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ژان بۆدریــار )1929-2007(، فەیلەســوف و 

سۆسیۆلۆژیســتى فەرەنــى، خــاوەىن چەند 

ــەکاىن  ــەى زمان ــۆ زۆرب ــە ب ــە ک بەرهەمێک

پۆلێنــى  ناتوانیــن  وەرگێــردراوە.  دونیــا 

بکەیــن، دژایەتیــى فیکــرى ئــازاد و فیکــرى 

ــرى هاوچەرخــەکاىن خــۆى خســتۆتە  جێگی

لەگــەڵ  هاوشوناســبووىن  دژیەکییــەوە. 

ــەوە،  ــدا ڕەت کردۆت سیســتەمە فیکرییەکان

ڕەخنــەى لــەو بیرمەنــدە گرتــووە کــە وانــە 

خەڵــک دادەدات و تیۆریــزەى ئەخــاق 

ــۆ و  ــتکارەى بۆردی ــەم بەرهەڵس دەکات. ئ

ــارت  ســاڵى  ــارت، ب ــەم نزیکــەى ڕۆالن ب ئ

1929 لــە ڕیــم لەدایکبــووە. دواى ئــەوەى 

سۆســیۆلۆژیا و زمــاىن ئەڵامنیــى خوێندووە، 

لــە ســاڵى 1966 دا لــە نانتێــر  دامــەزراوە، 

نیشــتامىن  ناوەنــدى  لــە  دواتریــش 

 .)CNRS( زانســتى  لێکۆڵینــەوەى  بــۆ 

بەشــداربووە لــە وەرگێــڕاىن »ئایدیۆلۆژیــاى 

ــیدەکاىن  ــس«، قەس ــامىن«ى »کارل مارک ئەڵ

هۆڵدەرینــى وەرگێــڕاوە کــە لــە ســاڵى 

ئیلهامبەخــى  باڵوکرایــەوە.  2005دا 

و  مۆســیقار  و  هونەرمەنــد  چەندیــن 

ســیناریۆنووس بــووە. 

ئایدیــاى  بــە  سەرســامبووە 

هەڵوەشــاندنەوەى میتافیزیــکاى دڵخــوازى 

جــاک دێریــدا و فرانســوا لیوتــار، بــەاڵم 

تیــۆرە  کاریگەریــى  ژێــر  کەوتۆتــە 

ــان.  ــارەى زم ــەوە دەرب بونیادگەرییەکانیش

توانیویــەىت فیکــرى نــاوازەى خــۆى لــە 

ــەىت  ــە تایب ــەپێنێت. ب ــدا بس ــدێ کتێب هەن

کۆمەڵگــەى   ،)1968( شــتەکان  نەزمــى 

ڕەمــزى  ئاڵوگــۆڕى   ،)1970( بەکاربــەر 

بتوانیــن  ڕەنگــە  کــە   )1976( مــەرگ  و 

ــە  ــن ک ــە بکەی ــەم دەق ــفى ئ ــا وەس وەه

خولیایەکــى زۆرى هەبــووە، بابەتەکەیــى 

دیــارى  ئایدیــاکاىن  بــارەى  لــە  تێڕامانــە 

و بەفیــڕۆدان لــە ڕوانگــەى بەەرهەمــى 

تایبەتیــش  بــە  ئەنرتۆپۆلۆژیســتەکانەوە، 

کارەکاىن مارســیل مــوس. خــۆى لــە فیکــرى 

مارکسیســتى دوورخســتەوە و ڕەخنــەى 

ــووە  ــە گرت ــە فیکرییان ــەو فۆڕم ــدى ل توون

کــە لــە شــۆڕىش قوتابیــاىن ســاڵى 1968ەوە 

و  توونــد  ڕەخنەیەکــى  ســەریانهەڵداوە. 

ــرى پۆستمۆدێرنیســتى  ــە فیک ــى ل ئایرۆنیک

لــە  مەیــى  ئــەوەوە  بــەالى  و  گرتــووە 

داخورانــدىن ڕێبــازە گــەورەکان و هەژمووىن 

شــێوازى ژیــاىن بەرخــۆرى هەیــە. 

بــە بــڕواى بۆدریــار، لــە جیهانێکــدا دەژیــن 

پەرتوبــاڵو  ترانســێندنتاڵى  »دال«ى  کــە 

دەبێتــەوە و لــەم جیهانــەدا دیاریکــردىن 

ئوبێکتیــڤ  واقیعــی«ى  »حەقیقــەىت 

کــە  شــتەیە  ئــەو  ئەمــە  کێشــەئامێزە. 

مەجازییــەکاىن  نواندنــەوە  بااڵدەســتیى 

کــە  بەهایانــەدا  ئــەو  بەســەر  جیهــان 

ئایدیــاى وەکــو مانــا و حەقیقــەت لــە 

دەبــڕن.  دەریــان  دادەنێــن،  پێشــەوە 

غیــاىب  تەفســیرى  ڕەمــزى  خەمۆکیــى 

کــە  دەکات  ســیاىس  ژیــاىن  لــە  زیاتــر 

هەوڵدەدەیــن لەڕێگــەى ئامۆژگارییــەوە 
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ــە لەســەر  وەالى بنێیــن کــە خــۆى بەڵگەی

ــوە.  ــاىن تەنی ــەى دەورم ــەو خاوبوونەوەی ئ

ســیموالکراو  لــە:  بۆدیــار  تیــۆرەکاىن 

سیمولەیشــن )1981(، فریــوودان )1982(، 

)1984(دا،  کوشــندەکان  ســرتاتیژییەتە 

دەنگۆیەکــى گەورەیــان لــە فەرەنســا و 

ــە  ــەوە، ب ــدا لێکەوت ــوو جیهانیش ــە هەم ل

ــووەکاىن  ــە یەکگرت ــە وییایەت ــش ل تایبەتی

لــە  ئاشــکراکاىن  هەڵوێســتە  ئەمریــکا. 

و  گفتوگــۆ  هــۆکارى  1990ـــەوە  ســاڵى 

بــووە،  هەژمــار  بــێ  وتــارى  و  کتێــب 

بــە تایبەتیــش لــە کتیبەکەیــدا جەنگــى 

لەوێــدا   ،)1991( ڕووینــەداوە  کەنــداو 

جەخــت لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە کــە 

جەنگــى یەکــەم دژ بــە عێراق و پێشــبڕکێى 

لــەو  تەکنۆلۆژییــەکان«  »بەرهەمــە 

ــەوە،  ــەم جەنگ ــەى ئ ــە ڕێگ ــەدا و ل جەنگ

ــگ  ــوو. جەن ــگ نەب ــاى وشــە جەن ــە وات ب

قوربانیدانێــک  بنەمــاى  گریامنــەى 

دەکات کــە ناگونجێــت لەگــەڵ ئایدیــاى 

»پلەســفرى مــردن«دا، بــەاڵم گریامنــەى 

لــە  ناتوانیــن  کــە  دەکات  دوژمنێکیــش 

خوێنڕێــژی voyou ـــدا کــورىت بکەینــەوە. 

بۆدیــار  کەنــداو،  جەنگــى  لــە  دوور 

ڕەخنــەى لــە ئایدیــاى نەزمــى جیهــاىن 

بیرۆکــەى  گریامنــەى  کــە  دەگرێــت 

جیهانبینییەکــى  و  مێــژوو  کامڵبــووىن 

گشــتگیر دەکات، مل جیهانبینییــەدا وێنــەى 

ــە و ســەر  ــوو بەربەریی ــرت« دواکەوت »ئەوی

بــە ڕابــردووە. لە ســااڵىن کۆتایــى تەمەنیدا، 

ــتەوخۆو و  ــە ڕووداوە ڕاس ــى دەدا ب بایەخ

کتوپــڕەکان، وەکــو کۆنوێــژی جەنازەیــى 

تیرۆریــزم،  ڕۆحــى  تاوەرەکــە،  دوو 

خراپــە  زیرەکــى  و  ڕوون  گرێبەســتى 

 .)2004(

ــانخوازییەى  ــەو ئاس ــارەوە، ئ ــەالى بۆدری ب

ــدا  ــیى ڕۆژئاوایی ــەى دیموکراس ــە کۆمەڵگ ل

باڵوبۆتــەوە، گونجــاوە لەگــەڵ ئاکارگەرایــى 

ــن  ــدەکات نەتوانی ــان لێ ــە وام ــردا ک پەڕگی

و  »خــراپ«  وەزیفــەى  بــە  دەرک 

»نەرێنى«ـــى تووندوتیژیــى یــان ڕێبــازە 

پەڕگیــرەکان  ئایدییۆلۆژییــە  و  سیاســی 

بکەیــن کــە بــۆ بەکەمگرتــن وەک هەنــدێ 

نەخــۆىش ســەیر دەکرێــن کــە دەبێــت 

بنەبــڕ بکرێــن. ئەمــە لــە گفتوگۆیەکــدا 

دووپــات دەکاتــەوە کــە ڕۆژنامــەى لۆمۆنــد 

دەڵێــت:  لەوێــدا  ســازیداوە،  لەگەڵیــدا 

بــە هێرشــەکاىن  ›‹هەموومــان خەومنــان 

بینیبــوو‹‹ کــە  ســێپتێمبەرى 2001ـــەوە 

بورجــەکاىن مانهاتنــى ڕووخانــد، پریشــکێک 

ــک  ــەى هەڵگیرســاىن جەنگێ ــووە مای ــە ب ک

دژ بــە ئەنجامــدەراىن ئــەم کردەیــە لەالیەن 

لێخۆشــبووىن  پێیانوابــوو  کــە  ئەوانــەوە 

نا-بەرپرســانەیە.  کارە  جــۆرە  لــەم 

یەکانــە  دوابــەدواى  هەڵوێســتە  ئــەم 

ــەیتانکردىن  ــۆ بەش ــوو ب ــان هەب کاریگەریی

ئــەم  پۆلێننەکــراوە،  بیرمەنــدە  ئــەم 

بیرمەنــدەى کــە لــە ســتایى حەدســیدا 

ڕادیکاڵــە.  بیرمەندێکــى 

شــیکارکردىن  لەســەر  کــردووە  کارى 

هاوچەرخــامن،  جیهــاىن  پەرەســەندىن 

گــەورە،  گــۆراىن  کتێبــەکاىن:  لــە  وەکــو 

بۆدریار سەرسامبووە 
بە ئایدیاى 

هەڵوەشاندنەوەى 
میتافیزیکاى دڵخوازى 

جاک دێریدا و 
فرانسوا لیوتار، 

بەاڵم کەوتۆتە ژێر 
کاریگەریى تیۆرە 

بونیادگەرییەکانیشەوە 
دەربارەى زمان. 

توانیویەتى فیکرى 
ناوازەى خۆى لە 
هەندێ کتێبدا 

بسەپێنێت
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ئاڵوگــۆڕى   ،)1998( هــەزارە  کۆتایــى 

مەحــاڵ )1999(، کەویکــردىن تــەم )2000(

لەســەر  نووســینى  دەردەکەوێــت.  دا 

کتێبــى  وەکــو  باڵوکردۆتــەوە،  هونــەر 

بابەتــە نــاوازەکان: بیناســازیى و فەلســەفە، 

ــدا  ــەر، لەمەیان ــى هون هەروەهــا پیانگێڕی

ــەرى  ــە هون ــتخواردوو« ل ــى  »شکس توانج

هاوچــەرخ دەدات. بۆدریــار بەتایبــەىت بــە 

شــیکارییەکاىن بــۆ ڕووداو )یــان نــا-ڕووداو(

بــەم  هــەر  نــارساوە.  هاوچەرخــەکان  ە 

جــۆرە دەربــارەى نەخۆشــی ئایــدز، کۆپــى، 

ــى  ــى یەکەم ــدا، جەنگ ــەملان ڕوش دۆزى س

ســێپتێمبەر  و هێرشــەکاىن 11ى  کەنــداو 

نووســیویەىت. 

جیاوازیخوازیــى  تیــۆرى رسوشــتیى  لــە 

دو  فردینانــد  نیشــانەى  و  بەهــا 

لــەم  وەرگرتــووە.  پەیامــى  سۆســۆرەوە 

ئەوەیکــردووە  ئەنجامگیریــى  تیــۆرەوە 

وەک  خــۆى  دۆخــى  »مەدلــول« 

و  لەدەســتداوە  بێایــەن  بابەتێکــى 

چۆتــە نێــو ئەپیەوەندییەکــى ئاڵــۆزەوە 

ــدا.  ــى کۆمەاڵیەتی ــەراپاى نەزم ــەڵ س لەگ

پاش-بونیادگــەرا  وەک  بۆدریــار  لێــرەدا 

تێــزە  لــە  یەکێــک  دەردەکەوێــت. 

ســەرەکییەکاىن بــۆ کامڵکــردىن رەخنــەى 

کــردووە  تەرخــان  مناییــش  کۆمەڵگــەى 

ــوو،  ــتى پێکردب ــور«  دەس ــەى دیب ــە »گ ک

شــیکارى  ســەر  خســتە  تەرکیــزى 

ــى  ــع« و دەرکەوتن ــانەوەى واقی »هەڵوەش

ــە  ــە )ســیموالکروم( ک ــەک زڕەوێن زنجیرەی

بــە بەردەوامــى زیــاد دەبــن. هەمــوو 

بنەمایــە  بــەو  پشــت  ئایدیایانــە  ئــەم 

–و  دەاللــەت  دەلێــن  کــە  دەبەســن 

خودییــان  مەرجەعییەتێکــى  بەهــا- 

جیاوازیخوازانــەى  رسوشــتى  هەیــە. 

ــع  ــە واقی ــردووە ل ــا ک ــە مان ــا واى ل بەه

ســەربەخۆ بێــت. بۆدریــار ئــەم بنەمایــەى 

جەخــت  بەکارهێنــاوە  ئــەوە  بــۆ 

کۆمەڵگــە  لــە  کــە  بکاتــەوە  لــەوە 

کــە  کۆمەڵگەیــەک  »کامڵ«ـــەکەماندا، 

پەیوەندیگیــرى  تەکنۆلۆژیــاى  تێیــدا 

مانــا،  زێدە-زیادبــووىن  هــۆى  بۆتــە 

»گونــدى  مانــا  خودیــى  مەرجەعییــەىت 

گــەردووىن« )بــە مۆدێلەکــەى ماکلوهــان( 

بەرهــەم نەهێنــاوە، بەڵکــو جیهانێکــى 

بەرهــەم هێنــاوە کــە تێیــدا دەاللــەت 

ســڕدراوەتەوە و کۆمەڵگەیــش دابەزێــراوە 

بــۆ ئاســتى زۆرینەیەکــى بێدەنگکــراو و 

واقیعــش لــە نیشــانە خود-مەرجەعەکانــدا 

کورتکراوەتــەوە. 

»هێــزى  ناونیشــاىن  بــە  وتارێکیــدا  لــە 

بۆدریــار   ،)power inferno( دۆزەخــى« 

ڕۆژئاوایــى  ئیمپریالیزمــى  لــە  ڕەخنــە 

–باســکى  ناتــۆ  پێیوایــە  و  دەگرێــت 

ــەىس-  ــورى ئەتڵ ــامىن باک ســەربازیى هاوپەی

پشــتیوایى لــە جیهانیخوازیــى هیومانیســتى 

ــەم  ــتەى ئ ــى بەرجەس ــە وێنەیەک دەکات ک

ئــەو  پێیوایــە  هەروەهــا  ئیپریالیزمەیــە. 

ــاموێل  ــەن س ــەم لەالی ــە ه ــتیوانییەى ک پش

بۆدریار ئایدزى 
بە »خۆ-
بەرگریى جۆریى 
مرۆیى« بەرامبەر 
هۆمۆسێکسواڵێتى 
وەسف کردووە، 
کە ئەمیشى بە 
»مەسرەفکردنى 
سێکسى« 
وەسفکردووە. بەاڵم 
بەرگریکارانى بۆدریار 
ئەوە ڕەت دەکەنەوە 
کە لێرەدا بۆریار 
وەسفى جەوهەرى 
هۆمۆسێکسسواڵێتى 
کردبێت
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هانتینگتــۆن و هــەم لەالیــەن ئیســامییە 

تووندڕەوەکانــەوە لــە تیــۆرى »پێکــداداىن 

شــایەىن  دەکرێــت،  شارســتانییەتەکان« 

ــە و ئــەم تیــۆرە ڕووبەڕووبوونــەوەى  تێڕامان

نێــوان دوور جــۆرە کولتــوور دەشــارێتەوە 

جــۆرەکان  لــە  جۆرێــک  بــە  کــە 

ئەنرتۆپۆلۆژییــە  ڕووبەڕووبوونەوەیەکــى 

هاوشــێوە  جیهانیــى  کولتــوورى  لەنێــوان 

کــە  تــردا  کولتوورانــەى  ئــەو  هەمــوو  و 

تایبەمتەندیــى  لــە  شــتێک  هێشــتایش 

جیاکــەرەوەى لــە ســڕینەوە-بە-دەرى خۆیان 

ــى  ــزى جیهانی ــە هێ ــەبارەت ب ــزن. س دەپارێ

فەندەمێنتالیزمــى  هەروەکــو  پەڕگیــز 

ئایینــى، هەمــوو فۆڕمــە جیــاواز و تاقانــەکان 

ــى  ــات. ئەرک ــە هەرتەق ــە ل ــن جگ ــچ نی هی

ڕؤژئــاواى  بڵێیــن  باشــرت  )یــان  ڕۆژئــاوا 

ــە  ــتا دەمێک ــەوەى ئێس ــە ئ ــووتر چونک پێش

بەهــا خودییــەکاىن لەدەســت داوە( وا لــە 

ملکەچانــدىن کولتــوورە جیاوازەکانــدا بــە 

ــەى  ــاى دڕندان ــۆ یاس ــرازەکان ب ــوو ئام هەم

یەکڕەنگــى. 

بۆدریــار ڕووبــەڕووى چەندیــن ڕەخنــەى 

لەســەر  بەتایبەتیــش  کراوەتــەوە. 

نەخۆشــیى  دەربــارەى  هەڵوێســتەکاىن 

لــە  کــە  هۆمۆسێکســواڵێتى،  و  ئایدیــز 

ــەوەى  ــت: «ئ ــت-نوێندا دەڵێ ــەى گش شاش

بەهۆیشــییەوە  بــژى  بەهاوشــێوەییەوە 

دەکرێــت. مەحاڵیــى ئاڵوگــۆڕ، بەرامبەرکــێ، 

ــراو،  ــەى نەبی ــى دیک ــى، ئەویرتێک ئەویرتێت

ئــەم  پێکدەهێنێــت.  نەگیــراو  شــەیتاىن، 

ئەویــرتە ڕەهایــە بریتییــە لــە ڤایــرۆس». 

بێــکارى،  ڕەش،  بــازاڕى  یــان  ڤایــرۆس 

ســێکس، زانیــارى، چــەک، هونــەر، تەنانــەت 

فیکــر.  ڕەىش  بــازاڕى 

»خــۆ- بــە  ئایــدزى  بۆدریــار 

بەرامبــەر  مرۆیــى«  جۆریــى  بەرگریــى 

ــە  ــردووە، ک ــف ک ــواڵێتى وەس هۆمۆسێکس

ســێکى«  »مەرسەفکــردىن  بــە  ئەمیــى 

بەرگریــکاراىن  بــەاڵم  وەســفکردووە. 

کــە  دەکەنــەوە  ڕەت  ئــەوە  بۆدریــار 

جەوهــەرى  وەســفى  بۆریــار  لێــرەدا 

بەڵکــو  کردبێــت،  هۆمۆسێکسســواڵێتى 

ــەڵ و  ــەو کۆم ــتى ل ــر مەبەس ــن زیات دەڵێ

گروپانەیــە کــە لــە نزیکایەتییەکــى ئاوێــزاىن 

ــە  ــت: «ل ــار دەڵێ ــن، بۆدری ــردا دەژی پەڕگی

کۆمەڵگــەى زینــاى مەحرەمەکانــدا دەژیــن. 

خــۆۆ ئەگــەر ناوەنــدە هۆمۆسێکســواڵەکان 

مــادەى  ئالــوودەى  ئەوانــەى  یــان 

ئــەوا  دێــن،  ئایــدز  تــووىش  هۆشــبەرن 

مەحرەمــەکان  زینــاى  کــە  لەبەرئەوەیــە 

لــە  کــە  باڵوبۆتــەوە  گروپانــەدا  لــەم 

دەکــەن»  ئیــش  داخــراودا  بازنەیەکــى 

ــەر  ــر یەکس ــت-نوێن(. دوات ــەى گش )شاش

 Hémophilie باس لــە کێشــەى هیمۆفیلیــا

ــەکاىن هاوســەگیریى  ــووىش حاڵەت دەکات ت

ــت. دواجــار مەبەســتى  ــک دێ ــاىن نزی خزم

بــە  »ئــەوەى  گــوزارەى  لــە  بۆدریــار 

هاوشــێوەییدا  لــە  بــژى  هاوشــێوەییەوە 

نییــە،  هۆمۆسێکســواڵەکان  دەمرێــت« 

پەیوەندییــە  لەدەســتچووىن  بەڵکــو 

لەدەســتداىن  ئەویــرتدا،  لەگــەڵ 

ئەویرتێتییــە بــە گشــتى لــە پەیوەندیــى 

کۆپیکردنــەوە  وەکــو  ئەویــرتدا،  لەگــەڵ 

لــە  بەرهەمهێنانــەوە  دووبــارە  و 

ــە  ــدە ب ــە بەن ــدا، ک ــەى ئەمڕۆمان کۆمەڵگ

لــە  بەردەوامــەوە  لێکنزیکبوونەوەیەکــى 

ــەوداى  ــاکارى و م ــڕینەوەى جی ــەى س ڕێگ

نێــوان فــەزاى گشــتى و فــەزاى تایبەتییەوە. 

داواى  بۆدریــار  مەحاڵــدا  ئاڵوگــۆڕى  لــە 

ــاڵ  ــێوەیى دەکات. ماتری ــە هاوش ــڕان ل داب

و ژیــان و تەنانــەت فیکــر، هەرهەموویــان 

هاوشــێوەییەوە  لەگــەڵ  دابــڕان  لــە 

بەرهــەم دێــن. «ســوبێکت و ئوبێکــت، 

نێرینــە و مێینــە، دووالیزمــى ناهاوشــێوەن. 

لــەم  بەرامبەرێنەکەیــان  یەکرتکێشــکردنە 

دەگرێــت.  ســەرچاوە  نا-هاوشــێوەییەوە 

بــۆ ئــەوەى دوو شــت بتوانــن هاوئاســت و 

ــەم یەکرتکێشــکردنە  ــت ل ــن، دەبێ نۆبەکارب

دووالیەنــە ڕزگاربکرێــن، نابێــت بتوانــن 

و  ئەویرتیــان  بــۆ  بگۆڕێــت  یەکێکیــان 

لــە  خــۆت  –دەنــا  بگرێتــەوە  جێــگاى 

باخچەکــەى ئەلیســدا دەبینیتــەوە، واتــە 

»گــۆڕاىن  سەیروســەمەرەکاندا:  واڵىت  لــە 

هەمیشــەیى«.


