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کۆچەرێک لە دوو بەندەردا
  خوێندنەوەی دۆڵۆز بۆ کانت و نیتچە

 ئا: هاوار محەمەد       
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دۆڵۆز  ل��ەوەی  جگە  بڵێین  ئەگەر  نەبێت،  قورس  حوكمێكی  ڕەنگە 

فەیلەسوفە، فەیلەسوفێكی ناوازەیشە، ئەو كە سەر بە پۆست مۆدێرنەكانە، 

تێيانگەیشتووە،  و  ناسیوە  باش  زۆر  خۆیشی  پێش  فەیلەسوفانی  كەچی 

گرنگیدانی  وێڕای  بوون.  بایەخ  جێی  دۆڵۆز  بۆ  كە  ئەوانەی  تایبەت  بە 

پۆستەكان )بۆ نموونە لیوتار، فۆكۆ( بە فەیلەسوفانی پێشخۆیان لەوانە كانت 

یان  دۆڵۆز حاڵەتێكی جیاواز،  پێدەچێت  وا  نیتچە و هایدیگەر، كەچی  و 

دیاردەیەكی ناوازە بنوێنێتەوە. دۆڵۆز لەڕێگەی كتێب و توێژینەوەكانییەوە 

لە هاتوچۆیەكی بەردەوامدا بووە لە مۆدێرنەوە بۆ پۆست مۆدێرنە، بەو 

مانایەی ئەو هەواڵنەی زەقكردوەتەوە كە بناغەڕێژ یان كۆڵەكەی مۆدێرنە 

و زەمینەسازی پۆست مۆدێرنە بوون. دۆڵۆز ئەم مێژووەی فەلسەفە وەك 

و  پێشخۆی  فەیلەسوفانی  لەبارەی  ئەو  توێژینەوەكانی  دەبینێت.  ڕووداو 

سەردەمی خۆی ناكرێت چاوپۆشییان لێ  بكرێت و ئاماژەیان پێ  نەكرێت. 

بۆ نموونە ئەو لەبارەی )هیوم(ەوە دوو كتێبی نووسیوە، لەبارەی )سپینۆزا(

وە دوو كتێبی نووسیوە، لەبارەی كانتەوە )فەلسەفەی ڕەخنەیی كانت(و، 

لەبارەی برگسۆنەوە )برگسۆنیزم( و لەبارەی نیتچەشەوە )نیتچە و فەلسەفە(

ی نووسیوە. ئەم هەواڵنە دەرخەری ئەوەن كە دۆڵۆز لەسەر هەوڵە پەرش و 

باڵوەكان و لەبەردەم فەرادەت و ناوازەییەكانی مێژووی فەلسەفەدا وەستاوە، 

ئەمەش بە مەبەستی زەقكردنەوەی ئەم تاكایەتی و ناوازەییانە و دەرخستنی 
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ئەوەی كە هزر ڕووداوە، لە ساتێكدا ڕوودەدات و لەجیاتی ئەڵقە بێت درزە 

لەنێو زەمەندا، هزر یەكێتییەكی بەردەوام و هێڵی لێكنەپچڕاوی پەرەسەندن 

نییە، بەڵكو ڕووداوی پەرتەوازەیە، گەڕان نییە بەدوای نموونەگەلی نوێی 

مێژووی  لە  كۆچەرێتییە  و  بزۆزی  و  گەڕۆكی  و  گەشت  بەڵكو  هزریدا، 

ناجێگیر و ئاڵۆزی ماوەی زەمەنی جیاوازدا. 

 الی دۆڵۆز فەلسەفە هەڵسەنگاندنە، ئەمەش واتە كایەیەكی ناكەسیی 

)impersonal(، تەنیا كۆمەڵێك ڕووداو دەنوێنێت كە دەكرێت پۆتێنشیالەتی 

بوونە چەمكیان هەبێت و وەك چەمك شیاو بن، ئەم تێگەیشتنەش هێڵە 

و  تێدەپەڕێنێت  فەلسەفە  مێژووی  ساختەكەی  یەكێتییە  و  وەهمییەكان 

لەمەشەوە فەلسەفە بریتیە لە »داهێنانی چەمكەكان«.

1. خوێندنەوەی دۆڵۆز بۆ كانت

دۆڵۆز لەبارەی كتێبی »فەلسەفەی ڕەخنەیی كانت«�ەوە دەڵێت: »ئەو 

وا  چونكە  جیاوازە،  ترم  كتێبەكانی  لە  كانتەوەیە  لەبارەی  كە  كتێبەیانم 

پێوەی سەرقاڵ بووم، وەك ئەوەی بە دوژمنەكەمەوە سەرقاڵ بووبم، تاكو 

لە  پێكهاتووە  كتێبە  ئەم  دەكەن«.  ئیش  ئامێرەكانی  و  خۆی  چۆن  بزانم 

)دەروازەیەك و سێ  بەش و كۆتاییەك(. لە دەروازەكەدا دۆڵۆز خەریكی 

پێشزەمینەسازییە بۆ ڕوونكردنەوەی چەند بیرۆكەیەك، كە لە سێ  بەشەكەی 

تردا تاوتوێیان دەكات، ئەویش بە ڕوونكردنەوەی ئەو میتۆدانەی كە كانت 

ئەم دەروازەیە  لێكردوون.  پەیڕەوی  بەكاری هێناون و  فەلسەفەكاریدا  لە 

درووستكردنی وێنەیەكی گشتییە لەسەر فەلسەفەی كانت و خودی كتێبەكەی 

دۆڵۆز و بەشەكانی تر باسكردنی ئەم دەروازەیە بە درێژیی و وردەكاریی. 

 الی دۆڵۆز، ئەو میتۆد و ڕێگەیەی كانت بۆ لێكۆڵینەوە و وردبوونەوەی 
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پێناسەی  ترانسێندنتالییە. سەرەتا دۆڵۆز  میتۆدی  بەكاری هێناوە  فەلسەفی 

عەقڵ الی كانت دەكات بەوەی »زانستی پەیوەندیی نێوان هەموو زانیاریی 

و مەبەستە جەوهەرییەكانی عەقڵی مرۆییە«، )فەلسەفەی ڕەخنەیی كانت، 

ل5(. بۆیە دۆڵۆز پێیوایە كانت هەم لەگەڵ ئەزموونگەراكان، هەم لەگەڵ 

كێشەوە،  و  كێشمەكێش  و  ملمالنێ   كەوتوەتە  دۆگماتیكییەكاندا  عەقڵگەرا 

لەبری ئەمانە  فەلسەفەی كانت ڕەخنەییە. 

بگرە  و  نییە  مەبەستەكان  فاكەڵتی  عەقڵ  پێیانوایە  ئەزموونگەراكان 

كۆكردنەوەی  بۆ  ناڕاستەوخۆیە  ئامرازێكی  تەنیا  بەڵكو  نییە،  ئامانج  عەقڵ 

و گونجاندنی پێدراوەكان )معطيات(. عەقاڵنییەتی دۆگماتیكیش، ئەگەرچی 

بڕوایەكی سەرسەختانەی بە عەقڵ هەیە، كەچی مەبەستەكانی بوون و بوونی 

مرۆیی و شارستانێتیان بردوەتە دەرەوەی ئەم فەزایە و بەستوویانەتەوە بە 

بوونەوەر، یان جیهانێكی دەرەكی و بااڵوە. لەم ڕوانگەیەشەوە جیاوازییەك 

لەنێوان ئەزموونگەرایی و عەقاڵنیەتی دۆگماتیكیدا نییە، چونكە هەردووالیان 

ئامانجەكان دەبەنە دەرەوەی عەقڵ یان بوونەوەری عەقاڵنی. گرنگی پرۆژە 

ئەوە  لەسەر  جەخت  كانت  بەوەی  لێرەدایە،  هەر  كانتیش  ڕەخنەییەكەی 

دەكاتەوە ئامانجەكانی كولتوور و شارستانێتی ئامانجی تایبەت بە عەقڵن و 

بگرە بە ڕەهایی دوا ئامانجن. 

1. مانای فاكەڵتییەكانی عەقڵ

لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان  و  فاكەڵتییەكان  لە  بریتییە  عەقڵ  كانت  الی 

یەكتریدا، دۆڵۆز دوو مانای چەمكی )فاكەڵتی( دیاری دەكات. یەكەمیان: 

هەر تێگەیەك )Notion( لە پەیوەندیدایە لەگەڵ شتێكی تردا، ئەمەش بە 

ئاستی  دوو  لەمەشدا  بابەت.  و  خودی  پەیوەندی  واتە  گشتی  شێوەیەكی 
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پەیوەندی خودی و بابەت هەیە، لە ئاستی یەكەمدا گونجان و تەبابوونی 

فاكەڵتییەكان لەگەڵ یەكتریدا، ئەم پەیوەندییەش فاكەڵتیی زانین دەستنیشانی 

تێگە  دووەمیشدا  ئاستی  لە  دایدەڕێژێت.  و  دەخات  رێكی  یان  دەكات، 

دەكەوێتە پەیوەندییەكی هۆكارەكییەوە لەگەڵ بابەتەكەیدا، ئەمەش فاكەڵتی 

ئارەزوو )ڕەغبەت( دایدەڕێژێت و دەستنیشانی دەكات، بەاڵم لە هەستكردن 

بە چێژ و ئازار كە فاكەڵتی حوكمدانە، فاكەڵتییەكانی دەكەونە پەیوەندییەكی 

هەڕەمەكییانەی ئازادەوە، نەك لەگەڵ بابەتەكەدا، بەڵكو لەنێوان خۆیاندا و 

لەنێو خودی سوبێكتدا. 

پرسیاری دۆڵۆز ئەوەیە ئایا ئەم فاكەڵتیيانە شێوەی بااڵیان هەیە؟ دۆڵۆز 

وای بۆ دەچێت كانت لە تەواوی سێ  ڕەخنەكەیدا »ڕەخنەی عەقڵی پەتی« 

و »ڕەخنەی عەقڵی پراكتیكی« و »ڕەخنەی فاكەڵتی حوكمدان« بەم كارەوە 

سەرقاڵە. ڕەخنەی یەكەمیان ڕامانە لە پەیوەندی فاكەڵتییەكان بە پێشەنگیی 

فاكەڵتی بااڵی زانین. ڕەخنەی دووەمیان ڕامانە لەپەیوەندی ئەم فاكەڵتییانە 

ئارەزوو، بەاڵم ڕەخنەی سێیەمیان لەو دوو حاڵەتە  فاكەڵتی  پێشەنگی  بە 

چونكە  پراكتیكییە،  و  هزری  سەختی  ئیشكالییەتێكی  جێگای  و  ب��ەدەرە 

پرۆسەكە لەنێو سوبێكتدا ڕوودەدات و فاكەڵتی حوكمدان ناكەوێتە پەیوەندی 

و  مەعریفە  )فاكەڵتی  تردا،  فاكەڵتییەكانی  لەگەڵ  پێشەنگبوون  و  ستوونی 

فاكەڵتی ڕەغبەت(، بەڵكو دەكەوێتە پەیوەندییەكی ئازادانەی هەڕەمەكییەوە. 

هەمەجۆرەكانی  پەیوەندییە  لە  بریتیە  فاكەڵتی  یەكەمی  مانای  كەواتە 

تێگە و وێناكردن )زانین، ئارەزوو، حوكمدان(. وەلێ  دۆڵۆز مانای دووەمی 

بە  تایبەت  جۆریی  »سەرچاوەیەكی  لێكدەداتەوە:  بەمجۆرە  چەمكە  ئەم 

ئەمەش  ل15(.  كانت،  ڕەخنەیی  )فەلسەفەی  وێناكردنەكانە«  و  تێگە 

لە  ئازار(  و  بە چێژ  ئارەزوو، هەستكردن  )زانین،  فاكەڵتییەكانی  لەجیاتی 
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حاڵەتی یەكەمدا، لە حاڵەتی دووەمدا )ئیدراك و عەقڵ و خەیاڵدان( دەبنە 

سەرچاوەی تێگە و وێناكردنەكان. بە هەمان شێوەی مانای یەكەم لە مانای 

دووەمیشدا ئەم فاكەڵتییانە دەكەونە نێو پەیوەندییەوە. 

بەمجۆرە  فاكەڵتی  چەمكی  مانایەی  دوو  ئ��ەم  پەیوەندی  دۆڵ��ۆز 

كە  بااڵكەی،  شێوە  لە  بریتیە  فاكەڵتی  یەكەمدا  مانای  »لە  ڕووندەكاتەوە: 

بە  دەرهەق  یاساكان  واتە  یاساداڕێژە،  و  سەربەخۆ  خودییەوە  ڕووی  لە 

هەر  لە  واتا  ئەمەش  دەكات،  ملكەچیان  و  دادەڕێژێت  خۆی  بابەتەكانی 

فاكەڵتییەكاندا بە پێی دۆخەكان و بەرژەوەندییەكانی  پەیوەندی  حاڵەتێكی 

و  دیكەدا  ئەوانی  بەسەر  دەبێت  زاڵ  فاكەڵتییەكان  لە  یەكێك  عەقڵ 

پەیوەندییەكان ڕێكدەخات و یاساڕێژیی دەكات بۆ ئەو بابەتانەی، كە ملكەچی 

دەبن، ئەم فاكەڵتییە زاڵ بووەیش، واتا شێوەی بااڵی ئەو فاكەڵتییە، بۆیە 

ئەو  و  چین؟  بااڵیانە  شێوە  ئەم  لەوەی  بریتیە  یەكەمدا  مانای  لە  پرسیار 

بەرژەوەندییانەی عەقڵ كامانەن؟«. بەاڵم پرسیار لە مانای دووەمدا ئەوەیە 

چی دەستەبەری ملكەچبوونی بابەتەكان دەكات و چۆن بەرژەوەندییەكانی 

عەقڵ وەدیدەهێنرێن؟. لە مانای یەكەمدا بەرژەوەندییەكانی عەقڵ لەگەڵ 

فاكەڵتییەكاندا دەسازێن و لە مانای دووەمیشدا ئەم بەرژەوەندییەيان وەدی 

پێشەنگە،  زانین  فاكەڵتی  كە  پەتیدا،  عەقڵی  ڕەخنەی  حاڵەتی  لە  دێنێت. 

لە  و  هەیە  عەقڵییانەی  بیركردنەوەی  بەرژەوەندی  زانین  بااڵی  فاكەڵتی 

حاڵەتی ڕەخنەی عەقڵی كردەییدا، كە فاكەڵتی ئارەزوو پێشەنگە، فاكەڵتی 

بااڵی ئارەزوو بەرژەوەندیی كردەییانەی عەقڵی هەیە. 

دۆڵۆز ئەم تۆڕە ئاڵۆز و بەیەكدا چووە، بەم نموونەیە ڕووندەكاتەوە: 

واتا  دەكرێت،  مەعریفە  بااڵی  فاكەڵتی  كەشفی  پەتیدا  عەقڵی  دۆخی  »لە 

سەر  دەپەرژێتە  بەرژەوەندییە  ئەم  عەقڵییانە.  بیركردنەوەی  بەرژەوەندی 
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دیاردەكان، جا لەبەرئەوەی دیاردەكان نۆمین نین، كەواتە بۆ ئەوەی بوونی 

زانین  فاكەڵتی  ملكەچی  ئەبێت(  )یان  ئەكرێت  بێت  توانادا  لە  مەعریفە 

وەك  كە  كامەیە،  فاكەڵتییە  ئەو  ئەی  دەپرسین  ئەمە  دوای  بەاڵم  ببن، 

سەرچاوەی تێگەكان )مانای دووەم«. ئەم ملكەچبوونە مسۆگەر دەكات و ئەم 

بەرژەوەندییە وەدیدێنێت؟ واتا فاكەڵتی یاساداڕێژ و ڕێكخەر لە مەعریفەدا 

كامەیە؟ وەاڵمی كانت )ئیدراك(�ە، بەاڵم بااڵدەستی ئیدراك ڕێگری ناكات 

لە كاری فاكەڵتییەكانی تر، بەڵكو كۆمەكیان لێ  وەردەگرێت و لەگەڵ ئەرك 

و ئامانجەكانی خۆیدا دەیانگونجێنێت. لە حاڵەتی عەقڵی پراكتیكیدا، فاكەڵتی 

عەقڵ یاساڕێژیی و ڕێكخستن ئەنجامدەدات و بەرژەوەندی كردەیی عەقڵ 

بەدی دێنێت. 

ب. پەیوەندی فاكەڵتییەكان لە عەقڵی پەتیدا: 

تەرخانكراوە  كانت(  ڕەخنەیی  )فەلسەفەی  كتێبی  یەكەمی  بەشی 

لە  هەر  و  پەتیدا  عەقڵی  ڕەخنەی  لە  فاكەڵتییەكان  نێوان  پەیوەندی  بۆ 

ترانسێندنتالی  و   )apriori( پێشووەكی  نێوان  پەیوەندی  سەرەتایشەوە 

دیاریدەكات. پێشووەكی زەروری و گشتگیرە و سەربەخۆیە لە ئەزموون، 

چونكە ئەزموون هەرگیز شتێكی زەروری و گشتگیرمان پێنادات )فەلسەفەی 

ڕەخنەیی كانت، ل21(. وەلێ  دەبێت ئەزموون هەلی مومارەسەكردنی ئەم 

بنەما پێشووەكیانەمان بۆ بڕەخسێنێت، ئەگەرنا پووچەڵ دەبنەوە، كەواتە 

بنەما پێشووەكیەكان بنەمای سوبێكتین، بەاڵم سوبێكتێكی ئەزموونگەرا یان 

سایكۆلۆژی نا، بەڵكو سوبێكتێكی ترانسێندنتالی. بنەمای ترانسێندنتالی، واتە 

پێشووەكییەكانمان  تێگە  ملكەچی  ئەزموون  بەهۆیەوە  كە  پرەنسیپەی  ئەو 

پەیوەندیی  كالسیكییەكەی  بیرۆكە  كانت  پێیوایە  دۆڵۆز  لێرەوە  دەبێت. 
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ناچاری  بە  بنەمایەك  بە  ئۆبێكتی گۆڕیوە  تەبایی سوبێكت و  گونجاوی و 

وەزیفەی  دۆڵ��ۆز  لەمەشەوە  هەر  دەك��ات،  سوبێكت  ملكەچی  ئۆبێكت 

دەبێتە  )ئیدراك(  دیاریدەكات.  پەتیدا  عەقڵی  ڕەخنەی  لە  فاكەڵتییەكان 

فاكەڵتی ڕێكخەڕ و داڕێژەر بۆ سەنتێنز )تألیف(ی دیاردەكان لە تێگەدا، بەم 

جۆرەش دەبێتە شێوەی بااڵی فاكەڵتی زانین، بەاڵم ئەمە بێ  میانجیگەری 

)خەیاڵدان( سەرناگرێت. دیاردەكان ملكەچی خودی تەبابوون بە خەیاڵدان 

نابن، بەڵكو بەهۆی ئەم تەبابوونەوە ملكەچ دەبن بۆ )ئیدراك(. هەرچی 

فاكەڵتی عەقڵیشە بەرپرسە لە بەڵگەگیریی و بەهێماكردنی ماددەی بابەتە 

هەستیەكییەكان بۆ ئیدراك و خەیاڵدان. وەزیفەی ئەم سێ  فاكەڵتییە پێكەوە 

و بە سەرپەرشتی ئیدراك هەستی هاوبەشی تێهزرین پێكدەهێنێت. هەستی 

هاوبەش نەك وەك ئەزموونێكی پاشەكی شتە بەرهەستەكان، بەڵكو وەك 

ڕێكەوتنێكی پێشوەكییانەی فاكەڵتییەكان لەگەڵ یەكتردا. 

ت. پەیوەندی فاكەڵتییەكان لە عەقڵی پراكتیكیدا: 

نێو  دەچنەوە  فاكەڵتییانە  ئەم  كردەییشدا  عەقڵی  ڕەخنەی  لە  دیسان 

پەیوەندی لەگەڵ یەكتریدا، بەاڵم لەم كایەیاندا عەقڵ پێشڕەوی فاكەڵتییەكانی 

خۆی  بابەتەكانی  دەرب��ارەی  ڕێساكان  و  دەخ��ات  ڕێكیان  و  دەك��ات  تر 

دادەڕێژێت، ئەمەش بە گوێرەی بەرژەوەندی كردەییانەی عەقڵ، بە مانایەكی 

لە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت  دۆڵۆز  ئەخالقی.  یاسای  داڕشتنی  تر 

ڕوانگەی كانتەوە تەنیا فاكەڵتی عەقڵ بەرپرسە لە شێوەی داڕشتنی یاسای 

شێوەی  واتا  ئەمەش  گەردوونی،  یاسای  ببنە  بشێت  كە  ئەوتۆ  ئەخالقیی 

بااڵی فاكەڵتی ئارەزوو )ڕەغبەت(. بابەت و فەزای ئەم یاساڕێژییە عەقڵییە 

چونكە  عەقاڵنی،  زەیندووی  بوونەوەری  زەیندووە،  بوونەوەری  ئەخالقیە 
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ئەمە بەندە لەسەر ئازادیی لەبەرئەوەی تەنیا بوونەوەرە ئازادەكان دەتوانن 

ملكەچی عەقڵی كردەیی ببن. ئازادیی بەو مانایەی یاسای ئاكاریی دەبێتە 

لە دەرەوەی هەر هەلومەرجێكی سروشتیی  ئیرادەش  )ئارەزوو( و  ئیرادە 

كە  دۆخێك  هەر  لە  ڕەهایە  و  سەربەست  و  هۆكارەكییە،  و  هەستەكی 

یاسای هۆكارەكی تێیدا زاڵە. لێرەدا »هیچ شتێك نییە كە پێشوەختە ئیرادە 

یاسای  ئازادیی  چەمكی  بە  عەقڵ  مانایە  بەم  بكات«.  دەستنیشان  و  دیار 

ئاكارەكی دادەڕێژێت و ئەم چەمكەیش لە فاكەڵتی ئارەزوودا دیاری دەكات، 

واتا لە بەرژەوەندیی كردەیی تایبەت بە خۆیدا، بوارەكەیشی بوونەوەری 

زەیندووی سەربەست و سەربەخۆیە وەك نۆمین و وەك سروشتێكی سەروو 

بەرمەبنای چەمكی  عەقڵ  عەقاڵنی.  بوونەوەرانێكی  وەك  واتا  هەستەكی، 

ئازادی یاساكان دادەڕێژێت، بەاڵم ئەم یاسایانە بۆ بوونەوەرانی بەرهەست 

و دەرەوەی سوبێكت نین، وەك ئەوەی لە فاكەڵتی زانیندا هەیە، بەڵكو 

بابەتە ملكەچبووەكانی ئەم یاسا ئەخالقییانە خودی سوبێكتن و سوبێكت وا 

بەڵكو وەك  لە دەرەوەی بەسەریدا سەپێنراوە،  ناڕوانێت، كە  یاساكان  لە 

ئەوەی خۆی داڕێژەریانە، بۆیە پێرەویشیان لێدەكات.

 لەمەوە دەردەكەوێت بابەتی ئەم فاكەڵتییەش نۆمینە )شت لە خۆیدا(، 

ئەم سروشتی سەروو هەستەكییە  بەاڵم  واتا سروشتی سەروو هەستەكی، 

شتێك نییە لە دەرەوەی عەقڵ، بوونەوەری عەقاڵنی ڕاستە نۆمینە، بەاڵم 

لە فینۆمینیش دانەبڕاوە، چونكە ئەم بوونەوەرە سەروو سروشتییە دواجار 

مانایەی  بەو  دەكرێن،  پێوانە  هەستەكییەوە  سروشتی  بەهۆی  یاساكانی 

هۆكارەكی  زنجیرەی  دەرەوەی  لە  ئاكارەكییانەی  یاسا  ئەو  چەندە  تا  ئایا 

لە  هەیە  پراكتیزەكردنیان  شیاوێتی  و  ئەگەر  بەرهەمهێنراون،  سروشتی 

جیهانی هەستەكیدا، بەاڵم ئەم بەرهەمهێنراوانەی عەقڵی پراكتیكی ئەگەرچی 
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بەرمەبنای ئازادی بەرهەم هاتوون، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە بێ  هۆكارن، 

بەڵكو لەم دۆخەدا یاسای هۆكارەكی و ئازادی یەكدەگرن و ئازادی دەبێتە 

وەك  زەیندوو  »بوونەوەری  واتا  ئەمەش  یاساكان،  هەڵبژاردنی  هۆكاری 

پراكتیكی، ئەمەش  بەرژەوەندی عەقڵی  هۆكاری سەرەكی بەرهەمهێنان«ی 

مانای ئەوەیە ئیدراك هەمان ڕۆڵی هۆكارەكی خۆی دەگێڕێت كە لە حاڵەتی 

كردووە،  یاسای هۆكارەكی سروشتی  بە  دەركی  و  دەیگێڕا  پەتیدا  عەقڵی 

بەاڵم لێرەدا بااڵدەستی خۆی لەدەستداوە و بەرژەوەندی عەقڵی پراكتیكی بۆ 

خۆی بەكاری دێنێت، بەاڵم تەبا بە ئازادی و لەنێو سروشتی عەقڵیدا. هەر 

ئەمەشە ڕۆڵی فاكەڵتی ئیدراك لەنێو شێوەی بااڵی ئارەزوودا، هەر ئەمەیشە 

پەیوەندییەكەی لەگەڵ عەقڵی كردەییدا. 

ئەی ڕۆڵی خەیاڵدان چییە؟ وەك وتمان سروشتی هەستەكی و سروشتی 

سەروو هەستەكی لێكدابڕاو نین و كەلێنی نێوانیان بەردەوام پڕ دەكرێتەوە، 

بەوەی كە لەالیەكەوە بوونەوەری عەقاڵنی ڕاستە لە عەقڵی كردەییدا شتە 

مەعریفە  بە  پرۆسەیە  ئەم  كە  دادەڕێژێت  ئاكارەكییەكان  یاسا  و  لەخۆیدا 

ئەزموون  و  سروشتدایە  لەنێو  چونكە  دیاردەیشە،  بەاڵم  ناكرێت،  دەرك 

دەكرێت و جێكەوتی هەستەكییانەی هەیە، لەالیەكی دیكەیشەوە پێویستە 

هەستەكیدا  سەروو  سروشتی  لە  ئازادی  هۆكارەكی  بەرهەمهێنراوەكانی 

بهێنرێنە نێو هۆكارەكیی سروشتی هەستەكییەوە تا شیاوی تاقیكردنەوە و 

پێرەوكردن بن، واتا لە سروشتی هەستەكیدا بەدی بهێنرێن. بە مانایەكی 

تر ئەزموون هەلی مومارەسەكردنیانمان بۆ بڕەخسێنێت: »یاسای ئەخالقی 

هیچ نییە، ئەگەر لە بەرەنجامە هەستەكییەكانی خۆی داببڕێنرێت« )ل. 67(، 

هەروەها: »ئەگەر یاسای ئەخالقی وەدی نەیەت، ئەوا خود بەخود هەرەس 

دێنێت« )ل. 68(. 
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ئەم وەدیهاتنە پێویستی بە سازانی بەختەوەری و فەزیلەتە و، لەمەشەوە 

بەختەوەری  ئ��ارەزووی  بوترێت  ئەستەمە  دەكەوێتەوە.  گشتی(  )چاكەی 

پاڵنەری فەزیلەتە، و بە پێچەوانەیشەوە، بەاڵم لە ڕوانگەی دۆڵۆزەوە كانت 

كێشەكەی بەمجۆرە چارە كردووە. ئەگەر پەیوەندی ڕاستەوخۆی ئەم دووانە 

ئەستەم بێت، ئەوا ئەشێت ناڕاستەوخۆ لەڕێگەی پێشكەوتنەوە بێت بەرەو 

چاكەی بااڵ، یاخود »هۆكارەكی ئەخالقی بۆ جیهان« ئەمەش واتە )خودا(. 

ڕاستە لەڕووی مەعریفییەوە خودا دیاری كراو نییە و سەلماندنی ئەستەمە، 

دەگەن،  بەیەك  خودا  و  دەروون  ئاكاریدا  یاسای  سایەی  لەژێر  كە  بەاڵم 

ئیدی خوداش دەكەوێتە ژێرباری ئەم یاسا ئەخالقییەوە و بڕوابوون بە خودا 

»بڕوایەكی  بابەتی  دەبێتە  ئەخالقيی، خودا  بااڵی  بوونەوەرێكی  بە  بڕوایە 

»شكۆ«.  بابەتی  دەبێتە  لەمەشەوە  شێوەیە  بێ   خودا  پەتی«.  كردەییانەی 

بابەتی »شكۆ« و »جوانیش« لە پەیوەندیدان لەگەڵ فاكەڵتی خەیاڵدا. خەیاڵ 

خودا دێنێتە نێو سروشتەوە و بە كۆد و هێما سروشت ئامادە دەكات بۆ 

وەرگرتنی كاریگەری سەروو هەستەكی لەسەر سروشتی هەستەكی. 

ج. پەیوەندی فاكەڵتییەكان لە ڕەخنەی فاكەڵتی حوكمدا: 

پرسیاری دۆڵۆز ئەمەیە: ئایا تێگەی ئەوتۆ هەن كە پێشووەكیانە دۆخی 

بە  ئایا هەستكردن  تر:  بە دەربڕینێكی  بكەن؟  دیاری  تاك  ئازاری  چێژ و 

لە  یەكە  هەر  بینیمان  وەك  نا؟  یان  هەیە  بااڵی  شێوەی  ئ��ازار  و  چێژ 

لە  یەكێك  هەبوو،  بااڵیان  شێوەی  ئ��ارەزوو  فاكەڵتیی  و  زانین  فاكەڵتیی 

بە  تردا و دەرهەق  فاكەڵتییەكانی  بەسەر  بااڵدەست  فاكەڵتییەكان دەبووە 

بابەتەكانی خۆی یاساڕێژیی دەكرد، بەاڵم لە تەواوی بەشی سێیەمی كتێبەی 

ئازار  و  بە چێژ  بااڵی هەستكردن  بوونی شێوەی  كانتەوە  لەبارەی  دۆڵۆز 
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)فاكەڵتی حوكم( ڕەتدەكرێتەوە، چونكە ئەم دۆخانە ڕاستەوخۆ ئەزموونیانە 

ئاڵۆزترە.  لەمە  وەاڵمەكە  بەاڵم  دەكەوین،  بەریان  و  پێدەكەین  هەستیان 

پێشتری كانت ڕێخۆشكردن و  لە ڕوانگەی دۆڵۆزەوە هەردوو ڕەخنەكەی 

ڕەخنەیەیان  ئەم  بۆیە  حوكم،  ڕەخنەی  بە  گەیشتن  بۆ  بوون  زەمینەساز 

هەڵگری ئاڵۆزی و دژوارییەكی تایبەتیشە. كێشەكە پەیوەستە بە بەرژەوەندی 

دوو دۆخەكەی پێشترەوە: »ڕێزگرتن لە یاسا ئاكارییەكانی فاكەڵتی عەقڵی 

بااڵی چێژە« )ل.  لێهزرینیش دۆخی  ئازارە، خۆشی  بااڵی  كردەیی دۆخی 

77(. ڕوونكردنەوەی ئەم بیرۆكەیە لەم وتارەدا سەختە و دەرفەتی ئەوەمان 

نییە، بەاڵم بە كورتی دەتوانین بڵێین دۆڵۆز پێیوایە ڕێزگرتن و خۆشیی نە 

بەرەنجامێكی هەستپێكراون و نە عاتیفەیەكی تایبەت، بەڵكو »هاوشێوە«ی 

هزرییانەی عاتیفەن، هەر بۆیە دەبێت پەیوەست نەبن بە هیچ الیەنێكی 

هەستەكییەوە، لەمەشەوە خاوەنی بەرژەوەندی ئەزموونگەریی بوونی بابەتی 

هەستكردن نین و خاوەنی هیچ مەیلێكی هزریش نین، واتە لە دەرەوەی 

فاكەڵتی  بۆیە  ئ��ارەزوون،  بابەتی  بوونی  كردەیی  بەرژەوەندییەكی  هەر 

هەستكردن بە چێژ و ئازار، ئەو كاتە دەبێتە فاكەڵتییەكی بااڵ كە لە هەر 

بەرژەوەندییەك خۆی داماڵیبێت، بۆیە ئەم فاكەڵتییە توانای داڕشتنی بابەتی 

بۆ چاالكیی  بەڵكو سەرچاوەی هەلومەرجی خودییە  نییە،  بەخۆی  تایبەت 

فاكەڵتییەكانی دیكە و كاریگەرییەكی كاڵ و كەمڕەنگی تێگەیەكە لەسەر ئەم 

فاكەڵتییە تا بتوانێت حوكم بدات، لە حوكمداندا فاكەڵتییەكان دەكەونە نێو 

پەیوەندییەكی هەڕەمەكی و ئازادانەوە لەگەڵ یەكتریدا بێئەوەی یەكێكیان 

بەسەر ئەوانی تردا بااڵدەست ببێت. ئەم پرۆسەیەش یەكەمجار لە حوكمی 

)ئیدراك(  فاكەڵتی  دۆخەدا  لەم  جوانە(.  )ئەوە  دەردەكەوێت  ئیستاتیكیدا 

لەگەڵ خەیاڵدانی بێگەردا دەكەوێتە هارمۆنیا و تەباییەوە، بێئەوەی هیچیان 
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بەسەر ئەوی دیكەیاندا بەرز ببێتەوە. ئیدراك شت و كاریگەریی و جێكەوتە 

مادییەكان ئامادە دەكات، بەاڵم شتە مادییەكان لەخۆیاندا جوان نین، بۆیە 

خەیاڵدان ناتوانێت وەكخۆیان وەریان بگرێت و حوكمیان لەسەر بدات، بەڵكو 

تەنیا شێوە پەتییەكەیان وەردەگرێت. فاكەڵتی هەستكردن بە چێژ و جوانی 

لەگەڵ  فاكەڵتییەكان  مومارەسەی  بۆ  خودییە  هەلومەرجێكی  ڕەخسێنەری 

خەیاڵدان،  سنوورەكانی  بە  دەگەیەنێت  مادییەكان  شتە  ئیدراك  یەكتری، 

ئاوەژوو  خۆیدا  لە  جوان  ن��اوازەی  بابەتێكی  شێوەی  الیخۆیەوە  ئەویش 

دەكاتەوە. ماوەتەوە دیاریكردنی ڕۆڵی فاكەڵتی عەقڵ لە حوكمی جوانیدا. 

عەقڵ كاتێك لەگەڵ خەیاڵداندا دەكەوێتەوە پەیوەندییەوە كە لە جیاتی 

لە  )ئەمە شكۆمەندە(. گەر خەیاڵدان  )ئەمە جوانە( دەڵێین  بڵێین  ئەوەی 

ئینجا  و  بكاتەوە  ئاوەژوو  خۆی  بابەتەكانی  شێوەی  ئیستاتیكیدا  حوكمی 

حوكم لەبارەی ئەم شێوانەوە بدات، ئەوا چركەساتی )شكۆ( لەبێ  شێوەیی 

و  دەكات  پاشەكشە  یەكەمی  كاری  لە  خەیاڵدان  جۆرەش  بەم  دەدوێت، 

لەجیاتی ئەوەی )شێوە( بگوازێتەوە بێ  شێوەیی وەردەگرێت و دەكەوێتە 

نێو ناسنووردارییەوە، حوكمی شكۆیش هەر لەبارەی ئەم بێ  شێوەییەوە، 

یان ڕاستتر بڵێیین ئەم بێ  شێوەییە )شكۆ( درووست ئەكات. لەم دۆخەدا 

كە خەیاڵ لەبەردەم سام و بیمی بابەتێكدا دەكەوێتە بەردەم بێ  توانایی 

دوا  بە  خەیاڵ  و  كۆتایی  دەگەیەنێتە  پرۆسەكە  عەقڵ  ئەوا  حەپەسان  و 

سنوورەكانی خۆی دەگەیەنێت، كەواتە شكۆ دەمانخاتە بەردەم پەیوەندییەكی 

ڕاستەوخۆی خودی خەیاڵدان و عەقڵ، بەاڵم پەیوەندی و تەبایی و كۆكی نا، 

بەڵكو ناكۆكی. پەیوەندیی ئازاد و هەڕەمەكی فاكەڵتیەكان كارێك دەكات كە 

لەنێو یەك پرۆسەدا لەگەڵ یەكتر ئیش بكەن بۆ گەیشتن بە حوكم، بەاڵم 

هیچیان ناچنە خزمەتی یەكترەوە، بەڵكو كاتێك خەیاڵ بێتوانا دەبێت عەقڵ 
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دەزانێت خەیاڵ  لەبەردەم بیرۆكەكانیدا شتێكی ئەوتۆ نییە، بۆیە ئارەزوو 

بۆ بابەتی حوكمەكە دەجووڵێنێت. 

لە  باس  كتێبەكەی  كۆتایی  لە  دۆڵ��ۆز  بدەین  بەوە  ئاماژە  ماوەتەوە 

لە  ب��وون  كۆتایی«ی  »ئامانجی  پێیوایە  و  دەك��ات  عەقڵ  ئامانجەكانی 

هەم  ئامانج«  »دوا  خۆیدا.  بوونی  لە  وا  ئامانجەكەی  كە  بوونەوەرێكدایە 

كەرەستەكانی  هەمیش  و  تێدەپەڕێنێت  سروشتی  تێبینیكردنی  تواناكانی 

بێتوو  ئەگەر  هیچ،  نابێتە  ئامانجە  ئەم  چونكە  مەعریفە،  و  بیركردنەوە 

بوونی ئەوەی كە دەیەوێت بزانێت خۆی نەبووبێتە ئامانج، واتە بوونەوەری 

عەقڵی  بۆ  چەمكێك  لە  جگە  نییە  هیچ  ئامانج  »دوا  لێرەوە  عەقاڵنی، 

كردەییمان«، ئەمەش واتا یاسای ئاكاریی كە تایبەتە بە مرۆڤ، مرۆڤ وەك 

بوونەوەرە  ڕێكخستنی  لە  بریتیە  ئامانجە  دوا  ئەم  ئاكاریی.  بوونەوەری 

عەقڵمەندەكان لەژێر بااڵدەستی یاسای ئاكاریدا، یان ئازادی وەك بوونێكی 

لەخۆگیراو لە بوونەوەری عەقاڵنیدا. 

2. خوێندنەوەی دۆڵۆز بۆ نیتچە:

وەك  نیتچە  و  دۆڵۆز  كۆچەرییە.  فەلسەفەكەیشی  و  كۆچەرە  دۆڵۆز 

مانای  سێبەر  كۆنتێكستەدا،  لەم  بێئەوەی  وەهان،  سێبەرەكەی  و  موسافیر 

پاشكۆیەتی هەبێت، بەڵكو سێبەر هاوڕێیە و دەتوانین كەشوهەوای نیتچەیی 

پۆست  ڕیشەكانی  توێژەران  لە  بەشێك  ببینینەوە.  ئەودا  نوسینەكانی  لە 

مۆدێرنە و فەلسەفەی جیاوازی دەبەنەوە سەر نیتچە، لەم ڕووەوە چاوپۆشی 

كردنی پۆستەكان، بەتایبەت دۆڵۆز، لە نیتچە كاری نەكردەیە. 

أ. كتێبی )نیتچە( و زەمینەسازیی بۆ )نیتچە و فەلسەفە(: 

بایەخدانی زۆری دۆڵۆز بە نیتچە لەو ڕووەوە دەردەكەوێت، كە دوو 
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كتێبی بۆ تەرخانكردووە. كتێبی یەكەمیان )نیتچە( كتێبێكی قەبارە بچووكە 

و هەر بابەتێكی جیاواز ناونیشانێكی تایبەتی لەخۆگرتووە. بە ژیانی نیتچە 

دەستپێدەكات و بە بیبليۆگرافیای بەشێك لەو كتێبانەی بە زمانی ئەڵمانی 

دۆڵۆز،  بڕوای  بە  دێت.  دوایی  نووسراون  نیتچەوە  لەبارەی  فەرەنسی  و 

كتێبی یەكەمی زەردەشت كە باس لە سێ  گۆڕانەكەی ڕوح دەكات »چۆن 

ڕوح دەبێتە وشتر و وشتر چۆن دەبێتە شێر و شێریش چۆن دەبێتە منداڵ«، 

هەمان مانای قۆناغەكانی ژیانی خودی نیتچەی هەیە، بەرهەم و قۆناغەكانی 

ژیان و تەندروستی نیتچە تەریبی ئەم سێ  گۆڕانكارییەن. وشتر ئەو ئاژەڵەیە 

كە لە بیاباندا باری بەها باوەكان و قورسایی پەروەردە و ئەخالق و نەریت 

و كولتوور هەڵدەگرێت، وشتر دەگۆڕێت بۆ شێر، شێر بتەكان دەشكێنێت 

باوەكان  بارە قورسەكان لەت و پەت دەكات و ڕەخنەی هەموو بەها  و 

دەكات. دواجاریش شێر دەبێتە منداڵ، منداڵیش واتە گەمە و سەرەتایەكی 

نوێ ، ئافرێنەری بەهای نوێ  و درووستكەری بەهای نوێی هەڵسەنگاندن. 

خەسڵەتی منداڵ گەمە و پێكەنینە. گەمەكردن بە هەموو بەها باوەكان، ئینجا 

خۆشی بینین لە ژیان و پێكەنین بەو كەسانەی بەهای باویيان هەڵگرتووە، 

ئینجا خۆشحاڵی بەرامبەر ژیان، یان وەك نەشئەو سەرەتایەكی نوێ . 

دۆخە  و  تەندروستی  و  بەرهەم  و  ژیاننامە  لە  باس  دۆڵۆز  لەمەوە 

كەسییەكانی نیتچە دەكات: هەر لە ناسینی ڤاگنەر و كتێبی )لەدایكبوونی 

تراژیدیا(وە، هەتا ساڵی )1988( كە دۆڵۆز پێیدەڵێت »ساڵە مەزنەكە«. بەهۆی 

نوسینی هەرسێ  كتێبی ئاوابوونی بتەكان، كێشەی ڤاگنەر، دژە مەسیح، ئینجا 

لەویشەوە هەتا نەخۆشی و مەرگی نیتچە و خیانەتی ئیلیزابێسی خوشكی 

لە دوا بەرهەمی نیتچەدا. 
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دۆڵۆز لە ڕوانگەی نیتچەوە باس لە فەلسەفە دەكات و بەوە دەستپێدەكات، 

كە نیتچە دوو ئامرازی گوزارشكردن تێهەڵكیش بە فەلسەفە دەكات: وشەی 

كۆكار و قەسیدە. ئەمەش هەمان سەرەتایە كە كتێبی )نیتچە و فەلسەفە(

ی پێ  دەستپێدەكات. 

زانین ڕاڤە و هەڵسەنگاندن  ئایدیای  نیتچە لەجیاتی  بە بڕوای دۆڵۆز، 

قەسیدەن.  و  كۆكار  وشەی  مورادیفی  چەمكەش  دوو  ئەم  دەردەخ��ات. 

یەكەمیان )مانا( دیاریدەكات، دووەمیشیان )بەها(. فەیلەسوفیش فەیلەسوفی 

ئایندەیە، فەیلەسوفی دەهێنەر و پزیشك و ڕەخنەگری سەرسەختی هەموو 

بە  نوێ .  بەهای  داهێنانی  ئینجا  بەهایانە،  ئەم  قڵپكردنەوەی  و  بەهاكان 

بڕوای نیتچە داڕمانی فەلسەفە بە ڕوونی لەگەڵ سوكراتدا دەستپێدەكات، 

)ئەمەیە مرۆڤ، ل. 81(، بەهۆی ئەوەی لە سوكراتەوە هاوكێشەی ژیان 

فیكر هەڵدەگەڕێتەوە بۆ فیكر ژیان، لەجیاتی ئەوەی )ژیان( بڕیار لەسەر 

هەموو شتێك و فیكریش بدات، فیكر بڕیار لەسەر ژیان دەدات، لەمەشەوە 

دەیخاتە خانەی تۆمەتەوە. لەمەوە دۆڵۆز شرۆڤەی هێزەكان و ئیرادەی هێز 

الی نیتچە دەكات و بە هێزی )چاالك( و )دژە چاالك( »إرتكاسی« ناویيان 

دەبات و پەیوەندی ئەم هێزانە لەگەڵ یەكتردا ڕوون دەكاتەوە. 

باس  دۆڵۆز  نیتچەییەكان«�دا  كەسایەتییە  »فەرهەنگی  ناونیشانی  لەژێر 

لەو كەسایەتی و ڕەمزانە دەكات، كە نیتچە لە تەواوی فەلسەفەكەی، بە 

تایبەتیش لە »زەردەشت وەهای گوت«دا دایهێناون. 

-هەڵۆ و ئەدیها: هێمای گەڕانەوەی ئەبەدی. 

-)گوێدرێژ و وشتر(: ئاژەڵی بیابان، عەدەمییەت، )نا(ی قەڵپ و )بەڵی(

ی قەڵپ. 

-جاڵجاڵۆكە، ڕۆحی تۆڵەسەندنەوە و كینەسازیی. 
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-لیبۆك )و مەیمونی زەردەشت(، كاریكاتۆری زەردەشت. 

-ئاریان، تاڕادەیەك جاڵجالۆكە و بوونەوەری كینەسازیی ساردوسڕ، بەاڵم 

كە بە دیۆنیزۆس ئاشنا دەبێت و لێی نزیك دەبێتەوە )بەڵێ (ی ڕاستەقینە 

مرۆڤی  و  دروستدەكەن  ئەبەدیی  گەڕانەوەی  هەردووكیان  و  دەبێت  فێر 

بااڵیان دەبێت. 

ناكۆكی  سوكرات،  دژایەتی  ئەپۆلۆن،  لەگەڵ  پەیوەندی  -دیۆنیزۆس: 

لەگەڵ مەسیح، تەواوكاریی لەگەڵ ئاریان. 

ئیدی هەر بەمجۆرە كەسایەتی و هێما نیتچەییەكانی تر دیارییدەكات. 

دۆڵۆز دەیەوێت ئەوە نیشانبدات كە فەلسەفەی نیتچە هێما و ڕەمزەكانە، 

بەبێ  ناسینی وردی وەزیفەی ئەم ڕەمزانە ئەستەمە لە هزری نیتچە تێبگەین. 

ئینجا  دەك��ات،  ڕیز  نیتچە  بەرهەمەكانی  و  نووسین  دۆڵۆز  -دواج��ار 

گوڵبژێرێك لەم بەرهەمانە دەخاتە ڕوو، ئەوەش وەك كرۆكی ئەو پرس و 

باسە سەرەكییانەی لە فەلسەفەی نیتچەدا تاوتوێكراون. كۆتایی كتێبەكەیش 

تەرخانكراوە بۆ قسەكردن لەبارەی شێتییەوە و سەرەتاكەیشی بەو وتەیەی 

زانینێكی  ماسكەیە  ئەو  شێتی  كات  »هەندێك  كە:  دەستپێدەكات  نیتچە 

حەتمی و تا ئەوپەڕی دڵنیا لە پشت خۆیەوە حەشار دەدات«. 

كتێبی گرنگی دۆڵۆز لەبارەی نیتچەوە كتێبی )نیتچە و فەلسەفە(یە. لەم 

كتێبەیاندا دۆڵۆز زۆر بە قووڵی و وردی لەبارەی چەمك و هزر و مانا و 

كێشە نیتچەییەكان دەدوێت و شرۆڤەیەكی سیستماتیكییانەی فەلسەفەی نیتچە 

سیستماتیك  فەلسەفەكەی  نەیویستووە  هەرگیز  نیتچە  ئەگەرچی  دەكات، 

لێكبەستنەوەی  لە  بكرێت  فەرامۆش  دۆڵۆز  زیرەكی  ناكرێت  بەاڵم  بێت، 

هزرەكانی نیتچە. )نیتچە و فەلسەفە( یەكێكە لە كتێبە ناوازەكان لەبارەی 

ناوی دۆڵۆز  نیتچە بكرێت و  ئەو فەیلەسوفەوە و ئەستەمە توێژینەوە لە 
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نەهێنرێت. لێرەدا چەند سەرنجێكی كورت لەبارەی شرۆڤەكانی دۆڵۆز بۆ 

لە  نیتچە  و  كانت  نێوان  جیاوازی  خاڵی  دواجاریش  دەردەبڕین،  نیتچە 

ڕوانگەی دۆڵۆزەوە باس دەكەین. 

ب. فەلسەفە و میتۆدی نیتچە: 

بەاڵم  نیتچەیە،  فەلسەفەی  شرۆڤەی  و  خوێندنەوە  كتێبەكە  تەواوی 

بدەین،  بەشێكیدا  بەسەر هیچ  باز  ئەستەمە  پێش  بە جۆرێكی وا دەچێتە 

پێنج  لە  پێكهاتووە  كتێبەكە  نیتچە.  هزری  شارەزای  زۆر  توێژەری  مەگەر 

دەكات  تراژیدی(ی  )هونەری  لە  باس  یەكەم  بەشی  كۆتاییەك.  و  بەش 

هزر  كاڵڕەنگی  دەركەوتنێكی  و  گەاڵڵەبوون  سەرەتای  بڵێین  دەتوانین  و 

بابەتەكانە  ڕوونكردنەوەی  گرنگ  خاڵی  لێرەدا  نیتچە.  الی  بیرۆكەكانە  و 

بەرمەبنای میتۆدی جینالۆژی: »ڕەچەڵەكی هەر شتێك و هەر بنچینەیەك 

خاوەنی هەندێك بەهایە بۆ بەهاكان، وەلێ  ڕەچەڵەكی ئەم بەهایانەش بۆ 

شتەكە بنچینەیەكەیەتی و بڕیار لەسەر بەهاكەی دەدات« )نیتچە و فەلسەفە، 

ل6(. جینالۆژی واتا: بەهای بنچینە و هاوكاتیش بنچینەی بەها. جینالۆژی 

ڕەگەزی بااڵهاتن )تفاضل(ی بەهایە، واتا هەستكردن بە جیاوازی و مەودا 

لەنێوان بەهاكاندا )خانەدان/ عەوام(، )شكۆمەند/ ڕسوا(، )سەروەر/ كۆیلە(...

هتد، هەروەها ڕەگەزی بەدوایەكدا هاتن )تعاقب(ی بەهاكانیشە )چاالك/ 

ناچاالك(.  

مانای هەر شتێك لە ئیرادەی ئەو هێزەدایە كە دەست بەسەر ئەو شتەدا 

دەگرێت، بەم مانایە جینالۆژی تەنیا هەڵسەنگاندن ناكات، بەڵكو ڕاڤەیش 

دەكات. الی نیتچە زیاد لە هێزێك بوونیان هەیە و بگرە هێزەكان زۆرن، 

بەاڵم لەژێر دوو جۆری سەرەكیدا كۆدەبنەوە: »هێزی چاالك« و »هێزی دژە 
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چاالك«. مەودای نێوان ئەم هێزانە ڕەگەزی بااڵهاتنی نێوان هەر هێزێكە. 

چەمكی هێز الی نیتچە بریتیە لە پەیوەندی نێوان هێزەكان و هەر هێزێك 

لە پەیوەندی و بەركەوتندایە لەگەڵ هێزێكی تردا. لێرەیشەوە »ویستی هێز« 

دەبێتە ویستی هێزێك لەسەر ویستی هێزێكی تر. ویستێك خاوەنی فەرمانە 

پەیوەندییەكی  پەیوەندییە  ئەم  بەاڵم  ملكەچ،  و  فەرمان  گوێ   ویستێك  و 

بەڵكو  دانەمەزراوە،  )نەفیكردن(  بنەمای  لەسەر  چونكە  نییە،  دیالێكتیكی 

بەرمەبنای ئەرێكردن و جیاوازبوون و چێژبینینە لەم جیاوازییە، بۆیە بە بڕوای 

دۆڵۆز ئەوەی ویست دەیەوێت بریتیە لە سەلماندن و ئەرێكردنی جیاوازی 

تراژیدیا  نیتچەدا  ڕوانگەی  لە  كە  بەرەنجامەی،  ئەو  دەگاتە  دۆڵۆز  خۆی. 

ئەرێكردنی قورسترین و سەختترین و  بریتیە لە خۆشحاڵییەكی چاالكانەی 

دڵڕەقانەترین دۆخی ئازاراوی و بەڵێكردن بۆ ژیان، نەك وەك ملكەچی و 

چوونە ژێربار و بەزەیی، بەڵكو وەك چێژوەرگرتن لە جیاوازيبوون، ئەمەش 

وەك ئەرێكردنی لە یەك باردا نا، بەڵكو وەك ئەرێكردنێكی فرە لەالیەن 

هێزە جیاوازەكانەوە لە حاڵەتی خۆیاندا. لێرەوە هزری تراژیدی ڕزگاركردنی 

ژیانە لە نەهیلیزم و هاوشێوەكانی. 

دۆڵۆز سێ  شێوەی ڕەتكردنەوەی ژیان دەستنیشان دەكات، كە پێیدەڵێت 

)عەدەمییەت(. عەدەمییەت واتا ڕەتكردنەوەی ژیان، روحی تۆڵەسەندنەوە، 

هەستكردن بە تاوان، ئایدیای بااڵی زوهدی. سەرجەمیشیان لەڕێگەی  ئایين 

و ئەخالق و فەلسەفەی ساختەوە ئیش ئەكەن. 

ب. تایپۆلۆژیای هێزەكان:

بەشی دووەمی كتێبەكە باس لە »تایپۆلۆژیای هێزەكان« دەكات، )چاالك/ 

دژە چاالك(. هێزی بەرز و نزم، ئەرێكار و نەرێكار، خانەدان و عەوام، 
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سەروەر و كۆیلە..هتد. گەرچی هێزەكانی خوارەوە ناچاالك و نەرێكاریش 

بن، بەاڵم هێشتا لە هێزبوون ناكەون و بگرە ئەشێت هاوپەیمانی لەگەڵ 

درووست  چاالك  هێزی  لە  گەورەتر  هێزێكی  و  بكەن  درووست  یەكتردا 

بكەن، بەاڵم خەسڵەتیان هەر ناچاالك و نەرێكار دەمێنێتەوە. 

ئەوەی هێزێك دەكاتە هێزی چاالك كەڵكەڵەی هێزو ویستی ئەو هێزەیە 

بۆ خاوەنداریی و دەستبەسەرداگرتن و سەركوتكردن و بااڵدەستی، ئەمەش 

بە مانای درووستكردن و سەپاندنی شێوەی ژیان و بەهای نوێ . لەمەش 

چۆنییەتی  لێكجیاوازن.  چۆنێتییەوە  و  چەندێتی  لەڕووی  هێزەكان  زیاتر 

هێزەكان لێكەوتەی چەندێتی هێزەكانە، لەمەشەوە كێشەی پێوانەی هێزەكان 

چەندێتی  بنەمای  دوو  هەر  پێویستە  پێوانەكردنەدا  لەم  سەرهەڵدەدات. 

و  هێز  جەوهەری  چەندێتی  لە  جیاوازی  بگیرێن.  لەبەرچاو  چۆنیەتی  و 

پەیوەندی هێزێكە لەگەڵ هێزێكی دیكەدا، بەاڵم ئەم بنەما ئەبستراكتە بەس 

نییە، بەڵكو جیاوازی لە چۆنیەتیشدا شێوەكانی دیاریدەكات. هەر هێزێكیش 

كە بە ڕێكەوت دەچێتە نێو پەیوەندی لەگەڵ هێزێكی تردا بە زەرورەت 

ئەو چۆنییەتیە وەردەگرێت كە شیاویەتی. ئەمەش واتە ڕەگەزی بەدواداهاتن 

)تعاقبی(. 

ئیرادەی هێز بریتیە لە بااڵهاتن )تفاضل( و بەدوایەكداهاتن )تعاقب(. 

جیاوازیی  بەرهەمهێنانی  ڕەگەزی  لە  بریتیە  هێز  ئیرادەی  تر  مانایەكی  بە 

ئەمەش  بەپێی  چۆنییەتی.  جیاوازیی  بەرهەمهێنانی  ڕەگەزی  و  چەندێتی 

یەكێكیان چاالك  ژێردەست،  تر  بەوی  و  بااڵدەست  دەوترێت  هێزێك  بە 

و ئەويتر ناچاالك، بەاڵم هیچیان خاڵی نین لە ویستی هێز، بەڵكو تەنیا 

نێو  چوونەتە  نەرێكار(  و  )ئەرێكار  هێزەكانیان  ویستی  خەسڵەتی  بەپێی 

پەیوەندییەوە.
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لەگەڵ  هێزانە  ئەم  پەیوەندی  گۆڕانی  لە  باس  وردی  بە  دۆڵۆز  دواتر 

یەكتردا دەكات و باس لەو پرۆسانەیش دەكات كە هێزێك دەكاتە چاالك و 

ئەوی دی دەكاتە ناچاالك. 

ج. ڕەخنە: هەڵگێڕانەوەی هەموو بەهاكان و دامەزراندنی بەهای نوێ :

دەكات. سەرەتا  ڕەخنە  لە  باس  دۆڵۆز  كتێبەكەدا  بەشی سێیەمی  لە   

ڕادەبورێت  پاشان  دەدوێت،  مرۆییەكان  زانستە  لە  گۆڕان  لەبارەی  دۆڵۆز 

پرسیاری )چی(  میتافیزیك  نیتچە.  پرسیار الی  بۆ ڕوونكردنەوەی شێوازی 

دەكات، عەدالەت چییە؟ جوانی چییە؟ چاكە چییە؟..هتد، بەاڵم دۆڵۆز ئەوە 

ڕوون دەكاتەوە پرسیاری جەوهەری الی نیتچە پرسیاری )كێ (یە؟ ئەمەش 

واتا: ئەو هێزە كێیە )كامەیە( بااڵدەست دەبێت و خاوەنی كامە ویستە؟ 

پرسیاری )كێ ( پرسیاركردنە لە )بكەر(، واتە هێز و ئیرادەی هێز. 

نیتچە بڕوای بەو ڕەخنانە نییە كە دواجار بە هیچ ناگەن، چونكە لە 

ویستی چاالكەوە نەكراون، بەڵكو بڕوای بە ڕەخنەیەكە تەواوی بەهاكان قڵپ 

بكاتەوە، واتا ڕەخنەگرتن بە چەكوش و كۆتاییهێنان بە هەموو حەقیقەتە 

كۆنەكان )ئەمەیە  مرۆڤ، ل137(، بۆیە بۆ دیاریكردنی مانای ئیرادەی هێز 

و ڕەخنە دژی سوكرات و شۆپنهاوەر و كانت و هیگڵ دەوەستێتەوە. 

 ڕەخنەی ئەو لە میتافیزیك و ئاكار و دیالێكتیكە وەك هزرگەلی دژە 

ژیان و پاراستنی هەلومەرجی باو و درێژەپێدەری ئاكار، ڕەخنە الی ئەو بۆ 

دەرخستن و داهێنانی توانای نوێیە بۆ ژیان.  ئایين و ئاكار و میتافیزیك 

ڕەتكەرەوەی ژیانن و ڕەخنەی نیتچەییش ئەم بتانە بەرەو ئاوابوون دەبات. 

خ. نهیلیزم، سێ  شێوەی ڕەتكردنەوەی ژیان: 

كینەسازیی،  ژیان دەكات.  لە سێ  شێوەی ڕەتكردنەوەی  باس   دۆڵۆز 

نهیلیزم  شێوەیە  سێ   ئەم  زوهدی.  بااڵی  ئایدیای  تاوان،  بە  هەستكردن 
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دەچنە  چ��االك��دا  دژە  هێزی  لەگەڵ  هەمیشەش  و  دەك��ەن  درووس���ت 

هاوپەیمانییەوە، یان باشتر بڵێین یەك شتن. ئەمان هێزی چاالك لە )كردە(، 

بكەر لە )كردارەكەی( دادەبڕن، یان دواى دەخەن. 

فرۆیديی  دەروونشیكارییانەی  خوێندنەوەیەكی  سەرەتاوە  لە  دۆڵۆز 

بەرزبوونەوەی  ئەویش  دەردەخ��ات.  بنەماكەی  و  دەكات  كینەسازیی  بۆ 

روروژان��دن  ئەوەی  لەجیاتی  كە  شتێكەوە  بەهۆی  ئاگایی  بۆ  یادەوەرییە 

نموونە  )بۆ  دەنوێنێتەوە  یادەوەری  كاریگەریی  و  شوێنەوار  درووستبكات 

بەردەوام شتێك دەبێتە هۆی روژاندنەوەی كۆنە ڕقێك(. كینەسازی روحی 

تۆڵەكردنەوەیە. مرۆڤی كینەساز هەست بە هەر بوونەوەر و هەر بابەتێك 

دەكات وەك سوكایەتی پێكردن لێكی دەداتەوە، تەنانەت ئەگەر جوانی و 

چاكەیش بن »چونكە یادەوەری شوێنەوارەكانی لە خۆیدا و بەهۆی خۆیەوە 

كینە ئامێز بووە«. مرۆڤی كینەساز هەمیشە دەڵێت: »هەڵەی تۆ بوو«، »تۆ 

پیسیت من پاكم«- )كاهینی یەهودی(.

هەستكردن بە تاوانیش هێزێكی چاالك بووە كە بەهۆی هێزی ناچاالك 

و كینەسازەوە لە تواناكانی خۆی دوورخراوەتەوە و لە مەرجەكانی توانای 

نواندنی كردارەكانی دابڕێنراوە، بۆیە ئەم هێزە بەسەر خۆیدا هەڵگەڕاوەتەوە 

و دژی ناوەوەی خۆی وەستاتەوە )ئەمە ڕێگەیەكە لەو ڕێگایانەی كە بەهۆیەوە 

هێزی چاالك ئەبێتە هێزی ناچاالك(. هێزێكی چاالك دابڕێنراوە لە تواناكانی 

ناوەوە  لە  ئازارەش  ئەو  و  هاتووە  ویژدانی  ئازاری  تووشی  لەمەشەوە  و 

دەگۆڕێت بۆ خۆ-ئازاردان و سەركۆنە و خۆ-سزادان و سەرزەنشتكردن. 

هەستكردن بە تاوان ناڵێت »هەڵەی تۆ« بوو، بەڵكو دەڵێت »هەڵەی من 

بوو«، »من تاوانبارم« -)كاهینی مەسیحی(.

ماوەتەوە ئایدیای بااڵی زوهدی. بە گوێرەی خوێندنەوەی دۆڵۆز، الی 
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ئايین( لەڕووی جەوهەرییەوە پەیوەستە بە  ئایدیای بااڵی زهدی )  نیتچە 

كینەسازی و هەستكردن بە تاوانەوە، »گوزاشتە لەو ویستەی كەوا لە هێزی 

ناچاالك دەكات سەر بكەوێت«- )نیتچە و فەلسەفە، ل185(، چونكە ئەم 

هێزە سەرناكەوێت بێ  بوونی ویستێك بۆ ڕێكخستنی وەهمی پێویست و 

خوارەوەی  هێنانە  و  ئاسمانی  جیهانێكی  خوڵقاندنی  بە  ئەمەیش  فریودان 

بەهای ئەم جیهانە، كەواتە ئایدیای بااڵی زوهدی واتا: دەرخستنی نزیكایەتی 

وەك  نەهیلیزم  لە  گوزاشتكردن  و  نەهیلیزمدا  لەگەڵ  ناچاالكەكان  هێزە 

نا،  نابوون  »بزوێنەر«ی هێزی ناچاالك. نەهیلیزم )عەدەمییەت( بە مانای 

بەڵكو بەمانای نرخاندنی خودی بەهای عەدەم. چەندە لە بەهای ژیان كەم 

بكرێتەوە و نەفی بكرێتەوە ئەوەندەش ژیان بەهای عەدەم وەردەگرێت، 

ئەم كارەیش وەهم دەیكات. ئەمەش سەرەتای بەشی پێنجەمی كتێبەكەی 

دۆڵۆزە. 

ح. مرۆڤی بااڵ دژی دیالێكتیك: 

و  هیگڵی  دیالێكتیكی  هەم  و  سوكراتییە  دیالێكتیكی  هەم  دیالێكتیك 

دیالێكتیك  )كێ (دا.  پرسیاری  بەرامبەر  لە  جەهلە  كێشەكەیش  سەرچاوەی 

»ئیرادەی  واتا  تێدەگات، ئەمەش  ئیرادەی هێز  )نەفیكردن( وەك سیفەتی 

فەزیلەت( گوزاشت  بااڵكاندا )خودا، حەقیقەت،  باوو  بەها  لە  عەدەم« و 

لەخۆی دەكات، ئەو بەهایانەی نیتچە دەیەوێت قڵپیان بكاتەوە.  ئاین و 

ئەخالق و دیالێكتیك یەك كار دەكەن ڕەتكردنەوە و نەفیكردنەوەی ژیان و 

حوكمدان لەسەر ژیان. دیالێكتیك خودا نەفی دەكاتەوە، بەاڵم نایكوژێت، 

چونكە دواجار لە سەنتێزێكدا لەگەڵ مرۆڤدا دەیانگەیەنێتە یەكتر. 
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دەڵێت  پێمان  مەسیحییەت  دەمرێت،  بەزەییدا  لە  خودا  ئایندا  لە  

بۆ  واتا  گوناهی خەڵكەكەی هەڵبگرێت،  كەفارەتی  تا  مردووە  بۆیە  خودا 

پلەی  لە  ژیانەش  ئەم  سفردا،  پلەی  لە  ژیانێك  بژین،  ئەوانیتر  ئەوەی 

سفردا جیاوازییەكی لەگەڵ عەدەمدا نییە، چونكە ژیانێكی تەواو ناچاالكە. 

بەزەیی واتە خۆشەویستی ژیان، بەاڵم ژیانێكی الواز و نەخۆش و گرنگن و 

كڵۆڵ و تەمبەاڵنە. بەزەیی سەنتێنزی دیالێكتیكی ئیرادەی عەدەم و هێزی 

دژە چاالكە )نیتچە و فەلسەفە، ل192(. تەنانەت خودا و مەرگی خوداش 

هەمیشە دەچنە سەنتێنزەوە لەگەڵ ئەو هێزەی دەستیان بەسەردا دەگرێت. 

الی نیتچە خودا واتە ویستی عەدەم و هێنانەخوارەوەی بەهای ژیان.

مەرگی خودا لە سەردەمی مۆدێرنەیشدا واتە كوشتنی خودا و جێگرتنەوەی 

كەس  هەر  دەمێنێتەوە،  بەتاڵ  عەرشەكەی  و  دەمرێت  خودا  مرۆڤ.  بە 

ئەم كارە دەكات، بەاڵم مرۆڤی  دابنیشێت دەبێتە خودا، مرۆڤ  لەسەری 

دژە چاالك و مرۆڤی مۆدێرن. لێرەشەوە مەرگی خودا لە دیالێكتیكدا دەبێتە 

لە  مرۆڤ.  بۆ  سروشتییەوە  سەروو  ئایدیایەكی  لە  خوایەتی  گواستنەوەی 

ڕوانگەی هیگڵەوە مەرگی خودا واتە لێكدژییەكی تێپەڕێنراو، ئاشتەواییەكی 

كۆتایی و ناكۆتایی، یەكگرتنی خودا و تاك. جەوهەری دیالێكتیك ناكۆكی و 

لێكدژییە و تێپەڕاندنی ئەم ناكۆكی و لێكدژییانەیە، بەم جۆرەش تەنیا لەسەر 

)نەفی( وەستاوە و تەنیا ئەو كاتە دەتوانێت ئیش بكات، كە شتێك هەبێت 

و  یەكدەخات  جیاوازییەكان  ئەمە  دۆڵۆزەوە  ڕوانگەی  لە  ڕەتكردنەوە.  بۆ 

نەفی  كورتی  بە  دەك��ات،  فەرامۆش  هێز   چاالكی  و  كردەیی  ڕەگ��ەزی 

جیاوازبوون دەكاتەوە.

بە  و  میتۆدانەیە  و  دۆخ  ئەم  سەرجەم  دژی  نیتچەیی  بااڵی  مرۆڤی   

نایەوێت  بااڵ  مرۆڤی  دیالێكتیكە.  جۆرەكانی  هەموو  دژی  دیاریكراویش 
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بەڵكو  پێبدات،  درێژە  بە خودابوونی مرۆڤ  مرۆڤگەرایی و هیومانیزم و 

غەمی ئەو تێپەڕاندنی خودی مرۆڤە، تێپەڕاندنی مرۆڤی ئاسایی و عەوام و 

دەیەوێت شتەكان و بەهاكان لەسەر بنەمای دیكە و جیاواز هەڵبسەنگێنێت. 

مرۆڤی بااڵ تەنیا بەهاكان ناگۆڕێت، بەڵكو ئەو ڕەگەزەیش دەگۆڕێت، كە 

ئەم بەهایانە لێوەی پەیدا دەبێت )ڕەگەزی نەفیكردن و نەرێكار(.

3. كانت و نیتچە

نیتچە  دادەنێت،  كانت  بەرامبەر  لە  نیتچە  شوێنێكدا  چەند  لە  دۆڵۆز 

نزیكە.  ئەپۆلۆنەوە  روحی  لە  كانتیش  و  دەنوێنێت  دیۆنیزی  فەیلەسوفێكی 

خۆ ئەگەر كانت بانگەشەی زەرورەتی وەدیهێنانی میتافیزیكی وەك كۆمەڵێك 

ڕیشەیی  ڕەخنەی  پێیوایە  نیتچە  كەچی  كردبێت،  ئاكار  وەدیهێنانی  بۆ  بەها 

و ڕاستەقینە لە هزری میتافیزیكی تەنیا بە دەرخستنی ئەو ڕاستییە دەبێت 

كە میتافیزیك لە ئاكاردا خۆی حەشارداوە و هەموو قسەكردنێكیش بەناوی 

ئاكارەوە میتافیزیكە، بۆیە نیتچە خۆی بە یەكەم نائاكاری و دژە ئاكار دادەنێت 

)ئەمەیە مرۆڤ، ل. 92(. 

 دۆڵۆز لە بەشی سێیەمی كتێبی )نیتچە و فەلسەفە(دا هەڵوێستی نیتچە 

بەرامبەر كانت ڕووندەكاتەوە و ئەم دووانە لە ڕوانگەی پرەنسیپەكانی ڕەخنە 

و وەدیهێنانی ڕەخنە و بەرەنجامەكانەوە هەڵدەسەنگێنێت. 

ئەگەرچی نیتچە خوێنەری كانتیش بووبێت و دانی بە گرنگییەكەیدا نابێت، 

وەلێ  لەگەڵیشی كەوتوەتە دژایەتییەوە. بەپێی خوێندنەوەی دۆڵۆز نیتچە وای 

بۆ چووە كانت خیانەتی لە ڕەخنە كردووە و ڕەخنەی ڕیشەیی نەگرتووە و ئەم 

پرۆسەیەی نەگەیاندوەتە دوا ڕادەی خۆی، بەاڵم كانت تەنیا لەبەرەنجامەكاندا 

هەڵەی نەكردووە، بەڵكو لە دیاریكردن و هەڵبژاردنی بنەماكانیشدا هەڵەی 



ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز 30

ویستی  و  سەرمەدیی  گەڕانەوەی  لەڕێگەی  ئەوەیە  نیتچە  ئەركی  كردووە. 

هێزەوە »ڕەخنە بخاتە سەرپێی خۆی«. ڕاستە كانت ڕەخنەی نەبەستوەتەوە 

بە هیچ سەرچاوەیەكی دەرە عەقڵەوە وەك ئەزموون و هەستكردن، بەڵكو 

ڕەخنەگر و ڕەخنەلێگیراو هەردووكیان عەقڵن، بەاڵم كێشەكەی كانتیش هەر 

لێرەدایە كە عەقڵی كردۆتەوە هەم دادوەر و هەم تۆمەتبار. كانت لە عەقڵی 

پەتی و عەقڵی كردەییشدا ڕەخنە وەك هێزێك دەبینێت كە هەموو  خولیاكانی 

چوارچێوەی  لە  نەیتوانیوە  كانت  لەمەشەوە  دەگرێت.  لەخۆ  ئاكار  و  زانین 

هیچ  ڕەخنە  دۆڵۆز  بڕوای  بە  دەربچێت.  ئەخالق  و  حەقیقەت  و  مەعریفە 

نییە، ئەگەر ئاراستەی خودی حەقیقەت و خودی ئەخالق و خودی مەعریفە و 

خودی دین نەكرێت. لە ڕوانگەی دۆڵۆزەوە، نیتچە وەك ئەوەی كانت كردی 

دژی حەقیقەتی ساختە و مەعریفە ساختە و  ئاینی ساختە و ئەخالقی ساختە 

نییە، بەڵكو دژی خودی حەقیقەت و مەعریفە و  ئایين و ئەخالقە »مەعریفەی 

وەهمی لە ئارادا نییە، بەڵكو خودی مەعریفە وەهمە و بگرە تەزویرە«. 

دۆڵۆزەوە  ڕوانگەی  لە  ئەمەش  دەكات،  عەقڵ  ڕەخنەی  عەقڵ  بە  كانت 

لێكدژییە. كانت لە سازدانی هەلومەرجی ڕەخنەدا پۆتێنشیالەتی و توانای بوونی 

ڕەخنە دەبینێت، بەو مانایەی كانت لە غەمی سازانی ئەو هەلومەرجانەدایە 

كە بەهۆیەوە مەعریفەی درووست خۆی مانیفێست دەكات، پرسیاری نیتچەش 

لەودیوی هەلومەرجەكانە و دەڵێت هێزی عەقڵ و ئیدراك چییە؟ ئەو ویستە 

كامەیە لە عەقڵدا خۆی حەشارداوە و گوزارشت لە خۆی دەكات، كێ  لە پشتی 

عەقڵەوەیە، لەمەیشەوە ئیرادەی هێز الی نیتچە جێی بنەمای ترانسێندنتالی 

الی كانت دەگرێتەوە. 

الی كانت هەمیشە یەكێك لە تواناكانی عەقڵ )فاكەڵتی ئیدراك، فاكەڵتی 

عەقڵ( دەبنە بااڵدەست و داڕێژەر، ئەگەر ئەم توانایانە باش بەكاربهێنرێن، 
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ئێمەش دەبینە داڕێژەری باش و هەر خۆیشمان پەیڕەوی لەم یاسایانە دەكەین 

كە ئەم فاكەڵتییانە دایان دەڕێژن، بەاڵم الی نیتچە فەیلەسوف - یاسادانەر 

یاسادانەر وەك  یاساداڕێژیی كانت دەگرێتەوە، فەیلەسوف -  فاكەڵتیی  جێی 

ڕاستەقینە  فەیلەسوفی  نوێ .  بەهای  داهێنەری  وەك  ئایندە،  فەیلوسوفی  

ئەوەیە كە یاساكان دادەنێت و پەیڕەویشیان لێدەكات. 

الی كانت ڕەخنە واتا یەكگرتنی سروشتی هەستەكی )سروشتی ماددی( و 

سروشتی سەروو هەستەكی )بوونەوەری عەقاڵنی( بەهۆی یاسای ئاكارییەوە. 

لەم دۆخەدا سوبێكت خۆی دەبێتە یاساداڕێژ و پێڕەوكار، خودی و بابەت، 

نۆمین و فینۆمین، كاهین و باوەڕدار. الی نیتچە ئەمە تەنیا )سەركەوتنێكی 

لە  نیتچە  و  كانت  هەڵسەنگاندنی  بۆ  دەپەڕێتەوە  دۆڵۆز  بۆیە  الهوتییە(، 

ڕوانگەی بەرەنجامەكانەوە. 

دۆڵۆز بە كورتی دژیەكی تێگەی كانتی و تێگەی نیتچەیی بۆ ڕەخنە لە 

چەند خاڵێكدا دەخاتە ڕوو، گرنگترینیان ئەوەیە: 

ڕاستەقینە  ڕەخنەی  كانتی  یاساڕێژی  عەقڵی  و  ترانسێندنتالییەكان  -بنەما 

نین، بەڵكو فەیلەسوف- یاسادانەری نیتچەیی، واتا جینالۆژیست.

-عەقڵ بەسەرخۆيیەوە دەبێتە دادوەری دادگا، بەاڵم ئەم كارە ساختەیە، 

ئەوەی ڕاستەقینەیە زانای جینالۆژییە )فەیلەسوفی ئایندە(. 

-شەرعییەتی هزر لەوەدا نییە كە پەیڕەوی عەقڵ بكات، بەڵكو لەوەدایە 

كە دژی عەقڵ بێت. ناعەقاڵنییەتی نیتچەیی خاڵی نییە لە فیكر، بەڵكو خاڵییە 

لە عەقڵ. الی نیتچە فیكر لە جەستە و ویستی هێز دەكەوێتەوە، بەمەش بەها 

كۆنەكان هەڵدەوەشێنێتەوە و بەهای نوێ  دادەنێت، بەاڵم عەقڵ پارێزگاری لە 

بەها كۆنەكان دەكات. 
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-ڕەخنە ئیرادەی هێزو پێرسپەكتیڤی ئیرادەی هێزە، بۆیە ئامانجی ڕەخنە 

مرۆڤ یان عەقڵ نییە، بەڵكو مرۆڤی بااڵیە. 

-ئەوەی لە ڕەخنەدا گرنگە پاساودانەوە و ئەستۆپاككرنەوەی خۆی نییە 

و  جیاواز  وێنەیەكی  شعورە،  گرنگ  بەڵكو  دەیكات(،  عەقڵ  ئەوەی  )وەك 

هەستەوەرییەكی جیاواز. گرنگ ملكەچی و پەیڕەوكردنمان نییە لە عەقڵ بۆ 

گەیشتن بە حەقیقەت، بەڵكو تاوتوێكردنی بەهای خودی عەقڵ و حەقیقەتە 

لە ڕوانگەی ویستی هێزەوە.  

    

 

 

سەرچاوەكان:

المؤسسة  الحاج،  أسامة  تعريب:  النقدية،  كانط  فلسفة  دولوز:  1-جیل 

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة االولي، بيروت، 1997. 

2-جيل دولوز: نيتشه، تعريب: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزيع، الطبعة االولي، بيروت،1998. 

3-جيل دولوز: نيتشه و الفلسفة، تعريب: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة االولي، بيروت، 2001.

4-جيل دولوز- سياسات الرغبة، تحرير: د. أحمد عبد الحليم عطية، الفكر 

المعاصر، سلسلة أوراق فلسفية، دار الفارابي، الطبعة االولى، بيروت- لبنان، 

 .2011

منشورات  مصباح،  علي  ترجمة:  اإلنسان،  هو  هذا  نيتشه:  5-فريدريش 

الجمل، كولونيا )ألمانيا(، بغداد، الطبعة الثانية، 2006.



33 ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز

جیل دۆڵۆز: سارتەر مامۆستام بوو
بۆ عەرەبی: فتحی المسكین  

لە عەرەبییەوە: ديارى عەبدوڵاڵ



ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز 34

هەر نەوەیەك مامۆستای نەبێت، شایستەی ئەوەیە خەمی لێبخورێت، 

مامۆستاكانی ئێمە مامۆستا گشتیيەكان نەبوون، لە كاتێكدا كە پێویستیمان 

بە مامۆستا هەبووە، چونكە هەر ئەوەندەی دەگەیشتنە تەمەنی پیاوێتی، 

بەسەردا  گەوهەرییان  نوێگەرییەكی  بوون  ئەوانە  مامۆستاكانمان  ئیدی 

سەپاندین، ئەو مامۆستایانەی دەیانزانی چۆن تەكنیكی هونەری و ئەدەبی 

دابهێنن و رێگەی بیركردنەوەی گونجاویان بۆ ئەم نوێگەرییەی سەردەمەمان 

دەدۆزییەوە، مەبەستم رێگەی نوێی بیركردنەوەیە بۆ زەحمەتی و پەرۆشییە 

بە هەاڵكانمان. ئێمە دەزانین تەنها یەك بەهای هونەری، بگرە یەك بەهای 

راستەقینەی راستەقینە هەیە: »دەستی یەكەم«، نوێگەریی رەسەن بۆ ئەوەی 

دەیڵێین، ئەو »كۆپلە میوزیكەی هەقیقەتەكەی پێدەڵێین«. سارتەی بۆ ئێمە 

ئەو میوزیكە، ئەو دەستی یەكەمە بوو )واتە بۆ نەوەی سەدەی بیستەم(. 

دواتر، كێبوو زانیی شتێكی نوێ بڵێت، ئەگەر سارتەر نەبووبێت؟ كێ رێگەی 

و  قووڵ  چەندە  »مێرلۆبۆنتی«،  كارەكانی  فێركردین؟  بیركردنەوەی  نوێی 

رووەوە  زۆر  لە  و  پێوەدیارە  مامۆستای  مۆركی  بێگومان  بن،  پرشنگدار 

سەر بە كارەكانی سارتەرن. )سارتەر بوون و قەوارەی مرۆڤی بە نەبوون 

»الوجود«ی تایبەت بە دەالقەیەك دەچواند لە جیهاندا، دەریاچەی بچوك 

بچوك لە نەبوون، وەك ئەو دەڵێت(.

بۆیە  دادەن��ان،  ئاسایی  لۆچیی  و  چرچ  بە  مێرلۆبۆنتی  كاتێكدا  لە 
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نەرمتر،  بوونگەراییەكی  لە  جیاواز  بیروردانەی  توندو  بوونگەراییەكی 

پارێزكارتر هاتەئارا، بەاڵم كامۆ، مەخابن، دەمێك خواستێكی گەورەی بۆ 

چاكەكاری »فەزیلەت« و دەمێكیش پووچگەرایەكی پلە دوو بوو: كامۆ سەر 

بە بیرمەندە نەفرەت لێكراوەكان بوو، بەاڵم فەلسەفەكەی دەیگەڕاندینەوە 

هەڵگرانی  الی  دواتر  نوسەرانەی  ئەو  بۆ  واتا  مایرسۆن«،  و  الالند   « بۆ 

لە  ئەوەی  كاتێكدا  لە  ناسرابوون.  باشی  بە  زۆر  بەكالۆریۆس  بڕوانامەی 

رێگەیەكی  ن��وێ،  شێوازی  لە  شتێك  ن��وێ،  بابەتی  دەه��ات  س��ارت��ەرەوە 

قسەلێكردنیان.  و  كێشەكان  خستنەڕووی  لە  بوو  نوێ  و  توند  ركابەریی 

لە ئاپۆرای نووسین و هیواكاندا بە نووسین، جارێكی تر پەردەمان لەسەر 

هەموو شتەكان هەڵدایەوە: كافكا، رۆمانی ئەمریكی، هۆسرێل، هایدیگەر، 

نییە،  كۆتاییان  ماركسیدا  هزری  لە  هەڵوێستانەی  ئەو  روونكردنەوەی 

تەكاندان بەرەو رۆمانێكی نوێ، بەاڵم هەموو ئەمانە بە سارتەردا تێپەڕین، 

لەبەرئەوە نا كە سارتەر، وەك فەیلەسوف، خاوەنی »بلیمەتیی كۆكەرەوە، 

دابهێنێت.  نوێ  دەیزانی چۆن شتی  لەبەرئەوەی  بەڵكو  تۆتالیزەیشن«بوو، 

یەكەمین نمایشەكانی شانۆیی »مێش« و دەركەوتنی بوون و نەبوون، وانەی 

بوونگەرایی رێبازێكی مرۆیی، هەموو ئەمانە رووداوی گەورە بوون، دواتر 

لە میانەی چەندین شەونخوونییەوە فێربووین لە بیركردنەوەی بەردەوامدا 

بین لە نێوان بیركردنەوە و ئازادیدا.

بوونی  دژی  لە  شێوەكان،  لە  شێوەیەك  بە  ئازادیخواز،  بیرمەندانی 

سۆربۆنێك  دژە  بە  پێویستیی  سۆربۆنیش  تەنانەت  گشتین«،  »مامۆستایان 

ئەگەر  راناگرن،  مامۆستاكانیان  بۆ  گوێ  باشی  بە  خوێندكارانیش  هەیە، 

مامۆستای تریان نەبێت. لە كاتی خۆیدا نیتچە لەوە گەڕا تەنها بۆ ئەوەی 

و  دەرچە  لە  سارتەریش  بێت:  مامۆستایش  دەبێ  ئازاد  بیرمەندێكی  ببێتە 
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سیستمێكی تردا بە هەمان شێوە بوو. بیرمەندانی ئازادیخواز دوو خەسڵەتیان 

هەیە: جۆرێك لە یەكبوون لە هەموو حاڵەتێكدا، لەگەڵ كەمێك شپرزەیی، 

بۆیە  لەوێدا هەڵدەقوڵێن و دەدوێن،  ئەنارشیزمیی جیهان كە  لە  جۆرێك 

نوێنەری  بێئەوەی  قسەدەكەن،  خۆیانەوە  تایبەتی  بەناوی  تەنها  ئەوان 

شتێك بن و لە نێو جیهاندا، جۆرەها فۆرم لە ئامادەگیی بنچینەیی و هێز 

دەجووڵێنن كە هیچیان »نوێنەرایەتی« ناكرێن. سارتەر لە میانەی پرسیاری 

»ئەدەب چیە«وە نموونەی بااڵی  نوسەری داڕشتووە.

شەاڵڵی  كاڵ،  مەیدان،  دەهێنێتەوە  چۆنە  خۆی  وەك  جیهان  نوسەر 

بە  بیداتەوە  ئازادی  بنچینەی  لەسەر  ئەوەی  بۆ  رۆژانە،  بۆگەن،  ئارەقە، 

ئازادییەكان، بەوەوە ناوەستێت ئازادی بە نوسەر بدەین تا بتوانێت هەموو 

ئازادیی  بنووسێت  جەماوەرێك  بۆ  دەبێت  نوسەر  بەڵكو  بڵێت!  شتێك 

گۆڕینی هەموو شتێكیان هەبێت، ئەمەش وێڕای هەڵوەشاندنەوەی چینایەتی 

نوێگەریی  دیكتاتۆریەتێك،  هەموو  نەهێشتنی  مانای  هاوكات  چینەكان،  و 

بەردەوامی چوارچێوەكان، گۆڕینی بەردەوامی سیستمەكان دەگەیەنێت،  تا 

لە  ئەدەب،  وشە:  یەك  بە  بەردبوون.  بە  و  چەقبەستن  بە  نەگەیشتوون 

شۆڕشی  لە  بتوانێت  كۆمەڵگە  دەكات  وا  رەگەزێكە  خودێتییدا  و  چییەتی 

لە شێوەی  نوسەری  وێنای  لە سەرەتاوە،  بێت. سارتەر، هەر  بەردەوامدا 

مرۆڤێكدا كردووە وەك هەموو مرۆڤەكان، تەنها لە گۆشەنیگای ئازادییانەوە 

روودەكاتە مرۆڤەكان.

لە  بووە  نكولیكەردا  رامانگەریی  جووڵەیەكی  لە  فەلسەفەكەی  هەموو 

هەمیشە  فەلسەفە  نوێنەرایەتیش:  سیستمی  خودی  نوێنەرایەتی،  بیرۆكەی 

پێگەی خۆی دەگۆڕێت، لە بازنەی حوكمدان دوور دەكەوێتەوە، بۆ ئەوەی 

پێش حوكمدان«و  بە »جیهانی  كە  بێت  ڕەنگتردا جێگیر  پڕ  لە جیهانێكی 
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نۆبڵی  ناودەبرێت. سارتەر دواجار وەرگرتنی خەاڵتی  نوێنەرایەتی«  »پێش 

هەمان  لەسەر  بوو  كرداریی  بەردەوامیی  كارەیشی  ئەم  رەت��ك��ردەوە، 

هەڵوێست، ئەو لەوە دەترسا كە ببێتە نوێنەری هەر شتێك، تەنانەت گەر 

بەها رۆحییەكانیش بێت، یان وەك خۆی دەڵێت: »سەر بە دامەزراوەیەك 

بێت«.

و  ئاشووب  كەمترین  هەیە  جیهانێك  بە  پێویستی  ئ��ازاد  بیرمەندی 

تۆوی  و  شۆڕشگێڕانە  هیوایەكی  گەر  تەنانەت  بێت،  تێدا  ئەناریشستیی 

شۆڕشێكی بەردەوامیش بێت، الی سارتەر جۆرێك لە پەیوەستبوونی تایبەت 

هەبووە.

شەڕی  ئیدی  ساتەوەختە،  ئەم  نائومێدكەرەكانی  هیوا  بە  نووسین،  بە 

گرژی  یان  سیاسی،  خەباتی  لە  ئەوەی جۆرێك  بۆ  بوو  پێویست  جەزائیر 

كە  ئاڵۆزانەدا،  بارودۆخە  لەو  ئەوكات  بدۆزێتەوە،  ئازادكەر  ئاڵۆزیی  و 

ئەو  و  نین  سەركوتكراو  كەسانێكی  ئێمە  ئیدی  لەوەدایە  ئاڵۆزییەكەی 

كەسانەین دەبێت لە دژی خۆمان بووەستینەوە.ئاخ گەنجان، تەنها كوبا و 

پیاوانی بەرگریكاری فەنزوێال ماون! 

ئارادایە  لە  ئ��ازاد  بیرمەندانی  یەكبوونی  لە  گەورەتر  شتێكی  بەاڵم 

مامۆستایان  ئەوانەی  مامۆستایەكدان،  سۆراخی  لە  ئەوانەن  یەكبوونی  كە 

دەویست و تەنها لە جیهانێكی ئاڵۆزی پڕ ئاشووبدا نەبوایە، نەیاندەتوانی 

بەو مامۆستایە بگەن. 

سیستمی ئاكاريی، سیستمی نوێنەرایەتی بەسەرماندا داخراوە، تەنانەت 

ترسیش لە ئەتۆم لە شێوەی ترسێكی بۆرژوازیدا دەبینین. وا دەكات »تیلهاردی 

بكەین.  پێشنیار  تازەپێگەیشتوان  بۆ  بیركردنەوە  مامۆستای  وەك  شاردان« 

ئەوەمان چەشت كە شایستەی بووین. دوای سارتەریش، نەك تەنها سیمۆن 
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فاریل، بەڵكو فایلی مەیمون. نەك هەر ئەوەیش وێڕای هەموو شتەكان، 

چونكە لە ئەدەبی ئێستادا شتی نوێ بە قووڵی بوونیان نییە، با سەرباری 

تێكەڵكردنی دۆ و دۆشاو باس لە رۆمانی نوێ بكەین، كتێبەكانی گۆمبرۆفیچ، 

گێڕانەوەكانی كلۆسۆفسكی، سۆسیۆلۆژیای لیڤی شتراوس، شانۆی جینات و 

دی غاتی، فەلسەفەی »شێتی«كە فۆكۆ ئیشی لەسەر كردووە، بەاڵم ئەوەی 

نەوەی  بۆ  زانی چۆن كۆی دەكاتەوە و  ئەوەیە كە سارتەر  نیمانە  ئەمڕۆ 

 une« پێشتر بەرجەستەی دەكات، واتە مەرجەكانی هەمەكیەكی كۆكەرەوە

totalisatio«: ئەوەی كە تیایدا سیاسەت و ئەندێشە و رەگەز و ناهۆشیاری 

ئێمە  كۆدەبنەوە.  یەكەیەك  وەك  مرۆڤایەتیدا  مافەكانی  نێو  لە  ویست  و 

ئەمڕۆ بوونی خۆمان دەكەینە خۆراكی رۆژانەمان، ئەندامەكان پەرتەوازەن. 

سارتەر لە بارەی كافكاوە دەڵێت: »ئیشەكانی كافكا پەرچەكرداری ئازاد و 

یەك قەوارەن بەسەر جیهانی جوولەكە – مەسیحیی ئەوروپای ناوەڕاست؛ 

مرۆڤ،  وەك  خۆیەتی  بارودۆخی  نووسینەكەی  تێپەڕاندنی  رۆمانەكانیشی 

جوولەكە، چیكی، وتاربێژێكی كێماسیدار، سیالوی و ...هتد، بگرە سارتەر 

خۆی.

لە  و  ب��ۆرژوازی  جیهانی  بە  دەرهەق  پەرچەكردران  كافكا  ئیشەكانی 

الیەن كۆمۆنیستەكانیشەوە خرایە ژێر پرسیارەوە، تەعبیریشن لە تێپەڕاندنی 

پێشووی  قوتابیەكی  و  بۆرژوا  رۆشنبیرێكی  تایبەتی خۆی وەك  بارودۆخی 

سارتەر   ( و  ناشیرین  پیاوێكی  و  ئازاد  وتاربێژێكی  و  مامۆستایان  خانەی 

لە  شتانەی  ئەو  هەموو  باسكردووە(...هتد:  بەوجۆرە  خۆیشی  زۆرجار 

جووڵەی كتێبەكانیدا رەنگدانەوە و پێكادانیان لەگەڵ یەكتریدا هەیە.

قۆناغێكی  بیرمەندی  ئەوەی  وەك  دەكەین،  سارتەر  لە  باس  وا  ئێمە 

بەسەرچوو بێت، بە داخەوە وادیارە ئەوە ئێمەین لەنێو ئەم سیستمە ئاكاری 
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بەبێ  پێداوین  رێگەی  بەسەرچووین. سارتەر الیكەمی  فەرمانبەرداریەدا  و 

ناونیشانێكی روون لە چاوەڕوانیی ساتەوەختەكانی ئایندە و ئەو دەستپێكانەدا 

بین، كە تیایاندا هزر جارێكی تر خۆی پێكدەهێنێتەوە و پێكهاتە كۆكەرەوە 

»totalites«كانی وەك هێزێكی  دەستەجەمعی و تایبەت درووستدەكاتەوە. 

هەر بەمهۆیەشەوە سارتەر بە مامۆستایی ئێمە دەمێنێتەوە. دوایين كتێبی 

گرنگترین  و  جوانترین  لە  یەكێك  جەدەلی«  عەقڵی  لە  »رەخنە  سارتەر 

و  بوون  بە  پێویست  تەواوكاریی  تیایدا  كە  پێشووە،  سااڵنی  كتێبەكانی 

نەبوون دەداتەوە، واتە داواكاریە دەستەجەمعیيەكان بۆ تەواوكردنی خودێتی 

كەسەكان دێن. كاتێكیش سەرلەنوێ بیر لە بوون و نەبوون دەكەینەوە، بۆ 

ئەوەیە جارێكی تر ئەو سەرسوڕمانە بێنینەوە، كە لە ئاستی نوێكردنەوەی 

پەیوەندیی  كە  دەزانین  باشتر  ئەمڕۆ  ئێمە  دایگرتین.  فەلسەفە  بۆ  گەورە 

هەڵە  بە  بەرمەبنای  الوازی  گرفتی  شوێنكەوتەیی  و  هایدیگەر  بە  سارتەر 

لە بوون ونەبووندا جێی سەرنجمان بووە،  یەكتێگەیشتن بوو. ئەوەی  لە 

تەنها سارتەریزم بووە و پشكی بەشدارییەكانی سارتەری بۆ دیاریدەكردین: 

بە  هەڵدەسێت  خۆیدا  نێوخودی  لە  هۆشیاری  كە  نیازخراپی  تیۆری  وەك 

بەكارهێنانی هێزی زیادبووی لەوەدا كە نەبێتە ئەو وەك ئەوەی هەیە و 

ببێتە ئەوەی وەك ئەو نییە!

دیدی كەسانی تر، چونكە دیدی كەسانی تر بەسە بۆ ئەوەی جیهان لە 

ژێرمدا بلەرزێت و وابكات لەگەڵ تیۆری ئازادیدا »بدزرێت لێم«. چونكە 

ئەمیان خۆی سنوورەكانی خۆی دادەنێت و لە میانەی هەڵوێستەكانییەوە 

جارێكی  كە  دەروونشیكاریدا،  لەگەڵ  هاوكات  پێكدێنێتەوە،  خۆی  خودی 

تر بە رێبژاردە بنچینەییەكانی تاكێك لە ژیانی بەرجەستەیدا دەگاتەوە. لە 

هەموو جارێكیشدا، ماهیەت و نمونەی هێنراوە دچنە پەیوەندیی ئاوێتەوە 



ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز 40

كە شێوازێكی نوێی دەدایە فەلسەفە، شاگردی گازەینۆیەك، كچێكی ئاشق، 

پیاوێكی ناشیرین، بە تایبەتی بیار–ی هاوڕێم كە هەرگیز رۆژێك لە رۆژان 

كاری  لەنێوجەرگەی  پێكبێنن  راستەقینە  رۆمانی  دەكرا  نەبووە،  لێرەدا 

فەلسەفی و رەوتی ماهیەتەكان بخاتە سەر ریتمی نموونە بوونگەرییەكان. 

لە  كە  دەردەك��ەوت،  توند  رێزمانی  پێكهاتەیەكی  شوێنێكیشدا  هەموو  لە 

كە  رووندەكردینەوە  بۆ  پرسی  دوو  و  درووستدەكرا  درێ��ژدادڕی  پارچەو 

سارتەر پێیانەوە خەریكبووە: »دەریاچەكانی نەبوون، لینجیی ماددە«.

رەتكردنەوەی خەاڵتی نۆڵ هەواڵێكی دڵخۆشكەر بوو، دواجار كەسێكیش 

و  تەشریفات  قبووڵكردنی  كە  بكات،  راڤە  بۆ  ئەوەمان  نایەوێت  هەیە 

نوێنەرایەتیكردنە گشتیەكان لەالیەن نوسەرێك، بیرمەندێكی ئازادەوە شتێكی 

سەیرە. دواتریش زۆرێك لە فێڵ و تەڵەكەبازان دەیانەوێت سارتەر بخەنە 

پارادۆكسەوە: خەڵكی هەستی تووڕەیی و رق و كینە بۆ ئەو دەگێڕانەوە، 

چونكە خەاڵتەكە دواكەوت و لەگەڵ ئەوەیشدا ناڕەزایی دەردەبڕن بەوەی 

هەرچۆنێك بێت شتێكە نابێ بە كەم دابنرێت، ئەوەیشی دێننەوە بیر كە 

سەركەوتنی هەرچۆنێك بێت خۆی كەسێكی بۆرژوایە و هەر بە بۆرژواییش 

دەمێنێتەوە، ئاماژە بەوەیش دەدەن كە رەتكردنەوەی خەاڵتی نۆبڵ كارێكی 

وەك  ئەویش  دەكەن،  بۆ  پێشنیاری  هاوكات  نەبوو.  حەكیمانە  و  ژیرانە 

ئەوانە بكات كە قبووڵی دەكەن و لە بنچینەیشدا رەتی دەكەنەوە، ئەگەر 

ئەوەیش تەرخانكردنی داراییشی بوێت بۆ كاری خێرخوازی.

 باش نییە زیاد لە پێویست لێی نزیك بینەوە، چونكە سارتەر مشتومڕكارێكی 

الساییكردنەوەیەكی  بێ  نابێت  ئ��ارادا  لە  بلیمەتییەك  هیچ  ترسناكە.. 

پیرێكی  باشترن؟  الساییكردنەوەكان  لە  كام  بەاڵم  خۆی،  بە  گاڵتەجاڕییانە 

جوان  رۆحیی  مەرجەعیەتێكی  بارودۆخەكان،  لەگەڵ  بێت  گونجێنەر  خۆ 
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خۆی  بمێنێتەوە؟  شێتانە  نوسین  نوسەرێكی  بە  بوێت  لەخۆی  یان  بێت؟ 

بە ئەكادیمیستێك ببینێت یان خەون بەوەوە ببینێت، كە پێشمەرگەیەكی 

جیاوازیی  نابینێت،  بلیمەتيدا  لە  چۆنێتیدا،  لە  جیاوازیی  كێ  فەنزوێلیە؟. 

بنچینەیی نێوان ئەو دوو رێبژاردەیە، یان ئەودوو جۆرە السایكردنەوەیە، 

ئەوەیە سارتەر بۆچی كەسێكی بە ئەمەك بووە بۆ بیاری هاوڕێی كە هەرگیز 

لێرە نەبووە؟ 

ئەوە قەدەری ئەم نوسەرەیە كە لە كاتی قسەكردندا رێگە بدات هەوای 

پاك تێپەڕێت، تەنانەت گەر ئەو هەوایە هەوای نائامادەیيەكان بێت كە بە 

ئاسانی هەڵنامژرێت.

 ئەم وتارەی جیل دۆڵۆز بۆ یەكەمجار لە ژمارە »28«ی نۆڤەمبەری 

گۆڤاری »arts«دا باڵوكراوەتەوە و دوای مانگێك لە وەرنەگرتنی خەاڵتی 

نۆبڵ لەالیەن سارتەرەوە نووسراوە.

 

  سەرچاوە :

 )المنارات( ژمارە 2724ی چوارشەمە »13«ی شوباتی 2013
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جیل دۆڵۆز:
 سینەما و شوناسی نەتەوەیی

دەیڤد مارتن جۆنز

لە فارسییەوە: شەریف فەالح
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هاوكاری  و  قوتابی  فەرەنسی،  هاوچەرخی  فەیلەسوفی  دۆڵۆز  جیل 

نیتچە و  توێژینەوەیی جاك الكان بوو، كە زۆر لەژێر كاریگەریی فرۆید، 

ماركسدا بووە. بەڕای جیل دۆڵۆز فەلسەفە شتێك نییە بەدەر لە نەخشەكێشانی 

جوگرافی، بۆ دۆزەینەوەی مەبەست و ئامانج. لە نیوەی دەیەی هەشتادا 

دۆڵۆز دوو كتێبی لەبارەی تیۆریی فیلمەوە نووسی بەناوەكانی »سینەما« و 

»وێنە، جووڵە و وێنە � كات« النیكەم لە دەقی فەرەنسیدا، ناكرێ  بڵێی ئەم 

كتێبانە هەوێن و سەرچاوەی زۆر كاریگەری بوون، بەاڵم دەقێكی جێگای 

سەرنجەو ئەویش لە بوارێكدا كە بە خاڵی كوێری فەلسەفە ناودێر كراوە. 

دەیڤید مارتن جۆنز لەم وتارەدا پڕژاوەتە سەر تاوتوێی سینەما و ناسنامە لە 

روانگەی فەلسەفەی سینەمای جیل دۆڵۆز:

مارتن جۆنز پڕۆژەكەی خۆی بە باسكردنی روانگەیەك دەست پێدەكات: 

بە تێپەڕینی قۆناغێکی دە ساڵە، ژمارەی ئەو فیلمانەی كە خەریکی نواندنی 

کۆمەڵێک دیمەنی ئاگایانەن، كەم بوونەتەوە یان وەك یەك لە داڕشتن و 

گێڕانەوەی چیرۆكدا كاریان كردووە. لە حاڵێكدا لێكچوونی رواڵەتی لە نێوان 

کۆمەڵێک فیلمی وەك »هەڵی، لۆال هەڵێ » )تام تایكور 1998( »مەمەنتو« 

)كریستۆفێر نوالن 2000( و »چوكلیتی نەعنایی« )چانگ � دونگ لی 2000( 

دەكرێت  دەربڕی داڕشتن و نووسینەوەی جوانناسیی جیهانی بێت. مارتن 

هەر  لە  كە  باسدەكات  بارەوە  لەم  پێكراو  قەناعەت  شێوەیەكی  بە  جۆنز 
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پەیوەندییەكی  گێڕانەوەكان،  لە  بەدەستهاتووە  ئەزموونە  ئەو  بوارێكەوە، 

تایبەتیان لەگەڵ ئەو پرسیارانە هەیە، كە لەبارەی ناسنامەی نەتەوەییەوەن.

فەلسەفەی جیل دۆڵۆز لە پەیوەندی لەگەڵ تێپەڕین، بەتایبەت لەبارەی 

جۆنز  مارتن  خوێندنەوەی  هەوێنی  و  بنەما  سینەماییەكانی،  بەرهەمە 

دادەڕێژێ . ئەم بەدواداچوون و گەڕانە چەندین رێگای ئاڵۆز و پێكناكۆك 

دەدۆزێتەوە، كە لەوێوە »كات، فەزا و بیرەوەریی مێژوویی« لەو فیلمانە 

پێكەوە هاوسەنگن و دەگونجێن. ئەم نزیكایەتییە دووالیەنە، كە فەلسەفەی 

دۆڵۆز لەگەڵ شرۆڤەی بەرتەسكی مێژوویی فیلمە هاوچەرخەكان گرێدەدات، 

داهێنەرانە و بنیاتنەرانەیە.

مارتن جۆنز لە درێژەی راپۆرتەكەی خۆیدا دەگێڕێتەوە، كە ئارمانگەرایی 

وشك و برنگ، رواڵەتی و خێرا تێپەڕی سینەما، بە شێوەیەكی بەرین لە 

دووتوێ  و پێكهاتەی پشێوییە مێژووییەكاندا دەردەكەوێ ، كە بەرچاوترینیان، 

ئەورووپییە  نوێ«ی  »شەپۆلی  و چەندین  ئیتاڵی  نیۆریالیزمی  سەرهەڵدانی 

كەلە ئەنجامی شەڕی دووەمی جیهانی هاتوونەتە ئاراوە. كتێبە سینەماییەكانی 

دۆڵۆز جەخت لەسەر ئەم نموونە مێژووییە دەكەنەوە و ئاماژە بە گۆڕانێكی 

 � وێنە  بەو هۆیەوە  كە  دەكەن،  فیلمدا  لە  كات  و  فەزا  نێوان  لە  قووڵ 

جوڵە، گێڕانەوە و دیالۆگی كەسایەتییەكان لەو كات و فەزایەدا، كەلە رێگای 

وێنە و جووڵەی  دبنە  بەرهەستەكانەوە سەپێنراوە،  لۆژیكی و  پەیوەندییە 

هۆكاری  بە  شەڕ  پاش  سەردەمی  دۆڵۆز  كە  ئەوەی  س��ەرەڕای  س��ەردەم. 

سەرهەڵدان و بنیاتی سینەما دادەنێت، بەاڵم ئاماژە بە وردەكاریی رێكوپێكی 

كەم لەبارەی ئەو سەرهەڵدانەوە لەناو چیرۆكە میلییەكاندا دەكات، بەاڵم 

رێدۆز و قۆناغی سەرەتایی ئەو لەم بارەوە ستراتیژییە، ئەو ئاماژە بە بەریان 

و مەیلی هاوچەشن لە مەیدانێكی بەرین لە شێوازی جۆراوجۆری سینەما بۆ 
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داكۆكیكردن لەسەر پێكهاتە و كرۆكی فەلسەفەی سەرهەڵدانی وێنە � كات 

دەكات. وێنەیەك كە گرنگییەكەی دامەزرانی پەیوەندییەكی چاالكە لەگەڵ 

فام و بیركردنەوەدا. مارتن جۆنز لە درێژەدا دەنووسێ كە كتێبەكانی سینەما 

لەبەرامبەر تۆمەتی نامێژوویی بووندا خەسارهەڵگرن، بەتایبەت كاتێك كە 

مەودای نێوان وێنە � جووڵە � كات وەك دژبەرێكی ساویلكانە دەكەوێتە 

نێوان سینەمای هۆڵیود و شێوازە ئەوروپی و سینەمای هونەرییەوە.

كە  نییە،  واتایە  بەو  مەسەلەیە  ئەم  كە  بگرین  لەبەرچاو  ئەوە  دەبێ  

بەرنامەی فەلسەفیی دۆڵۆز پێچەوانەی ئامانجە مێژوویی یان سیاسییەكانی 

سەرهەڵدانی  شوێنی  وەك  فیلم  بۆ  دۆڵ��ۆز  روانگەی  لەڕاستیدا  فیلمە، 

توانایی و تێڕامان، بەرەو توێژینەوە لە هەلومەرج و ئاقاری مێژوویی  و 

نەتەوەیی پەلكێش دەكات. یەك لەو تێگەیشتنە بەرچاوانەی مارتن جۆنز 

لەبارەی دۆڵۆز، جەختكردنیەتی لەسەر پەیوەندیی دۆڵۆز یان خوێندنەوە و 

رانانی فیلمی هاوچەرخ و خستنەڕووی تیۆرییەكانیەتی لەبورای سینەمادا، 

كەلە  دەك��ات،  گەلێك  كەموكۆڕی  بە  ئاماژە  دیكەشەوە  لەالیەكی  بەاڵم 

بەرهەمەكانی دۆڵۆزدا بەچاو دەكەون. مارتن جۆنز دەڕوانێتە ئەو بەرهەم 

رەوتی  و  سەربەخۆ  سینەمای  نێوان  سنووری  دەكەونە  كە  هاوچەرخانەی 

سەرەكیی بارزگانییەوە.

لە هەر قۆناغێكدا، دۆڵۆز زنجیرەیەكی ئاڵۆز لە دڵەڕاوكییەكان باسدەكات، 

كە بەرەنجامی پشێویی مێژوویی ناسەقامگیرن كە دەبنە هۆی بەرهەمهاتنی 

خزمەت  دەكەونە  ئاساییدا  پرۆسەیەكی  لە  وێنانە  ئەم  سینەمایی.  وێنەی 

بنەما و توخمی گەشەسەندنی سینەمای نەتەوەییەوە، بەاڵم ئەم پرۆسەیە 

هیچكات كامڵ نییە، چونكە لەجیاتی ئەو شتەی كە ئێمە دەیبینین، وێنەی 

ئەو سەردەمانەن كەلە حاڵی ئێستادا بوونەتە چوارچێوەی وێنە و لەجووڵەدا 
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پیشان دەدرێنەوە. مارتن جۆنز لە بەشێكی دیكە لە بابەتەكەی خۆیدا لەمەڕ 

ئەو »فیلمە چەند رەهەندانە« وەك مەیدان و دەرەتانێك بۆ سەرهەڵدان، 

دووالیەنی و جواڵو بە ئاراستەی چەندالیەنەی بەردەوامدا باسدەكات، كەلە 

بەرامبەردا روانگە و بۆچوونێكی تر بە ئاراستەی رێگەچارەیەكی راستەوخۆ 

و تەكنیكی لە گۆڕێدایە. لە درێژەی راپۆرت و نووسینەكەی مارتن جۆنز 

پرسیارە  وەاڵمی  رەهەندانە،  چەند  فیلمە  ئەم  كە  هەڵدەهێنجرێ   وەها 

بەراوردكارییەكانی ناسنامەی نەتەوەیی و ناسنامە كەسێتییەكان دەداتەوە.

یەكێك لە گرنگترین بابەتە باسكراوەكان لە راپۆرتەكەی مارتن جۆنزدا، 

تیۆریی  لەگەڵ  دۆڵۆزە  فەلسەفەی  خولقێنی  باس  پەیوەندیی  هێنانەگۆڕی 

تیۆرییەدا،  لەم  كە  نەتەوە«یە  هێندەی  دوو  »كاتی  لەبارەی  بابا«  »هۆمی 

رابردوو بە مەبەستی پێكهێنانی وێنەیەكی زەیندووی بەردەوام و یەكپارچە، 

بە شێوەیەكی هەڵبژاردەیی لە رێگای »ئێستا«وە دەگێڕدرێتەوە. مارتن جۆنز 

لەو باوەڕە دایە تەنانەت لەو فیلمانەی كەلە پێگەی هەڵچنرا و كەڵەكە كراو 

لەسەر یەك سەرچاوەیان گرتووە، ئەگەری زۆرە كەلێنەكانی نێوان پێكهاتەی 

نەتەوە ئاشكرا بكەن. خوێنەوەكانی جیل دۆڵۆز زیاتر لەسەر ئەو فیلمانەیە 

كە ئەو دوو رەهەندی و دوو الیەنییە وێنا دەكەن و کۆمەڵێک ڕێگە پیشان 

دەدەن، كە تێیایاندا گێڕانەوە و چیرۆكە سەرەكییەكان دەكەونە ژێر پرسیار 

و دیسانەوە دەگێڕدرێنەوە.

لە بەشی یەكەمی وتاری مارتن جۆنزدا بە شێوەی دیار و جیا باس لە 

بابەتە سەرەكییەكانی كتێبە سینەماییەكانی جیل دۆڵۆز كراوە و بەشی دووەم 

و  هەوێن  جوگرافی،  ناوچەی  روانگەی  كەلە  فیلمە  شرۆڤەكانی  هەڵگری 

قۆناغ و سەردەمەوە دابەش كراون. مارتن جۆنز، لە روانگەی مێژووییەوە 

و  � جوڵە  وێنە  و  كات   � وێنە  نێوان  لە  دۆڵۆز  جیاوازیی  دەپڕژێتە سەر 
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دەنووسێ  لە جێگای فەرمی بوون و باری زانستی، زیاتر ئاراستەی سیاسییان 

فێدریكۆ   ( نیو«  و  فیلمی »هەشت  لە  دۆڵۆز  تێگەیشتنی  وێنە  بۆ  هەیە. 

فلینی 1963(، وەاڵمی رەخنەگرانە بە فیلم و تیۆریی نووسەر و سەرهەڵدانی 

قۆناغێکی ڤیستیڤاڵی نێودەوڵەتی و سیاسەتی ئیتاڵی پێكەوە گرێدەدات.

دەبێ  لێرەدا جەخت لەسەر ئەو مەسەلەیە بكەینەوە، كە سەرنجی مارتن 

جۆنز بۆ مەسەلەی جیاوازیی وێنە � جووڵە و ئەو بەرهەمە جۆراوجۆرە 

چەند رەهەندییانە، كە بە ئاراستەی وێنە لەكاتدا چوونەتە پێش، دەكرێ  

ئەم راستیە بسەلمێنن، كە ئەم بەرهەمانە لە خوێندنەوەی فیلمەكان و بە 

بەراوردێك لەگەڵ ئەو بەرهەمانەی كە تەنیا كاتی خۆیان بۆ خوڵقاندنی یەك 

جۆر وێنە تەرخاندەكەن، زۆر بەسوود و دەبنە هۆی بەرباڵویی تێگەیشتنی 

ئێمە لە چەمكی نەتەوە و ناسنامە لە دووتوێی فیلمی سینەماییدا.

جیل دۆڵۆز پانتایی زمانی سینەما بۆ دوو ئاست دابەشدەكات: 

و  ناساندووە  جووڵە  و  جوڵە  پەیڕەوەی  وەكو  زمانی  یەكەم:  ئاستی 

پێیوایە سینەما لە رێگای وێنەی جووڵەدار و بزوێنەرەوە كار دەكات. ئەم 

شێوازە وێنە و فۆرمی نەریتی و كالسیكی سینەمایە و دۆڵۆز، بۆ ئەمەش 

بەگشتی  شێوازەدا  لەم  هێناوەتەوە.  نموونە  وەك  ئیزنشتاین«ی  »سێرگیی 

زەمەنی راستەقینە پشتگوێدەخرێ  و هەوڵدەدرێ  وێنە جووڵە ئاساكان لە 

خوڵقاندنی دیالێكتیكێكی جیهانیدا سەركەوتوو بن. هەڵبژاردن و رێكوپێك 

كردن بە شێوازی »ئیزنشتاین«ی ئەم شێوەیە بۆ ڕێکخستنی وێنەكان زۆر 

پێویست و كاریگەرە. بۆ نموونە )سەرنج بدەنە بەشی »پلیكانی ئۆدیسا« 

راستەقینە  زەمەنی  تێیدا  كە   »1925 ساڵی  پوتمكین  »رەزمناو  فیلمی  لە 

لەبەرچاو نەگیراوە و لەرادەبەدەر لۆژیك لەگەڵ دونیای راستەقینەی لەم 



ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز 48

فیلمەدا وێنا كراوە، بەاڵم شێوازی هەڵپەرتاوتنی »ئیزنشتاین« كۆمەڵێك لە 

هێمای بزوێنەر و جیاواز بەدوای یەكدا ریز دەكات، هەتا ئەم دیالێكتیكە 

)پارادۆكسەكان( ببێتە هۆی خوڵقاندنی واتایەكی نوێ  لە زەینی بینەردا(.

جووڵە،  نەتەنیا  ئەمجارەیان  سینەما  كەلوپەلەكانی  دووەم،  ئاستی 

بەڵكو گەوهەری كات و زەمەنە و سینەما لەگەڵ خودی زەمان سەروكاری 

هەیە. جیل دۆڵۆز بۆ ئەم ئاستە نموونەی فیلمی »ساڵی پێشوو لە مارین 

باد 1961« لە دەرهێنانی »ئالن رنە«ی هێناوەتەوە. رووداوەكانی فیلم 

لە كۆشكێكی گەورە كە كۆمەڵێكی بەرچاو میوانی تێدایە روو دەدات. 

ژن و پێاوێك یەكتری دەبینن، پیاوەكە بە ژنە دەڵێ  ساڵی پێشوو ئەوی 

لە هەمان كۆشك بینیوە و پێكەوە قسەیان كردووە، بەاڵم ژنەكە هیچی 

وەبیر نایەتەوە. رووداوەكانی فیلم بەردەوام لە گۆڕانیان بەسەردا دێ  

و لەباری كاتەوە پاش و پێش دەكەوێ  و دیار نییە ئاخۆ پیاوەكە راست 

دەكات كە ساڵی پێشوو ئەو ژنەی لە »مارین باد« بینیوە یان نا؟ بابەتی 

سەرەكیی فیلمەكە  »كات و زەمەن«ە.  

جیل دۆڵۆز لەو باوەڕەدایە كە زەمان سەرەتا و كۆتایی نییە. بەڕای 

بەشەكانیش  هەموو  و  كارێكە  هەموو  سەرەكیی  مەرجی  زەمەن  ئەو 

بەوەوە بەستراونەتەوە. دۆڵۆز رایدەگەیەنێ  تەنیا و تەنیا هەلومەرجی 

مێژوویی � كۆمەاڵیەتی دەتوانێ  سینەما بگەیەنێتە ئاستی دووەمی خۆی 

و بە لێبڕاوییەوە دەڵێ  كە پاش شەڕی دووەمی جیهانی ئەم هەلومەرجە 

بۆ سینەما دەستەبەر بووە. جەختكردنەوەی دۆڵۆ لەسەر ئەم قۆناغەكە 

لە سینەما زیاتر چڕبوونەوەیە لەسەر كەسایەتی و كاراكتەرەكان. سینەمای 

نایابی دۆڵۆز ئەوكاتە دێتەدی، كە زەمان ئیدی پەیڕەوی لە جوڵە نەكات، 

بەڵكو خۆی سەربەست و جیالە جوڵە لە دووتوێی فیلمدا هەستی پێ  
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بكرێت.

یەكێكی تر لە باوەڕەكانی جیل دۆڵۆز لەبارەی سینەماوە ئەوەیە كە 

دەكرێ   مەگەر  نییە،  سنوورێك  سیاسەتدا  و  سینەما  نێوان  »لە  دەڵی: 

جیاوازی لە نێوان فیلمی سوسیالیزم و بەیاننامەیەكی سیاسیدا دابنێین؟

رێكەوتی  فەرەنسی  فەیلەسووفی   )Gilles Deleuze( دۆڵۆز  جیل 

یەكەمی  شەڕی  دەسپێكی  لە  بەر  لەدایكبووە.  پاریس  لە   1925/1/18

جیهانی چووەتە قوتابخانەی دەوڵەتی و كاتی داگیركردنی پاریس لەالیەن 

ئەڵمانییەكان بۆ پشوودان رۆیشتبووە نۆرماندی. لە ساڵی 1944ەوە هەتا 

بورۆ،  لەگەڵ »میشێل  لەوێ   لە »سۆربۆن« فەلسەفەی خوێند و   1948

ساڵی  دۆڵۆز  كرد.  پەیدا  ئاشنایەتیی  شاتلە«  فرانسوا  و  تورنیە  میشێل 

1956 لەگەڵ »دنیز پل گرانژوان« ژیانی هاوسەریی پێكهێنا. ساڵی  1957 

لە  و  فەلسەفە  مێژووی  وانەی  وتنەوەی  بە  كرد  دەستی  سۆربۆن  لە 

ساڵی 1960 هەتا 1964 وەك توێژەر لە ناوەندی نەتەوەیی توێژینەوەی 

كۆمەاڵیەتی كاریكردووە. بۆ ماوەی 10 ساڵ لە زانستگە وانەی وتوەتەوە. 

هەر لەو قۆناغەدا بوو كە لەگەڵ »میشێل فۆكۆ« دۆستایەتی دامەزرێنێ. 

ساڵی 1964 تا 1969 لە زانكۆی »لیۆن« وانەی وتۆتەوە و دواتر بەهۆی 

هاوكاریی فۆكۆ بۆتە مامۆستای زانكۆی »ونسن« و ساڵی 1968 جیل دۆڵۆز 

نامەی دكتۆراكەی كە نامیلكەیەكی گەورە بوو لەژیر ناوی »جیاوازی و 

دووپات كردنەوە« و بەشێكی بچوكی دیكە بەناوی »سپینوزا و مەسەلەی 

دەربڕین« باڵوكردەوە.
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ساڵی 1968 نیشانەی نەخۆشیی پڕ مەترسیی سیپەالك تێدا سەریهەڵدا، 

لە ساڵی )1984( كاتێك میشێل فۆكۆ«  دا.  ئازاری  تەمەنی  كە هەموو 

لەو  حورمەت  و  رێز  نیشانەی  بە  دۆڵۆز  جیل  كرد،  دوایی  كۆچی  دا 

دۆستە دێرینەی ساڵی )1986( كتێبێكی لەژێرناوی »فۆكۆ« باڵوكردەوە، 

كە بەرهەمی خوێندنەوەی ئەو بوو لە بەرهەم و شاكارەكانی فۆكۆ.

سەرچاوە:

http://www.cinscreen.com/?id=1801
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دۆڵـۆز، مێژووناسی فەلسەفە

 عبدالسالم بن عبدالعالی       

لە عەرەبییەوە: هاوارمحەمەد
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لە كاتی قسەكردنماندا لەسەر ئەم بابەتە دەبێت دوو كێشە لە خۆمان 

نییە  پەیوەست  كلۆجێك  هیچ  بە  بابەتە  ئەم  یەكەمیان  بخەینەوە:  دوور 

شێوەكەی هەر  جا  )سەنتێنز(،  تەباكردنەوە  و  پێكهاتن  هیچ هەوڵێكی  بە 

چۆنێك بێت. دووەمیشیان: لێرەدا خۆمان بەدوور گرتووە لە »مۆدێل«ی 

قسە  پرس  دوو  لەسەر  دەبێت  كەواتە  فەلسەفە،  مەرگی  و  كۆتایی  باوی 

بكەین، كە بڕێك لە دژواری و سەختی هەڵدەگرن. پەیوەندی دۆڵۆز بە 

هیگڵەوە، و پەیوەندی دۆڵۆز بە هایدیگەرەوە. قسەكردن لەبارەی پرسی 

یەكەمیانەوە دوادەخەین بۆ ئەوەی لە میانەی هەڵوەستەكردن لەسەر پرسی 

ئەم »كۆتایی فەلسەفە«یەوە بە باسكردنی پەیوەندی دۆڵۆز بە هایدیگەرەوە 

دەست پێبكەین. مەبەستم لەمەش ئەو كۆتاییە نییە كە »چیرۆکی نێو كایەی 

ڕۆشنبیریی فەرەنسی« بانگەشەی بۆ دەكات و ناوی ناوە مەرگی فەلسەفە، 

بەڵكو پرسێكی فەلسەفییە كە هزریی هاوچەرخی لە سەرجەم الیەنەكانییەوە 

بەرەو خۆی كێش كردووە. 

هەموومان »لێدوان«�ە جیاوازەكانی دۆڵۆز لەبارەی ئەم بابەتەوە دەزانین. 

ئەو هێشتاش باس لەوە دەكات »هەرگیز خۆی بە پرسی كۆتایی فەلسەفەوە 

وەزیفەیەكی  هەنوكەش  »فەلسەفە  ئەو  بڕوای  بە  كە  نەكردووە«  سەرقاڵ 

زەیندووی هەیە، ئەو وەزیفەیەش داهێنانی تێگەكانە )تصورات(«. 

دژی ئەو تاك وێنەییەی كە مۆدێرنە بۆ قەدەری هزری دروستدەكات 
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تێپەڕاندنی  بری  لە  دۆڵ��ۆز  دادەگ��ەڕێ،  ئاوابوون  ب��ەرەو  خەریكە  وا  و 

هایدیگەرییانە، بوونەوە »صیرورە« پەرش و باڵوە ناكۆتاكان دێنێتە پێش، 

ئەمەش بە شاراوەیی لەپشتی ئەو وێنەیەوە ئیش دەكات، كە وەك كانونی 

فەلسەفە  لەجیاتی كۆتایی و مەرگی  لێرەدا  فەلسەفی خۆی دەخاتە ڕوو، 

باس باسی »دەرچوون«�ە لە مێژووی فەلسەفە »كە ئامانج وەاڵمدانەوەی 

پرسیارەكان نییە، بەڵكو دەرچوونە، دەرچوونە لێی«. 

دۆڵۆز بایەخی بە خاڵی كۆتایی، یان چركەساتی كامڵبوون نەداوە، وەك 

ئەوەی بڵێین نیشانەكانی ئەم كامڵبوونە الی هیگڵ دەبینینەوە، یاخود بڵێین 

هیگڵ چركەساتی كامڵبوونە، یاخود هەرایەكی بێ  سوود بنێینەوە لەباری 

ئەوەی ئایا نیتچە سەر بە مێژووی میتافیزیكە یان نا، لەبەرئەوەی خاڵەكانی 

كۆتایی، یان كەلێنەكانی دەرچوون، نا كۆتان. دۆڵۆز دەبێژێت: »لە باشترینی 

ئەو نووسەرانە بووم كە پێدەچێ  سەر بەمێژووی فەلسەفە بووبن، بەاڵم لە 

یەكێك لە الیەنەكانییەوە لێی دەرباز بوون، ئینجا بە تەواوی لێی دەرچوون، 

وەكو لۆكریس و سپینۆزا و هیوم و نیتچە و بيرگسۆن«. 

لە كایەی هزردا بنەمایەكی هاوبەش بوونی نییە، وەلێ  هزرمەندەكان 

هەمان پرسیار ناخەنەڕوو و ئیش بە هەمان جیهانبینیش ناكەن. هیچ شتێك 

نییە بیرمەندەكان كۆ بكاتەوە و بیانخاتە نێو یەك مێژووەوە. هەیە و نییە 

كۆمەڵێك جموجوڵی تاك و تەرا و هێلگەلێكی لێك پچڕاون، كەواتە بابەتەكە 

بە  پەیوەستە  بەڵكو  فەلسەفەوە،  مێژووی  تێپەڕاندنی  بە  نییە  پەیوەست 

تێكشكاندنی یەكێتییە وەهمییەكەیەوە، بۆ ئەوەی بگەینەوە بەوەی كە تاك 

و دانسقەیە. بابەتەكە پەیوەستە بە زەیندوكردنەوەی ڕووداوەوە بە خۆی 

و تاكێتی و دەگمەنییەكەیەوە لەنێو ئەوەی پێیدەوترێت بزوتنەوەی گشتی، 

ڕووداو  وەك  هزر  دەبێت  هزر  ڕووداوەكانی  بەدواداچوونی  لەبەرئەوەی 
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زەقبكاتەوە. لێرەدا وەك فۆكۆ سەلماندوویەتی نە لەبەردەم یەكەكانداین، 

دەگمەنەكانداین.  بەردەم  لە  بەڵكو  هەمەكییەكانداین،  بەردەم  لە  نە  و 

زەقكردنەوەی ئەم دەگمەنانە بریتیە لە وەستان لەسەر ڕووداو لەنێو هزردا، 

دەبێ  هەر بەم جۆرەش لەو هەڵكۆڵینانە تێبگەین، كە دۆڵۆز لە هەگبەی 

دەكات.  مومارەسەی  فەلسەفەدا  تەقلیدیی  مێژووی  فەرامۆشكراوەكانی 

تەنیا  ئەوا  ئینگلیزییەوەیە،  ئەزموونگەرایی  لەبارەی  قسە  فەرەنسا  كاتێك 

باس و  ئەڵمانییەكان  فەلسەفە  لە  گەمارۆدانی هەندێك  بۆ  تەوقێك  وەك 

خواسی لەبارەوە دەكرێت، لە كاتێكدا پێشڕەوەكانیش ڕازی نین قسە لەبارەی 

بيرگسۆنەوە بكرێت، تەنیا ئەو كاتە نەبێت كە هەڵوێستی دژی لە بارەوە 

بنوێنرێت، كەچی دۆڵۆز پێدادەگرێت  لەسەر بایەخدان بەم بیرمەندانە، نەك 

بۆ گەڕان بەدوای نموونەگەلێكی نوێی هزرییدا، بەڵكو بۆ هەوڵدان لەودیوی 

»دیسپلینكردنی هزرەوە لە میانەی كاركردنی لەسەر بیرمەندەكە«. 

لەالیەن  ڕوخ��س��ارەك��ان  وێنەكێشانی  بە  فەلسەفە  مێژووی  دۆڵ��ۆز 

ڕوخسارە  وێنەی  فەلسەفەدا  مێژووی  »لە  دەچووێنێت:  وێنەكێشەكانەوە 

ڕەنگكردن  هونەری  وەك  هەر  كارە  ئەم  كێشراوە،  زەینییەكان  وێناكراوە 

ئەنجامدراوە، بەاڵم بە كەرەستەی لێكنەچوو، بە كەرەستەی جیاواز: دەبێت 

نیوە ڕوخسار درووستبكرێت و بەرهەمبهێنرێت و نابێت ئامرازی دووبارە 

بەرهەمهێنانەوەش لەبەردەستدا بێت، چونكە گەر وابێت، ئەوا پیت بە پیت 

ئەوە دووبارە دەكەینەوە، كە فەیلەسوفەكە گوتویەتی«. 

مێژووی  ئەفالتۆن،  قڵپكەرەوەی  نیتچەی  »قوتابی«  دۆڵۆز،  نییە  سەیر 

مێژوونووس  تێیدا  كە  كۆپیكردن  پ��رۆس��ەی  بە  بچووێنێت  فەلسەفە 

دەگرێتەوە،  لەبەریەكیان  و  دووبارەدەكاتەوە  نموونەكان  وێنەكێشێكە 

و  )كۆپی(  لەبەرگرتنەوە  میكانیزمی  بە  پەیوەستە  كێشەكە  هەموو  كەواتە 
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پرۆسەی دووبارەكردنەوەوە، كەواتە با بڵێین مێژووی فەلسەفە بریتیە لە 

تەقەالی لێكجیاكردنەوەی كۆڵنەدەرانەی ڕوخسارە هەمەجۆرەكان و هەوڵە 

بەردەوامەكان و هاتن و چوونێكی بێ  بڕانەوە، نەك لەبەرئەوەی گەشتێكی 

درێژە، بەڵكو لەبەرئەوەی لەنێوان گەشت و بیناكردندا، پەیوەندییەكی یەكتر 

كێشكردن هەیە، هاوشێوەی كێشكردنی نێوان دوو هێزی فیزیایی: »الیەنی 

كارگێڕییەكەی  ئامێرە  و  ستەمكار  دژی  جەنگییەكەیەوە  ئامێرە  بە  كۆچەر 

فەیلەقی ستەمكارە  دەرەكییەكانیش دژی  فەیلەقی كۆچەرە  دەوەستێتەوە، 

لە  هێزە  دوو  ئەو  ئەوە  وێڕای  كەچی  دەك��ەن،  پێشڕەوی  ناوەكییەكان 

بەیەكداچوون و پەیوەندیدان، بە جۆرێكى وا كە خەمی ستەمكاريی ئەبێتە 

الیەنی  كێشەی  بەاڵم  گەڕۆكی جەنگيی،  و  كۆچەر  ئامرازی  بەدەستهێنانی 

كۆچەریش ئەوەیە، ئامرازێكی كارگێڕیی بۆ ئیمپراتۆرییەتە درووستكراوەكەی 

دابهێنێت. ئەو دووانە تا ڕادەی تێهەڵكێشبوون پێكدژ دەبن«. 

تێبگەین.  جێهێشتن  و  دەرچوون  لە  سەرەوە  شێوەیەی  بەم  پێویستە 

دۆڵۆز جارێكیان كە گوزارشتێكی توێنبی سەرسامی كرد، بە ڕاشكاوی وتی: 

»كۆچەرەكان بیناكارەكانن. ئەوانە كۆچەرن، چونكە بەوە ڕازی نین دوور 

بڕۆن«. 

كەواتە دەرچوون و جیابوونەوە، نیشتەجێبوونێكی بێبڕوانەوەیە، گەشتێكە 

بە مێژووی فەلسەفە و هەوڵە بێكۆتاییەكاندا بۆ لەڕێدەركردنی و »دەرچوون« 

لە لۆژیكەكەی، یەكەمجار بە قڵپكردنەوەی بونیادە ئەفالتونییەكەی، وەلێ  

بونیادە دیالێكتیكییە ماركسییەكە، ئینجا شیكاریی و باوەكەی نە تەواو بووە 

و نە تەواویش دەبێت. 

پەیوەست  كە  نییە،  فەلسەفی  ڕێبازێكی  ئەفالتونیزم،  لێرەدا،  هەڵبەت 

بێت بە كەسێك یان كەسانێكەوە، بە شوێنێك یان شوێنانێكەوە. ئەفالتۆنیزم 
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خودی بونیادی میتافیزیكییە، ئەو بونیادەی كە ئیتر كار ناكات، ئەو بونیادەی 

ڕایهێناوین لەسەر پەسەندكردنی جیاكردنەوەی نێوان عەقاڵنی و بەرهەست، 

نێوان ئۆرژیناڵ و كۆپی، بۆیە ئەوە بەس نییە قڵپی بكەینەوە تا سەربەرزی 

بۆ ڕواڵەتەكان دژی ماهییەتەكان بگەڕێنیینەوە، بەڵكو ئەو قڵپكردنەوەیەی 

و  هاوشێوە  جیهانی  هەمان  بەدرۆخستنەوەی  ئامانجی  مەبەستمانە  لێرەدا 

لۆژیكی هاوشێوەی ئەو دوالیزمەیە، كە تێیاندا ڕواڵەت لە میاهییەت جیا 

دەكرێتەوە و یەكێكیان لەوی دیكەیان بە باشتر دەبینرێت. 

بەاڵم  كۆپیكردن،  خودی  لەسەر  وەستان  دەبێتە  قڵپكردنەوەكە  كەواتە 

ئەمجارەیان، بۆ بەبااڵبردنی كۆپییە »خیانەتكارەكان«. با لەم دوو گوزارشتە 

لێكچوون«  جیاوازییەكان  »تەنیا  جیاوازن«،  لێكچووەكان  »تەنیا  وردبینەوە: 

بەو  جیهانەوە،  جیاوازی  خوێندنەوەی  دوو  بە  پەیوەستە  بابەتەكە  لێرەدا 

پێیەی كە یەكەمیان بانگمان دەكات بۆ بینینی جیاوازییەكان بە تێڕوانین لە 

یەكەم لێكچوون، یان یەكەم پێكجووتەوە، لەكاتێكدا ئەوەی دیكەیان بانگمان 

دەكات بۆ بینینی شوناس وەك ئەوەی كە بەرهەمی یەكەم جیاوازی و یەكەم 

فرەڕەنگییە. 

لە قڵپكردنەوەی ئەفالتونیزمدا هاوشێوەیی لە جیاوازییەوە دەستپێدەكات، 

جیاوازی  لە  ئەوەی  لەنێوان  هەیە  فەرق  دیكەوە.  ئەوی  لە  سوبێكتیش 

بڕوانین بە تێڕوانین لە گریمانەكردنی یەكەیەكی بەراییەوە، لەگەڵ ئەوەی 

ئەم  و  دەكەونەوە  جیاوازییەوە  لە  یەكێتی  و  لێكچوون  دابنێین  كەوا 

جیاوازییەش بریتیە لە پێكهێنەری دینامیكیەتی ڕاستەقینەی بوونی شوناس، 

واتا دینامیكیەتی دووبارەبوونەوە، كە بە تەواوی لە دینامیكیەتی دیالێكتیكی 

جووڵەی  نێو  دەداتە  باز  كاتێك  هیگڵی  جیاوازیی  لەبەرئەوەی  جیاوازە، 

ڕاستە  شوناس.  چركەساتەكانی  لە  چركەساتێك  دەبێتە  تەنیا  دیالێكتیكەوە 
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مەرجی  بە  بەاڵم  دەدات،  جیاوازییەكان  بە  كاركردن  بە  ڕێ   دیالێكتیك 

ملكەچبوونیانە بۆ یاسای نەرێكردن، لێرەشەوە ئەو ڕێگایەی پێكدژیی هیگڵی 

وادەكات  ئینجا  دەبات،  بەرەو جووتیەكبوونی  ڕێگایەكە  دەڕوات  لەسەری 

تێگەیشتنی.  لێ   و  پێكدژییەكە  دۆزەی��ن��ەوەی  بۆ  بێت  بەس  پێكجووتی 

كە  دەبێت  شوناسەوە  ئاسۆڕوانیی  لە  تەنیا  پێكدژییە،  ئەم  لە  تێگەیشتن 

دیالێكتیك هەوڵدەدات بۆ چاكركردنەوەی و پاراستنی. 

واتای قڵپكردنەوەی هیگڵیزم و ئەم دۆخە، بریتیە لە ڕزگاركردنی نەرێكردن 

لە هەژموونی گشت و نەوەستاندنی كارەكەی بە هۆی هیچ سەنتێزێكەوە 

یان گیرپێدانی لە نێو لۆژیكی دژیەكیدا، كەواتە لەبەردەم یەكەیەكدا دەبین 

كە نیازی بە چركەساتی سەنتێز نییە و جیاوازیش ناگەڕێنرێتەوە بۆ پێكدژی 

ئەم  بۆ  مانایەك  چ  كەواتە  ئەی  ناڕوات.  جووتیەكی  بەرەو  شوناسیش  و 

و  »شوناس  دەدات��ەوە:  وەاڵم  وەها  دۆڵۆز  دەمێنێتەوە؟  دۆخە  و  شوناس 

دەكات«.  درووستیان  سەرمەدیی  گەڕانەوەی  كە  وەهمگەلێكن  لێكچوون 

گەڕانەوەی سەرمەدیی گەڕانەوەی هەمان شت و بابەت و هەڵوەشاندنەوەی 

جیاوازییەكان نییە، بەڵكو بە پێچەوانەی ئەمەوە، واتە بەیەك بێگانەبوون، 

جیاوازیش لە گەڕانەوە و بەهۆی گەڕانەوەوە دەسەلمێنرێت و ئەرێدەكرێت، 

سوبێكت، سوبێكیی نییە تەنیا بەهۆی گەڕانەوەیەكەوە نەبێت، كە هێشتاش 

دەگەڕێتەوە. كاتێك نیتچە بڕوای بە گەڕانەوەی سەرمەدیی هەبوو مەبەستی 

نیيە  لێكچوونانە  ئەو  دەبێتەوە  دووبارە  ئەوەی  لەمە:  جگە  نەبوو  هیچ 

كۆپییەكان  لێكچوونانەی كە  ئەو  واتا  یەكتر هەیانە،  لەگەڵ  كۆپییەكان  كە 

كە  پەراگەندەییەی  ئەو  پەراگەندەكانن،  سیموالكراتە  بەڵكو  كۆدەكاتەوە، 

بێپایان جیاوازی لە نێوانیاندا هەیە، كەواتە بابەتەكە پەیوەستە بە چەمكی 

تایبەت بە زەمانی فەلسەفەوە و بگرە خودی زەمانەوە. باسەكەمان بە خاڵی 
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جیاوازی لەگەڵ هایدیگەردا دەستپێكرد و ڕەنگە لەسەرمان پێویست بێت، 

بۆ ئەوەی سوڕەكە تەواو بێت و بگەڕێتەوە، بە خاڵێكی لێكچوو لەگەڵ 

هایدیگەریشدا یان بە خاڵێك كە هایدیگەر و نیتچە تێیدا دەگەن بە یەك، 

كۆتایی پێبهێنین. 

لەبەر ئەوەی دووبارەبوونەوەی ئەرێنییانەی جیاوازی »خوێندنەوەیەكی 

نوێ  بۆ زەمان« دەخوازێت كە لە دەردە كرۆنۆلۆژییەكەی ڕزگاری بكات، 

كرۆنۆسدا  بەرامبەر  لە   )Aion( ئەیۆن  دۆڵۆز  مانادا،  لۆژیكی  لە  بۆیە 

دادەنێت، كاتێك یەكەمیان واتای ئەوەیە »زمانێك بەردەوام دەڕوات و 

بەردەوامیش دەگەڕێتەوە؛ لە جیاتی ئێستا كە ڕابردوو و داهاتوو لەخۆ 

لە  دەگرێت، كەچی ئەیۆن داهاتوو و ڕابردوویەك لەخۆ دەگرێت، كە 

هەموو چركەساتێكدا درز دەخەنە ئێستاكە«. )جێی خۆیەتی لەم بارەيەوە، 

و  و  هایدیگەر  و  دلۆز  بەیەكگەیاندنەوەی  تەواوكردنی  چوارچێوەی  لە 

گەڕانەوە بۆ هایدیگەر و سەلماندنی »نزیكایەتی« لە نێوانیاندا بڵێین كە 

ئەیۆن )Aion( كوڕی یادەوەری )Memoire(یە(.

هایدیگەر  وەك  ناكات،  دەرك  زەمان  ئێستاوە  لە  نیتچە  ئاشكرایە 

دەڵێت: زەمان بریتیە لەوەی كە »چركەسات )یان ئەم ساتە( بچووكترین 

بەش نییە لە ئێستادا، بەڵكو ئێستا ئاوەاڵ دەكات یان درزی تێدەخات«. 

هەنووكەدا.  دۆخی  لە  درووستدەكات  كەلێنێك  چركەسات  وەك  ئێستا 

چركەسات بریتیە لەوەی كە دژی ئەم زەمانە )intempestif( درووست 

»چركەسات  دەبێت  درووست  ئێستا  زەمانی  دژی  كە  ئەوەیە  دەبێت، 

بڕیاری ڕەخنەیی مێژووە كە بە چەكوشەكەیەوە دەكێشێت بە قورسایی 

ڕابردوو و قورسایی ئێستادا«. 

مێژووی  درووستكردنی  بۆ  كە  پۆتێنشیالێتییەیە  شێوە  ئەو  ئەمە 
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فەلسەفی دەستدەدات. ئەو مێژووە، مێژوویەكی كرۆنۆلۆجی نییە، بەڵكو 

مێژوویەكی ئەیۆنییە. مێژوویەكە دژی ئەم زەمانەی ئێستا )inactuel( و 

دژی هەموو زەمانێكە. 

سەرچاوە: 

من  مجموعة  للفلسفة«،  مؤرخا  »دولوز  عبدالعالي،  بن  -عبدالسالم 

المؤلفين، جيل دولوز و سياسات الرغبة، تحرير: د. أحمد عبدالحليم عطية، 

الفكر المعاصر، سلسلة أوراق فلسفية، دار الفارابي، بيروت- لبنان، الطبعة 

االولي، 2011.
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رۆشنبیر و دەسەاڵت 
دیالۆگ لە نێوان میشێل فۆکۆ و جیل دۆڵـۆزدا 

لە عەرەبییەوە:  رامان مەحمود
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ئێمەدا  لەگەڵ  سارتەر  بۆچی  بزانە  باش   « پێیوتم:  ماوییەك  فۆكۆ: 

خەباتی دەكرد و بۆچی سیاسەتی دەكرد و بە چ مانایەك دەیكرد، تۆیش 

تێبگە، چونكە تۆ هەمیشە قسەت لە گرفتی  تا رادەیەك، كەمێك لەمە 

دەستبەسەراگرتن كردووە، بەاڵم من بە راستی لەوە تێناگەم، ئەم پرسیارە 

زۆر بە المەوە كتووپڕی بوو، چونكە پرسەكە بەالی منەوە زۆر روونە.

دۆڵۆز: لەبەر ئەوەی رەنگە بە شێوەیەكی نوێ لە پەیوەنديیەكانی نێوان 

تیۆر و كردار«و مومارەسە«دا بین. پێمانوابوو، یان وەك بەرجەستەكردنی 

تیۆر دەمانڕوانییە كردار، یان وەك دەرەنجام و جارێكیشیان بە پێچەوانەوە 

خودی  لە  ئەوەی  وەك  یان  كردار،  دەمانڕوانیە  تیۆرەكە  پێشەكیی  وەك 

بە  ئێمە  دێتەئاراوە.  دواجار  كە  تیۆر  لە  بێت  فۆرمێك  داهێنەری  خۆیدا 

مانایەك لە ماناكان بە شێوەیەكی گشتی لە جۆرێك فۆرمی كردەی هەمەكی 

یان بوونی فراوانگیردا لە پەیوەندیی نێوان تیۆر و كردار تێگەیشتبووین. 

رەنگە بەالی ئێمەوە، پرسەكە بە شێوەیەكی جیاواز و پێچەوانە هێنرابێتە 

ئاراوە، پەیوەندییەكانی نێوان تیۆر و كردار پەیوەندیی بەش بەش و زیاتر 

دابەشكراوە، لەو الیەنەوە كە تیۆر هەمیشە تیۆرێكی لۆكاڵیی پەیوەندە بە 

كایەیەكی دیاریكراوەوە و دەكرێت لە كایەیەكی تری بە ڕێژەیی دوور لە 

كایەكانی تریشدا بەرجەستەكاریی هەبێت. پەیوەندی لەگەڵ بەرجەستەكردندا 

بەردەوام پەیوەندیی هاوشێوەبوون نییە. لە الیەكی تریشەوە، هەر هێندەی 
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لە كایەی تایبەتی خۆیدا دەستبەكار دەبێت، دووچاری كۆمەڵێك بەبەرست 

ناچاری  بە  وادەك��ەن  شۆكانەی  ئەو  وەك  دیوار،  وەك  بەربەستی  دێت، 

بكرێت بە جۆرو شێوەیەكی تر لە گوتار« ئەم جۆرەی ترە كە دەبێتە هۆی 

گەیشتنمان بە كایەیەكی جیاواز و پێچەوانە«. كردار كۆمەڵێك ئەلتەرناتیڤ 

و جێگرەوەیە بۆ پرسێكی تیۆری یان هەر پرسێكی تر. تیۆریش بە هەمان 

شێوە جۆرێكە لە جێگرەوە لەنێوان كردار و كردارێكی تردا. هیچ تیۆرێك 

نەبێتەوە  لەمپەرەكان  و  دیوار  رووبەڕووی  تاكو  پێناگات  و  پەرەناسەنێت 

و دەبێت كردار دیوار و لەمپەرەكان تێپەڕێنێت. بۆ نموونە، تۆ شیكاری 

تیۆریت كردووە لە بارەی پەراوێزخستنەوە، وەك پەراوێزخستنی دەروونی 

لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری لە سەدەی نۆزدەدا، دواتر گەیشتیتە دەرەنجام 

نوێنەرایەتیی  بكەن،  قسە  خۆیان  پەراوێزخراو  كەسانی  دەبێت  بەوەی 

خۆیان بكەن، یان بە پێچەوانەوە تۆ بوویتە نوێنەری ئەوان، ئەو كەسانە 

زەیندانەكانەوە  بارەی  لە  پرسینەوەت  گرووپی  كاتێكیكش  زەینداندان،  لە 

رێكخست، لەسەر رێسایەك بوو كە دەبێ هەلومەرج و بارودۆخێكیان بۆ 

بدوێن،  خۆیانەوە  بارەی  لە  خۆیان  زەیندانییەكان  تا  بكرێت،  دەستەبەر 

بێگومان هەڵە دەبێت وەك ماویەكە مەبەستێتی كە تۆ بۆ بەرجەستەكردنی 

تیۆرەكانت كەوتوویتە كار، چونكە نە بەرجەستەكردن و نە پرۆژەی چاكسازی 

و نە توێژینەوەی زانستی لە ئارادایە، بە مانا تەقلیدیەكەی، بەڵكو شتێكی 

زۆر زۆر جیاواز لە ئارادیە: سیستمێك لە چەند بەش و لقێكی تیۆری و 

كرداریدا هەن. بە الیەنی ئێمەوە، دیمەنەكە لێگەڕا لەوەی ببێتە بابەت، 

یان هۆشیاریەكی نوێنەريی یان نواندن. ئەوانەیشی كە دەجووڵێن و ئیش 

ئەوە  بانگەشەی  و سەندیكا  نین، چونكە حزب  نوێنەر  دەكەن  و خەبات 

دەكات، كە نوێنەری هۆشیارییانە. كێ قسە و كردار دەكات و دەجووڵێت 
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نێو  لە  تەنانەت  زۆرن  كەسانێكی  هەمیشە  بێگومان  دەكات؟  ئیش  كێ  و 

خودی ئەو كەسەدا كە قسە دەكات، لە كاردایە. ئێمە هەموومان گرووپی 

دەستوەردان، یان پێكدادان و پێكادەرین. هیچ نواندن و نوێنەرایەتیەك لە 

ئارادا نییە، بەڵكو تەنها كردار، كرداری تیۆریەكە و پەیڕەوكردنی پەیوەندی 

و تۆڕەكاندا لە ئارادایە.

و  تەقلیدی  كارێكی  دامەزراندنی  رۆشنبیرو  پێكهێنانی  پێموایە  فۆكۆ: 

بەرمەبنای دوو شت بوو: بارودۆخ و پێگەی لە كۆمەڵگەی بۆرژوازی. لە 

ئایدیۆلۆژیای بەرهەمی دێنێت  لەو  بەرهەمهێنانی سەرمایەداری،  سیستمی 

داماو،  نەفرەتلێكراو،  رەتكراوە،  رەتێنراو،  دەبێت  »كە  دەیسەپێنێت  یان 

كە  گوتارەیشی  ئەو  بێت«.  و...هتد  بەدڕەوشت  ئاژاوەگێڕی،  بە  تاوانبار 

كە  دەخاتەڕوو  سیاسییانە  پەیوەندیە  ئەو  و  دەردەخات  راستی  هەندێك 

دەركیان پێنەكراوە، ئەم دوو جۆرە بە سیاسەتكردنە لە یەكتری نامۆ نین، 

بەاڵم بەهێزیش بەیەك ناگەن. جۆرێك لە رۆشنبیری« نەفرەتی، رەتكراوە« 

و رۆشنبیری »سۆسیالیزم« هەبووە، ئەم دوو جۆرە لە هەندێك كات و ماوە 

و حاڵەتی پەرچەكرداری توندی دەسەاڵتەوە زۆر بە ئاسانی تێكەڵ و ئاوێتە 

بە یەك دەبوون، وەك ئەوەی لە ساڵی )1848(و دوای كۆمۆنەی پاریس 

چەوساوە  كەسێكی  بووە،  رۆشنبیر  كاتەی  ئەو  )1940(روویاندا.  ساڵی  و 

دەركەوتن،  خۆیاندا  حەقیقەتی  لە  شتەكان  كە  كاتەدا  لەو  رەتكراوە،  و 

راستیەكەی  پاشا رووتە، رۆشنبیر  بووترێت  نەدەبوو  لەو ساتەوەختەدا كە 

بەو كەسانە دەگەیاند، كە نەیاندەبینی و بەناوی ئەوانەیشەوە دەیوت كە 

نەیاندەتوانی قسە بكەن، ئەمەیە: هۆشیاری و رەوانبێژی.

بەڵێ، ئەوەی رۆشنبیر خستیەڕوو ئەوەیە كە جەماوەر ئیدی پێویستی 

بەاڵم  دەزان��ن،  روونتر  و  زیاتر  ل��ەوان  جەماوەر  چونكە  نەماوە،  پێیان 
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دەسەاڵتێك  مەعریفەیە.  گوتارو  لەو  رێگرە  هەیە،  دەسەاڵت  سیستمێكی 

ژیرانە  و  قووڵی  بە  بەڵكو  چاودێریدایە،  بااڵكانی  دەستە  لە  تەنها  نەك 

بەشێكی  پێكهێنەری  خۆیشیان  رۆشنبیران  كۆمەڵگەوە.  تۆڕی  نێو  چووەتە 

وتنی  پێناوی  لە  نییە  ئەوە  رۆشنبیریش  رۆڵی  دەسەاڵتەن.  سیستمی  ئەو 

حەقیقەتی كەڕوالڵدا لەوێدا كەمێك بۆ پێشەوە یان بە الیەكدا بجووڵێت و 

پێگەی خۆی بگرێت، بەڵكو دەبێت لە دژی هەموو فۆرمەكانی دەسەاڵت 

خەبات و ملمالنێ بكات و هاوكات ببێتە بابەت و ئامرازیش: لە سیستمی 

»مەعریفە« و«حەقیقەت« و »هۆشیاری« و » گوتاریش«دا. بەو مانایەش بێت 

پێنادات و شتێكی دیاريكراو  ناكات و شتێكمان  تیۆر گوزارشت لە شتێك 

الیەنێك  كە  لۆكاڵییە  كردارێكی  بەاڵم  كردارە،  تەنها  و  ناكات  بەرجەستە 

دەیكات و وەك تۆ دەڵێیت: هەمەكی نییە. 

ملمالنێ و خەبات لە دژی دەسەاڵت، خەبات لە پێناوی دەرخستنیدا، 

لەوێدا كە نابینیت و ژیرتر و بە تەگبیرتر دەبیت، ملمالنێیەك نا لە پێناوی 

ماوەیەكی زۆرە هۆشیاری وەك مەعریفەیەكی  گێڕانەوەی هۆشیاریدا«.   «

لەوشتانەی  نییە  یەكێك  بابەتیش  وەك  و  جەماوەر  لەالیەن  وەرگیراو 

بۆرژوازیەت بایەخی پێدابێت. لەپێناوی رووخاندنی دەسەاڵت و وەرگرتنیدا 

شانبەشانی هەموو ئەوانەی خەباتی بۆ دەكەن، تیۆر سیستمی لۆكاڵی، یان 

سیستمی الیەنەكانی ئەو ملمالنێیەیە.

دۆڵۆز: ئەمە تیۆرە بە تەواوی، واتا وەك سندووقێكی شتومەك وایە، 

هیچ پەیوەندیيەكی بە »دال«ەوە نییە. دەبێ بەكاربهێنرێت و بەگەڕبخرێت، 

نەك بۆ خودی خۆی. ئەگەر كەسێك بەكاری نەهێنێت، بەو كەسەیشەوە 

كە تیۆرەكەی داناوە، یان بەو كەسەوە كە چیدی نایەوێت ببێتە تیۆرسین، 

ئیتر تیۆرەكە بێبەها دەبێت، یان كاتی ئەوەی نەهاتووە بخرێتە كار. ئێمە 
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ناگەڕێینەوە بۆ تیۆرێك، بەڵكو تیۆری تر دادەنێین، تیۆری دیكەمان هەیە، 

كە  برۆست  وەك  نووسەرێكی  سەیرە  شتێكی  دادەنێین،  تر  تیۆری  یان 

وەك رۆشنبیرێكی تەواو دەردەكەوێت، بە روونی دەڵێت: »چۆن دەڕواننە 

یارمەتیدەرتان  دەرەوە بەو شێوەیە بڕواننە كتێبەكانم، ئەگەر ئەو روانینە 

كە  بدۆزنەوە،  ئامێرەكانتان  خۆتان  دەبێت  بەكاربێنن.  تر  روانینی  نەبوو 

بێگومان ئامێری بەهێزی جەنگە. تیۆر گشتگیر ناكرێت، بەڵكو فرە دەكرێت 

و بێگومان فرەیش كرا. دەسەاڵت ئیش لەسەر گشتگیركاری دەكات. تۆیش 

دەسەاڵتە  دژی  لە  پێویستی  وەك  تیۆر  دەڵێیت:  تەواوی  بە  و  وردی  بە 

بێگومان  كار،  دەكەوێتە  بوارەكاندا  لە  بوارێك  لە  تیۆر  هێندەی  )هەر  و 

گۆڕانكاری دێنێتە ئارا و ئیدی بواری تر پێویستیی بە گۆڕین دەبێت(، بۆیە 

چەمكی چاكسازی چەمكێكی گەمژانە و بۆگەنە، چونكە لەالیەن كەسانێكەوە 

ئامادەكراوە، كە خۆیان بە نوێنەر دادەنێن و قسەكردنیان لە جیاتی خەڵك 

و بە ناوی ئەوانەوە كردووە بە پیشە، ئەمەیش كارێكە لە كارو تەگبیرەكانی 

سەركوتكردنێكی  بە  كە  دەسەاڵت،  دابەشكردنی  لە  جۆرێكە  و  دەسەاڵت 

فراوان پشتگیری لێدەكرێت، یاخود چاكسازیيەكی پێویستە و ئەوكاتیش بە 

چاكسازی دانانرێت، بەڵكو بزاڤێكی شۆڕشگێڕیە كە لە قوواڵییدا هەڵگری 

مۆركێكی كاتیە و سووریش دەبێت لەسەر دووبارە روانینەوە بۆ دەسەاڵت 

لە هەمەكی و پلەبەندیەكەیدا. دیارە شتێكی بەڵگەنەویستە كە لە زەینداندا 

كەمترین و سادەترین داواكاریی زەیندانیان بەس دەبێت بۆ رووخاندن و 

كۆتاییهێنان بە » چاكسازیی »درۆزنانەی بلۆڤان«.

پێویستی  بتوانن داواكاری و  دایەنگەكاندا  لە  ئەگەر منداڵی بچووكیش 

و بگرە پرسیارەكانیشیان بگەيەنن، ئیدی ئەوە بەس دەبێت بۆ ئەنجامدانی 

ئەو  راستییشدا  لە  فێركردندا.  و  پ��ەروەردە  سیستمی  لە  تەقینەوەیەك 
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سیستمەی ئێمەی تێدا دەژیین، خۆی لەبەر هیچ شتێكدا راناگرێت و فشەڵیی 

تەواویشی لێرەوەیە لە هەموو خاڵ و هەموو ئاستێكیدا، لە هەمانكاتیشدا، 

سەركوتكردنی تەواوی خۆی رووندەكاتەوە. پێموایە تۆ یەكەم كەس بوویت لە 

كتێبەكانتدا شتێكی بنچینەییت فێركردین و لە بواری كرداریشدا قسەكردن بە 

ناوی خەڵكەوە بەدكرداریە. ئێمە گاڵتەمان بە نوێنەریكردن دێت و پێمانوایە 

بگەینە  تیۆرییەوە  لێدوانە  لەم  ناتوانین  بەاڵم  كۆتاییهات،  كردن  نوێنەری 

ئەو دەرەنجامەی كە تیۆر بەسەر خەڵكانی پەیوەندیداریدا دەسەپێنێت، كە 

خۆیان بە كرداری بەناوی خۆیانەوە قسەبكەن.

بارەی  لە  البوو  تیۆرێكیان  قسە  كەوتنە  زەیندانییەكان  كاتێكیش  فۆكۆ: 

زەیندانەكەیان و لە بارەی سزا و دادوەران و دادپەروەرییشەوە، ئەوجۆرە 

الدەریان  بە  ئێمە  و  زەیندانییانە  گوتاری  كە  دەسەاڵت  بە  دژ  گوتارەی 

ناودەبەین، گرنگیی هەیە و دەبێت بەهەند بزانرێت، نەك تیۆرێك لە بارەی 

ناوخۆیی و الوەكیە، چونكە  تاوانكردنەوە. ئەم گرفتی زەیندانە گرفتێكی 

لە فەرەنسدا سااڵنە تەنها »100«هەزار كەسێك زەیندانی دەكرێت، بەاڵم 

خەڵكی خستوەتە نیگەرانییەوە. بەالمەوە سەیربوو خەڵكانێكی زۆر بایەخ بە 

گرفتی زەیندان دەدەن و خۆیشیان زەیندانی نەكراون. هەروەك سەرسام 

بووم بەوەی خەڵكانێكی زۆریش بایەخیان بە گوێگرتن لەو گوتارانە نەداوە 

لە بارەی زەیندانەوە و چۆنیش دواجار هەرچۆنێك بێت گوێیان لێگرتووە و 

شیكاریان بۆ كردووە؟ ئایا، بە شێوەیەكی گشتی، سیستمی سزاكان نییە كە 

فۆرمی دەسەاڵتمان بە روونی بۆ دەردەخات، دانانی كەسێك لە زەینداندا، 

هێشتنەوەی بێ خۆراك، بێ گەرمی لە زستان و فێنكی لە هاویندا، رێگری 

لە چوونە دەرەوەی و بێبەریكردنی لە خۆشیيەكان بە گشتی. لێرەدا مۆركی 

ژنێكی  لەگەڵ  جارێكیان  دەردەكەوێت.  جوانی  بە  دەسەاڵت  وڕێنەكاریی 



67 ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز

زەیندانیدا قسەم دەكرد وتی:  »كاتێك منێكی تەمەن چل ساڵە بیر لەوە 

ناوەڕۆكی  بێگومان  نانە رەقێك سزا دەدرێم«،  بە  دەكەمەوە، كە رۆژانە 

بەسەرهاتی ئەم ژنە تەنها بێئەرزشی كردەوەكانی دەسەاڵتمان بۆ ناخاتەڕوو، 

بەڵكو شێوازی ناهەموار و منااڵنە و كۆنی كردارییمان بۆ دەردەخات، واتە 

بچوككردنەوەی مرۆڤێك و كردنی بە بخۆری نانی رەق و ئاوە، بێگومان 

لە مناڵییەوە ئەمەمان فێردەكەن. زەیندان ئەو شوێنەیە كە تیایدا دەسەاڵت 

ئاكاریش  بە  دەسەاڵتێكی  وەك  و  دەردەكەوێت  وەها  چۆنە  خۆی  وەك 

مادام  بدەم،  سزاتان  خۆمە  »مافی  پێماندەڵێت:  و  نیشاندەدات  خۆیمان 

دەزانن دزی و كوشتن كارێكی خراپە«. لە زەینداندا ئەم جوانییە دەبینین 

كە دەسەاڵت ناتوانێت تیایدا خۆی بشارێتەوە، دەمامك بكات، بەڵكو لەسەر 

زۆر  ستەمكاریەكی  دەردەكەوێت،  ستەمكار  وردەكارترین  حەقیقەتی خۆی 

بێئەرزشانە، بە تایبەتی كە ئەو ستەمكارییە ئاژەڵیيانەی لە چوارچێوەیەكی 

ئاكاریدا پاساو دەدات و وەك دەسەاڵتی خێر بەسەر شەڕدا زۆر بە هێمنی 

بۆمانی رووندەكاتەوە«.

دۆڵۆز: پێچەوانەكەیشی راستە، هەر تەنها زەیندانییەكان نین، وەك مناڵ 

مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت، بەڵكو وەك زەیندانییش مامەڵە لەگەڵ منااڵندا 

دەكرێت، منااڵن لە سایەی مناڵییەكدان هی خۆیان نییە، بەم مانایەش بێت 

خوێندنگە و كارگەكانیش وەك زەیندانن..هێندە بەسە بچیتە نێو كارگەكانی 

رینۆ یان هەر كارگەیەك، كە كرێكاران لە رۆژێكدا تەنها سێ جار بۆیان 

لە سەدەی  كە  دییەوە  بنتام(م  )جێرمی  پێشاو. دەقێكی  بچنە سەر  هەیە 

ئەو  ناوی  بە  زەیندانەكاندا:  لە  پێشنیاری چاكسازیی كردووە  هەژدەیەمدا 

زاراوە بااڵیەوە سیستمێكی بازنەیی داناوە، ئەو زەیندانە نوێكراوەیە بووە 

نموونەیەك، بەجۆرێك كە بە شێوەیەكی هەستپێنەكراو كردمان بە خوێندنگە 
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و بە كارگە و بە زەیندان و بە پێچەوانەیشەوە. ئەمە گەوهەری چاكسازگە 

و وێنەگرتنی چاكسازە. بە پێچەوانەوە، كاتێك خەڵكی بە ناوی خۆیانەوە 

كردنی  نوێنەرایەتی  دژی  لە  بێگومان  جووڵە،  و  كردار  و  قسە  كەوتنە 

ئاوەژووی نوێنەرایەتیەكی تر ناوەستنەوە، ئەوان لە بەرانبەر نوێنەرایەتییەكی 

لەبیرمە  نموونە،  بۆ  ناوەستنەوە.  نوێنەرایەتی  دژی  لە  دەسەاڵتدا  هەڵەی 

دەتووت: دادپەروەریی میللی لە دژی دادپەروەری لەئارادا نییە، بەڵكو ئەو 

دادپەروەریە لە ئاستێكی تردا دەبێت.

و  دادپ��ەروەری  دەب��وو  كینەدا  و  رق  دەرەنجامی  لە  پێموایە  فۆكۆ: 

باشترمان النییە  بیرۆكەی لەوە  دادوەران و زەیندانەكانیش بۆ گەل بێت، 

بۆ دادپەروەریيەكی باشتر، یان دادپەروەریيەكی دادپەروەرانەتر، بەاڵم پێش 

هەر شتێك دەبێت دەرك بە خاڵێكی تایبەت بكەین، ئەویش ئەوەیە كە 

لە میانەی پەیوەندییەوە بە گەلەوە دەسەاڵت دەتوانێت كاری خۆی بكات. 

ملمالنێ لە دژی دادپەروەری ملمالنێیە لە دژی دەسەاڵت و پێموانییە ملمالنێ 

بێت لە دژی ستەم و نادادپەروەری، یان ستەمی دادپەروەری، یاخود باشتر 

بەڕێوەچوونی دادپەروەری. دەبێ ئاگادار بین كە هەر جارێك خۆپیشاندان و 

یاخیبوون ئەنجام دەدرێت، هاوكات لەگەڵ بە ئامانجكردنی فەرمانگەی باج، 

دادگا دەكرێتە ئامانج و دواتر سوپا و دواتریش شێوەكانی تری دەسەاڵت. 

لە  میللیەكان  دادگا  كە  ئەوەیە  گریمانەیەكە،  تەنها  كە  من  گریمانەكەی 

سەروبەندی شۆڕشدا، كرابوونە ئامرازی بۆرژوازی بچوكی هاوپەیمان لەگەڵ 

جەماوەردا بۆ ئامادەبوون و چوونە پاڵ بزاڤی خەباتكاری دژ بە دەسەاڵت، 

پێشنیاری  خەباتە،  بزاڤی  ئەو  پاڵ  بچێتە  و  بێت  ئامادە  ئەوەی  بۆ  بەاڵم 

ئەو سیستمەی لە دادگا كردووە، تا پشت بەو دادپەروەریە ببەستێت كە 

دەكرێت دادپەروەرانە بێت، یان پشت بەو دادوەرە ببەستێت كە رەنگە 
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حوكمێكی دادپەروەرانە دەربكات. هەمان شێوە دادگا سەر بە ئایدیۆلۆژیای 

دادپەروەریە كە بریتیە لە ئایدیۆلۆژیای بۆرژوازیەت.

دیدێكی  دەسەاڵت  بگرین،  لەبەرچاو  ئێستا  بارودۆخی  ئەگەر  دۆڵۆز: 

هەمەكی و گشتگیری هەیە، دەمەوێت بڵێم هەموو جۆرەكانی سەركوتكردن 

كە لە ئێستادا دەكرێن، لە گۆشەنیگای دەسەاڵتەوە زۆر بە ئاسانی گشتگیر 

دەكرێن: سەركوتكردنی رەگەزپەرستانە لە دژی كۆچبەران، سەركوتكردن و 

چەوساندنەوە لە كارگەكاندا، لە سیستمی پەروەردە و فێركردندا، لە دژی 

گەنجان بە شێوەیەكی گشتی. نابێ لە پەرچەكرداری رووداوەكانی مانگی 

)1968(دا بۆ هاوشێوەیی هەموو فۆرمەكان بگەڕێین، بەڵكو دەبێ  مایۆی 

نزیكماندا  ئایندەیەكی  بۆ  دانراو  بۆ  پالن  رێكخستنێكی  و  ئامادەباشی  لە 

»یەدەك«ی  بە  پێویستیەكی زۆری  فەرەنسی  بگەڕێن. سەرمایەداریی  بۆی 

باوكایەتی  و  لیبرالیزم  دەمامكی  دەستبەرداری  ئەوەی  بۆ  هەیە،  بێكاری 

كاری هەمەكی یان كار بۆ هەموان بێت. لەم گۆشەنیگا توندەوە لە ئەو 

هەوڵە بۆ كەمكردنەوەی كۆچبەری كاتێك دەوترێت دەبێت كاری قورس 

و ریسواكەر بدەین بە كۆچبەران، ئەوەش چەوساندنەوە و سەركوتكردنە 

جارێكی  تا  فەرەنسیەكان  بە  بدرێت  كارێك  بویسترێت  كە  كارگەكاندا  لە 

تر زەوق و سەلیقەیان بۆ بگێڕدرێتەوە بۆ كارێك تا بێت قورس و گرانتر 

دەبێت. خەبات لە دژی گەنجان و سەركوتكردن لە پەروەردە و فێركردن، 

پەیڕەوكراوە،  رابردوودا  كاتی  لە زۆر  كە  پۆلیسی،  چونكە سەركوتكردنی 

كاری  ئاستی  لە  لەبەرئەوەی  كارایە،  و  چاالك  سەركوتكردنێكی  هەمیشە 

پیشەكان  هەموو   ئیدی  نییە،  گەنجان  بە  ئەوتۆمان  پێویستیەكی  بازاڕدا 

زیاتر ئەرك و رۆڵی پۆلیسی بەجێدەگەیەنن: مامۆستاكان، دەروونشیكاران، 

زۆر  ماوەیەكی  هەیە  شتێك  شێوەكانیانەوە.  هەموو  بە  پەروەردەكەران 
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راگەیەنراوە، ئەویش بێتواناییامانە لە دووبارە بەرهەمهێنانەوە: بەهێزكردن 

گۆشەگیركردن،  و  پەراوێزخستن  بونیادەكانی  هەموو  تۆكمەكردنی  و 

بە  لە ئاست سیاسەتێكی فراوان و گشتیی لەوجۆرەی دەسەاڵتدا،  كەواتە 

لەدژوەستانەوە، بەرەنگاربوونەوەی كارایانە، بەرەنگاربوونەوەی خۆپارێزانە 

ناكەین  گشتگیر  شتێك  ئێمە  چونكە  خۆمان،  لە  بەرگریكردن  دەكەوینە 

هەموو  ئەگەر  ئێمە  گشتیرنەكرێت،  دەسەاڵتەوە  الیەنی  لە  تەنها  ئەگەر 

نەكەینەوە  هەموار  پلەبەندی  و  سەنتەریزمی  نوێنەرایەتی  فۆرمەكانی 

ناتوانین هیچ شتێك گشتگیر بكەین. لە بەرانبەریشدا، ئەوەی دەبێ بیكەین 

گەیشتنمانە بە هاوبەندیی الوەكی، واتە سیستمێكی تەواو لە تۆڕبەندەكان، 

واقیع  بەهەرحاڵ،  گرانە.  كارێكی  ئەمەیش  میللی و  بنكەی جەماوەری و 

مانا  بە  میانەی سیاسەتەوە گوزەرناكات  لە  بەهیچ جۆرێك  ئێمەوە  بەالی 

تەقلیدیەكە بۆ توانا و شایستەیی و دابەشكردنی دەسەاڵت و ئەو دەستانەی 

بە دەستەی نوێنەرایەتیكردن ناوبراون لە شارەوانی و سەندیكاكاندا، واقیع 

ئەوەیە رۆژانە بە كردەیی لە كارگە و خوێندنگە و سەربازگە و بنكەكانی 

پۆلیس و زەیندانەكاندا دەگوزەرێت. كارێكی باشە ئەگەر بزاڤەكە هەڵگری 

جۆرێك لە زانیاریی پێچەوانە و جیاواز بێت لە زانیاریی رۆژنامەكان.

فۆرمە  لەدۆزەینەوەی   سەرسامبوونمان  و  ئەستەمییە  ئەم  فۆكۆ: 

هاوشێوەكانی خەبات ناگەڕێتەوە بۆ نەشارەزاییمان لە ماهیەتی دەسەاڵت؟ 

بزانین  تا  بین  نۆزدەدا  سەدەی  چاوەڕوانیی  لە  دەبوو  شتێك  هەر  پێش 

پێدەچێت  چیە!  دەسەاڵت  نەزانین  هێشتایش  رەنگە  چیە،  مانای  رەتاندن 

ئاڵۆزە  زۆر  شتە  لەم  ئێمە  ئەوەی  بۆ  نەبن،  بەس  فرۆیدیش  و  ماركس 

كاتدا  لە یەك  ئامادە و شاراوەیە  نەبینراوە،  بینراو و  ئەم شتە  تێبگەین، 

كە لە هەموو شوێنێكدا وەبەردەهێنرێت و ئێمە بە دەسەاڵتی ناودەبەین. 
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بواری  بێگومان  دامەزراوەكانی  بۆ  تەقلیدییانە  شیكاری  و  دەوڵەت  تیۆری 

نادیاری  ئێستادا  لە  چونكە  ناكات،  تەواو  دەوڵەت  ئەركەكانی  بەجێهێنانی 

گەورەی سەردەمە: كێ دەسەاڵت پەیڕەو دەكات؟ لەكوێدا پەیڕەوی دەكات؟ 

ئێستا، تا رادەیەك دەزانین كێ خەڵكی دەڕەتێنێت، قازانج بۆ كێیەو بۆ كوێ 

دەڕوات، كێ بەكاری دەهێنێت و وەبەرهێنانی دەكاتەوە.. بەاڵم دەسەاڵت، 

دەزانین دەسەاڵتداران خاوەنی قازانجەكە نین و بەدەست ئەوانەوە نییە. 

چەمكی چینی دەسەاڵتدار ناڕوون و گرفت نییە یان لەسەر بونیادێكی باش 

دامەزرابێت. هەژموون، سەركردایەتی، حوكم، كابینەی حوكم، دەوڵەت...

هتد،  گەمەیەك لە چەمك لە ئارادایە كە دەبێت شیكار و لێكدانەوەیان 

بۆ بكرێت.

دەسەاڵتداری  سنووری  دەبێت  مانایش،  هەمان  بە  و  هەمانكات  لە 

بزانین و بە چ نوێنەرایەتیەك و بۆ چ دەستیەك دەكرێت، كە لە زۆرباردا 

چ  لە  سەپێنەرە.  فشارو  بە  رێگر،  پشكنەر،  چاودێر،  كەم،  پلەبەندیەكی 

شوێنێكدا دەسەاڵت پەیڕەوكەری دەسەاڵتە، كەس باسی ئەمەی نەكردووە، 

هەرچەندە بە ئاراستەیەكدا پەیڕەو دەكرێت، لەگەڵ هەندێك بە ئاراستەیەك 

خاوەنداری  كێ  نازانین  تردا.  ئاراستەیەكی  بە  تریش  هەندێكی  لەگەڵ  و 

كتێبەكانت  خوێندنەوەی  بە  نییە.  خاوەنی  كێ  دەزانین  بەاڵم  دەسەاڵتە، 

بێت »لە نیتچەوە«، تا ئەو دەمەی خۆم لە »سەرمایەداریی و دابڕان«وە 

هەستی پێدەكەم، بەالی منەوە جێی بایەخێكی زۆر بووە، چونكە پێموایە 

بابەتە كۆنەی  تۆ لە باسكردنی ئەم گرفتەدا زۆر دوور رۆیشتوویت. لەم 

مانا و »دال و مەدلوول« و دواجاریش پرسی دەسەاڵت، كە دەسەاڵت و 

سەنتەرێكی  دەوری  لە  بەرەنگاریەك  هەموو  نین.  وەكیەك  ملمالنێكەی 

تایبەتی دەسەاڵتدا گەشە دەكات یان پەرەدەسێنێت.
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تەالرێك،  پاسەوانی  نایەن:  ژم��اردن  لە  كە  بچوكانەی  سەنتەرە  لەو 

نووسەری  سەندیكا،  بەرپرسێكی  دادوەرێك،  گرتووخانەیەك،  بەڕێوەبەری 

سەنتەرەوە،  لەالیەن  دەستنیشانكردن  و  دانان  بە  بێگومان  رۆژنامەوانيی، 

بەاڵم بە باسنەكردن و رانەگەیاندنی لە شوێنە گشتیيەكاندا، ئەمە بەرگریە، 

لەبارەی  وشە  وەرگرتنی  لەبەرئەوەی  بەاڵم  نییە،  ئاگاداری  كەس  چونكە 

بابەتەكەوە یان قسەكردن لێی و ناچاركردنی میدیا بە ناونانی، بە گوتنی 

كردنی كارەكە، بە ناوبردنی ئەوەی كارەكەی كردووە و چی كردووە، بە 

یەكەمی  بە هەنگاوی  بۆ دەسەاڵت،  گەڕانەوە  بە  ئامانجەكە،  دیاریكردنی 

بەرگری و خەباتەكانی تر لە دژی دەسەاڵت. گوتاری وەك ئەوەی تایبەتكراوە 

بە زەیندانیان، یان پزیشكی گرتووخانەكان، بەرگری و خەباتە، لەبەر ئەوەی 

ئەگەر بۆ ساتێكیش بێت رێگە بە قسەكردن لەسەر گرتووخانە نادات و تەنها 

بۆ ئیدارە و یاریدەدانی چاكسازیيەكان قۆرخكراوە. گوتاری بەرگری لەگەڵ 

نەست و ناهۆشیاریدا دژ ناوەستێتەوە، بەڵكو لەگەڵ نادیار و نهێنیدا دژە. 

لێرەدا رەنگە لە كەمێك كەمتر و رەنگە لە زۆریش زۆرتر بێت، لەبارەی 

»نادیار«، »نهێنیكراو«، »چەپێنراو«، »نەوتراو«، ناڕوونی و ئاڵۆزیەكی زۆر 

هەیە، كە بە نرخێكی كەمتر لە بابەتی بەرگریەكە دەروونشیكاریی دەوێت. 

رەنگە خستنەڕووی »نهێنیكراو« لە خستنەڕووی ناهۆشیاری قورستر بێت، 

ئەو دوو بابەتەی بەردەوام لە رابردوودا پێیاندەگەین: »نووسین چەپێنراوە«، 

نووسینیش مافی تەواوی وێرانكردنی هەیە، پێموایە ناپاكی لەگەڵ هەندێ 

كردە و پرۆسەدا دەكەن كە دەبێ بە توندی رەتبكرێنەوە.

دۆڵۆز: بۆ ئەم گرفتەی تۆ باسی دەكەیت، ئێمە دەزانین كێ خەڵكی 

ئەوەیشدا  لەگەڵ  دەكات،  كێ حوكم  و  سوودمەندە  كێیش  و  دەڕەتێنێت 

دەبینین دەسەاڵت زۆر بەرباڵوە، من گریمانەیەكم هەیە: ئەویش ئەوەیە 
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بەرژەوەندیەوە  چەمكی  بە  گرفتەی  ئەم  ماركسیزمیشدا  لە  تەنانەت  كە 

بە  كە  بەڕێوەدەبرێت،  چینێكەوە  لەالیەن  دەس��ەاڵت  بەستوەتەوە،« 

پرسیارە  ئەم  بەر  ناكاوڕا  لە  بەاڵم  دیاریدەكرێت«،  بەرژەوەندیەكانییەوە 

دەكەوین: ئەی چۆنە هەندێ خەڵكی هیچ بەرژەوەندیەكیان نییە و زۆر بە 

تۆكمەییش پەیوەندن بە دەسەاڵتەوە و لێیدەخۆن؟ رەنگە چەمكی وەبەرهێنان 

بە مانا ئابووریە نەستیەكەی بێت، بەاڵم سوود و قازانج دواین وشە نییە، 

دەتوانین  ئێمە  دەڵێت  پێمان  كە  وەبەرهێنانی خواستیشمان هەیە  چونكە 

خواستەكانمان بەدیبێنین، بێئەوەی دژی بەرژەوەندیەكانیشمان بین، چونكە 

بەرژەوەندی هەمیشە شوێنكەوتەی خواستە..دەبێ هاوارەكەی »رایش« قبوڵ 

بكەین: نەخێر، جەماوەر فریونەدراوە، بەڵكو  لە ساتەوەختێكدا خواستی 

دەكاتە  دەسەاڵت  كە  هەیە،  خواستیشمان  وەبەرهێنانی  بووە.  فاشیزم  لە 

پۆلێسەكەوە  شێوەی  لە  دەسەاڵت  وادەكات  و  باڵویدەكاتەوە  و  مۆدێلێك 

هەبێت تا دەگاتە وەزیر، بێگومان جیاوازیەكی رەهایش نییە لەو دەسەاڵتەدا 

كە پۆلیس و وەزیر پەیڕەوی دەكەن. مۆركی وەبەرهێنانەكانی خواستە لە 

بۆچی  سەندیكاكان  و  حیزب  راڤەدەكات  بۆمان  كە  كۆمەاڵیەتی  جەستەی 

هاتوونەتە ئارا، كە دەبوو بە ناوی بەرژەوەندیەكانی چینەوە وەبەرهێنانی 

وەبەرهێنانی  خواستدا  ئاستی  لەسەر  دەكرا  و  هەبوایە  شۆڕشگێڕانەیان 

چاكسازی، یان تەواو كۆنەپەرستانەیان هەبوایە.

و  دەس��ەاڵت  و  خواست  نێوان  پەیوەندیی  دەڵێیت،  تۆ  وەك  فۆكۆ: 

بەرژەوەندی و قازانج زۆر لەوە ئاڵۆزترە ئێمە بە شێوەیەكی ئاسایی وێنای 

دەكەین، بەاڵم خۆ مەرج نییە ئەوانەی دەسەاڵت پەیڕەو دەكەن بەرژەوەندییان 

لە پەیڕەوكردنی دەسەاڵتەكەدا هەبێت و ئەوانەش لە دەسەاڵتەوە دوورن 

بەرژەوەندییان لە دەسەاڵتدا نەبێت. خواست لە دەسەاڵتداری و دەسەاڵت 
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لە نێوان دەسەاڵت و بەرژەوەندیدا گەمەیەك دەكات تا ئێستا زۆر تایبەتە.

وایش دەبێت كە جەماوەر، لە سەردەمی فاشیزمدا، خواستی لەوە بێت 

كەسێك دەسەاڵت پەیڕەو بكات و بە تەواویش تێكەڵی نەبێت، مادامەكی 

تا مردن و لەناوبردن،  تەنانەت بە قوربانیكردن و كوشتنیشیان دەسەاڵتیان 

دەسەاڵتە هەر  لەو  ئەوەشدا خواستیان  لەگەڵ  دەكرێت،  پەیڕەو  بەسەردا 

بەرژەوەندی  و  دەس��ەاڵت  و  خواست  گەمەی  ساتەیش  ئەم  تا  دەبێت. 

خواستیش  رەتاندن،  ناسینی  بۆ  هەبوایە  تەواو  كاتی  دەبوو  نەناسراوە. 

ئێستا هەن،  بە هەمانشێوە پرسێكی درێژخایەنە. دەشێت ئەو خەباتانەی 

لۆكاڵیيەكان، الیەنگەری، جوداخوازییش كە لەو خەباتانەدا  تیۆرە  هاوكات 

رێگەی  بەو  پەیبردن  دەبێتە سەرەتای  پێوەی و  پەیوەندن  بەپێی خواست 

دەسەاڵتی پێ بەڕێوەدەبرێت.

ئێستا  شۆڕشگێڕيی  بزاڤی  پرسیارەكە:  بۆ  دەگەڕێمەوە  كەواتە  دۆڵۆز: 

مادام  دانانرێت،  كەموكورتی  و  بە الوازی  ئەمەش  و  زۆری هەیە  پێگەی 

نموونە  بۆ  پەرچەكردار.  و  دەسەاڵت  بۆ  دەگەڕێتەوە  زیاتر  گشتگیركردن 

ڤێتنام، پەرچەكردار و بەرگرییەكی جوانی ناوخۆی هەبوو، بەاڵم چۆن تۆڕە 

هاوبەندە ئاساییەكانی نێوان ئەم خاڵە كارا و لەیەك جیایانە لە واڵتێكەوە بۆ 

واڵتێكی تر، یان لە هەمان واڵتدا بناسینەوە؟

ئەمە  رەنگە  دەكەیت  باسی  تۆ  جوگرافییەی  جوداخوازیيە  ئەم  فۆكۆ: 

تەنها  پرۆلیتاریا  دەكەین،  خەبات  رەتاندن  دژی  لە  كە  كاتەدا  لەو  بێت: 

خەبات ناكات، بەڵكو ئامانج و رێگە و شوێن و ئامرازەكانی گەیشتنیش بە 

ئامانجەكان دیاری دەكات، هاوپەیمانیش لەگەڵ پرۆلیتاریا، واتا هاوڕابوون 

هۆكارەكانی  هەمان  وەبەرگرتنی  و  هەڵوێستەكانی  و  ئایدیۆلۆژیا  لەگەڵ 

تیایدا  ئاوێتەبوون  و  توانەوە  واتا  خەباتەی،  ئەو  پاساوەكانی  و  خەبات 
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ئەوانەی  بێت، هەموو  لەگەڵ دەسەاڵت  ئەگەر جەنگ  بەاڵم  تەواوی،  بە 

دەسەاڵتیان بەسەردا پەیڕەو دەكرێت و هەموو ئەوانەشی وەك شتێك دانی 

پێدا دەنێن، كە خۆی لەبەردا راناگیرێت، دەكرێت لە شوێنی خۆیان و بە 

دەسپێك لە چاالكی خۆیان، یان بەدەر لەو چاالكیە تایبەتەیان خەبات بكەن، 

هاوكات خەباتەكە رابگەیەنن كە خودی خەباتەكە و ئامانجەكانی دەناسن و 

دەتوانن رێگەكانی دیاری بكەن و بچنە نێو رەوتی شۆڕشگێڕییەوە، واتا وەك 

هاوپەیمانی پرۆلیتاریا بكەونە شۆڕشەوە، مادام لە پێناوی پاراستنی رەتاندنی 

سەرمایەداری چۆن بكرێت بەوجۆرە دەسەاڵتیان بەسەردا پەیڕەو دەكرێت. 

لە كوێدا سەركوتكردن پەیڕوكرا، بێگومان لە خزمەتی دۆزی شۆڕشی 

پرۆلیتاریدا دەبێت، ژنان، نەخۆشی نێونەخۆشخانەكان، زەیندانیان، سەربازی 

نێو سەربازگەكان، هاوڕەگەزخوازەكان، هەموو ئەمانە لە خەباتكردندان لە 

سیستمی  ئەو  و  زۆرەملێ  و  ستەمكاريی  دەسەاڵتی  تایبەتی  فۆرمی  دژی 

چاودێریەی بەسەریاندا دەسەپێنرێت. ئەم خەباتانە بەشێكن لە شۆڕشگێڕيی 

و  چاكسازی  و  سازش  لە  دووربن  و  گەوهەری  و  رادیكاڵ  مەرجەی  بەو 

گۆڕینی شێوەی دەسەاڵت. ئەم شۆڕشانە پەیوەندن بەو بزاڤی شۆڕشگێڕیی 

پرۆلیتاریاوە، كە ئەمیش لە دۆخی لە دژ وەستانەوەی هەموو فۆرمەكانی 

واتا  دەكات،  جێبەجێیان  دەسەاڵت  كە  زۆرەملێدایە  و  ستەم  و  چاودێری 

گشتیگیریە  و  هەمەكێتی  بەو  ملمالنێ  و  خەبات  فراوانی  و  گشتگیری 

ناكرێت، كە كەمێك پێشتر باستكرد، واتا ئەو گشتگیریيە تیۆریەی لە فۆرمی 

راستی و حەقیقەتدایە. ئەوەی خەبات دەكاتە خەباتێكی فراوان و گشتگیر 

و هەمەكی هەمان سیستمی دەسەاڵتە بە هەموو فۆرمەكانی پەیڕەوكردن و 

بەرجەستەكردنی دەسەاڵتەوە.
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دۆڵۆز: بۆیە كاتێكیش ناتوانین هیچكام لەو خااڵنە بەدی بێنین بێئەوەی 

لە بەرەنگاریی هەموو ئەو كۆمەڵە بەرباڵوەدا بین، ئیدی لە پێناوی كەمترین 

هەرجۆرە  بڕوخێنین.  دەس��ەاڵت  دەبین  ناچار  داخوازیدا  سادەترین  و 

بەرگریيەك یان هێرشی شۆڕشگێڕانە بەم سیفەتەوە دەچێتە بازنەی خەباتی 

كرێكارییەوە.

سەرچاوە:

رۆژنامەی »المنارات« ژمارە 2724، )13(ی شوباتی 2013
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ئەزمونگەرایی بااڵ 

لە فارسیيەوە: جەمال رەحیمی
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دەستەواژەیەكە   ،)Transcental empricism( بااڵ«  »ئەزمونگەرایی   

دووپاتبوونەوە(كە  و  )جیاوازی  سەرتاییەكانیدا  كارە  لە  یەكێك  لە  دۆڵۆز 

لەساڵی1958 لە فەرەنسا چاپكراوە(، بەكاریهێناوە و تا دوایین كاری لەگەڵ 

گاتاری، )فەلسەفە چییە(؟ كەڵكی لێوەرگرتووە. خاڵی سەرەكی ئەوەیە كە 

ئەزمونگەرایی بااڵ بۆ دۆڵۆز نەك تیۆريی، بەڵكو گرفتە. زۆربەی فەلەسەفە 

شرۆڤە  ئەزموون  ئەو  هاوكاری  بە  كە  هەیە،  بااڵیان  بنەمایەكی  بااڵكان 

دەكەن، بۆ نموونە شتێكی هاوشێوەی باوترین بوونەوەری وەكو »بکەر«، 

بەاڵم دۆڵۆز بە بەردەوامی بە دوای ئازادیدا دەگەڕێت لە زەمینە و كانگای 

تەنیاوە، چونكە هەوڵدەدات وەكو هەبوون بیر لە ژیان بكات نەك بوون. 

بەم پێیەش، ئەزمونگەرایی بااڵ لە چەمكی »ئەزمونگەرایی« واتای ئەزموون 

لە  یان گۆڕان  ئەزموونێك، ژیان  بە  تێفكرین سەبارەت  بۆ  پێشهات   یان 

بنەمایەكی  یان  زەمینە  كە  بەكاردەهێنێت،  تر  حاڵەتێكی  بۆ  حاڵەتێكەوە 

بەدەر لە خۆی نییە. لە بەشی پێشوودا بینیمان كە چۆن دۆڵۆز هەوڵدەدات 

بینەرە  دیمەنەكانی  ئەودیوی  كاریگەریەكانی  و  ئۆتۆمبێلەكان  زمانی  بە 

مرۆییەكان بیر بكاتەوە. وەهایە كە ئەو لە بەرهەمەكانی خۆیدا دەربارەی 

ئەزمونگەرایی بااڵ، هەوڵدەدات فەلسەفەی نامرۆیی بخولقێنێت.
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هونەر و فەلسەفە

زەمەن  كە  پێكدەهێنێت،  ئێمە  سەردەمی  بۆ  چەمكێك  فەلسەفە 

ژێروڕوو دەكات. هەنەر، ئەزموون بە مەبەستی خوڵقاندنی هەستەكان و 

نەبوون.   زەمەن  هێڵەكانی  ئاوێتەی  هێشتا  كە  دەهاڕێت،  كاریگەریەكانی 

چەمكی دۆڵۆزی وێنەی زەمەنی سینەمایی كردەیەكی فەلسەفیە لە كاردانەوە 

بەرامبەر بە پێشهاتێكی تایبەتی هونەری. ئەم چەمكە رێگەی ئەوە بە ئێمە 

دەدات، كە سینەما بە شێوازێكی جیاواز ببینین. ئێمە دەتوانین بچین بۆ 

لەگەڵ  هاوزاتی  و  گێڕانەوە  بەدواداچوونی  لە  فراوانتر  كارێكی  و  سینەما 

بدەین،  سینەما  بە  ئەوە  رێگای  دەتوانین  بدەین.  ئەنجام  كەسایەتیيەكان 

دەنگێكی  كە  زەمەنە  وێنەی  ئەمە   . بمانگۆڕێت  و  بكات  سەرقاڵمان  كە 

ناپەیوەندیدار سواری وێنەیەكی نادیاری نەگونجاو دەكات و لە وێنەیەكەوە 

تەنهایی  ئاسۆی  دەچێت  تر  دەنگێكی  بۆ  دەنگێكەوە  لە  تر  وێنەیەكی  بۆ 

زەمەن  ئێمە  و  دەكات  وێران  دەبینین،  جیهان  رێگایەوە  لە  كە  زەمەن، 

وەكو گشتیەتی رەوتەكان و كۆمەڵەی دوورەپەرێز دەبینین. ئەگەر فەلسەفە 

رێگای ئەوە بە ئێمە بدات كە سینەما بەم شێوازە ببینین، )بەمجۆرە ئەگەری 

گۆڕینی دەروونی زەمەن مەیسەر بكەین(، سینەماش كاریگەری دەكاتە سەر 

فەلسەفە. بۆ دۆڵۆز، فەلسەفە تیۆری یان شرۆڤەی جیهان نییە، فەلسەفە 

وەكو هەموو جۆرەكانی ئەندێشە، »پرسێكی ناڕێكە« )دۆڵۆز و گاتاری199: 

1994(. ئەمە تەنها بوون)رسكان( نییە، بەڵكو »ئەویتر بوونە« ئەو كارەش 

نە  و  هونەر  نە  »پشێوی«.  ئاراوە  دێتە  ئەویتر  بە  كاردانەوە  رێگای  لە 

فەلسەفە، هیچكامیان شێواو و ناڕێك نین، بەاڵم ئەگەر بە دانەرانی پشێوی 

رێگای چوونە ناو ئەندێشە و گۆڕان و بزواندنی ئەو نەدرێت شتێك بەدەر 

لە بڕوایەكی رەها نابن« )هەمان سەرچاوە 204(.تێكشكاندنی بڕوایەك لە 
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بەدەست  سەپێنراو  ئەزمونی  یەكبوونی  یان  هەماهەنگی  پچڕانی  رێگەی 

نایەت. ئێمە پێویستیمان بە هونەرە وەكو ڕەوڕووبوونەوەیەكی تاكڕەهەندی 

هەستپێكراو بە فەلسەفە بۆ خوڵقاندنی چەمك نەدۆزراو پێویستمان هەیە. 

وێنەی زەمەن، بە واتای چەمكێك، بۆ بەدەستهێنانی ئەو ئامانجە دەكارێت. 

لەالیەك ئەم چەمكە لە ئێمە دەخوازێت كە سینەمای »بڕگە بێ لۆژیكەكان« 

زیاد  نەدراوە،  گرێ  دیاریكراوەوە  بینەرانی  بە  كە  دۆزەرەوەیەك  هەست 

پرسی  لە  نوێ   ئەزموونێكی  ببێتە  دەتوانێت  سینەما  كە  ئاوەهایە  بكەین. 

هەستەكان و تێگەشتنەكان لە گۆشەنیگا و داوەری رزگار دەكات. لەالیەكی 

تر، چەمكی وێنەی زەمەن ئاماژە بە هێزی پشتگوێخراو و وەگەڕنەكەوتوو 

بۆ   ( دەردەكەوێت.  تەنها  تێگەیشتنی  رێگایەوە  لەو  كە  دەدات،  جیاواز 

نموونە، تەنها ئەگەر جیاوازی شەپۆلەكانی تیشك و جیاوازی وەكو جیاوازی 

بوونی هەبێت تاكڕەهەندی بوونی وێنەی رەنگ دەتوانێت لەكاردا بێت. ئەو 

چەمكەیە كە بیر لەو هێزە وەگەڕ نەكەوتووە دەكاتەوە، بەاڵم بە شێوەیەكی 

شرۆڤە  سینەما  تەنها  زەمەن  وێنەی  چەمكی  ناکاتەوە(.  تاقی  راستەوخۆ 

ناكات، ئەم چەمكە ئەزموونی كاریگەر دەهێنێتە سینەماوە و رێگای ئەوە بە 

ئێمە دەدات، كە بە شێوازێكی جیاواز و لە جیهانێكی نوێدا و بیر لە خودی 

رەوتی زەمەن بكەینەوە. هونەر دۆخگۆڕێكی هەستیە كە ئێمە لە خۆمان 

دوور دەخاتەوە، بۆ ئەوەی بەدوای بابەتەكەدا بچین، لە كاتێكدا فەلسەفە 

دۆخگۆڕێكی چەمكیە كە ئێمە و ئەوەی كە شیاوی تێفكرینە دەخوڵقێنێتەوە. 

ئامانجی هونەر، بەهۆی بەرژەوەندیيەك كە هەیەتی، باشتر دەرهێنانی 

بکەری  دۆخەكانی  و  ئامانجەکان  تێگەیشتن  دەستی  لە  دۆزەر  هەستی 

لە  كە  كارتێكراوێكە،  لە  كارتێكەری  دەرهێنانی  بە  تێگەیەنەرو، هەروەها 

كۆمەڵەی  هێنانەدەرەوەی  هەروەها  تێدەپەڕەن،  دۆخێکیتر  بۆ  دۆخێکەوە 
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هەستەكان یان وجودی رووتی هەستەكانە.  

دەخوڵقێنێت،  گەوهەرەكان  و  چەمك  كە  كاتێك  فەلسەفە،  ئەركی 

هەمیشە هێنانە دەرەوەی رووداوێك لە شتەكان و بوونەوەران و بەخشینی 

ئەندێشە، پرسی مومكین  بەوانە: شوێن، زەمەن، مادە،  رووداوێكی نوێ  

وەكو رووداوەكان. )هەمان 33(

بااڵبوون

میشێل فۆكۆ )84-1926(، یەكێك لە هاودەمانی جیل دۆڵۆز و بابەتی 

خۆرئاوای  فیكرەی  نەریتی  ئەو،  فەلسەفیەكانی  لێكۆڵینەوە  لە  یەكێك 

شیكردوەتەوە، لەو رێگایەوە هەوڵیدەدا كە ئەو نەریتە لە »گوێڕایەڵی بە 

جیاوازە  تەواوەتی  بە  كە  بااڵیی)  بكات)فۆكۆ203:1972(.  ئازاد  بااڵبوون( 

بە  یان  پێش  ئەو شتەیە كە دەچێتە  بەرزی(  پرسی  بەرزبوون و  لەگەڵ  

شتێكی دەرەكیەوە گرێدەدرێ. بە وتەی  فۆكۆ، بیرۆكە و دامەزراوەكانی 

هەستی  كە  شتێك  بەستووە:  بوون  درەوەی��ی  بە  پشتیان  هەمیشە  ئێمە 

پێدەكەین، دەتوانین بیناسین، ئاشكرای بكەین، یان شرۆڤەی بكەین، ئەوەی 

كە شێوازێكی بنچینەیی بە ئێمە دەبەخشێت.  فۆكۆ بەڵگەی ئەوە دەهێنێتەوە 

كە ئەو بابەتە »ئاكاری ناسین«ی لێدەكەوێتەوە، كە بەو پێیە وێنای ئەوە 

دەستبكەوێت،  دەرەوە  جیهانی  لە  »راستیەکمان«  ئەگەر  كە  دەكەین، 

لە كتێبەكەیدا سەبارەت بە  تێدەگەین ئەو جیهانە چۆن دەكارێت. دۆڵۆز 

لە دواین كاریشیدا  بەرهەمەسەرتاییەكانیدا دەربارەی فەلسەفە،  لە  فۆكۆ، 

كە لەگەڵ گاتاری بە ناوی »فەلسەفە چییە« كردیان،  رێڕەوێك لەو دێوی 

بااڵبوون دەستنیشان دەكات.  لە بەرامبەر بااڵبووندا وەكو ئەخالقی ناسین، 

شوێنێك كە تێیدا بەدوای ملكەچی لە راستی كۆتایین، دۆڵۆز فەلەسەفەكەی 
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كە  بەوەی  بەرامبەر  عەشق  وەسفدەكات.   amor fati ئەخالقی   وەكو 

لەوەی  دەرەكی  بنەمایەكی  یان  بەڵگەهێنانەوە  هەقیقەت،  بە  هەیە)نەك 

بااڵتریان  پێگەیەكی  هەیە  كە  ئەوەی  بەنیسبەت  كە  بنەمایەك  هەیە،  كە 

»ئەوەی  پشتڕاستكردنەوەی  داخڵبوونە  لەو  دۆڵۆز:1994(بەشێك  هەبووە( 

لە  زیاتر  شتێك  دەبێت  فەلسەفە  كە  دەگەیەنێت  واتایە  ئەو  هەیە«  كە 

رەخنەگرێك بێت، نمایشكردنی خۆشباوەڕیە بااڵكان بەس نییە، بۆ نیشاندانی 

ئێمە – وەكو خواوەند، بوون، هەقیقەت  بنەما داهێنەرانەی  ئەم هەموو 

–  كە زیاتر لەوەی كە بوونیان هەبێت، خولقێنراون . ئێمە پێویستیمان بەو 

هەیە كە الیەنی پۆزەتیڤی ئەم گەشەیەش ببینین. ئەوە چ ئەندێشەیەكە كە 

خۆی بە وێنەیەك لە پرسێكی دەرەكی گەورەتر بەرتەسك دەكاتەوە؟ ئایا 

ئەم بابەتە پێمان ناڵێت كە شتە، داهێنەر و پۆزەتیڤ و رزگاركەرەكان لە 

توانای  ئەندێشەدایە؟

ئاشكراترین و گشتی ترین شكڵی پرسی بااڵیی )كە فۆكۆ شرۆڤەی كردوە( 

حەقیقەتە. لە بری تێبینی ئەوەی ئێمە وەكو بەرهەمهێنانی پەیوەندیيەكانی 

نێوان خۆمان لە جیهاندا دەیڵێن و ئەنجامی دەدەین، وێنای دەكەین كە مانا 

یان حەقیقەتێك بوونی هەیە، كە لە چاوەڕوانی شرۆڤەكردن، ئاشكرابوون 

یان لەقاوداندان. )ئەم نەخۆشیە لەالیەن دۆڵۆز و گاتاری لة 1987دا وەكو 

حەقیقەتە  داهێنانی  ئەم  كردووە(.  وەسفیان  وشە  ئەودیوی  لێكدانەوەی 

رێبەری  حەقیقەت  بەرەو  ئێمە  كە  )كەسانێك  پێكهێناوە  قەشەكانی  كە 

لە  نكۆڵی  بەم هۆیەش  دەكەن،  درووست  پاكی  و  دەكەن( سكهەڵگوشین 

حەزەكانمان دەكەین و خۆمان بە كەماڵخوازی بە رواڵەتى سودمەندترەوە 

دەبەستیەنەوە. تێكڕای ئەم پرۆسەیە لە بنەڕەتدا بەرەو نەهیلیزم دەچێت. 

كاتێك كە جیهانێكی بااڵتر و حەقیقی تر لەو دیوی دەركەوتەكانەوە تەسەور 
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دەكەین، بەدینەهاتوو دەبێت و دەبێتە مایەی بێهیوایی و نائۆمێدی. دۆڵۆز 

و فۆكۆ جگە لە حەقیقەت خۆباوەڕیە تایبەتیيەكانی و مێژووی بااڵبوونیشیان 

وەسفكردووە. دۆڵۆز و گاتاری، مێژووی فەلسەفەیان وەكو درووستكردنی 

»رووی بااڵبوون« وەسفكردووە روویەك  كە لە رێگایەوە بنەما و زەمینەی 

كە چۆن  ببینین  دەتوانین   .)1994 گاتاری  و  دەخولقێنین)دۆڵۆز  فیكریمان 

یاساكانی  دەبێت  تەنها  ئێمە  كە  دەرەكی  دادگەری  خواوەندێكی  دیمەنی 

ئاشكرا بكەین، دەتوانێت بنەمایەك بۆ فیكر پێكبهێنێت، بەاڵم خەیاڵگەلێكی 

وەها  دەتوانن  فەرەهەنگیش  و  سروشت  هەستی،  وەكو  ئاشكرای  كەمتر 

كارێك بكەن. ئەوانە ئاستێك فەراهەم دەكەن، كە تێیدا هەموو كردەكانی 

ئەندێشە و حەیات شیاوی شیكردنەوە بن. دۆڵۆز تەنها قۆناغی ناڕۆشن، 

گرنگترین  رەنگە  كە  دەكەن،  بەیان  بااڵبوون  پەیوەندیداری  كەمتر  ئاڵۆز، 

خەیاڵی »بکەر« بن. بە لەبەرچاوگرتنی نموونەی كۆتایی كە دەبینین ئەندێشە 

و بیركردنەوە لەو دیوی بااڵیی چەندە، ئەگەری دژواربوونی هەیە. هەڵبەت 

ئەم خاڵە یارمەتیدەری شرۆڤەكردنی ئەم بابەتە دەبێت، كە بۆچی دۆڵۆز 

ئەم پێویستیەی هەستپێكرد، كە هونەر و فەلسەفە بۆ تێكشكاندنی زەمینە 

یەكپارچە و سەپێنراوەكانی ئەزموون و گەیشتن بە كاریگەری و چەمكەكان، 

دەخاتە ژێر فشارەوە.

subjective بکەری تایبەتی

»مردنی  ئەفسانەی  لە  كە  فەلسەفەدا،  لە  مۆدێڕنە  چەمكێكی  بکەر، 

خواوەندەوە« هەڵێنجراوە. ئەگەر ئیتر گریمانەی ئەوە نەكەین كە دەسەاڵتێكی 

خواوەندی لە ئارادایە، كە مانا و دیسیپلین بە جیهان دەبەخشێت، دەبێت  

و  یاسایی  یەكانگیریەكی  وەكو  خۆی  چۆن  ئێمە  جیهانی  كە  شیبكەینەوە 
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فەیلەسوفی  لە  پرسەم،  ئەم  شیكردنەوەی  دەكات.  ئاراستە  بەدیسیپلین 

سەدەی حەڤدەیەم، دیكارت)1650 – 1569( وەرگرتووە، بۆ ئەوەی رەوتی 

رێگای  لە  ئەزموون  كە  بووە  بەمجۆرە  دیاردەناسی  بیستەمی  س��ەدەى 

دەداتە  بۆچوونە  ئەم  بەردەوامی  بە  دۆڵۆز  دەبوو.  درووست  »بکەروە« 

بەر رەخنە. سۆبژكتیڤیتە لەسەر بنەمای ئەم باسە دامەزراوە كە حەقیقەت، 

لەبەردەم  ئەزموونكراوە  جیهانێكی  دەیناسین،  ئێمە  كە  جیهانێك  و  بوون 

گومان و پرسیاردا و ئەوەی كە ناتوانرێت بكەوێتە بەر گومانەوە، لەو دیوی 

گومان و پرسیارەكانەوە دەمێنێتەوە بکەریە، واتا كەسێك كە خۆی دەست 

)cogito(لە ئەزموون دەدات و گومان دەخوڵقێنێت. ئەم بابەتە لە كوگیتۆ

لە  هەین«.  كەواتە  »بیردەكەینەوە،  بەیانكراوە.  دیكارتدا  بەناوبانگی  ی 

گومانكردن بەرامبەر بە هەر شتێك، ئەوە منم كە بیردەكەمەوە ئەم پرسەش 

تێدەفكرێت.  كە  بکەریەك  واتا  دڵنیایی درووست دەكات:  بۆ  زەمینەیەك 

سنورداركردنی  و  بااڵكان  بنەما  هەموو  لەناوبردنی  بابەتە  ئەم  پێدەچێت 

بۆچوونەكانی  زۆربەی  بێگومان  ئەزموون،  لە  جگە  بێت  شتێك  هەموو 

دەكەن،  قبوڵ  بکەر  بنەمای  یەكەم،  و  بیست  بیستەم و سەدەی  سەدەی 

كولتوری  لە  و  چووە  سەرتر  فەلسەفە  لە  دۆڵۆز  وتەی  بە  كە  بنەمایەك 

بکەر  لە  بیر  ئەگەر  تەنانەت  پەرەیسەندووە.  رۆژانەشدا  ژیانی  و  گشتيە 

بكەینەوە، لە حاڵەتێكدا كە كولتور و چین و رەگەز دیاریكردبێت، دیسان 

بەو جۆرەی كە بکەر چاودێر و جیاوازەكان ئەزموونی دەكەن سەیری جیهان 

و  درووستكرابێت   سۆبژكتیڤ  شێوەی  بە  ئەگەر  جیهان  بینینی  دەكەین. 

وابەستەی زمان و فەرهەنگی ئینسانیە، داگەڕانێكی الواز و ئاسایی هەیە. 

بکەر لەالی دۆڵۆز تەنها شكڵێكە لە پرسێكی بااڵبوون )دۆڵۆز 106:1990(. 

)خواوەند و حەقیقەت(مان  دەرەكیيەكانی وەكو  بنەما  ئێمە  ئیتر  لەوانەیە 
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نەبێت، بەاڵم »وێنەیەكی ئەندێشە«مان خولقاندووە )دۆڵۆز:1994( كە  وەكو 

بنەمایەكی كۆتایی قبووڵی دەكەین. ئەمە ئەو شتەیە كە باوەڕو تێگەیشتنی 

هاوبەش پێكدەهێنێت و »هەمووان لەو بڕوایەدان كە...« یان »هەمووی 

ئێمە دەزانین كە...«، یان »گەمژانە و بێمانا دەبێت كە پێمان وایە...«، 

پێكدەهێنێت )دۆڵۆز 1994(. بەم هۆكارەیە كە هونەرو فەلسەفە گرنگیان 

ناسراوی  لە ئەزموون كە ئەزموونی بکەری  تەنها شێوازێك  هەیە. ئەوان 

گشتی نین داناهێنن، بەڵكو هەماهەنگی بکەر تەنهاكان وێراندەكەن و ئەو 

جۆرە لە ئەندێشە بۆ كاریگەریەكان، چەمكەكان و بینینەكان دەگۆڕن.

دۆڵۆز لە شیكردنەوەی ئەوەدا كە چۆن وەكو »رووی بااڵیی« درووست 

بووە، شكڵگرتنی كۆگیتۆ وەكو چەمكی فەلسەفی شرۆڤە دەكات.

كۆگیتۆ هاوتای التینی »من تێدەفكرم«ە. دیكارت لە بەڵگاندنێكدا دەڵێت: 

لە گومانكردن بە هەرشتێك لە كۆتاییدا ئەوە ئێمەین بیردەكەینەوە و ئەم 

گریمانە  روانگەیە  ئەم  دەكارێت.  كۆتایی  زەمینەكانی  وەكو  بیركردنەوەیە 

دەكات كە ئەزموونگەلێك هەیە كە الی ئەو كەسەی كە تێدەفكرێت روونە. 

نییە كە »من تێدەفكرم«، لەوانەیە  بابەتەوە  تێڕوانینە پەیوەندی بەم  ئەم 

دەرەنجامێك بێت وەكو دەرەنجامەكانی تر لە ناو ئەزموونێكی فراواندا. لە 

قۆناغی یەكەمدا، دۆڵۆز دەڵێت چەمكێكی وەكو كۆگیتۆ هەمیشە كاردانەوەیە 

ناتوانن  چەمكەكان  كە  وتبووی  پێشتر  دۆڵۆز  مەسەلەیەك.  بە  بەرامبەر 

زەیندووەكانی  رەوتە  لە  هەندێك  وەكو  چەمكەكان  بن.  كۆتایی  بنەمای 

ژیان روودەدەن. بۆ نموونە، چەمكی كۆگیتۆ لە كاردانەوە بەرامبەر بەم 

مەسەلەیە شكڵی گرت كە »من بە دڵنیایيەوە دەتوانم چ شتێك بناسم؟« 

دۆڵۆز پێیوایە ئەو مەسەلەیە لە پێشدا پالنی مناسەباتێكی داڕشتبوو. كاتێك 

كە من بەم پرسیارەوە دەستپێدەكەم كە »من دەتوانم چ شتێك بناسم؟« 
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لە پێشدا »من«ی لە جیهانێك كە هەوڵی ناسینی دەدەم جیادەكردوەتەوە. 

و  ناسین  لە  شێوازێك  جیهان  لەگەڵ  من  پەیوەندی  شێوازی  پێموایە  من 

داوەریكردنە كە جیهان تێيدا وەكو كۆمەڵەیەك لە راستیە مومكینەكان شرۆڤە 

كراوەتەوە و »منێك« كە گومان دەكات لەودیوی جیهان لە بەرامبەر جیهاندا 

درامێك  مومكینەكانە.  ئەزموونكراوە  خودە  شرۆڤەكەرەوەی  و  راوەستاوە 

كە چەمكی كۆگیتۆ دادەڕێژێت سێ  بەشە. ئەم دراما، سەرەتا »پرسۆنایەكی 

چەمكی« فەرز دەكات )دۆڵۆز و گاتاری 1994(. هەموو فەلسەفەكان وەها 

نیتچەی  و  »گفتوگۆكەر«  سۆقرات  بێ   چەمكێكی  ناتوانین  ئێمە  دەكەن، 

بەڵكو  نییە،  دانەر  یان  خولقێنەر  چەمكی  پرسۆنای  هەبێت.  »شێت«مان 

دەتوانین  ئایا  دەكات.  فەرز  بۆچوون  و  تیۆری  چەمكەكەی  كە  سیمایەكە 

كە  )كەسێك  بگرین؟  لەبەرچاو  بایرۆنی  تاكی  سیمای  بەبێ   »رۆمانتیزم« 

هەیە(.  گشتی  و  جامع  كەسایەتی  بەڵكو  نییە،  مێژوویی  بایرۆنی  هەمان 

پرسۆنای )كەسایەتی مەجازی( كیگیتۆش دیكارتی گۆشەگیر و خاوەن گومانە، 

دووەم ئەوەی كە چەمك دەخوڵقێنێت، پەیوەندی دادەمەزرێنێت، )چەمكی 

دۆڵۆز  مەبەستی   .)1994 گاتاری  و  بەدیسیپلین«ە-)دۆڵۆز  و  دەروونداگر 

كە چەمك دەخوڵقێنێت  دیسیپلینە  رێككراو هەمان  لە چەمكی  گاتاری  و 

نێوانیاندا  لە  چەمك  كە  كاریگەریيانەیە  )دەروونداگر(ئەو  لە  مەبەست  و 

پەیوەندی دادەمەزرێنێت. كاری چەمك تەنها ناولێنان و گرێدانی شوێنەكان 

دەروونداگرەكان«  »ناوچە  و  دیسیپلینەكان  زەرورەتەكان،  چەمكی  نییە. 

بۆ  بێت كە  ئیمتیازێك  راستگۆییەكەشی دەتوانێت  بەڵگەی  دەخولقێنن، و 

پەیوەندييەكی  نیشانەی  دیكارت  چەمكی  دادەنرێت.  ئابستراكت  ناسینی 

گوماناوی، دادیاری و تێڕوانینە بۆ جیهان وەكو شتێكی شیاوی پێداچوونەوە 

پێشدا  لە  كە  نییە،  تایبەتمەندیگەلێك  ریزكردنی  چەمك  شرۆڤەكردن.  و 



87 ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز

هێڵی  بەڵكو  »پانتاییداگر«،  و  )لەسەرو(  پرسی  وەكو  هەبووە«  بوونیان 

تایبەتی تێڕوانین دەخوڵقێنێت و بەرەو ئەوان دەچن)پرسی »بەدیسیپلین« و 

»دەروونداگر«. »من لێرەدام«، »دەتوانم چ شتێك بناسم؟«، »گومانی من 

درامايەكدا  لە وەها  كە  ئەوەی  دڵنیاییە«. سێهەم:  بیركردنەوە  لێرەدایە«، 

بااڵبوون یان شتێكی دەرەوەیی بە نیسبەت ئەندێشە درووستدەكات. دەتوانین 

ناوك و  بەبێ   ئۆبژە و  بکەر و  بەبێ   ئەزموونێكە  ئەوەی كە هەیە  بڵێن 

رووكەش، ئەم رووەی ناوك مانەوەییە )immanence(، رەوتی رووتی ژیان 

و تێگەیشتنی بێ  تێگەیەنەرە جیاوازەكانە. دۆڵۆز ئاماژە بە«رووی ئیمانێس« 

دەكات كە ناوچەیەكی لەپێشدا سەپێنراوە كە تێیدا جیاوازی نێوان ئاستی 

ناوكی )زەین و بکەر( ئاستی دەرەكی ) جیهان و دڵنیایی( لەناوچووە. لە 

رێگەی ئەزموونەوە بکەر شكڵ دەگرێت و لە رێگای تێگەیشتنەوە تێگەیەنەر 

وەكو  خۆیەوە  وێنەیەكی  رێگای  لە  دەتوانێت  تێگەیەنەر  دەگرێت.  شكڵ 

بدات.  بااڵیی  یان  دەرەكی  جیهانێكی  لەگەڵ  پەیوەندی  بە  شكڵ  »من« 

راستیەكان یان كاروباری بااڵیی، بنەماكان یان زەمینەگەلێك بۆ ئەزموون، 

هەمیشە رووداوی ئەزموونن. ئێمە وەكو ئەو سوژانەی كە دەبێت جیهان 

بناسین دەست پێناكەین، ئەزموون لە كاردایە و لە رێگای ئەم ئەزموونەوەیە 

لە  بەر  دەدەی��ن.  خۆمان  وێنەی  بە  شكڵ  جیاواز  بکەری  وەكو  ئێمە  كە 

»بکەری زەینی«، شتگەلێك بوونیان هەیە كە دۆڵۆز وەكو بکەری كرم ئاسا( 

كە هێشتا  تیڕامانێك  و  تێگەیشتنەكان  رەهەندی  فرە  پێدەكات.  ئاماژەیان 

»بااڵیی«  و  تەسەوری جیهانێكی دەرەكی  نەخراون.  لە »خودێك«دا رێك 

هەر لەم دەروون مانەوەییەوە حاسڵ بووە. ئەمە شتێك نییە كە بکەریەك 

ئامادەی كردبێت، بەڵكو لە شێوازێكی ناكارا پێكهاتووە. 
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)پرسی  و   )extriority( »دەروونگەرایی«  لەنێوان  دۆڵۆز  رووەوە،  لەو 

دەرەكی( و outside )he( جیاوازی دادەنێت و لە كتێبەكەیدا سەبارەت بە 

فۆكۆ )فۆكۆ 1988، كە 1986 بە زمانی فەرەنسی باڵوكرایەوە( ئەم جیاوازیە 

بە ئاشكراترین شێوە گەاڵڵە دەكات. هەرچەندە مەسەلەی دەرونمانەوەیی 

و ئازادی لە شێوە جۆراوجۆرەكانی بااڵیی، لە بەرهەمەكانی ئەودا هەمیشە 

بابەتە. ئەندێشە »ئاستی بااڵیی« دەخوڵقێنێت كە ئاستێكی دەروونی لە شێوەی 

زەین یان بکەری گومان و ئاستێكی دەرەكی وەكو جیهانێك كە دەیناسین، 

گومانی لێدەكین، و دیسان دەیخەنەوەڕوو – پێكیدەهێنن، بەاڵم پەیوەندی 

نێوان ئاستی دەروونی و دەرەكی بە شتێكەوە بەندە كە شاراوە و لەپێشدا 

دەروونیەوە  ئاستی  بە  پەیوەندی  كە  بەرلەوەی  یان  دەمێنێتەوە  سەپێنراو 

بێت لەگەڵ پرسێكی دەرەكی لە پەیوەندیدایە. لەم نموونەیەدا دەرگایەك 

دەتوانێت سنووری نێوان ئاستێكی ناوكی و دەرەكی بخولقێنێت، بەاڵم ئەم 

جیاوازیە پێویستە لە فەزادا رووبدات و فەزا دەتوانێت شكڵێكی رادیكاڵتری 

دەرەكی بێت، یان لەوانەیە پارچە پەرۆ یان كاغەزێك بۆ خوڵقاندنی جیاوازی 

لە نێوان ئاستی ناوكی و دەروونیدا نووشتابێتەوە، بەاڵم ئەم دابەشكردنە 

سادەدا،  واتایەكی  لە  كە  ببەستێت  كاغەزەكە  خودی  بە  پشت  دەتوانێت 

نە ناوخۆییە و نە دەرەكی. بەاڵم كاغەز دەتوانێت لە پەیوەند بە ئاستی 

بێت.  دەرەكی«  »پرسێكی  پێكهێناوە  نووشتانەوەی  كە  ناوكی  و  دەروونی 

جیهان،  دەرونیبوونی  و  سۆبژكتیڤیتە  بوونی  ناوەكی  بکەر،  بە  سەبارەت 

ناتایبەتیيەكانە. بە  تێگەیشتنە  یان  بنەڕەتی ئەزموون  بەرهەمی دەرەوەیی 

وتەی دۆڵۆز، )دەرەكی بوونی )ئەندێشە ئەوەی كە دەیناسین یان شرۆڤەی 

دەكەینەوە نییە. رووی دەرەوەی ئەندێشە هەمان )ئاستی ناوەكی بوونە، یان 

تێكڕای گریمانەكان، جیاوازیيەكان یان كاراكتێرەكان كە لە رێگای ئەوانەوە 
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تێدەفكرین. لێرەدا پێویستە گرنگی بە دوو خاڵ بدەین، یەكەم ئەوەی كە 

خوڵقاندنی بااڵیی ناوەكی بوون لە فەلسەفە ئەوالتر دەچێت. ئێمە دەتوانین 

تێكڕای ژیان بكەین. هەر  وەكو كۆمەڵەیەك لە »نووشتانەوەكان« سەیری 

خانە یان ئۆرگانیزمێك لە خولقێنراوی رووەكی ناوەكی و رووەكی دەرەكی 

لە رەوت یان ژینگەی ژیان پێكدەهێنێت. دووەم: ئەوەی كە ئێمە دەبێت 

رەهەندی ئیجابی مێژووی ئەندێشە وەكو پێكهاتەی )رووی بااڵیی( لەبەرچاو 

بااڵبوونی  وەكو  دەبێت  داهێنەر  گیانلەبەرانی  ئێمەی  كە  شتێك  بگرین. 

)حەقیقەت(، )خواوەند(، )بوون( یان )هەرمان( پێكهێنابێت. 

لەم رووەوە، دۆڵۆز دوو وەاڵمی بە خۆشباوەڕی بااڵبوون لە شێوازی 

فەسەفی و سیاسی و كۆمەڵناسیدا گەاڵڵە كردووە. یەكەم ئەوەی كە بااڵیی 

وەكو رووداوێك یان خولقاوێك پەسەند بكەین، بۆئەوەی ببینین كە زەمینە، 

ئاخێزگە، یان دەرەكی بوونی كۆتایی، لەژێر كاریگەری ئەزمووندایە. ئەمە 

بۆ  فەلسەفەیە،  مێژووی  یان  مێژوو  بە  گرنگیدان  هۆكارەكانی  لە  یەكێك 

ئەوەی لە هەموو ئاستەكان و زەمینە جۆراوجۆرەكاندا كە پێكمان هێناوە، 

چاوێك بخشێنین. هەزاردەشتی گاتاری و دۆڵۆز، بەو جۆرەی كە لە ناوەكەیدا 

دیارە، ئاماژەیە بە مێژووی ئەو سەرزەمین و دەشتانە كە لەسەر دەستی 

ئەوان ژیان بونیادنراوە. پێدەچێت گریمانەی زمانی بکەر قسەكەرەكان بكات، 

بزووتنی جێنیتیكيی لەسەر بنەمای جۆرەكان وەستاوە، سیستمە كۆمەاڵیەتیە 

پەیوەندیە  تێكڕای  پێكهاتوون،  لە »مرۆڤەكان«  رواڵەت  بە  جۆراوجۆرەكان 

بۆ  هەبووە  سەرەتایی  بەرژەوەندی  كە  لەوەی  بریتین  ئێمە  ئابوریيەكانی 

ئاڵوگۆڕكردن، بەاڵم ئەمانە زەمینەی روونكردنەوە نین، دەشتەكان دۆخی 

سەرەتایی یان كۆتایی نین، كە بتوانن بۆ شیكردنەوەی ژیان بەكاربهێنرێن. 

زەمینە دەرەنجامی بەرهەمهێنانە ژیانی خۆی لە دوو جیهەتدا بەیان دەكات، 
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حەیاتەوەیە  بوونی  دەروونی  رێگای  لە  بنەمان.  و  زەمینە  بەرهەمهێنان 

گشتی  رەوتێكی  نمونە  بۆ  جیادەكرێنەوە،  جیاوازەكان  توێژە  و  شێواز  كە 

گۆڕینی جینەتیك بوونی هەیە، بەاڵم خۆشباوەڕی ئیستعال لە ئۆرگانیزمە 

كە  جۆرەی  بەو  گۆڕانكاریيەكان  دەڕوانێتە  و  دەكارێت  شكڵگرتووەكان 

نێوان  پەیوەندی  كە،  ئەوەیە  بااڵبوون  هەڵەی  وەستاوە.  لەسەر جۆرەكان 

ئەوەی  بری  لە  دەكات.  ئاوەژوو  هەڵە  شێوەیەكی  بە  پێناسە  و  جیاوازی 

بكەین،  گۆڕانكاریيەكان  و  جیاوازی  سەیری  پێناسەیی  شوێنی  گوێرەی  بە 

لەسەر  گۆڕانكاریيەكان  و  جیاوازی  ئەوەی  وەكو  تێدەفكرین  جۆرێك  بە 

دەكەین  جینەتیك  سەیری   جۆرێك  بە  ئێمە  دام��ەزراوە.  پێناسە  بنەمای 

كە »مرۆڤی« لێدەكەوێتەوە، لەبری ئەوەی كە وەكو رووداوێك لە رەوتی 

وەكو  ئەوەی  لەبری  بكەین.  مرۆڤ  سەیری  جینەتیكیيەكاندا  گۆڕانكارییە 

هێزێكی جیاكەرەوە بڕوانینە زمان كە دۆخی گوتاری پێكدەهێنێت، وەكو 

كەرەستەیەكی بەردەستی قسەبێژان سەیری دەكەین.

)immanense(دەروونماوەیی

لە  تێفكرین  بااڵبوون،  خۆشباوەڕی  بە  وەاڵمدانەوە  یەكەمین  ئەگەر 

هەموو زەمینەكان، ئاخێزگە و بنەما جیاوازەكان كە وەكو »رووی بااڵبوون« 

هاتبێتە ئاراوە، بووبێت، دووەمین وەاڵمدانەوە و ئەركێك كە بە دژواریەكی 

زیاترەوە ئەنجامدراوە تێفكرینە لە شتێكی وەكو »رووی ئیمانێس« )دۆڵۆز 

گاتاری 59: 1994(. بۆ كێشانی هێڵی هاوتەریب دەتوانین بگەڕێینەوە  و 

بۆ كارەكانی دۆڵۆز سەبارەت بە سینەما. سینەما پەیوەندی وێنە و وێنای 

و  تەوژم  ئەو  یان  ئەم  هەر  نەك  خۆیدا  لوتكەی  لە  بەاڵم  جووڵەكانە، 

پەیوەنديیەكی زۆر كە وێنە لەرێگەی ئەوانەوە جیا دەكرێتەوە بە نمایش 
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دادەنێن. هاوكات لەگەڵ ئەم كارە، ئێمە لە پرسی ئێستای وێنە یان بوون 

بەرەو الی پرسی ئێستایی، رووداوی رەوتی زەمەنيی ئەودیوی شكڵە لەپێشدا 

دیاریكراوەكاندا دەڕۆین. رووبەڕووبوونەوەی دۆڵۆز و گاتاری لەگەڵ »رووی 

ئیمانێس« لە دوو كتێبدا بە ئاشكراترین شكڵ دەبێنرێت: فەلسەفە چییە؟ كە 

سەبارەت بە ئیمانێس تیۆری دادەنێن و هەزار دەشت كە تێیدا بە شێوەیەكی 

چاالكانە دۆخگۆڕی جینات، جوگرافی، میكرۆبیۆلۆژیك، مێژوویی و جوانی 

ناسییەك كە لە رێگای ئەوانەوە فیكر دەردەكەوێت، دەدەنە بەر لێكۆڵینەوە 

و شرۆڤەكردن. بەم هۆیە، هەزار دەشت شكڵی ئاسایی كتێبێك یان باسێك 

لە خۆی ناگرێت. كتێب دەستپێكێكی دیاریكراوی نییە، پێدەچێت بیەوێت 

بە هەمان ئیمانێس بگات – هەر دەشت )یان بەش( وەكو هەر بەشێكی تر 

دەتوانێت بە باشی خاڵێكی دەستپێك بێت بۆ تێفكرین.

تێفكرین لە )ئاستی ئیمانێس« پێویستی بە جیاكردنەوەی لە سێ  ئاست یان 

دەشت )فالت(دایە. هەڵبەت هەر رووەیەك پێشتر ئاماژەیەكی ناڕاستەوخۆی 

بە رووەكەی تر داوە و بە روویاندا كراوەتەوە. سەرەتا پشێوی یان رەوتە 

و سیستمەكانی  كارووبار  نیسبەت  بە  رەوتانە  ئەم  ژیانن:  كە  جیاوازەكان 

پەیوەندی رێكخراو لەپێشترن. دۆڵۆز و گاتاری ئەم رەوتانەیان ناو ناوەتە 

»ئاشوبی جیهان«، ئەوەش هێشتا جیهانێك نییە. »ئاشوبی جیهان« ژیانێكی 

دەركپێكراوی وەكو گشتێك كە لە دەرەوەی ئاشوب فۆرمی گرتوە، نییە. 

لەم  كە  ئەوەی  دووەم  دەرەكییە.  پرسێكی  بنەڕەتدا  لە  جیهان«  »ئاشوبی 

رەوتی جیاكاریە یان هێزە تاكڕەهەندی و دەروونداگرە كە ئۆرگانیزمەكان 

جیاكراوەنەتەوە. هەر ئۆرگانیزمێك فۆرم بە خاڵێكی دەركپێكراو دەدات، یان 

بە دوو الیەندا دەكرێتەوە: بەرەو پشێویێك كە لە رێگایەوە سەرهەڵدەدات 

دانەرێكی  خاوەنی  نموونە،  بۆ  دەچێت.  سنوورداری خۆی  فۆرمی  بەرەو 
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لە  كە  بنەڕەتی  تەسەورێكی  بە  مرۆیی  ئۆرگانیزمی  گۆڕاوە.  و  سەقامگیر 

رێگایەوە دەردەكەوێت و بەرەو ئاشوب دەكرێتەوە، بەاڵم ئەم كارە هەمیشە 

لە رێگای پێگەیەكی ناسراوی مرۆییەوە ئەنجام دەدرێت. دۆڵۆز و گاتاری 

وەكو »دەربڕینی دووقات« ئاماژە بەم بابەتە دەكەن. حەیات، نەك فۆرمی 

داخراو، بەڵكو توێژگەلێك پێكدەهێنێت كە كەم تا زۆر شوێنگەلێكی پتەون 

ناوەكی و دەرەكیيەكان،  نێوان رووە  لە  رێگەی خولقانی جیاكاری  لە  كە 

لەخێرایی تەوژمی جیایی كەم دەكەنەوە. ئێمە دەتوانین بەمرووەی دووەم 

وەكو خوڵقاندنی بااڵیی، یان جیهانێك لە تەوژمی ئیمانێسی حەیات تێفكرین: 

هەر ئۆرگانیزمێك كراوەیی تایبەتی خۆی بۆ جیهان هەیە.

سەرەنجام ئەوەی كە فەلسەفە یان تێفكرین بە رووی دەروون ماوەیی 

بەرەو رووی سەرەتای  نە گەڕانەوەی كامڵە  ئاشوبە و  هەرگیز نە خودی 

»دژە قەڵەمڕەوی رەها«دا. دۆڵۆز و گاتاری بەڵگەی ئەوە دەهێننەوە، كە 

فەلسەفە پتەوی و رێكوپێكی دەبەخشێتە پشێوی و رێگای ئەوە بە ئێمە 

بكەینەوە  بوون(  )دەروون��ی  ئیمانێس  جیاوازیيەكانی  لە  بیر  كە  دەدات، 

كە  شتەی  بەو  بەرامبەر  تێفكرینە  ئیمانێس  رووی  پێكهێناوە.  بااڵیی  كە 

بڕوایەدان كە سەبارەت  لەو  گاتاری  پێكدەهێنێت. دۆڵۆز و  زەمینەگەلێك 

پێكهاتوون، روویەكی دەروونماوەیی  بە كۆگیتۆ و بکەر كە وەكو زەمینە 

لەپێشدا گریمانەكراو بوونی هەیە. پەیوەندیيەكانی گومان، ناسین، دڵنیایی، 

مادە و ئەندێشە. رووی ئیمانێسی دانەرێكی دەرەكی و پۆست فەلسەفەیە 

تێفكرینی  واتای  بە  ئیمانێس  بەرووی  تێفكرین  فەلسەفەدا.  هەندێك  لە 

هەر  نەك  كە  كردەیەك  یان  جیاوازی  دەسەاڵتەی  ئەم  گشتە،  دەرەوەی 

بە چاالكی گەلێكی وەكو هونەر و فەلسەفە، رێگای دەرك كردنی جیهان 

گەورە  جیاوازیيەكی  لە  بیر  ئەوەی  بۆ  پێدەدات  رێگایان  بەڵكو  دەدات، 
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ئیمانێس  لە  تێفكرین  دەردەك��ەوێ��ت.  جیهان  رێگایەوە  لە  كە  بكەنەوە 

دەتوانێت فۆرمی جۆراوجۆر لە خۆ بگرێت و چەندین جار تازە ببێتەوە. 

هونەرمەندان دەبێت بە شێوەی هەمیشەیی لە ناخی ئەزمووندا بتلێنەوە، 

بۆ ئەوەی ئیحساساتێك كە لە رێگای ئەوانەوە ئەزموونی ئێستای پێكهێناوە، 

دەبەخشێتە  تەبایی  كە  چەمكانەی  ئەو  دەبێت  فەیلەسوفان  بكەن.  ئازاد 

ئاشوب، دووبارە بخولقێنێننەوە، بەاڵم دەبێت بەبێ  وەرگرتنی وێنەیەك لە 

دەرەوە كە وەكو بنەمایەكی تر بەكار بێت، بۆ هەمیشە ئەندێشە بەرووی 

دەرەوەدا بكەینەوە. 

خاڵی  زەمینە،  وەكو  كە  دەخولقێنن،  چەمكگەلێك  فەیلەسوفەكان 

ئێمە  بە  رێگا  بەڵكو  ناكەن،  هەڵسوكەوت  ناسینەوە  دووبارە  رێككەوتن، 

دەدەن بیر لە جیاوازی، ناپەیوەستبوون و ئاشوبێك بكەینەوە كە ئێمەیان 

دەورە داوە و لە نێوانمانەوە تێپەڕ دەبێت.

ئاراوە و ئاماژە بە فەیلەسوف  دۆڵۆز ژمارەیەك چەمكی وەها دێنێتە 

سپینۆزا  باروخ  نموونە،  بۆ  رەتدەكەنەوە.  ئیمانێس  كە  دەكات،  گەلێك 

)77–1632( لە بەرچاوگرتنی خواوەند وەكو بوونێكی دەرەكی كە جیهانێكی 

جیاوازی خولقاندووە، رەتدەكاتەوە. ئەگەر ئێمە وەكو خولقێنەرێكی ناوەكی 

سەیری خواوەند بكەین، شتێك جگە لە خواوەند دەتوانێت بوونی هەبێت، 

سپینۆزا  لەالی  پێیە  بەم  بێت.  رەها  ناتوانێت  خواوەند  حاڵەتەشدا  لەم 

خواوەند شتێك جگە لە گەوهەری بەیان نییە و بەیانیش شتێك نییە جگە 

لە گەوهەر. بەم جۆرە نییە كە سەرەتا گەوهەرێك هەبێت كە دواتر خۆی 

بە شێوی جۆراوجۆر بەیان بكات. لێرەدا تەنها جیاوازیەكانی بەیان بوونیان 

دەرەكیەوە  پرسێكی  بە  پەیوەندی  بەیانێك  هیچ  ئەوەی  بێ   بە  هەیە، 

هەبێت،  یان زەمینە بۆ بەیانەكانی دیكە فەراهەم بكات. بەدەر لە سپینۆزا، 
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ئەمە تەنها بەهۆی ئایدیا بەرتەسكەكانی ئێمەوەیە كە ناچارین جیهان وەكو 

شتێك كە لەسەر بنەمای گەوهەری جیاواز و دوور لەیەك لەبەرچاو بگرین. 

ئەمە تەسەوری بەرتەسكی ئێمەیە كە خواوەند وەكو پیرە پیاوێك لە 

دەتوانێت  كامڵیش  ئایدیایەكی  دەبینین.  بەهەشت  لە  باوكانەدا  شێوازێكی 

كە  بگرێت،  لەبەرچاو  رەها  دەربڕینێكی  وەكو  ژیان  و  هەستی  تێكڕای 

زەمینەیەكی بەدەر لە خودی تێدا نییە. خواوەند ناتوانێت تەنێكی جیاكراوە 

حەیات  تێكڕای  كە  بێكۆتاییە  هێزێكی  خواوەند  بەڵكو  بێت،  عەینی  و 

بەرتەسكیيەكانی  لە  ئێمە  كامڵ  و  تەواو  ئایدیای  پێیە  بەم  هەستیە.  و 

خۆمانەوە  دیوی  لەو  دەكات  ئێمە  لە  داوا  و  دەكات  ئازاد  تەسەورمان 

تێفكرین. بەم هۆیە فەلسەفە دەتوانێت دۆڵۆز لەسەر ئەم رووەی سپینۆزا 

كە  ئایدیایەی  ئەو  گەشەی  بێت:  كردەیی  و  زەیندوو  دەكات،   پێداگری 

بەرامبەر بە جیهان هەمانە، لە دۆخی لەپێشدا پێناسەكرا و بەرەو تێفكرین 

دۆڵۆز  لەالی  ئیمانێس  پێكدەهێنێت.  دۆخە  ئەم  كە  دەربڕین  هێزێكی  لە 

مەسەلەیەكە بە رەهەندێكەوە لە داهاتوودا.

ئێمە دەبێت شێوازگەلێك بۆ تێفكرین بخولقێنین، كە رێگا بە پێكهێنانی 

بەم  بكات.  و شرۆڤەی  بكات  سنووردار  ئەزموون  كە  نادات،  بااڵ  وێنەی 

هۆیە دۆڵۆز هەمیشە چەمك و دەستەواژەی نوێی دەخولقاندووە، تەنانەت 

روانگە جیاوازەكانی لە كارێكی هاوبەشدا ئاوێتە دەكرد، شتێكی وەكو دەنگە 

تۆماركردنی دەنگەكان،  چەند رەهەندەكانی هەزار دەشت. شتێكی وەكو 

چەمكەكان، دیمەنەكان رێگری لەوە دەكەن، كە ئێمە وا بیر بكەینەوە كە 

كە  ئەوەی  هاوكات  ئەگەرچی،  تێبگەیەنرێت.  دەتوانێت  هەستى  تێكڕای 

گشتیەتی هەستی لەو دیوی تێگەیشتنی ئێستاوەیە كە ئێمە هەمانە، بەو 

واتایە نییە كە ئەندێشە ناتوانێت بە هەوڵەكانی بۆ تێفكرین سەبارەت بەو 
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گشتە لەگەڵ خۆی رووبەڕوو بێتەوە و خۆی ژێرەوڕوو بكات. كتێبەكان و 

چەمكە تایبەتەكانی دۆڵۆز شایەتی ئەو ئیدعایەن، دۆڵۆز بە خوڵقاندنی دەقی 

رێگایەوە  لە  ئێمە  كە  دەگۆڕێت  شێوازە  ئەو  شۆڕشگێڕانە،  ناباو،  دژوار، 

خۆمان دەبینین. 

ئێمە ئیتر بکەرگەلێكی لێكجیاكراوە نین، كە هەستی لە رێگەی تێفكرینی 

تیۆریيەوە ببینین. لە رێگای دۆڵۆزەوە، دەتوانین ئەم پرسیارە دەستپێبكەین 

وەك  ئەزموون  لە  تێفكرین  لێبێت.  چیمان  لەوانەیە  و  هەین  ئێمە  كە 

هەر  كە  دەك��ات،  پەسەند  مەسەلەیە  ئەم  ئیمانێس،  و  ك��راوە  گشتێكی 

رێگایەوە  لەم  و  دەگۆڕێت  ئەزموون  چییەتی  ئەزمون،  نوێی  پێشهاتێكی 

دەبێتە كۆسپ لەبەردەم پێكهاتنی زەمینەی كۆتایی و داخراودا بۆ ئەزموون. 

ئەگەر  راستەقینەیە.  تەنها فەلسەفەی  بۆ دۆڵۆز  ئیمانێس  بەم جۆرەیە كە 

رێگا بدەین ئەندێشە بنەمای بااڵی هەبێت - شتێكی وەكو هزر، خواوەند، 

حەقیقەت، یان گەوهەری مرۆیی ئەندێشە رادەگرێت. ئەگەر ئیمانێس بۆ 

دۆڵۆز فەلسەفە بێت، ئەخالقیشە، رێگەنەدان بەوەی كە وێنەیەكی تاك كە 

خۆی بە سەرتر لە شتەكانی تر دەزانێت، ئەزموون بەرتەسك بكەنەوە. لەم 

چوارچێوەیەدا، بۆ پێناسەكردنی ئیمانێس ئاماژەمان بە ئەزموون كرد. بەو 

هۆكارەی كە ئێمە ناتوانین وێنە بكەینە بنەمای ئەزموون، بەاڵم لێرەدا چ 

مانایەك لە ئەزموون بەدەستەوە دەدەین و ئەوەی كە رێگری لە ئەزموون 

دەكات، وەكو بنەمایەكی »بااڵیی« بكرێت، چییە؟ ئەم بابەتە ئێمە دەگەیەنێتە 

ئەزموونگەرایی دۆڵۆز و جارێكی تر باسی خاڵی بە یەكگەیشتن و جیاوازی 

فەلەسەفە و هونەر دەهێنێتە ئاراوە.
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ئەزمونگەرایی

یان  فەلسەفی  تیۆریەكی  لە  زیاتر  شتێكی  دۆڵۆز  لەالی  ئەزموونگەرایی 

ئەخالق  ئەزمونگەرایی  نییە.  ئەندێشە  تایبەتی  مەكتەبێكی  بە  پابەندبوون 

ئایدیالیزمدا  بەرامبەر  لە  ئەزمونگەرایی  نەریتی  شێوەی  بە  سیاسەتە،  و 

پێناسە كراوە. ئایدیالیزم دەربارەی لەپێش بوونی ئایدیاكان قسە دەكات. بۆ 

ئایدیالیستێك تەنها رێگایەك كە دەتوانین جیهانێكمان هەبێت و تەنها رێگایەك 

كە ئەزموونی تێدایە، ئایدیاگەلێكی بنچینەیین، كە دەتوانن جیهان رێكبخەن و 

سەقامگیری پێببەخشن. بۆ نموونە بەبێ  ئایدیاكانی هۆكاری و گەوهەر، ئەو 

پێدراوانەی وەریدەگرین تەنها دەتوانن تەوژمێكی هەڵكەوتی و نا ڕێكوپێك 

بن. ئێمە تەنها جیهانێكمان هەیە، چونكە ئەوەی وەریدەگیرین – ئەزموونی 

ئایدیالیزم،  پێیە  بەم  رێكخراوە.  و  شرۆڤە  ئایدیاكان  لەالیەن   – فێركراو 

پابەندبوون بە خەیاڵێكە لە بکەریەك. جیهان خۆی وەكو جیهان رێكدەخات 

لە  تایبەتە  لقێكی  ئایدیالیزم  كە  لێكبدرێتەوە  وا  لەوانەیە  دەكات.  پتەو  و 

فەلسەفە، بەاڵم ئایدیالیزم شتێكی زیاتر لەمەیە. ئەمڕۆ، لە زۆربەی تیۆریە 

ئەدەبی و لێكۆڵینەوەی فەرهەنگیەكاندا، وەكو شتێك كە لە رێگای زمان و 

كولتورەوە »دروستكراوە« دەڕوانینە جیهاندا. تەنانەت بە شێوەی باو، كاتێك 

كە ئاماژە بە جیهان دەدەین ، لە راستیدا ئاماژەمان بە جیهانی هاوبەشی 

مرۆیی كردوە كە دەیناسین . ئێمە بە گژو گیا، خانەكان، یان ئۆتۆمبێلەكان 

بە شێوەیەك كە خۆیان جیهانێكی رێك و پێكیان هەیە، تێنافكرین، چونكە 

تەسەور  ئایدیاكانەوە  رێگای  لە  كە  دەدەی��ن،  جیهانێك  بە  ئاماژە  تەنها 

كراوە و وێناكراوەتەوە. ئایا ئاژەڵەكانیش جیهانیان هەیە؟ سەگێك لەوانەیە 

قالۆنجەش جیهانیان هەیە؟  یان  ئایا ماسی سوور  جیهانێكی هەبێت، بەاڵم 

بۆ ئایدیالیستێك ئەم مەسەلەیە پەیوەندی بە شتێكەوە هەیە، تەنها داتایەك 
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نییە، بەڵكو داتایەكە كە فۆرم بە هەندێك لە گشتە دەرككراوە مانادارەكان 

دەدات. ئەمەش ئیمتیازێكە كە دراوە بە هۆشیاری یان ئەزمونێكی ناسراو و 

شرۆڤە كراو. ئایدیالیزم پشتڕاستی دەكاتەوە كە ژیان یان جیهانی راستەقینە 

یان  ژیانە  ئەم  كە  دەكات  پێداگری  بەاڵم  ئێمەیە،  ئایدیاكانی  دەرەوەی  لە 

»ئەمری واقیع« لەالیەن ئایدیاكانەوە نێوانكاری كراوە و ملكەچ بووە. ئەمری 

واقع هەمیشە پرسێكی راستەقینەیە، كە لە رێگای ئایدیاكانەوە دراوە. دۆڵۆز 

لە دژی نێوانكاری )medititation(باس دەكات. ئەو پێداگرە لە سەر ئەوەی 

كە بەو جۆرە نییە، كە سەرەتا هەستی یان حەیات بوونی هەبێت و دواتر 

ئەو هەستیە لە رێگای ئایدیاكانەوە نێوانكاری بكرێت و دیسیپلیندار بێت. 

هەستی بە شێوەیەكی راستەوخۆ و بێ ناوكۆیی ژیاوە. ئێمە تەسەور یان 

ئایدیایەك لە خۆر وەرناگرین، بەڵكو خودی خۆر ئەزمون دەكەین. لە راستیدا 

یان  ئایدیا  بە جیهان، جیهان خۆی  نەزمدان  بۆ  ئێمە  ئایدیاكانی  لە  بەدەر 

وێنەگەلێك پێكدەهێنێت، كە ئێمە كاریگەریەكانی ئەوانین. 

ئەزمونگەرایی، لە بەرامبەر ئایدیالیزمدا، بەڵگەی ئەوە دەهێنێتەوە كە 

ئایدیاكان نەزم بە ئەزمون نابەخشێت، ئایدیاكان دەرەنجامی ئەزمونن. هیچ 

دۆخێكی دەرەوەی جیهان، وەكو بکەر بوونی نییە، كە جیهان رێگا بدات 

پرسێكی دیار و روون بێت. ئەزمونگەرایی خۆی بە  دۆخگەلێكەوە گرێدەدات 

كە زیاتر نییە لەوەی كە روون و ئاشكرا و مەرجدارە. روونتر قسە بكەین، 

ئێمە ناتوانین لە بکەركان و ئایدیاكانەوە بۆ شیكردنەوەی جیهان و ئەزمون 

كەڵك وەرگرین، ئێمە دەبێت بۆ ئەم بابەتە پاساوێكمان هەبێت كە چۆن 

بکەر  لە ئەزمونەوە شكڵی گرتووە. ئایدیالیستێك دەتوانێت بەڵگەی ئەوە 

ئێمە جیهانێكی رێك و پێكی هۆكاریمان هەیە، چونكە لە  بهێنێتەوە، كە 

رێگای ئیدیای هۆكارێتیەوە، ئەزمونەكان پێكەوە گرێدەدەین.  
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گەڕان  لە  ئەزمونێك  كە  دەهێنێتەوە،  ئەوە  بەڵگەی  ئەزمونگەرایەك 

بوونی هەیە، ئەم ئەوگەڕانەش لە كۆتاییدا دیاردەی هۆكارێتی پێكدەهێنێت، 

.b و بەدوایدا  a وەكو

ئایدیاكان رەنگدانەوەی ئەزمونن و لە رێگای ئەزمونەوە فۆرمیان گرتووە. 

زەیندا روو  لە  ئەزمونە كە  ئەوە  بەڵكو  نییە،  ئایدیاكان  بکەر خولقێنەری 

دەدات  و لە رێگای كۆمەڵێك لە ئەزمونەكانەوەیە كە بکەر شكڵ دەگرێت. 

فۆرم شتێكی زیاتر لەو شوێنە نییە، كە ئەزمون تێیدا روودەدات. )دەبێ  

ئەوەش فەرامۆش نەكەین كە شوێنگەی دیكەش هاوشێوەی ئەزمونی نازەینی 

ئەم  زەین  وەردەگرێت.   b دواتر  و    a كاریگەری  زەین  هەیە(  بوونیان 

كاریگەریانە پێكەوە گرێدەدات و دواتر ئاوێتەیان دەكات، بەاڵم بۆ دۆڵۆز 

ئەو خاڵە لە ئارادایە كە ئەوە بکەر نییە ئەو پەیوەندیە گرێدەدات، بەڵكو 

بابەتەكە ئەوەیە كە پەیوەندی بوونی هەیە و زەین شتێك زیاتر لەو شوێنە 

نییە كە پەیوەندی تێیدا روودەدات.

و   »a« پەیوەندی  سەرنجڕاكێشترە.  قۆناغێكی  دواتر  رووی  یان  قۆناغ 

دواتر »b« لە رێگەی رەوتی زەمەنەوە مەیسەرە. ئەم بابەتە دیسان دووپات 

دەبێتەوە و ئەمەش بە وردی بە هۆكاری سروشتی ژیانە كە شتەكان جاروبار 

پێكدەهێنێت.

وەكو  بەڵكو  نادات،  نیشان   »b« دواتر  و   »a« تەنها  زەین  لەالیەك، 

چاوەڕوانی »b« دەكات و پێشبینی دەكات. ئێمە چاوەڕوانی ئەوە دەكەین 

خۆر هەڵبێت، ئێمە چاوەڕوان دەكەین دراوسێكەمان ساڵومان لێبكات، یان 

چاوەڕوانی ئەوە دەكەین كۆمەڵگەی زیاتر هاوشێوەی كۆمەڵگەی ئێمە بن. 

ئەم چاوەڕوانیيانە هۆكارێك درووست دەكەن: شتێكە وەكو ئایدیای »یاسای 

یاسای سروشتی مرۆیی كە  یان  سروشت« كە دەبێتە هۆی هەاڵتنی خۆر 
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زیاتر  لە چاوەڕوانیدایە كە زەین شتێك  ئێمە دەكاتە هاوشێوە.  هەمووی 

لە هێزی پەیوندیەكان نییە. لە رێگای چاوەڕوانی رووداوێكەوەیە كە زەین 

زەین  دەك��ات.  داهاتوو  لە  روو  دەچێت  ئەوالتر  داتا(  )یان  ئەزمون  لە 

بەشێك  دەدات. وەكو  ئەنجام  رابردووەوە  بە  ئێستا  لكاندنی  بە  ئەمكارە 

لە رەوتی خولقێنەرانی ژیان، لە دڵی ژیانەوە سەرچاوە دەگرێت. ئایدیای 

بەرووبوومەكان تەسەورن. بەم حاڵەشەوە، ئەو ئایدیایانەی كە لە ئەزموون 

روانگای  بە  ئەزموون  ئەوان  دەدەن.  ئەزموون  بە  گەشە  دەچن،  سەرتر 

سوبژكتیڤ یان )كەماڵخوازی( بە جیاوازی رێكناخەن و درووست ناكەن.

دوو  بەاڵم  بكەوێت،  بەرچاو  ئابستراكت  زۆر  لەوانەیە  بابەتە  ئەم 

دەرەنجامی سیاسی گەورەی دەبێت. یەكەم ئەوەی كە ئێمە ناتوانین ئەزموون 

وەكو ئەزموونی بکەركان سەیر بكەین، ئاستی شەخسی نەبوو، نامرۆیی، بێ  

ناونیشانی ئەزموون لە ناسین تا جیهانی مرۆیی ئەوالتر دەچێت، جۆرەكانی 

تیشك  بوونی هەیە: دەوەنەكان  كاریگەری  یان  تێگەیشتنەكان،  ئەزموون، 

جينەكان  دەك��ەن،  ئەزموون  راكێشان  جەستە  ماسولكەكانی  وەردەگ��رن، 

جووڵەی ڤایرۆسی ئەزموون دەكەن، بکەری مرۆیی دەرەنجامی كۆمەڵەیەكی 

تایبەت لە پەیوەندیيەكان ئەزموون دەكات. لە رێگای كاریگەریە مادیيەكانەوە 

زانیاری هەستەكان لە رێگای جەستەوە وەردەگیرێت – زەین فۆرم دەداتە 

ئایدیا رووت و نامادیيەكان: چاوەڕوانی داهاتوو، ئایدیای ئەزموونی گشتی 

مرۆیی، ئایدیای« خود و ئایدیای جیهانی یاسا و رێكخراو.

ئەزموون تەنها تایبەت بە ئەزموونی مرۆیی نییە، واتا چەند رەهەندی 

شێوەیەك  بە  ئەزموون  خەیاڵی  دەبێت  ئێمە  لەئارادایە.  جیهان  بوونی 

گەشەپ ێبدەین كە تێكڕای وەاڵمدانەوە و كاریگەریيەكان ژیان دەنەخشێنن، 

لەالیەن  لەوەی  بەر  جەستە  كاریگەریيەكانی  بابەتی  ئەم  دەگرێت.  لەخۆ 
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