
    فەلسەفەی 
  ئێتیك و 

 كردەی 
مرۆیی

د. ئازاد حەمە*



25

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

دەروازە
ســەرەتای  لــە  هــەر  فەلســەفە 

پرســیارە  بــە  گرینگیــی  دەركەوتنیــەوە 

داوە  مــرۆڤ  )ئێتیك(ییەكانــی  ڕەوشــت 

ڕەوشــتیی  بوونــی  و  مرۆیــی  بوونــی  و 

پێناســەكانی  كردوەتــەوە.  شــی  مرۆڤــی 

فەلســەفەیش بــۆ ڕەوشــت لــە بینینیــی 

ڕەوشــتییەكان  دیــاردە  بــۆ  مرۆڤــەوە 

ــتیی  ــاری ڕەوش ــوە. ڕەفت ــەرچاوەیان گرت س

بــە پێــی پێوانــە ڕەوشــتییەكان گۆڕانــی 

دێتــە ســەر و ئــەو شــتەی خراپــە یــان ئــەو 

ــتی  ــتی، ڕاس ــەی ڕەوش ــە، هەڵ ــتەی باش ش

ڕەوشــتی و... لــە تاكێكــەوە بــۆ ئــەوی تــر، 

لــە كەلتوورێكــەوە بــۆ ئــەوی تــر بــەردەوام 

بــۆ فەلســەفەی ڕەوشــت شــوێنی تێڕامــان 

بــوە و بینینــی جیــای لــێ بەرهــەم هاتــوە. 

ــە  ــرەوە، ب ــەوی ت ــە ئ ــش ب ــی تاكی پێوەندی

ــە  ــی بەردەوامدای ــە گۆڕان ــەرەوە، ل دەوروب

بەشــێكە  باشــەیش  دەستنیشــانكردنی  و 

ــن؟  ــە دەگەی ــە باش ــۆن ب ــە. چ ــەو گۆڕان ل

ــەوە  ــە عەقڵ ــی ب ــراپ پێوەندی ــردەی خ ك

هەیــە؟ هەمیشــە بــۆ فەلســەفەی ڕەوشــت 

ــتنی  ــوە و تێگەییش ــەر ب ــە س ــۆی ل گفتوگ

لــێ  جیاوازیــی  ڕاڤەكردنــی  ئاقارەكانــی 

خراپــە،  تێگەییشــتنی  كەوتوەتــەوە. 

ــامن،  ــی مرۆیی ــە مۆڕاڵ ــەت ب ــەكان تایب وان

ئێتیكــی پراكتیكیــی ڕۆژانــە، ئێتیــك بــۆ 

ئێتیكــی  و  ژیانــی كەســێك  ڕزگاركردنــی 

كۆمەڵگــەی پاشــتازەگەریی پێنــج كتێــن كە 

ــەی فەلســەفەی ڕەوشــتەوە و  ــە خان دەچن

ــی  ــی ئەورووپای ــاری هاوچەرخ ــوار بیری چ

و  ســینگەر  ئێكــۆ،  )بادیــۆ،  نووســیویانە 

ــش  ــە كتێبەكانی ــك ل ــەر یەكێ ــان(، ه باوم

پەرچەكــرداری تیــۆری و ڕەخنەییــی هــزری 

ــتای  ــە ئێس ــەت ب ــە تایب ــتی بیریارێك ڕەوش

ناڕەوشــتیامن.  و  ڕەوشــتی 

تێگەییشتنی خراپە
ئــاالن بادیــو Alain Badiou لــە كتێبــی 

» ئێتیــك: ســەروتار لەمــەڕ تێگەییشــتنی 

فەلســەفەیەكی  ئــەوەی  بــۆ  خراپــە«، 

ئێتیكی )ڕەوشتی(ـــی نوێ، فەلســەفەیەكی 

ــی دژ  ــر، فەلســەفەیەكی ئێتیكی ــی ت ئێتیكی

بــە فەلســەفەی ئێتیكیــی هاوچەرخــامن 

پێشــكەش بكات، ڕەخنەی دوو جەمســەری 

فەلســەفەی ئێتیــك، كــە ســیحری خــۆی لــە 

ئێتیكیــی هاوچەرخــدا  فەلســەفەی  نــاو 

فەلســەفەی  یەكێكیــان  دەكات.  هەیــە، 

ئــەوی  ئێتیكیــی گەردووناویــی كانتــە و 

ئەویرگەریــی  ئێتیكیــی  فەلســەفەی  تــر 

ئێتیكەیــش،  دوو  »ئــەم  لێڤیناســە. 

لــە  ســەرچاوەیان  كــە  گوتەنــی،  بادیــو 

تیۆلۆژییــەوە هەڵگرتــوە« پێویســتە ڕەت 

بكرێنــەوە. كــە وا بێــت، بادیــو لــە ڕێــگای 

ســەروتار  ئێتیــك:   « كتێبەیــەوە،  ئــەم 

لەمــەڕ تێگەییشــتنی خراپــە«، كار لــە ســەر 

هاوچــەرخ  ئێتیكیــی  تیــۆری  »گۆڕینــی 

بــۆ  جیــاوازەكان  تێگەییشــتە  و  دەكات« 

ئێتیــك ڕاڤــە دەكات، ئەمــە و جگــە لــەوەی 

»ڕەخنــەی ئێتیكیــی ســەردەم دەكات و بــە 

ئێتیكێكــی هیچگەرایشــی نــاو دەبــات« كار 

ــی  ــزری ئێتیكی ــەر »ه ــكردنە س ــۆ هێرش ب

جــا  دەكات«.  خۆرئاوایــش  هاوچەرخــی 

ــت،  ــو بێ ــەفیی بادی ــزی فەلس ــی تێ ــە پێ ب

لــە  »داكۆكــی  پێویســتە  كتێبەیــدا  لــەم 

ــەو  ــە ئ ــەكان بكرێــت«، وات ڕاســتییە تایبەت

ئێتیكــە مەرجــە پــەرە پــێ بدرێــت كــە 

تیــرۆر، خیانــەت و كەتاســرۆف  بــە  دژ 

ــە  ــا كار ل ــتێتەوە. هەروەه ــەاڵ( دەوەس )ب

ســەر ڕوونكردنــەوەی ئەوەیــش دەكات، 

تــاك ئێتیكــی بوونــی نییــە، بەڵكــوو ئێتیــك 

لــە  بــاس  بادیــو  كاتێــك  بۆیــە  فرەیــە، 

ئێتیكــەكان دەكات، هــەر وەك ئــەوە وایــە 

بــاس لــە ڕاســتییەكان بــكات. لــەم دۆخــەدا 

ــۆن،  ــتییەكان ك ــەر وەك ڕاس ــەكان ه ئێتیك

دۆكرینــی  بۆیشــە  هــەر  فــرەن،  و  زۆر 

ــك  ــە، »ئێتی ــە ئەوەی ــەم كتێب ــەرەكیی ئ س

بریتییــە لــە ئێتیكــی ڕاســتی«، بــەاڵم بادیــو 

ئەمــە بــە كــۆ نــاو دەبــات و دەیــكات بــە » 

ئێتیكــی ڕاســتییەكان«. 

ــاژە  ــەرەتایەوە ئام ــەم س ــەر ل ــتە ه پێویس

فەلســەفیی  هــزری  لــە  بكەیــن،  بــەوە 

ــتی  ــێوەیەكی گش ــە ش ــك ب ــو دا »ئێتی بادی

بوونــی نییــە، ئــەوی بوونــی هەیــە دۆزە«. 

ــاوی  ــێ ن ــك س ــو ئێتی ــا »الی بادی هەروەه

هەیــە: تیــرۆر، خیانــەت و كاتەســرۆف 

دێــت  مانایــە  بــەو  ئەمەیــش  )بــەاڵ(«. 

ــەوی  ــە ئ ــی نیی ــتی بوون ــە گش ــك ب »ئێتی

هەیــە ئێتیكیــی خۆشەویســتی، سیاســەت، 

بیــركاری و شــیعرە«. ئەمەیــش واتــە »یــەك 

ــەكان  ــوو ئێتیك ــە، بەڵك ــی نیی ــك بوون ئێتی

بوونیــان هەیــە«. بــە واتایەكــی تــر، بادیــو 

ئێتیــك لــە دۆز بریتــی دەكات، ئەڵبەتــە 
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ئیتیكەكانــدا  ســایەی  ژێــر  لــە  دۆزیــش 

بیــركاری،  یــان  زانســت  )خۆشەویســتی، 

ــت.  ــك دێ ــیعر( پێ ــەت و ش سیاس

لــە هەمــان كاتــدا و هــەر وەك بەشــێك 

لــە سیســتەمی فەلســەفیی بادیــو لــەم 

ــۆزی  ــود، دڵس ــتی، ڕووداو، خ ــەدا ڕاس كتێب

و دۆز گرینگیــی خــۆی هەیــە. شــوێنی 

ــە »دۆز«ەوە  ــك ب ــەوەی ئێتی باســە، گرێدان

یەكێكــە لــە دۆكرینــە هــەرە بەرچاوەكانــی 

ــی سیســتەمی  ــە پێ ــەم جــۆرە و ب ــو. ب بادی

بێــت  بادیــو  فەلســەفیی  بیركردنــەوەی 

»دۆز بــە هــۆی ڕووداوەوە شــوێن بــە خۆی 

دەگرێــت. بــەس ئــەم ڕووداوە دووبــارە 

ئــەو ڕووداوەیــە  نییــە. ڕووداو  و ســواو 

ــاداری  ــرە وەف ــت. لێ ــارە بێ ــازە و نادووب ت

)دڵســۆزی( بــۆ ئــەم ڕووداوەی شــوێنی 

بــە خــۆی گرتــوە، پێویســتە ئامــادە بێــت«. 

ئــەوەی  ســەر  لــە  نیشــانەیە  ئەمەیــش 

ــای  ــە وات ــك ب ــو ئێتی ــزری بادی ــی ه ــە پێ ب

گــرێ  )ڕاســتگۆیییەوە(  وەفادارییــەوە 

دراوە. كــە وابێــت وەفــاداری بــۆ ڕووداو 

ئێتیكیــی  تیــۆری  لــە  خــۆی  گرینگیــی 

بادیــودا هەیــە. بــەاڵم ئــەو وەفادارییــە لــە 

میانــەی وەفــاداری بــۆ ڕاســتی دەبێــت لــە 

ــە  ــش ب ــر. هــەر چی ــەك شــتێكی ت دۆزدا ن

ــە،  ــە ئەوەی ــاو ڕووداوەوە تایبەت ــودی ن خ

»خــودی ئەبســراكت بوونــی نییــە، ئــەوی 

بوونــی هەیــە خودێکــی تایبەتــە، ئەمەیــش 

ڕووداوەوە  بــۆ  وەفــاداری  ئاكامــی  لــە 

دەخوڵقێــت«. »ئــەم خــودەی بادیــو باســی 

ــە«. ئەمــە  ــی نیی دەكات خودێکــی دەروون

و بادیــو پێیشــی وایــە، خــودی ئێتیكیــی 

ــە، چونكــە دۆزێکــی  ــی نیی ســینگوالر بوون

مرۆیــی تــاك بوونــی نییــە، ئەمەیــش وا 

دەكات ئێتیــك بــە گشــتی بوونــی نەبێــت، 

بەڵكــوو چەنــد ئێتیكێــك هەبێــت. لێــرە 

دەكات  فڕەگــەری  لــە  پشــتگیری  بادیــو 

بەرانبــەر بــە ســینگوالریتی. 

لــە  بەشــێكە  )خراپــە(  بــەدی  دیــارە 

تێامكانــی فەلســەفەی كالســیك و هاوچەرخ 

و گەڕانــەوەی بادیویــش بــۆ ســەر ئێتیكــی 

بــەدی، هەوڵێكــە بــۆ دادوەریكــردن بــە 

ســەر ئــەم فەلســەفەیەوە كە چــۆن ڕەفتاری 

لەتــەك ئێتیكــی بەدیــدا كــردوە، بۆیــە ئــەو 

ئێتیكــە میتافیزیكــی و هەروەهــا لێبــڕاڵ 

تێگەییشــتنی  ســەر  بــە  ســەرمایەدارەی 

ــە، پــوچ دەكات و ناوەڕۆكــی  ــەوە زاڵ بەدیی

بــێ ســوود دەكات. لــە فەلســەفەی ئێتیكــی 

بادیــودا، باشــە مانــای خــۆی هەیــە، بــەس 

بادیــو وەك هەڵوێســتێك دژ بــە فەلســەفەی 

ئێتیكــی هاوچــەرخ، دەیەوێــت باشــە ڕوون 

ــەو  ــەر ئ ــە س ــتنیش ل ــەوە و تێگەییش بكات

ــە شــیكردنەوەی  ــدات. وات ــە ب شــتەی خراپ

ئــەو خراپەیــەی باشــە ڕوون دەكاتــەوە. 

ــە  ــودا »خراپ ــدی بادی ــە دی ــت ل ــە وا بێ ك

بوونــی هەیــە، بــەاڵم خراپــەی ڕادیــكاڵ 

ــە  ــە«. بۆی ــی نیی ــو بوون ــی بادی ــە بۆچوون ب

هۆلۆكۆســت  دەكاتــەوە  ڕەتــی  »بادیــو 

ــت«.  ــكاڵ بێ ــی ڕادی خراپەیەک

ــای  ــو »وات ــەی بادی ــەم بەرهەم ــی ئ ــە پێ ب

ڕووی  لــە  مــرۆڤ  مافــی  نۆرمەتیڤــی 

ــا  ــردوە«. هەروەه ــی ك ــەوە ئیفالس مۆڕاڵیی

ئێتیــك  بــۆ  ئەمــڕۆ  تێگەییشــتنەی  ئــەو 

هەیــە، ڕیشــەكەی بــۆ كانــت دەگەڕێتــەوە، 

بــۆ ئــەو تێگەییشــتنە ڕووكەشــەیش كــە بــۆ 

بــەدی هەیــە. هــەر بۆیــە مافــی گەردوونیی 

مــرۆڤ دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە، هەروەهــا 

ئــەو تێزەیــش كــە ســااڵنێك پێــش نووســینی 

كتێبەكــەی تایبــەت بــە مەرگــی مــرۆڤ لــە 

ــەم  ــو ل ــزەی بادی ــەو تێ ــا ئ ــوە. ج ــارادا ب ئ

كتێبەیــدا بایەخێكــی بێســنووری پــێ دەدات 

ئەوەیــە، ئێتیكــی ڕاســتی دژ بــە ئێتیكــی 

ئــەوی تــر The otherی لێڤینــاس و ئێتیكــی 

دەبــات.  كار  بــە  كانــت  گەردووناویــی 

ئێتیكــی مافــی مــرۆڤ بــە بۆچوونــی بادیــو 

ــە  ــەزراوە، ك ــت دام ــەی كان ــەر بناغ ــە س ل

هەروەهــا  بكرێــت.  قەبــووڵ  ناشــێت 

»بادیــو لــێ دەگەڕێــت ئێتیكــی هاوچــەرخ 

بــە ئەویرگەرییــەوە ســەرقاڵ ببێــت«. بۆیــە 

ئێتیكیــی  فەلســەفەی  تونــدی  ڕەخنــەی 

لێڤینــاس دەكات كــە قورســایێكی زۆر لــە 

ڕەخنــەی  و  دادەنێــت  تــر  ئــەوی  ســەر 

ئــەو بیرمەندانەیــش دەكات، بــە تایبــەت 

دێریــدا، كــە لــە ژێــر كاریگەریــی لێڤیناســدا 

بوونــە. هــەر بۆیــە بادیــو بــۆ ڕەتكردنــەوەی 

ــان  ــۆ هەم ــاس داوا دەكات ب ــی لێڤین ئێتیك

The same نــەك بــۆ ئــەوی تــر بگەڕێینەوە، 

چونكــە چەمكــی ئــەوی تــر بــۆ بادیــو 

ــە.  ــی نیی ــی ئێتیك چەمكێك

لــە كۆتایییشــدا دەشــێت ئامــاژە بــەوە 

ــەم نووســینەوە  ــگای ئ ــە ڕێ ــە ل ــن، ك بكەی

پۆســت  فەلســەفەی  »ڕەخنــەی  بادیــو 

وەك  مولتیكولتوڕاڵیــزم  و  مۆدێــرن 



27

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

دەكا«،  جیــاوازی  ئێتیكــی  بەرهەمــی 

ــك،  ــۆ- ئێتی ــی بی ــەی ئێتیك ــە و »ڕەخن ئەم

ئێتیكــی  ئێتیكــی جیاوازیــی سێكســی و 

هەروەهــا  دەكات«.  ئەویرگەریــش 

»ڕەخنــەی گەڕانــەوەی لیوتــار بــۆ ئێتیكــی 

كانــت و جڤــات الی ژان- لــۆك نانســی 

J-L Nancy و دەســتدرێژییەكانی ناتــۆش 

توێژینەوەكەیــدا  لــە  بادیــو  دەكات«. 

مــرۆڤ  مافــی  ئیدیۆلۆژیــای  ڕەخنــەی 

دەكات و پێــی وایــە لــە ســەر بناغــەی 

نــاوە.  بونیــاد  خــۆی  رسوشــتی  مافــی 

ئەڵبەتــە ڕەخنــەی ئێتیكــی جەنگی ســارد و 

ناتــۆ و جەنــگ دژ بــە تیرۆریزمیــش دەكات 

و پێیشــی وایــە »سیاســەتی هاوچــەرخ لــە 

ســەرمایەداریدایە«.  خزمەتــی 

وانەكان تایبەت بە
مۆڕاڵی مرۆییمان

بیرمەنــد   Umberto Eco ئێكــۆ  ئێمبێرتــۆ 

ئیتاڵییــە،  ســێمیۆلۆژێکی  و  ڕۆمانــووس  و 

ــە  ــاوی ب ــاوی ڕۆزا«« ن ــە ن ــاش ڕۆمانــی »«ب پ

جیهانــدا بــاڵو بــوەوە و دوای نووســینی تێــزی 

دكتۆراكەیشــی لــە ســەر » كێشــەی جوانكاری 

الی تۆمــاس ئاكوینــی« شــوێنی لــە نێوەنــدی 

ئەكادیمــی ئیتاڵــی بەرچــاو بــوو. بــە پێــی ئەو 

ــی ڕۆماننووســی  ــە ســەر ئەزموون قســانەی ل

ــە  ــرە ئیتاڵیی ــەم ڕووناكبی ــی ئ و توێژینەوەكان

ــو  ــە نێ ــۆ ل ــە ئێك ــوە ك ــن، دەركەوت دەگوترێ

نووســەر و ڕووناكبیرانــی ئیتاڵــی، كاریگەریــی 

لــە دوو بــواردا بــە چاكــی دانــاوە. لــە الیــەک 

لــە بــواری ڕۆمانــی هاوچەرخــی ئیتاڵــی و لــە 

الیەکــی تــر لــە بــواری ســێمیۆتیك و ڕەخنــەی 

نــوێ. 

peter
 singer
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بیرمەنــدە  ئــەم  كتێبانــەی  لــەو  یەكێــك 

ــی  ــواری ڕەوشــت نووســیویەتی، كتێب ــە ب ل

موڕاڵی«یــە  بەهەندوەرگرتنــی  »چــوار 

ــەڕ  ــەک لەم ــد وانەی ــۆی وەك چەن ــە خ ك

ڕەوشــت )مــۆڕاڵ( نیشــان دەدا، كــە لــە 

ــوورساون:  ــاوازدا ن ــد بارودۆخێکــی جی چەن

ــت(،  ــەڕی كوێ ــداوی 1991 )ش ــەڕی كەن ش

هێرشــە  ئــەو   ،1999 كۆســۆڤۆی  شــەڕی 

تیرۆرییانــەی لــە نــاوەوە دەكرانــە ســەر 

وانــەی  گەلێــک  ئەڵبەتــە  و  ئەمەریــكا 

ــر،  ــەوی ت ــن و ئ ــش وەك: م ــی تری مۆڕاڵی

و  لێبووردەیــی  ڕۆژنامەگــەری،  دۆزی 

نالێبووردەیــی. بــە هــۆی ئــەوەی بەشــێک 

لــە وانــەكان لــە ڕوانگــەی ڕەوشــتییەوە 

قســە لــە دوو شــەڕی گــەرم دەكــەن و 

خــودی شــەڕەكانیش ڕۆژێــک لــە ڕۆژان 

گەلێكامنــی بــە ئاكامەكانیــەوە ســەرقاڵ 

كردبــوو، گرینگــە مــرۆڤ بە هەســتیارییەوە 

ــی  ــتە هزرییەكان ــەك هەڵوێس ــە لەت مامەڵ

ــن  ــەوە دەڵێی ــەم ڕوانگەی ــكات. ل ــۆدا ب ئێك

دەشــێت  نییــە  وا  پێــی  هەرگیــز  ئێكــۆ 

ــە،  ــتێکی ماقووڵ ــەڕ ش ــن ش ــەوە بچی ــۆ ئ ب

گشــت ئەوانەیــش كــە ڕوویــان داوە )شــەڕ 

و هاوشــێوەكانی(: كــە ناویــان دەبــا بــە 

ئێكــۆ  نەكــردوە  وایــان  كاری  تراژیدیــا، 

بێالیەنــی هەڵببژێرێــت، هەر وەك بەشــێک 

ــرد،  ــان ك ــاوا ئەوەی ــی خۆرئ ــە ڕووناكبیران ل

لــە  گرینگــە،  الیشــیەوە  بــە  تەنانــەت 

ناســنامەی ئــەو نەختــە بێدەنگــە بپرســین، 

داوای هەڵوێســتیان لــێ دەكــرا تەنانەت كار 

ــک هەڵوێســتیان  ــەوەی هەندێ گەییشــتە ئ

هەڵــە  هەڵوێســتی  ئەڵبەتــە  وەرگــرت، 

بــۆ  فاشــی و الیەنگــر  بــە  و دواتریــش 

لــەو  بــاس  كــران.  تاوانبــار  عەرەبیــش 

دۆزەیــش دەكات، چــۆن ڕۆشــنبیران بــوون 

ــگ و  ــە جەن ــی ل ــەوە: داكۆك ــە دوو كەرت ب

ــش  ــا ئەوەی ــتی، هەروەه ــە ئاش ــی ل داكۆك

ــی  ــتنی تایبەت ــنبیرەكان، تێگەییش ــە ڕۆش ك

ئەركیــان  و  هەیــە  ڕاســتی  بــۆ  خۆیــان 

ڕەخنەكردنــە بــە هەڵچوونــەوە ناڕواننــە 

ــتەیە  ــەو ش ــۆ ئ ڕووداوەكان و مەیلیشــان ب

كــە گومڕایــە و لەوەیــش ورد دەبنــەوە كــە 

بەهەڵەتێگەییشــن دروســت دەكات. بــە 

بۆچوونــی ئێكــۆ ڕۆشــنبیر كاری ئەوەیــە 

)دەوروبــەری(  هاوڕێكانــی  لــە  ڕەخنــە 

هەڵنەبژێرێــت،  بێدەنگــی  و  بگرێــت 

لــە ڕەوشــت جیــا  ئەركــی ڕۆشــنبیریش 

ناكرێتــەوە، بــەاڵم پراكتیزەكردنەكــەی ئــەو 

هەڵبژاردەیــە،  شــتێکی  ڕەوشــتییە  شــتە 

بــۆ  پەنــا  ڕۆشــنبیر  جاریــش  زۆر 

چارەســەركردنی هەندێــک كێشــە دەبــات، 

كــە ڕەنگــە چارەســەری نەبێــت. ئێێكــۆ 

بــە  ڕۆشــنبیریش  بێدەنگیــی  تەنانــەت 

دەزانێــت،  ڕەوشــتی  هەڵبژاردەیەکــی 

تێگەییشــتنێکی  ڕۆشــنبیرە  ئــەم  چونكــە 

ــە.  ــتی هەی ــۆ ڕاس ــی ب تایبەت

وێــرای ئــەوە، ئێمبێرتــۆ ئیكــۆ پێداگیــری 

لــەوە دەكات، كــە پرینســیپە ڕەوشــتییەكان 

گەردووناوییــن و، جەنگیــش هیچ كات بێت 

ــبینی  ــە پێش ــت، ك ــە نابێ ــەو كەموكوڕیان ئ

ناكرێــن. جەغــت لەوەیــش دەكات، جەنــگ 

ــی  ــنبیران ڕوونكردنەوەیەک ــە ئێســتا ڕۆش ك

گەر ڕۆشنبیران 
سەبارەت بە جەنگ 
بێدەنگ بووبێتن، 
لە ترسی ئەوەی 
نەبا بانگەشە بۆ 
بۆچوونێکی پەلە لە 
ڕۆژنامەوانیدا پێ 
بكەن، بە بۆچوونی 
ئێكۆ هۆیەكەی بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە، كە 
ڕۆژنامەوانی بەشێكە 
لە جەنگ و ناشێت 
مامەڵەیەکی ئەوتۆی 
لە تەكدا بكرێت كە 
بێالیەنە
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زۆریــان لــە بارەیــەوە داوە، ناتوانێــت وەك 

ــا  ــاش تەماش ــتێکی ب ــەر، وەك ش ــەو ب لەم

ــۆی  ــگ خ ــی جەن ــەو لۆژیك ــت، ئەم بكرێ

ژێرخســتنی  و  بردنــەوە  پرینســیپی  لــە 

دوژمنیــش چــڕ دەكاتــەوە. ئەوەیشــامن 

ــە  ــە ل ــگ بریتیی ــە جەن ــەوە ك ــر دەخات بی

یارییەكــی خۆوێرانكــردن و، پێــی لــە ســەر 

ئەوەیــش دادەگرێــت كــە بەئەســتەمكردنی 

گــەر  ڕۆشــنبیرییە.  ئەركێکــی  جەنــگ 

ڕۆشــنبیران ســەبارەت بــە جەنــگ بێدەنــگ 

بووبێــن، لــە ترســی ئــەوەی نەبــا بانگەشــە 

ــدا  ــە ڕۆژنامەوانی ــە ل ــی پەل ــۆ بۆچوونێک ب

پــێ بكــەن، بــە بۆچوونــی ئێكــۆ هۆیەكــەی 

ــی  ــە ڕۆژنامەوان ــەوە، ك ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ب

ناشــێت  و  جەنــگ  لــە  بەشــێكە 

ــت  ــدا بكرێ ــە تەك ــۆی ل مامەڵەیەکــی ئەوت

ــگ،  ــە جەن ــەت ب ــەر تایب ــە. ه ــە بێالیەن ك

ــەوە  ــش دەهێنێت ــەر ئیتاڵیای ــە س ــە ل منوون

كــە لــە دەموەختــی جەنــگ و لە شــوێنێکی 

بەرهەڵســتكاری  دیــاردەی  ئیتاڵیــا  وەك 

ــیزمدا  ــەوەی فاش ــە ڕووبەڕووبوون ــای ل مان

هەبــوە. ئەگــەر چــی ئێكــۆ وتەنــی لــە 

پێیــان  گەلێــک  ئیتاڵیــا،  وەك  شــوێنێکی 

ئەفســانەیەکی  بەرهەڵســتكاری  بــوە  وا 

كۆمۆنیســتەكانیش  و  بــوە  كۆمۆنیســتانە 

ــان  ــتی خۆی ــۆ مەبەس ــتكارییان ب بەرهەڵس

خاوەندارییەکــی  وەك  و  بــردوە  كار  بــە 

كــردوە،  تەماشــایان  تایبەتــی خۆیشــیان 

بــەاڵم ئێكــۆ وایشــی بــۆ دەچێــت، كــە 

بەرهەڵســتكاری لــە ئیتاڵیــا ڕەنگــی تریشــی 

ــە،  ــەو باوەڕەدای ــۆ ل ــوو. ئێك ــۆ گرتب ــە خ ل

ئێســتا لــە ئیتاڵیــا هــەن پێیــان وایــە مــاوەی 

ــوە،  ــدی ب ــی تراژی شــەڕی ڕزگاری ماوەیەک

چونكــە ئــەو جۆرە شــەڕە كۆمەڵگــەی كردە 

دەكات  وا  ئەمەیــش  بەشــێكەوە،  چەنــد 

خەڵــك لــەو بــاوەڕەدا بــن ئێســتا كۆمەڵگــە 

نیشــتیامنییە،  ڕێكەوتنــی  بــە  پێویســتی 

بــەاڵم ئێكــۆ لــە بریــی ئــەو جــۆرە بینینانــە 

پێــی  و  هەیــە  تــری  تێگەییشــتنێکی 

وایــە پێویســتە لــەم جــۆرە بیرەوەرییــە 

تەنانــەت  بێــت.  دەربازمــان  ترســناكانە 

ــش  ــای ڕێزگرتنی ــە مان ــن ب ــەر ڕێكەوت ئەگ

بــە ڕاســتگۆیەوە  لــەو كەســانەی  بێــت 

ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــاون، ب ــگ تێكۆش ــە جەن دژ ب

لــە  مانــای  بــە  لێبــووردن  ئەوەیشــدا 

ئەوەیــش  بــۆ  ئامــاژە  نایــەت.  بیركــردن 

دەكات كــە ئــەو ڕژێمــە تۆتالیتارییانــەی 

پێــش جەنگــی جیهانیــی دوەم، حوكمــی 

ئەورووپایــان دەكــرد جارێکــی تــر و لــە 

ــژووی  ــک مێ ــەل و مەرجێ ــوەی ه چوارچێ

بوونــەوە.  ئامــادە  دووبــارە  جیــاوازەوە 

ــش دەكات  ــەی تۆتالیتاریەتی ــک پێناس كاتێ

لــەو  بریتییــە  تۆتالیتاریــەت  دەڵێــت، 

بــە  تــاك  كردەیەكــی  گشــت  ڕژێمــەی 

دەوڵــەت و ئایدیۆلۆژیاكــەی دەبەســتێتەوە 

و ســتالینیزم  نازیــزم  بارەیەیشــەوە  لــەم 

ــە ســەر ئــەو  ــە بــن ل دەكرێــت، دوو منوون

فاشــیزم  لــەم حاڵەتــەدا  جــۆرە ڕژێمــە. 

لــە نازیــزم و ســتالینیزم جیــا دەكاتــەوە، 

چونكــە ئێكــۆ وای بــۆ دەچێــت كــە فاشــیزم 

تایبــەت  ئایدیۆلــۆژی  فەلســەفەیەکی 

ــت  ــدا دەنێ ــە. دان بەوەیش ــۆی نیی ــە خ ب

ــوە،  ــۆری ب ــی دیكتات ــیزم ڕژێمێک ــە فاش ك

ــۆ  ــوە. ئێك ــاری نەب ــز تۆتالیت ــەاڵم هەرگی ب

ــە فاشــیزمی  ــش دەكات ك ــۆ ئەوەی ــام ب هێ

یەكــەم  مۆســۆلینی(  )ڕژێمــی  ئیتاڵــی 

ڕژێمــی دیكتاتــۆری بــوە لــە ئەورووپــا 

كــە دروشــمێکی سیاســی و فۆلكلــۆری، 

تەنانــەت جلوبەرگێکــی تایبــەت بــە خــۆی، 

ــیزمی  ــەر فاش ــە ه ــی وای ــاوە. پێیش داهێن

ئیتاڵــی بــوو قەناعەتــی بــە ســەرۆكە لیرباڵــە 

ئەرووپایییــەكان هێنــا، كــە سیســتەمی نوێ 

ئابــووری  ڕیفۆڕمــی  بناغــەی  ســەر  لــە 

دەتوانێــت ئەلتەرناتیڤێکــی شۆڕشــگێڕانە 

بێــت دژ بــە هەڕەشــەی كۆمۆنیــزم. ئــەوەی 

لــە ســەر  ئێكــۆ گرینگــە، جەغتــی  بــۆ 

ناوەڕۆكێکــی  فاشــیزم  ئەوەیــە،  بــكات 

ــوە،  ــراوی نەب ــەفەیەکی دیاریك ــان فەلس ی

بــوە  بریتــی  هەیبــوە  ئــەوەی  گشــت 

گومــڕا.  تۆتالیتاریــی  دەســتەیەکی  لــە 

لــە  وێنەیەكــامن  ئــەوەی  بــۆ  ئێكــۆ 

ســەر فاشــیزم بداتــێ، بــۆ ئــەوەی ئــەو 

وێنــە هەڵبژێــرەی و كۆكتێلــەی فاشــیزم 

ڕوون  كــردوە  بەرجەســتەی  خۆیــدا  لــە 

خەســڵەتەكانی  لــە  بــاس  بكاتــەوە، 

هەمیشــەیی  و  بنەچــەی  فاشــیزمێکی 

دەكات، كــە گەلێــک خەســڵەتی بەرچــاوی 

ــەو  ــت ئ ــە گش ــە ڕەنگ ــە ك ــەیی هەی ڕیش

ــیدا  ــی فاش ــەك ڕژێم ــە ی ــڵەتانەیش ل خەس

كــۆ نەبێتــەوە، بــەاڵم خەســڵەتەكان كــە لــە 

فاشــیزمێکی بنەچەیــی و هەمیشــەییدا كــۆ 

ــوور،  ــتنی كەلەپ ــەن: پەرس ــەوە ئەمان دەبن

ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  نەریتیبــوون.  واتــە 
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ــەكان،  ــەر وەك نازیی ــە، ه ــیزم نەریتیی فاش

ــوێ ڕەت  ــای ن ــان و تەكنەلۆژی ــەاڵم جیه ب

ناڕاســیۆنالیزم  واتــە  فاشــیزم  ناكاتــەوە. 

فاشــیزم  بــۆ  چونكــە  )ناعەقاڵنیــەت(، 

دەكەوێــت.  بیركردنــەوە  پێــش  كــردە 

مەكــەرەوە،  بیــر  و  بیكــە  منوونــە:  بــۆ 

هەروەهــا كــردە لــە پێنــاوی كــردە. بــۆ 

فاشــیزم ڕۆشــنبیری شــتێکی گومانلێكــراوە، 

چونكــە هەمیشــە گــرێ دەدرێتــەوە بــە 

وەك  )هــەر  ڕەخنەیــی  هەڵوێســتێکی 

لــە  گوێــم  كاتێــک  دەیگــوت:  گۆبلــز 

ــەم  ــت، دەمانچەك پەیڤــی ڕۆشــنبیری دەبێ

ــش  ــۆ ئەوەی ــام ب ــۆ هێ ــم(. ئێك دەردەهێن

ــای ڕۆشــنبیر  ــۆ فاشیســتەكان وات دەكات، ب

هەمیشــە ئەمانــەی گەیانــدوە: ڕۆشــنبیر 

مەكــۆی  زانكۆكانــن،  ســەرچڵی  پیســە، 

كۆمۆنیســتەكانن و.. بۆیــە ســڵكردنەوە لــە 

ــڵەتەكانی  ــە خەس ــوە ل ــك ب ــنبیر یەكێ ڕۆش

ئــەو  فاشیســتەكان  بــۆ  فاشیســتەكان. 

كەســە ڕۆشــنبیرە كــە لــە شــتە نەرێتییــەكان 

دوور نەكەوێتــەوە. جیــاوازی كــە بەرگــەی 

فاشــیزمدا  لــە  ئەمــە  دەگرێــت  ڕەخنــە 

ــە ســەر  ــە نیشــانەیە ل ــاوازی ك ــوە. جی نەب

ــیزم  ــۆ فاش ــە ب ــرازی زانین ــەری و ئام تازەگ

هەرســنەكراوە، چونكــە فاشــیزم پێــی وابــوە 

جیاوازیــی خیانەتــە. لەبــەر ئەوەی فاشــیزم 

جۆراوجۆریــش  دژی  بــوە  جیــاوازی  دژە 

بــوە، بۆیــە ئــەم فاشــیزمە، واتــە فاشــیزمی 

واتایەکــی  بــە  بێگانەیــە.  دژە  ڕیشــەیی، 

ــان ڕیشــەیی،  ــر، فاشــیزمی ڕاســتەقینە، ی ت

جیاوازیــش  كــە  ئــەوەی  ڕەگەزپەرســتە. 

بەرگــەی ڕەخنــە دەگرێــت ئــەم الیەنــە لــە 

ــاوازی كــە نیشــانەیە  ــوە. جی فاشــیزمدا نەب

لــە ســەر تازەگــەری و ئامــرازی زانینــە بــۆ 

فاشــیزم هــەرس نەكــراوە، چونكــە فاشــیزم 

پێــی وابــوە جیاوازیــی خیانەتــە. لەبــەر 

ــوە، دژی  ــاوازی ب ــیزم دژە جی ــەوەی فاش ئ

جۆراوجۆریــش بــوە. هــەر بۆیشــە فاشــیزم 

دژە بێگانەیــە كەواتــە فاشــیزمی ڕاســتەقینە 

فاشــیزمی  هەروەهــا  ڕەگەزپەرســتە، 

چەپێرناوەكانــە،  دەنگــی  ڕاســتەقینە 

ئەوانــە  فاشــیزم  كــردوە  وای  ئەمەیــش 

لــە خــۆی كــۆ بكاتــەوە، کــە چەوســاوە 

دەســتی  زەرەرمەنــدی  و،  پەراوێــزن  و 

ــییەكانن،  ــە سیاس ــووری و زوڵم ــە ئاب كێش

ناســنامەیەکی  هیــچ  كــە  ئەوانەیــش 

بەڵێنــی  فاشــیزم  نییــە،  كۆمەاڵیەتییــان 

ئەوەیــان دەداتــێ كــە ڕۆڵــەی هەمــان 

ئــەوەی  لەبــەر  و  ئەمــە  نیشــتیامنن. 

ناســنامە  كەســێكن  تاكــە  دوژمنــەكان 

دەكات  وا  ئەمــە  دەدەن،  نەتــەوە  بــە 

peter singer
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ســەرچاوەی ســایكۆلۆژیای فاشــیزم بریتــی 

ــە  ــە ب ــالن، ئەڵبەت ــارەزووی پی ــە ئ ــت ل بێ

زۆریــش پیالنــی نێودەوڵەتــی. ئەمەیــش بــۆ 

ئــەوەی دەســتوپێوەندەكان هەســت بــەوە 

بكــەن گەمــارۆ دراون. بــۆ ئــەوەی ئــەم 

ــتە ڕق  ــت، پێویس ــكرا بكرێ ــش ئاش پیالنەی

لــەوی تــر بڕســكێت. پێویســتە ســەرچاوەی 

ــەو  ــۆ ئ ــت و ب ــاوەوە بێ ــش ن ــەم پیالنەی ئ

ــە  ــن ك ــوەكان ب ــێت ج ــتەیش دەش مەبەس

هەیــە.  پشــتیان  دەرەوە  و  نــاوەوە  لــە 

ــە  هەروەهــا دەســتوپێوەندەكە پێویســتە ل

بــەردەم دەوڵەمەنــدی دوژمــن هەســت 

جــوەكان  چونكــە  بكــەن،  كەمــی  بــە 

ــن،  ــدا باش ــاو یەكیش ــە ن ــدن و ل دەوڵەمەن

ئەســتەمە.  فاشــیزم  ســەركەوتنی  بۆیــە 

ئەســیڵ  فاشــیزمێکی  هیــچ  دیــدی  لــە 

ــە  ــێ، كەوات ــاوی ملمالن ــە ن ــە ب شــتێک نیی

خــودی  لــە  ژیــان  فاشیســتەكان  بــۆ 

ئاشــتیخوازیش  نییــە.  ملمالنــێ  خۆیــدا 

ئەمەیــش  و  دوژمــن  لەتــەك  ڕێكەوتنــە 

ژیــان  چونكــە  خراپــە،  ئاڕاســتەیەکی 

وا  بــەردەوام.  جەنگێکــی  لــە  بریتییــە 

بــەردەوام  دەكات شــەڕێکی  پێویســتیش 

و  بكەوێــت  ژێــر  دوژمــن  تــا  هەبێــت 

بــە  ببێــت  شــەڕ  دەكات  وا  ئەمەیــش 

بزووتنــەوەی  تــا  هەمیشــەیی  شــتێکی 

فاشــیزم دەســت بــە ســەر گشــت جیهانــدا 

ئەوەیــش  بــۆ  ئامــاژە  ئێكــۆ  بگرێــت. 

ڕوخســارێکی  دەســتەبژێری  دەكات، 

كۆنەپەرســتییە،  ئایدیۆلــۆژی  جــۆری 

ــە  ــدا ئەرســتۆكراتییە. ل ــە قوواڵیی ــە ل چونك

مێژوویشــدا گشــت ئاڕاســتە دەســتەبژێرییە 

ڕقیــان  ســەربازییەكان  و  ئەرســتۆكراتی 

كات  هیــچ  بــوە.  النــەوازەكان  لــە 

دەســتەبژێری  دەســتبەرداری  فاشــیزم 

گەلــی نابێــت. بــە پێــی فاشــیزم گشــت 

هاواڵتییــەك ســەر بــە گەلێكــە لــە جیهانــدا 

و ئەندامەكانــی پارتیــش )پارتــی فاشــی( 

و هەمــوو  باشــرین هاواڵتیــی جیهانــن 

ڕیــزی  بێتــە  دەتوانێــت  هاواڵتییەكیــش 

پارتــەوە. ئێكــۆ دەســت بــۆ ئــەو الیەنەیــش 

دەبــا كــە جوامێــرەكان بوونیــان نییــە، گــەر 

بوونیــان  النــەواز  و  الواز  زۆرینەیەكــی 

لــە  خۆیــان  ڕابــەرەكان  بۆیــە  نەبێــت، 

نــاو ئــەو جــۆرە كەســانە بــێ پێشــبڕكێ 

بۆچوونــە  ئــەم  پێــی  بــە  دەبیننــەوە. 

فاشــییە بێــت، هەمــوو هاواڵتییــەك بــۆ 

ئــەوە پــەروەردە دەكرێــت، كــە ببێــت 

بــە قارەمــان. بــوون بــە قارەمــان تاكــە 

پێوانەیەكــە لــە نــاو ئایدیۆلۆژیــای فاشــیزم 

مەزنكردنــی  قارەمانــی  مەزنكردنــی  دا. 

نییــە  ڕێكــەوت  شــتێکی  بۆیــە  مەرگــە، 

كــە یەكێــک لــە دروشــمەكانی فاشــیزم 

قارەمانــە  مــەرگ«.  »بــژی  بــە  ببێــت 

پەلــەی  ئاواتەخــوازن مبــرن،  فاشــییەكان 

دیارییــە  جوانریــن  چونكــە  مەرگیانــە، 

ــەوەی  ــی ئ ــە پێ ــان. ب ــی قارەمانیی ــۆ ژیان ب

دوو  قارەمانێتــی  و  هەمیشــەیی  شــەڕی 

بــەردەوام  بــە  پراكتیزەكردنیــان  یاریــن، 

ــزی  ئەســتەمە، چونكــە فاشــی ویســتی هێ

دەگۆڕێــت.  سێكســی  مەســەلەی  بــۆ 

ــە  ــی ب ــی فاش ــی گاڵتەپێكردن ــرەوە یاری لێ

چونكــە  دەكات،  پــێ  دەســت  ئافــرەت 

ئافــرەت  شــوێنی  چــەك  فاشــی  بــۆ 

ــان  ــییەكان پێی ــا فاش ــەوە. هەروەه دەگرێت

وایــە تاكــەكان بــێ مافــن و گوزارەیــش لــە 

ویســتی گشــتی دەكــەن، واتــە تاكــەكان بــە 

ــن و هــەر  ــك دەهێن ــەل پێ ســەریەكەوە گ

ئەمانیشــن گــوزارە لــە ویســتی گشــتی 

دەكــەن. زۆرینــە لــە نــاو سیســتەمی فاشــی 

كــە ڕۆڵــی گــەل دەبینێــت گــەل تەنیــا 

لــە یارییەکــی شــانۆكارانەدا ئــەم ڕۆڵــە 

ــەم  ــاو ئ ــە ن ــەوەی ل ــە ئ ــت، چونك دەبینێ

سیســتەمە گرینگــە، گــەل نییــە بەڵكــوو 

زەعیمــە، ئــەو زەعیمــەی قســەكەرە بــە 

ــیزم  ــەوەی فاش ــی ئ ــە پێ ــەوە. ب ــاوی گەل ن

بریتییــە لــە گەلێكــی جــۆری، ئەمــە وا 

سیســتەی  بــە  گاڵتــەی  فاشــیزم  دەكات 

ــیزم  ــی فاش ــە بۆچوون ــت. ب ــی بێ پەرلەمان

گــەل  دەنگــی  لــە  گــوزارە  پەرلەمــان 

نــاكات. گشــت ئــەو ئاوەڵناوانەیــش كە الی 

ــی ئێكــۆ  ــە بۆچوون ــە ڕوو، ب ســەرەوە خران

ئاوەڵنــاوی فاشــیزمی ئەســیڵن، ئــەم جــۆرە 

فاشــیزمە هەمیشــە لــە ناومانــدا ئامادەیــە 

و دەیشــتوانێت ســەر هەڵبــدا. كەواتــە بــە 

ــا و  ــە ئیتاڵی ــراو ل داكەوتنــی فاشــیزمی ناوب

دەســتگیربوونی مۆســۆلینی، ئــەو جــۆرە 

فاشــیزمە كۆتایــی نەهاتــوە. بــە بۆچوونــی 

هەمیشــە  فاشــیزمە  جــۆرە  ئــەم  ئێكــۆ 

مەترســییە. 

پرســیارە  ســەر  دێتــە  ئێكــۆ  دواتــر 

ڕەوشــتییەكان لــە پێوەندیــی بــە ئاییــن 

و  مرۆڤــەوە  بیركردنــەوەی  و  ڕەفتــار  و 
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جــۆرە  چەنــد  دەكات،  لــەوە  جەغــت 

ــت  ــدا دەكرێ ــە كاتێك ــە، ل ــك هەی دیندارێ

باوەڕیشــامن بــە خوایەكــی دیاریكــراو و 

ئاســامنێك نەبێــت. پێیشــی وایــە ئێســتا 

خــۆی  ڕەوشــتی  مەســەلەی  هەندێــک 

ــەت  ــە تایب ــان دەدات، ب ــر ڕوون نیش كەم

نێــوان  لــە  هاوبــەش  واتــای  كۆمەڵێــک 

مرۆڤەكانــدا، ڕۆشــنبیرییە جیاكانــدا، هەن و 

لــە ڕێــگای زمانــە جیاكانــەوە گوزارەیــان لێ 

ــەڵ  ــۆ لەگ ــەوە ئێك ــەرباری ئ ــت. س دەكرێ

ئەوەیشــدایە، خاوەنــی دیــدی ڕەوشــتی 

بــۆ ئیامنــداری  بینینــی خۆمــان  بیــن و 

گوتنــی  پێــی  بــە  هەبێــت.  عیلامنــی  و 

ئــەوەی  بــۆ  ئیتاڵییــە،  بیرمەنــدە  ئــەم 

پێویســتامن  هەبێــت،  دیدەمــان  ئــەم 

ــەوی  ــتەی ئ ــی جەس ــە ماف ــز ل ــە ڕێ بەوەی

تــر و، مافــی ئــەوی تــر لــە ئاخاوتــن و 

بیركردنــەوە بگریــن. هاوەخــت ئێكــۆ لــەو 

باوەڕەدایــە گــەر ئــەم مافانــە باووباپیرامنان 

ڕووی  قەتلوعــام  گەلێــک  بیانگرتایــە، 

نــەدەدا )كۆمەڵكوژییــەكان، كوشــتارەكان 

لــە بۆســنە و...هتــد( گومــان لەوەیــش 

ڕەهەنــدی  ئامادەبوونــی  كــە  نــاكات، 

دەركەوتنــی  بــە  پێوەندیــی  ڕەوشــتی 

ئــەوی تــرەوە هەیــە. دەیشپرســێت، چــۆن 

ــن كۆمەڵكــوژی  ــێ دەگەڕێ ڕۆشــنبیرەكان ل

و بەربەریــەت و قێزەوەنكردنــی جەســتە 

ــە  ــە، ئەم ــی وای ــۆ پێ ــك؟ ئێك ــە پراكتی بێن

لەبــەر ئەوەیــە چەمكــی ئــەوی تــر لــە 

بازنــەی خێــڵ گیــر بــوە. وێــڕای ئــەوە ئێكــۆ 

ــتیش  ــی ڕەوش ــە ڕەهاكان ــە بناغ ــاوەڕی ب ب

نییــە و پێــی وایــە، تەنانــەت ئــەو بناغانــە 

ــن  ــر نیی ــش ڕێگ ــەر دەم باوەڕدارەكانی لەب

ــەو،  ــی ئ ــە بۆچوون ــەن و ب ــە نەك ــا هەڵ ت

غەریــزەی خراپــە الی ئەوانەیــش ئامادەیــە 

كــە تێگەییشــتنێکی ئایینییــان بــۆ باشــە 

هەیــە. لێــرەوە ئێكــۆ دەگات بــەو بینینــەی 

ــە نێــوان ئــەو كەســەی  كــە جیاوازییــەک ل

ــندتال و  ــی ترانس ــە خواوەندێک ــاوەڕی ب ب

ــی  ــە بوون ــێ نیی ــاوەڕی پ ــە ب ــش ك ئەوەی

نییــە. ئــەو تێگەییشــتنە ڕەوشــتییەی ئێكــۆ 

ــی  ــە پێ ــەوە، ك ــر دەخات ــامن بی سپینوزایش

ــدا.  ــودی خۆی ــە خ ــە ل ــوا هۆیەك ــە خ وای

ــدە  ــەم خواوەن ــت، ئ ــی دەبینێ ــۆ وایش ئێك

ســپێنوزایییە نــە ترانســنتدنتالە و نەیــش 

مادەیەکــی  بوونــی  بــەاڵم  كەســییە، 

ــە ڕۆژان  ــک ل ــەورە ڕۆژێ ــی گ گەردووناوی

قوومتــان دەدا، بــەاڵم دەتوانێــت دیدێكــامن 

بــۆ باشــە و لێبووردەیــی تێــدا بســازێنێت. 

ئەوەیــش كــە پێــی دەڵێــن، ژیــان پــاش 

مــەرگ بــە بۆچوونــی ئێكــۆ ناشــێت تەنیــا 

ببیرنێــت،  میتافیزیكــی  گریامنێکــی  وەك 

بەڵكــوو وەك تەنازولێکــی شــەرمنانە بــۆ 

هیوایــەك كــە لێــامن نابێتــەوە. 

ئێتیكی پراكتیكی ڕۆژانە
 Peter Singer ســینگەر  پێتێــر 

فەیلەســووفێکی ئوســرالییە، كــە لــە بــواری 

ــی  ــی دەنگ ــك دا خاوەن ــەفەی پراكتی فەلس

فەلســەفیی خۆیەتــی و بــە تێزە فەلســەفییە 

ــرالی  ــوەری ئوس ــاوی كیش ــی ن ئێتیكییەكان

تێپەڕانــدوە. بیــری فەلســەفی و ئێتیكیــی 

ســینگەر دەروازەیــە بــۆ ئێتیكــی گونجانــدن 

ئوتیلیتاریســتی  دیدێکــی  بــە  بــاوەڕی  و 

ئێتیــك  بــە  تایبــەت  )سوودگەرایی(یشــە 

)ڕەوشــت(. ئــەم بیریــارە ئوســرالییە لــە 

ــدی  ــەری نێوەن ــە دامەزرێن ــدا ب ــی خۆی واڵت

ناســاندن  دێتــە  مرۆیــی  بیۆئێتیكــی 

لــە  داكۆكیكــەران  لــە  یەكێكیشــە  و 

ســەوزپارێزی )ژینگەپارێــزی(. لــە كتێبــە 

ئــاژەڵ،  ))ئازادیخوازیــی  نارساوەكانــی 

ــی،  ــی پراكتیك ــری، ئێتیك ــتی جیهانگی ڕەوش

ــە كــردار دا، ئێتیكــی ئــەوەی چــی  ئێتیــك ل

ــدا((  ــە ژیانێكــی ئێتیكی ــن، نووســین ل بخۆی

ئێتیكییانــە دەورووژێنێتــم  پرســیارە  ئــەو 

بێــت  كــوێ  هــەر  لــە  نــوێ  جیهانــی 

ــاژەڵ،  ــوازی ئ ــی ئازادیخ ــتیەتی. كتێب پێویس

كــە تەماشــاكردنی بــۆ ئــاژەڵ وەك بوونەوەر 

ــی  ــەوەی ماف ــی بزووتن ــە ئینجیل ــوە، ب گۆڕی

ئــاژەڵ ســەیر دەكرێــت. بــە قەولی ســینگەر، 

گەلێــک پرســیاری ئێتیكی كە ئێســتا گرینگن، 

ــەفییەكاندا  ــەوە فەلس ــە توێژین ــتە ل پێویس

گفتوگــۆ بكرێــن، وەك: یەكســانی، ئیحتیقــار 

لــە ســەر بناغــەی ڕەگــەز یــان ســێكس، 

 embryosــن ــی جەنی ــردن، بەكاربردن لەبارب

تیــرۆری  و  زەبــر   ،euthanasiaمــردوو و 

سیاســی، پاراســتنی ژینگــە. ئەمــە و لــە 

ــەی  ــە كێش ــەخ ب ــد بای ــینەكانیدا چەن نووس

ئەوەندەیــش  دەدا،  یەكســانی  و  ژینگــە 

و  كەمئەندامــی  كێشــەی  بــە  بایــەخ 

دەدا.  پەناهەندەیەتــی 

پێتێــر ســینگەر، لــە كتێبــی »« ئێتیــك ی 

نــاو  دەیشــكرێت  كــە  پراكتیكــی««)3(، 
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برنێــت » ئێتیكــی گونجانــدن« دەچێتــە 

لەمــەڕ  كالســیكەكانەوە  كتێبــە  خانــەی 

ئارگومێنتەكانــی  ئێتیكییــەكان.  پرســیارە 

ئــەم بیریــارە ئوســرالییە لــەم كتێبــە و 

لــە  تریشــیدا،  ئێتیكییەكانــی  كارە  لــە 

ئەنــدازە  بــێ  ئێتیكییــەوە  ڕووی هــزری 

ــەر  ــە س ــاڵ ب ــە 30 س ــەرن، چونك ورووژێن

بــەاڵم  تێپەڕیــوە،  كتێبــەدا  ئــەم  چاپــی 

گەلێــک  لــە  بێــت،  لەگــەڵ  ئێستایشــی 

لــە زانكۆكانــی خۆرئــاوا ســەرچاوەیەکی 

بابەتەكانــی  بــە  ســەبارەت  ســەرەكییە 

گونجانــدن.  ئێتیكــی 

لــە  یەكێكــە  كــە  پراكتیكــی«  »ئێتیكــی 

كتێبــە زێــدە دیارەكانــی پێتێــر ســینگەر 

میتائێتیكــی  كاریگەریــی  ژێــر  لــە 

ــكارد  ــی ڕی ــی بەریتان ــووفی مۆڕاڵی فەیلەس

ــە. پرســیارە  ــن هــاری R. M. Hare ی مێرڤی

ســینگەر  كتێبــەی  لــەم  ئێتیكییــەكان 

ڕوەوە هەیــە،  گەلــێ  لــە  مانــای خــۆی 

هیــچ نەبێــت ســینگەر كاتێــك ئــەم جــۆرە 

ــە  ــە 1979( ك ــدوە )ل ــیارانەی ورووژان پرس

ــاوا  ــی خۆرئ ــدی ئەكادیم ــە نێوەن ــتا ل هێش

ــەو  ــەو جــۆرەی ئ ــی ب پرســیارگەلێکی مۆڕاڵ

ورووژاندوویەتــی نەورووژێرنابوو. بەشــێک 

ــە:  ــن ل ــش بریتیی ــیارە ئێتیكییانەی ــەو پرس ل

وەك  یەكســانی  بەكاربردنــی  یەكســانی، 

دژەجەمســەری ئیحتیقــار، یەكســانی لــە 

ــە؟  ــی كوشــن چیی ــدا، هەڵەكان ــاو ئاژەڵ پێن

كوشــتنی ئــاژەڵ تاكــەی؟، كوشــتنی كۆرپــە 

و جنیــن embryo، ژینگەپارێــزی و.. هتــد. 

پراكتیكــی«  »ئێتیكــی  كتێبــی  پێــی  بــە 

ژیانــی بوونــەوەرەكان ئــەو دەمــە شــایانی 

ــازار  ــە ئ ــت ب ــە هەس ــەوەن، ك درێژەپێدان

ئــەم  بــۆ  ئازاركــردن  هەســتبە  بكــەن. 

بوونەوەرێکــی  تــا  مەرجــە  بیرمەنــدە 

شــایانی ئــەوە بێــت ژیانــی بــەردەوام بێــت 

بوونەوەرانەیــش  لــەو  زۆر  بەشــێکی  و، 

كــە عەقڵیــان، یــان هەســتیان، لــە دەســت 

بكەنــم  ئــازار  بــە  دەرك  ناتوانــن  داوە، 

ــەوەن  ــایانی ئ ــە ش ــەو بوونەوەران ــە ئ بۆی

بكوژرێــن. هەندێــک پێیــان وایــە بەشــێكی 

لــە  ســینگەر  بۆچوونەكانــی  لــە  زۆر 

بۆچوونــی نازییەكانــەوە نزیكــە. وەكــی 

تریــش گەلێــک لــە بۆچوونــە ئێتیكییەكانــی 

بــواری  چاالكەوانانــی  بــۆ  ســەرچاوەن 

ژینگەپارێــزی.  و  ئاژەڵپارێــزی 

ســینگەر دەپرســێت: ئایا ئاژەڵ تەنیــا بریتییە 

لــە بەرهەمهێنانــی گۆشــت؟ چونكە ســینگەر 

ــی  ــۆ خواردن ــی ب ــچ بەڵگەیەک ــا ئێســتا هی ت

گۆشــت نابینێتــەوە و داكۆكییەکــی زۆریــش 

ــە باشــڕەفتاركردن لەتــەك ئاژەڵــدا دەكات.  ل

وەك بەشــێک لــە پــرۆژەی داكۆكیكردنــی لــە 

ئــاژەڵ لەگــەڵ ئەوەدایــە نــەك هــەر مــرۆڤ 

واز لــە گۆشــتخۆری بهێنێــت، بەڵكــوو بــاس 

لەوەیــش دەكات گــەر ئــاژەڵ هەمیشــە لــە 

دۆزێکــی كێوییانــەدا بــژی، چاکــرە نەبێــت. 

ــاژەڵ  ــە ســەر ئ ــەوە ل دژی ئەوەیشــە توێژین

بكرێــت، بــەاڵم پێــی وایــە گــەر ئامانــج لــەو 

ــێ  ــان ب ــتهێنانی دەرم ــە بەدەس توێژینەوەی

ــەوە  ــەر ئ ــان گ ــدز ی ــیی ئای ــە نەخۆش دژ ب

بــۆ باشــركردنی دۆزی ئــاژەڵ بێــت، كردنــی 

ئاســایییە. 

ژیانی منداڵێکی 
هەژار تەنیا بە 

هۆی بەشداریی 
دەوڵەمەندەكانەوە 

مسۆگەر دەكرێت. بە 
هەڵەیشی دەزانێت 

یارمەتی نەدەین. 
یارمەتیدانی هەژاران 

ئەو ڕێگایەیە، 
ئارگومێنتەیە، 

سینگەر بۆ 
قەاڵچۆكردنی 

هەژاری دەیخاتە 
ڕوو. سینگەر نەك 

هەر داكۆكی لە 
یارمەتیدان دەكات، 

بگرە داوایش دەكات 
ئێمە زۆرتر بدەین
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ئــاژەڵ  مافــی  لــە  بــاس  كــە  ســینگەر 

دەكات، لــەو باوەڕەدایــە پێویســتە هەمــان 

مافــی مرۆڤــی هەبێــت، ئەڵبەتــە بــاس 

ــتە  ــش پێویس ــش دەكات، مرۆڤەكانی لەوەی

ــینگەر  ــرە س ــت، لێ ــان هەبێ ــان مافی هەم

داوای مــاف بــۆ ئافرەتیــش دەكات. گشــت 

ــە ســەر  ــەم تێگەییشــتنانەیش ســینگەر ل ئ

ئــەو بناغەیــە پێكــی دەهێنێــت، كــە مافــی 

مــرۆڤ و مافــی ئــاژەڵ وەك یــەك وان. بۆیە 

ســینگەر ئــەو بۆچوونە ڕەت دەكاتــەوە، كە 

گشــت مرۆڤــێ؛ بــكارێ مرۆڤێکــی عەقڵــی 

ــێت  ــەوەی بەش ــەر ئ ــش لەب ــت، ئەمەی بێ

تێــدا  شــیاوییەیان  ئــەو  مرۆڤــەكان  لــە 

نییــە، بــۆ منوونــە كەمئەندامــەكان چونكــە 

كەمئەندامییەكەیــان  كەمئەندامــەكان، 

عەقڵییــان،  بــاری  ســەر  كردوەتــە  كاری 

هــەر بۆیــە ســینگەر وای بــۆ دەچێــت، 

ــە مــرۆڤ  ــاژەڵ ل ــەدا ئ ــەم جــۆرە حاڵەتان ل

باشــرە، واتــە عەقڵیــرە، تەنانــەت ئەوەیــش 

ــرۆڤ  ــا م ــەوە تەنی ــە ئ ــەوە ك ڕەت دەكات

ــەو  ــە. ئ ــتكردنی هەی ــای هەس ــە، توان نیی

ــە  ــە. ئەم ــدا هەی ــە ئاژەڵەكانیش ــتە ل هەس

ــە  ــاوازی ل ــە جی ــاكا ك ــان ن و ســینگەر گوم

ــی  ــێ پێ ــت، ل ــاژەڵ و مــرۆڤ نەبێ ــوان ئ نێ

وایــە جیاوازییــەكان ئەوەنــدە بە هێــز نیین 

ــی  ــە مافەكان ــەو نایەكســانییە ل وا بكــەن ئ

ــە داوای  ــت، بۆی ــرۆڤ دا هەبێ ــاژەڵ و م ئ

هەمــان مــاف بــۆ مــرۆڤ و ئــاژەڵ دەكات. 

ــەو الیەنەیــش دەكات،  ــری ل ســینگەر پێگی

پێویســتیان  ئــاژەڵ  چ  و  مــرۆڤ  چ  كــە 

بەوەیــە بژیــن یــان ئــارەزووی ئــەوە بكــەن 

ســینگەر  ئارەزوەیــش،  ئــەم  بــۆ  بژیــن، 

دەكات،  بەرژەوەندیــی  لــە  جەغــت 

بەرژەوەندیــی مانــەوە یــان مــردن هــاوكات 

ــۆ مــرۆڤ باشــە،  ــەو شــتەی ب ــە ئ ــی وای پێ

پێویســتە وامــان لــێ بــكات، بپرســین ئــەی 

چــی بــۆ ئــاژەڵ یــان بــۆ ڕوەكــەكان باشــە؟ 

ــەوە  ــر ل ــە ئێمــەی مــرۆڤ پێویســتە بی وات

ــەكان  ــاژەڵ و ڕوەك ــۆ ئ ــی ب ــەوە، چ بكەین

ــاس  ــە ب ــی ســینگەر جگــە ل باشــە؟ بەكورت

لــە مافــی مــرۆڤ، بــاس لــە مافــی ئــاژەڵ و 

ڕوەكیــش دەكات. 

ســینگەر بەختــەوەری مــرۆڤ تەنانــەت 

ئاژەڵیــش بــە تەندروســتییەوە، واتــە بــە 

لــەش ســاغییەوە، دەبەســتێتەوە. بۆیــە ئــەو 

مرۆڤــەی لەبــەر ناســاغی ئــازار دەچێژێــت، 

هیــچ لــەو ئاژەڵــە جیــای ناكاتەوە، کــە ئازار 

دەچێژێــت و لەبــەر ئــەوە دەكوژرێــت. 

بۆیــە ســینگەر داكۆكــی لــە مەســەلەی 

ــر دەكات.  ــەوی ت ــتنی ئ ــی كوش یارمەتیدان

ــا  ــت، ج ــازار دەچێژێ ــرەی ئ ــەوی ت ــەو ئ ئ

ئــەوە مــرۆڤ بێــت یــان ئــاژەڵ. تەنانــەت 

ســینگەر لەگــەڵ كوشــتنی ئــەو كۆرپانەشــە 

كــە بــە جۆرێــک كەمئەنــدام لــە دایــك 

دەبــن چونــك ســینگەر پێــی وایــە ئــەو 

بــۆ  ئــازار  بــە  دەبــن  مندااڵنــە  جــۆرە 

خۆیــان و بــۆ دایــك و باوكیشــیان. بەشــێک 

لــە بۆچوونەكانــی ئــەم كتێبــە، بــە تایبــەت 

لــەو شــوێنەی پێوەندیــی بــە یارمەتیدانــی 

كوشــتنی ئــەوی تــرەوە هەیــە، لــە واڵتانــی 

و  ســویرسا  )ئەڵامنیــا،  زمانــا  ئەڵامنــی 

نەمســا( گفتوگۆیەکــی زۆری لــێ كەوتــەوە. 

بــە پێــی فەلســەفەی ســینگەر، هەمــوو 

خــۆی  خۆشــیی  و  ئــازار  زیندەوەرێکــی 

گشــت  بەرژەوەندیــی  واتــە  هەیــە. 

ئــازار  كــە  لەوەدایــە،  بوونەوەرێکــی 

نەچێژێــت و خــۆش بــژی. بــە پێــی بینینــی 

ــی  ــت بوونەوەرێک ــینگەر، گش ــتی س ڕەوش

بەرژەوەندییەكــەی،  دیاریكردنــی  پێــش 

خــۆی  ڕەوشــتی  بایەخــی  دەتوانێــت 

دەستنیشــان بــكات. بــە پێــی بۆچوونــی 

ســینگەر ئــەو كردەیــە باشــە، كــە زۆرتریــن 

بۆیــە  دەكات،  مســۆگەر  بەرژەوەندیــی 

بایــەخ  زۆرتریــن  گرینگــە  ســینگەر  بــۆ 

بەرژەوەنــدی.  بــۆ  نیشــاندان 

ــەر  ــیاری بەرانب ــە بەرپرس ــە ل ــینگەر قس س

دەكات  تریــش  ئــەوی  یارمەتیدانــی  بــە 

ناڕەوشــتییە  كارێکــت  وایــە،  پێیشــی  و 

پێویســتیان  نەدەیــن،  ئەوانــە  یارمەتیــی 

ــە  ــاس ل ــە ب ــەم حاڵەت ــینگەر ل ــە. س پێامن

پەناهەنــدە  و  هــەژاران  یارمەتیدانــی 

ــی  ــە هەژاری ــاس ل ــک ب ــە كاتێ دەكات، بۆی

لــەوە دەكات،  گڵوبــاڵ دەكات، داكۆكــی 

گشــت ئەوانــەی دەیانەوێــت یارمەتیــی 

هــەژاران بــدەن، 10 % ی مووچەكانیــان 

وەك یارمەتــی بــدەن بــە هــەژاران. كەواتــە 

ــە،  ــیارێکی گرینگ ــەوە پرس ــینگەر ئ ــۆ س ب

بــە  بەرانبــەر  ئێمــە  بەرپرســیارێتیی 

ــیپە  ــت، پرینس ــۆ دەبێ ــە؟ ب ــەژاران چیی ه

مۆڕاڵییەكامنــان بــە الوە گرینــگ بێــت؟ 

بۆچوونــی  بــە  ڕاســیۆنال  بوونــەوەری 

دەگرێتــەوە  مــرۆڤ  زۆربــەی  ســینگەر 

منداڵــی  بــەس  ئاژەڵیــش  هەندێــک  و 
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تــەواو  مێنتــال  ئەوانــەی  و  ســاوا 

ــینگەر  ــۆ س ــارە ب ــەوە. دی ــن ناگرێت نی

لــە  كەســەكان  گرینگــە،  ئــەوە 

مامەڵەكردنەكانیانــدا زۆرتریــن بایەخی 

ڕەوشــتی نیشــان بــدەن، نــەك ئاگایــی. 

دوا گوتنیــش كــە دەشــێت وەك بــەری 

بیــری ڕەوشــتی ســینگەر ئامــاژەی پــێ 

ــی  ــی بۆچوون ــە پێ ــە، ب ــن ئەوەی بكەی

ســینگەر گشــت بوونــە مرۆیییــەكان 

چونگــە  نییــن  )شــەخس(  كــەس 

مرۆیییــەكان  بوونــە  گشــت  گــەر 

ــە  ــوو گشــت بوون ــە، دەب كــەس بوونای

ــە.  ــان هەبوای ــی ژیانی ــەكان ماف مرۆییی

ئێتیك بۆ ڕزگاركردنی
ژیانی كەسێك

«ئــەو  كتێبــی  لــە  ســینگەر  پێتێــر 

ــۆ دەكاری ڕزگاری بكــەی«)4(  ــەی ت ژیان

یارمەتیدانــی  لــە  زۆر  قســەیەکی 

منــداڵ، منداڵــی هــەژار، ئــەوی تــر 

ــە  ــی ئێمەی ــە یارمەتی ــتی ب ــە پێویس ك

لــە  و  لێــرە  فەلســەفە  دەكات. 

ســەر دەســتی ســینگەر لــە ڕێــگای 

بەرۆكــی  ئێتیكییەكانــەوە  پرســیارە 

بــۆ  و  دەگرێــت  دیــاردەی هــەژاری 

ــە  ــەفەیەك ب ــتەیش فەلس ــەو مەبەس ئ

ڕیشەكێشــكردنی  فەلســەفەی  نــاو 

ــەوە. هــەر  ــووت دەكات ــەوە ق هەژاریی

لــە ســەر ئــەو بناغەیــە، فەلســەفەیەك 

ــەفەیەك  ــەژاری، فەلس ــە ه ــەت ب تایب

یارمەتیدانــی  چۆنێتیــی  بــارەی  لــە 

ــارە  ــەم بیری ــە ڕوو. ئ ــەوە دەخات هەژاران

بیــر  نوێــدا  لــە جیهانــی  كەلێنێكــامن 

دەخاتــەوە، كە لــە نەشــومنایەکی زۆردایە 

ــی  ــاران و ڕووناكبیران ــە بیری ــک ل و گەلێ

ــەوە.  ــر چوەت ــان بی ــش هەژاریی خۆرئاوای

ئــەم كەڵێنــەی لــە نێــوان هــەژاری و 

دەوڵەمەندیــدا دروســت بــوە، گەلێــك 

خــۆی لــێ نەنــاس دەكات و بــە تایبــەت 

ڕووناكبیــران. بــە واتایەکــی تــر، پێتێــر 

ســینگەر لــەم كتێبــە دەیەوێــت بــە دوای 

ــەژاری  ــە ه ــت، ك ــە بگەڕێ ــەو ڕێگایان ئ

ــە  ــن، بۆی ــتاماندا ناهێڵ ــی ئێس ــە جیهان ل

ــە  ــەت ب ــی تایب ــک پرســیاری ئێتیكی گەلێ

هــەژاری دەورووژێنێــت، لەوانــە: ئایــا 

بەرپرســیارێتیی ئێمەیــە ڕیشەكێشــكردنی 

بدەیــن  دەتوانیــن  چەنــد  هــەژاری؟ 

تــا ئــەم هەژارییــە نەمێنێــت؟ گومــان 

نــوێ  تەكنیكــی  كــە  ناكرێــت،  لــەوە 

دەكارێــت زانیاریــامن لــە ســەر هــەژاری 

بــەر دەســت بخــا، كــە لــە كــوێ هەیــە، 

ــن  ــن بزانی ــت دەتوانی ــە گــەر مبانەوێ بۆی

لــە كــوێ هــەژاری نەتوانــراوە چارەســەر 

بكرێــت، لــە كــوێ هــەژاری نەكــراوە 

بــۆ  ســینگەر  بكرێــت.  ڕیشەكێشــە 

ڕیشەكێشــكردنی هــەژاری نایەوێــت زۆر 

دامبێنیــن، و یاخــود ناشــێت هــەژاری زۆر 

وەالوە برنێــت و پێویستیشــە چارەســەری 

بــە پەلــەی بــۆ بدۆزرێتــەوە. چ ڕێگایــەک 

ڕیشەكێشــكردنی  بــۆ  بــەر  بگیرێتــە 

هــەژاری، پرســیارێکی ئێتیكیــی بنەڕەتییە 

بــۆ ئــەم بیرمەنــدە ئوســرالییە. ســینگەر 
zygmunt bauman
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ســەیرە بــە الیــەوە، بــۆ دەبێــت بوتڵــی 

كاتێكــدا  لــە  بكڕیــن،  مەعدەنــی  ئــاوی 

ئــاوی پاكــامن لــە بــۆڕی هەبــێ؟ نــەك 

هــەر ئــەوە، بگــرە بــاس لەوەیــش دەكات، 

و  بكڕیــن  گرانبەهــا  جلــی  دەبێــت  بــۆ 

كاتێكــدا  لــە  بكەیــن،  ڕاقــی  ســەفەری 

دەتوانیــن ئــەو پارانــە بــۆ ڕیشەكێشــكردنی 

هــەژاری بــە كار بەرین؟ بــە كەمكردنەوەی 

ئــەم جــۆرە تێچوونانــە ســینگەر پێــی وایــە، 

ــن.  ــك ڕزگار بكەی ــی منداڵێ ــت ژیان دەكرێ

ئــەوەی  بــۆ  دەبینێــت  وای  ســینگەر 

هــەژاری ڕیشــەكێش بكرێــت، ئەمــە ئەركی 

تاكــە، بەرپرســیارێتیی گشــت تاكێكــە. كــە 

كارێکــی  نەهێشــتنی هــەژاری  بێــت،  وا 

ئیندڤیدوالــە و هــەر یەكــە لــە شــوێنی 

هەســتێت.  پێــی  دەتوانێــت  خۆیــەوە 

گەلێــك لەوانــەی ئــەم كتێبــەی ســینگەریان 

ســینگەر  وایــە  پێیــان  خوێندوەتــەوە، 

ــە ڕوو.  ــین، دەخات ــەفەی دان، بەخش فەلس

بــە واتایەکــی تــر، بــۆ ســینگەر گرینگــە 

ئــەوە بزانێــت بــۆ نەهێشــتنی هــەژاری 

چیــامن پــێ دەكــرێ؟ هــاوكات جەغــت 

لەوەیــش دەكات، كــە گــەر دەوڵەمەندەكان 

هــەژاران  بــە  داهاتیــان  ی   5% لــە 

و  دەبێــت  چارەســەر  كێشــەكە  بــدەن 

بــە خۆشــی یەكێكــە لەوانــەی ســێیەكی 

داهاتــی بــە ڕێكخــراوی چارەســەركردنی 

ــی  ــی بینین ــە پێ ــەكە ب ــەژاری دەدا. كێش ه

فەلســەفی ســینگەر ئێتیكییــە و داوامــان 

لــێ دەكات تــا زوە ڕەفتــار بكەیــن بــۆ 

ئــەوەی هــەژاری بەتــەواوی ڕیشــەكێش 

فەلســەفەیەی  ئــەم  پێــی  بــە  بكەیــن. 

ــۆ  ــەوەی چارەســەر ب ــۆ ئ ــت، ب ســینگەر بێ

هــەژاری بدۆزرێتــەوە، كــە ڕووی دەمیشــی 

پێویســتە  خۆرئاوایییــە،  كۆمەڵگــەی  لــە 

مرۆڤەكانــی ئــەم كۆمەڵگەیــە لــە بەرخــۆری 

بكــەون.  زیادەمەرسەفــی  و 

ــەت  ــی تایب ــەوەی ئێتیكێك ــۆ ئ ــینگەر ب س

ــە  ــەژاری ل ــی ه ــن و ڕزگاركردن ــە پاراس ب

ــەڕوو  ــاوا بخات ــتای خۆرئ ــەی ئێس كۆمەڵگ

گرینگــی بــە گەلێــک دیــاردەی ڕۆژانــە لەو 

كۆمەڵگەیــە دەدا. منوونەمــان لــە ســەر 

ئــەو كەســە دەوڵەمەنــدە بــۆ دەهێنێتــەوە 

كــە لــە پاركێكــدا پیاســە دەكات و لــە 

نــاكاو دەبینێــت منداڵێــك وا خەریكــە لــە 

ئــاوی نافورەیەكــدا بخنكێت. پرســیارەكەی 

ــە: تــۆ بڵێــی  ســینگەر لــەم حاڵەتــە ئەمەی

ئــەم پیــاوە ئامــا دەبێــت بــەو پێــاڵو و 

جلوبەرگــە گرانبەهایــەوە، خــۆ فــڕێ بداتــە 

نــاو ئــاوی نافورەكــەوە تــا دەســتبەجێ 

ــکات؟ ــە ڕزگار ب ــەو منداڵ ــی ئ ژیان

ئــەم منوونەیــەوە ســینگەر  لــە ڕێــگای 

هــۆی  بــە  بڵێــت،  پێــامن  دەیەوێــت 

تێچوونەكانــەوە  كەمكردنــەوەی 

ئاڕاســتەی  گۆڕینــی  هــۆی  بــە  و 

گۆڕانــی  دەكاریــن  تێچوونەكانیشــەوە 

ئــەوی  تــر،  ئــەوی  ژیانــی  لــە  گــەورە 

ــی  ــە ناوبردن ــۆ ل ــن. ب ــری هــەژاردا بكەی ت

دەخاتــە  زۆر  ســەرنجێکی  هــەژاری 

چۆنیەتیــی  و  بەكاربردنەكامنــان  ســەر 

ــاری  ــی ڕەفت ــامن. گۆڕین ــاری ئابووری ڕەفت

ژیانــی  ئاســتی  گۆڕینــی  ئابووریــامن، 

ئێتیكی پۆست 
مۆدێرن ناتوانێت 
لەتەك عەقڵی 
مۆدێرندا یەك 
بگرێتەوە كە ئێستا 
كۆمەڵگەی قۆرخ 
كردوە. ئەمە و 
توێژینەوەكەی باومان 
ئێتیك فڕێ ناداتە 
دەرەوەی پێوەندیی 
نێوان دەسەاڵت 
و كۆمەڵگەوە و 
مۆڕاڵیش ناكاتە 
داردەستی عەقڵ
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ــژەی  ــتكاریكردنی ڕێ ــان دەس ــە ی هەژاران

هەژارییــە. بــەم جــۆرە ســینگەر داوای 

لــێ دەكات. داوای ئەوەمــان  كردارمــان 

ڕەفتــار  زوە  چــی  هــەر  دەكات  لــێ 

ڕووبــەڕووی  زوە  چــی  هــەر  بكەیــن، 

هــەژاری ببینــەوە و لــە نــاوی ببەیــن. 

دیــاردەی هــەژاری كــە ئەســتێرەی ئێمــەی 

ــی  ــیارەوە، دیاردەیەک ــر پرس ــتوەتە ژێ خس

نییــە  شــتێک  هــەژاری  مەترســیدارە. 

گۆڕینــی  بۆیــە  بكرێــت،  فەرامــۆش 

هــەژاری  لەناوبردنــی  بــۆ  مۆڕاڵــامن 

ــر  ــە ژێ ــە دەكەوێت ــی ئێم پێویســتە. مۆڕاڵ

پرســیارەوە تــا هــەژاری ئــاوا بــەردەوام 

ئیشــێکی  هــەژاری  بنەبڕكردنــی  بێــت. 

هەموانیشــە.  كاری  و  دەوێــت  زۆری 

گەشــتی  بگوترێــت،  ئەوەیــش  مایــەوە 

فەلســەفی، چاکــرە بگوترێــت مۆڕاڵــی، 

ســینگەر لــەم توێژینــەوەی بــۆ نەهێشــتنی 

ئارگومێنتــی  گەلێــک  بــە  هــەژاری 

ــەر  ــاو خوێن ــەر چ ــەوە ب ــەی( ڕوون )بەڵگ

لەبــەر  بــە زۆری  ئەمەیــش  دەخرێــت، 

ــە زۆری  ــە ب ــەژاری دیاردەیەك ــەوەی ه ئ

قایمــە،  جێــی  خۆرئــاوا  دەرەوەی  لــە 

بــە  ســینگەر  چارەســەرە  چــی  هــەر 

و  كۆمەڵگــە  ئەســتۆی  دەیخاتــە  زۆری 

هــەر  خۆرئاوایییەكانــەوە.  دامــەزراوە 

داوا  ســینگەر  مەبەســتەیش،  ئــەو  بــۆ 

بەشــداری  دەكات  خۆرئاوایییــەكان  لــە 

لــە نەهێشــتنی هــەژاری لــەو بەشــەی 

جیهــان بكــەن، کــە بــوە بــە مۆڵگــەی 

ــی  ــۆ هــەژاران. ســینگەر دەوڵەمەندەکان ب

ــی  ــر پرســیارەوە و پێ ــە ژێ ــاوا دەخات خۆرئ

وایــە، پێویســتە بەشــێک لــە ســامانیان بــۆ 

لەناوبردنــی هــەژاری بخەنــە گــەڕ. 

ســینگەر لــەم بەرهەمەیــدا زۆری بــە الوە 

گرینگــە گــەر بتوانیــن ژیانــی منداڵێــك 

بپارێزیــن. ژیانــی منداڵێکــی هــەژار تەنیــا 

بــە هــۆی بەشــداریی دەوڵەمەندەكانــەوە 

هەڵەیشــی  بــە  دەكرێــت.  مســۆگەر 

دەزانێــت یارمەتــی نەدەیــن. یارمەتیدانــی 

ــە،  ــە، ئارگومێنتەی ــەو ڕێگایەی ــەژاران ئ ه

هــەژاری  قەاڵچۆكردنــی  بــۆ  ســینگەر 

هــەر  نــەك  ســینگەر  ڕوو.  دەیخاتــە 

داكۆكــی لــە یارمەتیــدان دەكات، بگــرە 

بدەیــن.  زۆرتــر  ئێمــە  دەكات  داوایــش 

بدەیــن؟  زۆرتــر  ناشــێت  دەپرســێت 

ناشــێت كەلتوورێکــی تایبــەت بــە دان 

الیشــیەوە  بــە  بخوڵقێنیــن؟   Giving

دیســانەوە پرســیارە یارمەتیدانــی ئــەوی 

تــر چەنــدی تێدەچــێ؟ 

ئێتیكی كۆمەڵگەی پاشتازەگەری
دیــد و تیۆرییەكانــی زیگمــۆن باومــان 

كتێبــی  لــە   Zigmunt Bauman

)ڕەوشــتی  مۆدێــرن  پۆســت  ئێتیكــی 

دەڵێــت،  پێــامن  تازەگــەری()5(  پــاش 

لــە  ئێســتادا  لــە  ئێمــە  كۆمەڵگــەی 

ڕەوشــتیی  پرســیاری  گەلێــک  بــەردەم 

ئــەو شــێوە  بــەرەو  باومــان  نوێدایــە. 

ــۆن  ــا، چ ــامن دەب ــە ڕەوشتییەیش تێڕامان

وەك  واتــای  لەتــەك  مامەڵــە  ئێســتا 

ئێتیــك و مۆڕاڵــدا بكەیــن؟ ئــەم واتایانــە 

چــی دەگەیەنــن و چــۆن دیــدی نــوێ لــە 

ــەر  ــش لەب ــن؟ ئەمەی ــەوە دابڕێژی بارەیان

ئــەوەی تێگەییشــن لە شــوێنی مــۆڕاڵ لە 

كۆمەڵگــەی ئیندڤیدوالیزەكــراودا كارێکی 

ســانا نییــە، تەنانــەت زۆر جــار ئەســتەمە 

ئــەو ئیتیكەیــش دەستنیشــان بكرێــت، 

ــە  ــە كاری ل ــی كۆمەڵگ ــە دامەزراوەكان ک

ســەر دەكــەن. هــەر تایبــەت بــەم بــوارە 

دەستنیشــان  الیەنەیــش  ئــەو  باومــان 

دەكات كــە كاریگەریــی لــە ســەر ئێتیكــی 

پۆســت مۆدێرنــە جــێ هێشــتوە لەوانــە: 

زانیــاری،  تەكنەلۆژیــای  جیهانگیــری، 

شــارگەری )ئوربانیــزم(. باومــان هێــام بــۆ 

ئەوەیــش دەكات، كــە گشــت كردارێکــی 

ئەستەمیشــە  و  هەیــە  خــۆی  ئاكامــی 

ئــەو ئاكامــە پێشــبینی بكرێــت، بۆیــە 

ئێتیكــی پۆســت مۆدێــرن بــەو مانایەیــش 

دێــت، كــە ڕوون نییــە ئێمــە چ جــۆرە 

ئاكامێــك لــە كردارەكامنانــەوە بــە دەســت 

كردارانەمــان  ئــەو  یــان  دەهێنیــن، 

كــێ  بــە  كەڵكێــک  یــان  زیانێــک  چ 

لــەم  ناگەیەنــن.  یاخــود  دەگەیەنــن، 

ــد  ــی ئیندڤی بەرهەمــەدا باومــان پێوەندی

)تــاك( بــە كۆمەڵگــە و دامەزراوەكانــەوە 

گــرێ دەداتــەوە و ئــەو ئێتیكەیــش شــی 

دەكاتــەوە، کــە لــە ئێســتادا ئیشــی خــۆی 

لــە نــاو خەڵكــدا دەكات. بــۆ ئــەوەی 

لــە  كۆنكرێتیــامن  وێنەیەکــی  باومــان 

ــێ،  ــرن بدات ــت مۆدێ ــی پۆس ــەر ئێتیك س

ســەرەتا ئــەوە لێــك دەداتــەوە كــە پێــی 

ــان  ــۆ باوم ــی، چونكــە ب ــن مۆدێرنیت دەڵێ
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شــی  بــۆ  ئەوەمــان  گرینگــە  زێــدە 

بكاتــەوە، چــۆن كۆمەڵگــەی مۆدێرنــە 

مۆدێــرن  پۆســت  كۆمەڵگــەی  توانیــی 

ــان  ــی باوم ــەر چ ــت. ئەگ ــەم بهێنێ بەره

لــە هەندێــک شــوێن لــە توێژینەوەكــەی 

فەلســەفەی  كاریگــەری  ژێــر  لــە 

ــۆرە  ــەاڵم ج ــە، ب ــس دای ــی لێڤینان ئێتیك

تێپەڕاندنێكــی ڕەخنەییــی ئێتیكــی بــە 

گوتنەوەكانیــەوە دیــارە، چونكــە كــردە 

باومانــەوە  دیــدی  لــە  مۆڕاڵییەكامنــان 

بــە جۆرێکــی تــر دەبیرنێــن و توانــای 

ــش  ــی جیای ــە ئاكامگەل ــیان هەی ئەوەیش

بخەنــەوە. 

باومــان لــەم بەرهەمــە و لــە بەرهەمەكانی 

ئاڕاســتەی  تونــد  ڕەخنــەی  تریشــیدا، 

ئێتیكــی مۆدێرنــە )ڕۆشــنگەری( دەكات 

ــە  ــی مۆدێرن ــەی ئێتیك ــە، هەڵ ــی وای و پێ

لــەوەدا خــۆی پوخــت كردبــوەوە، كــە 

پشــتگیری لــە ئێتیكێكــی گەردووناویــی 

ڕاســیۆنال دەكــرد، ئــەو ئێتیكــەی بناغــەی 

)ئوتیلیتاریزم(یەکــی  ســوودگەرایی  بــۆ 

هەمــە دادەنــا. بــە بۆچوونــی ئێتیكیــی 

ــەكان  ــی تاك ــی مۆڕاڵی ــان هەلومەرج باوم

پۆســت  كۆمەڵگــەی  لــە  ئێســتادا  لــە 

مۆدێــرن لــە ســەر بناغــەی ڕاســیۆنالیزم و 

گەردوونــاوی كار نــاكات، بەڵكــوو لە ســەر 

ــی كار دەكات.  ــۆری و ناڕوون ــەی ناج بناغ

ــە  ــش دەكات، ك ــەو الیەنەی ــۆ ئ ــاژە ب ئام

ئازادییەکــی زۆری  كۆمەڵگــەی مۆدێــرن 

ــەم  ــی ئ ــەس تاكەكان ــاوە، ب ــەم هێن بەره

ــدا  ــێکی مۆڕاڵی ــە پارادۆكس ــە ل كۆمەڵگەی

ــرن  ــەی مۆدێ ــی كۆمەڵگ ــن. تاكەكان دەژی

چونكــە  دەژیــن،  پارادۆكســدا  لــە 

پشــت  لــە  مۆدێرنــە  ئازادییــەی  ئــەو 

ــن تاكــەكان  ــوە، ناتوان ــەوە ب بەرهەمهێنانی

ــە،  ــە لەوەدای ــان گرفتەك ــۆ باوم ــن. ب بژێن

یاســاكان ئێتیكــی تاكــەكان دەستنیشــان 

دەكــەن، بــە واتایەکــی تــر لــە كۆمەڵگــەی 

ــدا یاســا كۆمەاڵیەتییــەكان  پۆســت مۆدێرن

alain badiou
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جــۆرە  بــەم  دەگرنــەوە.  مــۆڕاڵ  جێــی 

ــاكانەوە،  ــگای یاس ــە ڕێ ــە ل ــت كۆمەڵگ بێ

خــۆی  مۆڕاڵــی  دامەزراوەكانــەوە، 

بەرهــەم دەهێنێــت و تاكەكانیــش ئــەو 

ــە شــێوەی مــۆڕاڵ  یاســایانەی كۆمەڵگــە ل

هەڵدەگرنــەوە. بــە بۆچوونــی ئێتیكیــی 

لــە  ئێســتا  كۆمەڵگــەی  بێــت،  باومــان 

بــۆ  كــراوە.  كــود  الیەكــەوە  گشــت 

كۆمەاڵیەتیرمــان  مۆڕاڵێکــی  ئــەوەی 

هەبــێ، مۆڕاڵێکــی پێچەوانــەی مۆڕاڵــی 

بــەو  پێویســتامن  بێــت،  مۆدێرنــە 

گەردوونــاوی  ناخوازێــت  مۆڕاڵەیــە 

مۆڕاڵــەی  ئــەو  بێــت.  عەقڵگــەرا  و 

ــی  ــێ دەكات، مۆڕاڵێک ــی ل ــان داكۆك باوم

ــێوە  ــەم ش ــە(. ئ ــیۆنالییە )ناعەقاڵنیی ناڕاس

ــت  ــی پۆس ــیۆنالییە مۆڕاڵێک ــە ناڕاس مۆڕاڵ

مۆدێرنــە كــە پێوەندییەکــی زۆری لەتــەك 

باومــان  بۆیــە  هەیــە.  بەرپرســیارێتیدا 

لــە توێژینەوەكەیــدا پردێــک لــە نێــوان 

فەیلەســووفی  و  خــۆی  گوتنەكانــی 

ــت  ــدا دروس ــی لێڤیناس ــی فەڕەنس ئێتیكی

دەكات، بــۆ ئــەو مەبەســتەیش مۆڕاڵــی 

بــە  دەداتــەوە  گــرێ  مۆدێــرن  پۆســت 

ــردا.  ــەوی ت ــەر ئ ــە بەرانب بەرپرســیارێتی ل

لــەم جــۆرە مۆڕاڵــە )واتــە  تــر  ئــەوی 

مۆڕاڵــی پۆســت مۆدێرن( شــوێنی دەســتی 

دیــارە و، خــودی كردەكەیــش هەنگاوێكــە 

ــڵ.  ــە عەق ــۆڕاڵ ل ــتنەوەی م ــۆ دوورخس ب

ناتوانێــت  مۆدێــرن  پۆســت  ئێتیكــی 

لەتــەك عەقڵــی مۆدێرنــدا یــەك بگرێتــەوە 

كــە ئێســتا كۆمەڵگــەی قــۆرخ كــردوە. 

ئەمــە و توێژینەوەكــەی باومــان ئێتیــك 

ــوان  ــی نێ ــە دەرەوەی پێوەندی ــڕێ نادات ف

مۆڕاڵیــش  و  كۆمەڵگــەوە  و  دەســەاڵت 

ئێتیكــی  عەقــڵ.  داردەســتی  ناكاتــە 

و  مۆدێرنــە  ئێتیكێكــی  گەردوونــاوی 

لــە  مۆدێرنەیــە.  عەقڵــی  درێژكــراوەی 

ڕێــگای ئــەم ئێتیكــەوە باشــە و خراپــە 

ــی  ــەاڵم ئێتیك ــەوە، ب ــا دەكرێن ــدی جی لێك

پۆســت مۆدێــرن بــۆ لەمــەو ال لــە توانایــدا 

مەبەســت  جــۆرە،  لــەو  ئیتیكــی  نییــە 

ئێتیكــی مۆدێــرن، هــەرس بــكات. 

لــە  باومــان  گوتــرا،  ئــەوەی  ســەرباری 

مۆدێرنــەوە،  پۆســت  چەمكــی  ڕێــگای 

خۆرئاوامــان  ئێســتای  دەدا  هــەوڵ 

خۆرئــاوا  بــكات،  دەستنیشــان  بــۆ 

بــۆ  بوارێــك  و  مۆدێرنــە  داڵــدەی  وەك 

ــی  ــك و كەلتوورێک ــە ئێتی ــەوە ب پێداچوون

گەردوونــاوی. بــە پێــی ئــەو فەلســەفە 

كۆمەاڵیەتییــەی باومــان بــاوەڕی پێیەتــی، 

لــە جیهانــی پۆســت مۆدێرنــدا هەمــوو 

ــڕە  ــە پ ــەم جیهان ــن. ئ ــەك بێگانەی وەك ی

لــە نادڵنیایــی و بەرپرسیارییشــە بەرانبــەر 

بــەوەی بــە ســەر ئــەوی تــردا دێــت. كــە 

وا بێــت ئێتیكــی پۆســت مۆدێــرن ئێتیكــی 

نەشــومنای  بــۆ  شــوێنێكە  نادڵنیایییــە، 

ــە  ــەك. ب ــەی و توندڕەویی ــت بێمتامن گش

گۆڕینــی  بــۆ  كار  باومــان  دڵنیایییــەوە 

ــاوا دەكات و ڕەخنــەی  ــاوی خۆرئ ئێتیــك ب

توندیــش ئاڕاســتەی ئــەو ئێتیكــە خۆرئاوایە 

دەكات، شــوێنێك بــۆ ئــەوی تــر دابیــن 

ــە  ــەكان، باومــان گوتەنــی، ب ــاكات. بێگان ن

زۆر خۆیــان بــە ســەر خۆرئــاوا ســەپاندوە. 

شــیكردنەوە  بیریــارە  ئــەم  هــاوكات 

ئێتیكەكــەی بــە نــاو تونێلــی گفتوگــۆی 

تیۆلۆژییــش دا دەبــا و بەشــێک لەو شــەڕە 

تیۆریــەی لــە نێــوان فەلســەفە و تیۆلــۆژی 

ســەبارەت بــە ئێتیــك لــە ئارادایــە بــە 

ســەر دەكاتــەوە و هەڵوێســتیش بەرانبــەر 

وەردەگرێــت،  تیۆریانــە  جــۆرە  بــەو 

ئێتیــك  گەردووناویبوونــی  لــە  داكۆكــی 

دوا  لــە  باومــان  تەنانــەت  دەكــەن. 

بەشــی كتێبەكــەدا گفتوگــۆی بۆچوونــە 

سۆســیۆلۆژییەكانی سۆســیۆلۆژی ئەڵامنــی 

ئولریــش بێــك Ulrich Beckســەبارەت بــە 

ــەو  ــك«یش دەكات و ئ ــەی ڕیس »كۆمەڵگ

گۆڕانكارییــە كەلتــووری و كۆمەاڵیەتییانــە 

دەستنیشــان دەكات كۆمەڵگــەی ڕیســك 

گالوە.  پێــوەی 
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