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لێرەدا رووبەڕووی نوكتەیەكی زۆر بەناوبانگی هێگلی دەبینەوە ،كە بە
شێوەیەكی تەواو بۆمان رووندەكاتەوە ،چۆن حەقیقەت بەڕێی چەوتناسینەوە
( )misrecognitionدرووستدەبێت ،یان چۆن باریكەڕێگەمان بەرەو
حەقیقەت هاوكاتە لەگەڵ خودی حەقیقەتدا .لە سەرەتاكانی ئەم سەدەیەدا
[سەدەی بیستەم ،لە قیتارێكدا پۆلەندییەك و جولەكەیەك لە بەرانبەر
یەكتری دانیشتبوون .پۆلەندییەكە بە توڕەییەوە شوێنگۆڕكێی دەكرد و لە
تەواوی ئەو ماوەیەدا چاودێری جولەكەكەی دەكرد ،دیاربوو شتێك هەیە
بەردەوام توڕەی دەكات ،سەرەنجام نەیتوانی بۆ ماوەیەكی درێژ بەر بەخۆی
بگرێت ،ئیدی بەخۆیدا تەقییەوە« :بڵێ ،ئێوەی جوولەكە چۆن دەتوانن تا
دوایین سكەی پارە لە گیرفانی خەڵكی دەربهێنن و بەم رێگەیەوە سەروەت
و سامانێكی زۆر بۆخۆتان پێكەوە بنێن؟» .یەهودییەكە وەاڵمیدایەوە:
«ئۆكەی ،من پێتدەڵێم ،بەاڵم بێ بەرانبەر نا ،سەرەتا تۆ دەبێت پێنج
تسلۆتی [پارەی پۆلەندی]م پێ بدەی» .جووەكە ،دوای وەرگرتنی ئەم بڕە
پارەیە ،بەمجۆرە دەستیپێكرد« :سەرەتا ،تۆ دەبێت ماسییەكی مردوو بكری،
سەری ببڕی ،پاشان دڵ و ناوسكی دەخەیتە نێو پەرداخێك ئاوەوە .دواتر
دەوروبەری نیوەشەو ،ئەو كاتەی مانگی چواردەیە ،دەڕۆیت ئەم پەرداخە
ئاوە لە گۆڕستانی كڵێسادا دەنێژیت .»...پۆلەندییەكە چاوچنۆكانە قسەی
بە كابرا جولەكە بڕی« :ئەگەر هەموو ئەم كارانەم كرد ،ئەوكات منیش
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دەوڵەمەند دەبم؟» .كابرای جوو بەمجۆرە وەاڵمیدایەوە« :بەم خێراییە نا،
ئەمە هەمووی نییە ،دەبێت كاری دیكەیش بكەیت ،بەاڵم ئەگەر دەتەوێت
گوێ لە كۆتاییەكەی بگریت ،ئەوا دەبێت پێنج تسلۆتی دیكەیشم پێبدەیت!».
دوای ئەوەی دووبارە پارەكەی وەرگرت ،یەهودییەكە درێژەی بە چیرۆكەكە
دا ،زۆری نەبرد ،جارێكی دیكە ،داوای پارەی دیكەیشی كرد و دیسان هەر
بەم چەشنە بەردەوام بوو ،تا ئەو كاتەی كابرای پۆلەندی كەللەیی بوو و
هاواری لێهەستا« :تۆ پیاوێكی كالوچی پیسی ،وادەزانی تێناگەم ،كە تۆ چ
ئامانجێكت هەیە؟ هیچ نهێنییەك لێرەدا بوونی نییە ،تۆ هەر بەم ئاسانییە
دەتەوێت دوایین قڕان لە گیرفانم دەربێنی!» .كابرای جوو ،بەشێوەیەكی
ئارام و تەسلیم بوو ،وەاڵمیدایەوە« :زۆرباشە ،ئێستا بینیت ئێمەی جوولەكە
چۆن.»...
دەشێت هەموو شتێك لەم كورتە چیرۆكەدا تەفسیر بكرێت ،سەرەتا
روانینی غەریب و فزولی كابرای پۆلەندیمان بۆ كابرای جوولەكە هەیە ـ
ئەمەش مانای ئەوە دەبەخشێت ،كە هەر لە سەرەتاوە كاری پۆلەندییەكە
گرفتاری پەیوەندیی پرۆسەیەكی گوێزەرەوە بووە :واتا كابرای جوو بۆ
ئەو ،بەرجەستەی «ئەو سووژەیەی مەحكومە بە زانین» دەك��ات ،ئەو
كەسەی وێنایدەكەین ،نهێنی كێشانەوەی پارەی خەڵكی دەزانێت ،بێگومان.
پنتی سەرەكی چیرۆكەكە بريتییە لەوەی كابرای جوولەكە پۆلەندییەكەی
نەخڵەتاندووە :ئەو بێ بەڵێن دەرنەچوو بەرانبەر بە قسەكەی خۆی و
ئەوەی فێری پۆلەندییەكە كرد ،كە چۆن پارە لە خەڵكی بكێشێتەوە .پنتی
سەرەكی و گرنگ لێرەدا بریتییە لە جوڵەی دوانەی كۆتایی چیرۆكەكە–
م��ەودای نێوان ئەو چركەساتەی كابرای پۆلەندی ،بەهۆی تووڕەییەوە
دەتەقێتەوە لەگەڵ وەاڵمی كۆتایی كابرای یەهودی .ئەو كاتەی پۆلەندییەكە
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لەناكاو دەڵێت «هیچ راز و نهێنییەك بوونی نییە ،تۆ هەر بەم ئاسانییە
دەتەوێت دوایین قڕان لە گیرفانم دەربێنی!» ،دەیەوێت حەقیقەت بڵێت
بەبێ ئەوەی خۆی بزانێت .واتا ،ئەو كاری كابرای جوولەكە تەنها وەكو
كارێكی ساختەكارانە وەسف دەكات ،بەاڵم ئاگای لەوە نییە ،كە یەهودییەكە
هەر بەڕێگەی ئەم خەڵەتاندنەوەیە ،كە بەرانبەر بە قسەكانی خۆی وەفادار
بووە و هاوكات ئەوەی پەیوەندی بە بابەتی كێشانەوەی پارەیە (نهێنی
ئەوەی جوولەكەكان چۆن )...فێری ئەوی كردووە .هەڵەی پۆلەندییەكە
بە ئاسانی بریتییە لە روانگەكەی ئەو :لە پێشەوە دەڕوانێت ،كە «نهێنی»
شوێنێك لە كۆتاییەكانی كارەكەدا خۆی ئاشكرا دەكات ،لە راستیدا ،بەدیدی
ئەو ،چیرۆكی یەهودییەكە رێگەیەكە بەرەو ئاشكرابوونی كۆتایی «نهێنی»،
بەاڵم «نهێنی» واقیعی لەنێو خودی چیرۆكەكەدایە :لەو شێوازەی كابرای
جوولەكەدا ،بەڕێی گێڕانەوەكەی ،ئارەزووی كابرای پۆلەندی داگیر دەكات،
لەو شێوازەی كابرای پۆلەندی بەرەو ئەم گێڕانەوەیە رادەكێشرێت و ئامادەیە
لەبری ئەمە ،پارە بدات.
كەواتە« ،نهێنی» كابرای جوولەكە ،لەنێو خودی ئارەزووی ئێمە (كابرای
پۆلەندی) دایە .لە راستیدا ،جووەكە دەزانێت چۆن ئارەزوو و چاوەڕوانی
ئێمە وردبكاتەوە و حسابی بكات .بەم هۆیەوە دەتوانین بڵێین خولگەی
كۆتایی چیرۆكەكە ،لەگەڵ ئەو پێچە دووالیەنییەدا ،چاوەڕوانی چركەساتی
چارەسەریی دەروونشیكارییە ،كە گوزارشت بێت لە كۆتاییپێهێنانی
وەرچەرخان و رەوت و «پێوانی وەهم» :ئەو كاتەی كابرای پۆلەندی لە
تووڕەییاندا دەتەقێتەوە ،ئەو چیدی لەنێو پرۆسە و رەوتەكەدا نەماوە،
بەاڵم هێشتا پێویست دەكات بەدوای وەهمەكەی خۆیدا بڕوات – ئەمەش
بەهۆی تێگەیشتن لەم خاڵە ریالیزە دەبێت ،كە كابرای جوو چۆن ،بەڕێی
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ساختەكارییەكەیەوە ،بەرانبەر بە قسەكەی خۆی وەفادار بووە .ئەو «راز»ـە
راكێشەرەی دەبێتە هۆی ئەوەی ئێمە بە وریاییەوە بەدوای گێڕانەوەی
یەهوودییەكەدا بچین ،درووست بریتییە لە ئۆبژە پێتیتaی (ئۆبژەی بچووكی
ئەی) الكانی :ئۆبژەی نامۆی وەهم ،ئەو ئۆبژەیەی هۆكاری ئارەزووی
ئێمەیە و هاوكات و پارادۆكسەكەیشی لێرەدایە لە رەوتێكی سەروچاالكیدا
( )retroactivelyبەهۆی ئەم ئارەزووەوە خۆی بە ژێست دەكات ،بە «پێوانی
وەهم» ئێمە ئەزموونی ئەم پنتە دەكەین ،كە چۆن ئەم «ئۆبژە-وەهمی»یە
ئەم «راز»ـە تەنها لە بەتاڵی ئارەزووی ئێمەدا ریالیزە دەبێت.
نوكتەیەكی دیكەی ناسراو رێك هەمان بونیادی هەیە ،ئەگەرچی بەگشتی
ئەم لێكچوونە نابینن ،بێگومان مەبەستمان نوكتەی پەیوەندیدار بە دەرگای
یاسای چاپتەری نۆیەمی كتێبی دادگایی كافكایە .لەوێدا ،لە سووچی كۆتایی
چیرۆكەكەدا ،پیاوە دێهاتییەكە لە كابرای دەرگەوان دەپرسێت« :هەمووان
هەوڵدەدەن بگەن بە یاسا ،كەواتە بۆچی لەم هەموو سااڵنەدا هیچ كەسێك
نەیویستووە بچێتە ژوورەوە ،تەنها من نەبێت؟» دەرگەوانەكە تێدەگات،
كە پیاوەكە چیتر هێزی تێدا نەماوە و بیستنیشی لەدەستداوە ،كەواتە ئەم
نەڕەیە بەر گوێكانی دەكەوێت ،كە «هیچ كەسێك جگە لەتۆ ناتوانێت لەم
دەرگایە ئاودیو بێت ،لەو كاتەوە ئەم دەرگایەیان تەنها بۆتۆ دروستكردبوو،
ئێستا دەچم گاڵەی دەدەم»[ .كافكا ،1985 ،ل.]237
ئەم بەشەی كۆتایی بە تەواوی لە كۆتایی چیرۆكەكەی كابرای پۆلەندی
و جوولەكە دەچێت :سووژە ئەزموونی ئەوە دەكات ،كە چۆن (ئارەزووی
ئەو) بریتی بووە لە دەستپێكی بەشی گەمەكە ،چۆن مۆڵەتی چوونە ژوورەوە
تەنها بۆ ئەو بووە ،چۆن خواست و مەبەستی گێڕانەوەكە تەنها داگیركردنی
ئارەزووی ئەو بووە .تەنانەت دەتوانین كۆتاییەكی دیكە بۆ چیرۆكەكەی
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كافكا بهێنینەوە ،تاوەكو نزیكتری بكەینەوە لە نوكتەی كابرای پۆلەندی و
جوولەكەكە .دوای چاوەڕوانییەكی زۆر ،پیاوە دێهاتییەكە لە توڕەییاندا شەق
دەبات و ئەم هاوارە بەڕووی دەرگەوانەكەدا بەرز دەكاتەوە« :ئەی كالوچی
و فێڵبازی پیس ،بۆچی وەها دەنوێنی ،كە دەرگەوانیی چوونە ژوورەوەی
راز و نهێنییەكی گەورە دەگەیت ،لەكاتێكدا زۆر باش دەزانیت لێرەدا لە
پشتی ئەم دەرگایە ،هیچ رازێك لە ئارادا نییە ،كە ئەم دەرگایە تەنها بۆ
من ،بۆ داگیركردنی ئارەزووی من ،درووستكرابێت!» و دەرگەوانەكە (ئەگەر
دەروونشیكار بێت) بە شێوازێكی ئارام و لەسەرخۆ وەاڵمیدەداتەوە« :باشە
تۆ دەبینی ،كە ئێستا رازی ریاڵت كەشفكردووە :لە پشتی دەرگاكەوە تەنها
ئەو شتە هەیە ،كە ئارەزووی دەكەیت.»...
لە هەردوو ئاستەكەدا ،پێچی و ئاڵۆزی كۆتایی ،بە سروشت پەیڕەوی
لەم لۆژیكە دەك��ات ،كە هێگل پێیدەڵێت بەرزكردنەوە و دابەزاندنی
«ناكۆتایی بەتاڵ و بەد» )bad infinity( .واتا ،لە هەردوو ئاستەكەدا ،خاڵی
دەستپێك یەك شتە :سووژە رووبەڕووی هەقیقەتێكی جەوهەری دەبێتەوە،
ئەو رازەی ئەویان لێ مەحروم كردووە ،ئەو رازەی تا ئەبەد لەو رادەكات
ن��اوەوەی دەست نەگەیشتن بەو یاسایەی لە پشتی زنجیرەی بێكۆتایی
دەرگاكانە ،وەاڵمێك ،كە ناتوانین پێیبگەین ،ئەو رازە دوایینەی ،كە چۆن
جوولەكەكان تەواوی پارەی ئێمە لە گیرفانمان دەردەهێنن ،ئەو رازەی لە
كۆتایی گێڕانەوەی كابرای جوولەكەدا (كە دەشێت تا ئەبەد بەردەوام بێت)
لە چاوەڕوانی ئێمەدایە .لە هەردوو ئاستەكەشدا یەك رێگەچارە هەیە:
سووژە دەبێت ئەم خاڵە بەدەستبهێنێت ،كە چۆن لە هەمان دەستپێكی
یارییەكەدا ،ئەو دەرگایەی رازەكە دەشارێتەوە تەنها بۆ ئەو دروستكراوە،
رازی ریاڵ (واقیعی) لە كۆتایی گێڕانەوەی كابرای جوولەكەدا بریتییە لە
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خودی ئارەزووی ئەو – و بە كورتی ،چۆن پێگەی دەرەكی ئەو بەگوێرەی
ئەوی دیكە (ئەو راستییەی ،كە ئەو خۆی وەكو شتێكی دابڕاو و جودا لە
ئەوی دیكە ئەزموون دەكات) بەشێكی ناوەكی و دانەبڕاوە لە خودی ئەوی
دیكە .لێرەدا رووبەڕووی جۆرێك «پەرچاندنەوە» ( )reflexivityدەبینەوە،
كە ناتوانین ئەمە بۆ رامانی فەلسەفەیی كورتبكەینەوە :ئەو تایبەتمەندییەی
وادەردەكەوێت سووژە لەوی دیكە دادەبڕێت (ئارەزووی ئەو بۆ دزەكردنە
نێو رازی ئەوی دیكە ـ رازی یاسا ،رازی ئەوەی جوولەكەكان چۆنن )...لە
راستیدا «دیاریكردنی پەرچاندن»ی ئەوی دیكەیە ،ئێمە رێك وەكو دابڕاو
لەوی دیكە ،لە راستیدا بەشێكین لە یارییەكەی ئەو.
پەراوێزی نووسەر:
- Franz Kafka: The Trial, Harmondsworth, (1985) 1
[بۆ وەرگێڕانە كوردییەكەی ئەم رۆمانەی كافكا بڕوانە :فرانتس كافكا
دادگایی ،وەرگێڕانی عەتا نەهایی ،دەزگ��ای چاپ و پەخشی سەردەم،
سلێمانی ،2011 ،بەشی نۆیەم].
سەرچاوە:
 1ـ بۆ وەرگێڕانی ئەم بابەتە ،تێكستە ئینگلیزییەكە سەرچاوەی یەكەمم
بووە ،بڕوانە:
Slavoj Zizek: The Sublime Object of Ideology, Verso,
.London and New York, 2008, pp. 86 - 71

11

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

دیدارێکی تایبەت لەگەڵ
ژیژەک لەبارەی بەهاری
لە ئەڵمانییەوە :هۆرامان
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تاگستسایتونگ :بەڕێز ژیژەك ..لەدواین دیدارتان لەگەڵ تاگستسایتوونگ
وتتان« :من هیچ پالنێکم بۆ ئەم شۆڕشە نییە» .لەپاش گۆڕانکارییەکانی
ئەم دوایيەی شۆڕشەکانی باکوری ئەفریقا و رۆژهەاڵتی ناڤین ئایا هیچ
تێڕوانینێکی نوێتان لەمەڕ ڕەوش��ی گشتی ئێستای ئەم شۆڕشەوە ال
دروستبووە؟.
سالڤۆ ژیژەك« :من دەتوانم دان بەو ڕاستیەدا بنێم ،کە ئەم شٶڕشانە
بۆ منسەپرایزبوون ،بەاڵم ئەو هەوااڵنەی کە لەو ناوچانەوە پێماندەگات،
بەو شێوەیە نییە کە خەڵکانێک لێرە چاوەڕانوانی بوون .ئێمە لەبارەی ئەو
ناوچایەوە ،هیچ دیدگایەکی ڕوونمان نيية .لێرەدا دەمەوێت باسی شتێکتان
بۆ بکەم ،ماوەیەکی کورت پێش شۆڕشی ئۆکتۆبەری روسیا ،لە دیدارێکدا
لینین لەبارەی شۆڕشەوە لە روسیا وتی ( :گەر ئێوە بەخت یارتان بێت،
ئەوا دەتوانن شۆڕش بە چاوی خۆتان ببینن) ،واتە لینین پێشبینی شۆڕشی
روسی نەکردبوو».
تاگستسایتونگ :ئایا دەرئەنجامەکانی ئەم شۆڕشە لەگەڵ حەزەکانی
ئێوەدا دێتەوە؟
سالڤۆ ژیژەك« :بەڵێ ،من زۆر دڵم بەو دەرئەنجامانە خۆشە .ئەو
سیما ئەبەدیيەی کە لیبراڵە ئەوروپیەکان بۆ موسڵمانەکان هەیانبوو نەما ،الی
ئەوان سیمای موسڵمان بریتی بوو لە تێکەڵەیەکی کەسایەتی کە هەموو ئەم
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سیفاتانەی لەخۆ گرتووە :ئەنتی سیمیتزم « دژە جوولەکە»  ،ناسیۆنالیست،
ئیسالمیست ،بەاڵم ئەم شۆڕشە هەموو ئەم قسانەی بە درۆخستەوە .ئەوەی
ئێمە لەم شۆڕشانەدا دەیبینین بریتییە لە ،بزووتنەوەیەکی ئونیڤێرساڵ»
جیهانی ،کە خەبات بۆ ئازادیی و هاوکاری زیاتر دەکات».
تاگستسایتونگ :ئێوە وەک��و چەپێکی ڕادیکاڵ هیچ ترستان لە
دەرئەنجامەکانی ئەم بەهاری عەرەبییە نییە؟ ئایا تۆبڵێیت لە کۆتاییدا
تێزەکانی فۆکۆیاما لەمەڕ ئەوەی کە سەرکەوتنی کۆتایی تەنها بۆ سیستەمی
لیبڕاڵی و دیموکراتییە دەبێت  ،کە پەیوەستە بە کەپیتالیزمەوە؟»
سالڤۆ ذيذەك« :پێش هەموو شتێک ئێستا چیتر خودی فۆکۆیاماش
باوەڕی بە تێزی ( کۆتایی مێژوو) نییە .ئەو هزرەی کە لەو باوەڕەدا بێت،
کە ئەم واڵتانە زۆر بە خۆشحاڵییەوە سیستەمێکی لیبڕاڵ درووستبکەن،
تێڕوانینێكی تەواو نادرووست و نابەجێیە .ئەمە هەڵەیەکی تەواو گەورەیە
 ،گەر لەو باوەڕەدا بیت ،کە شۆڕشگێرە عەرەبەکان ،بیانەوێت هەمان
سیستەمی لیبراڵی و کەپیتالیزمی هاوشێوەی رۆژئاوا درووستبکەن ،بەڵكو
ئەوان شتی زیاتریان لەم شۆرشە دەوێت.
تاگستسایتونگ :مەبەستان لە شتی زیاتر چییە ؟
سالڤۆ ژیژەك  :بەڵێ ،ئەم وشەی « زیاترە» واتە شۆڕشگێرە عەرەبەکان
داواکاری زۆرتریان هەیە  ،ئەوان داوای یەکسانی  ،هاوکاری «زیاتر»
دەکەن ،بەاڵم ئاخۆ ئەمە لە کۆتاییدا بۆیان جێبەجێدەکرێت ،ئەم پرسیارە بە
کراوەیی دەهێڵمەوە ،چونکە من زۆر بە حەزەرەوە سەیری ئەم شۆرشانە
دەکەم.
تاگستسایتونگ :ئێستا شۆڕشی میسری لەالیەن ئەنجومەنێکی
عەسکەرییەوە بەڕێوەدەبرێت .ئایا دەکرێت ئێمە لەم حاڵەتەدا باس لە
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شۆڕشێک بکەین ،کە تێڕوانین و دەروازەی فراوانی هەیە؟
سالڤۆ ذيذةك  :زۆرکەس لەو باوەڕەدان کە شۆڕش بریتییە لە ساتێکی
ئیحساسی گەورە بۆ هاوکاری و پێکەوەکارکردن  .گەر میسرییەکان
بێدارببنەوە ،دەتوانن مێژوویەکی نوێ بۆخۆیان دروستبکەن ،بەاڵم ئەوەی
ئەمڕۆ دەیبینین ،هەمان سیستەمی پێشووە ، ،ڕاستە کەمێک لیبڕاڵە  ،بەاڵم
بەهەمانشێوەی سیستەمی پێشوو گەندەڵە .گرنگترین خاڵی ئەم شۆڕشانە
لەو کاتەدا دروستدەبێت ،گەربێت و شۆڕشگێڕە عەرەبەکان بتوانن جۆرە
ئەسنتیتوتێکی نوێ بۆ ڕێکخستنی شۆڕشەکە پێکبهێنن ،بە دڵنیاییشەوە ئەم
کارە زەحمەتەو پێویستی بە کار و سەبروتەحەمولێکی زۆر هەیە.
تاگستسایتونگ :ئایا ئایین دەتوانێت ڕۆڵێکی چارەسەری لەم شۆڕشانەدا
بگێڕێت؟ یان بە پێچەوانەوە ،ئایین و هەستی ئازادبوون و شۆڕشگێڕی،
دوو شتی دژ بەیەکن ؟
سالڤۆ ژیژەک  :بە دڵنیاییەوە ئیسالم بڕێک رۆحی ئازادیبەخشی
تێدایە .لەم ماوەیەدا دۆکۆمێنتێکی «  « CIAئەمریکم خوێندەوە ،کەلە
سااڵنی شەستەکانی سەدەی پێشوو نوسراوە .تێیداهاتووە  :واز لە کوبا
بهێنن ،کۆمۆنیزم لەبیرخۆتان بەرنەوە ،ترسناکترین شت  ،کەبە ڕاستی
هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر ئەمریکا ،چەپی تیۆلۆگی( ئایین) یە.
نەخێر ،من بە جدیمە  ،هیچ کاتێك لەو باوەرەدانیم  ،کە ئایین دەبێتە
خاڵێکی گرینگ و یەکالکەرەوەی ناو پرۆسەی شۆڕش ،بەاڵم لەهەمانکاتیشدا،
من هیچ کاتێک  ،لەگەڵ زەروریبوونی ڕۆحی ئازادبەخشی رۆژئاواشدانیم،
بەاڵم من لەگەڵ رۆحێکی ئازادیخوازێکی رادیکاڵی ڕۆژئاواییدانيم ،کە
سیمایەکی يونیڤێرساڵ» جیهانی» لە خۆ گرتبێت.
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تاگستسایتونگ  :ئەی چۆن دەڕوانیتە ترسی ئیسرائیلیەکان ،لەوانەبێت
لەڕێگای ئەم شۆڕشانەوە ئیسالمیەکان دەسەاڵت بگرنە دەست ؟
سالڤۆى ژیژەک :تاوەکو ئێستا ئیسالمیمان نەدیوە ،ئێمە بە پلەی
یەکەم چاوەڕوانی شۆرشێکی عەلمانی و دیموکرات دەکەین .ئەمەش
تاکە چانسە کە رۆحی « ئەنتی سیمیتیزم ،دژە جولەکە» لە رۆژهەاڵتی
ناڤیندا نەهێڵێت ،یان کەمیبکاتەوە .لەبیرتان نەچێت ،ماوەی چەندین ساڵە
ڕژێمە دیکتاتۆرەکانی ڕۆژهەاڵت  ،لەسەر بنەمای دژایەتیکردنی جوولەکە ،
رژێمەکانی خۆیان لەناوەوەی واڵت بەهێز دەکرد.
تاگستسایتونگ :ئا لەوکاتەی کە ئەو ورەبەرزە شۆڕشگێرییەی گەنجە
سوری ،لیبی ،میسريانە دەبینیت ،ئێوە چەپی ئەوروپی چۆن دەبینیت؟
سالڤۆى ژیژەک :چەپی ئةوروپی هیچ تێروانینێکی بۆ دانانی پالنێکی
کۆمەاڵیەتی و ئابوری ئەلتەرناتیف نییە  ،کەپێشکەشی کۆمەڵگەی بکات ،
یان دەتوانم بڵێم  ،هێشتا نەیتوانییەوە پالنێکی وا دابڕێژێت.
تاگستسایتونگ :ئەی ئەگەر وانەکەن؟
سالڤۆى ژیژەک :یان ئەوەتا نیولیبڕاڵەکان و بزووتنەوەکانی دژی
کۆچبەرەکان ،ڕژێمێکی دیکتاتۆری نوێ لەم واڵتانە دروستدەکەن .ئەو
بزووتنە دیموکراتییەی کەلە باکوری ئەفریکا و ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا هەیە،
ڕەوشەکەی ئاڵۆزترکردووە،چونکە ڕووە ڕاستیەکانی کێشەکان پەردەپۆش
دەکرێت و بەدەرناخرێت ،ئەمە وادەکات کەلە تەواوی جیهانیدا ،جۆرە
فۆرمێکی نوێی سیستەمی ئاپارتايد پێڕەوبکرێت ،بۆ ئەوەی ڕێگا لە هاتنی
کۆچبەران بگیرێت ،هەموو ئەمەش لەپێناو ئەوەدایە تاوەکو سیستەمی
کەپیتالیزم بپارێزرێت.
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تاگستسایتونگ  :بەم قسانەی ئێوە بێت ،دەرئەنجامێکی خراپ چاوەڕێی
ئەم شۆرشانە دەکرێت؟
سالڤۆى ژی��ژەک :بۆچی وا دەڵێیت؟ هەموو کاتێک یۆتوبیا تەنها
پێشبینییەکە بۆ شتەکان ،بەاڵم واقیع هەر بەو شێوەیە دەمێنێتەوە ،کە هەیە
و ناگۆڕێت.
پەراوێز:
*فۆکۆیاما فەيلەسوفى ئەمریکی ناودار ،یەکێکە لە بیرمەندە گەورەکانی
هزری نیولیبڕالیزمی ئەمریکی و جیهان .ساڵی  ١٩٨٩لەپاش رووخانی دیواری
بەرلین ،کتێبێکی بەناوی ( کۆتایی مێژوو) نووسی ،ئەم کتێبە سەدایەکی
گەورەی لە جیهاندا نایەوە ،تێیدا فۆکۆیاما دەڵێت :کە سیستەمی لیبڕاڵ
و کەپیتالییزمی رۆژئاوایی تاکە سیستەمی سەرکەوتووی جیهانە و پێویستە
هەموو گەالنی جیهانیش بۆ ئەوەی پێشبکەون ،پێڕەوی لە سیستەمی لیبڕال
و کەپیتالیزمی رۆژئاوایی بکەن .و.ک

سەرچاوە:
 -ڕۆژنامەی تاگستسایتونگی ئەڵمانی.
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كۆمۆنیزمی سەدەی بیستەم ،لە مێژوودا
مەزنترین كارەساتی ئەخالقی  -سیاسییە،
كارەساتێكی گەورەترە لە فاشیزم
هەڤپەیڤین لەگەڵ ژیژەک
لە فارسییەوە :كارزان محەمەد
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ساڵڤۆی ژیژەك ( )SlavojZizekفەیلەسوفێكی نائاساییە ،دیدگایەكی
چەپڕەوانەی توند و ناباوی هەیە .ناوبراو زۆر حەزی لە فیلمە كالسیكییەكانی
هۆلیودە .ئەم ئوستادەی زانكۆ كە تەمەنی ( )65ساڵە ،ئەمڕۆ دەربارەی
بابەتە جۆراوجۆرەكان لە ئەلفرید هیچكۆك و لینینەوە بگرە ،تا دەگاتە
ڕووداوی ()11ی سێپتەمبەر پتر لە ( )30پەرتووكی نووسیوە .ئەم بیرمەندە
لە (21ی ئازاری  )1949لە سلۆڤاكیا لەدایك بووە ،بواری فەلسەفەی لە
زانكۆی لیوبلیانا خوێندووە ،هەمیشە وەك ڕەخنەگر و الیەنگری پۆست
مۆدێرنیزم ناسراوە .ژیژەك لە یەكەمین گەشتیدا بۆ وەاڵتی هندستان ،ئەم
هەڤپەیڤینەی لەگەڵ رۆژنامەی (هندستان تایمز)دا دەربارەی سەرمایەداریی
جیهانی ،گاندی و ئایینی بوودا ئەنجامداوە.
*ئێوە خۆتان بە الیەنگری (لینین) دەزانن ،بەاڵم میدیاكانی خۆرئاوا تۆ
بە ئەستێرەی رۆك و برای ماركس ناوزەد دەكەن ،كاردانەوەتان دەربارەی
ئەم چەشنە نازناوانە چییە؟
كاردانەوەم بریتیە لە دڵتەنگی و بەرگەگرتنی ئەو نازناوانە ،هەوڵدانیئەم چەشنە مرۆڤانە ئەوەیە ،كە بڵێن ژیژەك رەنگە مرۆڤێكی سەیروسەمەرە
بێت ،بەاڵم نابێ شێلگیرانە ئەو نازناوانە پەسەند بكەین ،هەرچەندە لەم
دواییەدا منیان وەك هەڕەشەیەك ناساندووە .لە ماوەی ئەم دوو ساڵەی
دوایی ،گۆڕان بەسەر بۆچوونی نەیارەكانمدا هاتووە ،یەكەم لەو نوكتانەی
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دەربارەی من دەیانخستەڕوو ،بۆ نموونە دەیانوت برای ماركسە ،ئێستا
دەڵێن مەترسیدارترین بیرمەندی خۆرئاوایە ،وەلێ بایەخ بەو قسانە نادەم.
*تەنانەت كاتێك دەڵێن ساڵڤۆی ژیژەك ستایشی توندوتیژیی سیاسی
دەكات ،هێشتا بایەخ بە گوتەكانیان نادەی؟
 لە ڕوانگەی منەوە ،كۆمۆنیزمی سەدەی بیستەم ،مەزنترین كارەساتیئەخالقی -سیاسییە لە مێژوودا ،كارەساتێكی گەورەتریشە لە فاشیزم ،بەاڵم
لە سەرەتای رۆژانی (شۆڕشی ئۆكتۆبەر)دا وێڕای بوونی چەمكی (دڕندەیی
سور) ،ئازادیی تایبەتی و تەقینەوەی ئەدەبی (بەرلەوەی ببێتە كابوس)
هەبوو ،من ڕەخنەی ڕاستڕەوەكانم قبوڵ نییە ،كە دەڵێن كۆمۆنیزم هەر
لە سەرەتاوە ئەهریمەن بووە.
* بیروبۆچوونت دەربارەی توندوتیژیی سیاسی چییە؟
لە دیدگایەكی ئەبستراكتەوە ،بە تەواوەتی لەگەڵ توندوتیژیداناكۆكم ،بەاڵم لە ڕاستیدا هەموو كەسێ لەگەڵ توندوتیژیدا ناتەبا نییە.
بۆ نموونە بنواڕە بوداییەكان ،ئەوان دەڵێن مەبنە مایەی كوشتار ،بەاڵم
كۆمەڵێ جیاكاری و ڕیزپەڕیان بۆ كوشتن هەیە .لە سااڵنی دەیەی (1940ز)
فەیلەسوفێكی بودایی زنجیرە وتارێكی نووسی ،كە تیایدا نەك تەنها
پشتیوانی لە دەستدرێژیی ژاپۆنی بۆسەر چین دەكرد ،بەڵكو كۆمەڵێ
ڕێنمایی دەربارەی ئەوە خستەڕوو ،كە رۆشنگەریی بوداییەكان چۆن ڕێگا
بە كەسێك بدەن ،تا بەبێ هەستكردن بە گوناح ،كوشتن ئەنجامبدەن.
* بەڕێزتان بە سادەیی ئایینی بودا ڕەتدەكەیتەوە ،بەاڵم ئەم ئایینە
لە جیهاندا بە خێرایی لە تەشەنەسەندندایە؟
 لە خۆرئاوا ،ئایینی بودا ئایدۆلۆژیایەكی نوێ و بەرباڵوە ،بارودۆخیخۆرئاوا هێندە ناسەقامگیر و ئاڵۆزە ،كە هاواڵتییەك تەنها بە گومان و
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پێشبینییەك ،دەشێ بلیۆنەها دۆالر لە ماوەی خولەكێكدا لەدەستبدات،
تەنها شتێك دەتوانێت ئەم دۆخە ڕۆشنبكاتەوە ،ئایینی بودایە ،كە دەڵێت
هەموو شتێك لە ڕواڵەتدا دەردەكەوێت ،هەربۆیە (دەالی الما)ی ڕێبەری
تبتییەكان لەنێو هۆلیود زۆر خۆشەویستە.
* بەڕێزت ڕەخنەت لە گاندی گرتووە و بە (توندوتیژ) ناوزەدتكردووە،
بۆچی؟
ـ كاتێك بە هەموو چەشنێ دۆخێك وەك خۆی بهێڵرێتەوە ،ئەوا
توندوتیژی ئەنجامدەدەی .لەم ڕوانگەیەوە گاندی لە هێتلەر توندوتیژتر
بوو.
*زۆر كەس تەنانەت بەو بۆچوونەت پێدەكەنن كە گاندی بە توندوتیژتر
لە هێتلەر دادەنێی ،ئایا ئەم قسانەت شێلگیرانەیە؟
 بەڵێ ،هەرچەندە گاندی پشتیوانی لە كوشتار نەدەكرد ،بەاڵم جووڵەو ڕەفتارەكانی ببوونە مایەی ئەوەی كە ئیمپریالیستە بەریتانییەكان بۆ
ماوەیەكی درێژخایەنتر لە هندستان بمێننەوە ،ئەمەش مەسەلەیەك بوو كە
هەرگیز هێتلەر نەیدەویست .گاندی لەپێناو ئەوەدا كە ڕێگە لە شێوازی
كاری بەریتانییەكان لە هندستان بگرێت ،هیچ كارێكی ئەنجام نەدەدا .لە
ڕوانگەی منەوە ئەوەیە كرۆكی مەسەلەكە.
* پێموایە بەڕێزت رێزێكی تەواو لە گاندی ناگریت كە لە هندستان
كەسایەتییەكی مەزنە؟
 من ڕێزی لێدەگرم ،بەاڵم ڕێز لە شێوازی بیركردنەوەی گاندیناگرم دەربارەی ئاشتی و ئارامی و گیاخۆری و ئەم چەشنە كارانەی كە
ئەنجامیدەدان ،واتە ئەو رەفتارانەی گاندی هەرگیز لەالی من جێگەی بایەخ
نین .لە هەمانكاتدا گاندی بەو رۆحییە پراگماتیزمەیەوە ،تا ئەندازەیەك
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لە بەرەوپێشڤەبردنی دیدگا ئیتیكییەكانی خۆی سەركەوتنی بەدەستهێنا.
پاراستنی ئەو هاوسەنگییەش كارێكی دژوار و سەختە.
لە ڕوانگەی منەوە (ئەمبدكار)ی بیرمەندی هیندی زۆر لە گاندی باشتر
بوو ،گوتە بەناوبانگەكانی (ئەمبدكار) الی من ئەم رستەیەیە« :بەدەر لە
مرۆڤە دوورخراوەكان ،هیچ كەموكوڕییەكمان نییە» .من الیەنگری ئەم
دیدگا توندڕەوەی ئەمبدكارم دەربارەی مەسەلەی كەموكوڕی.
* لە پەرتووكە نوێیەكەتدا بەناوی (یەكەم جار كارەسات ،پاشان
كۆمیدیا) ،قەیرانی دارایی ئێستای جیهانت تاوتوێكردووە ،ئایا ئەم قەیرانە
داراییە لە ڕوانگەی تۆوە دەرفەتێكە بۆ چەپڕەوەكان؟
 من بڕوام بە وتەی ئەو هاوڕێ چەپڕەوانەم نییە ،كە دەڵێن ئەمقەیرانە داراییە ،دەرفەتێكی مەزنی بۆ چەپەكان ڕەخساندووە .ڕەنگە
سەدان بزووتنەوەی ناڕەزایی دژ بە سەرمایەداریی جیهان بێننە ئاراوە،
لە هەمانكاتدا هیچ جۆرە پێشنیارێك بۆ ئەڵتەرناتیڤی ئەو دۆخە لەئارادا
نییە .زۆرینەی چەپەكانی جیهانی ئەمڕۆ ،سەرمایەدارییان بە ڕووخسارێكی
مرۆییەوە دەوێت.
* بەڕێزت فەیلەسوفێكی چەپڕەویت ،كە زۆرت حەز لە هۆلیود و
فیلمە كالسیكییەكانە ،ئایا لێرەدا ناتەباییەك نابینرێ؟
هۆلیود دیاردەیەكی ئاڵۆزە ،بەاڵم شیاوی شیكردنەوە و لێكدانەوەشە،بەرهەمەكانی هۆلیود باشترین نیشانەن بۆ خستنەڕووی ڕەوتی بزووتنەوەی
ئایدۆلۆژیای گشتیمان .تۆ ئەگەر ڕاستەوخۆ بنواڕیتە هەقیقەتەكان ،گێژ و
سەرسام دەبیت ،بەاڵم لە هۆلیوددا نموونەیەكی كورتكراوەی واقیع دەبینی.
لە هەمانكاتدا لە پەراوێزی هۆلیود ،كۆمەڵێك فیلمساز و دەرهێنەری مەزنی
وەك (رۆبەرت ئەڵتمان  ،Robert Altmanڤۆدی ئەلن )Woody Allen
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بەرچاو دەكەون .ئەگەر نكۆڵی لە هۆلیود بكەی ،سەرەنجام ڕووبەڕووی
كۆپییەكی خراپترین بەرهەمی هۆلیود دەبیتەوە.
*بەاڵم تۆش هاوشێوەی ئەو كەسانەیت كە نكۆڵیان لە بۆلیود كردووە؟
 لەبەر ئەم فاكتەرە ئێستا هاتووم بۆ هندستان! .بۆلیود لەالی ئێمە،دیمەنێكی شڵەژاوە ،بەاڵم زۆر درەوشاوەیە ،حەزیشم لەم ئەزموونەیە.
فیلمەكانی بۆلیودجۆرە گێڕانەوەیەكی جیاوازیان هەیە ،فیلمەكانی بۆلیود
هاوشێوەی وێنە كێشراوەكانی سەدەكانی ناوەڕاستن ،كە بینەر زۆر ناچار
نییە سەرەتا و كۆتاییەكەی لە یەكتر جودا بكاتەوە؟ تەنانەت فیلمە بۆلیودە
الساییەكانی وەك (ملیۆنەرێكی كوخ نشین)م خۆشدەوێ .یەكەم لەبەرئەوەی
بۆ بینینی ئەم فیلمە هەوڵی زۆرمدا ،بەاڵم كاتێك بینیم ،چونكە دڵڕەقیی
ژیانی دەخستەڕوو ،حەزم لە بینینی نەدەكرد .بەرهەمهێنانی ئەو چەشنە
فیلمە لە خۆرئاوا مەحاڵە .لە خۆرئاوا چیرۆكێكی دڵخۆشكەر و پڕ لە
بەختەوەری ناتوانێ واقیعە دڵڕەقەكەی كۆمەڵگە بشارێتەوە.
*پێناچێ تەنها بۆ بینینی فیلمەكانی بۆلیود سەردانی هندستانت كردبێ!.
 نەخێر ،من هاتووم بۆ هیندستان تا دەربارەی مەسەلەیەك لێكۆڵینەوەئەنجامبدەم ،بۆ نموونە لە (بانگەلۆر) هەریەك لە «پیشەسازی ( ،)ITواتە
تەكنەلۆژیای زانیاری» و «ژیانی دابونەریتیانە» وێڕای هەموو ناكۆكییەكانی
پرۆسەی بەجیهانیبوون ،چۆن توانیویانە پێكەوە بژین؟
من زیاتر ئومێدم بە هندستانە تا چین ،ئێستا ئێمە لە چین شایەتحاڵی
سەرهەڵدانی سەرمایەدارییەكی تۆتالیتارین ،ئەمەش زۆر مەترسیدارە.
سەرچاوە:
ـ مجلە الكترونی فرهنگ ،مرداد 1390
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سالڤۆی ژیژەک ،تییۆریەک بۆ
لێکدانەوەی ئایين
ویلیام دێل و تیمۆتی بێل
لە ئینگلیزییەوە :پێشڕەو خانى
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سالڤۆی ژی��ژەك ( )1949توێژەريكی پێشكەوتووە لە پەیمانگای
سۆسیۆلۆژیی لە زانكۆی لوبلیاناى سلۆڤینیا ،شوێنی لەدایكبوونی ،هەروەها
پرۆفیسۆری وانەبێژ بووە لە چەندین زانكۆی ئەمەریكادا.
دوای خوێندنە رەسمییەكەی ،ژیژەك نەیتوانیبوو پۆستێكی ئەكادیمی
وەربگرێت (لەبەر ئ��ەوەی بەرواڵەت پێدەچوو بە ئەندازەیەكی تەواو
ماركسیست نەبووە) ،لەبەر ئەوە وەكو وەرگێڕێك دەستی بە كاركردن كرد.
لە سالى 1970دا ،ژیژەك كۆمەكی بە دامەزراندنی الكانییە لوبلیانییەكان
كرد ،ئەم گروپە لە كۆمەڵە رۆشنبیرێكی گەنج پێكهاتبوو ،كە پەیوەندییان
بە الكانەوە هەبوو( .خودی ژیژەك ماوەیەك لە پاریس لەگەڵ الكان و
ژاك ئالن میلەر كاریدەكرد) .ئەم گروپە گۆڤاری « »Problemiدەردەكرد،
بەشداریكردنەكانی ژیژەك لەم گۆڤارەدا زێتر رەهەندی شیعری ،یاخود
الیەنی نوكتەییانەیان هەبوو .جارێكیان بە ناوێكی خوازراوەوە تێڕوانینێكی
نێگەتیڤانەی ئاراستەی كتێبێكی خۆی نووسی ،كە دەربارەی الكان بوو.
ئەمجۆرە یاریكردنانە لە بەرهەمەكانی دواتریشیدا دەبینرێن.
زێتر ژیژەك بەهۆی ئەو تەفسیرانەوە دەناسن ،كە بۆ كولتوری ئاپۆرە
(عموم) ،بەتایبەت فیلم و تەلەفزیۆن كردوونی (لە فیلمەكانی ئەلفرێد
هیچكۆكەوە ،بیگرە تا دەگاتە ماتریكس و بەرنامەی ئۆپرای ڤینفرای).
لەم نووسینانەیدا ،زێتر بە روانگەی كۆمەڵێك لە بەرهەمە تیۆرییەكانی
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ماركس و الكان و چەندانێكی دیكە ،روودەكاتە ئەم الیەنانە .بەم هۆیەوە،
هەندێك كەس ،زۆرترین كارەكانی ئەو بە درێ��ژدادڕی و ئاستێكی نزم
دادەنێن .هەڵبەت ئەمە بەم جۆرە نییە .لە هەموو بەرهەمەكانیدا ،ژیژەك
هەوڵدەدات بۆئەوەی تیۆریی كولتوریی بەرەوپێشەوە بەرێت ،كە چەمكە
دەروونشیكارییەكان ،بەتایبەت الكانی -چەمكی سووژە لەگەڵ چەمكە
ماركسییەكانی وەكو ئیدیۆلۆژیی و مێژووی سیاسیی بەیەكەوە گرێبدات .لەو
زنجیرە كتێبەی لە دەزگای ڤێرشۆ بەناونیشانی («لەوێ بوو» )Where it was
باڵویكردونەتەوە ،وەسفێكی روون و ئاشكرا بۆ ئەو ریسكە سیاسییە دەكات،
كە لە كایەی ناڕوونی مەترسیداری رۆشنبیرانەدا بوونی هەیە« :لێكگرێدانی
تەقینەوە ئاسای دەروونشیكاری الكانی و نەریتی فكری ماركسیستی دەبێتە
هۆی رزگاربوونێكی دینامیكی و بەردەوام ،كە ئەو توانایەمان پێدەبەخشێت
تاوەكو پێشگریمانەكانی خولگەیی سەرمایە بخەینە ژێر پرسیارەوە» .ژیژەك
دەروونشیكاری الكانی بەكاردەهێنێت بۆ ئەوەی بتوانێت بە تێگەیشتنێكی
تایبەتی سووژە بگات ،ئەو سووژەیەی لەنێو خودی رێكێتی شتەكاندا دەژیت
و كاردەكات ،كە بە چەند رێگەیەك لۆژیكی ئەم دواییەی كەپیتالیزم
دیاردەخات و هەڵیدەگەڕێنێتەوە خولگەی سەرمایەی دواتر لەنێو دەبات
كەواتە چەند ئەگەری نوێی هەبوون دەهێنێتە ئاراوە ،ئەو هەبوونەی لەم
جیهانەدایە و پەیوەندی بەوانیدیكەوە گرتووە.
ژیژەك رەخنە لە تیۆریی سووژەیەتی ( )Subjectivityو وەرچەرخانی
كۆمەاڵیەتی ( )Social Transformationجودیت بەتلەر دەگرێت ،ژیژەك
باوەڕیوایە ئەم تیۆرییەی بەتلەر ناتوانێت خۆی لە سەنگەری پانتای سیمبولی
رزگار بكات .بەدیدی ژی��ژەك ،ئەو روانگانەی وێرانكارانەن و ئازاری
جێندەرێتی دەدەن و بەتلەر بە زەرووری دەیانبینێت« ،سەرەنجام پشتگیری
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لەو شتە دەكەن ،كە بڕیار بووە وێرانی بكەن» ،لەبەرئەوەی پانتايی سیمبولی
«پێشتر دەرفەت و توانستی بەم بوارەی ‘سەرپێچییەكان‘ داوە»؛ ژیژەك
بەمجۆرە وەسفی پانتايی سیمبولی دەكات« :بریتیە لە ماتریكسێكی سیمبولی
گەورە ،كە لە نێو كۆمەڵێكی بەرباڵوی دامەزراوەكان و ریتوال و پراكتیسە
ئیدیۆلۆژیكییەكاندا بەرجەستە بووەتەوە» .ئەم پانتایيە «لەبەرئەوەی بە قوڵی
ریشەی داكوتاوە و هەبوویەكی زاتی و جەوهەرییە ،بۆیە ناتوانێت لەالیەن
ژێستە پەراوێزییەكان و بێدەستەاڵتەكانی جێگرەوەی جێبەجێكارەوە ،الواز
بكرێت و لەنێو ببرێت» ،كە بەتلەر وەسفی كردوون (سووژەی هەستیار،
ل.)208
ژیژەك بۆ الكان دەگەڕێتەوە تاوەكو پەرە بە تیۆرییەك بدات ،دەربارەی
كردەی سیاسیی ،كە لەو تیۆرییەدا هەرچەند سووژە ناتوانێت شوێنێكی
یونیڤێرسەل و گشتگیر فەراهەم بكات ،تاوەكو لە بەرانبەریدا بووەستێت
و بچێتە دەرەوەی سنووری دەستوری سیمبولییەوە ،بەاڵم لە بەرانبەردا
توانستی ئەوەی هەیە بە چەشنێك كردار بنوێنێت ،كە «هێزی هیپۆنۆتیك»ی
ئەو دەستور و پانتایە بشكێنێت و لەناوی بەرێت .ئەم «كردە رەسەنە»
“ ”authentic actبە سانایی یەكێك نییە لە چەند ئۆپشن (هەڵبژاردن)ێكی
باوی نێو دەستوری شتەكان ،بەڵكو لە راستیدا ،ئەو كردارەیە ،كە فێڵ و
گزی ئەو دەستورە ئاشكرا دەكات و ئەو دەستەاڵتەش بەرەو نەمان دەبات،
كە هەیمەنە بەسەر سووژەدا دەكات ،لەم رووەوە ،رێگە بۆ فەزایەكی نوێی
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان دەكاتەوە .بەمجۆرە ،ژیژەك جەخت لەسەر
ئیمكانی نوێنەرایەتییەكی رادیكاڵی حەقیقی بۆ ئەو سووژانە دەكاتەوە،
كە گرفتاری دەستوری كەپیتالیزمی دوایین هاتوون ،تەنانەت هەندێكجار
جەختدەكاتەوە ،كە ناتوانین بنەمایەكی پتەو بۆ ئەم هۆكارێتی و نوێنەرایەتییە
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بونیاد بنێین .بە مانایەك ،كردەیەكی رەسەن بریتیە لە باوەڕێكی خز (leap
 ،)of faithواتا مرۆڤ لە شوێنێكی بێ متمانەوە هەنگاو بەرەو دەرەوە
هەڵدەنێت ،بەاڵم بەبێ ئەوەی بزانێت بەرەو كام زەوی وەردەچەرخێت.
هەندێك دەرونشیكاری ،بەتایبەت دەروونشیكاری الكانی ،لە بنەڕەتدا
وەكو دەرونشیكارییەكی كۆنزەرڤاتیڤانە سەیر دەكەن ،واتا بەو هەنگاوەی
دەزانن ،كە ئامانجی لە شیكاركردن ،بریتییە لە كۆمەككردن بە ئاشتكردنەوەی
تاكی شیكاركراو لەگەڵ دەستووری سیمبولیدا-كارەكەی لە شیكاركردندا
ئەوەیە ،كە هێرشەكانی نەست بەجۆرێك بهێنێتە ژێر دەستی خۆیەوە،
بۆئەوەی ئەوانە خۆ ویستانە بخاتە نێو دەستووری شتەكانەوە و یەكسانیان
بكات ،تەنانەت ئەگەر ئەم دەستوورە بریتی بێت لە وەهمێكیش .لە
بەرانبەردا ،ژیژەك جەخت لەوە دەكاتەوە ،كە دەروونشیكاری بۆ الكان،
دەبێت ئەو توانستە بە تاكی دەروونشیكاركراو بدات ،بۆئەوەی تێبگات،
كە ئەم دەستوورە «ساختە»یە ( ،)fakeو هەروەها بتوانێت هەیمەنەی ئەم
ساختەیە لەسەر ژیانی خۆی لەنێو بەرێت (موتڵەقی ناسك ،ل.)115-114
ژیژەك لەم رووەوە و بە پشت بەستن بەم روانگە دەروونشیكارییانەی
دەستووری سیمبولی و پەیوەندی سووژانە ،كە بەم رێگایەی مەسەلەی
ماركسی دەگات :چۆن بتوانین لە شەڕی خولگەیی كەپیتالیزم رزگارمان
بێت؟
ژیژەك لە كتێبی «موتڵەقی ناسك» ( )The Fragile Absoluteیان
«بۆچی میراتی مەسیحیەت بەهای خەباتكردنی هەیە؟ ( )2000و لە
كتێبی «دەربارەی باوەڕ» ()2001دا ،نزیكییەك لەنێوان چەمكی «كردەی
رەسەن»ی خۆی و تیۆلۆژیی مەسیحایەتی ،بەتایبەت لەگەڵ تیۆلۆژیی قەشە
پۆڵس و ئایدیا پاولییەكانی «هەستانەوە» و «ئەگاپێ» (عەشقی یەزدانی)
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یان «رەحمەت»ی مەسیحایەتیدا دەدۆزێتەوە .بەو جۆرەی ژیژەك چەمكی
«عەشقی مەسیحی» هێناوە و لە نوسینەكانی «پەیمانی نوێ»ی قەشە
پۆڵس تێیدەگات ،ئەوا ئەم چەمكە لە خزمەتی دەستووری سیمبولیدا نییە،
بەڵكو بە ساختەزانینی دەستووری سیمبوڵی و لەنێوبردنی ئەو دەستورە
و كردنەوەی بەسەر «ئەوی دیكە» ،نزیك بە «كردەی رەسەن»ی خۆی
دەزانێت« .ئەمە خودی عەشقە ،كە فەرمانمان پێدەكات ،تاوەكو خۆمان
لەو كۆمەڵە ئۆرگانیكەی تێیدا لەدایكبووین« ،بخەینە دەرەوە»( .موتڵەقی
ناسك ،ل .)121ئینجیلی مەسیحی ،كە وەحیانییە ،رووداوێكی دراماتیكە دژ
بە ئیمراتۆریەتی جیهانی رۆمانی و «ئایانی پاگانی»(كافرانە) .تراوماكەی لەم
بانگەشە رەها و موتڵەقەدا وەستاوە ،كە هەموو خەڵكی دەتوانن بەم جیهانە
یونیڤێرسەلە بگەن ،واتا هەموو خەڵكی ،بەچاوپۆشین لە چینی كۆمەاڵیەتی،
جێندەر ،و ئەتنیك و پێگەیان لەنێو دەستوری كۆمەاڵیەتی و گەردوونی،
كە ئیمپراتۆر و ئیدیۆلۆژییە ئایینییەكەی دیاریكردووە ،دەتوانن راستەوخۆ
بگەن بە وەحی یەزدانی و رەحمەتی خودایی ،و تەنانەت دەتوانن ببن بە
منداڵی خوداوەندیش.
ئەمە مانای ئەوە نییە ،كە ژیژەك دەیەوێت ببێتە مەسیحی .ئەو الیەنە
ماركسیستییە توند و دەروونشیكارییانەی ئەو هەیەتی ،هەرگیز رێگە نادات
ئەو مەسیحایەتی وەربگرێت ،یاخود مل بداتە قبوڵكردنی هەر بانگەشەیەكی
تیۆلۆژیی دیكە بۆ باوەڕهێنان بە شتێكی دەرنشین (ترانسێدێنت) یان
رزگاربوون بەڕێی كەفارەدانی ئیالهییەوە .سەرباری ئەمە ،ژیژەك لەنێو ئەم
فۆرمەی مەسیحایەتی پۆڵسدا ،ئینتیما و هێزێكی رادیكاڵی بەرچاو دەبینێت
بۆ شكاندنی خولگەیی دەستووری سیمبولی رۆمانی.
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ژیژەك ئەم هێزەكییە رادیكاڵە-ئەم كرانەوەیە بەرەو كردەی رەسەن،
كە دەتوانێت هێزی هیپۆنۆتیكی دەستووری سیمبولی بشكێنێت-تەنها لە
مەسیحایەتی پۆلسیدا نابینێتەوە ،بەڵكو لە بوداییزمی بەراییشدا ،واتا هەمان
فێركارییەكانی بودادا ،دەبینێتەوە:
دەتوانم بەچاوپۆشین لەو پێگە تایبەتییەی لەنێو دەستووری كۆمەاڵیەتی
جیهانیدا هەمە ،راستەوخۆ [لە نیرڤانا] ،لەنێو ئەم رەهەندە یونیڤێرسەلەدا
هاوبەش و بەشدار بم .بەم هۆیەوەیە ،كە پەیڕەوانی بودا فۆرمێكی
كۆمەاڵیەتییان بە خەڵك داوە ،كە بە جۆرێك ئەم پێگەی دەستووری
كۆمەاڵیەتییە دەشكێنێت و وەكو شتێكی ناپەیوەند باسی دەكات :بودا
لە هەڵبژاردنی بنەماكانی ،ئاگامەندانە كاستەكان [چینە كۆمەاڵیەتییەكان]
و (پاش كەمێك رامان) تەنانەت جیاوازیی رەگەزیش فەرامۆش دەكات
(«موتڵەقی ناسك» ل.)122
ژیژەك جەخت لەوە دەكاتەوە ،كە رەتكراوە كۆمەاڵیەتییەكان یان هەمان
ئەو كۆمەاڵنەی ،كە لە دەوری مەسیح و بودا كۆبووبوونەوە ،هەوڵیاندا
ئەو هیرارشییەتە كۆمەاڵیەتییە هەڵپەسێرن و خۆیان بخەنە «دەرەوە»ی
خولگەی ئەم هیرارشیەتە یان خۆیانی لێ «جیا» بكەنەوە ،كەواتە ژیژەك
لەنێوان تیۆلۆژیی مەسیحایەتی پۆلسی و ئەو مەیلەی خۆی بۆ دروستكردنی
«پێكهاتەیەكی تەقینەوەئاسا»ی ماركسیزم و فیكری دەروونشیكاری الكانیی
نزیكایەتییەك دەبینێت ،و دەڵێت ئەم پێكهاتە تەقینەوەئاسایە «دەتوانێت
ئەو توانایەمان پێبدات ،تاوەكو پێشگریمانەكانی خولگەی سەرمایە بخەینە
ژێر پرسیارەوە».
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مارکە چیە؟
دۆزینەوەی بازار ژیانمان بەشێوەکی تازەو سەیر دەگۆرێت
لە فارسییەوە :وەرين
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نوكتەیەكی كۆنی پۆڵەندیی دژەكۆمۆنیستیی هەیە ،كە دەڵێت«سۆسیالیزم
تێكەڵە و تێهەڵكێشێكە لە بااڵترین دەسكەوتی هەموو سەردەمە مێژووییەكانی
ڕابردوو .لە كۆمەڵگەی خێڵەكییەوە دڕندەیی وەرگرتووە ،لە سەردەمی
دێرینەوە كۆیالیەتی بردووە ،لە فیوداڵیزمەوە پەیوەندییەكانی دەسەاڵتی
وەرگ��رت��ووە ،لە سەرمایەدارییەوە چەوسانەوە و لە سۆسیالیزمیشەوە
«ناوەكەی» وەرگرتووە» .ئایا كێشەی ناوی ماركەكانیش هەر بەم جۆرە
نییە؟ كۆمپانیایەك بێننە پێش چاوی خۆتان ،كە كارەكانی بە تەواوی
سپاردۆتە دەرەوە ( .)outsourcingبۆ نموونە كۆمپانیایەكی وەك (نایك)
كە كۆی پرۆسەی بەرهەمهێنانی مادیی خۆی سپاردۆتە بەڵێندەرەكانی
ئاسیا و ئەمریكای ناوەندی ،هەروەها دابەشكردنەكەشی سپێردراوەتەوە
وردە فرۆشەكان ،مامەڵە داراییەكەشی بە كۆمپانیا ڕاوێژكارییەكان،
ستراتیژیی دۆزینەوەی بازاڕ و ڕیكالمەكانیشی سپێراوەتە ئاژانسەكانی
ڕیكالم و دیزاینكردنی بەرهەمەكانیشی بە دیزاینەرێك ،لە سەرووی
هەموو ئەمانەشەوە ،لە بانكەكانەوە قەرز وەردەگرێت بۆ پشتیوانیی دارایی
چاالكییەكانی .نایك»خۆی لە خۆیدا» هیچ نییە ،هیچ شتێك نییە جگە لە
نیشانەیەكی پەتیی بازرگانی «نایك» .نیشانەیەكی بەتاڵ كە دەاللەت لە
ئەزموونی ستایلی ژیانێكی دیاریكراو دەكات ،شتێكی وەك «مۆر و نیشانەی
نایك» .ئەو شتەی كە تێكڕای هەموو ئەم تایبەتمەندییانە لە یەك ئۆبێكتدا
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كۆدەكاتەوە ،دواجار بریتییە لە ناوە بازرگانییەكەی-ئەو ناوە بازرگانییەی
كە گوزارشتە لە «كواڵێتییەكی لە وەسف بەدەر»ـی نهێنی ئامێز كە پێاڵوە
وەرزشییەكانی نایك (یان قاوەی ستارباكس) دەگۆڕێت بۆ شتێكی تایبەت.
چەند دەیەیەك لەمەوبەر ،دوو ناوی نوێ جێی خۆیان لە بازاڕی
ئاوی میوەو ساردەمەنیدا كردەوە{»forest fruit« :میوەی دارستانی} و
« .»multivitaminئەم دوو ناوە ،یان ئەم دوو بەرچەسپە ،تامگەلێكی
تەواو ناسراومان بە زەیندا دێننەوە ،بەاڵم پەیوەندیی نێوان بەرچەسپەكە و
ناونراوەكەی ،شتێكی تەواو ڕێكەوتە .هەر تێهەڵكێش كردنێكی تری میوە
دارستانییەكان (وەكو توتڕكی كێوی و قرەقات و توتڕكی ڕەش) تامێكی
جیاوازی دەبێت و دەتوانرێت هەمان تام بەجۆرێكی دەستكرد بەرهەم
بهێنرێت (هەمان شت سەبارەت بە ئاوو میوەی ڤیتامینیش هەر ڕاستە).
دەتوانین مناڵێك بێنینە پێش چاوی خۆمان كە پاش وەرگرتنی ئاومیوەیەكی
ئەسڵی مااڵن لە میوە دارستانییەكان»ـەوە ،بۆڵەبۆڵ دەكاتە بەسەر دایكیدا
«ئەمە ئەوە نییە كە من دەمەوێت! من ئاومیوە دارستانییە ڕاستەقینەكەم
دەوێت!» .نموونەی لەم جۆرە ،تەعبیرە لەو درزەی كە لەنێوان مانای
ڕاستەقینەی وشەیەك (لەم حاڵەتەدا ،ئەو تامەی كە وەك multivitamin
ناسراوە) و مانای هەمان وشەدا هەیە ئەو كاتەی كە دەنگ و لەفزەكەكەی
دەكەینە پێوەر (واتە هەر ئاومیوەیەك كە بەگشتی ڤیتامینی تیابێت).
«بەسبوونی ڕەمزی»ــی ماركەكان بە شێوەیەكی وەها سەربەخۆ كار دەكات،
كە ڕەنگە جارووبار كاریگەرییەك جێ بهێڵێت ،بەشێوەیەكی سەیر و لە
وەسف بەدەر هەڵگری نهێنین.
ئایا دەتوانین لەم دیوە زیادانە ڕزگارمان ببێت و تەنیا ئەو ناوانە
بەكاربهێنین كە ڕاستەوخۆ شتەكان و پرۆسەكان دەستنیشان دەكەن؟ ساڵی
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 ،1986پینتەر هانكەی نوسەری نەمسایی ،كتێبی دووبارەبوونەوەی نووسی.
ڕۆمانێك كە سلۆڤینیا لە دەیەی وەڕزكەری 1960دا وێنە دەكێشێت .هانكە
دەستیدایە بەراوردێك لەنێوان سۆپەرماركێتێكی نەمسایی بە هەندێك
ماركەی شیر و ماستەوە ،لەگەڵ بەقاڵییەكی سادەی سلۆڤینیدا كە تەنیا
یەك جۆر شیری هەیە ،ئەویش بەبێ هیچ نیشانەیەكی بازرگانی و تەنیا
بەرچەسپێكی سادەی شیر»ـی پێوەیە ،بەاڵم هەر كە هانكە ئاماژە بۆ ئەم
شیرە بێ ماركەیە دەكات ،ئیدی خاڵسی و سادەیی {شیرەكە} لەناو دەچێت.
ئەمڕۆ ئەم جۆرە پێچانەوانە تەنیا ئاماژە نییە بۆ شیر ،بەڵكو بە تەنیشتییەوە
ئەو نۆستالیژییە ئاڵۆزەی سەردەمانی كۆنیش دێت كە ژیان زەبوون و
تڕۆهات بوو ،بەاڵم (دەوترێت) ئەسڵتر و ڕەسەنتر و كەمتر لەخۆ نامۆ بوو.
لەم ڕووەوە ،غیابی ئارمێكی بازرگانی ،حوكمی نیشانەیەكی بازرگانیی هەیە
بۆ ژیانێكی لەدەستچوو .لە زمانی زیندوودا ،هەرگیز وشەكان ڕاستەوخۆ
ئاماژە بۆ واقیع ناكەن ،بەڵكو چۆنییەتیی پەیوەندییەكەمان بەو واقیعەوە
پیشاندەدات.
دووەمین هەوڵ بۆ ڕزگاربوون لە نیشانە بازرگانییەكان ،ڕیشەكەی لە
هەژاریدا نییە ،بەڵكو لە هۆشیاریی مەسرەفگەرایانەی زیادەڕۆدایە .لە
ئابی 2012دا ڕاگەیاندنەكان ئەوەیان باڵوكردەوە كە كۆمپانیاكانی توتنی
ئوسترالیا ئیتر مۆڵەتی ئەوەیان نییە كە ڕەنگی تایبەت ،یان ماركە و
ئارمی بازرگانی لەسەر پاكەتی جگەرەكانیان بەكار بهێنن ،بۆ ئەوەی تا ئەو
جێیەی كە لە توانایاندایە ،سەرنجڕاكێشیی جگەرە كەم بكاتەوە ،ئەوا دەبێت
پاكەتە جگەرەكان لە كەوڵی یەكڕەنگی وەكیەكدا بخرێنە ڕوو ،ئەویش بە
ڕەنگێكی زەیتونیی تاریك لەگەڵ كۆمەڵێك وێنەی ئاگاداركەرەوەی دەمی
سەرەتاندار و چاوی كوێر و مناڵی نەخۆشدا (هەندێك زەمینەسازیی لەم
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جۆرەش لە پەرلەمانی یەكێتی ئەوروپادا لە بەردەستدایە) .ئەمە جۆرێكە لە
خۆپوچەڵكردنەوەی فۆرمی كااڵیی .ئێمە بەبێ هیچ ئارمێك ،بەبێ هیچ»
ئێستاتیكایەكی كااڵیی» ،ئیدی قەلەق نابین بۆ كڕینی بەرهەمی كااڵیی}.
پێچانەوەی پاكەتەكان بە شێوەیەكی ئاشكراو بینراو ،سەرنج دەخاتە سەر
مەترسییەكان و كواڵێتیی ترسناكی بەرهەمەكە .هەندێك بەڵگە و هۆكار
دێنێتەوە بۆ ئەوەی نەیكڕین.
خستنەڕووی كااڵ لە كەوڵی دژەكااڵیەكدا شتێكی تازە نییە .ئێمە بەرهەمە
كەلتورییەكانی وەك تابلۆكان و یەكە مۆسیقییەكان تەنیا ئەو كاتە بە خاوەن
بەهای كڕینی دەزانین كە باوەڕمان بەوە هەبێت ،ئەم بەرهەمانە كااڵ
نین .لێرەدا كاركردنی دژیەكیی نێوان كااڵ-ناكااڵ لە بەرامبەر كاركردی ئەم
دژیەكییەدا سەبارەت بە جگەرە بێ ئارم و نیشانەكانە .فەرمانی سوپەرئیگۆ
ئەمەیە« :دەبێت ئامادە بیت نرخێكی زۆر بدەیت بەم كااڵیە ،ڕێك لەبەر
ئەوەی كە چەندین جار لە كااڵیەكی ڕووت زیاترە» .سەبارەت بە جگەرە بێ
ئارم و نیشانەكان ،بەهایەكی مەسرەفیی خاومان هەیە ،كە لە كەوڵی ئارم
و ناونیشانەكەی بێبەشكراوە (بە جۆرێكی هاوشێوە ،دەتوانین شەكرو قاوە
سو شتە بێ ئارمەكان لە فرۆشگا هەرزانەكان بكڕین) .سەبارەت بە تابلۆ،
ئەوە خودی ئارمەكەیە كە بەهای مەسرەفی بە شێوەیەكی دیالەكتیكی نەفی
دەكات و لە ئاستێكی سەرووتردا دەیهێڵێتەوە.
بەاڵم ئایا بەرهەمگەلێكی بێ ئارمی لەم جۆرە ،ڕزگارمان دەكات لە
فیتیشیزمی كااڵیی؟ ڕەنگە ئەمانە نموونەیەكی تری درزی فیتیشیستی
پیشان بدەن كە بە ڕستەی بەناوبانگی (خۆ باش دەیزانم ،بەاڵم سەرەڕای
ئەمەش )...دەردەبڕدرێت .نزیكەی دەیەیەك پێش ئێستا ،ئاگادارییەكی
ئەڵمانی بۆ ڕیكالم كردنی «مارلبۆرۆ» باڵوبووەوە .هەمان فیگەری باوی
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گاوان ،كە بە پەنجەیەك ئاماژە بۆ ئەو نوسراوە ئاگاداركەرەوەیە دەكات كە
دەیوت »جگەرەكێشان مەترسیی هەیە بۆ تەندرووستیتان» ،بەاڵم هەندێك
ڕستەی بۆ زیادكرابوو « »Jezt erst rechtكە وەرگێڕانە نزیكەكەی وای لێ
دێت «خەریكە شتەكە دەبێتە جدی» .مانا شاراوەكەشی ڕوونە :ئێستا ئیتر
دەزانن كە جگەرەكێشان چەند ترسناكە ،دەرفەت هەیە بیسەلمێنیت كە
جورئەتت هەیە بەردەوامبێت .بە دەربڕینێكی تر ،ئەم ئاگاداركەرەوەیە
كەسی بەرامبەر دەخاتە ئەو دڵەراوكێيەوە ،كە بەخۆی بڵێت»خۆ زۆرباش
دەزانم ،من ترسنۆك نیم .من پیاوێكی واقیعیم و بەم هۆیەوە ئامادەم
گیانم بدەمە بەر مەترسییەكە و وەف��ام بۆ پەیمانی جگەرەكێشانەكەم
هەبێت» .تەنیا لەم ڕێگەیەوەیە كە جگەرەكێشان بە فیعلی دەبێتە جۆرێك
لە مەسرەفگەرایی :من ئامادەم لەودیوی بنەمای چێژ-ـەوە جگەرە بكێشم،
لەودیوی خەم و ختورە تڕۆهاتە سودخوازییەكانەوە دەربارەی سەالمەتی.
ئەم دیوەی زیادە مەرگبارەكە ،لە هەموو ڕیكالمە بازرگانییەكانیشدا
هەر هەیە .هەموو خەم و ختورە سودگەراییەكان ئەم خۆراكە تەندروستە،
بە شێوەی ئۆرگانی و ئەندامی خزمەت ك��راوە ،لەژێر هەلومەرجێكی
دادپەروەرانەدا بەرهەم هێنراوە و دابەشكراوە و ڕێك شێوازێكی خەڵەتێنەرە
كە لە ژێرەوەیدان فەرمانێكی قووڵتری سوپەرئیگۆ نوستووە«:چێژ وەربگرە!
تا ئەوپەڕەكەی چێژ وەربگرە ،بەبێ ئەوەی لە دەرەنجامەكانی كارەكە
وردبیتەوە» .ئایا كەسێكی جگەرەكێش ،كاتێك جگەرەیەكی ئوسترالی
دەكڕێت ،كە پاكەتەكەیان هەڵگری پەیامێكی «نێگەتیڤ»ە دەربارەی جگەرە،
لەودیوی ئەم پەیامانەوە ،ئامادەیی تۆختری سوپەرئیگۆ هەست پێناكات؟ ئەم
دەنگە وەاڵمی پرسیارەكەی دەداتەوە»:گەر هەموو ئەم مەترسییانەی جگەرە
ڕاستبێت-كە من بە ڕاستی دەزانم-بۆچی هێشتاش هەر پاكەتەكە دەكڕم؟».
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بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی ئەم پرسیارە ،وەرن با سەیرێكی «كۆكا» بكەین
وەك دیارترین كااڵی سیستەمی سەرمایەداری .جێی سەرسوڕمان نییە،
كە كۆكا سەرەتا وەكو دەرمان ناسرا .وا دەرناكەوێت كە تامەكەی هیچ
جۆرە چێژێكی تایبەت دەستەبەر بكات ،ڕاستەوخۆ چێژبەخش یان دڵگیر
نییە ،بەاڵم بە تێپەڕین لە بەها مەسرەفیە ڕاستەوخۆكەی (بەپێچەوانەی
ئاو و شەرابەوە كە تینوێتیمان دادەمركێنێتەوە ،یاخود هەندێك كاریگەری
باشی تر درووستدەكات) ،كۆكا بریتییە لە بەرجەستەبوونی زیادەی چێژ
نیسبەت بە تێربوونە ئاساییەكان .كۆكا دەرخەری نێوبەینێكی نهێنی ئامێزە
كە هەموومان لە هەستی ناچارانەدا بۆ مەسرەفكردنی كااڵ بازرگانییەكان
بەدوایدا دەگەڕێین.
لەو ڕووەوە كە كۆكا هیچ پێویستییەكی دیاریكراو پڕ ناكاتەوە ،ئایا وەكو
تەواوكەری خواردنەوەیەكی تر دەیخۆیننەوە ،كە پێویستییە بنچینەییەكانمانی
پڕ كردۆتەوە؟ یان سروشتی زیادەی كۆكا دەبێتە هۆی ئەوەی كە تینووی
خواردنەوەی بین؟ كۆكا پارادۆكسئامێزە :تاكو زیاتر بیخۆیننەوە ،تینووتر
دەبین و ئەمەش وادەك��ات زیاتر هەست بكەین پێویستمان پێیەتی .بە
تامی سەیروسەمەرەی مزری كۆكا ،هیچ كاتێك بە فیعلی تینوێتییەكەمان
دانامركێتەوە .لە درووشمە ڕیكالمییە كۆنەكەدا ئەمەیە كۆكا» ،دەبێت كۆی
ئەم تەمومژە تێبگەین :بە فیعلی كۆكا هیچ كاتێك بەم جۆرە نییە .هەر
تێربوونێك ئارەزوومان زیاتر دەكات .كۆكا كااڵیەكە كە بەها مەسرەفییەكەی
نیشانەی زیادەیەكی مەعنەویی تەعبیر لێنەكراوە .كۆكا كااڵیەكە و هەندێك
سیفەتی ماددیی هەیە كە ڕێك هەمان سیفەتەكانی كااڵیەكن.
ئەمە نموونەیەكی بەرجەستەیە بۆ پەیوەندیی زاتیی نێوان چەمكی
ماركسیی «بەهای زیادە» و چەمكی الكانیی «چێژی زیادە» (كە الكان
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بە گەڕانەوەی ڕاستەوخۆی بۆ «بەهای زیادە»ی ماركسی و پارادۆكسی
سوپەرئیگۆ كە فرۆید دركی كردبوو :تاكو زیاتر كۆكا بخۆیتەوە ،زیاتر تینوو
دەبیت .تا زیاتر سوود وەربگریت ،زیاتر دەتەوێت .تا زیاتر پەیڕەوی لە
سوپەرئیگۆ بكەیت ،زیاتر هەست بە گوناه دەكەیت .ئەم پارادۆكسانە،
جەمسەری بەرامبەری عەشقە كە لە وشە نەمرەكانی جۆلێتدا ڕوو لە ڕۆمیۆ
دەیكات» تا زیاتر دەبەخشم ،زیاترم هەیە».
زاڵبوونی نیشانە بازرگانییەكان شتێكی تازە نییە .ئەمە تایبەتمەندیی
نەگۆڕی دۆزینەوەی بازاڕە .ئەو شتەی كە لە دەیەی ڕابردوودا لە ئارادا
بووە گۆڕانێكە ،كە لە تۆن و ئاوازی بازاڕدۆزیدا ڕوویداوە .ئەمە قۆناغێكی
تازەی بەكااڵبوونە كە جێرمی ڕیفیكین بە «سەرمایەداریی كەلتوری» ناوی
هێناوە .ئێمە بەرهەمێك دەكڕین -بۆ نموونە سێوێكی ئەندامی چونكە
گوزارشت لە ستایلێكی دیاریكراوی ژیان دەكات .ناڕەزاییەكی ژینگەیی دژی
چەوساندنەوەی سەرچاوە سروشتییەكان پێشوەخت لە هەناوی بەكااڵییبوونی
ئەم ئەزموونەدا ئامادە كراوە .گەرچی ژینگە وەك ناڕەزایی دژی مەجازیبوونی
ژیانی ڕۆژانە و هۆكاری گەڕانەوە بۆ ئەزموونی ڕاستەوخۆی واقیعی ماددی
درك دەكرێت ،ئەوا خودی ژینگەش گۆڕاوە بۆ نیشانەیەكی بازرگانیی
ستایلێكی تازەی ژیان .كاتێك ئێمە خۆراكە ئەندامییەكان دەكڕین ،ئەوا
خەریكی كڕینی ئەزموونێكی كەلتوریین ،ئەزموونی كەلتوریی» ستایلێكی
ژیانی ژینگەیی تەندرووست» .ئەم كێشەیە سەبارەت بە هەر گەڕانەوەیەك
بۆ «واقیع» ڕاستە :ڕیكالمێكی بازرگانی كە نزیكەی دە ساڵ پێش ئێستا
بەشێوەیەكی بەرفراوان لە تەلەفزیۆنەكانی ئەمریكاوە پەخشكرا ،كۆمەڵێك
خەڵكی ئاسایی بەدەم سەماكردنەوە لەگەڵ مۆسیقای كانتریدا كە هاوكات
خەریكی برژاندنی كەبابن و ئەو ڕیكالمەی كە لەگەڵیدایە ئەمەیە»:گۆشت،
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خۆراكێكی واقیعی بۆ خەڵكانێكی واقیعی» ،بەاڵم ئەو گۆشتەی كە وەك هێمای
ستایلێكی ژیان دەستنیشان كرابوو (ستایلی ژیانی ئەمریكییە واقیعی»یەكان)
چەندقات كیمیایی و جیناتی ترو دەسكاریكراوترە لەو خۆراكە »ئەندامی»یەی
كە تازەپێگەیشتووە» ساختەكانی ئەمریكا مەسرەفی دەكەن.
ئەمەیە ئامانجی ڕاستەقینەی دیزاین :دیزاینەران مانای بەرهەمێك
شێوازبەندی دەكەن ،ئەویش لەودیوی كاركردنی ئەو بەرهەمەوە كاتێك
هەوڵدەدەن بەرهەمێكی تەواو شایستە دیزاین بكەن ،ئەوا ئەو بەرهەمە
كاركردی خۆی وەك مانای خۆی نمایشدەكات ،ئەویش لەسەر حیسابی
لەدەستدانی كاركردی واقیعیی خۆی .بۆ نموونە ،پیاوان قوڵنگە بەردینەكانی
پێش مێژوویان وەك هێمای جنسیی دەسەاڵت درووستدەكرد .ئەوپەڕی
كامڵی و شكۆداریی شێوەی ئەم قوڵنگانە هیچ بەكارهێنانێكی ڕاستەوخۆیان
نەبوو.
ئەزموونی ئێمە بۆتە كااڵ .ئەو شتەی كە لە بازاڕ دەیكڕین كەمتر ئەو
بەرهەمەیە كە دەمانەوێت هەمانبێت و پتر ئەزموونێكی ژین-ئەزموونی
پەیوەندیی سێكسییە ،خواردن ،درووستكردنی پەیوەندی ،مەسرەفی كەلتوری،
یان بەشداریكردن لە ستایلێكی ژیاندا .شتە ماددییەكان بۆ ئەزموونگەلی
لەم جۆرە دەبنە پشتیوان و بە خۆڕایی دەخرێنەڕوو تاكو ئەو قەلەقەمان
تێبخەن «كااڵی ئەزموونییانە»ـی ڕاستەقینە بكڕین .بۆ نموونە ئەو كاتەی
كە ڕێككەوتنێكی یەك ساڵە {لەگەڵ كۆمپانیای خزمەتگوزاریی مۆبایلدا}
دەبەستین ،مۆبایلێكی بەالش وەردەگرین .هاوكێشە چڕەكەی «مارك سلۆكا»
باس دەكەین كە دەڵێت« وەكچۆن زۆرینەی سەعاتەكانی ڕۆژمان لە ژینگە
تێكەڵەكاندا دەگوزەرێت ،خودی ژیان بۆتە كااڵ .ئەو كەسانەی كە ئەوەمان
بۆ درووستدەكەن ،ئێمە ئەوانەیان لێ دەكڕین .ئێمە بووینەتە مەسرەفكەری
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ژیانی خۆمان» .ئێمە دواجار (كات)ـی ژیانی خۆمان دەكڕین .لەم ڕووەوە،
هەڵێنجانی فۆكۆ دەربارەی گۆڕینی خۆت بۆ بەرهەمی هونەری ،بەشێوەیەكی
چاوەڕواننەكراو دێتەدی :من لەشجوانیی خۆم دەكڕم ،ئەویش بە ڕۆیشتنم
بۆ یانەی وەرزش��ی .من نور و ڕوناكیی مەعنەویم دەك��ڕم ،ئەویش بە
ناونوسینم لە خولە میدیتەیشنە ترانسێندێنتاڵەكاندا .من ئاراستەی گشتیم
دەكڕم ،ئەویش بە ڕۆیشتنم بۆ ئەو ڕێستۆرانانەی كە كڕیارەكانی بریتین لەو
كەسانەی حەزدەكەم بەریان بكەوم.
وەرن با بگەڕێینەوە بۆ نموونەی ژینگەكە .ئ��ەوەی كە ئامادەین
كەمتەرخەمییەكەمان لە بەركەوتنمان لەگەڵ ژینگەدا قبوڵ بكەین ،لەم
قبوڵكردنەدا شتێك هەیە كە بە جۆرێكی فریودەر دڵنیایی دەبەخشێت.
ئێمە حەز دەكەین كەمتەرخەم بین .گەر ئێمە كەمتەرخەمین ،ئەوا هەموو
شتێك پەیوەندیی بە ئێمەوە هەیە .دەتوانین بەهۆی گۆڕینی ژیانمانەوە
خۆمان ڕزگار بكەین .ئەو شتەی كە قبوڵكردنەكەی سەختە (النیكەم بۆ
ئێمە لە ڕۆژئاوا) ئەوەیە كە ئێمە ڕۆڵێكی تەواو پاسیڤمان هەیە .ئێمە تەنیا
بینەرێكی بێ تواناین كە تەنیا دەتوانین دابنیشین و سەیربكەین كە قەدەرمان
چیی بەسەردێت .بۆ خۆدوورگرتن لەم دۆخە ،دەرگیری چاالكییە وەسواسی
و شێتانەكان دەبین .كاغەزەكان بەدەست دێنینەوە و خۆراكە ئەندامییەكان
دەكڕین تا باوەڕ بەوە بێنین ،كە خەریكین كارێك ئەنجامدەدەین .ئێمە لە
هەوادارانی وەرزشی دەچین كە بەهۆی فیك و فاك و هەڵبەز و دابەزی
بەردەم شاشەی تەلەفزیۆنەكە و سەر قەنەفەكەی ماڵەوە پشتگیری لە
تیپەكەمان دەكەین ،ئەویش بەو قەناعەتە خورافییەوە كە گوایا بەجۆرێك لە
جۆرەكان كاریگەرییان لەسەر ئەنجامەكە دەبێت.
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مۆدێلی نكۆڵیی فیتیشیستی سەبارەت بە ژینگە ئەمەیە»:خۆ من باش
دەزانم (كە هەموومان لەبەردەم مەترسیداین) ،بەاڵم لەڕاستیدا بڕوام پێی
نییە (لەم ڕووەوە ئامادەنیم كە هیچ كارێكی گرنگ ئەنجامبدەم ،بۆ نموونە
شێوازی ژیانم بگۆڕم) ،بەاڵم بە شاراوەیی خاڵی بەرامبەری ئەم جۆرە
نكۆڵییەش بوونی هەیە» من بە باشی ئەوە دەزانم كە ناتوانم كاریگەری
بخەمە سەر ئەو پرۆسەیەی كە دەبێتە هۆی لەناوچوونم ،بەاڵم سەرەڕای
ئەمەش ئەم خاڵە هێندە تراوماییە»شۆكهێنەر» كە ناتوانم بڕوای پێ بكەم.
ناتوانم لە بەرامبەر ئەو ئارەزووە زۆرەدا بۆ ئەنجامدانی كارێك بەرهەڵستی
بكەم ،تەنانەت سەرەڕای ئەمەش دەزانم ئەو كارە بێ ئەندازە بێمانایە» .ئایا
هەر لەبەر ئەمە نییە ،كە ئێمە خۆراكە ئەندامییەكان دەكڕین؟ كێ بڕوای
بەوەیە كە سێوە «ئەندامی» و نیوە گەنیو و گرانبەهاكان تەندرووستترە
لە سێوی ئاسایی؟ مەسەلەكە ئەوەیە كە بە كڕینی ئەو شتانە ،ئێمە
تەنیا بەرهەمێك ناكڕین و مەسرەفی ناكەین ،هاوكات خەریكین كارێكی
ماناداریش ئەنجام دەدەین ،سەرنج و هۆشیاریی دونیاییمان دەخەینەڕوو و
لە پرۆژەیەكی گەورەی دەستەجەمعیدا بەشداری دەكەین.
ئەمڕۆ ئێمە كااڵكان نە لەبەر سودەكانیان دەكڕین و نە لەبەر پێگە
ڕەمزییەكەشیان .بۆ ئەو ئەزموونە دەیانكڕین كە دەیخەنەڕوو .مەسرەفیان
دەكەین بۆ ئەوەی مانایەك بدەینە ژیانمان .مەسرەفكردن دەبێت كواڵێتیی
ژیان باشتر بكات .كاتی مەسرەف دەبێت »كاتێكی كواڵێتی» بێت-نەك
جۆرە كاتێكی لەخۆنامۆبوو ،نەك ئەو جۆرە كاتەی كە السایی ئەو مۆدێالنە
دەكاتەوە كە لەالیەن كۆمەڵگەوە سەپێنراوە بەسەرماندا و ترس لەوەش،
كە نەتوانین السایی و ملمالنێ بكەین .ئێمە بەدوای بەدیهاتنی بنەڕەتە
ڕاستەقینەكەی خۆمانەوەین ،بەدیهاتنی گەمەی هەوەسئامێزی ئەزموون،
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بەدیهاتنی هەستی ئاوڕدانەوە لەوانی تر.
دەتوانین نموونەیەكی مۆدێلئاسا بۆ «سەرمایەداریی كەلتوری» لەو
شەڕە ڕیكالمییەی ستارباكسدا بدۆزینەوە كە دەڵێت» :كێشەكە تەنیا ئەو
شتە نییە كە ئێوە دەیكڕن .كێشەكە ئەو شتەیە ،كە لە ڕێگەیەوە شتەكە
دەكڕیت» .ڕیكالمە بازرگانییەكە دوای وەسفكردنی كواڵێتیی قاوە بەم
جۆرە بەردەوام دەبێت«بەاڵم ئەو دەمەی كە ئێوە ستارباكس دەكڕن ،ئیدی
تێبگەن یان نا ،ئەوا شتێكی زیاد لە فنجانێك قاوە دەكڕن و بڕواشی
پێدەكەن .ئێوە ئەخالقی قاوە دەكڕن .لە چوارچێوەی-بەرنامەی هەسارەی
هاوبەش-ی ستارباكسدا ئێمە بەبەراورد لەگەڵ كۆمپانیاكانی تری دونیادا
بازرگانییەكی دادپەروەرانەتری قاوەمان هەیە و ،لەوەش دڵنیادەبینەوە،
كە ئەو جوتیارانەی دەنكە قاوەكان پێدەگەیەنن ،لە بەرامبەر كارەكەیاندا
نرخێكی دادپەرەروەرانە وەردەگرن .ئێمە سەرمایەگوزاری دەخەینە سەر
چاالكییەكانی پێگەیاندنی قاوە و كۆمەڵگە{بەرهەمهێن و پێگەیەنەرەكان} لە
سەرتاپای جیهاندا و باشتر و تەندروستتریشیان دەكەین .بەمە دەڵێن كاری
ئێمە ،یاخود قەدەری ئەبەدیی قاوە .ئۆهـ ،تۆزێك پارەی فنجانە قاوەكەی
ستارباكسیش خەرج دەكرێت بۆ كەلوپەل ڕێژكردنی كەشەكەی بە كورسیی
خۆش و ئاسودە و مۆسیقای باش و كەشێكی تەندرووست بۆ خەوبینین
و كاركردن و دەمەتەقێ .ئەمڕۆ هەموومان پێویستمان بە كەشێكی لەم
جۆرەیە .كاتێك ستارباكس هەڵدەبژێرن ،دیارە فنجانێك قاوە لە كۆمپانیایەك
دەكڕن كە بایەختان پێ دەدات .لەخۆڕا نییە كە هێندە بەتامە».
زیادە «كەلتورییەكە» لێرەدا دەربڕراوە .نرخی قاوە گرانترە ،چونكە
ئێوە بەڕاستی «ئەخالقی قاوە» دەكڕن ،كە زۆرشت دەگرێتەوە لەوانە:
گرنگیدان بە ژینگە ،بەرپرسیارێتیی كۆمەاڵیەتی لە بەرامبەر بەرهەمهێنەراندا
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و ،شوێنێكیشە كە دەتوانن لە ژیانی دەستەجەمعیدا بەشدار بن(هەر لە
سەرەتاوە ستارباكس فرۆشگاكانی خۆی لە شێوەی كەشێكی كۆمەاڵیەتیی
دەستكرددا خستەڕوو) .گەر ئەمە بەس نییە و پێویستییە ئەخالقییەكانتان
تێر نەبووە ،گەر هێشتاش نیگەرانن بۆ بەدبەختیی جیهانی سێیەم ،ئەوا
بەرهەمگەلێكی تر هەن كە دەتوانن بیانكڕن .ئەو وەسفەشی كە ستارباكس
سەبارەت بە بەرنامەی ( Ethos waterڕێنماییەكانی بەكارهێنانی ئاو) دەیخاتە
ڕوو ببینن Ethos water «:نیشانەیەكی بازرگانییە ،كە لەگەڵ وەزیفەیەكی
كۆمەاڵیەتیدا-یارمەتیدانی منااڵنی سەرانسەری جیهان تاكو دەستیان بگاتە
ئاوی پاكدا و ئاوڕدانەوەی زیاتر لە قەیرانی جیهانیی ئاو» .هەر كاتێك
بوتڵێك  Ethos waterدەكڕن ،ئەوا  Ethos waterپێنج سەنت دەخاتە الوە،
تاكو بتوانێت  10ملیۆن دۆالر تا ساڵی  2010كۆبكاتەوەEthos water .
لەڕێگەی دامەزراوەی ستارباكسەوە پشتگیری لە بەرنامە مرۆڤدۆستییەكانی
ئاوگەیاندن دەكات بۆ ئەفریقیا و ئاسیا و ئەمریكای التین .تا ئەمڕۆ،
بەرپرسیاریی دارایی  Ethos waterلە  6/2ملیۆن دۆالر تێپەڕیوە .ئەم
بەرنامانە یارمەتیمان دەدەن تاكو نزیكەی  420هەزار كەس دەستیان بگاتە
ئاوی تەندروست ،تەندروستی گشتی و فێربوونی تەندروستی».
ئەزموونە ڕەسەنەكان گرنگن .سەرمایەدار لە ئاستی مەسرەفدا ،بەم
جۆرە كەلەپوری  1968تێهەڵكێشی خۆی دەكات .بەم جۆرە ڕەخنەكردنی
مەسرەفگەرایی لەخۆنامۆبوو ئاراستە دەكات .دوایین ڕیكالمی ئوتێل هیڵتۆن
بانگەشەیەكی سادەی هەیە«:سەفەر ،تەنیا لە خاڵی «»Aـەوە نامانگەیەنێتە
خاڵی» ،»Bبەڵكو دەبێت مرۆڤێكی باشترمان لێ درووست بكات» .ئایا
دەتوانین خەیاڵی ئەوە بكەین كە دە ساڵ پێش ئێستا ڕیكالمێكی لەم جۆرە
بوونی هەبوو؟ دوایین دەركەوتە و ڕواڵەتی زانستیی ئەم ڕۆحە نوێیەی
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سەردەم ،سەرهەڵدانی لێكۆڵینەوەیە دەربارەی بەختەوەری ،بەاڵم ئەوە
چۆنە كە لەم سەردەمەی چێژگەرایی مەعنەوی و ڕۆحیدا ،سەردەمێك كە
ئامانجی ژیان بەپێی بەختەوەری پێناسە دەكرێت ،دڵەڕاوكێ و خەمۆكی
گەیشتۆتە ئاستی تەقینەوە؟ نهێنیی ئەم خۆوێرانكردنەی بەختەوەری و
چێژە كە پەیامەكەی فرۆید زیاد لە جاران ڕاست دەردەچێت و واقیعی
دەردەكەوێت .ناتوانین ڕەسەنێتی و نیشانە بازرگانییەكان پێكەوە كۆ
بكەینەوە-دەنگدانەوەی ڕەسەنێتی لە ژێر هەر ناونیشانێكی بازرگانیدا
دەبیسترێت.

سەرچاوە:
ڕۆژنامەی شەرقwww.lacan.com-
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ئایا ژن بوون هەیە؟
خوێندنەوەی ژیژەک بۆ هاوکێشەی «ژن ،رەگەز»
الی واینینگەری الکانی
بەفراو نوری
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ئۆتۆ واینینگەر لە فهیلسوفە نەناسراوەکانە ،یەکێکە لەوانەی ئەشێ بە
نەناسراوە بایەخدارەکان ناوی بهێنین .تەمەنێکی کورتی بووە و ژمارەی
بەرهەمەکانیشی کەمن .بیست و سێ ساڵ ژیاوە و لە ئۆکتوبەری 1903
دا ،ژوورێک لە هەمان ئەو ماڵەدا به کرێ دەگرێت ،کە بیتهۆڤن لە نێویدا
کۆچی کردووە و گولەیەک دەنێت بە دڵی خۆیەوە و کۆتایی بە ژیانی
دەهێنێت .لەگەڵ ئەو تەمەنە کەمەدا ،واینینگەر بەهۆی بۆچوونی ناباو و
الدەرەوە کاریگەری خۆی الی زۆرێک لە فهیلسوفه گەورەكان جێهێشتووە.
یەکێک لە هاوڕێکانی فرۆید کە ناوی ویلیم ولیس بوو ،فرۆید بەوە تاوانبار
دەکات ،تێزەکانی واینینگەری دزیبێت .واینینگەر چەند ساڵێک بەر لە مردنی
دەستنوسێکی خۆی لە ژێر ناوی «ڕەگەز و کهسایهتی»دا دەبات بۆ فرۆید،
فرۆید بە کاراکتەری واینینگەر سەرسامییەکی زۆر نیشان دەدات ،بەاڵم توند
و بێڕەحمانە بەردەبێتە بۆچونەکانی و ڕەخنەیان دەکات ،بەوجۆرە واینینگەر
تووشی خهمۆكییهكی زۆر دەبێت .واینینگەر بە دو شت ئەناسرێتەوە.
یەکێکیان ڕق بوونێتی لە ژن ،دووەمیش ڕق بوونێتی لە جولەکەکان .تێزی
(ژن بوونی نییە) کە وەک تێزی الکان الی هەموان چەسپیوە ،لە بنچیەدا
بۆچونی واینینگەرە .واینینگەر بۆچوونی وایە ژن تاكو زیاتر ژن بێت ،لە
ڕۆح دوورتر دەکەوێتەوە و لە جەستە نزیک دەبێتهوه .بنەمای ژنێتی الی
واینینگەر جەستەی پەتییە ،لە بەرامبەریشدا بنەمای پیاوەتیی ڕۆح و ئایدیاڵە
47

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

بەرزەکانە .مرۆڤ خۆی نە ژنی پەتی و نە پیاوی پەتی نییە ،بەڵكو هەر
کەسە و بە نیسبەتێک لە ژن بوون و پیاوبوون درووست بووە .ئەگەر ژن
بوونمان زیاتر بێت ،ئەوکات زۆرتر جەستە دەبین تا ڕۆح ،ئەگەر پیاوبوون
زۆرتر بێت لە رۆح نزیک دەبینەوە تا جەستە .ژن بە بۆچوونی واینینگەر
لە دنیای ژیانی بڵنددا بەشی نییە ،هەر شتێک نیشانە بێت بۆ بوونێکی بەرز
و میتافیزیک ئەوا بە (ژنی موتڵەق) حەرامە ،چونکه ژن سەر بە جیهانی
مادەگەراییە ،مەملەکەتی ئەوان تەنیا سێکسوالێتیە .ڕەوشت بە شێوازی
تێگەشتنی ژنانە تەنیا لە سنووری سێکسوالێتیدا دەوەستێ ،ئەوە لە کاتێکدا
بۆ پیاوان ڕەوشت مانایەکی بەرزتری هەیە و سێکسوالێتی هەر بەشێکی
بچوکێتی .واینینگەر بەدەست ئەوەوە دەناڵێنێ کە کەلتوور و نووسین تا دێن
زیاتر رەگەزی مێیانەیان بەسەردا زاڵدەبێت ،بە بڕوای ئەو جولەکەکانیش
لە جێی جەوهەرێکی پیاوانە ،بوونێکی ژنانەن و سەر بە دنیای لەش و
مادیاتن ،نەوەک دنیای رۆح .بە بۆچوونی واینینگەر جوولەکە بۆئەوەی لە
شتێکی مادییەوە ببن بە ئینسان ،دەبێت بەسەر جوولەکە بوونی خۆیاندا
سەربکەون و لە ناوەوە هەوڵی بوون بە شتێکی تر بدەن .واینینگەر دەڵێت
کە حەزرەتی مەسیحیش جوولەکە بووە ،بەاڵم لە ڕێگای نهفیکردنی ڕەهای
خۆیەوە بەسەر جوولەکە بوونی خۆیدا زاڵ بووە و بووە بە مرۆڤی بڵند و
بەرجەستە .واینینگەر ژنیشی هەر بەو چاوە سهیر دەکرد ،پیاو بە بڕوای
ئەو کاتێک دەبووە پیاوی تەواو ،کە خۆی لە ژنێتی پاكکردەوە .واینینگەر
لەسەر ئەو بڕوایە بوو کە پەیوەندیی پیاو و ژن وەک پەیوەندی سوبێكت
و ئۆبێكت وایە .ژن الی ئەو تەکامولی ژنێتی خۆی تەنیا لە ئۆبێكتبووندا
دەبینێتەوە .دەیوت ژنان شمەکی پیاوەکانیان ،یاخود شتی خزمەتکاری
منداڵەکانیانن ،ژنان خۆشیان لەو شتبوونە دێت و لەزەتی لێ وەردەگرن،
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رەزامەندن و مەبەستیان نییە لە شتێک زیاتر بن .واینینگەر بۆ ئەوەی
بۆچوونەکانی خۆی سەبارەت بە ژن بسەلمێنێ ،ئەگەڕێتەوە الی ئەفالتون
و ئەرستۆ .بۆ دیدی ئەفالتون لەسەر هەبوون و نەبوون ،لەگەڵ تێگەیشتنی
ئەرستۆیی لەسەر مادەی بێ شێوە و مادەی شێوەدار .واینینگەر دەیوت
ژن مادەیەکی بێ شێوەیە و پیاو هەڵگری روخسارە ،ژن مادەی رووتە بەر
لەوەی بووبێت بە شت ،پێش ئەوەی رەنگێکی وەرگرتبێ .بەوەدا ژن خۆی
ڕوخساری نییە ،بە حەسرەتەوە روو لە پیاو ئەکات ،تا سواڵی شێوەیەک
بکات ئەو پێی ببەخشێ .واینینگەر دەڵێ ژن هیچ نییە ،مادەیەکی ساف و
پەتییە ،شێوە و سوبێکتی نییە ،نە ئایدیاڵ و نە ئامانجێک لەخۆی ناگرێ،
باش و خراپی نییە ،بە ڕەوشت و بێ رەوشت نییە ،بەڵکو هەموو ئەم شتانە
زهوقی نێرهكان بە ژنیان بەخشیوە .ژن هیچ نییە جگە لە دەستکارێکی
نێران .ژنانیش بەوەدا كهموكورتیی شێوەیان هەیە ،دەچنە بن سایەی پیاوان
تا ناڕێکی و هەڵپژان و پشێوی خۆیان کۆبکەنەوە .بە بروای واینینگەر ژنان
تەنیا خواستێک دەیانجوڵێنێت ،ئەویش لە پیاو نزیک ببنەوە تا بەو رێیەدا
لە (هیچی) بڕۆنە دەرێ .پیاو بە مانا موتڵەقەکەی وەک نیگاری خودایە ،لە
کاتێکدا ژن لە پیاودا بەشە پێچەوانەکەیە و نوێنهری عەدەمە .بەوەدا ژن
سێکسوالێتی پەتییە ،هەرچی پیاو زیاتر سێکسواالنە بڕوانێت ،لە پیاوەتی
دوردەکەوێتەوە .ژن جگە لە رەزامەندی پیاوو عەوداڵ بوونی سێکسواالنەی،
ناتوانێ شتێکی تر بێت .پیاوەتی پەتی خۆ تەکان و خۆجیاكردنهوهیه لە
ژنێتی ،بە مانای دورکەوتنەوەی تەواوە لە سێکسوالێتی .واینینگەر قسە لەوە
دەکات کە بەپێی یاساکانی ئەخالق الی کانت ،بەکارهێنانی مرۆڤ وەک
کەرەستە کارێکی لە ئەخالق بەدورە ،بەاڵم لە کاری سێکسیدا پیاوان ژنان
وەک ئۆبێكتێكی ڕووت سەیر دەکەن ،ژنان لەوێدا وەک مرۆڤ بوونیان
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نامێنێ و شمەکێکی خالیس و بێ ماهیەتن .بۆیە کاری سێکسی گەر لە دیدی
کانتەوە هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین ،کارێکە لە نێوان سوبێكتێك و ئۆبێكتێکدا،
نەوەك لە نێوان دوو ئادەمیزادا .لەو ڕووەوە واینینگەر ئەڵێ ،ژنان و پیاوان
بوونەوەری ئینسانی یەکسانن ،ئەوەی ئۆبێكتێك له ژن دروستدهكات خودی
ژن بوونە ،بەم تەرزەش ،ژن بوون بەربەستی نێوان ژن و ئینسان بوونە ،ژن
دەبێت بەسەر ژن بوونی خۆیدا زاڵبێت و ببێت بە پیاو .پیاویش پێویستە
ئەو نەفرەتەی لە نێرەژن هەیەتی بیمرێنێ ،تا پیاو زیاتر عەوداڵی ژن بوونی
ژن بێت ،زۆرتر بەوە حوکمی دەدا ،لە پلەی ئۆبێكت بووندا بمێنێتەوە .الی
واینینگەر چارەنوسی شارستانییەتێک بەوەوە بەستراوە چەند دەست دەنێتە
بینی ژنێتی و لە کەلتووردا دەیخنکێنێ .واینینگەر ئەیوت پیاوان لە عەشقدا
وێنەیەکی رۆحی بااڵ دەدەن بە ژن کە لە ژن خۆی ناچێ ،بۆیە عاشقانیش
ناتوانن دەستیان بە دڵداری خۆیاندا بگات و عەشق ئەبێ بە مەحاڵ ،چونکە
ئەو دڵدارەی دروستیانکردوە ژن نییە ،نیاز و خەیاڵی خۆیانە و بەرگی ژنیان
لە لەشی کردووە .پیاوی عاشق وائەزانێ لە پشت ژنەوە سیحرێک و شتێکی
بەرز هەیە ،بەاڵم ئەوە نە دروستە ،نە پەیوەندی بە ژنیشەوە هەیە .پیاو،
بۆیە بە حەقیقەتی ژن ناگات و بەردەوام دەڵێ ژن کەس تێیان ناگات،
چونکە لە ژندا بۆ وێنەیەک عەوداڵە کە هەر ئایدیاڵه بەرزەکانی خۆیەتی.
بەو هۆیەوە پیاو دەستی به ژندا ناگات .لەو دیو ژنەوە جگە لە خەیااڵت
و وڕێنەی پیاو شتێکی تر دیار نییە بیبینین .ئەوەی بۆ ژن بگەڕێت ،بەر
هیچ دەکەوێت.
ژیژەک لەم (هیچە)وە دەڕوانێت .ژیژەک دەڵێت ،هیچیەک واینینگەر
بەری کەوتوە و دۆزیوێتیەوە ،هیچی ژن نییە ،بەڵکو (هیچی) خودی
سوبێكته .واینینگەر لە بری ئەوەی بڵێت سوبێكت بوونی نییە ،سوبێكت
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بۆشاییە ،سوبێكت ئەو تاریکی و وههمه نەگیراوەیە کە ئەشێ باسی لێ بکرێ،
دەڵێ ژن بوونی نییە .الی ژیژەک ئێمە لەناو سیستمی رەمزیدا هەر دەست
بەسەر جیهاندا لە رێگای سەمبول و زمانەوە ناگرین ،بەڵکو بۆ سوبێكتیش
شێوەیەک دەستنیشان دەکەین .سوبێكت بۆشاییە و لە نەزمی رەمزیدا
روخساری دەدەینێ .هەوڵی ژیژەک لە تێزی خۆیدا جیاکردنەوەی ئەم دژه
ژنییهی واینینگەرە لە بڕواکانی الکان .الکان پتر بە هۆی سەیرکردنییەوە بۆ
نەست وەک زمان ،ئەگات بەو دەرەنجامەی کە واینینگەر پێی گەیشتوە.
هەر دووکیان لە واینینگەر و الكان دەنووسن «ژن بوونی نییە» ،بەاڵم لە
دوو ڕێگهی جیاوە .ژیژەک دەڵێ ئەم دوو بۆچونە یەک شت نین .بۆچونی
الکان بۆ ژن بەشێکە لە تێگەیشتی ئەو بۆ سوبێكت و نیشانە .بە بۆچوونی
ئەو ،بەوەدا ژنی واقیعی خۆی دەستی بەسەردا ناگیرێت ،ئەوی دەمێنێتەوە
ژنی نیشانەیە ،ژنێکە بەبێ ئەو سوبێكت شێوەی نابێ .گەر نیشانە یان زمان
نەبن ،سوبێكت خاڵییە .واینینگەر ئەیوت کە ژن لە دەستکردی پیاوە ،بەاڵم
بە بۆچوونی ژیژەک شتەکە پێچەوانەیە ،ژن وەک نیشانە ،وەک بابەت بۆ
ئارەزوو ،دروستکەری سوبێكتی پیاوە .بەبێ ژن وەک نیشانەیەک کە شێوە
و ئاڕاستە ئەبەخشی بە سوبێكت ،پیاو بوونی نییە .ژیژەک پەیوەندیی ژنان
و پیاوان بە سیستمی ڕەمزییەوە جیادەکاتەوە ،ئەو کێشەکە دەباتەوە سەر
ئەسڵەکەی الی الکان ،بۆ ژویسانس ،ئەو خۆشیە موتڵەقەی کە تەنیا لەگەڵ
ئۆبێكتێکی (ریال) دا بەدەستدێت ،چێژێك کە پەیمانی یەکگرتنەوەی موتڵەقی
سوبێكت و ئۆبێكتی ئارەزووی هەڵگرتووە ،ئەم لەزەتە لە پیاواندا تەنیا بۆ
یەک نێر ڕادەستبووە ،ئەویش باوکێکە فرۆید لە چیرۆکێکی گریمانهیی ناو
کتێبی تەو تەم و حەرامدا باسی لێوه کردووە .باوکی خێڵێكی دێرین ،کە
هەموو ژنەکان موڵکی خۆی بوون .ژویسانس لەزەتێکە بەر لەوەی جیهان
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بەسەر واقیع و ڕەمزدا دابەش بێت ،نموونەی جۆرە نموونەیەکی ساختەییە
بۆ بوونی پیاوێک ،کە ئەتوانێ ژویسانس بەدەستبهێنێت ،بەاڵم کاتێک کوڕان
باوکیان دەکوژن لەگەڵیا یاسا و پەشیمانی و سوپهرئیگۆ دێتە دنیاوە ،واتە
یاسا و نەزمی ڕەمزی سەرهەڵدەدات .بە بڕوای ژیژەک نێرەکان دەچنە
بن نەزمی ڕەمزییەوە ،دەچنە ژێر قانونەکانی حەرام و قەدەغەکردن،
بەاڵم ژنان ناچنە خانەی جۆرە نەزمێکی وەهاوە ،بە وتەی الکان ژنان لە
نەزمی رەمزی کە نەزمێکی نێرینەیە دەرکراون ،وەاڵمی ژن بۆ ئەم دۆخە،
جۆرە وەاڵمێکی هیستیرییە .كهسی هیستیریایی یاسای باوکی الپەسەند نییە،
بەردەوام دەپرسێت«ئەوی گەورە چیی لێم دەوێت» .بەم مانایەش رەگەزێکە
پەشێوی دروستدهکات و شتەکان دەخاتە ژێر پرسیارهوه .بە بروای الکان
جیاوازیی ژنان و پیاوان لەوەدایە ،کە پیاوان لە ژێر یەک ناودا کۆدەبنەوە
و شتێک کۆیان دەکاتەوە ئەویش فالوسە ،فالۆس هێمای ناسینەوەی پیاوە،
بەاڵم ژن نیشانێکیان بۆ ناسینەوە نییە .الکان کە لە «نەبوونی ژن» دەدوێت،
باسی تێزێکی مەنتیقی دهكات تا تێزێکی کۆمەاڵیەتی و بایۆلۆژی ،ژن بەو
مانایە نییە کە هەموو ژنان لە ژێر یەک نیشانەدا کۆناکرێنەوە .دەمێك
فرۆید بوون و نەبوونی فالۆس دەکات بە نیشانەی سەرەکی لە زمانی
هەست و نەستدا ،ڕەمزێک دەداتە پاڵ پیاوان کە ژنان لێی بێ بەشن .ژنان
تەنیا بە شێوەی جۆراوجۆر دەتوانن هەبن ،نەوەک بە مانای رەگەزێک کە
نیشانەیەکیان هەیە بۆ ناونان و ناسینەوە .گەر پیاوان شتێکیان هەیە تێیدا
بەشداربن ئەوا ژنان ئەو یەک رەنگیەیان نییە .کاتێک الکان دەنوسێت کە
ژن (نا کامڵە) مەبەستی ئەوە نییە ژنان کەم و نوقسان بن ،بەڵکو مەبەستی
نەبوونی شتێکە بتوانین بە هۆیەوە ژن بە تەواوی بخوێنینەوە ،واتە ژن
بوونێکی هەیە بهڕەمزی ناکرێت و لە (ریال)دا دەمێنێتەوە .بەم مانایە
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ژیژەک ئەڵێ ژن و پیاو دوو شتن لە نەزمی ریالدا ،پیاو لە رێگای شوناسی
پیاوبوونەوە ،لە رێگای فالۆسەوە هیچی سوبێكتی خۆی دەشارێتەوە و
تێکەڵ بە نەزمی رەمزی دەبێت ،بەاڵم ژن ئەو کارە ناکات و وەک هەڕەشە
لە دەرەوەی نەزمی ڕەمزی دەمێنێتەوە ،بۆیە هەرکات هاتە ناو نەزمی
ڕەمزییەوە ،ئهوا سەراپای نەزمەکە ئەشێوێ و ئەدات بە یەکدا .لێرەدا کە
الکان ئەڵێ (پەیوەندی جنسی بوونی نییە) مەبەستێتی بڵێت هەوڵدان بۆ
البردنی جیاوازی ژن و پیاو ،یەکگرتنەوەیان و یەک بوونیان شتێکی مەحاڵە،
جنس هەوڵێکە بەردەوام بە رەو روی شکست دەبێتەوە ،چونکە دەیەوێت
دوو شت پێکەوە بنوسێنێ کە کۆنابنەوە.
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Greg Burris
لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد

54

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

جاك رانسیر دەڵێت( :ڕێكنەكەوتن ،گفتوگۆ لەگەڵ كەسێك كە دەڵێت
رەش و ئەویتر دەڵێت سپی نییە ،بەڵكو كێشمەكێش لەگەڵ كەسێكدایە كە
دەڵێت سپی و ئەوەیتریش دەڵێت سپی ،بەاڵم تێگەیشتنی هاوشێوەیان بۆی
نییە).
چۆمسكی و ژیژەك لەگەڵ گفتوگۆ و مشتومڕە رۆشنبیريیەكان بێگانە
نین .هەردووكیان لە گفتوگۆ و مشتومڕ لەگەڵ ژمارەیەك لە كەساسیەتیەكاندا
پشكیان هەیە ،لە ئالن درشویتز تا میشێل فۆكۆ لەبارەی چۆمسكی و لە
دەیڤد هورویتز تا ئەرنست الكالو لەبارەی ژیژەكەوە ،بەاڵم دواتر ئەم دوانە
نیشانەیان لە یەكتر گرت .خاڵی سەرەكی مشتومڕی ئەم دوو بیرمەندە چی
بوو؟
كێشمەكێشی ئەم دوانە دوای باڵوبونەوەی بەشێك لە چاوپێكەوتنی
چۆمسكی لە مانگی  2013/1لە یوتیوب دەستیپێكرد .لەو چاوپێكەوتنەدا
پرسیار لە چۆمسكی كرا ،بۆچونی بەرامبەر بیرمەندانی وەك درێدا و الكان
و ژیژەك چیە؟ چومسكی كارەكانی ئەوانی بەپوچ داناو گاڵتەی پێكردن و
شێوازەكانی ئەوانی لە بەرامبەر گوزارەكانی ئەزمونیەكانی بوارە جدیترەكانی
وەك زانستی ورد دانا و وەك نموونەی توندڕەوی ئاماژەی بە ژیژەك
كردووە و وتویەتی نابێت كاری ژیژەك بەراستی وەربگیرێت.
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ئەم وتانەی چۆمسكی بە خێرایی لە ئینتەرنێتدا باڵوبوونەوە و گفتوگۆی
زۆری لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكاندا لێكەوتەوە .بۆ هەفتەی داهاتوو گرتەیەكی
ڤیدیۆیی تر لە یوتیوب باڵوبوەوە ،ئەمەیان گرتەیەكی ژیژەك بوو ،كە لە
چاوپێكەوتنی لەندەنی وەرگیرابوو .ژیژەك دوای دەربڕینی ڕێزی بێكۆتایی
بۆ چۆمسكی ،رەخنەی لە شێوازی میتۆدی ئەزموونی چۆمسكی بۆ شیكاری
سیاسی گرتوەو رایگەیاندوە كە هیچ كەسێك لە چۆمسكی زیاتر ناناسێت
لەڕوی ئەزموونیەوە هەڵە بكات .دوای ئەوە ژیژەك ژمارەیەك لە تۆمەتە
كۆنەكانی دژی چۆمسكی دوبارەكردەوە .نوسینە گفتوگۆئامێزەكانی چۆمسكی
لە بارەی (خەمیری سور)ەوە پێشكەشكرد و رایگەیاند ئەمانە نیشانی دەدەن
چۆن تەنها تاقیكاری شیكاری بەشێوەیەكی ناچاری هیچ ئەنجامێكی نەبوو.
كەواتە تۆمەتی سەرەكی ژیژەك دژی چۆمسكی ئەوەیە ،كە ئەو بە تەواوی
خۆی لە كاراییەكانی ئایدۆلۆژیا دوور دەخاتەوە.
دوای ئەم وتانە چۆمسكی و ژیژەك نامەی كراوەیان ئاراستەی یەكتر
كرد .چۆمسكی بە توندی هەر هەڵەیەكی لە بەرهەمەكانیدا لەبارەی
كامبوج رەتكردەوە و رایگەیاند لە ئەمڕۆوە ئەگەر جارێكیتر باڵوبكرێنەوە
پێشوازیان لێدەكات .لە درێژەی وتەكانیدا چۆمسكی دەڵێت (ژیژەك بە
دوبارەكردنەوەی ئەم تۆمەتانە بە تیشك خستنەسەر (قوربانیانی بەنرخ)
دوژمنانی ویالیەتە یەكگرتوەكان ،نەك (قوربانیانی ب ێ نرخ) هاوپەیمانانی
(بۆنمونە تەیموری رۆژهەاڵت) پڕوپاگەندەی حكومەتی ویالیەتە یەكگرتوەكان
دوبارە دەكاتەوە ).لە بەرامبەر ئەم تۆمەتەی ژیژەك كە چۆمسكی ئایدۆلۆژیا
لەبەرچاو ناگرێت ،چۆمسكی جەختی كردەوە نەك ئایدۆلۆژیا دەناسێت،
بەڵكو بەشی زۆری تەمەنی تەرخانكردوە بۆ روبەڕوو بونەوەی درۆ بونی
ئایدۆلۆژیا.
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الی خۆیەوە ژی��ژەك بە وتنی ئ��ەوەی كە مەبەستی ئەوە نەبووە ،كە
چۆمسكی پشتیوانی كۆمەڵكوژی نەبوە ،هەوڵیداوە وتەكانی لە بارەی (كامبوج)
روونبكاتەوە .لەبارەی تۆمەتی چۆمسكی كە پێیوابوە ژیژەك تەنها جەخت
لەسەر (قوربانیانی بەنرخ) دەكاتەوە ،نمونەی زۆری نوسینەكانی دێنێتەوە كە
ئەویش باسی (قوربانیانی بێ نرخی) (تەیموری رۆژهەاڵتی) كردوە .لە درێژەدا
ژیژەك هێرش دەكاتە سەر چۆمسكی و دەڵێت چۆمسكی بەڕاستی مەبەستی
خۆی لە ئایدۆلۆژیا نادۆزێتەوە .ئەو دەڵێت چۆمسكی لە زەمینەی ناسینی
ئایدۆلۆژیای خۆیدا ناكام دەبێت.
پێدەچێت ئەوانەی بەدواداچونیان بۆ ئەم كێشمەكێشە دەكرد ،بە ئاشكرا
دەچنە بەرەی ئەم یان ئەوەوە ،وەفاداری بۆ چۆمسكی رادەگەیەنن یان پشتیوانی
لە ژیژەك دەكەن و دەڵێن چۆمسكی لەو تێناگات .لێرەدا بچوككردنەوەی ئەم
دوو بیرمەندە بۆ كاریكاتێری نەزانی خۆیان و پڕوپاگەندەی ئەوەی كە بۆ
چۆمسكی تەنها فاكتەكان گرنگن ،لە كاتێكدا كە ژیژەك هیچ گرنگیەك بە
فاكتەكان نادات ،بیركردنەوەیەكی سادەیە.
هیچیان ئەمجۆرە شیكاریە سادەیە بۆ هەڵوێستەكانیان پەسەند ناكەن،
بەاڵم بێگومان لەم گفتوگۆیەوە دەتوانرێت هێڵی روونی جیاكەرەوەی پرۆژە
فكريیەكانی ئەم دوانە وێنا بكرێت .لە كاتێكدا كە چۆمسكی بە ئاسانی لەسەر
روكاری پێدراوە ئەزمونیيەكان كاردەكات و پشت بە تێگەیشتنی دەوروبەری
لەسەر بنەمای راستیيەكان دەبەستێت ،بۆ ئەوەی هێرش بكاتە سەر نەیارانی،
ژیژەك زیاتر سەرقاڵی ئەو شێوازانەیە ،كە هاواڵتیان لەم راستیانە بەشێوەی یاسا
و ڕێسا روكارەكان تێدەگەن ،بۆ ئەوەی چوارچێوەیەك بۆ تێگەیشتنیان لە جیهان
دابنێت ،لەبەرئەوە ئەگەر جەختكردنەوەی چۆمسكی لەسەر فاكتەكانە ،سەرقاڵی
ژیژەك چوارچێوەی ئایدۆلۆژیایە ،بۆ ئەوەی شیكردنەوەكانیان رەنگ بكات.
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خاڵی گرنگ ئەوەیە كە ئەم دوو پێگەیە وەك ئەوەی لە سەرەتاوە
بەرچاو دەكەوێت ،روبەڕوبونەوەی بەرچاویان لەگەڵ یەكتردا نییە .ئەوەی
لێرەدا هەیە شتێك نییە چارەسەری نەبێت ،بەڵكو بابەتێكە بە تێڕوانینی
جیاواز .وتەكانی چۆمسكی و ژیژەك لەیەك شوێنەوە نین .ئەوان لە ئاستی
جیاوازی كێشمەكێشەوە كاردەكەن و پێموایە هەردویان گرنگن و بۆ شەڕی
سیاسی پێویستن.
چۆمسكی ناوبانگی خۆی وەك ناڕازیەكی سیاسی بەهۆی ئاگاداری لە
راستیەكان بونیات ناوە .نوسینەكانی ئەو چەكی بەهێز لە پێدراوە تاقیكراوەكان
درووستدەكەن .لە كاتێكدا كە گومان ل��ەوەدا نییە چۆمسكی بوونی
ئایدۆلۆژیا بە ڕەسمی دەناسێت ،ئەمە بەردەوام ئایدۆلۆژیای نەیارەكانییەتی.
پڕوپاگەندەی حكومەتەكان ،یەك ئاڕاستە بوونی راگەیاندنەكان ،هەڵوێست
وەگرتنی نیمچە رۆشنبیرەكان .بۆ چۆمسكی ئایدۆلۆژیا ماسكێكە بۆ
نادادپەروەری .ئایدۆلۆژیا ماسكی ئازادی بۆ ئازاد نەبون دەبەستێت ،بۆ شەڕ
ماسكی ئاشتی ،بۆ ئیمپریالیزم ماسكی مرۆڤدۆستی و وەك ئەوە.
لەكاتێكدا كە بێگومان نابێت بە هەڵە چۆمسكی بە ماركسی ناوببرێت،
تێڕوانینی ئەو بۆ ئایدۆلۆژیا هاوشێوەی واتای ماركسیستی بە ئاگابوونێكی
درۆینەیە ،ئەو ئایدیایەی كە پڕوپاگەندەی دەسەاڵتداران هاواڵتیانی فریو
داوە ،ئەگەر بخوازن بزانن بەراستی جیهان چیە ،پێویستە لەم خەوو
هاوشێوە بوونە بەئاگا بێنەوە .وەك ئەوەی چۆمسكی جەخت دەكاتەوە
لەسەر ئەوەی ((هاواڵتیانی كۆمەڵگە دیموكراتیكەكان بۆ پاراستنی خۆیان
لە دەستكاری و كۆنترۆڵكردن پێویستە جوواڵنەوەی فكری بەرگری لە خود
درووست بكەن)) .دیدی چۆمسكی دەرخەری جیاكاری دوانەیی جیهان بۆ
سنوری راستی و سنوری ئەفسانەیە .لێرەدا پێویستە مۆدێلی چۆمسكی لە
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بارەی پڕوپاگەندەی كاریگەر بۆ لێكۆڵینەوە لە راگەیاندنەكان بیر بخەینەوە،
یان لێكۆڵینەوەی ئەو لە بارەی ناڕازیانی تی پارتی وەك ئەو خەڵكە وایە كە
(وانەی رق و كینە لە حكومەتەوە بە ئەوان دراوە) ،لەبەرئەوە چۆمسكی
جێگەی هەڵوێستی خۆی لە دەرەوەی ئایدۆلۆژیادا دەكاتەوە.
ئەگەر چۆمسكی لەرووی راستیەكانەوە دەدوێ��ت ،ژیژەك سەرقاڵی
چوارچێوە ئایدۆلۆژیيەكانی لێكدانەوەی ئەوانە .گرنگتر لەوە رەخنەگران
چەندین جار هەوڵیانداوە بە خستنەڕووی فاكتە هەڵەكان ،لە پێگەی ئەو
بدەن ،بەاڵم لە كاتێكدا كە هەمو هەڵەیەك لە پلەی تاقیكاریدا بە دڵنیاییەوە
جێگەی شەرمەزاریە ،رۆڵی ژیژەك تەنها لە ئاستی راستەقینە و فاكتەكاندا
نامێنێتەوە ،یان كورتناكرێتەوە .بۆ ژیژەك هەروەكو سەرجەم تیۆریستان
،هیچ كاتێك فاكتەكان بە تەنهایی ناتوانن بدوێن .هێزە نادیارەكان بەردەوام
ئەوان بەناو خۆیاندا تێدەپەڕن و دەبنە میدیۆم و ناوەندیان .ئەگەر تێڕوانینی
چۆمسكی دەڵێت ئێمە لەڕێگەی راستیەكانەوە لەگەڵ ئەفسانە شەڕ دەكەین،
ژیژەك توانای ئەمجۆرە جیاوازیە بنەڕەتیەی نێوان ئەم دوانە رەتدەكاتەوە.
ئامانجی ئەو هەاڵتن لە سەرجەم ئایدۆلۆژیاكان نییە ،بەڵكو خستنەڕووی
كەلێنەكان و خاڵی شكستیانە.
لەبەرئەوە جێگەی سەرسوڕمان نییە كە چۆمسكی بەو ئاسانییە لە بارەی
بابەتی (خەمیری سور) بەسەر ژیژەكدا سەردەكەوێت .ئەوە سنوری پێدراوە
ئەزمونییەكانی چۆمسكیە ،كە كاتێك ژیژەك توانای چونەناو ئەوێی دەبێت،
بێئاگایی ئەو دەردەخات .لەم بوارەدا رای ژیژەك لەو بارەیەوە ئەوەیە ،كە
چۆمسكی لەرووی ئەزمونییەوە هەڵەیە و وەك وروژاندنی مندااڵنەیە نابێت
بەراست وەربگیرێت .ئەوەی رەخنەی ژیژەك ناتوانێت پەی پێببات ئەوەیە،
كە چۆن بە خێرایی بارودۆخەكان دەگۆڕێن.
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لەبەرئەوە جیاوازی بیروڕای نێوان چۆمسكی و ژیژەك بە ئاسانی لەناو
ناچێت و چارەسەر نابێت .ئەم پرسیارە شتێك نییە كە الیەنێك راست و
الیەنەكەیتر هەڵە بێت .ئەمە بابەتی دوو بیرمەندە كە لە ئاستی جیاوازی
روتەڵدا كار دەكەن ،لەكاتێكدا كە كاری چۆمسكی لە پلەی راستەقینەدا بە
باشترین شێوە كاردەكات ،ژیژەك لە پلەی تیۆریدا سەركەوتوترە.
بێگومان چۆمسكی یەكێكە لە چاودێرە سیاسیە وردبینەكان ،بەاڵم بە
شێوەیەكی گونجاو گیرۆدەی كاروباری زەمینەسازی ئایدۆلۆژیك نابێت و
لەوانەیە بكەوێتە داوێكەوە كە خۆی نیشانی داوە و هەمان ئەو هەڵەیە
بكات كە نەیارانی خۆی پ ێ تاوانبار دەكات .ئەو مەترسیەی رووبەڕووی
ژیژەك دەبێتەوە ،كەم تا زۆرێك جیاوازە .كاتێك لە كارەكانیدا راستیەكان
لەبەرچاو ناگرێت ،گیرۆدەی ئەو گریمانەیە دەبێت كە چۆمسكی دەیڵێت:
كاری بنەما و جوڵەنی بۆش ،بەاڵم لێكۆڵینەوە تیۆریيەكانی ژیژەك كاتێك
پشت بەستو بن بە پێدراوە پتەوە ئەزمونییەكان ،لە راستیدا دەتوانێت
ئیلهام بەخش بێت .لەمڕوەوەیە كە وشەكان بەو شێوەیە وروژێنەرن ،نەك
تەنها لە ژمارەیەك زانكۆ ،بەڵكو لەنێوان زۆرێك لە لێكۆڵەرەوان كە لە
شوێنەكانی وەك پاركی زاكوتی لە نیویۆرك تا مەیدانی تەقسیمی توركیا
رووبەڕووی راستیەكان دەبنەوە .لەم گۆشەنیگایەوە ئەم دوو بیرمەندە لە
یەكتر جیاواز نین .لەگەڵ مشتومڕەكانیان پرۆژە فكریيەكانی ئەوان دەتوانێت
بە شێوەیەكی بەرهەمهێنەرانە یەكگرتوو بن.
بۆ ئەوەی دەریبخەین كە چۆن چۆمسكی و ژیژەك لەگەڵ جیاوازیيەكانیان،
دەتوانن تەواوكەری یەكتر بن دەتوانین ئاماژە بە ئەمە بكەین :ئاشكراكردنی
شێوازی سیخوڕی دەزگاری ئاسایشی نەتەوەیە ئەمریكا لەالیەن ئیدوارد
سنودنەوە .ئاشكراكردنەكانی سنودن تا ئێستا سەرجەمی چوارچێوەی
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لێكۆڵینەوەكەی گۆڕیوە .لێرەدا باس لە راستیەكان دەكەین ،گرنگی پێدراوە
ئەزمونییەكان بۆ هەڵسەنگاندنی ساتێكی هاوچەرخ .ئەم راستیانە لە پانتایی
گشتیدا حكومەتی ناچار كرد بەرگری بكات .دەسەاڵت بەخێرایی دەتوانێت
پێدراوی نوێ بۆ ئامانجەكانی خۆی ئامادە بكات .هەروەكو (هێربێرت
ماركوزە) لە مرۆڤی تاك ڕەهەند جەختدەكاتەوە (دۆخی ئێستا دەتوانێت
ئەوەی لە سەرەتادا وەك روخێنەر بەرچاو دەكەوێت بە خێرایی وەك
بەشێكی شێوازی خواردنی تەندروست دابنرێت)) ،لەبەرئەوە زۆربەی
بەرپرسەكانی حكومەت ئیتر لە بارەی ناوەڕۆكی سەلماندنی پڕوپاگەندەكانی
سنودنەوە قسە ناكەن ،بەڵكو لەژێر ناوی شەڕ دژی تیرۆر پاساویيان
بۆ دێننەوە .لەم شێوازەدا شوێنی رووبەڕوبوونەوە لە یاریگایەكەوە بۆ
یاریگایەكیتر دەگۆڕێت ،لە سنوری راستی جێگەی مشتومڕەوە بۆ سنوری
ئەو شیكاريیانەی جێگەی مشتومڕن.
لە زەمینەی رسوایی سیخوڕی دەزگای ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا
چۆمسكی و ژیژەك تێڕوانینی زۆر جیاوازیان پێشكەشی ئێمە كردووە و
هەردوكیان یارمەتی رەخنەی چەپگەراییان داوە .بۆ چۆمسكی ڕێڕەوەكە
روون��ە .ئەو بەرامبەر ئاشكراكردنی ئەو زانیاريیانە لە بارەی دەوڵەتی
چاودێریكارەوە دەتوانێت دووبارە گیرۆدەی لێكۆڵینەوە لە پێدراوەكان
بێت .وتەی سیاسەتمەداران لە بارەی ئازادیەوە دەخاتە تەنیشت كارە
نهێنیەكانیان و بەمشێوەیە دوو روییان دەردەخات .لەراستیدا چۆمسكی
مامۆستای ئەمجۆرە هەڵێنجانەیە و بە جوانی لە كتێبی (هەژمونیەت یان
مانەوە)دا وتە دیموكراتیيەكانی ڕژێمی جۆرج بوشی خستە بەرامبەر كارە
نادیموكراتیەكانی ،هەروەها ئەوەی خستەڕوو كە چاالكی سیخوڕی دەزگای
ئاسایشی نەتەوەیی الدان نییە ،بەڵكو بەردەوامی سیاسەتەكانی رابوردووە.
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لەالیەكی ترەوە ژیژەك دەتوانێت لە چەند رویەكەوە بەرەو پێش
هەنگاو بنێت .ئەو دەتوانێت نیشانی بدات ،كە چۆن ئامڕازی توڕەیی لە
چاالكیيەكانی ئەم دەزگا سیخوڕیە ،دەتوانێت لە كردارەدا بە شێوەیەكی ب ێ
كردار سودی لێوەربگیرێت و جێگرتنەوەی بەرەنگاری سیاسی واتا بەدەست
بێنێت .زۆرباشە ئێمە دەزانین چی دەكەین ،بەاڵم هەر دەستی لێدەدەین،
دەزانین دەوڵەتەكەمان سیخوڕیمان بەسەرەوە دەكات ،بەاڵم ئێمە پشتیوانی
لێدەكەین ،هەروەها ژیژەك دەتوانێت لەم شێوازی سیخوڕی كردنانە
بڕوانێت ،كە لە كۆتاییدا چۆن دەبێتە شێوەیەك بۆ بوونە ئامانج ،چۆن
بوونی تۆماس دریك و برادلی مینینگ و ئیدوارد سنودن و كەسانیتر نیشانی
دەدەن كە تەكنەلۆژیای سیخوڕی و ئایدۆلۆژیا ئاسایشیيەكان ،هیچ كاتێك
گرەنتی نین بۆ بە تەواوی كۆنترۆڵكردنی خەڵك .وەك ئەوەی چەندین جار
ژیژەك جەختی كردوەتەوە كە كردنە ئامانج و مەبەست شكست دەخوات.
گرنگ ئەوەیە هیچ یەكێك لەم دوو تێڕوانینانە بەالڕێدا بردن نین .هەر
دوو ڕێگاكە بەرهەمهێنن بۆ بیركردنەوە و تێڕامان .لە راستیدا بەرەنگاریە
سیاسیەكان ،هیچ كاتێك لە شوێنێكی دوور و لە پلەیەكی روتەڵدا روو
ن��ادەن ،بەڵكو پێدەچێت لە هەمو شوێنێك و هاوكات لە چوارچێوەی
جۆراوجۆردا روو بدەن ،لەبەرئەوە بێبەشكردنی خۆمان لە بەدەستهێنانی
ئەو بەشە گرنگەی كە ژیژەك و چۆمسكی هەیانە وەك كەمئەندام بونە
بەدەستی خۆمان و نموونەیەكە بۆ ئازاردانی خۆمان،
شیكاریە سیاسيیەكانی چۆمسكی و لێكۆڵینەوەكانی ژیژەك لە بارەی
كارایی ئایدۆلۆژیا هەردوكیان دەتوانن سودبەخش بن .لەبەرئەوە جیاوازی
بیروبۆچوون لەنێوان ئەم دوو كەسایەتیەدا ،جیاوازی بیروڕا نییە و
هەڵبژاردنی یەكێك لە نێوان ئەم دوانەدا هەڵەیە.
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بۆچی یەكێكیان هەڵبژێرین ،لە كاتێكدا كە بەئاسانی دەتوانین سوود لە
هەردوكیان وەربگرین؟
• لەبارەی نوسەری ئەم بابەتەوە:
ـ گریگ بوریس لە سانتاباربارا لە كالیفۆرنیا ژیان بەسەردەبات و سەرقاڵی
بەدەستهێنانی دكتۆرایە و لە زۆر باڵوكراوەدا نوسینەكانی باڵودەكاتەوە.

سەرچاوە:
http://anthropology.ir/node/19326
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ژیژەک و نیگایەکی کورت
ئا :وەلید
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بە دەربڕینە هیگڵییەكە ،ژیژەك دەرخ��ەرو زمانی ڕۆحی زەمانەیە،
لە گفتوگۆیەكی ئەم دواییەدا لێی دەپرسن :گەر هیگڵ زیندوو بووایە،
چۆن سەیری ناوبانگی تۆی دەكرد؟ ئەویش دەڵێت« :پێموانییە كێشەیەكی
هەبووایە لەگەڵ ئەمەدا ،وابزانم لە كۆتایی فینۆمینۆلۆژیای ڕۆحدایە ،كە
دەڵێت ئەگەر وەك فەیلەسوفێك دەرخەری ڕۆحی زەمانە بیت ،ئەوا ئەمە
ناوبانگت پێدەبەخشێت ،تەنانەت گەر خەڵكیش لێت تێنەگات .خەڵك هەر
تا ڕادەیەك لە ناوبانگ تێدەگەن .ئەمە پرسیارێكی دیالەكتیكیی قەشەنگە:
خەڵكی چ هەستێكیان هەیە بەرامبەر بە ناوبانگ؟» .ناوبانگ جۆرێكە لە
بەدحاڵیبوون .یان دەكرێت بەپێی دەستەواژەیەكی خۆی بڵێین ،هەمیشە
دەگەڕێتەوە بۆ ئایندە :گەڕانەوە بۆ ئایندە!
ژیژەك لە گەڕانەوەیەكی بەردەوامدایە ،بۆ فیكری الكان و هیگڵ و
ماركس ،بە دەربڕینێكی تر ،ئەو سیستەمە زاراوەییەی كە بە كاری دەهێنێت
تێكەڵەیەكە لەو سیانە .لە دەرونشیكاریی الكانەوە بۆ فەلەسەفەی هیگڵ و
دیوە سیاسی و ڕەخنەییەكەی ماركس .گەڕانەوەكانی تریشی جێی سەرنجن
بۆ كانت و لینین و مەسیحیەت و هیچكۆك و كیشڵۆفسكی و ...هتد
هیچ شتێك لە دیدی ژیژەكەوە چكۆلە و پەراوێز نییە ،ڕەنگە بتوانین
بڵێین هەموو شتێك پەیوەندیی بە هەموو شتێكەوە هەیە ،هەر شتێك
لەناو گشت «كل»دا ڕۆڵی خۆی هەیە :دیزاینی كاسەی تەوالێتەكان تەعبیرن
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لەوەی كە سەردەمی ئایدۆلۆژیا كۆتایی نەهاتووە هەر تەوالێتێكی فەڕەنسی
و ئەمریكی و ئینگلیزی گوزارشتە لە جۆرە مێژوویەك و جۆرە جیهانبینییەك.
دەكرێت ئەمە بە خوێندنەوەیەكی «ماتریاڵیستی» بزانین ،ئەوەی كە لە
جیاتی»گشت»« ،بەش» وەردەگرین و گشتی پێ دەپشكنین .ئەمە بە
پێچەوانەی خوێندنەوەی ئایدیالیستییەوە كە هەموو بەشـەكان پێكەوە لە
ئایدیایەك و لە»گشت»ێكدا كۆدەكاتەوە.
سەرەتا نەیدەزانی بۆ دەبێتە فەیلەسوف ،شكستی خواردبوو ،پتر حەزی
لە سینەما بوو ،بەاڵم دواتر بە تەفسیری سینەمایی هەوڵی قەرەبووكردنەوەی
دەدات .سەبارەت بەوەی كە چ تێگەیشتنێكی بۆ ئامانجی فەلسەفە و ڕۆڵی
فەیلەسوف هەبووە دەڵێت« :بڕواناكەم هیچ وێنایەكی ڕوونم بۆ فەلسەفە
هەبووبێت ،یان بە دەربڕینە الكانییەكە-شتێك لە مندا و زیاد لە خۆم بوو
كە بڕیاریدەدا» .لە نزیكەی  15ساڵیدا دەستدەكات بە خوێندنەوەی دەقە
ستانداردە كالسیكییە ماركسییەكان .پێش دكتۆرای یەكەمی كە دەربارەی
هایدگەرە ،لە  22ساڵیدا یەكەم كتێبی خۆی باڵودەكاتەوە ،بەاڵم كتێبێك
كە خۆی واتەنی ،ناونیشانێكی زۆر شەرمەزاركەری هەیە :ئازاری جیاوازی.
وەستانی لەسەر هایدگەر لە سەرەتاوە ،دەگەڕێنێتەوە بۆ هایدگەر لە
پەیوەندیدایە لەگەڵمان ،بەو مانایەی كە فۆكۆ وتبووی كۆی فەلسەفە دژە
ئەفالتونییە ،واتە بایەخی فەیلەسوفێك هێندە زیاد دەبێت كە دژی خۆی
دەبێتەوە .وەك هیگڵ لە سەدەی نۆزدە و هایدگەر لە سەدەی بیستدا.
ژیژەك هەمیشە دەگەڕێتەوە بۆ دەروونشیكاریی الكان .الكان یەكێكە
لە دەروونشیكار و بیریارە ئاڵۆزەكان« .الپەڕەیەك لە الكان دەخوێنیتەوە
كە هیچی لێ تێناگەیت ،دواتر قسە لەگەڵ ئەودائاالن میلەر-دەكەیت و
نەك هەر تێی دەگەیت ،بەڵكو زۆر ڕوونیش دێتە بەرچاوتان و بەخۆتان
66

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

دەڵێن :ئای خوایە ،چۆن لە بابەتێكی وەها ڕوون تێمەگەیشتم .بۆیە
پێویستە ئەوە بڵێم كە الكانی من ،هەمان ئەو الكانەی میلەرە-ل.»57
چەمكەكانی وەك(ئۆبێكتی بچوكی  ،aئەوی تری گەورە ،ڕیاڵ ،ژویسانس،
خاڵی داكوتان و هتد) لەو چەمكە الكانییە بەردەوامانەن كە ژیژەك ئیشیان
پێدەكات .یەكێتییەكی پچڕاوی ناوەكیی هەیە لەنێوان ئەم چەمكانەدا .بۆ
نمونە هەریەكەیان مامەڵە لەگەڵ زیادە و پاشماوە و چاڵ و خزاندا دەكەن.
لەم چەمكە الكانییانەوە لە بەهای شتە»زیادە»كان تێدەگەین .زیادە لە
فیكری الكاندا ،ئەو توخمەی ناو شتەكانە كە بەردەوامی بە شتەكە دەدات.
ڕەنگە ئەم زیادەیە هەر بوونی نەبێت و ڕەنگە گەر هەشبێت شتێكی ڕیسوا
و بێبایەخ بێت .بۆ نمونە ،سەبارەت بە چەمكی «ئۆبێكتی بچوكی :»a
ئەم ئۆبێكتە بریتییە لە بابەتەی كە ئارەزوومان بەردەوام بێت ،بەبێ ئەم
ئۆبێكتە پرۆسەی ئارەزووكردن دەوەستێت ،بۆیە نابێت بگەینە ئەم ئۆبێكتە،
گرنگ ئەوەیە هەیە و هەبوونەكەشی جۆرێكە لە ونبوون .ونبووە پێش
ئەوەی بوونی هەبووبێت .مرۆڤ یان سوبێكت هەمیشە بەدوای ئەم ونبوەدا
دەگەڕێت .ئەم ئۆبێكتە جۆرێكە لە زیادەی گرنگ ،بۆ نموونە ژیژەك باس
لە بۆچوونی ئێمە دەكات سەبارەت بە مەعشوقەكانمان .ئێمە دەڵێین،
مەعشوقەكەمم زۆر بەدڵە ،بەس خۆزگە دەنگی بەو جۆرە نەبووایە ،یان
فاڵن شێوەی بە جۆرێكی تر بوایە ،واتە خاڵێكی نەخوازراو لە مەعشوقدا
هەیە و جێی ڕەزامەندیی ئێمە نییە .ژیژەك پێیوایە ئەم خاڵەیە وادەكات كە
ئێمە تەحەمولی مەعشوق بكەین و وەك مەعشوق قبوڵی بكەین.
ژیژەك سەبارەت بە نوسین دەڵێت «ڕقم لە نوسینە .زۆر بێزارم لە
نووسین-نازانن چەندە .كاتێك دەگەمە كۆتایی كارێك ،وادێتە بەرچاوم كە
بەڕاستی نەمتوانیوە ئەو شتە بڵێم كە دەمویست .دەبێت دەست بە كارێكی
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نوێ بكەم-ئەمە كابوسێكی تەواوە بۆ خۆی ،بەاڵم لەڕاستیدا شێوازی نوسینی
من لەسەر جۆرە هونەرێكی وەسواسیی خۆدوورگرتن لە كردەی نوسین
بەندە .من هیچكات بەو تێڕوانینەوە شتێك نانوسم كە بڕیارە بینوسم-...
لەگەڵ گلین دالی ل.»69
تۆنی مایەرز پێیوایە كە ژی��ژەك بە میتۆدی دیالەكتیكی هیگڵی
كاردەكات...پێچ لێدانە زەینییەكان دەبینێت و دەخوێنێتەوە .سیفەتی
دیالەكتیكیش ئەوەیە كە لۆچەكانی زەین ئوتو دەكات ،ئەوەی بە حەماقەتی
ئێمەدا تێدەپەڕێت ،دەیوەستێنێت و دەیهێنێتە سەرەوە .نموونەی ئەم
جۆرە ئیشكردنە الی ژیژەك زۆرە .بە دیوێكی تردا دیالەكتیكی ناو نەست
دەخاتەگەڕ .ئەوەی نەست دەیڵێت دەشێت یەكێك لە لۆچەكانی زەین بێت،
كەمتر یان زیاتر .یان بەمانا الكانییەكە نەست دێتەدەرەوە و لەناو یاسا و
زمان و هەڵسوكەوتەكانماندا خۆی پیشاندەدات .بە دەربڕینێكی تر ،ناوەوە
دێتە دەرەوە .ڕەنگە هەر ئەمەش جیاوازییەكی گرنگیی نێوان دەرونناسی و
دەرونشیكاری بێت .لە دەرونناسیدا هەست و ڕەفتارەكانی مرۆڤ لەناوەوە
ئیشی خۆیان دەكەن ،بەاڵم لە دەرونشیكاریدا لەوە تێدەگەین كە دەكرێت
مرۆڤ ناوەوە و هەست و ئیمانی خۆی بنێرێت بۆ دەرەوە ،بۆ ناو ئەوانی
تر ،بۆسەر دەزگا و شمەكەكانی دەرەوە .ڕەنگە پێكەنینی تۆماركرداوی
تیڤییەكان نموونەیەكی باشبن بۆ ئەوەی كە شتێك لە دەرەوەوە هەیە و
هەستەكانی ئێمە ئەزمون دەكات و لەجێی ئێمە پێدەكەنێت ،یان دۆعای
تبتیەكان كە پارچەیەك كاغەزی دۆعا دەخەنە ناو خلۆكەیەكەوە و لە
دەرەوەی خۆیانەوە دەیسوڕێننەوە.
نموونەیەك بۆ یەكەمیان :لە بەشێكی كتێبی «سوبێكتی ختوكاوی»دا
باس لە بانگەشەی دونیای ب ێ ژن و ب ێ كرێكار دەكات .ژیژەك دەرهەق
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بەو كەسانەی كە خۆیان بە ڕادیكاڵ دەزانن و دەڵێن ،دەبێت دونیایەكی
ب ێ سەرمایەدار درووستببێت وەك الی كرێكارەكان هەیە ،یان دونیایەكی
بێ پیاو درووستببێت وەك الی فیمینیستەكان هەیە ،دەڵێت كێشەی ئەمانە
ئەوەیە ،كە نەیانتوانیوە زۆر ڕادیكاڵ بن .بۆ نمونە ئەمانە ئەو (ناوەند)
ـەیان فەرامۆشكردووە كە تۆ دەكات بە كرێكار یان ژن ،بە مانایەكی تر گەر
سەرمایەدار نەبێت تۆ چۆن دەتوانیت ببیت بە كرێكار و گەر پیاویش نەبێت
چۆن توانیوتە ژن بیت.
بۆ دووەمیش ،كاتێك بە مەعشوقەكەم دەڵێم :چاوت دەرچێت من
دونیایەك خۆشم دەوێیت ،تۆش كەیفی خۆتە .ئەمە هاوكات هەڵگری
وەالمی مەعشوقیشە .بۆ؟ چونكە ناڕاستەوخۆ پێموتووە من گەر هێندە
تۆم خۆش بوێت ،خوا دەتگرێت تۆش هێندە منت خۆشنەوێت! .ئەمە
بەكارهێنانی دوو دەربڕینە لە یەك دەربڕینی دوو سەرەوە.
ژیژەك بۆچی نوكتە دەگێڕێتەوە؟ چونكە نوكتە دەگێڕێتەوە .ئەمە
بابەتیترین وەاڵمە بۆ ئەو پرسیارە ،چونكە پرسیارەكە لە بنەڕەتەوە دەیەوێت
كاركرد و ئەنجامێكی وا بدات بە دەستەوە .بە مانایەكی تر ،پرسیارەكە
نایەوێت وەاڵمێك جێبهێڵێت ،كە زەینی خوێنەر بۆ الی ڕەگەزگەلی
ئایدۆلۆژی و سوكەڵە بڕوات ،تەنانەت ژیژەك خۆی زۆر قەشەنگ ئەم خاڵە
دەگەیەنێت .دەڵێت :كاتێك خاڵێك یان مەسەلەیەك لە ڕێگەی تەوس و
تەنزەوە دەخرێتە ڕوو ،كاریگەری لە سەر بەرامبەر و خوێنەر و دوێنەر
دادەنێت ،چونكە لەو ساتەوەختەدا كاركردی ئایدۆلۆژییانە و گاڵتەجاڕیی
(سینیزم) دەرباری مەسەلەكە دەگاتە كەمترین ئاستی خۆی ،واتە لەڕێگەی
نوكتەوە ،گاڵتەجاڕییە الوەكییەكان نەفی و پاسیڤ دەكرێت .جگە لەمەش،
بۆشایی و كەم و زیادییەك هەیە لەنێوان نوكتە و بابەتەكەی ،یان ئەوەی
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ژیژەك دەیڵێت :نموونە و بابەتەكەی .هۆیەكی تریش ئەوەیە كە خۆی
باسی دەكات«:الیەنێكی تری ئارەزووی من بۆ نموونە ئەوەیە ،كە دەمەوێت
تاسە و ئارەزووی زیادەڕۆیانەی خۆم دەرهەق بە نمونە خۆشەویستەكانم
بچەپێنم .كێشەكە ئەوەیە ،بێگومان من جۆرە خەسڵەتێكی»سوپەرئیگۆیی»م
هەیە-سوپەرئیگۆیەكی بنەڕەتی ،كە هەر چێژێكی ڕاستەوخۆ قەدەغەیە
بۆی...بۆنمونە ،ناتوانم ڕاستەوخۆ چێژ لە فیلمێكی پۆلیسیی باش وەربگرم،
تەنیا ئەو كاتە چێژوەردەگرم كە بتوانم بڵێم :ئۆكەی ،ڕەنگە بتوانم سود لەم
فیلمە ببینم وەك نمونە-هەمان ،ل.»71
زۆرجار بەر نوكتە و نمونەی دووبارە و چەندبارە دەكەوین لە نوسینەكانی
ژیژەكدا ،بەاڵم خۆی لە گفتوگۆیەكدا وەاڵمی ئەمەدەداتەوە و ئاماژە بۆ ئەوە
دەكات ،كە هەر جارە و تەفسیرێكی جیاوازی ئەو نمونانە دەكات ،واتە
الی ژیژەك هەر نمونەیەك شتێكی زیاتری لە خۆیدا هەڵگرتووە و دەكرێت
بۆ زیاد لە وێستگە و شوێنێك بەكاربهێنرێت :نمونە هەمیشە زیادەیەكی
لەگەاڵدایە .نمونە شتێكی سادە و وێنەیی نییە كە تیۆریچك و تێزێكی
پێ پیشان بدەین .نموونە ڕیشەیەكی قووڵی فەلسەفیی هەیە و بەشێكی
سادە و ساكار نییە لە تێزێك .ژیژەك لە مشتومڕێكدا لەگەڵ فەیلەسوفی
ئەرجەنتینی الكالو-دا دەڵێت«كەسی ماتریاڵیست ئەو ئینتیمایەی هەیە كە
نمونەیەك چەندبارە بكاتەوە و هەمیشە بە قەلەق و وەسواسەوە بگەڕێتەوە
سەر هەمان نموونە–لە ستایشی پۆپۆلیزمدا-ل،»229تەنانەت باس لە نموونە
دەكات لە ڕوانینی ئەفالتونیدا«لە ڕوانینی ئەفالتونیدا نمونەكان هەمیشە
نوقسانن ،هیچكات نابنە پیشاندەری شتەكەی خۆیان ،بۆیە دەبێت وریا
بین كە نموونەكان زۆر بە ڕاستنوێن نەزانین ،ئەمە لە كاتێكدا بۆ كەسێكی
ماتریاڵیست هەمیشە لە نموونەدا شتێكی زیاتر لە شتەكەی خۆی هەیە .بە
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دەربڕینێكی تر ،نموونە هەمیشە شتەكەی خۆی تووشی ئاوەژووبوونەوە
دەكات-...ه.ل» .بە پێچەوانەی ماتریالیزمەوە«میتۆدی ئایدیاڵیستی ،هەمیشە
ژمارەیەكی زۆر نموونەی دەوێت ،چونكە هیچ تاكە نمونەیەك كافی نییە،
دەبێت نمونەی زۆرتر درووستبكرێن بۆ پیشاندانی بەهای ترانسێندێنتاڵی ئەو
ئایدیایەی ،كە دەهێنرێتەوە ،ئەو ئایدیایەی كە خاڵی نەگۆڕی گەڕانەوەی
نموونە پەرش و خزەكانە -ه.ل».
دیالەكتیكی هیگڵی لە زۆر شوێنی نوسینەكانی ژیژەكدا ئامادەیە ،واتە
كاریگەریی هیگڵ لەسەر ژیژەك كاریگەرییەكی میتۆدۆلۆژییە .لەو جۆرە
كاریگەرییە سست و پاسیڤانە نییە ،كە هیگڵ وەك كۆپی و مردوویەك
دەربكەوێت ،لە ڕاستیدا زۆر كاریگەری هەن كە ناكارا و سستن .نوسەرێك
دێنن و وەك خۆی و بە ڕووخساری مردووەوە لە خۆیاندا كۆپی دەكەنەوە.
هیگڵ بۆ ژیژەك لەو تایپە نییە .هیگڵی الی ژیژەك ،هیگڵێكی تەڕ و تازە و
زیندووە .هیگڵێكە كە دێتە ناو نوكتەوە و نوكتەی هیگڵی درووستدەكات.
دیالەكتیكەكەی لە زۆر جێگادا ئامادەیە و لەزەتی نوسینی ژیژەك دەباتە
ئاستێكی بااڵ ،ئەم ئاستە زۆرج��ار شەوق و چێژی سەیر لە خوێنەردا
درووستدەكات .دەش ێ بۆ ڕونكردنەوەی زیاتر ،میتۆد بەو كراسە زەقە
بچوێنین ،كە گەر بیكەینە بەری هەر شتێكدا ،ئەو شتە ڕوونتر و زیندووتر
دەردەكەوێت ،بێئەوەی كراسەكە وەك كراس ون ببێت.
دیالەكتیكی هیگڵی بۆ سەنتێز دەگەڕێت و بەرەنجامی تێز و ئەنتی تێزە.
دیالەكتیكی ژیژەكی تۆزێك جیاوازترە .لەسەر ئاوارتە و توخمێكی دەركراو
بەندە .توخمێك كە لە هەناوی شتەكەوە دەركراوە و یەكانگیریی شتەكەی
پێوە بەندە .بە دەریڕینێكی تر ،پێناسەی شتەكە لەسەر ئەو توخمە دەركراوە
بەندە ،بۆئەوەی شوناسی شتەكانمان دەستبكەوێت ،دەبێت لە دەرەوەی
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ئەو شتەوە بۆی بگەڕێین .ئەمە بیرخەرەوەی كۆمەڵێك تێزی الكانیشە :من
ئەوی رتم ،ئارەزووی من ئارەزووی ئەوی ترە ،من لەو جێیەم كە بیری لێ
ناكەمەوە...هتد .دیالەكتیك لە نوسینی ژیژەكدا بە كۆمەڵێك ڕوخسارەوە
ئیش دەكات .بۆ نموونە یەكیك لەو رشووخسارانە ناوی ئاپۆفاسیسە ،واتە
باسكردنی بێ باسكردن .بۆ نموونە :بەڵێن بێت هەرگیز پێت نەڵێم بۆچی
دزیت كردووە! دیالەكتیك هەوڵدەدات گەمەیەكی دووالیەنە لەگەڵ زمان و
دەربڕین ،تەنانەت حەقیقەتیشدا بكات .دیالەكتیك هەمیشە لەسەر ناوەند
و میدیۆمێك ئیشدەكات .ڕەنگە ئەم ناوەندە هەر خۆت بیت ،هەر خۆت
ببیتەوە بە ناوەند و پردی خۆت .دیلەكتیكی ژیژەك پەیوەندییەكیشی بە
«زیادە»ی فیكری الكانەوە هەیە .هەمیشە كە «گشت-كل» پڕدەبێت ،ئیدی
دەشێت توخمە زیادەكە هەڵبێت .ژیژەك دەنوسێت«پرۆسەی دیالەكتیكی..
پرۆسەیەكی ناونشینە ،كە لە فەزایەكی تەواو پڕدا ڕوودەدات ،فەزایەك كە
تیایدا هیچ ڕووبەڕووبوونەوەیەكی تێكدەر لەگەڵ فەزایەكی دەرەكیی ڕادیكاڵدا
ڕوونادات-ل .»236بۆ نمونە گەر دیالەكتیك بدەینە پاڵ كێشەیەكی فەلسەفی
و دەرونشیكاری الی ژیژەك ،ئەوا دەتوانین ئاماژە بە كێشەی»ڕواڵەت و
دەمامك بكەین» .بەگشتی ئێمە لەسەر ئەو ئایدیایە راهاتووین كە ئیشی
دەمامك و ڕواڵەت بریتییە لە شاردنەوەی شتێك .ژیژەك بە كۆمەكی هیگڵ و
الكان ،جۆرە دیالەكتیكێك لە پەیوەندیی نێوان ڕواڵەت و ناوەوەدا درووست
دەكات و دیدگامان بۆ كێشەی ڕواڵ��ەت و دەمامك دەگۆڕێت .ژیژەك
لە كتێبی»ئۆبێكتی بااڵی ئایدۆلۆژیا»دا دەنوسێت«:ئەوەی كە شاراوەتەوە
ئەوەیە كە شاردنەوەكە خۆی لەڕاستیدا هیچ شتێك ناشارێتەوە-ل.»311
كێشەكە لە نێوان كانت و هیگڵدایە ،بەاڵم ناچینە ناو ئەو وردەكارییانەوە.
لە پشتی پەردە و ڕواڵەتەكەوە «هیچ» بوونی نییە .بەس هەر ئەم هیچەیە،
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كە دەبێتە ناوەند و میدیۆمی خۆی ،واتە هیچەكە فریوماندەدات كە شتێك
خۆی شاردۆتەوە .تەنانەت الی هیگڵ ،سوبێكت بریتیە لەم هیچییەی
پشتەوەی پەردەكە ،كەواتە« دەركەوتە دەتوانێت ڕێك خستنەڕووی خۆی
لە قاڵبی درۆیەكدا ،حەقیقەت بڵێت-ل .»316دەركەوتنی حەقیقەت ،لە
ڕێگەی درۆیەكی بەتاڵەوە جۆرێكە لە دیالەكتیك .بۆ نموونە بەپێی ئەم
نوكتەیە ڕوونتر دەردەكەوێت :جولەكەیەك هاوڕێیەكەی خۆی سەرزەنشت
دەكرد كە «بۆچی پێمدەڵێی دەڕۆم بۆ كراكێف نەك لۆمبێرگ .لە كاتێكدا
دەتەوێت بڕۆیت بۆ كراكێف؟!» ،واتە دەیویست بڕوات بۆ كراكێف ،بەاڵم
بە هاوڕێكەی دەوت دەڕۆم بۆ كراكێف ،بۆ ئەوەی هاوڕێكەی وابزانێت درۆ
دەكات و دەڕوات بۆ لۆمبێرگ.
ژیژەك پێیوایە ئایدۆلۆژیا هەرگیز كۆتایی نایەت ،تەنانەت بەشێكە لە
واقیع خۆی .ئەمڕۆ ئایدۆلۆژیا هاتۆتە ناو كارو ڕەفتارەكانی هەموومانەوە.
پێناسە ماركسییەكە بۆ ئایدۆلۆژیا بریتی بوو لە »هۆشیاریی درۆیینە» ،واتە
نازانین كە كارێك ئەنجام دەدەین و هۆشیارییەكی ساختەمان بەرامبەری
هەیە ،بەاڵم ئەمڕۆ ئەم پێناسەیە ئاوەژوو بۆتەوە .سیستەم وای كردووە كە
دەزانین كاری ئایدۆلۆژی ئەنجامدەدەین و هەر ئەنجامیشی دەدەین ،واتە
هۆشیاریی رششاستەقینەمان بۆ شتەكە هەیەو هەر دەشیكەین .بۆ نمونە
كاتێك دەڕۆین بۆ زانكۆ و دەوام ،دەزانین سیستەم تازە دەكەینەوە و هەر
دەشڕۆین ،یان تەنانەت كاتێك «سێوێكی ئەندامی» دەكڕین ،ئەوا كارێكی
ئایدۆلۆژی ئەنجام دەدەین.
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دوکانبڕانی جیهان یەکگرن
شاسوار كەمال مەحمود
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بە بۆچوونی هیگڵ لە مێژوودا دووبارەبوونەوە رۆڵێكی گرنگی هەیە،
كاتێك شتێك بۆ یەكەمجار روودەدات ،ئەوا دەكرێت وەك رووداوێك
سەیر بكرێت ،وەك شتێك كە دەكرا رووی نەدایە ،ئەگەر بارودۆخەكە
بە شێوەیەكی جیاواز مامەڵەی لەگەڵ بكرایا ،بەاڵم كاتێك شتێك خۆی
دووبارە دەكاتەوە ،مانای وایە كە پرۆسەیەكی مێژووی قوڵتر ئاشكرا دەبێت.
كاتێك ناپلیۆن لە ساڵی 1813دا (الیپزینگ)1ی لەدەستدا ،ئەو رووداوە
وەك بەدبەختیەك سەیردەكرا ،بەاڵم كاتێك دووبارە لە (واتەرلۆ)2ش دۆڕا،
ئیتر ئەوە ئاشكرا بوو ،كە سەردەمی ئەو بەسەرچووە .هەمان شتیش بۆ
بەردەوامی قەیرانی دارایی درووستە.
لە سێپتەمبەری 2008دا لەالیەن هەندێك كەسەوە ،قەیرانەكە وەك
رووداوێكی تایبەت سەیر دەكرا ،كە دەتوانرێت راستبكرێتەوە ،ئەویش
لە رێگای رێكخستنی باشترەوە ...لە ئێستادا نیشانەكانی دووبارە داڕمانی
دارایی كەڵەكە بوونەتەوە .ئەوە نیشانەیەكی ئاشكرایە ،كە ئێمە مامەڵە
لەگەڵ گرفتێكی بوونیادیدا دەكەین.
بەردەوام ئەوەمان پێدەوترێت ،كە ئێمە لە ماوەی قەیرانی قەرزداریدا
ژیان دەگوزەرێنین ،بۆیە پێویستە هەمووان بەشداری ئەو بارگرانییە بكەین
و قایشەكانمان توند بكەینەوە .هەموومان تەنها (زۆر) دەوڵەمەندەكان
نەبێت .بیرۆكەی باج زیادكردن رێگە پێدراو نییە ،ئەگەر ئەوەمان كرد،
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ئەوا مشتومڕەكان بەردەوام دەبن و دەوڵەمەندەكان هیچ هاندەرێكیان
نابێت ،تاوەكو وەبەرهێنان بكەن ،چونكە كاری كەمتر درووستدەبن و
هەمووان ئازار دەكێشن .تەنها رێگاش بۆ رزگاربوونمان لە كاتە سەختەكاندا،
بریتیە لەوەی هەژارەكان هەژارتربن و دەوڵەمەندەكانیش دەوڵەمەنتربن.
لە ئێستادا پێویستە هەژارەكان چی بكەن؟ ئەی ئەوان دەتوانن چی بكەن؟
لەگەڵ ئەوەی دەرئەنجامی ئاژاوەكانی بەریتانیا كوژرانی (مارك دوگان)3
بوو ،بەاڵم هەمووان لەسەر ئەوە كۆكن ،كە ئەو ئاژاوانەوە پیشاندەری
نائۆقرەیی قوڵترن ،بەاڵم چ جۆرە نائۆقرەییەك؟ هاوشێوەی ئۆتومبێل
سوتاندنی گەڕەكەكانی پاریس لە ساڵی 2005دا ،ئاژاوەگێڕانی بەریتانیا هیچ
پەیامێكیان نەبوو كە بیگەیەنن ( ئەمە پێچەوانەی خۆپیشاندەرەكانی نۆڤێمبەری
2010ی بەریتانیا بوو ،كە تیایدا خوێندكاران دژی چاكسازیە پێشنیازكراوەكانى
خوێندنی بااڵ بوون) ،لەبەر ئەوە كارێكی زەحمەتە لە گۆشەنیگای ماركسیەوە
لە ئاژاوەكانی بەریتانیا بگەین .وەك سەرهەڵدانێكی شۆڕشگێڕی ،ئەو ئاژاوانە
زیاتر لەگەڵ چەمكی ( قەرەباڵغی) هێگڵی دەگونجێن :ئەوانەی لە دەرەوە لە
فەزای كۆمەاڵیەتی خۆیان رێكخستووە ،كە دەتوانن ناڕەزایی خۆیان دەرببڕن،
تەنها لە رێگای توڕەیی (نائەقالنی) وێرانكەری توندوتیژەوە .هێگڵ بەمە
دەڵێت :نەرێنی ئەبستراكتی.
چیرۆكێكی كۆن هەیە دەربارەی كرێكارێك كە گومانی دزی لێدەكرا ،هەموو
ئێوارانێك دوای ئەوەی ئیشەكەی تەواو دەكرد ،كارگەكەی بەجێ دەهێشت و
لەالیەن پاسەوانەكانەوە زۆر بە وردیەوە دەپشكنرا ،بەاڵم پاسەوانەكان هیچیان
نەدەدۆزییەوە ،تا لە كۆتایيدا بۆیان دەركەوت كە كرێكارەكە عەرەبانەكان
دەدزێ��ت .پاسەوانەكان حەقیقەتێكی ئاشكرایان لێ ون بووبوو ،هەروەك
ئەوانەی قسەیان لەسەر ئەو ئاژاوانە كردووە كە روویانداوە.
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پێمانوترا كە هەرەسهێنانی رژێمە كۆمۆنستيیەكان لە سەرەتای نەوەتەكانی
سەدەی راب��ردوودا ،هێما بوو بۆ كۆتایی هاتنی ئایدۆلۆژیا و سەردەمی
پڕۆژەی ئایدۆلۆژی مەزن ،كە گەیشتبووە لوتكەی كارەساتی تۆتالیتاری
كۆتايی هات ،ئێستا هەنگاومان ناوەتە ناو سەردەمی نوێی عەقالنیەت و
پراگماتێكی سیاسی .ئەگەر بواری گشتی كە لە سەردەمی پاش ئایدۆلۆژیا كە
ئێستا تیایدا دەژین ،بەهەر شێوەیەك راست بێت ،دەتوانرێت لە گۆشەنیگای
ئەو ئاژاوانەوەی ئەم دواییەوە سەیر بكرێت .ئەو توڕەییانە پلەی سفری
ناڕەزایەتی بوون ،كاری توندوتیژی هیچی ناوێت .بۆ تێگەیشتن لە مانای
ئاژاوەكان كۆمەڵناسان و بلۆگ نووسان ،بوونەهۆی شێواندنی ئەو مەتەڵەی
كە ئاژاوەكان پێشكەشیان كرد.
ناڕازی بوون ،لەگەڵ ئەوەی مەحرومكراون لەرووی كۆمەاڵیەتیشەوە
پەراوێزخراون ،بەاڵم لەسەر لێواری لەبرسان مردن نەبوون .خەڵكانێك
لە بارودۆخی مادی خراپتر ژیاون و بە تەنهایی لە بارودۆخی فیزیكی و
ئایدۆلۆژی جێهێڵراون ،بەاڵم لە توانایاندا بووە خۆیان لە هێزێكی سیاسیدا
رێك بخەن و ببنە خاوەن ئەجێندایەكی ئاشكرا ،هەربۆیە كە ئاژاوەگێڕییەكان
هیچ پرۆگرامێكیان نییە ،دەبێت ئەمە لە خودی خۆیدا روون بكرێتەوە :ئەمە
زۆر شتمان پێدەڵێت دەربارەی ئەوەی كە ئێمە لە چ كارەساتێكی ئایدۆلۆژی
و سیاسیدا دەژین و لە چ جۆرە كۆمەڵگەیەكدا نیشتەجێین .ئەو كۆمەڵگەیەی
ئاهەنگی بوونی بژاردەكان دەگێڕێت ،بەاڵم تەنها بژاردەی بەردەست بریتیە
لە پەیڕەوكردنی كوێرانەی دیموكراسی زۆرەملێی دەستەجەمعی.
ناڕازیبوون لە سیستەمەكە ،چیدی ناتوانێت خۆی دەرببڕێت لە فۆڕمی
ئەلتەرناتیڤە راستەقینەكاندا ،تەنانەت لە رێگای پرۆژەی (یوتۆپیا)شەوە بێت،
بەڵكو تەنها دەتوانێت گوزارشت لەخۆی بكات لە رێگای توڕەیی ب ێ ماناوە،
77

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

كەواتە بۆ دڵخۆش بین بە بوونی ئازادی بژاردەكان ،كە تەنها بریتیە لە
هەڵبژاردن لەنێوان پەیڕەوكردنی یاساكان و توندوتیژی خود-وێرانكەر؟
(ئاالن بادیۆ )4پێیوایە كە ئێمە لە فەزایەكی كۆمەاڵیەتی (ناجیهانی بوون)
دا دەژی��ن ،بەو مانایەی لەو فەزایەدا تەنها فۆڕمی ن��اڕازی بوون بریتیە
لە توندوتیژی بێمانا .لەوانەیە ئەمە یەكێك بێت لە گەورەترین ترسەكانى
سەرمایەداری :هەرچەندە بوون بە گڵۆباڵ بە مانای لەخۆگرتنی (هەموودنیا)
دێت ،بەاڵم پشتگیری لە ئایدۆلۆژیای (ناجیهانی بوون) دەكات ،بەو مانایەی
خەڵكی رێگایەك نادۆزنەوە بۆ بەدەستهێنانی مانا بۆ ژیانی خۆیان .وانەی
سەرەكی گلۆبەاڵیزەیشن بریتیە لە لەوەی كە دەتوانێت هەموو شارستانیەتەكان
لەخۆ بگرێت :لە مەسیحیتەوە بۆ بودایيزم ،لە رۆژئاواوە بۆ رۆژهەاڵت.
تێگەیشتنی بە جیهانیبوونی سەرمایەداری بوونی نییە ،هەروەها شارستانیەتی
سەرمایەداری بوونی نییە .رەهەندی بە جیهانیبوونی سەرمایەداری بریتیە لە
نیشاندانی راستی بەبێ بوونی مانا.
كەواتە ،یەكەم دەرئەنجام كە پێیدەگەین دەربارەی ئەو ئاژاوانە بریتییە
لەوەی كە كاردانەوەی كۆنەپارێز و لیبراڵەكان دروستنەبوون .كاردانەوەی
كۆنەپارێزەكان چاوەڕوانكراو بوو :بە بۆچوونی ئەوان هیچ بیانوویەك بۆ
ئەو كارە تێكدەرانە نییە و پێویستە تەواوی رێگاكان بگرینەبەر بۆ گێڕانەوەی
سیستەم ،هەروەها بۆ ئەوەی ئەو كارانە دووبارە نەبنەوە ،پێویستمان بە
لێبووردەیی و یارمەتی كۆمەاڵیەتی نییە ،بەڵكو پێویستمان بە دیسپلین و كاری
سەخت و هەستی بەرپرسیارێتی هەیە .هەڵەی ئەم تێگەیشتنە هەر ئەوە
نییە ،كە بارودۆخی بێ ئومێدی كۆمەاڵیەتی لەبەرچاو ناگرێت ،كە دەبێتە
مایەی هەڵچوونی توندی گەنجان ،بەڵكو فەرامۆشكردنی ئەو راستیەشە ،كە
ئەو توڕەییانە رەنگدانەوەی ناوەكی بنەماكانی ئایدۆلۆژیای كۆنسێرڤەتیڤن.
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لە سااڵنی نەوەتەكان ئەو كاتەی موحافیزكارەكان كامپینی ( گەڕانەوە
بۆ بنەماكان)یان راگەیاند ،لەالیەن (نۆرمان تیبت )5ناشرینترین تەواوكاری
ئاشكرابوو بەوەی كە دەڵێن :مرۆڤ تەنها ئاژەڵێكی كۆمەاڵیەتی نییە ،بەڵكو
ئاژەڵێكی موڵكداریشە ،كەواتە پێویستە لە بەرنامەی ئێمەدا بێت كە ئەو
غەریزە خێڵەكی و موڵكداریە بناغییانە تێربكەین .گەڕانەوە بۆ بنەماكان
بەڕاستی مانای ئەوەیە :ئازادكردنی بەربەریەتی ناو ئەم كۆمەڵگە شارستایە
بۆرژوایە ،ئەویش لە رێگای تێركردنی غەریزە بەربەریە بناغەییەكانەوە .لە
سااڵنی شەستەكاندا هێربیرت ماركۆز چەمكی (چەوسێنەری نابااڵبوون)ی
داهێنا بۆ تێگەیشتن لە( شۆڕشی سێكسی) بەو مانایەی :ئارەزووەكانی مرۆڤ
دەكرێت نابااڵ بكرێن ،هەروەها ئازاد بكرێن ،بەاڵم هەر لە چوارچێوەی
كۆنترۆڵی سەرمایەداریدا دەمێننەوە .بەمانایەكی تر (پیشەسازی پۆرن.)6
لەسەر شەقامەكانی بەریتانیا لە ماوەی نائارامیەكاندا مرۆڤمان نەبینی كە
بووبێتە (دڕندە= وەحش ،بەڵكو مرۆڤمان بینی كرابوونە دڕندە كە لەالیەن
ئایدۆلۆژیای سەرمایەداریەوە بەهەمهێنرابوون).
لەالیەكی دیكەوە،كەمتر چاوەڕوانكراو نەبوو ،كاردانەوەی لیبراڵەكان خۆی
فەتیس كردبوو لەسەر باسكردنی بەرنامەی كۆمەاڵیەتی و پێشكەشكردنی
دەستپێشخەريی ،هەروەها باسكردنی پەراوێزبوونی نەوەی دووەم و سێیەمی
پەنابەران لە ئاسۆكانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی :هەربۆیە هەڵچوونی توند
تەنها رێگایە بۆ گوزارشتكردن لە ناڕازی بوونیان ،بۆ ئەوەی خۆمان نەخزێنینە
ناو تۆڵەی خەیاڵیەوە ،پێویستە هەوڵی زیاتر بدەین تا لە هۆكاری سەرەكی
ئەو هەڵچوونان بگەین .دەتوانین خەیاڵی ئەو بكەین ژیان چۆن دەبێت،
كە گەنج بیت لە گەڕەكێكی هەژار ،لە گەڕەكێكی فرەرەگەزی تێكەاڵو كە
پێشوەختە گومانی لەسەرە و لە الیەن پۆلیسەوە ناڕەحەت دەكرێت ،نەوەك
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بێكارە ،بەڵكو لەكارخراوە كە هیچ ئومێدێكی بۆ ئایندە نییە ،بێگومان لەم
جۆرە بارودۆخەدا خەڵكی دەڕژێنە سەر شەقامەكان .هەڵەی ئەم تێگەیشتنە
ئەوەیە كەتەنها بارودۆخە بابەتیەكان لەبەرچاو دەگرێت ،بەاڵم لە راستیدا
ئاژاوەنانەوە ئامانج لێی گەیاندنی پەیامی زاتییە .پەیامێكە كە چۆن كەسێك
گرێدراوە بە بارودۆخێكی بابەتیەوە.
لە سەردەمێكی گاڵتەجاڕدا دەژین و كارێكی ئاسانە ئەو ناڕازییەی ئاگر لە
دوكانەكان بەردەدات و دەیانسوتێنێت و فشاری خۆی لەسەر كە بەهەمان
زمانی كرێكارێكی كۆمەاڵیەتی ،یاخود كۆمەڵناسێك واڵمبداتەوە :بە نەبوونی
جووڵەی كۆمەاڵیەتی ،نەبوونی ئارامی ،الوازی دەسەاڵتی دایك و باوك ،ب ێ
بەشبوون لە خۆشەویستی لە قۆناغی منداڵیدا .ئەو دەزانێت چی دەكات،
بەاڵم دەشزانێت ئەوەی دەیكات بێ مانایە.
كارێكی ب ێ مانایە ئەگەر هەر یەكێك لەو دوو تێگەیشتنە وەربگرین،
تێگەیشتنی موحافیزكارەكان یان لیبراڵەكان ،هەردوو تێگەیشتنەكان خراپن،
بێگومان بەالی (ستالین)یشەو خراپ دەبوون ،چونكە ئەو ئاگاداركردنەوانەی
كە لەالیەن هەردووالوە پێشكەشكراون ،بریتی بوون لە كاردانەوەی راسیستی
(زۆرینەی بێ دەنگ) .یەكێك لە شێوەكانی كاردانەوەكان بریتی بوو لە
درووستكردنی یەكەی تایبەت لەالیەن كۆمەڵەكانی وەك (تورك ،كاریبی،
سیخ) بۆ پاراستنی موڵك و ماڵیان .ئایا دوكاندارەكان دژی خۆپیشاندەرێكی
پاكی دژ بە سیستەمەكەن؟ یاخود نوێنەری چینی كاركەرن و دەجەنگن
دژی هێزەكانی هەڵوەشاندنەوەی كۆمەاڵیەتی؟ لێرەدا ،كەسێك دەبێت ئەوە
رەت بكاتەوە كە هەرالیەكیان وەربگرێت .لەراستیدا ،ئەوە ملمالنێیە لە
نێوان دوو بەرەدا .بەرەیەكیان توانیویەتی كاربكات لەناو سیستەمەكەدا،
لەگەڵ بەرەیەكیان سەرەڕای هەوڵەكان ب ێ هیوایە لەوەی بتوانێت زیاتر
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بڕوات .توندوتیژی ئاژاوەگێڕان لە راستیدا دژی خۆیان بوو .ئەو دوكانانەی
سوتێنران ،ئەو ئۆتۆمبیالنەی سوتێنران لە گەڕەكە دەوڵەمەندنشینەكان
نەبوون ،بەڵكو لە كۆاڵنەكانی خۆیان بوون .ملمالنێكە ،ملمالنێی نێوان
گرووپە جیاوازەكانی كۆمەڵگە نەبوو ،بەڵكو بە شێوەیەكی زۆر رادیكاڵ،
ملمالنێی كۆمەڵگە بوو لەگەڵ كۆمەڵگە ،ملمالن ێ لەنێوان ئەوانەی هەموو
شتێك لەدەست دەدەن لەگەڵ ئەوانەی هیچ لەدەست نادەن.ملمالن ێ بوو لە
نێوان ئەوانەی هیچ بەرژەوەندییەكان لەناو كۆمەڵگەدا نییە ،لەگەڵ ئەوانەی
خاوەن بەرژەوەندی بااڵن لە ناو كۆمەڵگەدا.
(زیگمەنت بومان ، )7سەیری ئەو ئاژاوەگێڕییانە دەكات وەك كردەی (بە
كاربەری عەیبدار و ناكارامە) زیاتر لەوەی شتی دیكەبن .ئەمەش بەو مانایەی
ئەو ئاژاوانە دەربڕی حەزی بەكاربردن بوون ،بە شێوەیەكی توندوتیژ،
ئەوكاتەی بوار نیيە بەشێوەیەكی دروست گوزارشت لە خۆیان بكەن لەرێگای
بازاڕكردنەوە ،كەواتە لە ناو ئەو ئاژاوانەدا ناڕەزایی دروست بوونی هەیە
كە تیایدا واڵمی پێچەوانەن بۆ ئایدۆلۆژیای بەكاربردن .واتە :ئێوە بە
ئێمە دەڵێن وەرن شت بەكاربەرن ،بەاڵم مەحرومان دەكەن بەوەی بە
شێوەیەكی گونجاو ئەو كارە بكەین لەبەرئەوە ئێمەش بەو رێگایە دەیكەین،
كە دەتوانین! ئەو ئاژاوانە نیشاندەری هێزی ماددی ئایدۆلۆژیان .لەوەش
زیاتر لەوانەیە نیشاندەری كۆمەڵگای پاش ئایدۆلۆژیا بن .لە گۆشەنیگای
شۆڕشگێرییەوە ،كێشەی ئاژاوەگێڕی بریتی نیيە لە توندوتیژی بەڵكو ئەوەیە
كە توندوتیژی بە شێوەیەكی راست خوددڵنیاكەر نیيە .ئاژاوەگێڕی ،توڕەیی
و ب ێ هیوایی بێ توانایە لە شكلی هێزدا ،هەروەها حەسودیە لە شێوەی
كەرنەڤاڵی سەركەوتندا.
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وا باشترە كردەی ئاژاوەگێڕی لەگەڵ جۆرێكی دیكەی توندوتیژی گر ێ
بدەین ،كە بە بۆچوونی زۆربەی لیبراڵەكان هەڕەشەیە بۆسەر شێوازی
ژیانی ئێستامان ،ئەویش بریتییە لە لە هێرشی تیرۆرستی بۆمبی خۆكوژ.
لەهەردوو حاڵەتەكاندا :توندوتیژی و توندوتیژی بەرامبەر لە ناو بازنەیەكی
شەڕانگێزدا قەتیس بوون ،هەریەكێكیان ئەو هێزە درووستدەكات كە شەڕی
پێدەكات .لە هەردوو حاڵەتەكەدا كوێری هەڵسوكەوتیان پێدەكات ،كە
تیایدا توندوتیژی دانپێدانانی ناوەكیە بەبێ توانایی .تەنها جیاوازی كردە
تیرۆريستەكان لەگەڵ ئاژاوەكانی پاریس و بەریتانیا ئەوەیە ،كە ئەو كردەوە
تیرۆرستیانە لە پێناو خزمەتكردنی (مانایەكی موتڵەق)ە ئەنجامدەدرێن ،كە
لەالیەن ئایينەوە دابینكراوە.
بەاڵم ئایا راپەڕینەكانی جیهانی عەرەبی ،بەرەنگاربوونەوەی دەستەجەمعی
ن��ەب��وون بۆ رێگرتن لە ئەلتەرناتیڤی خود-وێرانكەر و توندوتیژی
فەندەمێنتالیزمی ئایينی؟ بەداخەوە هاوینی 2011ی میسر خاڵی كۆتایی هاتنی
شۆڕشە ،ئەو كاتەی ئازادبوونی (دەشێت ببێت) خنكێنرا .گۆڕهەڵكەنەكان
بریتی بوون لە سوپا و ئیسالمیەكان .ئاماژەكانی رێكەوتنی سوپا ( كە سوپای
موبارەكە) و ئیسالمیەكان (كە لەسەرەتای شۆڕشدا لە پەراوێزدا بوون،
بەاڵم ئێستا دەسەاڵتی زیاتر بەدەستدەهێنن) ئاشكرایە .ئیسالمیەكان نەرمی
دەنوێنن بەرامبەر سوپا بۆئەوەی سوپا قازانجی مادی بەدەستبهێنێت  ،لە
بەرامبەریشدا سوپا نەرمی بەرامبەر ئیسالمیەكان دەنوێنێت بۆ بەرقەرار
بوونی هەژموونی ئەوان .دۆڕاوەكان بریتی دەبن لە لیبراڵەكان -كە زۆر
الوازن سەرەڕای هاوكاری مادی  CIAبۆ پەرەپێدانی دیموكراسی -هەروەها
دۆڕاوێكی تر بریتییە لە نوێنەرانی راستەقینەی شۆڕش ،ئەوانیش عەلمانیە
چەپەكانن .ئەوانەی دەیانویست تۆڕێك لە رێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی
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لە سەندیكاكانی بازرگانیەوە بۆ فێمینستەكان دروست بكەن .بارودۆخی
ئابووری زوو ب ێ یان درەنگ ،هەژارەكان ،ئەوانەی لە ناڕەزایەتیيەكانی
شۆڕشدا نائامادە بوون ،دەڕژێنێتەوە سەر شەقامەكان .هەروەك دیارە
تەقینەوەیەكی نوێ روودەدات .پرسیاری قورس بۆ كایەی سیاسی میسر
بریتیيە لەوەی چ الیەنێك رابەرایەتی توڕەیی هەژاران دەكات؟ چ الیەنێك
دەیكاتە پڕۆگرامێكی سیاسی :عەلمانیە چەپەكان ،یاخود ئیسالمیەكان؟
كاردانەوەی زاڵی رای گشتی رۆژئاوا بەبێ گومان بریتی دەبێت لە
نیشاندانی سەركەوتن بۆ حیكمەتێكی گاڵتەجاڕ ،كە ئەم شتەمان پێدەڵێت:
هەروەك شۆڕشی واڵتێكی (نا عەرەبی) ئێران ئاشكرای كردووە ،كە شۆڕشی
خەڵكی لە واڵتانی عەرەبی هەمیشە كۆتاییەكەی بریتی دەبێت لە ئیسالمیزمی
میلیشیایی .لەم دۆخەدا موبارەك باشتر دەردەكەوێت ،چونكە پاراستنی ئەو
شەیتانەی دەیناسیت باشترە لەوەی یاری لەگەڵ ئازادبووندا بكەی .لە دژی
گاڵتەجاڕییەكی لەو شێوەیەدا ،باشترە بۆ هەركەسێك كە ب ێ مەرج پشتیوانی
لە كرۆكی ئازادبوونی رادیكاڵی شۆڕشی میسر بكات ،بەاڵم پێویستە خۆمان
لە سيحری كەیسێكی دۆڕاو بپارێزین و كارێكی ئاسانە ئیعجابی خۆمان
جوانی سەرنجڕاكێشی ڕاپەڕینەكان ،كە مەحكومن بە شكست نیشان بدەین.
چەپی ئەمڕۆ رووبەڕووی گرفتی (نەرێی یەكالكەرەوە دەبێتەوە) :بەوەی
چ جۆرە سیستەمێك لە جێگای سیستەمە كۆنەكە دابنێین دوای بەرپاپوونی
ئەو شۆڕشانە ،لە كاتێكدا حەماسەتی گ��ەورە بۆ چركە ساتی یەكەم
كۆتایی هاتووە؟ لەو چوارچێوەیەدا ،لە (خۆپیشاندانەكانی مایسی ئیسپانیا
 ،)indignados -8مانفێستی ئەوە راگەیەندرا یەكەم شت ،كە پێویستمان
پێی دەبێت ،بریتيە لە زمانێكی سیاسی نوێ :هەندێك لە ئێمە خۆیان بە
پێشكەوتوخواز دەزانن ،هەندێكی دیكەمان خۆیان بە بڕوادار و هەندێكمان
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ب ێ بڕوا ،هەروەها هەندێكی دیكەمان خاوەن ئایدۆلۆژیایەكی دیاریكراون،
هەندێكیشمان كەسانی سیاسین...هتد ،بەاڵم هەموومان دوودڵین و توڕەین
لە داهاتووی ئەو بارودۆخە سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتیەی دەوری ئێمەی
داوە ،ئەویش لەبەرئەوەی :گەندەڵیەكی زۆر هەیە لە ناو سیاسیيەكاندا،
لە ناو بازرگاناندا ،لەناو خاوەن بانكەكاندا ...ئەمانە ئێمەیان لە پەلوپۆ
خستووە ،بەبێ بوونی هیچ دەنگێك .ناڕازی بووان خۆپیشاندان دەكەن،
لەپێناو راستیەكی نەگۆڕدا ،كە دەبێت لە كۆمەڵگەدا هەبێت ئەویش بریتیيە
لە :مافی شوێنی نیشتەجێ بوون ،بوونی ئیش ،مافی كلتوری ،تەندروستی،
خوێندن ،بەشداری سیاسی ،مافی ئازادی پەرەپێدانی شەخسی ،مافەكانی
بەكاربردن بۆ ژیانێكی خۆشبەخت و تەندروست .ئەوانە دژی توندوتیژین
و داوای (شۆڕشێكی ئەخالقی) دەكەن .لەبری ئەوەی پارە بخرێتە سەروو
مرۆڤەوە ،پێویستە پارە لەپشت خۆمان دابنێین بۆ خزمەتكردن .ئێمە مرۆڤین
نەوەك شت .من بەرهەمی ئەو شتە نییم كە دەیكڕم ،یان چۆن دەیكڕم و
لە كێی دەكڕم .كێ دەبێتە نوێنەری ئەو شۆڕشە .بزووتنەوەكەی ئیسپانیا،
بە تەواوی چینی سیاسی ،بە هەردووالی راست و چەپ ،دوورخستۆتەوە
چونكە ئەوانە گەندەڵن و تامەزرۆی دەسەاڵتن .لەگەڵ ئەوەشدا زنجیرەیەك
داوای ئاراستە ك��ردووە -بۆ كێ؟ بۆ خودی خەڵكیش نا .بزووتنەوەی
 indignadosداوا دەكات خەڵكی خۆیان ببنە ئەو گۆڕانەی كە دەیانەوێت
ببێت ،چونكە كەسی دیكە نییە ئەو كارەیان بۆ بكات .ئەمە خاڵی الوازی
سەرەكی نارەزایەتیەكانی ئێستایە :ئەو ناڕەزایەتیانەی گوزارشت لە توڕەیی
راستەقینە دەكەن ،بەاڵم لە توانایاندا نیە خۆیان وەربگێڕنە سەر بەرنامەیەكی
پۆزەتیڤ بۆ گۆڕانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی .ئەو ناڕەزایەتیانە گوزارشتن لە
روحی شۆڕش ،بەاڵم بەبێ بوونی شۆڕش.
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بارودۆخی یۆنان مایەی دڵخۆشیە ،ئەویش بەهۆی پابەندبوون بە نەریتی
خۆرێكخستنی هەنگاو بە هەنگاو (ئەو نەریتە لە ئیسپانیا لە دوای روخانی
رژێمی فرانكۆوە نەماوە) ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لە یۆنان ئاستی خۆرێكخستنی
خۆپێشاندەران سنووردارە ،ئەویش بەهۆی بوونی مەسافەیەكی یەكسانی
ئازاد بۆ هەمووان بەب ێ بوونی دەسەاڵتێكی ناوەندی بۆ بەڕێوەبردنی ئەو
دۆخە .لە بواری گشتیدا هەمووان وەك یەك كاتیان هەیە بۆ قسەكردن و
هەموو ئەو شتانەی دیكەش ،كە دەیانەوێت بیكەن .كاتێك خۆ پیشاندەران
رایانگەیاند ،كە دەیانەوێت چی بكەن ،چۆن زیاتر تەنها لە خۆپیشاندان
ئەنجامبدەن؟ بۆچوونی دەستەجەمعی بریتی بوو ،لەوەی كە ئەوان خوازیاری
دروستكردنی پارتێكی نوێ نین ،هەروەها نایانەوێت دەست بەسەر دەسەاڵتی
دەوڵەتدا بگرن ،بەڵكو ئامانجی بزوتنەوەكەیان بریتی دەبێت لە فشارخستنە
سەر پارتە سیاسیەكان ،بەاڵم وەك ئاشكرایە ئەمە بەس نییە بۆ سەپاندنی
دووبارە رێكخستنەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی .پێكهاتەیەكی بەهێز پێویستە بۆ
سەرلەنوێ رێكخستنەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی بۆ دەركردنی بڕیاری خێرا و
جێبەجێكردنیان لەگەڵ بەكارهێنانی هەرتوندییەكی پێویستدا.
پەراوێزەكان:
 .1لێپزینگ:شارێكی ئەڵمانیە لە ناوجەرگەی هەرێمی میترۆپۆلیتان.
 .2جەنگی بەناوبانگی واتەرلۆ كە تیایدا سوپای ناپلیۆن لەالیەن هێزی
هاوپەیمانانی  7واڵتەوە تێكشكێنرا ،لە 18ی حوزەیرانی ساڵی  .1815واتەرلۆ
شوێنێكە لەو كاتەدا سەر بە هۆڵەندا بووە ،بەاڵم ئێستا سەر بە واڵتی
بەلجیكایە.

85

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

 .3مارك دوگان :گەنجێكی  29ساڵەی دانیشتوی شاری تۆتنهامی
بەریتانیا بوو ،لە خۆپیشاندانەكانی ئابی 2011ى ئەو واڵتەدا لە الیەن
پۆلیسەوە كوژرا.
 .4ئاالن بادیۆ (  1937-نەمردووە) :فەیلەسوفێكی فەڕەنسیە ،سەر
بە باڵی چەپ و ترادیسۆنی كۆمۆنیزمە.
 .5نۆرمان تیبت( 1931-نەمردوە) :سیاسیەكی بەریتانیە ،سەر بە
پارتی پارێزگارانە .لەماوەی كاری سیاسی خوێدا چەندین پۆستی جیاجیای
وەرگرتووە.
 .6پیشەسازی پ��ۆرن :پیشەسازی سێكس فرۆشی كە لە رێگای
جۆراوجۆرەوە ئەنجام دەدرێت بۆ نمونە :فیلم ،گۆڤار ،كتێب...هتد.
 .7زیگمەنت بومان (  1925-نەمردووە) :كۆمەڵناسێكی پۆڵەندیە،
دەربارەی مۆدێرنتی ،پۆست مۆدێرنتی ،هۆلۆكۆست ،بەرخۆری ،مۆدێرنتی
شل دەنووسێت.
: indignados .8بزوتنەوەی ناڕازی ئیسپانیا كە لە ساڵی  2011دا
سەریهەڵدا  ،بزووتنەوەكە بە مانای توڕەیی دێت ،كە تیایدا خۆپیشاندەران
داوای چاكسازی سیاسی و ئابوریان دەكرد.
سەرچاوەكان:
slavoj-zizek/shoplifters-/19/08/http://www.lrb.co.uk/2011
h1
of-the-world-unite
 .2زانیاریەكان دەربارەی پەراوێزەكان لە سایتی ویكیپیدیا وەرگیراون
لەالیەن وەرگێڕەوە
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ژیژەک و مارکسیزم
سەید محەمەد سەدر الغەزاوی
لە فارسییەوە :ئارام
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پشكی داهێنانی ژیژەك لە مێژوو و رۆشنگەری رۆژئاوا ،لەو تیۆرە
سیاسیە ماركسیزمیە دایە ،كە پێشكەشی كردووە .ژیژەك وەك ماركسیزمێك
دەیەوێت دژە سەرمایەدارێكی دواكەوتو بێت .بەبۆچوونی (مەك كیب)
ئەو گروپەی هەوڵی دوركەوتنەوە لە ماركس دەدەن ،بێجگە لە تێكشكان
بەهۆی نوسینەكانی ژیژەكەوە هیچ پشكێكیتریان پێنابڕێت .ژیژەك خۆی
بە ماركسیست دەزانێت و بەمشێوەیە بڕوای تەواوی خۆی بە راستی و
بەهای رەخنەی ماركس لە سەرمایەداری بۆ هێنانەدی شێوازێكی باشتر بۆ
ڕێكخستنی كۆمەڵگە پەسەنددەكات.
ژیژەك زۆربەی كاریگەری فەلسەفەی خۆی لە كارل ماركس وەرگرتوە.
رەخنەی ماركس لە سەرمایەداری هۆكارێكە ناچاری دەكات بنوسێت .ئەمە
بەو واتایەیە كە ژیژەك خۆی بە هەنگاوێك بە ئاراستەی بەشداری لە
پێكهاتنی رەخنە دەبینێت كە هەوڵیداوە شێوازی تێگەشتنی ئێمە بۆ جیهان
بگۆڕێت ،بەشێوەیەك كە لە كۆتاییدا بە گۆڕانی جیهان بە جیهانێكی باشتر
بگەین .بەشێوەیەكی گشتی ئەو بابەتانەی كە ژیژەك لە ماركسی وەرگرتون
بریتین لە :رەخنە لە سەرمایەداری ،تێگەشتن لە شێوازی نوێی ڕێكخستنی
هێزی كار ،گۆڕینی جیهان نەك شیكردنەوەی ئەو وەك رۆڵی سەرەكی
فەیلەسوفەكان.
بێجگە لەوە دەتوانرێت كاریگەریيەكانی ماركس لەسەر بەرهەمەكانی
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ژیژەك وەك پاڵنەری جۆرێكی تایبەت لە بیركردنەوەی ببینرێن .ئەمجۆرە
بیركردنەوەیە كە بە (پراكسیس  )Praxisناودەبرێت تەنها ریزكردن و
هەڵوەستە كردن لەسەر ئەزموون نییە ،بەڵكو هەوڵدەدات بیگۆڕێت.
لە دیدی ژیژەكەوە ماركسیزم لە هەوڵی ڕێكخستنی ئەو تیۆرانەدا
شاراوەیە ،كە یارمەتی گۆڕینی جیهانی ماددی دەدەن :بەمشێوەیە ژیژەك بۆ
تیۆردانەرێكی شۆڕشگێڕ دەگۆڕێت .ژیژەك لە مەسیحیەتدا كە روخسارێكی
گ��ەورەی ئایدیالیزمە ،سەرمەشقێكی بۆ شۆڕشی سیاسی ماركسیزم
دەدۆزێتەوە .ئەم ئومێدە بە شۆڕشێكی سیاسی ،هەمان ئەوە جێگەیەیە
كە ئایدیاكانی ژیژەك لە كۆتاییدا بەردەوام تێیانەوە دەگلێن وەك چۆن
دەرونناسی ژیژەكیش هاوشانی ماركسیزم بەرەوپێش دەچێت.
كاردانەوە و بەرەنگاريی هێزە چەپەكان بەرامبەر سەرمایەداری جیهانی
لە دیدی ژیژەكەوە پرسیارێكە و پەیوەندی بە شێوازی رووبەڕوبوونەوە
لەگەڵ هەمان ئەو كارووبارە زیادانەیە كە لەناو سەرمایەداریدا زیاتر لە
سەرمایەدارین .لەمڕوەوە ژیژەك پێیوایە پێویستە چەپ هەوڵبدات بەرامبەر
ئەم كارووبارە زیادە ڕێكنەخراونە بە ئاڕاستەی گشتێكی سیاسی رووبەڕوویان
بێتەوە .بە وتەی ژیژەك لەو جێگەیەی كە نیولیبراڵەكان بەزمانێكی ئازاد
بەپێی جوڵەی ئ��ازادی كااڵ و سەرمایەكان دەدوێ��ن ،پێویستە چەپەكان
بچنە ناو بیركردنەوەوە و جیهانی كرداری دروست بكەن .ژیژەك واتای
كااڵی ماركس و واتای گوتار  /بەرچاوڕونی (لویی ئالتوسێر) ( ماركسیزمی
بونيادگەرا  )Structuralismبەیەكەوە گرێدەدات و ناوی نیشانەی نەخۆشییە
كۆمەاڵیەتیيەكانی  Social Symptomلێدەنێت .نیشانەی نەخۆشی
كۆمەاڵیەتی بۆ ژیژەك ڕێگەیەكەی بۆ شیكاری بەرفراوانی كۆمەڵناسی.
ژیژەك لە لینیندا بۆ ڕێگەی بەرەنگاربوونەوەی سەرمایەداری دەگەڕێت.
89

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

ئەو بە ئاماژەكردنی بە دەستنوسەكانی لینین واتای كرداری شۆڕش تیۆریزە
دەكات  .Theorizedبەپێی خوێندنەوەی ژیژەك دووبارە كردنەوەی لینین،
واتە سودوەرگرتن لە ساتی روداو .ژیژەك بۆ روونكردنەوەی بابەتەكە
بۆ ماركس دەگەڕێتەوە كە وشەی (نەفی لە نەفی) لە كتێبی سەرمایەدا
بەكاردێنێت .بەپێی خوێندنەوەی ژیژەك ماركس ئاگاداری ئەو راستیە بوو
كە (دیموكراسی رواڵەتی) بازاڕ و ئاڵوگۆڕی دراوێك لەم دیموكراسیەدا بە
ناچاری هەڵگری وەبەرهێنانە ،كە هەمان دەستبەسەرداگرتنی بەهای زیادە
دەبێت.
ژیژەك بە جەختكردنەوە لەسەر رۆڵی پێكهاتەی بەرەنگاریە چینایەتیيەكان،
ئەو بە ئامڕازێك دادەنێت بۆ ئەوەی بتوانین:
 .1گۆڕانكاریيەكان لە ناوەندی جیاوازیە چینایەتیيەكاندا روونبكەینەوە.
 .2ناوەڕۆكی سیاسی دیاریكراوی رووبەڕوبوونەوە جۆراوجۆرەكان
شیبكەینەوە و لە بارەیانەوە حوكم بدەین.
بە بڕوای ژیژەك ئێمە ئەمڕۆ پێویستیمان بە ئازایەتیەكی نوێ هەیە،
بەاڵم لە دەستدانی ئەو ئازایەتیە زیاتر لە هەر شتێك بەرچاو دەكەوێت.
(پێویستە ریسك بكەیت و هەڵبژێریت ).وەك ئەوەی لینین پاییزی ساڵی
 1917وتی ،كار لە دۆخێكی قەیراناویدا روودەدات و مرۆڤ ناچار دەكات
ریسك بكات و ب ێ هیچ سەرنجێك دەست بەكاركردن بكات .بۆ ژیژەك
ئەگەر پێنوس چەكێك بوایە ،ئەوە هەمان ئەو پێنوسە بوو ،كە دەقەكانی
ساڵی 1917ی لینینی نەخشاند ،هەروەها بەپێی خوێندنەوەی ژیژەك ،چێ
گیڤارا كاری شۆڕشگێڕی بە جۆرێك (كاری عاشقانە) داناوە :ڕێنمایی كاری
شۆڕشێكی راستەقینە هەستی بەهێزی خۆشەویستیە.
ژیژەك پێداگری دەكات كە گەورەیی و پەیامی لینین لە ئەوەدایە ،كە
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شۆڕشگێڕێك لە خاڵێكی تایبەتیدا پێویستە بەرپرسیارێتی كاركردن لە ئەستۆ
بگرێت .لەكۆتاییدا بۆچونی لینین دوبارەكردنەوەی هەمان ئەو تێگەیشتنەیە
كە (رۆزا لۆگسەمبورگ) دەیەیەك بەرلەوكاتە باسی كردبوو :ئەوانەی لە
چاوەڕوانیدان ،بۆئەوەی هەلومەرجی نمونەیی بۆ شۆڕش بێتەپێش ،بۆ
هەمیشە لەو چاوەڕوانییەدا دەمێننەوە.
ژیژەك لینین وەك ناوی سیاسی دووبارە دەكاتەوە و بنەمای بابەتەكە
ئەوەیە ،بەهۆی ئەو ناوە دووبارەیەوە كردەیەكی سیاسی ئەنجام بدرێت.
كاتێك لە چاوپێكەوتنێكی رادیۆییدا لەبارەی پێویست بوونی كۆمەڵگەیەكی
رادیكاڵەوە پرسیار لە ژیژەك كرا  ،لە وەاڵمدا وتی(( :وەك بێ باوەڕ ،رۆژ
و شەو بۆی دەپاڕێمەوە)).

سەرچاوە:
http://anthropology.ir/node/20266
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ژیژەک وەک مارکە
وەلید عومەر
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تێبینی :لە ژمارە (...418،419 ،417 ،417هتد)ی ڕۆژنامەی ئاوێنە،
مەریوان وریا قانیع چەند ستونێكی لەسەر «سالڤۆی ژیژەك» باڵوكردۆتەوە.
ئەم یاداشتە كورتەی ئێرە گەشتێكی چكۆلەیە بە بەشی یەكەمی ئەو ستونەدا.
بەشەكانی دواتری تا كاتی ئەم یاداشتە بەردەوام بوون و پەیوەندییان پێكەوە
هەیە و لەگەڵ تەواوبوونیدا هەوڵدەدەین لەسەری بوەستین .بەشی یەكەم
هەڵگری قسەی زۆر و ئەشكالی زۆرە.
ستونی یەكەم ،وەرگرتنی كۆمەڵێك ڕستە و كەوانەیە لە كتێبێكەوەو
هەڵبژاردنی تەنیا نوسەرێكی ناو ئەو كتێبە كە ناوی «جێرمی گیلبەرت»ـە.
كتێبەكە بە ئینگلیزی ئەمەیە ( .)the truth of zizekئەم كتێبە لە نوسینی
چەند نوسەرێكە و لە كۆتایی كتێبەكەوە وتارێكی درێژی ژیژەك خۆی
تیایە بەم ناونیشانەوە (With Defenders Like These, Who Needs
 )?Attackersكە وەاڵمی ڕەخنەكانی پێش خۆی دەداتەوە .مەریوان بە
مەقاشێكەوە هەندێك ڕستەی ئەم گیلبەرتەی هەڵبژاردووە و چاوی لەو
هەموو ئەرگۆمێنت و گفتوگۆ و وەاڵمەی باقیی تری كتێبەكە پۆشیوە .ئەمە
ئەو شتەیە كە ئەكادیمییەكی وەك مەریوان باشتر دەتوانێت ناوی بنێت:
شێواندن!
مەریوان ،لە پشتی گیلبەرتەوە پرسیارێكی گیلبەرت دووبارە دەكاتەوە
و دەڵێت :ژیژێك بۆ كێ دەنوسێت؟...ئەو «خوێنەرە نموونەییە»ی ژیژێك
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شتەكانی بۆ دەنوسێت ،كەسێك نییە ش��ارەزای ئەو بوارانە بێت ،كە
ژیژێك تیایاندا دەنوسێت...ئاوێنە-ژ .»417ئەم قسانە بە هەمان نەفەس
درێژدەبنەوە ،بەاڵم دەشێت ئەم پرسیارە ڕووب��ەڕووی كەسی یەكەم و
دووەمی پشت پرسیارەكە بكرێتەوە كە :خوێنەری نموونەیی یانی چی؟ ئایا
دەكرێت لە ڕێگەی دەستەواژەیەكی وەها قەبە و بەتاڵەوە باس لە دەیان
جۆری خوێنەر و دەیان ئاستی خوێنەر و دەیان ئەكادیمی و نائەكادیمی
بكەین؟ ئایا ئەمە دژی ئەو بۆچوونەی خۆیان نییە كە باس لە تۆتالیتاریزم
و گشتاندن دەكەن؟ ئایا ئەمە جۆرێك نییە لەو نكۆڵییە فیتیشیستییەی كە
ژیژەك خۆی باسیدەكات« :خۆ باش دەیزانم ،بەاڵم سەرەڕای ئەمەش هەر
دەیكەم»؟ .دەشێت تۆزێك گەمژەیی بنوێنین و لێشاوی ئەم پرسیارانە
بەم جۆرە درێژ بكەینەوە :ئایا خوێنەربوون و نوسەربوون دوالیزمێكی
وەها پەتین؟ ئایا فیكر بەم زمانە ڕووكەش و دابەشكارییە سەرەتاییەوە
ئیشدەكات؟ ئایا ئەو هەموو تێما و ئایدیا و تەرحە فیكری و فەلسەفییانەی
كە ژیژەك لە دەیان كتێبدا وروژاندوویەتی ،بە وشەیەكی هەژاری وەك
«ماركە» ڕەخنەدەكرێن؟
م��ەری��وان ل��ە الپ�����ەڕە()66-65ی كتێبەكەوە ئ��ەم قسەیەی تریش
دەگوازێتەوە« ئەو شێوازە نوسینەی كە ژیژێك پەیڕەوی دەكات ،پەیوەندی
بە بوونی ئوسلوب ،یان شێوازێكی تایبەتی نوسینەوە نییە ،بەڵكو ئاكاری
منێكی فووتێكراوی بەناوبانگە» .ئەم حوكمە لەو میتۆدە دیالەكتیكییەی ناو
نوسینەكانی ژیژەك تێناگات ،كە دەرەنجامی سەیر و تازەی پێ بەرهەمدێنێت.
دیالەكتیك یەكێكە لە میتۆدە بەناوبانگەكان كە ژی��ژەك لە هیگڵەوە
وەریدەگرێت .ئەم میتۆدە بەنیسبەت نوسینی كوردییەوە نامۆ و غایبە .بۆ
نموونە ،ژیژەك لە هەناوی دیاردە و بۆچوونێكەوە دژەكەی دەدۆزێتەوە و
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دەیخاتە بەردەم پشكنین و دایالۆگ ،یان ئەو پنتە نەبینراو و نزمە تەفسیر
دەكات كە هەندێك جار گشت(كل)ـی پێوە بەندە و ئێمە حیسابی ئەوتۆمان
بۆ نەكردووە .لەپاڵ ئەمەشدا ژیژەك بە زاراوە الكانییەكان ئیشدەكات،
كە دیسان دەرەنجامی سەیر و چاوەڕواننەكراو دەخاتە بەردەممان .لەو
زاراوانە ،ڕیاڵ و ژویسانس و ئۆبێكتی بچوك و ئەوی تری گەورە و فالوس
و ئارەزوو و هتد .ئەم زاراوانە ئەو ڕووبەرە ياخى و تاریكەی دونیا و
دیاردەكان ڕووناك دەكەنەوە كە بە ئاسانی نایانبینین ،تەنانەت زۆرجار
خوێنەری سەرەتایی بڕوا بە دەرەنجامەكانیشی ناكات .جگە لەوەش ژیژەك
هەمیشە جۆرێك لە سەركێشی دەبەخشێتە نوسینی خۆی ،كە پێدەچێت
بەالی نوسەرێكی وەك مەریوانەوە جێی سەرسوڕمان بێت .بۆ نموونە ،لە
كتێبی خێچ ڕوانین ()looking awryدا ژیژەك شێوازێكی تازەی «ڕوانین
و بیركردنەوە و ڕیسك» تاقیدەكاتەوە .شێوازێك كە بە قسەی ژیژەك
خۆی ،پێشتر هیگڵ و ڤیتگنشتاینیش تاقییان كردۆتەوە .ژیژەك ئەم شێوازە
ناودەنێت »خێچ ڕوانین» .لێرەوە لەو ڕوانینە ڕاستەوڕاست»ە ئەكادیمییە
دووردەكەوێتەوە كە یەك ڕوانین و یەك حوكمی سەپێنراویان هەیە
بەسەر دیاردەكان و كێشەكاندا و ڕوانینێكی تازە و «خێچ» تاقیدەكاتەوە.
لێرەوە ژیژەك دیاردەیەكی بااڵو موتەعالی كەلتوری دێنێت و بە تەنیشت
دیاردەیەكی نزم و عەوامەوە دەیخوێنێتەوە .بۆ نموونە شكسپیر و كافكا
بە تەنیشت مەك كالۆ و كینگەوە تەفسیر دەكات .ئاوڕدانەوەی ژیژەك لە
ژمارەیەكی زۆر چیرۆك و بەرهەمی بازاڕی و دیاردەی سواوی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی ،دەرەنجامی تازە و نەبینراوی پێشكەش كردووە .بۆ نمونە
ئەخالقی كانتی دەبەستێتەوە بە ڕۆمانێكی بازاڕیی پڕفرۆشەوە ،یان دەگاتە
ئەوەی بڵێت»هابەرماس خۆی پۆستمۆدێرنێتە ،گەرچی بەشێوازێكی سەیر و
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ناباو ،گەرچی خۆی ئاگای لێی نییە»(خێچ ڕوانین-ل .)271دیارە لەم شێوازەدا
ژیژەك بەردەوام دەگەڕێتەوە بۆ الكان{بەداخەوە مەریوان و هەندێك نوسەری
تریش لەم دیوە الكانییەی ژیژەك غافڵن و ڕووتیدەكەنەوە بۆ بوونەوەرێكی
سیاسی و ئایدۆلۆژی .ئەمە جگە لەوەی هەڵەیەكی تیۆرییە ،تێنەگەیشتنە لەو
زاراوە ئاڵۆزە الكانییانەش كە بەشدارن لە بۆچوونە سیاسییەكانی ژیژەكدا.
داماڵینی ژیژەك لە الكان ،وەك داماڵینی قاوە وایە لە كافایین ،یان داماڵینی
جەنگە لە كوشتار ،یان داماڵینی جگەرەیە لە نیكۆتین .ئەمە دیدی ژیژەك
خۆیەتی بۆ كەلتوری پۆستمۆدێرنە ،كە شتەكان لە جەوهەری زیانبەخشیان
دادەماڵێت :لێرەشدا جەوهەرە فیكرییە زیانبەخش و سەركێشەكەی ژیژەك لە
ژیژەك دادەماڵرێت}.
مەریوان لە هەمان ستوندا دەنوسێت«...ئەوەی ئەم پیاوە لەسەر لینینی
دەڵێت شتێك نییە دەربارەی ئەو لینینە مێژوویی و پراگماتییەی كە زۆربەمان
دەیناسین ،بەڵكو درووستكردنی بوونەوەرێكی ئەفسانەییە ،بوونەوەرێكی
تاك و بێ وێنەیە ،»...ڕەنگە سادەترین پرسیار كە دوای خوێندنەوەی ئەم
چەند دێڕە خۆی قوتبكاتەوە ئەمە بێت :گەر ژیژەك هەمان لینینی مێژوویی
درووستبكاتەوە و بەرهەمبێنێتەوە ئیدی چیی بە چی كردووە؟ ئیدی گەڕان
بۆ توخمە شۆڕشگێڕییەكانی لینین لەكوێدایە؟ دیارە كە ژیژەك لە هەندێك
فیگەردا بۆ ئەگەر و وزەی شۆڕشگێڕی دەگەڕێت و جارێكی تر ڕووخساریان
پێدەداتەوە .ئیدی لە لینینەوە بیگرە تا دەگاتە ماوو ڕۆبسپێر و قەشە پۆڵسی
مەسیحیەت و خودی مەسیحییەتیش .ژیژەك دوو كتێبی هەیە بەناوةكانی
»بۆچی مەسیحیەت ئەوە دێنێت لە پێناویدا شەڕبكەین؟» و «كورتەڵە و
بوكەڵە -ناوكە ئینكارەكەی مەسیحییەت» كە هەوڵێكن بۆ بنیاتنانەوەی
فیگەرێكی تازە .ئەم هەوڵە الی بادیۆش هەیە ،تەنانەت كتیبێكی بادیۆ تایبەتە
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بە قشە پۆڵس بەناوی»قەشە پۆڵس و لۆژیكی حەقیقەت» .سەبارەت بەوەش
كە ژیژەك دەیەوێت ئەفسانەیەك لە لینین درووستبكات ،وەسفێكی قەبە و
ڕۆمانسی زیاتر هیچی تر نییە .بۆچوونەكانی ژیژەك لەسەر لینین و تەنانەت
ستالینیش بۆچوونی زۆر و زەبەند و جیاوازن و گەڕانەوەی هەڕەمەكی نین
بۆ سەر ئەو كارەكتەرانە .وەك نمونەیەكی سەرەتایی ،ژیژەك لە یەكەم دێڕی
وتاری «هەڵبژاردنی لینین»دا دەنوسێت«:یەكەمین كاردانەوەی دەستەجەمعی
دەرهەق بە بیرۆكەی زیندووكردنەوەی لینین ،بێگومان ڕیزێك پێكەنینی پڕ لە
توانجە-ل .»319یان دەنوسێت «لینین» ناوێكی نۆستالیژی نییە بۆ یەقینێكی
دۆگمایی كۆن ،ڕێك بەپێچەوانەوە ،ئەو لینینەیە كە بڕیارە بەدەست بهێنرێتەوە
و زیندوو بكرێتەوە ،لینینێكە كە ئەزموونە بنچینەییەكەی هیچ نەبوو جگە
لە كەوتنەناو جۆرە مەنزومەیەكی كارەساتباری نوێوە ،كە تیایدا خەسڵەتە
كۆنەكان بەسنەبوونی خۆیانیان سەلماندبوو ،لینین هەرواش ناچار بوو كە
سەرلەنوێ ماركسیزم دابهێنێتەوە...ئایدیا سەرەكییەكە گەڕانەوە نییە بۆ لینین،
بەڵكو دووبارەكردنەوەیەتی بە مانا كیركەگۆردییەكەی :هێشتنەوەی هەمان
پاڵنەر لە مەنزوومەی ئەمڕۆدا-ل .»322ژیژەك ستایشی ئەو لەحزە شێتییە
شۆڕشگێڕییەی لینین دەكات كە وەك لە چەپی ئەوكات و ئێستاشدا نابینرێت.
ژیژەك ئەم شێتییەی لینین دەبەستێتەوە بە ژیانی شەخسیی ئەوە و ئاماژە بۆ
نامەیەكی هاوسەرەكەی لینین دەكات ،كە بۆ بوخارین دەنوسێت ،لینین خەریكە
شێت دەبێت .ژیژەك دەنوسێت«:ئەوەی كە نابێت وێڵی بكەین ،بریتییە
لەم شێتییە نوستووەی ناو یۆتۆپیای لینینی ،شێتی بە مانا كیركەگۆردییەكەی
هەرچۆنێك بێت ،ستالینیزم نوێنەری جۆرە گەڕانەوەیەكە بۆ «عەقڵی سەلیم»ی
ڕیالیستی-ل .»323لینین خۆی لەو دەستەواژانە دووردەخستەوە ،كە «نابێت
زوو دەست بدەینە ڕیسك ،دەبێت تا ساتەوەختی گونجاو ئارام بگرین...بۆ
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شۆڕشی سۆسیالیستی زۆر زووە ،چینی كرێكار هێشتا باڵغ نەبووە-ه.ل».
لینین دژی ئەم بەهانانە بوو ،ئەو دەیویست لە «ڕووداو» نزیكببێتەوە ،یان
لەو دۆخەی كە الكان پێیدەڵێت »ڕیاڵ» ،یان «شێتیی كیركەگۆردی» ،یان
هەر بە دەربڕینە الكانییەكە «دەبێت دەستبدەینە كردەی شۆڕش كە لە ژێر
دەسەاڵتی ئەوی تری گەورەدا نییە-ه.ل» .لینین دژی ئایدیای »گەرەنتی و
مسۆگەركردن» بوو بۆ شۆڕش .پێیوابوو ئەمە دەچێتەوە سەر «هەلپەرستی».
بە دەربڕینی ژیژەك خۆی ئەمە ترسە لەو بۆشایی و چاڵەی ناو كردە(.)act
ژیژەك پێیوایە كە لینین چاوەڕێی ئایندەیەكی ڕێكخراو و پێگەیشتووی نەدەكرد
بۆ شۆڕش ،بەڵكو دەیویست«ئەوەی هەیە بیهێنینە قسە{با فاكتەكان بێنینە گۆ}-
ه.ل»،بۆیە«ئەوانەی كە چاوەڕوانن هەلومەرجە بابەتییەكانی شۆڕش بێتەدی،
ئەوا بۆ هەمیشە لە چاوەڕوانیدا دەمێننەوە-ه.ل» .تەنانەت ژیژەك ئەم كردە
و دەستپێشخەرییە ڕادیكاڵتر دەكاتەوە و پێیوایە ڕەنگە سەرباری ئەنجامدانی
ئەمانەش هێشتا نەگەیشتبینە كردەی ڕاستەقینە .دەڵێت«ئەو وانە بنچینەییەی
كە لە سەیركردنی دەروونشیكاریدا نوستووە ،سەبارەت بە كاتمەندی و
كاتیبوون( )temporalityئەوەیە كە هەندێك شت هەن و دەبێت كەسەكە
ئەنجامیان بدات ،تاكو تێبگات ئەو شتانە زیادەن :لە پرۆسەی چارەسەركردندا،
كەسەكە چەندین مانگ هەل لەدەستدەدات لەبەر جموجووڵە هەالڵەكانی
خۆی پێش ئەوەی »تێبگات و دۆسیەكە بكەوێتە دەستمان» ،هەروەها كەسەكە
كارنامەی درووست بدۆزێتەوە-گەرچی ئەو كاتەی ئاوڕ لە دواوە دەدەینەوە،
ئەم جموجوواڵنە زیادە دەردەكەون ،بەاڵم ڕێی چەوت و الری لەم جۆرە
بەڕاستی زەرووری بوون .ئایا سەبارەت بە شۆڕشیش دۆخەكە هەر بەم جۆرە
نییە؟» .ژیژەك پێی وایە لینین چاوەڕوانی ئەوەی نەدەكرد ،كە بارودۆخەكە
پێبگات و سەرەتا شۆڕشی بۆرژوایی ڕووب��دات و پاش بژاركردنی سود و
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زیانەكانی ئەم شۆڕشە ،ئیدی دوای ئەمە دەستبدەینە جووڵە ،یان بە گوزارشتی
ڕەشبینانەی لینین خۆی «وەك بڵێی دەبێت ڕاپرسی بكەین و پاشان گەر
%55مان هێنا ،ئەوا دەتوانین بیر لە شۆڕش بكەینەوە»(گفتوگۆ لەگەڵ گلین
دالی-ل .)219لینین بەپێی چەمكە الكانییەكە چاوەڕوانی هیچ «ئەوێكی تری
گەورە» نەبوو .هیچ گەرەنتییەكی نەدەبینی لە ئارادا .دەبوو ڕیسك بكەیت و
كردە بنوێنیت« .وەكچۆن الكان دەڵێت پێگە و ئیعتیباری دەروونشیكار تەنیا
لە خودی خۆیدایە ،پەیامی لینینیش ئەوەیە كە كەسی شۆڕشگێڕ هیچ پێگە و
ئیعتیبارێكی نییە جگە لە خۆی-ه.م ل .»219لێرەوە لینین لە مانا الكانییەكەی
«كردە» نزیكدەبێتەوە« .كردەی الكانی ڕێك ئەو كردەیەیە كە گریمانەی
ئەوە دەكەیت ئەوی تری گەورە بوونی نییە-ه.م ل .»218ئەوی تری گەورە
بریتیە لە ئەوێكی گریمانەیی و وەهمی و گرنگ كە چاودێری و گەرەنتی
دەبەخشێتەوە بەسەر سوبێكتدا .مرۆڤ زۆرجار بە جۆرێك دەجوڵێتەوە وەك
ئەوەی كە هەر بەڕاست ئەوی تری گەورە بوونی هەبێت .گەرچی زۆرجار
بوونی هەیە و لەشێوەی یاسا و كۆمەڵگە و دەوڵەتدا خۆی بەرجەستە دەكات.
بەگشتی ستایشی ژیژەك دەگەڕێتەوە بۆ دیوە كردەییەكەی ئەو .لەمڕۆدا
دیدێكی پۆستمۆدێرن و كۆمۆنیستی لیبراڵ و ئەكادیمیی لیبراڵ و نیمچەچەپ
هەن ،كە دونیا بۆ نیشانەكان كورتدەكەنەوە و حەقیقەت چیتر بوونی نییە و
هاوكات چاوێكیان لە بازاڕی بۆرسە و خۆشیان بە دژە-سەرمایەداری دەزانن.
ئیدیعای كۆتایی مێژوو دەكەن و ڕێژەگەراییەكی مەتاتی باڵودەكەنەوە.
لینین لەمڕووەوە پیاوی كردە بوو .لە ساتەوەختی خۆیدا دەچووە ژێر باری
مەسئولیەتى مێژووییەوە.
كێشەیەكی تیۆریی تر كە مەریوان لەم ستونەدا تووشی بووە چەمكی
«ڕووداو»ە .ڕووداو ئەو شتە نییە كە «سیستەمەكە بەسەریەكەوە دەگۆڕێت».
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ڕووداو لە فیكری بادیۆ و ژیژەكدا خەسڵەت و ئاڵۆزیی خۆی هەیە و ئەم
چەمكە گشتی و ئەفسانەییە نییە ،كە مەریوان باسی دەكات .ڕووداو دەتوانێت
ئاسۆیەك بۆ كردە ()actبكاتەوە ،دەتوانێت دەروازە بۆ دۆخێكی ڕادیكاڵ
بكاتەوە ،دەتوانێت درزێك لە سیستەمدا درووستبكات ،بەاڵم ناتوانێت كۆی
سیستەمێك پێكەوە بگۆڕێت« .ڕووداو» لێرەدا كەمتازۆر هاومانای چەمكی
شۆڕشە .ئایا شۆرش بۆ گۆڕینی كۆی سیستەمەكەیە یان دەرچوون و كردنەوەی
بۆشایی؟ جگە لەوەش ڕووداو دۆخێكی كەمتازۆر پێشبینی نەكراوە و ئەو
شتە نییە كە پێشوەخت بزانین سیستەمەكە سەر تاپا دەگۆڕێت ،یان نا.
لەدوای ڕووداوەوەیە كە «سوبێكت» درووستدەبێت ،نەك ئەوەی پێشوەخت
سوبێكتێكت هەبێت و سیستەمەكە لەبنەوە پاك بكاتەوە .ڕووداو شتێكی
تاقانەیە و بە ئاسانی ناڕەمزێنرێت و ئەنجامەكەی زۆر ڕووننییە و دەشێت،
تەنانەت نێگەتیڤیش بێت.
دەستەواژەیەكی تر لە ستونەكەدا ئەوەیە ،كە ژیژەك ڕۆشنبیرێكە وەك
»گریندایزەر» .ئەمە سیفەتێكی هێجگار كۆمیدییە و لە تێنەگەیشتنی مەریوانەوە
سەرچاوە دەگرێت بۆ كارەكتەری ژیژەك وەك نوسەر و فەیلەسوف .ژیژەك
لەو فەیلەسوفانەیە كە هیگڵ و ماركس و الكان و فرۆید و هیچكۆك و
زۆرێكی تریش دەخاتە تەنیشتی یەكەوە ،بۆئەوەی بتوانێت كێشەیەك تا
دوا سنوری لۆژیكیی خۆی ڕابكێشێت .نموونەیەكی بچوكم لەبیرە .مەریوان
لە كتێبی «شوناس و ئاڵۆزی»دا شتێكی لەم جۆرە دەڵێت ،كە گوایا دەبێت
چاوەڕوان بین ،تاكو بزانین دەرەنجام و پاشهاتە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانی
11ی سێپتەمبەر چین و چۆنن ،بەاڵم هاوكات ژیژەك كتێبێك نزیك بەم
ڕووداوە دەنوسێت و پێشزەمینە و ژێرخانە پێشوەختەكانی 11ی سێپتمبەر
شیتەڵدەكات و دەیبەستێتەوە بە زۆر ڕیشە و ڕایەڵی جیاجیاوە.
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دەروازەیەك بۆ سالڤۆی ژیژەك
ساڵەح نەجەفی
وەلید عومەر كردویەتی بە كوردی
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 .1نیگایەكی كورت:
سالڤۆی ژیژەك (لەدایكبووی  )1949یەكێكە لەو دیارترین و كاریگەرترین
تیۆریستە كۆمەاڵیەتی و كەلتورییانەی كە لە ئەوروپادا و لەم سااڵنەی
دواییدا لەڕووی فیكری و تیۆرییەوە پێگەیشتوون .بە نازناوی جیاواز و،
زۆرجاریش سەیر و سەمەرەوە ناو براوە»:ڕیسواترین بیریاری ئەم سااڵنەی
دوایی»« ،دێوەكەی لیوبلیانا{ی پایتەختی سلۆڤینیا}»« ،زیندوكەرەوەی دیوە
خرۆشێنەرو شۆڕشگێڕییەكەی قوتابخانەی دەروونشیكاریی الكان»،بەاڵم
ڕەنگە «گلین دالی» سەرنجڕاكێشترین وەسفی ،سەبارەت بە ژیژەك خستبێتە
ڕوو» :ژیژەك جۆرە ڤایرۆسێكی كۆمپیوتەرییە» .ڤایرۆسێك كە دەیەوێت
سیما ئاسودەكانی ئەو ماترێسە داڕووخێنێت ،كە ناوی سەرمایەداریی لیبراڵی
جیهانییە .ژیژەك وەك فەیلەسوف ،درێژەپێدەری جۆرێكە لە نەریتی دیكارتی
كە بەهۆی گومانكارییەكی شوێنكەوتە و مەنهەجی (یان سیستەماتیكی)ەوە
پەالماری بونیادی پێشگریمانەی واقیعە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەمڕۆ دەدات و لە
كایەی بیركردنەوەی كەالمیدا (تیۆلۆژیا) دەیەوێت بە كۆمەكی ژمارەیەكی
زۆر نموونە لە بەرهەمە ئەدەبی و هونەری و فیكرییەكانـەوە تا ڕۆمانە
عەوامپەسەندەكان ئەوە بسەلمێنێت كە لەنێوان دوو هێڵی بووندا ،هێڵی
ئیالهیانە (ئەبەدییەت) و هێڵی واقیعی ئەزموونكراو و بێ میدیۆمی خۆمان-
پەیوەندییەكی نەكراوە و نەپچڕاو هەیە .بەم پێیە ،بیریارێكی سەرتاپا
102

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

هیگڵییە .ئەو بە پەیڕەویكردن لە هیگڵ بیرماندەخاتەوە كە «هەرگیز ناتوانین
ئەزموونە جەستەییە شەخسییەكان ،لە ڕەهەندە ترانسێندێنتاڵەكانی ئەزموون
جیا بكەینەوە» .ژیژەك یەكێكە لە ئەندامەكانی قوتابخانەی دەروونشیكاریی
الكانیی سلۆڤینی و ،لەگەڵ كەسانێكی وەك میرام بۆزڤیچ و ڕیناتا سالكڵ
و میالدن دۆالردا هاوكارە .ئەو یەكەمین كتێبانەی كە پێگەی ژیژەكیان لە
پانتایی تیۆردا جێگیركرد وەك گرنگترین ڕەخنەگری كەلتوریی الكانی لە
جیهاندا ،بریتین لە ئۆبێكتی بااڵی ئایدۆلۆژیا ( )1989خێچ ڕوانین(.)1991
ئۆبێكتی بااڵی ئایدۆلۆژیا بریتی بوو لە بنیاتنانەوەی وروژێنەرانەی تیۆری
ڕەخنەیی لە ماركسەوە تا ئاڵتۆسێرو ،تەوەرە پێكهێنەرەكەشی بریتیە لە
خوێندنەوەیەكی دیالەكتیكی بۆ دەروونشیكاریی الكان .خێچ ڕوانین بریتیە لە
شەرحێكی تەواوكەر بۆ بنەما و پرەنسیپە سیاسییەكانی پرۆژەی »گەڕانەوە بۆ
فرۆید»ی الكان كە پێكهاتووە لە ژمارەیەكی زۆر گوتاری تیۆری (گروپخوازی،
یونیڤێرساڵی ،فیمینیزم ،پۆستمۆدێرنیزم) كە ژیژەك بە هۆیانەوە پەردە
لەسەر پەیوەندییە سەختە شاراوەكانی هەموو شتێك هەڵدەداتەوە ،ئیدی لە
ئایدۆلۆژیا و دیموكراسیە لیبراڵەكانەوە بیگرە تا دەگاتە پەیوەندییە سێكسیە
الدەرەكان و چیرۆكە پۆلیسییەكان و فیلمە تاوانكاری-پۆلیسییەكان.
ژیژەك لە لیوبلیانای سلۆڤینیا هاتە دونیاوە ،كە لە سەردەمی لەدایكبوونی
ئەودا بەشێك بوو لە خاكی یۆگۆسالڤیا .بەم جۆرە ،ژیژەك لەو چەند
تیۆریستە كەمەی سەردەمی ئێمەیە كە دیاردەی ترسناكی باڵكانیزەكردنیان
پڕ بە گیانیان ئەزموون كردووە ،واتە دابەشكردنی خوێناوی و پڕ كێشەی
واڵتێك لە ئەنجامی جەنگە ئەتنی و ڕەگەزی و دینییەكانەوە  .-ژیژەك
دكتۆرای فەلسەفەكەی لە زێدی خۆی وەرگرت  ،پاشان لە زانكۆی سۆربۆن
دەروونشیكاریی خوێند .مامۆستای بەشی خوێندنی بااڵی ئەوروپی و
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توێژەری بااڵی دەزگای كۆمەڵناسییە لە زانكۆی لیوبلیانا ،هەروەها مامۆستای
میوانە لە زانكۆی كۆڵۆمبیا و پرینستۆن و قوتابخانەی نوێی لێكۆڵینەوە
كۆمەاڵیەتییەكانی نيویۆرك ،زانكۆی مینەسوتا و زانكۆی میشیگان.
بەشی سەرەكیی ناوبانگی ژی��ژەك دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ بەكارهێنانی
ن��اوازەی كارەكانی الك��ان بۆ خستنەڕووی تەفسیرێكی داهێنەرانە و
خوێندنەوەیەكی جیاوازی كەلتوری ع����ەوام( .)popularئەو س��ەرەڕای
تەفسیری دەروونشیكارانەی الكان ،سەبارەت بە زۆر بابەت و ناواخنی
تریش هەر دەنوسێت :فەندەمێنتاڵیزم ،تۆلێرانس و لێبوردەیی ،درووستیی
سیاسی ،جیهانگیری ،سوبژەكتیڤیتە{سوبێكتایەتی} ،مافەكانی مرۆڤ ،لینین،
ئەفسانە ،سایپەرسپەیس ،پۆستمۆدێرنیزم ،فرەیی كەلتورەكان ،داڤید
لینچ و ئالفرێد هیچكۆك .ئیشەكەی ،تێكەڵەیەكی سەیرو سەرنجڕاكێشە
لە هیگڵ و هیچكۆك ،سپێنۆزا و چیرۆكی خەیاڵی-زانستی ،ماركس و
برایانی ماركس (واتە كۆمیدییە بەناوبانگ و پڕ هەوادارە ئەمریكییەكان)
و ...هتد .ژیژەك بەشێوەیەكی سەرسوڕهێن ،كار و بەرهەمی زۆرە .لە
سەرەتای دەیەی نەوەدەكانەوە تاكو ئەمڕۆش ،ساڵێك نەبووە كە كارێكی
تازەی تیا باڵونەكردبێتەوە لە كایەی كەلتور و تیۆردا :چونكە ئەوانە
نازانن چی دەك��ەن( ،)1991هەموو ئەو شتانەی كە هەمیشە دەتانویست
دەربارەی الكان بیزانن و دەترسان لە هیچكۆكی بپرسن ( ،)1992چێژ لە
نیشانەی نەخۆشییەكەتان وەربگرن!( ،)1992دەست پێكردن لەگەڵ نێگەتیڤدا
( ،)1993شێوەگۆڕییەكانی ژویسانس( ،)1994زی��ادەی لێكجیانەبووەوە
( ،)1996تاعونی فەنتازیاكان( ،)1998سوبێكتی ختوكاوی( ،)1999موتڵەقی
ناسك( ،)2000كەس باسی تۆتالیتاریزمی كردووە؟( ،)2001ترس لە فرمێسكە
ڕاستەقینەكان :كریستۆف كیشڵۆفسكی( ،)2001دەربارەی ب��اوەڕ(،)2001
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دووەمین مەرگی ئۆپێرا( ،)2001بەخێربێن بۆ بیابانی ڕیاڵ( ،)2002شۆڕش
لەبەردەم دەروازەكاندا :ژیژەك دەربارەی لینین-نوسینەكانی ،)2002(1917
ئەندامە بێ جەستەكان( ،)2003بوكەڵە و كورتەڵە( ،)2003عێراق :كتریی
قەرزكراو( ،)2003لێپێچینەوە لە ڕیاڵ( ،)2005ئاوارتەی گشتەكی(.)2006
لە دەیەی 1990دا ،ژیژەك بوو بە كاندیدی سەرۆكایەتیی سلۆڤینیا،
بڕیارێكی هەاڵساز كە بەجۆرێك لە جۆرەكان وەستان بوو لەسەر دووڕیانی
ئیشی تیۆری و ئیشی سیاسی بە مانای پسپۆڕیی وشەكە...لەم سااڵنەی
دواییدا ،ژیژەك دەستیدایە كارێك كە هەراو ئاشوبێكی لە دونیای تیۆری
كۆمەاڵیەتیدا نایەوە .دەقی كەتەلۆگی كارگەی ئابركرۆمبی و فیچی نوسی
(كە بەرهەمهێنەری جلە لە چەرم درووستكراوەكانن .)...ژیژەك وتاربێژێكی
پڕ جۆش و خرۆش و جوڵەیە كەوا ناسراوە هیچ شەرم و ترسی نییە لە
خستنەڕووی هەاڵسازترین و مشتومڕئامێزترین باس و گفتوگۆكان.
 .2تیۆری كۆمەاڵیەتیی ژیژەك :كێشەی شوناس
تیۆری كۆمەاڵیەتیی ژیژەك ،هەوڵێكی تیۆریی ئاڵۆزە لەپێناوی كێشانی
وێنەی دۆخ و پێگەی كێشەی سوبژەكتیڤیتەی لە سەنتەرداماڵراوی {بێ
سەنتەر} مرۆییدا ،ئەویش لە قاڵبی شەرحێكی داهێنەرانەدا بۆ پانتایی
سیاسی وەك كایەیەكی تەواو ئیحتیمالی ،پارچەپارچە و فرەڕەهەند،
كایەیەك كە ناتوانین تیایدا بچوكترین ئاماژەی زەروورەت و بەردەوامی
و جەبری تاكهۆكاری بدۆزینەوە .ژیژەك بە كۆمەكی الكان دەستی داوەتە
ڕەخنەكردنی ئەو نەریتە فەلسەفیە داخراوانەی كە پێیانوایە و بانگەشەی
ئ��ەوە دەك��ەن گوایا ڕیشەی شوناسە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان لەناو
بەرژەوەندی و پێویستی و ئارەزووە ئۆبژە كتیڤەكاندان .بە بڕوای ژیژەك،
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خولیا و پێویستی و خواستە ئۆبژەكتیڤەكانمان ،هیچ پەیوەندییەكی پتەو و
زەرووریی بە شوناسە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانیانەوە نییە .بە پێچەوانەی
تێڕوانینی زاڵی ئەو نەریتانەوە ،درووستبوونی شوناس و هاتنەدیی جۆرەكانی
شوناس ،پرۆسەیەكی ئیحتیمالی و كتوپڕە كە لە قاڵبی بەشبەشكردنی زمانیدا
ڕوودەدەن ،واتە لە ڕێگەی بەستنێكی تایبەتەوە كە لە بازنەیەكی ئایدۆلۆژی/
زمانیدا لەنێوان دانەدانەی ڕەگەزەكاندا گەشە دەكات .هەژموونی سیاسی
(ڕێبەرایەتی) پرۆسەیەكی گوتارییە ،كە لە یەك كاتدا شوناسە كۆمەاڵیەتی و
سیاسییەكان دەخولقێنێت و لە ساتەوەختی خولقاندنی ئەم شوناسانەدا ،ئەو
بەسنەبوون و نوقسانییە دەشارێتەوە كە لە هەناوی سوبێكتایەتی مرۆڤدایە.
لەڕاستیدا ،قسەی ژیژەك لەسەر شوناس دەگەڕێتەوە بۆ ئەو جیاكارییەی ،كە
هەندێك تیۆریستی وەك «ئیرنیستۆ الكالو» دەیخەنە نێوان شوناس()identity
و شوناسدۆزی()identificationیەوە .شوناس هەمیشە ڕووی لە شتێكە كە
دەبێت بدۆزرێتەوە یان بناسرێتەوەو بەشاراوەییش ڕووی لە بوونی زاتێكی
سەرەتاییە كە ناسێنەری كەسەكەیە .لە بەرامبەر ئەمەدا ،شوناسدۆزی یان
»دۆزینەوەی شوناس» ،ڕووی لە پرۆسەیەكە كە تیایدا شوناس درووست
دەكرێت و دەست نیشان دەكرێت ،لێرەدا كێشەكە دۆزینەوە نییە بەڵكو
دەست نیشانكردن و بەدەستهێنانی شوناسە .ئەم تێڕوانینە بۆ شوناس،
لە بۆچوونەكانی فرۆیدەوە سەرچاوەی گرتووە كە چەمكی «نوقسانیی
ڕیشەیی» دەخاتەڕوو .لە بیركردنەوەی فەلسەفی و كۆمەاڵیەتیی سەدەی
بیستەمدا ،بڕوابوون بە شوناسێكی جەوهەری یان خۆبونیاتنەر بە قووڵی
كەوتۆتە ژێر پرسیارەوە ،چیتر ناتوانین بەسادەیی باس لە شوناسێك بكەین،
كە ملكەچی جەبری لەدایكبوون ،یان ئەزموونی ژیانی ناوەكیی كەسەكان
بێت ،لەالیەكی تریشەوە ،لەبەردەم تەنیا پرۆسەیەكدا نین ،بەڵكو لەبەردەم
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ژمارەیەكی زۆر پرۆسەی شوناسدۆزیداین كە ئەویش ڕووبەڕووماندەكاتەوە
لەگەڵ كۆمەڵێك جەبری نوێی كۆمەاڵیەتی و كەلتوری .ملمالنێ لەسەر
كێشەی شوناس ،بە مانایەك لە ماناكان ،بریتیە لە هەمان ملمالنێی فەلسەفی
لەنێوان زاتباوەڕی و بونیادباوەڕی دا .لەالیەكەوە ،پرسیارگەلێكی لەم جۆرە
كە :ئایا شوناسەكان ،گەر وەك گریمانەیەك زاتباوەڕی بخەینەالوە و وای
دابنێین شوناس درووستدەكرێت ،ئەوا ئەوكات بە دەستی كەسەكان پتەو
دەكرێت ،یان لە دەرەوە دەسەپێنرێن .بەم پێیە ،ژیژەك پەنجە دەخاتە سەر
یەكێك لە هەستیارترین كێشەكانی ڕۆژگاری ئێمە.
بەپێی ئەوەی كە باسمانكرد ،دەتوانین سەردەمی پۆستمۆدێرن بە
سەردەمی پەالماردانی سوبێكتی میتافیزیكی و شوناسی ناوەكی خۆبونیاتنەر
دابنێین .زۆرترین هێرش بۆسەر پەیكەری ئەم سوبێكتە ،لەالیەن بیریارە
فەڕەنسییەكانەوە بووە كە لە دێڕەكانی دواتردا ئاماژە بۆ بۆچوونەكانیان
دەكەین .بەاڵم لەم نێوانەدا ،ژاك الكان ،پێگەیەكی تاقانە و تایبەتی هەیە،
لەالیەكەوە وەك هاوڕای بەهێزی ئەو بیرمەندە فەڕەنسییانە دەردەكەوێت و
لەالیەكی تریشەوە ،النیكەم بەپێی خوێندنەوەی ژیژەك بۆ ئەو ،بونیاتنەری
حەكایەتێكی تازەیە دەرب��ارەی سوبێكتی دیكارتی .الكان كارەكەی خۆی
لەسەر ڕاڤە و تەئویلی ڕادیكاڵی بۆچوونەكانی فرۆید دەباتە پێشەوە ،ئەویش
لە چوارچێوەی كۆمەڵێك گوتەزای زمانناسییانەدا .لە هەنگاوی یەكەمدا،
ئۆتۆنۆمیی من یان خودئاگایی و هەستی مرۆڤی خستە ژێر پرسیارەوە،
كە بە پێشگریمانەی دەروونشیكاری دادەنرا .ئەویش بەوەی كە ئەم تیۆرە
بەهێز و مشتومڕسازەی خۆی دەخاتە ڕوو كە خودی مرۆڤ بە شێوەیەكی
ڕەمزی درووست دەبێت .الكان نەخشەیەكی تازەی نەست »ناخودئاگا»
دادەڕێژێت كە بەهۆیەوە ،یاساكانی پانتایی نەست و ڕێساكانی زمان
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لەڕاستیدا یەكێكن ،وەك چۆن دەتوانین بڵێین نەست بونیادێكی زمانیی
هەیە و بە هیچ جۆرێك پانتاییەكی بێ یاساو بێ بونیاد نییە ،واتە «نەستیش
وەكو زمان ،بونیادڕێژی دەكرێت» .شێوە ڕێگاكەی الكان ،هەر لە بنەڕەتەوە
دژ بە بایۆلۆژیا درووستدەبێت و جەخت لەسەر ئەو ڕووكارانە دەكاتەوە،
كە دەسەاڵتی دەاللەتكاری درووستدەكەن لە ڕەوتی گۆڕان و گەشەی خود
()selfدا .الكان لەو بڕوایەدایە كە درووستبوونی خۆ بەستراوەتەوە بە
چوونەناوەوە بۆ پانتایی خەیاڵی و دواجاریش هاتنەناوەوە بۆ ناو نەزمی
ڕەمزی (زمان/كۆمەڵگە/كەلتور) .لە پانتایی ڕەمزیدا« ،ئ��ارەزو» بونیاد و
بینایەكی «زمانيی» وەردەگرێت.
ئەوەی كە دەربارەی دووالیەنیی پرۆژەكەی الكان باسمان كرد ،بە ڕێگای
یەكەم ،سەبارەت بە تیۆرە كۆمەاڵیەتییەكەی ژیژەكیش هەر ڕاستە .ژیژەك
لەالیەكەوە دەكەوێتە تەنیشت بیریارانی پاش -بونیادگەرەوە ،لەالیەكی
تریشەوە هەوڵ دەدات سوبێكتی یەكگرتوو و یەكپارچە بێبایەخ بكات،
بەاڵم هاوكات بەقووڵی ڕەخنە لە دیدگاكەشیان دەگرێت ،بە تایبەت ئەو
تێڕوانینەی كە پێیوایە «مانا» بەرهەمی جۆرە گەمەیەكی نا كۆتای جیاوازییە
موتڵەقەكانە .پاش -بونیادگەرەكان ،جیاوازی دەدەنە پاڵ هەموو گۆشەو
سوچە جیاوازەكان و دەیگشتێنن و سەرباری شەڕكردن لەگەڵ میتافیزیكدا،
كەچی خۆشیان دەكەونە داوی چەندین جۆر میتافیزیكی پۆستمۆدێرنەوە-
ئیدی لە میتافیزیكی ئارەزووەوە بیگرە ،تا دەگاتە میتافیزیكی دەسەاڵت
و جیاوازی .بە بڕوای ژیژەك ،كەموكورتیی سەرەكیی پاش-بونیاگەرەكان
ئەوەیە ،كە هیچ ئامرازێكی تیۆری یان چەمكییان نییە بۆ گەڕان بەدوای
ڕەگ و ڕیشەی ئەنجامە زمانییەكان(معلول) لە شوناسی(واتە یەكگرتنەوە
لەگەڵ خۆتدا) سوبێكتە قسەكەرەكاندا .لە فیكری پاش-بونیادگەریدا،
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سوبێكت تا ئاستی یەكێك لە ئەنجامە درووستبووەكانی پرۆسەی پێش
درووستبوونی سوبێكت كورت دەبێتەوە .ئەم پرۆسەیە لە پاشة بونیادگەریدا
لە كۆمەڵێك قاڵبی جیاوازدا شیتەڵ و دابەش دەبێت ،لە قاڵبی دەقدا«دێرێدا»،
دەسەاڵت«فۆكۆ» ،ئارەزوو «دۆڵۆز و گویتاری».
ژاك درێدا نكۆڵی لە هەر جۆرە پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆ دەكات لەنێوان
دال و مەدلولدا و بەمجۆرە بوونی هەر جۆرە پانتاییەك بۆ مانای نەگۆڕ
و موتڵەق دەخاتە ژێر پرسیارەوە ،ئەمەش بەو مانایە دێت كە پانتایی
مەدلولەكان سەرتاپا وەهمە .بە بڕوای دێرێدا ،نیشانەكان هەمیشە لەڕێگەی
دواخستنی بەردەوامی مانا و گەڕاندنەوەیانەوە بۆ نیشانەكانی تر ،كاردەكەن
و بەم جۆرە دەمانخەنە ناو جۆرە زنجیرەیەكی ناكۆتای»مانا»ەوە .زمان،
بەپێچەوانەی بۆچوونی بونیادگەرەكانەوە ،قاپێكی بێ كەم و كەلێن نییە ،كە
هەڵگری مانا بێت .هیچكام لەو كەسانەی كە زمان بەكاردێنن ناتوانن بەفیعلی
كۆنترۆڵیان هەبێت بەسەر ڕەوتی بەرهەمهێنانی مانا لەالیەن زمانەوە،
جڵەوی ڕەوتی بەرهەمهێنانی مانا هەمیشە لە دەستی بەكارهێنەرانی زمان
دەردەچێت .كەشفێكی تر (و گرنگتر)ی دێرێدا ئەوە بوو كە زمان بەردەوام
بەكۆمەكی پرۆسەكانی «وەرگرتن» و «دەركردن-گرد»ەوە كاردەكات ،هەر
بەم هۆیەوەیە كە لە زماندا جۆرە»غیاب»ێكی ئەبەدی هەیەو زمان مەیلێكی
عادەتئاسای هەیە و لە ڕێگەی بۆشاییەكانی ناو خۆیەوە ،خۆی وێران
دەكات ،كەواتە سوبێكت بە بەردەوامی لە گەرمەی گەمەی نیشانەكاندا
بنیاتدەنرێتەوە و «خود» بەهۆی دابڕانی ماناكانی زمانەوە هەمیشە پچڕاوە.
لە دیدی دێرێداوە ،گوتار و خود و بەگشتی كەلتور بەپێی ماهیەتی خۆیان
بەردەوامی و یەكانگیرییان نییە.
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ژیل دۆڵۆز و فیلیكس گویتاری بە جۆرێكی تر سەنتەر لە سوبێكت
دادەماڵن .ئەم دووانە ،سوبێكت دەچوێنن بە «ماشێنێكی ئارەزووكار» ،واتە
شوێنكەوتە و ملكەچی بێ چەندوچوونی «ئارەزوو»ە ،ماشێنێك كە هەر
بە زاتی خۆی پارچە پارچەیە .دیدگای ئەوان ،تەواو بەپێچەوانەی الكان
و(دێرێدا)ەوە لەسەر خولگەی بایۆلۆژیا دەسوڕایەوە و لە بۆچوونەكانی
نیچەوە سەرچاوەی گرتبوو .دۆڵۆز و گویتاری« ،ئارەزوو»یان بە هێزێكی
پێش-گوتاری و كورتنەكراوە دەزانی لە ڕەفتاری مرۆڤدا :سوبێكت هیچ
نییە ،جگە لە مەیدانی هێزە ملهوڕ و نەگۆڕاوەكان .بەم پێیە ،تیۆری ئەم
دووانە(كە دەتوانین بەجۆرێك لە جۆرەكان بە «میتافیزیكی ئارەزوو» ناوی
ببەین) بیرخەرەوەی دیدگای لیوتارە لە بەرهەمە سەرەتاییەكانیدا .لیوتار،
ئارەزووی مرۆڤی بە بەرهەمی ئەو بۆشایی و درزە دەزانێت ،كە زمان لە
مرۆڤدا درووستیدەكات ،ئەویش بە هۆی دەركردنی ئەو شتەوە كە ئارەزوو
خوازیارە پێی بگات.
بەتەنیشت ئەم تیۆرانەوە ،دەبێت باسی تیۆرە بەهێزەكەی میشێل
فۆكۆش بكەین ،كە بەوپەڕی هێزەوە پەردە لەسەر ڕۆڵی دەسەاڵت الدەدات
لە درووستكردن و بەرهەمهێنانی سوبێكتدا .فۆكۆ دژ بە هیومانیزم و
عەقاڵنییەتی ڕۆژئاوایی ،سوبێكت لە پرۆسەكانی گوتار و بونیادەكانی
دەسەاڵتدا نوقم دەكات .فۆكۆ ئەوە دەخاتەڕوو كە چۆنچۆنی دەسەاڵت
تێكەڵە بە زاتی ئەو شێوازبەندییە گوتارییە بەدامەزراوبووەی كە بەتەنیشت
سەرهەڵدانی لقە جۆراوجۆرەكانی زانینەوە گەشەیانكردووە .دەسەاڵت
لە سوڵتەخوازی و فەرمانڕەوایی هەندێكەوە بەسەر ئەوانی تردا كورت
و سنوردار نابێتەوە .دەسەاڵت دیاردەیەكە كە دەستاودەست دەكات و،
تاكەكان بكەر و فاكتەر نین ،بەڵكو ئەنجامی دەسەاڵتن ،بەاڵم بەم پێیە ،لە
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تیۆرەكەی فۆكۆدا دەسەاڵت دەكەوێتە پێش سوبێكت و شوناسیشەوە.
ئ��ەم گوتارە تیۆرییانە ،لە ژێ��ر ناونیشانێكی گشتیی وەك پاش-
بونیادگەریدا جێیان دەبێتەوە .ژیژەك لە بەرامبەر هەموو ئەمانەدا ،بەرگری
لە تەفسیرە الكانییەكە دەكات دەربارەی «درز» و سوبێكتی بێ سەنتەر.
لە دیدی ژیژەكەوە ،جیاوازییەكە لەو كەمی و بەسنەبوون و نوقسانییەدایە
كە سیفەتی بنەڕەتیی ئارەزوون لە سوبێكتدا .لە تیۆرەكەی الكاندا ،تەنیا
ئەو كاتە لە بوونی یەكەمین ئۆبێكت و ئایدیاڵی پانتایی خەیاڵی تێدەگەین
كە لە دیدی سوبێكتەوە ون بووبێت .لە پانتایی خەیاڵیدا ،ئۆبێكتی ئارەزوو
لەشێوەی شتێكی ونبوودا ئامادەیی هەیە .بوونێكی نوقسان و ونبووە.
ئەم مەحاڵبوونەی دۆزینەوەی ونبووەكە و ئایدیاڵەكە لە قۆناغی دواتردا
تووشی الدان دەبێت و شێوەیەكی تر دەگرێتە خۆی ،ئەوەش ئەو كاتەیە
كە سوبێكت دێتە ناو پانتایی نواندنەوەی ڕەمزییەوە و تیایدا جیاوازییە
زمانییەكان دەسڕێنەوە كە بە بۆچوونی الكان نەست ڕادەگرێت .لە
دیدی ژیژەكەوە ،سوبێكتی نوقسانی دەكەوێتە پێش هەموو شێوەیەكی
سوبێكتسازی و بەسوبێكتبوونەوە .سوبێكتی نوقسانی ،بریتییە لە هەمان
«پانتایی خەیاڵی»ی تاكێتی كە شێوازە جیاوازەكانی سوبێكتسازی هەوڵ
دەدەن سەركوتی بكەن و پڕی بكەنەوە.
ژی��ژەك بە پێچەوانەی ئەو تیۆریستانەوە كە س��ەرچ��اوەی شەڕ و
كێشمەكێشە كۆمەاڵیەتییەكان دەبەنەوە سەر ملمالنێی نێوان»پێگەكانی
سوبێكت» ،هەوڵدەدات ئەوە پیشان بدات كە چۆنچۆنی «ڕیاڵی الكانی» هەم
سوبێكتایەتی و هەم پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانیش لێكبپچڕێنێت .ژیژەك بۆ
پیشاندانی هێزی ئەم شەڕە هێزبەخش و دامەزرێنەرە ،ئاماژە بۆ ئایدۆلۆژییە
چینایەتی و جنسییەكان دەكات لە كۆمەڵگەی مۆدێرندا .بە بڕوای ئەو ،لە
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گەرمەی ئەم شەڕە ئایدۆلۆژییانەدایە كە سوبێكتەكان هەوڵدەدەن پەیوەندی
و لینكێكی كۆمەاڵیەتی دروستبكەن ،كە هەر لە بنەڕەتەوە «مەحاڵ»ە .ئەم
مەحاڵبوونە ،بەپێی بۆچوونی «الكالو» و «شانتاڵ مۆفە» لە كتێبی گرنگ و
ناوداری هەژموون و ستراتیژی سۆسیالیستی()1985دا ،بەرەنجامی ناكۆكی
و دژیەكییە ئۆبژەكتیڤەكان نییە ،بەڵكو بەرەنجامی درزێكی بنچینەییەكە
پەیوەندیە كۆمەاڵیەتییەكان پێك دەهێنێت .لەڕاستیدا ،ئەم درزە یەكێكە لە
شێوەكانی ناسینەوەی درۆزنانەی ئایدۆلۆژیا ،وەكچۆن سوبێكتەكان پێیانوایە
هەركە ستەمی سیستەمی سەرمایەداری یان باوكساالری هەرەس بێنێت،
شێوەیەكی نوێی ڕێكخراوی كۆمەاڵیەتی دادەمەزرێت ،كە هاتنەدیی تەواوی
شوناسێكی ناوەكی ،یان لەخۆنامۆبوون دەڕەخسێنێت .ڕادیكاڵبوونی هێزە
نوستووە مرۆییەكان لەم جۆرە ئایدۆلۆژیایانەدا بەستراوەتەوە بە تێڕوانینی
لەناوبردنی تەواوی دوژمنی دەرەكی و وێرانكردنی بەردەوامیەوە ،لەم
حاڵەتەی ئێستاشدا بە لەناوبردنی «سەرمایەدار» یان «هەواداری بەبااڵترزانینی
ڕەگەزی نێر» .ئەمە جۆرێكە لە بانگكردنی ئایدۆلۆژییانە كە بەپێی تیۆرەكەی
ئاڵتۆسێر ،میكانیزمی بەرهەمهێنانی سوبێكتە بە دەستی ئایدۆلۆژیا زاڵەكەی
سەر كۆمەڵگەى تاك ،ئەو كاتە لە كەوڵی سوبێكتدا گەشە دەكات كە ببێتە
جێی بانگكردنی ئایدۆلۆژیا و پشتڕاستیشی بكاتەوە .بەپێی تێڕوانینی الكالو
و مۆفە ،ئایدۆلۆژیا لە سەردەمی خۆماندا ئەوە لەناو تاكەكاندا تەلقین
دەكات ،كە ئەوی ترە ناهێڵێت كەسمان وەك سوبێكتێك توانا مرۆییە
ڕاستەقینەكانی خۆمان لە هێزێكی نوستووەوە بكەینە كردە .ئەوە ئایدۆلۆژیایە
كە ئەمڕۆ یەك بە یەكی سوبێكتەكان بانگ دەكات و توانایەكی نەگۆڕ و
نەمر دەبەخشێتە ملمالنێ كۆمەاڵیەتییەكان ،وەكو ملمالنێ چینایەتییەكان و
ملمالنێی ژن و پیاو...
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بەاڵم لە دیدی ژیژەكەوە :ڕاستە كە ئەم ئایدۆلۆژیایانە بەبێ قسەی
پێشوەخت مرۆڤەكان لە خۆیان نامۆ دەك��ەن ،بەدەر لەمانەش پێویستە
گوتاری ڕەخنەیی ئاگای لەوە بێت كە ملمالنێی بونیاتنەر و دامەزرێنەر لە
نوقسانیی ناوەكیی سوبێكت خۆیەوە سەردەردەهێنێت .لەسەر بنەمای ئەم
تێڕوانینە ،سیفەتی زەق و نیمچەزاتیی سوبێكت بریتیە لەو ملمالنێیەی كە
لە ڕێگەی داخستنی زاتی و بەسنەبوون و برینداربوونی ناوەكیی سوبێكتەوە
دەگوازرێتەوە بۆ پانتایی ڕەمزی(كۆمەڵگە و كەلتور).
لەم ڕوانگە الكانییەوە ،دەتوانین تێبگەین ،كە بۆچی پۆڵێنبەندیی ئایدۆلۆژی
هەرگیز ناتوانێت سیستەمێكی داخراو و خۆژێن بێت كە بە تەواوی لە
هەناوی كۆڵەكە گوتارە ڕەمزییەكاندا بونیادڕێژی كرابێت ،هەر سیستەمێكی
ئایدۆلۆژی لە ناوكی خۆیدا هەمیشە لە بن و بێخەوە بێسەنتەر و نوقسان
و ناتەواوە .هیچ پۆڵێنبەندییەكی ئایدۆلۆژیی كامڵ و پتەو بوونی نییە،
هەمیشە شتێكی كەمە .ڕوانگەیەكی لەم جۆرە ،زەروورەتێكی گرنگی هەیە
بۆ شیتەڵكردنی ئایدۆلۆژیا .یەكەم ،هاوتای چەمكی «سوبێكتی نوقسانی»
تێڕوانینە بۆ ئایدۆلۆژیا وەك خەیاڵخولقینی و فەنتازیایەكی كۆمەاڵیەتی ،وەك
هەوڵێك بۆ «پینەكردن و تەقەڵ لێدان»ـی ئەو درزەی كە لەم نوقسانییەوە
درووستبووە .بەم پێیە كاركردی سەرەكیی ئایدۆلۆژیا بریتییە لە درووستكردنی
سیناریۆیەكی خەیاڵخولقێن كە لە ژنان و پیاواندا ئەو وەهمە درووستبكات،
كە دەتوانن دۆخی تایبەتیی كۆمەاڵیەتیی خۆیان بەبێ هیچ درزێك ڕێك
بخەن .بەكورتییەكەی :ئایدۆلۆژیا وێنەیەكی ئایدیاڵی و وەهمیی «كۆمەڵگە»
دەداتە دەستەوە ،كە لە واقیعدا بوونی نییە .بە وتەی ژیژەك« ،فەنتازیا»
لە بنەڕەتدا سیناریۆیەكە پانتاییە بەتاڵە مەحاڵە بونیادییەكە پڕ دەكاتەوە،
پەردەیەكی نمایشییە كە سەرەوەی چاڵێك دادەپۆشێت».
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دووەم ،هەوڵدان بۆ تێكدانی نەزمی ئەم پانتاییە خەیاڵییە كۆمەاڵیەتییە،
بەم پێشەكییە ،دەبێت غایەت و ئامانجێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی بێت ،ئەم
جۆرە بنیاتنانەوەیە بەشێكە لە ئەركە سەرەكییەكانی ڕەخنەكردنی ئایدۆلۆژیا.
ڕەخنەی كۆمەاڵیەتی ئەو ئەركەی لەسەرە كە نوقسانیی زاتیی سوبێكت
تیۆریزە بكات و ئەو ملمالنێیە ئاشكرا بكات ،كە سیناریۆی خەیاڵپاڵوانەی
ئایدۆلۆژیا پەردەی دەخاتە سەر-ژیژەك ئەم جۆرە ڕەخنەكردنەی ئایدۆلۆژیا
ناودەنێت «تێپەڕین لە فەنتازیای كۆمەاڵیەتی» ،واتە هەڵتەكاندنی بن و
بێخی ئەم سیناریۆیە و تێپەڕاندنی.
یەكێك لە نمونەكانی جێگۆڕكێی ملمالنێی بنەڕەتی لە بەرهەمەكانی
ژیژەكدا ،بریتییە لە دیاردەی دژەجولەكەیی .بەپێی بۆچوونەكانی ژیژەك،
دژەجولەكەیی لە ڕێگەی وەرگرتنی خەسڵەتی دووقاتی ڕەمزیی دالە
شلەكانەوە لە ڕووخساری كەسی جولەكەدا درووستدەبێت-وەرگرتنی
خەسڵەتی دووقات یان فرەهۆكاری ،زاراوەیەكە كە ئاڵتۆسێر بەكاریدەهێنێت
بۆ وەسفی كاریگەریی ئەو ناكۆكییانەی كە لە هەر كردەیەكی پێكهێنەری
پێكهاتنە كۆمەاڵیەتییەكاندا هەیە ،لەسەر كۆی ئەو پێكهاتنە(.)formation
هەر پێكهاتنێكی كۆمەاڵیەتی لە ڕیزێك كردار و پراكتیزە درووستدەبێت،
كە هەریەكەیان لە هەناوی خۆیدا كۆمەڵێك ناكۆكیی هەیە»تناقچ» ،ئەم
ناكۆكییانە كاریگەری دەخەنە سەر پێكهاتنی كۆتایی وەك گشتێك»كل» ،یان
وەك دەوترێت خەسڵەت وەردەگرن و بە پێچەوانەشەوە پێكهاتنی كۆتایی
كاریگەری دەخاتە سەر هەر پراكتیزە و ناكۆكییەك .بە بۆچوونی ئاڵتۆسێر،
مۆدێلی دەسەاڵت»سوڵتە» و ملكەچی ،دژب��وون��ەوە و دژنەبوونەوەی
ناكۆكییەكان لە بونیادی زاڵی هەر قۆناغێكی مێژووییدا بەمجۆرە دەست
نیشاندەكرێت .ملمالنێی بنەڕەتیی پانتایی كۆمەاڵیەتی ،كە بونیادی خۆی لە
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ڕەوتی جێگۆڕكێی نەستەوە وەردەگرێت ،سەرلەنوێ بە دەوری هەڕەشەی
گریمانەیی و وەهمیی كەسی جولەكەدا پێكدێت و ،بەم جۆرە مەحاڵبوونی
خودی «كۆمەڵگە» دەشارێتەوە .ئەم جێگۆڕكێ و گواستنەوەیەی ملمالنێی
بنەڕەتی بۆ ڕووخساری جولەكە لە قۆناغەكانی دواتردا بەهۆی ڕەوتێكی
لیبیدۆییەوە ،كەڵەكە و چڕ دەبێتەوە .لە دیدی ژیژەكەوە ،ئەم كەڵەكەبوونانە
(واتە چڕبوونەوە و كەڵەكەبوونی هەموو شتە خراپەكان لە ڕووخساری
جولەكەدا) لە گۆشە جیاوازەكان و پێچ و پلوچە جۆراوجۆرەكاندا كاردەكات،
وەكو ملمالنێی ئابوری (جولەكە لە كەوڵی مشەخۆرێكی سودخواز و
پارەپەرستی كۆمەڵگەدا) ،ملمالنێی كۆمەاڵیەتی(جولەكە وەكو كەسێك كە لە
پاشەملەدا خەریكی پالنڕێژییە بۆ زاڵبوون بەسەر جیهاندا) ،ملمالنێی سێكسی
(مەیلی سێكسی الی جولەكە دۆخێكی ئاژەڵيی یان فاسدی هەیە) و هتد.
ڕووخساری جولەكە لەو ڕووەوە بۆ ژی��ژەك گرنگە كە یەكێكە لە
حاڵەتە دیاریكراوەكانی پینەكردنی ملمالنێی كۆمەاڵیەتی ،كە لە پانتایی
ئایدۆلۆژییانەدا ڕوودەدات .جولەكەكان لە مۆدێرنەدا وەكو شتێكی تر
یان لەدەرەوەی ئێمەوە دەناسرێن و بەم جۆرە وەك هێزێكی وێرانكەر
باسدەكرێن ،كە گەر نەبوونایە ،ئەوا كۆمەڵگە دەگەیشتە هارمۆنییەتی
ت��ەواو .ژی��ژەك ئەم هێڵە ئەرگۆمێنتكارییە سەبارەت بە خوێندنەوەی
سەرهەڵدانەوەی دژەجولەكەیی پەرە پێدەدات لە ئەوروپای خۆرهەاڵتی
دەیەی 1990دا .لێرەدا ،بەپێی باسەكەی ژیژەك ،ڕقهاتنەوە لە جولەكەكان،
كە لە كەوڵی پۆپۆلیزمی ناسیۆنالیستیی واڵتەكانی ئەوروپای خۆرهەاڵتدا
دەركەوتۆتەوە ،لە ئەزموونی سوبێكتەكاندا وەك جۆرە «دزی»یەكی فەنتازی
«ژویسانس» و «چێژ» خۆی دەردەخات ،وەك بڵێی كەسێك هەیە و توانای
چێژوەرگرتنی لێ دزیوین ،ڕووخسارێكی فەنتازی كە چێژەكەمان دەدزێت.
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بەپێی شیكردنەوەكەی ژیژەك :ئەم ڕفاندنەی چێژ لە خەیاڵی سوبێكتەكاندا،
لەو شوێنەوە ئازاردەر و بەرگە نەگیراوە كە «مەحاڵبوون»ی چێژوەرگرتنی
پیشانی خودی كەسەكە دەدات��ەوە ،سوبێكت ئەوەی بیردەكەوێتەوە كە
مەحاڵە بگاتە دۆخی ژویسانس .بەم شێوەیە ،ڕقهاتنەوە لە ئەویتر جۆرە
بێزاری و ڕقێكە لە خۆت ،بە پێچەوانەی فەن و فێڵی بنچینەیی ئایدۆلۆژیا
ڕەگەزپەرستییەكانەوە ،بۆیە ڕووخساری جولەكە بەرجەستەبوونێكی تایبەتی
ملمالنێیەكی بنچینەییە ،هەستی شكستهێنان لە بەخۆبووندا ،ناكامی لە
بەخۆبووندا ،هەوڵێك بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەو دزییە فەنتازییەی كە
سوبێكتەكان دووچاری كەموكورتی و نوقسانی دەكاتەوە.
ژیژەك لە كارە فەلسوفییەكانی ئەم دواییەی خۆیدا ،دەچێتەوە بە
دوای چەمكی سوبژەكتیڤیتەی دیكارتیدا(سوبێكتایەتی) ،ئەویش بەشێوەیەكی
پرسیار وروژێنەر و سەرنجڕاكێش .بە وت��ەی ژی��ژەك ،ڕەتكردنەوەی
سوبێكتی دیكارتيی ،ت��ەوەری فەلسەفەی «ڕادی��ك��اڵ»ە لە سەردەمی
خۆماندا .پاش-بونیادگەرەكان و پۆستمۆدێرنەكان و هەڵوەشانەوەگەراكان
و فیمینیستەكان :هەموو لەوەدا كۆكن ،كە پشت بكەنە میراتی دیكارت.
بەاڵم ژیژەك لەو بڕوایەدایە كە سیاسەتی ڕادیكاڵ پێویستی بە«مانیفێستێكی
فەلسەفییە دەرب��ارەی سوبژەكتیڤیتەی دیكارتی» .ژی��ژەك لە سەرەتای
كتێبی سوبێكتی ختوكاویدا دەنوسێت«:ئامانجەكە گەڕانەوە نییە بۆ ئەو
شێوازەیكۆجیتۆكە»من بیردەكەمەوە» كە بەسەر بیركردنەوەی مۆدێرندا زاڵ
بووە-واتە سوبێكتی بیركەرەوەی خودشەفاف ،-بەڵكو ڕووناك كردنەوەی
ڕوویەكی تر و فەرامۆشكراوێتی ،ڕووناك كردنەوەی ناوكی ئەو زیادە
نەناسراو و فەرامۆشكراوەی كۆجیتۆكە»من بیردەكەمەوە»ی دیكارت،
كە هیچ نزیكایەتییەكی نییە لەگەڵ وێنەی خەیاڵی و ئارامبەخشی خودە
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شەفافەكەدا»« .سوبێكتی ختوكاوی»ـی ژیژەك پەیوەندیی فەلسەفە بە
سیاسەتی ڕزگاركەرەوە دەپشكنێت .ئەم كتێبەی ژیژەك گەڕانێكی قووڵە بەناو
مێژووی ڕۆشنبیری و فیكردا ،گەڕانێك كە ڕەخنەی قەشەنگ و سەرنجڕاكێش
لە چەمكە هاوچەرخەكان دەگرێت ،سەبارەت بە سوبێكت .لە هەوڵدانی
هایدگەرەوە بیگرە سەبارەت بە پێچكردنەوە بە دەوری سوبژەكتیڤیتەدا و
پەالماردانی كتوپڕ بۆ سەری ،هەروەها بە ناوەندێتی {بە یارمەتی میدیۆم}
ـی ڕەخنەكردنی سیاسەتی پاش-ئاڵتۆسێری بیرمەندەكانی وەك ئاتین بالیبار
و ئاالن بادیۆ و ژاك ڕانسێر تا دەگاتە گریمانەی »كۆمەڵگەی ڕیسك»ـی
ئەنتۆنی گیدنز و ئۆلریش بیك .ئەم مێژووە وردەی چەمكی سوبژەكتیڤیتە
لە شەرحە وردەكەی ژیژەكدا وەك قۆناغەكانی تەقینەوەی شیكردنەوەی
دەروون خراوەتەڕوو ،هاوكات ژیژەك بیر لە زیندووكردنەوەی ئاواتە پڕ
جۆش و خرۆش و شاراوەكانی خۆیشی دەكاتەوە سەبارەت بە فەلسەفە.
ژیژەك پێیوایە كە لە بارودۆخی پاش مۆدێرنەدا ئێمە لە فەزایەكی
«پاش-سیاسی»دا دەژین .پاش-سیاسەت بە مانای مردنی سیاسەت نییە .بە
پێچەوانەوە سیاسەت لە سەردەمی ئێمەدا سەرتاپا {سیاسەتێكی} ئایدۆلۆژییە.
ژیژەك پێیوایە ،سەرباری ڕووخانی كۆمۆنیزم و پەرەسەندنی ئەو وەهمەی
كە كۆمەڵگە سەرمایەدارە پێشكەوتووەكان نائایدۆلۆژیین ،ئەوا جیهانگیری
پرۆسەی فریودەرانە و زیانبەخشانەی داگیركردنە ناوەكیی سوبێكتەكانی
خستۆتەگەڕ ،پرۆسەیەك كە دزەی كردۆتە ناو قواڵیی بوونمان و شاراوەترین
سوچەكانی لیبیدیۆییمانەوە .بەبڕوای ژیژەك ،كەلتوری پۆستمۆدێرن ،سست
و ژاكاو و مردەڵەیە .بەتەنیشت گۆڕانكارییەكانی تەكنۆلۆژیا و پەیوەندی و
كۆمیونیكاسیۆنەوە ،ئیدی كاركردی خود و كۆمەڵگە ،بۆتە دیلی تەقینەوەی
نیشانەكان و هێماكان و دەاللەتەكان .لە دیدی ژیژەكەوە« ،خود» بە دەوری
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تەوەری «فیتیش»ـی سستیی سیاسیدا درووست بووە« :دەزانم ئەو كارەی
كە دەیكەم هیچ مانایەكی نییە ،بەاڵم سەرەڕای ئەمانەش هەر درێژەی
پێدەدەم».
.3ژیژەك  -الكان و درووستبوونی سوبێكت
تیۆرەكەی الكان سەبارەت بە پرۆسەی درووستبوونی شوناس و پێكهاتنی
سوبێكت ،لەسەر بنەمای سێ چەمكی بنچینەیی درووس��ت دەبێت كە
گوزارشتن لە سێ ڕووك��اری بنەڕەتیی خودی مرۆڤ :ڕەمزی ،خەیاڵی،
ڕیاڵستى.
پانتایی ڕەمزی ئاماژەیە بۆ پانتایی زمان و بە دیاریكراوییش بریتیە
لە پانتایی دەاللەت و كاركردی دالەكان .پانتایی خەیاڵی كۆمەڵەیەكە ،كە
لەسەر پەیوەندیی بەالڕێداچووی «خۆ» لەگەڵ جیهاندا درووست بووە كە
بنەماكەی بریتییە لە وێنە .الكان بۆ شیكردنەوەی ستراكتۆرەكەی ،باس لە
قۆناغی «ئاوێنە» دەكات .مناڵ بۆ یەكەم جار لە قۆناغی ئاوێنەدا دەتوانێت
وێنەكەی خۆی لە ئاوێنەدا بناسێتەوە و وەكو «من»ێك درك بە خۆی بكات.
دۆزینەوەی «من» هاوشانە لەگەڵ جۆرە هەستێكی خۆبەگەورەزانیندا ،یان
بە دەربڕینێكی درووستتر «پارانۆیا» كە دەبێتە ناوكی بنەڕەتیی پانتایی
خەیاڵیی خود .دوای ئەمەیە كە مرۆڤ دەبێتە خاوەنی زمانی قسەكردن
و پێ دەخاتە ناو پانتایی ڕەمزییەوە .دیوێكی بنچینەیی تری مرۆڤ كە لە
قاموسی الكاندا پێی دەوترێت ڕیاڵ ،ئاسۆ و سنوری واقیعە تایبەتەكەی
دەستنیشاندەكات ،چونكە ڕیاڵ لە دەرەوەی سنوری ڕەمزییەوە دەمێنێتەوە،
چونكە ناونانرێت .لەڕاستیدا ڕیاڵ شتێكی نەگۆڕە و لەو ڕەگەزانە پێكهاتووە
كە هەرگیز ناتوانین دۆخێكی ڕەمزی (كەالمی و زمانی)یان پێ بدەین.
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الكان بە شێوەیەكی دیاریكراو ،ئاماژە بۆ كابوسەكان و زەربە ڕۆحی و
دەروونییەكان دەكات .الكان بۆ دەربڕینی پەیوەندیی ئەم سێ پانتاییە ،سود
لە ئەندازەی پێگەیی ( ) positionوەردەگرێت و باس لە سێ ئەڵقەكەی
گرێی برۆمەیی دەكات»:زنجیرەیەك كە لە سێ ئەڵقە پێكهاتووە ،بە جۆرێك
كە گەر یەكێك لەو ئەڵقانە جیابكەینەوە ئەوا دوو ئەڵقەكەی تر لێكدەترازێن
و پێكەوەیی خۆیان لەدەستدەدەن».
ژیژەك بە پەیڕەوی لە الكان ،باس لە دڵەڕاوكێ و ئارەزوو (هەروەها چەند
پرۆسەیەكی هاوشێوەش كە لە سنوری شتە نەبینراوەكاندایە) دەكات كە نەك
تەنیا زادەی مانان ،بەڵكو ڕێپیشاندەری كارەكانی مرۆڤن لە درووستبوونی
واقیعدا .جێی باسە كە دەبێت لە قاموسی الكاندا ئەم دوو چەمكە جیا
بكەینەوە :واقیع (كە لە درێژەی پرۆسە ڕەمزییەكاندا درووستدەبێت) ،ڕیاڵ
(شتێكی نەگۆڕ و نەڕەمزێنراو كە سنورەكانی واقیع دیاریدەكات).
پانتایی ڕەمزی (هەر بۆ نموونە :نەزمی كۆمەاڵیەتی كە لە هەناوی
سیستەمی دەاللەتەوە دێتەدەر و دروست دەبێت) .بەپێی زاراوەكانی
الكان ،ئەوی تری گەورەشی پێدەوترێت ،چونكە ئەوە ئەوی تری گەورەیە،
كە نەزمی ڕەمزی ڕێكدەخات و جڵەوەكەی دەگرێتەدەست و خۆیشی
لە دەرەوەی ئەم نەزمەوە دەمێنێتەوە ،هەر بەم پێیە گشتەكی»كلی»
خۆی لە بەشەكی»جزئی»دا ئاشكرادەكات :گشتەكی ،خۆی لە سەمپتۆمدا
دەردەخات-سەمپتۆم لە وشەی سۆمپتۆمای یۆنانییەوە هاتووە كە بە مانای
بەخت و ڕێكەوت دێت و لە فرمانی سۆمپیتۆوە وەرگیراوە كە خۆی
دەاللەت لە قەومانی ڕووداوێك ،یان هاتنەخوارەوەی بەاڵیەك دەكات بۆ
سەر كەسێك .سەمپتۆم لە پزیشكی و بەتایبەت دەروونشیكاریدا ڕاپۆرتێكی
زەینی ،یاخود سوبژەكتیڤە ،هەستێكە كە نەخۆش ئەزموونی دەكات و گۆی
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دەكات و بە «ئاماژە» دادەنرێت .لەم ڕووەوە ،خاڵی بەرامبەر و پێچەوانەی
نیشانەیە كە شایەتییەكی ئۆبژەكتیڤە بۆ هەبوونی نەخۆشی یان تێكچوونێك
لە نەخۆشەكەدا{ .لە كوردیدا بۆ سەمپتۆم ،نیشانەی نەخۆشی دادەنێین و
بۆ نیشانە-sign-ش هەر نیشانە} ،بۆ نمونە ،دەتوانین ماندووێتی و ئێش و
ئازار و هێڵنج بە «ئاماژە» دابنێین ،هاوكات بەرزبوونەوەی فشاری خوێن
یان نائاسایی بوونەوەی ڕووكاری تۆڕی چاو نیشانەیەكی پزیشكییە ،كە لە
ماهیەتی نەخۆشییەكە ئاگادارمان دەكاتەوە .وەك باسمانكرد ،بە بڕوای
ژیژەك ،گشتەكی لە بەشەكیدا خۆی دەردەخات ،وەك چۆن هەڵەیەكی
زمانی»لە دەم دەرچوون» لە دیدی فرۆیدەوە ،حەقیقەتێك ئاشكرا دەكات.
پێشتریش باسكرا كە نەست لە دیدی الكانەوە ،كۆگای غەریزە حەیوانیە
پەتییەكان نییە ،پانتاییەك نییە كە بونیاد و پێكهاتە و قاموسی نەبێت،
بەڵكو وەك سرووشتی خۆی پەیوەستە بە یاساوە و بینایەكی وەك زمانی
قسەكردنی هەیە و ئەمانەش بەو مانایە دێن كە سنورداری و كەموكورتی
یەكێكە لە پێویستییە زاتییەكانی نەستمان ،وەكچۆن هەبوونی ئارەزووەكانیش
بەبێ قەدەغەكاری مەحاڵە هەبێت ،بەاڵم نەست لە دوو هێڵەوە خۆی
لەگەڵ ئارەزوودا دەگونجێنێت ،واتە نەست ئارەزووی دوو الیەن دەكات:
یەكەم ،الیەنی»ئایدیاڵ و خوازراو» واتە ئۆبێكتەكانی ئارەزوو ،پاشانیش
الیەنی خۆی ،واتە میكانیزمی ئارەزوو لە خۆیدا .الكان بۆ ڕوونكردنەوەی
ئەم جیاكارییە ،جیاوازی دەخاتە نێوان ئامانجی ئارەزوو( )goalو مەبەستی
ئ���ارەزووەوە( .)aimالكان گرنگییەكی زیاتر دەدات��ە پاڵ ڕووی دووەمی
ئارەزووكردن :لەڕاستیدا ئامانجی ئ��ارەزوو هیچ نییە جگە لە پرۆسەی
ئارەزوو خۆی ،ئەمە لە كاتێكدا كە لە هێڵی دووەم��دا -واتە مەبەستی
ئارەزوو -زەینی {سوبێكت} سەرنج دەخاتە سەر بابەتی ئارەزوو .بەگشتی
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ئۆبێكتەكان ئیحتیمالی و كتوپڕە و بۆ ئەوەی ببنە جێی خواستی ئێمە(واتە
ببنە ئۆبێكتی ئارەزوومان)ئەوا دەبێت لە پانتایی ڕەمزیدا جێیەك بۆ خۆیان
دەستەبەر بكەن .بە دەربڕینێكی تر ،ئەوە پانتایی ڕەمزییە كە دەست نیشانی
دەكات ئارەزوو پەیوەست دەبێت بە چییەوە .گەرچی ئۆبێكتەكان دەتوانن
چێژێكی كاتیمان بدەنێ ،ئەم چێژە خۆی پاشماوە و زی��ادەی پرۆسەی
بەڕەمزیكردنە ،واتە لە سنوری ژویسانس و ڕیاڵدا جێی خۆی دەگرێت.
ئەم ئۆبێكتانە «نیشانەی نەخۆشی»ـی بوونی مرۆڤ پێكدێنن ،بەاڵم دەشێت
هاوكات ببنەوە بە دژی :ببنەوە بە فیتیشی{شێوە بت} .ژیژەك وەك كۆپیی
نیشانەی نەخۆشی سەیری فیتیش دەكات ،فیتیش وەك جۆرە ژیانێكی ساختە
و درۆیینە كار دەكات ،كۆی ژیانمان بە جۆرێك بنیات دەنێت كە جگە لە
پاراستن و هێشتنەوەی فیتیش هیچ ئامانجێكی تری نەبێت :فیتیش بریتییە
لەو بەرجەستەبوونە درۆیینەیەی كە توانامان دەداتێ بەرگەی ئەو حەقیقەتە
بگرین كە بەرگەناگیرێت و لە تەحەممول بەدەرە .ئەمە ڕیاڵ خۆیەتی
(بە مانا الكانییەكەی) ،ئۆبێكتێكی تەریك و الكەوتە(واتە ئۆبێكتی بچوكی
الكانی )object petit a:كە ئامادەییە سەرنجڕاكێش و پڕ ماناكەی مانەوەی
نەزمی كۆمەاڵیەتی مسۆگەر دەكات(واتە ڕیاڵی بونیادی) ،ئەم ڕیاڵـە ئەو
توانایە دەداتە مرۆڤ تاكو مەودای خۆی لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەدا بپارێزێت:
ئۆبێكتێك كە هیچ پێگەیەكی دیاریكراوی لە هەناوی واقیعدا نییە ،ئۆبێكتێك
كە ناتوانرێت ناوبنرێت و بە هەر جۆرێك بڕەمزێنرێت-ئەو كارەی كە
پاڵەوانەكەی فیلمی نمایشی ترۆمەن ،بەرهەمی پیتەر وییەر دەیكات :ئەو،
ڕووخساری مەعشوقەكەی خۆی بە هۆی پێكەوەنان و كۆالژكردنی لەتە
وێنەكانی گۆڤارەكانەوە دروستدەكات و دەیخاتە ناو واقیعەوە و بەم جۆرە
مەودای خۆی دەپارێزێت لە ڕۆتین و ژیانی ڕۆژان��ە .مەبەستی ژیژەك
121

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

ئەوەیە دەبێت هەر بونیادێكی ڕەمزی هەڵگری كۆمەڵێك ڕەگەز بێت
كە مەحاڵبوونەكەی بەرجەستە بكات و ئەو{مەحاڵبوون}ەیە ،كە وادەكات
ڕەمزی درووستببێت .ئەم ڕەگەزە لە چركەیەكدا مەحاڵە و (لە ڕووی
كاریگەرییشەوە) ڕیاڵە .لەالیەكی ترەوە ،نیشانەی نەخۆشیمان هەیە كە
بەناچاری گەڕانەوەی حەقیقەتی چەپێنراوە لە شێواز و كەوڵێكی جیاوازدا.
ژی��ژەك ئەم ئۆبێكتە بچوكە بە هەمان «مەك گافێن»ی هیچكۆكی
دەزانێت{مەك گافێن لە سینەمای هیچكۆكدا بریتییە لەو سەرەداو و ئۆبێكتە
بێ بایەخەی كە فیلمێك دەباتە پێشەوەو دواتریش یان هەر نایدۆزینەوە یان
بیرمان دەچێتەوە ،بیانوویەكی بەتاڵ و هاوكات گرنگیشە .و} .لە object
petit aدا « »aنوێنەری (autreواتە ئەوی تر)ـە .دەتوانین ئەم  aناوبنێین
ئەوی تری بچوكa .لە قاموسی الكاندا بەرامبەرە بە (من)ـی مناڵ كە لە
قۆناغی ئاوێنەییدا دوای دۆزینەوەی وێنەی خۆی دێتەدی .یەكەمین ئۆبێكتی
دەرەكیی ئارەزوو ،وێنەی مناڵ خۆیەتی و ئەم وێنەیەش دەبێتە سەرچاوەی
نەرجسیەت ،نەرجسیەتی سەرەتایی .لە درێژەدا ئەم نەرجسیەتە دەبێتە
هۆی ئەوەی كە ئارەزووی كەسەكە بۆ ئەوانی تر ،شێوەیەكی پێچەوانەی
ئ��ارەزوو بێت بۆ خۆی .الكان لە دەی��ەی 1950دا ،وێنەی مناڵ و ئەو
كەسانەشی كە لە ژێر كاریگەریی گشتاندنی ئەو وێنەیەدا پەیوەست دەبن بە
ئارەزووی كەسەكەوە ،ناودەنێت .object petit a
لە دەیەی 1960دا ،الكان جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە ،كە ئۆبێكتی
ئارەزوو لەبنەڕەتەوە بوونێكی لەدەستچوو و نوقسانی هەیە و تەنانەت پێش
هەبوون و ئامادەبوونیش هەر لەدەستچووە .لەڕاستیدا ئۆبێكتی ئارەزوو
بەرهەمی ڕووبەڕووبوونەوەی سوبێكت و ئەوی ترە .ئۆبێكتی ئارەزوو
هەم كۆكردنەوەی سوبێكت و ئەوی ترە و هەم دەركردنیشیانە لە یەكتری.
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بەم پێیە ،ئۆبێكتی بچوك بە هۆكاری سەرەكیی ئارەزوو دادەنێت ،واتە
سوبێكت بوونی خۆی بە قەرزاری ئۆبێكتی بچوك دەزانێت و ،درزی ناوەكی
و حاشاهەڵنەگری ناو سوبێكت دەرەنجامی ئارەزووكردنی سوبێكتە بۆ»،»a
كەواتە ئۆبێكتی بچوك ،هۆكار و بیانووی سەرەكیی ئارەزووە لە مرۆڤدا،
ئەمە لە كاتێكدا كە خۆی بوونێكی وەهمی هەیە .چونكە سوبێكت بەردەوام
دووچاری ئەو وەهم و خەیااڵتەیە ،كە ئۆبێكتە خوازراوەكەی ئاەرزووی لە
دەستدایە و بەدەستدەهێنێت.
لە سەرەتای دەیەی 1970دا ،الكان بە كۆمەكی چەمكی بەهای زیادەی
ماركس و كاركردەكەی لە سیستەمی سەرمایەداریدا ،ئۆبێكتی بچوكی » »aبە
هەمان چێژی زیادە دەزانێت .چێژوەرگرتن لە هیچ(بەو پێیەی كە ئۆبێكتی
ئارەزوومان بوونێكی نوقسان و لەدەستچووی هەیە) :هیچ لە ژیانی سوبێكتدا
هەڵدەئاوسێت ،لە شێوەی زیادەیەكدا كە سوبێكت ناچاردەبێت بۆ هەمیشە
بیكاتە كۆڵەكە و تەوەری ژیانی خۆی ،واتە جگە لەوە بیر لە هیچ نەكاتەوە
و ئارەزووی هیچی تر نەكات .سەرەنجام ،الكان ئۆبێكتی بچوك بەو گرێ
برۆمەییە دادەنێت كە هەر سێ جەمسەرەكەی سوبێكت وەك سێ ئەڵقەی
پێكەوەبەستراوی زنجیرێك پێكەوە دەبەستێتەوە.
بەاڵم ژیژەك ،ئەم شەرحە ئاڵۆزە بە كۆمەكی «مەك گافین»ی هیچكۆكی باس
دەكات .مەك گافین پێشزەمینەیەكی داستانییە كە كارەكتەرەكانی چیرۆكەكە پاڵ
پێوە دەنێت و كارەكە دەباتە پێشەوە .مەك گافین زۆرجار شتێك یان بابەتێكە
كارەكتەرەكانی چیرۆكەكە بێ چەندوچون بایەخەكەی پشتڕاست دەكەنەوە و
لە دیدی بەرامبەرەوە(واتە بینەری فیلم یان خوێنەری پیرۆكەكە) نابێتە جێی
سەرنج .هیچكۆك لە ساڵی 1966دا ،لە گفتۆكەیدا لەگەڵ فرانسوا ترۆفۆدا
زاراوەی مەك گافین لە شێوەی چیرۆكێكی تەنزئامێزدا باس دەكات:
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ڕەنگە مەك گافین ناوێكی سكۆتلەندی بێت ،لە چیرۆكێكەوە وەرگیرابێت
سەبارەت بە دوو موسافیر لە شەمەندەفەرێكدا .یەكێك لە موسافیرەكان لەوی
تریان دەپرسێت :ئەو پاكەتە چیە بەسەر باوەڵەكەوە؟ ئەوی تریشیان وەاڵم
دەداتەوە :ئۆی ،ئەوە مەك گافینێكە .یەكەمەكەیان دەپرسێت :ئەی مەك
گافین چیە؟ ئەوی تریان دەڵێت :مەك گافین ئامێرێكە بۆ خستنەدوای شێر
لە چیاكانی سكۆتلەندادا .یەكەمەكەیان ناڕەزایی دەردەبڕێت كە :چیاكانی
مەك گافین شێری هەر تیا نییە .یەكەمەكەیان وەاڵمدەداتەوە«:ئۆكەی،
كەواتە ئەوە مەك گافین نییە» .ئۆكەی ،خۆ بینیتان مەك گافین لە بنەڕەتدا
هیچ نییە...
ژیژەك دەڵێت» :مەك گافین هەر هەمان  object petit aە و هیچی تر:
نوقسانی و نەبوون .پاشماوە و زیادەكەی ڕیاڵ كە ڕەوتی ڕەمزیی تەئویل و
تەفسیر دەخاتە گەڕ ،چاڵێك لەناو نەزمی ڕەمزیدا(وەك فەزایەكی بەتاڵ لە
ناوەڕاستی ئەڵقەی برۆمەییدا) ،ڕواڵەتێكی پەتی كە دەبێت شەرحی بكەیت،
تەفسیری بكەیت...
 .4ژیژەك :شەرح و پەرەپێدانی سێ پانتاییە الكانییەكە:
«پەرستگای پیرۆز ،وەك ئەوەی كە فیلۆن تێیگەیشتبوو ،نموونە یان
نەخشەیەكی بچوكی هەموو جیهانە لە قاڵبی بینایەكی میعماریدا ،بێگومان
پەرستگا جیهانێكی بچوكە لە بەرامبەر جیهانی گەورەدا».
ڕیاڵ :لێرەدا ڕیاڵ وشەیەكی تاڕادەیەك تەمومژاوی و نهێنیئامێزە و نابێت
بە هاومانای واقیعی بزانین ،چونكە واقیع بە شێوەیەكی ڕەمزی(لە هەناوی
زمان و كەلتوردا) درووستدەبێت .ئەمە لە كاتێكدا كە ڕیاڵ ناوكێكی ڕەق
و سەختە :تراوما یان زەربەیەكی بیرنەچووەوەیە ،كە ملكەچی رەمزاندن
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نابێت ،واتە لە قاڵبی وشەدا دەرنابڕدرێت .ڕیاڵ هیچ جۆرە بوونێكی
بەرهەمدار و ئەزموونداری نییە .تەنیا لە قاڵبی شتێكی قەدەغەكراودا بوونی
هەیە ،شتێكی داخراو .وەكچۆن لە سیفری دەرچوونی پەیمانی كۆنیشدا
دەخوێنینەوە« :تەختی ڕەحمەت بخە سەر تابوت و ئەو شایەتییەشی كە بە
تۆی دێنم بیخە ناو تابوتەكەوە»(دەرچوون ،بابی  ،25ئایەتی .)21
ناكرێت هەرچی لە واقیعدا بوونی هەیە ،بتوانین وەكو ئەفسانە و
چیرۆك ئاشكرای بكەین و پەردە لەسەر نهێنییەكەی هەڵبدەینەوە؛ تەنیا
دەتوانین لەگەڵ ئەو هەموو شتەدا وەه��ا بكەین-شتە تەمومژاوی و
نەزانراوەكان -كە پەیوەستن بە ملمالنێی كۆمەاڵیەتی و ژیان و مەرگ و
مەیلی سێكسییەوە .گەر دەمانەوێت ئەم شتانە بڕەمزێنین ،ئەوا پێویستە
توانای بەرگەگرتنیشیانمان هەبێت .ڕیاڵ بریتی نییە لە جۆرە واقیعێكی
نوستوو لەپشت واقیعەوە ،بەڵكو بۆشایی ،یان كۆمەڵێك فەزای بەتاڵی ناو
واقیعە ،كە ناكامڵ و نایەكانگیری دەكات .ڕیاڵ ،پەردەی نمایش و وەهم و
خەیاڵە بە وتەی پێشینانمان{باپیرانی فارسمان} ،پەردەی وەهم و خەیااڵت،
پەردەیەك كە تێگەیشتنمان بۆ واقیع پێچاوپێچ و چەوت و خێچ دەكاتەوە.
ئەمە ئەو پەردەیەیە كە لە كتێبی پیرۆزدا باس كراوە .دیسان لە سیفری
دەرچووندا دەخوێنینەوە« :هەروەها پەردەیەك بۆ دەروازەی خێمەكە لە
كەوە و ئەرخەوانی و سورو كەتانی ناسكی چنراو ،لە سەنعەتی نەخش و
نیگار دروستبكە»(دەرچوون ،بابی  .)26سیانەی ڕەمزی/خەیاڵی/ڕیاڵ خۆی لە
هەناوی دانە بە دانەی پانتاییەكاندا بەرهەمدێنێتەوە .ڕیاڵ خۆی هەڵگری
سێ ڕووكار یان سێ پانتایی وجودییە:
• ڕیاڵی ڕەمزی :دالێك كە گەڕێنراوەتەوە بۆ ڕێسا و دیسپلینێكی
بێمانا(وەك چۆن لە فیزیای كوانتۆمدا دەیبینین ،كە ه��ەروەك هەموو
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لقەكانی زانست چنگ لە ڕیاڵ گیردەكات ،بەاڵم هیچ كارێك ناكات جگە
لە بەرهەمهێنانی ئەو چەمكانەی كە لەوپەڕی قورسیدا تا سنوری تەمومژ و
بێمانایی دەڕۆن).
• ڕیاڵی ڕیاڵ :شتێكی ترسێنەر و جەرگبڕ ،كە لە فیلمە ترسناكەكاندا
مانای ترس و تۆقاندن دەگەیەنێت.
• ڕیاڵی خەیاڵی :شتێكی تەمومژاوی و دورەدەست كە وەك شوێنپێ
و شوێنەواری بااڵیی(  )the sublimeدزە دەكاتە ناو شتەكانەوەو پڕیاندەكات
لە خۆی .دەتوانین ئەم شێوازەی ڕیاڵ لە فیلمی قیروسیای لێ بكە(full
)montyدا بدۆزینەوە كە بەشێوەیەكی مەلموس چیرۆكی كۆمەڵێك پیاوە
لە شاری شفیڵد كە بە هۆی بێبازاڕیی پیشەسازیی پۆاڵوە بێكاردەبن و،
مادام كارێك پەیدا ناكەن ،ئیدی بڕیاردەدەن ستریپ -تیز بكەنە پیشەی
خۆیان(سەمای جامەریزان) ،سەمایەك كە بۆ شادی و خۆشوەختیی بینەران
ئەنجامی دەدەن .ئەم ڕووك��ارەی ڕیاڵ لە سەمای جامەریزانی پاڵەوانە
بێكارەكانی فیلمەكەدا دەردەكەوێت كە جلەكانیان بەتەواوی دادەكەنن،
بە دەربڕینێكی تر ،بە هۆی ئەم جوڵە زیادەیە و بەپێچەوانەی باوەوە
بەئاراستەی كەوتنی خۆویستانەدا ،شتێكی تر خۆی دەردەخات ،شتێك كە
پەیوەستە بە بااڵییەوە.
دەروونشیكاری ئەوەی فێركردووین ،كە نابێت واقیع(پۆستمۆدێرن)
وەك جۆرە حەكایەتێكی پەتی وەربگرین :ئەوەی كەسی سەردانكەری
دەروونشیكارە ،كە پێویستە ناوكی ڕەقی ڕیاڵ لە چیرۆكە تایبەتەكانی خۆیدا
بناسێتەوە و بەرگەی بگرێت و بیكاتە چیرۆك.
ڕەم��زی :چوونەناوەوە بۆ پانتایی ڕەم��زی لە فێربوونی زمانەوە
دەستپێدەكات ،ڕەمزی لەسەر پەیوەندیی دووالیەنە بەندە ،واتە هەر لە
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بنەڕەتەوە شتێكی پەیوەندیگەرایە .بەم جۆرە ،پاشا تەنیا بۆ ئەو كەسانە
پاشایە كە وەك ژێردەستە هەڵسوكەوتدەكەن .هاوكات ،هەمیشە جۆرە
مەودایەك لەگەڵ ڕیاڵدا دەپارێزرێت(مەگەر سەبارەت بە پارانۆیا كە جۆرە
وڕێنەیەكی درێژخایەنی سیستەماتیكیە) :نەك تەنیا ئەو سواڵكەرە شێتە كە
خۆی لێ بۆتە پاشا ،بەڵكو ئەو پاشایەشی كە هەر بەڕاست پێیوایە پاشایە
دیسان شێتە،چونكە بەفیعلی ئەمەی دواییان هیچ شتێكی بەدەستەوە نییە،
جگە لە فەرمانڕەوایی ڕەمزیی پاشایەتی{پاشا بەهۆی خەڵكەوە بۆتە پاشا،
بەهۆی میدیۆم و ناوەندێكەوە .پاشایەتی شتێك نییە لە زاتی مرۆڤ خۆیدا
بێت}.
*ڕەمزیی ڕیاڵ :دالێكە كە تا ئاستی هاوكێشەیەكی بێمانا هاتۆتە
خوارەوە.
*ڕەمزیی خەیاڵی :وەكو هێما یۆنگییەكان.
*ڕەمزیی ڕەمزی :وەكو وشە و قسە و زمان خۆی كە پڕە لە مانا.
شاشەی نمایش(كۆمپیوتەر) وەكو ئامرازێكی پەیوەندی لە قەڵغانی
كۆمپیوتەریدا :وەك میدیۆمێك یان جیاكەرەوەیەك كە دەمانگەڕێنێتەوە
بۆ جۆرە میدیۆمێكی ڕەمزیی پەیوەندی ،بۆ درزی نێوان ئەوەی كە قسە
دەكات و «پێگەی قسەكردنەكە خۆی» ،واتە (نازناو ناوی خۆمانە ،ئەدرەسی
ئیمەیڵ) .لەڕاستیدا من هەرگیز بەتەواوی وێك نایەمەوە لەگەڵ ناوی
دەاللەتدا ،ناتوانم خۆم ساختە بكەم یان دابهێنم ،ڕاستییەكە ئەوەیە كە
بوونی مەجازیی من بە دیوێكدا پێشوەخت لەگەڵ دەركەوتنی قەڵغانی
كۆمپیوتەریدا دامەزراوە.
لێرەدا م��رۆڤ ناچارە خۆی بگونجێنیت لەگەڵ ج��ۆرە نائەمنی و
نادڵنیاییەكدا ،نائەمنی و نادڵنیاییەك كە لە دونیای ساختەوێنە ()Simulacra
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سودفە و ڕێكەوتەكانی پۆستمۆدێرندا لەناو ناچێت .لێرەشدا وەك ژیانی
كۆمەاڵیەتی ،تۆڕە ڕەمزییەكان دوور لە ناوكەكانی ڕیاڵ دەكەونە گەڕ .بۆ
پرسیارەكەی ژیژەك وەاڵمێك هەیە كە لە ڕاستیدا لە پێچەوانەكردنەوەی
خودی پرسیارەكەوە دێت .كێشەكە ئەوە نییە كە دەتوانین لە ژیانەوە
چ شتێك سەبارەت بە سایپەرسپەیس{دونیای پەیوەندییە ئەنتەرنێتی
و كۆمپیوتەرییەكان} فێر دەبین ،پرسیارەكە ئەوەیە كە چ شتێك لە
سایپەرسپەیسەوە فێردەبین سەبارەت بە ژیان .ئەم پێچەوانەكردنەوانە بە
كەڵكی دەروونشیكاریی تیۆری دێت :دەرونشیكاریی تیۆری ،بەپێچەوانەی
دەروونشیكاری پراكتیكییەوە ،نایەوێت بەرهەمە هونەری{و فیكرییەكان}
شیتەڵ بكات و لەو شتانەش تێبگات كە جێی هەڕەشەن ،بەڵكو دەیەوێت
ڕوانگەیەكی نوێ بكاتەوە بۆ سەرنج خستنە سەر پانتایی شتە ئاساییەكان،
هەستی نامۆبوونی ژیانی ڕۆژانە سەرلەنوێ زیندوو بكاتەوە و لە ڕێگەی
بابەتی شیكردنەوەكەوە هەنگاوێك بەرەو فراوانكردنی تیۆرەكە بنێت.
تۆڕە ڕەمزییەكان هەمان واقیعی(كۆمەاڵیەتی)ئێمەن.
خەیاڵی :پانتایی خەیاڵی دەكەوێتە سەر هێڵی پەیوەندیی سوبێكت بە
خۆیەوە .خەیاڵی بریتییە لە هەمان نیگای ئەوی تر لە قۆناغی ئاوێنەییدا وەك
وتمان مناڵ بۆ یەكەم جار وێنەی خۆی تیادا دەبینێت ،لەڕاستیدا خەیاڵی
هەمان ناسینەوەی درۆیینەی وەهمییە ،كە الكان لە ڕستە بەناوبانگەكەی
ڕامبۆدا كورتی دەكاتەوە :من ئەوی ترم .پانتایی خەیاڵی هەمان فەنتازیای
بنەڕەتییە كە لە كۆنترۆڵی ئەزموونی دەروونیی ئێمە بەدەرە و پەردەیەكی
وەهم بەرزدەكاتەوە كە تیایدا ئۆبێكتەكانی ئارەزوومان پەیدادەكەین .لێرەشدا
دیسان دەتوانین خەیاڵی دابەش بكەین بۆ سێ جۆری ڕیاڵ و خەیاڵی و
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ڕەمزی :خەیاڵی كە جێی ڕیاڵ دەگرێتەوە و ئەو پەردە/وێنەیەی كە وەك
تەڵە ئیشدەكات و سەرەنجام ئاركی تایپەكان ،یاخود وێنە ئەزەلییەكانی
یۆنگ و بیری سەردەمی نوێیە كە زەقترین دەركەوتەی فەزای كەلتوریی
سەردەمی پۆستمۆدێرنە ،تێكەڵەیەك لە دین و عیرفانەكانی ڕۆژهەاڵتی
دوور و هندستان و حیكمەتەكانی پێش مۆدێرن و گەڕان بەدوای ڕەگ و
ڕەچەڵەكدا بەتەواوی كۆكە لەگەڵ لۆژیكی كەلتوریی سەرمایەداریی دواییندا،
هەروەها خۆگونجانی بێ چەندوچون لەگەڵ ڕێساكانی ئەم دۆخە بااڵدەستەدا.
هەرگیز ناتوانین بەیەكجاری دەستمان بگاتە خەیاڵیدا ،چونكە هەر گوتارێك
سەبارەت بەو ،هەمیشە پێشوەخت بە حوكمی گوتاربوونیانەوە ،لە پانتایی
ڕەمزیدا جێی خۆیان دەگرن .وەك ئەوەی پیشانماندا ،هەموو ئەم ئاستانە،
بەپێی ڕوانینی الكان ،لە جۆرە ئەڵقەیەكی برۆمەییدا پێكەوە دەبەسترێن،
بەو مانایەی گەر هەریەكە لە سێ پانتاییەكە لێكبپچڕێت و هەرەس بێنێت،
ئەوا دووانەكەی تریش هەرەس دێنن .دیارە هیچ پانتاییەك(وەكو هەریەكە
لە سێ ئەڵقەكەی گرێی برۆمەیی)زیندانی نییە لەناو پانتاییەكەی تردا.
بینای نەفسی(خود) مرۆڤ ،لەسەر ئەو پەیوەندییە بەندە كە لەسەر بنەمای
ڕووداوەكانی ژیانی هەر كەسێك لەنێوان ئەم سێ پانتاییە یان ئەم سێ هێڵە
وجودییەدا بەرقەرار دەبێت.
 .5ژیژەك و پۆستمۆدێرنیزم:
یەكێكە لە بابەتە سەرنجڕاكێشەكان بۆ ژیژەك بریتییە لە پۆستمۆدێرنیزم
كە دەرونشیكاری ڕوبەڕووی گەلێك پرسیاری تازە دەكاتەوە ،بە تایبەت
وەك پێشتریش ئاماژەمان بۆ كرد ،هێرش بۆ سەر وێنەی سوبێكتی یەكپارچە
و بێ خەلەلی مۆدێرن ،ژاك الكانیش دەكەوێتە تەنیشت بیریارە پاش
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بونیادگەرەكانی ترەوە (كە زۆرینەیان فەڕەنسین) ،بێگومان پاش-بونیادگەری
بە گرنگترین گوتاری تیۆریی دادەنرێت لە مەنزومەی پۆستمۆدێرنیزمدا.
پۆستمۆدێرنە بە شێوەیەكی دیاریكراو ،لەگەڵ ئاوابوونی ئەو كۆمەڵگەیانەدا
كە ملكەچی بونیادەكانی باوكساالرین و لەناوچوونی سەرمەشقە جێكەوتوو
و دەسەاڵتخوازەكان و گرێی ئۆدیبن واتە یەكێك لە كۆڵەكە بنەڕەتییەكانی
دەروونشیكاری وردە وردە بایەخی خۆی لەدەستدەدات.
بە مانایەك لە ماناكان ،ئایدۆلۆژییەكەی خۆی لە هەردوو ڕووی سكەكەوە
بەهێزدەكات :هەم لەسەر بنەمای ئەو بەهایانەی كە سیستەمێك بەئاشكرا
پشتگیرییان دەكات و هەم لەسەر بنەمای ئەو شتەش كە پێی دەوترێت
چینە شاراوە و ئالودەكانی سیستەم-ئەمە واتە ،ئەو بەها و گریمانانەی كە
ئایدۆلۆژیا بەشێوەیەكی شاراوە بەكاریاندەهێنێت .گەر دەشیەوێت بگاتە
مەبەست و خۆی بەرهەمبهێنێتەوە ئەوا ناچارە بەڕاشكاوی دەریاننەبڕێت.
ژیژەك لە بەرامبەر ئەم قاڵبە وەهمییەی درۆكردن و خۆدزینەوەدا كە
خەسڵەتی ئایدۆلۆژی وەردەگرن ،ئامانجی دەرونشیكاری دێنێتەكایەوە ،كە
بریتییە لە تێپەڕین بەناو فەنتازیادا و پێدا ڕۆیشتنی ،تێپەڕاندنی پانتایی ئەو
وێنە فریودەرەی ،كە ڕازاندنەوەی نیشانەی نەخۆشییەكەی دەبێتە هۆی
تێكدان و وێرانكردنی سوبێكت .ئامانجی دەروونشیكاری ئەمەیە :ڕۆیشتن
بە هەنگاوی توندەوە بەرەو ناوكی ژویسانسی پێشكەوتن .كرداری ڕەسەن
ئەو كردارەیە كە پەردەی وەهم بدڕێنێت ،كە وەهم لەناو ببات.
ئایدۆلۆژیا بە وتەی فریدریك جیمسۆن ،بریتییە لە شێواندنی نائایدۆلۆژی:
شێواندن و بەالڕێدابردنی چركەساتی یۆتۆپیایی .ئەم خەسڵەتە نائایدۆلۆژییەی
تاسە و ئارەزووی ئێمە ڕەگەزێكە كە جێی ڕێزگرتنی بێ چەندوچوونە.
بە دەربڕینێكی تر ،نابێت تاسە و ئارەزووی خودی كۆمەڵ(واتە خودی
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پێكەوەبوون) وەك شێوەیەكی كاڵ و خاوی سەرەتایی فاشیزم ،یان تەنانەت
وەك ڕیشەی ئینتیما فاشییەكان سەیر بكەین-ئەم تاسە و ئارەزووە تەنیا ئەو
كاتە ڕوو لە فاشیزم دەكات ،كە لە چوارچێوەیەكی فاشیستیدا پۆڵێنبەندی
بكرێت و دەرببڕدرێت.
لە ڕۆژگ��اری ئێستاماندا كە ن��اون��راوە سەردەمی پاش-ئایدۆلۆژیا،
ئایدۆلۆژیا لەسەر بنەمای مەودایەكی ناوەكی ئیشی خۆی دەكات ،بەهۆی
ئەم مەودا ناوەكییەوەیە ،كە نابێت فەرمانی ڕەمزی بەجدی وەربگرین،
واتە لە سەردەمێكدا دەژین كە باوكەكان بەشێوەیەكی تانەئامێز خۆیان
بچوك دەكەنەوە و بە تەعبیرە باوەكە سوكایەتی بە خۆیان دەكەن ،جۆرە
خاكیبوونێكی بێمانا كە ئەمڕۆ پێگەی ڕاستەقینەی باوكبوونە.
ژیژەك بە پەیڕەوی لە ئاڵتۆسێر ،حوكمە بەناوبانگەكە(ئایدۆلۆژیا یەكسانە بە
هۆشیاریی درۆیینە) پشتگوێدەخات .گەر هەموو ئاراستەكان لەبەرچاو بگرین،
ئەوا ئایدۆلۆژیا هەر بە فیعلی بریتییە لە هۆشیاری .هۆشیاری «دەمامك»ێك
دەخاتە سەر ڕیاڵ-لەڕاستیدا ناتوانین بگەینە هۆشیاریی ڕاستەقینە .گەر
وەها بێت« ،زەبر و زیرەكی»یەكانی پاش-ئایدۆلۆژیی پۆستمۆدێرن -سینیزم
و كینیزمی گەمەبازانەی باو لە بەرهەمهێنانە كەلتورییەكانی پۆستمۆدێرندا-
هەرگیز حەقیقەت ئاشكرا ناكات ،واتە ڕیاڵ یان ئەو ناوكە ڕەقەی كە واقیع
ڕادەگرێت .زانینی ئەوەی كە بەردەوام ئەو «درۆ»یەمان لەگەڵ دەكرێت
كە لەم سەردەمەماندا جەوهەر و ناواخنی شۆڕش بوونی نابێت ،چونكە
ئایدۆلۆژیا بەتەنیا پەیوەست نییە بە هۆشیارییەوە(سینیزم ،كینیزم ،و هتد)،
لە هەڵوێستەكانی سوبێكتیشدا كورتنابێتەوە ،ئایدۆلۆژیا بریتییە لە جەوهەر
و ناواخنی ك��رداری ڕۆژان��ەی مرۆڤەكان خۆیان .سینیك و كینیكەكانی
پۆستمۆدێرن ،گەر الیەنگرەكانی هەڵوەشانەوەگەرایی و هاوشێوەكانیان نادیدە
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بگرین ،ڕەنگە بزانن كە واقیع»درووستكراوێكی ئایدۆلۆژی»ە -هەندێكیان
تەنانەت بە شێوەی خۆیان الكان و دێرێداشیان خوێندۆتەوە -بەاڵم لە
كار و كرداری ڕۆژانەیانەدا ،كە نوقمە لە جیهانێكی بەڕواڵەت نەگۆڕی
بەهاكانی ئاڵوگۆڕدا(سەرمایە) ،وەزیفەی خۆیان سەبارەت بە پاراستنی ئەو
درووستبووە هاكەزاییە لە هەر هەلومەرجێكدا جێبەجێ دەكەن .گەر ماركس
بمایە ئەگەری هەبوو ،كە بڵێت ئەوە ڕەوتی ژیانی خۆیانە تووشی دەردە
ئایدۆلۆژیا بووە ،ئەوەی كە دەیزانن یان ئەوەی پێیانوایە دەیزانن ،نە لێرەیە
و لەوێ ،بەڵكو لە تانوپۆی ژیانی خۆیاندایە .درووستكراوە كەلتورییەكانی
پۆستمۆدێرنە-لە شێوەی»ڕەخنەگرتن» و «بێ متمانەیی»دا -جگە لە
نیشانەی نەخۆشی/كااڵ /فیتیش زیاتر نییە(ئەوەی كە كەلتوری پۆستمۆدێرن
بەرهەمی دێنێت ،نیشانەی نەخۆشیی كەلتورەكە و شێوەبتێكی نەخۆشانە و
كااڵیەكە لە خزمەتی لۆژیكی سەرمایە و هێشتنەوەی دۆخە بااڵدەستەكەدا).
بەم جۆرە ،سەرمایە تەنانەت سینیزم و ڕەشبینیی ڕۆشنبیرانەشی كردۆتە
كااڵ كە بانگەشەی ڕیسواكردنی»واقیع»ـی سەرمایە و «ڕزگاركەری» دەكەن.
ژیژەك لەو پێشەكییەدا كە بۆ كۆمەڵە وتارەكەی كتێبی كێشانی نەخشەی
ئایدۆلۆژیای نوسیوە ،پەردەی لەسەر حەقیقەتی ئایدۆلۆژیا هەڵداوەتەوە
لە ڕۆژگاری خۆماندا«:ڕەنگە گوزارەی سەرەكیی ئایدۆلۆژیا ئەمە بێت كە:
لێگەڕێ با ڕاستییەكان خۆیان بدوێن!».
 .6ژیژەك و سیاسیبوون:
ئەمڕۆ دوای پەرەسەندنی درووشمی كۆتایی ئایدۆلۆژیا ،ژیژەك
دەستیداوەتە ڕەخنەكردنی شێوازەكانی پاساو و لەقاڵبدانی بڕیارە سیاسییە
داخ��راوەك��ان .بۆ نمونە ئەو شێوازەی كە لە پالنە كۆمەاڵیەتییەكاندا
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بۆتە باو بۆ پاساودانی كەمكردنەوەی نرخەكان ،وەك زەروورەتێكی
بەڕواڵەت»ئۆبژەكتیڤ» و ،ئەمەش لەكاتێكدایە كە پشتبەستن بە زەروورەتێكی
وەها چیتر بنەمایەكی موعتەبەری نییە بۆ {هەر}گوتارێكی سیاسی .بە
بۆچوونی ژیژەك ،ژاوەژاوەكانی ئەم سااڵنەی دوایی سەبارەت بە بەرپرسیاری
و پابەندبوونی زیاتری هاوواڵتیبوون یان زەروورەتی سنورداركردنی ئامانجە
سیاسییەكان لە چوارچێوەی چاالكییە كەلتورییەكاندا كە هیچ جۆرە پێوەرێكی
پتەوی درێژخایەن ئامادە نەكەین ،بەفیعلی سەرچاوەی كاریگەری نابن،
بەاڵم پێوەرەكانی وەك سنورداركردنی ئازادیی سەرمایە و پرۆسەكانی
ملكەچكردنی بەرهەمهێنانی پیشەسازی بۆ میكانیزمی كۆنترۆڵی كۆمەاڵیەتی-
ئەمانە لە دیدی ژیژەكەوە ،جۆرێكن لە بەسیاسیكردنەوەی ڕیشەیی ئابوری.
كەواتە دەتوانین بڵێین ،لەمڕۆدا ژیژەك بەرگری لە جۆرە بەسیاسیبوونێكی
ئابوری دەكات ،چونكە ئینتیما بۆ فرەكەلتوری و هەڵكردن لەگەڵ جۆرەكانی
جیاوازیدا كە بە دۆگمی زاڵی كۆمەڵگەی لیبراڵیی ئەمڕۆ دادەنرێت،
گرنگترین پرسیاری سەردەمی ئێمە بە بێدەنگی دەهێڵێتەوە و تۆڵەی خۆی
دەكاتەوە ،پرسیارەكەش ئەمەیە :چۆنچۆنی دەتوانین لەو دۆخەدا كە لە
جیهانگیرییەوە سەرچاوەی گرتووە ،سەرلەنوێ فەزایەكی ڕاستەقینە و
شیاوی سیاسی بكەینەوە؟ ژیژەك هەروا باس لە زەروورەتی بەسیاسیبوونی
سیاسەییش دەك��ات لە بەرامبەر ڕەوت��ی پاش-سیاسەتدا .لە سەردەمی
بڕیاردانی سیاسییەكاندا لە پانتایی دیموكراسییە لیبراڵەكاندا ،ڕەخنە لە
سیستەمی جووت حزبیی زاڵی سەر هەندێك واڵت دەگرێت ،وەك یەكێك
لە قاڵبە سیاسییەكانی سەردەمی پاش-سیاسی ،وەك دەركەوتەی ئەگەری
هەڵبژاردنێك كە لە واقیعدا هەر بوونی نییە.
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ب��ەم ج���ۆرە ،ل��ە دی��دی ئ����ەوەوە ،ه��ەر زەم��ەن��ێ��ك ك��ە داوای��ەك��ی
بەشەكی»جزئی» وەك نوێنەری»گشتەكی-كلی»ـی مەحاڵ بێتەكایەوە ئەوا
پرۆسەی سیاسیبوون دێتەكایەوە .ژیژەك لە ملمالنێی چینایەتیدا بە چاوی
خەسڵەتە ئۆبژەكتیڤە سنوردارەكانەوە بۆ ناوچەیەكی تایبەت ناڕوانێت ،واتە
وەك پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی لە ئاستی بەراوردكردن بە سەرمایەدا ،بەڵكو
وەك ملمالنێیەكی جێگرتوو لە پێگەیەكی تەواو سوبژەكتیڤدا لێیدەڕوانێت:
پرۆلیتاریا ناكۆكی و دژگۆیی بەرجەستەبووی زیندووە .تەنیا بە ناوەندێتی
و بەهۆی بەشگەراییەوەیە لە ملمالنێی سیاسیدا :هەر جۆرە گشتگەراییەك
دەتوانێت خۆی ق��ووت بكاتەوە .بەگشتی ئەمڕۆ شەڕكردن لەپێناوی
بەرژەوەندییەكانی كرێكاراندا پێدەچێت خێری تیا نەمابێت (ڕاستییەكەشی
لەم سنورەدا ،كرێكاران خۆشیان هیچ ئارەزوویەكیان نییە جگە لە پیادەكردنی
خولیا و بەرژەوەندییەكانی خۆیان و تەنیا لەبەر خۆیان دەجەنگن نەك كۆی
مرۆڤایەتی) .كێشەكە ئەوەیە كە لە سەردەمی پاش-سیاسەتدا چۆنچۆنی
سیاسەتێكی سیاسەتساز بگرینە بەر ،سیاسەتێك كە لەپێناوی بەسیاسیكردنی
ئابوری و سیاسەت خۆیشیدا ئیش بكات ،واتە سیاسەتێكی ڕاستەقینە.
داواكارییە بەشەكییەكان ،كە هەروەكو چڕكردنەوەیەكی میتافۆری ئیش
دەكەن ،شتێكی بااڵ دەكەنە ئامانج ،بنیاتنانەوەی ڕاستەقینەی چوارچێوەی
كۆمەاڵیەتی .لە دیدی ژیژەكەوە ،كێشمەكێشی سیاسیی ڕاستەقینە لەنێوان
بونیادی ڕێكخراوی كۆمەڵگە و ئەوانەدایە كە جێیەكیان تیایدا نییە ،بە
دەربڕینەكەی ژاك ڕانسێر ،كێشمەكێشی نێوان پەیكەری بونیادڕێژكراوی
كۆمەڵگە كە تیایدا هەر بەشێك پێگە و مەقامی خۆی هەیە و ئەو بەشە
«بێ پشك»ەش كە هەرچەندە پێگە و مەقامێكی دیاریكراوی نییە ،بەاڵم
لەگەڵ ئەمەشدا ئەم نەزم و بونیادە دەهەژێنێت ،چونكە بیرخەرەوەیە ،واتە
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بەرجەستەبوونی زەقی ئەمەیە :گشتەكی بنەمیەكی ناوبۆشی هەیە.
خودی ئەو ڕاستییەی كە كۆمەڵگە هەروا بە سادەیی دابەشناكرێتە سەر
چینەكاندا ،ئەو ئەركە مەزن و قورسەی كە هیچ خەسڵەتێكی بونیادیی سادە
بۆ كۆمەڵگە وێناناكرێت ،ئەوەی كە بۆ نمونە ئەمڕۆ پۆپۆلیزمی ڕاستڕەویش
بەتوندی لەسەر چینی ناوەڕاست شەڕ دەكات ،نیشانەی بەردەوامیی ئەم
ملمالنێیە ،گەرنا ملمالنێی چینایەتیش بەتەواوی لە پانتایی ڕەمزیدا دەتوایەوە
و دەنوێنرایەوە و چیتر مەحاڵ و ڕیاڵ نەدەبوو.
 .7هەندێك ڕەخنە لە پرۆژەكەی ژیژەك:
ئانتۆنی ئەلیوت لە كتێبی تیۆری كۆمەاڵیەتی و دەروونشیكاری لە
قۆناغی پەڕینەوەدا-خود و كۆمەڵگە لە فرۆیدەوە تا كریستیڤا( ،)1999بنەما
تیۆرییەكانی پرۆژەكەی ژیژەك بەم جۆرەی خوارەوە ڕەخنە دەكات :لە
پرۆژەكەی ژیژەكدا گرفتێك بەرچاودەكەوێت ،كە ئالودەیە بە زۆرێك لە
تیۆریستە پاش-الكانییەكان :شكانەوە بە الی ئەو تێڕوانینەدا كە كەمتازۆر
پشتی بەستووە بە خەیاڵكردن كە بەجۆرێكی تایبەتی سوبێكتایەتی ،واتە
درووستبوون و بەهێزبوونی درزێكی نەگۆڕ لەنێوان خۆت و ئەوانی تردا،
بەشێكی زاتی و جیانەبووەوەی پانتایی خەیاڵیی نەستە .لە وەاڵمی ئەم
دیدگایەدا دەتوانین ئەوە پیشانبدەین كە لێكۆڵینەوە لە فۆرمە ئایدۆلۆژییەكان
یەكسان نییە بە شیكردنەوەی پرۆسەی خەیاڵی«داپۆشین»ـی نوقسانییەكی
وجودی و قووڵتر ،بەڵكو زیاتر حوكمی توێژینەوەی هەیە لەو پرۆسانەدا
كە لە ڕێگەیانەوە درووستكراوە خەیاڵییەكان دەبنە هۆی درووستبوونی
خۆبونیاتنانی ئۆتۆنۆمی هەڵبژاردنخولقێن یان لەخۆنامۆكەر (چەپێنەر) .نابێت
ناتوانین پانتایی خەیاڵیی نەست وەك قەڵەمڕەوێكی جیاكراوە سەیر بكەین(بۆ
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نمونە لە جۆرە نوقسانییەكی وجودییەوە) ،هەوڵێك بۆ «پینەكردن»ی ئەو
نوقسانییەی كە زاتی سوبێكتی گرتۆتەوە .پانتایی خەیاڵیی نەست بریتییە
لە توانای »خولقاندن و گۆڕینی شتەكان» ،ناتوانین جیای بكەینەوە لە
فەنتازیا و نواندنەوە و هەست و سۆز ،بۆیە گەڕان بەدوای سەرەتا و هێڵی
سفردا(وەك گوتەزا الكانییەكە-نوقسانی و لەدەستدان) كە بتوانین ئایدۆلۆژیا
و شێوازە جیاوازە كەلتوورییەكان بە بەشێكی جیاكراوە لەوە بزانین ،هیچ
هۆیەكی نییە.
ئەلیوت پێكڕا پێیوایە كە تێزی بنەڕەتیی كارەكانی كۆتایی سەدەی
ڕابردووی ژیژەك لە بنچینەوە هەڵەیە-گریمانەكەی ژیژەك ئەوەیە ،كە
كەلتوری پۆستمۆدێرنیزم ئالودەیە بە كەموكورتیی لۆژیكی فیتیشیستیی
نكۆڵیكردن ،هەژاریی ڕەمزی ،دەخەڵبازیی ماسۆشی .بە بۆچوونی ئەلیوت،
ئەم شێوازە نەك تەنیا هەندێك لە كێشەدارترین گریمانە ئەپیستمۆلۆژییە
ماركسییەكان بەرهەمدێنێتەوە(ئایا بەڕاستی دەمانەوێت بگەڕێینەوە
بۆ بنبەستەكانی قوتابخانەی ئاڵتۆسێر؟) ،بەڵكو زۆرێك لە ئەنجامگیرییە
تیۆرییەكانی ژیژەكی تووشی ناكۆكییەكی گرفتساز كردووە لەگەڵ ئامانجە
سیاسییە تەرحكراوەكانیدا .چ كەسێك دەرگیری لێكۆڵینەوەی هیگڵ و
سیاسەتی شوناس-تەوەر ببێت چ تەماشاكەری شۆ تەلەفزیۆنییەكانی
ئۆپێرا یونیفیری{بێژەری پڕ بینەرترین مێزگردی تەلەفزیۆنی لە مێژووی
تەلەفزیۆن و دەوڵەمەندترین ئەمریكیی بەڕەگەز ئەفریقی لە سەدەی
بیستەمدا} ،ئەمانە هەمووی لە دیدی ژیژەكەوە بەڵگەیەكن بۆ فەنتازیای
ئایدۆلۆژی ،بە مەبەستی لەبیربردنەوەی تامی تاڵی نوقسانی و درز و
ملمالنێی وجودی و لەناونەچوون لە بوونی مرۆڤدا .جێگەی جیاكارییە
كۆمەاڵیەتی و كەلتوورییەكان لەم شێوازەدا خاڵییە ،چونكە ژیژەك بەئاسانی
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بەتەنیشت شێوازە ئاڵۆز و پڕ ناكۆكییەكانی ملمالنێ و بەرهەڵستییەكانی
خەڵكدا تێدەپەڕێت لە بەرامبەر ئایدۆلۆژییە سیاسییەكاندا.
ئەلیوت ئەوەشی بۆ زیاد دەكات كە«ڕەنگە سەیر بێتە بەرچاو كە وەك
زۆر تیۆریستی كەلتوریی تریش ،كە ڕوویانكردۆتە دەروونشیكاری ،ژیژەكیش
وای دەبینێت ئێمە لە سەردەمێكدا دەژین ،كە تیایدا كەلتوری بااڵدەست
لە دۆخی ئێستادا شێوە داهێنەرانەكانی ژیانكردن شكست پێدێنێت .وەكو
دیدگاكەی هێربەرت ماركۆزە كە سەبارەت بە «كەلتوری تاكڕەهەندی»
و «مرۆڤی تاكڕەهەندی» ،یان تیۆرەكەی ئەدۆرنۆ دەربارەی»كۆمەڵگەی
سەرتاپا بەڕێوەچوو-ئیدارەكراو» ،ژیژەك پێیوایە ئێمە بێبەشین لە نێوبەریی
دەستەجەمعیی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئاژاوە و بێ نەزمیی
سەرمایەداریی جیهانیدا».
ڕەخنەگرێك بەناوی جۆن هۆڵبۆ(مامۆستای زانكۆی نەتەوەیی سەنگافورە)
ژیژەك بەوە تۆمەتبار دەكات كە خۆی دەدزێتەوە لە وەسفی وردی پۆڵێنبەندی
و ڕێكخستنێكی كۆمەاڵیەتیی دڵخواز ،كە دەیەوێت بیكاتە جێگرەوەی نەزمە
بااڵدەستەكەی ئێستا .بە دیدی هۆڵبۆ ،شێوازی بیركردنەوەی»ناعەقاڵنییانە»ی
ژیژەك ،ئەو الیەنە باشە كردەكییانە نادیدە دەگرێت كە بە هۆی سیستەمی
سەرمایەداریی دوایینەوە هاتوونەتە دی ،بەتایبەت بەئاسانی چاو لە الیەنە
باشەكانی شێوە لیبراڵ دیموكراسییەكەی دەپۆشێت ،بە بڕوای ئەو ،ژیژەك
لە ڕێگەی ملكەچكردنییەوە بۆ «ڕێساكانی گەمەكە» لە جیهانی ئەمڕۆدا
و داوای پێداگرانە لە چەپەكان لەسەر بنەمای وەفاداربوون بۆ ئەخالق و
ڕۆحیەتی شۆڕشگێڕانە ،بەشێوەیەكی ناكۆك و دژیەك بێ ئینتیمایی خۆی بۆ
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دەرەنجامەكانی كردەی سیاسیدا ئاشكرادەكات(ئەو
گرفتەی كە ژیژەك خۆشی زۆرجار ڕەخنەی لێ دەگرێت).
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هەندێك ڕەخنەگریش هەن كە ئاماژە بۆ شێوازی ژیژەك دەكەن لە
پێشێلكردن و تەنانەت گاڵتەپێكردنی پێوەرەكانی ئەرگۆمێنتی لۆژیكیدا(یان
النیكەم ئەكادیمیا) .كۆمەڵێكیش هەن ستایلەكەی ژیژەك بە «ڕەوتێك
دەزانن كە لە یەكەی نایەكانگیر پێكهاتووە و ڕیزبەندیی لۆژیكیی تیا نییە»
و»لە زنجیرەیەك شتی گیرفانی خۆی و دڵخوازی خۆی پێكهاتووە ،كە ئەگەر
و توانای تەركیزكردن و خوێندنەوەی بەردەوام لە خوێنەر دەسێنێتەوە».
لە دیدی ئەم ڕەخنەگرانەوە ،شێوازی گوزارشت و ڕەوانبێژیی ژیژەك
بەزۆری گێژكەر و خێرا و هەندێ جاریش سەرگەرمكەرە و زۆر جاریش
گومڕاكەرە .گوایا ژیژەك بە كۆمەكی ئەم هونەرانە ،هەوڵدەدات هەموو
دیوەكانی خوێنەر لە یەك چركەساتدا سەرگەرم بكات و فریوی بدات،
تەنانەت هەڕەشەی لێ بكات ،گومڕای بكات ،بیحەپەسێنێت ،گێژی بكات
و بەهۆی ژمارەیەكی زۆر نموونە و گەڕاندنەوەوە خوێنەر ناچار دەكات كە
هەڵوێستەكانی قبوڵ بكات .بەرگریكارانی ژیژەك(لەوانە ،ریكس باتلەر كە
لە نوسەرە سەرەكییەكانی lacan.comـە) لەو بڕوایەدان كە ڕەخنەگەلێكی
لەم جۆرە بنچینەی شتەكەیان نەپێكاوە و لە ناواخنی ژیژەك تێنەگەیشتوون.
باتلەر دەنوسێت«وەك چۆن ژیژەكیش دەیڵێت ،لەناو هەمووماندا ئەو
ئارەزووە هەیە ،كە لە ئەوی تردا بەدوای هەڵە و ناشیاوییەكانماندا بگەڕێین
و گوناهی هەموو نەزانی و هەڵەشەییەكانمان بخەینە ئەستۆی».
ژی��ژەك ،كە جاروبار بە «فەیلەسوف-هونەرمەند» ناوی دەبەن لە
پانتایی تیۆردا ،سوود لە دەرونشیكاری دەبینێت بۆ ڕەخنەكردنی كۆمەڵگەی
هاوچەرخ .دەتوانین ئەم شێوازە بە گرفتساز و كێشەدار سەیر بكەین،
چونكە ئەم تیۆرانە بە گشتی لە گەرمەی هەندێك بارودۆخی قەیراناویی و
پڕ مەترسیدا داڕێژراون( ،بۆ نمونە سەیری ئەو چەمكانەی وەك سەمپتۆم-
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نیشانەی نەخۆشی -و سینتۆم بكەن ،كە ژیژەك بەكاریاندەهێنێت.)...
بەمجۆرە ،لە دیدی ژیژەكەوە ،گۆڕان هەمیشە وەك خاڵێكی گەڕانەوە لە
پانتایی ڕەمزیدا دەبینرێت و بەس ،وەك «هەنگاونان بۆ تێپەڕاندنی پەردەی
خەیاڵ» .لەم جۆرە بیركردنەوەیەدا ،قسەكردن لە كامڵبوون وەك مەحاڵ
دەردەكەوێت ،واتە ناتوانین دوای پرۆسەكانی فێربوون بكەوین و هاوكاتیش
دڵمان بە تێگەیشتنی بارودۆخی كۆمەاڵیەتی خۆش بكەین و دەستپێشخەریی
كۆمەاڵیەتی بنوێنین.
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ك ژﯾ ﯿاﯿ

141

رىزا

.دوورﯾ( آ)  زا ردرﯾ ﯾر كو
١٩٧١
.ا ﯿ زﯾآ ﯿداﯾرآ 
١٩٧٣
.دوو آ ﯿ ﯾ   ﯾ
رآ )  درآ رن آ ،   ار ش
رﯿ ر ،تﯿ  زا ا ه وت( دﯿ
.و نآ ن رﯿرود
 زاآ ر ﯿ آ زا زا 
١٩٧٩
رﯾوآ ه ،ر ك وآو و (ﯿﯿ)
.ت ر( آﯿ ﯾ) رﯿ
وا ر   آ،ودوآ  آﯿآﯾ
ر
.تآ دوﯿﯿروو د روا رآ  و هﯿ ١٩٨٠ 
ررا   دژا هر و 
ﯾ آ
.وا داراد
١٩٨٠ 
.و ﯿ  ا
١٩٨٨
د رﯾڕأ  وﯿ او ﯾ ارﯾ
١٩٩٠  ـ١٩٨٨
.دووآ
:ك( وideoloje of object Sublin The)  آﯿآﯾ
١٩٨٩
.ا ود ﯿﯾ آرﯾﯿ
.وت  ﯿﯿ ر آارد هﯿآ ﯾ
١٩٩٠
.وو  وڕ  كو
٢٠٠٩

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەک

اك ژﯾﯿاﯿ
اك ژﯾرد 

٣٩٠
زاﯾﯿ
ز.پ٣٨٠
ز.پ٣٦٧
ز.پ٣٦١
ز.پ٣٥٣
ز.پ٣٤٨
ز.پ٣٤٧
ز.پ٣٣٥

ز.پ٣٢٦

ز.پ٣٢٣
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م رو ر نآ(ل) ررا م ر
.راد
. آﯾ ر ،ﯿر د
.زرم دادر ر آ ار ت
وڕا  و،ساآﯿ ردار ز،مآ ﯾﯿ دﯾر
.ﯿﯿ  ون رو آردوو
.ﯿﯿ  ون ر ﯿﯿ
وت  آ ﯾ،مو  آ،سو د
.ر د،اﯿ آروﯾ
.ژرمو آان ر  دووﯾ
.ون ر
ووآ  دووﯿ ﯿ  د،زن ر
.تآ  دآرﯾآﯿ دا
ا آآ ،ن هﯿرواز د د،زن ر
رﯾ د و  دور ور آرﯾاﯿ
.و د در ر روور و  ،ﯿدرﯾ
و ه،ادواﯾ زنو ر ر
.آرﯾاﯿ

 آ  رووداووو
.   وار  اره  ز.ش پ د .رسﯿ د ز.ش پ د ﯾ آ-
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.درردا د د ر ﯿ  اتآ . ز. پ٣٩٩
 ﯾم زاآ ﯾ آ،زرا داﯿ  ((دﯾآ)) ن
ز. پ٣٨٧
.نﯿ
 آ،زر دادﯿ  ،((نآﯿ))  ر
ز. پ٣٣٥
.دﯾآ ر رآد
اﯿ   ررﯾاﯿ ﯾ ﯿ رﯾاﯿ
 ز٣٢٤
.وازد
 .و دآا دا ﯿ
٤٠٠
.وﯿﯿﯿﯾ آا آراد
٤١٠
.(رﯾ د) راﯾ وا و هڕو دن رآرﯾر
 آﯿ راﯿ ر  ﯿ (ﯿدﯾآ) دا
٥٢٩
.و  ﯾﯿ ر ﯾآ
ڕاو
رد . در ر آ سﯾآ س
د
.ﯾ 
(١٣)
راﯿ ﯾ آ.نآرآ  د  روو
١٤٥٣
.
ر و دوورا   ر.ﯾ س دآ
١٤٩٢
. ﯾرﯿ زادرووآ
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١٥٤٣

١٦٣٣
١٦٤١
١٦٧٧
١٦٨٧
١٦٨٩
١٧١٠
١٧١٦
١٧٣٩

١٧٨١
١٨٠٧

١٨١٨
١٨٨٩
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آﯿﯿ ر هوڕا رر دس آﯿرآ
 آ،  دﯿ  ر  ووآود
.وردا د ورد وز
ر ور رﯿ   تآر د ﯿ آ
.ت
.د  راﯾ  آ،وآود نآرت رادﯾ
.آرآ ودوآ ،زاﯿ د
.ڕوو دا   ووآود نآ ﯿ
ر .وآود ڤ ﯾ رر دﯾ ك
.رز
ه و روآود نآﯿﯾ  زا آﯿ
.روز دا د
.ﯿ ﯾ د
 روز  ووآود ﯾ و م آهﯿ
.ت د آﯿژﯾ آور
 ر،م هﯿروآ ه ((ﯾ دو))  و را،آ
  دار  .وآود  
.تآد
، رﯿ   ،ﯾ زرد دﯾهﯿ
.وآود
 ووآود دنآ و وادﯿ آن وﯿ ور
ڕووا دﯿ رﯿ    هﯿ
. د رﯾ  ،(دوو ا) وﯾ راﯾ آﯿ

  آوآود  -ژﯾ  ﯾوﯾ
.نآﯿ   (م)دوا و

١٩٢١

.ژﯾ ﯾﯿزﯾ  ودان ((ﯿ ))

ﯾد
١٩٢٠
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ازا  س  آوآود نون و ز رﯾه
.تآ دورو  ورﯿ 
آر ه و  آ،وآود ون ون و رر
.ڕووم دﯿﯿﯾ داور دﯾه
،ﯾ وﯾآﯿ وﯾ ،دن ش  ودان
.رﯿ ز 
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ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

1

ئاشنابوون بە
ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

3

ئاشنابوون بە
كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە
شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە
كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە
ئاالن تۆرین

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

4
5
6

رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆرش مستەفا

ساڵی چاپ
2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

مستەفا زاهیدی

2014

 9ئاشنابوون بە
قەشە ئاگۆستین
 10ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ
 11ئاشنابوون بە
دیڤد هیوم
 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 14ئاشنابوون بە
جۆن لۆك
 15ئاشنابوون بە لینین
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عەتا جەمالی

 16ئاشنابوون بە
ئەریك فرۆم
17

ئاشنابوون بە
قوتابخانەیفرانكفۆرت

 18ئاشنابوون بە
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا
وۆلف
 24ئاشنابوون بە یۆرگن
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

25

 26مەكری ئیسالمییەكانی
كوردستان
27

كتێبی سور

 28سەیران بۆ سەرێكانی

2014

بازگر

لوقامت رووف

ئاشنابوون بە درێدا

2014

2014

 19بلیمەتی و شێتی
 20ئاشنابوون بە كریشنا
مۆرتی
 21ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم
 22ئاشنابوون بە سیمۆن
دیبۆڤوار

2014

كۆمەڵێك نوسەر

سرتان عەبدوڵاڵ

2014
2014
2014
2013

ماجد خەلیل
ماو تسی تۆنگ

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014
2014
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29

گەندەڵی

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

ئەنوەر حسێن-
 31لە قەندیلەوە بۆ
شۆڕش مستەفا
كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری ئەنوەر حسێن
(بازگر)
عەرەبی
33
گەشتە بێ ئاكامەكانی
بریتا بولەر
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
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سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015
2015
2015

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

