان
تهنیا پهیوهندییهکی ڕووکهشی ئیداریی و حیزبیی لهگهڵ ههولێردا ههیه.
ههولێریش ل ه نهوهدهکاندا ،به دهستی شهڕی حیزبهکانهوه له سلێمانیی و
دهڤهرهکانی تردا دابڕاوه .لهوهش زیاتر ،ههولێر به هۆی قووڕسایی شهڕی نێوان
حیزبهکان ل ه نهوهدهکاندا ،ل ه ئاستی دهروونیی ،جڤاکیی و ویستهوه چهندین
ههنگاو بۆ داوهوه گهڕایهوه .ل ه ئاکامی ئهمهدا نهریته کۆن ،ڕوو کردن ل ه
ئیسالم و  ...تاد ،بااڵدهست بوون .ئاخر ل ه نهوهدهکانهوه به هاوکاری پارتیی
و یهکێتییهوه مزگهوت دروستکردن له ههولێر بوو به بازاڕێک .ئهو دوو حیزب ه
ڕێگهیان بهو لۆرت و دهوڵهمهندان ه دا که ل ه بری باجدان ب ه حکومهت ،مزگهوت
دروست بکهن .ئێستاش له ژێر دهسهاڵتی پارتیدا سوپایهک مهال وهک پیش ه
مووجه وهردهگرن و کراون به دهمڕاستی خهڵکی ههولێر.
به دهم ئهو وێرانکارییانهوه ،دهڤهری گهرمیان ،شارۆچکهگهلی وهک ڕانیه و
قاالدزێ هێندهی لهگهڵ فهرههنگ و نهریتی جڤاکیی و فهرههنگی سلێمانی نزیکن
هێنده لهگهڵ ههولێر نزیک نین .لهوهش بترازێ ،سلێمانی له ڕووی ئابووریی
و فهرههنگییهوه زیاتر وابهستهی کولتووری ئێرانه .ئهو وابهستهبوونهش ،ل ه
عهشقی فێربوونی زمانی فارسی ،الساییکرنهوهی ئهدهب و گۆرانی فارسی،
زۆرینهی خۆراک ،کهرهسه و پۆشاک ،کورتدهبێتهوه .ههولێریش وابهستهی
فهرههنگ و ئابووریی دوبه و تورکیایه ،ک ه له الساییکردنهوهی بازاڕ ،ل ه سبهینێ
و تا ئێواره به دوای پاره ڕاکردن ،ههروهک بههای ژیان تهنیا له پارهدا بێت،
خانووی بهرز ،هونهری بهرخۆر ،بهزم و ئاههنگدا ،کورتدهبێتهوه.
لهبهر ئهو هۆکارگهل و چهندین هۆکاری دیکهوه دۆخی ههولێر زۆر جیاوازه ل ه
سلێمانیی و دهۆک ،ههروهک به پێچهوانهشهوه .من که باس لهو جیاوازییانهوه
دهکهم ،مهبهستم تێگهیشتنه له ناوکۆیی (کۆنتێکست)ی جڤاکی کوردستان ،ئهو
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پهیوهندییه مێژوویی ،ئابووریی و کولتوورییانهی که پهیوهندییهکانی دهستهاڵت
دیاریدهکات نهک کردنی جیاوازیی کولتووری شارێک به پێوانه ،نۆرمێک و
سهپاندنی وهک ڕاستییهکی ڕهها .چونکه له کاتی ئهو خۆپیشاندانهدا زۆرێک
لهو نووسهرانهی سهر به سلێمانی که گوایه “داهێنهر و دهگهنن” خهریکی
ئهوه هۆکاری نهبوونی خۆپیشاندان له ههولێر و دهۆکدا ،به “ترسنۆکی” ی
و “ناڕۆشنبیریی” ئهو دوو شارهوه گرێبدهن .بهمهش جیاوازی سلێمانی وهک
پێوانهیهک بۆ ئازایهتیی و ڕۆشنبیریی بوون بسهپێنن .دیاره که خۆپیشاندان
له سلێمانیی و گهرمیاندا پهیوهندی به بااڵدهستی مێدیایی سیاسیی ههبوو لهو
دوو دهڤهرهد .چونکه یهکتێتی لهو دوو دهڤهرهدا تهنیا دهسهاڵتدارێکی فهرمیی،
ڕووکهشه .پارتیش لهو دوو دهڤهرهدا ئامادهییهکی الوازی ههیه و بێدهستهاڵته.
ههروهک ل ه ههولێر و بادیناندا بزوتنهوهی گۆڕان و یهکێتیش ل ه دوو پهنابهری
کهیس جیاواز دهچن ،که مافیان زۆر کهمه .خۆشی لهوهدایه گۆڕان نووسهره
هاوسۆزهکانی داوایان ل ه خهڵکی ههولێر دهکرد خۆپیشاندان بکهن ،له کاتێکدا
نوێنهرێکیان ههولێری نهدیوه! گۆڕان و نووسهره الیهنگرهکانیان ،له بری
ئیشکردن بۆ گرێدانهوهی پهیوهندییهکانی نێوان ههولێر و و بادینان ،کهچی
هاوشان لهگهڵ پارتیدا خهریکی گهرمکردنی جیاوازی نێوان ههولێر و سلێمانی
بوون .لهوهش بترازێ ،کاتێک سهرانی گۆڕان ڕازی نین داوای لێبووردن ل ه
خهڵک بکهن که له ڕابردوودا سووکایهتیان بهرانبهر خهڵک کردووه ،چۆن خهڵک
متمانه ب ه دهسهاڵتی داهاتوویان بکهن؟!
بهڵێ ،ههنووکه هیچ شارێک هێندهی پێکهاتهی ههولێر نهگۆڕاوه .ههولێر ئێستا
هێندهی شاری بهرپرسی پارتی ،بازرگان و ئاوهرهی شهڕی ناوهخۆی نهوهدهکانه،
ئهوهنده شاری ههولیرییهکان نییه .من ئهو ئهو ئاماژان ه له ڕوانگهی پابهندبوو ن
وه ناکهم ،چونکه دوای ئهوهی زستانی ئهمساڵ دایکم ماڵئاوایی کرد ،که،
بهو شاره 
وێڕای ئهوهی له ههشتاکاندا لهسهر پێشمهرگهبوونی من ،ب ه دهستی ئهو ئهمن و
جاشانهی که ئێستا زۆرینهیان ل ه کن بااڵدهستن ،ماڵێکی لهو ههولێره “نوێ”یه(!)
نهبوو بۆ ئهوهی دوا تهمهنی تێدا بهسهر ببات .بهڵێ ،دوای مهرگی دایکم ،ئیتر
من بێبهریم ل ه ههولێر :نیشتمان .ئهم ئاماژانهم بۆ ئهوهیه ،تاکوو لهو دۆخ ه کپ و
سهختهی که بهرۆکی ههولێری گرتووه ،تێبگهین .ههنووک ه لهو ههولێرهدا زۆرینهی

نوێنهره ڕۆشنبیریی ،سیاسیی ،ئابووریی و جڤاکییهکان هاوواڵتی دهڤهرهکانی ترن.
بۆ ڕاستیی ،سهیری نووسهر و سهرنووسهری ڕۆژنامه ،گۆڤار و مێدیاکانی پارتیی
و ناپهرتییهکان ،بهرپرسی ڕێکخراوه مهدهنیی و نامهدهنییهکان و بازرگانهکانی ئهو
شاره بکهن.
ئهوهی دهڵێت ههولێر بۆت ه شارێکی پێشکهوتوو و ئازاد ،ن ه ل ه خودی پێشکهوتن
تێدهگات و ن ه له ئازادیش .ئهوان ه پێشڤهچوون و ئ��ازادی له چهند خانوو و
شهقامی قۆقزی بهرز و بهرین ،زیادبوونی مووچه ،پارک ،نادیی ،بهزمی ڕووکهشییدا
کوردتدهکهنهوه .پێشڤهچوون ئهوهیه ک ه دهسهاڵت زهمین ه بۆ گهشهی ژێرخانی
مرۆیی ،ڕوحی بااڵ و شکۆمهند ،کۆمهڵگهی سیڤل و ئهفرێنهر ،ئابوورییهکی بهرههمدار
نهک بازاڕی ڕهش و ویستی ژیانێکی ئازاد بسازێنێت.
لهوهش بترازێ ،ل ه دهستپێکدا گوتم ک ه خۆپیشاندان ههموو کوردستان ناگرێتهوه.
دی��اره جڤاکی کوردیی و بزاڤه ڕۆشنبیریی و سیاسییهکهی ،به هۆی بوونی
ژێردهستهیی کۆی مێژووهکهیهوه ،ههمیش ه بههرهی له دهسهاڵتی ئهو نهتهوانهی ک ه
چونکه خاوهن بیرکردنهوهی زمانێکی داهێنهرانه،

بااڵدهستن بهسهریدا وهرگرتووه،
ڕۆشنبیرییهکی خۆماڵی نییه یان متمانهی ب ه خودی فهرههنگی زمانهکهی خۆیهوه
نییه .بۆیه کورد ئاگایانه و نائاگایانه السایی ههمان بزاڤ ه فهرههنگیی و سیاسییهکانی
کۆمهڵگهی عهرهبیی و فارسیی و تورکی کردۆتهوه .بهمجۆره ههنووکه وهک
چۆن ل ه ژێر دهستی نووسهر و هونهرکاره دهسهاڵتدارهکانهوه فهرههنگ ،ئهدهب،
سیستهمی سیاسیی و  ...تاد ل ه ژێر کاریگهریی ڕاستهوخۆی تورکیی و فارسیی و
عهرهبییدا ههڵدهبزڕكێنرێن .ب ه ههمان شێوه دهستپێک و زۆرێک ل ه دروشمهکانی
خۆپیشاندان کهوته ژێر دروشم و شێوازهکانی تونس و میسرهوه .خهڵک ئهو
ڕاستیی ه تااڵنه دهزانن ،کهچی سهرهڕای ئهمهش ئهو دۆخهش ل ه گهشهسهندن دایه.
بهمجۆره نه خۆپیشاندهران ،نه کۆی نووسهره بهناو ئازادهکان ن ه گۆڕان و
ئیسالمییهکانیش ،ههڵبهت کۆمونیستهکان بهگهڵ ههاڵ کهوتن ،چونکه به وردی
له جڤاکی کوردیی و پارتیی یهکێتییش نهگهیشتبوون ،له ژێر کاریگهریی
ڕاپهڕینهکانی تونس و میسردا جۆشی خۆپیشاندانیان دا ،به ئومێدی ئهوهی
بگهن به دهستهاڵت .دواجار ل ه ئاکامی ئهو تێنهگیشتنه له جڤاک و دهستهاڵتدا،
خهونی خۆپیشاندهرانیان کرد به کای ناو دڕک.
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لێرهوه پرۆسهی خۆ سازکردن ،جا ل ه ئاستی کۆمهڵگ ه بێت یان نهتهوهدا،
پهیوهندی ب ه الساییکردنهوه یان خوڵقاندنی به زۆرهکییهوه نییه ،بهڵکه پهیوهندی
ب ه ڕۆشنگهرییهکی دیسپلینیی ئازادییهوه ههیه .ههر ب ه تهرزه پرۆسهشهوه
کۆمهڵگ ه و نهتهوهی خاوهن ویست دهگات به دهسهاڵت و هێزدارییهوه.
جێگهی سهرنجه ،تهنگژهی بێ-سیستهمی حکومهتی کوردستان ل ه 1993
یان  ،94لهگهڵ سووکردنی پهرلهمانی کورستان و دهسپێکردنی شهڕی
نێوان حیزبهکانهوه دهستپێدهکا .لهوێدا ههزاران ڕۆڵهی کوردستان کوژران و
دهربهدهرکران و ژێرخان و سهرخانی کۆمهڵگهشی وێرانکران .کهواته بۆچی ئهو
تهنگژهی ه دوای ڕاپهڕینهکانی تونس و میسرهوه دهستیپێکرد؟
یهکێک ل ه کێشهکانی ئهو خۆپیشاندان ه ئهوهبوو ک ه تێکهڵی ئهجێندای
ئۆپۆزیسیۆن کراوه .بهشێکی تری پهیوهندی ب ه سروشتی ئهو ئهکتۆر ،نوێنهر و
خهڵکهوه ههبوو که خۆیان کردبوو ب ه دهمڕاستی خۆپیشاندانهکان .دیاره ئهمهش
پهیوهندی به ئاگایی و دیسپلینی ئازادییهوه ههیه له کۆمهڵگهی کوردستاندا.
من له وتاری تردا گوتوومه ،که کۆمهڵگهی ئێمه ئۆلیگاریشییه ،چونک ه ههمووی
حیزبێنراوه .بۆی ه ئهو خولیای حیزباندن و مێگهالندنه له ژیانی کوردستاندا،
ڕێگهنادات کۆمهڵگهیهکی سڤیل له کوردستاندا بفراژێت ،تاکوو ل ه دهرهوهی
دهستهاڵتدا ئازادانه چاوهدێری دهستهاڵت بکات و کۆنترۆڵی بکات .ههنووکه
دهبینین چۆن حیزبهکانی کوردستان ههموو کۆمهڵگه دهکهن ب ه موڵکی حیزب.
هیچ له کهس و حیزبی کوردی حهز ناکا ڕێکخراوێک ،ڕۆژنامهیهک ،مرۆڤێک،
نووسهرێک ،هونهرکارێک و  ...تاد سهربهخۆ و جیاواز له کوردستان له دایک
بن .له ئاکامی ئهو ئاوهزه ئۆلیگاریشییهدا کۆمهڵگهی سڤیل له کوردستاندا
الوازه .بۆی ه دهبینین چۆن دهسهاڵت ئهو خۆپیشاندانانه به الیهنگری ئهم و ئهو
تۆمهتبار دهکات .کهواته جڤاکێک به میلیشیا و حیزگری تهنرابێتهوه ،چۆن
دهکرێ باسی کۆمهڵگهیهکی سڤیل بکهین؟
ههر بۆیه ئۆپۆزیسیۆن نهیتوانی بیانۆیکانی دهستهاڵت بهوهی که خۆپیشاندهران
سهر بهون .دیاره خواستی ئۆپۆزیسیۆن ،ب ه گۆڕان ،چهپ و ئیسالمییهکانیشهوه
جیاوازه لهگهڵ ئهو گهنجانهی ک ه دڵیان بۆ دادپهروهریی کۆمهاڵیهتی ،ئازادیی،
مسۆگهرکردنی کار ،ژیانێکی بهختهوهر بۆ داهاتوویان ...تاد دهسووتێ.

راستییهکهی لهوکاتهی ک ه نوێنهرانی بزوتنهوهی گۆڕان بێ پرس و ڕای و
بهشداری نوێنهرانی خۆپیشاندان ،لهوهش سهیرتر بێ بهشداری پارتی بوو ،ل ه
ژوورێکی داخراودا لهگهڵ نوێنهرانی یهکێتیی دانیشتن ،ڕۆڵی ڕاستهوخۆی ل ه
خۆپیشاندانهکاندا تهواو بوو ،که دهبوو “ئهنجوومهنی خۆپیشاندان” ههوڵوێست
لهو کارهی گۆڕان وهربگرن .هاوکاتیش ئهو دانیشتهیان ڕێگهی ب ه پارتیی دا
زیاتر به گومانهوه سهیری ئهو خۆپیشاندانه بکات .بهمهش پارتی ههوڵیدهدا
خهڵک وا حاڵی بک ه که ئهو خۆپیشاندانه بۆ چاکسازیی نییه ،بهڵکه ئاژاوهیهک ه
گۆڕان و “دهستی دهرهکیی” ل ه پشتهوهیه .ڕهنگه ،وێڕای زۆر هۆکردی تر،
لهوانه ترسی پارتی له گۆڕان و ئازادی ڕا دهربڕین ،یهکێک لهو گرفتان ه بن ک ه
ئهو خۆپیشاندانهی له دهڤهری سلێمانی و گهرمیانیش قهتیس کرد .لهوهش
گرینگتر ،نهبوونی خۆپیشاندان ل ه ههولێر و دهۆک ،پهیوهندی ب ه نهبوو کهسێکی
سیاسیی ناسراو و ئاوکتۆریتێری ئۆپۆزیسۆن بوو .چونکه ،وهک له پێشدا گوتم،
کۆمهڵگهی ئێمه کۆمهڵهی خێڵه ،بۆیه پێویستی به کهسێکی ناودار و بااڵدهست ه
ک ه ئاراستهی بکات.
لێ ههردوو حیزبی دهسهاڵت له بری ئهوهی ب ه ویستێک ل ه بهرپرسیاری ل ه ههمبهر
مه گهندهڵهی خۆیانهوه
ئهرکهکانی گوێ ل ه خهڵکی ناڕازی به دژی ئهو سیسته 
بگرن ،کهچی سهرگهرمن به تاوانبارکردنی ئۆپۆزیسیۆن و چهواشهکردنی
ههقیقهتی ئهو خۆپیشاندانانهوه.
دیاره تهنگژهی پان و پۆڕی گهندهڵیی ،نادادپهروهریی و ئیفلجی قانوون
له کوردستاندا وهک مانگی چ��وارده بۆ ههموومان عهیانه و خودی حیزب ه
حکومڕانهکان و چاوکزهکانیش دهیانبینن .ئهو ڕاستییه پهیوهندی به قسهی ل ه
گۆترهوه نییه ،که گوای ه نهیارانی ئهو حکومهت ه ئهو تهنگژهی ه گهوره دهکهنهوه.
له ئاستی نێودهوڵهتیشدا لهو چهند ساڵهی ڕاب��ردوودا چهندین ڕێکخراوی
سهربهخۆی ناسراو ڕاپۆرتیان لهسهر ئهو دۆخ ه گهندهڵهی حکومهتی کوردستاندا
پیشکهش کردووه ،که لهوێدا باسیان له داد و بێدادی خهڵک له نادادپهوهریی
و قۆرغکردنی بودجهی کوردستان له الیهن پارتیی و یهکتییهوه کردووه.
لێرهدا پرسیار ئهوهیه ،بۆچی ئهو خۆپیشاندانه ههڵگری زمانێکی ڕوون نیی ه و
ڕێبهرێیهکی داهێنهر و کارای نهبوو؟ دیاره دهکرێ ڕاڤهگهلێک بۆ ئهو پرسیاره
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بکرێت .لێ لێرهدا دهخوازم ئاماژهی پێ بکهم ،کێشهی ئاوکتۆریتۆریتێته،
ڕابهری دهستڕۆیشتووی ڕهسهن یان داهێنهره له ژیانی ئهو خۆپیشاندنهدا.
دهکرێ ڕوانگ ه و لێکدانهوهیهکی فره بۆ ئهو پرسیاره بکرێت .لێرهدا دهکرێ
به کورتی هۆکردهکهی ئهوها بێت :ههنووکه توێژێک ل ه سیاسیی و نووسهری
سیاسییه

ڕابردوو؛ دهسهاڵتێکی الساییکهرهوهی دهسهاڵت و ڕوانگه ڕۆشنبیریی و
کۆنهکانی جیهانی ئیسالمیی و عهرهبین و کۆی ژیانی کۆمهڵگهی کوردیشیان بۆ
خۆیان و خێزان و خێڵهکانیان قۆرغکردووه ،حوکمڕانی نهوهیهکی گهنج دهکهن.
ل ه کن ئهو نهوه گهنجهدا کۆی خهباتی ڕابردووهی ئهو دهسهاڵتداران ه بههایهکیان
نییه .بهمجۆره ئهمڕۆ ئهوانهی که لهو بهشهی کوردستاندا ڕژانه شهقام
ئهو گهنجانهن که پهرۆشی داهاتوویهکی شکۆمهندن .لێرهوه تۆمهتبارکردنی
ئهو خۆپیشاندانه ل ه الیهن پارتیی و یهکێتییهوه بهوهی که گوایه “دهستی
دهرهکی” یان دهستی بزوتنهوهی گۆڕان و حیزبه ئیسالمییهکانیان له پشت
بوو ،بێجگه له خۆدزینهوه له چهواشهکردنی خۆیان و کۆمهڵگ ه  ،هیچی تر
نین .بهڵێ ،ئهو گهنجانهی ک ه ل ه شهقامهکان بوون ،دهنگی کۆی ئهو نهوه گهنج
و چین و توێژانهی کۆمهڵگهن که خهریک ه به دهست گهندهڵیی و کهڵهگایی
دهسهاڵتدارانی ئهو دوو حیزبهوه ههال ههال دهبن .تووڕهیی ئهو گهنجانه ب ه دژی
ئهو سیستهمه ئاغا ڕهفتارهیه ،که خهریکه ڕوحی مرۆڤایهتی له کۆمهڵگهی
کوردستان تااڵنبکات .ههنووک ه ئهو شهپۆڵی ناڕهزاییانهی له کوردستاندا ههی ه
وهک ڕابردوو له پێناوی ڕزگارکردنی نهتهوه ل ه ژێر زهبری ڕژێمی سهدام نیی ه
 ،بهڵکه له پێناو چارهسهرکردنی کێش ه ئابووریی ،نهمانی وایسته ،بهرتیل،
میلیشیاساالریی؛ له پێناوی داهاتووی جڤاکێکی ئازاد و دادخوازه .ئهو نهوهیهی
ئهمڕۆ ک ه له ژێر کارهساتی شهڕی ناوخۆیی و گهندهڵیی حیزبییدا ههراش بووه،
سافیلکهییه بێ چارهسهرکردنی ئهو کێشانه ،داوای پهرۆشی نیشتمانپهروهریی
که لهناو گهندهڵیی و تااڵنکردنی له الیهن بهپرسی حیزبی
لێبکهیت ،نیشتمانێک 
و بازرگان ه سیاسییهکاندا ههرزانکراوه .لێرهوه ئهو حکومهت ه ئهگهر لهو سات ه
بکوژانه نهکاتا که خۆی تێیدا دهژیت،

مێژووییهدا به کرده چاره بۆ ئهو تهنگژه
به دڵنیاییهوه ناتوانێت ژیانی داهاتووی خۆشی مسۆگهر بکات.
ئهوهتا ،به واتای “مێژوونووسی نوێی ههولێر” و تاکه “رابهری تهلهب ه و گهنج”،ک ه

پێی وای ه له 31ی ئابی 1996هوه “مێژووی نوێی ههولێر” دهستپێدهکا ،بهدیار
گهنجێکی ئهو ههولێره ئارهقهمان ڕشت ک ه له ژێر شهق و قۆندهره ماچکردنی
ئهفسهری تهوارییهکی ئهو حکومهته “پۆستمۆدێرنه“دا هاواری دهکرد و
دهگریا .ئاخر پارتی خۆی دان به گهندهڵیی ،دزییهکانی بنێت ،ئهفسهرهکانی
چۆن دهتوانن گهنجێکی ههژار بهو شێوه ڕوحنزمه لهسهر دزیندا بکوتێتهوه؟!
ئاخر هیچ ئهفسهر و ئاساییشی حیزبێکی دهسهاڵتداری دیمۆکراتی نیوهچڵیش
لهو جیهانهدا ههیه دوای ئهو لێدانه دڕندانهیه ،ناچاری دزێک بکا قۆندهرهکهی
ماچبکات و هیچێک لهو یاسایانهی که “ل ه سهرووی ههموو سهرهکانه“ لهو
ئهفسهر و ئاساییشه نهپرسێتهوه؟ بهڕاستی دوای ئهو ڕهفتاره دڕندهیهی
“ئاساییش”ی ههولێرهوه من ل ه بری ههموو نووسهرانهی ههولێر شهرم له خۆم
دهکرد ،که ل ه نادیی شهوانه ،چایخان ه و الپهڕهی گۆڤار و ڕۆژنامهکانیان
لێوانڕێژکردووه ل ه قسه و بانگهشهی ڕوح ،ئازادی تاکهکهس“ ،ئیبداع ،شیعری
عاشقانه و  ...تاد ،بۆی ه لهمهودوا ههق ه چیتر خۆیان به نووسهر و بگره مرۆڤی
ئازادیش نهزانن .من خۆم دوای چهند جار گهڕانهوهم بۆ کوردستان و ئهزموونم
لهگهڵ ئهو جۆره پۆلیس و ئاساییشهدا ،تێگهیشتم ک ه ئهگهر مرۆڤ تووشی
سادهترین کێشه بێت ،چۆن کهرامهتی سووک دهکرێت .ئهوکات هیچ یهکێک لهو
یاسایانهی که گوایه “ل ه سهرووی ههموومانه“ بههانایهوه نایێت ،تهنیا ئهگهر
واسیته یان فشاری ئهو واڵتهی که لێی دهژیت یان نێوهدهوڵهتی بههاناتهوه
بێت!
لهوهش ههژهندهێنهرتر ،ئهو نووسهره “مێژوونووسه نوێیهی ههولێر”،که گوای ه
خودی ئهو ،ک ه ههمیشه بۆ وهزن و قافییه ،ناوی بهختیار عهلی ،مهریوان
وریا قانیع ،شێرزاد حهسهن و ڕێبین ههردی ،دهخاته پاڵ خۆیهوه ،داهێنهری
ئهو ب ه ئاگا هێنانهوه و خۆپیشاندانهی گهنجانه ،کهچی ههروهک ئهو گهنجهی
ک ه ل ه سهرای ئازادی قۆندهرهبارانی کردبێت ،ڕابهر فاریقی گهنج و بێ پشت
و پهنا بێت ،بۆیه دوای خۆشیرینکردنه خهستهکهی بهرانبهر بهختیار عهلی
و ڕێبین ههردی ،وهک چۆن”ئاساییش”ک ه  به قۆندهر ماچکردن و لێدان
کهرامهتی ئهو گهنجه دهشکێنێت ،ئهویش نهک ههر به ههمان ڕوحهوه ب ه
وشهی “قوندهر” ،کهرامهتی ڕابهر فاریق دهشکێنێت ،که گوای ه چهند وشهی
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ناشیاوی له وتارهکهیدا بهرانبهر گهڕهکێکی ههولێر بهکار هێناوه ،بهڵکه هانی
خهڵک و دهسهاڵتیش دهدات ،گهلهکۆمهکی لهسهر بکهن و لهناوی بهرن .مرۆڤ
تێدادهمێنێ بهرانبهر ئهو”مێژوونووسه نوێیهی ههولێر” که چهندین ساڵه خۆی
به داکۆکیکاری گهنجان و ئازادیی نیشانداوه ،کهچی ڕێگه به خۆی بدات هێنده
خوێنساردانه کهرامهتی ههولێر سووک بکات! ئهدی ،به قهولی “مێژوونووسی
نوێی ههولێر” میشێل فۆکۆ ،ژیل دول��ۆز ،بێکێت ،ڕۆالن بارت و  ...تاد،
“قوندهر” نین ،ک ه سهر زار و بن زاری خۆیی و نووسهرانی کورد کاوێژکردن ه
ل ه وتهکانی ئهوانه؟!
ئهم ڕۆژگاره بهسهرچوو نهک نووسهرێک ،بهڵکو هیچ کهسێکی تر خۆی ب ه
خاوهن ههولێر و شارێکی تر بزانێت .ئهو سنگ دهرپهڕانده لهسهر شارهکان
درێژکردنهوهی شهڕی ئاغا و خێڵهکانی کوردستانه لهسهر زهویی و زار و
گوندهکان .ههولێر شارێکه بێخاوهنه ،ئهگینا ئیشی تیڤی پارتی کهی ئهوهیه،
نووسهرێک بێنێ ،که خۆی ل ه دۆخێکی تێیدا ماوهدا دهبینێتهوه ،بۆ خۆشکردنی
ئهو شهڕه شارچییهتیی ه ههرزانه ل ه بهرنامهیهکی تهلهفزیونی شلهتێندا ئهو مێژووه
ی
ههژهندهێنهرهی بهسهر ههنیهی ههولێردا شۆڕ بکاتهوه .بۆ ئهو”مێژوونووس 
نوێی ههولێر”ه ،ئهوه پێشکهوتنه ک ه ههولێر  چایخانه ،خانووی بهرز ،نادیی
تێدا دروستکراوه و مووچهش زۆر بووه .کاکی “مێژوونووسی نوێی ههولێر” خۆی
گێل دهکا لهو ژیان ه کۆڵهمهرگیی و بێخزمهتییهی ک ه لهو گهڕهک ه ههژارنشین،
ئهو گهڕهکانهی که هاوواڵتی دێهات چۆڵکراوهکان تێیدا دهژین .ئهوهنده بهس ه
ت
که ئهو “مێژوونووسه نوێیهی ههولێر” بزانێت ،به ڕههێڵهبارانێک دهتوانێ 
زۆرێک له ماڵی گهڕهک ههژارنشینهکانی نیوهی گهڕاکی کوران ،ماجیداوه،
ی که له ههولێر سهفکراوه
مامزاوه و  ...تاد ،ببات .ههروهک گوای ه ئهو پارهیه 
هی خودی سامانی کوردستان نهبێت .ههروهک گوایه خودی ڕاپهرێنی خهڵکی
ههولێر و شارهکانی تر نهبێت ،پارتیی حیزبهکانی تری ل ه پهنابهریی و ژیانی
کۆڵگهمهرگی ئێران و سهرسنوورهکان ڕزگار نهکردبێت.
 مایهی سهرنجدانه فێلهسووفی ڕۆشنگهریی ،ئێمانوێل کانت له کتێبی”ملمالنێی
فاکتولتهکان”Fakulteternas kamp -دا ( )1790لهسهر دۆخی ئهو
ڕۆژگارهی خۆیدا پرسیارێکی ساده ،بهاڵم بنهڕهتی دهکا ک ه ڕێک بۆ ئێستای

کوردستان کۆکه“ :ئاخۆ پێشڤهچوونێکی گرینگ ل ه مێژوودا ههیه؟ مهبهستی
کانت لهو پێشڤهچوونهدا تهنیا گهشهی ماددی نهبوو لهو مێژووهدا ،بهڵک ه
مهبهستی پێشهڤهچوونی ئازادیش بوو.
لهو دیدهوه ئێمه هێشتا له ئاکامی داهاتووی ئهو خۆپیشاندانه دڵنیا نین ،بۆی ه
ناکرێ وابزانین ،به واتای نووسهرانێکی مهیله و دهمڕاستی گهنجان ،ک ه ئهو
خۆیشاندانه مێژوو و کولتوورێکی نوێی داهێناوه .هێشتا وهعدهکانی حیزب
سهر زارکیین و هیچ تشتێکی نوێش له ژیانی دهسهاڵتداران و حکومهتدا ل ه
ئارادا نییه .لێ وێڕای ئهمهش ،به واتای کانت ،ههرچهنده ئهو خۆپیشاندان ه
گۆڕانێکی نوێی نهسهلماندووه ،کهچی دهکرێ ئاماژهیهک بێت بۆ له دایکبوونی
ئهو پێشڤهچوونه ئازادییهی که جڤاکی کوردی گهرهکییهتی .سووربوونی گهنج
و خهڵکی جیاوازی کوردستان لهسهر داوای ئازادی ،دادپهروهریی ،ههڵتهکاندنی
ڕهگی گهندهڵی و ژیانێکی شکۆدار بۆ کۆمهڵگه ،واتای بوونی جۆش و خرۆشێک ه
ل ه ڕوحی گهنجانی بۆ گهیشتن ب ه مافهکانیان .کهواته ئاکامی ئهو خۆپیشاندان ه
ههرچییهک بێت ،لێ ئهو تووند و تیژییهی ک ه له دهستپێکی ئهو خۆپیشاندان ه
له سلێمانیی ،گهرمیان ،ڕانیه و له ههڵهبجهدا ڕوویاندا ،دهکرێ وهک هێمایهک،
کردهیهکی ب ه کۆمهڵی ڕمێنهرانه بخوێنینهوه .ئهو تووند و تیژییانهش کردهیهکی
ب ه کۆمهڵی مهدهنیی بوون به دژی دهسهاڵت .خۆپیشاندهران بهو کردهیهوه
توانیان بااڵدهستیی و کهڵهگایی دهسهاڵت بلهرزێنن .بهمهش گهنجگهل ههر
تهنیا ههستیان به بوونێکی ئازاد نهکرد ،بهڵک ه ههستیشیان ب ه بهزاندنی ئهو
هێما و سنوورانهش کرد که دهسهاڵت به پیرۆزیکردوون.
راستییهکهی ئهو تووند و تیژیانهی گهنجان شهقام ،ئاکامێک بوون له خودی
ڕهفتاره تووند و تیژییهکانی ئهو حیزب ه دهسهاڵتداران ه ک ه لهوهتی ههن ب ه
شێوهی جیاواز بهرانبهر خهڵک پێڕۆی دهکهن .بۆی ه ئهو تووند و تیژییانهش
نائاگایانه جۆرێک ه له داکۆکیکردن له خۆیان و هاوواڵتیانی کوردستان.
ههڵبهت ه ب ه دڵنیاییهوه خواستی ئهو گهنجانه ڕاپهڕیوانه تووند و تیژیی نییه،
بهڵکه ژیانێکی هێور ،ئازاد و سهروهرییه .ههر ئهمهش ه که ئێمه ناچارمان
دهکا لهگهڵ پهیام ه گهردوونییهکانی ،ک ه له ئازادی ،دیمۆکراتی ،یهکسانی و
دادپهروهرییدا بهرجهسته دهبێتهوه ،ئهو گهنجانهدا هاوسۆز بین .ههرچهنده
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بهڵێ ،ههنووکه جڤاکی کورد له باشووردا ل ه دۆخێکی جهرگبڕدا دهژیت .جڤاکێک
که چهندین سهده بۆ ئازادبوونی له ژێر دهستیی کۆیلهیی ڕژێمه دیکتاتۆرییهکاندا
قوربانی داوه و ئهنفالکرا تا بگاته به ئازادی .ئێستا ئهو کۆمهڵگهی ه دوای
بیست ساڵ له سهربهخۆییهکی نیوهچڵدا ،به دهستی حکومهتێکی خۆماڵییهوه
دهتلێتهوه .له ئاکامی ئهوهدا گهنجگهلێک چهند مانگ هاواریان کرد ،که ئهو
حکومهته لهبهر خاتری خۆیی و کۆمهڵگهکهیهوه چاکسازیی لهو سیستهم ه
گهندهڵ ،بێقانوون ،بهرتیلساز ،واسیتهساز ،حیزبساالر و ویستکوژه بکات،
کهچی له وهاڵمی ئهو داوای ه ڕهوایانهدا سهرکێو ،بیالل ،ڕێژوان ،گهرمیانی
سهوا الو جهوانهمهرگ دهکرێن .مرۆڤ به دهم سهیرکردنی دیمهنی گیانهاڵی
ڕێژوان ،گهرمیان و سهرکێوهوه خوێنی وشکدهبێ که چۆن دوای زامدار بوونیان
به گولهی پۆلیسی و چهکداره ئاشکرا و نا ئاشکراکانی ئهو حیزبانهوه وهک
باڵندهی خوێناویی ل ه شهقامه بێ ژیانهکاندا به دوای ڕزگار کردنی ڕوحیان و
دوا تیشکی بوونێکی مهحاڵ باڵهفڕێ دهکهن .ئهرێ ئهو سوپای ه ل ه نووسهر،
شاعیر و پهخشاننوسانه چۆن دوای بینین ئهو دیمانهنهوه دهتوانن باسی
ئازادی مرۆڤ ،ڕوح ،ئهڤین و ...تاد بکهن ک ه تا حهز بکهی زاریان قهڵهباڵغ ه
ل ه جووینهوهی ئهو وشانه؟!
لێ سهبارهت به گرفتی ئاوکتۆریتێتهکانی خۆپیشاندانهوه ،ک ه پیشتر ئاژهمان
پێکرد ،دهکرێ به گهڕانهوه بۆ هزرڤانی به ڕهگهز جوولهکهی ئهڵمانی ،خاتوو
ههنا ئارێند ( ( )HannahArendtبڵێم ،مهبهستم له ئاوکتۆریتێت (�auk
 ، )toritetمانا ڕهسهن یان داهێنهرهکهیهتی نهک مانا نهرێنیی و ساختهکهی.
ئارێند له وتاری “ئاوکتۆریتێت چییه؟” (له نێوان ڕابردوو و داهاتوودا :ههشت
تاقیکردنهوه له هزری سیاسییدا ،چاپخانهی سوێدییDaidalos, 2004 ،
) ،سهرنجكێشانه ئهو جیاوازیی و گۆڕانکارییه مێژووییان ه لهو چهمکهدا شرۆڤ ه

دهکا .ئاوکتۆریتێت چهمکێکی التینییه و ڕهگهکهی بۆ بکهری “”augere
دهگهڕێتهوه که واتای “فراژان ،سوودبهخشین ،فرهواندن دهگهیهنێت “ .بڕوانه:
“ ،Tidningen Kulturenژماره 3ئهپریلی  .”2008ئهو ئاوکتۆریتێت ه
مهرجی ئهوهیه که ئهو زانیارییان ه ب ه جێبهێڵین که پێشترجێگیرکراون .دواجار
به الی ئارێندهوه ،ههنووک ه ل ه سهردهمی بااڵدهستی لیبرالیزمدا پێویستمان ب ه
ئاوکتۆریتێتی داهیێنهر ههی ه نهک ساخته .ئارێند ئاماژه بهوه دهکا ک ه ئێم ه ب ه
گشتی جۆره ئاوکتۆریتێتێکمان له دهست نهداوه ،بهڵکه ئێمه داب و نهریتێکی
زۆر تایبهتی ئاوکتۆریتێتمان ل ه دهستداوه .ههر تهنیا یهک جۆره ئاوکتۆریتێتیش
نییه ،بهڵکه چهندین چهشن له ئاوکتۆریتێتمان ههیه .ئارێند ئاوکتۆریتێت ل ه زاڵم
و ستهمگهر جیادهکاتهوه .ستهمگهر بهناوی مهبهستێکی تایبهت ڕهفتار دهکات،
کهچی ئاوکتۆریتێت له دهرهوهی خودی ئاوکتۆریتێتدا چاوگهیهکی خۆی ههیه.
لێ ئاوکتۆریتێتی ساخته ،نارهسهن دیکتاتۆرێک ه که له ژێر دروشمێکی وهک
بههای گشتییدا خولیاکانی دهمامکپۆش دهکات .ئاوکتۆریتێت ،به ڕای ئارێند،
“بریتییه له گوێڕایهڵییهک که لهوێدا مرۆڤهکان ئازادییان خۆیان نهدۆڕاندووه”.
(ههمان سهرچاوهی پێشوو).
به کورتی ئاکتۆریتێتی ساخته وهک زۆرینهی ئهو نوێنهره سیاسیی و
ڕۆشنبیرییانهی ئێمهن ک ه له ژێر دروشمی گهوره و خوشکهڵهدا یاری ب ه
ههست و خواستی خهڵک دهکهن و لهمدیویشهوه خهریکی تااڵنکردنی سامانی
کوردستان یان خۆیان ب ه شێک لهو سیستهمه گهندهڵهی که ههر خۆشیان ڕهخن ه
لهو دۆخه دهگرن و داوای چاکسازیی دهکهن .ئهرێ کێ ههی ه له ماوهی ئهو
چهند ساڵهدا که تااڵنکردن و نادادپهروهریی له مشهدای ه به دهیان ل ه نووسهر
ی نهدیبێت که له تیڤیی و ڕۆژنامهکاندا زارقهڵهباڵغان ه
و بهرپرسه گهندهاڵنه 
باسی چارهسهری گهندهڵیی و نادادپهروهریی نهکردبێت؟
بهڵێ ،یهکێک لهو هۆکردانهی که وایکردووه ن ه له ڕابردووی بزاڤی ڕزگاریخوازی
کورد و ن ه له ئێستاشدا هیچ گۆڕانێک لهو دۆخ ه گهندهڵساالرییهدا ڕوونهدات،
پهیوهندی بهو ئاکتۆریتێت ه ساختانهوه ههی ه که به پۆشینیدهمامک و دێوجامهی
جیاوازهوه کۆمهڵگه و گهنج دهستخهڕۆ دهدهن .نووسهرگهلێک ههن ،وهک
بهرپرسه حیزببیهکان ،ل ه کاتێکدا له چهندین دهزگا و ڕێکخراوی ئهو حکومهتهدا

دوور نییه که ئاکامی ئهو خۆپیشاندانانه جا ئهمڕۆ بێت یان له داهاتوودا زیاتر
کوشتن و بێئومێدیی زۆرتری لێبکهوێتهوه .ههر چۆنێک بێت ،چونکه سروشتی
ئهو بزاڤه ژیاندۆستهی کوردستان گڕ و جۆشی تێدایه ،دیاره گڕو جۆشیش
کردهیهکه دڵ و ڕوح دهخرۆشێنێت .بۆیه ئێمهش پهرۆشی ئهو بزاڤهین.
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دهمڕاست و فهرمانبهره و چهندین مووچهی به خۆڕایان ههیه ،کهچی ههر
ناڕازهییهک ڕوودهدات ،ئهوانه ههوڵدهدهن خۆیان بکهن به خاوهنی .نوێنهرانی
خۆپیشاندان زۆر حهز دهکهن السایی تونس و میسر بکهنهوه ،کهچی بیریان
لهوه نهکردهوه ،که وێڕای بوونی گهلێ ڕووناکبیریی ناسراوی ئهو دوو واڵتهش،
بۆچی ئهو ڕووناکبیرانه خۆیان نهکرد به دهمڕاستی خۆپیشاندانهکان؟ لێرهوه
گرفتی ڕوحی میلیشیاخوازیی و دهسهاڵتیانخوازیی ئهو ڕووناکبیرهی کورد
دهردهکهوێت .ئهوانه دهبوو له بری دهمڕاستی ،پهرۆشخۆران ه ڕۆڵی مهعنهویی،
ڕاڤه و ڕۆشنکردنهوهی ئهو دۆخه بگێڕن .لێ ئهوانه خهریکی گهم ه لهگهڵ
دهسهاڵت و هاوکاتیش کۆکردنهوهی ئاپۆرهی جهماوهرن.
دواج��ار ئ�هوهی که گرینگ ه بگوترێ :بۆ ئ�هوهی جڤاکی ک��وردی لهو دۆخ ه
ناسڤیلییه ،پێکهات ه خێڵهکیی و حیزبگرییهدا ڕزگار بێت ،پێویستی ب ه ل ه
دایکبوونی فریادڕهسێک ،ئاکتۆریتێرگهلێکی داهێنهر نهک ساخته و خاوهن
ئهجێندای تایبهتی ههیه که بتوان ڕوحی ئهو ناڕهزازیی و خۆپیشاندانان ه
ل ه مهرگ ڕزگار بکات .چونکه کۆتایی هاتنی ئهو خۆپیشاندانه به بێئاکامی،
له بری پهرژکردنهوهی ڕۆشنایی بهسهر ههنیهی بوون و ژیانێکی داهاتووی
کۆمهڵگهی کوردستاندا ،وهک دیمهنی بااڵفڕێی شههید “گهرمیان”ی ساوا و
هاوڕێیه جوانهمهرگهکانی ،تووشی دۆشدامانمان دهکات.

2011.3
ستۆکهۆلم-سوێد
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زمانی ڕۆشنبیران
لهدوای حهڤدهی شوباتهوه
سۆران ئازاد -چۆمان
هەندێک ڕووداو هەن لە توانایاندایە گشت ئاڕاستە باوەکان بگۆڕن .ئەو
ڕوواداوانە ئەنجامی تووڕەییهکی درێژخایهنی مێژوویین و دەتوانن کار لە
شێوازی بیرکردنەوە ،شێوازی ژیان ،ئاستی زمان ،سایکۆلۆجیی تاک و
کۆمهڵ و ...تاد بکەن .دهشێت ڕاپەڕینی  1991ب ه یهکێک لهو ڕووداوه
گرنگان ه بزانین ،ک ه لهوێوە ئاڕاستەی زۆربهی شتهکان گۆڕانی گەورە به
خۆیانەوه دەبینن و ئەو گۆڕانەیش خێرا لە زمانی ئێمەدا دەردەکەوێت،
بەوەی وەک (مێرلۆ پۆنتی) باوەڕی وایە زمان و فیکر هەمان پرۆسێسی
مەعریفین و هیچ فیکرێک ناکەوێتە دەرەوەی زمانەوە .لە نەوەدەکان
شێوازی دەربڕین و گەیاندنمان لە هەموو ئاستەکاندا گۆڕانیان بەسەردا
دێت و دەتوانن جیاوازیی خۆیان لەگەڵ سەردەمی پێشوو بە ڕوونی
پێشان بدەن ،بەاڵم ئەو گۆڕانە بەردەوام نابێت ،یاخود بە مانایەکی تر
ناتوانێت بە هێزی گەورەتر درێژە بە خۆی بدات .ئەمە ئەو شوێنەیە ،کە
دەبێت لێوەی بوەستین و بزانین زمان هێزی خۆی لە چی وەردەگرێت.
ئەمەیش دەمانخاتە بەردەم پرسیاری (پێوەندیی نێوان زمان و فیکر)
ەوە ،کە پرسیارێکە چ لە بواری فەلسەفی و چ لە بواری زمانەوانیدا
پرۆبلەماتیکی گەورەی لە خۆی گرتووە .بۆ نموونە ئەگەر الی (دێکارت)
زمان پێوەندیی بە بیرکردنەوەوە هەبێت ،کە وەک چاالکییەکی سیمبۆلی
خۆی بنوێنێت ،ئەوا الی (سۆسێر) دەچێتە ئاستی پێوەندیی دال و
مەدلوولەوە ،کە یەکەمیان الیەنی دەنگ و بیستن و دووەمیان الیەنی
ئهندیش ه )ئیماجینەیشن –  )Imaginationدەگرێتەوە و ئەوانە
جیاکردنەوەیان مەحاڵە .واتە ئێمە کاتێ وشەی (شەڕ) دەبیستین ،ئەوا
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هەر دەتوانین (شمشێر) ،یان هەر ئامێرێکی دیکەی لەم شێوەیە بهێنینە بەرچاومان،
نەوەک شتێکی دیکە .ئەگەر (بیرجسۆن) پێی وایە زمان و فیکر دوو شتی لە یەکتر
دابڕاون ،ئەوا وەک پێشتر گوتمان (مێرلۆ پۆنتی) هەر دووکیان بە یەک شت دەزانێت.
ئێمە مەبەستمان نییە بچینە ناو ئەو ڕێگومکەیەوە ،مادام باسێکی ئاڵۆزە و زۆری
دەوێت ،دواتر لە ڕوانگەی (هایدیگەر)ەوە وردتر سەرنجی لێ دەدەین ،بەاڵم دەبێت بۆ
پرسیارە بنچینەییەکەی خۆمان بگەڕێینەوە ،کە ئەوەیە( :بۆچی زمانی ئێمە نەیتوانیوە
ئاستی نەوەدەکان تێبپەڕێنێت؟) .دەکرێت پرسیارەکە بە شێوەیەکی تر دابڕێژینەوە و
بڵێین بۆچی ڕۆشنبیری ئێمە لە تازەکردنەوەی زماندا دەستەوستانە؟ ڕەنگە وەاڵمدانەوەی
ئەو پرسیارە لەدوای ڕووداوی حەڤدەی شوباتەوە ئاسانتر بووبێت ،بەوەی ئەو ڕووداوە
ڕۆشنبیری ئێمەی لەپەنا ئەو خەرمانە ()Auraیەی بۆ خۆیی کێشابوو ،هێنایە دەرێ
و ڕوونتر خستییە بەرچاومان .ئەوەی وای کرد ڕۆشنبیر لە هەر کاتێکی دیکە زیاتر
دەربکەوێت ،تەنیا الیەنگریی ئەو ڕۆشنبیرە نەبوو بۆ داخوازییەکانی خەڵک ،بەڵکو ئەو
زەمینەیەش بوو ،کە بۆ گوتنی درووشم و گوتە زەقەکانی هاتە کایەوە .ئەمە ئەو الیەنە
شاراوەیە ،کە دەبێت لە ئێستاوە قسەی لێوە بکرێت .ئەو ڕووداوە بە ئاشکرا ئەوەی
پێشان داین ،کە بەشێکی زۆری ڕۆشنبیرە دیارەکانی ئێمە لە ڕاپەڕینەوە تاکو ئێستا
نەک هەر خەریکی قووڵبوونەوە نیین ،بەڵکو هەموو پڕۆژەکانی خۆیان لە چەند درووشم
و گفتوگۆی سیاسییانەی کەناڵەکاندا کورت کردووەتەوە .لە کاتێکدا دەبووایە ڕۆشنبیر
کاریگەریی لەسەر گۆڕینی زمانی سیاسیدا هەبووایە ،بە پێچەوانەوە زمانی سیاسی نەک
زمانی ڕۆشنبیری خستووەتە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیەوە ،بەڵکو لەگەڵ ئاڕاستەی خۆیشیدا
جووتی کردووە .ئەو ڕۆشنبیرە ناتوانێت هیچ کاریگەرییەکی لەسەر زمانی سیاسیی
ئێمەدا هەبێت ،مادام چاودێر نییە بە سەریەوە ،بەڵکو خۆی بەشێکی جیانەکراوەی ئەو
زمانەیە .ئەو ڕووداوانە ئەوەیان پێشان دا ،کە ڕۆشنبیری ئێمە نەهاتووە کۆمەڵگا بکاتە
شوێنی پرسیار ،تاکو کار لەسەر پێکهاتە و دیاردەکانی بکات ،بەڵکو تێڕوانینی خۆیی
لەسەر ئەو دەرئەنجامانە دامەزراندووە ،کە حزبەکان پێی گەیشتوون .بە مانایەکی تر
ئەوەی ئەو ڕۆشنبیرە دەیبینێت ،خودی کۆمەڵگا نییە ،بەڵکو فۆرمێکی سادەکراوەیەتی.
ئەو فۆرمەی لە ئاستی سیاسی و ئیدۆلۆگیدا دەردەکەوێت .وەک سەرنج دەدەین
بۆچوونەکانی ئەو لە چوارچێوەی حزبەکان تێناپەڕێت .بە مانایەکی تر ئەو ڕۆشنبیرە
تەنیا دەتوانێت لە دیدگای سیاسەتەوە لە کۆمەڵگا بڕوانێت ،کە ئەمە تەنیا سادەکردنەوەی
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پێوەندیی نێوان تاک و دەستەاڵت و نەبینینی ڕووبەرەکانی دیکەی کۆمەڵگایە ،کە
ئەنجام نەخوێندنەوەی گۆڕانکارییە سۆسیۆلۆگییەکان و تەسککردنەوەی زمان و فیکرە.
لێرەیشەوە ئەو ڕۆشنبیرە بە هەمان میتۆدی ئیدۆلۆگی ،کۆمەڵگا بە سەر دەستەاڵت و
ئۆپۆزیسیۆن دابەش دەکات ،واتە دەستنیشانکردنی الیەنی خراپە و چاکە و لەوێوە
الیەنگریی خۆی بۆ چاکە نەک هەر وەک هەڵوێستی فیکری و ئینسانی پێشان دەدات،
بەڵکو وەک پڕۆژەی ڕۆشنبیرییش پێمانی دەناسێنێت .ئەو ڕۆشنبیرانە لە ماوەی ئەو
بیست ساڵەدا نەک هەر کاریان لەسەر بەرهەمهێنانی جیاوازیدا نەکردووە ،بەڵکو ئەو
سادەییە وای لێ کردوون هەموویان لە یەکتر بچن .ئەمە یەکێکە لەو هۆکارانەی وای
کردووە زمانی ڕۆشنبیری ئێمە زۆر بە ئاسانی بکەوێتە ژێر دەستەاڵتی سیاسەتەوە.
یەکێ لە خەسڵەتەکانی ئەو ڕۆشنبیرە ئەوەیە بە شێوەی زارەکی ئیش دەکات ،چونکە
لە نووسین دەترسێت ،بەوەی نووسین وەک (دێریدا) پێی لەسەر دادەگرێت جیاوازی
دەردەخات .ئەمە مانای ئەوە نییە ،کە ئەو ڕۆشنبیرە هەر هیچ نانووسێت ،بەڵکو
مەبەست ئەوەیە بە هەمان زمانی ڕۆژانە دەنووسێت .فیکری فەیلەسووفانی وەک
(نیتشە)( ،هایدیگەر)( ،فۆکۆ) و زۆری تر دەهێنێتە سەر ئاستی شەعبی و بە زمانی
سادە کورتیان دەکاتەوە .ئەو ڕۆشنبیرە هیچ میتۆدێکی ڕەخنەیی دیاریکراوی نییە ،تاکو
بەو میتۆدە فیکرییە ئەو فەیلەسووفانە بخوێنێتەوە ،بەڵکو بە شێوەی فزوولیانە( (�Cu
)riosityی خۆی ،ئەگەر بە زمانی (هایدیگەر) بدوێین ،چەند کۆپلەیەکی سادە لەو
فیکرانە وەردەگرێت و بۆ مەبەستی تەسکی ئیدۆلۆگی بە کاریان دەهێنێت .ئەگەر لە
ڕوانگەی (ئەنتۆنیۆ گرامشی)ەوە بڕوانین ،کە پێی وایە هەر گرووپێکی کۆمەاڵیەتی
ڕۆشنبیری تایبەت بە خۆی بەرهەم دەهێنێت ،ئەوا ئەو ڕۆشنبیرانە ڕۆشنبیری گرووپی
دیاریکراون و بەرگری لە هەندێک شتی دیاریکراو دەکەن و دژی هەندێک شتی دیاریکراویش
دەوەستنەوە .ڕۆشنبیری سەربەخۆ نیین و ڕەخنەکانیان لە الیەک سنووردارە و لە
الیەکی تر لەژێر کۆنتڕۆڵی ئیدۆڵۆگیی حزبدایە .زمان لە ڕێگای ڕەخنەوە تازە دەکرێتەوە
دینیامیکیەتی خۆی وەردەگرێت ،بەاڵم ئەو ڕۆشنبیرە نەیتوانیوە ببێتە ڕەخنەگر تاکو
ڕووبەڕی زمانی خۆی فرەوان بکات ،چونکە ڕەخنە چاالکییەکی فیکرییە و لە الیەک
بەندە بە مەودای سەربەستیی ئەو ڕەخنەگرە و لە الیەکی تریشەوە پێوەندیی بە توانای
ئەو هەیە لە قووڵبوونەوەدا ،کە ڕۆشنبیری ئێمە ئەو دوو خەسڵەتەی لە خۆیدا پەیدا
نەکردووە ،یان ئەگەر لە سەرەتای نەوەدەکان پەیدایشی کردبێت ،ئەوا دواتر وردە وردە

لەژێر زەبری ئیدۆلۆگیی حزبیدا لە دەستی داوە .ئەو ڕۆشنبیرە وەک پێشتر گوتمان
مانایەکی سیاسییانەی بە ڕەخنە داوە ،کە بریتییە لەوەی چۆن ئەو ڕەخنەیە دەتوانێت
وامان لێ بکات بگەینە کەناڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن و لەوێ بە تووڕەیی لەبارەی هەندێک
دیاردەوە بدوێین .بە پێی ئەو تێگەیشتنە فیکر ئەوە نییە چی لە خۆی دەگرێت ،چیی
نوێ دەهێنێت و چەند کاریگەریی لەسەر تێکشکاندنی بۆچوونە باوەکاندا دەبێت ،بەڵکو
ئەوەیە لە چ دەمێکەوە دەردەچێت .ئایا ئەو دەمە هیی ئەو ڕۆشنبیرەیە ،کە جەماوەر
وێنەکەیان لە یاخەی کراسیان داوە و چەپڵە بۆ درووشمە تووڕەکانی لێ دەدەن ،یان
هیی ڕۆشنبیرێکە دوور لە قەرەباڵغی لە چەمکەکان ورد دەبێتەوە و ئاڕاستەی نوێیان
لێ بەرهەم دەهێنێت .ئەو ڕۆشنبیرە ،کە لە سەرەتای دەرکەوتنی لە نەوەدەکان پێی
لەسەر ئەوە داگرتووە هیچ دانوستان ()Bargainingێک لەگەڵ بۆچوونە باوەکانی
ناو کۆمەڵگادا نەکات و بانگەشەی ئەوەی کردووە چەندایەتیی بە الوە گرنگ نییە،
کەچی لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا ،بە تایبەتی لە کاتی ڕووداوەکانی حەڤدەی شوباتدا
پێچەوانەی ئەمەی پێشان داوە و ترسی هەبووە جەماوەر لە دەست بدات ،بۆیە لە الیەک
هەموو هەوڵێکی داوە ،تاکو ئاشتبوونەوەی نێوان فیکرە جیاوازەکان بێنێتە دی و لە
الیەکی تر ویستوویەتی خۆی لەگەڵ هەموویان ئاشت ببێتەوە ،کە بە پێی ئەو ڕێککەوتنە
ڕۆشنبیر دەبێتە جەنگاوەرێک لەپێناو بەرگریکردن لە زۆرینە لە دژی کەمینەدا و چاو
لە هەموو ناکۆکییەکان دەپۆشێت .لەمەیشەوە (ڕەخنە) لە پرۆسێسی پرسیارکردن و
قووڵبوونەوەوە بۆ پرۆسێسی بەگژداچوونەوەی دوژمن دەگۆڕێت ،کە ئەو دوژمنە هەموو
خەسڵەتەکانی دەستنیشان کراوە و قاڵبی بۆ داڕێژراوە .لێرەوەیە ڕۆشنبیر خۆی لەنێوان
دوو بەرەدا دەبینێتەوە ،بەرەی چاکە ،کە ئۆپۆزیسیۆنە و بەرەی خراپە ،کە دەستەاڵتە.
ئەمە دوا فۆڕمی ئەو دوو بەرەیەیە و نابێت دەستکاری بکرێت .هەر ئەمەیشە دەبێتە
پێوەر بۆ ئەوەی کام ڕۆشنبیرە لەگەڵ بەرەی چاکەیە و کامەیان لەگەڵ بەرەی خراپەدایە.
ئیتر (ڕەخنە) ،کە بە سرووشتی خۆی هێزێکە بۆ بزواندنی شتە چەسپاوەکان و
هەڵوەشاندنەوەی ناوەرۆکیان ،الی ئەو ڕۆشنبیرە ئەرکی خۆی لە دەست دەدات و
دەبێتە هەوڵ بۆ داپۆشینی زیاتری ئەو شتانە وەک ئەوەی ئەو ڕۆشنبیرە لەگەڵ دیاردە
ئایینییەکاندا دەیکات ،کە بە پێی پرینسیپەکانی ئەو پەیمانەی لەگەڵ جەماوەردا مۆری
کردووە ،لە کادیری حزبە ئیسالمییەکان زیاتر و ڕادیکااڵنەتر بەرگری لە مانەوەی
هەندێک گوتار و تێڕوانینی دۆگمایانەی کۆمەڵگا کردووە .بە چاوی خۆمان دەبینین ئەو
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ڕۆشنبیرە بە هەمان ئەندازەی کادیرانی حزب تینووی ناوبانگ و چەپڵەیە .بە بڕوای
(نیتشە) ئەو جۆرە هاوپەیمانییە ،واتە هاوپەیمانیی نێوان بۆچوونەکان ،بۆ حەقیقەتی
مێتافیزیکی ( )Metaphysical Factsدەگۆڕێت و توانای گۆڕان لە دەست
دەدات .دابەشکردنی هێزەکانی کۆمەڵگا بۆ دوو بەرەی چاکە و خراپە ،یاخود دەستەاڵت
و ئۆپۆزیسیۆن الی ئەو ڕۆشنبیرە بەشێکی بۆ ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە ،کە وەک پێشتر
ئاماژەمان پێی دا ،ئەو هەموو کۆمەڵگا لە سیاسەتدا کورت دەکاتەوە و وا دەزانێت
دەستەاڵت تەنیا الیەنی سیاسیی هەیە .لێرەدا ئێمە بۆ ئەوەی پێشانی بدەین ئەو
تێگەیشتنەی ڕۆشنبیرانی ئێمە بۆ دەستەاڵت زۆر سادە و ڕووکەشە ،دەبێت الی
(مێشێل فۆکۆ) هەڵوێستە بکەین ،بە تایبەتی لەسەر کتێبی (ئیرادەی زانین The
)Will to Knowledgeدا .ئەو پێی وایە ئەگەر لە سەدەی نۆزدەهەم پرسیاری
(چەوسانەوە چییە) دەرکەوتبێت ،ئەوا تاکو ڕۆژگاری ئەمڕۆمان پرسیاری (دەستەاڵت
چییە) فەرامۆش کراوە ،کە ناکرێت بۆ هەڵهێنانی ئەو مەتەڵە دیار و نادیارە ،ئامادە و
نائامادەیە ،تەنیا پشت بە (مارکس) و (فرۆید) ببەستین .ئەو پشت لەو تێگەیشتنانە
دەکات و دەستەاڵت بە زانینەوە دەبەستێتەوە .واتە ئەگەر دەستەاڵت وەک ئەنجامی
زانین سەیر بکەین ،ئەوە زانینیش وەک شێوەیەک لە شێوەکانی دەستەاڵت خۆی
دەنوێنێت و هێزی خۆیشی لە حەقیقەت وەردەگرێت .بەم شێوەیە (فۆکۆ) چەمکی
(حەقیقەت) دەخاتە ناو هاوکێشەی (دەستەاڵت) و (زانین)ەوە ،بەوەی ئەوە حەقیقەتە
وا دەکات زانین ببێتە چەکێک و بە کار بهێندرێت .بە مانایەکی تر زانست ،کە فۆرمی
هۆشیاریی مرۆڤە وەک حەقیقەتی چەسپاو پشتگیری لە سەپاندنی دەستەاڵت دەکات و
ڕەوایەتیی پێ دەدات .بەم شێوەیە دەستەاڵت دەچێتە ناو هەموو کونوکەلەبەرێکی
دنیاوە و خۆی دەخزێنێتە ناو هەر دامودەزگایەکی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابووری،
کەلتووری و مەعریفییەوە .کەواتە ناکرێت تەنیا الیەنی سیاسیی دەستەاڵت ببینین و
الیەنە مەعریفییەکانی دیکەی فەرامۆش بکەین .ئەمە ئەو خاڵەیە ،کە تیۆری (فۆکۆ)
لەمەڕ دەستەاڵت لە تیۆرییە باوەکان جیا دەکاتەوە ،کە ئەوان ،دەستەاڵت لە ڕێگای
یاسا و دامودەزگا سەرکوتکەرەکانەوە دەناسنەوە .بۆ نموونە مارکیسیزم دەستەاڵت بە
دەوڵەتەوە دەبەستێتەوە ،بەو مانایەی دەوڵەت بە دەست چینێکی دیاریکراوەوەیە و
چینەکانی تری پێ دەچەوسێنێتەوە .بەم شێوەیە (فۆکۆ) شێوازە نهێنییەکانی
دەستەاڵت دەخاتە پاڵ ئەو شێوازە دیار و باوانە و پێی وایە هەمان پڕۆسێسن .ئەوەی

پیاوانی ئایینی لە مزگەوت و کەنیسە پیادەی دەکەن لەگەڵ ئەوانە جیاواز نیین ،کە
پرۆفیسۆرەکان لە زانکۆ کاری پێ دەکەن و هەمووشیان لەگەڵ ئەوانە جیاواز نیین ،کە
لە دامودەزگا زەقەکانی سەرکوتکردندا هەن .تێکڕای ئەمانە مانایان وایە دەستەاڵت
سێنتڕاڵی نییە ،بەڵکو لە هەموو شوێنێک هەیە ،مادام بەرهەمی ناکۆکیی نێوان هێزە
جیاوازەکانی ناو کۆمەڵگایە و لە هەر پێوەندییەکی دیار و سیمبۆلیی نێوان کەسەکاندا
بەرجەستە دەبێت .دواجار دەستەاڵت لە خوارەوە سەر دەکەوێت ،نەوەک لە لووتکەوە
بۆ بنکە داببەزێت .لێرهدا مهبهستم نیی ه ئاماژه ب ه تهواوی ئهم کۆنسێپت و ئایدیایان ه
بدهم ،بەاڵم بۆ ئەو شوێنە دەگەڕێینەوە ،کە تێیدا ئاماژەمان بە ڕووکەشیی ئەو
ڕۆشنبیرە کرد لە ناسینەوەی دەستەاڵتدا .ئەو وا دەزانێت بە دابەشکردنی کۆمەڵگا بۆ
دەستەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن چارەسەری هەموو گرفتەکانی کردووە ،بەاڵم لەوە بێئاگایە،
کە دەستەاڵت لەناو هەموو ڕووبەرێکی کۆمەڵگادا هەیە .ئەو گرووپ و هێزە دینی و
سیاسییانەی ئەو وەک حەقیقەتی ڕەها پشتی پێ بەستوون و لە دەرەوەی بازنەی
ڕەخنەی داون ،خۆیان دەستەاڵتن و لە چەوساندنەوەی ئەوانی تر بە دەر نیین .ئەوە
سادەکردنەوەی فیکرە ،کە ئەو ڕۆشنبیرە لە نەبوونی دەنگی ڕەخنەییدا تاکو ئەمڕۆیش
بڕەوی پێ دەدات و لەپاڵیدا نەک هەر وەک جەنگاوەری حەقیقەت ،بەڵکو وەک
ڕووناکبیریش خۆی دەناسێنێت .دوای بیست ساڵ هێشتا ئەو ڕۆشنبیرانە پڕۆژەی
ڕۆشنبیریی خۆیانیان نەخستووەتە بەردەستی ئێمە ،تاکو لە ڕوانگەی ڕەخنەوە
بیانخوێنینەوە ،بەو مەبەستەی شتی دیکەیان لەسەر دابمەزرێنین و لێیان تێبپەڕین،
بەڵکو بە شێوەی زارەکی کاریان کردووە و ب��ەردەوام چەند چەمکێکی زەقی وەک
(عەدالەت)( ،ئازادی)( ،کۆمەڵگای مەدەنی) و شتی لەم بابەتەیان دووبارە کردووەتەوە.
ئەوەی وا دەکات (بۆدلێر) سەرنجی (فۆکۆ) ڕابکێشێت هۆشیاریی (بۆدلێر)ە لە ئاستی
زەمەندا ،بەوەی لەو تێکستەی ساڵی  ١٨٦٣لەژێر ناونیشانی (نیگارکێشی ژیانی نوێ
 )The Painter Of Modern lifeدا نووسیویەتی ،مۆدێرنتی بە شتێکی
ڕاگوزەر دەزانێت ،کە (فۆکۆ) لە (ڕۆشنگەری چیی ە �What is Enlighten
 )mentدا وا ئەمە لێک دەداتەوە ئەگەر مۆدێرنتی بە ڕاستی شتێکی ڕاگوزەر و
ڕاکردوو نەبێت ،چۆن دەتوانێت لەگەڵ (ئێستا) دابڕان بهێنێتە کایەوە و تێیبەڕێنێت.
ڕۆشنبیری ئێمە بیست ساڵە ئەو جیاوازییەی لەگەڵ ڕاپەڕیندا پێی گەیشتووە وەک
زەمەنێکی ئەبەدی ( )Eternalلێی دەڕوانێت و نایەوێت لێی تێبپەڕێت ،کە ئەمە بە
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ڕوونی لەم ڕووداوانەی بەهاری ئەمساڵدا دەرکەوت .ئەو پشتی بەو جەماوەرە بەست،
تاکو لەناو ئەو دۆگمایانەیدا زیاتر خۆی قایم بکات و هێندەی دیکە ڕەوایەتی بە زمانە
ڕووکەشەکەی بدات .واتە زمانی یەکگرتووی شەقام الی ئەو ڕۆشنبیرە نەک هەر بۆ
تێکشکاندن نەبووە ،بەڵکو کراوەتە سەنگەر و پارێزگاریی لێ کراوە( .بۆدلێر) لەو
تێکستەیدا وا لە مۆدێرنتی دەڕوانیت ،کە دوو الیەنی جیاوازی هەیە ،لە الیەک تەعبیر لە
سەردەمەکەی دەکات و لە الیەکی دیکە جێی دەهێڵێت .بەم شێوەیە (بۆدلێر) باوەڕی
وایە نیگارکێش لە یەک کاتدا ئەو پڕۆسێسە دووالیەنە بەڕێوە دەبات ،ئەگینا تووشی
گوتنەوە و جوویینەوە دەبێت و ناتوانێت داهێنان بکات .وەک گوتم ئێمە پڕۆژەی ئەو
ڕۆشنبیرانەمان لە بەردەستدا نییە ،تاکو لەسەریان هەڵوێستەی فیکری و مەعریفی بکەین
و مەوداکانیان ببینین ،بەاڵم ئەوەی سەرنجمان داوە ئەوان ئەو گوتانەی لە سەرەتای
ڕاپەڕینەوە بە دەمیانەوە گرتووە ،هێشتا دەستبەرداریان نەبوون و بەردەوام لە گوتارە
ڕۆژنامەوانی و لە گفتوگۆی کەناڵەکاندا دەیانڵێنەوە .دووبارەی دەکەمەوە بەشداریکردنی
ئەو ڕۆشنبیرە لە خۆپێشاندانەکانی حەڤدەی شوباتدا تەنیا بۆ ئەوە ناگەڕێتەوە ،کە ئەو
ڕۆشنبیرە الیەنگری ئازادییە و دژی دەستەاڵتە ،بەڵکو ئەو شوێنە باشترین زەمینەیە
بۆ ئەوەی گوتەکانی ئەو بیست ساڵەی ڕابردووی تێدا بڵێتەوە ،بۆیە ئەو ڕووداوە نەک
هەر دەکاتە بەرهەمی خۆی و لەوێوە ڕۆشنبیرانی تری پێ تۆمەتبار دەکات ،بەڵکو
قەبارەکەیشی گەورە دەکات و وەک مژدەیەکی خۆش پێمانی ڕادەگەینێت.
ڕاستییەکەیشی ههندێک ڕووداو ههن ،لهنێو میدیا و بازاڕدا ب ه شێوهیهکی زۆر سهرسورهێنهر
گهوره دهکرێن و بانگهشهی گۆڕانێکی بنچینهیان بۆ دهکرێت ،ئهگهرچی ئهو ڕووداوان ه
ههرچهند گهوره بن ،بهاڵم گۆڕانی بنچینهیی ب ه خۆیانهوه نابینن .دهتوانین یانزدەی
سێپتێمبهر وهک ڕووداوێک ،ک ه ل ه میدیا جیهانییهکاندا دهنگدانهوهیهکی گهورهی ههبوو،
ب ه نموون ه بهێنینهوه ،ک ه یهکێک لهو ئایدیایانهی ئهمهریکا لهڕێگهیهوه ڕهوایهتیی ب ه
خۆی دهدا و بانگەشەی بۆ دەکرد ،ئهوهبوو ،گوایە پاش ئەو ڕووداوە هیچ شتێک وهک
خۆی نامێنێت( .سالڤۆی ژیژهک) ل ه چاوپێکهوتنێکدا ڕەخن ە لهو ئایادیای ه دهگرێت و
دهڵێت“ :یهکێک لهو دهستهواژه ناکۆتاییانهی لهو چەند ههفتەیهدا گوێمان لێ دەبێت،
ئهوهی ه ک ه پاش 11ی سێپتێمبهر هیچ شتێک وهکو خۆی نامێنێت .بهالمهوه سهیره،
ک ه به ڕاستی شتێکی گهوره گۆڕابێت .بێگومان ل ه ئاستی پێزانین یان ڕاگهیاندندا
گۆڕانێک ڕووی داوه ،بهاڵم من پێم وا نیی ه هێشتا بتوانین باس ل ه ههندێک دابڕانی

بنهڕهتی بکهین .ئهو ئاڕاست ه و ترسان ه سهپێندراون و ئهو شتانهی میدیا ب ه ئێمهی
گوتووە ل ه بارهی تیرۆریزم وا ئێستا بهڕاستی ڕوویان داوه””
ڕاپەڕینی بەهاری  ١٩٩١پێچەوانەی یازدهی سێپتێمبهری ساڵی  2001بۆ ئێمە
گۆڕانی گەورەی هێناوەتە دی ،کە وەک پێشتر ئاماژەمان پێی دا ئەو گۆڕانە لە
زمانی ئێمەدا دەرکەوت و توانیی دابڕێنێک لە مێژووی پێش خۆی دروست بکات،
بەاڵم قهیرانی 17ی شوباتی ئهمساڵی کوردستان (ک ه ل ه 17ی شوباتهوه دهستی
پێ کرد و تاوهکو 17ی چوار بهردهوام بوو) ،قهیرانێک ه ئەگەرچی ناتوانین ئاماژه به
گۆڕان ه شێوهییهکانی نهکهین ،مهبهست ل ه گۆڕانی شێوهیی ئهو گۆڕانهیه ،ک ه ل ه ئاست
هێمادا دهگۆڕێت ،نەوەک لە ئاستی بنچینەدا ،بەاڵم ئەو ڕووداوە نەیتوانیوە دابڕان
بهێنێتە دی ،بەڵکو بە پێچەوانەوە زمانی ئێمەی زیاتر سادە کردەوە و هێندەی دیکە
ڕۆشنبیرەکەمانی ڕادەستی ئیدۆلۆجی و بۆچوونە باوەکانی ناو کۆمەڵگا کرد .بێگومان
17ی شوبات خۆپێشاندانێکی خۆرسکی خهڵک بوو ،ک ه تێیدا نهوهیهک تووڕهبوونی
خۆی نمایش کرد .ئەو نهوهی ه بهو شێوه ژیان و دهستەاڵته ڕازی نییە .ناکرێت باس ل ه
شهپۆلی گۆڕانی واڵتانی تونس ،میسر ،یەمەن و واڵتانی دیکهی عهرهبی نهکهین ،بهوهی
کاریگهریی ناڕاستهوخۆیان ههبوو ل ه سهرههڵدانی ئەو خۆپێشاندانەی ئێمەدا .لێرهدا
مهبهستم نیی ه دروستی و نادروستیی ئهم خۆپێشاندان ه باس بکهم ،هێندهی دهمهوێت
زیاتر جەخت لەسەر ئەو بۆچوونانەی خۆم بکەمەوە ،کە پێشتر لەبارەی زمانی ئەو
ڕۆشنبیرەوە دەرمبڕین.
بهبڕوای (مارتین هایدیگهر) دوو جۆر بوون ههن ،بوونی ڕەسەن و بوونی ڕۆژانەیی.
بوونی ڕەسەن خاوهن شێوه ژیانی تایبهتی خۆیهتی ،خاوهن ناسنامهیهکی جیاوازه
(مهبهست ناسنامهی فیکری ئهو کهسهیه و ل ه ڕێگهی بۆچوونی فیکریی جیاوا ز �con
 trastدروست دهبێت) ،ک ه ل ه کۆمهڵ و ئهوانی دیک ه جیا دهکرێتهوه ،بوونی ڕەسەن
جیاوازیی له بهرچاو دهگرێت و له دیدی ڕەسەنی خۆیهوه دهڕوانێت ه ئهوانی دیکه.
ل ه کتێبی (( )Identity and Deferenceهایدیگهر) ئاماژه ب ه جیاوازی و
ناسنام ه دهدات ،ک ه ئهوانهی خاوهن بوونی ڕەسەنن ،جیاوازیشن ،بهاڵم بوون ه ڕەسەنهکان
ڕێزی جیاوازیی یهکتر دهگرن .بوونی ڕۆژانەیی ئهو بوونهیه ،ک ه لهنێو بازاڕی ئهوانی
دیکهدا ون دهبێت ،کهسێک ه شێوهی ژیان و بیرکردنهوهی هیچ جیاوازییهکی بنچینهیی
نیی ه لهگهڵ ئهوانی دیکهدا ،لهنێ و کۆمهڵێک دایه ،ک ه باوهڕی ب ه جیاوازی نییه ،تاکهکان
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لهسهر شێوازی خۆی کۆپی دهکات .ههموویان به یهک شهراب مهست دهبن و یهک
گۆرانییش دهیانخات ه سهما .زمانی بوونی ڕەسەن جیاوازییهکی یهکجار زۆری ههی ه لهگهڵ
بوونی ڕۆژانەیی ،چونک ه بوونی ڕۆژانەیی خاوهن زمانی ڕۆژانەی ه و بهو شێوازه نهبێت
ناتوانێت بێتە گۆ ،بیر بکاتهوه و بنووسێت .زمان یهکێک ه لهو بونیاده ئۆنتۆلۆجیانهی،
ک ه پێشمهرج ه بۆ بوونی جیاوازی .بهبڕوای (هایدیگهر) دهربڕین یهکێک ه ل ه پێشمهرج ه
ئۆنتۆلۆجییهکان بۆ بوون ،ک ه الیهنی گوزارشت ل ه خۆ دهگرێت ،لهڕێگهی تهعبیرهوه
مرۆڤ دهتوانێت مانا به بوونی خۆی ببهخشێت و ببێتە خاوهن بوونی ڕەسەنیانهی
خۆی .یهکێک لهو الیان ه شیکاریانهی (( )analyticهایدیگهر) ل ه کتێبی (بوون و
کات)دا بە دەستیەوە دەدات ،ئهمهیهWhat is the meaning of the( :
 )?expression of Beingوات ه مهبهست چیی ه ل ه گوزارشتکردنی بوونمان؟
الی (هایدیگهر) زمان گوزارشت ل ه بوونی ئێم ه دهکات لە دنیادا (دازاین،)Dasien -
بهاڵم زمانی ڕۆژانەیی ناتوانێت گوزارشت ل ه بوون بکات ،ئهگهر ئهو زمان ه توانیبایه ،ئهوا
تاکهکان بوونیان داگیر نهدهکرا و لهجیاتی سڕینهوه ،ڕێزی جیاوازیی یهکتریان دهگرت.
لێرهدا دهتوانین بپرسین ئایا زمانی ڕۆشنبیرانی ئێم ه زمانێکی ڕەسەن بوو؟ ئایا ئهو
زمان ه ئاستهکانی زمانی ڕۆژانەیی تێپهڕاند؟ زمانی ڕۆشنبیریی ئێم ه ل ه قهیرانی 17ی
شوباتدا نهک تهنیا نهیتوانی ئاستهکانی زمانی ڕۆژانەیی ببڕێت ،بهڵکو خۆی ئهو زمانهی
به کار هێنا ،سهیر نیی ه ئهگهر بڵێین ئهو زمانهی بهشێک ل ه )ڕۆشنبیرانیی(! ئێم ه
لهو قهیرانهدا ب ه کاریان هێنا ،له خوارووی زمانی سیاسییهکانیشەوە بوو .بهشێک
لهو ڕۆشنبیران ه جگ ه ل ه گوتنهوهی درووشم نهیانتوانی تاک ه دێرێکی فیکری بڵێن .لهو
حهشامهتهدا تهنیا پشتیان ب ه چهپڵ ه و ههرای جهماوهر خۆش بوو .کێشهیهک ،ک ه
ڕۆشنبیری ئێم ه لهو خۆپێشاندانانهدا ڕووبهڕووی نهبووەوه ،تێنهگهیشتن بوو ،چونکە
هەرگیز بە زمانێک نەدەدوا لەوەی جەماوەر جیاواز بێت( .زهردهش��ت)ی )نیتشه(
لهنێو حهشامهتدا گوتهیهک پێشکهشی جهماوهر دهکات و تێیدا بانگهشهی بهرزهمرۆڤ
( )Supermanدهکات ،بهاڵم خهڵک لێی تێناگهن ،چونک ه ئهو ناتوانێت ب ه ههمان
زمانی ئهوان قس ه بکات و گوێچکەی ئهوانیش لە ئاستی ئهم قسان ه نیین ،ل ه ئهنجامدا
(زهردهشت) دهڵێت“ :ئهوان ل ه من تێناگهن ،من زارێکم نیی ه بۆ گوێیهکانیان”  .ئایا
ڕۆشنبیرانی کورد ل ه هیچ کاتێکدا ئهم کێشهیهیان ڕووبهڕوو بووهوه؟ دیارە مهبهستم
نیی ه بڵێم ڕۆشنبیر دهبێت سوپهرمان بێت ،بهاڵم خۆ دهبێت ل ه ئاست زمانی ڕۆژانەییدا

خاوهن سوپهرزمان بێت ،وات ه زمانی ئهو ئاستهکانی زمانی ڕۆژانەیی تێپهڕاندبێت .یان
وهک (ڤان کۆغ)ی هونهرمهند ،ک ه ڕۆژێک ب ه دهم ڕۆیشتنهوه ل ه هیکهوه دهوهستێت و
دهڵێت باش ه ئهم خهڵک ه بۆ لهمن تێناگهن؟ ئهو قسانهی بهشێک ل ه ڕۆشنبیرانمان ل ه
میدیا و کهناڵهکاندا کردوویانه ،خۆپێشاندهرێکی ئاساییش دهیتوانی بیانکات .یهکێک
لهو تێگەیشتنە ڕووکەشان ە ئهوهیه ،ک ه گوای ه ئهو خۆپێشاندانان ه ڕۆشنبیران سازیان
کردووه و ئهوان دهستیان لهسهرههڵدانیدا ههبووه .ئەمە هێندەی مانای شانازیکردنی
ڕۆشنبیرە بە ڕابردوو و هێندەیش جەختکردنەوەیەتی لەسەر ئەوەی وەک پاڵەوان خۆی
بناسێنێت .لێرەوە ئەو ڕۆشنبیرە ڕێگای بە خۆی داوە ئاڕاستەی ئەو خۆپێشاندانە بۆ
ئیدۆلۆگی بگۆڕێت و بیخاتە خزمەتی ئۆپۆزیسیۆنەوە ،ئەوە لە کاتێکدا لهیهکهم ڕۆژی
سهرههڵدانی ئهو خۆپێشاندانانهدا ئۆپۆزیسیۆن ههڵوێستێکی پۆزەتیڤی نهبوو .وەک
بینیمان بە هیی خۆیی نەزانی ،بگرە خۆپێشاندهرانی ب ه ئاژاوهگێڕ ناو برد .سهرانی
ئۆپۆزیسیۆن ب ه پهشۆکاوی و ترسێکی زۆرهوه هاتن ه سهر شاشهی تهلهڤزیۆنەکان و
ئەستۆپاکیی خۆیان ڕاگهیاند .کاتێ دۆخهک ه کهمێک ئاسایی بووهوه ،خۆیان خزانده پاڵ
جهماوهر ،بهوهیش نهوهستان و خۆیان کرده خاوهنی( .گۆڕان ،یهکگرتوو و کۆمهڵ)
توانییان بە ئاسانی کۆنتڕۆڵی بەشێکی زۆری ئەو ڕۆشنبیرانە بکەن و بە مەبەستی
ئیدۆلٶگی بە کاریان بهێنن.
پێویستە ئەوە بگوترێت ،کە قسەکردنی ئێمە لەبارەی ئەو ڕۆشنبیرانەوە مانای قسەکردنە
لەبارەی ئەو خەرمانەیەی بۆیان کێشراوە و مەبەستمانە لە پشت ئەو خەرمانایەوە
ئەوەی دەبێتە جێگای بایەخ ،پرسیار و گومان بێت ،نەوەک ئەو سۆزەی شەقام بۆ
ئەو ڕۆشنبیرانەی هەیە .ئەم باسە بۆ ئەو ڕۆشنبیرانە تەرخانە ،بۆیە جێگای ڕۆشنبیری
حزب ه حکومڕانهکانی تێدا نابێتەوە .فۆکووسی من لەسەر ئەو ڕۆشنبیرانەیە ،کە لەبەر
هەر هۆیەک بێت لە ئێستادا چاوپۆشییان لێ دەکرێت .پوختەی قسەکانم ئەوەیە ،ئایا
ئەو ڕۆشنبیرە دیارانەی ئێمە وەک ڕۆشنبیری سەربەخۆ کاریان کردووە؟ ئایا ئەوانە
تا چ ئەندازەیەک بۆچوونی ئاساییان تێپەڕاندووە؟ ئەم باسەی من دانانی کۆتایی نییە
بۆ زەمەنی ڕۆشنبیری ،بەڵکو سەرەتایەکە بۆ کردنەوەی پرسیاری زیاتر و دۆزینەوەی
ئاڕاستەی نوێ لەناو بیرکردنەوەی خۆماندا .کاری ئێمە دادگایکردنی ڕۆشنبیر نییە ،بەڵکو
هەڵسەنگاندنی توانا و ئاستەکانی ڕۆشنبیرە ،بەو مەبەستەی ئەو دیدگا شەعبییە تێک
بشکێنین ،کە هەڵوێستی سیاسی بۆ خوێندنەوەی ڕۆشنبیر دەکاتە پێوەر .دەمانەوێت
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پرسیاری دیکە لەبارەی ڕۆشنبیر و ئەرکەکانیەوە بورووژێنین ،بێ ئەوەی بۆچوونی
خۆمان بسەپێنین و بیکەینە ئەلتێرناتیڤ .بەم شێوەیە ئەم گوتارەی ئێمە خۆیشی
دەکەوێتە ژێر دەستەاڵتی پرسیار و نایەوێت ببێتە ڕێگاچارە .پرسیاری سەرەکیی ئێمە
ئەوەیە ئەو ڕۆشنبیرە چۆن مامەڵە لەگەڵ بەهاکان ()Valuesدا دەکات ،کە پێمان
وایە ڕاپەڕین ،شۆڕش ،یاخیبوون و زۆری تر بەشێکن لەو بەهایانەی لە ماوەیەکی
دیاریکراودا کۆمەڵگا بەرهەمیان دەهێنێت .ئایا ئەو بەهایانە بۆ پاراستن و هێشتنەوەن،
یان وەک (نیتشە) باوەڕی وایە دەبێت هەموویان هەڵبگێڕدرێنەوە؟ قسەی ئێمە ئەگەر
لەگەڵ کۆمەڵگا ئەوە بێت ،کە دەبێت بەهاکانی ڕاپەڕین ،شۆڕش ،یاخیبوون و گۆڕان
دابمەزرێنێت ،ئەوا قسەمان لەگەڵ ڕۆشنبیر ئەوەیە چۆن هاوکات لەگەڵ دامەزراندنی ئەو
بەهایانەدا تێکیان دەشکێنێت .ئەگەر ڕۆشنبیر لەم ئێستایەدا قسەی خۆی لەبارەی ئەو
بەهایانەوە نەکات و هەوڵی تێپەڕاندنیان نەدات ،ئەوا خۆیشی تێکەڵ جەماوەر دەبێت
و ناتوانێت هیچ جیاوازییەک پێشان بدات .نابێت بیرمان بچێت هەموو ئەو بەهایانەی
ئێستا حزب ه حکومڕانهکان دەستی پێوە گرتوون و خەڵکیان لەسەر گوللەباران دەکات،
بیست ساڵ لەمەوبەر بۆ بەدیهێنانیان مرۆڤی ئێمە خوێنی لەپێناودا ڕشتوون .کەواتە
سەرەتاییترین پرینسیپ ئەوەیە ،کە دەبێت باوەڕمان بەوە نەبێت هیچ بەهایەک بۆ
مانەوە و پاراستنە .ئەمە ئەرکی ڕۆشنبیرە ئەو بەهایانە تێک بشکێنێت ،کە هەر ئێستا
جەماوەر هەوڵی بەدیهێنانیان دەدات .ئەمە پرۆسێسێکی فیکرییە و ڕۆشنبیر بە شێوازی
خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکات .واتە ئەرکی ڕۆشنبیر ئەوەیە نەهێڵێت ئەو بەهایانە ببنە
(حەقیقەت) ،یاخود ڕاستی ،چونکە وەک (نیتشە) دەڵێت (ڕاستی جۆرێکی دیکەی
هەڵەیە ،کە هەندێک کەسی دیاریکراو ناتوانن بە بێی بژیێن).
لێرهدا دهتوانین ههندێک نموونهی ئهو ڕۆشنبیران ه بهێنینهوه و ئاماژە بە بۆچوون و
هەڵوێستەکانیان بدەین ،ک ه چۆن حیسابی گەورەیان بۆ تێڕوانین و فیکری باوی ناو
کۆمەڵگا کردووە ،بەاڵم ئەمە هەرگیز مانای ئەوە نییە ،کە ئەوەی لەسەرەوە گوترا
تایبەتە بەم چەند نموونەیەی لێرە ئاماژەیان پێ دەدرێت ،بەڵکو ئێمە لە سەرجەمی
ئەم گوتارەماندا مەبەستمان لە ڕۆشنبیرە وەک دیاردە ،نەوەک تاکەکەس( .فاروق
ڕهفیق) ،ک ه ل ه زۆربهی بهرههمهکانیدا ئاماژهی ب ه ناهۆشیاریی هاونیشیمانی کردووه،
لهو خۆپێشاندانهدا بانگهشهی هۆشیاریی هاونیشتیمانی دهکرد ،بهوهی ڕژاونهت ه سهر
شهقام .تۆ بڵێی هۆشیارییهێنده ئاسان بێت ،تاکو ب ه هاتن ه سهرشهقامێک دروست

ببێت؟! ئایا ئهم ه ڕێک ئهو بانگهشهی ه نییه ،ک ه ئۆپۆزیسیۆن بۆ خۆی دهکات و پێی
وای ه لهوهتهی ئهوان دروست بوون خهڵک دهزانێت ئۆپۆزیسیۆن چییه ،بودج ه چییه،
دەستەاڵت چۆن گهندهڵه و ....تاد؟!! ئایا هۆشیاری ئهوهی ه هاونیشتیمانی بزانێت
ئەگەر پهرلهمان ئۆپۆزیسیۆنی هەبێت ،دهبێت ه پهرلهمانێکی کارا؟ ئهگهر ئهوه پێوهر
بێت ،کهوات ه کێن ئهوانهی ناهۆشیارن؟ ئهگهر کهسانێکیش ناهۆشیار نیین ،ئهی بۆچی
کوردستان ل ه قهیرانیهێنده گهوره دهخولێتهوه ،قهیرانی دین ،سیاسهت ،ترادیسیۆن،
کۆمهڵ ،تاک ،توندوتیژی ،هۆشیاری ،پهروهرده ،ڕۆشنبیری  ...تاد!
ئهو ڕۆشنبیران ه نهک نهیانتوانی فۆرمێکی جیاوازتر ل ه پارێزهرانی ئایینی و بۆچوونە
باوەکانی خهڵک دابهێنن ،بهڵکو خۆیشیان کهوتن ه ژێر کاریگهریی ئهوان و درووشمهکانیان
دهگوتنهوه( .فاروق ڕهفیق) ل ه کتێبی (فهلسهف ه و ژیان)دا ئاماژه بهوه دهدات ،ک ه
پارێزهرانی ئایین ل ه دهنگی ئهقڵ دهترسێن( .بڕوانه :فهلسهف ه و ژیان /ن .فاروق
ڕهفیق /ل ه باڵوکراوهکانی خانهی حیکمهت 2009 /ل  .)16ئهی کهوات ه چۆن بوو
لهو خۆپێشاندانهدا پارێزهرانی ئایینیتان چهپڵهڕێزان کرد؟ ئایا ئهی ئهوان ه ههمان ئهو
کهسان ه نیین ،ک ه ل ه دهنگی ئهقڵ دهترسێن؟ پارادۆکس ئەوەیە (ئەقڵ) لە (نیتشە)
ەوە دەکەوێتە بەر گەورەترین ڕەخنە و الی (هایدیگەر)( ،فۆکۆ)( ،دێریدا) و زۆربەی
فەیلەسووفانی دیکەی پۆستمۆدێرنیزم درێژەی دەبێت( .ڕێبین ههردی) ههر زوو گوتی
(الل ه اکبر الل ه اکبر)ی ئیسالمییهکان و (ئازادی ئازادی) عهلمانییهکان یهک ئامانجیان
ههیە! ئهرێ ئهم قسهی ه ب ه چ لۆجیکێک ڕهوایه؟ دهکرێت دهستهواژهیهکی دینیی ،ک ه
ئهگهر لێی ورد ببینهوه ناکۆکییهکی گهورهی لهگهڵ ئازادیدا ههی ه لهگهڵ دهستهواژهیهکی
فهلسهفیدا یەک ئامانجی هەبێت ،ک ه دهیهوێت مرۆڤ ل ه کۆتوبهندی دهرهکی ڕزگار بکات
و ب ه ئازادی بژیێت .خهونی ئیسالمییهکان ههرگیز ئهو خهون ه نییه ،ک ه بهشێکی زۆری
کۆمهڵ دهیخوازێت .شێوه و فۆرمی ئیسالمییهکان ئهوهی فێر کردووین ،ک ه ئهوان چ
مهبهستێکیان ههی ه و دهیانهوێت تاک چۆن بیر بکاتهوه ،ئهوان نهک بڕوایان ب ه ئهو
ئازادیی ه نییه ،ک ه ئهم نهوهی ه دهیهوێت ،بهڵکو دهست دهخهن ه بچوکترین شێوه ژیانی
تاکیشەوە .الیهن ه سیاسیی ه ئیسالمییهکان ههر خۆیان ب ه سهرچاوهی گشت حهقیقهتێک
دهزانن ،حهقیقهتێکی موتڵهق ،کە نە جێگای پرسیارە و نە هیی ئەوەیە قسەی لێوە
بکرێت .ئهم قسهیهی (رێبین ههردی) ل ه درووشمێکی ئاسایی زیاتر هیچی دیک ه نادات
بهدهستهوه و دەچێتە پاڵ ئەو درووشمانەی لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا پێیانەوە
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خەریک بووە .زمانی (ڕێبین ههردی) چی دیک ه زمانی ڕۆشنبیرێکی جیاواز نییه،
هێندهی پارێزهری الیهنێکی سیاسییانهیه ،چونک ه زمانی ئەو جیاوازییهکی ئهوتۆی
لهگهڵ زمانی ئۆپۆزیسیۆندا نییه .من مهبهستم نیی ه بڵێم ڕۆشنبیر نابێت پشگیری لە
الیهنێکی سیاسی بکات ،هێندهی مهبهستم ه بڵێم ڕۆشنبیر ل ه هیچ دۆخێکدا زمانی خۆی
ل ه دهست نادات و بە زمانی ئەوان نایەتە دەنگ .لەم ڕوواداوانە و پێشتریش بەشداریی
ڕۆشنبیرێکی وەک (ڕێبین هەردی) بەشدارییەکی فیزیکی بووە ،واتە بەشدارییەک بووە
لە ئاستی جەستە تێنەپەڕیوە ،لە کاتێکدا ئەو بەشداریکردنە الی ڕۆشنبیر ،ڕۆشنبیرێک
خاوەنی تێگەیشتنی جیاواز لە هیی کۆمەڵگا بێت ،سنووری جەستە تێدەپەڕێنێت و
دەچێتە ئاستی فیکرەوە ،کە ئەمە وا دەکات ئەو ڕۆشنبیرە ڕۆشنبیرێکی پرۆبلەماتیکی
بێت ،واتە نەتوانین لە یەک ئاست و یەک ڕەهەنددا بیخوێنینەوە .ئێمە ئەگەر بمانەوێت
لەبارەی (ڕێبین هەردی)یەوە بدوێین ،دەبێت بۆ ئامادەبوونی فیزیکیی ئەو لە شەقام
و لە کەناڵەکان بگەڕێینەوە ،بەوەی لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا پڕۆژەی خۆی بە
شێوەی نووسین نەخستووەتە بەردەستمان ،بەڵکو مامەڵەیەکی ئیتیکیانە (Ethical
)Treatmentی لەگەڵ ڕووداوەکاندا کردووە و الیەنگریی خۆیی بۆ داخوازییەکانی
جەماوەر پێشان داوە .پڕۆژەکەی لەم ئاستە دەوەستێت و ڕێگامان نادات لە ئاستی
دیکەدا بیخوێنینەوە.
لێرهدا دهتوانین ئهوه بڵێین ههر لهو قهیرانهدا ،زمانی (بهختیار عهلی) تەواو ل ه
زمانی ئهوانی دیک ه جیاواز بوو ،یان ئەگەر لەوە دروستتر بۆچوونەکەمان دەرببڕین،
ئەوا دەڵێین زمانی ئەو لە هیی زۆربەی (ڕۆشنبیرانی ڕەهەند!) جیاواز بوو .ئایا
دەکرێت لەمەودوا (گرووپی ڕەهەندییەکان!) هەمان مانای پێش حەڤدەی شوباتی
هەبێت ،چونکە جیاوازییەکە لەنێوان (بەختیار عەلی) و ئەوانی دیکەدا لەوە دەرچووە
تەنیا ئاستی تێگەیشتن و قووڵبوونەوە بێت ،بەڵکو گەیشتووەتە جیاوازی لە ئاڕاستەی
بیرکردنەوە و کارکردنیش( .ڕەهەند) وەک ئەو سیستێمە کۆمەاڵیەتییەی لێ هاتووە،
کە لەسەر پرینسیپی (هەموومان لەپێناو یەک ئامانجدا ڕەنج دەدەین و بەرهەمی خۆمان
بە یەکسانی دابەش دەکەین) دامەزرابێت .ئەوە بیست ساڵە یەک دوو دەنگی تەمبەڵ
لە سایەی ئەو پرینسیپەدا وەک ڕۆشنبیری گەورە و ئاکتیڤ خۆیان دەناسێنن ،لە
کاتێکدا ڕەنجەکە تەنیا هیی یەک (دوو!!) نووسهره .هەیانە ئەگەر ناوی (ڕەهەند!!)
ی لێ بکەیتەوە ،تەنیا چەند درووشم و گوتەیەکی نەستەقی دەمێنێتەوە و باوەڕ ناکەم

هیچ کەسێکی هۆشیار تاقەتی گوێگرتنی ئەو درووشم و قسە نەستەقانەی هەبێت،
کەچی وەک ڕووناکبیری گەورە ناسراوە و بڕیار لەسەر ورد و درشتی کۆمەڵگا و
کایەی ڕۆشنبیریمان دەدات .ناوی (ڕەهەند) تێگەیشتنێکی زۆر خراپی لە ناوەندی
ڕۆشنبیریماندا خوڵقاندووە ،بە ڕادەیەک وا دەزاندرێت هەر ئەندامێکی ئەو (گرووپە!!)
خاوەنی توانایەکی بێوێنەی فیکرییە .ئێستایش خوێنەری ئاسایی وا دەزانێت فاڵن
ڕۆشنبیری (ڕەهەند!!) لە توانایدایە هەموو مێژووی فەلسەفەت لە سەردەمی گریکەوە
تاکو ئەم ڕۆژگارە بۆ شی بکاتەوە ،بێ ئەوەی هەرگیز لە خۆی پرسیبێت ئایا لە ماوەی
بیست ساڵەدا ئەمەی کردووە ،یان ئەگەر نەیکردووە بۆچی هەرگیز نایکات!! لە کاتێکدا
چەند دەنگێکی دیکە ،تەنیا لەبەر ئەوەی لەناو ئەو (گرووپە!!)دا نیین حیسابیان بۆ
ناکرێت ،با توانای ئەوانە زۆر لە سەرووی توانای ئەو چەند ڕۆشنبیرەی (ڕەهەند!!)
یشەوە بێت.
یهکێک لهو قسانهی ڕۆشنبیر بەردەوام ل ه (سهرای ئازادی!!) و کەناڵەکانی ئۆپۆزیسیۆندا
دەیگوتەوە ڕانەپەڕینی خەڵکی هەوڵیر بوو .ئهم ه ل ه کاتێکدا دووجار ل ه ههولێر ههوڵی
خۆپێشاندان درا و دەستەاڵت سهرکوتی کرد .ڕۆشنبیرمان ههبووە لهژێر ڕۆشنایی
ئهم ڕووداوهدا دهستهواژهی (ههولێرییهکان)ی بهکار هێناوه و ب ه ترسنۆک ناوی
بردوون( .ئیسماعیل حهمهئهمین) لەژێر ناونیشانی (ههولێرییهکان و پشێویهکانی
ئازادی)دا بابەتێکی نوسیووە و ئاماژه ب ه بێههڵوێستیی ههولێرییهکان دهکات ،بهوهی
نهڕژاونهت ه سهر شهقام .من مهبهستم نیی ه باسی ئهو هۆکاران ه بکهم ،ک ه بۆچی ههولێر
خۆپێشاندانی تێدا نهکراوه .بهڵکو دهمهوێت لەسەر یەک دوو پەرەگرافی بابەتەکەیدا
هەڵوێستە بکەم .ل ه شوێنێکدا هاتووه( ”:هایدگەر) باسی لە(خوڵقاندنی زەمەن)
کردووە ،ئەم خوڵقاندنە چرکە ساتێکی بوونگەراییە ،تێدا مرۆڤ (خودبوونی) خۆی
لەزەمەنیکی نوێدا دەۆزێتەوە ،ئەم هێڵکاریەی نێوان بوون و زەمەن ،لەڕۆحێکی کۆلکتیڤدا
(دەستەجەمعی) وەریبگرین ،ئەو هەقیقەتە هەستپێدەکەین کەخۆپێشاندانەکان ،خۆی
لەخۆیدا خوڵقاندنی زەمەنێکی نوێ بوو ،لەم فەزا نوێیەدا لەسەرای ئازادی ئەکتەری
نوێی سیاسی وئەکتیڤیستی کۆمەاڵیەتی وئاینی نوێمان بینی کەتەعبیریان لەخۆیان کرد.
“ ههڵهی ئهم بۆچوون ه ئهوهیه ،ک ه (ئیسماعیل حهمهئهمین) پێی وای ه بوون و زهمهن
دوو شتی جیاوازن ،ڕستهی (خوڵقاندنی زهمهن  ....ک ه تێیدا مرۆڤ خوودبوونی خۆی
ل ه زهمهنێکی نوێدا دهدۆزێتهوه) دوور و نزیک پێوهندی ب ه فهلسهفهی (هایدیگهره)وه
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نییه ،چونک ه ب ه بڕوای (هایدیگهر) بوون و زهمهن ههر یهکن و بهشێکی دانهبڕاون ل ه
یهکتر ،بهم شێوهیهی (حهمهئهمین) بێت ،بوون دهتوانێت به بێ زهمهنیش ههبێت.
ههر ل ه کتێبهکهی (بوون و زهمهن)دا گوزارشت لهو بۆچوونهی دهکات( .هایدیگهر)
دهستهواژهی ( ،)Sein Zum Endeک ه دهستهواژهیهکی ئهڵمانیی ه و ب ه مانای
(بوونی بهرهو کۆتایی) دێت ،واتە بوونی مرۆڤ مادام لهناو کاتدایه ،ئهوا ئهو بوونه
بهرهو کۆتایی ،ک ه مردنه ،ههنگاو دهنێت ،مردنیش الی (هایدیگهر) کۆتایی ب ه بوونی
(دازاین  )DASEINدههێنێت .زاراوهی (دازاین) مانای بوون لهنێو جیهان دهدات،
چونک ه جیهان پێشمهرجێکی ئۆنتۆلۆجیی ه بۆ بوون .لهمهوه (هایدیگهر) دژی ئهو
بۆچوون ه دهوهستێتهوه ،ک ه شوێن بۆ بوون دیاری بکرێت ،بهڵکو ئهو پێێ وای ه بوون
لێره دایه ،وات ه لهنێو شوێندا و شوێنیش پێشمهرج ه بۆ بوون.
ل ه بهشێکی دیکهی نووسینهکهدا هاتووه “ :تەنانەت نوسینی گوتارو پشتگیری
ڕۆشنبیرانی هەولێر شەرمنانە وسەیر بوو ،ئەمە ئەو هەقیقەتەیە ،کەدیوێکی تاڵی
خۆپێشاندانەکانی کوردستان بوو “ ئایا ههولێرییهکان کێن؟ ئهوانهی دایک و باوکیان
ههولێریی ه و ئهگهر ل ه دوورترین کیشوهری ئهم جیهانهدا بژیێن ،ئهوا ههر ههولێرین؟
مهبهست چیی ه ل ه ڕۆشنبیرانی ههولێر؟ ئهوانی لهوێ نیشتهجێن ،یان ئهوانهی ب ه وجود
ههولێرین؟ دابهشبوونی جوگرافیای ههولێر دهبێت ه دابهشبوونی وجودی تاکهکانیش؟ ئایا
ڕۆشنبیرێک ،ک ه پێی دهڵێن ههولێری تهنیا هیی ههولێره؟ گریمان سبەینێ ڕۆشنبیرانی
هەولێر دەکەونە ناڕەزایی و دێنە سەر شەقامەکانیش ،بەاڵم ئەمە لە فیکردا چ مانایەکی
هەیە .ئەوسا ئەوانە لە هەولێرییەتی دەردەچن ،یان وەک خۆیان دەمێنێنەوە؟ کەواتە
لە هیچ بارودۆخێکدا ئەو چوارچێوەیەی (حەمەئەمین) گۆڕانی بە سەردا نایەت .ئەگەر
ناوی ئەو فەیلەسووف و ڕووناکبیرانەی لە گوتارەکەیدا هاتوون ،دەربهێنین ،ئەوا
ئەوەی دەمێنێتەوە هەر ئەو قسانەن ،کە ڕۆژانە خەڵک لەنێوان خۆیاندا دەیانکەن .کوا
جیاوازیی بۆچوونی ڕۆشنبیر لەگەڵ بۆچوونە باوەکانی ناو کۆمەڵگادا؟ نامەوێت لەوە
زیاتری لێوە بدوێم ،چونکە (کاروان عومەر کاکەسوور) لەو بارەیەوە گوتارێکی لەژێر
ناونیشانی (هەولێر و هەولێری لە کۆنکرێتبەندییەوە بۆ هەڵوەشاندنەوە)دا نووسیوە و
هەموو ئەو چەمکانەی هەڵوەشاندووەتەوە ،کە (ئیسماعیل حەمەئەمین) گوتارەکەی
خۆیی لەسەر دامەزراندوون( .چۆمان ههردی) ل ه کاتی دهستگیرکردنی (رێبین ههردی)
ل ه بهرانبهر بنهماڵهی (بارزانی) و (تاڵهبانی)دا دهستهواژهی (بنهماڵهی ههردی!)ی به

کار هێناوه و دەڵێت بنەماڵەکەیان زوڵمی لێ دەکرێت .ئایا ئهمهیش هەمان مێنتاڵیتیی
خێڵ نییه؟ کێشهک ه ئهوهی ه لهژێر گوتاری ڕۆشنبیریدا ئهم بۆچوونان ه دهردهبڕدرێن.
ههر ئهوهی ه وا دهکات زمانی ڕۆشنبیر ئاستهکانی زمانی ڕۆژانەی و بازاڕی تێنهپهڕێنێت.
ڕۆشنبیرمان ههبووە بهدهیان شێوه تهنیا یهک قسهی دووباره کردووەتهوه ،ئهویش
ئهوه بووه ،ک ه دهستەاڵت گهندهڵه ،دیکتاتۆره ،توندوتیژه و ....تاد .ل ه کاتێکدا
ئهم ه ئاسانترین بۆچوون ه و کهسانی دیکهیش دهتوانن بیڵێن .ڕۆشنبیرمان ههبووه
ل ه کهناڵهکاندا بهوه کۆتایی ب ه قسهکانی هێناوه ،ک ه حهیف بۆ حکومهتێک وهاڵمی
نییه ،یان ل ه خۆپێشاندانهکاندا خهڵک کوژرا ،گازی فرمێسکڕژێن به کار هێندرا .ل ه
کاتێکدا ئهم ه ئهرکی ڕۆژنامهنووسێکی ئاسایی ه ئهم زانیاریان ه بهدهستهوه بدات .خۆ
ڕۆژنامهنووسانیش ههمان ئاوازیان دووباره دهکردەوه ،پهیامنێرانیش شتێکی نوێیان به
دهستهوه نەدەدا ،هێندهی درووشمهکانیان دووباره دهکردهوه .لهم نێوهندهدا کهسانێک
خۆیان نمایش کرد ،ک ه ئهگهر لێی ورد بببینهوه ،وهکو (ئهلبێرت کامۆ) دهگهین ه
ئهو ئهنجامهی ئهوان ه شوێنی کورسیی خۆیشیان ل ه مێژوو داگیر نهکردووه .دیاره من
تهنیا مهبهستم ئهو کهسان ه نییه ،ک ه ناوهکانیانم هێناوه ،ل ه دهرهوهی ئهواندا چهندین
ڕۆشنبیرمان ههبووه نهک نهیانتوانیوه وهک ڕۆشنبیری جیاواز و سەربەخۆ قس ه بکەن،
بهڵکو بیروبۆچوونهکانیان هێنده ساده بوون ،ک ه ئهوهی کهمێک ل ه قسهکانیان ورد
بووبێتهوه ،لهوه تێگەیشتووە ،کە ئهوان ه ئهوهی لێی قووڵ نهبووبێتنهوه فیکره.
ڕۆشنبیر ئهرکی ئهوه نیی ه زانیاریی نێو ههرای سیاسی و بازاڕ بدات ب ه خهڵک ،چونک ه
میدیا و خهڵک خۆیان ئهوه دهزانن ،ئهرکی ڕۆشنبیر ئهوهی ه ل ه قوواڵیی قهیرانهکان
بکۆڵێتهوه و لێیان تێبگات ،ڕۆشنبیر نابێت بۆچوونی خۆی ب ه سهر ئهوانی دیک ه
بسهپێنێت،هێندهی ههوڵی ڕاڤەکردنی فیکریان ه بۆ قهیران و ڕووداوهکان بدات.
شۆرش ،خۆپێشاندان ،یاخیبوون دهکرێن ،ب ه بێ ئهوهی ل ه چوارچێوهی هیچ فۆرمێکدا
بخوێندرێنهوه ،ههمووان دهچن ه ناو یهک ڕیز ،بهاڵم ههریهکهیان مهبهستێکی جیاوازتری
لهوی دیک ه ههیه ،دواجار دیاریکردن یان گۆڕینی ئاڕاستەی ئهو سێ شت ه خۆڕسکه،
زهبرێکی کوشندهی ه لهو توڕهبوون ه کۆمهاڵیهتییه .دهبێت هەموو ب ه زمانی خۆیان بدوێن،
بهاڵم نابێت ههموویان ب ه یهک ئاواز سهما بکهن ،چونک ه سهربهخۆیی ئهمان ه ل ه
جیاوازیدا ب ه دیار دهکهوێت .یهکێک لهو درووشم ه سهرنجراکێشانهی ،ک ه ل ه شۆڕشی
الوانی ئایاری ساڵی 1968ی فهرهنسی ههڵوسرابوو ،ئهوهیه :لێمانگەڕێن با گشت
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شتێک بخەینە ژێر پرسیارەوە .ئهم درووشم ه بهو واتهیهی ،ک ه خۆپێشاندهران ل ه
ههموو شتێکی پێش خۆیان ههڵدهگهڕێنهوه و دهیخهن ه ژێر پرسیارهوه ،ئهگهر ب ه زمانی
(دێریدا) بێت ،ئهوا دهبێت بڵێین ههڵیدهوهشێنهوه .هۆشیاریی خۆپێشاندهر ئاڕاست ە
جیاوازهکانی یاخیبوون دهردهخات .یهکێکی دیک ه لهو درووشمانهی ئهو شۆڕش ه ئهمهیه:
مامۆستاکان ئێوەش وەک کولتوورەکەتان وەک مۆدێرنیزم کۆن بوونە ،مۆدێرنیزمەکەتان
بریتیە لە مۆدێرنیزەکردنی پۆلیس و کولتوورەکەش تەواو تێک شکاوە .لهم درووشمهوه
کاریگهریی بیریارانی پۆستمۆدێرن ه بهسهر هۆشیاریی خۆپێشاندهراندا دهبینین ،بێگومان
ئهوانی ئهم درووشمهیان نووسیوه خۆپێشاندهری ئهو شۆڕشهن ،لهمهوه تێدهگهین
النیکەم ئهوان ه ئاگایان ل ه تێزهکانی (نیتشه)( ،هایدیگهر)( ،فوکۆ) و (دۆلۆز) و
(دێریدا) و زۆرانی دیک ه ههیه ،ئایا ئهم ه کاریگهریی ڕۆشنبیران ب ه سهر هۆشیاریی
تاکهکان پێشان نادات؟ فیکر نابێت ه پڕۆژه ،بهاڵم تاک دهتوانێت بههۆیهوه هۆشیار
ببێتهوه ،ئایا بهشێک ل ه ڕۆشنبیرانی ئێم ه لهو سهکۆیهدا ههوڵیان دا تاک هۆشیار
بکهنهوه؟ ئایا ئهوان ب ه زمانێک دوان ،ک ه تهعبیر ل ه بۆچوون ه سهربهخۆکانیان بکات،
بهو مانایهی ئایدیای نوێ بە دەستەوە بدەن ل ه بهرانبهر ئایدیا گشتییهکانی نێو بازاڕ
و ههرای سیاسیدا؟
کۆمهڵگای کوردی وەک هەر کۆمەڵگایەکی دیکە کۆمهڵێک هێزی ناوهکی دژ ب ه یهکی
ل ه خۆدا ههڵگرتووه ،ک ه جهمسهرێکی ئهو هێزه ناوهکیی ه دهیهوێت نهگۆڕێت و
ئاڕاستەیهکی دیکهی ئهوهی ه گۆڕان ل ه ئاست واقیع و جهوههری خۆیدا بکات .ل ه
ناوهڕۆکدا ئهو دوو هێزه دژ بهیهکه ،چونک ه ل ه گۆڕان و نهگۆڕان تێگهیشتنێکی قووڵیان
نییه ،تهنیا ههوڵهکانیان ل ه چهند پرۆژهیهکی ڕووکهشیان ه تێپهڕ ناکات ،ئهم ڕووکهشیی ه
سادهیی ه بۆ تاکی کورد ههموو شتێکه ،بهو مانایهی تاکی ئێم ه توانای ئهوهی نیی ه ل ه
چوارچێوهی ئهو دوو هێزه دژ بهیهک ه بێت ه دهرهوه و ل ه خودی ڕاستەقینەی شتهکان
تێبگات .وهک ئهشکهوتهکهی (ئهفالتون) وایه ،بهاڵم جیاوازییهکهی ئهوهی ه فهیلهسووف
لهو ئهشکهوتهدا ئهو کهس ه نییه ،ک ه بیهوێت بێت ه دهرهوه و خودی ڕاستەقینەی شتهکان
ببینێت ،ب ه مانایهکی دیک ه ئهو فهیلهسووف ه بوونی نییه ،بهڵکو لهناو ئهو ئهشکهوتهدا
ئهو دوو هێزه دژبهیهکه ،کێشهکهیان لهسهر گهورهیی و بچووکی سێبهرهکانه ،نهوهک
ئهو شت ه ڕاستهقینهی سێبهرهکان دروست دهکات .بۆی ه تاکی کورد ،ئهگهر نهتوانێت
ئهم چوارچێوهی ه تێک بشکێنێت ،ئهوا هیچ کات ناتوانێت لهو ئهشکهوت ه بێت ه دهرهوه

و لهوه تێبگات ،ک ه ههر دوو هێزه دژ بهیهکهک ه ڕاستییان لێ ونبووه و ب ه دوای سهراب
کهوتوون ،هاواری حهشامهتیش ههمووانی مهست ک��ردووه .یاخیبوونی ب ه کۆمهڵ
دهتوانێت ئهو شێوازه بێت ،ک ه ههمووان زنجیری کۆیلهبوونیان بپچڕێنن و به ڕێگهوه بن
بۆ ئهوه ب ه کۆمهڵ ل ه ئهشکهوت بێن ه دهرهوه و سیحری ئهو دوو جهمسهره ناوهکیی ه
کۆمهاڵیهتیی ه بهتاڵ بکهنهوه ،ئاخۆ ل ه ناوهوهی ئهشکهوتهکهدا کێشهی گهورهیی و
بچووکیی سێبهر مانایهکی دهمێنێتهوه؟ ئایا تاکو ئێستا بهکۆمهڵ توانیومان ه سیحری
ئهو دوو هێزه ناوهکیی ه کۆمهاڵیهتیی ه بهتاڵ بکهینهوه؟ ب ه مانایهکی دیک ه تاکی کورد
ههستی بهوه کردووه جهمسهره دژ بهیهکهکان هیچ نین ،جگ ه ل ه بانگهش ه کردن بۆ
سێبهرێک ،ک ه ههمووان وا دهزانن خودی شت ه ڕاستهقینهکهیه؟ ئایا ل ه دوای حهڤدهی
شوباتهوه ئهو یاخیبوون ه ئاستێکی مێتافیزیکیی وهرگرتوو و مێتافیزیکای پێش خۆی
تێپهڕاندوه؟ یان خۆیشی لهو ئاستهدا نمایشی تووڕهبوونێکی ڕووکهشیانهی کردووه و
لەناو هەمان مێتافیزیکای پێش خۆیدا ماوەتەوە؟ ئایا بهشێوهیهکی کەڵەکتیڤ توانی
سیحری هێزه دژبهیهک ه ناوهکییهکهی کۆمهڵگا بهتاڵ بکاتهوه؟ یان ئهو یاخیبوونه لهپاڵ
یهکێک ل ه ئایدیاکانی دوو جهمسهره دژ بهیهکهوه بوو؟ ئایا بهشێک ل ه ڕۆشنبیرانمان
هاواریان کرد با ئیتر خهڵک ملمالنێ بۆ گهورهیی و بچووکیی سێبهرهکان نهکهن ،تاکو
ههموویان ههوڵ بدهن ل ه ئهشکهوتهک ه بێن ه دهرهوه و دنیا ڕاستهقینهکە ببینن؟ دیاره
ههندێک لهو ڕۆشنبیران ه تاکو ئێستا نهیانتوانیوه بێن ه دهرهوهی ئهشکهوت و بە خهڵکی
ناو ئهشکهوت بڵێن ههر ههوڵێک بۆ ناسینی ڕاستی لهناو ئهشکهوت ،ههوڵە بۆ ب ه
درۆکردنی ڕاستی ،بگرە ئهو ڕۆشنبیره ههر خۆی ملمالنێی لهسهر گهورهیی و بچووکیی
سێبهرهکان کردووه ،بۆی ه نهک نهیتوانیوه ئاستهکانی ئهو واقیع ه تێبپهڕێنێت ،بهڵکو
خۆیشی لهژێر گهورهیی و بچووکیی سێبهرهکاندا بانگهشهی ڕاستەقینەی شتهکانی
کردووه .هاتن ه دهرهوه لهو ئهشکهت ه سێ ئهنجامی ههیه .یهکهم :ئهوه دهزانین ،ک ه
سێبهرهکان فریویان داوین و ئهوان ه خودی ڕاستەقینەی شتهکان نهبوون .دووهم:
دهتوانین سهربهست بین ،چونک ه زانین بۆ ئهوهی ه مرۆڤ بتوانێت خۆی ل ه کۆت و بهندی
ئهو سێبهران ه ڕزگار بکات .سێیهم :دهکهوین ه بهردهم چارهنووسی خۆمان ،وات ه خۆمان
چارهنووس بۆ خۆمان دیاری دهکهین ،ل ه دهرهوهی ئهوانهی ،ک ه باوهڕیان ب ه سێبهرهکان
ههیه ،وهک ڕاستهقینهیهکی ل ه گومان بهدهر .بهاڵم ههموو ئهو ئهنجامان ه کێشهدارن بۆ
ئهو تاکهی لهنێو کۆمهڵێکدای ه و جهوههری ناوهکی ئهو کۆمهڵهش لهگهڵ جیاوازیی
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ههڵناکات .ههر ئهمهی ه وا دهکات مرۆڤ لهو ئازادیی ه ههڵبێت ،ک ه ل ه ڕێگهی ڕاستییهوه
پێی گهیشتووه .ئایا ڕۆشنبیر دهبێت لهو ئازادیی ه ههڵبێت؟ یان ئهزموونی ئهو ئازادیی ه
پێشانی ئهوانی دیک ه بدات؟ پیشانی ئهوانهی لهنێو ئهشکهوت زاناکهیان پێیان دهڵێت
ههموو ههوڵێک بدهن بۆ ئهوهی باش بخهون ،دهبێت ڕۆشنبیر وهک (زهرادهشت)هکهی
(نیتشه) وابێت ،ک ه ل ه ئاست قسهی زانا ڕێزدارهک ه پێبکهنێت و بڵێت :خهواڵوهکان
بهختهوهرهن ،چونک ه بهم زوان ه لێی دهخهون .ڕۆشنبیر دهبێت دەرک بهوه بکات
مامهڵهکردن لهگهڵ ئهوانهی ههموو ههوڵێکیان بۆ خهوتنێکی باشه ،چهنده زهحمهته،
بهاڵم کێشهک ه ئهوهی ه ڕۆشنبیر ببێت ه ئهو زانایه ،ک ه ئامۆژگاریی خهڵک بکات بۆ
خهوتنێکی باش .ئایا زمانی بهشێک ل ه ڕۆشنبیرانمان لهئاست ئهو ڕووداوانهدا زمانێک
نهبوو ،ک ه پێمان بڵێت ئاوا بکهن ،بۆ ئهوهی باش بخهون ،نهوهک پێمان بڵێن ل ه
دهرهوهی خهوی نێو ئهشکهوتدا ،دنیا گهورهتره لهوهی ههستی پێ دهکهین .ئهوانهی
لێرهن و بانگهشهی شت ه ڕاستەقینەکان دهکهن ،نابێت ل ه پێشمانهوه بن و بوونمان داگیر
بکهن ،چونک ه ئهوان تهنیا و تهنیا سێبهرهکان دهبینن ،ڕاستەقینەی شتهکانیان لێ
ونبووه ،ههمووان لهو داوهدا گیریان خواردووه .پێدهچێت چێژی بێئاگایی ههمووانی
مهست کردبێت ،ههمووان لهنێو ئهشکهوتدا تهنیا درووشم بڵێنهوه ،ئایا لهو ئهشکهوت ه
تهسکهدا بانگهشهکردن بۆ جهمسهرێک ل ه جهمسهره درۆینهکانی نێو ئهشکهوت ،مانای
گهیشتن ه ب ه ئازادی؟ یان ئهوهتا ئامانجهکان هێنده بچووکن ،ک ه دهکرێت ههموو ههر
لهنێو ئهشکهوت بمێننهوه و ب ه خواستهکانیان بگەن .ئهگهر بهشێک ل ه ڕۆشنبیرانمان
ئهوهیان پێی گوتووین ،ئهوا لهبهر ئهوه بووه ،ک ه ئهم ڕژان ه سهرشهقام ه نابێت بچێت ه
دهرهوهی ئهشکهوت ،چونک ه مهبهستهکانیان لهناو ئهشکهوتهکهدا دهپێکێت ،هێنده
ههی ه بهسهر هێزی بهرانبهردا زاڵ بین و لهنێو ئهشکهوتیشدا گۆڕان بکهین! کێشهی
زمان ،یان (ئۆکتاڤیۆ پاز) گوتهنی گهندهڵی زمانی بهشێک ل ه ڕۆشنبیرانمان ل ه قهیرانی
حهڤدهی شوباتهوه ئهوهبووه ،ک ه زمانی ئهوان بانگهشهکردن نهبووه بۆ دهرچوون ل ه
ئهشهکهوت ،بهڵکو زمانی ئهو ڕۆشنبیره ل ه چوارچێوهی ئهشکهوتدا نهیتوانیوه تێبپهڕێت.
شت ه ڕاستەقینەکانی دهرهوهی ئهشکهوت ،ئهو ڕاستییهن ،ک ه ل ه ڕێگهیهوه دهتوانین
جێنیشینانی ناو ئهشکهوتی پێیهوه هۆشیار بکهینهوه .لێرهدا پرسیاێک دێت ه ئاراوه،
ئهویش ئهوهی ه ئاخۆ ههموو کهسهکانی ناو ئهشکهوت دهیانهوێت هۆشیار ببنهوه؟ ڕهنگ ه
ک ل ه نموون ه ههره گرنگهکان ،وهاڵمی ئهو پرسیارهمان بداتهوه ،ئەویش ههواڵی
یهکێ 

مردنی خواوەندە ،ک ه (زهرادهشت) (مهبهست ل ه (زهرادهشت)ی کارهکتهری (وههای
گوت زهرادهشت)ی نیتشهیه ،ک ه لهوێدا زهردهشت ههواڵی بوونی سوپهرمان و مردنی
خوا ب ه خهڵک دهڵێت) ب ه جینیشینهکانی ناو ئهشکهوتی داوه ،ل ه ئهنجامدا بهشێک ل ه
جینشینهکانی ناو ئهشکهوت بهو ههواڵ ه دهگهشێنهوه و سهما دهکهن ،بهشهکهی
دیکهیش زهندهقیان دهڕژێت و ب ه سهختی بهرپهچی ئهو ههواڵ ه دهدهنهوه .ئهوانهی بهو
ههواڵ ه خۆشحاڵن ،ئهو دهستهیهن ،ک ه دهمێک ه چاوهڕێی ئهو ههواڵ ه دهکهن ،ئهوانهن،
ک ه تینووی ئازادیین ،یان ب ه واتایهکی دیک ه تینووی ههواڵکی لهو چهشنهن ،چونک ه ئهو
ههواڵ ه سهربهستبوونی مرۆڤ ل ه کۆتوبهندی کۆیلهبوون بۆ هێزێکی دیک ه دههێنێت ه
ئاراوه .ئهم ه وهک نموونهیهک ،ک ه مهبهستم لێی ئهوهی ه بهشێکی زۆری نیشتهجێیهکانی
نێو ئهشکهوت تینوون بۆ ئهو ئادیایانهی ،ک ه مرۆڤ ل ه کۆیلهبوون ڕزگار دهکهن،
تامهزرۆی ئهوهن ڕاستییهکان بزانن ،چونک ه ههستیان بهوه کردووه ژیان لهتهک ئهو
سێبهرانه ،بهو شێوه داخراوییهی نێو ئهشکهوت ،چهنده مرۆڤ ل ه خۆی دوور دهخاتهوه،
ئهگهر ب ه زمانی (هایدیگهر) گوزارشت لهوه بکهین ،ئهوا دهڵێین :پڕۆژهکانی ڕۆژانەی
دازاین ب ه دهست ئهوان ه و ئهوان بهو جۆرهی دهیانهوێت بڕیاری لهسهر دهدهن :ئهوانیش،
کهسانێک نین بناسرێنهوه .بهپێچهوانهوه ،ههموویان لهیهکدی دهچن و نوێنهرایهتی
یهکدی دهکهن .لهم داگیرکردن ه بهرچاونهکهوتوهدا تاک دهبێت ه ئهوان و دهستهاڵتی
ئهوان زۆرتر دهکات .کهوات ه ئهوانهی خۆشحاڵن ،چاوهڕێی ههواڵێکی وەهان و ئهم
چاوهڕێبوونهش ل ه ئهنجامی ههوڵدان ه بۆ گهیشتن ب ه ڕاستی و هۆشیاربوونهوهیان لهوهی،
ک ه دەستەاڵتی زلهێزی ناو ئهشکهوت بوونیان داگیر کردووه و ناتوانن ئازاد بژیێن ،به
شێوهیهک تاک کهوتووەت ه ژێر کاریگهریی دهستهاڵتی ئهوان و ناتوانێت خۆی بێت.
ههرچی ئهوانهن ،ک ه بهم ههواڵ ه تووشی شۆکێکی گهوره دهبن ،ئهوانهن ،ک ه نایانهوێت
هۆشیار ببنهوه و ههست بهوه بکهن ههڵخهڵهتاون ،ب ه مانایهکی دیک ه ئهوان چێژ لهو
ناهۆشیاریی ه دهبینن و تێیدا نقووم بوونه ،دۆگمای نێو ئهشکهوت داگیری کردوون،
کهسانێکن ههموو ههوڵێکیان بۆ ئهوهی ه باش بخهون.
چۆن دهتوانین بهم ئادیای ه گوزارشت له بهشێک لهو ڕۆشنبیران ه بکهین ،ک ه وهکو
ل ه سهرهوه ئاماژهم پێی داوه زمانیان ئاستهکانی زمانی ڕۆژانەیی ()Vulgarیان
تێنهپهڕاندووه ،بهڵکو خۆشیان ئهو زمان ه بهکار دههێنن؟ ئهو ڕۆشنبیرانه ،چونک ه
نهچوونهت ه دهرهوهی ئهشکهوت ،جگ ه ل ه ملمالنێی نێو ئهشکهوت (ملمالنێ لهسهر
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بە مانایەکی دیکە چ زمانێک دەتوانێت ئێمە بباتە ناو دنیای دوای حەڤدەی شوباتەوە؟
چۆ بتوانین پشت لەو تێگەیشتنە ستانداردە بکەین ،کە وا لە ڕۆشنبیر دەڕوانێت
بوونەوەرێکی بوێرە و توانای هەیە لە شەقام و لە کەناڵەکانی تەلەڤزیۆندا دەربکەوێت،
تاکو تووڕە ببێت و ناڕەزایی دەرببڕێت؟ چۆن دەکرێت وێنەیەکی نوێی ڕۆشنبیر
دابهێنین ،کە کەموزۆر لەو وێنە ستانداردە نەچێت؟ چۆن دەتوانین لەمەودوا ڕۆشنبیر
لە ڕێگای بەرهەم و پڕۆژەکانیەوە بناسینەوە و لەوێوە بیخوێنینەوە ،نەوەک لە ژمارەی
دەرکەوتنەکانی لە تیڤی و لەسەر شەقامەکاندا؟ چۆن لە ئێستاوە واز لەوە بهێنین
ڕۆشنبیرەکان بە کۆ بخوێنینەوە ،با ئەوانە لە هەمان دامودەزگایش کار بکەن ،یان
با ئەوانە ستافی یەک گۆڤاریش بن؟ ئەرێ زمانی ئەو ڕۆشنبیرە مادام لە ئاستی ئەو
بیست ساڵەی پێش حەڤدەی شوباتدا نەبێت ،ئەی چۆن دەتوانێت لە دوای حەڤدەی
شوباتەوە کاریگەریی هەبێت و گۆڕانکاریی بێنێتە دی؟ ئایا ڕۆشنبیری ئێمە ،بە تایبەتی
نەوەی نوێ توانایان هەیە پۆستفێبریوەری ڕابگەیەنین؟ مەبەستم لە وشەی (پۆست
 )Postتێپەڕاندنە وەک الی فەیلەسووفانی پۆستمۆدێرینتە داهێندراوە ،کە جاڕی
بەسەرچوونی مۆدێرنیتییان داوە .ئایا زەمەنی دوای (فێبریوەری) تەواو بووە و ئێمە
پێمان خستووەتە ناو (پۆستفێبریوەری)یەوە؟

ئاستی زمان) ئاگایان لهوه نیی ه ل ه دهرهوه دنیا چۆنه ،ب ه واتایهکی دیک ه نایانهوێت
وێنای دهروهی ئهشکهوت بۆ کهسانی نێو ئهشکهوت بکهن ،ئهمهیش بهرگریکردن ه
ل ه دۆگمای نێو ئهشکهوت .ڕهنگ ه ههر ئهم ڕۆشنبیران ه بن ،ک ه دهنگی ناوهوهی ئهو
کهسانهیان کپ کردبێت ،ک ه چاوهڕێی ههوڵێکن بۆ دهرچوون ل ه دۆگمای نێو ئهشکهوت
و هۆشیاربوونهوه ل ه دۆگمای سێبهرهکان .ئهو ڕۆشنبیران ه ل ه ڕێگهی زمانهوه پێیان
گوتین ،هیچ شتێک ل ه دهرهوهی ئهشکهوت بوونی نییه ،بهوهدا ئهشکهوت بووه چهقی
ملمالنێکانیان .نابێت چاوهڕێی دەستەاڵتی ڕههای ناو ئهشکهوت بکهین ،ک ه بۆ دهرهوهی
ئهشکهوتمان ببات ،چونک ه ئهو دەستەاڵت ه خۆی باش دهزانێت ،ک ه ب ه بینینی دیمهنی
دهرهوهی ئهشکهوت ،سیحر و کاریگهیی بهتاڵ دهبێتهوه و ناتوانێت لهوه زیاتر ئهوانی
دیک ه بکات ه کۆیله ،بهاڵم جهمسهره دژهکهی دەستەاڵت النیکهم دهبێت ههوڵی ئهوه بدات
لهو بهشهدهنگکپکراوهی کهسانی نێو ئهشکهوت بگهیهنێت ،ک ه ل ه دهرهوهدا دهشێت
جیهانێکی گهوره و بهرفراوان ههبێت بۆ خهونهکانمان ،بۆ ئهوهی هیچ دەستەاڵتێکی
دۆگمایی نهتوانێت بوونمان داگیر بکات ،نهوهک ملمالنێی بۆ ئهوه بێت خۆی ببێت ه
خاوهنی دەستەاڵت ه ڕههاکه .لهم نێوهندهدا ئهو ڕۆشنبیران ه خهونی ئهو کۆمهڵهیان
کوشت ،ک ه دهیانویست بڕۆن ه دهرهوهی ئهشکهوت ،ههر ئهو کۆمهڵ ه یاخییهی کرده
مهبهستی ملمالنێکانی و دووباره دهیانکاتهوه کۆیله .ئهمە واقیعی ئهو کۆمهڵ ه یاخییهیه،
ک ه ل ه حهڤدهی شوباتهوه ڕژان ه سهر شهقام ،بۆ ئهوهی ئهو خهونهیان بهێننهدی ،ک ه
ب ه شێوه ژیانێکی جوانتر و شیاوتریان دهبینی ،شێوه ژیانێک ئهشکهوتهکەی کوردستان
سێنتڕاڵی نییه ،بهڵکو ئهو شێوه ژیان ه ل ه دهرهوهی ئهشکهوتدا مهیسهر دهبێت.
ئامادهبوون دەستەاڵتی ڕههای نێو ئهشکهوت ل ه ڕێگهی قوربانیدان تێک بشکێنن
و بیانهوێت برۆن ه دهرهوهی ئهشکهوت تاکو ل ه کۆیلهبوون ڕزگاریان بێت ،بهاڵم ئهو
ڕۆشنبیرانهی ئاڕاستەی ڕێگای دهرچوونیان ل ه چوون ه دهرهوهی ئهشکهوت ،بۆ گهڕانهوه
بۆ نێو دۆگمای ئهشکهوت گۆڕیی ،بهمهدا ڕێگای ل ه خۆپێشاندهران گۆڕی ،بهوهی
ل ه ڕێگهی تێزه سادهکانیانهوه ئهوهیان پێ گوتن ،تهنیا و تهنیا ئهشکهوت چهقی
ملمالنێکانه .ئهو ڕۆشنبیران ه ترسیان لهوه بوو خهڵک بگات ه دهروهی ئهشکهوت ،چونک ه
ئهگهر ئهو خهڵک ه توانیی شت ه ڕاستەقینەکانی دهرهوهی ئهو ئهشکهوت ه ببینێت ،لهوه
تێدهگهن ڕۆشنبیرانیش چهنده سێبهرهکانیان گهورهتر و پیرۆزتر کردووه.
دوای هەموو ئەمانە دەبێت ئێمە بپرسین چۆن ئەم زمانە سادە و ڕووکەشە تێبپەڕێنین؟

http://www.columbia.edu/itc/architecture/ockman/pdfs/dossier_4/Baudelaire.pdf
   �http://foucault.info/documents/whatIsEnlightenment/fou
cault.whatIsEnlightenment.en.html
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ئازاد حهم ه  /ئاماژەکانی درووشمەکانی ئایاری  1968ی پاریس /سایتی دهنگهکان
هەمان سەرچاوە
من کهمێک وێن ه ڕەسەنهکهی (ئهفالتون)م بۆ ئهشکهوت دهستکاری کردووه( .ئهفالتون)
ل ه دیالۆگی (کۆمار)دا ئهشکهوت بهو شیوهی ه وێنا دهکات ،ک ه کۆمهڵ ه کهسێک ل ه منداڵییهوه
لهنێو ئهشکهوت مل و قاچهکانیان ب ه زنجیر بهستراوهتهوه و ناتوانن ئاوڕ بدەنەوە .دهرگای
ئهشکهوتهک ه ل ه سهرهوهی ه و لهوانهوه دووره ،دهرگاکهیش ب ه قهد پانیی ئهشکهوتهکهی ه و
ڕووناکی لهوێوه ب ه ئهشکهوتهک ه دهگات .رووناکییش بۆ نێو ئهشکهوتهک ه لهو ئاگرهوه دێت،
ک ه ل ه دهرهوه و ل ه پشتیانهوه ههڵکراوه .لهنێوان ئهوان و ئاگرهکهدا راڕهوێکی درێژ ههیه.
ل ه (کۆمار)هکهدا هاتووه :وای دابنێ لهبهردهم ئهم ڕاڕاوهدا ،وهکو چیغی بهردهم شانۆی
بووکهشووش ه بۆ ههڵسووڕانی بووکهکان دیوارێکی نزم ههڵچنراوه .وای دابنێ ههندێک کهس
لهودیو دیوارهکهوه پهیکهری مرۆڤ و ئاژهڵیان ب ه کۆڵهوهیه ،ک ه ل ه بهرد و تهخت ه و شتی دیک ه
داتاشراون و هاتوچۆ دهکهن .ههندێکیان دهدوێن و ئهوانی دیک ه بێدهنگن( .بڕوانه :ئهفالتون/
کۆمار /وهرگێڕانی :د .محهمهد کهمال /بهشی حهوتهم /ل  / 227ل ه باڵوکراوهکانی دهزگای
چاپ و پهخشی سهردهم)2009 /
پارادۆکس ئهوهی ه کاتێ ئهو ڕووناکییهی دێت ه ناو ئهشکهوت و بهر شتهکان دهکهوێت ،سێبهر
دروست دەکات .ئەوانەی ناو ئەشکەوت وا دهزانن ئهوه شت ه ڕاستەقینەکهی ه و ئیتر نازانن
ڕاستەقینەی ئهو تهنهی سێبهری دروست کردووه ،چییه .دهستکارییهکهی من ئهوهیه ،ک ه ئهو
کۆمهڵهی نێو ئهشکهوت ب ه زنجیری ئاسایی بهند نهکراون ،بهڵکو ناو ئهشکهوت کۆمهڵگهیهک ه و
ههموو پێکهاتهیهکی کراوهی تێدایه ،هێنده ههی ه خهڵک ناتوانێت گریمانی دهرهوهی خۆی بکات و
بزانێت ل ه دهرهوهی ئهو کۆمهڵگای ه شتە ڕاستەقینەکان چۆنن .ههر لهنێو ئهو کۆمهڵگا داخراوهدا،
ک ه من ب ه ئهشکهوتم شوبهاندووه ،جهمسهری دژ بهیهک ههن ،بهاڵم ههوڵهکانیان بۆ ئهوه نیین،
ک ه ب ه ڕاستییهکان بگهن و خۆیان ل ه فریوی سێبهرهکان ڕزگار بکەن ،بهڵکو ملمالنێکانیان
بۆ دەستەاڵتی نێو ئهشکهوته .کهوات ه بهو شێوهی ه بێت ئهو کۆمهڵه ،ئهگهر ئاگاداریی ئهوه
نهبن ،ک ه ههر جهمسهرێک لهوان ه دەستەاڵت بگرێت ه دهست ،هیچ لهوه ناگۆرێت ،ک ه ئهوان ل ه
کۆتوبهندی سێبهرهکان ڕزگاریان ببێت ،بهڵکو جەمسهری ڕاستەقین ە ئهوهی ه بیانباتهوه دهرهوهی
ئهشکهوت و خودی ڕاستەقینەی شتهکان ببینن .الی من ملمالنێ سیاسییهکانی نێو گۆڕهپانی
دەستەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن بهو شێوهیه.

Nitzsche, Friedrich Wilhelm / Thus Spoke Zarathustra/
Translated By Walter Kaufmann/ Page 19
هایدیگهر و شۆڕشێکی فهلسهفی /د .محهمهد کهمال /لهباڵوکراوهکانی دهزگای چاپ و پهخشی
سهردهم .2007 /ل320
ههروهها بڕوانهMartin Heidegger/ Being and Time, translated by :
John Macquarrie and Edward Robinson/ Page 164
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وهرچهرخانی دیموكراسی و ئاستهنگی
ڕامیار مەحمود
لهم باسهدا ههوڵ ئهدهم ل ه سهر تێرمی كۆمهڵگای مهدهنی بدوێم
كۆنتێكستی ئهم شیكاركردنهوهش خۆپیشاندان و شورشهكانی
ناو جیهانی عهرهبیه بۆی ه ههوڵی شیكاكردنهوهی مۆدێلی
ههڵگهرانهوهی كۆمهڵگای مهدهنی ئهدهین ل ه دهوڵهت سهنتهریزم
مهبهسهتمان ل ه دهوڵهت سهنتهریزم ئهو كهڵكهڵه ئایدیلۆجی و
سیاسیی ه كه دهوڵهت دهكاته چهقی ههموو شتێك .لهو بروایهدام
جارێكی تر ئێمه له بهردهم بوژانهوهی كۆمهڵگای مهدهنیدان پێم
وایه ئهمه دووهمین بوژانهوهی ه كۆمهڵگای مهدهنی به خۆیهوه
ئهبینێت .یهكهم بوژانهوهی كۆمهڵگای مهدهنی ئهگهرێتهوه بۆ
ههڵوهشاندنهوهی یهكێتی سۆڤیتی جارن و ڕزگاربوونی واڵتانی
ئهوروپای ڕۆژههاڵت له توتالیتارزمی ڕژێمه كۆمۆنیستهكان و
كۆنتێكستی دووهمی ئهم بوژانهوهیهش كهوتن و ههڵوهشاندنهوهی
ڕژێمه توتالیتار و دهسهاڵتخوازهكانی ناو جیهانی عهرهبییه.
دیموكراسی و كۆمهڵگای مهدهنی كوردی
سهرباری ئهوهی دیدو بۆچۆنێكی زۆر سهبارهت به كۆمهڵگای
مهدهنی ههی ه ئهم تێرمه ب ه چهندین ئاقاری فكری جیاواز
خوێندراوهتهوه .بهشێكی زۆر ئهو ئاراستهو خوێندنهوانهی
بۆ تێرمی كۆمهڵگای مهدهنی ههی ه پهیوهندی به كۆنتێكستی
جیاوازی سیاسی و كهلتورییهوه ههی ه كه وای كردوه ل ه دۆخێكهوه
بۆ دۆخێكی تر تێرمهكه و شێوازی ب ه گرنگی وهرگرتنی
كۆمهڵگای مهدهنی مانای جیاواز بگرێته خۆی و فۆرمی جیاواز
به خۆیهوه ببینێت .له بهر ئهوهشه ناتوانین قس ه له سهر یهك
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شێوازی ئهپالی كردن بكهین بۆ كۆمهڵگای مهدهنی ل ه واڵتێكدا  .بهاڵم ب ه
گشتی كۆدهنگییهك ههیه ل ه سهر ئهوهی ك ه كۆمهڵگای مهدهنی بهو دهزگا و
ئینستویتان ه ئهگرێتهوه ك ه ن ه سهر به دهوڵهتن نه سهر به خێزانن وات ه ل ه نێوان
دهزگای خێزان و دهوڵهتدان .بهاڵم ئهمرۆ كهمتر دامهزراوهی ئابوری ب ه ههند
وهر ئهگیرێت له نێوهندی خێزان و دهڵهتدا كهمتریش بازاڕ وپهیوهندی ئاڵوگۆڕ
مهگهر ههندێك تهوژمی كهمی ناو لیبرالیزم بهرگری لهو ئاوازه ئابورییه بكات.
ئهو پهیوهندییهی كۆمهڵگا ئهبهستێتێهوه به دهوڵهتهوه ئهو فۆرم و پارادایمهی
كۆمهڵگای مهدهنی وهری ئهگرێت لهو میانهیهدا ئهكرێت بۆ سهر چهندین ئاستی
جیاواز دابهش بكرێت و گوزارشت له دۆخی مێژووی دیاریكراویش بكهن بۆ نمون ه
دۆخی كۆمهڵگای مهدهنی وهك دژی دهوڵهت  ,یاخود كۆمهڵگای مهدهنی
وهك بهشێك له دهوڵهت ,كۆمهڵگای مهدهنی وهك پشتیوانی دهوڵهت ,یاخود
كۆمهڵگای مهدهنی له دیالۆگدا ل ه گهڵ دهوڵهت ,یاخود وهك پارتنهرشیپی
دهوڵهت یاخود كۆمهڵگای مهدهنی لهو دیوی دهوڵهتهوه .ههریهك لهم دۆخان ه
گوزارشت له دۆخی دیاریكراو ئهكهن ل ه مهڕ كۆمهڵگای مهدهنییهوه .بۆ نمون ه
دۆخی كۆمهڵگای مهدهنی وهك دژی دهوڵهت سهر ئهنجامی كۆتایی ههشتاكانه.
چونكه شۆڕشی  1989وهك ڕێنیسانێك ل ه بواری كۆمهڵگای مهدهنیدا دهر
ئهكهوێت له ڕووی تیۆرییهوه .كۆمهڵگای مهدهنی لهو سااڵنهدا له ئهوروپای
توتالیتاری كۆمۆنیستیدا وهك ئهكتهرێكی دژ ب ه دهوڵهت هاته پێشهوه .چیرۆكی
سهقامگیری دهوڵهتی توتالیتاری له سهر بهناسیاسیكردنی هاونیشتمانبوون
بهنده بۆیه له دۆخی توتالیتاریدا كۆمهڵگای مهدهنی ههر نهبوو یان زۆر كهم.
لهم دۆخانه زۆر نوسهر باس له دۆخێك ئهكهن مرۆڤ ههڵی بژێرێت وهك
ئهوهی دهوڵهت له ئارادا نهبێت واتا دۆخی نا سیاسییانه (.ڤهكالف هاڤێل)
له وتارهكهیدا به ناوی (دهسهاڵتی بێ دهسهاڵتانهوه) باس له توانای ئهو تاك ه
دابراوانه ئهكات له ژیانی ڕۆژانهدا له بهرهنگاریكردنی دهوڵهتدا له ژێر سایهی
توتالیتاریزمدا .بێگومان ئهم ه سهرئهنجامی دۆخێكه كه كۆمهڵگای مهدهنی
بوونی نهبێت وهك دام �هزاروهی نێوان دهوڵهت و خێزان .بێگومان ل ه الیهن
ههندێك كۆمهڵناس و تیۆرزانهوه ئهو ساخ ئهكهنهوه كه دهسهاڵتی توتالیتاری
دهوڵهت شتێك نی ه به تهواوی كامڵ بووبێت وهك ئهوهی بانگهشهی بۆ ئهكرێت.
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شۆرشی  1989تا ڕادهیهك ئهو ڕاستیی ه ساخ ئهكاتهوه ل ه ئهوروپای ڕۆژههاڵت
وهك ساڵی شۆڕشی كۆمهڵگای مهدهنی تهماشا بكرێت .بهاڵم ئهم ئهزمونهش
ههندێك پرسیاری ل ه گهڵ خۆی هێنا ك ه كۆمهڵگای مهدهنی تهواو ب ه هێز بوو
بۆالدانی كۆمۆنیزم ب ه ههمان ئهندازهش الواز بوو بۆ دابینكردنی دیموكراسی.
یاخود پرسیار دهربارهی چاكی مۆدێلی كۆمهڵگای مهدهنی دژی دهوڵهت ك ه
تهنها چاك ه له دۆخی بوونی توتالیتاریزمدا .پرسیارهك ه ئهوهی ه ئهو مۆدێل ه
بۆ البردنی حكومهتی كۆمۆنیستی و فاشی كه گونجاوه ههر ههمان مۆدێل
گونجاوه بۆ دابینركدنی دیموكراسی .زۆر كهس بروای وای ه دۆخی پاش فاشیزم
پێویستی ب ه كۆمهڵگای مهدهنی ههی ه له دۆخی دامهزراوهی ڕهسمیدا ئهگین نا
سهقامگیری ئهخاتهوه بهاڵم بۆ زۆرێك لهوانهی ل ه نزیكهوه چاودێری واڵتانی
پاش فاشیزم ئهكهن پێیان وای ه بهردهوامبوونی پرۆتێست و ناڕهزای كۆمهڵگای
مهدهنی سهرنجامێكی پۆزهتیڤی ههی ه له دروستكردنی دیالۆگی نێوان حكومهت
و كۆمهڵگا .به ههرحاڵ دۆخ ه ئاڵۆزهكانی كۆمهڵگای مهدهنی پێویستی ب ه
قسهكردن زۆره(.)1
فۆرمهكانی كۆمهڵگای مهدهنی :وهك چۆن دهسهاڵتی سیاسی چهندین فۆرمی
ههیه و ل ه ناو ههرفۆرمێكی دهسهاڵتی سیاسیدا چهندین جیا ههڵكهوتهیی
سیاسی ههیه ب ه ههمان ئهندازهش چهندین فۆرم و جیا ههڵكهوتهیی كۆمهڵگای
مهدهنیش ههی ه ههر ئهمهش وا ئهكات زیاد له دید و مانایهك له ئارا بێت ل ه
سهر كۆمهڵگای مهدهنی و پێناسه و مانایهكی نهگۆڕو یهكجارهكی نهبێت بۆ
ئهوهی پهیوهندی كۆمهلگا ب ه دهوڵهتهوه به چ شێوهیهك دیاری بكرێت .لهم
ڕووه بهشێك لهبیردۆزهكانی دیموكراتی باس جۆرێكی كۆمهڵگای مهدهنی
ئهكهن ك ه داهێنهر بێت و له دیالۆگێگی ڕهخنهگرانهدا بێت له پهیوهندی ب ه
دهوڵهت و حكومهتهوه .ئهم دیالۆگه پێویسته ڕاستگۆیان ه بێت له الیهن
حكومهتهوه پاساو و وهاڵم ههبێت بۆ ئهكشنی سیاسی حكومهت بهرامبهر
بهو دهنگه ههمهجۆرهی ناو كۆمهڵگای مهدههنی .ئهمهش تا ڕادهیهكی زۆر
ڕێك دهكهوێت ل ه گهڵ ئهو تێرمهی كۆمهڵگای مهدهنیدا ك ه فهیلهسوفی
ئهڵمانی هابرماز بایهخێكی ستراتیجی پێ ئهدات و وهك چهقێكی كاتیگۆری
بیركردنهوهی ئهو ئهو دهر ئهكهوێت ئهویش كۆمهڵگای مهدهنییه وهك “بواری

گشتی” .دهكرێت وا ل ه بواری گشتی بگهین وهك درێژ بونهویهكی كۆمهڵگای
مهدهنی ئهو شوێنهی ك ه بیر و بههاو بهرژوهندی و ئایدیلۆجیهكانی تیا فۆرمهل ه
ئهبێت ل ه ناو كۆمهڵگای مهدهنیدا و دهنگیانی تیایدا دهبیسترێت و له ڕووی
سیاسیهوه كاریگهر دهبن.دیبهیتی ڕهخنه گران ه ل ه ناو بواری گشتیدا جۆرێك ه
له تێستكردنی ڕهوایهتی سیاسی .ئهو پهیوهندییه ئایدیالیهی نێوان كۆمهڵگای
مهدهنی و دهوڵ �هت وهك شتێكی به دهست هاتوو ناكرێت تهمشا بكرێت
بهڵكوو وهك چوارچێوهیك بۆ خوێندنهوهی ڕهخنهگرانهی پهیوهندی دهوڵهت و
كۆمهڵگای هاوچهرخ .پرسیارهك ه ئهوهیه چۆن بتوانین پشتیوانی بواری گشتی
بكهین وهك پارتنهرێكی ڕهخنهگران ه بمێنێتهوه له گهڵ حكومهتدا .ئازادی
قسهكرن و ڕیكخراوبوون مهرجیكی گرنگی كۆمهڵگای مهدهنی بههێزه نهك
به تهنها گهرنتی دهستوری چونك ه ئهوه دهوڵهت نیی ه بهڵكوو ئهندامهكانی
كۆمهڵگای مهدهنیی ه كه دهتوانن بوارێكی گشتی كاریگهر بخوڵقێنن .بێگومان
ئهم سهیركردنه بۆ كۆمهڵگای مهدهنی زیاتر بسهر به ترادیسۆنی ئهوروپییه.
كه تارادهیهك پێچهوانهی ئهو مۆدیڵ ه ئهمهریكیی ه كه كۆمهڵگای مهدهنی وهك
پشتیوانی دهوڵهته چ لیبرال و چ كۆنسێرڤهتیڤ ههڵگرهوهی ئهو مۆدێلهن
به شوێن بههای هاوبهش و ناسنامهی هاوبهشهوهن لهو دیو بهرژوهندی
تاكهوه .ئهو مۆدیڵ ه ڕهخنهگرانهیهی ك ه مهبهستمه له بارهییهوه بدوێم ئهوهی ه
كه حكومهت به تهنها ناتوانێت پێویستی و چاكێتی و یهیامهكهی بگهیهنێت ه
هاواڵتیان به بێ نێوهندگیری سێكتهری سهربهخۆ له حكومهت .بۆ زۆرێك
كێشهكه كێشهی خودی دیموكراسی و خۆ بهڕێوهبردنه و ڕهوایهتی پێویستی
به بهشداریكردنی زیاتری هاواڵتیان ههی ه له دروستكردنی بڕیاردا .هاواڵتیان
ههست بكهن كۆنترۆڵی ژیانیان به دهست خۆیانهوهیه وهك هابرماز ئهلێت
كاتێك هاواڵتی دهتوانێت ڕێكخهر ی خۆی بێت و شكۆمهندی بپارێزێت .ئهم ه
بهو مانایه كۆمهڵگای مهدهنی ماڵی خۆ به ڕێوهبردنه .لهم دۆخهدا كاتێك
حكومهت بزر دهبێت به هۆی ههر دۆخێك ه ئهو پرسیاره سهرههڵئهدات ل ه ناو
كۆمهڵگای مهدهنی دا “ كێ بهرپرسه“ ئهمهش واتا كاتێك كهس بهرپرس نهبوو
فۆرمی نوێی بهریوهبردن سهر ههڵ ئهدات له سهر ئاستی لۆكاڵی  .كۆمهڵگای
مهدهنی ئاماژهیه بۆ بواری كارلیكردن و ئینستوته كه ژیانی گشتی ئهپارێزێت
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ل ه دهرهوهی دهوڵهت و ئابورییهوه .به شێویهكی گشتی كۆمهڵگای مهدهنی
بهشداریكردن ه له بواری گشتیدا ههندێك جار ئهم بهشداری كردن ه له ڕوانگهی
هاریكاریهوه .ل ه ههندێك ڕووی ترهوهوه كۆمهڵگای مهدهنی تهبای ه ل ه گهڵ
كۆنسێپتی هاوپشتی و ناسنامهی جڤاتدا .له ههندێك ئاستی تردا كۆمهڵگای
مهدهنی یهكسان ئهكات به ئازادی تاكهكهس و مافهكانی و پاراستنی ئهو
سهربهستیانهو خولقاندنی بواری گشتی.
تیۆری كالسیكی بۆ كۆمهڵگای مهدهنی :بهكارهێنانی سهرهتایی تێرمی
كۆمهڵگای مهدهنی له ڕووی فهلسهفییهوه وهك كۆنتراستێك بهرامبهر گریمانهی
دۆخی سروشتی وێنا كراوه( .ئادهم فێرجسون) كۆمهڵگای مهدهنی بهكار
بردووه بۆ جیاكردنهوهی كۆمهڵگای خۆرئاواو دامهزراوهكانی له ل ه كۆمهڵگا
دیسپۆتیكهكانی دهرهوهی خۆرئاوا .ڕۆسۆ و لۆك و مۆنتسیكیۆ و تۆكڤێل
كۆمهڵگای مهدهنییان وهك تاقمێك له ڕێكخراوهی تایبهت و گشتی بینیوه
كه ل ه سهر بناغهی متمانهو هاریكاری بهنده .سهرباری تایبهتمهندی و
جیاوزی نێوانیان كۆمهڵگای مهدهنییان وهك هێزێكی مۆرالی بینیوه ك ه دهبیت ه
هۆی گهشهپیدانی بواری گشتی و ماف ه یاساییهكان و دامهزراوهكان و گروپ ه
سیاسیهكان .له ژیر كاریگهی تۆكڤێل دا دۆركایم چهند بواریكی كۆمهلگای مهدهنی
جیا كردۆتهوه له یهك و پۆلێنی كردووه :كۆمهلگای سیاسی وهك بواریێكی
تۆكڤێلییانه یان( بواری گشتی)،بواری خێزان ،بواری ئینستیوتی ،بزوتنهوه
كۆمهاڵیهتییهكان و فۆرمهكانی كیومینیكهشنی گشتی .به الی دۆركایمهوه ئهم
بواره جیاوزانهی كۆمهڵگای مهدهنی لۆجیكی ناوهكی خۆی ههی ه و ل ه ڕووی
مهشقكردنهوه تایبهتمهنده دهبیته هۆی یهكێتی كۆمهاڵیهتی و سهربهخۆی
تاكهكهس و هاوكاری كۆمهالیهتی .ل ه كاتێكدا ههندێك له تیۆره كالسیكیهكان
كۆمهڵگای مهدهنی جیا ئهكهنهوه ل ه ئابوری ههندێكی پهیوهندی ه كۆمهاڵیهتیی ه
كهپیتاڵتسیهكهی ل ه گهڵ هاوپێچ ئهكهن( .كانت) كۆمهڵگای مهدهنی تێكهڵ
كردووه به چینی ناوهندی كهپیتالستی الی كانت كۆمهڵگای مهدهن ی �ges
 sellschafttكه مانای كۆمهڵگای شارنشیندێت�city-dwellers soci
 .etyالی ئادهم سمس كۆمهڵگای مهدهنی بوارێكی جیاوزه ل ه بواری سیاسی
كه كێبڕ كێی بازار و و شوێن كهوتنی تاكهكهس بۆ بهرژهوهندیهكانی دهبنه هۆی

چاكهی گشتی كۆمهلگا و گشهكردنی ئابوری .بۆ ئادهم سمس ئاڵگۆڕی بازاڕ
و كێبڕیكی سهرچاوهی خوڵقاندنی كۆمهڵگای مهدهنییه ..بۆ هێگل كۆمهڵگای
مهدهنی و سیاسی به شێوهیهكی ڕادیكاالن ه له یهكتری جیان و دهوڵهتی
سیاسی نێوهندگیری ئهكات له نێوان ناكۆكییهكانی بهرژهوهندیه خۆییهكانی
كهس و ئیلیتیزامهگشتییهكاندا لهڕیگای پشتیوانی كردنی چاكهی گشتی.
له ڕوانهگهی ماركسیزمهوه كۆمهڵگای مهدهنی گوزراشت ه له گهشهسندنێكی
تایبهتی ئابوری كه هاوپهیوهنده ب ه سهرههڵدانی (دهوڵهت-نهتهوه)وه .تێگهی
دهوڵهت-نهتهوه وهك بواریكی جیا له كۆمهڵگای مهدهنی دیاردهیهكی نوێیه.
له ڕوانگهی ماركسهوه تهنها له دوای سهدهی ناوهراستهوه بواری بهرژهوهندی
ل ه ناو كۆمهڵگای مهدهنیدا ب ه تایبهتی بهرژهوهندی ئابوری ئهبیت به بهشێك
له مافی تایبهتی تاكهكهس و جیا ئهبێتهوه له بواری گشتی بهم پێیه له ناو
چهقی كۆمهڵگای مهدهنیدا تاكهكهسی ئازاد ههی ه ك ه خاوهنی مافی سیاسیهو
ئازادییهكهشی وهستاوه له سهر شوێن كهوتنی دهسكهوتی ئابوری .ماركس
ئهو تێڕوانینه هیگلییه ڕهت ئهكاتهوه ك ه دهوڵهت نیوهندگیری بهرژوهندی
تایبهتی بكات به هۆی ههڵگرتنی برژهوهندی یونیڤیرساڵی كۆمهڵگاوه .ل ه
ڕوانگهی ماركسهوه كۆمهڵگای مهدهنی گوزراشت ه ل ه پهوهنیدی ه سۆسیۆ
ئابوریهكان و دهوڵهتیش مانیڤێستی ئهو ئهو پهیوهندییانهو ناكۆكیهكانێتی.
كۆمهڵگای مهدهنی وهك نیشانهیهكی سۆسیۆ سیاسی ل ه بهرامبهر دهوڵهت
یان ب ه مانایهكی تر وهك سهرزهمینێكی جیاواز ل ه دهوڵهت له وهرچهرخان
بهرهو سهدهی نۆزده دهست پێ ئهكات یهكێك ل ه ئهپالیكردن و سهر له نوێ
هێنانهوه ئارای ئهم تێرم ه سهر به كۆنتێكستی سیاسی ئهوروپای ڕۆژههاڵت ه
لهم ڕووه كۆمهڵگای مهدهنی واتا ئهو شتهی ك ه داماڵراوه پێویستی ب ه
سهر له نوێ خوڵقاندنهوه ههیه واتا خوڵقندنهوهی تۆرێكی سهربهخۆ ل ه
دامهزراوهو ڕێكخراوی سهربهخۆ له دهوڵهت كه هاواڵتیان به یهكهوه گرێ بدات
ل ه سهر مهسهل ه گشتییهكان لهم ڕوانگهیهوه كۆمهڵگای مهدهنی له خۆرئاوادا
كارایه .كۆمهڵگای مهدهنی بهم مانایه بریتییه لهوهی ك ه فهرامۆشكراوه ل ه
مۆدێلی لینینیدا ئهم مۆدیله سهرهتا له یهكێتی سۆڤیهت بنیات نراو پاشن
دووبارهكرایهوه له ڕژێمه كۆمۆنیستییهكانی تردا ههروهها به شێوهی جیا
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جیاش بهرههمهێنرایهوه له دهوڵهته تازه سهربهخۆكانی جیهان-سێدا كرۆك
و بناغهی ئهم مۆدیڵ ه بریتییه له مۆبیلیزهشنی سهرتاسهری(توتاڵ) بۆ
ئامانجێكی شۆرشگیرانه .له سیفهت ه سهرهكیهكانی ئهوهی پارتی پێشوا ل ه
الیهن دهستهبژێرێكهوه كۆنترۆل كراوه .ههروهها ب ه پاشكۆ كردنی سهرلهبهری
بوارهكانی ژیانی مرۆڤ بۆ حزبی پێشهوا .لینینیزم لهو ڕۆژگارهدا یهكێك بوو
له پرنسیبهكانی توتالیتاریزم .ل ه  80كانهوه له ئهورپای ڕۆژههاڵت مهیلیك
بۆ ڕیفۆرم و ئیلغكردنهوهی لینینزم و ستالینیزم دهستی پێ كرد به شێویهكی
بهشۆكی هێشتا گۆرینی ڕژێم ب ه تهواوی مهحاڵ بوو .ههوڵی دروستبوونی
پهراوێزی سهربهخۆی دامهزاوهی دهستی پێكرد له دهرهوهی كۆنترۆلی حزب
و دهوڵهت بهاڵم دانپیانراو و ڕهسمی لهم ڕوانگهیهوه گوزاشت كردن لهم
دۆخه بریتی بوو ل ه تایبهتمهند ڕاگرتنی دهوڵهت و كۆمهڵگای مهدهنی .به پێ
ئهم مۆدیڵ ه دهوڵهت ب ه تهواوی تێگهیشتنێكی ماكس ڤیبهرییانهی وهرگرت
كه دهزگایهكه مۆنۆپۆڵی هێزی فیزیكی ئهكات كه له بناغهوه جیاوازه ب ه
تهواوی له كۆمهڵگا .ئهم جیاكردنهوهیه كۆمهڵگای ڕوو بهروو كردووه بهرامبهر
به دهوڵ��هت ههلبهت ئهو مۆدیڵه ئ �هوهی له بهرچاوگرت كه دهوڵ �هت و
كۆمهڵگای مهدهنی جیان له یهكتر له خۆرئاواو كۆمهڵگای مهدهنی ئیشی خۆی
ئهكات .بهاڵم له گهڵ ئهوهشدا دهمجسازی دهوڵهت و كۆمهڵگای مهدهنیش ب ه
جۆرێك له جۆرهكان له خۆرئاوا ههبوه .زۆربهی بیرمهندهكان له ڕۆژههاڵت و
ڕۆژئاوا لهپاڵ مهسهلهی تایبهتمهندی كۆمهڵگای مهدهنی و دهوڵهت و لێك
جیاكردنهوهیان ههوڵیان داوه كۆمهڵگای مهدهنی له ڕووی تیۆری و پراكتیكیهوه
بخهن ه ڕوو له خۆرئاوادا وهك مۆدێلێك .وهك ئهوهی ك ه كۆمهڵگای مهدهنی ل ه
خۆرئاوادا پێشینهیی ههیه و پشوهخته ههبووه و دووهم پاشان جیابونهوهی
كۆمهڵگای مهدهنی و دهوڵهت ڕاستهیكی پش وهخت ههبووه .ئهوه ڕاست ه
تۆری سهربهخۆی ڕێكخراوهیی سهربهخۆ له دهوڵهت له خۆرئاوادا ههیه بهاڵم
لهههمان كاتدا ئاقاری دهمجكردنی كۆمهڵگای مهدهنی به دهوڵهتهوه .دهوڵهتی
كۆرپهریتیزمی وهك سوید و هۆڵهندا و ئهڵهمانیای تیایه .كۆمهڵگای مهدهنی ب ه
كهمترین سهرنج كۆمهڵگتای مهدهنی كاتێك ههی ه ك ه دامهزراوهی سهربهخۆ ل ه
دهوڵهت بوونی ههبێت و له ڕوانگهی بههێزهكهشهوه كۆمهڵگای مهدهنی كاتێك

ههی ه ك ه كۆمهڵگای به گشتی توانی بونیادگیری خۆی ههبێت و چاالكی خۆی
ڕیك بخات له ڕیگای دامهزروه سهربهخۆكانیهوه .ئهو بڕه ئازادییهی ئهوروپای
خۆرئاوا ههیهتی لهم كۆنتێكستهدا پهیوهندی به كۆنسێپتی كۆمهڵگا ههی ه
ل ه سهدهی ناوهنجی مهسیحیدا ڕهگ و ڕیشهیهكی دوور تری ههیه .چهمكی
سهدهكانی ناوهنجی بۆ كۆمهڵگا گرنگی زۆری ههیه له پهرهسهندنی كۆمهڵگای
خۆرئاواو ئهم جیاكردنهوهی دهڵهوت و كۆمهڵگادا بهمانای ئهوهی كۆمهڵگا
پێناسه ناكرێت ب ه ڕێكخستن ه سیاسیهكهی(پۆلیتیكهڵ ئۆرگانیزهیشن) .وهاڵمی
پرسیاری ناسنامهی كۆمهڵگا له زۆر سهردهم و شارستانیهتدا ئهوه بوو ك ه
ناسنامهی كۆمهڵگا بریتییه له بونیاده سیاسییهكهی .بۆ گریك و ڕۆمانهكان
ناسنامهی كۆمهڵگا بریتیهی ل ه دهستوره سیاسیهكهی بهاڵم له سهرهتاكانی
سهدهی ناوهنجیدا ڕێكخستنی سیاسی بوو به یهكێك لهه ناو ڕێكخستنهكانی
تر .ئهم تێگهیشتن ه ك ه كۆمهڵگا و ڕیكخستنی سیاسی یان دهسهاڵتی سیاسی
هاو شوناس و جوت نین ڕیشهیهكی گرنگی ئهوهیه كه پێی ئهوترێت كۆمهڵگای
مهدهنی .ههروهها دابهشهكردنی كۆمهڵگای بۆ دوو كۆمهڵگا كۆمهڵگای كاتی
واتا سیاسی و كۆمهلگای ڕۆحی كه كهنیسهیه .ههروهها گهشهسهندنی مافی
كهس یهكێك ه لهو مهسهل گرنگانهی دهرگا بۆ دۆكتهرینی مافی سروشتی
كردوه ل ه سهدهی ههڤده و ههژدهدا(.)2
كۆمهڵگای مهدهنی و سهدهی بیستهم  :تیۆرهكانی سهدهی بیستهم سێ تایبهتی
گرنگی بۆ ئهم بواره ئامادهكرد و دهوڵهمهندی كرد .یهكهم :گرامشی دهستنیشانی
ڕهههنده كهلتورییهكهی كرد ك ه ل ه خزمهتی ب ه دیهانینی ڕهزامهندیدایه ك ه
ئهمهش زۆر پێچوانهی ه ل ه گهڵ یهكانگیری كۆمهڵگادا(ههجمونی) .لهم ڕووهوه
كۆمهڵگای مهدهنی له یهك كاتدا كێڵگهیهكی ڕهمزی و ههم شوێنێكیشه ك ه
نۆرمهكانی چاالكی و فرمان پێك دههێنێت و ههم مانا و بههاكان و ناسنامهی
دهسته جهمعیش .مهیدانی ملمالنێی كۆنسێپتهكانی كۆمهڵگای مهدهنی یان
بۆ هێشتنهوهی ههجمونیهكی ههبوو یاخود جێگرتنهوهی ب ه ههجمونیهكی دژ.
ل ه تێڕوانینی گرامشییهوه چهمكی كۆمهڵگای مهدهنی بێ الیهن نییهو ئایدیای
كۆمهڵگای مهدهنی ئایدیایهكی سیاسییه.
دووهم :بواری ڕووبهرووبونهوهیه contestationئهمهش ل ه جیهانبینی
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گرامشییهوه فروانكراوهتهوه له سهرنجدانی پهیوهندییه چینایهتییهكانهوه
بهرهو شیكردنهوهی پهیوهندیه نا فۆرماڵهكان و دهستپێشخهرییهكان و
بزوتنهوه كۆمهاڵیهتییهكان .ئهمهش یاریدهره بۆ بینینی كۆمهڵگای مهدهنی ل ه
دوو ڕوانگهوه له الیهك سهیركردنی كۆمهڵگای مهدهنی وهك بواری مهدهنی
سهربهخۆی به ئینستیوتهكراو .له الیهكی تریشهوه كۆمهڵگای مهدهنی وهك
فۆرمێكی دینامیكی كه دهبێت ه هۆی بهرههمهێنانی بههای نوێ و ناسنامهی
دهستهجهمعی نوێ و پرۆژهی نوێ و بایهخدانی نوێ ئههێنێته ئاراوه ئهمهش
بایهخێكی گهورهی ههیه له بواری دیموكراتیزهیشندا.
سێیهم :ئهم سهربار كردن ه ئهگهڕێتهوه بۆ كۆنسێپتی هابرماز بۆ بواری گشتی
و دیلیبریتڤ دیموكراسی .دیلیبهریشن ئاماژه بۆ ئهو پرۆسهیهی كه تاك و
گروپهكان ئهیگرن ه بهر له پێناو بریاریدان و ساخكردنهوهی باشترین ئهرگومێنتدا
له سهر دۆزه مهبهستدارهكان ئهم ئهم دیلیبهرشن ه ئهشێت فۆرماڵ بێت وهك
وتووێژی ناوپهرلهمهان ئهشێت نا فۆرماڵ بێت وهم وتووێژی بهردهوامی ناو
گروپه جیاوازهكانی كۆمهڵگای مهدهنی ههروهك چۆن وتووێژ ناو خیزانهكان
و ناو ڕێخراوهكانی كۆمهڵگای مهدهنیش ب ه ههمان شێوه نا فۆرماڵه .ل ه
بیست ساڵی ڕابردوودا دیموكراسی پێچێك ب ه الی دیموكراسی دیلیبهریتیفدا
ئهكاتهوه كهئهمانج ئهوهی ه له پرۆسیسی سیاسیدا بریارهكان بهرئهنجامی
دیبهیتی عهقالنی بێت بهم پێیه دیلیبهریتف به هیز كردنی پهراویزخراون و
باشترین ئهرگومینته جیاوزی ئهم ه له گهڵ دیموكراسی دهنگدان له دروستكردنی
بریاردایه هابرماز یهكێك ه لهناوه دیارهكانی ئهم بواره بۆ یهكهم جار له كتێبی
(له نیوان نۆرم فاكت دا) ئهم بۆچونهنهی ئاوااڵكرد وهك تهحهدا یهك بۆ
دهسهاڵتی ههبوو ئهم تیۆرییه دیلیبهرتیف له الیهن (اریس ماریۆن یۆنگ) وه
ڕهخنهی ئهوهی دهكرێت ك ه دیلیبهرتیف تیۆری پشت بهستوه ب ه ئهرگومێنتی
عهقاڵنی له كتیبی (دیموكراسی و ئینكلوژن) ڕهخنهی ئهوه دهكات ك ه ئتر
بوشاییهك جێ دێلیت بۆ كهمینهو كهڵچهری تر و ئیمۆشن و زارهكێتی و
حیكایهتخوازی ونهخویندهواران كه مافی خۆمانیڤێست كردنیان نهبێت .له ڕووی
پراكتیكهوه دیلیبهرتیف دیموكراسی به دوو شێوه دهتوانین وێنای بكهین .
یهكهمیان له شێوهی ڕو بهروو وهك بهشداربوانی ناو هۆلی پهرلهمان دووهمیان

وهك دیلیبهرشنی ناو ناو كۆمهلگای مهدهنی و میدیا و هاواڵتیان ك ه هابرماز
وێنای دهات .هابرماز بروای وای ه ڕۆشنگهری یان تێگهیشتن ل ه جیهان له ڕێی
ئاوهزهوه هێشتا پرۆژهیهكه تهواو نهبووه ئهو بروای وایه كهپتالیزمی پێشكهوتوو
نایهكسانی و چهوساندنهوهی له گهڵ خۆی هێناوه بهاڵم پرۆژهی ڕهشنالیزم
توانای هێنانهدی ئهمانهی ههیه به هۆی عهقالنیهتی تهواسلییهوه نهك عهقل
ئامرازییانهیه .عهقالنیهتی تهواسولیش دهتوانێت سهربهستی كۆمهاڵیهتی دابین
بكات هابرماز لێرادا كیمومینیكهشن وهك دیسكۆرسی ڕهوشتناسی گهردونی
وێنا ئهكات بۆ هابرماز دیلبهرتیڤ دهبیتیه هۆی گواستنهوهی دهسهاڵت ل ه
ئۆرگانیزهشنی دهوڵهتهوه بۆ بۆ بواری گشتی ههروهها ڕزگاركردنی كهپتالیزم
له عهقڵ ئامێرییهوه بۆ عهقالنییهتی تهواسلی سهربارری ڕهخنه لهوهی ك ه
ئایا دهسهاڵت و عهقل دهشێت ل ه یهك جیا بكرێنهوه یاخود ئۆبجیكتفتی ل ه
ئهرگومینیت و دیلبهرشندا یاخود تا چهند یونفیرساله واتا دهبێته بهشۆكی
(پارتیاڵ) به الی فوكۆ وه ههمیشه دۆمینهیشن له گۆریی ه كیومنیكهشن
مهشقكردنی دهسهاڵت و ڕهوانبیژییه هابرماز ڕهخن ه له ڕیژهگهرایی فوكۆ دهگرێت
و فوكۆش ڕهخنهی ئهوهی دهكات ههلگرهوهی یۆتۆبیای كیومنیكهشنی ترانس
پارینت و پێرفێكته جیاوازییهك ه ئهوهی ه كه دیسكۆرس بۆ هابرماز گهردونی و
جیهانیه بۆ فوكۆ دیسكۆرس له چوارچێوه حهقیقهتی پهیوهندیهكانی هیزدا ی ه
و سهر به كۆنێكستێكی دیاریكراوه.
گوتاری سیاسی كوردی یهكێك له گرفتهكانی له دوای ڕاپهڕینهوه ئهوهی ه
كه بوه ب ه ههلگرهوهی سهرهكی ترین تێگهی فاشستی كه جهماوهر و
قهرهباڵهغییه ب ه ئێستاشهوه سهرجهم گروپه سیاسیهكان له ناو ههمان
تێگهدا ئهسورێنهوه به حوكمران و بهرههڵستكارهوه سهرباری ب ه ئهوهی ب ه
تهنها وێناكردنی دیموكراسی له چوارچیوهی ههڵبژاردندا .ب ه تایبهتی كاتێك
تهماشای گوتاری سیاسی گروپه سیاسییهكان و ڕێكخراوهكان دهكهین ڕووبهڕوو
دهبین له گهڵ كێشهی نوێنهرایهتی و ناسنامهی سیاسی گروپدا .ئهستهم ه
مرۆڤ به ئاسانی بتوانێت هێلێكی جیاكهرهوهی سیاسی ل ه نێوان گروپهكاندا
بكێشێت و ناسنامهكهنیان جیا بكاتهوه له یهكتر و ئهو كهرته كۆمهاڵیهتیهش
دیاری بكات ك ه نوێنهرایهتی دهكرێت.له خۆڕا نییه (جهماوهر) ك ه یهكێك ه
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ل ه چهمكه بنهرهتییهكانی فاشیزم چهقی وتاری سیاسی گروپهكانهو ههموو
گروپه سیاسیهكان خۆیان نمایش دهكهن وهك نوێنهری سهرتاسهری كۆمهڵگا
وهك ئهوهی كۆمهڵگا گوزراشت بێت له یهك یهكهی چونیهكی ڕۆحی و خهون
و بهرژهوهندی ..بواری گشتی وهك ڕوبهرێك كه دهكهوێته نێوان دهوڵهت
و كۆمهڵگاوه كه تیایدا دام��هزراوهی سیاسی و كۆمهاڵیهتی و كهلتوری
دهرفهتی بینراوی و چاالكیان ههیه و دهتوانن له كۆمینیكاسیۆندا بن .بواری
گشتی له ڕووی مێژووییهوه زیاتر پهیوهندی به سهدهی ههژده یان سهردهمی
ڕۆشنگهرییهوه ههی ه كه له ترادیسۆنی كانتیانهدا جهختی له سهر كراوهتهوه
سهبارهت ب ه به بونی مرۆڤ به بونهوهرێكی عهقاڵنی و ئۆتۆنۆم  .ل ه سهدهی
ههژدهدا بواری گشتی بۆ یهكهم جار دهرئهكهوێت وهك ڕوبهڕوو بونهوهی ڕهها
خوازی و بۆ یهكهم جار كۆمهڵگا دهكهوێته دهروهی (ماڵ) هوه ڕوبهرێكی
جیاواز له ماڵ تاقی ئهكاتهوه بۆ ڕووبهروو بونهوهی دهسهاڵتی سیاسی ڕهها
و ترادیسیۆنی .ههلبهت دۆخی ئهمهریكی تهواو پێچهوانهی ئهوروپای ه لهوێوه
بیری یهكێتی و ئهمهریكای یهكرگرتوو ڕاستهوخۆ بهسترابۆیهوه به به بوونی
بوار گشتی و سهربهخۆی هاواڵتیان تا وتووێژ له ناو خۆیان دا بكهن بۆ بریاردان
له سهر ل ه ئیرادهی گشتی .تۆكڤێل له و بیرمهندو تویژهرهوه مهیدانیانهی ه
كهتێبینی ئهمهی كردبێت كه بڕی ژیانی ڕیكخراوهیی خهڵك له ئهمهریكا ك ه
یارمهتیدهری هاواڵتیان ه بۆ ئهوهی وتوێژ بكهن ل ه سهر ئیرادهی خۆیان بۆ
ئهوهی ههموو هاواڵتییهك ل ه سه بنهمایهكی عهقاڵنی بریاری سیاسی خۆیان
بدهن ههر ئهم ڕێكخراوانه پیش مهرجی بونیادی دیموكراسین به پێچهوانهی
دۆخی ئهوروپییهوه ك ه بهدهست گرفتی كهمی ئهم فۆرمانهوه نااڵندوێتی و
الواز بووه له فۆرمی دیمۆكراسییانهیدا  .تیۆرهی هابرماز له سهر بواری گشتی
گرنگییهكهی سهبارهت ب ه چهسپاندنی دیموكراسی ب ه ڕاستهوخۆی بهنده ب ه
ئهزمونی ئهمهریكییهوه ههڵقواڵوی هلمومهرجی پاش جهنگ ه ل ه ئهڵمانیا و
شكستی سهرجهم ڕیفۆرمی دیموكراتی ل ه  1930و سهركهوتنی فاشیزم.
چونك ه ئهوه ڕووی ن ه ئهدا ئهگهر دیموكراسی بناغهیهكی پتهوی له مهشق و
ڕاهێنانی هاواڵتیاندا ههبوایه هابرماز لهم ڕووهوه بیرمهندی تێههڵكێشكردنی
خوێندنهوه ئهزمونگهرییهكهی تۆكفیل و بیری كانتییه سهبارهت به مرۆڤ

وهك بونهوهریكی عهقاڵنی و ئۆتۆنۆم .دوور له شیكردنهوهی تیۆری بهشێك
زۆر ل ه قهیرانی كۆمهڵگای كوردی له پاش ڕاپهرینهوه بهدهست الوازی ژیانی
ڕیكخراوهی ئهناڵێنێت سهرباری ئهوهی كه به زمانی سۆسیۆلۆجستی كورد
عادل باخهوان ڕوداوهكانی شوبات سهلمێنهری ئهوهن ك ه كۆمهڵگای كوردی
پهروهرده نهبووه چ وهك بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی و چ وهك حكومهت و چ
وهك دامهزراوهی سیاسی ..ئهگهر بمانهوێت زیاتر له بهشداری كردن هابرماز
ڕاڤه بكهین له سهر دیلیبهرتیف دیموركاسی و بواری گشتی .دیلیبهرشن
پهرچدانهوهیهكه كه تاك و گروپهكان پێی ههلدهستن بۆ دابینركردنی باشترین
بریار و ئهرگومێنت و ئهشێت ئهم دیلیبهریشنه فۆرماڵ بێت یان نا فۆرماڵ بێت
فۆمال وهك ئهوهی ل ه پهرلهمان دهكرێت نافۆرماله وهك ئهو پرۆس ه بهردهاومهی
ناو گرزپه جیاوازهكانی كۆمهلگای مهدهنیه ههروهها دیلیبهرشنی ناو خێزان
و ڕیكخراوه مهدهنییهكانیش نافۆرماڵن له ڕووی ئایدیالیهوه پێویسته ئهم
دیلیبهرشن ه عهقالنی و كراوهو یهكسان بێت .ئهم مۆدیله زیاتر جهخت ل ه سهر
كهمو كورتی كهلتوری دهنگدان (ڤۆتین) ئهكاتهوه.
له ماوهی بیست پێنج ساڵی ڕابردوودا كۆمهڵگای مهدهنی بایهخێكی تایبهتی
تری وهرگرت له مایانهی ڕهخنهكانی پۆست ماركسیزم ل ه سهر تایپی سۆڤێتیانهی
كۆمهڵگاكانی ئهوروپای ڕۆژههاڵت له میانهی بیناكردنهوهی كۆمهڵگا و بواره
گشتیهكهی له دهرهوهی كۆنترۆلی دهوڵتهوه به مانایهك بوژانهوهی كۆمهڵگای
مهدهنی واتا بوژانهوه خۆ بهرێوهبردن له تیۆره پۆست ماركسیه ئهوروپیهكانی
ڕۆژئاوادا و هاتنهمهیدانی بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی و ڕوبهرووبونهی چاالكانهی
فۆرمه جیاوازهكانی بااڵدهستی و نا یهكسانی كه جیاوزه ل ه چهوساندنهوهی
چینهكان و به شوێن خواستی دیموكراسی و ئازادی زیاتر و گهیاندی دۆزی
كۆمهاڵیهتی نوێوهوهیه( .)3بیری كۆمهڵگای مهدهنی وهك فاكتهرێكی گرنگ
له گۆرانكاری دیموكراتیدا ل ه دوای نهوهدهكانهوه هاته پێشهوه وهك ڕاڤهكردنێك
بۆ ههڵوهشاندنهوهی خێرای ڕژێم ه دهسهاڵتخوازهكان .ل ه ڕوانگهی (ئیڤا بێڵین)
هوه كۆمهڵگای مهدهنی وهك بهشێكی له دیسكۆرسی هاوچهرخی له جیهانی
عهرهبیدا له سهر سێ ئاست به كار دێت دامهزراوهی ڕهسمی دهوڵهت به كاری
دێنێت بۆ كۆمهككردنی پرۆژهی مۆبیلیزهشن و مۆدێرنیزهشن و ئیسالمیهكان
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به كاری دێنن ل ه گۆشهی هاوبهشی كردنی قانونی بواری گشتییهوه و
چاالكوان ه سهربهخۆكان و ڕۆشنبیرانیش به كاری دێنن بۆ فروانكردنی سنوری
ئازادی تاكهكهس .ئهگهر كۆمهڵگای مهدهنی وهك ئهو ڕوبهره دامهزراو و
پێكهاتهی دهرهوهی دهوڵهت وێنا بكرێت ب ه شێوهیهكی گشتی ئهوا ههرێمی
كوردستان و بهشی ڕۆژههاڵتی ناوهراست خاوهنی كۆمهڵگای بههێزه لهو
ڕونگهیهوه كه جڤاتی ئاینی و خێل و تیرهو بنهماڵ ه بهشی ههره زۆری
ڕێكخستنی دهرهوهی دهوڵهت پێك دێنێت وه ئهگهر ئهم پێچهوانهی ئهوه بێت
ئهوا كۆمهڵگایهكی مهدهنی الوازی ههی ه ئهم ناوچهیه .پهرهسهندنی سیاسی ل ه
سهدهی بیستهمدا له ڕۆژههاڵتی ناوهراستدا ههڵگری سێ خهسڵهت بووه
یهكهمیان ناسیونالستی شۆرشگیرانه و دوهمیان مۆدێرنیزهكردنی كۆمهاڵیهتی
دهوڵهتی و سێیهمیان له ڕووی سیاسیشهوه دهسهاڵتخوازی  .به گوێرهی
لێكدانهوهی (لینز) و (ستیپان) ئهم ڕژێمانهی ڕۆژههاڵتی ناوهراست پێیان
ئهوترێت سوڵتانیزم ل ه ڕوانگهی ئهوانهوه له سوڵتانیزمدا بواری گشتی و
تایبهتی نامێنێت و ههڵگری مهیلێكی بههێزی دهسهاڵتی خێزانی و بنامهڵهخوازیی ه
و له سوڵتانیزمدا تایبهتمهندی جیاكردنهوهی پیشهی دهوڵهتی و حكومیی ل ه
پیشه و خزمهتگوزاری شهخسی حوكمڕان ئهستهم ه به گشتی سوڵتانیزم
تایبهتمهندیهكی گرنگی سیاسیانهی ڕۆژههاڵتی ناوهراسته( .)4بهم شێوهی ه
ئهتوانین بلێن ئهكتهرهكانی گۆرانكاری ئهمرۆی جیهانی عهرهبی پێشبینی
كراو نهبوون نه بۆ خۆرئاواو ڕوناكبیرهكانی نه بۆ جیهانی عهرهبی و ڕۆشنبیرهكانی
و پارته ترادیشنالهكانی .ئهویش سهرههڵدانی ئهوهی ك ه سۆسۆلۆجستی
ههنگاری( ئیلمهر هانكس) ناوی ئهبات به كۆمهڵگای دووه م �second so
 ) )cietyوهك ڕیفرێنسێك بۆ وهرچهرخانه دیموكراتیهكانی ئهوروپای
كۆمۆنیستی .ك ه ئهمهش ئهتوانین لهو وهرچانهدا وێنای بكهین ك ه بهسهر بواری
گشتیدا دێت وهرچانێك كه مۆبیلیزهشنی بواری گشتی پشت ئهبهستێت ئێن
جی ئۆ و گروپ ه ئهلترۆنیهكانی دهرهوهی دهوڵهتهوه به شێویهك بواری گشتی
ب ه تهریب و له دهرهوهی دهوڵهتهوه دهستی به خۆ ڕێكخستن كرد به هۆی
تۆرهكانی ئینتهرنێتهوه .ههڵبهت لهم سااڵنهدا گرنگی كۆمپیوتهر و مۆبایل و
ئینتهرنێت زۆر ڕووی له زیادی كرد .ئهگهرچی هێشتا زۆرێك لهوانهی سهیری

بههاری عهرهبی ئهكهن به دوای ههڵهێنجانی كۆمهلێك حوكمهوهن ك ه سهر
ب ه سهردهمی شۆرشی پیشهسازی و ئهو نهخشه كالسیكیانهی ه بۆ گۆران ه
كۆمهاڵیهتیهكان كه پشت یه تیۆری چینهكان و دامهزاوه سیاسیهكان ئهبهستێت
و جۆرێك له پراكتیكی كۆمهاڵیهتی ڕووت ئههێنێتهوه پێش چاومان.زۆرێك
لهبیرمهندان وهك ئاالن تورین و دانیال بێل باسی تایبهتمهندیهكانی (كۆمهڵگای
پاش پیشهسازی) ییان كردووه و ڕێگایان ڕۆشن كردووه بۆ قۆناغی وهچهرخانی
سهردهمی پیشهسازی بۆ ئابوری زانیاری( )knowlege economyك ه
زانیاری و خوێندن دهبێت ه پرنسیبی سهرهكی بهرههمهێنان و خاوهندارێتی.
بههێزی و بااڵدهستی چینێكی كۆمهاڵیهتی ب ه هۆی پێگهكهیهوه ل ه ناو كهرتی
زانیاری و خوێندندا نهك به هۆی پێگهكهی له ناو ئابوریدا .بۆ یهكهم جار
دهستواژهی( كۆمهڵگای پاش پیشهساوی) ل ه الیهن (دانیاڵ بیڵ) هوه به كار
هات ل ه سهرهتای  1950دا .پاش ئهوه بهكارهێنانی زۆری به خۆیهوه دی و
ماناكانی كۆمهڵگای پاش پیشهسازی و ئهو ئابورییهی كهلهسهر زانیاری بهنده
و چینێكی كۆمهاڵیهتی نوێش دههێنێته كایهوه ك ه چینی خهدهمییه.ههڵبهت
ئهم سیستهمه ئابوریه پێویستی به چینێكی كریكاری تازهی ه كه له ئهندازیار و
پرۆفیشنال و تهكنیكار و كریكاری خاوهن بههره پێك دێت.ئاالن تۆرین لهو
بیرمهندانهیه ك ه بۆ یهكهم جار خوێندنهوهیهكی سیستماتیكی پێشكهش
كردبێت له سهر كۆمهڵگای پاش پیشهسازی و به كۆمهڵگایهكی تهكنۆكراتیك
و پرۆگرام كراو ڕهچهتهی كردووه .مهبهستی ئاالن تۆرین ئهوهی ه ك ه مهعریفهی
تهكنیكی بناغهی پهیوهندیهكانی هێز یان دهسهاڵته كه ڕیكخهرو كۆنترۆلكهری
چاالكیی ه كۆمهاڵیهتیهكانه و وهك پرنسیبی سهرهكی گهشهی ئابوریشه .ههڵبهت
له ئابوری پاش پیشهسازیدا كۆمهڵێك كار و پیشه دێنه پێشهوه ل ه سێكتهره
بااڵكاندا كه پێویسته به پلهیهكی بهرزی خوێندن ههیه .لێرهوه سیستهمی
خوێندن و كۆمینیكهیشن دهبێت ه شوێنی سهرهكی بهرههمیهێنانی ئهو
مهعریفهیهی كه پێویستهو قابیل به ئهپالیكردن ه له كاتێكدا ناكۆكی له كۆمهڵگای
پیشهسازیدا له نێوان كهپیتاڵ و كریكاردای ه ئهوا له كۆمهڵگای پاش پیشهسازیدا
ملمالنێی چینایهتی له نێوان ئاست و چینی جیاوازی خوێندندایه .ل ه بهشی
سهرهوهی بونیادی چینایهتی كۆمهڵگای پاش پیشهسازی چینیكی خاوهن
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بروانامهی خوێندنی ب �هرز ئهبینرێت ك ه سهر به چینی حوكمرانه .ك ه
مهعریفهكهیان سهرچاوهی ئاستێكی بهرزی خوێندنه .لێرهوه ههندێك ل ه
دهزگاكانی خوێندن ههڵئهسن به دابینكردنی ئهو تهكنۆكراتانه كه پله بااڵكانی
ناو دهزگای ئابوری و بریاردانی سیاسی مۆنۆپۆالیز بكهن  .ئهم چینه ههڵئهسێت
به بهریوهبردنی ئابوری و بونیادی سیاسی .ئاالن تۆرین ئهو بۆچون ه ڕهت
ئهكاتهوه كه داهریندرۆڤ ههیهتی ل ه سهر بوونی چینی خهدهمی .بهاڵم هاورای ه
لهوهدا ل ه گهڵیدا كه چینی مانیجهری بااڵدهست ڕهگ و ڕیشهی له پهیوهندیهكانی
دهسهاڵتدای ه نهوهك مۆڵكایهتی .ئهوانهی كه پلهیهكی خوێندنی كهمتریان ههی ه
یان خاوهنی پسپۆرییهكی بااڵ و تایبهت نین ئهكرێن ه دهرهوهی پۆست ه بااڵو
بریاردهرهكان و بهشداریكردن ل ه دهسهاڵت .له باشترین حالهت به زمانی تۆرین
وهك بهشداری پێكردنی پاشكۆییانه دهبێت .به بروای ئاالن تۆرین زانكۆكان
پرنسیبی بناغهیین له بهرههڵستی كردنی سیستهمی پاش پیشهسازیدا .دهبن ه
ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستهقینهی تهكنۆكراتیزم و سیستهمی پاش پیشسازی چ ل ه
كاتیكدا ك ه لهناو پرۆسهی خوێندندان یاخود وهك هێزی كار دهچنه بازارهوه.
چ بزوتنهوهی  68ی خویندكاران و چ بزوتنهوه كۆمهاڵیهتیهكانی تریش
خوێندكاران تیایدا دهبن ه ئهكتهری سهرهكی و كلیلی گۆرانهكان و جیگای
چینی كرێكارن ئهگرێتهوه ئهمه ئهو شتهیه كه ئاالن تۆرین وینای ئهكات ل ه
سهر ڕوداوی  .1968ههڵوێستی بهرههڵستكارانه ل ه كۆمهڵگادا پهرهدهستنێت
بهرامبهر به دهسهاڵتی تهكنۆكراتی و ڕهشنالیزكراو كه بوار ل ه سهر (جیهان-
ژیان) دا ئهخات .سهرههڵدانی ئهم بزوتنهوهی بهرههڵستكارییان ه سهرئهنجامی
قهیرانی كهلتوری مۆدیرنیتهی ه كهبۆ یهكهم جار به توندی ل ه  1968خۆی
مانیڤێست كرد .ههڵبهت ل ه كۆمهڵگای پاش پیشهسازیدا مهعریفهی زانستی و
ئینتلێكچواڵی تهكنهلۆجی ههڵ ئهسێت به ڕیكخستنی بهرههمهێنان و
دابهشكردنی .به بڕوای دانیال بیل ئهم وهچهرخانه ئابوریهكی خهدهمی دروست
ئهكات كه پرۆفیشنال و تهكنیكاران ڕۆلێكی گرنگتر ئهگێرن ل ه بهرامبهر كرێكاری
بازودا .بیڵ ئهلێت زۆرینهی كریكاران ئێستا ل ه كهرتی تهندروستی و خوێندن و
توێژنهوه و حكومهت بوارهكانی تری خزمهتگوزرایدا كار ئهكهن .ب ه بروای بیڵ
كۆمهگای پاشپیشسازی شوێنی ملمالنێی چینایهتی نیه وهك سهردهمی

پیشهسازی و چینێكی بهند له سهر مهعریف ه له س��هرهوهی بونیادی
كۆمهاڵیهتیه بۆیه بۆ بیڵ و بۆ تۆرین قهیرانی كهلتوری دهرئهنجامی پاش
پشهسازییه .بهم پێیه پۆست مۆدێرنیزم بهرههمی كۆمهڵگای پاش پیشهسازیی
و كۆمهڵگای مهعریفهیه( )knowledge societyبهاڵم ئهم ه به مانای
سهردهمی نوێ ژیانی كۆمهاڵیهتی نایهت .بهالی دانیال بێڵهوه پۆست مۆدێرنیتی
به مانای شێوازی ژیانی نا مۆدێرنیت نایهت چونكه ئۆردهری تهكنیكی ئابوری
و ئ��ۆردهری سیاسی ب ه تهواوی مۆدێرنه .پۆست مۆدێنیزم بزوتنهوهیهكی
كهلتوریه ك ه له پهیوهندییهكی دژ و ناكۆكیداردایه له گهڵ سیاسهت و ئابوری
مۆدێرنیتیدا .به بروای بیڵ دژه كهلتوری  1960هكان ڕێك دهستبهركردنی
سیاسهتی شێوازی ژیان و بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی نوێیه .ئهمه پرسیارێكی
گرنگ ه مهبهست له بزوتنهوهی كۆمهاڵتی نوێ چییه؟ ئایا ئێمه ل ه بهردهم
بزوتنهوهیهكی كۆمهالیهتی نوێداین؟ له سهرهتادا بۆ ئهوهی ل ه بزوتنهوهی
كۆمهاڵیهتی نوێ تێ بگهین دهبێت تونای ئهوهمان ههبێت ل ه بزوتنهوهی سیاسی
جیا بكهینهوه .بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی نوێ له سروشت و ئامانج و شێوهی
بیركردنهوهو ههڵوێست وهرگرتنی بۆ دونیا تهواو جیاوازه له بزوتنهوهی سیاسی
 .بزوتنهوهی سیاسی توانای ئهوهی ههی ه هێزی كۆمهاڵیهتی گهوره بخات ه ناو
جادهوهو بهاڵم ئهو هێزه كۆمهاڵیهتییهی ك ه گروپێكی سیاسی ئهیجوڵێنێتهوه
ناچێت ه خانهی بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتییهوه تهنانهت ئهگهر سیستهمی سیاسییش
بروخێنێت  .بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی بۆیه پێی دهوترێت بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی
چونك ه ل ه الیهك وێنهیهكی فروان له سهر سیاسهت ب ه خۆی دهبهخشێت ك ه
جیاوازه لهو وێن ه و ناسنامهیهی بزوتنهوهی سیاسی بۆ سیاسهت دروستی
ئهكات ئهم ه جگه ل �هوهی بهشدار بوان و ههڵسوراوانی ناو بزوتنهوهی
كۆمهاڵیهتی ن��وێ به شێویهیهكی تاكهكهسی له ژێركاریگهری تیۆره
ئهنارشستییهكاندان بهاڵم ئهنارشیزم نیین .ئهم ه جگ ه لهوهی بزوتنهوهی
كۆمهاڵیهتی نوێ بزوتنهوهیهكی دژه دهسهاڵتخوازی و ئهنتی دۆگما و دژه ب ه
ئایدلۆجییه داخراوهكان ه ئهم تایبهتمهندییهش له ڕووی مێژوویهوه دهگهرێتهوه
بۆ سااڵنی شهست و دواتر ك ه زهمین و زهمانی دهركهوتنی بزوتنهوه كۆمهاڵیهتی
نوێی ه له ڕووی گۆڕین و فروانبوونیهوهی سنوری بیركردنهوه له سیاسهت ب ه
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مۆدێلی ماكس فیبهرهوه ههیه بۆ كۆمهڵگاو دهوڵهت .بهم پێی ه بزوتنهوهی
كۆمهاڵیهتی بریتیی ه له دژهفرمان و كردارێك له ناو( جیهان –ژیانهوه) بهرهو
ب ه سیستهمی عالقالنی كه كۆلۆنیالیزهی ژیان ئهكات بهم شێوهی ناكۆكییهك ه
له سهر ئاستی سیستم و دهوڵهتهوه هاتۆته خوارهوه بۆ ئاستی جیهانی ژیان.
ملمالنێ مهیدانهكهی له ناو وهبهرهێنانی كهلتورهوهی ه و به شوێن ڕێزمانی
فۆرمی ژیانهوهیه( . )5كێشهی  27شوبات بریتی ه له خودی ئاستهنگی ل ه
گهشهسهندنی بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی و مهسهلهی به دیموكراسیكردن به هۆی
مۆدیلی بااڵدهستی ئۆپۆزیسۆنهوه كه كهرهستهكانی ههمان كهرهستهی
بیركردنهوهی حومكرانه یاخود ڕیك ئهتوانین ههڵگرانهوه و ئینقالبكردن ه به سهر
خودی ئایدیالی دیموكراسیدا له ڕێی باڵوكردنهوهی بیردۆزی تایپیكی تر ل ه
ئینتلیجسنیا بۆ كۆنترۆل كردنی قوتابخانهو زانكۆ و میدیا و ههروهها سهرههڵدانی
تاقمیك له ئهكتیفیست بۆ ئهركی وهرچارخانی كۆمهڵگا و دهست بهسهرا گرتنی
دهسهاڵتی سیاسی به تاق ه یهك جۆر ل ه ڕاڤهكردنهوه و بهكارهێنانی زمان وهك
وهك مهبهست نهك وهك كیومینكهشن تهواسل كهئهمانه سیفات ه بنچینهییهكانی
دۆخی نیۆفاشیزمن وهك له دیموكراسیهكی ئهڵتهرناتیف.
سهرچاوهكان
1-Simone Chambers, Jeffrey Kopstien( Civil Soceity and the State) 361-380 ,in the Oxford Handbook of Political Theory, Edited by Johns S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Phillips- Oxford
University Press 2006
_)2-Invoking civil society – Charles Taylor (66-77
(contemporary political philosophy an anthologyedited by Robert E. goodin and Philip pettit- Black)well 1997

گوێرهی ڕهچهتهی (فوكۆ .بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی نوێ خۆی ئاراستهی
دهوڵهت و گروپه سیاسیهكان ئهكات بۆ ئهوهی كاریگهری دابنێت به ڕوونتر
بلێن بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی دیاریترین بزوتنهوهیهكه كه بهوهدا ئهناسرێتهوه ك ه
پرۆسێسی سیاسی دهوڵهمهند ئهكات نهك وهك ئهوهی ئهڵتهر ناتیف وێن ه بكات
و دروستی كات چونكه پیشاندان و خستنه ڕووی ئهڵتهرناتیڤ بهرههمی
بزوتنهوهی سیاسیه نهك بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی نوێ .گومانم لهوه نیی ه
بزوتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی نوێ له كوردستاندا ههیه بهاڵم ل ه بهر ئهوهی
پێگهی كهلتوری ل ه واڵتی ئێمهدا الوازه و كالسیكسییانهیه ئهم بزوتنهوهی ه
ئهكهویتهوه ناو ههمان ئهو كهرهستانهی كه گروپه سیاسییهكان خۆیانی پێ
مانیڤشیست ئهكهن له ڕووی تروحاتهكهنییهوه و وهك لقێكی گروپ ه سیاسیهكانی
لێدێت ئهمهش ك ه ئێستا له كوردستان ئهگوزهرێت له ئێستا ڕێك بهشێك ه لهو
دۆخ ه و ل ه سهر ئهنجامدا ب ه شكستی بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتییهك ه تهواو ئهبێت.
یهكهم ئهزمونی تاقیكرنهوهی بزوتنهویه كۆمهاڵیهتیانه ئهگهرێتهوه بۆ یاخیبون
و ڕاپهرینهكهی خهڵكی ههڵهبچه ك ه به سوتاندنی مۆنیمێنتهك ه تهواو بوو.
بهاڵم ئهو نارهزایی ه به هێند وهرنهگیرا له كاتی خۆیدا ههر وهك چۆن سهر ل ه
نوێ دووباره بویهوه له  27شوباتدا بهاڵم له دوای  27شوباتهوه بزوتنهوه
كۆمهاڵیهتییهكه له ڕووی دهاللییهوه لهوه خرا ببیته بزوتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی
نوێ .خهریك ه دهبێت ه وینهیهكی تری گروپی سیاسی و ههندێكجار وهك
وێنهیهكی تری ئۆپۆزیسیۆنه سیاسییهكان و ههڵگرتنهوهی ههمان سیمبولهكانی
ناسیونالیزم و ئیسالمیزم .ئهو دوو ئایدیلۆجییایهی ك ه دروستكهری كارهساتهكانن
نهك ڕزگاریخوازهنهبن .به شێوهیهكی ڕوون بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی بریتیی ه
هێزێكی ناریكخراو و دژه دام �هزراو كه ئامانجی هێنانه ئ��اراوهی گۆرانكاری
كۆمهاڵیهتیه زۆرجاریش سهركهوتوو ئهبێت له وهرچهخهرخانی بونیادی
دامهزراوهی سیاسی كۆمهڵگا .بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی ئاماژه بۆ تاقمێك ل ه
بزوتنهوهی ههمه جۆری نا حزبیانهیه .بهم پێی ه بزوتنهوهی كۆمهاڵیهتی نوێ
ڕێك جێگروهی چینی پرۆلیتاریایه پاش ئهوهی ناسنام ه شۆرشگێرییهكهی
خۆی ئهدۆرێنێت ل ه ناو ئهوروپای خۆرئاوا دا له تیروانینی هابرمازهوه بزوتنهوهی
كۆمهاڵیهتی هاوچهرخ ڕیشهكهی له ڕیشهكهی پهیوهندی به عهقالنیكردنی

81-863-Encyclopedia of democratic thought, Edited by Paul Barry Clarke and Joe Forweraker.
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The States-System in the Middle East. Origins,( 4developments, and Prospects) A Companion to
the History of Middle East , Edited by Youssef
M.Choueiri 2005 by black well. P 524
5-New social Movement – David West P.265-275,
in ( Handbook of Political Theory – Edited by Gerald F. Gaus and Chandran Kukkathas-2004 SAGE
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لهسهرگۆڕی فیشت ه و هیگڵهو ه بۆ ناو ستۆدیۆی
زافرانسکی و سلۆتهردایک
لهبارهی گهشتێکی  200ساڵهییهوه ،له کۆنسێپتی ڕۆژێکدا
بهکر عهلی
زۆرێ��ک له ئێمه لهسهر هزر و بیرۆکهکان،لهبارهی خهیاڵ و
شیعرهوه دهنووسین ،کهچی زۆر کهم لهبارهی ژیانی ڕۆژانهوه
گوزارشت له خۆمان دهکهین .زۆرجار ئێمه قسه لهسهر درۆ،لهسهر
ناڕاستییهکان دهکهین و کهمجار بهسهرهاتهکان دهگێڕینهوه و
ل ه گێڕانهوهشیاندا به ههند وهرناگیرێن،ههر بۆیه گاڵتهجاڕی و
دزێوی ڕوبهری گهورهی جیهانی ئێمهی داگیرکردووه .ئێمه دهبێت
چیتر قسهکان لهبارهی ڕاستی و جیدیهتهوه ئازاد کهین .ژیان
بریتیی ه ل ه ههموو ئهوهی ڕۆژان ه یهک یهک ب ه ڕاست و درۆوه،
بهخهیاڵ و ڕاستهقینهوه دهیانگوزهرێنین .ئهوهی ڕۆژانه شتهکان
نهگوزهرێنێت ،ئهوه نههاتۆت ه نێو ژیانهوه .ئهوهی پێی لهسهر
زهمین نهبوو ،سهریشی لهههوادا نابێت،ئهوهی جیدیهتی نهبوو
پێکهنینهکانیشی بێهۆن .گوێتهی شاعیر کتێبی ڕۆژژمێرهکهی
خۆی ناوناوبوو ((شیعر و ڕاستی)) ئهمه وهک دوو واژه بۆ
تێگهیشتن له ژیان لهنێوان دووانهی خهیاڵ و ههقیقهتدا،لهنێوان
درۆ و ڕاستهقینهدا .واته خوێندنهوهی ئهو دووانهی ه دهبێته مایهی
دۆزینهوهی ڕهههند و دووری سێههم ک ه نهێنی ژیان ئاشکرا دهکات.
لهڕاپهڕین بهدوواوه،ئێمه ب ه تهنیا یان خهریکی خۆلهناوبردن
بووین ،یاخود تهنیا نیهلیزممان بهرههم هانیوه ،یان تهنیا
سینیزمانه کامێرای فۆتۆگرافی واقیعمان بهدهستهوه بووه ،بۆی ه
سهیر نییه که ئهدهبیاتی نووسینی بیۆگرافی و ڕۆژژمێرهکان
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و بهسهرهاتهکانی تاک و کۆ هیچ گرنگییهکی ب ه دوورییهکهی تری خۆی
نهداوه،ک ه دووریی ه ئهفرێنهر و جیدیهکهیه .ئهوهی له دوای ڕاپهڕینهوه ل ه ناو
ئهدهبیاتی کوردیدا بۆ بهسهرهاته ڕۆژانهییهکان و فانتازیاکانی ئهو ڕۆژگاره
بگهڕێت،مایه پووچ دێته دهرهوه .لێرهوه بهشێکی گهورهی ههڵهکانی نێو
جیهانی ئێمه ل ه سهرچاوه کۆمهاڵیهتییهکانهوه ههڵناقووڵێن،بهڵکو ژێدهر و
کانییهکی تریان ههی ه که بریتییه ل ه کایهی ڕووناکبیری .لهبهر ئهم هۆیان ه
ئێم ه لێرهدا بانگهشهی ئیدیایهکی تر دهدهین ..ئیدیای گرنگیدان به بهسهرهات
و داستانه ئیندیڤیدووهکان،ئیدیای ئافهرۆزکردنی نیهلیزمی ڕۆژان ه و وهالنانی
سینیزمی ڕۆژنامهکان ،ئیدیای پیادهکردنی ئهو عهشقه بێسنوورهی مرۆڤ بۆ
زانین و توانین ههیهتی ،ئیدیای بایهخدان ب ه مهشقهکانی خود ،بهو چیرۆکانهی
ژیانی تاکی پاڵهوان تۆمار دهکهن .ئامانجی ئهم ئیدیایهش بریتی ه له دووباره
زیندووکردنهوهی پاڵهوان له نێو ژیانێکدا ک ه ڕهگهزهکانی ئهفراندنی ژیانی
فهرامۆش کردووه .ههڵبهت لێرهدا پاڵهوان کهسێک نییه ماسولکهی بههێزی
جهستهیی ههبێت،بهڵکو ههموو ئهو تاکانه دهگرێتهوه که لهڕووی ڕۆحیهوه
سهرکێشی دهکهن بۆ پتر خۆپهروهردهکردن و خۆچاککردن و جیهان چاککردن
مهشق و ڕاهێنان دهکهن .پاڵهوان دهشێت کهسێکی تێۆریش بێت،وات ه ب ه
تێڕامانکردن بهشداری ژیان بکات،کهسێک بێت بیانووی بۆ مانهوه له جیهاندا
بریتی بێت له بیرکردنهوه و له نووسین،وهک حاڵهتی سیۆران ک ه بهدگومانێک
و بهدبینێکی سهرسهختی ئهوتۆ بوو،بیرۆکهی ئهوهی،ئهوههرکاتێک بیهوێت
دهتوانێت خۆی بکوژێت،کردبووه بیانووی مانهوهی ل ه ژیاندا ،یان وهک فیلۆسۆف
هۆسرڵ که دهیگووت،ئهگهر فهلسهفاندن نهبووایه بهرگهی ئهم دنیایهم نهدهگرت.
کردهوهیهکی وههاش بریتیی ه لهو مهشقهی که تاکهکان وهکو جاوید و وهکو
ئاسکێتیک بۆ چاککردنی خۆیان و جیهان پیادهی دهکهن .ئێمه ل ه نیتچهوه
فێری ئهوهبووین که پاڵهوان لهڕۆحماندا دهرنهکهین .چونک ه بهدهرکردنی ئهم
کارهکتهرهی ناوهوهمان ئیدی ژیان له هێزێکی کارا و ئهفرێنهرهوه دهبێت ه
هێزێکی ناکارا و زهلیل و کزهڵ .کزهڵهکانیش ئهوانهن ک ه به دۆخی ئارا ڕازین و
ناخوازن هیچ گۆڕانکارییهک بکهن ،نهبیردهکهنهوه و نه کار دهکهن ،ن ه تێڕامان
و نه ڕاهێنان دهکهن ،نه جاویدن و نه هیچ هابیتۆسێکیان ههیه ،لهکاتێکدا
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مرۆڤی کارا لهناوهوهیدا پاڵهوانێک ههیه و فهرمانی پێدهدا و پێی دهڵێت  ”:تۆ
دهبێت ژیانت بگۆڕیت.”.
ڤیتگنشتاین دهیگوت،جیهان بریتیی ه ل ه ههموو ئهوهی ههیه .ههڵبهت ((ههموو
ئهوهی ههیه)) بریتییه لهکۆی ڕۆژانهکان،کۆی دۆخ و ساتهکان،کۆی دیمهن ه
بچووک و گهورهکان .ئێمه بۆ ئهوهی بێینه نێو جیهانهوه دهبێت مامهڵهمان
لهگهڵ ههموو بچووکێک و ههموو گهورهیهکدا بۆ ههوڵی چوونه نێو جیهانهوه
بێت .سلۆتهردایکیش پێیوایه جیهان بریتیی ه له ههوڵدان،ئهوهی ههوڵ نهدات
ناچێته جیهانهوه .ئایا چی وا له مرۆڤ دهکات ههوڵ بدات .دیاره هێزه
ناوهکییهکان ،ههستهکان و هۆشهکان و حهز و نیاز و خواستهکانن ،هێزی ئهو
ڕۆحه بێئۆقرهیهی ناومانه ل ه ههوڵدانیدا بۆ چوونه جیهانهوه.
ئهدهبی دهوڵهمهند ئهوه نیی ه پڕێتی له خهیاڵ لهپێناوی خهیاڵدا،بهڵکو ئهوهی ه
پڕێتی له ڕاستی سهرکێشی و بهسهرهاتهکانی خهیاڵی ڕۆژانهمان .تهنانهت
ل ه فهلسهفهشدا بیرکردنهوه ل ه گهردوون و بوون و بابهتهکانی وهک ئیتیک و
عهقل و ڕۆح هیچ نیین جگه ل ه کلیلێک بۆ کردنهوهی دهرگای تێگهیشتن ل ه
ژیان ،یان بابڵێین لهو ژیانهی ڕۆژان ه ههر تاک و کۆمهڵێک دهیگوزهرێنێت و
لهنێو کایهیهکی خۆییدا یاخود کولتوریدا دهیژێنێت .مرۆڤ لهههر جێیهکی ئهم
جیهانهدا بێت و له نێو ههر فهرههنگێکدا پهروهرده کرابێت،ئهو بوونهوهرێک ه
ڕۆژان ه دهژی،ئهم ڕۆژانهیهش بریتیی ه له خودی درێژخایاندن و له ههمیشهیی.
بهاڵم کولتورهکان ڕۆژانهمانیان فهرامۆش و پێشێل کردووه،بهتایبهتی کولتوری
دینی و کولتوری جهماوهری و مێگهلگهراش هۆکارێکی تری دڵرهقه لهپێشدهم
دهرکهوتنی مرۆڤی ئهکرۆباتیک ،مرۆڤێک بتوانێت یاری به ههمووشتێک ،لهههموو
شوێن و کاتێکدا بکات .ئهم جۆره کولتورانه هۆکارن بۆ فهرامۆشکردنی
ڕۆژانهی تاک و ئهو داوای بایهخدان به دواڕۆژ و بهژیانی گشتی دهکات .ئهم
دیواره هێشتا توند لهجێی خۆیدا بهپێوه ڕاوهستاوه و چهکوشێک نههاتووه
بیڕوخێنێت .ئیدیا نوێکان دهبێت ئهو کۆنسێپته بگرن ه دهست کهوا ئهوهی بۆ
ههمیشه دهمێنێتهوه ههر خودی ڕۆژانهکانن،خودی ئهو چرکهساتانهن ک ه ههوڵی
چوونه نێو جیهان دهدهن .چونک ه ئهوهی نهتوانێت ڕۆژهکانی خۆی بژی ئهوه
ناچێته جیهانهوه.

ئهدهبی کوردی ل ه ئهدهبه ههره ههژارهکانی جیهانه لهم ڕووهوه.تائێستا دهقێک
شک نابهین لهبارهی گهشتهوه ههبێت ،ڕووداوهکانی ژیانی تاک و بهسهرهات ه
کولتورییهکانی کۆمهڵگا به هیچ مهرهکهبێک نهنووسراونهتهوه .کهم ئهدیبی کورد
شک دهبهین قسه لهبارهی ئهو ڕۆژانهوه بکات که لهڕۆژگارهکانی داهاتووشدا
ئامادهبن .حاڵهتی وهها ئێمه تهنیا الی مهحوی دهیبینینهوه،کهباسی قهیران ه
ڕۆحییهکانی ڕۆژگاری خۆی دهکات بهاڵم بۆ ئهم ڕۆژگاره و ههمیش ه بۆههموو
ڕۆژگارێکی تریش دهبێت .بۆیه وهک زهردهشت دهبێت بڵێین:ئێم ه ل ه گشتدا
زۆرمان ههیه و له تاکدا کهم.
ههڵبهت ئێمه گهلێک جار سۆراغمان ک��ردووه و نائومێد بووین،چونکه لهو
سۆراغهماندا کهممان بینیوهتهوه ،بۆیه دهبێت چیتر سهردهمێکی تر ببهخشین ه
فهرههنگ و ئهدهبیاتی کوردی .دهبێت پهنجهرهیهکی تریش بخرێته نێو خانووی
ئهدهبیاتی کوردی،پهنجهرهی بهسهرهاتهکانی ڕۆژان ه بۆ ڕوانینه جیهان ،چونک ه
بهبێ خوێندنهوه و نووسین و تۆمارکردنی ساتهوهختهکانی ژیانی ڕۆژانهی
تاکهکان،ناتوانین ژیان له تێگه فراوانهکهیدا بنووسینهوه .تێڕوانینهکان و
ڕهفتارهکان تهنیا ڕۆژانهکان پێوهریانن .ژیاندۆستی لێرهوه دهست پێدهکات ک ه
ڕۆژانهکان فهرامۆش نهکهین .ڕووداوهکانی وهک ((لهدایکبوون)) و ((مردن))
که ههموو ڕۆژ ڕوودهدهن دهبێت قسهیان لهبارهوه بکرێت ،بهاڵم هاوکات بهم ه
دهبێت قسهش لهبارهی ههموو ئهو ڕووداوه بچووک و گهورانهش بکرێت ک ه
لهنێوان ههردوو ڕووداوه گهورهکهی لهدایکبوون و مردندا ڕوودهدهن .دهبێت
قسهلهسهر:سهردان،دیدهنی،گهشت،پیاسهکردن،وهرزش،تێرامان،ئازار،ئازایهتی،
پێکهنین ،ترس ،ڕق ،وهفا ،دڵسۆزی ،شکست،سهرکهوتن ،دزێوی و بهدکاری
بکرێت .ئهم ئیدیایه دهبێت ببێت ه ڕهههندی سێههمی نووسین،ئیتر دهبێت ل ه
کولتوری  2Dوه خۆمان بگوێزینهوه بهرهو کولتوری .3D
بۆ نموونه :ئهدهب چی دهکات گهر ئهو مردنه تۆمار نهکات که مرۆڤێک پاڵهوانان ه
یاخود ترسنۆکانه،جاویدانه یاخود بهربادانه بهسهریدا هاتووه .ئهدهب چییه ،گهر
ئهو ئارهزووه قووڵهی مرۆڤ ههیهتی بۆ پشکنین و بۆ ناسینی دنیای تر نههۆنێتهوه.
مێژووی مرۆڤایهتیش تهنیا ئهو مرۆڤ ه کۆچهرییانه نووسیویانهتهوه،ئهوانهی
شارستانیهتیان دروستکرد،کۆچهره دوور ڕهوهکان و ههڵۆ بهرزهفڕهکان بوون،
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ئهوانهشی لهههرێمهکانی خۆیاندا چوارمشقی دانیشتوون،بریتی بوون له مریشک ه
دۆڕاوهکانی مێژوو.
ئهدهب لهچاوی مندا بریتیی ه له منداڵدانی گهشهکردنی زیندهوهره کۆچهرهکان.
ئهدهبێک کارهکتهری لهو جۆره نههێنێته دنیاوه،ئهوانهی سهرکێشی دهکهن،کۆچ
دهکهن ،دوور دهڕۆن،ب��ۆ بهرزاییهکان،بۆ نێو قوواڵییهکان،بۆ پێدهشتهکان
لهپێناوی هێنانهوهی گهنجینه بزرهکانی ڕۆح و سروشت ،ئهو ئهدهبه تهنیا وڕێن ه
دهچێنێت،ئهوهشی وڕێن ه بچێنێت قهتیسبوون دروێن ه دهکاتهوه .ئهی هاوڕێم...
ئامۆژگاریم تهنیا ئهوهیه ،ئهو ئهدهبانه بناسه ،ئهوانهی بۆ ناسینی مرۆڤ ههموو
جیهان تهی دهکهن .تهنیا له کایهیهکی لهم چهشنهدا مرۆ دهتوانێت وانهی ژیان
فێر بێت،وانهی بیرکرنهوه و یادکردنهوه ،وانهی ئازار و ئهوین ،وانهی بهسهر
خۆدا ههڵکشان فێر بێت.
ئهمه ڕهههندی سێههمی نووسین ه که دهرخ �هرهوهی واتایهکی تری شهڕی
ههموو دووان ه لێکدژهکانه ،ڕهههندی سێههم بریتیی ه له کۆگایهک بۆ ههموو
دووانایهتییهکان .ئهوانهی تهنیا لهسهر خهیاڵ دهنووسن،ئهوانهی تهنیاش
لهسهر واقیعی بینراو دهنووسن ،ئهوانه تهنیا له کونێکی بچووکهوه تهماشای
ژیان دهکهن،ک ه جگ ه له بڕگهیهکی دیمهنهکه شتێکی تر نابینن .بهاڵم ئهوانهی
ههردوو ئهو ڕهههنده دهخوێننهوه،ئهوانهی ڕاستههێڵهکانیان ل ه دوو هێڵی
تهریب ،یاخود پێچهوان ه و دژ زیاتر دهکێشێت ،ئهوان ه هێڵی سێههم و دووری
سێههمی واتاکان دهکێشن ،که بریتیی ه له نهێنی ژیان .ئهوانه بوونهوهرێکی تر
دههێننه جیهانهوه،ئهوانه چاوی سێههمیان ههی ه بۆ بینین.
لهم بهرکوڵهوه دهخ��وازم تۆماری یهکێک ل �هڕۆژه خۆشهکانی ژیانی خۆم
بنووسمهوه .ڕۆژیك ،مێژوویهکی درێژی  200ساڵهی گهشهی ڕۆحی و عهقلی
و فهلسهفی بهرجهستهدهکات .ل ه فیشت ه و هیگلی سهدهی نۆزدهوه بۆ الی
زافرانسکی و سلۆتهردایک لهسهدهی  21دا .ئهوهشی پتر خۆشی دهبهخشێت ه
ئهم ڕۆژه ئهوهیه،ئهگهرچی من ب ه تهنیا گهلێک ڕۆژی لهو جۆرهم لهژیانمدا
ژیاندووه ،بهاڵم ئهمجارهیان به هاوبهشیم لهگهڵ هاوڕێمدا ئیسماعیل حهمهئهمین
گوزهرانم.
کاتێک کارتی بانگهێشتی بهرنامهی ((چوارینهی فهلسهفی)) ههردوو فیلۆسۆف

ڕودیگهر زافرانسکی و پیتهر سلۆتهردایکم پێگهیشت بۆ ڕۆژی یهکشهمم ه
 18.09.2011ب ه تهلهفۆن ئیسماعیلم ئاگادارکردهوه ئهگهر حهز دهکات
و دهتوانیت ئهوا دهتوانین پێکهوه بچین،ئهو ڕاستهوخۆ پێشوازی له داواکهم
کرد .ئهم ه بهس بوو بۆ من تێبگهم ئهم هاوڕێیهم ڕۆحێکی کۆچبهره،ئامادهی ه
سهفهری شارهکان بکات لهپێناوی دهستکهوتی مهعریفیدا .ئهم هاوڕێیه،ئامادهی ه
پشووی کۆتایی ههفتهش پشوو نهدات و سهدهها کیلۆمهتر دووری بهڕێ کهوێت
و لهڕۆژی یهکشهمهشدا چاالک بێت .که هیگڵ دهیگووت له کۆتایی مێژوودا
خودو بابهت پێک دهگهن و لهڕۆحی ڕههادا پرۆسهی گهشهکردنی ڕۆح تهواو
دهبێت،سلۆتهردایک ئهوهی بۆ سهلماند که هیگڵ بیریاری کۆتایی نییه،بهڵکو
بیریاری تهواوبوونه ،وه هیگڵ ل ه یهکشهمهی مێژووشدا پشوو نادات،بهڵکو
خهریکی بایهخدانه به کارهکانی خۆی .لهم ڕاڤهیهدا ڕۆحی ئهم هاوڕێیهم بهو
ڕاڤهیهی سلۆتهردایک دهپێوا.
لهکاتی دیاریکراودا ڕۆژی یهکشهمه دهمهو نیوهڕۆیهکی باراناوی ئهوگهیشت ه
بهرلین ،بهرلهوهی باوهش بهیهکدا بکهین ،من خێرا ڕوانیمه ڕوخساری ئهو،شهوق
و ئارهزوویهکی گهورهم له ڕوخساریدا دهبینیهوه ،ههستم به مهستییهک ل ه
ڕووخساری ئیسماعیل دا دهکرد،ئهمهش منی شادمانتر دهکرد .دیاره مهستی
بریتیی ه لهدایکی نووسین .لێرهوه ئهم نووسین ه لهدایکبوو ب ه هاوبهشی ڕۆژانهی
من و ئیسماعیل .لهم ڕۆژه باراناوییهدا  18.09.2011یهکشهمهی ه و بهرلین
سهرقاڵی ههڵبژاردنهکانی شارهوانیهکانه و من پشوو نادهم و ناشچم بۆ دهنگدان.
بهڵکو گیانی من بۆ شوێنی گهورهتر دهچێت .گۆڕستانی ناوداران ،که تیایدا
گیانێکی ڕههای وهک هیگڵ و خودێکی ڕههای وهک فیشتهو شاعیرێکی گهورهی
وهک برێشت ڕاکشاون .سهرهتا لهم گۆڕستانهدا که هی ههموو ناودارهکانی
بهرلینه،چووین ه سهر گۆڕی هیگڵ،که گۆڕیچکهیهکی زۆر سادهه بوو ،جاویدانه
وێنهی جۆراو جۆرمان لهگهڵیدا گرت ک ه ئاماژه بن لهسهر عهقل و ڕۆح و
ڕههایهتی و دیالێکتیک،لهپاڵیدا ڕاکشاین،دهستمان دهخست ه سهر کێلهکهی و
باوهشمان پێدا دهکرد و دهمانپرسی لهم سهردهمهدا گهر هیگڵ بمای ه چی بۆ
فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح و ڕۆحی ڕهها و فهلسهفهی ماف دهنووسی.ئایا لهبارهی
خۆرههاڵتهوه که ئێستا بههاری خۆیان دهژین چی دهنووسی ،لهکاتێکدا ئهو
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پێیوابوو خۆرههاڵت،جیهانی ئیسالم ،شتی نوێی بهرههم نههێناوه،بهڵکو تهنیا
ڕاڤهی فیکری گریکیان کردووه .ههر لهپاڵ هیگڵ دا فیلۆسۆفی مهزن،فیشت ه
ڕاکشاوه،بهههمان شێوه کۆمهڵێک وێنهی سوریالیانهمان لهپاڵ گۆڕهکهی
ئهمیشدا گرت،بهشێوهیهک گوزارشت له خودی ڕهها و ئیدیالیزم بکات و
دهمانپرسی ..لهسهردهمێکدا که خود پووکاوهتهوه بۆ خودێکی بهکاربهر و
مشهخۆر و چ ئیدیایهکی بۆ خود پێنهماوهتهوه،فیشته لهمڕۆژهدا چی دهگووت
بۆ (من) .پاشان چووینه الی گۆڕی شاعیر بیرتۆڵد برێشت که بهرانبهر ئهم
دوو ڕۆحه مهزنه نێژراوه و ئارهزووی خۆشی ههر ئهم ه بوو.چونک ه ماڵهکهشی ل ه
تهنیشت ئهم گۆڕستانهوهیه و ژووری کارکردنهکهی پهنجهرهکانی دهڕوانێت ه سهر
ئهم گۆڕستانه.برێشت تکای وابووه الی هیگڵ و فیشتهوه بنێژرێت،بهاڵم لهپاڵ
ئهواندا جێگهی نهبووه،بۆیه بهرامبهریان جێگهیهکی فراوانی بهرکهوتووه،ک ه
خۆشبهختان ه لهوهی هیگڵ و فیشته فراوانتره .ههواڵی ئۆرنێال و مۆنتی و دایک ه
ئازا و بازنهی تهباشیرمان له برێشت دهپرسی .ههروهها چووین ه سهرگۆڕی
هاینریش هاین ه و گهلێک زانا و ئهدیب و فیلۆسۆف و سیاسی و سهرکردهی
ناوداری تر .پاشان سهردانی ماڵهکهی برێشتمان کرد که ئێستا مۆزهخانهیهک ه
بهناوی خۆی و هاوسهرهکهیهوه..
ک ه ل ه ماڵهکهی برێشت هاتین ه دهرهوه باران ههر دهباری و ئێمهش چهند
کاتژمێرێکمان مابوو بۆ چوونهژوورهوهی بهرنامهکه له کاتژمێری 7ی ئێوارهدا،بۆی ه
بهههلم زانی چهند شوێنێکی دێرین و کولتوری بهرلین پیشانی هاوڕێکهم بدهم..
چوینه سهردانی دیواری بهرلین ،وچهند قاوهخانهیهکی کولتوری ناودار و دواتر
چوینه پاڵ پهیکهره قهبهکهی مارکس و ئهنگلز و وێنهی جۆراوجۆرمان گرت.
کات نزیک بووهوه له مهبهسته سهرهکیهکهمان ،لهژووانه ڕۆحییهکهمان .ئیدی
به تاسهیهکی گهورهی ه بهرهو ئهوێ ڕیمانکرد .چوینه ستۆدیۆ ،ل ه نهۆمی 14ی
هۆتێلی ئینتهرکۆنتینێت،لهوبهرزاییهوه به ڕۆحێکی شاد و دهم بهخهندهوه
لهپهنجهرهکهوه تهماشای جوانی شاری بهرلینمان دهکرد ،من ئهمه بۆ دووهمجارم
بوو بهشداری بهرنامهک ه بکهم ،جهماوهرێکی خوێنهوار و ههڵبژارده ی ئهرستۆکرات
ئامادهبوون،پێدهچوو ئێم ه تاکه نائهڵمانی میوانهکان بوو بین،بۆیه بووبووین ه جێی
سهرنجی ههندێکیان،ئیسماعیل گووتی ئێستا ئهوانه گاڵتهیان پێمان دێت،گووتم

نا ئهگهر ژیر بن دهڵێن ئهم دووانه ل ه بێگان ه زیرهکهکانن و نموونهی دهستهبژێن.
بۆیه هێندهی پێ نهچوو خانمی ڕێکخهری بهرنامهکه هات ه الم و ناسیمیهوه و
ساڵومان کرد و گووتی جێگهکهتانم لهڕیزی پێشهوه بۆ داناون .ئیتر هێندهی
نهبرد چووینه ژوورهوه بۆ ناو ستۆدیۆ ،ئهتمۆسفێرێکی زۆر سهرنجڕاکێش بوو،
دانیشتین بۆ بینین و بیستنی تێمای بهرنامهک ه لهسهر کولتوری شار .له کاتی
تهواوی خۆیدا دهست به بهرنامهکهکرا،پیتهرسلۆتهردایک ساڵوی له میوانهکان
و بینهرهکان کرد و لهگهڵ زافرانسکی هاوکاریدا میوانهکانیان ناساند و کهوتن ه
پرسیارکردن و گفتوگۆکردن .بهڕاستی تێمایهکی گرنگ بوو،ئێمه بۆ ماوهی یهک
کاتژمێر گوێبیستیان بووین تا بهرنامهکه کۆتایی هات و پاشان چووینه الی
زافرانسکی و سلۆتهردایک و ئیسماعیل حهمهئهمینم پێناساندن و باسی گۆڤاری
کۆنسێپتمان بۆکردن و زۆر سهرسام بوون پێی ک ه بهزمانی کوردی گۆڤارێکی
وا قهبهلهسهر فهلسهفه ههیه.چهند وێنهیهکی جوانی ئهم سات ه خۆشهمان
پێکهوهگرت،سلۆتهردایک گوتی له وێنهکهدا من حهز دهکهم گۆڤارهک ه بگرم
بهدهستهوه .وهک بڵێی لهههرکوێ و بهههر زمانێک بیری فهلسهفی ههبێت ئهو
پێشوازی لێدهکات،چونکه بیرکردنهوه دهبێت گهردوونیانه کۆچ بکات .پاش
هاتنهدهرهوه له ستۆدێۆ ب ه مهستییهکی شادیهێنهوه من و ئیسماعیل چووین ه
قاوهخانهیهک و بۆ ماوهیهک دانیشتین و باسمان لهو ڕۆژه خۆشهکرد ک ه
پێکهوه بردمانهسهر.ڕۆژێک دهشێت ههر یهکێک تێیدا بهختهوهر بوو بێت،بهاڵم
بهو شێوازهی ئێمه گومان دهکهین کهسی تر ههی بوو بێت .ئیدی دهبوو لێره
بهدوواوه ماڵئاوایی لهیهکتر بکهین،ئیسماعیل دهبوو سبهی زوو بچێتهوه سهر
کار و منیش ههروهها،بۆیه ههر ئهو شهوه بهڕێکهوتهوه بهرهو نورهنبێرگ،بهاڵم
بهڕۆحێکی پڕ کامهرانی و خۆشییهوه .ماوهتهوه بڵێم،هیچ شتێک لهوه خۆشتر
نییه،مرۆ ئارهزووی ئهوهی تیا بێت لهپێناوی زانین دا لهسهفهردا بیت.
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مینی بیۆگرافیەک لەگەڵ سافرانسکی و
سڵۆتێردایک
ئیسماعیل حەمەئەمین

کایەی تایبەت وەک بازنەیەک لەهەوادا
هاتنی ئەمجارەت بۆ بەرلین هاوڕێم ،پڕ دەبێت لەنەشئەو
مەعریفە ،ئەوە وشەکانی (بەکر عەلی) هاوڕێم بوو کەباسی
ئەوەی بۆ کردم ،فەیلەسوفی ئەڵمانی (ڕودیگە سافرانسکی)
دوو بانگهێشتی تایبەتی بۆ ناردووە ،بۆ بەرنامەی (چوارینەی
،)Das Philosophische Quartett
فەلسەفی
بەرنامەیەکە لەالیەن فەیلەسوفی ئەڵمانی (پیتەر سڵۆتێردایک
و ڕوودیگە سافرانسکی) بەڕێوەدەبرێت و هەر جارەی دوومیوان
لەبوارێکی تایبەتدا بانگهێشت دەکەن ،بۆماوەی کاتژمێرێک لەسەر
تەوەرەیەکی گەرم و تیمایەک گفتوگۆدەکەن ..ئەم بەرنامەیە
کاتی دیاریکراوی نییە ،بەڵکو بابەتی دیاریکراوی هەیە ،بەمانای
زۆر جار لەدوومانگ جارێک ،زۆر جاریش مانگی جارێک ،ئاوەها
فەیلەسوفەکان بڕیاردەدەن کەی بەرنامەکەیان ئامادە بکەن.
بابەتی مانگ یان قەیران و ڕووداوە گرنگەکانەی ئیستاکێیە،
یاخود قسەکردنە لەسەر دیاردەکان ،بەمانانی بەرنامەیەکی
ڕۆژنامەوانی نییە بەڵکو ڕەهەندە فیکریەکانی ڕووداوەکان کڵێشەی
پێشکەشکردنی بەرنامەکە بۆ خۆیا نەخشەکێش دەکەن .من
هەموو جارێک چوارینەی فەلسەفی بەڕووبەرێکی فەلسەفی لەگەڵ
خۆمدا وەردەگێڕمە سەر کوردی و بەکریش بەچوارینە ،لەڕاستیدا
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وشەی  Quartettیاریەکی کارتە  ،کەپیکهاتووە لەوەی مندااڵن چوار مانای
جیاوازی یەک شت لەکارتەکان هەڵدەبژێرن ،بۆنمونە لەژێر ناونیسانی خێزانی
بەختەوەر منداالن لەکارتەکانی بەردەمیان هەولدەدەن چوار کارتی هاوشێوە
دەربهێنن و ئاوەها یارییەکە بەردەوامە ،چوارکارتەکە مانای چوار ڕستەی
جیاوازی یەک بابەت ،بەاڵم من پێوامیە لەناوەڕۆکدا ئەمە تەنها چوارینەی
فەلسەفی نین ،بەڵکو ڕووبەریکی فەلسەفاندنی دنیایە لەماوەی کاتژمێرێکدا.
دیارە هاوڕێم بەکر عەلی چەندەها جار چووە بۆ کوڕەکانی فەیلەسوفێکی گرنگی
وەک سڵۆتێردایک و قسەشی لەگەڵدا کردووە ،بێگومان من چەند جار پێمگووت
کەئەو بەختەوەرە کەلەگەڵ فەیلەسوفیکی گرنگی ئەم چەرخە قسەی کردووە،
کاتی ئەو فەیلەسوفانە زۆر کەمن بەاڵم لەو چرکە ساتە کەمانەدا مرۆڤ لەگەڵ
یەکەم ڕستە گۆڕینەوەدا هەست بەو هێمنیە دەکەین کەفەلسەفە دەیبەخشێت
بە ڕۆحی نائارامی ئێمە ،ئێمەی ڕۆشنبیرانی ڕۆژهەاڵتی پڕ لەچیرۆکی نیگەرانی
و خوێن و شکستەبردوویی ڕۆژەکانمان  ..ئەو چرکە ساتانە پڕە لەهێمنی
و لەگەڵ یەکەم وشەیدا لەگەڵتدا هەستدەکەیت جیهان لەنێو وشەی هێمندا
دووبارە لەدایکدەبێتەوە.
بەو هەستە پڕ نەشئەیەوە ،بەو حەماسەوە ،لەنورنبێرگەوە سەر لەبەیانی
 18.09.2011بەرەو بەرلین کەوتمەڕێ ،بەیانی زوو ئەشقەکەم تەلفۆنی بۆ
کردم و گووتی تکایە لەسەرخۆ لێبخوڕە ،تکات لێدەکەم..من هێمنم کردەوە،
کەبەهیمنی لێدەخورم ،بەاڵم ئەوەندە نائارامیەکی پڕ بەختەوەریم تێدا دەهەژا
کەهەرگیز ئەوەندە زیادەڕۆیم نەکردووە لەئۆتۆمبێل لێخوریندا ،پەلەم بوو
بگەمە بەرلین ،زوو بگەم ،بەمن بووایە شەو بکەوتمایە سەر ڕێگا خێراکان بەرەو
بەلین ،بەاڵم هیالک بووم بەدەست ڕۆژانە ژیانەوە ،جەستەم هیالک بوو ..بەیانی
زوو دوای تەلفۆنی ئەشقەکەم من زۆر زوو کەوتمە سەر ئاتۆبانی ژمارە نۆ بەرەو
بەرلین بیئەوەی بەخۆم بزانم الی چەپم بەرنەندەداو بەخێرایی زیاتر لەسەدو
هەشتا لێمدەخوڕی ،بەمەش بەپێجەوانەی ئەشق و چەمکی ئەشق دەجواڵمەوە
من بەدرێژایی تەمەنم ویستومە دژی ئەشق کاربەکەم ،بیگومان ئەشق وەک
(ئیدیالیزەکردنی دنیا) لەکڵێشەیەکی یۆتۆبیدا ،زۆر زوو لەنێو دەزگای خێزاندا
ئەم یۆتۆبیایە ،چاکتر وایە بڵێم ئەم وەهمە وورد دەبێتەوە بۆ ڕۆژانە ژیانی
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ڕۆتین و پەیوەندی بایۆلۆژیانەی نێوان هەردوو ڕەگەز ،لەدواجاردا جگە لەوەچە
خستنەوە هیچیتر بەردەوامی نادات بەو دەزگا سەیرەی لەدەوڵەتەوە خۆی
پێوە خەریک دەکات تامزگەوت و کڵێسا ،لێرەوە هەر هەلێکم بۆ ڕەخسابێت،
ئاوەها هەموو پەیوەندیەکانم لەچوارچێوەی پەیوەندی دەزگاخوازی خێزان و
پەیوەندی دەسەاڵت و بایۆلۆژیدا تەفسیر کردووە ،یاخود باسی ئەو وەهمەم
کردووە باس کەتەنها سەر جێگە دەیخوڵقێنێت .بەکورتی من بڕوام بەئەشق
نەبووە وەک ئەوەی کەهەیە و تەنانەت فەیلەسوفەکان ،بۆ نمونە (خۆسێ
کاسات) باسی لێوە دەکات کەئەشق مانای ئاشنابونە بەئیدیال( ،ئیدیال مانای
شتیکە ڕۆحمان دەجوڵینێت،هیزیکی بیۆلۆژیمان پێدەبەخشێت ،وەک پڕیشیک
لەنێوماندا وزەکان دەتەقەینێتەوە ..ل..)١٩
José Ortega y Gasset, Über die Liebe, Heyne
.Verlag 1938، S19

دروستیدەکات ،بەجۆریکیتر دەتوانین بڵێین کایەی تایبەتی من وەک ئەو بڵقە
ئاوە وەهایە ،ئەو کەفە سابونە وەهایە کەپڕێتی لەهەوا و لەنێو بۆشاییدا ،وەک
ئەو پفکەیە وەهایە کەفووی پێدا دەکەین و ئاو دەبێت بڵق و بەنێو هەوادا
یاریدەکات ،لەنێو پفکەکەدا ڕەنگان دەبینین لەوانەشە زۆر نەخایەنێت ئەو
جادووە وەک هەموو کەفێکی نێو هەوا بتەقێت ،بەاڵم لەنێویدا ڕەنگی خۆی،
دنیای خۆی نمایشکردووە .من هەمیشە لەو بڕوایەدا ژیاوم کەهیچ مێینەیەک
توانای ئەوەی نییە ئەو بازنە تایبەتەم ببەزینێت و ببێت بەبەشێک لەدنیای هەوا
نشینی بڵقە بازنەیەکانی ژیانم .سەیر نییە سڵۆتێردایک سێ کتێبی گەورەی
هەیە لەژێر ناونیشانی سەرەکی (کایەکان) نوسیوە ،یەکەمیان بەناوی بڵقەکان،
دووهەمیان بەنای گڵۆبۆس (هەسارە) ،سێهەمیان کەفەکان ..ئەشق بەڕای من
تێپەڕکردنی ئەویترە بۆ نێو کایەی تایبەتی خودەوە لێرەوە لەنێو بازنەی یەکتریدا
سوڕانەوەیەک هەیە کەچیتر بیۆگرافیای خۆی مەحکوم نییە بەخۆتەوە ،بەڵکو
پابەندە بەئەویترەوە .کایەکان چیتر لەنێو پفکەدا بوونیان نییە ،بەڵکو وەک دوو
پفکە وەهان کەپێکەوە بەنێو هەوادا بەرزدەبنەوە و لەدواجاردا پەرشدەبنەوە..
ئەشق جۆرێکە لەداگیرکردنی کایەی ئەویتر کەسارتەر ئەویتر بەجەهەنەم
تێدەگات  ..ئاوەها کایەکان ،لەنێو تەنە ئەندازییەکاندا خۆیان نمایشدەکەن،
ئەو بازنە سەیرانەی بەدەوری یەکتریدا کێشراون ونایبینین ،بەاڵم لەجوڵەی
سایکۆلۆژیدا بۆ چەند ساتێک گەمەی دیار و نادیاری خۆیان دەکەن...ئاوەها
لەژێر ناونیشانی پاراستنی کایەی خۆم ،چوارسەدو بیست ویەک کیلۆمەترم
کەمتر لەوە بڕی کە پێویست بوو ،دەمزانی نائەقاڵنیە ،بەاڵم پەلەم بوو بۆ نێو
بەرلین ،لەم خاكەوە بێئەوەی مەبەستم بێت بەپێجەوانەی خەمی ئەشقەکەمەوە
جواڵمەوە،لەوانەیە بۆ ئەوە بیت کەکایەی خۆم بپارێزم ..
بەرلین و دوو گاڵتەجاڕی کینینزمانە
بەرلین لەیەکشەمەی ڕێکەوتی  18.09.2011دا لەڕۆژیکی تایبەتدا دەژیا،
ئەو ڕۆژە ڕۆژی هەڵبژاردن بوو لەشاری بەرلین ،کریست دیموکرات و سەوزەکان
و سۆسیال دیموکرات ولیبرالیەکان لەپێشبڕکێی هەڵبژاردندا بوون ..ئەوەی
ئەمجارە سەرنجڕاکێش بوو کەلەشاری بەرلین سۆسیال دیموکرات لەپێشەوەی
هەمووان بوو ،لەبەر دوو هۆ یەکەمیان لەبەر پارێزگاری بەرلین (کاڵوس
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ئەم تەنگەنەفەسیەم بە ئیدیالزم وەهام لێدەکات کەلەئەشق دوورکەومەوە،
یاخود تەنها لەچوارچێوەی (ئیدیالیزەکردنی دنیا) دا تێبگەم  ،لەبەر ئەوەش
هەموو حەزنەکردنێکم لەئیدیالیزم ئۆتۆماتیکی بەسەر ئەشقدا شکاوەتەوە...
بەاڵم لەپڕێکدا ئەشق پەالمارمدەدات ،لەپڕێکدا دەنگی مێینە ،دەنگی ئەشق
تەنها دەنگێکی سێکسوالی و سوودخوازی نێرومێی نییە ،بەڵکو لەدواجاردا
دەبێتە کایەکەی تایبەت ،دەچێتە نێو جیهانی میتافیزیک ،ئەبستراک ،نەبینراو
لەنێو بینراودا ،وەک بازنەیەک بەدەورماندا جیهان لەخۆیدا کۆدەکاتەوە ،دێتە
نێو جیهانی تایبەتی ئێمە ،ئیدیال دێتە نێو کایەی تایبەتەوە ،دێتە نێو ئەو
شتەی بەبوار  /کایە  Sphäreباس دەکرێت ،سڵۆتێردایک دەربارەی کایە
دەڵێت (کەژیان خۆی بابەتی  -فۆرمێک بێت ،تێزیک بێت کەفەیلەسوفە
دێرینە نەجیبەکان و ئەندازەیی لەگەڵ ناوی کایە پێکەوە بەند دەکات )...
بڕوانە Peter Sloterdijk, Sphären. Mikrosphärologie:
Band I: Blasen: BD I , Suhrkamp Verlag, s 12
کایەکان لەم دیدە فەلسەفیەوە هێڵێکی بازنەییە کەبەچوار دەوری ئێمەدا
تەنداروە پڕێتی لەو بۆچون و پارچە بەجێماوانەی یۆتۆبیا و ئازار لەنێوماندا

ڤۆڤەرایت ) کە پیاویکی کراوەیەو و (بەکر عەلی) گووتەنی :بەرلینی پڕکردووە
لەکولتور و کراوەیە بەسەر هەمەڕەنگی کولتوری و ئەو هاواڵتیانەی بەڕەگەز
ئەڵمان نین بەاڵم بەرلینین ،بەمانای بەرلین بۆ هەمووانە ...کاندیدی سۆسیال
دیموکرات جگە لەڤۆڤەرایت خۆی ،لیستی سەوزیش بەهەمان ئاڕاستە کاریان
کردووە ،گەنجە تورک وبیانیەکان کاندیدی بەرچاویان هەبوو لەسەر لیستی
سەوزو سۆسیال دیموکراتەکان ،بەمەش ژمارەیەکی زۆری نەتەوەکانی تر
بەتایبەت عەرەب و تورک و موسوڵمانان بەرەو سنوقەکان ڕێگەیان دەبڕی،
بەرلین لەو ڕۆژەدا لەبەردەم تاقیکردنەوەی لێبورەدیی و کرانەوە و تۆلەرانس
و موڵتی کولتوریدا بوو ..ڕۆژیکی تایبەت بوو بۆ هەڵبژاردن و جەنگەکانی
سیاسەت لەگەڵ ماناکانی ئازادی و کرانەوەدا ،بەتایبەت پارتی (چەتەکانی
دەریا) کەنوێنەری ئەو گەنجانە ئارناشیست و فەوزەویانەن لەگەڵ ئازادی
سێکسوالی و ئازادی مافی دنیای دیگیتال و پەیوەندیەکانی نێت و فراوانبوونی
سنورەکانی پەیوەندی مرۆڤەکان لەگەل یەکتریدا بوون بۆ ئەوە کاریان دەکرد.
جوانی پارتی چەتەکانی دەریا لەوەدایە ،کەئەم پارتە تەواو پێچەوانەی پارتی
کریست دیموکراتە موحافزکارەکانە و لەهۆڵی کارگەیەکی داخراودا ئاهەنگی
چاوەڕوانی خۆیان بۆ دەرئەنجامەکان سازدا .ئیدی ئەو ڕۆژە بۆ من و بەکر
عەلی هاوڕێم ڕۆژیکی پڕ جوڵە بوو لە فیکر و سیاسەت و زۆرانبازی ،ڕۆژیکی
مێژووی بۆ بۆ دیداری بەرنامەکەی سڵۆتێردایک و سافرانسکی..
لەشەقامی تورم (تورم شتراسە) من و بەکر یەکترمان بینی ،وەک هەموو
جاریک بەکر پڕە لەڕستەی تیژ و سینزمە بەرامبەر دنیا ،من گووتم هەتا
بچینە تەمەنەوە گاڵتەجاڕتر و (سینیزم) تر دەبین بەرامبەر دنیا ،بەکر باسی
لەجیاوازی نێوان (سینیزم و کینیزم )ی کرد  ،وەک پیشەی خۆی بەحەماسەوە
باسی جیاوازی ئەم چەمکەی دەکرد بەوەی کینیزم مانای سەگوەڕییە ،سەگانەیە
( )Hundigkeitبەمانای گازگرتنی سەگەکانە لەئەویتر  ،بەاڵم سینیزم
مانای گاڵتەجاڕیی لەگۆشەنیگای هەڵوێست وەرگرتن لەدیاردەیەک .لەگەڵ
نانخواردنماندا لەچێشتخانەیەکدا بەکر باسی ئەوەی دەکرد کەسەرەتا دەبێت
چێژ لەخواردن وەربگرین ،ئەوسا چێژی مەعرفی...ئاوەها بەکر وەک پیشەی
جارانی لەنێو چەمکەکاندا بە ڕۆحیکی کینیزمانە دنیای تەفسیردەکرد  .یەکەم

شت هەردووکمان بیرمان لێکردەوە سەردانی گۆڕی (هێگڵ) بوو ،پێکەوە
بەرەو ناوەڕواستی بەرلین بەئۆتۆمبیلی بەکر بەڕیکەوتین ،لەبەردەم گۆڕستانی
دۆرۆتێ  Dorotheenstädtischer Friedhofڕاوەستاین ،ئیدی
گەڕانمان بەدووی گۆڕی هێگڵدا پڕی بو لەقسەکردن و ڕۆحی کینیزمانەی
هەردووکمان  .گۆڕستانەکانی ئەڵمانیا و ئەوروپا بەگشتی  ،پارچەیەکی هونەرین
و مرۆ هەیبەتی مردن دەبینێت لەنێو چەندەها شێوازی جوانی هونەریدا ،زیاتر
هونەری پەیکەرتاشی و نیوەپەیکەر و بەردهەلکۆڵین و هونەری گوڵ دەبینینی
کەهاڕمۆنین لەگەڵ بیۆگرافیای گۆڕەکەدا ،لەگەڵ هەڵوێستەکردن لەسەر هەر
گۆڕێکدا هەست بەجیاوازی ئەم مردووە دەکەیت لەئەویتر ،بەوەی گۆڕەکان
وەک ئامادەبوونی تاکڕەویتی و ئیندڤیدوم خۆیان نمایشدەکەن ،گۆڕێک لەویتر
ناچێت ،بەپێچەوانەی گۆڕستانەکانی ئێمە کەزۆربەیان چەترن ،یان کێل
لەیەکتری دەچن .هونەری کێل و گۆڕهەڵبەستن لەئەوروپادا خاوەن مێژوویەکی
دێرینە ،لێرەوە گۆڕی ژەنراڵ و پیاوانی دەوڵەتی پڕۆیسی قەبە و خاوەن
پەیکەر و لەهەندێکیاندا چواردەر دروان بەپایەی ڕۆمانی زەبەاڵح .بەگشتی
ئەوەی من و بەکر تێبینیمان کرد کەفەرمانبەرە بااڵکانی حکومەت لەسەدەی
نۆزدەدا گۆڕەکانیان بەهەیبەتەوە دەیانەویست پەالماری ئاسمانی بەرلین بدەن.
پیاوی چاو مۆن و سمێڵ فش وفەرمانبەری سارد وسڕ لەپشت کێلەکانەوە.
کەللەسەری پەیکەرەکانیان لەئێمەیان دەڕوانی ،بێهودە من و بەکر لەنێو ئەو
ونگەیەدا بەدووی هیگڵدا دەگەڕاین .لەم بەینەدا پەستبووین لەناوی ئەم هەموو
وەزیر و سیاسیانە کەدوای مردنی خۆیان لەو خەیاڵەدا ژیاون کەگەورەیی
وزەبەالحی و پەیکەریان لەم گۆڕستانە بەناوبانگەدا هەموو ئەو لوتبەرزییە
ئۆرۆستۆکراتیە ،پڕ بیروکراتیەی دەسەاڵتیان لەنێو مێژوودا درێژدەکاتەوە ،بەاڵم
بێهودە ،ئەوەی ماوە فاڵن سەرۆک وەزیران و لەتەنیشتیەوە فاڵن ژەنڕاڵ،
بەاڵم کوا کتێبەکانیان ،کوا ئەدەبیان ،کوا شانۆکانیان ،کوا ڕۆمانەکانیان ،کوا
ئەزمونەکانیان بەنوسراوی  ،کوا سیحری کتێب  ،کەهیچ سیحریکی تر نایگاتێ،
کوا فەلسەفە؟! کوا ئەو ڕۆشناییە مەزنەی نوسین لەدووی خۆی بۆ دنیای
ئێمە بەجێدەهێڵێت ،ئەمانە کێن جگە لەکۆمەڵیک سیاسی و فەرمانبەر نەبێت،
بەژیاندا تێپەڕیوون..بەشێکی گەورەیان بۆ هەیبەتی ژیانی تایبەتی خۆیان
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ڕۆح) دا دەگەڕاین .بێهودە لەنێو ئەو هەموو فەرمانبەرە سەر زلەی سیاسەت
و گۆڕی وەزیر و گزیرانەدا وێڵبووین ،کوا گۆڕی هێگڵ! ،لەم کێل بۆئەویتر ،
لەم پەیکەر بۆ ئەویتر  ،لەم کۆشکی فەرمنابەری دەوڵەتی مردوو بۆ ئەویتر.

پچڕیوە و بەاڵم بۆ سەرجەم مرۆڤایەتی جێگەیان دیار نییە ،کەچی دەیانەوێت
لەڕێگەی پایە و دینگەی گەورەی گۆڕەکانیان ،پەیکەرەکانیان ،سەرە مۆنەکانیان،
ئەو خەیاڵەمان بهاروژێنن کە ئەمان بەشێکی گەورەن لەمێژوو ،گەر میژوو
خۆیان نەبن! .هەندێکیان ئەوەندە پایەی گەورەی بەدەوردا تەندراوە  ،کەوەک
کۆشکیکی بچوک وەهایە بۆ مردوویەک لەو دیوو پایەکانەوە بە مۆنیەوە لەدنیا
دەڕوانێت ،ئەمە جۆرێکە لەگاڵتەجاڕی دەسەاڵت بەمێژوو ،یان چاکتر وەهایە
بڵێم هەوڵدانە بۆ قۆرخکردنی مێژوو لەڕیگەی گەورەکردنی وێنەوە ،لەڕێگەی
نمایشکردنی (پۆرترێتی خود) کەجگە لەچەند ڕستەیەک نەبیت لەکتیبەکاندا
هیچیتر بەجێ ناهێڵێت ،کە فاڵن یان فیسار فەرمانبەرێکی گەورەی پڕۆیسیەکان
بووە ،دەنا وەک هێگڵ نین ،وەک فیختە نین  ،وەک گۆتە و شیلەر نین،
ئەوانە بەهەموو ژیانیان ڕستەیەکن گەر لەکتێبیکی مێژووی فەرمیدا باسبکرێن،
بەاڵم دەیانەوێت لەم دەروکەتنە نمایشکاریانەی گۆڕستاندا ،ڕۆڵی ئەکتەری
سەرەکی ببینین لەژیانی بەرلیندا ،بیئەوەی بزانن کەبەرلین بەناوی هێگڵەوە
پاپەندە ،بەناوی گەورەترین فەیلەسوف کەڕۆح و هوشیاری و مۆڕاڵ و لۆجیک
و فەلسەفەی دەوڵەت و مێژووی فەلسەفەی بەئاراستەیەکی وەها پڕسنگدار
ک��ردووە ،کە کارڵ مارکس وەک هێگلیەکی گەنج پییوابوو ،بەبێ بوونی
فەلسەفەی هێگڵ سۆسیالزم مەحاڵ دەبوو لەدایک بێت ،بەبێ یاسای نەفیکردنی
نەفی،یەک بەدواهاتنی دیالەکتیکی شتەکان و جیهان مەحاڵە لەوڕستەیەی
مارکس تێبگەین کە فەیلەسوفەکان تائێستا جیهانیان تەفسیر کردووە و ئێستا
کاتی بیرکردنەوەر لەگۆڕانی هاتووە ..بەمەش هێگڵیەکی گەنج هەنگاویک
یتر دەنێت بۆئەوەی تەنها فەرمانبەرە وشکەکانی دنیای سیاسەت و دەوڵەت
بەڕێوەنەبەن ،بەڵکو ئەوە فەلسەفەیە کەدەبیتە چەتری ڕۆحی و فەلسەفەی
دەوڵەتی  ،چیتر دەوڵەتی پرۆیسی بەبێ بوونی کێشی قورسی هێگڵ مەزندە
نەدەکرا .ئەوروپا بەبێ ڕۆحی ئەو چیتر ئەوروپا نییە .پارادۆکس لێرەدایە کەمن
و بەکر عەلی هاوڕیم گۆڕی ئەم ڕۆحە فەلسەفیە مەزنە نادۆزینەوە .تەواوی ئەم
گۆڕستانە بەکەشێکی سیخنانخبوو لەفەرمانبەری گەورەی دەوڵەتی پرۆیسی.
لەو کاتەدا من و بەکر بەدووی هێگڵدا دەگەڕاین ،بەدووی ڕۆحی ئەقاڵنیەت،
دیالەکتیک ،بەدووی دوامەنزڵگای نوسەری کتێبە مەزنەکە (فینۆمۆلۆژیای

هەقیقەت و نمایشکاری
لەو چرکە ساتەدا بیرم لەفینۆمۆلۆژیا دەک��ردەوە ،بەتایبەت لەوەی کە
فینیمۆلۆژیا لەبەشێکیدا هەقیقەت جیادەکاتەوە لەنمایشکاری ،هەقیقەت
جیادەکاتەوە لەدەرکەوتن ،دەرکەوتن وەک بەشێک لەهەقیقەت نەک هەقیقەت
خۆی .بەمانای هەقیقەت خۆی لەخۆیدا وەک خۆی لەنێو جەوهەری خۆیدا،
لەفینمۆلۆژیادا خۆی نمایشدەکات ،نەک نمایشکردنی هەقیقەت وەک خۆی.
لەم هاوکێشەیەوە گەشتی من و بەکر بەدووی گۆڕی هێگڵ ،گەشتێک بوو
بەنێو هاوکێشەی (هەقیقەت و نمایشکاری) .ئەوەی الی من جێگەی سەرنج
بوو کەماڕمۆڕ و کێلی گەورە و پەیکەرەکان ،دەرکەوتن بوون ،نمایشکارانە
بوون وەک لەوەی هەموو هەقیقەت بن! .بیرم لەوە دەکردەوە کەفینمۆلۆژیا
هەقیقەت لەدەرکەوتن و نمایش جیادەکاتەوە ،لێرەوە چەمکی ڕۆح,Geis
نێزیکدەبێتەوە لەهەقیقەت ،لەیەقین ،لەهۆشمەندی .بەڕای هێگل (ڕۆح ئەقڵە
بەوەی لەیەقینەوە هەموو ڕیالێکی لەخۆگرتووە و بەرەو هەقیقەت هەڵدەکشێت،
بەجۆرێک کەخۆی لەخودی خۆیدایەتی و لەجیهانی خۆیدایەتی و هوشیارە
بەجیهانی خۆی  )...بڕوانە هێگڵ :فینۆمۆلۆژیای ڕۆح ،ل٢٢٨
S228.: G.W.F. Hegel,
Phänomenologie des,
Geistes, Meiner Verlag
لەبەشێکی تردا هێگڵ بروایەکی تەواوی بەهۆشمەندی هەیە و دەڵێت (بەاڵم
ڕۆح واقیعێکی ئەخالقیە ،ڕۆح لەخودی خۆیدا هۆشمەندیەکی ڕاستەقینەیە
..ه.س .پ.ل)289
لەفینمۆلۆژیای ڕۆح���ەوە فێر دەب��ی��ن ،نمایشکاری ل��ەخ��ودی هەقیقەت
جیابکەینەوە ،هەقیقەت وەک خۆی پابەندە بەو ئەخالقە گەورەیەی هۆشمەندی
لەسەر بنیادەبێت ،ئیدی فینۆمۆلۆژیا شەن وکەوکردنی هەقیقەتە لەدەرکەتە و
نمایشکارانی .لەم گۆڕستانەدا نمایشکارانی هەقیقەتێک ئەم ڕووبەرەیان کردووە
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ویرانی و ئەزمونەکانەوە هاتووین ،کەچی هەموو ئەمانە ئاشنای کردووین بەرۆحی
فەلسەفی مەزنی وەک هێگڵ ،من و تۆ دوای ئەم هەموو ساڵە لەوسەری دنیایە
هاتووین دەگەڕێن بەدووی گۆڕی فەیلەسوفێکدا ..ئەمە مەزنی نوسین و فیکرە
لەدنیادا  .)..بەهەقەت وابوو ،من و بەکر لەوسەری دنیاوە هاتبووین بۆ بەردەم
ڕۆحیکی گەورەی سەدەی نۆزدە ،ئەو ڕۆحەی خاوەنی کتێبی (فینۆمینۆلۆژیای
ڕۆح)ە ..لەبەردەم کێلەکەیدا فۆتۆمان گرت ،بەکر لەتەنیشت باخچەکەوە
پاڵکەوت و فۆتۆی ئەوم وەک ڕاکشاوێک لەتەنیشت ڕاکشانی جەسەتەی ژێر
گڵی هێگڵ فۆتۆگراف کرد..ئاوەها من و بەکر بەسەرە لەتەنیشت کێلەکانەوە
فۆتۆمان دەگرت و بەختەوەر بووین کەئەم چرکە ساتانەی چاوەڕوانی بەرنامەکەی
سڵۆتێردایک و سافرانسکی لەم گۆڕستانەدا بەسەر دەبەین..

بەشانۆی خۆیان ،لەو مەزندەیەدا ژیاون کەئەمان دەربڕینی هەقیقەتی ئەخالق و
دەوڵەتن .نمایشکردنی ڕۆحی بااڵن ،لێرەوە ئێمە بەرامبەر ئەکتەرەکان دەبینەوە
کەلەدوای مردنیان دەیەوێت نمایشی ئەو هەقیقەتە بکەن ،کەئەوان لەنێوەڕاستی
مێژوودا بوون ،ئەوان لەنێو مێژوودا بوون ،ئەوان لەنێو چەقەکاندا بوون .لەو
وەهمەدا ژیاون مادامەکی فەرمانبەری بااڵی دەوڵەت بوون هەمان حاشیە و
قەیتول و ڕەدوکەتووکانیان دوای مردنیان وەها سەیریان دەکەن کە لەژیاندا
بوون ،بەاڵم ئەمە وەهمە جوانەکانی دەسەاڵتە کەهەوڵدەدات لەڕێگەی مۆنۆمێنت
و پەیکەرەکانەوە خۆی نمایشبکات .بەاڵ ئەوە (خودی هوشیارە) کەهەڵگری
ئەو مۆڕالەیە ،نمایشکردن لەهەقیقەت جیابکاتەوە .لێرەوە بەپشت بەستن
بەفینۆمۆلۆژیای هێگڵی ئەم پەیکەر و گۆڕە زەبەالحانە من و بەکری سەرسام
نەدەکرد ،چونکە دەمانزانی هەقیقەت لەشوێنیکی تر ڕاکشاوە ،لەشوێنێکی تر
هێگڵ ڕاکشاوە.
سوڕانەوەیەکی بازنەیی سەیر بوو ل��ەدەروازەی گۆڕستانەکەوە تاکۆتایەکەی
و دەبوایە بەنێو ئەو هەموو گۆڕە زەبەالحانەدا تێپەڕبین ،تاوەکو گەڕاینەوە
نێزیک دەروازەکە .لەپڕێکدا من و بەکری هاوڕێم کێلی فەیلەسوفی ئەڵمانی
(فیختە) و هاسەرەکەیمان دۆزیەوە ،کێلیکی درێژکۆلەی لەشێوەی پارامیدی
فیرعەونی لوتکەیەکی قووچی هەبوو ،لەنێوەڕاستیدا سێبەر و هێڵی گشتی دەم
وچاوی فیختەی لەسەر کێشرابوو .بەڕێکەوت لەتەنیشت ئەواندا بەسەر کێلیکی
مەڕمەڕیدا کەوتین ،زۆر سادە و ساکار ،زۆر بێ فیزو جوان بوو ،لەخواریەوە
باخچۆکەیەکی گوڵ ڕازاندبوویەوە لەسەر کێلەکە بەژمارەی التینی کۆن ساڵی
لەدایکبوون و کۆچی دوایی نوسرابوو (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (* 27. August 1770 in ; † 14. November
 ، )) 1831ڕۆح بەمەزنیەوە ،بەسادەیەوە خۆی لەنمایشکردن جیادەکاتەوە،
ڕۆحی هوشیار بەدنیا ،ڕۆحی هێگڵ بەسادەیی وەک فینۆمۆلۆژیایەک ،هەقیقەتی
خۆی لەنمایشکارانەی مەزنبوون جودا دەکردەوە ..چرکە ساتێکی پڕ هەژان
بوو .بێگومان بۆ هاوڕێشم بەکر عەلی کەباسی لەوە کرد چەندە فیکر لەژیانی
مرۆڤایەتیدا ڕۆڵی خۆی دەبینێت ،گووتی (سەیرکە هاوڕێم ،من و تۆ لەوپەڕی
دنیاوە هاتووین ،لەشارێک لەنێو کیشوەریکی تر کەئەوروپا نییە ،لەجەنگ و ماڵ

بێرتۆڵد برێخت لەنێو فەوزای فەیلەسوفەکاندا
لەبەرامبەر گۆڕی هێگڵ لەباخچەیەکی الکێشەیی و لەپەنا دیواری گۆڕستاناکەوە
دوو گاشە بەرد بەتەنیشت یەکەوەن ،بەردێکیان گەورەترە لەویتر ،یەکەمیان
بەگەورەیی لەسەری نوسراوە (بێرتۆڵد برێخت) و مەترو نیوێک دوور لەبەردەی
یەکەموە و بەتەنیشتیەوە بەردی دووهەم لەسەری نوسراوە ( هیلینا ڤایگل)
هاوسەری برێخت .ڕێکەوتیکی سەیر بوو بۆ هەردووکمان کەگۆڕی ئەم مارکسی
لینینیە شانۆکارە لەبەرامبەر گۆڕی هێگڵ بێت .،کۆی ئەم چەند مەتر
چوارگۆشەیەی گۆڕستانە بەناوبانگەی بەرلین   �Dorotheenstädtisch
( er Friedhofدۆرۆتێن شتێتیشە فریدهۆف) جیاوازیەکی گەورەی هەیە
لەکۆی گۆڕستانەکە ،هەروەک ئەوەی هونەر و فیکر بیانەوێت خۆیان لەتەواوی
دونیا جیابکەنەوە ،جیاوازیەکانی خۆیان نمایشبکەن ،لێرەوە چەمکی جیاوازی
چەمکێکە لەگەڵ چەمکی (شوێن  )Raum /و (زەمەن  )Zeit /ئامادەگیەکی
سەیری هەیە .لەوانەیە ئەمە ئەم ئاماژەگاراییەی و سیمۆلۆژی شوێنەکان
بێت ،بەوەی شوێنەکان خاوەنی ئاماژەگەری خۆیانن ،بێگومان گەر لەڕوانگەی
بنەماگەرییەکان (شتروکتالیزم  /بنیەویەکان /بنەماییەکان) سەیری بکەین
 ،بەوەی لەنیوان ئاماژەو ئامژەبۆکراودا فەزایەکی تایبەت خۆی ڕادەکێشێت،
الی سڵۆتێردایک ئەو فەزا ئەندازییە بە(بوار  /کایە  )Sphäreناودەبرێت،
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لەسیمۆلۆژیادا ئاماژەکانی ئەم نێو فەزایە خویندنەوەیەک بۆ کۆی پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتی دەسەاڵتخوازی و ئیرۆتیکیەکانی کۆمەڵگە و ئیندیڤیدیوم .بەدیوێکی
تردا گەر لەڕوانگەی هایدگەرەوە سەیری زەمەن بکەین و پابەندی بکەینەوە
بەشوێن ،لەدواجاردا بەبوونی گۆڕەکانی هێگڵ و فیختەو برێخت لەیەک شوێندا،
ئەو سەرسامیەمان لەال دەهاروژێت کەلەم چەند مەتر چوارگۆشەیەدا تەواوی
ئاماژە و زەمەن ،شوێنێک لەشوێنێکی تردا جوادا دەکاتەوە ،هەر وەک ئەوەی
لەنێو هەناوی هەموو شوێنێکدا شوێنی دیکە لەدایک دەبن ،بەمەش پەیوەندیەکی
دیالەکتیکانە هەیە لەنێوان نێوەندەکانی نێوان گۆڕی هێگڵ و فیختەو برێخت،
کەلەنێزیک یەکەوەن و من خەیاڵی ئەوەم دەکرد ،کەئەم شوێنە خاوەنی سنوری
خۆیەتی ،خاوەنی یۆتۆبیای خۆیەتی ،خاوەن فۆرمی خۆیەتی ،خاوەنی زەمەنی
خۆیەتی .ئەم پەیوەندیە لەنەبینراودا دەسوڕایەوە و بینراویش ئیلهام بەخشی
بوو .لەنێوان ئەم سێ گۆڕەدا نۆرمەکانی هونەر و فەلسەفە بەنەبینراوی خۆیان
نمایشدەکرد ،بوارێکی تایبەت وەک بڵقێکی نێو هەوا سەمای خۆی دەکرد ،وەک
نەبینراوێک لەنێوان من و بەکردا دەهاتن و دەچوون .لەوساتەدا بیرم لەشانۆی
برێختی دەک��ردەوە و لەبەر خۆمەوە گووتم :برێخت لێڕشدا دووفەیلەسوفی
لەبەردەم خۆیدا کردووە بەئەکتەر ،برێخت ئەم چەند مەتر چوارگۆشەیەی
کردووە بەڕووبەری شانۆ ،ئەمە ئەو سیمۆلۆژیزەدەکردنی(سیمۆلۆژیکردن)
شوێنە ،لەشوینیکی بنیراوەوە بۆ شانۆیەکی نەبینراو ،لەدیارێکی هەبوو
ڕیاڵەوە بۆ نەبینراوێک ،بۆ شانۆیەکی خەیاڵبۆکراو ..بەهەقەت وایە چونکە وام
هەستدەکرد کەسەرجەم ئەم شانۆیە ،تەختە شانۆیەکی نەبینراوی برێختیە و
هێگڵ و فیختە ئەکتەری نمایشاکران و برێخت بەخۆی و سیگارە کوبانەکەیەوە
وەک دەرهینەرێک چاودێریان دەکات.
چەمکی (جیاوازی  ) /چەمکێک بوو  ،نمایشکردنی لە هەقیقەت جیادەکردەوە،
ڕۆحی هێگڵ بەقورسایی مەعریفی خۆیەوە بەسەر هەمووندا دەسوڕایەوە..من و
بەکر سەرسام بووین بەسادەیی گۆڕەکەی برێخت کەتەنها بەردێکە و ناوی ئەوی
لەسەر نوسراوە ،سەرسام بەسادەیی و بێ فیزی هونەر و فەلسەفە لەبەرامبەر
نمایشکارانەی بەزۆر سەپێنراوی سیاسی و فەرمانبەرە مردووەکان .ئەوان
تەنها ئەو ناوەنەن لەگەڵ خوێندنەوەیاندا چەند مەترێک دوور لەگۆڕەکانیانەوە

لەبیر دەکردێن ،بەاڵم هێگڵ و فیختە و برێخت ئەو ناوانەن لەنێو ڕۆحی خۆیان
نمایشی خۆیاندەکەن.
ڕۆحی جیهان لەسەر ئەسپە
لەو چرکە ساتەدا دەستەواژەیەکی هێگڵم بیر کەوتەوە کەبۆ هاتنی ناپۆلیۆن
پۆنابارت گووتبووی :ڕۆحی دنیا لەسەر ئەسپە...لە چرکە ساتەدا ئە ڕستەیەم
هەڵگێڕایەوە بەوەی ،ڕۆحی نوسەر لەسەر ئەسپی جیهانە ...سەرسامی هێگڵ
بەشۆڕشی فەڕەنسی لە  ،1789بەڕووخانی سوستێمی پاشەیاتی و دامەزراندنی
کۆماریەت ،سەرسامیەکی بێ وێنە بوو ،وەک هەموو فەیلەسوفێک کەئازادی
مرۆڤ چەقی بیرکردنەوەیەتی ،هێگڵ سەرسام بوو بەڕووخانی بەندیخانەی
گەورە باستێل ،نۆرمەکانی وەک ئازادی و یەکسانی و برایەتی ،نۆرمەکانی
ڕۆشنگەی بوون لەسەر شەقامەکانی پاریس هاواریان بۆ ئازادی دەکرد ،بۆ
یەکمجارە فەلسەفە ئاوەها بەهەموو قورسایی خۆیەوە ژیانی کۆمەڵگە بەو
شێوە ڕاستەوخۆیە کاریگەر بکات .هێگڵ لە ناپلیۆن پۆناپارتدا (ڕۆحیکی
جیهانی  )Welt- Geistدەبینی کەدەیەوێت بەهاکانی ئازادی لەسنورەکانی
فەڕەنسا پەخشبکاتەوە بۆ هەموو جیهان ،بێگومان جیهان لەو چرکەساتە
ئەوروپایەدا کەڕۆشنگەری لەئاسمانیدا گەمەی خۆی دەک��رد و سوستێمە
فیۆدال و ئۆرستۆکراتیەتی ئەوروپایی و دەسەاڵتی کڵێسای لەپیرۆزیەوە
دابەزێنرابوونە سەر ئاستی پرسیار و لێپپێچینەوە و گومان لەڕەوا بوونیان..
بەاڵم چەندەحەماسی فەیلەسوفان سەیرە کاتیک لەنێو دنیای ڕیاڵدا بەدووی
ئیدۆلەکانی خۆیاندا دەگەڕێن ،وێنەیەک بۆ خۆیان پێکدەهێنن کەتەورەکانی
دەسەاڵت و زۆر جاران خوێنەران بەرەو هەڵە تێگەیشتن دەبات ،هێگڵ لەو
چرکەساتەدا کەناپۆلیۆن دەبینێت لەسەر ئەسپێکە ،بەشکۆوە لەهەوادارنی خۆی
دەڕوانێت ،لەو چرکەساتە پڕ حەماسەدا ناپلیۆن خۆی وەک خۆی ،جێگەی
سەرنج نییە بۆ هێگڵ  ،بەڵکو ئەوەی لە جەستەی ناپلیۆنەوە خۆی نمایشدەکات
سەرنجڕاکێشترە ،ئەمە یۆتۆبیای ئەوروپایەکی پڕە لە نۆرمەکانی ڕۆشنگەری،
ئەقاڵنیەت ،دابەشکردنی دەسەاڵت ،برایەتی ،یەکسانی و دادپەروەری...لەم
ڕۆشناییەوە ڕووخانی بەندیخانەی باستێل ،دروستبوونی پەڕلەمان ،بوونی
کەسانی وەک ڕۆپسپێر و مارا و زۆریتر لەنێو ئەو شۆڕشەدا ،فەیلەسوفیکی
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وەک هێگڵی سەرسام کردبوو .ئەوروپا لەبەردەم دووبارە لەدایکبوونەوەیەکی
تردا بوو ،گەر بەهەقەت لەدوای ئانتیکاوە جارێکیتر لەدایک نەبووبێتەوە .وێنەی
ناپلیۆن وێنەی ئەو ڕۆحەی جیهانە بوو ،ڕەمزێک بوو بۆ ڕۆحێک کەلەسەر
ئەسپێکەوە دەیەوێت جیهان بگۆڕێت ،تەنها دەسەاڵتیکی سیاسی و سوپایی
نییە  ،بەڵکو الی هێگڵ نوێنەرایەرایتی ڕۆحیکی لەدایکبووی نوێیە لەپشتیەوە
ڕۆشنییەکانی ڕۆشنگەری وەستاوە..بەاڵم زۆر زوو پڕنسیبەکانی شۆڕشی فەڕەنسی
دەبێتەوە بەشەڕی دەسەاڵت و ئیدی جارێکیتر سیاسەت بیرو یۆتۆبیاکانی
ناموراد دەکاتەوە ...بەاڵم ئەمە لەم چرکە ساتانە کەم ناکەتەوە کەفیکر و
یۆتۆبیا لەگەڵ ڕەمزەکانیدا لەگەڵ خۆیدا دەیهاروژێنێت ،ئیدی زۆر جار ڕەمزەکان
لەکەسێکدا کۆدەبێتەوە ،خەونەکان لەیەک کەسدا خۆیان بەرجەستە دەکەن،
لەشوێنێک و ساتەوەختیکی دیاریکراوە ،لەو چرکە ساتەدا مێژووی کەسی و
یۆتۆبیای کەسی هەوڵدەدات دنیا بکات ئیدیالیک کەخۆی دەیەوێت نەک وەک
ئەوەی خۆی هەیە ،لەم لەرزینەدا جۆریک لەهۆشمەندی هەیە کەدەرکپێکردنی
جیهانە لەڕێگەی خودەوە ،بەسەبژێکردنی ،بەسوبێکردنی ،بەخودگەراییکردنی
دنیا دەستپێدەکات ..لێرەەوە من لەگەڵ (هانزیۆرگ ڤاگنەر) یەکدەگرمەوە
کەدەربارەی ئەو چرکە ساتەی هێگڵ دەڵێت (من ئەوەم لەال ڕوون و ئاشکرایە
کەئەو دەستەواژەیەی فەیلەسوفێک (هێگڵ) لەالی من وێنەیەک پێکدەهێنێت،
بەاڵم کاریگەری هەیە بۆ نماشکردنی وێنەک ،لەگەڵ ئەوەشدا وێنەیەکی جیاوازتر
لەگەڵ خۆیدا ڕادەکێشێت )..بڕوانە:
Hansjörg Wagner: GRAPHISCHE KUNST - Internationale Zeitschrift für Buchkunst und Graphik,
Edition Curt Visel, 59/2.Heft 2002
.من لێرەدا لەگەل ئەو وێنەیەدام ،وێنەیەکی جیاوازتر لەوەی کەهەیە بەوەی
چاوەڕوانیەکانم لەهێزیکی سیاسی ،لەکاریزمایەک پڕدەکەین لەئیدۆلەکانی خۆمان،
هەمووان ئەو چرکە ساتە هێگڵیەمان هەیە ،کەمەزندەمان کردووە سەرکردەیەک
ڕۆحی جیهانیکە لەسەر ئەسپ ،بەاڵم لەدوایدا هاوکێشەکانی دەسەاڵت ئەو
دەستەواژەیەی بەشیوەیەکی تر قڵپ کردۆتەوە ..ئیدی لەنێوان دنیای نوسین و
دنیای دەرەوەدا ئەم چرکە ساتە پڕ نوشتی و هەژانە خۆی ڕادەکێشێت..

ماڵێ برێخت
ماڵی برێخت خانویەکە لە شەقامی (شاوسێ شتراسە Chausseestraße
 ) 125خانویەک لەحەوشەیەکی بچوک و جوانەوە بۆی دەچیت ،لەو ڕۆژەدا
بارانێکی نەرم دەباری ،من و بەکر وامانهەستکرد کەخانوەکەی برێخت داخراوە،
لەبەرئەوەی ڕۆژی هەلبژاردن بوو ،جگە لەوەش ڕۆژی یەکشەمە بوو .ئەوەی
سەرنجی ڕاکێشام ئەو قادرمە بچوکە بوو کەهەڵدەکشا بەرەو دەرگای خانووکە
ودەیڕوانیە سەر حەوشەکە ،لەسەر پێپلیکانەکانی دانیشتم و سەیری هێمنی
ئەو حەوشە جوانەم کرد ،گەاڵی درەخت و مێزو کورسی تەڕبوو کەلەهۆفەکدا
(حەوشەکە) دانرابوون ،بێدەنگیەک  ،خامۆشیەک ،جۆرێک لەئەتمۆسفیریکی/
کەشێکی سەیر باڵی بەسەر هەردووکماندا کێشابوو ،پێدەچوو ئەوە جادووی
(بێرتۆڵد برێخت) بێت بەسەرمانەوە ،هەیبەتی ڕیالزمانەی ئەو بێت کەهەردووکمان
من و بەکر لەهەشتاکاندا پێی سەرسام بووین...تاکە شانۆیەک کەلەهەشتاکانی
سلێمانی زیاتر خەڵکی لەخۆی کۆدەکردەوە شانۆی برێختی بوو ،شانۆی برێخت
فۆرمی زاڵی ئەو شانۆیە بوو ،کەهێزیکی سەیری دەبەخشی بەخەباتی ئێمە
لەدژی فاشیەتی بەعس و هێڵە پان عەربیزمەکەی ،شانۆی برێخت ئا لەوێدا لەو
خاڵە پڕ قەیرانەدا ئامادەبوو ،کەبرینەکانی نەتەوە دەمیان کراوەبوو .لەوێوە
برێخت ئیلهامبەخشی شانۆی گەالن بوو لەخەباتیاندا لەپێناو ڕزگاری و ئازادیدا.
لەوانەیە ئێستا و لەم سەردەمی پۆست مۆدێرن و پۆست کاپیتالیزمەدا کاتێک
کەنۆرمەکانی وەک خەباتکردن و سۆڵیداریتی و چینی چەوساوە و شۆڕشکردن
بەگشتی گەڕابێتەوە دواوە لەفەرهەنگی ڕۆژانەدا ،بەاڵم لەوسەردەمەدا بەشێکی
گەورە بوو لەژیان ،جیهان دابەشبوو بەسەر دوو سەربازگەی وەهمیدا چەوساوەکان
و چەوسێنەرەکان ،کرێکاران و بۆرژوازی ،کاپیتالیزم وسۆسیالزم ،لەگەڵیشیدا
بەرلین ئەڵمانیای کردبوو ،بوو بەدوو بەشەوە ،ڕۆژهەاڵتی سۆسیالزمی کەبە(دی
دی ئێڕ )DDRناسرابوو لەگەڵ دیوەکەی ڕۆژئاوا ،کەدیوە سەرمایەداریەکەی
بوو ،جیهان لەنێو وەهمەکانی خۆیدا ،عوسابیانە نمایشی خۆی دەکرد ،ئێمەش
ئەو زەمەنە خۆمان لەبەرەی گەالنی خەباتگێڕ لەدژی داگیرکردن دەبینیەوە.
لەبەرئەوە ئێمە لەنێو کایەکانی ئیدۆلۆژیای مارکسیدا خۆمان دەبینیەوە،
پڕۆتاگۆنیستی (پاڵەوان) دیاری لەبواری شانۆدا بیرتۆڵد برێخت و شانۆی
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مەلحەمی بوو .لەشانۆی برێختدا گێڕەوەی سەرەکی دنیای تەفسیر دەکرد
،بێگومان بۆئەوەی بیگۆڕێت ،گێڕەوەیەک فیگوریک بوو بۆ پێکهینانی
هۆشمەندی .بۆنمونە لەشانۆی (تەنەکە)ی نوسەری کورد (یەشار کەمال)
کەشانۆکار (حەمەڕەشید هەرەس) ڕۆڵی گێڕەوەی سەرەکی تیدا دەبینی،
کێشەی جوتیاران ،بیروکراتیەت ،فیودالیەتی بۆگەنبوو ،لەڕێگەی جار جارە
دەرکەوتنی ئەکتەری سەرەکی گێڕەوە بۆ سەر شانۆ کۆی ئەو هاوکێشانەی
ڕووندەکردەوە .نابێت ئەوە لەبیر بکەین کەبرێخت وەک شانۆکارێکی مارکسی
لینینی ،بڕوایەکی قوڵی بەوە هەبوو ،کەدەبێت شانۆ ڕۆڵێکی هۆشیارکردنەوەی
چینایەتی بێت ،چینی کریکاران و زەحمەتکێشان لەڕێگەی شانۆوە ئەو
هۆشیاریە گەورە وەدەست دێنن ،کەبۆ خەباتکردنیان لەپێناو دواڕۆژیکی ڕووندا
 ،لەپێناو گەیشتن بەسۆسیالزم وەک خەونیک بۆ یەکسانبوونی مرۆڤ لەبەرامبەر
یەکتریدا ،لەبەرامبەر نان و دابەشکردنی کار بەیەکسانی و خۆشگوزەرانی و
ئازادیدا .برێخت لێرەدا (شانۆی ئیپیکی) یان ناسراوە بەشانۆی مەلحەمی ،لە
بیستەکانی سەدەی بیستەوە لەگەڵ ئیرڤین پیسکاتۆر Erwin Friedrich
 Max Piscatorدامەزراند .دیارە جیاوازی شانۆی مەلحەمی لەوەدابوو،
کەبەئاشکرا لەدژی شانۆی ئارستۆتالی کاریکرد .لەشانۆی ئەرستۆتالیسدا،
نمایشی شانۆیی وهێڵی درامی لەپێناو ئەوەدایە کەسۆزداری (Katharsis/
 ) Gefühle/Emotionenبجوڵێنن لەدەروونی بینەردا ،لەم شانۆیەدا
ڕووداوەکان لەدواجاردا بەکارەسات ،بەتراژیدیای کەسی کۆتایی دێت ،ئەوەی
لەشانۆی ئارستۆ تالیسدا جێگەی ڕەخنەی برێخت بوو  ،ئەوەیە کەئەم شانۆیە
وەه��م( ) Illusionالی بینەری شانۆ دەجوڵێنێت ،بەاڵم لەدواجاردا ئەم
شانۆیە دەیەوێت بڵێت کەدنیا هەر وەها وەک خۆی دەمێنێتەوە ،هەر وابووە
و هەر وەهاش دەمێنێتەوە ،دڵدارەکان بەنامورادی دەمرن و کارەساتەکانیش
قەدەری مرۆڤ لەگەڵ خۆدا دەهێنێت و دەبات .ئەمە قەدەریەتی مرۆڤە لەنێو
درامای خۆیدا ،مرۆڤ ب��ەردەوام لەنێو کارەساتدا دەژی و کۆتایی پێدێت.
بەپێچەوانەی ئەمەوە ،برێخت لەشانۆی ئیپیکیدا ( پاڵەوانبازی /ئەفسانەیدا)
چەندەها دیمەن نمایشدەکات ،چەند دیمەنی و فرەبابەتی یەکێکە لەسیفەتە
سەرەکیەکانی شانۆی برێختی .شانۆی ئارستۆتالیسی داخراوەو لەیەک دیمەن

و دراما پێکهاتووە ،لەشانۆی برێختدا ژیان بەپڕوا و پڕی لەسەر تەختەی شانۆ
خۆی نمایشدەکات ،ژیانیک پڕ لەزۆرانبازی  ،ئەشق  ،خەباتکردن و چوونە نێو
کێشمەکێشەکانەوە ،جیابونەوە لەئازیزان و ئازار چەشتن ،گەڕان بەدووی ناندا
و خەباتکردن بۆ خۆشگوزەرانی ،بەگشتی ژیان بەپڕاوپڕی خۆیەوە لەشانۆی
برێختیدا گەمەی خۆی دەکات .گرنگترین چەمکیش شانۆی برێختی دەیەوێت
لەالی بینەری شانۆکەی ئامادەی بکات  ،چەمکی جیاکردنەوە و دابڕانە
( ،) Verfremdenلەشانۆی برێختیدا هەوڵدەدێت ئەو تەوژمە سۆزدارییە
لەبینەردا بکرێت بەبیرکردنەوە و لەدواجاردا ئامانجی ئەوەیە ببێت بەکردار و ڕۆڵی
هەبێت لەپێکهینانی هۆشمەندەیەک بەرامبەر جیهانی هەبوو .برێخت سوودی
لەمچەمکی (نامۆبوون ) وەرگرتووە ،نامۆبوون لەچەمکی فەلسەفی کارڵ
مارکسدا دابڕانی مرۆڤە لەبەرامبەر دنیای دەرەوەی خۆی ،لەبەرامبەر کارەکەی ،
لەبەرامبەر ژیان .مرۆڤ نامۆیە بەکارەکەی  ،مرۆڤ نامۆیە بەجیهانی چواردەورو
بەری ،بەخۆی لەدواجاردا .لێرەوە هۆشمەندی مرۆڤەکان بۆ شۆڕشکردن ،بۆ
هوشیاریان بەتراژیدیای کەسی خۆیان دەستپێدەکات .الی مارکس نامۆبوون
سەرەتایەکە لەنێگەتیڤیەوە دەڕوات بۆ پۆزۆتیزم ،لەنەرێتیەوە بۆ ئەرێتی،
لەشکستیەوە بۆ هۆشمەندی و هوشیاری .کەواتە ئێمە لەبەردەم چەمکی
نامۆبوونداین کەلەئەدەبی برێختدا ناوەڕۆکی دابڕانی ئەم نامۆبونە بەکاردەهینێت
لەشانۆدا و ئەم چەمکەی مارکس دەبێتە تەکنیکی شانۆی برێختی ،بەوەی
ئەویش وەک مارکس دەیەوێت دەنیای دابڕانی مرۆڤ لەکارەکەی و هەژاربوون
نەکات بەنامۆبونێکی ئەبەدی ،نەیکات بەوەی دەبێت مرۆڤەکان هەروا ژیاون و
هەرواش لەنێو تراژیدیادا دەمێننەوە .ئەو دابڕانە دەبێت لەخودی بینەری شانۆ
ونمایشەکەشدا ڕووبدات ،بەمانای دەبێت شانۆ لەچەندەها هۆکار دروست بێت
کەپێکەوە گەمەی خۆیان بکەن ،تەنها یەک ناوەڕۆکی نییە ،یەک دراما نییە
کەبۆ نمونە گەشتی ئاشقەکانە لەنێو دنیای نامورادیدا ،پاڵەوانبازی بێوینەیە
لەنێو دنیایەکی ناشریندا ،بەجۆریک کەبینەر لەگەل دیمەنەکاندا تیکەڵ بیت و
سۆزداریەک و هەڵچوونیکی سۆزگەرایی لەگەڵ نمایشەکەدا هەبێت ،لەدواجاریشدا
ڕازی بێت بەقەدەری پاڵەوان .بەپێچەوانەی ئەم شانۆ ئەرستۆ تالیسیەوە،
شانۆی برێختی لەپڕێکدا ئەم دابڕانە دروست دەکات لەنێوان بابەتی نمایشکراو
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و خوێنەردا لەڕێگەی گێڕەوەی سەرەکیدا .گێڕەوە لەپڕێکدا خۆی دەکاتە
سەر شانۆ و لەنێوان دیمەنەکاندا تەفسیری ڕووداوەکان دەکات ،کۆمێنتاردەدات،
قسەدەکات و نایەڵێت قەدەریەت بێتە نێو دنیای شانۆوە ،بەڵکو کاراکتەرەکان
شیدەکاتەوە .تەنانەت لەڕێگەی هۆکاری ترەوە ،بۆنمونە لەڕیگەی کۆرسێکەوە،
نیشاندانی دۆکۆمینتار و زۆر تەکنینکی ڕوونکردنەوە تەکنیکی شانۆ گەمەی خۆی
دووبارە دەکاتەوە ،لەپێناو نیشاندانی دابڕان لەنێوان بینەر و ڕووداو و گێڕەوەدا ،
بەمەش فەزای شانۆ دەبێتە فەزایەکی شیکردنەوە و قسەکردن و دوور لەقەدەریەت
نمایشەکە بەڕیوە دەچێت ..بەکورتی گەر شانۆی ئەرستۆتالیسی لەسەر جواڵندنی
سۆزداری بینەری شانۆ دامەزرابێت  ،ئەوا برێخت دەیەوێت دیالەکتیک و ئەقاڵنیەتی
هێگڵی و هۆشمەندی مارکسیانە بینەر بجوڵێنن .ئیدی لەجیاتی سۆز ئەقاڵنیەت،
ئەمە ئەو دروشمەیە کەتەکنیکی نامۆبون و دابڕان لەشانۆی برێخیتیدا کاری لەسەر
دەکات ..برێخت دەڵێت( :دیمەنیک یان کارکتەرێک نامۆبووە مانای ئەوەیە ئەم
کاراکتەرە زیاتر بڕواهێنەرە و مرۆ پێی سەرسام دەبێت و هەوڵدەدات زیاتر زانیاری
دەربارەیەوە بزانێت...نامۆ بوون مانای مێژووگەراییە ،ڕووداوەک��ان وکەسەکان
هەموویان ئەبەدی و قەدەری نین ،بەڵکو لەنێو دنیای ڕیاڵی ئێمەدان )...
بڕوانە :برێخت :کارە کۆکراوەکانی لەبیست بەند،بەندی پانزە ،لەبەندی پانزە،
ل٣٠١
Bertolt Brecht, Gesammelte Werke in 20 Bänden.
Frankfurt a. M. 1967, Band 15, S. 301
برێخت هەمیشە بروایەکی سەیری بەئەقاڵنیەت هەبوو ،وەک مارکسیەک دیالەکتیکی
هێگڵی و ڕۆحی ئەقاڵنیەت بنەمای ئەو هۆشمەندیەن بەدنیا ،کەسوستمێک بونیاد
دەنێت بۆ دواڕۆژیکی یەکسان .ماڵی برێخت زۆر دوور نییە لەگۆڕستانی دۆرۆتێ کە
هێگڵ و فیختەی لێ نێژراوە و لەدواجاریشدا وەسیەتی خۆی ئەوە بووە لەبەرامبەر
هێگڵ بەخاکی بسپێرن .ئەم خانووە زۆر دوور نییە لە شانۆکەی خۆی بەناوی
گروپەی بەرلین  Berliner Ensembleئەو شانۆیەی برێخت لەدوای
جەنگی جیهانی دووهەم لەدوای گەڕانەوەیدا لەمەنفادا لەبەرلین دایمەزراند .ئاوەها
برێخت خانوەکەی لەنێوان گۆڕی هێگڵ و شانۆکەی خۆیدا بوو.
 1953تێدا ژیاوە تاوەکو
ماڵیکی سەیرە برێخت لەمانگی ئۆکتۆبەری

مردنی لەهەمان خانوودا لەچواردەی ئاوگۆست  .1956من ئەم ماڵەی
برێختم (بەماڵێکی غەمبار) وەسف کرد ،ئەمە لەکاتێکدا بوو بەسەر قادرمە
تەسکەبەرەکاندا سەردەکەوتینە سەرەوە ،نابێت ئەوە لەبیر بکەم کە لەچوونە
ژوورەوەماندا بۆ ماڵی برێخت ،بەدەستە ڕاستدا بەرامبەر هۆڵێکی فراوان
بووینەوە ،تێدا سکرێنێک دانرابوو لەدیواری بەشی باکوردا بیۆگرافیای برێخت
و هەروەها بیۆگرافیای (هێلینە ڤایگل ) هاوسەری برێخت هەڵواسرابوو،
بەڕستەی کورت و چڕ ،زنجیرە ساڵی لەدایکبوون و گەشەکردنی ژیان و مەنفا
و شانۆی هەردووکیانیان نوسیبۆوە ،خوێنەر دەیتوانی بەکورتی کۆی دیمەنی
بیۆگرافی ئەم دوو هونەرمەندە بناسێت ،هێلینا ڤایگل ئەو سێبەرە نادیارەیە
لەپشت کارەکانی برێختەوە ،هاوسەریک کەقورساییەکانی ڕۆژانە ژیان و ڕۆتینی
لەکۆڵ برێخت دەکردەوە ،نابێت ئەوەشمان لەبیربچێت کەهیلینا ڤایگل تاوەکو
ساتەکانی پێش مردنی ،بەنەخۆشی لەسەر تەختەی شانۆ نمایشیکردووە،
هیلینا و برێخت دووکەس بون هەنگاوەکانی خۆیان لەم ماڵە تاریکەدا بەسەر
قادرمەکاندا جیهێشتبوو .کە بەقادرمەکاندا سەرکەوتم هەستمکرد خانووەکە
بچوک دەبێتەوە ،تەنگەبەر و چوونە ناویەکێکی سەیر لەخۆیدا فۆرمدەکاتەوە،
هەروەک ئەوەی جیهان لێرەوە لەقاتی یەکەمەوە بەرەو دنیایەکی تر ڕاپێچمان
بکات ،ئاوەها هەستم بەغەمباری هونەرمەند دەکرد لەبەرامبەر گەشبینی
فەیلەسوف ،بەپێجەوانەی منەوە ،یان لەوانەیە من وامهەستکردبێت ،بەکر
ئەو شوێنەی وەها نەدەبینی ،قادرمەکان الریەکی سەیریان تێدا بوو ،جۆرێک
لەهەڵکشان بەرەو سەرەوە ،جۆریک لەتاریکی ،ئەمەش جادووی ئەم خانووە بوو
کەبرێخت تاکۆچی دوایی ژیانی تێدا بەسەر بردووە.
لەقاتی یەکەمدا برێخت ژیاوە لەقاتی دووهەم هیلینای هاوسەری ،هەردووکیان
دووکیان دوو دنیای تایبەتیان هەبووە بەخۆیان ،تەنانەت ژووری نوستنی برێخت
قەڕەوێڵەیەکی تەنها و یەک نەفەرییە ،لەتەنیشتیەوە مێزیکی بچوکی شەوانە،
هەرچی قاتی یەکەم هەیە ئاسەواری برێختی پێوەیە نەک ژیانی هاوسەری،
برێخت وەک ڕەبەنێکی ئەبەدی کەتەنها هاوسەری شانۆکەیەتی ،بروای جیگیرێتی
بەخەباتکردن لەپیناو سۆسیالزمدا .برێخت لەسەرێکی ترەوە لێی بڕوانین وەک
هەموو داهینەرێک تەنیا و تەنیا کەوتەیە ،وەک خودایەک لەنێو خەڵقکردندا
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تەنهایی دەبێتە ژیانی یەکەمی ،ژیانی دووهەمیش لەبگرەو بەردەدایە ،ژیانی
دووه��ەم ڕۆژان��ە ژیانە کەنوسەر لەتەنهاییەکانی دەردەهینێت ول��ەزۆر کاتدا
بێزاری دەکات ،بەاڵم خودایە برێخت خاوەنی بەختێکی گەورە بوو کەهاوسەر
و هاوڕێیەکی تەمەنی وەک (هیلینا ڤایگل) قەرەباڵغی دنیای دەرەوەی لەکۆڵ
دەکردەوە ،لەپێداویستی ماڵەوە بیگرە تادەگاتە ڕێکخستنی دانیشتنەکانی
لەگەڵ ڕۆژنامەنوسان و سیاستمەدار و ڕۆشنبیران .هێلینا هاوسەرێکی هۆشمەند،
سەرسام بەکارەکانی برێخت ،سەرسام بەداهێنەر وەک خواوەندێک  ،نەک هەر
لەکاتی ژیانی برێختدا خزمەتی برێختی کرد وەک داهێنەریک ،بەڵکو لەدوای
کۆچی دامەزرینەری شانۆی مەلحەمی (شانۆی ئیپیکی)  ،خانوەکەی برێخت
دەکات بەمۆزەخانە و دەبێتە پارێزەرەی ئەرشیفی گەوەرەی برێخت کەتائێستا
سەرچاوەیەکی گرنگە بۆ تێگەیشتن لەشانۆی مەلحەمی .هێلینا ئەو سێبەرە
بوو کەئەشقی خۆی بۆ برێخت ،لەکارکردندا بۆ برێخت و شانۆی برێختدا ڕەنگی
دەدایەوە ،ئێمەی ئاشقانی شانۆ دەبیت پێش ئەوەی سەرسام بین بەبرێخت،
دەستبخەینە سەر دڵمان بۆ ئەو سێبەرە میهرەبانەی بەهێزیکی گەورەوە لەپشت
برێختەوە وەستابوو ،سێبەری ڕۆحی ئافرەتێک بڕیاریداوە خودایەکی نێو ئەدەب
و شانۆ بکاتە هاوسەر و هاوڕێی خۆی .سەیر نییە هیج بیۆگرافیایەکی برێخت
نییە بەبێئەوەی لەگەڵشیدا بیۆگرافیای هێلینا ڤایگل باس نەکرێت ،لەگەڵ
برێختدا هێلینا ئامادەیە ،لەگەل باسکردنی هێلینا ،برێخت ئامادە دەبێت.

دەستپیدەکات .ئیدی دیسانەوە ساتەکانی توڕەیی و نیگەرانی و ئالۆزی دەبن
بەفیگور و قسەدەکەن ،دنیا تەفسیر دەکەن و قەدەرەکان دەجوڵێینن ..ئەوە
برێختە کەدەیەوێت لەڕێگەی شانۆوە و لەم ژوورەوە دنیا بگۆڕێت..بیرم لەم
چرکە ساتانەی برێخت دەکردەوە ،سەرسام بووم بەوەی کەلەم ژوورەدا ( ،وەک
خانمی ڕابەڕی ماڵی برێخت بۆی باسکردین) کەئەم ژوورانە پڕبوون لەکتێبی
دەمەو نخوون کراو  ،کتێب لەهەموو شوێنێک ،کتێب لەسەر هەموو شوێنێکی
قاتی یەکەمی ماڵەکەی .برێخت لەنێو فەوزای کتێبدا ژیاوە ،ئەمە ئەم ڕستەیە
بوو کەبەردەوام خانمی ڕابەری ماڵی برێخت دووبارەی دەکردەوە.
برێخت (خودێکی مەشقکارە)  ،ئ��ەوە لەهەموو بستیکی ئەو ژوورەکاندا
دەبینیت ،کەشوینی کارکدنی داهینەرە بەڕۆحیکی پڕ دیسپلین و هیالک
نەزانەوە .چەمکی (مەشقکردن  ، )Übungچەمکێکی سەرەکی سڵۆتێردایکە
لەمەڕ (گۆڕان) بەوەی ،گۆڕان لەخودی خۆیدا مانای مەشقکردنیکی بەردەوامە
لەسەر ژیان ،گۆڕان نەوەستان و بەردەوامبون و نوێبوونەوەیە ،دیسپلینە لەسەر
دووبارەبوونەوەی ئەو شتەی مرۆڤ کردویەتی بەشیوازی ژیانی ،گۆڕان مانای
ئەوەیە کەشتەڕەقەکان شت دەڵێن ..لەماڵی برێختدا مێزی نوسین و تایپ
ڕایتەر و کتێب و هەموو شتیک لەو ماڵەدا شتێکی دەگووت ،ئیدی شوێن نەبوو
بتوانین خۆمان لەچاوی برێخت بشارینەوە .سڵۆتێردایک لەکتێبە بەناوبگەکەیدا
(پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت) پشت دەبەستێت بەو دێڕەی شاعیری ئەڵمانی
(ڕیلکە) کەدەڵێت :

برێخت وەک خودیکی مەشقکار
من و بەکر چووینە ژوورە گەورەکەی نوسین و کاری برێخت ،ژوورەک��ە
پەنجەرەی گەورەی تێدابوو کەدەیڕوانیە سەر گۆڕستانەکەی هێگڵ و فیختە و
خۆی .لەتەنیشت پەنجەرەکەوە مێزیکی نوسین ،ئامێریکی تایپی لەسەر بوو،
من برێختم دەهاتە بەرچاو کەبەیانیان زوو لەبەردەم پەنجەرەکە ڕادەوستێت،
لەتەنیشت پەنجەرەکەوە لەالپەڕە سپیەکەی دەڕوانی ،دوودڵی و نیگەرانی،
پەستی و بیرکردنەوە و ئیدیاو خەونبینین لەو چرکەساتانەی نوسیندا جۆریک
لەبێزاری ،جۆریک لەگێژبوون ،جۆرێک لەدوورکەوتنەوە لەجیهان لەخۆیدا
ڕاپێچدەکات ،زۆر نابات چرکەی تایپەکەی برێخت ،شانۆگەریەک ،نوسێنیک

ئەوەتا شوێنێک نییە کەتۆ لەڕوانینی ئەو هەڵبێت ،شوێنیک نییە خۆت
لەڕوانینی بشاریتەوە.
ئیدی پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕێت ...
بڕوانە
Peter Sloterdjik, Du mußt dein Leben
ändern,Suhrkamp2009
بەهەقەت وەهابوو شوێنێک نەبوو لەو خانوەدا بتوانین لەبرێخت و هیلینا

465

466

هەڵبێین ،شوێنێک نەبوو جێگەی شانۆکار و داهێنەری پێوە دیار نەبێت...
تەنانەت موبەقە بچوکەکەش بەڕەەفەیەکی کتیبی چێشت لێنان ڕازاب��ۆوە،
ئەم ڕەفە بچوکە جێگەی سەرسامی بەکرعەلی هاوڕێم بوو ،هەر لەسەرەتاوە
کەچووینە نێو خانوەکەوە لەهۆڵەگەوەرەکە و لەتەنیشت سکرینەکەوە فۆتۆی
موبەقەکە و ڕەفەی کتیبەکان سەرنجت بەکری ڕاکێشا ،کەدوایی خانمی ڕابەری
کولتوری ماڵی برێخت ئیمەی بۆ موبەقەکە برد هەستم بەو گەشانەوەیە دەکرد
لەسیمای بەکر عەلی هاوڕیمان .شوێنیک نەبوو بتوانیت لەکتێب خۆت بدزیتەوە،
شوێنێک نییە بتوانین لەو ئاسەواری ئەو خودە مەشقکارەی برێخت و هێلینا
خۆی دەربازبکات ،ئەو دووکەسەی سەرەڕای جیاوازی بیروڕامان لەگەڵیاندا،
ئەوەیان لێوە فێردەبین کەوەستان و چەقبەستن و خۆشلکردن بۆ قەدەریەت،
مانای مردنی ڕۆح و جەستەیە ،مانای مردنی هێزی زیندەگیانەیە ،مردنی
فیس ڤیتالیسە ( )vis vitalisلەنێوماندا .ئەوەی لەبرێختەوە فێر دەبین
وێنەی ئەو ڕۆحە ئەقاڵنیە ،سوستماتیکیەیە لەکارکردن و نوسین و پەیوەندی
بەدنیای دەرەوە و دامەزراندنی شانۆ و هەڵویست وەرگرتنە بەرامبەر دنیا،
ئەم سوستماتیکیە ئەقاڵنیە چەندە برێخت لەمارکسیەتەوە لەخۆیدا پەروەردەی
ک���ردووە ،بێگومان مارکسش وەک لەهێگڵیەکی گەنج لەتیۆرەی خۆیدا
ڕەنگیداوەتەوە .ئەو دیسپلینە ئەقاڵنیە الی برێخت لەکاری شانۆدا موتوربە
کراوە لەدژی قەدەریەت ،شانۆ وەک ڕووبەریک بۆ لەدایکبوونی هۆشمەندیەکی
نوی  ،وەک ڕووبەریک بۆ گۆڕینی دنیا ...بەم هەموو ڕۆشناییەوە من و بەکر
ماڵی برێختمان بەجیهێشت.

دەبێت مەشقکردن لەڕووە ڕاستەقینەکەی جیهانی خۆماندا بێت ،دەنا دەبێتە
گاڵتەجاڕی .سڵۆتێردایک ڕەخنە لەم هۆشمەندیەی مۆدێرنە دەگرێت بەوەی لەو
وەهمەدا دەژی کەئیدی ڕۆشنبۆتەوە و ڕۆشنگەرە ،بەاڵم لەڕاستیدا مەشقیکی
هەڵەیە لەنێو کایەکەی هەڵەدا .جۆریکە لە هۆشمەندیەکی هەڵەی ڕۆشنگەر،
بەمەش لەنێو سینیزمدا گەمەی خۆی دەکات .سلۆتێردایک دەڵێت ( سینیزم
هۆشمەندیەکی هەڵەی ڕۆشنگەرە ،ئەوە هۆشمەندیەکی مۆدێرنی نەگبەتە)...
بڕوانە:سڵۆتێردایک  :ڕەخنەگرتن لەئەڵی گاڵتەجاڕی  .سورکامپ ،ل٣٧
Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft,
Sh1983 ,S37

سڵۆتێردایک لەچاوپێکەوتیدا ئاماژە بەوە دەکات کەژیان خۆی پێکهاتووە
لەدووبارە بوونەوە ،کەواتە پێویستە ئێمە بەدیسپلینەوە مەشق لەسەر ئەو
دووبارەبوونەوەیە بکەین کەبڕوامان پێیەتی و ئامانجی ژیانمانە ،لەم دووبارەبوونەوە
پڕ دیسپلینە بیرۆکەی گۆڕانی ژیان دەستپێدەکات..هەموو مەشقکردنیک لەسەر
ئەو شتانەی دوورن لەدنیای ڕۆحی و جیهانبینیمانەوە ،مەشقکردنیکی هەڵەن،

کامە کایە هەڵەیە وکامە ڕاستە؟ ،ڕۆشنگەری لەکوێی ئەم دنیا مۆدێرنەدا جێگە
پەنجەکانی خۆی بەجێهێشتووە و لەکوێشدا ئەقاڵنیەکی گاڵتەجاڕ بووە بەدنیا،
لەچ شوێنیکدا ئێمە (مەشقی هەڵە) دەکەین ،لەنێو ڕووبەری کۆمەالیەتی و
سیاسی و جیهانبینی هەڵەدا؟ ،کەی بەسەر ئەم چەمکە قورسەدا دەکەوین،
کەهۆشمەندی ئێمە جگە لە (هۆشمەندیەکی هەڵە) هیجیتر نەبووە ..ئەم
ووردە بیرۆکانە بوون کەماڵی برێختمان بەجیهێشت  ،بەوەی دوای ڕووخانی
بلۆکی سۆسیالستی ،دوای ئەوەی ئەدەبی ڕیالزمی شۆڕشگێڕانە دەبێتە بەشێک
لەئامێری دەوڵەتی سۆسیالستی و بەهاکانی ئەدەب لەدەستدەدات ،لەدوای
ڕووخانی بلۆکێک کەبرێخت سەرەڕای ڕەخنەی لەسوستیمە بەاڵم قەناعەتیکی
قوڵی هەبوو بەو هۆشمەندیەی چەوساوەکان دەگەیەنێتە نێو دنیایەکی یەکسان،
ئیدی سی سال دوای مردنی ئەم داهێنەرە گەورەیە بلۆکی سۆسیالستی دەڕوخێت
و دیواری بەرلین کۆتایی بەو دابەشبوونە دەهێنێت...من لەو ساتەدا بیرم لەم
تێزانە دەکردەوە کەلەبەردەم دیواری بەرلیندا بووین ،ئەو شوێنەی کاتی خۆی
بەرلینی کردووە بەدووبەشەوە ،لێرەوە چەمکی (مەشقکردنیکی هەڵە) لەوانەیە
ڕاست بێت بۆ ئەدەبی ڕیالزمی سۆسیالزمانە ،بۆ سۆسیالزمی لینینی ،نەک
مارکسیەت! ،ئەمەش ئیشکالیەتێکی ترە ..مەشقی ئەدەبی ئیدۆلۆژی بەشێکی
زۆری بەها ئیستاتیکی لەدەستدابوو ،بەدیوە سیاسیەکەیشدا گەمەی دەسەاڵت
و بەرهەمهینانی دیسپۆتی سۆڤیتی و چینی و ڕۆمانی دیوێکی تراژیدیای ئەو
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مەشقکردن لەنێو کایەکاندا

جیاوازییە گەوەرەیە لەنێوان فانتازیای نوسەر و دنیای سیاسەتی ڕیاڵدا .لەو
بڕوایەدام گەر برێخت تائەمڕۆ لەژیاندا بمایە ،لەهەمان کایەدا مەشقی دەکرد،
بەبڕوایەکی پتەوی بەیەکسانی و سۆسیالزم ،لەوانەیە ڕاکانی گۆڕابا لەمەڕ
دەوڵەتی سۆسیالستی ،بەاڵم دژەکاپیتالیست دەمایەوە ،مارکسیەکی خەباتکار
دەمایەوە لەشیوازی (ساڵڤۆ ژیژاک ) .دیارە ئەو کۆمەڵگەیەی بەپۆست مۆدێرن
ناوزەد دەکرێت ،هیچیتر نییە لەفرانبوونی کاپیتاڵ نەبێت لەنێو کۆمەڵێک بەهای
نوێدا ،کەڕووخانی بۆرسە و شەڕی نەوت وشکستی یۆرۆ و ئیسالمی سیاسی
دەبنەناونیشانی سەرەکی پۆست کاپیتال .پۆست کاپیتال هۆسمەندەیەکی
هەڵەی بەرهەمهێناوە ،بەمەزندەی خۆی بەهاکانی ڕۆشنگەرییە ،بەاڵم جگە
لەئەقڵێکی گاڵتەجاڕی نەبێت هیچیتر نییە  ..بەمشێوەیە مۆدێرنە ئەنتی
مۆدێرنەی لەهەناوی خۆیدا هەڵگتووە ،لەجەنگەکانەوە بیگرە تاوەکو ناردنی
چەک بۆ دیکتاتۆرەکانی دەرەوەی ڕۆژئ��اوا ،لەگەمەی سیای ئەمریکاییەوە
کەتاڵیبان و عەرەب ئەفغان و قاعیدە دروستدەکات ،تاوەکو چەکەرەکردنی
ئیسالمی توندڕەو کەلەهەناوی کۆمەڵگەی پۆست مۆدێرنەوە پێدەگەن...
بەدیوێکی تردا جگەلەدرێژکردنەوەی چەوسانەوەی کرێکار نەبێت ،برسێتی و
ناعەدالەتی نەبێت بەدرێژایی مێژوو هیچیتر نەبووە ،لەم ڕووەوە کاپتالیزم
و پۆست کاپیتالیزم گۆڕانکارین لەفۆرمەکاندا نەک لەجەوهەردا...ئەم تێزانە
دەیهێنام دەیبردم ،لەقاوەخانەیەکی بچوکدا پێش چوونمان بۆ دیدارەکەی
سافرانسکی و سڵۆتێردایک منیان بەخۆیان و ڕاستی هەڵە و دژبەیەکیەکانی
خۆیان جەنجاڵ کردبوو..ئەمەش سیحری هونەر و فیکرە کەچیتر دنیای هەبوو
وەک خۆی نامێنیتەوە ،لەرزین و گومانی تێدەکەویت ،درزتیبوونی خۆی
نمایشدەکات ،وەها دەکات چێژ لەدۆخی دیووی دووهەمی شتەکان ببینین،
ئیدی بەئەقڵێکی سیینزمانەوە بێت یان پڕ دیسپلتینی ئەقاڵنی و سوسماتیکی
هێگڵیانەوە بێت  ،گرنگ ئەوەیە مەشقکردن لەنێو کایەکاندا بەردەوامە.
ئێوارەی فەلسەفی
لەوانەیە بۆ ئەوروپییەک فەیلەسوفەکانیان ئەوەندە جێگەی حەماس نەبن،
بەاڵم بۆ ئێمەی کورد و ڕۆژهەاڵتی هەموو وشەیەکی جیدی چارەنوسازە .بۆ
ڕۆژئاواییەک کەواڵتەکەی لەسەر بنەماکانی ئەقاڵنیەت و مێژووی دوورودرێژی

ڕۆشنگەری دام��ەزراوە ،کەدنیایەک شۆڕش و ئەزمونی دیموکراسی لەدووی
خۆیەوە بەجیهێشتووە ،وشەی زیادەی تر لەسەر ئازادی لەوانەیە بچێتە خانەیی
لۆکۆسۆس و ڕۆشنبیربوونیش بەشێک بێت لەئۆرستۆکراتیەتیکی کۆمەاڵیەتی.
بەپێچەوانەی ئەم ڕوانینە گشتیە ،ڕۆشنبیری جیدی لەڕۆژهەاڵتدا لەخراپترین
باری ژیاندایە ،زۆر زوو تۆمەتبار دەکرێت ،لەپێش هەمووانەوە ئازار دەدرێت،
نەک تەنها دەسەاڵتی ڕەسمی حکومەتەکان و پارتەکان ،تەنانەت سادەترین کەس
لەکۆمەڵگەدا تینووە بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت کەڕۆشنبیر کەسێکی زیادەیە ،ئیدی
لەالیەکەوە خێڵ و نەریتەکانی ،لەالیەکەوە خێڵی مۆدێرن کەلەحزبەسیاسیەکاندا
خۆیان ئۆرگانیزەکردووە ،لەالیەکی تریشەوە سوستێمی کۆمەاڵیەتی گەمارۆی
ئەو فیگورە دەدات کەناوی ڕۆشنبیرە .ئیدی وەک ئادۆرنۆ دەربارەی مارسیل
برۆستەوە دەڵێت( :کوڕی ماڵیکی هەبوو بوو ،ئایا لەالوازیەوە بێت یان
لەداهێنەرییەوە بێت پیشەی ڕۆنشبیربوونی هەڵگرتبێت)..
بروانە:
Theodor W. Adorno, Minima Moralia – Reflexionen
aus dem beschädigten Leben, Suhrkamp,S13
ئەوە قەدەری ڕۆشنبیرە ،ژیانی لەنێو کۆمەڵێک ملمالنێی جیاوازادا ،لەنێو
دژبەیەکەکاندا سەیری جیهان بکات ،سڵۆتێردایک لەچاوپێکەتنێکی تەلفیزۆنیدا
لێی دەپرسن مانای فەیلەسوف یان نوسەر بژیت( ،کەبێگومان حەزدەکات زیاتر
وەک نوسەر بانگبکرێت) ،لەمبارەیەوە دەڵێت  :نوسەر بوون وەک ئەو منداڵە
وایە لەگۆڕەپانی فۆتبۆڵێندا بەشداری مندااڵنی تر ناکات چۆن تۆپەکە ڕاودەکەن
و لەمسەر بۆ ئەوسەری دەبەن ،ئەو تەنها چاودێری شتەکان دەکات چۆن
دەجوڵێن و گەشەدەکەن ،ئەزمونی فەیلەسوف ،نوسەر ،بوونێکی چاودێرکارە..
http://www.videoportal.sf.tv/
ب�����ڕوان�����ە:
video?id=D2B1313E-4D24-4668-98A2-E61350B9F74B
ئەم (بوونە چاودێریکارە) لەڕۆژهەاڵتدا ناتوانێت هەر لەبورجەکانی خۆیەوە
بنوسێت و بەشدار نەبێت ،لەوانەیە لەبەر ئەوە بێت فوتبۆڵێنی ئەکتەرە سیاسی و
کۆمەالیەتیەکان کارەسات بەدووی خۆیاندا ڕادەکێشن ،لێرەوە نوسەری ڕۆژهەاڵتی،
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بیرکردنەوەی فەلسەفی لەڕۆژهەاڵت و واڵتانی ژێر سوستیمی دیسپۆتدا ،ناچارت
دەکات لەزۆر کاتدا ببیت بەگەمەکارێک لەنێو ئەو گەمەیەدا و لەزۆر جارانیشدا
یاریکردنە بەژیانی ئەو خودە چاودێریکارە ،لێرەوە و تائەمڕۆش ڕۆشنبیرانی
جیدی ئیمە هەردوو خەسڵەتەکانیان هەڵگرتووە (چاودێر و گەمەکار) ،بارێکە
بەتایبەت نوسەران حەزی پێناکەن ،چونکە نوسەر هەمێشە وەک سلۆتێردایک
دەڵێت حەزدەکات ئەو (بوونە چاودێریکارە) بێت ،بەاڵم بەداخەوە ژیانی ڕۆژانە
بەردەوام لەم بووونگەراییە دەرتدەهێنیت بۆ نێو گەمەکانی ،لێرەوە بەردەوام
پاراستنی (بوونی چاودێریکار) یەکیکە لەو ملمالنێیە خودیانەی نێوان ڕۆشنبیر
و دنیای دەرەوەی خۆی..
لەنێو ئەم بازنە بەیەکداچووە نەبینراوانەی بیرکردنەوەدا ،من و بەکر خۆمان
کرد بەدواقاتی هۆتێل (ئینتەر کۆنتی) میوانەکانی بەرنامەکە هەمووان لەسەر
باڕەکە شەمپانیایان هەڵدەدا ،من و بەکر خێرا بەرەو توالێتەکان ڕۆشتین،
لەبەرەم توالێتەکەدا خانمێک لێیپرسیم ئایا دەمەوێت جانتای پشتەکەم دانێم،
گووتم سوپاس من ئاوەهام پێباشە ..ئاوەها چووینە سەر باڕەکەو یەکی پێکیک
شەمپانیامان بەدەستەو گرت لەبەردەم شوشەبەندیەکەدا ڕاوەستاین ،هەموو
بەرلین دەدروشایەوە ،ئێوارە دادەکەوت بەرلین ڕۆشنایەکانی خۆی نمایشدەکرد،
لەپڕ دەنگێک بانگیکردین ،بەجۆریک کەسەرنجی زۆربەی میوانەکانی ڕاکێشا،
خانمی سەرپەرشتیاری ستدیۆکە هات بۆالمان و پێی ڕاگەیاندین ،بەجۆریک
کەئەوانیتریش گوێیان لێبێت کە بەڕیز سافرانسکی جەختی لێکردۆتەوە ،دوو
شوێنمان بۆ بگیرێت ،کەخۆمان پێمان خۆشە لێی دانیشین .پاشان گووتی
میوانەکانی تر دەتوانن لەهەر شوێنیک دەیانەوێت دانیشن ،بەاڵم شووینەکانی ئێوە
دەگرین بۆتان ..بەمەش ئەم خانمە دووشوێنی لەپشت سافرانسکیەوە بۆ گرتین،
بەجۆرێک کەکامێرا دەهاتە سەر سافرانسکی ،من و بەکریش دیاربووین .دیارە
ئەم خانمە ڕستەی دوایی بەدەنگێکی بەرز دەربڕی ،بەجۆریک کەمیوانان تێبگەن
من و بەکر دووکەسی تایبەتین .ڕاستی من و بەکر ڕقمان لەو ئۆرستۆکراتیەتە
ئەورپاییەی نێوەندی کولتوریەتی ،بەاڵم لەو چرکەساتەدا وێنەی ڕۆشنبیریکی
شۆڕشگێڕمان هەبوو کەلەالیەن سافرانسکی و سڵۆتێردایکەوە بانگهێشت کراون
و لەشوێنی تایبەتدا دەدانیشن ،بێگومان ئەمە پێویست نەبوو ،بەاڵم ڕێزێکە

لەکارەکانمان وەک دوو نوسەر کەژیانیکی سەیر دەژین .لەالیەک لەمەنفادان و
ڕۆژانە دووهاواڵتی ئاسایین ،وچەند کیشوەرێک لەوالوە دوونوسەری گۆڤاریکی
فیکری و کولتورین  ..دوو ژیان بەڕێوەدەبەین هەریەکە دژی ئەویترە ،لەنێو
دژبەیەکاندا دەژین ،لەنێو دوو کایەی زمانەوانی جیاوازدا ،دوو دنیای جیاوازدا
پردەکانی خۆیان ڕایەڵکردووە .ئاوەها وەک دوو ڕۆشنبیری هەڵواسراو بەڕۆژە
دژبەیەکانماندا ،لەنێوان نوسین و کاری سادەی ژیان و ئاڵۆزیەکانی فیکردا
حەالجوقەمان بوو .ئەمە ئەم وێنەیە بوو بۆ خۆمان ،لەو بڕوایەدام ئەمەش
ئەو هێزە زیندەگیانەیە ،ئەو ڤیتالیتە ،ئەو فیس ڤیتالەیە vis vitalis
کەڕۆشنبیری ڕۆژهەاڵتی جیدی جوادا دەکاتەوە لەڕۆشنبیری ڕۆژئاوایی ،بەوەی
ڕۆشنبیری ڕۆژهەاڵتی لەجەنگێکدایە وەک ڕۆشنبیرانی سەردەمی ڕۆشنگەری و
شۆڕشی فەڕەنسی لەپێناو چەسپاندنی دیموکراتیەتی بنچینەیی .بەاڵم پرسی
ئازادی زیاتر خەمی ڕۆشنبیری ڕۆژئاواییە ،بیگومان پرسێکە هێشتا ڕۆشنبیر
لەکایەکانی ژینگە و ئیکۆ و وازهێنان لەئەتۆم و دوور کەوتنەوە لەشمەخۆری
و کار و سۆڵیدارتێی کۆمەاڵیەتی و زۆری تریس درێژەی هەیە .بێگومان ئێمە،
من و بەکرعەلی هاوڕێم ،بەحوکمی ژیانمان لەئەڵمانیا ،ڕەدووی ئەم زۆرانبازیە
کەوتووین لەبەشێکیشیدا بەشدارین ،ئێمە هەڵگری هەردوو جەنگەکەین.
لەوانەیە چەمکی (ڕۆشنبیری ئونێرڤسالی) ئەو ڕۆشنبیرە بێت من و بەکر
لەوانیتری ئەم ستۆدیۆیە جیابکاتەوە ،بەوەی کارەکانی ئێمە بەشدارە لەجەنگێکدا
دژی دیسپۆت ،ئێمە بەناچاری بەشدارین لەژیانی گشتی کوردیدا .ڕۆشنبیرانی
ئونیڤێرسالی universellen Intellektuellenچەمکێکە سارتەر وەک
مۆدێلی ڕۆشنبیرێک کاری لەسەر کردووە ،بەوەی ڕۆشنبیران دەبێت ڕۆڵێکی
پڕاکتیکیان هەبێت لەنێوان تێۆرە و تێزەکانیان و دنیای هەبوودا ،دەبێت
ئیلتیزامیان هەبێت بەهەڵبژاردنی خۆیانەوە .ئەم مۆدێلە مارکسیش پێشنیاری
ک��ردووە کەڕۆشنبیر ڕۆڵی خۆی هەیە لەجواڵندنی کۆمەڵگەدا ،لەگۆڕانی
کۆمەڵگەدا ،لەپێکهینانی هۆشمەندی گشتیدا ..بەاڵم (میشێل فۆکۆ) ئەم
مۆدیلە بەبەسەر چوو تێدەگات ،فۆکۆ پێیوایە (سااڵنێکە چیتر داوا ناکرێت
لەڕۆشنبیر ئەو ڕۆڵە ببینێت ،چونکە شیوازێک لەنێوان پەیوەندی نێوان تێۆرە
و پراکتیک خۆی چەسپاندووە)
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لەم گۆشەنیگایەوە فۆکۆ مۆدیلی (ڕۆشنبیرانی ئونیڤێرسالی) دەگۆڕێت بەمۆدێلیکی
تر کەڕۆشنبیر لەبوارەکەی خۆیدا کاردەکات ئەم ڕۆشنبیرانە بە(ڕۆشنبیرانی
تایبەتمەند  )spezifischen Intellektuellenپێناسەدەکات ،ئەو
ڕۆشنبیرە لەبواریکدا تایبەتمەندە و ئەکتیڤ نییە لەکۆی گشتی جواڵنەوە و
ڕووداوەکانی کۆمەڵگەدا ،چاکتر وەهایە بڵێین کۆمەلگە پێویستی بەوە نییە
کەڕۆشنبیر لەبواری گشتیدا دەنگ هەڵبڕێت ،لەجیاتی ئەو تایبەتمەندەکان
قسەدەکەن ،بەمانانی گەمەی دیموکراتی و کێسەکانی دەزگا سەرەکیەکانی
کۆمەڵگە و زۆریتر خاوەنی ئەکتەری جیدی خۆیانن کەچیتر پێویستیان بەنوسەر
یان فەیلەسوف نەبێت بەڕاستەوخۆیی بکەوێتە زۆرانبازییەکەوە ،ئەکتەرەکانی
دیکە بەو ڕۆڵ��ە هەڵدەستن..لەوانەیە ئەمەش خاڵی جیاکەرەوەی ئێمەێ
ڕۆشنبیرانی ڕۆژهەاڵت بێت کەهێستا بەحوکمی ژیانمان ،بەحوکمی سەقەتی
دەسەاڵتی سیاسی و ئیداری ،ناچارمان دەکەن بەرەی زۆرانبازیەوە لەدژی
گەندەڵی  ،لەدژی ژن کوشتن ،لەدژی هەژارییەکی بێ وێنە ،لەدژی ئیفلیجی
حکومەت ،پارتەکان..ئیدی ئەمە وەها دەکات ئێمە لەگەڵ مۆدێلی ڕۆشنبیری
ئۆنیڤێرسالیدا زیاتریەکبگرینەوە وەک لەڕۆشنبیری بواری تایبەت ،تەنانەت گەر
بتەوێت ڕۆشنبیری بواری تایبەت بیت ،ئەوا ملمالنییەکان وەهات لێدەکات تەنها
چارەسەری بەشداربوونت لەژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی گشتیدا بۆ بمێنێتەوە.
ڕۆشنبیری ئونیڤیرسالی ڕۆژهەاڵتی لەکایە زمانەوانی و کیشوەرە جیاواز و کولتورە
جیاوازەکاندا کاردەکات ،لەنێو جەنگەکاندایە لەدژی دیسپۆت.بەمەش لەڕووی
کردەییەوە ڕۆشنبیری ئۆنیڤێرسالی ڕۆژهەاڵتی فیگوریکی سەرنجڕاکێشترە،
لەهەمانکاتیشدا کەمن نین ئەو ئەکتیڤست و ڕۆشبیرانەی لەالیەن دیکتاتۆرەکانی
ڕۆژهەاڵت و حکومەتەکانەوە بەند دەکرێن و ئازار دەدرێ��ن ..ئاوەها مۆدێلی
ڕۆشنبیری ئونیڤێرسالی لەتەنیشت مۆدیلی فۆکۆوە کەڕۆشنبیری تایبەتمەندە
کاری خۆی دەکات .بەمشێوەیە لەم دنیایەدا ملمالنێیەکان لەگۆڕەپانەکانەوە
دریژە دەکێشێت تاوەکو دیتە نێو دنیای ڤێرتوێلەوەو لەوێشەوە بۆ نێو کۆڕو
سیمینارەکان کەتەنها کالسیکیەکانی وەک ئێمە بەتوندی خوویان پێوە گرتووە...

سالم یان ئارخیتێکتۆری مۆدێرن
ئیدی بانگهێشت کراین بۆ نێو هۆڵی تایبەت کەلەچوارالوە کامیرای تەلفیزۆینی
زێدی ئێف ئامادەبوون ،زۆری نەخایاند هەردوو زەبەالحی فەلسەفی سلۆتێردایک
وسافرانسکی و میوانەکانی لەسەر دوو قەنەفە دانیشتن ،سلۆتێردایک لەگەڵ
میوانێکی بەرنامە و سافرانسکی لەگەل یەکێکیتر  ،هەمووان پێش ئەوان
لەشوێنای خۆمان دانیشتبووین ،من و بەکر لەپشت سافرانسکیەوە لەشووینیکی
تایبەت و گیراو بۆ ئیمە .دانیشتبووین .من لەو ساتەدا خۆم بەبەختەوەرترین
مرۆڤ تێدەگەیشت لەبەرئەوەی خۆشترین چرکە سات ئەوەیە نێزیک بیت لەو
کەس و بابەتەی بەئەشقەوە لەگەڵیدا دەژیت ،ئاشنابوونم بەنوسین وکتێبەکانیان،
بەبەرنامەکانیان ،بەچاوپێکەوتنەکانیان و هەڵویستەکانیان ،بەسەربردنی کاتی
جوانە لەژیانمدا ،ئێستاش ئەو دوو زاتە گەورەیە لەنێزیکمەوەن ،بەلێبوردەیی
و بەخشندەیی و سادەیی فەیلەسوفێکەوە باس لە(دواڕۆژی شارەکان) دەکەن..
دیارە بابەتی ئەمجارەی بەرنامەی (چوارینەی فەلسەفی /ڕووبەریکی فەلسەفی)
تایبەت بوو بەدواڕۆژی شارەکان ،بیگومان بەرلین نمونەی ئەو شارە کە لەژێر
ناونیشانی(هەژار بەاڵم سێکسی) لەالیەن پاریزگاری بەرلین کاڵوس ڤۆڤەرایت
پیناسەکرابوو .بەگشتیش تەوەرەکانی بەرنەماکە جیاوازبوون ،بۆنمونە شارەکان
و ماڵەکان چۆن بیناسازی دەکرێن ،ئارختێکتۆرەکان( ،بیناسازەکان) چۆن
خانەکان(شوقەکان) لەسەر وەرەقەی پالنەوە دەکەن بەبینای زەبەالح و لەژێر
کامە کۆنسیپتدا؟ ،کامە جیهانبینی ڕەچاودەکەن ،ژینگە پاریزی یان سوودمەنی
بازرگانی .ئەو کۆنسیپتە چییە کەحکومەتێکی هەژار داوای پالندانی شاریک
یان یەکەیەکی نیشتەجیبون دەکات و بیناساز و پالندانەر لەکوێدا وەستاوە؟.
گەڕەکان چۆن گەشەدەکەن؟ ،پالندانی شارەکان بەپاندبوون بەدنیابینیەکی
تایبەتی و سیاسی و ئایدۆلۆژییەوە چۆن دەبێت؟ ..
لەوانەیە سەرنجڕاکێشترین تێز بەڕای من کەباسکرابێت لەو ئێوارەیەدا لەالیەن
میوانێکیان باسکرا  ،بێگومان وەک هەموو جاریک دوومیوان بانگهێشت
دەکرێن ،یەکێکیان ئارخیتێکۆریکی بەناوبانگە (ڤیرنێر سۆبیک) لەبواری ئەو
شتەی پییی دەڵین (ئیکۆ هاوس ) ،ئەو خانەی (شوقە) بەوزەیەکی کەم و
بەشێوەیەکی وەها دروستکراون کەپەنجەرەی گەورەی تێدا بیت و زۆر ئابوریانە
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لەگەڵ گەرمیدا مامەڵە دەکات .میوانێکی تر پسپۆر (میخائیل موونینگەر) بوو
لەبواری (مێژووی ئارخیتێکتۆر /بیناسازی) ...مونینگەر باسی لەپەیوەندی
نێوان شارەکان کرد بە ڕوانینی کولتوری و دۆزی دەسەاڵتەوە ،تێزیکی جوانی
ئەوەبوو مێژووی شارەکان وەک مێژووی هێلکە وەهایە ،لەسەدەی ناوەڕاستدا
شارەکان لەفۆرمی هێلکەیەکی کواڵوی توند و تۆڵدا بوون ،بەوەی شارەکان
بەدیواری ئەستور و پتەو و پاسەوانان دەوور درابوون ،ئەوەی لەدەرەوەی دیواری
قەاڵکانەوەبێت ،چیتر شار نییە .هەموو شار وەک هێلکەیەکی پتەو بەدوری
زەدێنەکەوەیەتی کەسێنتەری دەسەاڵتە .لەڕێنیساندا شارەکان وەک هێلکەو
ڕۆنیان لێدێت ،سپێنیەکی باڵو و لەناوەڕاستدا زەدێنەیەکی باڵو ،کەنوێنەری
دەسەاڵتە .لەدنیای ئێستادا شارەکان هێلکەی شاڵقاون ،سپێنەو زەدێنە تێکەڵن
و بەهەموو الیەکەوە باڵو دەبنەوە .چیتر دەسەاڵت سێنتەری خۆی نییە لەنێو
جەرگەی شارەکاندا..
بەدیوێکی تردا ڕودیگە سافرانسکی پرسیاری ئەوەی کرد کەلەزۆر شارەکانی
دونیادا ،بۆ نمونە شارەکانی دنیای سێهەم ،یاخود لەهیندستان دیاردەی
دروستبوونی (سالم) دەبینین ،کەتەنانەت کولتێکی تایبەتی لەگەل خۆیدا
هیناوە ،من دەمەویت لێرەدا دەمەوێت (سالم) بە (گەڕەکەکانی مەتەرێز)
ناوی ب��ەرم ،ب��ەوەی چۆن خۆپیشاندەران و بڕیاردەدەین لەسەر جادەکان
بمیننەوە و بەردەوامی بدەن بەمانەوەیان و مەترێز دروست بکەن لەسەر
جادەکان ،لەمەشەوە خۆپیشاندان دەبێت بەبەرنگاربوونەوە و داگیرکردنی
ڕووبەرەکان ،ئاوەها هەڕەمەکیانە دروستدەبن ،ئاوەهاش لەشارەکانی ئیمە
و شارەکانی ژێردەسەاڵتی گەندەڵی و دیسپۆت ،خەڵکان ل��ەدەرەوەی شار
زەوی داگیردەکەن و بەناڕێکی لەمالو لەال گەڕەک دروستدەبن .لەدوایدا وەک
مەترێزیکی سیاسی لێدیت بەرامبەر دەسەاڵتی سیاسی و ئیداری  .دیاردەی
ئەو گەڕەکانەی بی پالندانان دروستدەبن ،دەرچونن لەفۆرم و لەهەمانکاتدا
دەرچوونن لەژێر دەسەاڵتی بیناسازی ،شارە نوێیەکانی دنیای سێهەم و زۆر
واڵتانی دیکەی دەرەوەی ئەوروپا لەبەرامبەر دیاردەی (گەڕەکەی مەتەرێز)
دەبنەوە کەبەهەڕەمەکی دروست دەبن ،سافرانسکی ئەو خاڵەی هارووژاند کەئەم
جۆرە شارانە ،بەهەموویەوە بەسالمەکانەوە بیگرە تاوەکو نبیپالنی ئیدارەس

شارەکان ،نەشارن و نەگودندن! ..کاتێک بیناسازی و یەکە نیشتەجێیەکان
بەئارەزووی دەسەاڵتیکی گەندەڵە یان لەالوە گەڕەکەکانی مەتریز لەبەر نەبوونی
نەداری گەشەدەکەن ،وەک لەهیندستان ئەم دیاردەیە زۆرە  ،کەسالمەکان
بوون بەبەشیک لەکولتوری شارەکان ،دەبێت ئەم هاوکێشەیە چۆن لەکڵێشەی
بیناسانزی وپالدانانی شارەکاندا جێگەی بێتەوە ،ئایا شارەکان مانای خۆیان
ونکردووە! ..چەندەها تێزی لەم جۆرە من و بەکری هاوڕیمی دەهێناو دەبرد ،
ماوەی کاتژمیریک لەدیباتەیەکی پڕ لەچەمک و مانادا..
دوای کۆتایی بەرنامەکە بۆماوەیەکی کورت لەگەل سلۆتێردایکدا ماوەی
فۆتۆگرتنمان هەبوو ،بێگومان من کتێبە بەناوبگەکەیم لەگەڵ خۆمدا هێنا
بو ( پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت) بۆ ئ��ەوەی بۆم ئیمزا بکات ،ئەمە
جگەلەوەی بەکورتی لەماوەی دەقیقەیکدا باسی پڕۆژەی گۆڤاری کۆنسیپتم
بۆکرد وەک گۆڤاریک لەنێو قەرەباڵغی دنیای جەنجاڵی سیاسەت و کلتوری خێڵ
و گەندەڵیدا کاری خۆی درێژە پیدەدات .گووتی گۆڤاریکی قەبەیە لەقەبارەدا و
پێکەنی ..پاشان پێکەوە فۆتۆمان گرت و وەک ڕێزیک لەگۆڤارەکەمان ئامادەبوو
لەبەردەم کامێرەکەدا ڕاوەستێت و فۆتۆبکات ،سلۆتێردایک کەدژی ڕیکالمە
ئەمجارە بۆ هاندانی ئێمە لەبەردەم کامێرا دەوستێت و فۆتۆ دەگرێت و گۆڤاری
کۆنسیپتی بەدەستەوەیە ،ئەمە بۆ ئێمە جیگەی هاندانە .من لەوە دڵنیابوم گەر
گۆڤاریکی ئەڵمانی بووایە ئەوەی نەدەکرد ،بەاڵم ئەو فەیلەسوفە گەورەیە دەزانێت
دەرکردنی گۆڤاریکی فیکری لەواڵتانی پڕ چەوسانەوەدا چ موغامەرەیەکە ،ئەو
فۆتۆیە بۆ گۆڤارەکەمان جیگەی بەختەوەرییە  ..بەهەمان شێوە لەگەڵ ڕۆدیگە
سافرانسکی قسەمان کرد ،بەسافرانسکیم گووت کەلەداهاتوودا خویندنەوەیەک
دەکەین لەسەرکتێبەکەی لەسەر شۆبنهاوەر ،پاشان کتیبەکەی خۆی بۆ
ئیمزاکردم و بەهەمان شیوە ڕازیبوو گۆڤاری کۆنسیپت بەدەستەوە بگرێت و
فۆتۆمان لەگەڵدا بگرێت..
ساتەکان وەک بەکری هاوڕێم گووتی پڕبون لەنەشئەو مەعرفە..کەهاتینەوە
سەر جادە کاتژمێر نۆونیوی شەو بوو ،ئیدی من بۆ ئەوەی بەتەنیا چێژ
لەو خومارییە وەربگرم ،ڕوخسەتم لەبەکر خواست کەبڕۆمەوە بۆ نورنبێرگ،
زۆری نەخایەند ئۆتۆمبیلەکەم خۆی لەسەر جادەی خێرا بینیەوە ،ئەمجارەش
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 بەخیرایی، دیاسنەوە لەدژی ئیدایلزمی ئەشق،بەپێچەوانەی قسەی ئەشقەکەم
،  لەژێر ڕیتمی موزیک نێوەندەکانم بەخیرایی دەبڕی،دڕم بەتاریکایی شەو دەدا
 هەشتا کیلۆمەترم مابو بۆ نورنبێرگ،سێ کاتژمێر بوو لەسەریەک لێمدەخوڕی
 خیرا المدا بۆ پارکێک و لەنێو،هەستمکرد هێزم تێدا نەماوە جادەکە ببینیم
 دوای نیو کاتژمێر جاریکیتر چوومەوە سەر،ئۆتۆمبیلەکەمدا خەوم لێکەوت
، کەگەڕامەوە ماڵەوە یەکسەر وەک دێوێکی قەدیمە خەوم لێکەوت.ئاتوتۆبان
بەیانی وامدەزانی خەونم بینیەوە بۆیە خێرا ڕامکرد بۆ کامێراکەم کەفۆتۆکانم
.....  بەڵکو گەشتیک بووە بەنێو دنیای فیکردا،بینی زانیم ئەوە خەون نەبووە
14.10.2011 نورنبێرگ
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شۆڕش و فارگۆنەکانی
ڕزگار عومەر
لە ماوەی  6مانگی ڕاب��ردوودا :شۆڕشهکانی تونس و میسر ل ه
ئاستی نێونهتهوهیدا  ،ل ه گهڵخۆپیشاندانهکانی شاری سلێمانی و
ناوچهکانیتری کوردستان له ئاستی نێوخۆدا  ،سهرنج و ئاگایهکانی
زۆربهی هاواڵتیانی بۆ خۆی برد ،به تایبهتی ک ه دهست پێکردنی
خۆپیشاندانهکانی نێوخۆ ب ه سهرکوتی خوێناوی دهستی پێکردوو
بە قاچاغ کردنی خۆپیشاندان کۆتایی هات.
وهکو ههڵوێستێکی ئاسایی مرۆڤ له ئان و ساتی بهرپا بوونی
جموجۆڵی جهماوهری  ،یان ڕوودانی پێکدادان نێوان جهماوهرو
هێزه چهکدارهکانی دهسهاڵتدا ،چاوپۆشین له ووردهکاریهکانی
بهرهی دژ به دهسهاڵت دهبێت ه عادهتێکی سروشتی  ،به تایبهتی
ک ه بهرهی دژی دهسهاڵت قوربانی دهدا بۆ چهند ئامانجێکی گشتی
 .ئهم ڕاستیه دووالیهنه ،له حاڵهتی یهکهمدا هاوپشتیهکی خۆڕسک
نیشان دهدا  .له دیوی دووهمدا چاوپۆشین دهکا به دیسپلین بۆ
تێپهڕبوونی شهپۆڵێکی تێکهاڵو له تێڕوانین و بۆچوونی ناکۆک ل ه
توێ ی ووتارو خیتابهکانی دهست پێکردنی قۆناغێکی تازه .
ڕهههندیهکان (مهریوان وریا قانیع  ،بهختیارعهلی  ،ئاراس فهتاح
له ئۆتۆریته ،
 ،ڕێبین ههردی ) وهکو چوار ناوی سوودمهند 
نووسین وتیڕوانینی زۆریان باڵوکردهوه .لهم نووسین ه تازانهشدا:
وهکو خویهکی نهگۆڕی ئهم سااڵنهی دوایدا  ،بهردهوامن لهپهخشان
کردنی تێروانینی ناکۆک له ژێر چهتری جۆراو جۆردا بە تایبەتی
دژ بە مارکسیزم  .که ڕهنگه دیارترین چهتر ئەوان ئیشی پێدەکەن
 :کهمپینی بەردوام و پڕ له ئهفسانهی “ ئهنتی ئایدیۆلۆژیا “
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بێت لهگهڵ تێڕوانینه تازهکانیان لهسهر “ نمایش وخۆدهرخستنی دین “ ل ه
خۆپیشاندانهکانی کوردستان .
گرنگترین ئهو باسانهی ئهم دوواییه لهسهریان نووسی ( :شۆڕش  ،ئاین ،
کۆمەڵگە  ،لیبرالیزم  ،ئەنتی مارکسیزم) بوو  ،کەله ڕێگەی بۆچونەکانیان
لەسەر شۆڕشی میسروتونس خۆپیشاندانهکانی کوردستان سهر له نوێ تازەیان
تانه باسی گرنگن  ،بۆچونهکانی ئهمان له ڕێگای
کردەوە  .ههریهک لهم بابه 
تەرخان بوونی سەد لەسەدی میدیای ئۆپۆزسیۆن ( ئاوێن ه  ،هاواڵتی  ،سبهی)
کاریگهری خۆی لهسهر هاواڵتیانێکی زۆر دائهنێت  ،ب ه تایبهتی ئهو بهشه ل ه
هاواڵتیان که وهکو کانونێکی تیۆری چاوهڕی ێ دهمی ڕەهەندیەکانن .
لە گەڵ سانسۆری بە تینی میدیای ئۆپۆزسێۆن دژ بە بۆچوونی جیاواز،
بە تایبەتی سانسۆری ڕۆژنامەی (ئاوێنە) دژ بە هەموو ئەو کەسانەی وەکو
ڕەهەندیەکان و بیرناکەنەوەو ڕەخنەیان لێ دەگرن  ،ئەرکی ڕەخنە گرتن
لەم گروپە و لەم گاڵتەجاڕیە سەدبارەیەی فیکری سیاسی کوردی دژ بە
مارکسیزم دەگوزەرێ لە بواری (گەیاندن) و بالوکردنەوە قورسە  .بەاڵم ،
لەگەڵ دابەزینی هەر بەرهەمێکی تازەی ئەفسانەی “ ئەنتی ئایدیۆلۆژیا “ ی
گروپی ڕەهەندیەکان و نێوەندی ڕۆشنبیری کوردی بە گشتی  ،شیتاڵ کردنی
بنەمای تیۆری و بزنسی “ دژە مارکسیزم “ ئاسانتر دەبێ  ،ئەم باسە وەاڵمی
ڕاستەوخۆیە بە بۆچوونەکانی ڕەهەندیەکان لەسەر مارکسیزم بە تایبەتی ،
وەاڵمێکیشە بۆ بۆچونەکانی ئەو “ نێووەندە “ ی پێ ی دەوترێ “ ڕۆشنبیران
“ کە تا ئێستا یەک نوزەیەکی تازەی نییە لە مامەڵە لە گەڵ مارکسیزم بێچگە
لە ڕشتە کۆنەکان و دەقە ئامادەکراوەکان کە زیاتر لە ژەمی خواردنی خێرای
“ مەکدۆنالد “ دەچێ .
کە (ئەنتی ئایدیۆلۆژیا) خۆی دەبێتە ئایدیۆلۆژیا
لێدوانی بهردهوام و حهساسیهت نیشان دان بهرامبهر ئایدیۆلۆژیا  ،دروست کردنی
جۆرێک له فۆبیا لهم نێوهندهی ناوی “ ڕۆشنبیری ه “ بهرامبهر ئهوهی نهکهویت ه
خانهی “ ئایدۆلۆژیست “ یان تاوانبار نهکرێێت بهوهی که بۆچوونهکانت یان
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رچاوه
نووسینهکانت مۆری ئایدیۆلۆژیایهکی دیارکراوی پێوهیه  ،دیاردهیهکی به 
له نێو دونیای نووسین و ڕۆشنبیران  .ئەم دیاردەیە وا پەل وپۆی کێشاوە کە
جۆرێک له کلتوری “ خۆ سانسۆر “ کردنی جێگیر کردووه .
کهم نین ئهو ووشهو دهستهواژهو زاراوه سیاسیانهی ک ه البراون له نێو زمانی
سیاسهت و نووسین  .چونک ه بهشێکی بهرچاو بۆ ئهوهی خۆیان لهسهرووی
ئایدیۆلۆژیاوه نیشان بدهن  ،زمانێک به کاردێنن که خاڵیه لهو دهستهواژانهی
که ڕهگیان ههی ه له زانستی سیاسهت و سۆسیۆلۆژیدا  .ئهم خۆپاراستن ه
یهکتر دهگرێتهوه لهگهڵ سانسۆری بهڕێوهبهری ڕۆژنامهکانیش  ،نموونهیهکی
ساده لهو سانسۆره ئهوهیه ئهگهر ووتارێک بۆ ڕۆژنامهی “ ئاوێنه “ بنێری
و بهرگری ل ه مارکسیزم بکهیت و ڕەخنە لە ڕەهەندیەکان بگریت هەرگیزاو
هەرگیزباڵوناکرێتەوە  .بهاڵم  ،ناوهکهت بگۆڕهو به ئیمێڵێکی تر بابهتێک بنێره
لهسهر قسهیهکی مهالکرێکار  ،لهسهر کۆبوونهوهی ئاغایەکی پشدەرو بیتوێن و
ڤیستیڤاڵی ئهم خێڵ و سوڵحی عهشایهریی ئهم هۆز  ،ئهوا نهک تهنیا بۆت باڵو
دهکهنهوه بهڵکو گرنگیهکی زۆریشی پێدهدهن .
ڕەگ��ی دژایەتی مارکسیزم لە ژێر ماسکی “ ئەنتی ئایدیۆلۆژیا “ بۆنی
مۆزەخانەیهکی لێدێت ک ه پڕ بێ له پهیکهری باغهو زانیاری فریودهر .بەاڵم ،
پێویستی ڕەهەندیەکان و ناسیۆنالیزم و ئۆپۆزسیۆن بە سەرخانی ناسنامەیەک
لە بواری فیکر و خیتابی سیاسی  ،ئەم ئیستیعارە درەنگ وەختەی بە سەریان
فەرزکردووە .
لە ئاستی جیهانیدا فایلە کۆنەکانی خەرمانی “ ئەنتی ئایدیۆلۆژیا “ لەسەدەی
بیستدا دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی . 1955ئەمە بەم مانایە نیە کە بەر لەم مێژووە
ئیشی بۆ نەکراوە  ،بەڵکو لەم ساڵەدا کۆنگرەیەکی گەورەی لە ئیتاڵیا بۆ ساز
کرا لە ژێر ناونیشانی ( چارەنوسی ئازادی) کە چەند سەد نووسەرو ڕۆشنبیرو
ناوە گەورەکانی ئەو دەمەی تیا بەشدار بوون  .بارودۆخی ئەو دەمە هەمووی
لە خزمەتی پف کردنی ئەم جۆرە لە ئەکتیڤیتی بوون  ،بۆ نموونە مردنی
(ستالین) و باڵوکردنەوەوئاشکرا کردنی بەشێک لە تاونکاریەکانی دوای ئەوەی
خرۆشۆف هاتە سەر دەسەاڵت  ،سەرکوتی ڕاپەڕینەکان لە بەرلین و هەندێ
پایتەختی تری ئەورپای ڕۆژهەاڵت لەو دەمەدا  ،له کۆی خۆیدا یارمەتیدەر بوون

کە ئەم کۆنگرەیە وەکو  -:نۆشینی بادەی سەرکەوتنی یەکجارەکی نەک تهنیا
بە سەر سۆڤیەت و مارکسیزم  ،بەڵکوبهسهر ههموو جۆرێک ل ه ئهندێش ه ک ه
عهدالهت خوازی لهخۆی گرتبێ .
له خیتابی کردنهوهی کۆنگرهکه ئارۆن ووتی (( :جهدهلی ئایدیۆلۆژی ل ه
زۆربهی کۆمهڵگهکانی ڕۆژئاوا نهماو خامۆش بوو ،مێژوش ئۆمێدهکان و “
شۆڕش “ ی نێو ئایدیۆلۆژیای بهرپهرچدایهوه))  .ئارۆن که ڕێکخهری سهرهکی
ئهم کۆنگرهیه بوو قۆناغهکهی به نێوی “ سهردهمی کۆتایی ئایدیۆلۆژی “ نێو
برد  .ئهم تهوژمه له نێو دونیای ڕۆشنبیرانی الیهنگرانی کاپیتالیزم درێژهی
بوو ،تا ڕووخانی دیواری بهرلین و تا گهیشته ((فۆکۆیاما)) ک ه بهشێکی زۆر
له دهستهواژهو تێرمهکانی ڕابردووی ئهم کۆنگرەیەی دوبارە کردەوە .
چارەنووسی ئەم کۆنگرەیە  ،ئەم تهوژم و بەرژەوەندیانەی دەیان کۆنگرەی وای
بەرپا کرد ههمیشه لهبهردهم حهقیقهتی ڕوداوهکانی مێژوو دهست وپێ سپی
بووه  .بهر له تێپهڕ بوونی  10ساڵ ئهم کۆنگره جیهانیه  ،خۆپیشاندانهکانی
 1968لهفهرهنسا  ،سهرکهوتنی شۆڕش له کوبا  ،بزوتنهوهی ماف ه مهدهنیهکان
له ئهمریکا  ،ههمووی یهک لهدوای یهک زهربهی کاریگهر بوون و دەریخست
ک ه سڕینهوهی دهستهواژهی “ ئایدیۆلۆژیا “ ل ه فهرههنگی سیاسیدا  ،قهتیس
ی
کردنی بیروباوهڕی عهدالهت خوازی به گشتی و مارکسیزم ب ه تایبهتی له ڕێگه 
نابوت کردن و زنجیر کردنی لە ژێڕ” ئایدیۆلۆژیا “ دا لهوه بهتاڵتره خۆی
تاسهر بگرێ .
نابووت کردنی ئایدیۆلۆژیا له ڕوکهشدا وا دێت ه بهرچاو که خواستێکی دژی
کڵێشهکاری و یۆتۆبیایه  .بهاڵم  ،له ڕاستیدا ههوڵێکه ک ه گروپێکی سهرداری
فیکری  ،یان میدیای چینێکی دهسهاڵتدار ( ب ه بهشی حاکم و بهو بهشهی ل ه
ئۆپۆزسیۆن ه ) بۆ له قالب دانی هێزێکی تری سیاسی  .تا له خیتابی سیاسی و
له نوێنهرایهتی کردنی ڕووداوهکانی نێو کۆمهڵگ ه ل ه بابهتی ( شۆرش  ،ڕاپهرین
) تهنیا خۆیان شهرعیهتی نوێنهرایهتی بهرێوهبردنی ئهم ڕوداوانهیان ههبێت
 .ب ه مانایهکیتر بنیات دیکاتتۆریهتی ئایدیۆلۆژی خۆیان له پاڵ دیکتاتۆریهتی
دهسهالت دژ بهو هێزو ڕێڕهوه فیکریه جیاوازانهی که بوونیان سەرئێشەو
دهردهسهریە بۆ ئیمتیازاتی ئهم گروپەی بە شوێن مانەوەی ئەبەدیە لە کورسی
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“ ئیلیەتە “ بەرزو تەقدیس کراوەکان  .ئهمه ههر ل ه بهڕیوهبهری ئاسایشێک
دهگرێتهوه تا ئهو ڕۆشنبیرانهی گاڵته با مارکسیزم دهکهن که گوای ه به دهردی
کۆمهڵگه ناخواو وهزنی نهماوه  ،کهچی ل ه بهینی ههر دوو نوسینێکدا ناتوانن
هێرشێک و تانەیەکی بهتاڵ و بێ بنەما نەکەن دژ به مارکسیزم .
ئاشنا بوون به مێژو ب ه پێشینهی تهوژمی ( ئهنتی ئایدیۆلۆژیا) له فیکری
یه بهم کهمپینهی
کۆنسێرڤهتیزمی ڕۆژئاوادا بۆیە گرنگە  ،چونکە پەیوەندی هه 
بهردهوامهی ڕهههندیهکان و ئهوانهی لهفهلهکی ئهواندا دهخولێنهوه  .کهمپینی
ڕهههندیهکان دژ به مارکسیزم ل ه یهک ڕستهدا  :جێ و شوێنی مێژوویی
وکۆنهپارێزی ئهوان نیشان دهدا لهم دونیایهی کە ئهمرۆ تێیدا دهژین  .ئهوان
بەشێکن لەو ئەندازیارو خەیاتە ئایدیۆلۆژیانەی کە پرەنسیبەکانی سانسۆر
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ له میدیای ئۆپۆزسیۆندا دیاری دەکەن .
سالڤۆ ژیژک لەسەر ئەم دیاردەیە (( دروست کردنی فۆبیا بەرامبەر ئایدیۆلۆژیا
)) بە نموونەو ئەزموونی ژۆرنالیستێکی چەپی ئیتاڵی دەست پێدەکا  .ئەم
ژۆرنالیستە ووتارێک دەنووسێ کە ووشەی “کاپیتالیزم “ ی تیا بە کارهێناوە ،
سەرنووسەری ڕۆژنامەکە پرسیاری ئەوەی لێ دەکا کە ئایا پێویستە ئەم تێرمە
بەکاربێنێ ؟ باشتر نیە وشەیەکی تری لە بابەتی ووشەی “ ئابوری “ لە
شوێنی کاپیتالیزم بەکاربهێنێ ؟ یەکێ لە خالەکانی ژیژک لە لێکۆڵینەوەکەی
بریتیە لەوەی وون بوونی تێرم و زاروەی ووشەی دیارکراو لە زمانی سیاسی
لە باری عەمەلیدا یانی سروشتی کردن و “ قبوڵ “ کردنی سیستەم  .هەوڵی
ڕەهەندیەکان بۆ قەدەغە کردنی “ ئایدیۆلۆژیا “ هەوڵێک نیە بۆ قەدەغە کردنی
هەموو ئایدیۆلۆژیەک  ،بەڵکو هەوڵە بۆ خاڵی کردنی ئەندێشەو فیکری سیاسی
لە کۆمەڵگەی کوردی تەنانەت لە بچوکترین نوزەی مارکسیزم و زاڵ کردنی
ئهفسانهو بۆشنامەی “ ئەنتی ئایدیۆلۆژیا “  ،کە فۆرمێکی تری سادەی
ئایدیۆلۆژیە  ،کە لە ئێستای ئەواندا تێکەڵێکە پێک هاتووە لە -:
لە هەموو قەوان و ڕیكاڵمه باوەکانی سەردەمی شەڕی سارد.
پشتگیریهکی زۆر جدی بۆ کاپیتالیزم .
ناسیۆنالیزم له بهرگی ئۆپۆزسیۆندا .
483

دین .
ئەم خاڵەی دوایی بە دورودرێژی دەچینە سەری  .سەرخەتی ئەم ئۆپۆرتۆنیزمە
تیۆریەی ئەوان لە چەند گۆشەیەکدا خۆی دەردەخ��ا کە مەریوان قانیع بە
هەوڵی سروشتی کردنی خۆنواندنەکان دین تیئۆریزەی دهکا  ،چونکه ( گۆڕان
وکۆمهڵ وبزوتنهوه پڕۆژهی هاوبهشیان ههیه)  .ڕێبین بە ئەزموونێکی شەخسی
و ئیمانداری و موسڵمان بوونی خۆی ڕێگەی بۆ دەکاتەوە  .بەختیار عەلیش
بە دوو شێوە دەیکا  :یەکەم  /بە نۆستۆلۆجیای عیرفانی  ،تێکەڵ کردنی
میکانیکی مانا مێژویەکانی “ سۆفی گەری “ لە گەڵ ئەو قەیرانە هەمیشەیەی
کە وجودی سیاسی “ دین “ لە کۆمەڵگە دروستی دەکا .
دووەم  /دادگا کردن و ڕەزیل کردنی مێژووی هەوڵدانی کۆمەڵگە بۆ بوون بە
بەشێک لە الیەنە پۆزەتیڤەکانی مۆدێرنە.
بەشێکی بەرچاوی ئەم نووسینە وەاڵمە بەم ئۆپرتۆنیزمە فیکریە.
شۆڕش
نکۆڵی لە ڕێکخستن  ،له پایە چینایەتیەکان  ،خورافە ڕیزکردن دژ بە مارکسیزم
و تێروانین وتێزە فیکریەکان لەسەر شۆڕش هەموو ئەو خااڵنەن کە ڕەهەندیەکان
بە پەشۆکاویەکی زۆرەوە هەم لە ڕابردوو هەم لە ڕوداوەکانی  2011زۆر
بەخەستی کردیان بە پیشەی نووسینەکانیان.
کەم شۆڕش هەیە لە مێژوودا  ،یەک تێڕوانینی سیاسی تاقانە  ،یان یەک
ئاسۆی کۆمەاڵیەتی و سیاسی وچینێکی دیاری کراو بەسەریدا زاڵ بووبێ .
نزیکترین بەڵگە شۆڕشی ئێستای میسرە  ،کە لە کاتێکدا سوپا و چینی
دەسەاڵتدار دەڵێ ( شۆڕش تەواو بوو) چینی کرێکار لەمیسر دەڵێ تەواو
نەبووەو ڕۆژی  2010/07/09سەدان هەزار کرێکارو گەنجان و هەژاران
مەیدانی (تەحریریان) گرتەوە .
ئاسۆ جیاوازه کۆمهاڵیهتیهکان له ئان و ساتی دەست پێکردنی شۆڕش لە
هارمۆنیهتێکی کاتیدا لهبهرامبهر ئامانجێکی هاوبهشدا بهناچار ڕهنگ ه وێستگهیهک
و دوان ب ه یهکهوه ببڕن  .دواتر دوای گهیشتن بهم ئامانجە دیاریکراوە  ،یان ل ه
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حاڵهتی نەگەیشتن وشکست لە نیوەی ڕێدا  ،ئینجا دوور کهوتنهوهو تهنانهت
دژایهتیش نێوان ئەم بەرژەوەندە چینایەتیانە دهست پێدهکات.
له تونس و له میسر  ،له خۆپیشاندانهکانی سلێمانی  ،کهسایهتیه جیاوازو
سەر نە بەرژەوەندی سیاسی دههاتن لە هەمان مینبەردا خیتابیان دهدا .
ئهوانهی ووتاریان دهنووسی ل ه سایتهکان  ،یان ئهو ژۆرنالیستانهی دیمهنکانیان
دهگواستهوه  ،یان کامیرای مۆبایلهکانی دهستی خۆپیشاندهران  ،یان ڤیدیۆی
نێو الپهڕهکانی سایتی ( )Face bookههمووی ل ه گۆشهنیگای جیاوازهوه
به شوێن زهق کردن ودهرخستنی گۆشهیهک بوون لەسەرەتای گۆڕانکاریهک .
ئەم زەق کردنەوەیە چ خۆبەخۆیی و ڕێکەوت ئەنجام درابێ یان بە بەرنامە ڕێژی
کرابێت  ،ههمووی لەهەوڵی ئەوەبوون پارچهکانی ڕوداوێکی گهوره بە جۆرێک
لەچاوهڕوانی و ئاسۆی سیاسی جیاواز لول بدهن .
فهرامۆش کردنی ئهم ڕاستیه سادهی ه  ،نهخوێندنهوهی مێژووی بهر له ڕووداوی
شۆڕش بۆ نموونه میسر ،نهبوونی زانیاری و سهپاندنی شیکردنهوهی” دڵخوازانه”
که لهگهڵ چوارچێوەیەکی فیکری دیاری کراو بگونجێت  ،گرنگترین سیمای
مامهڵه کردنی تیۆریانەی ڕەهەندیەکان بوو  .ئافات لەم مامەڵەیە تەنیا
ئەنجامگیری تیۆری نەبوو  ،بەڵکو تراژیدیای نەبوونی ( زانیاری ) بوو لەسەر
ڕووداوەکان و لەسەر ووالتەکان و تەنانەت نەبوونی ئاشنایەتیەکی زۆر پێویست
دەربارەی مێژووی کۆمەڵگەی بە گشتی و کۆمەڵگەی ئەو وواڵتانەی شۆڕشی
لێکرا بە کوردستانیشەوە .
بۆ چوونه ناو تێزهکانی ئهم ماوهی ڕابردووی ڕهههندیهکان  ،لهم نووسین ه
ب ه بۆچوونهکانی ئاراس فهتاح دهست پێدهکهم له ووتاری (سەرەتایەک بۆ
قسەکردن لەسەر شۆڕش)  .له یهکهم پهرهگرافدا دهڵێ -:

مۆدێلی مارکسیزم دەبێت بە نموونەیەک بۆ بەرپاکردنی “شۆڕش” .لە مێژوودا
نموونەی ئەو کۆبوونەوانە زۆرن کە ھەندێک خەباتگێڕ لەشوێنێکی نھێنی ،لە
ناوچەی دووردەستی دەسەاڵت بێت یان دەرەوەی واڵت ،کۆدەبنەوە و بڕیاری
ھەڵگیرسانی خەباتی چەکداریی دەدەن)) بڕ
تراژیدیای خاڵی بوون لە لۆژیک  ،لە نێو ئەم پەرەگرافە ئەوەندە قوڵە کە
کەسێک بیەوێ ڕەخنەی لێ بگرێ نازانێ لە کوێوە دەست پێبکا ؟ لەوەوە
دەست پێبکەین کە ئەم پهرگرافه چەندە بێ سەوادە لە مێژووی مرۆڤایەتی بە
گشتی ؟ یان لەو بوختانە دەست پێبکەین کە بە ناوی مارکسیزمەوە دەکرێ
 ،یان لەو ئەنجامگیریە دەست پێ بکەین کە دەڵێ شۆڕش “ بڕیار “ نیە ؟
ههر ل ه ڕستهی یهکهمدا به تۆنی حیکمهتێکی دابڕاو له (زهمهن و زانیاری)
ئاراس پێمان دهڵێت “ شۆڕش بڕیار نییه“! ئهم ڕستهی ه بهر لهههموو شتێک
 ،نوێنهرایهتی ههژاریهکی قوڵ و بێ سنووردهکا له شێوازی خستنه ڕوو .
چونکه کێشهی سهرهکی ئهم دۆخهی (شۆڕش) دێنێته پیشهوه بهر لهوهی ل ه
ئاستی “ بڕیار” ی تاکێک یان گروپێکی دیاری کراو بێت  ،ڕوویەکی تەقینەوەی
قهیران ه گهورههکانی کۆمهڵگهیه لە چوارچێوەی ڕووداوی سیاسی بە وجودی
هێزی کۆمەاڵیەتی .
شۆڕش بهالی کهمی لهبواری ههره ههست پێکراوی خۆیدا  ،پێویستی ب ه
بیرتیژیهکی قوڵ نییه بۆ ئهوهی دهرک بکهین که بریتی ه ل ه قهڵشت بوونی ئهو
چوارچێوه کۆمهاڵیهتی و سیاسیه که “ ههمووان “ به زۆرل ه ژێر سیستهمێکی
سیاسی  -ئابووری ب ه یهکتر گرێ دهدات  ،نموونەی سادهی ئهمهش دەستەواژەی
“ گەل “ه کە خاڵی دەبێتەوە لەو مانا پیرۆزەی کە بتوانێ شۆڕشگێڕان و
دەسەالتدارن ی سەر بە هەمان میلەت وەکو جاران بە یەک جۆر ل ه خیتابی
سیاسی گرێ بدا .

((شۆڕش بڕیار نییە .شۆڕش نە بڕیارێکی عەقالنییە و نە کردەیەکی ناعەقالنی
 .تێگەشتنێکی ھەڵەیە گەر ئێمە شۆڕش بە “بڕیار”ی كەسێک یان گروپێک
یاخود حیزبێکی پێشرەو(ئەڤانگارد) تێبگەین .دیارە سەرچاوەی سەرھەڵدانی
ئەم تێگەشتنەش دەربارەی شۆڕش ،ئایدیۆلۆژیای مارکسیزمە .ھاوکات لەگەڵ
سەرھەڵدانی خەباتی چەکداریی ڕزگاریخوازانە بە ڕابەرایەتی حیزبێکی پێشڕەو،

خاش بوونی ئهم چوارچێوه پیرۆزانە له ئهنجامی فشاری کۆمهالیهتی  ،ئابوری ،
سیاسی دروست دهبێت  .که ڕهگهکانی له زهمهن و ژیانی پێش ڕوودانی شۆڕش
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دای ه  .ههر له پهیوهندی دیالیکتیکانهی ژیان و ڕهگەکانی بهر له شۆڕشیش ه ک ه
قهزاوهتی “ شۆڕش بڕیاره یان بڕیار نییه “ دهتوانێ پرسیارێک بێ ئهرزش
پهیدا بکات و ڕووی ئەوەی هەبێت بخرێتە ڕوو.
له ڕوانگهی مارکسیزمهوه “ بڕیار” ی شۆڕش کردن سهروبهندی به بارودۆخی
مهوزوعیهوه ههی ه  ،ههر له وێشهوه بڕیاری تاکێک ل ه ههڵگیرساندنی شۆڕش ل ه
وواڵت و جوگرافیایهکی دیاریکراو لێکدهدرێتهوه  .ئەم تێڕوانیەنەی مارکسیزم
زۆر بە ووردی جێ و شوێنی هێشتۆتەوە بۆ هەموو ئەو بارودۆخانەی کە بێجگە
لە فاکتەکانی ( ئابوری  ،سیاسی  ،کۆمەاڵیەتی ) بزوێنهریتریش ل ه بابهتی
( ڕۆڵی تاک)ی دیاریکراو دهشێ کاریگهر بن بهسهر وهرچهرخان و ڕووداوە
گەورەکانی مێژوو .
بهالم  ،ئهم شوێن کردنهوهی ه ل ه ڕوانگهی مارکسیزمدا :ناتوانێ له دهرهوهی
تواناو بواره فهراههم کراوهکانی مێژودا باز بدا  .ئهم شوێن کردنهوهیه له ژێر
تایتڵ یان کۆنسێپتی (ڕۆڵی تاک لە مێژودا) بهشێکه ل ه شی کردنهوهکان و
مامهڵهی مارکسیزم له گهڵ سیاسهت و مێژوو  .ئەم شوێن کردنەوەیە بۆ ڕۆڵی
تاک لە مێژودا  ،له باری عهمهلیدا ڕەگێکی زۆر قوڵی لە بەروبەمی نهبهردیهکانی
مێژووی مرۆڤایەتی هەیەو دەگەڕێتەوە بۆ دەیان سەدە بەر لە دایک بوونی خودی
کارل مارکس و مارکسیزم  .بهاڵم  ،مارکسیزمیش لە چوارچێوەی تێگەیشتن
و لێکدانەوەکانی خۆی مامەڵە لە گەڵ ئەم جەدەلە دێرینەی ڕۆڵی تاک دەکا.

 1896ساڵ بهر له دایک بوونی مارکسدا ( ،سپارتاکۆس) ل ه شۆڕشی
کۆیلهکان کوژرا  .سپارتاکۆس ل ه گروپێکی  3کهسیهوه ب ه بڕیارێکی “ شهخسی
“ دهستیان به یاخی بون و شۆڕش کرد  .زهمینهی کۆمهاڵیهتی و ژیانێک ک ه
سپارتاکۆس و هاوڕێکانی و سهدان ههزار کۆیلهی ئهو دهمه تیادا وێران ببوون ،
ههمووی پاڵنهری مهوزوعی بوون  ،ک ه وهک بنهڕهترین سیفهتی سروشتی مرۆڤ
ڕەنگ بداتەوە له کارهکتهرو شێوازی بینینی دونیاو ژیان لهالیهن سپارتاکۆس
ولیدهرهکانیتر.
شێوازی بینی دونیاو حاڵی بوون له ژیانی واقیعی یان ب ه تهعبیرێکیتر (جیهان
بینی) ههموو کۆیلهکان و هاواڵتیانی پله سێی ئیمپراتۆریهتی یۆنانی کۆن ب ه
شێوازی جیا هاوبهش بوون له چهند خاڵێکی سهرهکیدا  .بهاڵم  ،سهرهڕای
ئهم ڕاستیه مهرج نی ه ههر ههموویان ههمان ڕێژهی ئامادهگی له کارهکتهریان
حازر بووبێت بۆ ئهوهی بتوانن  “ -:بڕیار “ ی یاخی بوون بدهن ب ه دهست
پێکردن ل ه خۆیانهوه .
بۆیه کاتێک سپارتاکۆس و گروپ ه  3کهسیهکه “ بڕیار “ ی یاخی بوون دهدهن
و شۆڕش دهست پێدهکهن  ،ئهم ساغ بوونهوهو ئهم بڕیاره دهبێته “ بزوێنهرێک
“ که خێرایی و ئامادهگی کۆیلهکانیتریش وهکو چینێک تهکان پێبداو شۆڕش
دهست پێبکات  .به پێچهوانهی حیکمهتی میکانیکیانهی ئاراس فهتاح ،
شۆڕش دهکرێ “ بڕیار”ی تاکێک یان گروپێک بێ  .ههروهها به پێچهوانهی
تۆمهتهکانی ئهو دژ به مارکسیزم  ،بریاری شۆرش کردن ڕهگی له مێژویهکی زۆر
دێرین دایه  ،چونک ه ستهمکاری ههبووهو ڕیشهی شۆرشیش هاوجووت ه ل ه گهڵ
ڕیشهی ستهمکاری ل ه مێژووی پهیدابوونی شارستانیهت لهسهر ئهم گۆی زهویه.

قوڵیی نهخۆشی “ ئهنتی مارکسیزم “ ل ه دونیای ڕۆشنبیران ب ه گشتی و
ڕهههندیهکان ب ه تایبهتی  ،وای کردووه بهخشینهوهی تۆمهت و بارکردنی بهسهر
مارکسیزم پیشهیهکی ئاسان و بێ دهردهسهری بێ و کڕیاری زۆره  .ههر لهبهر
ئهم خوهشه ئاراس “ ئایدیۆلۆژی مارکسیزم “ ب ه سهرچاوهی تێگهیشتنێک
دهزانێ ک ه ڕهنگه تهنیا له زهینی ئەودا هەبێت  .چونکه بهر له پهیدا بوونی
مارکس و مارکسیزم  ،تهنانهت بهر ل ه پهیدا بوونی ههر فیکرهیهک که نوتفهیهک
بیری سۆشیالیستی تێدا ههبووبێت “ شۆڕش “ له پاڵ دهیان زۆرانبازی فره
ڕهنگ و نهبهردیهکانی کۆمهڵگهی مرۆڤایهتی خۆڕسکترین دیاردهی کۆمەاڵیەتی
و سیاسی ژیانی مرۆڤ بووه .

هەر لە هەمان ووتاردا لە درێژەی تۆمەت دژ بە مارکسیزم  ،ئاراس فەتاح
دەڵێ :
(( ئەوە مارکسیزم بوو وەکو ئایدیۆلۆژیایەکی ڕادیکاڵ ویستی کات و شوێن
بۆ شۆڕش دیاریبکات و بیکات بە حەتمییەتێکی مێژوویی .مارکسیزم یەکەم
ئایدیای شۆڕشگێڕیی بوو کە ستراتیژی ئەوە بوو شۆڕش زووتر لەکاتی خۆی
بەرھەمینھێنێت و ئەو شوێنەش دیاریبکات کە دەیەوێت تیایدا بەرپایبکات.
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واتە بەشێوەیەک ھەڵسوکەوت لەگەڵ شۆڕشدا وەک ئەوەی شتێکە کە دەکرێت
دروستبکرێت ))

شێوازانە هەم شێوازی تر کە هێشتا پیادەنەکرابێت هەمووی ڕێ ی تێدەچێت
پیادە بکرێت .
خوێندنەوەی مارکس بۆ ئامادەگی هەردوو چینی بەرامبەر  ،بەر لە “ تیۆری
“ لە هێزی سیاسی و ڕێکخراو بووندا سەرچاوە دەگرێ  .بە پێچەوانەی ئەم
تۆمەتە بێ ناوەڕۆکانە  ،مارکس بەیانیەک لە خەو هەڵنەساوە نەسیحەتی خەڵك
بکاو بڵێ با شۆڕش بکەین ! بەڵکو کاتێک هەستی کردبێت تەوقیتی شۆرش
گونجاو نیە  ،نەک لەبەر ئەوەی خۆی قەناعەتی پێنەبووە  ،بەڵکو لەبەر ئەوەی
هەستی کردووە بە زیان و شکستی چینی کرێکار تەواو دەبێ  ،هەڵوێستی
ئەوەبووە کە هێشتا ئامدهکاریهکانی بارودۆخەکە زەمانەتی سەرکەوتن ناکا ،
ئەمە هەڵوێستی مارکس بوو بەر لە دەست پێکردنی کۆمۆنەی پاریس  ،ک ه
دواتر پێشبینی و خوێندنهوهکانیشی ڕاست دهرچوون .

ئەوەی تۆزقاڵێک شارەزایی لە نووسینەکانی مارکسەوە هەبێ  ،ڕێگە بە خۆی
نادات تۆمەتی لەم بابەتە ڕیز بکات  .دیاری کردنی شوێن ! دیاری کردنی کات !
ئەم دەستەواژانە ئەگەر ئاوا بە موجەرەدی و دابڕاو بخرێنە بەردەم خوێنەر زۆر
کاریکاتۆری خۆ دەنوێنن  ،جا نەک تەنیا بدرێتە پال مارکسیزم بەڵکو بدرێتە
هەر ئیدەیەکی تری سیاسی .
هەموو فەلسەفەی مارکسیزم لەسەر پراکتیک بەندە  .شەخسی مارکس بە
قەدەر کات تەرخان کردنی بۆ فەلسەفە  ،خۆی تەرخان کردبوو بۆ الیەنی
سیاسی وپراکتیکی ئەم فەلسەفەیە ( .حەتمیەتی مێژوو) لە پەیوەندیەکی
ئۆرگانیکیدایە لە گەڵ پراکتیکی سیاسی هەردوو چین  ،چینی کرێکار و چینی
سەرمایەدار  .ئەگەر چینی کرێکار شۆڕش نەکا  ،ئەگەر شۆڕشی کردوو نەیتوانی
پارێزگاری لێبکا (وەکو ئەزموونی شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە ڕوسیا) حەتمیەتی
مێژوو قسەیەکی بەتاڵ دەردەچێ .
لەهیچ گۆشەیەکی فیکری مارکسیزمدا نەهاتووە کە کاپیتالیزم ( به بێ خهبات
و شۆڕش) لە چاوەڕوانی ڕوخانی خۆیەتی ! کە ڕۆژی ڕووخانەکەی هات دەڕوا
لەبەر خاتری حەتمیەتی مێژوو ! مارکس ئەم تێڕوانینەی نەبووە  ،چونکە
تێگەیشتنی مارکس لەو چینە کۆمەالیاتیانەی لەگەڵ مانەوەی کاپیتالیزمن زۆر
قوڵ و واقیعیە .
مارکس ئەم تێگەیشتنە میکانیکیانەی نەبووە  ،چونکه ئهم سیستهم ه بە هەر
نرخێک بێ تا مردن بەرگری لە مانەوەی خۆی دهکا  .کە بەڵگەی دووشەڕی
جیهانی و دەرزەنێکی بێ شومار لە شەڕی ئیقلیمی  ،زاڵ کردن و قانوونی
کردنی باڵی ڕیفۆرم لە نێو بزوتنەوەی کرێکاری لە بڕگەیەکی مێژوودا ،شوێن
کردنەوە بۆ (سۆشیال – دیموکراسی) لە ئەوروپا  ،مل دان و قبوڵ کردنی
مۆدیلی  Welfare Stateبۆ نزیکەی نیو سەدە  ،هەمووی لە کۆی خۆیدا
پراکتیکی سیاسی چینی دەسەاڵتدار بوو  ،کە لە ئاستی جیهانیدا بەڕێوەی
برد بۆ بەهێز کردنی فاکتەکانی مانەوەی سیستەم  ،کە بە دڵنیایش هەم ئەم

لهو خوێندنهوانه ک ه ڕهههندیهکان کردیان بۆ شۆڕش له میسرو تونس
خوێندنهوهیهکی “ دڵخوازانه “ بوو بۆ جێگیر کردنی یهک وێنهو یهک ئهلگۆ
له شۆڕش  .ئهلگۆیهک ک ه بهکهڵکی ڕهههندیهکان و بهشێکی زۆر ل ه چینی
ناوهڕاست دێ له کۆمهڵگهی کوردی بریتیه له تهجرید کردنی شۆڕش ل ه ههموو
پایه واقیعی و زانستیهکانی خۆی  .نزیکترین وێنهش که دهتوانێ ئهم ئهلگۆی ه
دروست بکا  ،پیرۆز کردنی ڕهگهزی خۆبهخۆیی و ناڕێکخراوی نێو شۆڕش ه ،
له گهڵ زووم کردنی یهک گۆشهی خۆدهرخستنی شۆڕش ک ه بهکهڵکی تیئۆریزه
کردن بێت .ئینکاری کردن له بوونی “ ئایدیۆلۆژیا “ له شۆڕشهکانی میسر،
ئینکاری کردن بوو له مێژووی  30ساڵی کۆمهڵگهی ئهم وواڵته  .ئامانجی
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شۆڕش ڕووداوێک نیه ک ه له ئیمکان وئیرادهی مرۆڤهکان نهبێ بهرنامه ڕێژی
و ستراتیژی بۆ دابنێن  .شۆڕش ههیجانێکی ڕاگوزهر نیه به سودفه تووشی
کۆمهڵگه بێت  .بارودۆخی کۆمهڵگ ه ههر ل ه قهڵشت بوونی چینایهتی تا
سهرکوتی سیاسی  ،هۆشیاری و ئاسۆی هێزه کۆمهاڵیهتیهکان و ئامادهیی
چینهکان ههمووی ڕێڕهو و دهست پێکردن و کۆتایی (بهسهرکهوتن یان شکست)
ی شۆڕش دیاری دهکهن .

ئهم ئینکاریه سڕینهوهی ڕاستی ه گرنگهکانی ڕوداوێکی گهوره بوو  ،نهبادا
ئهم ڕاستیانه ڕۆڵ ببینن له دروست بوونی هێڵێکی ڕادیکالتر له دهرهوهی
تێگهیشتنهکانی ئهوان .
شۆڕش نهک تهنیا دهکرێ “ بڕیار” بێ  ،خاوهن ئایدیۆلۆژیاو ڕێکخستن بێت ،
بهڵکو دهکرێ “ پێشبینیش “ بکرێت  .ڕاستی ه گرنگهکانی شۆڕشی میسر درێژ
کراوهی قهیرانێکی قوڵی ئابوری – سیاسی بوو ک ه نهک تهنیا بواری پێشبینی
شۆڕشی فهراههم کردبوو  ،بهڵکو لە 10ساڵی دواییدا ڕووبەڕوبونەوەی کۆمەڵگە
و ڕژێم  ،ڕاهێنان و پڕۆڤەیەکی واقیعیی شۆڕش بوون لە ژیانی ڕۆژانەدا.

هەمەالیەنەی گەندەڵی ل ه هەموو بوارەکانی ژیاندا  .ئەمانە هەمووی لە کاتێکدا
بەڕێوە دەچوو کە خەڵک هیچ متمانەیەکی بە ڕژێم نەمابوو لە جێ بەجێ
کردنی چاکسازی  .وواڵت لەچەشنی بەنزین چاوەڕێ ی بریسکەیەک بوو تا
گڕ بگرێ  .لە کتێبەکەم ووتم ئەم بریسکەیە نە لە ئیسالمیەکانی ئیخوان ،
نە لە ئۆپۆزسێۆنی ئیجازە پێدراو نایەت چونکە ئەمانە شۆڕشگێڕ نین  ،بە
پێچەوانەوە ئەم بریسکەیە لە شوێنێکەوە دێت کە لەوانەیە کەس چاوەڕوانی
نەکات ...پێشبینیەکەم هاتە دی و ئەم شوێنە چ��اوەڕوان نەکراوە تونس
دەرچوو)) .

کردنی ( نان) ب ه دروشم لهیهکهمین خۆپیشاندانه خوێناویهکانی  2009دا
دهستی پێکرد  ،ماوهیهک بهر لهبهر دهست پێکردنی ئهم خۆپیشاندانانه ،
مێژوو نووس و موحهلیلی سیاسی بهریتانی جۆن برادلی
 JHON R.BRADLEYله میسر دیپۆرت کرای ه بهریتانیا  ،لهبهر
ئهوهی دوای چهند ساڵێک مانهوهی له میسر کتێبی INSID EGYPIT
باڵوکردهوه  ،کە تایتڵە سەرەکیەکەی بریتی بوو لە (دەوڵەتی فیرعەونەکان
لە لێواری شۆڕشدا )  .بە پێچەوانەی میسۆدی ئیش کردنی ئۆپۆرتۆنیستانەی
ڕەهەندیەکان لەسەر بابەتی شۆڕش  ،برادلی زۆر بەووردی و ئەمانەتی ئەکادیمی
ئیشی لەسەر تێگەیشتن لە قەیرانی ئەم کۆمەڵگەیە کردووە  .ئەم نووسەرە
دوای سەرکەوتنی شۆڕش لە میسر گرنگیەکی زۆری پەیدا کردەوەو لە سەر
هڵبژاردنی تایتلی کتێبەکەی کە پێشبینی شۆڕشی کردووە  ،ئەو پرسیاری
ئەوەی لێکرا :کە ئایا ئەمە خۆزگە بوو یان پێشنیار بوو یان باوەر بوو کە ئەو
دوو ساڵ زووتر ئەم پێشبینیانەی خستە ڕوو؟
برادلی لە وەاڵمدا دەڵێ  (( -:لەم سااڵنەی دوایدا زۆربەی ژیانم لە گەڕەکە
هەژارنشینەکانی ئەوێ بەسەربرد  ،کە شوێنی هاواڵتیە میسریە سادەکانە ،
وەکو ئەوان بە زمانی عەرەبی و بە لەهجەی میسری لە گەڵیان دەدوام  .من
شایەد بووم لەسەر  :وێران بوونی کۆمەڵگەی میسر  ،درەندەیی و سەرکوتی
ڕژێم  ،فراوان بوونی جیاوازی نێوان چینی هەژارو دەوڵەمەند  ،نشین بوونی
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مانی و ئایینی مانی
پەروین مەحمود وەیسی
خوێندکاری دکتۆرا -ئەڵمانیا
ئایینی مانی یهکێك له ئایین ه كونهكانی ناوچهی ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست ه
كه ڕهنگه لهكومهڵگهی كوردهواریدا كهمتر ناسراو بێت و كهمتر بایهخی
پێدرابێت .بهپێچهوانه ،لهجیهان ی خۆرئاوادا سهبارهت بهمانی و ئابینهكهی
تویژینهوه ی زۆر كراوه.
مانی ( 277-216ز) دامهزرێنهری ئایینی مانهوی بوو .ئهم ئایینه ل ه
سهدهی سێ و سهرهتای سهدهی چواری زایینی ب ه خێرایی باڵو بۆوه.
مانهویی ه ت ل ه ڕۆژههاڵت تا هیند و چین و ل ه ڕۆژئاوا تا سوریا ،میسر،
باكووری ئافریقیاو ئیسپانیای گرته بهر .چهند سهده دواتریش یانی ل ه
سااڵنی  763زایینی تا  ،840ئویغورهكان ئهم ئایینهیان وهكو ئایینی
ڕهسمی واڵت ههڵبژارد.
سهبارهت به مانی و ئایینهكهی زۆر نووسراهوه لهبهر دهسته .ههر لهسهرهتای
پێكهاتنی مانهوییهت ،نووس هران دهستیانكرد ب ه لێكۆڵینهوه سهبارهت بهم
ئایینه .مانهوییهكان خۆیان زۆر ههوڵیاندهدا تا ل ه ڕیگای نووسینهوه،
ئایینهكهیان باڵوبكهنهوه .لهبهرانبهریشدا ،دوژمنانیان ههوڵیاندهدا ل ه ڕیگای
نووسین ڕخنهیان لێبگرن .تا پێش سهدهی بیستهمی زایینی نووسراوهكان به
سێ دهست ه دابهش دهبوون 1- .نووسراوهكانی مانی خۆی و هاوڕێیانی2- ،
نووسرانی دژ به مانی و مانهوییهت 3- .نووسهرانی بێالیهن .تا پێش سهدهی
ههژدهی زایینی بهشێك ل ه نووسهرانی مهسیحی ،زهردهشتی و موسڵمان
به توندی ڕهخنهیان ل ه مانهوییهكان دهگرت .بهاڵم بهشێكیش ل ه نووسهره
عهرهبهكان و ئێرانیهكان .به بێالیهنگری و زانستیان ه سهبارت به ئایینی مانی
دهیاننووسی .نووسهران ب ه زمانی عهربی ،سریانی ،توركی كۆن ،التینی و
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یۆنانی دژی مانی دهیاننووسی .ئهگهرچی ناوهڕۆكی زۆربهی ئهم نووسینان ه ل ه دژایهتی ل ه
گهڵ مانی و مانهویت بوو ،بهاڵم ئهمه خۆی ل ه الیهكهوه زانیاری باشی دهخست ه بهر دهست
خوێنهران و له الیهكی دیكهشهوه ئهوه ی ڕادهگهیاند كه مانهوییهت وهكو ئایینێك توانیبوو ی
جیگای خوی ل ه دونیای ئهو كات ه بكاتهوه.
یهكێك له سهرچاوه گرنگهكان نووسراوهكانی ئاوگوستین ( )340-354ب ه زمانی التینیه.
ئاگوستین خۆی یهكێك له پیاوه گهورهكانی ئایینی مهسیحی بوو ل ه سهدهی چوار و پێنجی
زاینی .ئهو له سهرهتای الویدا بڕوای به مانی هێنا ،بهاڵم دواتر بوو به دژ ی مانی .ئهم زانایه
سێزده كتێبی ڕهخنهیی سهبارت به ئایینی مانی نووسی.
ل ه ناو نووسهرانی یۆنانی ،ئالكساندر لیكوپۆلیتانوس Alexander Lycopolitanus
فهیلهسۆفی سهدهی چواری زاینی ،شایانی باسه .ئهم فهیلهسۆفه نوسراوهی ڕهخن ه ی زۆری
سهبارهت به مانی نووسی.
ابن الندیم لهنێو كتێبی (الفهرست) و ئهبوو ڕهیحانی بیروونی ل ه كتێبی (االپار الباقیه عن
القرون الخالیه) و ڕسال ه ی (افراد المقال فی امر الڤالل) زانیاری بهنرخیان سهبارهت به مانی
دای ه دهست.
ل ه سهدهكانی  18و  19زایینیدا زانا ئهوروپییهكان بهشێوهیهك ی سهربهخۆ ب ی دژایهتی
یان الیهنگری ل ه ئایدۆلۆژیای مانی ،كاری زانستیانهیان ل ه سهر ئهم ئایین ه ئهنجامدا .ههندیك
نووسهر ی تر ی وهكو
de Beausobre 1734-1739 : Hostroire critique de Manichée
et du Manichéisme
G.Flügel 1862: Mani, seine Lehre und seine Schriften
�Konrad Kessler1889: Mani. Forschungen über die manis
chäische Religion
و هێندێ نووسهری دیك ه کتێب و لێكۆڵینهوهیان له سهر مانی ل ه چاپ دا .
زانیاری سهبارهت به مانی ل ه سهرهتای سهدهی بیستهم ب ه كهشفیاتێك كه ئاكادمی بهرلین
 Preussischen Akademie der Wissenschaftenل ه چوار سهفهری
زانستیان ه ل ه نێوان سااڵنی  1902تا  1914كه بۆ توركستانی چین ئهنجامی دا ،زۆر
پهرهی گرت .ل ه ناوچهیك به ناوی تورفان له باكور ی خۆرئاوا ی چیندا كۆمهلێكی زۆر
گهورهی دهستنوس ی تایبهت به سهدهكانی سێ ی زایینی و دواتر پهیدا بوو .ئهم دهستنوسانه
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ههموو گوێزرانهوه بۆ زانكوی بهرلین ل ه ئاڵمانیا .بێجگ ه لهم سهرچاوان ه له سالی 1930
زاینی كهشفێكی گهورهی دیكه ڕویدا .چهندین دهستنوسی به زمانی قبتی له میسردا
دوزرانهوه كه ناردران بۆ ئالمانیا و هێندێكیشیان بۆ بهریتانیا .نووسهرانی دهستنووسهكان
یارانی نیزیكی مانی بوون.
تاكوو ئیستا زۆرێك ل ه ئهم دهستنوسانه كاریان له سهر كراوه و له چاپ دراون .بهشێكیان
ب ه فونهتیكی التین نوسراونهتهوه و ترجم ه كراون .دهستنوسهكان به چهند زمانی ناسراو
به زمان ه ئێرانییهكان وهكو فارسی ناوهڕاست یا پههلهوی ،پارتی ،سوغدی و خوارهزمی
نووسراون .ههروه ها بهشێك له دهست نووسهكان به زمانی ئارامی كۆن ،قبتی و چینیین.
زمانناسانێ وهكوو ;F. W. K. Müller; W.B.Henning; F.C.Andreas
;Mary Boyce
 Werner Sundermann; Le Coq; P.Pelliotو كهسانی دیك ه كاری
زمانهوانی زۆریان ل ه سهر ئهم دهستنووسانه ئهنجام داوه .ههروهها چهندین كۆنگره بۆ
تویژینهوه ل ه سهر ئایینی مانی و ناوهڕۆكی دهستنووسهكان ڕێكخران .تاكو ئهمڕۆ ئیشكردن
ل ه سهر ئهم كۆمهڵ ه دهستنووس ه بهنرخ ه كۆتای ی نههاتووه.
***
كهسایهتی مانی
سهبارهت ب ه كهسایهت ی مانی دهزانین كه له سالی  216زایینی له بابول ،ناوچهی
میزۆپۆتامیا ،له دایكبووه .باوكی خهڵكی ههمهدان بووه و دایكیش ی له خانهدانی ئهشكانی.
دایك و باوكی مانی پێش له دایكبوونی مانی ،ڕۆیشتوون بۆ بابل و له تیسفون نیشتهجێ
بوون .ل ه سهردهمی حكومهتی شاپوور(  270-240زاینی) ،پاشای ساسانی ،مانی به
ئازادی توانی بیرو ڕای خۆی باڵو بكاتهوه .سهرچاوهكانی مانی و یارانی باس لهوه دهكهن
كه چهند كهسێك ل ه بارهگای شاپوور ،بڕوایان به مانی هێنابوو.
مانی بۆ پهرهدان به ئایینی خۆی ،یارانی نزیكی به ڕۆژههاڵت و ڕۆژئاوای ئێرانی ئهو سهردهمه
ك بوون به زمانی ئهو شوێن ه دهیاننووسی .تهنانهت
دهنارد .مانی و نزیكهكانی ل ه ههر كوێی ه 
بۆ شهرحكردنی ئایینهكهیان ل ه ناوی خواوهندو كهسایهتیی ه ناسراوهكان كهڵكیان وهردهگرت.
بهم جوره نیشانیاندهدا كه بۆ ئایینهكانی دیك ه ڕێز دادهنێن.
مانی خهتێكی تایبهتی له سهر بناغهی خهتی ئارامی بۆ نوسراوهكانی دروستكرد و خۆی
و یارانی ئهو خهتهیان بۆ ههموو نووسراوه ئێرانییهكان به كاردههێنا .ئهم خهته ناسراو به

خهتی مانهوییه ( .)Manicheanخهتی مانهو ی به پێچهوانهی خهتی پههلهوی زۆر ب ه
ئاسان ی دهخوێنرێتهوه.
مانی وێنهكێشكی زۆر پایهبهز بوو تا ئهو ڕادهیهی كه ل ه ئهدبیاتی ئێرانیدا زۆرتر وهكو
وێنهكێش ناسراوه تا پێغهمبهر .مانی و مانهویهكان كتێبهكانیان پڕ دهكرد ل ه وێن ه ی جوان
و به خهتێكی پاراو نووسینهكانیان دهنووسی .خهتی مانهوی ن ه تهنیا خزمهتێكی گهوره ی
پێشكهش ی مرۆڤایهت ی كرد لهو سهردهمهدا ،بهڵكو ل ه سهدهكانی دوایی و تا ئهمڕۆش
یارمهتیدهر بووه ب ۆ خوێندنهوهی نووسراوهكانی پێشوو كه به سهختی دهخوێنرێنهوه .ههولی
مانی بۆ نووسین ،زهردهشتیهكانی ئهو سهردهمهشی هاندا كه بكهون ه ههوڵی نووسینی ئافێستا
كه تا ئهو سهردهمه سین ه ب ه سین ه دهوتراو هیشتا به ڕواڵهتی نووسراوه دهرنههاتبوو.
زمانی دایكی مانی ئارامی كۆن بوو .ابن الندیم له الفهرست ،ئهبوو ڕهیحانی بیروونی و
ئهلیهعقووبی باس له ئهوه دهكهن ك ه مانی خۆ ی حهوت كتێبی نووسیوه كه شهش دانهیان
به زمانی ئارامی و یهكێكیشیان به زمانی فارسی ناوهڕاست به ناوی (شاپورگان) بووه.
مانی كتێب ی (شاپوورگان) ی به باشای ساسانی ،شاپوور پێشكهشكردووه كه پشتگیری
بوو .ناوهڕۆكی شاپوورگان سهبارهت به چۆنیهتی پێكهاتنی گهردوون و ئهنجامی گهردوونه.
كتێبهكانی مانی له سهدهی ههشتهمی زایینی له واڵتی ئۆیغورهكان به كار هاتوون  .به
داخهوه زۆربهی ئهم نووسراوان ه به دهستی ئێم ه نهگهیشتوون و له ناو چوون .تهنیا چهند
بهشێك ل ه شاپوورگان ل ه ناو نهچووه.
جێنشینهكانی شاپوور ل ه گهڵ بیرو ڕای مانی دا نهبوون .موغهكانی ئهو سهردهم ه دژایهتیان
له گهڵ مانی دهكرد .بۆی ه دهبینین نوحزادهگ ك ه هاوڕ ێ و وهركیڕ ی مانی بوو بۆ زمانی
فارسی ناوهڕاست ،باس ی ئهوه دهكات كرتیر ك ه كهوره ی موغهكان ی دهرباری بهرامی یهكهم
بوو ،توان ی بههرام ی یهكهم هانبدات تاوهكو مانی ل ه ناو بهرێت .بههرام ل ه ساڵی  277زایینی
فرمان ی به مانی كرد كه بڕوات بۆ الی ئهوان بۆ بارهكا ی حكومهت لهشار ی شووش .مانی
خۆی ههستی كردبوو كه ئهیانهوێ ل ه ناوی بهرن .بۆی ه له ڕێكادا سهری ل ه هاوڕێیانی دهدا
و ئامۆژگاری و خواحافیزی لێ دهكردن.
مانی دهڕوات ه مهقهرێ پادشاهی بههرام.
كاتێ كه مانی و سێ كهس له هاوڕێیانی دهگهن ه ئهوێ ،بههرام خهریكی خواردنی نانی نیوهڕۆ
بووه .خزمهتكارهك ه ی بههرام دهڕوات و به بههرام دهلێت“ :مانی لێرهیه ”.بههرام دهڵیت”:
بڵێ ،ڕاوهست ه تا دیم بۆ الی ”.دوای نان بههرام دهڕوات بۆ الی مانی و پێ دهڵێ”:بهخێر
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نهیێت مانی!” مانی دهلێ ”:من چ خرابهیهكم بۆ تۆ بووه؟” شاه دهڵێ ”:من سوێندم
خواردووه نههێڵم بێت بۆ ئهم واڵته .تۆ به كهڵكی چ دێیت؟ ن ه شهڕ دهكهی و ن ه شكار “ ...
مانی دهخهن ه ناو سجن و بۆ ماوهی  26ڕۆژ ب ه هۆی ئهشكهنج ه ل ه ڕۆژی دووشهمه
 26فوریهی ساڵی  277زاین ی دهمرێت .ب ه جهنازهكهشی سووكایهتی زور دهكرێ .ل ه
نووسراوهكانی مانییهكان وادهردهكهوێت كه مانی ل ه ماوهی ئهو  26ڕۆژهدا مافی بینینی
هاوڕێكانی بووه و قس ه و باسی لهگهڵ كردوون.
ههروهها كه وترا ،مانی ،هاوڕێكانی بۆ واڵتانی جۆراوجۆر دهنارد و به زمانی ئهو واڵتانه
شتیان دهنوسی و پرۆپاگاندایان بۆ دینهكهیان دهكرد .ل ه نێۆ زمان ه ئیرانیهكانی ئهو سهردهم ه
زۆربهی نوسینهكانیان به ڕیز ب ه زمانانی پارتی ،فارسی ناوهڕاست ،سوغدی و خواڕهزمی بوو
و دواتریش به فارسی نوی هێندی شت نووسراوه .ب ه خوشیهوه زۆربهی ئهم نوسراوان ه ل ه ناو
نهچوون و لهم ڕێگایهوه دنیا توانی زۆرتر له ئایین و بڕوای مانی تێبگهێت.

ك ه ئهو دهتوانێ یارمهتیان بات .باوكی ڕووناكایی سێ ئهركی بۆ مرۆفی یهكهم دادهنێ1- :
دونیای ڕووناكایی له بهر چاو دونیای تاریكی بشارێتهوه؛ یانی ئهوه كه ب ه قوربانی كردنی
خۆی تهمهع و ئازی دێوهكان بهرهوی الی خۆی ڕاكیشت و بهم جوره له دونیای ڕووناكایی
دووریان كاتهوه 2- .دیوهكان شكست بات و  3-مهرگ یان چااڵوی تاریكی ل ه بهین بهرێ .
مرۆفی یهكهم ل ه گهڵ پێنج كوڕی خۆی ك ه ل ه ڕاستی دا بهشێك ل ه خۆیین و بریتین ل ه
ههوا ،با ،ڕووناكی ،ئاو و ئاگر دهڕۆن بهرهو دونیای تاریكی .ئهوان خۆیان دهكهن به قوربانی
بۆ ئهوهی دێوهكانی دونیای تاریكی ب ه ئهوان مهشغوول بن و هجوم نهبهن ه سهر دانیشتوانی
دونیای ڕووناكی .كاتێ ك ه پاشای تاریكی چاوی به مرۆفی یهكهم و كوڕهكانی دهكهوێ،
دهڵی ”:ئهو شتهی بۆی دهگهڕام ،خۆی هات بهرهو ڕوومهوه!” بهاڵم ئهم ه داوێك بوو كه
باوكی ڕووناكی بۆ دونیای تاریكی داینابوو؛ دێوهكان هجوم دێنن بۆ مرۆفی یهكهم و كوڕهكانی
و دهیانخۆن .ئهوان ئاگایان لهوه نی ه كه ب ه خواردنی مرۆفی یهكهم و كوڕهكانی ،وهك ئهوه
بووه كه ژاریان ڕژاندبێت ه ناو لهشی خۆیان .مرۆڤی یهكهم ڕیشهی پێنج دێوی سهرهكی دهبڕی
بهو جۆرهی كه ئیتر نهیاندهتوانی زا و زی بكهن و هیرش بهرن ه سهر دونیای ڕووناكایی .لهم
شهڕه دا ،مرۆڤی یهكهم بێ هێز دهكهوێته سهرعهرز و ناتوانی هیچ بكات .باوكی ڕووناكایی بۆ
یارمهتی گهیاندن به مرۆڤی یهكهم ،چهن كهسایهتییهكی دیك ه دروست دهكات .یهكێك لهوان ه
ڕهوانی زیندووه (ل ه زمانی فارسی ناوهڕاست پێ دهوترێ  wāxš zīndagبه پارتێ
 wād zīwandagبه عهرهبی ڕوح الحیات) كه به یارمهتی دایكی حهیات دهتوانن مرۆڤی
یهكهم ل ه نێو دونیای تاریكی بهێنن ه دهر بهاڵم بهشێك ل ه ڕووناكایی یانی كوڕهكانی مرۆڤی
یهكهم لهوێ ئهسیر دهمێننهوه .بۆ ڕزگاركردنی ئهوان ئینسان و دونیا خهڵق دهكرێت .دایكی
حهیات و ڕهوانی زیندوو لهگهل دێوهكان بهشهر دێن .ل ه ئاكامی شهڕ دا بهشێكی ڕووناكایی
ڕزگار دهبێ كه دهیكهن به خۆر و مانگ .دایكی حهیات و ڕهوانی زیندوو له پێستی دێوهكان
حهوت ئاسمان دروست دهكهن و ل ه گۆشتی لهشیان ئاژهڵ و گیا و زهوی و ل ه ئێسقانیان
كێوهكان پێكدێنن .دێوهكان و بهشێك ل ه ڕووناكایی ل ه گهڵ ئهوانا له نێوان عهرز و ئاسمان
ئهسیر دهمێنن.
دایكی حهیات و ڕهوانی زیندوو و مرۆڤی یهكهمل ه باوكی ڕووناكایی داوادهكهن كه خهلیقهتی
سێههم ( به پارتی  ) hirdīg frēstagپێكبێنێ .خهلیقهتی سێههم خۆی ڕووت دهكاتهوه
و به دێوهنێرهكان وهك ژن نیشان دهدات و به دێوه مێكان وهك پیاو كه له ئاكام دا ههمویان
زهوقیان ههڵدهستێ و ئێسپرم و تۆهكانیان بهردهدهن .ههرچی كه ل ه لهشی ئهو دێوان ه دێت ه
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گهردوونناسی ( ) Cosmogonyل ه ڕوانگهی مانی دا
مانهوییهت یهكێك لهو ئایینانهی ه كه بڕوای به وجودی دوو هێزی سهرهكی ل ه ههستی دا ههیه.
ل ه زمانی عهربی بهم جوره ل ه بڕوای ه وهك “سهنهویت” یاد دهكرێت .ل ه ڕوانگهی مانیهوه،
دنیا ل ه سهرهتای خهلیقهتدا ل ه دوو هێزی نوور و تاریكی پێكهاتبوو ك ه ههر كامهیان پاشای
یان باوكی خۆیانیان ههبووه :باوكی ڕووناكیی (ب ه زمانی پارتی ( pid ī wuzurgīhو
پاشای تاریكی ( ب ه زمانی فارسی ناوهڕاست .) Ahriman :پاشای تاریكی ل ه بوونی
دونیای ڕووناكی ئاگای نهبوو .بهاڵم مهوجوداتی دونیای نوور دهیانزانی كه دونیای تاریكی
ههیه .دونیای تاریك پڕ بوو ل ه دێو و مار و درنج .سروشتی ئهوان وا بوو كه بهردهوام
هێرشیان دههێنا بۆ سهر یهكتری و یهكیان دهخوارد و لهت و پهت دهكرد .بهاڵم ل ه دونیای
ڕووناكی ئاسودهگی و پاكیزهیی حاكم بوو .دنیای ڕووناكی باكوور و ڕۆژههاڵتی ل ه ژێر دهست
بوو و دونیای تاریكی ل ه باشوور حكومهتی دهكرد .لق و پۆی داری دونیای تاریكی خۆیان
بهرهو سهڕ ڕادهكێشن و ل ه ناكاودا ل ه دونیای ڕووناكی ب ه خهبهر دێن و هیرش ی بۆ دێنن.
باوكی ڕووناكی بۆ بهرگر ی ل ه دونیای خۆی ،چهن كهسایهتییهك پێكدێنێ .باوكی ڕووناكی
ل ه وجوودی خۆی دایكی حهیات دروست دوكات .دایكی حهیاتیش ،مروفی یهكهم پێكدێنێ
(ل ه نوسراوهكانی عهرهبی ب ه ئهم كهسایهتی ه “انسان القدیم” دهوترێت) .كاتی ك ه مرۆفی
یهكهم دروست دهكرێت ،ههموو دانیشتوانی دونیای ڕووناكی خهنی دهبن چون ههست دهكهن

دهر ،بهشێكی ڕووناكاییه .خهلیقهتی سێههم خێرا دهست دهكات به جیا كردنهوی ڕووناكایی
ل ه گوناه و دهیاننێری بهرهو دونیای ڕووناكایی .گوناههكانیش دهكهون ه سهر زهوی و دهبن به
ئاژهڵ و گیاه .ل ه ئاكامی نزیكی جنسی دوو دێو ،ئادهم (به فارسی ناوهڕاست ) noxwīr
و حهوا (ب ه فارسی ناوهڕاست  farrahān srīgarب ه مانای “یاری شكۆمهندی”) دروست
دهبن كه ل ه لهشیان بهشێكی گهوره له ڕووناكایی ئهسیر بووه .خهلیقهتی سێههم ئادهم ل ه
خهو ههڵدهستێنێ و تێدهگهینێ كه ئهركێكی گهوره ل ه سهر شانیهتی و ڕێگای ڕزگاری پێ
نیشان دهدات .و ب ه ئهم جۆرو تارێخی مرۆڤ و مانای بوون و ژیانی پێك دێت.
مرۆڤی یهكهم نهیتوانی ههموو ئهركهكانی كه باوكی ڕووناكایی پێی سپاردبو ،جێبهجێ بكات
چونك ه بهشێك ل ه ڕووناكایی ل ه الی دێوهكان به جێ هێاڵ .ل ه بڕوای مانهوی دا ،مرۆڤ
دهتوانێ ئهو ڕوناكایهی ه كه ل ه نێو لهشی به جی ماوه ،ههڵی بگهڕینێتهوه بۆالی باوكی
ڕوناكایی .مرۆڤ بۆ ههڵگراندنهوهی ڕوناكایی بۆ شوێنی خۆی ،دهبوای ه هێندی مهرج ی به جێ
بهێنایه .بۆ گهیشتن به ئهم قوناغه ،مرۆڤ دهبای ه ل ه ههموو گوناهان خوی البدایه .به بڕوای
مانی ،مرۆڤی تاوانبار دوای مردن دیسا ن دهگهڕێتهوه بۆ ژیان .زنجیرهی مردن و گهڕانهوه
بۆ ژیان تا ئهو كاتهی كه مرۆڤ ل ه ههموو گوناهان پاك دهبێ ،بهردوامه .ئهو مرۆڤانهی كه
توشی گوناهی كهمتر دهبن ،دهگهیێن ه قوناغهكانی ئهخیری ژیان ل ه دونیادا .ئهوان دابهش
ب ه دوو دهست ه دهبن .دهستهی یهك ناویان هڵبژاردوهكانه و دهستهی دووههم گوێگرهكان.
دهستهی یهكهم ،ههموو ژیانیان مهشغولی به جێ هێنانی  Ritualئائینیی دهبوون .ئهوان
ههوڵیان دهدا ل ه چهرخهی ژیان خۆیان بكێشنه دهر و بهرهوالی باوكی ڕووناكایی بگهڕینهوه.
ههڵبژاردوهكان بۆیان نهبوو ،سروشت ئازار بهن .كشتو كال و ئیش ل ه گهڵ زهوی ب ه جوڕیك
ئازاردانی سروشت دهژمێردرا .كوشتنی مرۆڤ و ئاژهڵ تاوانێكی گهورهبوو .ههڵبژاردوهكان
ژیانێكی ئاساییان نهبوو .ئهوان دهبایه ل ه ههموو خۆشیهكانی ژیان چاوپۆشیان بكردایه.
ت ؛ ل ه ڕۆژا تهنیا
ههڵبژاردوو نهدهبای ه زهواجی بكردایه ،زهوقی ههڵسێ و شههوتی ههبێ 
یهك جار نانی بخواردایه؛ مافی خواردنی شرابی نهبوو؛ سحر و جادوی نهبای ه بكردایه؛ ئاو و
ئاگری نهدهبای ه پیس بكات و ههموو ژیانی دهبای ه سهرفی عیبادهت و نوسین و پروپاگاندا
بۆ دین بكردایه.
دهستهی دووههم ل ه قۆناغی پێش ههڵبژاردوهكان بوون .ئهركی ئهوان ئهوه بوو كه خزمهتی
ههڵبژاردراوهكان بكهن .تهنانهت ئهگهر ههڵبژاردراوێك ل ه سهفر ببایه ،دهبوای ه گوێگرێك
لهگهڵی بڕوای ه و خزمهتی بكردایه .گوێگرهكان سهدهقهیان بۆ ههڵبژاردراوهكان كۆ دهكردهوه

و خزمهتیان دهكردن .گۆێگرهكان بۆیان بوو ك ه زهواج بكهن؛ خاوهنی موڵك و ماڵ بن؛
گوشت (ب ه شهرتێ كه خۆیان ئاژهڵهكهیان نهكوشتبێت) و شهراب بخۆن .ئهوان دهبوای ه
ههموو كات له الی كهشیشی خۆیان (پیاوان ی ئایینی) دانیان به گوناههكانیان بنابووای ه كه
له ئاكام دا دهبهخشران .گوێگرهكان دهبوایه ئاگایان ل ه كرداری خۆیان ببوایه .یهك مانهوی
قهد نهدهبوای ه بتپهرهستی بكات یان درۆ بكات؛ بڕوای به ڕاستی بێ؛ به سهر پێنج ئیحساسی
خۆی زال ببایه؛ ڕۆژو و نوێژی به جێ بهێنایه؛ بهردوام اعترافی به گوناهان بكردایه؛ به پێنج
توانایی دهرونی كه بریتی بوون له خوشهویستی ،ئیمان ،سهبر ،بهرائهت و دانایی لهگهڵ
گوناهان دا به شهڕ بهاتایه .ئهوان دهبوای ه له ئازاری خهڵك ،خهیانهت به هاوسهر ،لهش
فرۆشی ،دزی ،سحر و جادو ،شهك ل ه دین دوری بكهن.
ڕۆژووگرتن ئهركی ههم ههڵبژاردراو و ههم گوێگر بوو .ڕۆژانی یهكشهمم ه گوێگرهكان ڕۆژوویان
دهگرت و ڕۆژانی دوشهمم ه ههڵبژاردراوهكان .جگ ه لهم ڕۆژان ه یهك مانگ ل ه سال و چهند
ڕۆژی دیكهش به ڕۆژوو دهبوون .عیبادهتی ڕۆژان ه بۆ ههڵبژاردراوهكان  7جار ل ه ڕۆژا بوو و
بۆ گۆێگرهكان  4جار .ل ه دینی مانهوی بایهخ ی زۆر به موسیقا ،گورانی و وێنهكێشان دهدرا.
ئهخالقی مانهویهكان سهرنجی ههموانی ڕاكێشا بوو .تهنانهت دوژمنهكانیشان ،ستایشی
ئهخالقی ئهوانیان دهكرد .تهقی زاده ل ه (جاحڤ) هوه دهگوازیتهوهو دهنوسێ كه جارێكیان
دوو مانهوی ل ه سهفهر دهبن .ئهوان چاویان لێی ه كه شترمورغێك مرواری كابرایهكی بازرگان
قوت دهدا و دهیخوا .بازرگانهك ه وا دهزانی ئهو دوو مانهویه ،مرواریهكهیان دزیوه .بۆی ه دهست
دهكا به لێدانیان .دوو كهسهك ه ل ه ترسی ئهوه ی نهوهكو مریشكهك ه بۆ دۆزینهوهی مرواریهك ه
بكوژن و ناوسكی ههڵدڕن ،هیچ ناڵێن و ئێش وئازارهك ه تهحهمول دهكهن.
گوێگر به بهجی هێنانی ههموو ئهركهكانی ئاماده دهبوو كه ل ه ژیانی داهاتوو دا ببێت به
ههڵبژاردراو و ل ه چهرخهی ل ه دایك بوونهوه ڕزگاری بێت .كاتێكیش كه ڕزگار دهبن عیسی
ڕۆحی مردوهكان كۆ دهكاتهوه و دهیانگهێنێت ه ئهوهڵ الی خۆر دهڕون و پاشان بۆ الێ دونیای
باوكی ڕووناكایی.
مرۆڤ بهم شێوازه ،ههوڵ دهدات بێت ب ه یارمهتیدهری ڕووناكایی بۆ ڕزگار بوونی .ئهركی
سهرشانی مانهویهكان ل ه دونیا ئهویه كه ههوڵ بدهن بۆ پهرهدان ب ه ئائینی مانی و زیاد بوونی
برواداران .ب ه هۆی ئهوهی ك ه مرۆڤ ل ه ڕوی دونیا ،گوناه دهكات و زهواج دهكهن ،پرۆسهی
ڕزگاری به درهنگ دهكهوێت .بۆی ه ل ه ئاكامدا شهڕێكی گهوره دهست پێ دهكات كه عیسی
دهگهڕێتهوه بۆ سهر ڕووی زهوی و ماوهیهك حكومهت دهكات.
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ل ه ئاخرین مهرحهله ل ه ڕووی زهوی ،ئاگرێكی گهوره دروست دهبێت ك ه ههموو دونیا و دێوكان
و یارمهتیدهرهكانی دێوكان ل ه ناوی دهسوتێن .ئاخرین پاشماوهكانی ڕووناكاییش ڕزگار دهبن
و دهڕونهوه بۆ شوێنی سهرهكی خۆیان .ب ه ئهم جوره ،دونیای تاریكی بۆ ههمیش ه توانایی
هجوم هێنان بۆ دونیای ڕووناكایی ،ل ه دهست دهدات و ئارامش و ئاسودهگی ههڵدهگهڕیتهوه
بۆ دانیشتوانی دونیای ڕووناكایی .دیسان دوو هێزی گهوره و سهرهكی ل ه گهردوون حاكم
دهبێ و ههر كهسێك دهگهڕیتهوه شوێنی خۆی.
ل ه ناوچوونی ئائینی مانهوییهت
چهند ساڵ پاش كوشتنی مانی ،دهست كرا به قهتل و عامی مانهویهكان و زۆرێكیان لێ
كوشتن .زهردهشتیهكان زۆر دژی ئایینی مانی بوون و ههموو كات ههوڵیان دهدا ،پاشاكان
دژیان ههڵخرێنن .مهسیحیهكانیش ههروهها دژی مانهویهكان بوون و سزای ل ه سێدارهدان بۆ
سهرانی ئهم ئایینهیان ل ه چهند مهرحهل ه دانا یان دهووریان دهخستنهوه ب ۆ واڵتانی دوور و
یان مجازاتی وهك بێ بهشكردنیان ل ه ئێرس و میرات و  ...دادهنا.
ب ه هۆی ئهشكهنجه و ئازاری زۆر له الیهن حاكمانی ساسانی ل ه واڵتی ئێران دا ،مانهویهكان
باڵوهیان پێ كرا و ئێرانیان به جێ هێاڵ و چوون بهرهو واڵتی چین و مهغولستان .ل ه واڵتی
چینیهكان ل ه ساڵی  732مافی دانیشتووبوون درا ب ه مانهویهكان بهاڵم چهند ساڵ دواتر
پرۆپاگاندا بۆ ئهم ئایین ه مهمنوع ڕاگهیاندرا.
پاش ڕووخانی دهوڵهتی ساسانی مانهویهكان دهگهڕێنهوه بهرهو ئێران .ل ه سهرهتای حكومهتی
خولهفاكان زۆر ئازار نادرێن .بهاڵم دواتر ب ه تایبهت ل ه كاتی حكومهتی مههدی خهلیفهی
سانی ،ب ه ناوی زهنادق ه دهكهون ه كوشتاری گهورهی مانهویهكان.
ل ه دونیا ی ئهمڕۆ دا هیچ فرق ه و دهستهیهك ل ه ژێر ناوی مانهوی نهماوهتهوه.

لێكولینهوهی خۆی سهبارهت به مانی و مانوییت پێشكهش كردوه.
بۆ ئهم سرچاوان ه بڕوانه كتێبی L.J.R. Ort 1989: Mani: a religio-historical
description of his personality
بۆ زانیاری زیاتر سهبارهت به سهرچاوكان بڕوان به    �Mary Boyce 1960: a cata
logue of the Iranian manuscripts in manichean script in the
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Startseite
ئهم خهت ه كه ل ه نووسراوهكانی زهردشتیهكان به كارهاتوووه ،بریتی ه له  14تا  17پیت.
دژواری ئهم خهت ه لهوهدای ه كه یهك پیت نوێنهری چهند پیته و پیته دهنگداره كورتهكان هیچ
نوێنهرێكیان نیه .بۆیه ئهم نوسراوان ه زۆر به سهختی دهخوێنرێنهوه .كێشهیهكی دیكهی ئهم
خهت ه ئهوهیه كه نوسراوهكان پرن ل ه ئیدیۆگرام یانی ئهوهی كه وهشهیهك به زمانی ئارامی كۆن
نوسرابێت بهاڵم به فارسی ناوهڕاست بخوێنرێتهوه .وهكوو ئهوهی كه وشهیهك به مهلك نووسرابێت
بهاڵم به پاشا بخوێنرێتهوه .ب ه ئهم ئیدیوگرامان ه له فارسی دهلێن هۆزوارش
بروانه به مهقالهی جین كێلێنسhttp://www.iranica.com/articles/ 1986
avesta-holy-book
Ort, L.J.R. 1968. Page 21
شهرحی ئهم سهفهرهی مانیی ه ل ه دهستنوسراوێك به زمانی فارسی ناهوڕاست نوسراوه .ههروهها
ل ه چهن دهستنوسی دیكهش باسی ئهو سهفره كراوه .هێنینگ ئهو دهستنوسانهی باڵوكردوهتهوه.
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه به:
W.B. Henning 1977: Manis last Journey in W.B. Henning selected papers II
بۆ تاریخی مردنی مانی بڕوان ه به ختابهی تهقیزاده  1956الپهڕهی 15
بۆ نووسینی ئهم بهش ه كهڵكم لهم نووسراوانه وهرگرتووهW. Sundermann 2001: :
Cosmogony and Cosmology in Manicheism In Manichaica
Iranica ausgewählte Schriften Band 2; W.B. Henning: die
Entstehung XXX; Christine Reck 2004: Gesegnet sei dieser
Tag; Hassan Taqizade 1956
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see Augustinu (st.) 353-430. Acta ceu desputation Contrat
.Fortunatum Manichaeum
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه به كتێبی Ort, L.R 1967: Mani a religio-Historical
Description of his Presonality. Leiden, E.J.Brill
سهید حهسهن تهقیزاده له كتێبی :مانی و دین او ،دوخگابه سید حسن تقی زاده بانچمام متون
عربی و فارسی درباره مانی و مانویت ،ههموو سهرچاوه عهربییهكان و فارسییهكانی ل ه سالی
 1956زاینی كۆ كردوهتهوه و هێناویهتی .ههروهها ئهم زانایه له سهرهتای كتیبهكهش دوو

بهریهککهوتنی کولتورهکان

کازم بیتوێنی
دهستپێک
دیاردهی بهرییهککهوتنی کولتورهکان ل ه زۆرێک له واڵتانی دنیادا
بهتایبهتی ئهمریکا و ئوستوراڵیا و وواڵتانی ئهوروپا ،دیاردهیهکی
بهرچاوه و وهک بابهتێکی جێگایی باس تهماشا دهکرێت.
دهتوانین باسهکهمان بهوه دهستپێبکهین که دیاردهی کۆچکردن
له جیهاندا تا ڕاددهیهکی زۆر بۆته هۆی گۆڕینی ڕوخساری زۆرێک
ل ه کۆمهڵگاکان ل ه زۆر ڕووهوه و ئهو ڕهوشهش ب ه دوو شێوهی
نێگهتیف و پۆزهتیف ههڵدهسهنگێندرێ لهالیهن تاک و گروپ ه
کۆمهاڵیهتیه جیاواز جیاوازهکانهوه .ئێمه پێمانوایه الیهنی زورینهی
ئهو تاک و گرووپانه ڕازین به ڕهوشی کرانهوهو فرهکولتوری ل ه
کۆمهڵگادا .ئهوان وایدهبینن که فرهکولتوری واتا فره دیدی و فره
دهستی ،ئهوهش وواڵت گهشه پێدهدات و له ههموو ڕوویهکهوه
دهوڵهمهندتری دهکات ،به واتایهکیتر زۆریک پێیانوای ه ک ه وواڵت ه
پێشکهوتووهکان پێشنهدهکهوتن ئهگهر دیاردهی کۆچ بۆکردنیان
له واڵتانی دیکهوه ڕووی نهدابا ،ههڵبهت ه کؤچبهریش پێکدێت ل ه
ههردوو کۆچی هێزی کار و کۆچی عهقڵ که ههریهکهیان ڕۆڵی
دیاری خۆیان دهگێڕن.
بهشێوهیهکی گشتی باسهک ه له بازنهی بهریهککهوتنی کولتوریدا
دهخولێتهوه لهسهر ب ه بنهماگرتنی مرۆڤ و پهیوهندی نێوان
مرۆڤهکان ک ه ههڵگری کولتوری جیاجیان ،بۆ ئهوهی بزانین بۆچی
بهریهککهوتنی کولتوری ڕوودهدات؟ چۆن دهتوانین بهرههڵستی
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بهریهککهوتنی کولتورهکان بکهین و چارهسهر چییه؟ بهناو پرۆسهیهکی وردی
تاووتوێکردندا ڕهتدهبین.
ل ه ئێستای سهردهمی به جیهانیبوندا که پهیوهندی و کۆمۆنیکاخوون ل ه نێوان
مرۆڤهکاندا ئاسانتر بووه ،له وواڵته پێشکهوتووهکاندا پایتهخت و زۆرێک ل ه
شارهکان بوون به شاری نێونهتهوهیی  ،واتا دهیان گروپی جۆراوجۆر له نهتهوهو
ئاینزا و ئێتنیکی جیاجیا پێکهوه له شارێکدا دهژین و ئهندازهی بهریهککهوتنیان
زیاتر بووه .وێرای ئهوهی ک ه ئێمه لهڕێی مێدیای جۆراوجۆرهوه  ،تێڤێ و
ئێنتهرنێت و ڕۆژنامهکانهوه ،زۆر زانیاری لهبارهی یهکترییهوه دهزانین بهاڵم
ههموو ئهوانه ناکاته ئهوهی لهنزیکهوه و به واقیعی ڕووبهڕووی یهکتر ببینهوه
تا تێبگهین ک ه چهنده کهم له بارهی یهکتریهوه دهزانین و جیاوازییهکانمان
چۆنن و چهندن و له چ ئاستێکدان.
لهالیهکی دیکهوه ئهو ڕهوشه تازهیه واتا دی��اردهی کۆچ و بهرییهککهوتنی
کولتورهکان ،به دیوێکی دیکهیدا وایکردووه  ،کێرڤی جواڵنهوهی گرووپ ه
ناسیۆنالیسته توندڕهوهکان له ههندێک له وواڵتانی ئهوروپادا ڕوو لهسهر
بێت ،که ل ه ههندێک وواڵتاندا توانیویان ه بچن ه ناو پهرلهمان  ،بهدیاریکراوی
یهکێک له هۆکاره بهرجهستهکانی بۆ ههبوونی دیاردهی کۆچ و فرهکولتوری
دهگهڕێتهوه نابێت خۆی لێ ببوێرین ک ه یهکێک لهو پاساوانهی کۆمهڵ ه یان
گروپی ڕهگهزپهرهست یان میللیگهرا دروست دهکات دیاردهی دژایهتیکردنی
بێگانهکانه.
ههڵوهسته و پرسیار!
ئێم ه ههوڵ دهدهین لهو نوسینهشیکاریهدا خاڵه گرینگهکان بدۆزینهوه ک ه چۆن
و له چ ڕهوشێکدا بهرییهککهوتنی کولتوری ڕودهدات؟ و له ڕاستیدا کولتور
چییه؟ کولتور چ ڕۆڵێک دهگێڕێ و دهشێت کۆمهڵگایهک ههبێت بهبێ کولتور؟
یان دهکرێت ئێمهی مرۆڤ بهبێ کولتور بژین و بۆچی کولتور لهناو گروپ ه
مرۆییهکاندا پهیدابووه؟ ئایا بهریهککهوتنی کولتورهکان دهرئهنجامی پۆزهتیڤی
ههیه؟
ڕهگی کولتور
بهپێی میتۆدێکی زانستی ( مرۆڤ ئهڵقهیهکی گهشهسهندووی جۆرهکانه و
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ئهلقهیهکی ناوهندییه ل ه گهشهی مهیمونهوه بۆ مرۆڤ) . 1پرسیار له چیهتی
و چۆنیهتی خۆمان وهکو مرۆڤ و ژیان ،پرسیاری بنچینهی و قوڵن و لێیانهوه
مرۆڤ دهتوانێ باشتر خۆی و دنیای خۆی بناسێت ،ئهگهرچی تا ئێستا مرۆڤ
نهیتوانیوه وهاڵمی تێروتهسهلی ئهو پرسیاره بنچینهییانه بداتهوه .پێش
ئهوهی قسهیهک لهبارهی کولتور و ژیانی کولتوریهوه بێنین ه سهر زمان.
(ئێمه مرۆڤهکان دهتوانین له ڕووی دهرهکییهوه چهندین ڕووکاری جیاجیامان
ههبێت  ،ههندێک ڕهشین ،ههندێک سپین ،بۆرن یان زهردن ،ههندێک کورتهبااڵن،
ههندێکی دیکه بااڵ بهرز یان مامناوهندین ،ههندێک قهڵهوو ههندێک الوازن.
بیروڕاو ههڵوێست و ههڵسهنگاندنی جۆراوجۆرمان ههن بهاڵم وێڕای ههموو ئهو
جیاوازییانهش ههمومان پێکهاتهی یهک جۆرین)2
ههموو ههستهوهری وهکو شادومانی ،غهمباری و دهردهداریمان ههیه ،تهقهلالی
دابینکردنی پێداویستییه بایۆلۆژیهکانمان دهدهین وهکو خواردن ،خواردنهوه،
خهوو و سێکس ،ههروهها پێداویستیی ه کۆمهاڵیهتیهکانمان بهههند وهردهگرین
وهکو ئاسایش و دڵنیایی و هاوبهشیێتی ،ئهوه وایکردووه ئێمهی مرۆڤهکان
ببینه بوونهوهری کولتوری ،واتا کولتور لهو پرۆسهی ملمالنێیهدا سهرههڵدهدات
ک ه ههریهکه به شیوازی تایبهتی خۆی تهعبیر له دونیای خۆی دهکات و
ههوڵی دابینکردنی پێداویستیه بایهلۆژی و سۆسیۆلۆگی و ڕۆحییهکانی خۆی
دهدات .بهاڵم مهحکومین بهوهی زیاتر واوهتر بڕۆین و ووردتربینهوه و لهبارهی
کولتورهوه بپرسین!
کولتور چییه؟
زۆرب�هی شارهزایانی بواری کۆمهڵناسی پێیانوای ه که کولتور بهتهنیا یهک
پیناسهی دیاریکراوی نییه! لهبهرئهوه دهکرێت ب ه چهندین ئاراستهی جۆراوجۆر
شیکاری بۆ بکرێت .ووشهکه (کولتور) ل ه زمانی التینیهوه دێت و واتای چاندن
دهگهیهنێت ،کهواته دهشێت ئاماژه بکهین به ههموو ئهو داهێنانانهی ک ه کۆمهڵ ه
خهڵکێکی دیاریکراو ل ه کۆمهڵگایهکی دیاریکراودا بونیادی دهنێن ،بۆ وێنه “داب
و نهریت ،زمان ،ڕێوڕهسمه جۆراوجۆرهکان ،ئاین و یاسا تایبهتی و گشتییهکان.
ههروهها ههموو ئهو نهخشه جیاواز جیاوازانهی که به باش یان خراپ ،جوان
یان زشت ،ههڵ ه یان ڕاست دهستنیشان کراون .ههڵبهته نرخاندنه کولتورییهکان

بهپێی دهورانی جوداجودا و کولتوری جوداجودا و گۆڕانی بهسهردا دێت و
ههرئهوهشه وایکردوه جیاوازی کولتورهکان زیاتر بهرجهست ه بێت.
وهکو پێشتر ئاماژهمان پێدا ،دهیان تێگهیشتنی جودا جودا ههن لهمهڕ ووشهی
کولتور ،که بهرجهستهرینیان لهالیهن ئێدوارد تیلور” ه ک ه یهکهمین زانای
زانستی مرۆڤناسییه (ئهنترۆپۆلۆژی) ئهو پێیوایه ههرشتێک که پهیوهسته ب ه
داهێنانی مرۆڤهوه بریتیه له کولتور ،لهوانه زانست ،بیروباوهڕ ،هاوکێشهکان،
نهریت ،زمان .واتا کهم و زۆر ههرچی دهچێته ناو خانهی فهرههنگی ژیانی
مرۆڤهوه.
ساتهوهختی پێککهیشتنی کولتورهکان ،ساتی به ڕۆشنی دهرکهوتنی
جیاوازیهکانه ،بۆ وێن ه ئهو کۆچبهرانهی ڕوودهکهنه واڵتانی تازهی وهکو
ئهمریکا ،کهنهدا ،ئهوروپا...هتد ،له دهستپێکدا توشی ههڵوهستهی ڕاچڵهکێنهر
دهبن ،کاتێک دهبینن کولتوری دهربڕین ،خۆنواندن ،سیمبۆڵ و نرخاندنهکانیان
لهگهڵ کولتوری واڵتی خانهخوێدا چهنده لێک دورن .ههندێک پێیانوایه ئهو
جیاوازیانه الوهکین و جێگای بهههند وهرگرتن نین ،بهاڵم ئێم ه وایدهبینین ک ه
ئهو جیاوازیان ه پانتاییه گرنگهکانی ناو ناواخنی مرۆڤ و گروپهکانن .چۆن
دهبوو ئهگهر ههموو دانیشتوانی جیهان ل ه ههموو ڕوویهکهوه وهکویهک بایهن؟!
ئایا ناوازهیی مرۆڤایهتی به جیاوازییهکانهوه نییه؟
ڕیچارد دی لویس له کتێبی “کاتێک کولتورهکان بهریهککدهکهون”( )3کهمێک
ورد دهپهرژێته سهر بهراوردکردنی کولتورهکان و بهوه لێکتریان ههاڵوێرد
دهکات ک ه ل ه ههڵسوکهوتی کۆمهاڵیهتیدا جیاوازن ،بۆ وێنه یابانییهکان کاتێک
ساڵو لهیهکتری دهکهن ،دهست بهرزناکهنهوه بهڵکو ڕووبه یهکتری کهمێک
خۆیان دهچهمێننهوه .گریکیهکان چاودهبڕن ه ناو چاوت لهکاتی گفتوگۆدا و
کاتێکیش که دهیانهوێ بڵێن نا ،سهریان بادهدهن ،فهڕهنسیهکان قاپهکانیان
ب ه لهتهنان پاک دهکهنهوه و ئینگلیزهکانیش حهز له یاری گۆلف دهکهن ل ه
دهمی بارانباریندا!
ههریهک له ئێم ه لهناو کولتوری خۆماندا گهوره بوین و ب ه یهقینهوه پهسهندی
دهکهین ،پێمانوایه ههرچی ڕاستیی ه له کولتوری ئێمهدا کۆبۆتهوه و ئاست
و ستاتوسی کولتورهکانی دیکه ناگهنه ئاستی کولتوری ئێمه و شایانی
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بهراوردکردنیش نین! بێ گومان ئهو دیدگایه یهکهم له خۆپهرستییهوه دێت ،
دووههم له بێ ئاگایی و بێ زانیاریهوه!
( ئهندامانی گروپه کولتوریهکان به زۆری بێ ئاگان لهمهڕ کولتوری خۆیان،
ههموو جیهان له جیهانی بچکۆالنهی دهوروب��هری خۆیاندا دهبیننهوه تا
ئهوساتهی ژینگهی جیهانه بچکۆالنهکهیان دهگۆڕن ،ئهوسا بهئاگا دێنهوه) “تێد
گولدبێری (.)4
کولتور کاریگهری ههی ه لهسهر ههڵسوکهوتی تاکهکان ،ئاراستهکردنی چۆنییهتی
جواڵنهوه لهگهڵ ئهوانیتردا ،چۆنییهتی خۆدهربڕین و خۆ نواندن پهیوهندیهکی
توند و ئهبهدییان ب ه کولتورهوه ههیه! سۆسیۆلۆژی بهریتانی “ ئهنتۆنی
گیدێننس” له کتێبی “ ڕێگای سێیهم ،بۆ نوێکردنهوهی سۆسیال دێمۆکراسی
“ ئاماژه بهوه دهکات که هیچ کۆمهڵگایهک بوونی نابێت بهبێ کولتور ،بێ
کولتور مرۆڤهکان خاڵی دهبوین ل ه ههستی مرۆڤایهتی  ،به پێچهوانهوه کولتور
بۆته هۆی پهیدابوونی زمان که لهڕێگهیهوه تاکهکان دهتوانن ههستی خۆیان
بهیانبکهن و بیربکهنهوه“( ) 5لهالیهکی دیکهوه“ ئهننێ شارلۆته“ لێکۆڵهری
سویدی ،زیاتر جهخت لهسهر زهرورهتی ههبونی کولتور بۆ کۆمهڵگا دهکاتهوه
تا ڕاددهیهک که دهڵێ ( کولتور بۆ کۆمهڵگا وهکو خوێن وای ه بۆ لهشی
مرۆڤ) لێرهدا دهکرێ به دیوێکی دیکهدا ڕهوشهکه ببینین و بڵێین بهبێ بوونی
کۆمهڵگاش کولتور بوونی نابێت ،واتا کولتور و مرۆڤ و کۆمهڵگا سییانهی
پێکهێنهری هاوکێشهی ژیانن!
زۆر جار کولتور گرێدهدرێتهوه بهو واڵتهوه ک ه تاک تێیدا دهژیت بهاڵم ئهوه
ههڵهیه! بهتایبهتی لهبارهی گروپی کۆچبهران بۆ واڵتانی پێشکهوتوو .تاکهکانی
کۆمهڵگایهک دهکرێت سهر ب ه چهندین  کولتوری جیاجیای ناو کۆمهڵگاکهی
خۆیان بن ،وێڕای فاکتهره کۆمهاڵیهتیهکان دهکرێ پۆڵێنکارییهک بکهین له نێوان
کولتوری شارنشینی و گوندنشینی ،کولتوری ههژاران و کولتوری دهوڵهمهندان
یاخود له نێوان خاوهن بڕوانامه و بێ بڕوانامهکان یان نهخوێندهواراندا!
به واتایهکی دیکه تاکێک نابێته نمونهی کۆ ،دهکرێت سهرجهم تاکهکانی
کۆمهڵگایهک ب ه ههندێک تایبهتمهندی هاوشێوه بناسرێنهوه بهاڵم ئهوه
پێوانهیهکی تێروتهسهل نییه! ههر تاکێک خاوهنی پلهی کۆمهاڵیهتی خۆیهتی و

ئهو پلهیهش شوێنگه کولتورییهکهی دیاریدهکات!
گۆڕانی کولتور
کولتور گۆڕانی بهسهردا دێت پێ ب ه پێی قۆناغ ه جوداجوداکان! به واتایهکیتر
پرۆسهی گۆڕان دهئاڵێته سهرجهم دیارده کولتوری و ناکولتورییهکان وهک
سروشتێکی جێکهوتهی بهردهوام .گۆڕانی کولتوری بهنده به گۆڕانی بهردهوامی
پێگهی ژیان و جیهان ،لهو سهروبهندهشدا کولتوره کراوهکان زیاتر ئامادهگی
ئهو پرۆسهیهیان تێدایه.
له جیهانی ئێستادا که تێکنیک و شۆڕشی زانیارییهکان کردویان ه به گوندێکی
بچوک و تێیدا پهیوهندییهکان (کۆمۆنیکاخون) ئاسانتر بوونهوه ،پێکگهیشتنی
کولتورهکان و وهرگرتنی کاریگهری لێکتری زیاتر بووه ،بۆی ه لهو ژینگه تازهیهدا
ڕووبهری گۆڕانکاری کولتوری بهرفراوانتره .له ڕابردوودا ژمارهیهکی زۆر ل ه
گرووپ گروپی خهڵکی ههبوون که ههریهکهیان خاوهنی کولتوری تایبهتی خۆیان
بوون و بهپێی ترادیخونی کولتوری خۆیان ژیاون بهاڵم بهشی زۆری��ان ب ه
پرۆسهی ڕیفۆرمی گۆڕانکاری دا تێپهڕیون کهئهوهش بۆته هۆی لهبهینچوون یان
توانهوه و جێگرتنیان لهناو گروپی کولتوری دیکهدا.
لێرهدا دهتوانین ئاماژه ب ه سهفهری کهلتورهکان بکهین ک ه له دوتوێی وهرگرتن و
پێداندا خۆی دهبینێتهوه له نێو گرووپ و کۆمهڵگا جیاواز جیاوازهکانی جیهان،
بۆ وێنه قاوهو قاوهخواردنهوه له ئهفریقاوه سهفهری کردووه بۆ ههموو جیهان،
مێز کهله جیهاندا ل ه سهرجهم ماڵ و فهرمانگهو...هتد ،بهکاردێت بۆ یهکهمین
جار چینیهکان دایانهێناوه ،خواردهمهنی وهکو پاستا و پیتزا ل ه ئیتالیاوه
سهفهریان کردوه بۆ دونیا و سوشیش ل ه یابانهوه! بهدهر له ههموو ئهوانهش
سهفهری نوێگهری که سهرچاوهکهی له خۆرئاواوه توانیویهتی سهرجهم جیهان
ببزوێنێت و لهگهڵ خۆیدا بههاکانی کولتوری کۆمهڵگای پیشهسازی پهخشبکات.
ئهگهر ورد سهرنج بدهین دهبینین ب ه بهراورد به سهد ساڵی پێشوو ،کولتوری
کۆمهڵگاکانی جیهان بهگشتی و کولتوری یهک ه کۆمهاڵیهتییهکانی ناو کۆمهڵگاکان
بهتایبهتی گۆڕانی دیاریان بهسهر هاتووه ،بۆنمونه کولتوری پاشایهتی و شێوازو
ستیلی ژیانی خانهوادهی پاشاکان که خۆیان له تهواوی گروپهکانی کۆمهڵگا
جیادهکردهوهو تاڕاددهیهک خۆیان وهکو خودا و نوێنهری خودا دهبینی و باقی
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کۆمهڵگاش وهکو کۆیلهو خزمهتکار .بهاڵم ئهو چهند دهیهی ڕابردوو نیشانیدا
که چهنده کولتور ونهریتی پاشایهتی خانهوادهی پاشاکانیش گۆڕاوه ،شازادهکان
لهگهڵ خهڵکی ئاسایدا تێکهاڵو دهبن و هاوسهرگیری ئهنجام دهدهن ،بۆ وێن ه
شازادهی بهریتانی شازاده دیانا لهگهڵ محمدی کوڕه بازرگانێکی ب ه ڕهگهز
عهرهب و ڤیکتۆریای کچه شازادهی سویدی لهگهڵ دانیال و کوڕه شازادهی
دانمارک لهگهڵ کچه کارگهرێکی قاوهخانهیهکی ئوستوڕالیا.
دهبێ بگوترێت که ف��راوان بوونی مهرزهکانی ئ��ازادی و کرانهوه که زادهی
ههیمهنهی کولتوری کۆمهڵگای پیشهسازییه ،ڕهنگی داوهتهوه لهسهر کرانهوهی
کولتورهکانیش .کولتور ناسنامهی گروپه کۆمهاڵیهتیهکانهو ههمیشه گروپهکان
ویستویان ه لهڕێی کولتورهکانیانهوه تایبهتمهندی و واتا گشتی و تایبهتیهکانی
خۆیان نیشانی دهرهوهی خۆیان بدهن ،کهواته کولتور وهکو ناسنامه دهلیلی
بوون و تهواجوداتی گروپه کولتوری ه کۆمهاڵیهتیهکان بووه.
ههر گروپێکی کۆمهاڵیهتی به دۆڕاندنی کولتورهکهی له ناودهچێت وهک چۆن ب ه
لهناوچوونی گروپهک ه کهلتورهکهش لهناودهچێت! دهکرێ دۆڕاندن و لهناوچوونی
کولتوری گروپێکی کۆمهاڵیهتی بچوک یان گ�هوره ،بۆ کۆمهڵێک فاکتۆری
کۆمهاڵیهتی ،سیاسی ،سروشتی ..هتد بگهرێتهوه ،لهوانه:
 1دیاردهی شهڕو پهالماردان کاتێک گروپێک دووچاری ڕاوهدونان و کۆمهڵکوژیدهبێتهوه ،مێژووی مرۆڤایهتی پڕه له نموونهی دیار.
2ـ کارهسات ه سروشتیهکان ڕۆڵێکی ترسناکیان بینیوه له پهرتهوازه کردن
و دوچ��اری کۆچبهری کردنی گروپێک ،دانیشتوانی ناوچهیهک .ههڵبهت ه
سروشت نهخشی کاریگهری ههی ه بهسهر دروست بوونی کولتورهوه ،کاتێک
گرووپه کۆمهاڵیهتییهکان ل ه مهڵبهندێکی سروشتی دیاریکراوهوه کۆچ دهکهن
بۆ مهڵبهندێکی سروشتی دیکه  ،کولتورهکهشیان دهکهوێته ژێر کاریگهری
گۆڕانکاریی ڕیشهییهوه.
 3هاوکێشهی زۆرینهو کهمینهی گروپهکان لهناو سنوری یهک کۆمهڵگا یانواڵتێکی دیاریکراودا .ههمیشه ملمالنێیهکی بهردهوام ههی ه لهنێوان کولتوری
کهمینه وکولتوری زۆرینه .کولتوری کهمینه ههوڵ دهدات زیندوو بمێنێتهوه و
لهناو کولتوری زۆرینهدا نهتوێتهوه بهاڵم زۆرجار ههیه کولتوری سهر ب ه کهمین ه

ماندوو دهبێت له تهقهلال و دواجار دووچاری نهمان دێت و لهناو کولتوری
زۆرینهدا دهتوێتهوه ( .ڕژێمه داگیرکهرهکانی کوردستان پالنی ههره گهورهیان
بۆ لهناونردنی کورد ل ه ڕێی لهناوبردنی کولتورهوه بووه ،زمان کۆڵهکه ههره
گرنگهکهیه ک ه ئهوان زۆر به جددی کاریان لهسهر کردووه)
پێکگهیشتنی کولتورهکان
دی��اردهی کۆچبهری ک ه به درێژایی مێژوو ههبووه و فاکتۆرێکی بنهڕهتی
پێککهیشتنی کولتوره جیاواز جیاواز و دوورهکانه! کتێبه ئاسمانییهکان “
قورئان ،تهوڕات ،ئینجیل ،باسی دهرکرانی ئادهم و حهوا دهکهن له بهههشتهوه
بۆ سهر ڕووی زهمین و دهکرێ ئهوه به یهکهمین کۆچبهری ناودێر بکهین،
ک ه ل ه هاوکێشهی ههڵه و سزاوه سهرچاوهی گرتووه .ئهگهرچی کۆچبهری
ههنگاوی چارهنوسێکی نادیاره بهاڵم مرۆڤ بۆ خۆدهرباز کردن له جهنگ و
برسییهتی وستهم و کارهساته سروشتی و کۆمهاڵیهتییهکان وهک دوا ڕێگاچاره
ههڵیبژاردووه ،واتا کۆچبهری تهیکردنی دنیایه بهدوای ئازادی و دڵنیایی و
ژیانی ئاشتیانهدا ئهگهرچی بهدیهاتنی ئهو خواسته به گیرسانهوه بێت ل ه
پانتاییهکی دیکهی ئهو سهر ڕووی زهمین ه و لهناو کۆمهڵگه و خهڵکانێکدا ک ه
له ڕووی کولتورییهوه جیاوازن.
بهاڵم پێکگهیشتنی کولتوری تهنیا ل ه ئهنجامی دیاردهی کۆچبهرییهوه ڕوونادات
بهڵکو (وهکو پێشتر ئاماژهمان پێدا ) دهکرێ لهناو یهک شار ،واڵت ،کۆمهڵگادا
چهندین گروپی کولتوری جیاجیا ههبن ک ه ههریهکهیان دانیشتوانی ڕهسهنی
کۆمهڵگاک ه بن و به ڕوونیش  جیاوازییهکان یهکتری ببینن .هیچ واڵتێک یان
کۆمهڵگایهکی یهک کولتوری له دنیادا نییه به پێچهوانهشهوه واڵتانێکی وهکو
ئهمریکا ،کانهدا ،ئوستوڕالیا ل ه پرۆسهی کۆچبهریدا دروست بوون و سهرتاپایان
ل ه خهڵکانێک پێکدێت که خاوهنی کولتوری جۆربهجۆرن.
له ڕۆژگاری ئهمڕۆدا کاتیک مرۆڤ پێ دهنێته پایتهخت و شاره گهورهکانی
سهرجهم وواڵتانی ئهوروپا بۆ نمونه ،ب ه ئاشکرا ههست دهکات شارهکان شاری
نێونهتهوهیین .بهسهر شهقامهکاندا ههموو تهرزه مرۆڤێک دهبینی که ئهسڵیان
دهگهڕێتهوه بۆ دهیان و سهدان وواڵتی جیهان ،سپی ،ڕهش ،سورپێست،
بااڵبهرز و بااڵ کورت و مامناوهندی ک ه به دهیان زمانی جۆراوجۆر قسه دهکهن
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و ههمووشیان خۆیان به هاوواڵتی شارهک ه دهزانن  .له شوێنی کار ،له دهمی
سهرگهرمی و لهدهرهوه لهگهڵ یهکتریدا ل ه پهیوهندیدان .ههموو ئهوان ه واڵت و
ماڵ و نزیکهکانی خۆیان دهشێ جێهێشتبێت بهاڵم کولتورهکهیان جێنههێشتووه،
لهگهڵ خۆیاندا هێناویانه و له قواڵییهکانی خۆیاندا ههڵیان گرتووه.
بهریهککهوتنی کولتورهکان
بهریهککهوتنی کولتورهکان دوای پێکگهیشتنی کولتورهکان دێت! ک ه ل ه
دهرهنجامی خراپ لێکتێگهیشتن یان ڕهتکردنهوهی جیهانبینی یهکتریهوه
ڕوودهدات .جیهانبینی له کولتورهوه سهرچاوه دهگرێت ،کهواته ئهوه کولتوره
تاک و گروپ ئاراست ه دهکات که بینینیان چۆن بێت بۆ خۆیان و بۆ دهرهوهی
خۆیان و لهوسهربهندهشدا بهریهککهوتنی کولتورهکان دهبێته دیفاکتۆیهک.
ههڵبهته ئهو بهریهککهوتنه تاک و گروپهکان بهئاگا دێنێت له ئهندازهی لێکچوون
و جیاوازییهکانیان.
کهمجار ههی ه که باسی جیاوازی و جیهانبینی بکرێت ،به ناچاری دونیا دابهش
نهکهین بهسهر دووانهی جیهانی پێشکهوتوو لهالیهک و جیهانی دهرهوهی
ئهو جیهان ه ک ه به جیهانی پاشکهوتوو یان (ب ه دهربڕینه سیاسیهکهی) جیهانی
سێههم ناوزهد کراوه له الیهکییتر .به واتایهکی دیکه جیهانی مۆدێرن و جیهانی
کۆنسێرڤاتڤ .که بۆ زوربهی پێکهێنهرهکانی ژیان و جیهان بینینی ناکۆکیان
ههیه ئهو ناکۆکیانه تا ئهمرؤی جیهانی کلۆبالیشدا بهردهوامه.
لیرهدا بۆ ڕوونتر بینینی ڕهگ�هزه بونیادییهکانی دی��اردهی بهریهککهوتنی
کولتورهکان دهمانهوێ ههڵوهستهیهکی سهرهکی لهسهر جیهانبینی ئهو گروپ ه
کولتوریان ه بکهین که ب ه پرۆسهی کۆچبهریدا تێپهڕیون و ل ه دهرهوهی جیهانی
پێشکهوتووهوه هاتون و ل ه جیهانی پێشکهوتوو گیرساونهتهوه و بهشی شێری
سهرههڵدانی دیاردهکه واتا بهریهککهوتنی کولتورهکانیان بهردهکهوێت .چونک ه
ئهو گروپانه له ساتهوهختی گۆڕانکارییه ئابوری و سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکاندا
ئامادهگیان نهبووه که کۆمهڵگایی خانهخوێ پێیدا تێپهڕیوه بۆیه قبوڵکردن
یان ههرسکردنی ئهوهی له ناکاو پهیدادهبێ و ڕووبهڕوو دهبێتهوه قورستره تا
ئهوهی بهرپهرچی بدرێتهوه.
ئهگهر بمانهوێ خهسڵهت بدهینه کولتورهکان دهتوانین به دوو شێوه بیانناسینهوه،

ئهویش کولتوره کراوهو کولتوره داخراوهکانن .کولتوره داخراوهکان ههمیش ه
لهبهردهم نوێگهری و دنیای نوێدا داخراوتر دهبن و لهبری گۆڕانکاری و وهرگرتن،
دهچن ه سهنگهری بهرگری و ڕهتکردنهوهوه .بهاڵم کولتوره کراوه یان تاڕاددهیهک
کراوهکان لهبهردهم دنیای نوێدا ترسنۆک نین ،بۆ ههڵسهنگاندن و ئاڵوگۆڕی
دید و بینین ههنگاو دهنێن ه پێشهوه و باش وهک باش و خراپ وهک خراپ
ههاڵوێرد دهکهن و دهبینن .واتا کولتوری کراوه زۆر زووتر دهچێته ناو پرۆسهی
هاوگونجییهوه .بهپێچهوانهشهوه کولتوری داخراو ههردهم له جوغزی خۆیدا و
ل ه حاڵهتی بهرگریدا له پهڕاوێزدا دهمێنێتهوه ،چونکه سروشتی داخراوییهکهی
وایلێدهکات کردهی تهماس یاخود پهیوهستبوونی ب ه ئهوانی دیکهوه سهخت
بێت و ڕۆڵێکی ئهکتیڤی سهردهمیانهی نهبێت ک ه بکۆشێ النیکهم خۆی له ب ه
پهڕاوێز بوون دهرباز بکات.
یهکێک ل ه سهرهکیترین فاکتۆرهکانی داخراوێتی کولتورێک ،کاریگهری دین ه
بهسهریدا .دین یهکێکه له کۆڵهکهکانی کولتور بهاڵم ئاستی کاریگهری
دینهکان بهسهر کولتورهکانیانهوه جیاوازه .جاروبار ههندێک گروپی کۆمهاڵیهتی
پهیدا بوون یان پهیدا دهبن ک ه سهرلهبهری کولتورهکهیان بریتیی ه له ترادیخونی
دینی .بهپێچهوانهشهوه له ههندێک گروپی دیکهدا دین کاریگهریهکی پهڕاوێزی
ههی ه یاخود ههر نیهتی ،ئهوه جگه له ههبوونی چهندان گروپی ئهنتی دینی.
ئهگهر ئاماژه به ههندێک یهکهی بابهتی بهرچاو بکهین ک ه تێیاندا بهریهککهوتن ه
کولتوریهکان ڕوودهدات ،ئهوا باشتر دهتوانین له دیاردهی بهریهککهوتنی
کولتوری بگهین .لهسهرهتادا دهبێ ڕۆڵی زمان ببینین ک ه ئامرازێکی بنهڕهتی
کۆمۆنیکاخون و پێکگهیشتنی کولتوره جیاجیاکانه.
ئێم ه لهسهرهوه پێمان وابو که به شێوهیهکی سروشتی دوای پێککهیشتنی
کولتورهکان خۆبهخۆ بهریهککهوتنی کولتوری ڕوودهدات له ئهنجامی تهرز
و جیهانبینی جیاوازدا ،بهاڵم له گۆشهنیگایهکی دیکهوه دهتوانین بڵێین
بهبێ ئهو پرۆسهی پێکگهیشتنهش دیاردهی بهریهککهوتنهکه ههر ڕوودهدات.
واتا دیاردهکه ب ه دوو حالهت ڕوودهدات حاڵهتی یهکهم ئاگایانهی ه و حالهتی
دووههم نائاگایانهیه .ئهگهر بهریهککهوتنهکه ب ه ڕێڕهوی سروشتی خۆیدا بڕوات
و لهئهنجامی گفتوگۆ و جیهانبینی جیاوازهوه بێتهدی ئهوا حاڵهتێکی ئاگایانهی
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ههیه بهاڵم حاڵهته نائاگاییهکه بۆشایی یان نائامادهگی زمان دروستی دهکات.
واتا ئهگهر له نێوان دووالیهندا گفتوگۆ ڕووینهدا ئهوا پێکگهیشتن ههنگاوێکی
حهتمییه و به ئیحتیمالی زۆر ههر الی ه بهگوێرهی فانتاسیا و بازنهی خهیاڵی
خۆی وێنهیهک بۆ بهرامبهرهکهی دهکێشێتهوه بهبێ ئهوهی ئهو وێنهیه سهد دهر
سهد وێنهی ڕاستهقینهی بهرامبهر بێت.
گروپی کۆچبهران یاخود بیانیان زوربهیان ل ه تهمهنی گهورهیدا هاتون بۆ
واڵتی دووهم ،بۆیه ههم فێربونی زمان زۆر سهخته بۆیان  و ههم پێکهێنانی
ئاڵوگۆڕیش له کولتوری تاکهکهسییاندا  ،لهبهرئهوه ئهو دهستهی ه دهکهون ه
دهرهوهی بازنهی کۆمۆنیکاخوونهوه و به زهحمهت دهتوانن ههنگاوی خوێندن
و کار و تێکهاڵوی کۆمهاڵیهتی دروست بکهن ،ل ه پهراوێزدا دهمێننهوه و وهکو
دهستهیهکی نائهکتیڤ وبێ ڕۆڵ و سهربار تهماشا دهکرێن .ئهوه ل ه حالێکدا ل ه
ههمان دهستهدا چهندان بابا و کاراکتهری وا ههن که به شێوهیهکی سروشتی
و ڕهوان ب ه پرۆسهی هاوگونجیدا تێپهڕیون ،واتا خوێندویانه و زمان فێربوون
و له زانکۆ و خوێندنگاکاندا بهڵگهنامهیان بهدهستهێناوه و توانیویان ه هاوشانی
هاواڵتیانی ئهکتیڤ و ڕهسهنی واڵتی خانهخوێ ڕۆڵی پۆزهتیڤ بگێڕن ،ل ه دام
ودهزگا مهدهنی و حکومیهکاندا ،ڕێکخراوهکان و بازاڕ و پهڕلهمانهکاندا جێگای
خۆیان بگرن .بهاڵم پرسیاری ههره ههستیار ( که گهڕان بهدوای وهاڵمهکهیدا
ئهرکی ئهم نوسینه شیکاریی ه نییه) لهسهر ئهو دهستهی دووههمه ئهوهیه ک ه
ئایا ئهوانه هیچ هاوپهیوهستیهکیان به کولتوری خۆیانهوه ماوه؟ ئایا پرۆسهی
هاوگونجی داینهماڵیون له کولتوری خۆیان ،یان ئایا ئهوان نوێنهرایهتی ئهو
ئاسته له کولتوری خۆیان دهکهن له دهستگا جیاواز جیاوازهکاندا ؟
سیستهم وشێوازی دهوڵهتداری یهکێک ه لهو بابهتانهی دهکرێت خۆی لێ غافڵ
نهکهین و له چاوی کولتوره جیاجیاکانهوه بیبینین ،بهتایبهتیش له چاوی ئهو
بیانیانهوه ک ه ل ه واڵتهکانی جیهانی سێههمهوه به ڕێی کۆچبهریدا هاتوون،
واتا ئهزمونی تاڵ و ترسناکیان لهگهڵ دیکتاتۆریهتدا ههیه و تاڕاددهیهک ل ه
واڵتی دووههمیشدا جۆرێک ل ه ترس و سڵهمینهوه و ههڵوهستهیان پێوه
دیاره لهبهرامبهر پۆلیس و دهزگاکانی حکومهتدا .له واڵتانی دیموکراتیدا
حکومهت و پۆلیسی واڵت کار دهکهن لهپێناو ئارامی و ڕێکخستنی کۆمهڵگادا

بهپێچهوانهی پۆلیس و حکومهتی واڵته دیکتاتۆرهکان که قودرهتی خۆیان بۆ
ستهم وداپڵۆسینی هاواڵتیان بهکاردێنن .بیرهوهری ه تاڵهکانی ڕابوردووی بیانیان
تاڕاددهیهک ڕێگرن له وهی بیانی ههنگاو بنێت بۆ ئهزمونی تازه لهگهڵ دهزگای
حکومهت و پۆلیسدا و ههر ئهوهشه وادهکات بیانیان کهمتر کێشهو گرفتهکانیان
بهرنه بهردهم یاسا و پۆلیسی لێ ب ه ئاگا بکهنهوه.
دهکرێ ئهو حاڵهت ه تایبهتییه ناوبنێین “ زیهنیهتی ترساو” که وایکردوه
بیانیان له ڕاستایی بهدهستهێنانی مافهکانیاندا تهنانهت کهمتر باوهڕیان ب ه
خهباتی دیموکراتی و شارستانیانه ههبێت له شێوهی خۆپیشاندان و مانگرتن
و ....هتد ،له ههڵبژاردنهکاندا ناوچه بیانی نشینهکان کهمترین ڕێژهی دهنگدانی
تێدا ڕوودهدات .ئهوهش وا له گروپه کولتورییه خانهخوێکان دهکات که گروپ ه
بیانیهکان بهوه پێناس ه بکهن که کولتورێکی کێویلهی یاخی و ناشارستانیان
ههیه که نامۆن ب ه سیستهمی شارستانی و مۆدێرن و شێوهیهک له بیرۆکراس
~ دیمۆکراسی و ڕانههاتوون لهگهڵ مافه سهرهتایی و گشتییهکانی هاوواڵتی
بوندا.
ئهوهی دهبێته جێگای سهرنجی گروپه کۆمهاڵیهتییه کولتورییهکانی کۆمهڵگا
خۆرئاواییهکان و گروپه کولتورییه بیانییهکانی پێ سهرکۆنه دهکرێت ،دهستگرتن
ی
و سهرگهرمی کولتوری بیانییهکان ه به کۆمهڵێک بههای (بهناو بااڵی) کۆمهاڵیهت 
ک ه لهالی گروپ ه کولتوریی ه کۆمهاڵیهتییهکانی واڵتی خانهخوێ هیچ بههایهکیان
نییه یان ئاستی بههای بههاکان جیاوازن.
بۆ نمون ه بههای شهڕهف که لهناو ههموو گروپه کولتورییهکانی جیهاندا بهها
و قورسایی خۆی ههیه ،ل ه ههمان کاتیشدا ههریهکهش لهو گروپانه پێوانهی
جیاواز و تایبهتی خۆیان ههیه بۆی .شهڕهف وهکو یهکهیهکی پیرۆز پێکدێت
ل ه کۆمهڵێک دیدگا و ههڵسهنگاندن ،ئامانجی ڕاگرتن و هێشتنهوهی بههای
نهریت و ههڵسهنگاندن ه ئێستاییهکانی کۆمهڵ ه له ژیانی کۆمهاڵیهتیدا ،ک ه
ئاشکرای ه بهپێی کات و سهردهمه جیاجیاکان گۆڕانی بهسهردا دێت .ههڵبهت ه
گروپه کولتوریی ه تهقلیدی و کۆنسێرڤاتیڤهکان ،پێوانهی کۆنسێرڤاتیڤانهشیان
ههیه بۆ بههای یهکهی شهڕهف! زوربهی زۆری گروپه بیانیهکان کولتورهکهیان
شهڕهف له ناو بازنهی جهستهدا ،ب ه تایبهتیش جهستهی ژن دا دهبینێتهوه
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به پلهی یهکهم ،پاک مانهوهی جهست ه بهوهی بهر جهستهیهکی تر نهکهوێت
له دهرهوهی یاسا ونهریتی کولتوری ،پێوانهی ه بۆ شهڕهف و شهڕهفپارێزی،
بهپێچهوانهشهوه بێدهربهستی بهرامبهر ب ه جهست ه و شکاندنی شهڕهف لهالیهن
ههر تاکێکهوه دهبێته مایهی پهڕاوێزکهوتنهوهی ئهو تاکه لهدهرهوهی گروپ و
وهک بههایهکی شکاو وکهمبایهخ تهماشا دهکرێت لهالیهن گروپ و کۆمهڵهوه
چونک ه لهو گروپانهدا تاک بهستراوهتهوه به کۆوه ،واتا شهڕهفی تاک شهڕهفی
کۆشه( .کوشتن به بههانهی شهڕهف ل ه واڵتانی ئهوروپادا لهالیهن بیانیهکانهوه
بۆته دیاردهیهکی ئاشنا و بهرچاو ک ه لهههر ئان و ساتێکدا بۆی ههیه ڕووبدات )
شهڕهف لهالی گروپه کۆمهاڵیهتییهکانی کۆمهڵگا پێشکهوتووهکان مانا و
مهغزایهکی دیکهی ههیه و کۆنابێتهوه ل ه چهقی جهستهدا و جهسته بهو
ئهندازهیه نهخراوهته ئهودیو سنوری تابۆ و پیرۆزییهوه ک ه تهنانهت قس ه
لهسهر کردنیشی یاساخ بێت! بهڵکو ههر تاکێک لهناو ئهو گروپه کولتوریانهدا،
ئازادی و سهربهستی تهواوی خۆی ههی ه و لهو چوارچێوهیهشدا جهست ه موڵکی
تاک خۆیهتی و هیچ پهیوهندیهکی به گروپهوه نییه ،بۆی ه پێناسهی یهکهی
شهڕهف چڕ دهبێتهوه ل ه ڕاستگۆیی و سهرڕاستی و ڕێزگرتنی بهرامبهر و
پابهندبوون به یاسا و لهسهرووی ههموو ئهوانهشهوه کارکردن بۆ دابینکردنی
بژێوی ژیان و گیانی مرۆڤدۆستی و یارمهتییه.
ژن و جهستهی ژن له ه �هردوو بهری کولتوره ڕۆژههاڵتییهکان و کولتوره
ڕۆژئاواییهکان جێگای سهرنجی ڕهخنهییانهی ه ک ه لێیهوه بهریهککهوتنی کولتوری
به زهقی نیشان دهدات .ههردووال ژن به چهوساوهو مهزلوم دهبینن و تهقهلالی
ڕزگار کردنی دهدهن .گروپه کولتوریه ڕۆژههاڵتیهکان ئازادی تاک و ئازادی ڕهها
باش نابینن و پێیان وایه له ڕۆژئاوادا ژن وهک سیمبۆلی سێکس له ڕیکالم
و کۆمهڵێک پرۆژهی بازرگانی و هونهریدا بهکاردههێنرێت ،داماڵینی ژن ل ه
جلوبهرگ ل ه ڕێی هاندان و پهسهندی پیاوهوهیه و ئامانج تێیدا لهززهتبردن ه ل ه
ژن تهنیا وهکو جهست ه و ئهوهش سوکایهتی پێکردن ه و کاڵکردنهوهی سیحری
پیرۆزییهتی و ونکردنی ڕۆحی ژنه .وایدهبینن که ژنان له ڕۆژئاوادا بوکهڵهیهکن
ب ه دهست پیاوانهوه و  بهشێوهی سروشتی ناتوانن ژیانێکی خێزانی مهحکهم
لهگهڵ تاقه یهک پیاودا پێکهوهبنێن و وهچهو وهچهزا بخهنهوه .که ئهوه ب ه

بڕوای ئێم ه وێنهیهکی تهواو ڕاست و دروست نییه لهسهر ژن له خۆرئاوادا و
ئهو دیدگای ه ل ه ههڵه دایه بهاڵم وهنهبێت ڕێژهیهک ل ه ڕاستیشی تێدا نهبێت.
هێنده ههی ه ئهوهی ئهو بینین ه لێڵه دهخوڵقێنی ،بینینی تایبهتییه بۆ خودی
جهسته وهکو پێشتر ئاماژهمان پێدا.
بهپێچهوانهشهوه له ڕۆژئاوا ههست ب ه زوڵم و ستهمێکی زۆر لهسهر ژنانی
ڕۆژههاڵت دهکرێت له کاتێکدا که دهبینرێن توند توند خۆیان پێچاوهتهوه و
لهناو مهقنه و حیجاب و عهبادا جوانی زولف وبااڵی زرافی خۆیان شاردۆتهوه،
ههموو ههڵسوکهوتو بڕیارێکیان دهبێت لهالیهن پیاوهکانیانهوه پهسهند بکرێت
و بۆخۆیان خاوهنی ئیراده و چارهنوسی ژیانی خۆیان نین و ناتوانن مومارهسهی
مهیل و ئارهزووهکانی خۆیان بکهن .کارخانهی منداڵ دروستکردنن و له ژیانێکی
واقیعی ئینسانیدا ناژین ،لێیان دهدرێت ،دهکوژرێن ،خیانهتیان لێ دهکرێت،
ژنی دیکهیان بهسهر دێت ک ه مهجبورن قبوڵی بکهن.
بێگومان ههردووال سهرنجهکانیان لهسهر یهکتری بهشێوهیهکی ڕێژهیی ،دروستن
و تاڕاددهیهک ههردوال لهناو بازنهی شێوهیهک له ستهم و خراپ بهکارهێناندا
دهخولێنهوه ،بهاڵم به شێوهیهک له شێوهکان ڕازیبونی ههرالیهکیان ب ه
ڕهوشی ژیانی خۆیان و سروشتی بینینی ئهو ڕهوشه وایکردووه ،ههم لهالیهک
بهریهککهوتن دروست بێت ،ههم له الیهکی دیکهوه نهتوانرێت دهستنیشانی
خاڵی پۆزهتیڤی ناوهند بکرێت له پێناو دۆزینهوهی چارهسهرێکی پۆزهتیڤدا.
جیاوازییهکان له زۆر ڕووهوه ،وایکردوه که گروپه کولتوریهکان بهئاسانی
نهتوانن به شێوهیهکی تێکهاڵو و له پاڵ یهکدا بژین ،تا بهشێوهیهکی ڕاستهوخۆ
ئهزمون له ههڵسوکهوتو شێوازی ژیانی یهکتری وهربگرن .زۆر ڕون و ئاشکرای ه
که له ههموو شارێکی جیهاندا بهشی خوارهوهو سهرهوهی شار جیاوازیان
ههی ه لهوهی که له ههریهکهیاندا گروپێکی کهلتوری کۆمهاڵیهتی تێدا دهژیت ک ه
ئاستی ژیانی ئابوری و هۆشیاری کۆمهاڵیهتی و ڕووناکبیریان جیاوازه.
لهو واڵتانهی که پڕۆسهی کۆچبهری ڕووی تێکردون و بیانیان توانیویان ه ببن ه
ڕێژهیهکی بهرچاو ،به ڕوونی دهبینرێت ک ه بیانیان ک ه ههڵگری کولتوری جیاوازی
خۆیانن له دهوری یهکتری و له ناوچهیهک یان چهند ناوچهیهکی دیاریکراودا
کۆبونهتهوه و خهڵکی ڕهسهنی واڵتهکهش بهرهبهره ئهو ناوچانهیهن چۆڵکردووه،
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بهڕاددهیهک ههندێک ناوچه له شارهکانی ئهوروپادا ڕهنگی کۆمهڵگایهکی
ئهورووپی پێوه نهماوه .ئهگهرچی له زۆربهی ئهو واڵتانهدا دهزگای هاوگونجی
ههیه.
بۆ وێنه ل ه واڵتێکی وهکو سویددا وهزارهتێک ههی ه به ناوی “وهزارهتی
هاوگونجی” سااڵنه بودجهیهکی زۆری بۆ تهرخان دهکرێت له پێناوی کهمکردنهوهی
جیاوازیهکان له نێوان سهرجهم دانیشتوانی واڵتدا و ب ه تایبهتیش یارمهتیدانی
ماددی و مهعنهوی بۆ ڕاهێنانی بیانیانی نوێ لهگهڵ ژیانی نوێ ل ه واڵتی نوێدا.
بهاڵم وێڕای ههموو ئهو ههوڵ و کۆششانه ،ههنگاوی هاوگونجی به سستی
دهچێته پێشهوه و جیاوازیهکان ک ه ههوێنی بهریهککهوتنی کولتورهکانن کهمڕهنگ
نابنهوه که ئهوهش دهگهڕێتهوه بۆ قواڵیی کولتور لهناوهوهی مرۆڤهکاندا ،بهاڵم
ئهوه بهو مانای ه نییه ک ه کۆششهکان بێ کاریگهرین .وهک لهسهرهوه ئاماژهمان
پێدا بونی دهیان کهسی بیانی لهناو دهزگا مهدهنی و حزبی و حکومیی و
پهرلهمانهکاندا سهلمێنهری نهخشی پۆزهتیڤی پرۆسهی هاوگونجین.
کۆتایی
بهدرێژایی مێژوو بهریهککهوتنی کولتوری لهناو تاک و گروپه کۆمهاڵیهتیی ه
جیاجیاکاندا ههبووه و له داهاتوشدا ههر دهبێت! دهکرێت وای مهزهنده بکهین
که شهڕه جیاجیاکانی دونیا  ،شهڕی نێوان کولتورهکان بون ک ه له ئهنجامی
جیاوازی تهعبیر و قهیرانی لێکتری تێنهگهیشتن بهرپا بوون ،یاخود ب ه
دیوهکهی دیکهدا له پێناو کهشفکردنی یهکتری و خۆبهراوردکردن لهگهڵ
یهکتریدا ،واتا وایببینین که دیاردهی بهرییهککهوتنی کولتورهکان گرنگی خۆی
ههیه که له ئاشکرا بوونی جیاوازیهکاندا خۆی دهبینێتهوه ،واتا ئاشکرا بوونی
جیاوازییهکان ،فراوان بوونی هۆشیاری و کرانهوهی کولتورهکانه بهسهر دونیایی
نوێدا ،بهو تێگهیشتنهی که ههر کولتورێک دنیایهکی تایبهتییه و جیاوازه ل ه
دونیای کولتورهکانی دیکه.
دیاره ئهوهی بۆ کۆمهڵی مرۆڤایهتی گرنگه ئهوهی ه که گروپه کۆمهاڵیهتییهکان
بتوانن ڕێز له کهلتوری یهکتری بگرن ،تا دهرفهت بڕهخسێت لهبارهی کولتوری
یهکترهوه بزانن و لێکتری تێبگهن ل ه پێناو پێکگهیشتن له خاڵی ناوهنددا
بهتایبهتیش ل ه سهردهمی ئێستادا که ههموو جیهان له شێوهی تۆڕێکی

جاڵجاڵۆکهیی بهیهکهوه بهستراوهتهوه ئهو ڕهوشهش مهحکوممان دهکات ب ه
بهرییهککهوتن!
دهوڵهت وهک دامهزراوهیهکی دهستڕۆیشتووی دهستوااڵ دهتوانێت لهڕێی ههردوو
دهزگای یاسا و مێدیاوه ئاستی بهرییهککهوتنی کولتورهکان ل ه کۆمهڵگادا ک ه
ێ و ههروهها
دهرئهنجامی نێگهتیفی ههبێت ،تا ئهندازهیهکی زۆر بێنێته خوار 
لهسهر چهندین ئاست و ڕێگای جۆراوجۆریترهوه دهتوانێ وهریگێڕێته سهر باره
پۆزهتیفهکهی و کهڵکی باشی لێوهرگرێت له ڕووی پێشکهوتنی کولتوری و
ئابوری و کۆمهاڵیهتی و...هتددا.
ههرچی بواری یاسای ه له ڕێی چهسپاندنی یاساکانی ڕێزگرتن ل ه تاک و
بهرابهری سهرجهم هاواڵتییان لهبهردهم یاسادا و یهکسانیان له ماف و ئهرکدا
 ،لهسهر بنهمایهکی مرۆڤانه بهبێ لهبهر چاوگرتنی هاوواڵتی تازه و کۆن یاخود
هاواڵتی خانهخوێ و هاواڵتی میوان یان کۆجبهر ،دهتوانێت ڕۆڵێکی بنهڕهتی
دیار ببینێ .ک ه ههڵبهت ه ل ه زۆربهی وواڵتانی پێشکهوتوودا ئهو الیهن ه گرنگ ه
یاساییه به گرنگییهوه ڕهچاو کراوه و سهرجهم هاوواڵتیان لهبهردهم یاسادا
یهکسانن ل ه ماف و ئهرکدا.
میدیا و ههیمهنهی میدیا ڕاستهوخۆ کاریگهری ههی ه لهسهر ههموو هاوواڵتیان
ب ه سهرجهم گرووپه کولتورییه جیاواز جیاوازهکانهوه .بهگشتی میدیا ل ه یهک
کاتتدا دوو ڕۆڵی سهرهکی و تهواو جیاواز له یهکتری وازی دهکات ک ه بریتین
له نیشاندان و بزواندنی گرووپه کولتورییه جیاواز جیاوازهکان وهک سیاسهتی
باوهڕ بوون به فره ڕهنگی و فره دهنگی له کۆمهڵگادا و له پێناو ڕازیکردی
ههمووان و نیشاندانی کۆمهڵگا وهک کۆمهڵگای ههمووان!
بهاڵم له ههمان کاتتدا نهریتی زاڵکردنی کولتوری زۆرینه یان کولتوری گرووپی
سهردهست و نیشاندانی وهکو سێنتڕاڵ و کولتوری ڕهسهن له وواڵتدا ک ه ئهوه
بۆ خۆی داینهمۆی تواندنهوهی گرووپه کولتورییهکانی دیکهیه و پرۆسهیهک ه
تێیدا گرووپه کولتورییهکانی دیکه خۆیان به پهراوێز دهبینن و کاریگهری جددی
دهبێت لهسهر بچوک بوونهوهیان تا ئهندازهی لهبهین چوونیان.
ههقه میدیا ئاوێنهیهک بێت ک ه هی ههمووان بێت ،واتا ههمووان خۆی تێدا
ببیننهوه و ههمووان عهکس کاتهوه .ههقه لهمهڕ زمان ،لهپاڵ دیالێکتی
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فهرمی وواڵتدا دیالێکتی گرووپه کولتورییه جیاواز جیاوازهکانی دیکه فهرامۆش
نهکرێن .لهپاڵ کارکردن لهسهر کولتوری فهرمی یاخود کولتوری زاڵ و باوی
وواڵت و ههوڵی گشتاندنی ئهو کولتوره ،دهرفهت و ئیمکانیات بۆ کولتورهکانی
دیکه بڕهخسێندرێت تا ئهوانیش ڕۆڵی پۆزهتیڤی خۆیان بنوێنن چونک ه “ وهکو
پێشتریش لهسهرهوه ئاماژهمان پێدا “ ناوازهیی و دهوڵهمهندی ههر کۆمهڵگایهک
له فره ڕهنگی و فره دهنگیهکهی دایه.

سهرچاوهکان
Charles Darwin- 1809-1882, brittiska naturfor�( 1-)skare
2-Anne Charlotte Ringqvist, människan socialt
och kulturellt
”)3-Richard D Lewis i sin bok (När kulturer krockar
)Ted Goldberg”, Samhälls problem, s 253(”45-Anthony Giddens (1998 The Third Way. The
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فۆیلیتۆن
ڕێكخهری بهش :توانا ئەمین
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ڕۆسالی

سەحەر ڕەسایی
ههموو شتێکم باش لهبیره ،خهریکبووم گوڵی بالکۆنهکهی
“ڕۆسالی”م ئاو ئهدا ،ک ه ههستم به جوڵهیهکی سهیر کرد ل ه
سکمدا .وهک ئهوه وابوو ل ه شهوێکی گهرمی هاویندا لهسهر پشت
پاڵکهوتبیت و بهچاوی خۆت کشانی ئهستێرهیهک ببینیت ک ه زۆر
بهپهله تێ ئهپهڕێت.
“ڕۆسالی” ئافرهتێکی بااڵبهرزه ،نزیکهی نهوهد کیلۆ ئهبێت،
وهلێ سهری و دهستهکانی زۆر پچکۆلهن ،ههرچی ڕووناکی و
میهرهبانی ئهم دنیایهش ههی ه له چاوه پچکۆلهکانیدا کۆبۆتهوه.
جاران قژی ڕۆسالی وهک قژی منداڵێکی ساوا نهرم بوو .ڕۆژانی
من الی ڕۆسالی بهئاودانی گوڵه سوورهکانی بالکۆنهکهی دهست
پێ دهکات ،هێنده گوڵهسوورهکانی خۆشدهوێت ههر مهپرسه،
تهنانهت ل ه دهستگیرانهکهشی نازیان زۆرتر ههڵدهگرێت .خۆی
پێیووتم ئهو ڕۆژهی که بڕیاریدا نههێڵێت ئیتر “فیلیپ” بیبینێت،
دهستگیرانهکهی ڕۆسالی دراوسێیهتی ،بالکۆنهکهیان بهتهنیشتی
یهکترهوهیه ،جاری واههیه مهجبوورم دهکات نامهکانی بکهم ب ه
تهیارهی بچوک بچوک و ههڵیدهمه بالکۆنهکهی فیلیپهوه ،ئهوان ه
کارگهلێکبوون که ڕۆسالی پێش نهخۆشیهکهی ئهیتوانی خۆی
بیانکات.
ڕۆسالی مردووی خواردنی ئێرانییه ،ئهو ڕۆژانهی که دڵم زۆرخۆش
بێت و مهجبورم نهکات نام ه شهڕانییهکانی بکهم ه تهیاره و فڕێیبدهم ه
بالکۆنهکهی فیلیپهوه خواردنی ئێرانی بۆ لێ ئهنێم .سوێندی
خواردووه که نابێت فیلیپ بیبینێت ههتاوهکو قژی نهیهتهوه،
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سهرهتا زۆر جاران فیلیپ دههاته بهردهرگاکه و ئهپاڕایهوه تا دهرگاکهی لێ
بکهینهوه ،ئهویش بهگریانهوه هاواری ئهکرد و ئهیووت ،ئهی فیلیپی له شهیتان
خراپتر و ل ه خوا پڕ نهێنی تر بۆ گهرهکته سهخترین و ناشیرینترین ساتهکانی
ژنبوونم ببینیت ،بۆ گهرهکت ه بێ قژیم ببینیت ،بۆ گهرهکت ه لهبری جوتێ مهمک
تهنها مهمکێک که ههروهک شارێکی ڕووخاوی دوای تااڵنکردن که تهنها ماڵێکی
تیاماوه بێ دهسهاڵتی و کاولیم ببینیت .فیلیپیش هاواری ئهکرد و سهری ئهکوتا
بهدهرگاکهدا ،ناچار بهدهم گریانهوه ئهڕۆیشتهوه .من شاهیدی ههموو مێژووی
ڕووخانی ئهو شارهبووم ،باشتره بڵێم من و شتهکهی ناو سکم ،من و ئهستێره
پچکۆالنهکه.
مومکین نیی ه ڕۆژێک له ڕۆژان کهسێک مێژووی لهدایکبوونی خۆیی ب ه ڕۆسالی
وتبێت و ئهو لهبیری کرد بێت .ئێواران پێش تهواوبوونم ل ه کارهکانم داوام لێ ئهکات
دهفتهره ڕهشه پچکۆالنهکهی بکهمهوه و ژمارهی ئهو کهسانهی بۆ وهرگرم ک ه
هاوڕێی یان خزم و کهسهکانی ڕۆسالین و ئهمڕۆ ساڵ پڕ ئهکهنهوه .جاری وا ههبووه
ڕوویداوه چهند کهسێک له ههمان ڕۆژدا له دایکبوون ،فره لهو کهسانهی ک ه ڕۆسالی
پیرۆزباییان لێ ئهکات خۆیان لهبیریان کردووه ک ه ئهمڕۆ لهدایکبوون ،ههندێکیان
هاوڕێی زۆر کۆنی ڕۆسالین ،سهریان لهسهره پچکۆلهکهی سوڕ ئهمێنێت ک ه چۆن
جێگای مێژووی لهدایکبوونی ههموویانی تێدا ئهبێتهوه .ئهم ڕۆ من بۆیهکهمجار
بۆم باسکرد که دووگیانم ،دهستی بهگریان کرد ،بۆیهکهمجار پاش چهندین مانگ
چووه بالکۆنهکهی و خۆی پیشانی فیلیپ دا ،لهسهر کورسییهکهی بهرامبهرمدا
دانیشتووه و پهڕه پهڕهی گوڵێکی سوور لێ دهکاتهوه و وهک جنێو بدات شتێک
ل ه ژێر لێوی خۆیهوه ئهڵێت ،بۆ دوور ئهڕوانێت و لهپڕ داوام لێ ئهکات که پشت
له ئهو و له گوڵهکانی و له بهدمهستی فیلیپ و تهنهایی سنگه یهک مهمکییهکهی
بکهم و بهجێی بێڵم.
ماوهی چهند ههفتهیهک ئهبێت ن ه نامهکانی ڕۆسالیم فڕێداوهت ه بهلکۆنهکهی فیلیپهوه
و نه گوێم له ئهستێرهکهی ناو سکم گرتووه ،ئاخر من ئێستا ل ه بیمارستانێک
کارێکی تازهم وهرگرتووه ،کارهکهم سهد ئهوهندهی ئاودانی گوڵهکان و لێنانی
خواردنی ئێرانی و دهرگاکردنهوه ل ه فیلیپ قورستره .شهوانه الی ئهو کهسان ه
ئهمێنمهوه که دڵنیایین ههر ئهمش ه و نهک شهوێکی تر بهجێماندێڵن.
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نەدەبوو ئەم چیرۆكە بنووسم

ئاوات محەمەد
پێشكەشە بە سەبا
نەمزانی لە بەرچی پاش ئەو هەموو دابڕانە لە چیرۆكنووسین،
ئەمجارە چیرۆكی بەشێكی تری خۆمم نووسیەوە؟! ئایا لە بەرئەوە
بوو نەمزانی ئەو بەشەی من كەمن ببوومە سێبەری بۆ هەمیشە
لێم ونبوو؟! ..یان  ..نازانم لە بەرچی بوو ئەبێت چیرۆكی تۆ
بنووسمەوە؟! چیرۆكی ئەو كاتانەی هاوسەنگییەكان تێكدەچن و
تۆش ناتوانی پارسەنگیان بكەیت ،هەر لە بنەمادا نەدەبوو هیچ
چیرۆكێك بنووسمەوە ،زۆرجار دەموت لە بەرچی چیرۆكی كەسانی
تر بنووسینەوە ئایا ئەمە جۆرێك نییە لە خۆهەڵقورتان لە ژیانی
ئەوانی تر ،وێناكردنی ژیانێكی وەهمی نییە و ئەمەوێت درۆیەك
بكەم ،چەندەها ڕاستی لە پشتەوە بشارمەوە ،ئەمجارەیان مەسەلە
كە ئەمە نەبوو ،پێچەوانەی هەموو لێكدانەوەكان بوو ،نەمتوانی
لەو بەشەی لێموونبوو ،بێدەنگ ببم ،هەموو خەتاكەش بۆ تۆ
دەگەڕێتەوە ،ئەوەتا ئێستا بەو پەڕی جاڕسیەوە لە ناو پاسەكەدا
دانیشتوویت و سەرقاڵی خوێندنەوەی كتێبەكەی بەردەمتیت ،من
لێرەوە چاودێریت دەكەم تا بزانم كەی لە خوێندنەوەی ئەو كتێبە
نەعلە تییە دەبیتەوە تا یەك دوو قسەت لە گەڵ بكەم ،..نەتدەزانی
چی وات لێدەكات ئەو كتێبە بخوێنیتەوە ،نهێنیەك هەبوو ،خۆی
دەبووایە ئەم كتێبە نەخوێنیتەوە ،كتێبی هەموو دنیا بخوێنیتەوە،
بەاڵم ئەم دانەیان نا ،ئەوەندە نەبوو بەشی یەكەمی كتێبەكەت
تەواو كردبوو ،ڕستەكان زۆر سەیر دەهاتنە بەرچاو ،تەڵسەمێكی
سامناك لە نێو وشەكاندا هەبوو ،لە پەنجەری پاسەكەوە تەماشای
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شەقامە جەنجاڵەكەت كرد ،زوو گەڕایتەوە سەر كتێبەكە ،نەتدەزانی ئەمە
چیرۆكە یان ڕۆمان یان ڕێنیشاندەری ئایندەی خۆت ،نهێنییەكان و هەموو گرێ
شاراوەكان ئەیانوویست پێت بڵێن ئەمە چیرۆكی ئایندەی تۆییە ،نەك هەر
ئەوەندە ..بەڵكو ئەمە نهێنی ئایندەتە ..ئەو ڕۆژەی ئەم كتێبەت لە بێوەژنە
جوانەكە وەرگرت ،ئەو بێوەژنەی هەموو جار بەتیلە ی چاو تەماشات دەكرد و
ئەویش وەك ئەوەی خۆت لێهەڵەبكات ،تەماشای نەدەكردی ،سەیر لەوەدا بوو
زۆر بەنازەوە هاتە الت و ئەم كتێبەی دایتێ ،خەریك بوو لێی وەرنەگریت ،بەاڵم
چاوەكانی هێندە لە خشتبەر بوون نەتوانی وەرینەگریت ،ئەشتزانی ئەم كتێبە
ژیانت بەرەو ئاقارێكی تر دەبات ،ئاقارێك لە خۆكوژییەوە یان مەرگەوە نزیكە..
ئەو بێوەژنە تاكو ئێستا سێ مێردی كردووە ،هەریەكەیان بەجۆرێكی سەیر
خۆیان كوشتووە ،بەاڵم كەس دەركی بەنهێنی مردنی ئەو سیانە نەكردووە،
واشباس دەكەن ئەوانیش پاش خوێندنەوەی ئەم كتێبە خۆیان كووشتووە،
بەاڵم خۆ تۆ مێردی ئەو نییت ،مەرج نییە هەمان چارەنووسیش چاوەڕێی تۆ
بكات!!! ...نەدەبوو لە سەرەتاوە ئەم كتێبەی لێوەربگریت ،ئێستاش تازە
ناتوانیت بۆی بگەڕێنیتەوە ،دەبێ تادوا پیت هەمووی بخوێنیتەوە ،وەك
بێوەژنەكە وتی نهێنی مردنی تێدایە ،تۆش خولیات بوو بزانیت نهێنی مردن
چییە...؟! بیرت كەوتەوە ئەو ڕۆژەی كتێبەكەت لە بێوەژنەكە وەرگرت
كچۆڵەیەك كەتەمەنی لە یانزە سااڵن تێنەدەپەڕی ،پێی وتی “تۆ بەدەستی
خۆت چارەنووسی خۆت دیاریكرد ،توشی عەشقێكی كوشندە دەبیت و ئەو
عەشقە یان دەتكوژێت یان  ...ناشتوانی لەو عەشقە خۆت ڕزگار بكەیت..
هەرگیز ..ناتوانیت” ،ویستت پێی بڵێیت مناڵیكی وەك تۆ چی لە ژیان و عەشق
دەزانێت ،تاكو چارەنووسی  ...ڕستەكەی بۆ تەواو كردیت “تۆ دیاریبكەم! بەڵێ
ئەزانم چۆن بیردەكەیتەوە ،ئەزانم دەتەوەێت بڵێیت چی ،هەر ئەمەشە وام
لێدەكات بتوانم باس لە چارەنووست بكەم” .. ،ئێستا لەمانای ڕستەكانی ئەو
كچۆڵەیە تێگەیشیتیت ..بەاڵم ...چەندینجار بەدوای ئەو كیژۆڵەیەدا گەڕاویت،
بێهودە ..نەتدۆزییوەتەوە ...سەرت بەسەر الپەڕەی كتێبەكەدا شۆڕ كردەوە،
بەوپەڕی حرسەوە دەتخوێندەوە ،هێدی هێدی ڕستەكان توڕەیان دەكردیت،
خەریك بوو سەری خۆت بەجامی پاسەكەدا دەكێشتا ،لە بەرچی ئەبیت سبەینێی
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تۆ وابێت ،ئەمجارە بڕیارت دا تادوا الپەڕە واز لە خوێندنەوەی كتێبەكە
نەهێنیت ..لە توڕەیدا خەریك بوو ئاگرت لە ناخی خۆت ب��ەردەدا ،چەند
الپەڕەیەكی ترت خوێندەوە ،چیدی بەرگەی ئەو ڕستە سەرشێت و ناچیزانەت
نەدەگرت ،كەوەك پالر تێدەگرتێت ،جامی پاسەكەت كردەوە تاهێزت تێدا بوو
كتێبەكەت فڕێدایە دەرەوە ..چەند جوێنێكت فڕێدا و ئاگات لە خۆ نەبوو چیت
گوتبوو ،بەاڵم بەمۆڕەی ژنەكەی تەنیشتدا زانیت جوێنەكان تەواو ناشرین
بوون ..زۆر بەناشرینی پێی وتیت ئەدەبسز ..ئەم وشەیەی تۆ هەر مانای
نەبوو ..بەناو بیركردنەوەتدا ڕۆچیوویتە خوارێ و گەیشتیتە وێستگەی دواتر،
لەوێدا بیرت كەوتەوە چ گەمژەییەكت كردووە ،هەستت كرد شتێكی زۆر گەورەت
لێوون ب��ووە ..بەهەڵەداوان لە پاسەكە دابەزیت تاهێزت تێدا بوو ڕاتكرد،
تاگەیشتیتە ئەو شوێنەی كتێبەكەت لێفڕێدابوو ..پیرەمێردێك لەوێدا وەستابوو..
زۆر بەهێمی وتی برا گیان هەوڵبدە زۆر تووڕە نەبیت ،هەروەها بەر لە كەمێك
لێرەدا ئەم كتێبەت بەجێهێشت ..ڕاچەنیت ..ئارەقێكی سارد بەجەستەتدا هاتە
خوارێ ..پرسیت من!! وتی بەڵێ تۆ ،بەر لەماوەیەكی كەم لەو پیاوە پاكەتێك
جگەرەت كڕی و ئەم كتێبەت لێجێما ،دڵنیا بووم كەهەر دەگەڕیتەوە بۆ
وەرگرتنەوەی ،چونكە كەس نییە چارەنووسی خۆی بەو شێوە ئاسانە لە
جێگایەك بەجێبهێڵێت و فەرامۆشی بكات ،ئەشزانم تەنها چل الپەڕەت
لێخوێندووەتەوە ،چونكە چیرۆكەكەش لە الپەڕەی چلەمدا كارەكتەرەكە كتێبێك
ون دەكات و دواتر دەیدۆزێتەوە ..گرفتی گەورەی ئەم كتێبە لەوەدایە هەر
ئەبێت تادوا وشە بیخوێنیتەوە ..كتێبەكەی دایەوە دەستت و لە چاوان ون بوو
و ڕۆشت ،چەند هاوارت لێكرد ..بەهیچ كلۆجێك ئاوڕی نەدایەوە ،كەوتیتە
جوێندان بەپیرەمێرد ،هەر باكیشی نەبوو ،تا تەواو دوور كەوتەوە ..بەڕاكردن
بەدوای كەوتیت ..بەاڵم مەخابەن نەتدۆزیەوە و تازە ناشیدۆزیتەوە ..بەبێزارییەوە
بەرەو پاركی ئەوبەر شەقامەكە ڕۆیشتیت ..لە ژێر درەختێكدا كەزۆرجار هیالك
دەبوویت دەهاتیتە ژێر ئەم درەختە لە بەرئەوەی زۆرجار لە گەڵ هاوڕێیەكەت
لێرەدا دانیشتوون و باستان لە ژیان و پێكهاتەكەی كردووە ،ئێستاش بەهەمان
یادەوەرییەوە دێیتەوە ژێر هەمان درەخت ،گەڕایتەوە سەر ئەو الپەڕەیەی
كەكتێبەكەت تێدا فڕێدا ،سەیر بوو پاش چەند دێڕێك ئەویش بەهەمان شێوە

كتێبەكە لە جامی پاسێكەوە فڕێدەدات ..هەستت كرد بۆشیەك لە الپەڕەكانی
پێشوودا هەیە ،یان شتێكی زبر هەیە ،كەگەڕایتەوە بینیت هەردوو الپەڕە (20
و )21ی پێوە نییە ،بەشێوەیەك لێكراوەتەوە ،وەك ئ��ەوەی پێت بڵێن
بەئەنقەست لێمان كردووەتەوە ..سەیرە هەموو ڕووداوەكانی ترت بیرمابوو،
بەاڵم ئەو دوو الپەڕەیە یەك وشە چییە لە ناو مێشكتدا نەمابوو ،دەتوانی وشەی
الپەڕەكانی تر بیر خۆت بێنیتەوە ،یان دەتوانی لە بەرهەموو ئەو سی و هەشت
الپەڕەیە بڵێیتەوە ،جگە لەو دوو الپەڕەیە تەبێت  ..ئەتوویست بزانی لە بەرچی
ئەو دوو الپەڕەیە لە یادەوەریتدا ون بوون ..خۆت گرمۆڵەكرد ،خەریك بوو ببیت
بەبەشێك لە درەختەكە ..كەمێك بیرت كردەوە و تەماشایەكی لقی سەروی
درەختەكەت كرد ..بەهێمنی بەخۆت وت :گرنگ دوا پەرەگرافە ،با لە الپەڕە
چل و یەكەوە دەستپێبكەمەوە ،چل و یەك؟! ..چۆن دەبێت ئای چەند گەمژەیت
 20+21دەكاتە  ..41تۆبڵێت پەیوەندیەك لە نێوان ئەم دوو ژمارەیە و
بێوەژن و پیرەمێردەكەدا هەبێت ،ئایا كۆی شتەكان دەكاتە چل و یەك یان
چی ..یان ئەو كچۆڵەیە لە كوێی هاوكێشەكەدایە ..چییە ،دنیا بۆ وا لە تۆ
بچوك بووەتەوە ،ئەم هەموو ترسە لە ژمارە و الپەڕە و پەرەگراف و بەش بۆ
الت درووست بووە..؟! بۆ ئەوەی لەم هەموو جەنجاڵیە خۆت ڕزگار بكەیت بیرت
لە قسەی كچۆڵەكە كردەوە ..عاشق دەبیت ..پێكەنیت بەم قسەیە هات ،لە
ناخەوە تێر گاڵتەت بەقسەو بیركردنەوەكەی دەهات ..تۆیەك لە هەرزەكاری و
گەنجی عەشق و خۆشەویستی و دڵداریت نەكرد ،یان بەهەموو تەمەنت وشەیەكی
وا نەیوێرا بەدڵتدا خورپە بكات ..ئەبێت عاشقی چی ببیت ..تۆ بڵێی ئەو
قسەیە ڕاست بێت كەدەڵێن ئەوانەی بەگەورەیی توشی عەشق دەبن خراپ
كاریان لێدەكات و تادوا ئەندازە گیرۆدە دەبن و ناتوانن خۆیانی لێیرزگار بكەن..
ئاخر ...كەس نا ت��ۆ!! ،..لە ژێر درەختەكەدا چاوت لە كتێبەكە بڕیبوو..
دووبارە دەستت كردەوە بەخوێندنەوەی ،هەموو جارێكیش بۆ كەمێك خۆخاڵفاندن
دەتووت :ئەم كتێبە گەورەیە بەچی دەخوێنرێتەوە؟! ..بەاڵم هەر دەبێت لە
خوێندنەوەی بەردەوام بیت ئەگەر ساڵێك خەریك بوویت هەر دەبێت تەواوی
بكەیت ..پێشتر سەدەها كتێب كەهەندێكیان لەمەش گ��ەورەت��ر ب��وون،
خوێندووتەوە ،بەاڵم ئەمیان ...جۆرێكی ترە ...بەشی سێیەمی كتێبەكە ،وەك
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ئەوە بێت ژیانی سبەینێی تۆ باسبكات ،لە بەرئەوەی هەموو گێڕانەوەكان
ئاراستەی تۆ دەكرا ،نەك ئاراستە بەڵكو پێدەوتیت چی ڕوودەدات و ڕوونادات،
پێی دەوتیت سبەینێ ئەمەت بەسەر دێت و ئەمەش دەبینی بەاڵم گوێی
نادەیتێ ،لە هەمووی سەیرت ئەوە بوو باسی ئەوەی دەكرد دواتر كەسێك
دەبینی شتێكت پێدەڵێت تۆ بەقسەی ناكەیت ،تادوا وشەی ئەو بەشە سەرت
هەڵنەبڕی ،ئەوەی الت سەیر بوو یەك وشەی دەربارەی خۆشەویستی و عەشق
تێدا نەبوو ..ئەمە چ قسەیەكە ..ناشێت قسەی ئەو كچۆڵەیە ئەوەندە كاریگەری
تێكردبیت و بەهەند وەرتگرتبێت؟! ..ئەتویست و دەتخوازی كتێبەكە هەر ئەمڕۆ
تەواو بكەیت ..پاڵت بەقەدی درەختەكەوە نابوو ،ڕستەكانت دەخوێندەوە..
منداڵێك لە ناو فرێزەكەدا یاری دەكرد ،گەیشتە بەردەمت و كەمێك وەستا..
پێی وتی “ئەمڕۆ هەرئەوەندە بخوێنەرەوە ،وەرە لە گەڵ من یاری بكە..
بزەیەكت بۆ كرد ..دووبارە پێی وتیت “ئەزانی تۆ زۆرت لە ژیاندا نەماوە ،بۆ
خۆت یاری بكە با فریای تۆزێك خۆشی بكەویت ..سیمات ڕەش داگەڕا ،خەریك
بوو لێی توڕە بیت ،بەاڵم ئەو لەو ناوە نەمابوو ،تەماشای دەوروبەرت كرد،
هیچت بەدینەكرد ..چوویتە سەر بەشی چوارەمی كتێبەكە ..زۆر ماندوو بوویت..
لە ناكاو هەستت بەسەرئێشەیەكی گەورە كرد ،بەرچاوت تاریك بوو ،دوو
الپەڕەی تری ئەو بەشەت خوێندەوە ،زۆر توڕە و جاڕس بوویت ،بەئەندازەیەك
خەریك بوو كتێبەكە بسوتێنیت ..ئەمەی تۆ دەیخوێنیتەوە چیرۆك نییە..
یاداشتی ژیانی تۆیە ،بەاڵم لە سبەینێوە دەستپێدەكات ،تا بەشی سێهەم
گێڕانەوەی چیرۆكی بێوەژنكە و كیژۆڵەكە بوو ،وەسفی شوێنێكی دەكرد
نەتدەزانی كوێیە ..نەدەچوویتەوە سەر ئەو شوێنە ..بەاڵم ئێستا شوێنەكان
دەناسیتەوە ،بەكەسەكان ئاشنایت ،سیمایان دەبینی ،هەندێكجار دەتوانی
دوایان بكەویت ،بەتایبەتی خۆت دەبینی و بەبەرچاوتدا دێت و دەچێت ،كەچی
ساڵوێكت لێناكات ،چەند سەختە مرۆڤ خۆی ببینێت و نەتوانێت خۆی
بناسێتەوە ،بۆ یەكەمجار ئەوە هات بەبیرتدا كەبزانیت نووسەری ئەم كتێبە
كێیە ،تا بزانیت ئەو هەموو زانیارییەی لە كوێوە دەربارەی تۆ وەرگرتووە..
تەماشای بەرگی كتێبەكەت كرد ناوی نووسەرەكەت بەئەستەم لە ناوی خۆت
جیا كردەوە ،تەنها یەك پیت نەبوایە هەموو شتەكانت لێتێكەاڵو دەبوو ،دواتر

ئەبێت سوێند بخواردایە ئەم چیرۆكە تۆ نەتنووسیوە ،نووسەرەكە ناوی (ئاوات
محەمەدی) بوو ..تۆش ناوت (ئاوات محەمەد)ـە ،ئەم لێكچونەوەی ناوەكان وای
كرد تەماشای بەرگی پشتەوەی كتێبەكە بكەیت ،وێنەی نووسەرەكەی پێوەبوو،
شێوەی زۆر لە تۆ دەچوو ،تەماشاكانی شێوەی پێكهاتەی دەموچاوی ،بەاڵم
ئەو كەمێك لە تۆ الوازتر بوو ،ڕەنگی كەمێك سپی ئەینواند ،سەكسوكەیەكی
ڕێك و جوانی هەبوو ،قاتی لە بەردا بوو ،بۆینباخی بەستبوو ،كەتۆ زۆر ڕقت
لەم جۆرە جالنە دەبێتەوە ،هەروەها تۆ تا ئەو تەمەنەش وێنەی لەو جۆرەت
نەگرتبوو ،هەرگیز سەكسوكەشت دانەناوە ،ئەمە جگە لەوەی لە چاوەكانیدا
بوێری و لە خۆرازیبوونێكی گەورەی تێدا بوو ..دەهری بوویت ..چۆن دەكرێت
خۆت نووسەرێكی كتێبێك بیت و ئەو هەموو نەهامەتییە بەسەر خۆت بهێنیت،
كێ هەیە چیرۆكی خۆی بەو شێوەیە بگێڕێتەوە ،گریمان تۆ نووسیووتە ،گرفتەكە
لە كوێدایە؟! بەاڵم كوا تۆ بەهەموو تەمەنت ڕۆمانت نووسیووە ،ئەوەی هەتە و
نیتە چەند چیرۆكێكی كەمە ،كەلە كتێبێكی بچوكدا جێگەی دەبێتەوە ...ویستت
هەڵبێیت ..نەتتوانی ..چی لەوە ناخۆشترە بزانیت بەیانی چۆن دەژیت و چیت
لێبەسەر دێت ..لەوەش ناخۆشتر بەردەوام ئەو هەستەت ال بێت كەخەڵكانی تر
لە تۆ زیاتر دەربارەی ژیانت دەزانن ..لە پاركەكە هاتیتە دەرێ ،چەند فرمێسكێك
بەچاوەكانتدا هاتنە خوارێ ،نەتزانی گریان بوو یان لە زۆر خوێندنەوەوە
چاوەكانت تووشی ئازار هاتبوون ..هەستت كرد سەرت تا دوائەندازە قورس
بووە ،خەریكە خوێن لە كونە لوتتەوە دێتەدەرێ ..شەكەت و ماندوو ،بەئەستەم
القت بەدودا دەهات ..كتێبەكەت لە ناو دەستدا بوو ،بەوپەڕی بێزارییەوە
فڕێتدایە ناو بەرمیلی خۆڵەكەی بەردەرگای پاركەكە ..بەشەقامەكەدا بەرەوخوار
بوویتەوە ..تا گەیشتیتە شەقامی سەهۆڵەكە ..كەمێك لەو خەڵكە ڕامایت كەلەو
ناوە وەك پیشەی هەمیشەییان كۆببوونەوە ،لە كافتریایەك لەو نزیكانە
دانیشتی ..چوویتە داڵغەیەكی قوڵەوە ،لە خۆت ئەو ڕووداوانەی ژیانت دەڕوانی،
زەنگی مۆبایلە كەت لێیدا ژمارەیەكی نەناسروی دوورودرێژ بوو ..هاوڕێكەت لە
دوورەوە پێی وتیت “ئەگەر ئەتەوێت نەگەڕێیتەوە سەر كتێبەكە ئەوا بەرەو الی
من وەرە و خۆت قوتار بكە ،بەاڵم ئەویش لە گەڵ خۆت بهێنە ،تەنها بەو
شێوەیە لە چارەنووسی ئەو كتێبە مەرگی عاشقت ڕزگاری دەبێت” ،وتت “تۆ
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ئەو شتانە چۆن دەزانی” بەپێكەنینێكی گاڵتەئامێزەوە وتی “تۆ ژیانت چلو
هەشت كاتژمێر دواكەوتووە ،هەموو خەڵك دەزانن تۆ پاش چل و هەشت
سەعاتی تر چیت لێبەسەردێت ..ئەوەی سامناكە نووسەرەكەیە دەیەوێت ڕێرەوی
ڕووداوەكان بەخواستی خۆی بەو ئاقارادە ببات كەدەیخوازێت ..،دەنگەكە بێهیچ
ماڵئاواییەك بڕا ،چەندین جار زەنگت بۆ كرد ،لەوەدەچوو هێڵەكە داخرابێت،
بەزمانێك نەتدەزانی چی دەڵێت ،چەند وشەیەكی دووبارە دەكردەوە ..تاكە
چارەسەری ئەم ساتەت ئەوە بوو بەرەو خوار بەرەو یانەی خواردنەوەكە بچیت..
ئەوەندەی گەیشتیتە سەر مێزەكە ،ئەو شتانەی تۆ دەتوویست داوای بكەیت
هەمووی دانرابوو ،شاگردەكەت بانگ كرد ،وتت ئەمانە كێ داوای كردووە ،وتی
بەڕێزتان ،كەواتە من ئەمە خواردنەوەی دوو ڕۆژ لەوەو پێشە دەیخۆمەوە!!...
چ ئاڵۆزیەكە نەزانیت زەمەنی ئێستات كەیە و چیت كردووە و چی دەكەیت..
لەم ساتەدا نەتدەزانی بگریت ..هاوار بكەیت ..شت بشكێنیت ..یەكەم پێكی
ئارەقەكەت تێكرد ،نەتوێرا بیخۆیتەوە ..ئەترسایت شتێك ڕووبدات ..كابرای
سەر مێزەكەی ئەوبەرتەوە وتی “مامۆستا نۆشی كە ،پێیناوێت ،هەر ئەبێت ئەو
شتە ڕووبدات ...چی ڕوبدات؟! ..دیسانەوە هەڵیدایێ “ئەوەتا من لە ئێوارەوە
نیوو قاپم خواردووەتەوە تاكو دنیام بیربچێتەوە ،تۆ ناوێریت بخۆیتەوە تاكو
سبەینێت لە بەرچاو بێت ..نۆشی كە باشترە ..سبەینێت بیر دەباتەوە و
دەگەڕێیتەوە بۆ ئەمڕۆ ..هێندەی نەبرد هەستت كرد ئەو ناوە چۆڵ بووە،
كەهەستایت ئەو كات بیر كەوتەوە ،بەهەڵەداوان و ڕاكردن بەرەو الی دەرگای
پاركەكە چوویت ...كتێبەكە هەر لە ناو بەرمیلە كەدا بوو ،وەك خۆی دانرابوو،
وەك ئەوەی چاوەڕێی تۆ بكات..بەاڵم لەو كاتەی خاشاكیان كردبووە ناو
بەرمیلە كە هەندێك شەربەتی بەسەردا ڕژابوو ،الپەڕەیەكی بەشی پێنجەمی
خوساندبووەوە ،كەبەشێوەیەك بوو پەرەگرافێكی تەواوی نەدەخوێنرایەوە..
ترسایت و هاوارت كرد ،چۆن ئەبێت مرۆڤ بەشێك لە ژیانی بپەڕێت ،خۆ ئەمە
فیلم نییە ..ژیان چۆن مۆنتاژ دەكرێت ..مۆنتاژی چی؟! ..لە سەر چ بنەمایەك
ئەم بیركردنەوەت الدرووست بووە ،بەچ پێوەرێك ئەم كتێبەت كردە ڕێنیشاندەری
خۆت ،لەوانەیە هەزار دانە لەم كتێبە چاپكرابێت و هەزار كەس بیخوێنێتەوە..
لەوە ناچێت ،پێدەچێت تەنها هەر ئەم نوسخەیە بێت و تەواو ،تەنها بۆ تۆ

نوسرابێت ،نەساڵی چاپ و شوێنی چاپی پێوەیە ،بەرگێكی سپی و بەخەتەێكی
سوور لە سەری نووسرابوو ،بەرگی پشتەوە وێنەی نووسەرەكە و چەند دێڕێك
نووسرابوو“ ،ئەم كتێبە تەنها بۆ یەك كەس نووسراوە ،جگە لەو كەسیتر لە
ڕستەكانی تێ ناگات ،ئەو كەسەش تۆیت” ،لە ژیانتدا زۆر كتێبی هەمەجۆرت
خوێندووەتەوە ،هەر یەكەیان شادمانی و خەمی پێبەخشیوویت ،بەاڵم ئەمجارە
جگە لە نەهامەتی هەموو هاوسەنگی ژیانتی تێكداوە ،كاتێك مرۆڤ دەگاتە
خاڵێك هەست بەپوچیەتی خۆی دەكات ،یان ژیان الی دەبێتە شتێكی زیادە و
خۆت توشی چەندەها گرێ دەكەیت ..یان دەتەوێت خۆت ساغ بكەیتەوە ..ساغ
بوونەوە لە سەر چی؟ ..ساغبوونەوە لە سەر هەموو ئەو گاڵتەجاڕێیەی ڕۆژانە
بەرەوڕووی دەبیتەوە و بەناوی ژیانەوە درۆكان ڕێكدەخرێت ،ئەی لێبوكێك چۆن
دەتوانێت پالن بۆ ئایندە دابنێت ..ئەویش لە كاتێكدا ئایندە خۆی گەورەترین
وەهمە یان درۆیەكی ئاشكرایە ...ئێستا دەتەوێت بگەی بەچی ..ئەم هەموو
بیانووە بۆ ئەوە دەهێنیتەوە ،تاكو لەو وەهمە خۆت ڕزگار بكەیت ،كەئەم كتێبە
هاوشێوەی سەدەها كتێبی ناو كتێبخانەكەتە نەخشاندوویەتی ،یان بڕوات بەوە
هێناوە ڕووداوەكانی ئەم دواییە ئاماژەن بۆ ڕاستی ئەوەی لەم كتێبەدا هاتووە..
نازانیت بەچ شێوەیەك خۆت لەو هەموو ئاڵۆزی و گرێیەی ئێستات ڕزگار
بكەیت ..بەاڵم ..كەسێك لە پشتەوە بانگی كردیت ..ئاوڕت دایەوە هاوڕێیەكت
بوو زۆر لەمێژە نەتدیووە ،دەمێك بوو سەری خۆی هەڵگرتبوو ،زارەتەرك
بوویت ،ئەمیان نیشانەی تەواوی پێشبینیەكەیە ،لە تەنیشتەوە وەستاو بەهێمنی
بەهەناسەیكی قوڵەوە هەمان وتەی كیژۆڵەكەی دووبارە كردەوە ،بەاڵم ئەم
زیاتر ئاگاداری كردیتەوە ،كەژمارەیەكی نادیار كۆتاییەكەی بە  2013دێت
زەنگت بۆ دەكات ،نابێت وەاڵمی بدەیتەوە ،ئەگەرنا زۆرێك لە نهێنیەكان لەو
ساتەوە ئاشكرا دەبن ،خاوەنی ئەو ژمارەیە ئەو كچەیە كەتۆ بەدەست خۆت
نییە عاشقی دەبیت ..باسی هەندێك نهێنیت بۆ دەك��ات كەئەستەمە لە
كتێبەكەشدا باسی لێوەكرابێت ،وەك چۆنیەتی مردنی هەردووكتان .،گریمانەكانی
تر ،زۆر شت كەحەز ناكەیت گوێت لێبێت ..تكات لێدەكەم وەاڵمی ئەو ژمارە
مۆبایلە م��ەدەرەوە ،بەتایبەتی كەسبەینێ  13/10یە ،ئەمە بۆ دواجارە
قسەت لە گەڵ دەكەم و هەرگیز نامبینیتەوە .. ،خەریك بوو باوەشی پێدا
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بكەیت ..نەتتوانی..ئەو ئەبێ هەر ب��ڕوات ،سااڵنێكی درێ��ژە ئەم واڵتەی
بەجێهێشتووە ،تەنانەت كەس ڕۆژێ��ك باسی ئ��ەوەی نەكردووە ،كەرۆژێك
دەگەڕێتەوە ،لە بەرئەوەی كەس هەواڵی ئەوی نەدەزانی ،تۆ بڵێی ئەوە تارمایی
نەبێت ..تۆ لەوە دڵنیات ئەوە خۆی بوو تۆ بینیت ،خۆ وەهم یان خەیاڵی
مێشكت نەبووە“ ..نا ،نا  ..ناكرێت وابێت ،ئەوە خۆی بوو قسەی لە گەڵ كردم،
من دەیناسمەوە ،هەمان بۆنی جارانی لێدەهات ،هەمان بزەی هەر مابوو،
هەڵچوونە باوەكەی بەسیمایەوە دیار ب��وو” ..ئەی لە بەرچی وا بەزووی
بەجێیهێشتی یان لە بەرچی ئەیوویست ئەو كتێبەت لێوەربگرێت؟ كەتۆ تەنها
ئەمڕۆ دووجار ئەو كتێبەت فڕێداوە و بەناچاریش گەڕاوویتەوە و هەڵتگرتووەتەوە!
بۆ وەاڵم نادەیتەوە ،ئەترسیت ،یان دڵنیا نیت ئەوەی قسەت لە گەڵ كرد ،ئەو
بوو ...بەكاوەخۆ و شەكەتی ڕێگات گرتەبەر ،درەنگانێكی شەو گەیشتیتە
ماڵەوە ،لە سەر پێخەفەكەت پاڵ كەوتیت ،لە لێكدانەوەی ڕووداوەكانی ئەمڕۆدا
بوویت ،لە ناكاو ڕووناكی نەما و كارەبا كوژایەوە ،لەمۆبایلە كەتەوە مەسجێكت
بۆ هات ،لە كۆمپانیای هێڵی مۆبایلە كەتەوە بوو ،ئەم گەمژەیە لەم كاتەدا چ
نامەیەك بۆ من دەنێرێت! (بۆ ئەوەی بزانیت سبەینێ چی ڕوودەدات و ئاگات
لە بەختی خۆت بێت بەشداری لە خزمەتگوزاری بورجەكاندا بكە) ،ئێستا كاتی
ئەم نامە گەمژانەیە ..كام سبەینێ ..تۆ هەموو ئایندەت بەدەرەوەیە ..بورج!
چاوەڕێ بوویت كارەبا بێتەوە تادەست بەخوێندنەوەی كتێبەكە بكەیت ..بەاڵم
هێندەی نەبرد لە شەكەتیدا خەوت لێكەوت ..كچێك لە الیەكی پێخەفەكەدا
دانیشتووە ،بەئاستەم هەناسەی دەدا و بەپەنجە نەرمەكانی دەستی بەناو قژتدا
دەگێڕا ،بەچرپە دەیووت تۆ ئایندەی منی ..دوا عەشق و یەكەم عەشقی منی..
چاوەكانی لە ناو تاریكیدا وەك ئەستێرە ئەیجلیواند ،بەدەنگێكی پڕ سۆز و
هێمن گۆرانیەكەی سەید ئەلی ئەسغەری بۆ دەوتیت ..هەر كەسێ هاتو وتی من
عاشقم باوەڕ مەكە ..سەرت خستە سەر ڕانی و باوەشت بەكەمەریدا كرد و
خەونێكی قوڵ بردیتییەوە... ...
بەیانی لە تەنهایی خۆت بەخەبەر هاتیت ..هێشتا چاوەكانت ماندویی پێوە دیار
بوو ..نەتزانی ئەو كچەی لە خۆری پایز دەچوو وەهم بوو یان هەقیقەت ..گەڕایت
بەدوای شتێكدا ئەو وەهمە یان خەونەت بۆ بكات بەواقع ،هێشتا سەرچەفەكەت

پێوەبوو ،چاوت چووەوە سەر كتێبەكە و پەالمارت دا و چوویتەوە سەر هەمان
الپەڕەی كەدوێنێ بەجێهێشت ..گوڵێكی پرتەقاڵی كاڵ لە نێوان ئەو دوو
الپەڕەیەدا دانرابوو ..شێی دوێنێی هەر پێوە مابوو ،ڕەنگدانەوەی گوڵكە چەند
وشەیەكی داپۆشیبوو ،ئەو چەند وشەیە تووشی شڵەژانی كردیت ،بیرت الی
ئەوە نەبوو چ كەسێك ئەو گوڵەی لەوێدا داناوە ،بەڵكو بیرت لەوە دەكردەوە
ئەبێت ئەو چەند وشەیە چی بن ،لە سەر قەنەفەی ناو هۆڵەكە دانیشتیت و
بەشی چوارەمت لە سەرەتاوە تاكۆتای خوێندەوە ،خەریك بوو تەلیسمی ناو
چیرۆكەكە بەشێكی ئاشكرا دەبوو ،سیمای ئەو كچەی دوێنێ شەو هاتە الت
لەوەسفی ئەم بەشەدا بەدیت كرد ،وردودرشتی سیمایت هاتە بەرچاو ..ئەو
وردەكارییەت بۆ دەركەوت ئەو چۆن دەبێتە قەدەری عەشقی تۆ!! ..ئەگەرچی
هەستت كرد قەدەرێكی جوانە ،بەاڵم لە بەرچی لە خوێندنەوەی بەشی چوارەمدا
سیمای ئەوت هاتە بەرچاو ،خۆ لەم بەشەدا هیچ مێینەك نەبوو تاوەسفی
بكرێت ،باسی لە دۆخی ڕۆحانی خۆشەویستی دەكرد ،لەوە دەچێت لەوێوە
وێنایەكت درووست كردبێت و سكێچی كچێكت لە ئەندێشەی خۆتدا كێشابێت،
ئەو دۆخەی لەم بەشەدا باسی لێوەدەكرا دیار نەبوو لە نێوان كێ و كێدا
بووە ..ناكرێت ڕۆژەكانت بەدەم خوێندنەوەی چەند الپەڕەیەكەوە ،كەجگە
لە دڵەراوكێ هیچی تری تێدا نەبێت ..بەسەربەریت ..زەنگی مۆبایلە كەت
لێیدا ،لەو كاتەدا زۆر سەرقال بوویت ،تەماشای ژمارەكەت نەكرد ..هەروەها
بیرت نەمابوو كەسێك وتبووی ژمارەیەك پەیوەندیت پێوە دەكات و تۆش
وەاڵمی مەدەرەوە ..تازە وەاڵمت دایەوە ..داوایكرد بەرلەوەی بەشی شەشەم
بخوێنیتەوە ،ئەیەوێت بتبینێت ،دەنگی كچێك بوو بەگوێكانت نامۆ نەبوو..
پێتووت ئێستا بەشی چوارەمت تەواو كردووە ..وتی “ ئەزانم پێویستە بەشی
پێنج بخوێنیتەوە ئەوكات ئەتبینم ،هەر كەتەواو بوویت وەرە بۆ الی من لە نزیك
باخی گشتی چاوەڕێت دەكەم ،ئەزانم كەی لەو بەشە تەواو دەبیت ..ویستت
بڵێی تۆ كێیت ..یەكسەر وتی “كەهاتیت دەزانی من كێم ،بەاڵم گوڵم هەوڵبدە
دوانەكەویت ..چونكە بەرگەی چاوەڕوانیت ناگرم ..مۆبایلە كە دەنگی نەما..
چەند هەوڵتدا پەیوەندی پێوە بكەیت بێسوود بوو ..تەماشای ژمارەكەت كرد
كۆتاییەكەی  2013بوو ،وەك هاوڕێكەت دوێنێ پێی وتیت وا دەرچوو..
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تۆ بڵێیت ئەمانە هەر هەمووی ڕێكەوت بن ،یان كارێكی نەخشە بۆ كێشراوە
بیانەوێت بەشێتبوون لە ناوت بەرن! یان كێ هەیە بەوە ڕازی بێت قەدەری خۆی
بخوێنێتەوە ،هەرگیز باوەڕیشت بەو درۆ گەورەیە نییە كەژیانت  48كاتژمێر
دواكەوتبێت ،یەكەمجارە شتی وا ببیستیت ،چۆن ژیان دوادەكەوێت؟!!..
پاش تەواوكردنی بەشی پێنجەم ،بەرەو الی باخی گشتی بەڕێكەوتیت ،بەبێئەوەی
بزانیت بۆ الی كێ دەچیت ..یان ئەتەوێت چی لە گەڵ باس بكەیت ..بەناچاری
چوویتە ئەو شوێنە ،نەتدەزانی بۆ دوای ئەو خولیایە كەوتوویت كەدەتەوەێت
لێی دەرباز بیت ،لە نزیك باخی گشتی كچێك جۆرێك تەماشای دەكردیت ،وەك
ئەوەی عەیامێك بێت بتناسێت ،هاتە پێشەوە ساڵوێكی لێكردیت “من دەمێكە
بەتەمای ئەم دەرفەتە بووم ،ئەزانی من كێم؟ ..من ئەو كچەم كەدەبوایە لە
زەمەنێكی ئاساییدا پێش دوو ڕۆژ من تۆم بناسیایە ،من و تۆ ئەو قەدەرەین
كەكەسمان ناتوانین فەرامۆشی بكەین ،نەتۆ دەتوانی لەمن ڕزگارت بێت ،نەمنیش
دەزانم كۆتای ئەم قەدەرە بەچی دەگات ..بەاڵم ئەوەی زۆر لێی دڵنیام كەهیچ
كاممان ناتوانین لەم قەدەرە دەرباز بین ..چەند ئەستەمە هەست بكەیت لە سەر
پەیوەندی خۆشەویستی دەكوژرێیت و سووریش بیت لە سەر پەیوەندییەكە...
ویستت بەخێرایی ئەو شوێنە جێبهێڵیت ..بەرلەوەی هەنگاوەكان دوای یەك بخەیت،
دەستی چەپی گرتیت و بەچرپە پێیوتیت “جائەگەر تۆ ئەوەندە بێباك و ئازا
خۆت نیشان دەدەی��ت ،كەبەشی سیانزەهمین كەدوا بەشی كتێبەكەیە تەواوت
كرد نەگەڕێیتەوە بۆ الی من ..هێندە دوور نەكەوتبوویتەوە ،هەستت بەئازارێكی
سەخت كرد لە سەر سنگت ،خەریك بۆ پەراسووەكان دەشكان ..ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
كەبەشەكانی كتێبەكەت تەواو دەكرد ئازاری سنگت توندتر دەبوو ،زۆر لە بەشی
سیانزە دەترسایت ،دەتزانی نهێنیەكی گەورەی تێدایە ،لە ئێستاوە نهێنیەكە دەزانی،
بەاڵم دەتەوێت خۆت بخەڵەتێنیت و هەست بكەیت ئاگات لەو نهێنیە نییە ..ئەو
ڕۆژەت تەرخان كرد بۆ بەشی سیانزە ..نەگەبەتی تۆ لەوەدا بوو ڕۆژی 13/10
ت دانا بۆ خوێندنەوەی ئەو بەشە ،كەلە خوێندنەوە بوویتەوە ،تاتوانیت گریات
زۆر بەقوڵپەوە دەگریایت ،گریانێك لەوەنەدەچوو ژیربوونەوەی هەبێت ،بەاڵم تازە
سوودی چییە تۆ ئەبێت ماوەی  3ساڵ عاشقی ئەو كچە بیت .. ،بەاڵم لە بەرچی
ئەو قەدەرە قبوڵ دەكەیت ،ناكرێت كۆتاییەكە بەشێوەیەكی تر بگۆڕیت؟! ..یان ئەوە
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كێیە ئەوەندەی دەسەاڵت هەیە قەدەرێك بەسەر تۆدا بسەپێنێت ،تۆیەك لە خوا
یاخی ،چۆن مرۆڤێك دەتوانێت هاوسەنگییەكانت لە دەستی خۆیدا كۆبكاتەوە ،چۆن
كچێك كەتەنها یەكجار بینیووتە دەتوانێت ئەو هەموو خۆشەویستییەت پێببەخشێت
یان بەچ پێوەرێك ئەو عەشقە گەورەی ئەو قبوڵ بكەیت ،كێ دەتوانێت بڵێت هەر
ئەبێت ئەو پەیوەندییەی لە گەڵدا درووست بكەیت ..پاش ئەوەی لە خوێندنەوەی
كتێبەكە بوویتەوە و هەموو شتەكانت بۆ ڕوون بووەوە ،دنیا بەرەو تاریكی دەچوو،
ئەو شەوە تادرەنگانێك دەتخواردەوە ،دەتوویست تادوا ئەندازە خۆت مەست بكەین
و هیچت بیر نەمێنێت ،هێندەت خواردەوە ،بەئەستەم دەتوانی لە شوێنی خۆت
ببزوێیت ...نەتزانی چۆن پەیوەندیت بەو كچەوە كرد ،كەهێشتا نازانی ناوی چییە..
بەیانی درەنگانێك بەئاگاهاتییتەوە ،یەكسەر زەنگی مۆبایلە كە لێیدا ..وتی” ئەزانم
چەندە ماندوویت و ئێستا خەبەرت بووەتەوە ،دڵەكەم وا لە خۆت مەكە ،هەوڵبدە
ڕۆحت لە گەڵ ڕۆحم تێكەڵ بكە ..ئەڵێم ژوانی ئەمرۆت لە بیر ماوە ..كاتژمێرێكی
تر من لەوێ چاوەڕێت دەكەم...
ساڵێك تێپەڕی ..لە سەر چرپای نەخۆشخانەكە بەزەحمەت هەناسەت دەدا ،پاش
ئەوەی چەند دەمارێكی خۆت بڕی ،كچە بەپەلە گەیاندیتیە نەخۆشخانە و پێی وتیت
ناهێڵم بمریت ،مەگەر من نەمێنم ،چۆن دڵت دێت بەتەنها بەجێم بهێڵیت ..زۆرجار
بیرت لەوە كردووەتەوە سێ ساڵەكە كۆتایی نەیەت و ئەم فیلمە تراژیدیە كۆتایی
پێبهێنیت ،دكتۆرێك هاتە الت و پێی وتیت “ ئێستا تەندروستیت چۆنە ”..پاشان
بەچرپە پێی وتیت “ ئەو دەتوانێت هەردووكتان ڕزگار بكات ،بەمەرجێك كچەكەش
لە گەڵ خۆت بەریت ... ... ...لەم ساتەوە هەستم دەكرد ڕزگارت دەبێت ،بەاڵم
نەمدەزانی چۆن ..چەند هەفتەیەك تێپەڕی .هەر چاوەڕێ بووم بێیتەوە بۆ سەر
پێخەفەكەت ،لە تەنیشت پێخەفەكەوە هەر ئێشكم دەگرت ،بەاڵم بێهودە ...ئەوەی
لەم كارەدا سەیر بوو ،من وەك سێبەری تۆ نەمزانی چیت لێهات ،لەو ڕۆژەوە ئەو
سێبەرە كەس نایبینێت ،بۆتە سێبەری سێبەرێك ،هەر چاوەڕێ بووم هەواڵێكت
بزانم ،نازانم لە كوێ بتدۆزمەوە ..لە بەرچی ئەو چارەنووسە شوومەی خۆتت بۆ
من جێهێشت؟!....
13/10/2011
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بەس دەنگی تۆم دەبیست

نینا کەریمی
گرنگ نیە سوار به ..دوو وێزگە ژوورتر دەتوانی داببەزیت .هەر بەو الیەدا
دەڕۆم .کەمەربەندەکەت ببەسی مەمنوونت دەبم ..ئەم شەقام كەلەبەر دەوام
وا بووگه ..قەرەباڵەغ و نا حەز..گەرمت نیه؟ کوولێرەکە خراپە ،پێت خۆش
بێ دەتوانی شیشەکەت بدەیتە خوارەوە ،بەاڵم بەم دەنگی بۆقەبۆق و هاڕە
و گوڕەوە پێم وا بێ گەرماکەت پێ باشتره ..ئەرێ واڵ ..هێشتا چاکە ماڵت
لەکۆاڵنی ئێمەدا نیه ..منداڵێکی دراوسێمان هەیە؛ نیوەشەو بەرەو ئەوال
دێتە نێو حەوشەوە و دەست ئەکا بەقیژەقیژ .ئەوەندە بەبێ هۆ دەزریکێنێ
هەتا دەنگی قیڕەی باوکی بەرز ئەبێتەوه ..ئەوسا دەنگی لێدان و گریان
و لە کۆتاییشدا بۆڵەبۆڵی دایکی و هەتا بێت و بێ دەنگ بن یان خەوت
لێ کەوتووەیان مێشکت تەقیوه...ئەاڵاااا ...نه ..گرتمەوه ...نە لێم نەدا...
خەمت نەبێ ...نێزیک بوو لێ بدەم بەاڵم گرتمەوه ...چی؟ ..نەمن بیرم الی
ڕانندگیەکەمه ،کابرای یابوو نافامێ لێ بخوڕێ ...شا بڕوانه ...ئەڵبەت ئەم
شتانە لەم شەقامانەدا ئاساییه ..وەکوو ئەم چاڵ و چۆاڵنەی پەسای پەس
دێنەژێر تایرەکانت ..لەم ترافیکانەدا نابێ رێگا بەکەس بدەی ..ببەخشه...
قورس خۆت ڕاگره ...ئا ..ئا ...تەواوه ...دەی دەتگوت ..با من قسەم دەکرد..
بیر و هۆش بۆ کەس ناهێڵن ..شا چاو لێ کە ئەو مۆتوڕە کەوتووتە شوێنی
ئەو کچه ...دەیبینی؟ دیارە کچەکەش حەزی لێیە ..چاو! پێ ئەکەنێ...
ئەی چی؟ ...باسی چیمان دەکرد؟ بەڵێ وەاڵهی ژیان زۆر سەخته ،هەر
هیچیش کارت لێ نەکات تەنیاییەکان دەتتۆپێنن ...ئەوە پێدەکەنی؟ ..پێت
وابوو گاڵتەت پێ دەکەم؟ ..ها؟ ..هێ هێ ..ئەرێ گاڵتەبوو ..تەنیایی چی
و شتی چی؟ بابم هەمیشە دەیگوت بەدووی نانا بگەڕە کاڵەک ئاوه ..ئەم
ڕستەیە مەتەڵێکی فارسییە ،وا نیه؟ ..با بابم دەیگوت ..دەیگوت پارە خوایە
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و پەیغمبەره ،ژنە و مێرده ،برادەرە و دراوسێیه .پارەت هەبێ هەموویانت پێکەوە هەیه.
نەشت بێ ...هەر پێم خۆش نیە بیری لێ بکەمەوه .ئەمن بۆ خۆم هەولی زۆرم دا موحتاج
و ئاتاجی کەس نەبم ..دەزانی؟ زۆر ..هەر چێکیش بڵەی کردوومە با شیشم کردووه .مرۆڤ
دەستی لەگیرفانی خۆیدا بێت تەنانەت نان منەتی نەبا نایخوات ..ژیان سەختە بەقوربان
هەر نەشمری تەنیاییەکان دەتتۆپێنن ..ئاااااخ ...هه ..نازانم بۆچی جار نا جار هەناسەبڕکەم
پێ ئەکەوێ ..بۆ وا سەیرم دەکەی؟ گوتت دەستی چەپ؟ ...نەدانیشەمەسیری خۆمه...
دانیشە ئەتگەینم..هەر کاری ئەو دەور و بەرانەشم هەیه...کە منداڵ بووم زۆر بە شەقامەکانم
دەناسی ..زۆرم حەز لە پیاسە بوو ..منداڵیە و. ..کە سەیارەم کڕی لە شەقام گەز کردن
کەوتم .سەرەتا حەڵەبیێکم بەدەستەوەبوو ..هەهه ...حەوت_هەشت کەس سواری دەبووین
و شەالخمان ئەدایەنا و شەقامەکاندا .ژێرەکەی گیری دەکرد لەبەرد و زیخ و تەنانەت قیری
سەر شەقامەکەش ..هه ...دواتر ...با پەخشیشم هەیه .سی دی پلەیێره ،ئەو تەمۆنیتۆریشی
هەیه ...نه ،واڵهی دەرفەتم نەبووە سی دی بکڕم .بەیانی حەتمەن دەڕۆم بۆ سی دی فرۆشی..
هەر بەم مەسیرەدا دێت و دەڕۆی؟ موبایلەکەت زەنگ ئەخوات ...گوتت چەپ؟ ..ببەخشە
قسەکەت بکه ..بەیانی دەبێ سی دیێک بکڕم ..گوڵم دڵم پڕەلە دەرد و کوڵ ئەڵێم برۆم...
جارێکیان برادەرێک گوتی چەن ناخۆشە گوڵێکت نەبێ گۆرانی بۆ بڵەی ..ها؟ ..گیانا؟ لەگەڵ
جەنابتم نەبوو قسەکەت بکه ،ئەو سەیارەیە ناڕوات ...ئەم شەقامانە شێتیان کردووین ..دەبڕۆ
سەگ باب ..بڵەی ئەم هەموو سەیارەیە چین هاتوونە دەرێ؟ ئااااااااااااااه ...ببەخشە دەنگم
بەرز بوو؟ کێیه؟ مەبەستم ..ببەخشەناڕوات ئەو بێ شەرەفه
.
.
.
.
.
.
دا ئەبەزی؟ جێگایێکی تر ناڕۆی؟ ئەتگەیێنم ...خۆ شەرم ناکەی ها؟ ...باشەئاوەوەستام...
هەر لەسەر هێڵه؟ کێیه؟..ببەخشه ..مەبەستم...هێوااااااااش دەرگاکەت شکاند!
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ی مێرووله
بهههشت 

ههڵمهت عوسمان
پێشكهش به(ن )....ناوێك
ی
ی خۆر ڕووناكی خۆ 
لهبهر پهنجهرهكه ڕاوهستابوو تیشكی زێڕین 
ی كوڵمی ك�هڕووی لهمن بوو
خستبووه سهرگۆنای ,ئهوبهشه 
تاڕادهیهك لێڵ ببوو ,زولفیشی بهو كزه(با)یهی ك ه لهپهنجهرهكهوه
ی دهكهوت زیاتر لهوهی ئاڵۆزابوو تێكچڕژاو چوون بهناویهكدا,
بهر 
زولفیشی وهك زهمانه وای ه دهمێك خاوهو زۆر دهمیش لوول و
ی دهكات تووشی گێژاوی خهیااڵت
ئاڵۆز ,ههركهسێك كه سهیر 
ی دهكات به هاوسهری و ههندێ جاریش
دهبێت و ههندێ جار خۆ 
خۆی ب ه دهستگیرانی دادهنێت ,یا ههرنهبێت داستانێك دروست
دهكات ك ه تا مهرگ لێكیان جیانهكاتهوه لێكجیانهبنهوه ,بهاڵم
سهیر لهوه ههركه من سهیری دهكهم توشی خهیاڵێكی زۆرسهیرو
سهمهره دهبم! مێروول ه ئاسا دهچمه ناو قژیهوه تێكهڵی ئهو
هااڵوه بۆنداره دهبم ك ه ل ه عهترو شامپۆ دروست بووه ,ههروهها
چهندین قاچم لێ دروست دهبێت و له م تاڵ بۆ ئهو تاڵ یاریان ل ه
ناودا دهكهم ,بهاڵم زۆر نابا ئهو به پهنجه ناسك و سپی و نینۆك
ی دهستێك بهقژیا دههێنێت و فڕێم دهداته ناو ههواو لهم
دارهكان 
بهههشته خۆشهی خۆیم دوور دهخاتهوه ,بهم هۆیهوه خهیاڵهكهم
ی تر دروست بكهم
ێ و ههم دووباره دهبێت جیهانێك 
لێ دهشێو 
جوانترو بۆن خۆشترو فهنتازیانهتر بێت ,ههم دیسان دهبێت
ێ
ببمهوه به مێرووله ,چونكه ههم بێدهنگ ه و ههمیش زۆر ب 
ی خۆم
ی پهرچهم 
چرپهیه ,ئهم جاره خۆم دهبینمهوه وا ب ه تاڵێك 
ههڵواسیوه ,ئهم تاڵهشم ههڵبژاردووه كه جارجاره دزه دهكات ه
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ی كه ل ه
ی و ئهو دهرمان ه عهنتیكهیه 
سهرچاوی.....بۆنی پهرچهم و كلی چاو 
ی
ی دهوترێت (بهههشت 
نێوان برۆ و برژانگی داوه بهههشتێك دروست دهكات پێ 
مێرووله).
كهچی پاش كهمێك یهكێك له خوێندكارهكان خێرایی پانكهكه زیاتر دهكات
ی نهفرهت ئاسا خۆی دهكات بهناو پهرچهمی و دیسان دهچمهوه
و (با)یهك 
ی هاوڕێكهی ,ئهمیش بهپهنج ه
ی دهفتهر 
ی ههواو لهئهنجامدا دهكهومه بهین 
پانتای 
ی بێ ئهوهی زهبرم پێبگهیهنێت فرێم دهدات ه سهر زهوی ,ناچار
ئیسفنج ئاساكه 
ی دهست
دهبێت بهشیشهكهدا ههڵگهڕێم تا خۆم بگهیهنمهوه ئهوێ ئهو بهههشته 
كهم كهس دهكهوێت بۆخۆی سهرپشك بێت تیایدا ,بهاڵم قاچهكانم كزو بێهێزن,
ڕاسته زۆرن ,بهاڵم من تازه له مرۆڤهوه بومهته مێروول ه تا فێری ئهوه دهبم
ی خهیاڵ چ دنیایهكی ئهفسانهیی!!
كهچۆن ههنگاو ههڵبێنم زۆری دهوێ ,ئا 
شیشهكه لوسبوو قاچهكانی منیش لوس و بێ توانا بوون ,ههرچهنده پێیان
ی
ی سهركهوم ,لهم كاتهدا خهیاڵم بۆ قۆناغی خوێندن 
ههڵدهگهڕام نهم دهتوان 
ی ناو پۆلهكانی خوێندن لهتهخته دروست
ی گهڕایهوه ,كه كورسیهكان 
سهرهتای 
ی سهركهوی و بێیته خوارهوه ,له ههمان كاتدا
كرابوون زۆر بهسانایی دهتتوان 
بیرێك بهمێشكمداهات كه به پاپوچهكانی دا ههڵگهڕێم  ,بهاڵم كاتێ گهیشتم ه
ی ههڵدام ,بهم هۆیهوه دوو قاچم
ی چهپهڵۆكێك هات توڕ 
سهر نهرمایی قاچ 
شكا ,ئێستا چواردانه ماون ,سهیرم پێ هات كهچهند ڕۆژێك لهمهوبهر دهستم
ی ئێستا
بڕی هێندهی خوێن لێهات ڕهنگم زهرد ههڵگهڕا له ترسان ,كهچ 
دوو قاچم پێوه نیه دڵۆپێ خوێنیش نابینم!! ناچار ب ه ه�هردوو شهویلگ ه
ی برینهكهم لێستهوه.
ئێسقانییهكانم و ئهو زمانه كورتهی كه ههمبوو شوێن 
بهدهم ئهو ئ��ازارهوه خهوم لێكهوت ,لهو خهوهدا بینیم لهجیات دوو قاچ ه
قرتاوهكهم دوو باڵی ڕهنگاوڕهنگم لێ ڕوابوو! زۆر له باڵی پهپوله دهچوو,
لهشێكی سووكم ههبوو ههستم بهههموو شتێك دهكرد ,ههستی بۆنكردنم زۆر
ی (ئهو)م له دووری دوورهوه بهر لووت دهكهوت,
بههێز ببوو تهنانهت بۆن 
بهڕادهیهك ئهو بۆنهم الئاشنا بوو بهئاسانی جیام دهكردهوه لهوانی تر.
ی ئهو بۆنهم ههڵگرت  ,باڵهكانم ك ه تا ئهو كاته نهجواڵندبوو ویستم
شوێن پێ 
ی
بهكاریان بهێنم بۆ فڕین ,دووجار بهرزو نزمم كردهوه ههستم كرد تۆزێ لهزهو 
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جیابوومهوه ,ئهم جارهیان له بهرزو نزم كردنهوه نهوهستام خۆم بینیهوه تا
ی پانكهكه بهرز بویتمهوه ,چاوهكانم گێڕا لوتیشم خستهكار ههموو
ئاستی پهڕه 
ی
لهشم ببوو به لوت و چاو  ,لهناكاو چاوم كهوت ه سهر یهكێك هێدی هێدی لێ 
ی بێت؟ نا.....نا......ههونیه,چونكه ئهو ڕهنگ و
نزیك بوومهوه...ئهبێت خۆ 
ی ئهو نهرم
ی ئهو نهبوو ئهو بۆن ه بۆنیكی تیژه......كاست دهكات .بۆن 
بۆن ه ه 
ی
بهر لووت دهكهوێت ,تا ئهوپهڕی مهستی مهستت دهكات و ههموو دهمارهكان 
لهشت شل دهكاتهوه ,لههێنان و بردنی خوێن چاالكیان دهكات ,مێشك فراوان
ی بوو
دهكات  ,ڕهنگیشیان جیایه ئهمهیان ڕهش ئهسمهره....ئهو هێلكهو ڕۆن 
نا.....نا....زۆر لێك جیان.
ی من بهوهوه بهنده,
كۆڵم نهدا له گهڕان ههر ئهبێ بیدۆزمهوه ,چونكه مانهوه 
ههموو شتێك لهوهوه وهردهگ��رم .ئهو بارهی كه به شانمهوهیه تێشویهك ه
پڕلهحهزو خولیا لهبهههشتی ئهوا نهبێت بارگه ناخهم .ڕاسته ماندووم بهاڵم
ێ و
(ئهو) ئهوه دههێنێت تهنانهت له پێناویا پهروان ه ئاسا باڵهكانیشم بشك 
ی
بسوتێ....ئهڕۆم سهد هێندهی تر ڕێگام دوورو پڕ چاڵ و چۆڵ بێت ,شهكهت 
ی سهقفهكهوه
بهلهشمهوه دیاره,بێزار ,له خودی خۆم وهڕس بویتم ,بهبنمیچ 
ی دهكرد .چهند چركهیهكی كهمی خایاند
گیرسامهوه ,چاوم ڕهشكهو پێشكه 
جیڕهی دهرگا هات....یهكێك داوای هاتنه ژوورهوهی كرد .فهرموویان لێكرد...
ی ناسیمهوه(...ئا دهق خۆیهتی) ئهوهم وت و ههموو
دانیشت....بهبۆنهكه 
هێزی لهشم خسته كار بۆ ئهوهی ل ه سهقفهكهوه بێمه خوارهوه ,باڵهكانم چهند
ی
جارێك لێكدا گهیشتم ه ئاست شانی یهك دوو جار چاوهكانم ههڵگڵۆفی ,بهباش 
ی دڵهوه ههڵكێشا,
ناسیمهوه ,ئاخێكم له ناخی ناخهوه......لهقوڵترین قواڵی 
ههرچی ئازارو مهینهتی و دهردهسهری ههبوو له بیرم چۆوه ,ئهو ساتهم كرد ب ه
ی سینگیم ههڵبژارد چووم ه
ی سهروو 
خاڵی سفر ,خۆم خزانده بن گهردنی قۆڵت 
ناوی و خۆم لهبۆسهدا ,تێر ئهو دڵۆپه ئارهقانهم خواردهوه كه لهڕوخساریهوه
دههاتنه خوارهوه ,كه تام و چێژی ڕوخساریان لهگهڵ خۆیان ههڵگرتبوو ,بۆ
ی
من پڕ ڤیتامینترین خۆراك بوو ,توانایهكی تریان به لهشم بهخشی ,زۆر 
ئارهقه كردبوو دیاربوو له ڕێ زۆر ماندوو ببوو ,دنیاش گهرم بوو ههستم ب ه
ی ئیسفنج ه
ێ پێم دادهگرت وام دهزان 
ی زۆر نهرمبوو كات 
ی دهكردسینگ 
ی دڵ 
لێدان 

تائاستی گۆزینگهكانم پێم ڕۆدهچوو ,تازیاتر شۆڕدهبوومهوه خوارهوه زیاتر
ههستم به نهرمایی دهكرد ,تا گهیشتمه نێوان دوو گردی خڕ و تاڕادهیهك
ی بچووكی هێندهی دهنك ه
گهوره ,لهسهر ههر یهكێك لهو گردانه گومهزێك 
نۆكێك ههبوو ,ڕهنگیان سورێكی كاڵ بوو بهاڵم من بهباشی لێم دیار نهبوو,
چونك ه بهپهردهیهكی پهمهیی تاڕادهیهك ڕهق داپۆشرابوو ,گردهكانیش لهوه
ێ زۆر سپی بوون ,ئهو دوو گرده زۆر لێك
دهچوو تازه بهفریان بهسهردا باریب 
دهچوون دهم وت(:لهوانهی ه یهكێك بن ل ه حهوت سهرسوڕهێنهرهكانی دونیا)
ماوهیهك ل ه نێوانیان دا دانیشتم خهریك بوو خهو زهفهرم پێ بهرێ ,بهاڵم
ی
ی باڵم بهسهردا بكێشێ,كهچ 
بهسهر خهوهكه زاڵ بووم ههرچهنده خهو ویست 
ی لهقیس خۆتی نهدهی).
من ههر بهخۆمم دهوت(نهكهی بخهوی تا ئێره هاتوو 
ی
لهبهر دڵخۆشی خۆم پێدهكهنیم بهشێوهیهك دهنگم بهرز كردبۆوه ئهوناوه دهنگ 
دهدایهوه ,كاتێ بیری ئهو ههموو ماندوو بوونهم دهكردهوه ك ه چهشتبووم تا
گهیشتم بهم شوێنه ,ناوه ناوه ب ه خۆمم دهوت(:ئافهرین!! ئافهرین!!) بهدهم
ی جوڵهیهك لهگردهكان پهیدا بوو ,یهك دوو جار
ئهم خۆ دواندنهوه كاتێكم زان 
لهرینهوه ,تادههات ئهم لهرینهوهیه زیاتر دهبوو تهنانهت چهند جارێكیش خهریك
بوو ههڵخلیسكێم ,ههموو جارێكیش خۆم بهو قوڵفه دهگرتهوه كه ههردوو
ی سهر گردهكانیان
ی پێكهوه بهستبۆوه ,كهگومهز 
پارچه پهڕۆ پهمهییهكه 
ی
ی ئهوهوه پهیدابوو ویستبووی لهنگهر 
داپۆشیبوو ,ئهم لهرینهوهیهش لهئهنجام 
گردهكان ڕێكبخاتهوه ,وادیاربوو لهبن پارچه پهڕۆیهكان الیاندابوو ئیتر تهواو
ی
ی مابۆوه بهشێكی كهمی خوارهوه 
ئهو گومهزانهم لهبهر چاو گومبوو ,ئهوه 
ی
ی قهدپاڵ 
ی دهتوانرا ڕێگا ڕهنگ شینهكان 
گرده سپیهكانبوو ,كه زۆر ب ه ئاسان 
ی قهباره جیاوازی تێدابوو چاوی ماندوو دهكرد,
بژمێری ,ئهوهنده ڕێ ڕێ 
چونك ه ههموو ڕێیهكان یهكتریان دهبڕی و ههر ڕێ یهكیش گهلێك ڕێگای بچوك
بچوكی لێ جیا دهبۆوه زۆرم سهیركردن چاوهكانم ئاویان پێدا هاته خوارهوه.
ی ئهو گرده سهیرانه بزانم لهبهر ئهوهی لهوهپێش لهوجۆره
زۆرم حهز دهكرد نهێن 
ی سهرهوهت
گردانهم نهدیبوو ,خۆم گهیانده یهكێكیان .له بنهوه ئهگهر سهیر 
ی ڕۆچوون
ی سهرت بهردهبۆوه ,نینۆكهكانم لێ گیركرد زۆر بهئاسان 
بكردایه كاڵو 
بهناویدا ,جوڵه جوڵێك لهلهشی پهیدابوو ,ماوهیهك خۆم بێ دهنگ و جوڵ ه
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كرد ,له بیری خۆمدا وتم(:باش ه خۆ ئهو شوێنهی ئێستا خۆمم پێوه نوساندوه
لهوه دهچێ ههمان ئهو شوێن ه بێت ك ه خهونم پێوه دهبینی!!)بێ یهك و
ی لهتهشاخێكی گهوره له چیاوه
دوو تاهێزم تیابوو گازێكم لێگرت ,وهك بڵێ 
بهربووبێتهوه قورساییهك بهرسهرم كهوت ,كاس بووم...وتم(لهوانهی ه وڕێن ه
بكهم) ئهمجارهیان گازێكی بههێزترم لێگرت ,ئهو قورساییهی بهرم كهوت
ی لهشم شل بوون,
ی جومگهكان 
زۆر بههێزتربوو ,ههموو گیانمی شێال ,تهواو 
ێ
ملم كرتهی كرد تهقی ,ههردوو چاوم هاتنه دهرهوه ,لهگیانهاڵبووم ههند 
پهپولهی سپی و ئێسك سووك هاتنه الم ,بهزمانی حاڵ وتم(:ئێوه كێن و
بۆچی هاتوون؟!)
ی
وتیان(:ئهو شوێنهی ئێستا تۆ كۆتایی ژیانتی تێدا دهبهیتهسهر بهههشت 
مێروولهكانه ,تۆش زۆر ههوڵتدا بۆ ئهوشوێنه بۆیه ئێمهش چاوهڕێی ئهوهین تا
گیانت دهرچێ ,بۆئهوهی ههر لێره بتنێژین)
وتم(:ئهی بهچی دهمشۆن خۆ ئهم ناوه ئاوی لێ نیه؟)
وتیان(:تۆ شههیدی شوشتن و كفنت ناوێ)
لهو گفتوگۆیانه بووین خهبهرم بۆوه ,ئیتر گردو گومهز و قۆڵتی بهر گهردن و
ی
ی ڕوخسارو پهپولهكان لهگهڵ خهوهكه ڕۆیشتن و ئازار 
نهرمایی سینگ و ئارهق 
قاچه قرتاوهكانم دهستیان پێكردهوه.
ی شیعر
تێبینی /ئهم چیڕۆكه ,خهاڵتی یهكهمی وهرگرتووه  ,ل ه پێشبڕكێیهك 
و چیڕۆك خوێندنهوه له شاری ڕانیه.
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ئەم شارە لەناو لوورەی گورگێکدایە

مەجید عەزیز

ئەم شارە لەناو تونێڵی زماندا،هەستەکانی وەکو زریانە نەبڕاوەکان
ڕاگرتوە،
خامۆشەو جەستەکان بەدڵی شکاوەوە،
لەگەڵ خەونی دادگاییکردنی تاوانبارەکان دەنێرێتە ماڵەوە،
لەگەڵ نووستنی شەودا دەنوێتو ،وەکو مناڵێ خۆی ئەخزێنێتە
ژێرلێفەی گەردوونەوە،
لەگەڵ سەحەردا چاوەکانی هەڵدەگڵۆفێتو ،لەناوئاوێنەی کاتا
پێکەنینەکانی دەبنە هیستیریا،
لەپەلەپیتکەی خۆکوژیدا پێدەنێتە ناودەشتی ڕابوردوەوە،
وەکو گوواڵڵەسوورەکان خوێناوی دەبێت،
لەخەونیدا کراسی باڵەگەورەکانی شەیتان تاقیدەکاتەوە،
شەڕێکی گەورەی لەناومستەکۆڵەکانیدا دەستەمۆکردوە،
لوورەی ئازارەکانی ئەم شارە بەهەشت پڕئەکات لەگلەیی،
لەتاوانا خوا بەجێدەهێڵێتو پێدەنێتە ناوحەقی تەنیایی خۆیەوە،
پشت لەیاسا ئەکاتو ئەبێتە خزمەتکاری دڵ،
لەدەستی هەورەکانیەوە ،باڵەخانەکان پڕئەکات لەتیشکی بەزەیی،
گڕووگاڵو پێکەنینی پەپوولەکان لەیاسای سروشتەوە گوێ لێ
ئەگرێت،
نامەسپیەکانی عەشق دەداتە دەست قەلەڕەشی پایزو
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تیمساحەکانی تیرۆر لەناو زەلکاوی گەندەڵیدا لەخەوهەڵئەسێنێ،
حیکمەتی ڕاپەڕین لەنامەو یاداشتەکانیدا بەبەریدی زەمانا
بۆ کوونەپەپووە نەنووستوەکان دەنێرێ،
کوڕەکانی ،بەقۆچەقانیو قوورعانەوە بەدوای شووناسدا ئەگەڕێن
کچەکانی ،بەکاڵفەخووریو بەرماڵەوە داوای پاسکیڵ ئەکەن بۆجەژن،
بەبەکانی بەچەقۆکانیانەوە دەچنە ناومەسیرەکانەوەو،
لەجیاتی شیر بینیان بەبوتڵەعارەقەکانەوە ناوە،
ئەوبەبانەی هەرلەگەڵ لەدایکبوونیانا لەگەڵ ئادەموحەوادا پیربوون،
ئەمشارە بەتلیاکی خوێندنەوەی شیعرو ،هەوای شینی بێزاریو ،تۆزێک تامی
مزری چیلەگی دڵداریو،
درۆ سپیە مۆدێرنەکانیو ،ئێشی ناوسکی ه��ەژاری��و ،عارەقخواردنەوەی
هەموونەوەکانەوە مەستبووە،
پێستی پڕبرینی ،چڵکی سیاسەت دایپۆشێوەو لفکەی عەدالەتیش ناتوانێ پاکی
کاتەوە،
سنگێکی الوازەو ،مێژوویەکە لەدووکەڵو ،نێرگەلەی قاوەخانە تاریکەکانە
وەکو جەنگو بەزەیی لەناو لوورەی گورگێکدا دەژی،
شوێن چڕنووکەکانی بەدیوارەکانەوەیە،
شەوان وەکو شەبەحێک ئەچێتە سەرمەقەڕەکانو،
بازئەداتە سەر بینابەرزەکان،
گوێ لەچرپەی هەرای ناوناخی گەنجان ئەگرێ،
خوایەک لەناو دەنگوڕەنگو بۆنی سیمای ئەم شارەدا ئەسووتێ،
خوایەک لەناو زەلیلیی سواڵکەرێکدا ،لەسەر شەقامی نان کەڕوولێی داوە
ژنە فریشتە بێ پیاوەکانی ،لەناو قەیسەریەکی پرچ درێژدا لەبیرکراونو
لەناو زیندانی عەبایەکدا وەکو سێوێک کرمی شەرم خواردوونی،
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هەر شەودادێ ،ئەمشارە لەگەڵ بوتڵەعارەقو ،کتێبی قەدەرو ،نامەی دڵداریو،
جانتای سەفەرو،ئااڵی قەرەجیو ،هاوڕێکانیدا دوور دەڕوات،
لەناوخۆیدا دەبێتە ژوورێکی ئینفیرادی ،تا لەناوگووڵی خوادا دەکرێتەوە،
هەورەکان دەستیان بەتاقی ئاسمانەوە گرتوە
لەناوکپی جۆرە مردنێکدا لەناوهەوادا دەڕۆن
دارستانەکان لەدەرەوەی تەماشاکانماندا دانیشتوون،
شاربەئازارەوە دەنوێ ،بەزۆر خۆی خامۆشکردوە لەناو کزی لوورەکانیدا
پشیلەکان بەالوازی چاویان ناکرێتەوە لەئازارداو ،بۆنی گۆشتی ماسیو مرۆڤ
ئەکەن بۆ ژەمی ئێوارە،
سەگەکان بەوەفا نەماون وەکو جارانو ،وەڕینیان بیرچۆتەوە،
ڕقی زۆریان لەخاوەنەکانیان هەڵگرتوە،
کۆترەکان بوونەتە قەفەسو ئاسمانو سەربانەکان ناناسنەوە،
کەڵەشێرەکان ناقووقێنن وەکوجارانو ،تەکنەلۆجیا سەری لێ تێکداون،
کرمەکان خەریکی پڕوپاگەندەن بۆژەهراوی کردنی ساندەویچەکان،
ئەم شارە بەشەوان لەناودەشتی حەسرەتەکانیەوە ،وەکو گوورگێ ئەلوورێنێ،
گەنجەکانی دەمیان بەجگەرەو نێرگەلەکانەوە نووساوە،
ئاهی قووڵی بێزاریان ،بەرەو نادیار ئەیانبات
فریشتەیەک بەچەپکە گووڵێکو دەمانچەیەکی سمسەوە گەڕاوەتەوە،
بەترسەوە ،بەزمانی کووردی گلەیی لەئاسمان ئەکاتو ،نینۆکەکانی خۆی ئەخوات
فرمێسکەکانی لەناو شووشەی عەتری موعجیزەدا کۆکردۆتەوە،
گووڵەکانی شەوی پێ ئاوئەدات،
ئەیەوێت برینەکانی زەمینی پێ بشوات،
دڵدارەکانی دەست ئەخەنە سەرقەداسەتی پێستو
لەتاو پۆلیسەکان خۆیان دوائەخەن تاوەکو شەودادێت،
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دوایی لەناوقاوەخانەکانی نیشتیمانی گیانیانا،
وەکو مۆمی غەریبی کزکز بەنێرگەلەکانیانەوە ئەسووتێن،
لەناو تاریکیدا لەپیاسەکانیانا خۆیان دەنووسنەوە،
چیرۆکەکان لەڕەنگی ژیان ئەڵێن بەبێ هیچ قانوونێ،
لەژێرفانۆسەکاندا ،نامەدرێژەکانی ڕووخساری یەکتری دەخوێننەوە،
لەڕٶژگاری بوغزو ئازاردا،
بێدەسەاڵتی وەکو پشیلەکان ماڵی ئەکرێ،
ئەدەب ئەبێتە ژێرخانی ڕۆحە تاریکەکانو ،شیعر تووتنی غەریبیە لەکێشانی
مژی بووندا،
ژیان ئەبێتە تیرۆرو کەتەری بڕین،
بێزاریەک وەکو خۆکوژی لەناو دەمانچەی کاتدا لەسەرپێیە،
کچێک بەچەکوشێکەوە خەریکی ڕووخانی زیندانو زانکۆکانە
پیاوێک بەپێاڵوێکی ئاسنینەوە پیرەمەگروون تەخت ئەکات بۆ پڕۆژەیەکی
مۆدێرن،
مناڵێکیش بەچەقۆیەکی دەسک شکاوەوە بۆبنەگۆزروان ئەگەڕێ،
ئەمشارە دەرەوەی خۆی بۆیاخ ئەکاتو ناوەوەی بۆگەنی کردوە
مۆدێلی پانتۆڵی پێستی کاوبۆی ،ڕۆحی قاچەکانی پۆرترێت ئەکات،
کراسی ماسولکە ،چوارچێوەی ڕۆحی جەستەکەی ئەکێشێ،
ڕەحەتبوون سفت ئەکات وەکو قەدکردنی کراسێکی گران بەها،
لەناو شەفافی کراسێکیدا پەپوولەکان ئەبوورێنێتەوە،
کە ئەڕواتەوە ،بەپێستوجلەوە خۆی دائەکەنێو
وەکو تۆپەڵێک بیرەوەری باڵودەبێتەوە بەسەر جێگاکەیدا،
داڵەکەرخۆرەکان لەبەرخی خوا ئەگەڕێن،
عیسا خۆی لەناو هەریەکێکمانا شاردۆتەوە،
ڕەگی شەیتان ،وەکو مار لەژیانەوە ئااڵوە
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ئیتر لەجیاتی چاوو دەمانچە ،ڕۆژنامەکان کەمین دادەنێن،
تەلەفیزیۆنەکان بەناوی حەقیقەتەوە خەریکی درووستکردنی ناپاڵمن
نووسەرە دووڕوەک��ان بەچاکەتوپانتۆڵی پاکەوە ،قژیان داهێناوەوعەتریان
لەخۆیانداوە،
پرسیارە بێماناکان لەالپتابەکانیانەوە دەنێرنو ،وەاڵمەکان لەناو فرێزەری کاتا
دادەنێن،
لەجیاتی س��ەالم ،ڤایرۆسی زمان دەخەنە ناوپۆستەوە ،دەستیان سوورە
بەبراکوژی ئینتەرنێت،
باخەوانێ ،لەدەرەوەی شار ،لەتاو ئازاری گەاڵدا لەخەوهەڵدەسێ
سۆفیەک لەبەرگی گووڵدا لەودیو شوێنەوە لەهۆش خۆی چوە
گەنجێک لەسەر دیواری ژیان ئەنووسێ :هیوایەکم لەناوبیرەیەکی ساردا بۆ بێنە،
نامەیەکی دڵداریم بۆبخوێنەوە ،بۆئەوەی ئەمشەوبتوانم بنووم،
سەرم لەگەچ بگرە ،من بێهدووەم لەهەمووشتێ،
مناڵێک بۆ پشیلەکەی ئەگری،
دایکوباوکێ خوێنی مناڵەکەیان لەشینوگریانی عەرزوحاڵێکدا پێ ئیمزادەکرێ
یاسا ئیسعافەکەی دەنێرێ،
جەستەکان لەناو ڕووباری فرمێسکی خۆیانا خنکاون،
گەنجێک بەشی هەموو مێژوو تی ئێ نتی لەخۆی ئەبەستێ،
سیاسیەک بەچاکەتوپانتۆڵێکی ئیتاڵیەوە میز بەکتێبەکانا ئەکات،
سەرکردەیەک ماندوە لەدەسەاڵت ،مەکینەی دڵی ناوەستێو هەرئەڕوا،
ئەم شارە وەکو سێوێکی کۆن ،لەناو سەبەتەی زەویدا کرم تێی داوە،
پێشمەرگەیەکی هاندیکاپ ،مووچەی چەندمانگێکی وەرنەگرتوە
بێدەنگەو لەبەرخۆیەوە جنێوئەیات ،تف لەدنیا ئەکاتو
لەناسیکدا لەگەڵ پەپوولەیەکدا ئەبورێتەوە،
وەکو پشتێکی بریندار ،لەنێوان دەمانچەوکەمانچەدا،
بەیانیەک دەبێتە سامساکەی کافکاو ئیتر ناتوانێ هەڵسێتەوە،
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نووسەرێ بۆیمباغی ئاڵتوونی بەستووە ،بەهەزارناوەوە عەرزە وەرئەگرێ
ڕۆژنامەکان لەباسی ئەخالقا بۆسفرەش زۆربوون،
دەوڵەمەندێک بەسەر قوومارەوە خۆی دەکوژێ،
پرۆلیتارێ یاری ئاسن ئەکات،
بۆئەوەی هەموو زەوی هەڵگرێتو بیخاتە ناو مەنجەڵێکی بوخاریەوە،
مارکس هەر خەون ئەبینێ،
ئاشتی لەژێرپێکانیدا نووستوە
شەڕ بەیاسا ڕاگیراوە ،یاساشەڕە
سێبەری نهێنیەکان دەوری ماڵەکانمان بەرنادەن،
شۆڕش لەناو بەیانیەکی زوودا بۆنی قاوەی لێدێ
بەاڵم ژیان وەکو کیلۆیەک گۆشت لەدوانیوەڕۆیەکدا دەگەنێ،
الوازی بەناوی ئەخالقەوە باسی قەڵەوی گۆڕان دەکاتو،
چاکەتی نادیاری حزبایەتی داکەندوە،
قەڵەوی بەناوی دیموکراسیەوە بەشی هەمووان ئەخوات،
خەون بەئاسمانی کێکەوە ئەبێنی ،بەئەستێرەو مانگو خواوە هەمووی ئەخوات،
وەکو وەحشەکەی ڤێگاگێگا ،عەرزەکان قووتدەدات بەبێ ئەوەی بیانکات
بەپاروو،
کاتێک گێژدەبێتو ئەکەوێت ،گوواوی ناوسکو ،ماڵو دینارو باخو ژنو سەیارە
ئەڕشێتەوە،
شار الوازبووەو سیاسەتی گوو ئەیبات،
لەناو زێرابەکانەوە ،گوورگێ لەچرپەی گەنجان لەدایک ئەبێ
بولبولێک لەڕوخساری کچێکدا ،بەدیار دڵدارەکەیەوە ئەمرێ،
گەڕەکێک لەناوپرسەی خۆیدا قورعان ئەخوێنێ
گوندێک بەمانگاو شوانو دەشتەکانیەوە دووردەکەوێتەوەو بەرز دەفڕێ،
مزگەوتێک لەباڵی دەمانچەدا تەقەدەکات،
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مەالیەک لەئازاردا کفردەکات ،قوورعانەکان ئەسووتێنێو هەرشەڕی شەیتانیش
ئەکات
بەچڕنووکی غەزەب عەرزەکەی بەردەمی دەدڕێ
حاجیەک لەعاقیبەتی دونیایا ،لەسەر باڵی کولەحاجیەک ئەفڕێ بۆئەودونیا،
کەمانچەژەنێک بەدیار پچڕانی واتەری ژیانەوە دەگری
پێشمەرگەیەک ئەبێتە زەردەواڵە ،چزوویەکی گەورە ئەنێتە سەرشانو ئەچێتەوە
بۆ قزلەر،
درەنگان ئەبێتە گوورگێ ،لەپیرەمەگروونەوە بەبازێک ئەگاتە سەر حەسیب
ساڵح،
بەتەنیا ئەلوورێنێ ،لوورەی بەزەییە شێتەکان ،لوورەی دڵویاساوخۆکوژی
تێکەاڵوئەکات،
حەماڵێک خەون بەناردنی پشتیەوە دەبینێ بۆدوورترین جێگا
خواخوای مەساجێکێتی بەنەرمترین دەست ،ڕانەکانی لەبرین شاردۆتەوە
گەنجێک بیرەوەریەکانی خۆی ئەبات بۆ سەرچنارو بۆئاوی دەخوێنێتەوە
دووبیرەی ساردئەخواتەوەو شەڕ بەقەرەباڵغیەکە ئەفرۆشێ،
پێشمەرگەیەکی ناو یادێکی لەبیرکراو
هەوڵی ناردنی قاچەکانێتی بۆ خاریج ،لقی داربەڕوویەک لەجیاتی بڕبڕاگەی
پشتی دادەنێ،
خەون بەعەرەبانەیەکەوە دەبینێ بۆئەوەی بیبات بۆسەردەریا
لەوالشەوە سیاسیەک لولەی عەقڵی دەمانچەکەی پاك ئەکاتەوەو،
لەناو تەلەفیزیۆنەکەدا باڵی مناڵی پرسیارەکان وەکو بووکەشووشەیەک لەبنا
دەردێنێ
ئەمشارە لەبەردەوامیدا ڕائەچڵەکێتو خەون ئەبینێ،
وەکو گوورگێ هەموو شەوێ ئەلوورێنێ،
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