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پێشهكی

فرانسوا میرتان ،سەرۆك كۆماری فەرەنسا ،بەوە نارسابوو كە
لە ماوەی سەرۆكایەتییەكەیدا ،فەیلەسوفانی بۆ كۆشكی ئەلیزێ
بانگێشتدەكرد ،تا لەبارەی پرسە سیاسی و كومەاڵیەتییەكان
مشتومڕیان لهگهڵدا بكات .لەم رووەوە لە نەریتێكی دێریندا
جێ پێی خۆی قایمدەكرد ،كە تیایدا دەسەاڵت لە فەیلەسوفان
نزیكدەبێتەوە ،لەم رێگەیەوە ،رەوایەتی وەردەگرێت .ئێمە
نازانین ئەم مشتومڕانە كاریگەرییان بەسەر میرتانەوە هەبووە
یان نا ،بەاڵم النیكەم لە یادەوەرییامندا وەك سەرۆك كۆمارێكی
سوفانه بە جدی

رۆشنبیر ماوەتەوە .چ داواكارییەكانی ئهم فهیله
وەربگیردرێت ،چ تهنیا وهك دیكۆر سودیان لێوهربگیردێت،
ل ه راستیدا رۆشنبیرانی داوهتكراو ل ه رووداوگهلی لهم چهشنه
ئهوهند ه سهركهوتوو نهبوون ،وێڕای ئەوەش ،بانگێشتكردنی
فهیلهسوفان بۆ سەر مێزی دەسەاڵت وا بەرچاودەكەوێت زۆر
بۆیان گرنگ و جێ سهرهنج بووه.
ئهو قۆناغهی كه فەیلەسوفانێكی وەك سیمۆن دی بۆڤوار،
یان ژان پۆل سارتەر ،میشێل فوكۆ ،یان ژان فرانسوا لیوتار دهبوا
له بارهی رووداوه هاوچهرخهكان بدوێن ،یان ئهو پێشنیارانهی
كه لەبارهی هێوركردنهوهی رهوشهكه دهیخهنەڕوو به گرنگ له
قهڵهمدهدرا ،به رابردووهوه پهیوهسته .ئهمڕۆ تهنانهت نیمچه
فهیلهسوفهكانیش كه لهدهیهی  1970جێی فهیلهسوفانیان
گرتهوه ،خۆیان به هۆی مۆدێلهكان ،فوتباڵیستهكان و
بۆكسێنهكان خستۆته پهراوێزهوه.
فهلسهفه له ئێستادا
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پرسی سهرهكی لهم كتێبهدا ئهمهیه ،كه ئایا فهیلهسوف
دهتوانێت له رووداوه هاوچهرخهكاندا رۆڵ��ی ههبێت،
لهبارهیانهوه بۆچوونهكانی دهرببڕێت یان نا .ئهم پرسه
سهرهكییه ،بۆت ه جێی سهرهنجی رۆڵ��ی رۆشنبیران له
كۆمهڵگەی هاوچهرخامندا ،كه لێره به چهشنێكی فهلسهفی
تاوتوێكراوه .لهم بارهیهوه ،ئیدی گونجاو نییه وهاڵمبدهینهوه،
كه نابێت فهیلهسوفهكان جیهان راڤبکەن ،بهڵكو دهبێت
ههوڵی گۆڕینی بدهن.
بەم چەشنە دەشێت توشی وەسوەسە بین ،كاتێک لە
سەردەمێكی زێڕین دهدوێین ،بۆچوونی فەیلەسوفهكان حیسابی
بۆ دەكرا ،بەاڵم ئاخۆ بەڕاستی ئەو سەردەمە باشرتین سەردەم
بوو؟ وێڕای ئەوەش ،هەر لەم دواییانە بوو ،كە دەپرسین رۆڵی
كارڵ ماركسی فەیلەسوف لە حكومەتی ستەمكاری رووسیا و
دوای ئەویش ،لە واڵتانی بلۆكی رۆژههاڵتدا چییە .ئاخۆ پۆڵ
پۆت كە رەشەكوژی كرد ،خوێندەوارێكی رۆشنبیر نەبوو لە
پاریس؟ ژمارەیەك لە خەڵك لە دوو توێی شۆڕشی كولتوری
چین كوژران ،یان دوورخرانهوه؟
پێویستە ئەمڕۆ ل ه ههر وەاڵمێكی ئەم پرسیارەدا ،دوو
پرس لەبەرچاوبگیردرێت ،لەالیەك رۆڵی بیریاران لە تاوانەكانی
سەدەی بیستەم بەسەر نەستی ئەم گرووپە كۆمەاڵیەتییەدا
قورسایی دادەنێت ،النیكەم تا ئەو شوێنەی كە بایەخ بە
یادەوەری پراكتیكی مێژوو دەدەین ،لەالیەكی ترەوە ،دەشێت
لە خۆمان بپرسین ئەگەر لێبگەڕێین مۆدێلەكان ،وهرزشدۆستان
و گروپە هاوشێوەكانی ،جێگەی بیرمهند لە كۆمەڵگەی میدیایی
هاوچەرخ دهگرنهوه ،ئاخۆ بەڕاستی كارێكی باشه.
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وەاڵمەكانی ئاالن بادیۆ ،فەیلەسوفی پاریسی ،ساڵڤۆی ژیژەك،
فەیلەسوف و دەرونشیكاری سلۆڤینی ،بە درێژایی باسەكەیان
لەبارەی ئەم بابەتە لە ڤییەناو لە ساڵی  ،٢٠٠٤بەرامبەر بەوەی
رەنگە لە فەیلەسوفانی تر چاوەڕوان بكرێت ،گومانئامێزتر و بە
لەخۆبوردووییەكی زیاتر هاوشانە .لە باتی ئەوەی پەیوەست
بن بە ئاوازێكی كۆنەوە ،كە هەڵگری هەنگاوێكی مێژووییە ،لە
بەرامبەردا هەوڵدەدەن تایبەمتەندیی بیركردنەوەی فەلسەفی
بدۆزنەوە و وەاڵمەكانیان لەو رووەوە دەدەنەوە.
ئاالن بادیۆ و ساڵڤۆی ژی��ژەك ماوەیەكی زۆرە یەكرت
دەن��اس��ن ،پەیوەندییەكی پڕ ڕێ��زی��ان لەنێواندا هەیە.
ساڵڤۆی ژیژەك بەردەوام پێشنیار بۆ ئاالن بادیۆ دەكات تا
بهرههمەكانی خۆی باڵوبكاتەوە .بادیۆیش بە گوێرەی توانا
یارمەتیداوە بهرههمەكانی ژیژەك بۆ فەرەنسی وەربگێڕدرێت.
هەردووكیان دەزانن ئەویرتیان چیدەڵێت ،یان النیكەم هێڵە
گشتییەكانی ئەرگومێنتی بهرامبهرهكهیان چییه .لەبارەی
چەمك و تێڕوانینی گرنگی فەلسەفی كۆدەنگ نین ،لەم
كتێبەشدا ،دووبارە ئەوەیان پشتڕاستكردۆتەوە ،لەبەرئەوە
سەرقاڵی تێگهیشتنی رووداو ،ری��اڵ و رۆڵ��ی خەیاڵ یان
سیاسەت دهبن .لەالیەكی ترەوە ،هاوڕابوون كە مشتومڕە
فەلسەفییەكان دەبێت بە هۆی تایبەمتەندی بیركردنەوەی
فەلسەفی بینابكرێت ،سنوری خۆی لەو مانایەدا دابڕێژێت.
لە ئامادەكردنی ئەم كتێبەدا ،قەرزداری كارەكانی فرانسوا
الك��وری��زە ،بەڕێوەبەری پێشوتری دام���ەزراوەی كولتوریی
فەرەنساین لە ڤییەنا ،كە ئاالن بادیۆ و سالڤۆی ژیژەكی بۆ
فهلسهفه له ئێستادا
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مشتومڕێكی گشتیی بانگهێشت كردبوو .ڤینست راسیب
بەڕێوەبەری دام��ەزراوەی زانستیی سلۆڤینی لە ڤییەنا ،لهم
ك��ارهدا هاوكارێكی سهرسهختی فرانسوا بوو .تهنیا بواری
دیاریكراو بابهتی سهرهكی مشتومڕەكهیه ،ههر بابهتێكی تر بۆ
خستنهڕووی باسهكه ،ئازاد بووه .كاڵوس فیلیپی رۆژنامهنووسی
ڤییهنایی سهرپهرشتیئامادهكاری ئهم مشتومڕە كردووه.
فرانسوا الكوریزە لە ساتەوەختی ئامادەبوونی لە ڤییەنا،
بزوێنەرێكی گەورەبوو لە گۆڕینەوەی كولتوری فەرەنسی و
ئەڵامنی زمان ،ژیانێكی تازەشی بە دامەزراوەی فەرەنسیی لە
ڤییەنا بەخشی ،كە ئەمڕۆ هێشتا كاریگهرییهكانی لەم شارەدا
شایەنی بینینە ،لەسەرووی هەمووشیانەوە ،ئەو باكی بەوە
نەبوو بەرنامەی ئاسایی دامەزراوە كولتورییەكان بەهاوكارییە
سەرەكییەكانی بیركردنەوە و فەلسەفەی ئەمڕۆ كامڵ بكات.
ئێمە لەم بارەیەوە ،قەرزداری زەحمەتییەكانی ئەویین.
لە راستكردنەوە و هەڵەچنی دەقەكان بۆ چاپ دووره
پهرێزییامن ههڵبژاردووه ،ئاگایانە بایەخامن بە خودی
باسەكە داوە ،گوتەیەكامن بۆ رەچاوكردنی بونیادێكی فیكریی
سیستامتیك بهالڕێدا نهبردووه.
ئەم كتێبە زیاتر هەڵقواڵوی لێكدژی ،بیركردنەوە و
خوێندنەوەی زیاترە .لەوانەیە ژیژەك لەسەر حەق بێت ،كە
پێیوای ه فەلسەفە ،دیالۆگ نییە ،وێڕای ئەوەش ،باسی فەلسەفی
بهردهوام لە ساتی خستنەڕووی ،وروژێنەرە .هەنوكە ئەم كتێبە
ئەوەتان پیشاندەدات.
پیتەر ئینگڵامن
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بهشی یهكهم
بیركردنهوه له رووداو

ئاالن بادیۆ
ئهمشهو له خۆم دهپرسم ،كه تا چ رادهیهك فهلسهف ه
دهست له پرس ه مێژوویی و سیاسییهكانی ئهم سهردهمه
وهردهدات ،دواجار چییهتی ئهم دهستوهردانه چییه ،بۆچی
داوا له فهیلهسوف دهكهین بۆ ئهوهى دهست لهم پرسانه
وهرب��دات؟ من و سالڤۆی ژیژەك دهمانهوێت ئهم پرسانه
بخهینەڕوو ،باسیانبكهین .له زۆربهی بوارهكاندا ،ئێمه لهگهڵ
یهكدا هاودهنگین ،بهم چهشنه ،ناتوانین پهیامنتان پێبدهین
كه ملمالنێیهكی خوێناوی لهگهڵ یهكدا دهكهین! ،بهاڵم
دهبێت بزانین دهتوانین چ كارێك ئهنجامبدهین.
فهلسهفه له ئێستادا
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پێش ههموو شتێك ،وێناكردنێكی ههڵه ههیه ،ك ه
پێویسته بیخهینه الوه ،ئهو وێناكردنهش بریتییه لهوهى
فهیلهسوف دەتوانێت لهبارهى ههموو شتێك بدوێت .ئهم
وێناكردنه لەالیهن فهیلهسوفی تهلهفزیۆنییهوه خراوهتهروو،
ئهو لهبارهى گرفتهكانی كۆمهڵگە ،پرسه هاوچهرخهكان،
تهنانهت ههموو شتێكهوه دهدوێت .بۆچی ئهم وێناكردنه
ههڵهیه؟ چونك ه فهیلهسوف خۆی پرسهكان بینادهكات ،خۆی
داهێنهری پرسهكانه .به گوزارشتێكی تر ،ناشێت ههر شهوێك
لەالیهن تهلەفزیۆنێكهوه پرسیاری لێبكرێت كه بۆچوونی
لهبارهى ئهوهى خهریكه روودهدات چییه .فهیلهسوفێكی
راستهقینه ئهو كهسهیه ،بهدیاریكراوی خۆی بڕیاردهدات
كه چ پرسێك گرنگه ،ئهو كهسێكه پرسی تازه بۆ ههمووان
دهخاتەڕوو .فهلسهفه (پێش ههموو شتێك) ههر ئهمهیه:
داهێنانی پرسه تازهكانه.
پێویسته ئهوهش بڵێین فهیلهسوف ئهوكاته دهست له
كاروبارهكان وهردهدات ،كه چهند نیشانهیهك له رهوشی
ههنوكهیی (مێژوویی ،سیاسی ،هونهری ،ئهڤیندارانه ،زانستیی
و  )...ببینێت ،ئهو نیشانانهی كه بۆ داهێنانی پرسه تازهكان
پێویسته .خاڵ ه جێسهرهنجهكه رێك ئهمهیه :فهیلهسوف ئهو
كاته دهست له كاروبارهكان وهردهدات ،ك ه چهندان نیشانه
لهسهردهمی ئێستا بدۆزێتهوه ،پێویستی به پرسێكی تازه و
داهێنانێكی تاز ه بێت .بهمچهشنه ،پرسیارهكه بهمشێوهیه
دهكرێت :له چ بارودۆخێكدا ،فهیلهسوف ،چهند نیشانهیهك
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بۆ پرسێكی ت��ازه و بیركردنهوهیهكی ت��ازه دهدۆزێ��ت�هوه؟
بهسهرهنجدان لهم خاڵه ،بهمهبهستی ف هراههمكردنی بنهمای
باسهكه ،دهمهوێت دهستهواژەی (ههلومهرجی فهلسهفی)
( )philosophical situationبخهمهڕوو .له جیهاندا ههموو
جۆره رووداوێ��ك روودهدات ،بهاڵم ناكرێت ههموویان به
چهند ههلومهرجێكی گونجاو بۆ فهلسهفه ،له چوارچێوهی
ههلومهرج ه فهلسهفییهكان بزانرێت .لهم رووهوه ،دەمەوێت
ئهم پرسیارانه بكهم :چ ههلومهرجێك به ههلومهرجی
فهلسهفی لهقهڵهمدهدرێت_ ئهو ههلومهرجهی كه گونجاو
بێت بۆ بیركردنهوهی فهلسهفی؟ باشرت بڵێم ،دەمەوێت سێ
منوونهتان بۆ باسبكهم_ سێ منوونه لهبارهى ههلومهرجه
فهلسهفییهكان كه رێگهخۆشكهره بۆئهوهى باشرت لهو شتانه
تێبگهین كه لهبهرچاومانه.
منوونهی یهكهم :ئهگهر بشێت بڵێم ،خۆی بهشێوهیهكی
فهلسهفیی داڕێژراوه ،ئهو رووداوهی كه روونكردنهوهكهی
له دیالۆگهكانی ئهفالتون ،ب ه تایبهت له دیالۆگی گورگیاسدا
هاتووه .ئهم دیالۆگه رووبهڕووبونهوهی توندی سوكرات
و كالیكلس دهخ��ات��ەڕوو .ئهو رووب�هڕووب��ون�هوهی�هی كه
(له نوسینهكانی ئهفالتون) بهشێوهی شانۆیی داڕێ��ژراوه،
ههلومهرجێكی فهلسهفی دههێنێتهكایهوه .بۆچی؟
لهبهرئهوهى بیركردنهوهكانی سوكرات و كالیكلس هیچ
خاڵێكی هاوبهشی تیانییه ،ئهوان بهرامبهر یهكرت بهتهواوی
وهك بێگانهیهك دهردهكهون .ئهفالتون وتوێژی نێوان كالیكس
فهلسهفه له ئێستادا
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و سوكراتی ب ه جۆرێك نوسیوه بۆئهوهى تێبگهین ،چۆن
دوو بیركردنهوهی جیاواز ،رێك وهك الكێشه و الرههێڵی
چوارگۆشهیهك ،شایهنی بهراوردكردن نییه .ئهم وتووێژە
وهك پهیوهندی نێوان دوو تێرمه ،ك ه هیچ پهیوهندییهكیان
به یهكهو ه نییه .كالیكس بهم چهشنه ئهرگومێنت دهكات
كه مرۆڤی شاد ( )Happy manكهسێكی ستهمكاره ،ئهو
كهسهیه كه لەڕێگهی فێڵ و توندوتیژییهوه بهسهر ئهوانیرتدا
زاڵدهبێت .سوكرات ،له بهرامبهردا ،پێیوایه مرۆڤی حهقیقی،
كه هاوكات مرۆڤی شادیشه ،به مانای فهلسهفیی وشهكه،
مرۆڤێكی دادپهروهره .لهنێوان دادپهروهری وهك توندوتیژی
و دادپهروهری وهك هزر ،دژایهتییهكی ساده ل ه ئارادا نییه،
لهو جۆره دژایهتیانهی كه بشێت لهگهڵیدا لهڕێگهی چهند
باسێكهوه رووبهڕووی ببێتهوه ،بۆئهوهى سود له نۆرمێكی
ئاسایی وهرب��گ��رن .ل�هم نێوانهدا ،هیچ پهیوهندییهكی
حهقیقیامن نییه ،بهمچهشنه ،وتوێژەكه بهڕاستی وتووێژ
نییه ،بهڵكو رووبهڕووبونهوهیه .ئ �هوهى بۆ ههریهك له
خوێنهرانی ئهم دهقه روونه ئهوهیه ،كه رووداوهك��ه بهم
چهشنه نییه كه دهكرێت الیهنێكی گفتوگۆكه الیهنهكهی
تر رازی بكات ،بهڵكو تهنیا براوەیهك و دۆڕاوێک دهبێت.
دواجار ئهمه ههمان ئهو شتهیه روونیدهكاتهوه ،كه بۆچی
میتۆدی سوكرات ،له گفتوگۆی سێیهمدا ،هێنده له میتۆدی
كالیكس دادپهروهرانهتر نییه .ویستی ئامانج ب ه مانای ویستی
ئامرازه ،لێرهوه پرسهكه لهبارهى سهركهوتنه ،به تایبهت
14
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سهركهوتن لهبهرامبهر چاوهكانی چهندان گهنج ك ه شایەتی
ئهم رووداوهن .له كۆتاییدا ،كالیكس تووشی شكستدهبێت.
ههڵبهت ئهو شكستی خۆی راناگهیهنێت ،بهاڵم بێدهنگ
دهبێت ،له گۆشهیهكدا به داماویی دادهنیشێت .تهماشاكه
لهو گفتوگۆیهی كه ئهفالتون رێكیخستووه ،تووشی شكست
بووه ،ئهمهش دهشێت ژمارهیهك لهو رووداوان �ه بێت كه
كهسێكی وهك كالیكس تێیدا شكستدهخوات ،چێژهكانی شانۆ
ههر بهم چهشنهیه.
له بهرامبهر ههلومهرجێكی لهم چهشنهدا ،فهلسهف ه چییه؟
تهنیا ئهركی فهلسهفه بریتییه لهوهى پیشانی بدات ،پێویسته
چی ههڵیبژێرین .ئێمه له نێوان ئهم دوو جۆرهی بیركردنهوه،
پێویسته یهكێكیان ههڵببژێرین .پێویسته بڕیاربدهین كه
دهمانهوێت پشتگیری سوكرات بكهین یان پشتگیری كالیكس.
لهم منوونهیهدا ،فهلسهفه رووبهرووی بیركردنهوه دهبێتهوه
وهك ههڵبژاردن و بڕیارێك .ئهركی بهرچاوی فهلسهفه
روونكردنهوهی ههڵبژاردنهكانه .بهمچهشنه ،دهتوانین بڵێین:
ههلومهرجێكی فهلسهفی لهو ساتهوهختهدا روودهدات ،كه
ههڵبژاردنێك بخرێتهڕوو .ههڵبژاردنێكی پهیوهست به بوون
( )existenceیان پهیوهست به بیركردنهوه.
منوونهی دووهم ،مهرگی ئهرخهمیدسی مامتاتیكیستی
بهناوبانگه ،کە یهكێكه له گهورهترین ئهو بیریارانهی ،تا
ههنووكه جیهان به خۆیهوه بینیویهتی .تهنانهت ئهمڕۆش
دهق ه مامتاتكییه بهجێاموهكانی جێی باوهڕكردن نییه .لهو
فهلسهفه له ئێستادا
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سهردهمهدا ،له رادهبهدهر بیری كردۆتهوه ،بیست چاخ پـێش
نیوتن حاسیبهی ( )calculusزۆر بچوكی داهێناوه .بهڕاستی
ئهو داهێنهرێكی دهگمهن بوو.
ئهرخهمیدس یۆنانییهكی خهڵكی سیسیل ب��وو .ئهو
كاتهی سیسیل كهوته بهر هێرشی رۆمهكان و داگیریانكرد،
لەڕێگهی داهێنانی كهرهستهی تازهی جهنگهوه بهشداری
له رووبهڕووبوونهوهی رۆمهكاندا كرد ،بهاڵم رۆمهكان ههر
سهركهوتن .به دهستپێكردنی دهسهاڵتی رۆمهكان ،ئهرخهمیدس
چاالكییهكانی ههڵپهسارد .خوی به كێشانی وێنهی ئەندازەیی
لهسهر ملدا گرتبوو .رۆژێك ،له كهنار دهریا بیری ل ه كێشانی
وێنهیهكی ئاڵۆز لهسهر مل دەکردەوە ،سهربازێكی رۆمی كه
له راستیدا پهیامنێر بوو ،بهدیاركهوت ،پێیوت مارسیلۆس،
ژهن هراڵی رۆمهكان دهیهوێت بیبینێت .رۆمهكان له بارهى
بیرمهندانی یۆنانی زۆر وردبوون ،تاڕادهیهك وهك بهڕێوهبهری
كۆمپانیایهكی بازرگانی فرهنهتهوهیی ،كه دهشێت لهبارهى
فهیلهسوفێكی بهناوبانگ وردبێت .بهم چهشن ه ژەن � هراڵ
مارسیلۆس دهیویست ئهرخهمیدس ببینێت .لهنێوان خۆیاندا
بێت ،پێموانییه بشێت بیر لهوه بكهینهوه ك ه ژەن هراڵ مارسیلۆس
ئاگای له زانستی مامتاتیكی ههبێت .ئهم پێداگرییهی ،ههر به
سادهیی لهم راستییهوه سهرچاوهی دهگرت ،كه دهیویست
بزانـێت توانای ئهم ئهرخهمیدسه شۆڕشگێڕە تا چەندە ،بهم
هۆیەبوو پهیامبهرهكهی بهدوایدا نارد ،بهاڵم ئهرخهمیدس
گرنگی بهو داوایه نهدا ،ههر خۆیشی تێكنهدا.
16
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سهربازهكه دیسان داواكهی ژەنهراڵی دووباره كردهوه:
(ژەن��هراڵ مارسلیۆس دهیهوێت بتبینێت ).ئهرخهمیدس
ههمدیس وهاڵمینهدایهوه .سهربازه رۆمییهكه ،كه پێدهچوو
هیچی له مامتاتیك نهدهزانی ،ههر بۆی ه ئاسایی بوو پهی بهوه
نهبات كه چۆن كهسێک دەتوانێت گوێ له پهیام و دهستوری
ژهنهراڵ مارسیلۆس نهگرێت ،دووبار ه سهربازهكه دهڵێت:
(ئهرخهمیدس! ژەن هراڵ دهیهوێت بتبینێت ).ئهرخهمیدس
كهمێک سهری بهرزكردهوه ،به سهربازهكهی وت( :لێبگهڕێ
هاوكێشهكهم تهواو بكهم ).سهربازهك ه وهاڵمیدایهوه( :بهاڵم
مارسیلۆس دهیهوێت بتبینێت ،هاوكێشهكهی تۆ بۆ من
بههایهكی ئهوتۆی نییه ).ئهرخهمیدس بێ هیچ وهاڵمێك
درێژەی به لێكدانهوهكانی خۆیدا .سهربازهك ه ئیدی بهتهواوی
توڕەبوو ،شمشێرهكهی له كاالنهكهی دهرهێنا ،ههر لهو
شوێنه ئهرخهمیدس دهكوژێت .جهستهكهی دهكهوێته سهر
هاوكێشه ئهندازەسییهكهی سهر ملهكه و تێكوپێكی دهدات.
بۆچی ئهمه ههلومهرجێكی فهلسهفییه؟ بههۆی
ئ �هوهى ئهم رووداو ه نیشانیدهدات ،كه لەنێوان مافی
دهوڵهت و بیركردنهوهی داهێنهرانه ،بهتایبهت بیركردنهوهی
ئۆنتۆلۆژیانهی پهتی كه له مامتاتیكدا بهرجهسته بووه ،هیچ
شێوهیهكی هاوبهش ،هیچ باسێكی واقیعی بوونی نییه.
دواجار دهسهاڵت توندوتیژە ،لهكاتێكدا تهنیا چوارچێوهیهك
كه هزری داهێنهرانه به فهرمی دهناسێت ،رێسا و یاسای
ناوهكی نهمری خۆیهتی و بهس .بهگوێرهی یاسا ،هزری
فهلسهفه له ئێستادا
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ئهرخهمیدس لهدهرهوهی كایهی كردهی دهسهاڵتدایه .زوو
تێپهڕینی پهتیی ئهو سهملاندنه ،ناشێت پاشكۆی دهستوره
خێراكانی رزگاركهرانی سهربازی بێت .بهم هۆیهیه كه
دواجار توندوتیژی دێته نێو رووداوهكهوه ،تاوهكو به كرداری
پیشانی بدات ،كه هیچ شێوه و كرۆنۆلۆجییهكی هاوبهش
لهنێوان دهسهاڵت لهالیهك و حهقیقهت لەالیهكەی ترەوە له
ئارادانییه :حهقیقهت وهك داهێنان.
رێگهبده به كورتی ئاماژەیهك بهوه بكهم ،كاتێک سوپای
ئهمەریكا له كۆتایی جهنگی جیهانی دووهم دهروازهكانی
ڤێیهننایان داگیركردبوو .لهو كاتهدا ،سهربازێكی ئهەمریكی
ئهنتوان ڤێربن (گهورهترین مۆسیقاژهنی ئهو كاته بوو)
دهكوژێت ،بێ ئهوهى بزانێت كێیه .ئهمه وات ه رێكهوتێك،
ههلومهرجێكی فهلسهفیی رێكهوتی.
دهشێت بڵێین لەنێوان دهسهاڵت و حهقیقهت جۆرێك له
مهودا ههیه_ مهودایهك له نێوان مارسیلۆس و ئهرخهمیدس،
مهودایهك كه سهربازێكی مشهخۆر ،بهاڵم دیسپلینكراو،
توانای پهڕینهوه لهو مهودایهی نییه .لێرهدا پهیامی فهلسهفه
رۆشنای خستنه سهر ئهم مهودایانهیه .فهلسهفه دهبێت
له مهودایهكی بێ پێوانه ،یان له مهودایهك رامبێنێت ،كه
پێوانهكهی دەبێتت خودی فهلسهفه دایبێنێت.
بهم چهشنه یهكهمین پێناسهی ههلومهرجی فهلسهفی
روونكردنهوهی ههڵبژاردن و بڕیاربوو ،دووهمین پێناسهی
ههلومهرجی فهلسهفیش :روونكردنهوهی م�هودای نێوان
دهسهاڵت و حهقیقهته.
18
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سێیهمین منوونهشم فیلمێكه ،فیلمێكی سهرنجڕاكیش ل ه
دهرهێنانی یابانی میزۆگۆشییه بهناوی ئاشق ه لهخاچدراوهكان
( .)The Crucified Loversئهم فیلمه بێگومان یهكێك ه له
جوانرتین ئهو فیلامنهی كه لهبارهى ئهڤینهوه بهرههمهاتووه.
چیرۆكی فیلمهكه به سادهیی دەشێت بهم چهشنه كورت
بكرێتهوه :رووداوهك���ه له س �هردهم��ی كالسیكیی یابان
روودهدات ،كوالێته بیرناوهكهشی ،بهتایبهت له بایهخدان به
وێنهگرتنی رهش و سپییهكهی ،به تهواو نهكراو دێنەبهرچاو.
ژنێكی گهنج لهگهڵ خاوهنی كارگهیهكی بچوك هاوسهرگیری
دهكات .پیاوهكه كهسێكی پاك و رهفتار باشه ،بهاڵم ژنهكهی
هیچ ئارهزو و پهیوهندییهكی بهوهوه نییه .ب ه هاتنی پیاوێكی
گهنج كه بۆ مێردهكهی كاردهكات ،ژنهكه ئاشقی ئهو پیاوه
گهنجه دهبێت .لهم سهردهم ه كالسیكهی یابانیشدا ،كه
میزۆگۆشی ژنهكانی ئهو سهردهمه ب ه هۆی ئارامگرتن و
بهدبهختییهكانیان ستایش دهكات ،سزاكانی زیناكردن مهرگه:
تاوانباران دهبێت له خاچبدرێن .ئهم دوو عاشقهش خۆیان
دهگهیهننه ناوچهكانی دهورووبهری گوندێك .ئهو زنجیرهی
كه ههڵهاتنیان بۆ جهنگەڵ ،جیهانی رێڕەوهكان ،كابینهكان،
دهریاچه و بهلهمهكان ،دهكێشێت ب هڕاستی نائاساییه .ئهڤین،
كه دیلی دهسهاڵتی خۆیهتی بهسهر ئهم كهپڵه سزاردراو و
ماندووكهرهدا ،گهمارۆیهكی رسوشتیی ئاڵۆزه ،له ههمانكاتیشدا
شیعر ئاسایه .له تهواوی ئهو رۆژانهدا ،مێرد ه رێكوپێكهكهی
ژنهكه ،بۆ پارێزگاری و شاردنهوهی ههڵهاتنهكه ههوڵهكانی
فهلسهفه له ئێستادا
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دهخاتەگهڕ ،بهاڵم هاوسهرهكان ئهركی سهرهكییانه زیناكاران
ریسوابكهن ،ل�هوهش دووربكهونهوه ،كه بهیارمهتیدانی
یهكرت تۆمهتباربكرێن .وێڕای ئهوهش ،هاوسهرهكان ههموو
ههوڵهكانیان بۆ كڕینی كات بۆ ئهو دوو كهسە دهخهنهگهڕ،
ئهمهش ئهو بهڵگهیهیه كه لهراستیدا نیشانیدهدات ئهو پیاوه
ژنهكهی عاشقانه و سهرسهختانه خۆش دهوێت .مێرده باش و
رێكوپێكهكهی فیلمهكه ،لهم چوارچێوهیهدا وا دهردهكهوێت،
كه ژنهكهی بۆ بینینی خزمهكانی چووه بۆ شارێكی تر .به
راستی كهسایهتییهكهی ئهو شایهنی ستایشكردنه .وێڕای
ههموو ئهو وهسفانه ،ئاشقهكان تاوانبار دهكرێن ،پاشان
دهستگیردهكرێن و ئهشكهنجه دهدرێن.
ل ه درێژەدا گرتهكانی كۆتایی فیلمهكهی ه ك ه منوونهیهكی
تر ل ه (ههلومهرجێكی فهلسهفی) دههێنێتهكایهوه .عاشقهكان
پشتیان ل ه یهك دهكرێت و دهبهسرتێنهوه .گرتهی وێنهگرتن
رادهوهستێت بهتایبهت لهو كاتهی ك ه دوو عاشقی بهندكراو
بهرهو مهرگی بێبهزهییانهی خۆیان دهڕۆن .وا دهردهكهوێت
ههردووكیان رازین و دوورن ل ه ههستێكی بهزهیی پێداهاتنهوه.
نیشانهی بزهیهك بهسهر سیامیانهو ه بەڕوونی بهرچاودهكهوێت،
جۆرێک كشانهو ه ل ه بزهكردندا .وشهی (بزه) لێرهدا دەشێت
ئهو دۆخ ه واقیعیی ه نیشانبدات .سیامكانی ئهم دوو عاشقه
دهریدهخات ،ك ه ل ه ئهڤینی خۆیاندا بهتهواوی نغرۆبوونه.
بیرۆكهی فیلمهكه ،ك ه ل ه جیاوازیی ه وردو دیارهكانی ڕەش
و سپیی سیامكانهو ه بهرجهستهبووه ،هیچ پهیوهندییهكی
20
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ب ه بیرۆكهی رۆمانتیكی ئاوێزانبوونی ئهڤین و مهرگدا نییه.
ئهم عاشق ه لهخاچدراوانه ،هیچ كات ئارهزوی مردنیان نییه.
بهڕێكهوت ئهم پالنی فیلم ه پێچهوانهی ئهم ه دهڵێت :ئهو
بهرامبهر مهرگ بهرگری ل ه خۆی دهكات.
ئهڤینهی ك ه له 
ل ه كۆنفرانسێك ل ه فمیس ،دۆڵۆز ب ه سوودوهرگرتن له
ئهندرێ ماڵرۆ دهڵێت( :هونهر هاوشێوهی ئهو شتهی ه ك ه له
بهرامبهر مهرگ رادهوهستێت ).لهم گرت ه سهرهنجڕاكێشهدا،

نهك تهنیا هونهری میزۆگۆشی رووبهڕووی مهرگ دهبێتهوه،
بهڵكو ئێمهش بهم هزره ئاڕاست ه دهك��ات ،ك ه ئهڤینیش له
بهرامبهر مهرگ رادهوهستێت ،ئهمهش جۆرێك ئاوێزانبوونی

نێوان ئهڤین و هونهر دههێنێتهكایهوه ،ئهو پهیوهندییهی به
مانایهك ههمیش ه لهگهڵی ئاشنابووین .ئهوهى من لێرهدا به
(بزه)ی عاشقهكان ل ه قهڵهمیدهدهم (ل ه نائامادهیی وشهیهكی
باشرت) ههلومهرجێكی فهلسهفییه .بۆچی؟ بههۆی ئهوهى كه
ئێم ه جارێكی تر رووبهڕووی شتێكی ب هراوردنهكراو دهبینهوه_
پهیوهندییهكی بێ پهیوهندی .ل ه نێوان رووداوی ئهڤین (گۆڕانی
بوون) و رێسای ئاسایی ژیان (یاسای شا ،یاسای هاوسهرگیری و
فه دەتوانێت
 )....هیچ پێودانگێكی هاوبهش نییه ،كهوات ه فهلسه 
فه پێامندهڵێت ك ه (دهبێت بیر
چ شتێكامن پێ بڵێت؟ فهلسه 
لەڕووداو بكهینهوه) .ئێم ه دەبێت لهبارهى ئهم ئاورتهیهوه
بیربكهینهوه .دەبێت بزانین ك ه لهبارهى ئهوهى رێورهسم
و ئاسایی نیی ه دهدوێین .ئێم ه دەبێت بیر له گۆڕانی ژیان
بكهینهوه.
فهلسهفه له ئێستادا
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ههنووكه دهتوانین ئهركهكانی فهلسهفه به سهرنجدان
له ههلومهرجه باسكراوهكان كۆبهند بكهین:
یهكهم :رۆشنایی خستنهسهر ههڵبژاردنه بنهڕەتییهكانی
بیركردنهوه .بهو چهشنهی كه ئاڵتۆسێر دهیتوانی بیڵێت ،له
ساتی كۆتاییدا ههڵبژاردنێكی لهم چهشنه ههمیش ه كاروباری
پڕبهرژەوهندی و بهدهر له بهرژهوهندییه.
دووهم :رۆشنایی خستن ه سهر مهودای نێوان بیركردنهوه
و دهسهاڵت ،نێوان راستییهكان و دهوڵهت ،ههڵسهنگاندنی
ئهم مهودایه ،زانینی ئهوهى ئهم مهودای ه شایهنی تێپهڕبوونه
یان نا.
سێیهم :رۆشنایی خستنه سهر بههای ئاوارتهthe( .
 )value of exceptionئاشكراكردنی بههای رووداو و مهودا،
ئهنجامی ئهمانه له بهرامبهرێتیی بهردهوامی ژیان و پارێزگاری
كۆمهاڵیهتییدا.
ئهمانه (النیكهم ئهگهر فهلسهفه دهیهوێت له ژیامناندا
شوێنگهیهكی ئ�هوت��ۆی ههبێت) سێ ئهركی سهرهكی
فهلسهفهن :ههڵبژاردن ،دابڕان و ئاوارته.
پێگهیهكی بااڵتر له بوارێكی زانكۆیی .له ئاستێكی
قووڵرت ،دهتوانین بڵێین فهلسهفه ،له كاتی رووبهڕووبونهوهی
ههلومهرجه ج��ی��اوازهك��ان ،له ههوڵی رێكخستنی سێ
ههلومهرجی جیاوازدایه :پهیوهندی نێوان ههڵبژاردن ،مهودا
و ئاورته .بانگهشهی من ئهمهیه ،تێگهیشتنێكی فهلسهفی،
بهههمان ئهو مانایهی كه دۆڵۆز لێیدهدو،ا وهك داهێنان یان
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ئافراندنێك وایه ،ههمان ئهو شتهیه كه بهردهوام پرسێكی
پهیوهست به ههڵبژاردن (یان بڕیار) ،پرسێكی پهیوهست
به مهودا (یان كهلێن) و پرسێكی پهیوهست یان ئاورت ه (یان
رووداو) بهیهكهوه گرێدهدهن.
قووڵرتین چهمكه فهلسهفییهكان شتێكی وهك ئهمهمان
پێدهڵێن( :ئهگهر دهتهوێت ژیانتان مانایهكی ههبێت ،دهبێت
رووداو پهسهند بكهیت ،دهبێت له دهسهاڵت دووربكهویتهوه،
دهبێت سوربیت لهسهر بڕیارهكانت ).ئهم ه ئهو چیرۆكهیه كه
فهلسهفه له كایه جیاوازهكاندا بهردهوام پێامندهڵێت :بوون له
ههلومهرجی ئاورتهیی ،له رووداودا ،پاراستنی مهودای خۆی
له دهسهاڵت ،قبوڵكردنی ئاكامهكانی بڕیارێك ،ههر چهندهش
كه دوور له زهین و بیركردنهوهمان بن .ئهگهر فهلسهفه
بهمشێوهیه (تهنیا بهمشێوهیه) وهربگیردرێت ،بهڕاستی
ههمان ئهو شتهیه كه له گۆڕانی بوون یارمهتیدهوێت.
له سهردهمی رامبۆوه ،ههموان ئهوه دووب��اره دهكهنهوه
كه (ژیانی راستهقینهی نائاماده) ،بهاڵم فهلسهفه ئهگهر
بهمچهشنه ئهم بیرۆكهیه بینانهكرێت ،كه ژیانی راستهقینه
بوونی ههیه ،كهمرتین بههای لهدهستداوه .بهسهرنجدان له
ههلومهرجه جیاوازهكاندا ،پێویسته بوترێت ژیانی راستهقینه
له ههڵبژاردن ،مهودا و رووداودا ئامادهیی ههیه.
سهرهڕای ئهوهش ،تا ئهو شوێنهی كه به ههلومهرج و
دۆخه جیاوازهكانهوه پهیوهستدهبێت ،لهبارهى ههلومهرجه
ههمهچهشنهكان ،ناشێت لهم واقیعهته بێئاگابین كه ناچارین
فهلسهفه له ئێستادا
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بۆ دهستگهیشنت به هزری ژیانێكی راستهقینه دهست ب ه
ههڵبژاردن بكهین ،ئهم ههڵبژاردنه (بهو چهشنهی پێشرت ومتان)
پشت ئهستووره به پێودانگێكی نهپێوراو .ئهو شتهی كه منوونه
سێ الیهنهكامنان بهیهكهوه پهیوهستدهكات ،ئهو واقیعهتهیه
كه ئهوانه له دهوری پهیوهندی نێوان وشه ناههماههنگهكان
گردبوونهتهوه :كالیكلیس و سوكرات ،سهرباز ه رۆمییهكه و
ئهرخهمیدس ،ئهو دوو ئاشقه و كۆمهڵگاكانیان.
پهیوهندی فهلسهفیی لهگهڵ ههلومهرجدا ،پهیوهندیهكی
نهكرده دێنێتهكایهوه ،كه شێوهی چیرۆكێك به خۆیهوه
دهگرێت :ئێمه لهبارهى وتووێژی نێوان كالیكلس و سوكرات،
لهبارهى كوشتنی ئهرخهمیدس و چیرۆكی ئاشقانی لهخاچدراو
شتێكامن باسكرد ،ب�هم چهشنه ،گ��وێ له چیرۆكهكانی
پهیوهندییهك دهگرین .ئهم چیرۆكانه ئهوه دهخهنهڕوو كه ئهم
پهیوهندییه پهیوهندییهك نییه ،بهڵكو نهرێنیی پهیوهندیهكەیە.
ئهوان دواجار چهندان چیرۆكن له بارهی داب�ڕان_ دابڕان
له كۆتوبهنده رسوشتی و كۆمهاڵیهتییهكان .وێڕای ئهوهش
بهڵگهنهویسته كه بۆ گێڕانهوهی مهودایهك ،سهرهتا پێویسته
پهیوهندییهك بگێڕدرێتهوه ،بهاڵم له كۆتاییدا_ بهو چهشنهی
كه دهبیرنێت_ چیرۆك ،چیرۆكی دابڕانێكه .مرۆڤ دهبێت له
نێوان كالیكلس و سوكرات یهكێكیان ههڵبژێرێت .دهبێت له
یهكێك لهم دوو كهسه بهشێوهیهكی رهها داببڕێت .بهمجۆره،
ئهگهر ئهرخهمیدس ههڵدهبژێری ،ئیرت ناتوانیت رووبكهیته
مارسیلۆس ،بهو چهشنهی كه ئاشقهكان تا كۆتایی رێگەكهیان
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پێكهوه بوون ،ئیرت ههرگیز ناتوانیت ل ه ریزی بهرگریكاران له
رێسای ژیانی هاوسهرگیردا بیت.
بهم چهشنه ،دەشێت بڵێین فهلسهفه بریتیی نییه له
هزرێكی پهیوهست بهوهی ههیه ،بهڵكو بیركردنهوهیهكه
لهبارهى ئهو شتهی نییه ،نهك لهبارهى پهیامنهكان ،بهڵكو
لهبارهى تێكشاندنی پهیامنهكان .فهلسهف ه بریتییه له
بیركردنهوهیهكی پهیوهستدار سهبارهت بهو پهیوهندییهی كه
پهیوهندی نییه.
ئ �هو س��ات�هی ئهفالتون وت��ب��ووی فهلسهف ه جۆرێك
بێداربوونهوهیه ،ئهو به ت �هواوی ئاگاداربوو ل��ەوەی كه
بێداربوون به مانای دابڕانێكی دژوار له خهونه .الی ئهفالتون
بۆ ههمیشه ،فهلسهفه رامكردنی بیركردنهوهی ه لهڕووی ئهو
شتهی ،كه خهونهكانی بیركردنهوه تێكهڵ و پێكهڵدهكات،
بهم چهشنه ،دەشێت ئهوه پهسهندبكهین ،كه ههموو كاتێک
پهیوهندییهكی پارادۆكسیاڵ له ئارادایه ،وات ه پهیوهندییهك كه
پهیوهندی نییه (ههلومهرجێكی دابڕان) ئهوكات فهلسهفه
دەتوانێت بێتهكایهوه.
من پێداگری لهسهر ئهم خاڵه دهكهم :بوونی فهلسهفه
نهك بهم هۆیهی ك ه شتێك له ئارادایه ،فهلسهف ه تێڕامان
نییه لهبارهى ههموو شتێك (جا ههر شتێك بێت) .فهلسهفه
ههی ه و دەتوانێت ههبێت ،ل�هب�هرئ�هوهى پهیوهندییه
پارادۆكسیكاڵهكان ،دابڕانهكان ،بڕیارهكان ،مهوداكان و
رووداوهكان ههن.
فهلسهفه له ئێستادا
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لهگهڵ ئهو منوونانهی كه ئیرت وهك مهرگی ئهرخهمیدس
له چوارچێوهی ئهفسانهكان لهقهڵهمنادرێن ،یان چهند
كهسایهتییهكهی ئهدهبی وهك كالیكلس نین ،یان وهك ئاشقه
یابانییهكان لهچوارچێوهی فیلمه شاعیرانهییهكاندا نین،
دهتوانین لهسهر ئهو بانگهشانهی كه ومتان روونكردنهوهی
پرت بخهینهڕوو .رێگه بدهن ههندێک منوونهی باش و سادهی
پهیوهست به دۆخی ئێستاتان بۆ بهێنمهوه .منوونهیهكی
نهرێنی و منوونهیهكی ئهرێنی.
منوونهی نهرێنی من ساده و ساكاره .ئهم منوونهیه لهم
بارهیهوهیه ،كه بۆچی فهیلهسوفهكان بهشێوهیهكی گشتی
لهبارهى پاڵێوراوهكانی ههڵبژاردن هیچ كارێكی بهرچاو،
هیچ قسهیهكی تایبهتییان له ههگبهدا نییه .ئهو كاتهی
كه رووب���هرووی پاڵێوراوهكانی ههڵبژاردن له سیستمی
پارلهمانی دهبنهوه (ئهگهر ههلومهرجێكی ئاسایی سیستهمی
پارلهمانی لهبهرچاوبگریت) بهڕاستی ناتوانن هیچ پێوهرهیهك
بخهنەڕوو ،كه دهستتێوهردانی فهلسهفه ئاراستهبكات،
رهوایهتی پێ ببخهشێت .سهیربكه  ...من ناڵێم نابێت بهم
ههلومهرجه پهیوهستبێت ،بهڵكو تهنیا ئهمه دهڵێم كه هیچ
كهس ناتوانێت ب ه شێوهیهكی فهلسهفی خهریكی چهند
ههلومهرجێكی لهمچهشنه بن .ئهو ساتهی كه فهیلهسوفێك
بۆچوونهكهی لهبارهى چهند پرسێكی لهم چهشنه دهخاتەڕوو،
(لهو كاتهدا) هاوواڵتییهكی ئاساییه ،نهك هیچ شتێكی تر.
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قسهكانی لهبارهى ههماههنگی فهلسهفی واقیعی نییه.
لهبهرئهوهى ئهمچهشنه پرسانه بهم جۆرهن؟ به هۆی ئهوهى
كه ل ه سیستهمی پارلهمان رێوڕهسم ،ل ه ئهرك ه ئاساییهكهیدا،
زۆرینه و ئۆپۆزسیۆن بهیهك بهراورددهكرێن .بهڕوونی له
نێوان گرووپی زۆرینه و ئۆپۆزسیۆن پێوهرێكی هاوبهش ههیه،
كه بهم مانایهیه لهنێوان ئهم ههلومهرجهدا ،پهیوهندییه
پارادۆكسیكاڵییهكانت لهدهستداوه .گومانی تێدا نییه كه
لەنێوان ههردوو گرووپدا چهندان جیاوازی ههیه ،بهاڵم ئهم
جیاوازییانه نابنه هۆی پهیوهندییهكی پارادۆكسیكاڵ ،بهڵكو
بهپێچهوانهوه پهیوهندییهكی ئاسایی و یاسایی دێنێتهكایهوه.
ههموان به ئاسانی لهمه تێگهیشنت ،كه درهنگ یان زوو
ئۆپۆزسیۆن شوێنی زۆرینه دهگرێتهوه (ئهمه ههمان ئهو شتهیه
كه به (دهستاودهستكردنی دیموكراتییانه) باسدهكرێت .له
راستیدا بۆ پارلهمانتاریزم پێویسته ل ه نێوان ئهو دوو گروپهدا
شێوهیهكی هاوبهش ههبێت ،لهبهرئهوهى ئهگهر شێوه و
پێوهرێكی هاوبهشی نهبێت ،ئهوكات ناتوانێت پاڵێوراوێك
بخاته جێی پاڵێوراوێكی تر .ئهمه دهبێته هۆی ئهوهى
ئهدهبیات و وشهكان لهگهڵ یهكرت شایهنی بهراوردكردن بن ،تا
ئهو شوێنهی كه لهگهڵ یهكرت بهراورددهكرێن ،ههلومهرجێكی
پشتئهستور ب ه ئاورتهیهكی رادیكاڵت نییه.
خاڵێكی تر ئهوهیه كه ههڵبژاردنێكی رادیكاڵت لهدهستدا
نییه :بڕیارهكهتان بهوچهشنهی كه خۆشت دهزانیت،
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بڕیاری نێوان جیاوازییه زۆر ورد و جیاوازییه الوهكییهكانه.
ههڵبژاردنهكان زۆرجار لهالیهن گروپێكی بچووك له كهسه
لهڕێالدهر (و دوودڵهكان) بهڕێوه دهبردرێت ،كه بیروڕای
جێگیر و فۆڕمگرتویان نییه_ ئهو كهسانهی كه پاپهندبوونی
حهقیقیان ههیه ،ت��اوهك��و بلۆكه سیاسییه جێگیرهكان
پێكبهێنن ،بهاڵم گروپێكی بچووك له خهڵكیش ههن ،كه
به «گروپی ناوهڕاست» له قهڵهمدهدرێن ،سهردهمانێک
ب �هرهو ئاراستهیهك دهبزوێن و سهردهمانێكی تر بهرهو
الیهنی بهرامبهر .لێرهدا دهبینیت كه بۆچی بڕیاری گروپێك
كه تایبتمهندییه سهرهكییهكهی دوودڵییه ،بڕیارێكی زۆر
تایبهته .ئهم بڕیاره لهالیهن كهسانی یهكالییكهرهوه نادرێت،
بهڵكو بڕیاری كهسانی دوودڵ�ه ،ههمان ئهو كهسانهی كه
بڕیاریان ن �هداوه ،تهنیا بهگوێرهی دهرفهت ه خێراكان یان
چهند هۆیهك كه ساتهكانی كۆتایی بڕیاردهدهن .بهمچهشنه
ئهركی ههڵبژاردن له مانا بهرباڵو و واقیعییهكهی زاڵه .لێرهدا
نزیكایهتی و خزمایهتی زاڵه نهك م�هودا .ههڵبژاردنهكان
كهلێن درووستناكهن ،خودی رێسا و ههلومهرجی بهدیهاتوی
رێسا درووستدهكهن .دواجار گریامنهی رووداوێكی حهقیقیت
لهدهستچووه ،وا ههستناكهیت الیهنی ئاورتهیهكت گرتووه،
لهبهرئهوهى لهبهرامبهردا ،ئامادهیی و ئهركی ئاسایی
دامهزراوهكه ههستپێناكهیت .ئهوهش روونه كه لهنێوان
دام���هزراوه و ئ��اورت�هدا گرژییهكی بنهڕهتی ههیه .لهم
رووهوهیه كه پرسهكه وهك ههڵبژاردنهكان بۆ فهیلهسوف
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پرسێكی جۆریی پهیوهست به دهنگدان و بڕوای ه كه دەشێت
بڵێین پهیوهندی به كاروباری بهراوردنهكراو ،ههڵبژاردنی
رادیكاڵ ،ناوبڕ یان ئاورته نییه .له پێگهی دیاردهیهكی
پهیوهست به دهنگدان و بڕوا ،ههڵبژاردنهكان هیچ نیشانه
و هێامیهكی له ئافراندنی پرسه نوێیهكاندا نییه ،بهاڵم منوونه
ئهرێنییهكهم ئاماژەیه به گرنگی دهستوهردان ل ه پهیوهندی به
جهنگی ئهمەریكا له عێراقدا .له پرسی جهنگی ئهمەریكا دژی
عێراق ،به پێچهوانهوهی ههڵبژاردنه پارلهمانییهكان ،ههموو
پێوهرهكامنان (لهبارهى ههلومهرجێكی فهلسهفی) لهگهڵ
یهكرت كۆكراونهتهوه.
یهكهم :لێرهدا له مانا ساد ه و ساكارییهكهیدا ،سهروكارمان
لهگهڵ شتێكی بهراوردنهكراودا ههیه :لەنێوان دهسهاڵتی
ئهمەریكا له الیهك ،دهوڵهتی عێراق لهالیهكەی ترەوە هیچ
شێوه و پێوهرێكی هاوبهش نییه .ئهم جهنگ ه وهك جهنگی
فهرهنسا و ئهڵامنیا له جهنگی جیهانی یهكهم له سااڵنی
1918-1914دا نییه .لهو جهنگهدا ،له نێوان فهرهنسا و ئهڵامنیا
پێوهرێكی هاوبهش ههبوو ،رێك بهم هۆیه بوو ،كه شاهیدی
جهنگی جیهانی بووین ،بهاڵم له نێوان ویالیهت ه یهكگرتووهكان
و عێراقدا ،هیچ چهشنه شێوهیهكی هاوبهش نییه .ئهم نهبوونی
شێوه هاوبهشه وهك ئهو شته وایه كه رووداوی «چهكه
كۆمهڵكوژهكان» تا ئهو رادهیه گرنگی پێدرابوو .پڕوپاگهندهی
ئهمەریكی و بهریتانی به هۆی خستنهرباسی پرسهك ه لهبارهى
چهكه كۆمهڵكوژەكان له عێراق له ههوڵی ئهوهدابوون،
فهلسهفه له ئێستادا
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تاوهكو خهڵك رازی بكهن كه لهم نێوانهدا شێوه و پێوهرێكی
هاوبهش له نێوان ههردوو الی جهنگدا ههیه .ئهگهر سهدام
حوسێن چهكی ئهتۆمیی ،كیمیایی و بیۆلۆژیكیی ههبوایه،
ئهوكات دهیانتوانی رهوایهتی به هێرشربدنی خۆیان بۆ عێراق
بدهن ئهویش بهگوێرهی ههبوونی شێوهیهكی هاوبهش له
نێوان دهسهاڵتی خۆیان و دهسهاڵتی عێراق ،لهم دۆخهدا،
ئێمه شاهیدی هێرشی وزهی زۆر بههێز نهبووین بهرامبهر
وزهیهكی زۆر الواز ،بهڵكو سهروكارمان لهگهڵ بهرگری رهوا
لهبهرامبهر ههڕەشهی پێوراودا ههبوو .ئهم واقیعهتهی كه له
عێراقدا ،هیچ جۆره چهكێكی كۆمهڵكوژ بوونی نییه ،ئهوهى
كه ههموو پێشرت دهیانزانی ئاشكراتربوو :لهم پرسهدا هیچ
شێوهیهكی هاوبهش نهبوو.
دووهم :ل �هم ب��اب�هت�هدا ل�هگ�هڵ پێویستیی رهه��ای
ههڵبژاردنێك دایت .لهم ههلومهرجهدا ،بهڕاستی دیار نییه
كه چۆن دەشێت نه نهیار و نه یاری جهنگ بوون .ههر به
هۆی ئهم ههڵبژاردنهوهیه ك ه خۆپیشاندان و ناڕەزایی دژی
ئهم جهنگه هێنده بهرفراوان بووه.
س��ێ��ی�هم :ل �ه دهس����هاڵت دووری����ت :خۆپیشاندانه
جهماوهرییهكان دژی جهنگ كهلێنێكی سوبێكتیڤی گرنگی
به سهرهنجدان له دهسهاڵتی ههژموونی ئهمەریكا هێنایه
كایهوه.
چ��وارهم :ئێم ه شاهیدی دهركهوتنی ههلومهرجێكی
تازهین كه له تهك زۆرێک له شتهكانی تر ،به هۆی بایهخی
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ئهم خۆپیشاندان و گردبوونهوانه دهستنیشان دهكرێت،
ب��هاڵم س���هرهڕای ئ���هوهش ،توانا تازهكانی تێگهیشنت و
كاركردنی هاوبهش لهنێوان فهرهنسا و ئهڵامنیا ئهدگاری ئهم
ههلومهرجهیه.
دواجار ،به سهرهنجدان لهوهى روویداوه ،دهبێت پێش
ههر شتێك بپرسیت« :ئاخۆ پهیوهندییهك ههیه ،كه پهیوهندی
نهبێت؟ ئاخۆ توخمه بهراوردنهكراوهكان له ئارادایه؟» ئهگهر
وهاڵمهكه ئهرێنییه دهبێت ئاكامهكانی دابڕێژی :لێرهدا
ههڵبژاردنێك ،مهودایهك و ئاورتهیهك ههیه ،بهگوێرهی
ئهم بنهمایهیه كه دەشێت له لێكۆڵینهوهی بۆچوونهوه بۆ
ههلومهرجێكی فهلسهفیی تێپهر ببێت .لهم ههلومهرجهدا،
دهتوانین مانا به پهیامنی فهلسهفی بدهین .ئهم پهیامنه به
سودوهرگرتن له پێوهره فهلسهفییهكاندا ،بۆچوونێكی پتهوی
تایبهتی خۆی له سنوری فهلسهفهدا دهئافرێنێت.
1
من پێداگیرییهكی زۆر لهسهر تاكایهتیی ()singularity
پهیامنی فهلسهفی دهكهمهوه .فهلسهفه دهبێت بهشێوهیهكی
رهها له سیاسهت جیابكرێتهوه .ههڵبهت ههندێک پهیامنی
سیاسی ههن ،كه به هۆی فهلسهفهوه رووندهبنهوه ،یان
تهنانهت ،دهبێت بوترێت ،ئهوه فهلسهفهیه كه زهرورهتیان
 -1مەبەست له تاكایەتیی ( )indiviualنییه ،بەڵكو بەهۆی نەبوونی
وشەیەكی پـڕ به پێستی سینگوالرێتی ،بۆیه بەناچاری وشەی تاكایەتییامن
بۆ به گونجاو زانیوه ،هەرچەنده وشەگەلی وەك تاقەنه و تاقەنەییش
بوونی هەیه ،كه لەگەڵ ماناكاىن دۆخی سینگوالرێتیدا نایەیتەوه.
فهلسهفه له ئێستادا
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جڵهوگیردهكات ،ب�هاڵم فهلسهفه و سیاسهت بهتهواوی
لهیهكرت جیاوازن .ئامانجی سیاسهت گۆڕینی ههلومهرجه
جهمعییهكانه ،له كاتێكدا فهلسهفه ل ه ههوڵی خستنهڕووی
پرسه تازهكانه بۆ ههمووان ،گ��وزارهی جیاوازی فهلسهفه
و سیاسهت له پهیوهست به پرسه فهلسهفیی ه تازهكان ،له
ب �هراورد بهو فۆرمهی دادوهری ،كه له ملمالنێی سیاسیی
راستهوخۆدا بهكاریدههێنین ،فۆرمێكی ت�هواو جیاواز له
دادوهری دهخوڵقێنێت.
ههڵبهت فهلسهف ه دهتوانێت بهگوێرهی نیشانه سیاسییهكان
كاربكات ،پرسهكان ب ه سودوهرگرتن لهم نیشانانه بخوڵقێنێت،
بهاڵم ئهمه بهو مانایه نییه ،كه ئهم دووان ه دهتوانن لهگهڵ
یهك تێكهڵبكرێن ،بهڵكو بهو مانایه دهگهن ،كه له ساتهوهختی
تایبهتدا هەندێک ههلومهرج دهتوانن بۆ سیاسهت زۆر
گرنگ بن ،بهاڵم بۆ فهلسهفه بێ بایهخ بن ،به پێچهوانەشەوه
بهم هۆیه ،ههندێک كات پهیامنی فهلسهفی دهتوانێت
زۆر نەرێنی ،تهنانهت پهیپێنهبراو بێت ه بهرچاو .پهیامنی
راستهقینهی فهلسهفی (لهو جۆرهی كه شایهنی بهراوردكردن
نییه ،به ههڵبژاردنی بیركردنهوه لهقهڵهمدهدرێت) ئاورته
دههێنێته سهر شانۆ ،مهوداكان دهخوڵقێنێت ،بهتایبهت له
فۆرمه ههمهچهشنهكانی دهسهاڵت دووردهكهوێتهوه ،ئهمهش
خۆی پهیامنێكی غهریب و نەرێنییه.
دهقێكی زۆر سهرنجڕاكێشی ئهفالتون لهم بارهیهوه
ههیه ،كه دهتوانیت له كۆتایی كتێبی نۆیهمی نامهی
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كۆماردا بیدۆزیتهوه .بەو چهشنهی كه دهزانیت ،ل ه كۆماردا
ئهفالتون جۆرێك یۆتۆپیای سیاسیی داڕشتووه ،بهم چهشنه،
رهنگه بهمجۆره خهیاڵ بكهین كه لهم نامهیهدا فهلسهفه و
سیاسهت زۆر له یهكهوه نزیكن .له كۆتایی بهشی نۆیهمدا،
سوكرات خهریكی قسهكردن و وت��ووێ��ژە لهگهڵ چهند
گهنجێك كه ههندێک لهوانه پێیدهڵێن« :ئهم چیرۆكهی تۆ
زۆر سهرهنجڕاكیشه ،بهاڵم له هیچ شوێنێكدا پهیوهست
نابێت به واقیعیهتهوه ».ئهمه واته رهخنهی یۆتۆپیا ،لهو
سهردهمهشدا بوونی ههبووه ،ههروهها دیسان به سوكرات
دهڵێن« :كۆمارهكهی تۆ له هیچ شوێنێكدا نایهتهدی ».سوكرات
وهاڵمدهداتهوه« :بهاڵم دەشێت به ههر شێوهیهك بێت له
شوێنێكی تر ،له دهرهوهی واڵتهكهمان ،بێتهكایهوه ».به
دهربڕینێكی تر ،دهڵێت یۆتۆپیا له شوێنێكی دهرهوهی كۆمهڵگە
دێته كایهوه ،الیهنهكان نامۆ و بێهوادهبن .به دیدی من ،ئهمه
زۆر گرنگه كه پهیبهوهبهریت پهیامنێكی فهلسهفیی راستهقینه
له ههلومهرجه جیاوازهكاندا جۆرێک غهریبی دهئافرێنێت،
بهشێوهیهكی گشتی ،به شتێكی دهرهكی لهقهڵهم دهدرێت.
ئهو كاتهی كه ئهم پهیامنه به شێوهیهكی ئاسایی دهربكهوێت
(سهردهمانێك كه ئهم غهریبییهی نهبێت ،ل ه پارادۆكسدا نوقم
نهبێت) ئهوكات ئیرت نهك پهیامنێكی فهلسهفی راستهقینه،
بهڵكو پهیامنێكی سیاسی و پهیامنێكی ئایدۆلۆژیكی ،یان پرت
له پهیامنێكی هاوواڵتی نابێت .پهیامنی فهلسهفی به غهریبییه
ناوهكییهكهی دهستنیشاندهكرێت.
فهلسهفه له ئێستادا
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ئ��هم وت��وێ��ژە ،شیعرێكی بیر هێنامهوه ك � ه زۆرم
خۆشدهوێت .شیعری شاعیرێكی فهرهنسییه ،سهن ژوون
پرس_شیعرێكی حهماسی و بێهاوشێوه به ناوی Anabasis2
له كۆتای بهشی پێنجهمی ئهم شیعرهدا هاتووه :بێگانه،
داپۆرشاوه به بۆچوونی ناوازهی خۆی ،وهك یارانێكی زۆر له
رێگەكانی بێدهنگیدا دهدۆزێتهوه .ئهمه بێگومان پێناسهیهكه
له پهیامنی فهلسهفیی .فهیلهسوف ههمیشه بێگانهیهكه له
داپۆرشاوێك له بۆچوونه ناوازهكانی خۆی.
ئهمه بهو مانایهیه كه ئهو بیر و پرسه تازهكان دهخاتهڕوو،
دهیخاته پێشڕهوی ههموویان .ئهو «هێنده یارانێكی
زۆر له رێگەكانی بێدهنگی دهدۆزێ��ت �هوه» ،وات�ه توانای
سهرهنجڕاكیشانی ژمارهیهكی زۆری خهڵكه بۆ ئهم پرسه
تازانه ،لهبهرئهوهى وایان لێدهكات كه بڕوابكهن ئهم پرسانه
یونیڤێرساڵن .خاڵه گرنگهكه ئهمهیه ،ئهو كهسانهی گوێ له
گوتاری فهیلهسوف دهگرن ،به هۆی «بێدهنگی بۆچوونهوه»
لهگهڵی هاوڕابوونه ،نهك بههۆی «رهوانبێژی گوتارهوه».
بهو چهشنهی كه دهیبینیت ،ئهم وێناكردن ه ل ه بێگانه ،كه
به هزره تازهكانی دۆستانێك بۆ خۆی دهدۆزێتهوه ،زۆرجار
دۆستانی بێدهنگ به تهواوی ئهم بۆچوونهیان ههیه كه لهم
نێوانهدا چهند پرسێكی یونیڤێرساڵ له ئارادایه ،ئهو پرسانهی
كه گوێدێرهكانی ههموو مرۆڤایهتیین_ بێ هیچ ههاڵوێردرێك.
بهم هۆیه دەمەوێت بۆچوونێكی پێویست بۆ ئهم
 -2لهشكركێشییهكی ناسهركهوتووی كۆرۆشی بچووك له سااڵنی 401-400پ .ز.
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تێڕامانه لهبارهى پهیامنی فهلسهفی زیاد بكهم :تیۆری
یونیڤێرساڵیتی (گهردوونگهرایی) .دهزانین فهیلهسوف
خۆی دواجار له ژێر پرهنسیپه گشتییهكانی پهیوهست به
پێگهیهكی پارادۆكسیكاڵ دهزانێت .ئهم یونیڤێرساڵیتییه
له خۆگری چییه؟ ئهم پرسیاره به ههشت تێز لهبارهى
یونیڤێرساڵ وهاڵم��دهدهم��هوه .رێگهم پێبدهن كهمێک
هونهریرت و روونرت درێژە به قسهكانم بدهم .ئهوهى له
درێژەدا بۆتانی دهخهمەڕوو ،شتێكی وهك پوختهیهكه له
فهلسهفهی من .ههڵبهت هیچ كهس ناتوانێت چاوهڕوان
بێت ،پوختهی فهلسهفهیهك بهم سادهییه وهك كورتهی
ههواڵه وهرزشییهكان بێت! تهنانهت ئهگهر فهلسهفه ،بهو
چهشنهی كه كانت دهیڵێت ،كۆمباته (3)combatو بهم
چهشنه ،وهرزشێكه .ئهوهى له درێژەدا باسیدهكهم ،خاڵ به
خاڵ ،پێناسهی منه له یونیڤێرساڵ.
تێزی ی��ەك��ەم :ب��ی��رك��ردن��ەوە ،ئامڕازێكی گونجاوی
یونیڤێرساڵە
مهبهستم له «بیركردنهوه» سوبێكته ،تا ئهو كاتهی
كه لەڕێگهی پرۆسهیهكهوه ههڵدههێنجرێت و گشتێتی
مهعریفهی ب��وون تێكدهشكێنێت ،ی��ان ب �هو چهشنهی
الكان دهڵێت تا ئهو كاتهی سوبێكت كونێك له مهعریفه
بێنێتهكایهوه.
 -3جۆر ه وهرزشێك ه له نێوان دوو كهس یان زیاتر ئهنجامدهدهرێ.
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چهند تێبینیهك
ئهلف :مهبهست له بیركردنهو ه ئامڕازێكی گونجاوی
یونیڤێرساڵه ،بهو مانایهیه كه هیچ شتێكی نییه به شێوهی
ئۆبێكت ،یان شیرازهیهكی ئۆبێكتیڤ دهربكهوێت .یونیڤێرساڵ
له بنهڕهتدا «نائۆبێكتیڤه» .یونیڤێرساڵ تهنیا لهڕێگهی
بهرههمهێنان(یان بهرههمهێنانهوه)ی رهوت��ی بیركردنهوه
ئ �هزم��وون دهك��رێ��ت .ئ �هم رهوت���هش دۆخێكی سوبێكتیڤ
دروستدهكات (یان نۆژەندهكاتهوه) .لهم بارهیهوه دوو منوونهی
جۆریم (تیپیكاڵی) لهبهردهسته  :منوونهی یهكهمیان بریتییه
لهوهى كه یونیڤێرساڵێتی پرسێكی مامتاتیكییه تهنیا بههۆی
داهێنان ،یان بهرههمهێنانهوهی كاریگهریهكهی سهملاندنهوه
ئهزمووندهكرێت .منوونهی دووهمیان یونیڤێرساڵێتی واقیعی له
گوزارهیهكی سیاسییشدا ،تهنیا لەڕێگهی كردهیهكی كێبهركێییانه
كه پراكتیكی دهكات ،دەشێت ئهزموون بكرێت.
ب :بیركردنهوه وهك سوبێكتی بیركردنهوه ،لهڕێگهی
پرۆسهیهكهوه ههڵدههێنجرێت ،ئهم ه بهو مانایهیه كه
یونیڤێرساڵ بههیچ شێوهیهك ئهنجامی پێكهاتن یان
بیناكردنێكی ترانسێندنتاڵ (متعالی) نییه ،ك ه سوبێكتێكی
بیناكراو گریامنە دهكات .لهبهرامبهردا كرانهوه و توانایی
یونیڤێرساڵ ،خۆی پێشمهرجی بوونی سوبێكتێكی بیركردنهوهیه
له ئاستی لۆكاڵییدا .سوبێكت وهك بیركردنهوه له خاڵێكی
تایبهت له گۆشهیهك ،كه لهرێگهیهو ه ههڵدههێنجرێت،
گهمارۆدهدرێت .یونیڤێرساڵ ئهو شتهی ه كه ههم خاڵهكانی
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خۆی وهك سوبێكتی بیركردنهوه دهستنیشاندهكات ،ههم
كۆكردنهوه یان باسكردنی شاراوه و واقیعی ئهم خاڵه .بهم
چهشنه ،دیالێكتیكی سهرهكیی بهكارهاتوو له یونیڤێرساڵدا،
دیالێكتیكی لۆكاڵی وهك سوبێكت و دیالێكتیكی گڵۆباڵ وهك
شێوهكی ناكۆتایه .ئهمه دیالێكتیكی خودی بیركردنهوهیه.
له ئاكامدا ،یونیڤێرساڵێتی گوزارهیی (زنجیرهی ژمارهكانی
یهكهم بێ سنوره) بهم هۆیهیه كه ئێمه ڕوومانكردۆته
دووبارهكردنهوه ،یان دۆزینهوهی هۆیهكی بێهاوتا لهڕووی
رهههندی بیركردنهوه بۆ ئهم پرسه .له سهردهمی گریكهوه
تا ههنووكه تیۆری ژم��ارهك��ان هاوشان ب ه ئیگزۆماتیكی
( )axiomaticژێرخانهكهی پارێزراوه .ب ه دهربڕینێكی تر،
یونیڤێرساڵێتی گوزارهیهكی پراكتیكی «مافی كرێكارانی
پهنابهری نایاسایی له واڵتێكدا دهبێت ل��ەالی�هن ئهو
واڵت��هوه به فهرمی بنارسێت» ،له ت��هواوی چهشنهكانی
ههنگاوه كێبەركێكارهكاندا شاردراوهتهوه كه له رێگهیانهوه
سوبێكتیڤیی سیاسیی ( )political subjectivityچاالكانه
دروستدهبێت ،ههر بهم چهشنهیه ،له پرۆسهی جیهانیی
سیاسهتێكدا ،بهگوێرهی ئهوهى لهبارهى دهوڵهت و بڕیارهكان،
رێسا و یاساكانییهوه وهسفدهكات.
جیم :پرۆسهی یونیڤێرساڵ یان حهقیقهت (لەڕاستیدا
ههردووكیان یهك شنت) پهیوهندییهكی الوهكییان لهگهڵ
ههموو بواره ههمهجۆرهكانی مهعریفهدا ههیه ،ئهمه بهو
مانایهیه كه یونیڤێرساڵ ههمیش ه پرت ل�هوهى بونیادێكی
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وهسفكراوی ههبێت ،دهركهوتنێكی نهژمێردراوه .به زمان
و دهربڕینێكی تر ،پێموایه حهقیقهتێك بهرامبهر مهعریفه
تێنهپهڕە ،تهنانهت له بنهڕەتدا ناوهڕۆكێكی نهنارساوه .كاتێک
حهقیقهت وهك ناهوشیاریان ه پێناس ه دهكهین ،ئهمهش
رێگهیهكی تره بۆ روونكردنهوهی مهبهستهكهم.
ه �هم��وو ئ���هوهى ل �ه م�هع��ری��ف�هدا ب �هه��ۆی گ���وزاره
وهسفییهكانهو ه ( )descriptive predicatesشایهنی
ناسین بێت ب ه تایبهتێتی ( )particularله قهڵهمی دهدهم،
بهاڵم ههموو ئ�هوهى وهك شێوهیهكی باو له پێگهیهكدا
شایهنی دهستنیشانكردنه ،بهاڵم له فۆرمی هیچ چهشنه
وهسفێكی بهڵگهیی ناگونجێت ،بهتاكایهتی ( )singularله
قهڵهمیدهدهم .بهمچهشنه ،تایبهمتهندییه كولتورییهكانی ههر
دانیشتوانێك به تایبهتێتی ل ه قهڵهمدهدرێت ،بهاڵم ههموو
ئهوهى بهدرهوشانهوهی ئهم تایبهمتهندییان ه و دووركهوتنهوه
له ههر چهشنه وهسفكردنێكی باو ،بهشێوهیهكی یونیڤێرساڵ
سوبێكتێكی بیركردنهوه به تاكایهتی لهقهڵهمدهدرێت.
تێزی دووەم :هەموو یونیڤێرساڵێك
تاك و تەنیایە ،یان تاكایهتییه
دەرب�����ارەی تایبهتێتی ،هیچ چەشنە پ��اراس�تن و
ب�هرزك��ردن�هوهی یونیڤێرساڵی گونجاو نییە .ئەم رۆژان��ە
بەشێوەیەكی ئاسایی بانگهشهی ئەوە دەكرێت ،كە تەنیا
كۆپی یونیڤێرساڵ رێزدانانە بۆ تایبهتێتییهكان ،بە بڕوای من،
38

ئاالن بادیۆ & ساڵڤۆی ژیژهك

ئەم تێزە لێكدژە .ئەم لێكدژییە خۆی بە ئامڕازی ئەم واقیعەتە
زەق دەكاتەوە كە هەر چەشنە هەوڵدانێك بۆ بەگشتیكردنی
ئەم تێزە بەردەوام لە بەرامبەر ئەو تایبهتێتییانه رادەوەستێت
كە الیهنگرانی یونیڤێرساڵیتیی فۆرماڵ ههمواری ناكهن،
راستییەكە ئەمەیە كە خودی پاراستنی رێزی تایبهتێتییهكان
پاراستنێكی یونیڤێرساڵه ،لەم شێوەیەدا ،پێویستە لە سەرەتادا
جیاوازی لە نێوان تایبهتێتییه باش و تایبهتێتیی ه خراپەكان
بكەین .بە دەربڕینێكی تر ،دەبێت جۆرێك هیراركییەت لە
ناواخنی گ��وزارە وەسفییەكان بهێرنێتەكایەوە .بۆ منوونە،
دەشێت وا بانگەشە بكرێت ،كە تایبهتێتییهكی كولتوری
(خصوصیه ثقافیه) یان ئاینی ،ئەگەر رێزی بۆ تایبهتێتییهكانی
تر دانهنا ،ئهوا بە تایبهتێتییهكی خراپ لە قەڵەمدەدرێت .بەاڵم
زۆر روونە كە یونیڤێرساڵی فۆرماڵ لە پێشدا لە تایبهتێتیدا
بوونی هەیە .دواجار یونیڤێرساڵیتی رێزدانان بۆ تایبهتێتی
هەر هەمان یونیڤێرساڵیتیی یونیڤێرساڵیتیه(universality of
.)universality
ئەم پێناسەیە لە رادەبەدەر تاوتولۆژیكییە .ئەم الیەنە
هاوشێوەی پرۆتۆكۆڵێكە كە دەیەوێت تایبهتێتیی تایبەتەكان
(بە دەربرینێكی تر ،تایبهتێتییه نەمرەكان) رەش بكاتەوە،
لەبەرئەوەیە گوزارەكانی ئەم تایبهتێتیی ه لە بۆتەی پێكهاتهی
شوناسگهرایانەی خۆبهشكردو ( )self sufficientبەرەو
لهنێوچوون دەبات.
بەم چەشنە ،دەبێت بڵێین هەر یونیڤێرساڵێك خۆی نەك
وەك رێسامهندكردنی تایبهتێتی یان جیاوازییەكان ،بەڵكو وەك
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تاكایهتییهك كە گوزارە شوناسییەكانی كهمیانكردووه ،دەخاتەڕوو،
گەرچی ئەم یونیڤێرساڵێتیی ه خۆی لەڕێگەی گوزارەگهلی لەم
چەشنە دەخاتەڕوو .كهمكردن لە تایبهتێتییهكانهو ه پەیدادەبێت
بهرامبهر گریامنهكردندایه ،ب��ەاڵم ئەگەر تاكایهتی
ك ه ل ه 
دەتوانێت بە هۆی كهمكردنهوه ،بانگهشهی یونیڤێرساڵ بكات،
بەم هۆیەیە كە رۆڵ و كردەی گ��وزارە شوناسگ هراكان ،یان
لۆژیكی ئەو فۆرمانەی مەعریفە كە وەسفی تایبهتێتییهكان
دەكەن ،رێگری بهردهم هەر چەشنە تواناییهكی پێشبینی یان
تێگهیشنت لێیدەبێت.
تێزی سێیەم :هەموو یونیڤێرساڵێك لەڕووداوێكەوە
سەرچاوەدەگرێت ،رووداو بەرامبەر تایبەتێتیی رەوشهكه
ناگۆڕێت.
یهكانگیری و پهیوهندی نێوان یونیڤێرساڵ و رووداو
پرسێكی سهرهكییه .له بنهڕەتدا ،ئ�هو ه روون � ه كه پرسی
یونیڤێرساڵیزمی سیاسی بهتهواوی پشت ئهستوره به رژێمێك
له وهف��اداری یان خیانهت ،ههڵبهت نهك له ب�هردهم ئهم
یان ئهو دۆكرتین و رهوتهدا ،بهڵكو وهفاداری یان بێوهفایی
بهرامبهر رووداوگ �هل��ی وهك شۆڕشی گ �هورهی فهرهنسا،
كۆمۆنی پاریس ،یا ئۆكتۆبهری  ،1917ملمالنێی رزگاریبهخشی
نهتهوهیی ،یان بزوتنهوهی مهی  .1968له ب هرامبهردا،
بۆ رهتكردنهوهی یونیڤێرساڵیزمی سیاسی ،رهتكردنهوهی
سهرباسهكانی ئ��ازادك��ردن ،شتێكی پرت ل ه پڕوپاگهندهی
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كۆنهپهرستیی رووت پێوسته .ئهم الیهنه پێویستی بهو
شتهیه كه دهتوانرێت به ریفیشینیزمی رووداوی (eventual
 )revisionismله قهڵهمبدرێت .بۆ منوونه دەشێت به
ههوڵی فورێت له خستنهڕووی بێهودهیی شۆڕشی فهرهنسادا
بیربكهینهوه ،یان بیر لهو ههوڵه بێ ئهژمارانه بكهینهوه،
كه دهخ��وازن تا مهی  1968به خۆپیشاندانی خوێندكاران
بهرهو ئازادیی ه سێكسییهكان كورت بكهنهوه .ریفیشینیزمی
رووداوی پهیوهندی نێوان یونیڤێرساڵیتی و تاكایهتی دهكاته
ئامانج .به گوتهی ماالرمێ دهبێت بڵێین دهستهواژهی :له
شوێندا هیچ شتێكی جگه له شوێن روونادات ،تهنیا پشت
به روونكردنهوهی رێزمانی و گوزارهیی دهبهستێت ،ههموو
ئهوهى ئۆبێكتیڤ بێت ،ههڵگری بههای یونیڤێرساڵه .دواجار
ئهم پرسه بهم بانگهشهیه ئهنجامدهدرێت ،كه ههموو ئهوهى
له میكانیزمهكان و دهسهاڵتی سهرمایه شوێن پێی خۆی
قایمدهكات ،هاوشان ب ه گرێنتییه دهوڵهتییهكانی ،بهدیهێنهری
بههایهكی یونیڤێرساڵه.
لهم بارهیهوه ،چارهنووسی ئاژەڵی مرۆیی (human
 )animalبه هۆی پهیوهندی نێوان تایبهتێتیی گوزارهیی
و گشتیبوونی یاسا ئاراسته دهكرێت _چارهنوسێكی ئاژەڵ
ئاسایانه .لێرهوه رووداوی الیهنێكی كرداریی له یونیڤێرساڵیزم
دهستپێبكات ،سوبێكتیش له رهوتی ئهم الیهنه دێتهكایهوه ،له
بهستانهوهی پۆزهتیڤیستیی تایبهتێتی و گشتێتی له بهرامبهر
یهكدایه.
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لهمهوه دەشێت ئاماژە به پرسی گرنگی جیاوازیی ه
سێكسواڵییهكان بكرێت .تایبهتێتییه گوزارهییهكان ،كه
پێگهكانی پیاو و ژن له كۆمهڵگەیهكی تایبهت دهخهنەڕوو،
دەشێت بهشێوهیهكی ئهبسرتاكت لێی تێبگهین .پرەنسیپێكی
گشتی شایهن به روونكردنهوه ،دەشێت ئهمه بێت كه ماف،
شوێنهكان ،تایبهمتهندییهكان و هیراركیهتهكانی پهیوهست
بهم پێگانه ،دهبێت پهیڕەوی رێسایهكی یهكسانخوازانهی
ههێنجراو له یاسا بێت .ههموو ئهمانه باش و قهشهنگن،
بهاڵم ناتوانێت زهمینهی هیچ چهشنه یونیڤێرساڵێتیهك
تا ئهو شوێنهی كه دابهشكردنی گ��وزارهی��ی رۆڵەكانی
سێكسواڵێتی خرابێتهڕوو ،فهراههمبكات .بۆ بهدیهاتنی
ئ �هم واقیعه ،دهبێت شاهێدی دهركهوتنی لهخۆڕای
تایبهتێتی رووبهڕووبوونهوهیهك یان راگهیاندنێك بین ،ئهو
راگهیاندنهی كه سوبێكتێك وا لێدهكات كه دهركهوتنی رێك
وهك كهمكردنی ئهزموونهكهی له جیاوازی سێكسواڵییدا.
سوبێكتێكی لهم چهشنه ،به هۆی رووبهڕووبونهوهیهكی
عاشقانه دهخرێته ڕوو ،رووبهڕووبونهوهیهك كه تێیدا
سهنتێزی جیابوونهوهی پێگه به سێكسواڵیتیكراوهكان
روودهدات .بهمچهشنه ،پانتایی عاشقانه تهنیا پانتاییهكی
راستهقینهیه ،كه تێیدا تاكایهتیی یونیڤێرساڵی پهیوهست
به دوو جێندهره (دواج��ار پهیوهست به جیاوازی لهم
چهشنه) رادهگهیهنرێت .لێرهوهیه ئهزمونێكی سوبێكتیڤی
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دابهشنهكراو له جیاوازی رهه��ا روودهدات .ههمووان
دهزان��ن كه وهختی خستنهڕووی پهیوهندی نێوان دوو
جێندهر ،تاكهكان بهردهوام بهرهو چیرۆكه عاشقانییهكان
دهڕۆن ،ئهم راكێشانه نالهباره به رێگرییه جیاوازی و
تایبهتییهكان ،كه وهرچهرخانه كۆمهاڵیهتییهكان بۆ پووچی
خۆشهویستی بهكاردههێرنێن .لهم بارهیهوه تهواو روونه
كه سهرنجڕاكێشانی ههڵێنجراو له یونیڤێرساڵ رێك لهم
واقیعهتهدا شاردراوهتهوه ،كه یونیڤێرساڵ وهك تاكایهتیهكی
ناكۆمهاڵیهتی ،خۆی له گوزارهكانی مهعریفه كورتدهكاتهوه
(یان ههوڵدهدات كورتیبكاتهوه).
شنه ب ه پێداگرییهو ه دهبێت بڵێین ،یونیڤێرساڵ
بهم چه 
هاوشێوهی تاكایهتییهك دهردهكهوێت و ئهوهى ئێم ه دهبێت
لێیهو ه دهستپێبكهین ،سهربارێكی ریسك ئامێزه ،ك ه ههموو
تواناكهی پشت ئهستوره بهمهی ،ك ه هیچ گوزارهیهك له
بهردهستدا نیی ه بۆئهوهى بتوانێت بیخات ه ژێر كاریگهری
مهعریفهوه.
ب �هم چهشنه پرسیارهكه ئهمهیه :چ منوونهیهكی
م��اددی ،چ كاریگهرییهكی دابهشنهكراو له ئامادهیی،
زهمینه بۆ الیهنێكی سوبێكتسازی ( ،)supjectivatingكه
تایبهمتهندییه سهرهكییهكانی پهیوهستییه به یونیڤێرساڵ،
فهراههمشششدهكات؟
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تێزی چوارەم :یونیڤێرساڵێك ،پێش هەر شتێك ،وەك
بڕیارێك بەرامبەر بڕیارنەدان دەخرێتەڕوو
ئەم خاڵە پێویستی بە روونكردنهوهی زیاتره.
من ئینسكلۆپیدیا بە سیستمێكی گشتیی مەعریفەی
گشتیی لە ناخی رەوشێك لە قەڵەمدەدەم .لەو جۆرەی كە
هەموان لەبارەی سیاسەت ،جیاوازییە سێكسواڵەكان ،كولتور،
هونەر ،تەكنەلۆژیا و هتد دەیزانن ،بەاڵم هەندێک شتی
دیاریكراو ،رستەكان ،یان رێكخسنت یان فراگمێنتی گوتاریی
هەن ،كە بەهاكەیان ناشێت بە پشتبەسنت بە ئینسكلۆپیدیا
دەستنیشانبكرێت ،هاوێزیی نادیاریكراو ،ن���اڕوون و
نەنارساوە ،زۆرج��ار لە پەراوێزەكانی ئینسكلۆپیدیا جێی
خویان خۆشدەكەن .ئەمەش هەموو ئەوانە دەگرێتەوە ،كە
ڕەوشهكهیان له رووی بونیادییهوه بەدڵنیاییەوە نامێنێتهوه،
ئهو شتانهی كه (رەنگە بەڵێیەك ،یان رەنگیشە نەخێرێك)ی
بهدوادا بێت ،بە دەستەواژەیەكی تر ،هەموو ئەو شتانەی
كە پێگەكەیان دەتوانێت تا ئەبەد بەگوێرەی رێسایەكی بێ
بڕیار باسبكرێت (رێسایەك كە خۆی ئینسكلۆپیدیاییه)-
هەموو ئەو شتانەی كە مەعریفە ب��ەرەو بڕیارنەدامنان
دەبات .بۆ منوونە ،ئەمڕۆ مەعریفەمان بەرەو بڕیارنەدان
لەبارەی بوونی خودا دەبات .پێویستە بڵێین رەنگە شتێک
هەبێت ،رەنگیشە نەبێت ،لە راستیدا ئێمە لە كۆمەڵگەیەك
دەژێین كە هیچ بەهایەك بۆ خودا دانانرێت ،كۆمەڵگەیەك
كە بە مەعنهویەتێكی ئاڵۆزەوە وابەستەیە .بە رێگەیەكی
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هاوشێوە ،مەعریفەمان ب��ەرەو ب��ڕی��ارن��ەدان لەبارەی
بوونی ئەگەری سیاسەتێكی ترمان دەبات :لەم بارەیەوە،
هەڵبەت قسە دەكرێت ،بەاڵم ئەنجامێكی ئەوتۆی نەبووە.
منوونەیەكی تر ،ئایا ئەو گرووپە لە كرێكاران كە رێگەپێدانی
نیشتەجێبوونیان نییە ،بەاڵم لێرە كاردەكەن ،بەشێكن لە
كۆمەڵگەی فەرەنسی؟ ئایا بە فەرەنساوە پەیوەسنت؟ (رەنگە
بەڵێ ،لەبەرئەوەی لێرە كار دەكەن و دەژین) یان (رەنگە
نەخێر ،چونكە بەڵگەی پێویستیان نییە بۆئەوەی بیسەملێنن،
فەرەنسیین یان بەڵگەیان نییە بۆئەوەی بە چەشنێكی
یاسایی لێرە بژێن) .وشەی كۆچبەری نایاسایی «‹illegal
 ،»›immigrantنەپچڕانی بەها ،یان بێ بەهابوون بە باشی
دەخ��ات��ەڕوو .ئەم دەستەواژەیە بەو كەسانە دەوترێت،
كە لێرە دەژێن ،بەاڵم بە ئێرەوە پەیوەستنین ،دەشێت لە
واڵت دەربكرێن ،ئەو كەسانەی كە ناتوانرێت بنهڕەتێك بۆ
ئامادهییان لێره وهك كرێكار بخرێتەڕوو.
لە بنەڕەتدا رووداوێ��ك ئەو شتەیە كە لەبارەی سنوره
نەزانراوەكانی ئینسكلۆپیدیایهك دهقهومێت .بە گوزارشتێكی
وردتر ،ئهركێكی دهربڕینی و زارهكی بۆ ئهم منوونهیه بوونی
ههیه:
E→ d (Ƹ)i
كە بەم چەشنە دەخوێرنێتەوە :هەر سوبێكتسازییەكی
واقیعی كە بەهۆی رووداوێكەوه دهقهومێت (ئەو رووداوەی
كە لەساتی دەركەوتنیدا دیار نامێنێت) پشت ئەستورە بەوەی
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كە لەبارەی ( )Ƹكە لە ناخی خودی رەوشێكی بڕیارلێنەدراوە،
بڕیاردراوە .ئەمە هەمان ئەو پرسەیە ،كە ئەو وەختە خۆی
دەخاتەڕوو ،كرێكارانی كۆچبەری نایاسایی كڵێسای سەنت
بێرنارد لە پاریس سەرقاڵی بوو .ئەوان بەم هۆیە بایهخی
ئەوەی بایهخهكهی لەدەستدابوو بە ئاشكرا راگەیەندراون .بەم
چەشنە بڕیاریاندا یان ڕایانگەیاند كە لەبەرئەوەی لێرەن ،كهواته
پەیوەسنت بە ئێرەوە ،ئیدی وا لە خەڵك لێدەكەن تا دەستەواژەی
(كۆچبەری نایاسایی) بەكا نەهێنن.
من( )Ƹبهگوزارەیەكی رووداویی لەقەڵەمدەدەم .بەگوێرەی
رێسای لۆژیكیی (جوداسازی) دەبینین ،كە رهتكردنهوهی رووداو
(كە هەموو بوونەكەی لە نادیاربووندایە) گوزارەی رووداویی ()Ƹ
كە خودی رووداو ئاماژەی پێدەكات ،بەجێدەهڵێت ،بەو چەشنەی
كه:
 .1رهوشێكی واقیعیه (لەبەرئەوەی پێشرتبوونی ههبووه)،
 .2بەاڵم ئەو شتەی كە بەهاكەی هەڵگری گۆڕانێكی
رادیكاڵە ،لەبەرئەوەی بڕیارلێنەدراو بووە ،بەاڵم لەمەڕ ئەوەی
بڕیاری لێدراوە .گوزارەی رووداویی ئەو شتەیە كە بەهای
نەبووە ،بەاڵم هەنووكە بههای هەیە.
لە ئەنجامدا پێموایە م��اددەی بەرایی هەر چەشنە
تاكایهتییهكی یونیڤێرساڵ گوزارەیەكی رووداوی��ی��ە .ئەم
گوزارەیەی ئێستا بۆ سوبێكتی بیركردنەوە ،كە یونیڤێرساڵ
لە ناوەوەیدا دێتەكایەوە ،جێگیردەكات .ئەمە هەمان ئەو
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پرسەیە كە لە دیدارێكی عاشقانەدا روودەدات ،كە ئامادەیی
سوبێكتیڤەكەی بەشێوەیەك بە گ��وزارەی (خۆشمدەوێی)
جێگیردەبێت ،تەنانەت ئەگەر هەلومەرجی دی��داری
رەشكرابێتەوە.
ب��ەم چەشنە سەنتێزێكی دابڕانیی بڕیارلێنەدراو
شوێنكەوتەی بڕیاردەبێت ،كردنەوە یان كرانەوەی سوبێكت
بەڕووی گوزارە رووداوییەكان گرێدەدرێت.
تەماشاكەن هەر چەشنە گوزارەیەكی رووداوی��ی،
بونیادێكی راگهیاندنی ئاسایی هەیە ،بێئەوەی تەماشابكرێت
ئەم گوزارەیە چ فۆڕمێكی هەیە ،جا چ پرسێك بێت ،چ
كار و بهرههمێك بێت ،چ لە دەستەی ئیگزیۆمێك یان
بنەچەی بابەتەكە دەربكەوێت .گوزارەی رووداویی بەهۆی
دەركەوتن-دەرنەكەوتنی رووداو دەرفەتی دەربڕینی
دەبێت ،رادەگەیەنرێت كە لەبارەی دۆزێكی بڕیارلێنەدراو
بڕیاردراوە ،یان ئەو شتەی كە بەهای لەدەستداوە ،هەنوكە
بەهاكەی بەدەستهێناوەتەوە .سوبێكتی بیناكراو بهدوای ئهم
راگهیاندنهوه روودهدات و فەزایەكی گونجاو بۆ یونیڤێرساڵ
ئامادەدەكات.
بەم چەشنە ،بۆ ئاشكراكردنی یونیڤێرساڵ ئەوەندە بەسە
تەواوی ئەو ئاكامانەی كە گوزارەی رووداویی لە ناوەوەی
رەوشەكە بەجێیدەهیڵێت ،نهخشهڕێژبكرێت.
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تێزی پێنچەم :یونیڤێرساڵ فۆرمێكی سەپێرناوی هەیە
ناڕەزایی گشتیی بەرامبەر ئایدیای یونیڤێرساڵیتی
ئەوەیە ،كە هەموو ئەوەی هەیە یان دهردهكهوێت ،بە
هەلومەرجێكی تایبەت و راڤەگەلی كاریگەر لە تەوژم
و هۆگرییە فرهییهكانهوه پەیوەستە .بۆ منوونە هەندێک
كەس پێیانوایە نەكردەیە بتوانرێت بگەینە تێگەیشتنێكی
یونیڤێرساڵ لە جیاوازی ،چونكە قوواڵیی مەودای نێوان ئەو
شێوازانەی ،كە لهو جیاوازییەوە دهركدهكرێت ،بەم خاڵەوە
بەسرتاوەتەوە كە تاك كام لە پێگەكانی ژن و پیاوبوون
وهردهگرێت .هێشتا هەندێک كەس پێداگریدەكەن ،هیچ
دەرچەیەكی هاوبەش لەبارەی ئەوەی گرووپە كولتورییە
جیاوازەكان كە بە چاالكی هونەری لەقەڵەمدەدرێت
نییە ،تەنانەت هیچ پرسێكی مامتاتیكیی نییە ،كە لەخۆیدا
یونیڤێرساڵ بێت ،لەبەرئەوەی ئیعتباری هەر پرسێك
بەتەواوی بەو ئیگزیۆمانەوە پەیوەستە كە بەرگری لێدەكەن.
ئەوەی ئەم ئاسۆگهرایی هێرمنوتیكییە (hermeneutic
 )perspectivalismلێی بێئاگایە ئەم پرسەیە كە هەر
تاكایهتییهكی یونیڤێرساڵ وەك تۆڕێك لە ئاكامەكان
دەخرێتەڕوو ،كە بهرههمی بڕیارێكی رووداوییە .هەر چەشنە
یونیڤێرساڵێك بەردەوام بەم چەشنە دەبێت:
Ƹ→π
كه تێیدا گوزارەیەكی رووداوی��ی و  πئاكامێك یان
وەفادارییەكە .پێویستی بە گوتن نییە ،ئەگەر كەسێك لە
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بڕیاردان لەبارەی  Ƹهەوڵبدات ،یان بەشێوەیەكی سهپێنهر
لەسەر كورتبوونەوەی بۆ رەوش��ی بڕیارلێنەدراوەكەی
پێداگریبكات ،ی��ان پێیوابێت ئ��ەوەی بەهای هەبێت
بەهەمانشێوە بێ بەهاش دەبێت ،ئەوكات ئیدی فۆڕمی
سەپێنەریی یونیڤێرساڵ ئەو بەرەو پەسەندكردنی بایهخی
ئاكامەكان  πنابات .وێڕای ئەوەش ،تەنانەت ئەوانیش دەبێت
بەیونیڤێرساڵیتیی فۆڕمی سەپێنەر -بەمانای وردی وشەكە-
رابگهیهنن .بە دەربڕینێكی تر ،تەنانەت لەم دۆخەشدا،
دەبێت ئەوە قبووڵ بكەین ،كە ئەگەر رووداو لەسەر بینای
گوزارەكەی سوبێكتمهند بكرێت ،هەر چەشنە ئاكامێك كە
دابهێرنێت وەك ئەنجامی رووداو پێویست دەبێت.
لەم بارەیەوە ،ئەرگومێنتی ئەفالتون لە دیالۆگی مینۆ
( )Menoبە هەمانشێوە شایەنی رەتكردنەوە نییە .ئەگەر
كۆیلەیەك هیچ شتێك لەبارەی بنەڕەتە رووداوییەكانی
جیۆمهتری ( )geometryنەزانێت ،لە پەیربدن بە بایهخی
درووستكردنی چوارگۆشهیهك دەستەوەستان دەبێت ،هەنوكە
بەو چەشنەی كەسێك داتا بنەڕەتییەكانی بۆ فەراهمبكات
و ئەویش ئامادەبێت ئەوانە لەبەربكات ،ئەوكات دەتوانێت
ئەم بیناكردنە دەركبكات .بەم چەشنە ،ئەو سهپاندنهی كە
ئەم بیناكردنه لە هەنوكەدا جێگیری دەكات .لە ههڵێنجانی
جیۆمهتری یۆنانییەوە تا ئێستا ،بە شێوەیەكی گشتیی
بهبایهخه.
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دەشێت كەسێك بەمچەشنە ناڕەزایی دەرببڕێت( :تۆ
هەموو شتێک بۆ خۆت بەڕێگەی سوودوەرگرتن لە ئوتۆرێتی
و بایهخیی هەڵهێنجراوە مامتاتیكییەكان ئاساندەكەیت) ،بەاڵم
ئەم ناڕەزاییە ناڕاستە .هەر چەشنە الیەنێكی یونیڤێرساڵكراو
سهپێنهره .ئهم الیهنه ههموو ئاكامهكانی گوزارهی رووداوی،
كه رووداوی شاردراو ه پاڵپشتیی دهكات وهك نیشانهیهك.
ئەگەر پرۆتۆكۆڵی سوبێكتبوون لهژێر سێبهری ئەم گوزارەیە
جێبەجێبكرێت ،ئەوكات توانای داهێنان و دامەزراندنی
كۆمەڵێك لە ئاكامە گشتییەكانی شایهنی ناسین دەبێت.
ئهوهى له بهرامبهردا ،رووداو ب ه نهكرده دهزانێت ،بهو
چهشنهی كه لهم وتهیهوه دهركهوتوو ه كه «ههموو شتێك
جگه له شوێن دهقهومێت» پێدهچێت تاكه شێوهیه ،كه
دهیهوێت تاكایهتییهكی یونیڤێرساڵ الواز و سست بكات.
ئهم شێوهیه ،ناسینی ئاكامهكانی رووداو دهخاتهالوه ،ههر
ئامادهبوونێك وهك الیهنێكی رووداوی ،بێبهها دهبێت.
لهگهڵ ئ �هوهش��دا ،تهنانهت ئ�هم روانگهیهی تریش
ناتوانێت یونیڤێرساڵیتی سهپێنهر بهمانای وردی وشهكه لەنێو
بهرێت .بۆ منوونە ،شۆڕشی فەرەنسا ،كە رووداوێكی رادیكاڵی
خوڵقاند .لە ساڵی  ١٧٩٢بە دواوە بەئاشكرا راگەیەنرا ،كە
شۆڕش ئیدی گاتیگورییەكی سیاسییە ،بە هەڵە ناچین ،ئەگەر
بانگەشە بكەین هاواڵتی تەنیا لە رێگەی دیالێكتیكی فەزیلەت
و تیرۆر دەتوانێت بینا بكرێت .بۆ منوونە ،ئەم سهپاندنه لە
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نوسینەكانی سەن ژۆست ،هەم شایەنی رەتكردنەوە نییە و
هەم بەشێوەیەكی گشتیی شایەنی گواستنەوە نییە .ئەوە روونە
ئەگەر كەسێك وێنابكات هیچ شۆڕشێك لە ئارادا نەبووە ،ئیدی
فەزیلەت وەك دۆخێكی سوبێكتیڤ بوونی نابێت ،هەموو
ئەوەی دەمێنێتەوە ،تیرۆر وەك تهقینهوهیهكی شێتانە دەبێت،
كە پابەندی مەحكومیەتی ئاكارییە .وێڕای ئەوەش ،تەنانەت
ئەگەر سیاسەتیش لهنێوبچێت ،یونیڤێرساڵیتی سهپێنهر كە
كاریگهری بهسهرییهوه ههیه ،دەمێنێتەوە.
ویستێكی ئەوتۆ نییە لێرەدا باسی ملمالنێی نێوان راڤەكان
بكەین .پوختەی تێزی شەشەم بەم چەشنەی خوارەوەیە:
تێزی شەشەم :یونیڤێرساڵ تاك دەنگە
تا ئەو شوێنەی كە سوبێكتبوون لە رێگەی ئاكامەكانی
رووداوەوە رووب��دات ،جۆرێ لۆژیكی تاك دەنگیی لەباری
وەف��اداری بوونی دەبێت كە تاكایهتییهكی یونیڤێرساڵ
بینادەكات.
لێرەوە دەبێت بۆ گ���وزارەی رووداوی (eventual
 )statementبگەڕێینەوە .بیرتانە كە گوزارە لە رەوشێكی
وەك دۆزێكی بڕیارلێنەدراو لە سوڕانەوەدایە ،كە هەم
لەبارەی بوونی گوزارەیی كۆدهنگی هەیە ،هەم لەبارەی
بڕیارنەدانەكانی .لە گۆشەنیگای ئۆنتۆلۆجییەوە ،ئەمە یەكێكە
لەو فرەییانەی كە رەوشەكە دروستدەكات لە گۆشەنیگای
لۆژیكییەوە ،بەهاكەی بهرتهسك یان بڕیارلێنەدراوە .ئەوەی
فهلسهفه له ئێستادا
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بەهۆی رووداوەوە دەردەكەوێت ،لەگەڵ ئەو بوونەی كە
رووداو توشی مەترسی دەك��ات كاردەكات ،ئ��ەوەش نەك
بەمانای گوزارەی رووداویی.
ئەم پرسە بەم واقیعەوە پەیوەستە ،كە لەگەڵ ئەوەی
پێش ئەم گوزارە رووداوییە بڕیار لێنەدرابوو .لەمە بەدوا ئیدی
بڕیارلێدراو دەبێت ،یان وەك گوزارەیەكی حەقیقی لەبارەیەوە
بڕیاری لێدەدرێت .پێش ئەمە ،گەرچی گوزارەی رووداوی
بایەخی لەدەستدابوو ،هەنوكە بەهایەكی دەگمەنی هەیە.
ئەمە هەمان ئەو شتەیە كە لەبارەی كرێكارانی كۆچبەری
نایاسایی روودەدات ،كە بوونیان بە کڵێسای سەنت بێرناردەوە
پەیوەستە.
بەدەڕبرینێكی تر ،ئ��ەوەی كاریگەری لەسەر گوزارە
بەجێدەهیڵێت ،تا ئەو شوێنەی كە گ��وزارە بەشێوەیەكی
سەپێنەرانە پشت ئەستور بێت بە رووداوە ،پرت شوێنكەوتەی
لۆژیكی كردەیه تا لۆژیكی بوون یان مانا .رێك ئەم جێگیركردنی
كردەیە تاكدەنگانەیە .بەم چەشنە ئەوەی روویداوە ئەمەیە
كە لەبارەی گوزارە بڕیاری لێنهدراوە ،ئەم بڕیارەش لە هەموو
راڤەكان كهمی كردووه .ئەم پرسە بە وتنی بەڵێ یا نەخێرەوە
پەیوەستە نەك فرەیی چندالیەنەی مانا.
ئ��ەوەی لێرە لێیدەدوێین ،كردەیەكی لۆژیكییە ،یان
بەوتەی ئارسەر رامبۆ شۆڕشێكی لۆژیكییە .رووداو بە قازانجی
حەقیقەت ،یان بەها بااڵكەی بڕیاردەدات  -ئەو شتەی كە
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لۆژیكی پێشوو بە سنوری بڕیارنەدان و بێبەها دەزانێت،
بەاڵم بۆ لهباربوونی ئەمە ،كردەی تاكدەنگ كە ئیعتیباری
یەكێک لە دانەرانی رەوشەكە دەگۆڕێت ،ریفۆرمی دەكات
دەبێت پلە بە پلە دەستبكات بە گۆڕانی لۆژیكی رەوشەكە
لە گشتێتییەكەیدا .گەرچی بوون-فرەیی رەوشێكی بێ گۆڕانە،
بەاڵم لۆژیكی دەركەوتنی (هەمان ئەو سیستمەی ،كە هەموو
فرەییەكانی پەیوەست بە رەوشەكە هەڵدەسەنگێنێت ،بە
یەكەوەی دەبەستێتەوە) توشی گۆڕان و وەرچەرخانێكی
قووڵدەبێتەوە .ڕەوت��ی ئ��ەم الیهنه یونیڤێرساڵبووهی
ئینسكلۆپیدیا پێكدەهێنێت.
تێزی نادیار یان ئاڵۆزی یونیڤێرساڵ ،تاكایهتیی یونیڤێرساڵ
بە كاروباری گشتییەوە پەیوەستدەكات كە یاساكەیان
پشتئەستورە بە تایبهتێتییهكان ( .)particularitiesئەم تێزە
ناتوانێت ئەو كردە لۆژیكییەی كە وەرچەرخانی یونیڤێرساڵ
و تاكدەنگ لە تەواوی بونیادی دەركەوتن خستۆتییهڕوو،
تێبگات.
هەر تاكایهتییهكی یونیڤێرساڵ دەشێت بەم چەشنە
پێناسەبكرێت ،ئەو كردەیەی كە سوبێكتی بیركردنەوە بەهۆی
پەیوەستی پێی ،توانای دەستپیكردنی رەوتێكی هەیە كە لە
لۆژیكی رەوش و هەموو ئەوەی دەردەكەوێت گۆڕانێكی
رادیكاڵ دێتەكایەوە.
بەڵگەنەویستە ئەم گوڕان و راستكردنەوانە لە رەوشەكەدا،
فهلسهفه له ئێستادا
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هەرگیز بەشێوەی كامڵ و تهواو بەدینایەت ،لەبەرئەوەی
كردەی تاكدەنگیی پێشەنگ (كە ب��ەردەوام وابەستەیە بە
ناوهند و شوێنێكی دیاریكراوهوه) سەرەتای وەفادارییەكە،
واتە كۆمەڵێک لە ئاكامەكان دادەهێنێت ،كە هاوشێوەی
خودی رەوشی بێسنور و بێكۆتایە .ئیدی كاتی تێزی حەوتەمە:
تێزی حەوتەم :هەموو یونیڤێرساڵێك ناتەواو یان كراوە
دەبێت
تەنیا ئەو راڤەیەی كە بۆ ئەمە پێویستە ،بەشێوەیەك
پەیوەست دەبێت ،كە سوبێكت (لۆكاڵیكردنی تاكایهتیی
یونیڤێرساڵ) هاوبەندی بێسنور و بێكۆتا دەبێت .هاوبەند
بە یاسای ئۆنتۆلۆجیای بوون-فرەیی .لەم بابەتە تایبەتەدا
دەشێت بخرێتەڕوو ،كە لە الیەنێكی هاودەستی و هاوبەشی
راستەقینەی نێوان «فەلسەفەی ناكۆتا  »finitudeلە ئارادایە،
لەالیەكی ترەوە رێژەبڕوایی یان رەتكردنەوەی یونیڤێرساڵ،
بێبەهاكردنی چەمكی حەقیقەت .رێگەبدەن با ئەم بابەتە لە
بۆتەی بنەچەیەكی یونیڤێرساڵ دابنێم :توندوتیژی شاراوه یان
غروری خۆبهزلزانیی زگامك كه بهشێكی دانهبڕاوی چهمكی
ئهمڕۆیی مافی مرۆڤه لهم حهقیقهته سهرچاوه دهگرێت كه
ئهم حهقیقهته مافی ناكۆتا و سهرئهنجام _ بهو چهشنهی
كه له كۆمهڵگەی دیموكراسی جهخت لهسهر ئاسان مهرگی
دهكاتهوه_ مافی مهرگن .بە پێچەوانەی ئەمەوە ،تێگەیشتنی
رووداوی لە تاكایهتییه یونیڤێرساڵهكان  -بەوچەشنەی
54

ئاالن بادیۆ & ساڵڤۆی ژیژهك

ژان فرانسوا لیوتارد لە كتێبی جیاوازی ()the differend
دەیخاتەڕوو -پێویستی بەوەیە كە تەماشای مافی مرۆڤ
بكات وەك ناكۆتایهك .دەشێت بەم چەشنەش بڵێین :مافی
ر هزامهندی نواندنی بێ سنور و ناكۆتا ،تەنانەت لەمەش وردتر،
مافی جیرنیكی (.)the rights of the generic
تێزی هەشتەم :یونیڤێرساڵێتی شتێكی ئەوتۆ نییە جگە
لە بیناكردنێكی وەفادارانەی فرەیی جیرنیكی بێ سنور
مەبەست لە فرەیی جیرنیكی چییە؟ زۆر بە سادەیی،
كۆمهڵێك لە رەوشێك كە لەالیەن هیچ یەك له گوزارەكانی
مەعریفە ئینسكلۆپیدیایەكی دیارینەكراوبێت .بە دەربڕینێكی
تر ،ئەو فرەییەی كە لە كۆمهڵهی رەوشەكەدایهو ئاكامهكانی
كه ههڵگری شوناس ،یان تایبهمتهندی الوهكی بێت ،نییه .ئەگەر
یونیڤێرساڵ شوناس بێت ،ئەوكات كارەساتەكە بە مانای وردی
وشەكە لەو رووەوەیە ،كە ناواخنه حهقیقییهكهی پێكدههێنێت
و ههڵگری هیچ جهبرێكی تایبهت نییه.
دەرب���ارەی گردبوونەوە سیاسییەكانیش باسەكە بەم
چەشنەیە :ئەو ب��وارەی كە یونیڤێرساڵیتی ئهوانه بههۆی
هاوشێوهبوونیان بەرامبەر بە خاسیەتە كۆمەاڵیەتی ،نەتەوەیی،
سێكسواڵی یان نەوەكانەوەیە ،بەتایبەت هاوسەرگیریی
ئاشقانه ،یونیڤێرساڵیتییهكهش بەم هۆیەیە كە حەقیقەتێكی
بەڵگەنەویست لەبارەی جیاوازی نێوان پێگە سێكسواڵییەكان
دروستدەكات .لە رەهەندی تیۆریی زانستییەوە تا ئەو شوێنەی
بە یونیڤێرساڵیتهوه پەیوەستین ،كە تیۆری هەر چەشنە
فهلسهفه له ئێستادا
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رهتكردنهوهیهك لە سەرچاوە و بنەچەی خۆی لە بونیادییدا
دروستببێت .ئەم پرسە لەبارەی ئەو بهرههمە هونەرییانەی،
كە سوبێكتەكانیانیش وەك بهرههمەكانیان هەر راستە .لەم
بارەیەوە ماالرمێ دەڵێت تایبهتێتی نوسەر لەم بهرههمانەوە
لهنێو چووه :تا ئەو شوێنەی كە لە بهرههمەكانی وەك ئیلیاد
و ئۆدیسە ،دەشێت بڵێین ناوێكی حهقیقی كه هۆمر بۆیانی
داهێناوه ،دواجار جگه لهمه نییه ،كه ههم ئاماژە به شتێك
ناكهن ،ههم ههموو شتێك له خۆدهگرن.
ب��ەم چەشنە یونیڤێرساڵ ب �هگ��وێ��رهی ب��ەخ��ت و
چانسهوه زەقدەبێتەوە ،له پشت ئهوهشهو ه گوزارەیەكی
لەبەریەكهههڵوهشاوی سادە ،وەك نیشانهی دەرنەكەوتنی
ئەو رووداوەی كە لێیەوە سەرچاوەی گرتووە ،بهجێدهمێنێت.
یونیڤێرساڵ الیەنی خ��ۆی لە كردەیەكی تاكدەنگەوە
دەستپێدەكات ،كە لە رێگەیەوە لەبارەی بایهخی ئەو
شتەی كە بەتاڵبووە لە هەر بایهخ و بههایهك ،بڕیاردەدات.
یونیڤێرساڵ (وەفادارانە و فرەیی جیرنیكی ناكۆتا دەخوڵقێنێت،
كە ههڵگری كرانهوهیهكی پهتییه ،هاوشێوەی ئەو شتەی كە
توسیدید مێژووی نورساوی خۆی لە جەنگی پلوپۆنزی بە
پێچەوانەی تایبهتێتیی مێژوویی ئەم جەنگە بەو چەشنە
ناویدەنێت (سامانی ئەبەدی) «.»Ktema es aiei
بە كۆتایی كارەكە گەیشتین .هەنوكە ئەگەر ئەم هەشت
تێزە لەبارەی یونیڤێرساڵ ،پێناسەی رەوشە پارادۆكسیكاڵەكان
تێكهڵبكەیت ،چەندان ئامڕازت بۆ وەاڵم��دان��ەوەی پرسی
راسپاردهی فەیلەسوفان لەم سەردەمە لە بەردەستدا دەبێت.
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بهشی دووهم
فهلسهفه دیالۆگ نییه
ساڵڤۆی ژیژەك
ئێمه (ژیژەك و بادیۆ) به زهحمهت دهتوانین بانگهشهی
دیالۆگ بكهین ،لهبهرئهوهى بهرێژەیهكی زۆر لهگهڵ یهك
هاودهنگین ،بهاڵم ئاخۆ نیشانهی فهلسهفهیهكی راستهقینه
ئهمهیه ،كه به گوڕ و تینهوه دهستپێبكرێت؟ منیش به
جهختكردنهوهی بادیۆ_هاوشان به ئهفالتون (بهتایبهت
ئهگزیۆماتیكبوونی فهلسهفه و فهلسهفهی حهقیقی
ب هڕاستی دەشێت بنارسێت) هاوڕام .گریامن بك ه ل ه كافێیهك
دانیشتوویت ،كهسێكی تر بهمچهشنه توشی كێشهت دهكات
كه« :باشه ،رێگهبده باسێكی قووڵ دهستپێبكهین» فهیلهسوف
فهلسهفه له ئێستادا
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بێ دهستهوهستان دهڵێت« :بهداخهوهم ،من كاتم نییه»
ههوڵدهدات ههرچی زووه كافێكه بهجێبێڵێت.
من ههمیشه لهو بڕوایهدام كه دیالۆگ ه درهنگوهختهكانی
ئهفالتون ،بهمانای حهقیقی وشهكه ،به دیالۆگه فهلسهفییهكانی
ئهو له قهڵهم دهدرێن .لهم دیالۆگانهدا ،كهسێك بێ راوهستان
دهدوێت .بۆ منوونه ،له سۆفیستدا نهیارییهكانی ئهوانیرت نیو
الپهرهش نابێت .زۆربهی وهاڵمهكان بۆ منوونه بهمچهشنهیه:
«بهڵێ ،تهواو راست دهفهرمویت» «بهتهواوی روونه »...یان
«بهمچهشنهیه» ،بهاڵم بۆچی بهم چهشن ه نهبێت؟ فهلسهفه
دیالۆگ نییه .بوارێك له دیالۆگی فهلسهفی سهركهوتووم
پێبناسێنن ،كه ههڵهتێگهیشتنێكی دڕندانهی تیانهبێت .ئهمه
ئهو شتهیه كه لهبارهى نارساوترین فهیلهسوفهكانیش ههر
راسته .ئهرستۆ ب ه راستی له ئهفالتون تێنهگیشت ،هێگڵ كه
پێدهچێت لهم واقیعهته خۆشحاڵ بێت ،كانت تێنهگیشت،
هایدیگهر له بنهڕهتدا له هیچ كهس تێنهگهیشت .بهم چهشنه
دیالۆگێك له ئارادانییه ،بهاڵم رێگه بدهن با درێژەی پێبدهم.
ههوڵدهدهم بهشێوهیهكی باو بهم پرسهوه سهرقاڵبم.
ئ �هوهش راسته كه ئهمڕۆ ئێمهی فهیلهسوفه دیارهكان،
پرسیارمان لێدهكرێت ،چاوهڕوامنان بکەن بهشداریبكهین
لهكایهی گشتی ئهوروپا چ��االك بین و  ...هتد ،ههنوكه
ئێمه چۆن دهتوانین ئهم ویستانه وهاڵمبدهینهوه؟ نهخێر
به شێوهیهكی تهواو جیاواز ،ههڵبهته نهك بهشێوهیهكی
تهواو یهكسان ،دهروونشیكاریش ههر بهم چهشنه وهاڵمی
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نهخۆشهكانی دهدات��هوه ،لهبهرئهوهى نهخۆشیش شتێك
دهڵێت ،ب�هاڵم ژن یان پیاوی نهخۆش به دڵنیاییهوه به
ت�هواوی ویستهكانی دهگ��ات .ئهوانه ویسته درۆینهكانن،
ئاماژە به پرسێكی واقیعی دهكهن ،كه هاوكات به نادیاری
دهمێننهوه .رێگهبدهن ناواخنێكی بهراوردنهكراوی ئاالن بادیۆ
به كۆمهك وهربگرم .له وتارێكی نائاسایی و ناوازهی له بارهی
11ی سێپتهمبهر ،چهمكی دۆڵۆزی (سهنتێزی دابڕانی) به
كاردههێنێت .ئهگهر كهسـێك شتێك ل ه ئێمهی فهیلهسوفهكان
بپرسێت ،وهاڵمهكهمان بهشێوهیهكی گشتیی شتێكی پرت
له رادهربڕینێكی گشتی ،به جۆرێك الیهنگیری له پێگه
پرۆبلهماتیكهكان دهبێت .بۆ منوونه ،ئهمڕۆ ئـێمه له جهنگی
دژە تیرۆرداین ،ئهمهش ئێمه رووبهڕووی پرسه بێ ئهنجام و
غهمناكهكان دهكاتهوه :ئاخۆ دهبێت ئێم ه ئازادیامن له پای
ئاسایشدا بكهینه قوربانی؟ ئاخۆ دهبێت ئێمه كرانهوهیی لیرباڵ
به كۆتا بگهیهنین _تهنانهت ئهگهر ئهمهش به مانای بـڕینی
رهگهكامنان ،یان له دهستدانی شوناسامن بێت_ یان دهبێت
بههێزتر پێداگری لهسهر شوناسامن بكهینهوه؟ راگهیاندنی
ئهوهى كه ئهو چهندان ئهلتهرناتیڤهی ئێمه لێرهدا بهشێوهیهكی
جهمعی لهگهڵیان رووبەڕوودهبینهوه ،سهنتێزێكی دابڕانی
دروستدهكهن ،لهم رووهوه ،ئهلتهرناتیڤگهلی درۆینهن،
دهبێت یهكهمین نیشانهی فهیلهسوفهكان بێت .فهیلهسوف
دهبێت خودی چهمكه جێ مشتومڕەكان بگوڕێت .به بڕوای
من ،ئهم مشتومڕانه ڕێك له بهرامبهر به شتێكدایه كه ئاالن
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بادیۆ به «ههڵبژاردنی رادیكاڵ» ناودێری كردووه .ئهمهش ب ه
چهشنێكی نێگهتیڤ ،بهو مانایهیه كه «لیربالیزم» «جهنگ دژی
تیرۆر» و بهدهستهواژەی «تیرۆریزمیی فهندهمێنتالیزمانه»_
ه �هر ه�هم��ووم��ان_چ�هن��د سهنتێزێكی داب �ڕان��ی��ن ،هیچ
یهكێکیان ههڵبژاردنی لیرباڵ نین .ئێمه دهبێت چهمكه جێ
مشتومڕەكامنان بگۆڕین .لێبگهڕێ منوونهیهكی تر بهێنمهوه:
ل ه هاوینی ساڵی  2003فهیلهسوفه گهورهكانی ئهوروپا وهك
درێدا و هابرماس هاوشان به ژمارهیهكی تر ،ك ه تهنانهت
ههندێكیان ئهمەریكیی بوون ،بهشێوهیهكی شهرهفمهندانه
لهكایهی گشتی بهشداریانكرد ،خوازیاری ئهوروپایهكی
ت��ازهب��وون .ئاخۆ ئهمه ب��ەڕروون��ی دهرخ��هری ههڵوێسته
فهلسهفییهكانیان نییه؟ خاڵهكه ههمیشه ههر ئهمهیه:
رێككهوتنی سیاسیی له نێو فهیلهسوفهكان شتێك لهبارهى
فهلسهفهكهیان ههڵدهماڵێت .ریچارد رۆرتی لهبهرچاو بگره،
ههرچهنده من لەڕووی فهلسهفییهوه لهگهڵیدا هاودهنگ نیم،
بهاڵم به لیرباڵێكی بههۆشی دهزانم ،كه له دهربڕینی فاكتی
روون و ئاشكرا ناترسێت _ ئهو كارهی ك ه لیرباڵه تهسكبینرت،
بهاڵم بێتواناكان بۆ ئهنجامدانی بهردهوام لهڕادهبهدهر وزه
بهفیڕۆدهدهن .ئهو پێامندهڵێت چی روودهدات كاتێک
كهسێكی وهك ئهو ،درێ��دا ،هابرماس و دانێڵ دینیت له
مشتومڕە فهلسهفییهكان بهشداریبكهن .به تێڕوانینێكی
گشتگیر له ههڵوێسته سیاسییهكانیان وێناكردنێكی تر ئاشكرا
دهبێت :بێ لهبهرچاوگرتنی ههڵوێسته سیاسییهكانیان ،ئهم
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فهیلهسوفانه كهمێک مهیلییان بهالی چهپیی میانڕەوی
دیموكراتیك ههیه .بهتایبهت دیموكراسییهت ،رهنگه تهنانهت
كهمێک پرت ،دهرئهنجامی پراگامتیكی ل ه جۆری رۆرتی ههیه،
كه دهرخهری بێ بایهخیبوونی فهلسهفهیه .ئاخۆ بهڕاستی
چیرۆكهك ه بهمچهشنهیه؟ رێگه بدهن كۆدهنگیی سیاسی
هابرماس و درێدا وهك بوارێكی پارادایمی لهبەرچاوبگرین:
ئاخۆ ئهم دۆزه دهتوانێت ئهدگاری ئهم واقیعهته بێت ،كه
ههڵوێسته فهلسهفییهكانی درێدا و هابرماس بهڕاستی شایهنی
بهراوردكردن نین ،تهنانهت بهرامبهرێتی و نهیاریشیان لهگهڵ
یهكرت سهنتێزێكی دابڕانییه.
با وردتر له بونیادی بیركردنهوهیان بڕوانین ،پشتگیری
لهم گریامنهیه دهكرێت ،كه ههم درێدا و ههم هابرماس
لهبنهڕهتدا بهشێوهیهكی یهكسان سهروكاریان لهگهڵ پرسی
پهیوهندی (كۆمۆنیكاسیۆن) ههیه ،یاخود ئهگهر مبانهوێت
وردت��ر بدوێین ،بهو پهیوهندییهی كه ب��هڕووی ئهویرتدا
كراوهتهوه ،بهفهرمی دهیناسێت ،له باتی زیانگهیاندن به ئهو،
به الیهنی كهمهوه ئهویرتێتییهكهی بۆ دهمێنێتهوه .پێموایه
ئێمه لێرهدا سهروكارمان لهگهڵ دوو شێوهی تهواوكهردا
ههیه ،تهنانهت ئهگهر هابرماس بانگهشهی پهیوهندییهكی
الدهر بكات لهگهڵ ئهویرت ،رێساكانی خۆی ،درێداش جهخت
له گۆشهی نهیاریی روانگهی هابرماس بكاتهوه ،ئهوهش
بریتییه لهوهى كه ئێمه تێدهگهین زهینی خۆمان بەڕووی
پێشبینینهكردنی رادیكاڵی ئهویرتهوه بكهینهوه .لهبهرامبهر
فهلسهفه له ئێستادا
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ئهم ههڵوێستوهرگرتنه تهواوكهرانهی یهكرت ،خزمهتی گهورهی
ئاالن بادیۆ گۆڕانی تهواوی كایهكهیه لهگهڵ (ئیتیكی) خۆی.
پرسهكه نهك ئهویرتێتییه ،بهڵكو هاوشێوهبوونه .به بڕوای
من ،ئهوكات فهیلهسوف رووبهرووی هێرشهكانی چاوهڕوانی
و ویستهكان دهبێتهوه .ئهمه دەبێت یهكهمین نیشانهی ئهو
بێت .بۆ منونه ،له زهمینهی گۆڕانی چهمكهكانی دیبهیتهكه،
واقیعهتی پراكتیكی و راستهقینه بۆت ه مۆدی رۆژ .ئێمه له
جیهانێكدا دهژێین :ئاخۆ پهیوهندیامن به واقیعیهتی پهتیی
لهدهستداوه؟ ئاخۆ خۆمان بهتهواوی بێگانه كردووه؟ لێرهدا
دووباره رووبهرووی سهنتێزه دابڕانییهكان دهبینهوه .لهالیهك
ئهو پۆست مۆدێرنیستانهمان ههیه ،كه پێیانوایه سوبێكتیڤی
چادرنشینی تایبهت ب��هوان دەتوانێت ل ه واقیعهتێكی
درۆینهوه بۆ واقیعهتێكی تر بگۆڕدرێن ،له الیهكی ترەوە،
كۆنزهرڤاتیزمی نۆستالیژیكی و كۆنزهرڤاتیزمی چهپ بوونیان
ههیه ،كه شهرم لهم واقیعهته دهكهنهوه ،لهم بڕوایهن كه
دەبێت بۆ ئهزموونه گونجاو و پشتپێبهسرتاوهكان بگهڕێنهوه.
ئێمه دهبێت رێگهیهكی جیاواز ههڵبژێرین ،بهو مانایهی كه
دهبێت چهمكهكانی دیبهیتهكه رهت بكهینهوه ،بانگهشهی
ئهوه بكهین ،كه پرسهكه نهك واقیعیهتی مهجازی و راستهقینه
بهڵكو واقیعهتی پرسی مهجازییه ،بهاڵم چۆناوچۆن؟
مهبهستم ئهوهی ه واقیعیهتی مهجازی _ بهو چهشنهی
بادیۆ له شوێنێكدا نوسیویهتی_ ئایدیایهكی تاڕادهیهك
هیچ و پووچ و بێ بایهخه .واقیعیهتی مهجازی ئامڕازێك
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بۆ بیركردنهو ه نییه ،بهڵكو بهو مانایهیه« :تهماشا بكه چۆن
دهتوانین به سودوهرگرتن له ئامڕاز ه تهكنهلۆژیهكامنان
دیاردهیهك دابهێنین كه له كۆتاییدا بڕوا به واقیعیبوونهكهی
دهك��هی��ن» .ب�ه دی��دی م��ن ،واقیعهتی پرسی مهجازی
ههڵبژاردنێكی سهرهنجڕاكێشه بۆ بیركردنهوه .پرسی مهجازی
ههموو شتێكی تایبهت له خۆدهگرێت ،بهاڵم نهك شتێكی
تهواو .پرسی مهجازی بهرههمی بهكردهوهی دۆزی واقیعیه.
پرسه سهرهكییهكه ههر ئهمهیه.
رێگهبدهن باسهكهی دواتر تاوتوێبكهین كه هاندهری
جۆرنالیزمه :ئهویش لهززهتگهراییه .دهبێت چی بكرێت،
كاتێک بهها كۆنهكان به رابردو دهسپێردرێت ،مرۆڤهكان
بڕواكانیان لهدهستدهدهن .خۆخوازی گهشهپێدهدهن ،ژیانیان
به گهڕان به دوای لهززهتهوه سنوردار دهبێت؟ جارێكی تر
مهیدانهكه بۆ دوو ئـۆردوگا دابهشدهبێت :لهالیهك ئهم
بڕوایهیه كه ههر تێڕوانینێكی ئهخالقیی پایهدار و جێگیر،
توندوتیژی له خۆیدا شاردۆتهوه ،تێڕوانێكی تاڕادهیهك
پۆست مۆدێرن ،كه جۆدیت باتلهر له دوای��ن كتێبییدا
نوێنهرایهتی دهكات (ئهو كتێبهی تهنیا كۆپییه ئهڵامنییهكهی
لهبهردهستدایه (رهخنهی توندوتیژیی ئهخالقیی) (Zur
 )Kritik der ethischen Gewaltو ئهنجامهكهشی ئهمهیه،
كه دهبێت نهرم و  ...بین .كه دووب��اره لهبهردهم پرسی
سوبێكتیڤیی چادرنیشن و بهدهوی داماندهنێت .وهاڵمهكهی
ئهو پێچهوانهی ئهمهیه كه واڵت پێویستی به بهها و
فهلسهفه له ئێستادا

63

پهیوهندییه جێگیر و پایهدارهكانه .ههڵبهت ئێمه لێرهشدا
دهبێت جارێكی تر بهشێوهیهكی راستهوخۆ بهم پرسهوه
سهرقاڵ بین ،چهمكه جێ مشتومڕەكانی وهك چهمكی
نامۆبوونی برێخت ( )Brechtبخهینه ژێر پرسیارهوه ،له
ئاكامدا ،خودی شتهكه بۆمان بێگانه و نامۆ دهبێت« :بهاڵم
ساتێك ئارامبه؟ ئێمه دهمانهوێت لهبارهى چی بدوێین؟»
لهبارهى لهززهتگهرایی له كۆمهڵگەیهكی بهرخۆر ،كه
تایبهمتهندییه سهرهكییهكهی قهدهغهكاری رادیكاڵه :به
خێرایی چێژ وهرب��گ��ره .ب��هردهوام ئاراسته دهكرێت كه
«ههڵبهته دهبێت چیژ وهربگرێت ،بهاڵم بۆ ئ�هوهى كه
بهڕاستی توانای چێژوهرگرتنی ههبێت ،پێش ههموو شتێك،
دهبێت به ههنگاوی نهرم و هێدی دهستپێبكهی ،بهگوێرهی
بهرنامه بهرهوپێش بڕوات و نابێت لەڕووی سێكسییهوه
ئازاری كهس بدات» .له كۆتاییدا ،تۆ دیلی دیسپلینی گشتی
خۆتی لهسهر جهستهتک ،ب �هاڵم لێگهڕێن بۆ ئهم بڕوا
كڵێشهییه بگهڕێمهوه ،كه ئێمه ئهمڕۆ باوهڕمان لهدهستداوه،
ههڵبهته ئهمهش شتێكی پرت له جۆری مشتومڕ نییه :ئهمڕۆ
ئێمه پرت له ههر شتێك بڕوامان به كاتێكی تر ههیه ،بهو
چهشنهی كه رۆبێرت فالهر خستویەتییەڕوو ،پرسهكه ههر
ئهمهیه .بهم چهشنه ،چهمكه جێ مشتومڕەكان ئیرت یهكسان
نین ،بهاڵم بهداخهوه زۆربهی فهیلهسوفهكان له ئاستێكی
ئاوا بااڵدا سهرقاڵی ئهم قهیرانانه نابن ،بهمچهشنه ،ئێمه به
وهاڵمه ههڵهكان دهخهڵەتێرنێین.
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ههڵبهته خراپرتین وهاڵمهكان بۆ ستایلی هیوالیی و
دڕندهیی چاخی تازه دهخرێنهڕوو ك ه شایسته نیی ه به فهلسهفه
لهقهڵهمبدرێن .ئێمه دهتوانین لێرهداو لهم چوارچێوهیهدا،
چهندان منوونهی سهرهنجڕاكێش بهێنینهوه .ئهگهر ئێوهش
وهك من چوونه تهمهنهوه ،ههوڵبدهن كتێبفرۆشییهكانی
پهیوهست به زانسته كۆمهاڵیهتی و مرۆییهكانی ئهمڕۆ
لهگهڵ كتێبفرۆشهكانی بیست و پێنج ساڵی رابردو ب هراورد
بكهن .بهداخهوه ،ئهمڕۆ سێ لهسهر چوار زیاتریان لهبارهى
حیكمهت ،رۆشنگهری و چاخی تازه دهدوێ��ن ،بهههمان
ئهندازهش كهمرت لهبارهى فهلسهفه دهدوێن .زۆربهی كات به
یهكهمین پرسیاری ناڕاستهوه سهرقاڵم _كه ههڵبهت ه پێشرتیش
خهریكی بوومه_ .بۆ من دوو وهاڵمی درۆینهی تر بهرامبهر
به وهاڵمی یهكهم پڕكێشهترن .كامهیان؟ دهخوازم جارێكی
تر بۆ بادیۆ بگهڕێمهوه .بادیۆ پێداگریدهكات ك ه فهلسهفه
و سیاسهت ناشێت لهگهڵ یهكرت تێكهڵبكرێن .ئهو ل ه یهكێک
له دهقهكانی خۆیدا لهبارهى كۆتایی كۆمۆنیزم بانگهشهی
ئ�هوه دهك��ات ،كه پرسی تۆتالیتاریزم ههر ئهمهیه ئێمه
هێشتا تیۆری كۆمهاڵیهتی_سیاسی گونجاومان نییه تاوهكو
بتوانین به هۆیهوه ،دیارده بێزاركهرهكانی وهك نازیزم و
ستالینیزم به مانا تایبهتییهكهیان_ وهك پرۆژەیهكی سیاسی_
شی بكهینهوه .ئهمه وهاڵمێكی فاستفودیی فهلسهفییه كه
خۆی وهك شیكردنهوهیهكی قوڵ دهنهخشێنێت ،ل ه كاتێكدا
ئهوه ئهلتهرناتیڤێكه رێگهمان پێدهدات له بیركردنهوه دوور
فهلسهفه له ئێستادا
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بكهوینهوه ،خراپرتین شتێک كه فهیلهسوفێك دەتوانێت لێر ه
ئهنجامی بدات ،بهداخهو ه زۆربهی جار ،ههر بهمچهشنه
بووه .رهنگ ه ببێته هۆی توڕهبوونی ئێوه( ،بهاڵم رێزی قوڵم
بهرامبهر ئادۆرنۆ رێگر نابێت له گوتنی ئهم واقیعهته) كه
گرفتی «دیالێكتیكی رۆشنگهری» ههر ئهمهیه .له باتی
شیكردنهوهیهكی ئهبسرتاكت ،سهروكارمان لهگهڵ منوونهیهكی
بااڵ له سهرگهردانی فهلسهفی (بهمانای وردی وشهكه)دا ههیه،
جۆرێک پهیوهندی كورتی سیاسی_ئۆنتۆلۆجی ،وات ه كاتیگۆری
نیمچهترانسێندنتاڵیی (پرۆژەی رۆشنگهری) دهیهوێت به
چهشنێكی راستهوخۆ دی��اردهی تۆتالیتاریزم روونبكاتهوه.
كۆپی درهنگوهختهی ئهم نیشانه فهلسهفییه قهڵب و
درۆینهیه ،كه فهلسهفهكهی له بیركردنهوهمان دووردهخاتهوه،
پهیوهندییهكی كورتی پۆست مۆدێرن لهنێوان تۆتالیتاریزمی
سیاسی و چهمكی فهلسهفی تۆتالیتی جێگیر دهكات :لێرهدا
ئاشكراكردنی ئۆنتۆلۆجیی وهك روونكردنهوهیهكی راستهوخۆ
و تاڕادهیهك ترانسێدنتاڵی دیارده سیاسییه ئهبسرتاكتهكان
لهپێشچاو دهگیردرێت .فهلسهفهی پۆستمۆدێرن خرایەڕوو،
شێوهی بیركردنهوه نیشاندهدات تا حهقیقهتی ههر
رووداوێك بێ بایهخ بكات _رووداو بهمانا بادیۆییهكهی كه
به دابڕانی نوێ له قهڵهمیدهدات_ .ئهمه ههمان ئهو شتهیه
كه به درێژایی ده ،یان پانزه ساڵی رابردوو به سهرهنجدان
له هۆڵۆكۆست و فۆرمه وێنانهكراوه رادیكاڵەكان شایهنی
وێناكردن نهبووه ،وات ه رێگری شیكردنهوهی ئهم دیاردانه
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_بهم بههانهیهی كه ههر چهشنه روونكردنهوهیهك پێش
ههموو شتێك خیانهته بهرامبهر قوربانییهكان ،ئهركی ئێمه
تهنیا پاڵپشتیكردنی قوربانییهكانه.
به دیدی من ،ئهم ئایدیایه پشت ئهستوره بهو بنهڕهتهی
كه ئێمه ناچارین به ژیان له جیهانێكی ناتهواو و نهویسرتاو،
ههر چهشنه ئهڵتهرناتیڤێكی رادیكاڵ زوو یان درهنگ دهبێته
هۆی گوالگ ( .)Gulagله چوارچێوهی ههر چهشنه گۆڕانێكی
بنهڕەتی ئاگادارماندهكهنهوه .ل هڕاستیدا ،تهواوی گوتارهكهی
ك�ران�هوهی خۆی لهبهرامبهر ئهویرتی رادیكاڵ ئاگاداره
بهرامبهر گۆڕانی رادیكاڵ! ئهمه ئایدلۆژیای فهلسهفی پۆست
مۆدێرنه .له تهك ئهم تێڕوانینه ،ئێمه شتێك بهههمان ئهندازه
سهرهنجڕاكێش دهدۆزینهوه :چهشنێک كانتگهرایی تازه .له
فهرهنسا ئهم كانتگهراییه تازهیه ل ه الی ئاالن رینۆ و لۆك فڕی
كه له ئێستادا وهزیری پهروهردهیه ،نوێنهرایهتی دهكرێت ،له
ئهڵامنیاش هابرماسه كه _چ مبانهوێت یان نا_ ئهمڕۆ ،بهو
چهشنهی كه ههموان دهیزانن ،وهك فهیلهسوفێكی دهوڵهتی
كار دهكات .ئهو شتهی كه زۆربهی جار ب هڕاشكاوی ئاماژەی
پێكراوه ،لهالیهن ئهزنار ( )Aznarبه ئاشكرا پاڵپشتی
لێكراوه ،ئهو پێگهیهی كه پێشنیار بكرێت هابرماس وهك
فهیلهسوفی فهرمی دهوڵهتی ئیسپانیا جێگیر بكرێت .ئهمه
چۆن دهكرێت؟
پێموایه ئهم پرسهمان بەچهشنێكی سهركهوتوو چارهسهر
ك��ردووه .چهشنێک له كانتگهرایی ت��ازه لهگهڵ پێناسهی
فهلسهفه له ئێستادا
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فهلسهفهی دهوڵهتی بهتهواوی تهبایه (كه ئهمه دهڵێم
خۆشهویستییهكی زۆرم بۆ كانت ههیه) .ئهركی سهرهكی
فهلسهفهی دهوڵهتی له كۆمهڵگەی سهرمایهداریی دینامیكی
ئهمڕۆ چییه؟ ئهم ئهركه دەبێت پشتیوانی پێویستییهكانی
سهرمایهداری واته پهرهسهندن ،زانستی تازه ،تهكنهلۆژیا و
بازرگانی بێت ،بهاڵم له ههمان باردا ،دهبێت پشتیگری ل ه ئاكامه
ئاكاری و كۆمهاڵیهتییه رادیكاڵییهكانیان بكرێت ،ئهمهش رێك
ههمان ئهو شتهیه ،كه هابرماس النیكهم له بهشداریكردنی
له مشتومڕەكان لهبارهى پرسی بایۆژنتیك ئهنجامیداوه .ئهو
چارهسهرێكی نیوكانتیامن بۆ دهخاتەڕوو :ئێوه له زاستهكاندا
دهتوانن ههرچیتان بوێت ئهنجامی ب��دهن ،بهاڵم ئهوهش
فهرامۆشمهكهن كه ئێم ه تهنیا سهروكارمان لهگهڵ كایهی
سنورداری دیارده مهعریفییهكاندا ههیه .مرۆڤ وهك سوبێكتی
ئاكاریی خودخواز ،شتێكی تره ،لهم كایهیهدا ،دهبێت بهرگری
له ههر چهشنه ههڕەشهیهك بكات .هاوشانیان ههموو ئهو
پرسه درۆینانه دهردهكهون :تا چ ئهندازهیهك دهرفهتم ههیه
له بایۆژەنتیك بااڵتر بڕۆم؟ ئاخۆ بایۆژنتیك ههڕەشهیهكه بۆ
ئازادی و سهربهخۆیامن؟ به دیدی من ،ئهم پرسیارانه به ههڵه
خراونهتەڕوو ،لهبهرئهوهى به ههربارێک چهند پرسیارێكی
فهلسهفیی واقیعی نین .تهنیا پرسیاری فهلسهفی واقیعی لهم
زهمینهیهدا ئهمهیه ،كه ئاخۆ له دهرئهنجامه بایۆژەنتیكهكان چ
شتێك ههیه ،كه به پێناسهكردنهوهی چییهتی مرۆڤ و شێوهی
ئۆنتۆلۆجیی مرۆییامن قهرزداربكات؟
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ب�هڕاس��ت��ی غهمناكه ك �ه دهبینین چ��ۆن هابرماس
ه �هوڵ��دهدات دهرئهنجامه تۆقێنهر و ئینفیجارییهكانی
بایۆژەنتیك كۆنرتۆڵ و ئاكامه فهلسهفییهكانی سنوردار
دهكات .تهواوی بهشداری هابرماس دهرخهری ئهم ترسهیهە
كه شتێک دەتوانێت بهچهشنێكی بنهڕهتی بگۆڕێت ،ترس
له رهههندێكی ت��ازهی مرۆڤ كه دەتوانێت دهریبخات،
لهم میانهدا ئایدیایهكی كۆن لهبارهى پلهوپای ه و ئازادیی
م��رۆڤ بپارێزێت .لهم چوارچێوهیهدا ،بهرپهرچدانهوه
توندڕەوییهكانی هابرماس قیبلهمنان .بۆمنوونه له وشهكانی
سڵۆتهردایك لهبارهى بایۆژەنتیك ،كه قهرزدارمان دهكات
ب ه شێوهبهندی رێسا تازهكانی ئهخالق ،زایهڵەی چاكسازیی
نهژادیی ناسیۆنال سۆشیالیست دهبیستێت .ئهم تێڕوانینه
بهرامبهر پێشكهوتنی زانستی «وهسوهسهی وهسوهسهیه»
(بهرگریكردن) بهدوای خۆیدا دههێنێت .وهسوهسهیهك كه
دهبێت ئێمه لهبهرامبهرییدا بهرگری بكهین ،تێڕوانینێكی
نیمچه ئهخالقگهرایانهیه كه دۆزینهوه زانستییهكان وهك
وهسوهسهیهك دهردهخ��ات ،كه رێگهمان پێدهدات له كایه
قهدهغهكراوهكانی دهستكاركردنیی بایۆژهنتیك و تا دوایی
بااڵتر بڕۆین ،ل ه ئاكامدا بنهڕەتی قووڵی بوونی خۆمان توشی
مهترسی دهكهینهوه.
ئ��هو ق�هی�ران�ه ئهخالقییهی دواج���ار بایۆژەنتیك
ورووژاندویهتی ،لهڕاستیدا ل ه ویستی فهلسهفهیهكدا به لوتكه
دهگاتە كه ئێمه بهشێوهیهكی تهواو به شهپۆلی «فهلسهفهی
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دهوڵهتی» لهقهڵهمیدهدهین :فهلسهفهیهك ك ه لەالیهك
بهشێوهیهكی نادیار لهگهڵ پێشكهوتنی تهكنیكی و زانستی
لێبوردهیه ،له الیهكی ترەوە ،ههوڵدهدات كاریگهریهكانی
لهسهر سیستمی رهمزی و كۆمهاڵیهتیامن كۆنتڕۆڵبكات،
بهگوزارشتێكی تر ،ههوڵدهدات بهربهست لهبهردهم گۆڕانی
وێناكردنی جیهانی ئهخالقی_ئیالهیاتی بوون بكات .لهم
روهوه سهیرنییه ك ه نیوكانتییهكان لهم پهیوهندیهدا بهرهو پێش
دهڕۆن .خودی كانت رووبهڕووی ئهم پرسه ببۆوه ،كه چۆن
دەتوانێت زانستی نیوتنی روونبكاتهوه ،له ههمانكاتدابوونی
سنورێكی بهرپرسیارێتی ئهخالقی لهدهرهوهی سنوری زانست
دابینبكات .كانت پانتایی جێ بڕوای زانست ب ه مهبهستی
هێنانهكایهوهی فهزایهك بۆ ئیامن و ئهخالق سنورداربكرێت.
ئاخۆ فهیلهسوفه دهوڵهتییه هاوچهرخهكان رووب��ەڕرووی
ئهركێكی ئاوا نهبوونهتهوه؟ ئاخۆ ههوڵەكانیان پهیوهست بهم
پرسهو ه نییه ،كه چۆن لەڕێگهی فۆرمه جیاوازهكانی تێڕامانی
ترانسێندنتاڵ دەشێت زانست به ئاسۆی مانایی جێگیر
سنورداربكات ،ئاكامهكانی وهك شتێكی پهسهندنهكراو له
كایهی دینی_ئهخالقی ناڕەوا ناپهسهند بكرێت؟ سهیره ،لێرهدا،
تهنانهت پێشنیاری سڵۆتهردایك پشت ئهستوره به سهنتێزێكی
«هیومانیستی» له راستییه زانستییه تازهكان ،ئاسۆی كۆنی مانا،
تهنانهت ئهگهر ئهوه به گونجاوتر و گوماناویی /گاڵتهئامێز له
«فهلسهفهی دهوڵهتی» هابرماس بزانین ،دواجار به هۆی
سنوربهندییهكی نهسهملێرناو لێیجیادهبێتهوه .به دهبڕینێكی
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تر ،پێشنیاری سلۆتهردایك لەنێوان ئاشتی هابرماسی و
هیوالیی چاخی تازه له ههڵبهز و دابهزدایه.
لهو كاتهی ئێمه لهدۆخی قسهكردنین لهبارهى فهلسهفه
و سیاسهت ،پێموایه لێرهدا روونكردنهوهیهكی گشتی بۆ
مهرگی قوتابخانهی فرانكفۆرتیش شاردراوهتهوه .ئهنجامی
قوتابخانهی فرانكفۆرت چییه؟ دەشێت چۆن بچهمكێرنێت؟
خستنهڕوویهكی بنهڕەتی كتێبی دیالێكتیكی رۆشنگهرییه :ئهم
ئایدیایهی كه پڕۆژهی مۆدێرن كهموكوڕییهكی بونیادی ههیه.
ههموو ئهو شته دڕندانهی وهك تۆتالیتاریزم و ...هتد ،نهك
پاشاموهكانی رابردو ،بهڵكو ئێمه بهرههم ه لۆژیكییهكهیین.
رێگه بدهن ئهم جاره وهك ساویلكهیهك باسی ئهم پرسه بكهم.
لهم فۆرمهدا ،دهمهوێت بڵێم كه كۆمۆنیزمی ستالینیستی
دهبێت منوونهیهكی بااڵی ئهم دۆزه بێت ،لهبهر ئهوهى (ئهگهر
سود له چهمكه ساده و گهمژە كراوهكان وهربگرین) فاشیزم
رهنگدانەوەیهكی كۆنزهرڤاتیزمانه بوو .كهسانی پشت ئهم پرسه
بوون ،كه مهبهستی ئهنجامدانی شهڕێكی نائاساییان ههبوو،
له راستیدا پراكتیكییان كرد (چهنده سهیره!) ،بهاڵم تروما و
شۆكی واقیعی ستالینیزمه .پڕۆژهی كۆمۆنیستی_ هیوادارم
كۆك بن لهگهڵم_ به خهیاڵی رزگاری بهزهبری دهستپێكردن،
پاشان به الڕێدا برابوو .ئهمه ترومای دیالێكتیكی رۆشنگهرییه،
بهاڵم له تیۆری رهخنهییدا ،هیچ یهك لهم بوارانه نادۆزرێتهوه.
كتێبی فرانتس نویامن به ناونیشانی بهیموت ()Behemoth
خراپرتین جۆری كۆمهڵناسیی جۆرنالیستییه ،كه دەشێت
فهلسهفه له ئێستادا
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وێنابكرێت .كتێبی پشت ئهستور ب ه ئایدیای مۆدی رۆژی
ههمهگهرایی ،كه به گوێرهی ئهو پرۆژە ئابورییهی سهردهمی
نوێی رۆزڤێڵت ،ئایدیاڵەكانی ئهڵامنیی نازی و بهرنامهكانی
یهكێتی سۆڤێت ،مهبهستی بهدیهێنانی كۆمهڵگەی رێكخراوی
یهكسانیان ههبوو .ماركسیزمی سۆڤێتی ماركۆزه له بهرچاو
بگره :كتێبێكی نائاسایی كه ههڵوێستی نووسهریش بە وردی
روونناكاتهوه ،پاشان ههندێک لهالیهنگرانی هابرماس وهك
ئهدرێۆ ئارسهر دهبیرنێن ،كه ئایدیای كۆمهڵگهی مهدهنی
وهك فهزایهكی ژیان له بهرامبهر دهسهاڵتی كۆمۆنیستی
تۆتالیتاریستی دهخهنەڕوو .ئێمه تهنانهت لێرهشدا ،هیچ
چهشنه تیۆرێك كه له روونكردنهوهی كۆمۆنیزمی ستالینیستی
كۆمهكامن بكات نییه .پێموایه تیۆری كۆمهڵگەی مهدهنی
ب�هت�هواوی له ههڵهدایه .دهبێت بڵێم كه له رووخانی
یۆگسالڤیا ،وهك زۆربهی مشتومڕەكانی نێوان كۆمهڵگەی
مهدهنی و دهوڵهت ،من الیهنگیری دهوڵهت بووم .كۆمهڵگەی
مهدهنی به مانای بهرههڵستیی دیموكراتیك بوو ،بهاڵم بهمانای
ناسیۆنالیزمی توندوتیژخوازیش بوو .فۆرمهلهكهی میلۆسۆڤیچ
ئهم ئامێز ه ورووژێنهری و تهقینهوهییهی كۆمهڵگەی مهدهنی
ناسیۆنالیست و نۆمینكالتۆرای حزب ()party nomenclature
به باشی دهكێشێت .نهیارانی نێوان نۆمینكالتۆرای حزب و
كۆمهڵگهی مهدهنی دیالۆگێكییان دهویست ،میلۆسۆڤیچ
بهڕاستی ئهم كارهی ئهنجامداوه .با بگهڕێینهوه بۆ هابرماس.
ئاخۆ خوێندنهوهی كتێبهكانی ئهم واقیعیهته ههڵدهماڵێت ،كه
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نیوهی كۆمهڵگەی ئهڵامنیا ،سهرزهمینی دایكی ،سۆشیالیستی
بوونه؟ نهخێر ،له بنهڕەتدا مۆدێلی ئاوها واقیعیهتێكی بوونی
دهرهكی نهبووه .به دیدی من ،ئهمه ب ه مانای مۆدی رۆژ،
جۆرێك كهلێنی سیمپتۆماتیكه ،شوێنێكی بهتاڵ_ بۆشاییهك.
لێرە بەدواوە باسەكانم بە كورتی دەخەمەڕوو .دەمەوێت
بە تێبینییەك لەبارەی رۆڵی فەلسەفە لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆمان
ئەنجامگیری بكەم .كۆمەڵێک هەڵوێستگەلی فەلسەفیی هەڵە
بوونی هەیە:
فەلسەفەی دەوڵەتی نیوكانتی ،نیو سۆفیزمی پۆست
مۆدێرن و هتد .خراپرتین رێكەوتن ،بەئاكاریكردنی دەرەكی
فەلسەفەیە ،ئەو لۆژیكەی كە بەم شێوەیەیە كار دەكات« :من
فەیلەسوفم ،بەمچەشنە ،سیستمگەلێكی میتافیزیكی گەورە
دادەڕێژم ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،مرۆڤێكی باشم ،لەبارەی
كۆی كارهساتهكانی ئەم جیهانە نیگەرانم .دەبێت لەدژی ئەم
كارهساتانه بجەنگین  .»...درێدا ئەو كاتەی لە ناوەڕاستەكانی
كتێبی تارماییەكانی ماركس كارهساتی زاڵ بەسەر ئەم جیهانە
لە دە بواردا ناواخن دەكات ،بە قووڵی نافەلسەفییە .جێی
باوەڕپێكردن نییە! كاتێک ئەوەم خوێندەوە ،ئەو شتەی
بەرچاوم كەوت بڕوام پێینەكرد ،بەاڵم ئەو شتانە هەبوون،
ئەو دە بوارەی كە بهدهر له نهبوونی توندی فیكرن :بێكاری،
پەراوێزنشینانی بێ پارە لە شارەكاندا ،كارتێلهكانی ()cartels
مادەی هۆشبەر ،دەسەاڵتی مۆنۆپۆلیی راگەیاندنەكان و
هتد .لێرەوە دەردەك��ەوێ��ت درێ��دا دەیەوێت ،نەك وەك
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فەیلەسوفێكی مەزن ،بەڵكو پرت وەك كەسێكی میهرەبان و
خۆشهویست دەربكەوێت .مببەخشن ،بەاڵم لێرەدا تەنیا
پێودانگێكی تاڕادهیهك وێرانكەر بە مێشكمدا دێت :لە كۆتایی
بهرههمی ئەدەبیاتی رەشۆك وەسفێكی كورت لەبارەی نوسەر
هەیە _ بۆئهوهى بهرنامهكانیان كهمۆكهك بهرجهسته بكهن،
ئهمهش بۆ بهرههمهكهیان زیاددهكهن« :ئەو ئێستاش لە
باشوری فەرەنسا دەژێت .ژمارەیەك پشیله له دهوریهتی و
كاتەكانی بۆ شێوەكاری تەرخاندەكات» ئەمە هەمان ئەو
شتەیە ،كە كەم تا زۆر سەروكارمان لەگەڵیدا هەیە .ئەمە
هامناندەدات تاوەكو ئەم بابەتە شەیتانانەتر لە كتێبەكەی
دواترم باسبكەم ،كە «ئەو لە ژیانی تایبەتییەكەی سهگهكان
ئەشكەنجە دەدات و جاڵجاڵۆکەکان دەكوژێت» تاوەكو
ئهم نهریته بێامنا و پووچه بخهمهڕوو ،یان كۆتاییپێبهێنم.
دەمەوێت درێژەی پێبدەم :ئەگەر لە ئێمەی فەیلەسوفەكان
پرسیاری بۆچوون و دیدمان بكهن ،ئەو شتەی كە زۆرجار
لێامندەخوازن ،بەڕاستی ئەمەیە كە خۆمان بناسێنین.
بەمچەشنە ،مەعریفەمان جۆرێك سهرچاو ه و ژێدهری ئاڵۆز
و تهڵخه كە ئۆتۆرەتی بە بیروڕاكامنان دەدات .لێرەدا وەك
ئەمەیە كە كەسێ لە نوسەرێكی گەورە بپرسێت حەزت لە چ
خواردنێكە ،لەوانەیە بڵێت شێفێكی ئیتالی باشرته لە شێفێكی
چینی .ئەمەیە دەبێت ئێمە تەنیا بەوەی بە فەلسەفەوە
پەیوەستە ،خەریك بین.
هەنوكە رۆڵ��ی فەلسەفە چییە؟ لێرەدا رووب��ەڕووی
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پارادۆكسێك دەبینەوه :فەلسەفە هەرگیز ،بە تایبەت لە
سەردەمەكانی داهێنانییدا ،رۆڵێكی نۆرماڵ بەو مانایەی
كە فەلسەفەیە ،ناگێڕێت .لێرەدا چەند واقیعیەتێكی بێ
پەیوەست بەیەك بوونی هەیە .لە چاخی نۆزدە ،ئەدەبیات
لەنێو هەندێک لە نەتەوەكان وەك ههنگاریا و پۆڵەند ه زۆرجار
رۆڵی فەلسەفە دەگێڕێت .بۆ منوونە ئەو رەوتە ئایدۆلۆژیكی
یان فەلسەفییانەی كە لە بنیادەكانی بزوتنەوەی نەتەوەییدا
هەن .بە رێژەیەكی زۆر لە ئەدەبیات درووستدهبن .لە
نەتەوە یەكگرتووەكانیش بۆ منوونە  ٩٩له سەدی بوارەكانی
ئێوە فەلسەفەی کیشوەریی ()continental philosophy
له پەیامنگاكانی فەلسەفە نادۆزیتەوە (لهڕاستیدا دهبێت
بڵێین :له نێو چوار ههزار ئهنجومهن و پهیامنگای فهلسهفه
له ئهمەریكا تهنیا پانزه تا بیست لهو پهیامنگا و ئهنجومهنانه
نوێنهری واقیعی فهلسهفهی قارهیین ).لهباتی ئهوه ،فهلسهفه
له توێژینهوه كولتورییهكانیی دیپارمتانی زمانی ئینگلیزی،
فهرهنسی و ئهڵامنی دهدۆزینهوه .ئهگهر كهسێک بیهوێت
دیراسهی هێگڵ و بادیۆ بكات ،دهبێت به شێوهیهكی
پارادۆكسیكاڵ بوارهكانی ئهدهبیاتی پراكتیكی له فهرهنسا و
ئهڵامنیا بخوێنێت .لهالیهكی ترەوە ،ئهگهر كهسێک مێشكی
مشكهكان دیراسه بكات ،یان تاقیكردنهو ه لهسهر ئاژەڵەكان
بكات ،دهبێت بچێته پهیامنگهكانی فهلسهفه ،بهاڵم نائاسایی
نییه كه فهلسهفه ،جێی شتێكی تر بگرێت :بۆ منوون ه ئهو
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كاتهی كۆمۆنیزم لهبهریهكهەڵوهشا ،فهلسهفه بووه یهكهمین
شوێن بۆ دروستبوونی نهیاری .فهلسهفه سهرئهنجام لهم
سهردهمهدا ،پرت ل ه ههر پێگهیهكی تر دۆخێكی سیاسیی به
خۆیهوه گرتووه ،وێڕای ئهوهش ،دەشێت كهسێک ناڕازیبێت
كه فهلسهفهی مهزنی ئهڵامنی شتێك نییه جگ ه له فهلسهفه.
به رههایی بهم چهشن ه نییه! له پێشدا ب ه گهڕانهوه بۆ هاینه
نهك ماركس ،ئهوهم زانیووه فهلسهفه ،بهدیلێكی ئهڵامنیی
بوو بۆ شۆڕش .گرفتهكه ئهوەیه ،ناتوانیت ههردووكیانت
ههبێت .ههڵهیه بانگهشهبكرێت فهرهنسییهكان دهتوانن
فهلسهفهیان ههبێت ،ئهگهر بهڕادهیهكی تهواو بههۆش
بن .به پێچهوانهوه ،نائامادهیی شۆڕش ،مهرجی فهلسهفهی
ئهڵامنی بوو .روانگهی من ههنوكه بهم چهشنهیه :رهنگه
لهم خهونه راچڵەكێین كه فهلسهفهی نۆرماڵ بوونی ههیه.
رهنگه فهلسهفه جۆرێك بێ نۆرمی و ناڕێكوپێكی بێت تا
لوتكه .بهم چهشنه تیۆری بادیۆ دهخوێنمهوه( .من و بادیۆ
بهیهكهوه هاودهنگ و كۆدهنیگن ،بهاڵم لهڕاستیدا نهفرهت
له یهك دهكهین .نوكته و گاڵتهی ئاسایی ئێمه ئهمهیه:
ئهگهر من دهسهاڵتم ههبێت بادیۆ دهنێرمه کەمپ ،بهاڵم
ئهمه حیكایهتێكی تره) ،ههروهها من به ئاشكرا تیۆرهكهی
لهبارهى مهرجهكانی فهلسهفه رهتدهكهمهوه :فهلسهفه له
پێناسهكردندا ،جۆرێك سنوربهزاندنه ،فهلسهفه بهڕاستی
تهنیا له پهیوهندی نانۆرماڵ و بێ سنور به رهوش و مهرجی
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دهرهكی ،كه ههڵگری چییهتی عاشقانه ،سیاسی ،زانستیی یان
هونهرییه بوونی ههیه.
دواجار رهخنهیهكی تر ،تهنانهت ئهگهر ئهم رهخنهی ه زۆر
دۆستانهش بێت ،ئهمهیه كه ههڵسهنگاندنه جیاوازهكامنان
له كانت ،دهتوانێت جیاوازییهكامنان بخاتهڕوو .لێرهدا
دهمهوێت له تۆ بپرسم (رهنگه تهنیا بهشێوهیهكی ریتۆریك)
كه به ههبوونی شتانێكی زۆر نیگهرانكهر ،كه من ب ه جۆرێكی
تایبهت له نیوكانتگهرایی وا دهڵێم ،ئایا لهگهڵ من هاوڕانیت
كه شتێكی بههادار له كانت دا ههیەو دهبێت بپارێزرێت؟ كه
من به فهلسهفهی بااڵتر له ههر شتێكی تر پهیوهست دهكات،
ئهوه ساتێكی نامۆبوونه كه بادیۆ ئاماژەی پێكرد .ئایا نامۆبوون
له سهرهتای فهلسهفهدا نییه؟ فهیلهسوفانی رسوشتی ئایۆنی
له ههمان ئهو شوێنه دهركهوتن ،كه ئهمڕۆ بهشی ئاسیای
توركیایه ،ناوچهیهك ك ه شاهێدی پهرهسهندنی بهرههمهێنانی
كااڵكانه .لێرهدا نامهوێت بهم تهریبییه به ماركسیزمی
عهوامی و بازاڕییهوه ( )vulgar-Marxistپهیوهستبم ،كه
بهرههمهێنانی كااڵ به مانایهكی رووته ،ئهبسرتاكتكردنی كااڵ
له بنیادی ئهبسرتاكتی فهلسهفیی شاردراوهتهوه .دهمهوێت
سهرنجی تۆ بهمشێوه نامۆبوونه رابكێشم ،كه له راگوزهری
دهستاودهستكردنهوه روودهدات ،ئ �هوهى كه فهلسهفه
(ههمان ئهو شتهیه كه هایدیگهر دهیهوێت پێامنبڵێت) له
ساتهوهختی سهرهتاوه ،گوتاری كهسانێک بوو ،ك ه له ماڵی
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خۆیانهوه بهرامبهر به بوون ههست ،،به یهقین دهكهن.
ئهمهش ههمیشه پێویستی النیكهم له دابڕانی كۆمهڵگەی
ئۆرگانیكه .له سوكرات به دواوه ،ههمیشه جار دوای جار،
رووب���ەڕووی ئهم ئهویرتێتییه و ئەو كون و كهلهبهرانه
بووینهتهوه ،زۆر جێی سهرنجه كه بێگانهیی دهتوانین له
دیكارتیشدا بدۆزینهوه ،به پاشهملهش بیخهینهڕوو .له بهشی
دووهمی كتێبی گوتار له میتۆدا ،پارچهیهكی بهناوبانگ لهم
بارهیهوه ههیه كه چۆن ئهو لەڕێگهی سهفهرهوه نهك تهنیا
نامۆبوونی ئاداب و رێوڕەسمی ئهوانی تری دۆزییهوه ،بهڵكو
تێگهیشت وردهكولتوری ههر تاكێك ،كهمرت ل ه كولتورهكانی تر
سهیروسهمهره نییه ،ئهگهر كهسێک ئهوه ل ه نیگایهكی ترهوه
ببینێت ،تهنانهت جێی پێكهنینه .ب ه دیدی من ،ئهمه خاڵی
سفری فهلسهفهیه .ههموو فهیلهسوفێك ئهم شوێنگۆڕینهی
لهبهردهستدایه.
ههنوكه پرسیارهكهی من ل ه تۆ ئهمهیه :وهسوهسهم ههیه
لێره چهمكی كانتیی كۆمهڵگەی مهدهنیی كۆزمۆپۆلیتیان
(جیهاننیشتیامن) كه زۆرجار جێی بهزهیی و زۆر سادهبین
بووه ،دووباره بیخهمەڕوو .به دیدی من ،ئهم چهمكه دهبێت
به ههڵوهشانهوهی بهكارهێنانی گشتی و تایبهتێتیی عهقڵ
پهیوهستبكرێت ،كه تایبهمتهندییه دیارهكهی جواڵنه به
پێچهوانهی ئهم بهڵگهنهویستییهوه .ئهوهى كانت پێیدهڵێت
بهكارهێنانی تایبهتیی عهقڵ ،تایبهته به كاری كارمهندان له
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دەزگای دهوڵهتییدا .كانت مشتومڕە فیكرییهكانی تهنانهت
ئهگهر بهشێوهی تایبهتی درووستببێت ،به بهكارهێنانی
گشتیی عهقڵی دهزانێت .مهبهستی كانت چییه؟ به دیدی
من ،دۆزی تایبهتێتی بۆ كانت لهبواری یهكهمدا كۆمهاڵیهتیی
تایبهته ،كه رهگ و ریشهی ل ه شوێنێكدا ههیه .وێڕای ئهمهش،
ئایدیای كانت ئهمهیه :ئێمه وهك بیریار دهبێت له ههڵوێستی
یونیڤێرساڵیی تاك و تهنیا دابین ،به دهربڕینێكی تر ،ئهو
تاكایهتییهی كه به شێوهیهكی بێئهمالوال له یونیڤێرساڵیتیدا
بهشداری دهكات ،لهبهرئهوهى له ئایدیای نهزمی تایبهتدا
تێوهدهگلێت .تۆ دهتوانیت بێئهمالوال مرۆڤ بیت ،بێ ئهوهى
سهرهتا ئهڵامنی ،فهرهنسی ،یان بهریتانیی و هتد بیت .ئهم
میراتهی كانت ئهمرۆ پرت له ههمیشه ،به رهوشی ئێمهوه
پهیوهسته .ئایدیای مشتومڕێكی فیكری كه بهسهر نهزمی
تایبهتییهوه زاڵه ،دۆكرتینێكی كۆنزهرڤاتیزمانه زهقدهكاتهوه،
كه بهگوێرهی ئهو دۆكرتینه تهنیا لەڕێگهی شوناسێكی تهواو
به رهگ و ریشهكانی خودهوه كه مرۆڤ _بهمانای وردی
وشهكه_ دهبێت ه مرۆڤ .تۆ بهتهواوی مرۆڤیت ،تهنیا ئهو
كاتهی كه بهتهواوی نهمساویی ،سۆلۆڤینیی ،فهرهنسیی و
هتد بیت ،بهاڵم پهیامی بنهڕهتیی فهلسهف ه ئهمهیه كه تۆ
دهتوانیت بێئهمالوال له یونیڤێرساڵێتیدا ،بااڵتر له شوناسه
تایبهتهكاندا ،بهشداری بكهیت.
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بهشی سێیهم
مشتومڕی نێوان
بادیۆ & ژیژەك
ئاالن بادیۆ :پێش هەر شتێك ،دهمەوێت ئاماژە بەم خاڵە
بكەم ،كە مەبەستم لە رەخنەی كانت ،بەڕاستی رەخنەگرتنە
لەو شتەی كە تۆ بە نیو كانتگەرایی «»neo-Kantianism
لەقەڵەمتداوە :واتە رەخنەی شێوەیەك لە كانتی ئەكادیم،ی
كە بە درێژایی دە یان پانزە ساڵی رابردو وەك شێوەیەك لە
فەلسەفەی فەرمی ناسێرناوه .بە دیدی من ،تا ئەو شوێنەی
بە كانتەوە پەیوەستە ،دەشێت دوو بوار لە تێبینییەكانت
بەیەكەوە ببەسرتێتەوە .تێبینی یەكەم :فەلسەفە بەڕاستی
پێویستی بە پەیربدن بەم واقیعەیە ،كە لە حهقیقهت و پرسە
تازەكاندا شتێک هەیە بۆ هیچ ئایدیایەكی پێشگریامنكراو
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لەبارەی چییەتی مرۆڤ شایەنی كورتكردنەوە نییە .پێموایە
ئەم خاڵە زۆر گرنگە :ئەوەی فەیلەسوفەكان پێیهوه خهریكن
شتێكی نامرۆیی تیایه .دەتوانین چەندان ناو بخەینە پاڵ
ئەم شتە .بۆ ماوەیەكی زۆر ،ناوی ئەو شتەی كە بااڵتر لە
مرۆڤایەتی ئەهێرنا وهك «خودا»« ،ناكۆتا»« ،مەعقولیهت»،
«رەه��ا» و  ...هتد ب��وو .دەتوانین ئەم ناوانە بگۆڕین،
تێگەیشتنامن بگۆڕین ،بەاڵم بە دیدی من ،ئەوەی فەلسەفە
خهریكی دهبێت ،شتانێكه شایەنی كورتبوونەوە بۆ مرۆڤ
نییە ،بهڵكو شتێكی نامرۆییه .لەمەوپێش فوكۆ ئەوەی
خستبووەڕوو ،كه «مرۆڤ» بونیادنراوێكی تیۆرییە ،هەڵگری
مێژووی خۆیەتی ،دەشێت ئەوە بخەینەڕوو ،كە مرۆڤ یان
هیومانیزم كهی دەستیپێكردووە .هەروەها فوكۆ ئەوەشی بۆ
زیاددەكات كە سەردەمی كۆتایی مرۆڤیش دەبینین .ئەمە
یەكەم تێبینی منە .ئەمە هەمان ئەو شتەیە كە لە فەرەنسا بە
ئەنتی هیومانیزمی تیۆریی ()theoretical anti-humanism
لە قەڵەمدهدرێت ،ئهم ه هەڵوێستی فوكۆ ،ئاڵتوسێر و زۆر
كەسی تریش بوو .ئەو كاتەی دەڵێیت «پرسی حەقیقی،
ئاگاییە لە بوونی فۆرمهكانی گۆڕانی رادیكاڵیی ئەو شتەی كە
ئێمە بە مرۆڤایەتی لە قەڵەمی دهدەین» ،ئهوا پرسێكی زۆر
قووڵ و رسوشتیت خستۆتەڕوو ،چونكە مرۆڤ بونیادنراوێكی
مێژوویی و ئایدۆلۆژیكییە .هیچ بەڵگەیەكی رووننییە بۆئهوهى
پێامنوابێت ،كه فەلسەفە دهبێت هەمیشە بۆ ئاڕاستەكردنی
ئەم بونیادنراوە بەكاربهێرنێت.
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بە دیدی من ،لە ئەفالتون بەدواوە ،فەلسەفە رووبەڕووی
واقعێكی نامرۆیی بۆتەوە ،پەیامی فەلسەفەش هەر ئەمەیە.
هەر كاتێک فەلسەفە خۆی بە مرۆڤایەتی (بەو چەشنەی
كە بەشێوەیهكی مێژوویی درووستبووە ،پێناسەكراوە)
سنوردار بكات ،خۆی كورت بكاتەوە ،ئهوا دواجار چەپێرناوە.
فەلسەفە خۆی دەچەپێنێت :لەبەرئەوە تەنیا لهڕێگهی
بەكارهێنانییهوه بۆ پاراسنت ،بەرفراوانكردن و ئاڕاستەكردنی
مۆدێلی جێگیری مرۆڤایەتی دهگۆڕدرێت .تێبینی دووەم ،كە
بەم خاڵەوە پەیوەستە ،وەك ئەوەی تۆ دەڵێیت لە فهلسهفهی
كانتدا ناوەڕۆكێكی تاكایهتیی یونیڤێرساڵ ئهدۆزینەوە .رێك
وا دەڵێیت ،رەنگەش شتێكی پرت لە راست :لەبەرئەوەی لە
هەر فەیلەسوفێكی مەزندا ،ناوەڕۆكی بەشداری راستەوخۆی
تاكایهتی ل ه یونیڤێرساڵیتییدا ،بێالدان لە رێگەی تایبهتێتییهكان،
كولتورەكان ،نەتەوەكان ،جیاوازییە جێندهرییهكان بوونی
هەیە .لە ه��ەر فەیلەسوفێكی م��ەزن��دا ،پەیوەندییەكی
راستەوخۆ لەنێوان تاكایهتیی بیركردنەوە و تایبهتێتییهكانییدا
هەیە .ئەمڕۆ بەردەوام دەڵێین تایبهتێتی گرنگە و رێزدانان بۆ
تاكایهتی بنەڕەتییە .لەگەڵ تۆ هاودەنگم كە دەبێت لەسەر
ئەم دوورهپهرێزییه كۆنهپهرستهی تایبهتێتییه كولتورییهكان
بجەنگین ،بەاڵم دەبێت لەهەمانكاتیشدا ،ئەوە بڵێین كە
پەیوەندی راستەوخۆی نێوان تاكایهتی و یونیڤێرساڵیتی
گریامنە كراوە ،كە شتێكی نامرۆیی لە یونیڤێرساڵێتیدا هەیە.
ئەگەر یونیڤێرساڵیتی بۆ داتایەكی مرۆیی ئاسایی كورت
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بكەینەوە ،ئەم هەڵوێستەی تر شایەنی بەرگری نییە .بە دیدی
من الی كانت ،ئەم جۆرە لە پەیوەندی راستەوخۆی نێوان
تاكایهتی و یونیڤێرساڵێتی بە ساتەوەختێك بەسرتاوەتەوە ،كە
تێیدا كانت مرۆڤ بە هۆی شتێكەوە پێناسە دەكات كە لە
مرۆڤایەتی بااڵتر دەڕوات .گەورەیی كانت لە بنەڕەتدا بڕیار
نییە لە تیۆری بەربەستەكانی عەقڵ-بەربەستە مرۆییەكانی
عەقڵ -بدۆزرێتەوە .ئەم الیەنە الی كانت هەیە ،بەاڵم ئەمڕۆ
بەدەرە لە هەر چەشنە تەوژمێكی راستەقینە .گەورەیی كانت
تێكهڵكردنی ئایدیای بەربەستەكانی عەقڵ ،لەگەڵ ئایدیای
نەیارییدایە :ئایدیای لهڕادهبهدهریی مرۆڤایەتی لە پەیوەست
بە خۆی كە بە تایبەت لە خەسڵەتی ناكۆتایی عەقڵی
پراكتیكیدا دیاریكراوە .ئاخۆ چارەنوسی مرۆڤ سنورداركراوه.
وەك سنوردارێتیی خودی مرۆڤایەتی ،سنوردارێتیی مرۆڤایەتی
وەك مرۆڤایەتییەكی سنورداركراو ،یان لە باتی ئەوەشدا ،توانای
ناكۆتابوون بوونی هەیە؟ بە گوزارشتێكی تر ،توانایهك بۆ
واقیعی نامرۆیی ،كە دواجار هەمان ئەو شتەیە كە فەلسەفە
دڵەڕاوكێی لەبارەوە هەیە .پرسی واقیعی ههر ئەمەیە ،لەم
گۆشەنیگایەوە ،وەاڵمەكەم ئەرێنییە .ئێمە دەتوانین ئەم
دوو تێبینییەی تۆ لە تەك یەك دابنێین .لەالیەك سهبارهت
به پەیوەندی نێوان تاكایهتی و یونیڤێرساڵیتی ،لەالیەكی تر
زەرورەتی زاڵبوون بەسەر هیومانیزم ،پۆزش دەهێنمەوە كە
لێرە جارێكی تر لەگەڵ هاوڕێم سالڤۆی ژیژەك هاودەنگم.
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ساڵڤۆی ژی��ژەك :بەداخەوە دەبێت منیش لەگەڵ تۆ
هاودەنگ بم .ماركس لە كتێبی ملمالنێیە چینایەتییەكان لە
فەرەنسا پەراگرافێكی زۆر جوانی هەیە كە داینهمیكی سیاسیی
 1848رووندەكاتەوە :دوو بەرەی دەسەاڵتخوازی بۆربۆنەكان
و ئۆرلیایستەكان لە حزبی كۆماریخواز یەك دەگرن .ماركس
دەڵێت تەنیا بەهۆی پشتڕاستكردنی پادشاییەكی بێ
ناوی كۆماریخوازهوه بوو .لەم مانایەدا بەتەواوی لەگەڵ
تۆ یەكدەنگم .دۆزی مرۆیی تەنیا لە دۆزی نامرۆیی
دەردەكەوێت -دۆزی نامرۆیی وەك تەنیا شێوەی مرۆڤبوون
بەشێوەیەكی بێ هۆ ،بە مانایەكی گشتی ،بەاڵم بۆچی بەم
چەشنە بیردەكەمەوە؟ لێرەدا بۆ كانت دەگەڕێمەوە .پێموایە
كانت ئامڕازێكی كۆنسێپتواڵیامن دەخاتە بەردەست ،كە
رێگەمان پێدەدات لەم بارەیهوە بیربكەینەوە -لەڕێگەی
جیاكارییەكی فەلسەفیی بەڕواڵەت الوەكی كە بە دیدی من،
بۆ تێگەیشنت لە كانت پڕ بایەخە.
كانت ل��ە كتێبی رەخ��ن��ەی عەقڵی پەتی ج��ی��اوازی
لەنێوان دادوهری��ی نێگهتیڤ و دادوهری��ی بێكۆتا دەكات.
بە دەربڕینێكی سادە ،دادوهری��ی نێگهتیڤ پێشبینییهكی
رێپێنهدراو لەبابەتەكە دەكات .مهبەستی كانت لە دادوهریی
ناكۆتا جۆرێك لە دادوهرییه ،كە پێشبینیهكی نێگهتیڤ بە
بابەتەكەوە دەبەستێتەوە .بۆ منوونە دادوهریی نێگهتیڤ ئەو
ساتەوەختەیە كە دەڵێت« :روح ،نەمر نییە» .هەنوكە ئەنجامی
ئەم جیاكارییە چییە؟ لێرەدا رۆمانە خهیاڵییهكان دەتوانن
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یارمەتیامنبدەن .ئەگەر رێگە بدەیت نهێنییەك بە ستیڤان
كینگ بڵێم ،ئەو كەسەی الی من بۆ هەموو وەرزەكانە .ئێمە
هەموومان چەمكی نەمردو دەناسین .ئەم چەمكە بهڕاستی
بەمانای چییە؟ مردوو ،مردووە ،ئەگەر كەسێك نەمردووە
كەواتە زیندووە ،بەاڵم ئەو كاتەی دەڵێین كەسێك نەمردووە،
بەو چەشنەی كە لە ئەدەبیاتی ترسدا دەگوترێت ،ئەمە
بەو مانایە نییە كە ئەو هێشتا زیندووە :ئەو مردووە ،بەاڵم
نەك بەمانا ئاساییەكەی :لەڕاستیدا ئەو مردویەكی زیندووە.
دەبینین لێرەوە پانتاییەكی تر دێتە پێشەوە ،بە دیدی من ،ئەم
نەمردووە هەمان ئەو سوبێكتە ترانسێندنتاڵه كانتییە ،رێك بەم
مانایە نامرۆییه .نامرۆیی نەك بەمانا ئاژەڵیبوونییەكەی ،بەڵكو
وەك الیەنێكی بێ راده و سنور لە خودی مرۆڤدا .ئەگەر بەم
چەشنە ،تەماشایبكەین ،لە هەمان ئەو شتەدا هەیە كە كانت
ئەوە بە الیەنێكی ترانسێندنتاڵ لە قەڵەمدەدات.
چەند رۆژ لەمەوپێش یەكێك لە هاوڕێیانم لە تۆكیۆ،
بۆی نووسیم كە (ئەو لە پەیوەندی من بەرامبەر بە شته
سەیروسەمەرەكان ئ��اگ��ادارە) هەنوكە لە یابان هەموو
كەسێک دەتوانێت تەنیا بە  ٨٥دۆالر تەلەفونێك بكڕێت كە
بەشێوەیەكی زۆر سەیر كاردەكات :تۆش دەتوانیت دەنگی
پەیوەندیكەر به روونی ببیستی ،بەاڵم هیچ زەنگێك نییە:
تەنیا دیسكێكی بچوك دەبێت له كهللهی سهرتی ببەستیتەوە،
بە ئاسانی دەنگی ئەو الیەنە بەشێوەی راستەوخۆ بگاتە
بەرگوێت .لە ئەنجامدا دەنگی ئەویرت دەبیستیت ،بەاڵم
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باشرتین دۆخ ،تێگەیشتنی دەنگ ئەو كاتەیە ،كە گوێیەكانت
دادەخەیت .لێرەوە ،سەرووكارمان لهگهڵ دۆخێكی دەگمەندا
هەیە :تێگەیشتنێكی راستەوخۆ ،كە گەیاندنە هەستەكییەكان
بەدەوریدا دەسوڕێتەوە .ئەگەر وردیلەیەك بەرەو پێشرت
بڕۆین ،دەتوانین بیر لە تاقیكردنەوە جێ سەرنجەكان لە
كایەی توێژینەوە مێشكییهكان بكەینەوە كە پشت بەم ئایدیا
دەبەسنت ،هەستی ئارەزو یان ئازار دەتوانێت بەشێوەیەكی
راستەوخۆ بە جواڵندنی شادهمار ،بێ رووبەڕووبونەوەی
هەستە پێنچ الیەنەكە ،بهرههمبهێرنێت .هەنوكە با
تەماشابكەین ئەم واقیعە چ پەیوەندییەكی بە كانتەوە هەیە؟
تۆ بە تیۆری شیامتیزم ( )schematismئاشنایت :بۆئەوەی
شتێک بەڕاستی بوونی ههبێت دەبێت بە وتەزاگەلی
سهرهكییهوه تەبا بكرێت .ئایا لێرەوە سەروكارمان لەگەڵ
جۆرێك لە ئازار نییە ،كە ئەبسرتاكت و ناشیامتیزە -نەك ئەم
ئازارە یا ئەو ئازارە ،بەڵكو ئازارێكی بێ راده و سنور؟
لێبگەڕێ لێرەوە كەوانەیەكی تەنزئامێز بكەمەوە ،ئەم
بابەتە كەمێک هاوشێوەی یەكەمین پارەی باوی سلۆڤانیا پاش
سەربەخۆیی لە سااڵنی ١٩٩١- ١٩٩٠ـــە .من ئەم پارەیەم
خۆشدەوێت ،نەك بە هۆی شانازی بەرامبەر ئەوەی پارەی
خۆمان هەیە ،بەڵكو بەم هۆیەی كە خەڵك سەرنجی ئەوەیان
نەداوە شتێكی گوماناوی لە ئارادایە .پاش ئەوەی دیناری
یوگسالڤیامن رەتكردەوە ،بۆ ماوەی دوو ساڵ پارەكەمان بە
پێنچ یهكهیی ،دە یهكهیی دەسوڕایەوە ،بەاڵم هیچ كەس
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سەرنجی نەدا ،كە ئەم پارەیە هیچ ناوێكی نییە :تۆ تەنیا
 ٥٠٠یهكهت هەبوو ،بەاڵم  ٥٠٠یهكهی چیی؟ نە دۆالری
نە شلینگی و  ....كانت ئەم بوارهی بۆ كردینەوە .بەم مانایە
الكانیش لە بەرامبەر پۆست مۆدێرنیزم راست دەڵێت كە
زانست گەمەیەكی زمانەوانی نییە ،زانست سەروكاری لەگەڵ
دۆزێكی واقعی ناشیامتیزە هەیە.
ئاالن بادیۆ :بە دیدی من پرسی راسپاردنی فەلسەفی
ئەمەیە كە زۆرجار ،پێش ههر شتێك ،بە رەخنەیی دەزانن،
پرت پێگەكانی فەلسەفە و رەخنە یەكسان دەكرێن .وێڕای ئەم
گریامنەیە ،راسپاردنی فەلسەفی دواجار بە مانای ئەمەیە كە
بڵێین شەڕ چییە ،ئازار چییە ،چ شتێک شایەنی قبوڵكردن
نییە ،یان چ شتێك هەڵەیە .كاری فەلسەفە لە بنەڕەتدا
نەرێنی دەبێت :تێڕامانی گوماناوی ،بە رووحێكی رەخنەیی
و  ...هتد ،بەاڵم زاتی دەستتێوەردانی فەلسەفیی لەڕاستیدا
پشتڕاستكردنەوەیە .بۆچی پشتڕاستكردنەوە؟ چونكە ئەگەر
لە پێگەیەكی پێكدژ بەشداربیت ،یان لە پەیوەندییەك كە
پەیوەندی نییە بەشداریبكەیت ،ناچاریت چوارچێوەیەكی
فیكری تازە پێشنیازبكەیت ،دووب��ارە ناچاردەبیت توانای
بیركردنەوە بە پێگەیەكی پێكدژ پشتڕاستبكەیتەوە-
بەمەرجێک ژمارەیەكی دیاریكراو لە پارامیرتەكان بخەینەالوە،
ژمارەیەكی دیاریكراو لە كاروباری نوێ و داهێرناو بێنە
پێشەوە .پاش لەبەرچاوگرتنی هەموو الیەنەكان تەنیا
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دهرخهری ئەمە بریتییە لە شێوەیەكی تازە بۆ بیركردنەوە،
ئەویش بە دۆخێكی پارادۆكسیكاڵ دەخرێتەڕوو .لە ئاكامدا
دانهری دیاریكەری بەشداریی فەلسەفی ،یا پشرتاستكراوەی ه یا
ئەرێنییە -خاڵێك كە لەبارەیەوە لەگەڵ دۆڵۆز هاودەنگم .ئەو
كاتەی كە دۆڵۆز دەڵێت فەلسەفە لە بنەڕەتدا دروستكردنی
چەمكەكانە ،مەبەستی ئەم رەهەندە داهێنەرانە ،ئهرێنی و
بێ متامنەیهییە بە كورتنەبـوونەوهی فەلسەفە بۆ نیگەتیڤ،
رەخنە لەسەر حەقە .كاتێک دەڵێی دەبێت نامرۆیی وەك
شتێكی رووتیی نیگەتیڤ تێبگەین ،دووبارەش دەبێت بڵێین
ئێمە بەداخەوە بە هەمانشێوە ،لەگەڵ یەك هاودەنگین،
ئەمەش خۆی دەردەخ��ات كە ئێمە سەرووكارمان لەگەڵ
پشتڕاستكردنەوە و رازیبوون هەیە ،نەك لەگەڵ نیگەتیڤ.
دۆزی «نامرۆیی» دەبێت وەك ئەو توخمە كۆنسێپتواڵیهی
رازیبوون بگونجێرنێت ،كە لە ناوەوەیڕا دەستاودەستی مرۆیی
بیری لێ بكرێتەوە .پێشگریامنەی ئەم «دەستاودەستكردنە
مرۆییە» بەردەوام ئەمەیە ،كە تێبگەین یەكانگیری سەرەتایی،
هەر هەمان پەیوەندی نێوان مرۆیی و نامرۆییە ،نەك
جاویدانیی مرۆڤ به مانای وردی وشهكه.
رێگە بدەن منوونەیەكی ئایدۆلۆژیكی لەبەرچاو بگرین.
لە فەرەنسا لە كۆتایی دەیەی  ١٩٧٠شاهێدی دەركەوتنی
ئەو شتە بووین ،كە بە فەلسەفەی تازە لە قەڵەمدەدرا.
داهێنەری واقیعی فەلسەفەی ت��ازە لە فەرەنسای ئەو
سەردەمە ئەندرێ گلۆكسامن بوو كە رێك رۆژێ��ك پێشرت
فهلسهفه له ئێستادا
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ماویست بوو -ئاوهژووبوونهوه مێژووییهكان بەم چەشنەن.
تێزی سەرەكی گلۆكسامن كە ئەمڕۆش پێیەوە پاپەندین
(بەرگریكردن لە ئەمەریكا و هێرشەكەی بۆ عێراق) ئەمەیە.
ئەو شەڕ و ئازار دەستنیشان دەكات ،ئەگەر پێویستیش بێت
پێشنیازدەكات كە بۆ گەڕانەوە بۆ رەوشی ئاسایی كاروبارەكان
دەبێت پرۆتۆكۆڵێك بەكاربهێنێت .بۆ منوونە بە سەرنجدان
لەوەی سەدام حسێن دیكتاتۆرێكی ترسناكە ،دەبێت لە دژی
چەند میتۆدێكی دەرمانی بنجبڕ بەكاربهێرنێت -،ئەو شتەی
كە سودی لێوەرگیراوە ،تا ئەمڕۆ ،بۆتە هۆی گیانلەدەستدانی
س��ەدان ه� هزار عێراقی .سوپای ئەمەریكا ئیشی كوشتنی
بریندارە ،بەاڵم تۆ دەبێت ئەو كارەی پێویستە ئەنجامیبدەیت.
گلۆكسامن خۆشحاڵە .ئەو بە ت��ەواوی لهگهڵ خەیاڵێكی
یەكالیەنەی رەخنەیی بەشداری فەلسەفیی هاودەنگە.
بە دیدی من ،داكۆكی لە تێگەیشتنێكی تەواو جیاواز
لە بەشداری فەلسەفی پێویستە .بێ هۆ نییە كە ئایدیای
ئەفالتونی بۆ چاكە ،یەكەمین ئایدیای مەزنی فەلسەفیی
بوو .ئەفالتون زۆرباش لەوە گەیشتبوو كە لە ساتەوەختێكی
دیاریكراودا ،ئەمە توخمی پشتڕاستكردنەوەی نامرۆییە كە
دیاریكەرە ،ئەو توخمەی كە هەڵبژاردنێكی رادیكاڵ دەهێنێتە
پێشەوە .ئەگەر ئەمشەو ئێوە لێرە شاهێدی دیدارێكی واقیعی
نین ،بهم هۆیەیە كە من و ژیژەك لە چوارچێوەی ئەم خاڵە
گرنگە لە الیەكین ،ملمالنێیەكی سەرەكی لە نێوامناندا نییە.
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ساڵڤۆی ژیژەك :وەاڵمی پارانویایی من ئەمەیە :چیدەبێت
ئەگەر تۆ درۆزن بیت ،تەنیا بە رواڵەت هاودەنگم بیت؟
هەر چەند زیاتر لەگەڵم هاودەنگ بیت ،پرت لەبەردەم
مەترسییدایت .بە چەشنێكی پێكدژ ،لێرەدا ئێمە بە رەشبینیی
رەخنەی پۆست مۆدێرن بە جەختكردنەوە لەسەر دۆزی
نامرۆیی پشكداردەبین .لە ئایدۆلۆژیای پۆستمۆدێرنی
مرۆیی ،نامرۆیی له رادهبهدهرییهكی ترسناك،ه كە دەبێت
بەشێوەیەكی رەها لێیدووربخرێتەوە .ئەم ئایدۆلۆژیایە
تەنانەت دەتوانێت الیەنێك لە الك��ان قەرزبكات .ئەم
میسۆلۆژییه ترسناك ه لە هەموو شوێنێك ئامادەیە :نابێت زۆر
لە ئاگر نزیك بیتەوە ،دەبێت مەودای گونجاو بپارێزیت .ئەم
ئایدیایە ،بەم چەشنەیە كە ئێمە هاوشێوەی كەسایەتییەكانی
ئادگار ئاالن پۆ لە جیهانێكدا دەژین ،كە لە لێواری دۆزهخه،
پرسەكە لێرەوە تەنیا پاراستنی مەودای گونجاوە -نەك بە
مەبەستی ئەوەی بەم چەشنە كاربكەیت ،كە گوایە هیچ
شەڕێكی رادیكاڵ بوونی نییە ،بەڵكو بۆ دڵنیابوون لەمەیه ،كە
نهكهویته ناو ئهو دۆزهخهوه .هەڵبەت ئەمە گۆشەی نەیاری
ئەو شتەیە ،كە ئێمە وەك دۆزی نامرۆیی پەرەی پێدەدەین:
دۆزی نامرۆیی وەك فەزایەك بۆ دووبارە پێناسەكردن.
لێرەوە دەمەوێت بە كورتی بۆ ریچارد رۆرتی بگەڕێمەوە
بەو چەشنەی پێشرتیش گوتومە ،ستایشی دەكەم ئەویش
بەهۆی رادیكاڵبوونە راستەقینەكەی .پرسەكە ئەمەیە كە دوا
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حەقیقەت بۆ رۆرتی حەقیقەتی ئازارچەشتنی تاكه كهسە،
هەریەك لە ئێمە ،دەبێت بتوانێت ئەزموونی تایبەتیی ئازاری
خۆی دەرببڕێت .پێموایە ئەمەش بەرەو جۆرێكی درۆینە
لە پێودانگ نهكردمنان دەب��ات .لەبونیادی كۆنسێپتواڵیی
رۆرتییدا ،گەڕانەوە بۆ تایبهتێتیگهرایی ()particularism
شاردراوەتەوە ،ئەو شتەی پێشرت لە كتێبی (ئاكار :نامهیهك
له ب��ارهی تێگهیشنت له ش �هڕ)ی خۆتدا كارهساتهكانیت
خستبووە بەر رەخنەوە .ئەمە كۆپیەكە لە شەفافیەتی
سیاسی :تەنیا دایكێكی هۆمۆسێكسواڵیی رەشپێست ،دەرك
بە ئازاری تەنیای هۆمۆسێكسواڵی رەشپێست دەكات و تا
دوایی .دۆڵۆز پێشرت بە توندی دژی ئەم جۆرە گەڕانەوەیە بۆ
تایبهتێتیگهرایی هەڵوێستی وەرگرتبوو ،لەبەرئەوە بە دیدی
ئەو ،ئەم جۆرە لە گەڕانەوە ،هەمیشە یەكسانە بە رەوشێكی
پەرچەكرداری _ تەنانەت ئەو كاتەی كە لە كورتەماوەیەكی
رزگاربەخشیش دەریبخات .بەم چەشنە ،تێگەیشتنی رۆرتی
لە گێڕانەوەی چیرۆكی ئازار پشت ئەستورە بەو ئیتیكەی،
كە فەزایەك دەكاتەوە تێیدا هەموو كەسێك دەتوانێت
چیرۆكەكەی بگێڕێتەوە .بەمشێوەیە ئێمە هەر چەشنە
دڵەڕاوكێیەكی جدی حەقیقەت لهدهستدهدهین .تەنیا شتی
خراپ زەبروزەنگیی مۆراڵییه :بۆ منوونە ،من تێگەیشتنەكانم
بەسەر ئەوانیرت زاڵبكەم .ئەم چەمكە كارهساته .بەشی
زۆری تێڕوانینی سیاسیی رۆرتی الی من پەسەندە ،تەنانەت
92

ئاالن بادیۆ & ساڵڤۆی ژیژهك

گەرچی ئەو زۆرجار بەرامبەر زۆربەی ههڵوهشانهوهگهرایی
پیشەیی ئەمەریكی پێشكەوتوترە ،دووبارەش تێگەیشتنی ئەو
كارهساته .دەبێت ئەوەش بڵێم :رەنگە ئەم تێگەیشتنە ئەمڕۆ
تەنانەت كارهساتێكی مۆراڵی حهقیقی بێت ،لەبەرئەوە
رێگریكردنی ئەو شتەیە ،كە بە هەڵبژاردنی رادیكاڵ و
شەفاف لە قەڵەمدەدرێت.
تەنیا تێبینییەكی تر :بە مەبەستی پاڵپشتی تۆ بەتایبەت
ئەوەی لەبارەی تێڕوانینی نێگهتیڤەوه دەیڵێیت ،ناچارم
دووب��ارە بۆ قوتابخانەی فرانكفۆرت بگەڕێمەوە .لێرەدا
تێدەگەین ،كە هەڵەی ئەم تێڕوانینە لە كوێدابووە .ئەو شتەی
كە لە هەموان زیاتر لە رووبهڕووبونهوه لهگهڵ هۆركهایمەر
توشی شۆكم دەكات (بۆ من هۆركهایمەر لە ئادۆرنۆ زیاتر
گوناهكارێكی واقیعییە) ناتەبای دیاریی دوو تێڕوانینە،
لەالیەك ئەو نوێنەری تێگەیشتنێكی رەشبینانەی دیالێكتیكی
رۆشنگەرییە ،كە تێیدا هەموو مێژووی رۆژئاوا بە جیهانی
بەڕێوەبردراو كۆتایی پێدێت_ جیهانی رێكخراوی مرۆڤی
تاكڕەهەندی لە كۆمەڵگەیەكی تەكنەلۆژی ،كە هیچ شوێنێك
بۆ رەخنە ناهێڵێتەوە .هەموو شتێك دەستكاری دەكرێت،
كۆپییەك لە كارهسات كە ئەو لە دوایین كتێبە مەزنەكەیدا
بەناوی رەخنەی عەقڵی ئامڕازی باسیدەكات ،بەاڵم هەر
كات ،ئەم هۆركهایمەرە رووب��ەڕووی بڕیارێكی سیاسیی
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بووبێتهوه ،بڕیاری داكۆكیكردن لەم كۆمەڵگە لێوانلێوە لە
كارهساتهی داوه ،دژی هەر چەشنە ئەڵتەرناتیڤێك دەدوا.
لەم پەیوەندییەدا ،ئەو تەواو رووڕاست بوو .بۆ منوونە لە
هیچ یەك لە ناڕەزاییەكانی دژی جەنگی ڤێتنام نەیدهویست
بەشداریبكات و لە باتی ئەوە دەیوت« :بەشداری سەربازانی
ئەمەریكی لە هەر شوێنێكدا ،ئازادی بەدوای خۆییدا دێنێت،
من بەرگری لێدەكەم ».ئادۆرنۆش نەیدەویست بەشداری لەو
ناڕەزایەتییانەدا بكات ،كە دژی جەنگی ڤێتنام رێكدەخرا.
جیاوازی ئەو تەنیا ئەمەبوو كە وتنی ئەم بابەتە بۆ ئەو دژوار
بوو .ئەو لە باتی قسەكردن ،بەهانە دێنێتەوە ،بۆ منوونە ،جارێك
بە ناڕەزایەتیكەرانی وتبوو ،كە خۆشحاڵە بەشداریبكات ،بەاڵم
یەكجار زۆر قهڵەو و پیرە .لە هەر شێوەیەكدا ،تەنانەت ئەگەر
بهاتبایەش خەڵك پێی پێدەكەنین_ ئادۆرنۆی كالسیك.
دهمهوێت سهرنجتان بۆ ئهم پارادۆكسه رابكێشم:
وێناكردنێكی سارد و بێ رووح له كۆمهڵگەیهكی توشبوو به
كارهسات نهخشهڕێژ دهكات ،هاوكات ههر ئەڵتهرناتیڤێك بۆ
ئهوه زۆر به خراپرت دهزانرێت .هۆركهایمهر له گفتوگۆیهكی
لهگهڵ شپیگڵ ،ك ه پاش مردنی باڵوبۆوه ،به تێروتهسهلی
لهبارهى كۆمهڵگەی بهڕێوهبردراو دهدوێ��ت ،بهم چهشنه
درێ��ژەی پ��ێ��دهدات :وێ��ڕای ئ��هوهش ،ئێمه _كۆمهڵگەی
خۆرئاوایی پهرهسهندو_ دوورگ��هی ئازادیین كه دهبێت
لهبهرامبهر بهربهریزم داكۆكی لێبكرێت .ب ه دیدی من،
ئێمه دهتوانین لهم دۆزهوه ،وانهیهكی فهلسهفهیی بێزاركهر
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ههڵبهێنجین ،كه مهحكومكردنی رادیكاڵی شهڕ دهتوانێت
ئهركی بهربهستكردنی ههر چهشنه ئەڵتهرناتیڤێك بدۆزێتهوه،
ئهمهش ههمان ئهو پارادۆكسهی بیركردنهوهی نێگهتیڤه كه
تۆ ئاماژەت پێكرد.
ئاالن بادیۆ :دهمهوێت تهنیا ئاماژە بهوه بكهم ،ك ه
دەشێت بهشێوهیهكی جیاواز لهبارهى ئهم پارادۆكسهوه
بدوێین .ئهمڕۆ كۆمهڵێكی تهواو له ئهدهبیاتی سیاسی ههیه،
كه سهرقاڵی رهخنهگرتنه ل ه رادیكاڵی نهزمی ئابوری ،بهاڵم
بهرگرییهكی رادیكاڵ له شێوهی سیاسیی دیاریكراو دهكات.
ئهمهش بهڕەهایی باوه .ئهمڕۆ خهڵكانێكی بێ ئهژمار دژی
سهرمایهدارین .سهرمایهداری ترسناكه ،دڕندهیی ئابورییه،
بهاڵم ئهم تاكانهش الیهنگیری سهرسهختی دیموكراسیین،
ههمان ئهو دیموكراسییهی كه له كۆمهڵگەی ئێمهدا ههیه.
لەڕاستیدا ئێمه دهرگیری ههمان ئهو پارادۆكسییەین كه تۆش
ئاماژەت پێكردبوو :تاك له ههمان دۆخدا ،ههڵگری گهورهی
دیموكراسیین ،شێوهیهك له رهخنهی رادیكاڵی ئۆبێكت له
فۆرمی ئابوری باڵودهبێتهوه.
رستهیهكی رۆرتی ههیه بهڕاستی شۆكی كردوم ،رستهیهكی
زۆر گرنگ كه دهڵێت «دیموكراسی دواج��ار زۆر گرنگرت له
فهلسهفهیه» .ئهم گوزارهیه گاڵتهجاڕانه بهرچاودهكهوێت ،بهاڵم
ناواخنی پڕوپاگهندهییهكهی بهڕاستی شایهنی تێبینیكردنه.
ئاخۆ فهیلهسوفێك دهتوانێت پاڵپشتی ئهمه بكات ،كه فۆرمێكی
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سیاسیی گرنگرت ل ه چاالكی خودی ئهوه؟ به دیدی من ،ئهم
گوزاره سهیره ،ناواخنێكی چهپێنهری ههیه .ئهم گوزارهیهی
فهلسهفه له خستنهڕووی ئهم پرسیارهوه زهقدهبێتهوه ،كه
چییهتی واقیعی ئهو شتهی كه ئهمڕۆ به ناوی دیموكراسی
بوونی ههیه ،چییه .من ئاراستهیهكی نهریتیی رهخنه
بهتهواوی پێچهوانه دهكهمهوه .پرسی گهورهی ئهمڕۆ ،رهخنهی
سهرمایهداری نییه_ كه ئهمڕۆ تهواوی جیهان كهم تا زۆر به
سهرنجدان لهو نادادپهروهرییه مادییه ترسناك ه كۆدهنگن
لهسهری .شتانێكی وهك مهرگی سی میلیۆن كهس له ئهفەریكیا
به هۆی تێنهگهیشتنی یارمهتییه پزیشكییهكان ،ههبوونی
نایهكسانی زاڵامنه ،دەشێت بۆ سهرمایهداری بگهڕێتهوه،
ئهوهش له ئارهزویهكی سهرمایهداری باشرت ،سهرمایهداریهكی
مامناوهندیرت ،بهاڵم بێ زهڕەیهك پێشكهوتن .پرسه واقیعیهكهی
لێره نییه ،پرسی واقیعی له رهخنهی نێگهتیڤ و زارهكیی
سهرمایهداری شاراوه نییه ،پرسی واقیعی ،پرسی گوزارهیهكی
پۆزهتیڤه لهبارهى دیموكراسیی ،دیموكراسی وهك شتێكی جگه
له كۆدهنگیی له فۆرمی پارلهمانیی سیاسهتدا .ئهمه ههمان
ئهو شتهیه ،كه پارادۆكسی ئاماژەپێكراوی پهرهسهندنێك له
شاردنهوهییدا ههیه .به دهربڕینێكی تر ،سهپاندنی فهلسهفیی
ریسك ئامێز ،كه بهڕاستی بۆ بیركردنهوهی پرسهكه دێتهكایهوه،
رهخنهی فۆرمی دیموكراتیكه بهو شێوهیهی كه دهیناسین .ئهمه
دڵی پرسهكهیه ،هێنده دژواره له راگهیاندنی_هاودهنگ لهگهڵ
ئهوانیرت_ به رێژەی نادادپهروهری سهرمایهداری.
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ساڵڤۆی ژیژەك :ئێستا پێموایە ئێمە بەڕاستی بە خاڵێكی
هەستیاری هاودەنگی دەگەین_ خودای من ،باسێكی تر هەیە
كه زۆر ماندوكهره .گوتم هەستیار ،چونكە ئەو هاودەنگییە
زۆر گران لەسەرم دەكەوێت .ئایا دەزانیت كتێبەكەم لەبارەی
لینین چ زیانێكی بۆ من هەبوو .من دوو سێ لە دۆستەكانم
بەم هۆیەوە لەدەستدا .تۆ دەتوانیت بێ هیچ گرفتێك ئاماژە
بە ماركس بكەیت ،بۆ منوونە دەڵێیت كتێبی «سەرمایە» چ
وەسفێكی درەخشان لە دینامیكی سەرمایەداری ،تایبەمتەندی
بەبتبوونی كااڵ ،نامۆبوون دهخاتهڕوو ،بەاڵم ئاماژەدان بە
لینین ،چیرۆكێكی تر دەگێڕێتەوە ،چیرۆكێكی تەواو جیاواز.
جێی بڕوا نییە ،كە چۆن هەموان پاش ئەوە پێیانوتم كە
كتێبێكی شەیتاناوی بێبەها بووە .مببەخشە ،بەاڵم ئەو كاتەی
كە سەرقاڵی بەرنامەڕێژی كۆنفراسێك بووم ،بەو چەشنەی كە
پاشان تێگەیشتم ،ههواڵگری ئەڵامنیا دەركەوتبوو ،پرسیبوویان
كە خەریكی چ كارێكین .دەبینیت ،لەگەڵ ئەو شتانەشدا كه
بەرچاودەكەوێت ،هێندە لێبوردە نابێت .ئەمە پارادۆكسی
پێگەی ئەمڕۆیه كە بەگوێرەی ئایدۆلۆژیای فەرمی ،هەموو
شتێك رێگهپێدراوه ،هیچ شتێك سانسۆر ناكرێت ،هەموو
شتێك له كاتی ئامادهكردنییدا دهردهكهوێت ،بەاڵم نابێت
فریو بخۆین.
دەمەوێت منوونەیەك بخەمەڕوو .منوونەیەكی گەمژانە،
بەاڵم واقیعی كە قیبلهمنای سەردەمەكەمانە .بیستومە لە
هەندێک جڤاتە رادیكاڵەكان لە ئەمەریكا _ لێرەدا رادیكاڵ
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وەك تانه بەكاردەهێنم ،بە مانای شەفافیەتی سیاسی
كە له راستیدا نیمچەرادیكاڵە_ ئەم ئایدیایە بە جدیەكی
زۆرەوە باسدەكرێت ،كە مافی مردوگەرایان چیدەبێت؟
بۆچی ئ��ەوان بێبەزەییانە لە گەمەی سێكسی لەگەڵ
جەستەكان یاساخدەكرێن؟ بەمچەشنە ،ئەو پێشنیازەی
دەخرێتەڕوو بریتییە لە :هەندێک لە ئێمە لەو ساتانەی كە
مەرگ چاوەڕواننەكراو روودەدات ،رازیدەبین بەشێك لە
ئەندامەكانی جەستەمان ببەخشینە چاالكییە پزیشكییەكان،
بۆچی لەمەرگی چاوهڕواننهكراوماندا ،جەستەی مردومان بۆ
گەمەی سێكسی بە مردووگەراكان نەبەخشین؟ ئەم پرسە
زۆر رادیكاڵ دەردەكەوێت ،بەاڵم بهڕاستی پرت لە منوونەیەك
چەشنێک لەو شتەی كیركەگۆرد بهڕاستی دەریبڕیوە نییە:
تەنیا جیرانی حەقیقی جیرانی مردووە ،النیكەم لە كۆپییەكی
ئایدۆلۆژیكیدا «لە جیرانەكەتەوە خۆشهویستی فێربه».
ئەمڕۆ كاتێک لە گۆشەی تهندروست ،یان شەفافیەتی سیاسی
بە جیرانەوە خەریكدەبین .مەبەستامن ب هڕاستی هەر ئەمەیە.
ئەو باشرتە مردو بێت .ئەمەش بۆ من باشرتین میتافۆرە بۆ
تهندروستیی سیاسی .بۆچی؟ رێگە بدەن لە خۆمان بپرسین
ئەم شێوەیە لە لێبوردەیی كە لە كۆمەڵگە خۆرئاواییەكان
جێبەجێدەكرێت ،بەڕاستی بە چ مانایەكە؟ ماناكەی رێك
پێچەوانەی ئەو شتەیە ،كە بیری لێدەكەینەوە .لێبوردەیی،
وات��ە دروستنەكردنی ه هراسانی .ه هراسانی وشەیەكی
سەرەكییە .بە چەشنێكی بنەڕەتی بەو مانایەیە ،كە ئارەزوی
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خۆت بشاریتەوە ،لە من زیاتر نزیك نەبیتەوە .بەو چەشنەی
كە من لە ئەمەریكا ئەزموومنكردووە .ئەمەش بەو مانایەیە
ئەگەر زۆر تەماشای كەسێک بكەیت _ تەماشاكردنی ژن یان
هەر كەسێكی تر_ ئەمە شێوەیەكە لە ه هراسانی چاوی ،ئەگەر
قسەی نارشین بكەیت ،ئەمە جۆرێكە لە تێپەڕاندنی زارهكیی.
ئەمەش پێامن نیشاندەدات كە لێبوردەیی لەم بوارەدا جۆرێكە
لە نالێبوردەیی ،نالێبوردەیی بۆ نزیكیی ئەویرت.
دەمەوێت جارێكی تر بۆ بابەتە واقیعییەكەم بگەڕێمەوە.
بەو چەشنەی بینیامن هەر چەشنە لهڕادهبهدهرییهك وەك
رێگهپێدراو دێتەبەرچاو .تەنیا یەكجار هەوڵبدەیت لە بتی
دیموكراسیی نزیكبیتەوە ،ئەوكات دەبینیت چی روودەدات.
من لەگەڵ تۆ هاودەنگم كە ئەمڕۆ دەبێت النیكەم ئێمە بە
سێ هۆ ئەم كارە ئەنجامبدەین :یەكەم ،دەبێت لە خۆمان
بپرسین ،كە ئەمڕۆ دیموكراسی بهڕاستی بە چ مانایەكە؟
چۆن كاردەكات؟ بۆ منوونە ،ئەوەی ئێمە ناتوانین لەبەرچاوی
نەگرین ،ئەمە نییە كە دیموكراسی لە الی خەڵك ،بۆ خەڵكە،
بەڵكو ئەمەیە :ئەو یاسا دیاریكراوەی كە شوێنی كەوتووین
قبوڵبكەین_هەنوكە ئەنجامەكە هەرچی بێت .بە دیدی من،
سەركەوتنی هەڵبژاردنی بوش لە ساڵی  _٢٠٠٠ئەگەر شتێكی
ئاوها روویدابێت_ لوتكەی دیموكراسی بوو .بۆچی؟ لەبەر
ئەوەی هیچ دیموكراتێک لە هیچ ساتێک تەنانەت بیری لە
پەسەندنەكردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان ،ناڕەزایی دەربڕین
نەكردەوە_ لەگەڵ ئەوەی هەمومان دەزانین لە فلۆریدا
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خروقاتكراوه .ئەوە روونبوو كە بە هەبوونی دەستكاری،
یاسایەك هەبوو كە دەبێت بەهەر شێوەیەك بپارێزرێت ،جا
هەرچی ویستبێت .بەم چەشنە دیموكراسی لە سەرەتادا،
تەنانەت لەمەڕ نادادپەروەرییە باوەكان ،بەو چەشنەی كە
بە رواڵەت گۆتە وتبووی ،بە مانای «نادادپەروەری لە بری
بێ نەزمییە» .ئەمە یەكەمین مانای دیموكراسی ،یەكەمین
هۆ بوو بۆ دهستكێشانهوه لێی .هۆی دووەم :من لە واقیعدا
دەیبینم كە جۆرێک دهرفهتخوازی لە دیموكراسییەتدا
هەیە ،دهرفهتخوازی بەمانای هەڵهاتن لە پراكتیك .لێرەوە
دەمەوێت بە رێزەوە بۆ تیۆرەسازی ئەڵامنیی كۆمەڵگەی
ریسك ،ئۆڵرێش بێك ،بگەڕێمەوە .بێك تێامندەگەیەنێت ئەو
ریسكانەی كە كۆمەڵگەی ئێمە ئەمڕۆ رووبەڕووی بۆتەوە،
مەترسیگەلی رادیكاڵن .لە پرسی كەمكردنی كاریگەری
سەرمایەدارانی گەورە ،كە بەرپرسی وێرانكردنی ژینگهن ،بە
كارگێریی پسپۆران بۆ بڕیاردان راست نییە ،ئێمە هەموومان
بە چەشنێكی بەردەوام ،رووبەڕووی هەڵبژاردن دەبینەوە كە
لەدوو توێیدا دەبێت بێهۆ بڕیاربدەین .زۆرجار نوێنەرانی
دیموكراتیك تەنیا لە بتی دیموكراسی دەدوێن .شێوەیەك بۆ
دووركەوتنەوە لە ریسكی بڕیاردان ،سەنگەرگرتن لە پشت
دەنگدەرانەوە :ئەمە بڕیاری من نییە ،تەنانەت ئەگەر ئەو
كەسەش بم ،كە رەوایەتی یاسایی پێدەدەم ،هێشتا هەموومان
لە یهك بهلهمداین ...بەم چەشنە ،ئامانجی دووەم ،خاڵی
رەخنەیی من لەڕاستیدا ئەمەیە ،كە دیموكراسی وەك پرۆسەی
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بڕیاردان شێوەی شاردنەوەی بڕیارەكانە« :من ئەو كەسە نیم،
كە بهڕاستی بڕیاردەدەم ،من تەنیا پێشنیازدەكەم ،ئەوە ئێوەی
خەڵكن بڕیاردەدەن ».لێرەوە دەشێت پەیڕەوی الكان بكەین،
كە لە كردهی سیاسییدا هەموو كەسێک دەبێت بەرپرسیارێتی
بڕیارەكەی خۆی بەشێوەیەكی تەواو لە ئەستۆ بگرێت.
بەاڵم لە پەیوەست بە سێیەمین هۆ :ماركس لە كتێبی
مانیڤێستی پارتی كۆمۆنیستدا دەنوسێت كۆمۆنیزم بەمە
تۆمەتبارە ،كە خاوەندارێتی كەسیی ناهێڵێت ،بەاڵم خودی
سەرمایەداریش ئەم كارەی ئەنجامداوە .پێموایە ئەمڕۆ لە
پەیوەست بە دیموكراسییەت سەروكارمان لەگەڵ شتێكی
هاوشێوەی ئەمەدا هەیە .زنجیرەیەكی تەواو لە ئەدگارەكانی
سیمپتۆماتیك لە پەیوەستییدا هەیە ،لەچەشنی ناوبانگی
دووب��ارە زیندووبۆوەی راڵف دارن��دۆرف یان لیۆ شرتاوس.
چیرۆكە باوەكە رێك شتێكی وەك ئەمەیە :دیموكراسییەت؟
بەڵێ ،بەاڵم تەنیا بۆ ئەو خەڵكانەی كە بە رادەیەكی تەواو
بە دیموكراسییهت گهیشتوونه .هەنوكە هەمومان دەزانین
كە ئەمەریكا لە عێراقدا توشی چ بنبەستێك بووە .ئەگەر
ئەوان دیموكراسییەت لەگەڵ خۆیان دێنن_ مهبهستم له
دیموكراسییهت فۆرمه راستهقینهكهی نییه ،بهڵكو مهبهستم
دیموكراسییهتی ف��ره حزبی گهندهڵی جوانی ئێمهیه_
لهوانهیه ئهمه به مانای سهركهوتنی ههڵبژاردنی شیعهكانی
عێراقه .لهم چوارچێوهیهدا ،دهبێت بایهخ به «رهنگدانهوه»
باوهكان بدهین .رهنگدانهوه چهمكێكی سهرهكییه .ههندێک
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له فهیلهسوفه ئهمەریكییهكان ،بۆ منوونه ئاالن دێرشۆیتز
پێیانوایه ئێمه دهبێت مافی مرۆڤ بخهینه ژێر رهنگدانهوه،
ئ�هوهش تاڕادهیهك بگۆڕین كه لەبوار ه دیاریكراوهكاندا
ئهشكهنجه رێگهپێدراوبێت .لێرهدا تهنیا پرسهكه ئهمه نییه،
كه ئایا دیموكراسیی بێت یان نهبێت ،پرسهكه ئهمهیه كه
بزانین بهڕاستی له دیموكراسییهتدا چ شتێك له ئارادایه .ئهگهر
11ی سێپتهمبهر مانایهكی رهمزی ههیه (ههر چهنده من لهم
ئایدیا بهدوورم) ،وا دێتهبهرچاو ئهم مانایه ل ه پهیوهست به
مێژووی  1989لێی بگهڕێین .بهدیدی من 1989 ،نه كۆتایی
یۆتۆپیایه ،ئهو شتهی كه بهگشتی بانگهشهی بۆ دهكرێت،
نه كۆتایی كۆمۆنیزمه ،بهڵكو رزگاركردنی یۆتۆپیای گهورهی
سهرمایهداری لیرباڵ بوو ،كه به «كۆتایی مێژوو»ی فۆكۆیاما
شێو ه و ناوەڕۆكی وهرگ��رت و11 ،ی سێپتهمبهر وهاڵمێك
بوو بۆی ،ئهگهر له بنهڕەتدا 11ی سێپتهمبهر ماناییهكی
ههبێت ،ئهمه بوو كه یۆتۆپیای سهرمایهداری لیرباڵی
ئهمڕۆ م��ردووه .پێموایه قورساییهكهی كهوتۆته سهرشانی
ئهمەریكییهكان .تهماشای سیاسهتی ئهمەریكی بكه ،ئهم
سیاسهته بهتهواوی گۆڕدراوه .ئێمه ئیدی ناچارنین بڕوا به
وشهكانیان لهبارهى دیموكراسییهوه بكهین .ئهوان دهیانهوێت
جیهان و دهسهاڵتیان به شێوهیهكی تاز ه له گۆشهگیرگهرایی
( )isolationismو دیواره تازهكاندا تێكهڵكێشبكهن ،تاوهكو
بتوانن هێزی سهربازی ببهنه ههر شوێنێكی جیهان كه
بیانهوێت .له پرۆسهیهكی ئاوهادا كه دیموكراسی بهشێوهیهكی
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تهواو بنهڕەتی و تازه پێناسهكراوه ،تهنیا ناوێكی لێبهجێاموه.
شتێكی وهك ئهم رووداوه له ئابوریدا رووی��داوه ،واته به
شێوهیهكی تایبهت له  WTOو  .IMFلێرهدا من تاڕادهیهك
لهگهڵ كتێبی ئیمپراتۆریهتی نیگری و هارت هاودهنگم ،ئهو
كتێبهی كه له ناوهڕۆكدا له بنهڕەتدا رهتدهكهمهوه .كهسانێكی
وهك الڤۆنتین له ئهڵامنیا ئهگهر پێیانوایه كه بڕیارهكان له
ئاستی ئابوری دهتوانێت دیموكراتیزه بكرێت ،خۆی توشی
حهماقهت كردووه .چۆن سیستمی بانكداری دیموكراتیزه
دهكرێت؟ ئهمهش به چهند هۆكارێكی بونیادی نهكردهیه .ئایا
دهبێت بۆ منوونه  4/5میلیارد كهس دهستهی چاودێری IMF
ههڵبژێرێت؟ دهبێت ئهنجامگیری بكهین ،ك ه گهشهسهندنی
ئابوری و پرۆس ه جیهانیی ه سهرمایهدارییهكان ل��ەڕووی
بونیادییهوه پێشگیری له دیموكراسییهت دهكهن ،تهنانهت
لهو فۆرمهی كه خودی سهرمایهداری پێدهبهستێتهوه.
كاتێک دهمانهوێت دژ دیموكراسییهت بڕیاربدهین،
دهبێت ههموو ئهمانهمان له بیربێت .لێرهوه دهمهوێت سود
له لۆكاچ وهربگرم ،ئهو كهسهی له كتێبی مێژوو ،هوشیاری
چینایهتی پێیوابوو پرسهكه لێرهدا تێبینی تاكتیكییه .ههندێک
كات ،شته گهورهكان بهشێوهیهكی دیموكراتییانه شایهنی
دهستپێگهیشتنن :بۆ منوونه ئهو كاتهی كه ئهنجامێكی
پێشبینینهكراو له ههڵبژاردنهكان دهخرێتەڕوو .ئهمه بۆ
من ساتێكی بااڵ و جوانه ،كه ئێمهی چهپگ هراكان بهرگری
له یهك شتی باش دهكهین ،بهاڵم له ناوهڕۆكدا پێامنوایه
فهلسهفه له ئێستادا

103

خهڵك زۆرج��ار سودیان لێوهردهگرن ،سهرباری ئ�هوهش،
دواجار شتێكی وهك موعجیزه روودهدات ،ههموو شتێک
راست دهبێت ،بهاڵم پرسهكه بۆ من شتێكی تره :من ئامادهم
بهشێوهیهكی دیموكراتییانه بهرگری له روانگهكانم بكهم،
بهاڵم ئهوانی تر رێگه نادهن بهشێوهیهكی دیموكراتییانه
بڕیاربدهن ،كه روانگهكانم چ شتێك بێت _لێرهدا پاڵپشتی له
خۆبهگهورهزانییه فهلسهفییهكهم دهكهم.
پرسیاری ئامادەبووان :بەڕێز بادیۆ ئەگەر كەسێک هەمان
رەخنەی تۆ لە دیموكراسی بگرێت ،دەتوانێت چ پەیوەندییەكی
بە سیاسەتەوە هەبێت؟ بۆ منوونە چ شتێك سەرەنجت لە
هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی كۆماری فەرەنسا رادەكێشێت؟
ئاالن بادیۆ :ئەوەی منی بە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی
كۆماری فەرەنسا لە ساڵی  ٢٠٠٢پەیوەستكرد ،پاڵێوراوی
هەڵبژاردنی نەبوو .پرسەكە ،زانینی ئەمەش نەبوو ،كە ئاخۆ
دەبێ دەنگ بە شیراك یان ژۆسپین بدەی ،یان لە دەورەی
دووەم دەبێت چ كارێك بكرێت .پێموایە پرسێكی ئاوەها
بە میكانیزمهكانی دەنگ و عەقیدەوه پەیوەستە .ئەوەی
بەم هەڵبژاردنەوە پەیوەستیكردم ،ئەو بزوتنەوە ناباوە بوو
كە لەدوای خولی یەكەمی هەڵبژاردنەكان دەرك��ەوت_ ئەو
كاتەی لۆپن لە س��ەرووی ژۆسپین ب��وو .پێگەی فەلسەفی
نەك خودی هەڵبژاردنەكان ،بەڵكو فەزایەكی لێوانلێو لە
104

ئاالن بادیۆ & ساڵڤۆی ژیژهك

مشتومڕە گشتییەكان زۆر زیندوو ،پڕ هەستبوو كە لە دوای
هەڵبژاردنەكان هاتەكایەوە .ئەوەی فەیلەسوفێك بەم پرسەوە
پەیوەستدەكات ،هەمدیس شێوەی پارادۆكسێك بەخۆیەوە
دەگ��رێ��ت :هەلومەرجی هەڵبژاردنی دەبێتە پێگەیەكی
تەواوجیاواز :خۆپیشاندانەكان ،توندوتیژی ،شوڕش و نارەزایەتییە
بەرفراوانەكان .ئەمە هەمان ئەو الیەنەیە كە منی بە خۆیەوە
پەیوەست كرد .بەمانایەكی گشتی تر ،كاتێک فەلسەفە لەبارەی
پێگەیەك دەدوێ��ت ،كە بەڕەهایی لەگەڵ ئەوەی چاوەڕوان
دەكرێت ،جیاوازە ،لە رۆژنامەگەری زیاتر نییە .بەم هۆیە من
لە «پەیوەندییەك كە پەیوەندی نییە» دەدوێم .بە دیدی من،
هەمیشە له نێوان بوون و دهركهوتن ،لە پارادۆكسی نێوان
پەیوەندی و ناپەیوەندیدایە ،كە بەشداری فەلسەفی بوونی
دەبێت .لەبارەی كۆی رووداوەك��ە ،زانینی ئەوەی دەبێت چ
دەنگێك بخرێتە سندوقەوە ،ئەوە باسێكی ترە .ئەگەر مبەوێت
لەبارەی خۆم بدوێم :من لە ئایاری()1968ەوە دەنگمنەداوه،
سەردەمانێكە ئیدی من دەنگدەرنیم.
پرسیاری ئامادەبووان :پرسیارێكی شەیتانانە :لە كتێبی
سوبێكتی ختوكەدانی ،ژیژەك هەندێک لە چەمكەكانی بادیۆ
بۆ تیۆرەكەی خۆی بەكاردەهێنێت .بەڕێز بادیۆ ئایا پێتوایە
ژیژەك بەشێوەیەكی راست سودی لە چەمكەكانت وەرگرتووە،
یان ژیژەك لێی تێنەگەیشتووە ،بەو چەشنەی هایدیگەر لە
هیچ كەس تێنەگەیشتووە؟
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ئ��االن ب��ادی��ۆ :سالڤۆی ژی��ژەك وتویەتی كانت هیچ
شتێك ل��ەب��ارەی دی��ك��ارت تێنەگەیشتووە ،هێگڵیش لە
كانت نەگەیشتووە ،سەرئەنجام هایدیگەر لە هیچ كەس
نەگەیشتووە .باشە وەك ئ��ەوەی ئێمە دیكارت و كانت
بین ،بە دڵنیاییەوە ،هیچ یەكێكامن لەیەكرت تێنەگەیشتووە!
خوشبەختانە ئێمە لێرە لە راسپارد ه و ئاكامەكانی فەلسەفە
دواویین ،نەك دەزگای چەمكە فەلسەفییەكان ،بەم چەشنە،
تا ئەو شوێنەی كە رێك نەهاتبێتینە نێو خودی بونیادی
فەلسەفییەوە ،سازان و كۆدەنگی زیاتر دەبێت ،بەدیاریكراوی
چەندان جیاوازی گەورە لە نێوامناندا هەیە ،ئەمە باسێكی
ترە .من پێموایە رەنگە چەند جیاوازییەك لە نێوامناندا لە
تێگەیشتنی چەمكەكانی رووداو و ریاڵ ،ئەركی خەیاڵ و
سەرەنجام تێگەیشتنی سیاسەت نەك وەك بڕیار ،بەڵكو وەك
پرۆسە هەیە .هەر یەك لەم بوارانە ،دەتوانن باسگەلی گرنگ
بن ،بەاڵم سەروكارمان بە پرسی هەنوكەوە هەیە و پرسی
هەنوكە ئەمەیە« :فۆرمه سەرەكییهكانی راسپاردهی فەلسەفی
چییە؟» لەم چوارچێوەیەدا ،بەو چەشنەی كە ماوەیەكە
دەزانین ،ئێمە لەگەڵ یەكرت هاودەنگین .ئەگەر ئەم وشەیە
باری راب��ردووە سەنگینەكەی لە ئەستۆ نەگرین ،تەنانەت
دەتوانم بڵێم :ئێمە ل ه هاوڕێ و هاوكارانی حزبین.
ساڵڤۆی ژیژەك :دەخوازم خاڵێكی تری بۆ زیاد بكەم.
ئەمە راستە كە من بە چەشنێكی بەردەوام دەرگیرم لەگەڵ
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بادیۆ .لە هەموو كتێبەكانم لە چەشنی سوبێكتی ختوكەدانی
بۆ بهرههمەكانی ئەو گەڕاومەتەوە ،هەریەك لە بهرههمە
تازەكانی ،پێیهكیان لە كتێبەكامندا هەیە .بۆ منوونە ،دەمەوێت
لەبارەی كتێبی (سەدە)ی ئەو بدوێم ،كە بەداخەوە هێشتا
باڵونەكراوەتەوە (لەكاتێكدا كۆپییە دەستنووسەكەی سێ ساڵ
لەمەوپێش بەچاپگەیشتووە) ئەگەر بایەخەكەی لەبەرچاو
بگرین ،ئەمە تاوانێكە دژ بە مرۆڤایەتی .كتێبی جیاكارییهكانی
نێوان لۆژیك ،پاكسازی و كهمكردن یا لێدهركردن فراوانبكەم،
ئەو شتەی كە بە دیدی من ،دەستكەوتێكی زۆر گرنگە .بەم
چەشنە لە دوا كتێبمدا ،بێ هەر چەشنە بانگەشەكردنێک بۆ
ئەو كتێبە ،هەنگاوێكی رادیكاڵی بااڵتر لە هەڵوێستە باوەكامندا
هەڵناوە ،ئەو هەنگاوەی كە بۆ من زۆر دڕدۆنگان ه بوو .تا
پێش ئەمەش ،من بەم ئایدیاوە پەیوەستبووم كە ئەزموونی
حهقیقی ئەو شتەیە ،كە الكان جارێك بە «چ��وون بەرەو
كۆتایی پرۆسەی شیكردنەوە» لەقەڵەمیداوە ،من بە گومانەوە
بە خۆم دەڵێم كە ئەم پرۆسەیە سیاسییە ،تەنانەت هەر
چەشنە چاالكییەكی سیاسی یەكانگیریەتی .من ئیدی وازم لەو
نیگایە هێناوە ،ئیدی ئەو بۆچوونەم ههی ه كە ههڵهێنجانێک لە
دەروونشیكاری ،ئەگەر بشێت ئاوا بوترێت ،فۆرمی سەرەكی
ڕاسپاردهی سیاسییە .ئەمە شتێك ،شتەكەی تر بریتییە لەوەی
كە :من هەنگاوێكی پڕمەترسیم هەڵناوە ،ك ه رەنگە ناچاربم
دووبارەش تێچوویەكی قورس لە پەیوەندییە كەسییەكەمی بۆ
تەرخانبكەم .بە روونی و بەتوندی رەخنەم لە ژاك ئاالن میلەر
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گرتووە .بە دیدی من ،رادەربڕینە سیاسییەكانی ،جۆرێكە
لە ریسوابوون .لە كتێبەكەی بە ناونیشانی برازاكەی الكان
هەڵوێستگیری بەرامبەر دۆگامتیزم دەكات (ئهو ههڵوێستهی
باوهی كه دهیناسین :ههموو كهسێک دهبێت نهرم و وێرانكهری
دهسهاڵت بێت) و بەدیاریكراوی رووبەڕرووبونهوهیهكی
وێرانكەر درێژەپێدەدات ،كە جولیا كریستیڤا خستویەتییەڕوو،
هەر چەندە لە پەیوەندییەكی تر :رووبەڕرووبونهوهی شۆڕش
و رووخان لەالیەك و شۆڕش لەالیەكەی ترەوە .شوڕش باشە،
وزەیەكی داهێنەری تێدایە ،كاروبارەكە جێگیردەكات ،شۆڕش
خراپە ،چونكە نەزمێكی تازە دەهێنێتە پێشەوە .ئەمە شایەنی
باوەڕپێكردنە ،لەچەند الیەكەوە ،چهپهڵیی لیرباڵی تەواوە.
لەالیەكی ترەوە ،هاوشان بە ئاالن بادیۆ وا هەستدەكەم
_بەو چەشنەی كە ربین ترۆپ (وەزیری دەرەوەی رژێمی
نازی) لە كاتی گەشتەكەی بۆ مۆسكۆ لە ساڵی  ١٩٣٩بە
مۆڵۆتۆف (وەزیری كاروباری دەرەوەی سۆڤیەت)ی وت «له
هاوڕێیانی حزب»ین.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

2
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
3

فهلسهفه له ئێستادا

113

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

4
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

2016

5
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

107

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

114
115
116
117

116

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر

6
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135
136

یاداشتەکانیجەنگ
ژنێك لەنێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

7
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117

118

137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016
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