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تیۆر هەمان ئەو چاویلكەی تێگەیشتنەیە بۆ ئەوەی كە ئێمە دەیبینین و
سەرنجی لێدەدەی ن و سودی لێوەردەگرین .تیۆر ئامرازێكە بۆ جیاكاری و
كردنەوەی گرێكان و واتابەخشین.
پرسیاری سەرەكی لە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی ئایيندا ئەوەیە ،كە
(ئايین چیە؟) .لە ماوەی دوو سەدەی رابوردوودا ،هیچ تیۆرێكی تایبەت
بە ئایين نییە بتوانێت سەرجەم دەركەوتە ئاینییەكان لێكبداتەوە و هیچ
كاتێكیش تیۆرێكی لەو شێوەیە بوونی نابێت .هەموو تیۆرێك تیشك دەخاتە
سەر بابەتێكی دیاریكراو و لە بابەتەكانی تری جیادەكاتەوە ،لەبەر ئەوە
لێكۆڵینەوەی ئايینی بەردەوام بەدوای ئەو تیۆرانەدا ،كە بتوانن دەرگای نو ێ
بۆ بینین و شیكردنەوەی ئایين بەڕوی ئێمەدا بكەنەوە.
لە دەیەكانی ئەم دواییەدا لێكۆڵەرەوانی ئایين سنورەكانیان تێپەڕاند ،بۆ
ئەوەی تێڕوانینی نو ێ بدۆزنەوە و لەو تێڕوانینە نوێیانەوە ئایين شیبكەنەوە.
خوێندكاران و مامۆستایانی بواری لێكۆڵینەوەی ئاینیش گرفتی زۆريیان بۆ
پێشهاتووە ،راستە ئەم تیۆرانە پرسیاری نو ێ دەوروژێنن و هەلی نوێ بۆ
لێكۆڵینەوەی ئایينی دەڕەخسێنن ،بەاڵم تێگەیشتنیان ئاسان نییە .پێمان
باشبوو بە خێرایی لە بیروڕای كاریگەرترین زانایان بڕوانینەوە ،كە لە
دەرەوەی ئایين كاريیان كردووە ،بەاڵم بەرهەم و بیریان كاریگەری لەسەر
لێكۆڵینەوەی ئایينی هەبووە.
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دۆلۆز ساڵی ( )1925لە فەرەنسا لەدایكبووە و دوای گیرۆدەبوونی بە
نەخۆشیەكی درێژخایەن ،ساڵی ()1995خ��ۆی كوشتوە .دۆڵۆز لە زانكۆی
سورین و لەبەردەستی جیۆرج كانگویم ( ) Georges Canguilhemوانەی
خوێندوە ،دواتر لەم زانكۆیە و زانكۆی لیۆن وانەی فەلسەفەی وتوەتەوە و
لەسەر بانگهێشتی میشێل فۆكۆ لە زانكۆی ئەزموونی پاریس ،هەشت ساڵ
فەلسەفەی وتوەتەوە و ساڵی ( )1987خانەنشینكراوە.
دۆڵۆز نوسەرێكی گەورەبوو ،لە بارەی فەلسەفە و ئەدەبیاتەوە نوسیویەتی
و تیشكی خستوەتە سەر روخسارەكانی ئەم دوو بوارە ،كەسانی وەك هیوم،
برگسۆن ،سپینوزا ،نیتچە ،پرۆست ،ئارتو ،لویی كارول .ئەو رەخنەی لە
ئەندێشەكانی كانت و ئەفالتۆن گرتووە.
فلیكس گاتاری دەروونناس و چاالكوانێكی سیاسی بەرجەستە بوو ،ساڵی
( )1930لە فەرەنسا لەدایكبووە و ساڵی ( )1992بەهۆی جەڵتەی دڵەوە
كۆچی دواییكردووە .گاتاری لە دوو بواردا چاالك بووە :دەرمانی دەروونی
رادیكاڵ و سیاسەتی ماركسیزم ،بەاڵم لە مانگرتنەكانی ساڵی ()1968ی
پاریس لە پارتی كۆمۆنیستی فەرەنسا دڵگیر بوو .لە ساڵی ()1953وە تا
كۆتایی تەمەنی لە نەخۆشخانەكەی بوو ،چارەسەری نەخۆشە دەروونییەكانی
كردووە و ناوبانگی دەركردووە.
گاتاری پەیوەندی نزیكی لەگەڵ تیۆری دەروونناسی الكان هەبووە.
لەبەردەستی الكان فێركرا و ساڵی ( 1962تا  )1969لەگەڵ ئەو كاری
كردووە ،بەاڵم دواتر رەخنەی لە بەشێك لە الیەنەكانی دەرمانی دەروونی
الكان گرت .گاتاری دوو وتاری باڵوكردوەتەوە و دوو كتێبی لەبارەی
دەروونناسی باڵوكردوەتەوە ،بێجگە لە هاوكاری و بەیەكەوە نوسین لەگەڵ
دۆڵۆز هاوكاری زانا و دەروونناسە ماركسیزمەكانیشی كردووە.
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دۆڵۆز و گاتاری ساڵی ( )1969یەكتریان ناسیوە و دوای ئەو مێژوە
دەستیان بەهاوكاری یەكتر كردوە .بەرهەمی ئەم هاوكاریەشیان چوار
كتێب بووە ،كە ئیمتیازەكەیان لە رەخنەی دوو الیەندایە كە لە ئەندێشەی
ماركسیزمی و فرۆیدیان گرتووە.
ئێمە لەم نوسینەدا تیشك دەخەینە سەر بەرهەمی (كاپیتاڵیزم و
سكیزوفرنیا :ئەنتی ئۆدیب) .ئەم كتێبە ساڵی ( )1972بە زمانی فەرەنسی
باڵوكراوەتەوە( ،هەزار فالت) بۆ یەكەمجار ساڵی ( )1980ئەمیش بە زمانی
فەرەنسی باڵوكراوەتەوە .دۆڵۆز و گاتاری لەم كتێبەدا هەوڵدەدەن زاتگەرایی
( )essentialismو تیۆرە گشتیيەكان (بە تایبەتی تیۆرەكانی ماركس و فرۆید
و پێكهاتەگەرایی) ناجێگیر بكەن.
زۆرێك دەیانەوێت دۆڵۆز و گاتاری بە پۆست مۆدێرنیزمەوە ببەستنەوە،
بەاڵم ئەو دوانە خۆیان لە پرۆژەی پۆست مۆدێرنیزمدا نەدەبینییەوە .بۆ
نموونە گاتاری پۆست مۆدێرنیزمی بەدوا هەناسەكانی مۆدێرنیزم دەزانی
((پۆست مۆدێرنیزم شتێك نییە ،بێجگە لە كاردانەوەیەك بەرامبەر سودی
خراپ و كەمتەرخەمیە فۆرمالیستیەكانی مۆدێرن و ئاوێنەیەك بۆ سودی
خراپ و كەمتەرخەمیيەكانی فۆرمالیستی ،كە لە كۆتاییدا هیچ جیاوازیەكی
لەگەڵ خ��ودی مۆدێرنیزمدا نییە)) .دۆڵ��ۆز و گاتاری لەگەڵ ئ��ەوەی
نەیاندەویست مۆری پۆست مۆدێرنیان لێبدرێت ،بەاڵم جیهانبینیيەكیان
درووستكرد كە رەخنەی لە گێڕانەوەكان و ئەندێشە بنەڕەتیيەكان و زاتەكان
دەگرت .بەرهەمی ئەم دوو زانایە دژی گرێدراوی بە ئەندێشەی مۆدێرن
دەوەستێتەوە و دەخوازن ڕێگەكانی بینین و تێگەیشتنی ناوەڕۆكی تاكەكان
و دامەزراوە فرەییەكان شیبكەنەوە .ئامانجیان ئەوەیە كە ڕێگە فاشیستیە
كاراكان بلەرزێنن ،ئەویش لە ڕێگەی زۆرێك لە وشەی نو ێ ناچارمان دەكەن
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بەدەر لە شێوازە جێگیر و هەژموونی و سروشتیيەكان بیر لە تێگەیشتنی
مۆدێرن بكەینەوە و تێیبگەین.
لەو الیەنەوە كە دۆڵۆز و گاتاری لە شێوازی نوسینەكانیاندا بەدوای
فرەییەوەن ،ئەستەمە بتوانرێت چوارچێوەیەكی روون و دیار لە ئایدیاكانیان
جیا بكرێتەوە.
ئەگەر بمانەوێت ئ��ەوە بكەین ،ئ��ەوا بە شێوازی مۆدێرن بیرمان
كردوەتەوە ،واتا بەو شێوەیە بیرمان كردوەتەوە كە دۆڵۆز و گاتاری دژی
بوون .ژمارەیەك لەو وشە نوێیانەی دۆڵۆز و گاتاری بەكاری دێنن زیاتر
ئاماژە پێكردنن نەك پێناسەكردن ،لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانرێت ژمارەیەك
بابەت و چەمكی زۆر بەكارهێنراوی ئەوان ناو ببرێت و شیبكرێنەوە .بە
شێوەیەكی گشتی دۆڵۆز و گاتاری رەخنەی جدی لە ئایدیاكانی مۆدێرن
دەگرن ،ئەو ئایدیایانەی كە بە بنەما و راستی و واتا و ناوەڕۆك و دووبارە
داڕشتنەوەوە گرێدراون .بۆ نموونە دۆڵۆز و گاتاری رەخنە لەو ئایدیایە
دەگرن كە دەڵێت« :تاكێك هەیە و دەتوانێت زانستی راستەقینە بەدەست
بێنێت ،دواتر ئەو راستیە بە شێوەیەكی روون بگەیەنێت بە كەسانی تر».
یەكێك لەو وشانەی كە دۆڵۆز و گاتاری سودیان لێوەرگرتوە ،بۆ ئەوەی
مۆدێرنیزم هەڵگێڕنەوە ،وەرگرتنی ریزۆم ( )rhizomeو لەسەرەتای كتێبی
هەزار فالت دەیخەنە ڕوو .ریزۆم وشەیەكی گیاناسیە و ئاماژەیە بۆ قەدی
ئاسۆیی وەك زەنجەبیل كە لەژێر زەویدان و خۆیان لە گرێكانەوە دێنە
دەرەوە .هەرگیز ناتوانرێت رەگی ریزۆمێك بدۆزرێتەوە .ئەندێشەی ریزۆم
پێچەوانەی ئەندێشەی درەختە ،ئەندێشەی درەختی لە ڕەگەوە دەستدەكات
بە گەشەكردن و دوای ئەوە قەد و ئێنجا لق و لە كۆتاییدا گەاڵ.
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لە دیدی دۆڵۆز و گاتاری شێوازی درەختی ئەندێشەی دیاریكراوی
ئەندێشەی مۆدێرنیزم و سەرمایەداری (كاپیتالیستی)ە .ئەوان بە ناڕازی
بوونەوە دەڵێن ((ئێمە لە درەختەكان بێزار بووین .پێویستە ئێمە دەست
لە درەختەكان و رەگەكان و بنەماكان هەڵگرین ،ئەوان زۆر ئێمەیان
رەنجاندووە .سەرجەمی فەرهەنگی درەختی لەسەر ئەم رەگ و بنەمایانە
دامەزراوە ،لە ژینگەناسیەوە تا زمانناسی .لەوانەیە هیچ شتێك نەتوانێت
دوور لە رەگە ژێر زەمینییەكان و لقە هەواییەكانیان جیا لە گەشەی لەخۆوە
و ریزۆمەكان ،جوان یان خۆشەویست یان سیاسی بێت).
بە بۆچوونی ئەم دوان��ە شێوازی درەختی كە باڵی كێشاوە بەسەر
ئەندێشەی رۆژئاوادا ،شێوازێكی هەژمونییە كە ڕیزبەندی پلە بە شێوازێكی
سروشتی دەردەخات و هیچ كاتێك خواست و رەگی بنەڕەتی نییە و وەك
سەرچاوە و سەرەتا لەقەڵەم دەدرێت.
وێرانكردنی ئەندێشەی درەختيى ،وەك ش��ەڕە لەگەڵ وێناكردنە
مۆدێرنەكانی ناخی مرۆڤایەتی .ئەندێشەی درەختيی ،جیهان بەپێی ئەو
هەبووانەی دەبینێت كە هەڵبژاردنی ئازادیان هەیە و خۆبنیاتنەر و تاكن،
هەروەك درەختەكان كە لەسەر پێی خۆیانن .لەمجۆرە بیركردنەوەیەدا
دوانییەكان ناوەڕۆك و ئامانج زیاتر بەكاردەهێنرێن .دۆڵۆز و گاتاری جەخت
دەكەنەوە كە پێویستە ئێمە ئەم سیستمە بە پشتبەستن بە بیری ریزۆمی لەناو
ببەین .بیركردنەوەی ریزۆمی بەپێی پەیوەندیيەكان لە جیهان دەڕوانێت.
دۆڵ��ۆز و گاتاری نموونەی هەنگ و گوڵی ئۆركید دێننەوە .لەجیاتی
ئەوەی بە شێوازی درەختی بەرەوپێش بڕۆن و چاكسازیيەكان بچەسپێنن
و بەردەستەكان بەپێی زاتی جیاواز لە یەكتر جیا بكەنەوە ،داوا لە ئێمە
دەكەن لە پەیوەندی دەروونی و لەو خااڵنە بڕوانین ،كە ئیتر ئایدیا تاكەكان
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و زات لەو شوێنانە كارایی نییە ،لەبەر ئەوەیە دەڵێن (هەنگ و ئۆركید
دوو رەگەزی جیاوازن كە ریزۆمێك پێكدێنن) .خاڵەكە ئەوەیە :لە دیدی
ریزۆمیەوە هەنگ و ئۆركید پەیوەندی دەروونیان بە یەكەوە هەیە .هەنگ
بەشێكە لە رەوەندی بەرهەمهێنان وەك ئۆركید و گەردەكان دەگوازێتەوە
بۆ ئۆركید و ئۆركیدیش خواردن بۆ هەنگەكە دابیندەكات .ئەوان سیستمێك
لە هەبوونەكان ،یان غودەی تاك پێكناهێنن ،بەڵكو ریزۆمێكی كاتی پێكدێنن
و لە وەها پەیوەندیيەكی دەروونیدان كە سنوری نێوان هەنگ و ئۆركید
مات و تاریك دەبێت .بۆ تێگەیشتن لەم پرۆسەیە پێویستە ئێمە نەك لەسەر
بنەمای هەبوونی تاكەكان ،بەڵكو بەپێی (هەنگی بە ئۆركید بوو و ئۆركیدی
بەهەنگ بوو) بیر بكەینەوە.
وەرگرتنی ریزۆم رەخنەیەكە لە پرۆسە و سیستمە پاوانخوازەكان ،ئەو
پرۆسە و سیستمانەی هەوڵدەدەن هەموو شتێك لە چوارچێوەیەكی شیكاری
بە كۆدێك شیبكەنەوە .دۆڵۆز و گاتاری بۆ ئەم ئامانجە رەخنەی ئاگرین
لە وتە كلیلیە فرۆیدی و ماركسیزمیيەكان دەگرن ،چونكە ئەم گێڕانەوە
كلیلیانە لە كۆتاییدا ئاڵۆزی راستیيەكان بەهۆی ئەو روونكردنەوانەی زیاتر
لە ئەزموونن ئامانجە مرۆڤایەتی و مێژوییەكان سنوردار دەكەن .دۆڵۆز
و گاتاری ئەم شێوازە بااڵیانەی شیكردنەوە لەگەڵ شێوەی ناوەوەمان بە
پێچەوانە دەبینن و دەستخۆشی لە ئاڵۆزیيەكانیان دەكات .لە دیدی دۆڵۆز و
گاتاریەوە سیستمی فاشیستی دەرەنجامی نەخوازراوی شیكردنەوەی بااڵیە.
یەكەم بەرگی كاپیتالیزم و سكیزوفرينیا ،ئەنتی ئۆدیب گرنگی بە
سیاسەت دەدات .رەخنەی دۆڵۆز و گاتاری لە دەروونناسی لەژێر فەرمانی
سكیزۆناسی  Schizoanalysisپێشكەش دەكرێت .سكیزۆناسی جێگرەوەی
ریزۆمێكە بۆ ئەندێشەی درەختی دەروونناسی .دۆڵۆز و گاتاری لە رەخنەی
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سكیزۆناسی فرۆید ئاماژە بە مەیل دەكەن (فرۆید مەیل بە لەدەستدان
دەزانێت و لە ڕێگەی گرێی ئۆدیبەوە روونی دەكاتەوە) .بەبۆچونی فرۆید
گرێی ئۆدیب دۆخێكی مرۆڤانە و سروشتیە ناتوانرێت لێی قوتار بوو و.
لەدیدی دۆڵۆز و گاتاری ئەم تێڕوانینە سەركوتكارانەیە ،چونكە سەرجەم
مرۆڤەكان دەباتە ژێر پێكهاتەیەكی بااڵ (سەرو كات و شوێن) واتا (دایك –
باوك – منداڵ) .دۆڵۆز و گاتاری لەجیاتی ئەوەی بێئاگایی لەسەر بنەمای
مەیل و لەدەستچوون ببینن ،بێئاگایی بە بەرهەمهێنەری مەیل دەزانن ،لەبەر
ئەوەشە حكومەتی كاپیتالیستی پێویستی بەوە هەیە كە بێئاگایی سەركوت و
كۆنترۆڵ بكات .لە شیكردنەوەی فرۆیدیدا شیكردنەوەی ناخمان بۆ تاكەكان
چوارچێوەیەكی بااڵ لە مەیلی فرۆیدی یان هەمان سێگۆشەی خێزان لەخۆ
دەگرێت ،لەبەرئەوە تاك دەكەوێتە بەر سەركوتكردن و سنورداریەك كە
چوارچێوەی شیكردنەوەی دەروونناسانە فەراهەمدەكات و نەخۆش دەكەوێتە
بەر شیكردنەوەیەك كە دەروونناسی بەهێز و بە توانا دابینی دەكات.
پێویستە جووڵە سێكسیيەكان  libidinalبە مەیلێك بزانرێن كە
بەرهەمهێنەرن و توانای وێرانكردنی حكومەتی كاپیتالیستیان هەیە ،واتا
حكومەتی كاپیتالیستی دەیەوێت مەیل كۆنترۆڵ بكات و الیەنێكی سلبی
لەو دەربخات .بەمشێوەیە فەرهەنگ و زمان و سیستمە دەركەوتەكانی تر
سەركوتكارن ،چونكە یاساكانی خۆیان بەسەر تاكەكاندا دەسەپێنن .پێچەوانەی
دەركەوتە ،خەیاڵە  ،imaginaryدۆڵۆز و گاتاری سكیزوفرينیا بە نموونەی
ئەم دۆخە دەزانن .ڕێكخستنی ئۆدیب دەركەوتە ،پێش دەركەوتە و پێش
ئۆدیبە ،لەبەر ئەوە لەپێش پایەكان و سەركوتكردنی خێزانەكانە.
سكیزوناسی رەخنەی دەروونناسی (وەك نموونەیەك بۆ ئەندێشەیە
بەشێوەی درەختی) بە تایبەتی تێگەیشتنی مەیلی بێئاگایی و گرێی ئۆدیب
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لە دەروونناسیدایە.لە دەروونناسی سوننەتیدا مەیلی نەرێنی ئۆدیبی پێش
گێڕانەوە تاكی نەخۆشە ،واتا دەروونناس پێشتر شیكردنەوەی گێڕانەوەكە
لەالیەن تاكەوە دەزانێت .دەركردەی دەروونناسی پێشتر دیاریكراوە .تەنها
شتێك كە دەروونناسی پێویستە بیدۆزێتەوە ،جیاوازی و كێشمەكێشی
ئۆدیبیە .مەیلیش لەم شیكردنەوە سەرو شوێن و كاتەدا و لە ڕێگەی ئامڕازی
كۆنترۆڵكردنی ترەوە بەرەو یاساغكراوە ئۆدیبیەكان ڕێنمایی دەكرێت .دۆڵۆز
و گاتاری نوسیویانە(( :یاسا پێماندەڵێت ،لەگەل دایكت هاوسەرگیری مەكە
و باوكت مەكوژە .ئێمەی ئامانجە ملكەچ و راهێنراوەكان دەڵێین :باشە من
ئەمەم دەویست!)).
دۆڵۆز و گاتاری سكیزوفرنیا بە نموونەی وەرگیراوی لێكۆڵینەوەكانی
خۆیان دەزان��ن ،چونكە كاتێك دۆڵۆز و گاتاری گرنگی ئامانج و مەیل
پارچە پارچە دەكەن ،كەواتە ئەو ڕێگەیەیان پێدەدرێت ،كە لە دەرەوەی
سەركوتكاریيەكان بمێننەوە و بەسەر (فەرمانی سروشتی)دا سەپێنراوە:
((ئەمجۆرە مرۆڤە خۆی وەك مرۆڤێكی ئازاد و نابەرپرسیار و پەراوێزخراو
و شاد بەرهەمدێنێت ،مرۆڤێك كە دەتوانێت بیئەوەی مۆڵەت وەربگرێت
لەالیەن خۆیەوە شتێك بڵێت ،مەیلێك كە شتێكی كەم نییە ،بەڵكو روبارێكە
رەوان بووە و سەروتر لە لەمپەڕ و كۆدەكان رۆیشتووە ،ناوێكە ئیتر
تایبەت بەهیچ (یان)ێكەوە نییە .ئەو ئیتر لە شێت بوون ناترسێت .خۆی بە
شێوەیەك ژیان و ئەزموون دەكات كە گوایە ئیتر ئەو نەخۆشیە ئاسمانی و
بااڵیە كاریگەری لەسەری نییە)).
دەروونناسی ،مەیل بەشتێك دەزانێت كە سەركوت و كۆنترۆڵكراوە.
دۆڵۆز و گاتاری بۆ ئازادكردنی مەیل لەم بارە نەرێنییە ،مەیل بە گەڕانی
شەهوەت دەزانن ،كە لەپێش هەر جۆرە دووبارە ڕێكخستنەوەیەكی مەیل
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لە دەروونناسیدایە .مەیل لە ڕێگەی پێكهاتە سیاسی و ئایدۆلۆژیكەكانی وەك
خێزان و دین و خوێندنگە و پزیشكی و نەتەوە و وەرزش و راگەیاندنەكان،
سنوری دیاریكراوە .لە دیدی درەختیەوە ئەم پێكهاتانە خۆیان لەژێر
فەرمانی وتووێژی پاوانخوازی خۆیان داناوە .دۆڵۆز و گاتاری دەیانەوێت
كۆمەڵێك توانا بۆ مەیل بەدی بێنن ،بۆ ئەوەی هاوكات لەسەر ڕێڕەوو
شێوە فرەییەكان بجووڵێت و بگەڕێت ،بە دڵنیاییەوە ب ێ لەبەرچاوگرتنی ئەو
سنورانەی لەرووی كۆمەاڵیەتیەوە دیاریكراون و خوازیاری كۆنترۆڵكردنی
ئەم جوواڵنەوەیەی مەیلن .سكیزوفرنیا بەرگریكار و پارێزەری ئەمجۆرە
توانایانەیە.
دۆڵ��ۆز و گاتاری م��رۆڤ بە ئۆتۆمبێلی خولیا دەزان��ن .ئۆتۆمبێلی
خولیا لە رویەكیەوە ئاماژە بۆ ئەو ئایدیایەیە كە مەیل لە پلەیەكی پێش
پێكهاتەكانە .جەستەكان ئۆتۆمبێلی خولیان و شتەكانی وەك ئایدیا و هەست
و مەیلەكان لەناویدا و لە دەرەوەی و بەرەو ئەو و بەرەو الیەكی تری
جەستە ئۆتۆمبێلەكان لە گەڕاندان .مەیل وەك ئۆتۆمبێلە ،واتا هەردوویان
بەرهەمهێنن .بۆ نموونە ئۆتۆمبێلی تەنور گەرمی بەرهەمدێنێت ،مەیلیش
وزەی لیبیدویی بەرهەمدێنێت .ئەم ئایدیای ئۆتۆمبێلە تێڕوانینی كۆن بۆ
ئامانجەكان هەڵدەگێڕێتەوە.
ئۆتۆمبێلی خولیا پەیوەندی بە جەستەی ب ێ ئۆرگانەوە هەیە .جەستەی
ب ێ ئۆرگان لە بەرهەمی ئانتون ئارتوی نمایشنامە نوسەوە وەرگیراوە.
تێگەیشتنی جەستەی بێ ئۆرگان ئەو ئایدیایە پەسەند ناكات ،كە دەتوانرێت
تاك لەناو جەستەدا بدۆزرێتەوە ،جەستەیەك كە پێكهاتووە لەو فۆرمانەی
پەیڕەوی لەخۆیان دەك��ەن و دەپارێزن و ڕێكخراوی ناوەكین ،بەڵكو
جەستەی بێ ئۆرگان دەڵێت ئەم جەستەیە كەسەكە لەگەڵ هەبووەكانی تر
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پەیوەندی ناوخۆ و دەرەوە و كراوە و فرەالیەن و پارچە پارچەو مەرجدار
و بەرامبەری هەیە ،بە واتایەكی تر(( :ئێستا ئیتر نەمرۆڤ بوونی هەیە و
نە سروشت ،تەنها پرۆسەیەك هەیە و یەكێك لەناو ئەوەی تر بەرهەمدێنێت
و ئۆتۆمبێلەكان بە یەكەوە گرێدەدات .ئۆتۆمبێلە بەرهەمهێنەكان ،ئۆتۆمبێلە
خولیاكان ،ئۆتۆمبێلە سكیزوفرنیكەكان ،لە هەموو جۆرەكان ژیان :خود و
نەبوونی خود ،ناوەوە و دەرەوە ،ئیتر ئەم شتانە واتایەكیان نابێت.
سكیزوناسی بەدوای پاككردنەوەی سنوری دەسەاڵتە ،بەدوای پانتاییەك
كە مەیل لە ناویدا لە سنورداریەكانی دەروونناسی ئازاد بێت .پاككردنەوەی
سنوری دەسەاڵت پانتاییەكی دەروونی و ماددیە كە جەستەی ب ێ ئۆرگان
داگیری ك��ردووە .پاككردنەوەی سنوری دەس��ەاڵت بە دانانی سنوری
دەسەاڵت و دووبارە دانانی سنوری دەسەاڵت (واتا كاركردن بۆ گشتیگری،
بۆ كۆنترۆڵكردن) پێچەوانەیە ،ئەم دوانەی كۆتایی لە ڕێگەی ئۆرگانەكانی
وەك ئایين و خێزان و خوێندنگە هەوڵدەدەن جێبەجێ بكرێن .لە دیدی
دۆڵۆز و گاتاری ،دووبارە دیاریكردنی سنوری دەسەاڵت واتا كاركردن بۆ
كۆنترۆڵكردن و سنورداری مەیل بە مەبەستی سەركوتكردنی مەیل ،بەاڵم
مەیل سنورەكەی پاككراوەتەوە ،پارچە پارچەیە و فرەالیەن و كۆنترۆڵ
نەكراوە .لەم پانتاییەدا سنورەكان رەوانن و خودەكان ئاڵۆزكراون و مەیل
لەسەر فرە ڕێڕەوەكان دەجووڵێت و دەگەڕێت.
كارایی لە لێكۆڵینەوەی ئاینیدا
لەگەڵ ئەوەی لێكۆڵەرە ئاینییەكان هێشتا كەمێك لە ئایدیاكانی دۆڵۆز
و گاتاریان بەكارهێناوە ،بەاڵم بەرهەمی دۆڵۆز و گاتاری ،كارایی گرنگی بۆ
لێكۆڵینەوەی ئايینی هەیە .ئاینە سوننەتیيەكان جۆرێك سیستمی درەختین،
15

ئاشنابوون بە جیل دۆلۆز

پێداگری لەسەر بنەماكان دەكەنەوە ،بڕوایان بە بنەماكانی سەروكات و شوێن
هەیە ،گەڕانی مەیل سەركوتدەكەن و ئامانجە مرۆڤایەتیيەكان بە سەرنجدانە
نەمری یان فۆرمە ئاڵۆزەكانی تر هەڵدەهێنجن.
بە شێوەیەكی ئاسایی ئەوەی پێویستە بشێوێنرێت جیهانی دەروونی
تاكە ،رۆژئاواییەكان دەخوازن بەپێی باوەڕ لە ئایين تێبگەن .ئەمە نیشانی
دەدات كە ئایدیای رۆژئاوا بۆ ئایين ئایدیایەكی درەختیە ،كە خود یان روح
بە ناوەندی ئامانج دەزانێت .سكیزوناسی پێچەوانەی ئەمجۆرە دیدەیە،
سەرجەمی ئەم گریمانانە دەخاتە چاڵەوە و پشتیوانە ئایدۆلۆژی و جۆرەكانی
تری ئەوان لێكدەداتەوە.
لەدیدی دۆڵۆز و گاتاریەوە ،خود ناوچەییە كە ئۆتۆمبێلەكان بەیەك
دەگەن و لەگەڵ یەكتر كار دەكەن و پەیوەندی ناجێگیر و پتەو درووست
دەكەن و ب��ەردەوام لە جووڵەدایە و رەوان��ە .هیچ هەبوویەكی تاكێتی
دۆزراوە یان بنچینەیی نییە كە ناخی روحی تاك بێت ،تەنها پارچەكان
بوونیان هەیە .سكیزوفرنیا وەرگیراوێكە بۆ ئەمجۆرە بوونە لەم جیهانەدا.
بەپێی پەیوەندیيەكانیان و كاركردنە ناوخۆییەكان لە ئامانجە مرۆڤایەتیيەكان
تێدەگەن.
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زەمەن لەدژی حەقیقەت
لە عەرەبییەوە :عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
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پرسیاركردن لە راستی «حەقیقەت» پرسیاری راستەقینەیە لە فەلسەفەدا،
بۆیە بە شێوەیەكی راستەقینەیش دەهێنرێتە ئاراوە ،ئەگەر پەیوەستی بكەین بە
زەمەنەوە و لە هەموو رووەكانییەوە تاووتوێی بكەین و بەدوای پارادۆكسەكەیدا
بگەڕێین ،واتا پرسیاركردن لە هەڵە و توێكاریكردنی لەسەر توێكارگەی مێژوو و
زەمەن ،بەاڵم توێكاریی پرسیار لەراستی لەسەر مەحەكی زەمەن ،خودی پرسەكە
دەخاتە قەیرانەوە و دەیكاتە تەڵزگەیەك دەرچەمان نابێت لێی .ئیدی چۆن
دۆلۆز چارەسەرێك بۆ كێشەی راستی دەدۆزێتەوە ،كاتێك پەنا بۆ چەمكەكانی
«الیبنتز» دەبات لەبارەی «مومكین» و هاوڕەگەزنەبوون «الالمتجانس» و
جیاوازنەبوون «الالتمایز»وە و بە چەكوشی نیتچەیی تێكیدەشكێنێت.
ئەگەر پەند لە مێژووی فیكری وەربگرین ،بێگومان تێبینی دەكەین
كە زەمەن هەمیشە و ب��ەردەوام سەرچاوەی كێشەی وێناكردنی راستی
بووە..ئەوەیشی راستی دەخاتە كێشەوە ،خودی راستی نییە كە بە درێژایی
سەردەمەكان فرەجۆر بووە و هاوكات ناوەڕۆكی ئەزموونگەریی سادەیش
نییە ،بەڵكو فۆرم یان خودی هێزی زەمەنە .هەر لە دێر زەمانەوە ئەم
كێشەیە لە تەڵزگەی فۆرمەكانی ئایندەی داكەوتەییەوە تەقیوەتەوە .ئەگەر
ئەوە راست بێت كە رەنگە سبەینێ جەنگێكی دەریایی رووبدات ،ئیدی
چۆن بتوانین خۆمان لەم دوو دەرەنجامە رزگار بكەین :یان لە مومكینەوە
ئەستەم بەرهەم بێت ( ،چونكە ئەگەر مەعریفە رووبدات ،بێگومان دەبێت
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روون��ەدات) ،یان دەبێت راب��وردوو پێویست نەبێت( ،چونكە دەشێت
جەنگەكە روونەدات).
كارێكی ئاسانە گەر بمانەوێت چارەسەرێكی دیالێكتیكی ئەم پرسە بكەین:
ئەگەر النیكەمی قورسی و گرانیی بیركردنەوە لە پەیوەندیی راستەوخۆی
نێوان راستی فۆرمی زەمەن روون نەكەینەوە ،ئیدی دەكەوینە پێگەی
تاوانباری بەوەی راستیمان دوور لە هەبووەكان داناوە ،واتە خستوومانەتە
ئەبەدەوە ،یان ئەوەی لە ئەبەد دەچێت .دەبێت چاوەڕوانی «الیبنتز» بكەین
تاكو ئەم پرسە كارامەترین و هاوكات نامۆترین و پێچاوپێچترین چارەسەری
بۆ دەدۆزرێتەوە.
الیبنتز باس لەوە دەكات كە جەنگە دەریاییەكە رەنگە رووبدات یان
روون��ەدات ،بەاڵم خۆ ئەمە لە یەك دنیادا روون��ادات ،واتا دەشێت لە
جیهانێكدا رووبدات و لە جیهانێكی تردا روونەدات ،ئەم دوو جیهانەیش دوو
جیهانی مومكینن ،بەاڵم پێكنەگونجاون ،بۆیە دەبێت وێناكردنێكی جوان بۆ
هاوڕەگەزنەبوون (جیاواز لە پارادۆكس) بخوڵقێنین ،بۆ ئەوەی چارەسەری
ئەو كێشە و تەڵزگەیە بكەین كە راستی رزگار دەكات.
ئەوەی بەپێی ئەم مانایە مومكینی لێ بەرهەمدێت هاوشێوەنەبووە
نەك ئەستەم ،دەكرێت رابوردوویش راستی بێت ،بێئەوەی وەك پێویستی
ببێتە راستی ،بەاڵم ئەوكات وێناكردنی راستی لەبری ئەوەی چارەسەرێك
بدۆزێتەوە دەگات بە ئارامییەكی كاتی .دیارە شتێك نییە رێگرمان بێت
لەوەی بیسەلمێنین هاوشێوەنەبووەكان سەر بە هەمان گەردوونن .بۆ
نموونە «فانگ» نهێنییەكی پاراستووە ،دواتر نەناسراوێك لە دەرگای دەدات،
دەشێت فانگ ئەو بكوژێت یان ئەو فانگ بكوژێت ،دەشكرێت هەردووكیان
لەو مەترسییە رزگاریان بێت یان هەردووكیان تیابچن...هتد .دەكرێت تۆ
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بگەیت بە من ،بەاڵم لە یەكێك لە « مومكین»كانی رابوردوودا رەنگە دوژمنی
من بووبیت و لە جیهانێكی تریشدا هاوڕێم بیت .ئەمە وەاڵمی بێرگسە بۆ
الیبنتز .هێڵی راست وەك هێزێك لە زەمەن و وەك سووڕمێن «متاهە»ێك
لە زەمەندا ،هاوكات هێڵێكە هێڵی تری لێدەبێتەوە ،دواتریش هێڵەكانی
تر كە لەو هێڵە راستە كەوتوونەتەوە بە جۆرەها فۆرمی هاوڕەگەزنەبووی
ئامادەدا گوزەر دەكەن و دەگەڕێنەوە بۆ فۆرمەكانی رابوردوو ،كە وەك
پێویستی وەك هێڵە راستە سەرەكییەكە راست نین.
پێگەیەكی تر بۆ گێڕانەوە دێتەئاراوە ،واتا ئیدی گێڕانەوە لەوە دەكەوێت
گێڕانەوەیەكی راست و درووست بێت ،بەو مانایەی خواستی راستی و
درووستیی هەبێت لەوەی لەڕووی چییەتیەوە درۆزن بێت ،پرسەكە هەرگیز
پەیوەند نییە ب��ەوەی هەر یەكە و خاوەنی راستی و حەقیقەتی خۆی
بێت ،بەڵكو فرەییەكی پەیوەند بێت بە ناوەڕۆكەوە .ئەوە توانای هەڵەیە
كە شێوەی راستی و هەق دەشێوێنێت و جێی دەگرێتەوە ،بەو هۆیەی
هاوكاتبوونی فۆرمە هاوڕەگەزنەبووەكان لە ئێستاوە دەهێنێتە مەیدان ،یان
لەگەڵ فۆرمگەلێكی ئێستادا دەژی كە وەك پێویستی راستی و حەقیقەت
نین.
لە ئێستا بەدواوە وەسفی بەرجەستەیی دەگاتە جیاوازنەبوونی شتە
واقیعی و خەیاڵیيەكان ،بەاڵم ئەو گێڕانەوە درۆیینانەی لەگەڵیدا دەگونجێت،
هەنگاوێك بۆ پێشەوە دەنێت و لە ئێستادا جیاوازی ئەوتۆ دێننە مەیدان
راڤە ناكرێن و جێگرەوەی ئەوتۆش دەخەنە نێو رابوردووەوە كە ناتوانرێت
لەنێوان راستی و ناڕاستی «حەق و ناحەقدا» یەكال بكرێنەوە.
مرۆڤی راست و درووس��ت مرد و هەموو نموونەیەك لە راستی و
حەقیقەت لە پێناوی سوودی گێڕانەوەیەكی نوێدا سەرهەڵدەدات .ئێمە
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لەم ب��وارەدا قسەمان لە یەكەم نووسەر نەكردووە ،نیتچە لەژێر ناوی
ویستی هێزدا توانای هەڵەكردنی كۆكردوەتەوە بۆ فۆرمی راستی و حەق
چارەسەرێكی بۆ قەیرانی راستی دۆزییەوە ،كاتێك ویستی بۆ یەكجاری و
تا ئەبەد دەستنیشانی بكات ،بەاڵم بە شێوەكی پێچەوانەی الیبنتز ،ئەویش
لە پێناوی سوودی هەڵەدا و لەژێر ناوی توانای هێزی كردەیی ئەفرێنەردا».

سەرچاوە :
 -رۆژنامەی «المنارات» ،ژمارە « ،»2724رۆژی چوارشەمە 13ی شوباتی 2013
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دۆلۆز ،فەیلەسوفی جیاوازەکان
ئا :سەالح سەعید ئەمین
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لە مانگی نۆڤەمبەری ()1995دا ،جیل دۆڵۆز لە پەنجەرەی باڵەخانەكەیەوە
لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا خ��ۆی هەڵدایە خ���وارەوە ب��ەوەش بۆ
هەتاهەتایە الپەرەی یەكێك لە فەیلەسوفە هاوچەرخە فەرەنسیيەكان داخرا،
خۆكوشتنیشی دانانی سنورێك بوو بۆ كۆتایهاتنی ئەو ئازارەی كە تەواو
شەكەتی كردبوو ،بەجۆرێك رۆژانی كۆتایی ژیانی بە ئەستەم هەناسەی بۆ
دەدرا.
ئەو الواندنانەی كە بیرمەند و فەیلەسوفە فەرەنسی و جیهانیيەكان بۆ
مەرگی (دۆڵۆز)یان كرد ،دەرخەری پێگەی گرنگی ئەم فەیلەسوفەیە لە
فەلسەفەدا ،پێش ئەمانیش میشێل فۆكۆی هاوڕێی لە پێشەكی دوا كتێبیدا
دانی بە پێگەی دۆڵۆزدا ناوە ،هەروەك فلیكس گاتاری  ،شرۆڤەكاری دەروونی
لەكتێبی «بەگژاچوونەوەی ئۆدیب»دا لەساڵی ( )1972دەڵێت:سەدەی بیست
و یەكەم سەدەی دۆڵۆز دەبێت .ئەم كتێبە دوای سێ رۆژ لە چاپكرانی
لە بازاردا نەما.
جیل دۆڵ��ۆز لەساڵی ( )1925لەدایكبووە و لە زانكۆی سۆربۆن
فەلسەفەی خوێندووە ،یەكەم كتێبی ( ئەزموون و زاتیەت :وتارێك
دەربارەی تیۆری هیۆم لە سروشتی مرۆڤدا) لە ساڵی ( )1953نوسی،
شەیداییەكی زۆری بۆ فەلسەفە دەربڕی و وایلێكرد روو بكاتە توێژینەوە
لە سەرجەم كایە زانستیيەكاندا ،دۆڵۆز لە گفتوگۆیەكیدا لەگەڵ (كلێر
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بارنیە ) باس لەوە دەكات ،لەوەدا بەخت یاوەری بووە كە مامۆستایەكی
زووی ناسیوە هەر بە ئەدیبە گەورەكانی وەك( :ئەندریە جید ،ئەناتۆل
فرانس ،شارل بۆدلێر)ی ناساندووە ،كە ئەمەش وایكردووە ئەدەب لەوانە
فەلسەفیيەكانیدا بایەخێگی گەورەی پێبدرێت ،لە راستیدا ئەوەی دۆڵۆز
جیادەكاتەوە لە هاوڕێكانی تری لێكۆڵینەوەو توێژینەوەیەتی لە كێڵگە و
كایە جیاجیا مەعریفیيەكاندا ،لە تەنیشت ئەدەب و زمانەوانی و ئابووریدا
دۆڵۆز گرنگیدا بە شیكاری فەلسەفی ،سینەما ،ماتماتیك ،ژینگە ،لە كاتی
باسكردن لە سینەما و ژینگە و پەیوەندی نێوانیان دەبێت بگەڕێینەوە بۆ
ئەو پەیوەندییەی دۆڵۆز بە فەلسەفەی ژیان یان بە «ژیان» ناویبردووە،
كە هنری برگسۆن فەیلەسوفی فەرەنسی سیمبووڵەكەی بووە ،هەروەها
ئەو چۆنێتیەی كە دۆڵۆز باسیكردووە سەبارەت بە ژیان و جیهانی سروشتی
و چۆنێتی قوڵبوونەوەی فەلسەفی تیایاندا ،بەبێ هیچ گومانێك كاریگەری
برگسۆن بەروونی بەسەر بۆچوونەكانی دۆڵۆزەوە دیارە ،كە پێیوایە ئێمە
بەشێكین لە ژینگەی دەوربەرمان و دەتوانین لەم ژینگەیە تێبگەین،
بێئەوەی سەیری گشتێتی و دینامیتیيەكانی بكەین ،لە هەمانكاتدا دۆڵۆز
پێداگری لەسەر ئەوە دەكات كە ئەم سیستەمە ئاڵۆزە كە لەناو خۆیدا و
لەنێوان رەگەزەكانیدا پەیوەندی ئاڵۆز هەیە ،هەردوو رەگەزی جیاوازی
و تاكگەرایش لەخۆ دەگرێت ،كە ئەم مەسەلەیە پاڵی پێوە ناوە بیر لە
زنجیرە گۆڕانكارییەكی بەردەوام بكاتەوە.
ئەوەی ئاشكرایە دۆڵۆز داوای ستایلێكی نوێی كردووە لە مومارەسەكردنی
فەلسەفەدا و دابڕانێكی دروستكردووە لەگەڵ مومارەسەكردنی تەقلیدی
فەلسەفەدا  ،ئەمە ئەو پنتەیە وامان لێدەكات تێگەیشتن و دەرككردنمان
فراوانتر بكەین ،لەبەر ئەوەی فەلسەفەی دۆڵۆز بەگشتی هەوڵێكە بۆ
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كردنەوەی فەلەسەفە ،هەوڵێكە بۆ درووستكردنی خەرقی فەلسەفی
بە جۆرێك چوارچێوە كالسیكیيەكانی بیركردنەوە تێپەڕێنێت ،بەوەش
بیركردنەوە دەبێتە هەوڵی بردنەوەی نوێ و ناتەقلیدی .ئەم مەسەلەیەش
پەیوەندییەكی گرنگی بەو بابەتەوە هەیە كە ئێستا پێیدەڵێن فەلەسەفەی
دۆڵۆز-كە شوێنكەوتوەكانی پابەندییان بەو زاراوانەوە هەیە ،كە دۆڵۆز
دایهێناون بۆ بیركردنەوە بە جۆرێكی جیاواز ،ئەمەش كێشەیەكی
بەردەوامە كەرووبەڕووی خوێنەری فەلسەفە لە ئەوروپا دەبێتەوە ،بە
جۆرێك زاراوەكانی مەدلولی دیاریكراوی خۆیان هەیە و زمان رووبەڕووی
بەرهەمهێنانی وشەی نوێ دەكاتەوە ،وەك ئەوەی الی دۆڵۆز هەستی
پێدەكەین لە زاراوەكانی وەك« :جەستە بەبێ ئەندام» و «كەرەستەكانی
خواست» و «ریزۆم» ...هتد .لەبەرئەوەیە دەستگرتن بە زمانی دۆڵۆزیەوە
گرنگە ،بۆ تێگەیشتن لە فەلسەفەكەی و قوڵبوونەوە تێیدا.
ئ��ەوەی دۆڵ��ۆز دەكاتە فەیلەسوفێكی راستەقینە ئەوەیە لە كۆی
بەرهەمەكانیدا هەوڵیداوە چەمكی فەلسەفی بەرهەمبهێنیت و كاتێك
باس لە هەندێك مەسەلە دەكات پەیوەندییان بە بابەتەكانی فەلسەفەی
كالسیكەوە نییە ،وەك ئەدەب وسینەما ..دۆڵۆز تەركیزی خستووەتە سەر
هەندێك چەمك وەك :ئاماژە و جووڵە و كات ،لە رێكخستنی ژیاندا
بەتوانا بوو رێگەیەكی گرتەبەر كەسانی تر لەسەری رۆيشتن ،سەرقاڵی
گەشەپێدانی ئەو كەرەستانە بوو كە لە زانستە مرۆڤایەتیيەكاندا پسپۆران
بەكاريیان دەهێنن ،زیاتر لەوەش بە سەربەخۆیی لە رەسەنایەتی لە
شرۆڤەی فەلەسەفیدا جیا دەكرێتەوە.
ئەم سەربەخۆییەش لە رێگە كالسیكیيەكان لە مومارەسەكردنی
فەلسەفەدا وایكرد زۆرێ��ك لەوانەی لە فەلسەفەدا پسپۆڕن .دۆڵۆز
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بەفەیلەسوفی جیاوازییەكان دابنێن ،لەراستیدا الی دۆڵ��ۆز بیرۆكەی
جیاوازی بیرۆكەیەكی سەنتراڵیە لە سەرەتاوە تا كۆتایی ،ئەمەش بووەتە
ناونیشانی گەورەترين كتێبی »»جیاوازی و دووب��ارە بوونەوە» ئەم
چەمكەش لە جەوهەردا ئاماژەیە بۆ ئەو میتۆدە جیاوازەی كە دۆڵۆز لە
مەمارەسەكردنی فەلسەفیدا گرتویەتیە بەر ،ئەگەر ئێمە ورد بینەوە لە
كالسیكی فەلسەفەی باوەرپێكراو لە سەرهەڵدانیەوە لە سەردەمی یۆنانی
كۆنەوە هەتا ئەمڕۆ ،وەك ئەوەی دۆڵۆز پێیوایە دەبینین فیكر لە جیهاندا
بەهۆی چەمكەكانی وەك :یەكێتی ،شوناس ،لێكچون ،پێوەر ....هتد.
كاردەكات ،بەاڵم دۆڵۆز لەگەڵ ئەوەی دان بەوەدا دەنێت ،كە تەقلیدی
فەلسەفەی كۆن كەڵكی هەیە ،بەاڵم پێداگری دەكات لەوەی ئەم تەقلیدە
كە سودی مەعریفی و ئیدراكیمان پێدەبەخشێت ،بەاڵم سنورێك بۆ توانا
فەلسەفیيەكانمان دادەنێت ،ئەم چەمكە تەقلیدیانە كۆسپ لەبەردەم
داهێنان و نوێكردنەوەدا دروستدەكەن ،ه��ەروەك چۆن رێگر دەبن
لەگەشەكردنی شتە نوێیەكان ،چونكە تەركیزیان لەسەر چەند شتێكی
دیاریكراوە وەك ( یەكێتی و لێكچوون و دوباربوونەوە)كە لەراستیدا
بناغەی بیداگۆجی درووستدەكەن لە پرۆگرامە فێركارییەكاندا ،بەاڵم
ئەو مەترسیەی دۆڵۆز هۆشداریداوە لە بارەیەوە ئەوەیە :ئەم تەقلیدە
لە فەلسەفەدا پاڵ بەمرۆڤەوە دەنێت بۆ تەبەنیكردنی میتۆدێك لەبیر
كردنەوەدا ،بەاڵم میتۆدگەلێكی تر هەڵدەوەشێنێتەوە كە لەسەر جیاوازی
درووستبوون ،كە گرنگیەكی گەورەی هەیە ،چونكە دۆڵۆز پێیوایە جیهان
بە پلەی یەك لە رووداوی تاكگەرایی پێكدێت ،لەم جۆرە بیركردنەوەدا
بابەتی لێكۆڵێنەوە و نوسین لە فەلسەفەدا بریتیە لە هەوڵی گۆڕینی خود،
دۆڵۆز پێیوایە شوناسی خود دەكەوێتە ژێر میكرۆسكۆبی لێپرسینەوەوە،
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فیكر بەردەوام دەگۆڕێت و لەنێوان دوو زەمەنی جیاوازدا ئیشكالی نو 
ێ
سەرهەڵدەدات ،هیچ لەوە خراپتر نییە لە دیدی دۆڵۆزدا مرۆڤ لەم
ئیشكالیەتانە هەڵبێت و بۆچوونی دووبارەبووەوە بجووێتەوە.

سەرچاوە:
www.kuwaitmag.com
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پرسیاری فەلسەفەی جیل دۆلۆز
نوسينى :امل عبید
لە عەرەبییەوە :شەماڵ محەمەد
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جیل دۆلۆز پێشەكی كتێبە بایەخدارەكەی «فەلسەفە چیە» بەڕاستیەك
دەكاتەوە كە پێیگەیشتووە (كەواتە ئەمە پرسیارەكەیە) وەك ئەوەی ئەوە
تاكە پرسیار بێت ،كە هەر دەبێت بكرێت ،یان ئەو تاكە پرسیارەیە كە
شایانی تێڕامان و هەوڵدان بێت بۆ وەاڵمدانەوە ..ئەمەش هانیداوە تا ئەو
پرسیار بكات (ئەو شتە چی بووە كە بە درێژایی ژیانم پێی هەستاوم).
ئەم پرسیارەش كاتێك دێت كە (هەست بە ساتەوەختێكی شادمانی دەكەین
لەنێوان ژیان و مردندا) ..كە ئێمە (ناتوانین ئەو پرسیارە بكەین كە فەلسەفە
چیە؟) تەنها دواتر نەبێت لەكاتی پیریی و بەسەرچووندا و كاتێك كە شەو
پەردەی بەسەر ئێواری ژیاندا داوەتەوە و تێیدا جەخت لە وردەكاریكردنی
پێویست دەكاتەوە ،هەروەها ئەوەی وەربگرین و كاری پێبكەین زیاتر
لەوەی تەنها پێیدا گوزەر بكەین.
ئەو حاڵەتی سەرسامی و نامۆبوونە كە دەوری دەستەواژەكەی گرتووە،
بەسە بۆ ئەوەی هەستمان بەوە پێبكات ،كە دۆلۆز سروشی ئەوە بە ئێمە
و هەم بە خۆشی دەدات ،كە ئەو دواجار گەیشتوەتە پرسیارە جەوهەریی
و بنچینەییەكە ..ك��ەوا گریمانە دەكرێت نمایشی س��ەرەت��ای هەموو
بیركردنەوەیەك بكات ،یان هەموو پرۆژەیەكی فەلسەفی ،ئەمە لە كاتێكدا
الی دۆلۆز نمایشی كۆتایی رێگاكە دەكات ،یان ئەو ڕاستیە بەرجەستیە كەوا
دوای هەوڵ و كۆششێكی زۆر پێیگەیشتووە ،پاشان دەیبینین وەاڵمێكی
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نموونەیی دادەنێت ،كە بەهاكەی كەمتر نییە لە خودی پرسیارەكە ..ئەویش
ئەوەیە كە ئەفراندنێكە بۆ چەمكەكان و ئەو وەاڵمەیە كە پێشتر نەمان بوو،
هەروەها لە هەمانكاتدا ئەو وەاڵمەیە كە نەگۆڕاوە( .فەلسەفە بریتیە لە
هونەری هێنانەبوون و ئەفراندن و درووستكردنی چەمكەكان).
جیل دۆڵۆز پێیوایە ( كاتی ئەوە هاتووە بپرسین فەلسەفە بە كوێ
گەیشتوە) ،ئەمەش پرسیارێكی پێویستە كە سەرچاوە دەگرێت لە شۆكی
دۆزینەوە و خستنەڕوو بۆ دەركەوتن .یان بریتیە لە ئەنجامێكی حەتمی بۆ
شۆكی ئاگایی و ئاشكرابوون و دەركەوتنی ڕاستیەك كە پێشتر الی نوسەرو
فەیلەسوف شاراوە بووە .هەتا ئەگەر هەموو ئەو كاتەی بەسەر بردبێت
و بەناو بوارو كرۆكی فكردا رۆچووبێتە خوارەوە .گەڕابێت بەدوای ڕاستی
شتەكاندا .لە كۆتاییدا ساختەیی هەموو ئەو بەهاو چەمەكە ڕەهایانەی
بۆ دەركەوت و سیفەتی جێگیریی و دڵنیایی وەرگرت و ئەوەی ڕاگەیاند
كە پێیگەیشتبوو ،بۆ ئەوەی فەلسەفە ببێتە خاوەن میتۆدێكی جیاواز ،كە
كەرەستە و میكانیزمی جیاوازی هەبێت لەوەی پێشتر هەیبوو .بۆ ئەوەی
پێمانبڵێت ئەمڕۆ فەلسەفە خاوەن رێسایەكی جێگیر نییە ،بەڵكو بریتیە لە
ڕەفتار ،رەفتارێك هەوڵدەدات دۆزینەوە و درووستكردنی ئەو چەمكانەی
كە بە رۆڵی خۆیان دەتوانن ڕستێك ،یان چنراوێكی دەوڵەمەند بونیاد بنێن
لە پەیوەستیيەكان لەنێوان بەرینییەكان یان پانتاییەكاندا).
دۆلۆز پێیوایە فەلسەفە ( نە تێڕامان و نە بیركردنەوە و نە لەسەر
ڕۆیشتنە) بەڵكو ئەو لە شێوەی ئەفراندنی چەمكە تایبەتیيەكانیدایە)،
هەروەك چۆن (بیركردنەوە نییە ،چونكە هیچ كەسێك پێویستی بە فەلسەفە
نییە بۆ بیركردنەوە لە هەر شتێك).ئەوەش لەبەرئەوەی ئێمە پێمانوایە (ئێمە
زۆر شت دەدەین بە فەلسەفە كاتێك دەیكەینە هونەرێك بۆ بیركردنەوە،
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بەاڵم ئێمە دایدەماڵین لە هەموو شتێك) ،هەروەها بە یەكگەیشتن یان
پەیوەندیداریەك نییە ،ئەویش لەبەر ئەوەی فەلسەفە (هیچ پەناگەیەكی
كۆتایی لەو پەیوەندیداریەدا نادۆزێتەوە ،كەوا بەهێز كارناكات لە بواری
ڕاوبۆچونەكاندا ،ئەویش لەپێناو درووستكردنی كۆدەنگیەك نەك لەپێناو
درووستكردنی چەمكێكدا) .ئەمەش وامان لێدەكات كە بڵێین فەلسەفە (
تێڕانامێنێت و بیرناكاتەوە و پەیوەندیداریەك درووست ناكات) .هەتا ئەگەر
لە الیەكی ترەوە دەتوانێت چەمكەكان دابهێنێت بۆ ئەم كارو هەڵچوونانە ،بە
تایبەتی كە تێڕامان و بیركردنەوە و بە یەكگەیشتن (پەیوەندیداریی)( ،بوارە
مەعریفیەكان) پێكناهێنن ،بەڵكو ئامرازگەلێكن بۆ دامەزراندنی هەمەكیيەكان
لەناو تێكڕای بوارەكاندا).
بۆیە دەبینین دۆلۆز هەوڵدەدات باز بەفەلسەفە بدات بەسەر ئەو
وەهمانەدا ،كەوا پێشتر گوزارشتی لێكردون ..بۆئەوەی بەرێگەیەكی تریاندا
بەرێت ..بەگریمانەی كەوتنی ئەو هەمەكیانە ،كەوا راڤەی هیچ شتێك
ناكەن ..بەڵكو ئەوە پێویستە مایەی ڕاڤەكردن بێت ..بۆیە دەبێت فەلسەفە
بێت وەك ئەوەی گرامەرێكی نوێ و بێهاوتابێت ،ئەویش لەبەرئەوەی
ئەفراندنی چەمك ئەفراندنێكی فەلسەفی پوخت هی ئەوەو مەعریفە
دیاری دەكات لەرێگەی پێناسەیەكی یەكالیی كەرەوە بۆ فەلسەفە( ..بریتیە
لەمەعریفە لەرێگەی چەمكەكانەوە ..و لەنێوان مەعریفەدا لەرێگەی
بونیادنانی چەمكەكانەوە .لەناو ئەزمونی مومكیندا یان پەیگیرییدا) .دۆلۆز
نەزعەی بونیادیی وەردەگرێت ،كە دەخوازێت( ..دەبێت هەموو ئەفراندنێكی
بونیادنەرانە لەسەر پانتاییەك بونیاد بنرێت ،كەوا بوونێكی سەربەخۆی پێ
ببەخشێت).
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ئەفراندنی چەمكەكان بەالنی كەمەوە بریتیە لە هەستان بەكردنی
شتێك ..لێرەوە (مەسەلەی بەكارهێنانی فەلسەفە یان شیاوێتی) ،گۆڕا.
سەبارەت بە چەمكیش ئەوا بۆ یەكەمجار بەكارهێنانی چەمكێك ئەركێكی
قورسە ،زەحمەت و گرنگەو تایبەتمەندی خۆی هەیە .ئەم بۆ یەكەمجار
بەكارهێنانەش لە روانگەی دۆلۆزەوە پێویستی بە (زەوقێكی فەلسەفەی
پوخت هەیە .بەتوندی یان ئاماژەدان لەناو فەلسەفەدا زمانێك بۆ فەلسەفە
پێكدەهێنێت ،نەك تەنها فەرهەنگێك بێت لە زاراوەكان ،بەڵكو سیاقێكە
بااڵ دەبێت بۆ ئاستێكی بەرز ،یان بۆ ستاتیكایەكی نایاب) ئەمەش ئەوە
بۆ چەمكەكان فەراهەم دەكات كە (توشی لەناوچوون) نەبن ...سەرەڕای
ئەوەی (مێژوونوس و ئیمزاكەرو ناولێنەرە هەروەك چۆن رێگیری ناكات
لەوەی كە چەمكەكان لەالیەكی ترەوە ملكەچ دەبن بۆ پێویستیەكانی نوێ
بوونەوە و بژاردن و گواستنەوە كە مێژوویی دەداتە فەلسەفە ،بەاڵم ئەگەر
چەمكەكان لەگۆڕان ناوەستن ،ئایا كام دانەیان بۆ فەلسەفە دەمێنێتەوە،
هەروەك چۆن پرسیار دەكات( ..بۆچی دەبێت چەمكەكان بئافرێنرێن و
هەمیشە چەمكی نوێ و لەسایەی چ پێویستیەكدا و بۆچی بەكارهێنانێك؟)،
هەروەك چۆن تێبینییەكی دۆلۆز هەیە لەسەر فەیلەسوفەكان كە ئەوان (وەك
پێویست بایەخیان نەداوە بەسروشتی چەمك وەك روداو یان دۆزراوەیەكی
فەلسەفی) .لەسەر ئەوەی كە ئەوان پێیان باش بووە (وەك مەعریفەیەك
سەیری بكەن یان پێدراوە ،ئەوا لەرێگەی ئەو توانایانەوە ڕاڤەیان دەكرد كە
توانای پێكهێنانیان هەبوو ئەبستراكت و گشتاندن) .هەروەك چۆن ئەم دوو
مەسەلەیە (ئەفراندن و خستنەڕووی خودیی هاوڕێك و گونجاون) .ئەوەش كە
ئەفراندن بێت وەك پێویست تایبەتمەندی ئەفراندنی هەیە ..هەروەك چۆن
كاتێك چەمك ئەفراندنێكی ئازاد بەدیدێنێت ،ئەوا ئیمكانییەتی خستنەڕووی
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(خۆی لەخۆیدا بە ڕێگەیەكی سەربەخۆ و پێویست بۆ بەدیدێت) .الی دۆلۆز
ئەوەی زیاتر خودی بێت ئەوا زیاتر بابەتی دەبێت ..هەروەك چۆن لەو
فەیلەسوفانەی وەرگرتوە ،كەوا كاریان لەسەر فراوانكردنی فەلسەفە كردوە
فراوانكردنی ناسنوردار هەتا خەریكبوو بۆ زانست و هونەرەكان جووڵە
سەربەخۆكەیان نەهێڵیتەوە) ،بەتایبەتی شوێن كانت و بەتایبەتی شیلینگ
و هیگڵ كەوتن ئەوانەی (بە دەروی ئینیسكلۆپیدایەكدا دەگەڕان هەمەگیر
بێت بۆ چەمكەكان .رێگە بە ئەفراندنی چەمك بدات لەسەر خودییەكی
پوخت لەبری ئەوەی بۆ خۆی ئەركێكی زیاتر سوك و خاكیانە دیاری بكات).
كە دۆلۆز بە (بیداگۆژیای چەمك)ی دەبینێت فێركردن و پەروەردە كە
ئەركی ئەوەیە (مەرجەكانی ئەفراندن وەك فاكتەرە بۆ ساتەكان بە بێهاوتایی
دەمێنێتەوە) ،شیكار بكات.
سێ ناوچە یان سەردەم بۆ چەمك هەیە (ئینسكلۆپیدیا -بیداگۆژیا)،
درووستكردنی پیشەیی بازرگانی لە رێگەی دەستبەسەراگرتنە زانیاریيەكان
و بازاڕكردنە بازرگانییەكان و هونەری نەخشەسازی و پروپاگەندەوە .دۆلۆز
پێیوایە قۆناغی یەكەم یان ( ماوەی دووەم بە تەنها لە توانایدایە نەهێڵێت لە
لوتكەكانی یەكەمەوە بكەوینە ناو ئەو كارەساتە رەهایەی ماوەی سێیەمەوە،
كارەساتێكی ڕەها بە نيسبەت فكرەوە).
سەرەتا دەبینین دۆلۆز جیاوازی دەكات لەنێوان داناو فەیلەسوفدا كە (
گریكەكان بوون جەختیان لە مردنی دانا كردەوە و لەبریدا فەیلەسوفەكانیان
دانا .دۆستانی دانایی كە بەداوی داناییدا دەگەڕێن ،بەاڵم بێئەوەی ببنە
خاوەنی بە شێوەیەكی رەهایی) .هەروەك چۆن پێیوایە لەنێوان فەیلەسوفدا
تەنها جیاوازیەك لە پلەدا هەبێت ،بەڵكو لەوانەیە ئەو شێخە دانایەی
لە خۆرهەاڵتەوە دێت ،لە رێگەی وێنەوە بیر بكاتەوە ،ئەمە لەكاتێكدا
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فەیلەسوف چەمكەكە دادەهێنێت و بیری لێدەكاتەوە تێی ڕادەمێنێت،
بۆیە فەیلەسوف دۆستی چەمكە ،بەڵكو ئەوە دەتوانێت بیشوبهێنێت بەو
كەسێتیەی كە بەشداری دەكات لە دیاریكردنی چەمكدا.
دۆستی چەمكیش (مانای كەسێكی دەرەكی ناگەیەنێت ،نموونەیەك
یان بارێكی ئەزمونی ،بەڵكو مانای ئامادەگی دەگەیەنێت لەناو فكردا..
مەرجێك بۆ ئیمكانییەتی خودی فكر .و گوتەیەكی زیندوو ژیانێكی بااڵییە).
هەروەك چۆن دۆست پەیوەندیيەكەی لەگەڵ ئەوی تردا تێپەڕاندوە بەرەو
پەیوەنديیەك لەگەڵ هەمەكی و بابەتیی و لەگەڵ ماهیەتدا) ،لێرەدا دەبینین
دۆلۆز پرسیارێك دەكات لەوپەڕی گرنگیدایە (مانای دۆست یان یاوەر
چیيە ،كاتێك دەبێتە كەسێتیەكی چەمكی یان مەرجێك بۆ مومارەسەكردنی
فكر) .ئەمە مانای ئەوە دەگەیەنێت دۆست هەتا لە فكریشدا پەیوەندیيەكی
ئۆرگانی لەگەڵ ئەوی تردا درووستدەكات ،كە ئێمە پێمانوابوو دابڕاوە لە
فیكری پوخت).
هەروەك چۆن دۆستایەتی (وریاییەكی ملمالنێیی لەخۆ دەگرێت لە
بەرامبەر نمداریدا .هێندەی ئەوەی ئارەزومەندیيەكی س��ۆزداری لەخۆ
دەگرێت بەرەو بابەتی حەزو ویستكردن) ،لە كاتێكدا كەوا دۆستەكان دەڕۆن،
ئەوا دۆستایەتیيەكان دەگۆڕن بۆ ماهیەت ..وەك پەناگەو بارەگای مەیلدارو
ركابەر) .هەروەك چۆن ( ملمالنێ لەنێوان مرۆڤە ئازادەكان بە وەرزشێك
دادەنرێت لەسەر مشتومڕو ڕاجیاوازی .ملمالنێكە لەسەر دۆستایەتیە ئەوەی
هاوڕێكی یان گونجان درووست بكەیت لەنێوان كەماڵی ماهیەت و ملمالنێدا
لەنێوان ئارەزومەندەكاندا).
لەوێشەوە كە فەیلەسوف دۆستی چەمكە ،ئەمەش بەرەو ئەوەمان دەبات،
كە بڵێین ( چەمك ئەفراندن دەخوازێت ،ئەمەش ئەوەیە كە وای لێدەكات
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بگوازێتەوە بۆ فەیلەسوف ،وەكئەوەی بەهێز هەیبێت یان خاوەنی بێت،
یان ئەوەی هێزو توانای هەیە لەسەرئەوە) ،هەروەك چۆن چەمكەكان (لە
چاوەڕوانیماندا نابن كە سازو ئامادە بن ،وەكئەوەی تەنی ئاسمانی بن ،بەڵكو
ئاسمانێك نییە بۆ چەمكەكان ،بەڵكو دەبێت بیئافرێنێت ،یان بەمانایەكی
تر دایبهێنێت) .لەبەر ئەوەی فەیلەسوفیش داهێنەری یەكەمیەتی( ،ئەوا
هیچ شتێك نابێت ئەگەر ئیمزای بەدیهێنەرەكەیی هەڵنەگرتبێت) ..دوای
ئەو پێشەكیەش كەوا تێیدا یان لەرێگەیەوە جیل دۆلۆز كۆی فەلسەفەكیی
خستوەتەڕوو ..و هێڵە گشتیەكان بۆ پرسیارە فەلسەفیەكەی و وەاڵمە
نمونەییەكەی ..دەمانبات بۆ بەشی یەكەم (تیۆری) و پێكهاتەكانی فەلسەفە
نوێیەكەیمان بۆ دەخاتەڕوو ..وەك ئەوەی كە ئەفراندنێكە بۆ چەمكەكان
یان چەمك.
بەشی یەكەم پێكدێت لەچوار بەشی هاوپەیوەست ..ئەگەرچی لەڕووی
تیۆریەوە وا دەربكەوێت كە لێك جیان ..كەوا ڕاڤەی چییەتی ،یان ماهیەتی
چەمك و پێكهاتەكانی و پاشكۆ پێویستەكانی دەكات.
هەر چەمكێك پێكهاتەی هەیە كە پێی دیاریدەكرێت ..و فرەییە و هیچ
چەمكێك نییە بەپێكهاتە یەكالیەنە بێت ..هەر چەمكێكیش مێژوویەكی
هەیە كە بەشەكانی و پێكهاتەكانی لەخۆدەگرێت كە لە چەمكەكانی ترەوە
هاتووە ،كەوا وەاڵمی گرفتەكانی تری داوەتەوە..
هەر چەمكێكی نوێش پەرتكردنێكی نوێیە و وێنەكردنی چێوە نوێیەكانە
وەك ئەوەی چەمكى صەیرورە و بەردەوامییەكی تایبەت بەخۆی هەبێت.
لەرێگەی پەیوەندیەكانییەوە لەگەڵ چەمكەكانی تردا ،چەمكەكان بەیەكەوە
پەیوەست دەكات ،كە لەخودی خۆیدا بوار یان پانتاییەك درووستدەكات.
لەوێدا كە وەاڵمی ئەو گرفتانە دەداتەوە كە شیاون بۆ پەیوەستی و بەشداری
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دەكات لە ئەفراندێكی هاوبەشدا كە رێژەییە و رەهایە لەوەدا .من پێموایە
رێژەییە بەنيسبەت پێكهاتە و ئاوێتە تایبەتەكانییەوە بۆ چەمكەكانی ترەوە
بۆ ئەو پانتاییە كەوا جیل دۆلۆز لە بارەیەوە دەڵێت كە رێژەییە لەوێوە
كە لەسەری كۆمەڵە كێشەیەك درووست دەبێت ،گریمانە دەكرێت ئەو
چارەسەريیان بكات .لەوێوە كەوا بەشكردنییەتى ،بەاڵم رەهایە بەهۆی
ئەو چڕكردنەوەوە كە بەدی دەهێنێت ،لەوێوە كە ئەو هەمووە هەروەها
ئەوپەڕییە بەهۆی بەرزبوونەوەی یان خێراییەكەیەوە.
بە نيسبەت پانتایی لە گۆشەنیگای دۆل��ۆزەوە ئەو پێیوایە (ئەگەر
چەمكەكان بریتی بن لە ڕوداوەكان ئەوا پانتایی بریتی دەبێت لە ئاسۆی
روداوەكان ،نەك پانتایی رێژەییكە دەگۆڕێت لەگەڵ چاودێردا ،بەڵكو بریتیە
لە ئاسۆی رەها سەربەخۆ لە هەر چاودێرێك) ئەو بەو چەقە دادەنرێت ،كەوا
چەمكەكان بەسەریدا دابەشدەبن ،بێئەوەی یەكێتیەكەیان و بەردەوامیيەكەیان
هەڵوەشێنێتەوە ،بەاڵم لە بەشی چوارەمدا دۆلۆز چینەكانی فەلسەفە ،یان
بونیادی فەلسەفی دەبەزێنێت و دەچێتە ناو چینەكانی و پێكهاتەكانییەوە
وەك ئەوەی (جیۆلۆجیەك) بێت بەردەكان تێك بشكێنێت لە چینەكانی
زەویدا.
بەاڵم بەشی دووەم كە بەشێكی پراكتیكیە دۆلۆز باس لە پەیوەستی یان
جیاوازی رەگەزە وەزیفیيەكان دەكات (زانست) و چەمكەكان (فەلسەفە) و
هەڵوێستی هەریەكەیان بە نيسبەت تەمومژەوە و جیاوازی نێوان زانستی
و فەلسەفە خۆی لەو گریمانەی پێشوودا خۆی حەشارداوە بۆ هەریەك
لەچەمك و وەزیفە ،بەاڵم بە نيسبەت بەشی دواترەوە ..ئەوا لەنێوان و
لۆژیك و چەمكەكاندایە ..دوای ئەوە بەشی كۆتایی دێت لەنێوان كارتێكەری
ئیدراكی و هەڵچوونی و ..چەمكەكان..
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دواجاریش دەتوانین بڵێین كتێبی (فەلسەفە چیە) پرسیارێكە ملمالنێ،
یان پێشبڕكێی وەاڵمەكەی دەكات و جەختی لێدەكاتەوە ،بەڵكو پرسیارێكە
فكر سەرەونخون دەكات ..هانماندەدات لەسەر ئەوەی تێڕابمێنین لەوەی
لەبەر دەستماندایە ..و ئەوەی نیشتووەو كەڵەكە بووە لەئاگاییماندا...
لەفەلسەفە جۆراوجۆرەكان ،پرسیارێكە و هاوشێوەی پرسیاری بوون و
كەینونە وایە وەك ئەوەی كونكردن یان بڕینی دیواری ئاگایی رەق بێت
یان پرسیارێكی میتافیزیكی بااڵ بێت ،هێندەی ئەوەی پرسیارێكی ناوەكی و
شاراوەیی ئەزموونی بێت ،بریتیە لە پرسیاری صەیرورە و درووستبوون و
ئەفراندن و بەدیهێنان بەشێوە واقیعی و ڕاستەقینەكەی.
فەلسەفە چیيە ،پرسیارێكە دێت وەك ئەوەی تەحەدای سەرسامی و
نیگەرانی بكات جەنگانە لە دژی دەروون و ئاگایی بۆ هاویشتنی وزە
شاراوەكانی بەرەو دۆزینەوەی ڕاستیەكەی و واقیعی چواردەوری ،بۆ ئەوەی
زەمینە و پانتاییەكی تر بۆ خۆی بدۆزێتەوە تێیدا مومارەسەی كەینونە و
بوونی بكات بە شێوەیەكی جیاوازتر و راگەیاندنی چەمكێكی تر بۆ فەلسەفە
و خەریكبوونێكی تر بۆ فەلسەفە بێژیی.

سەرچاوە:
رۆژنامەی (المدى) پاشكۆی «منارات».
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ئاوەزی خەمۆک
محەمەد رەزا ئێرشاد
لە فارسییەوە :شەهین سنەیی
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رەنگە لە سەردەمی هاوچەرخدا فەیلەسوفێكی وەك جیل دۆلۆز
(1925ـ )1955نەببینینەوە ،كە رەسەنایەتی و گشتگیرییان هەبێت.
بیرمەندێك كە هەمیشە لە بیری دیسان خوێندنەوە و دیسان بینینەوەی
پێكهاتە فەلسەفیيەكان و داهێنانی چەمكی نوێی فەلسەفی بوو.
دۆلۆز هاوكات گرنگی بە مێژوو ،كۆمەڵناسی دەروونشیكاری ،فیلم،
شیوەكاری و رەخنەی هونەری و ئەدەبی دەدا .بەرفراوانی فكر و قووڵی
توێژینەوەكانی ئەو ،چ لەو نوسراوانەی كە بە تەنهایی نووسی و چ لەو
نوسراوانە كە بە هاوكاری (فلیكس گاتاری) دەروونشیكاری ئیتالی چاپی
كرد ،دەبیندرێت .ئەمڕۆژە لەبەر چەند هۆیەك دۆلۆز لە پانتایی فكری
هاوچەرخدا گرنگی هەیە :یەكەم لەبەر ئەوەی كە بە دیسان خوێندنەوەی
وردی نوسراوی فەیلەسوفەكانی رابوردوو میتۆدێكی بە تەواوی جیاوازی
گرتەبەر.
دووەم ئەوەی كە دۆلۆز فەلسەفەی لە چەقبەستووییەک رزگاركرد ،كە
بەرۆكی گرتبوو و ئاسۆیەكی بەرفراوانی بۆ كردەوە ،بە شێوەیەك كە میشل
فۆكۆ لە شوێنێكدا دەڵێت « :رەنگە سەدەی داهاتوو هی دۆلۆز بێت» ،یان
لە شوێنێكی دیكەدا وتویەتی «:دۆلۆز ئێمەی فێركرد ،كە هێشتا بوار بۆ
بیركردنەوەی فەلسەفی هەیە» .لەالیەكی دیكەوە ،دۆلۆز هەمیشە خۆی بە
ئەزموونگەرا ناوهێنا و لە سەرتاسەری نوسراوەكانی هەوڵیداوە چەمكەكانی
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« پلۆرالیزم»« ،جیاوازی» « ،بوون» « ،چاالكی» « ،ئێنتما» بەكار بێنێت.
سێیەم ئەوەی كە دۆلۆز بە ئەدەبیاتێكی ناماركسیستی و نافرۆیدی
باسی لە كۆمەڵگە و مرۆڤ كردووە ،بابەتێك كە لە سەردەمی ئەودا بەهۆی
باوبوونی هزرە فرۆیدی و ماركسییەكان نەدەلوا .ژمارەیەك لە نوسراوەكانی
ئەو بریتین لە :نیتچە و فەلسەفە ( ،)1962پروست و نیشانەكان (،)1964
برۆگسۆنگەرایی ( )1968جیاوازی و دوبارەبوونەوە ( ،)1968دەركەوتگەرایی
لە فەلسەفەی سپێنۆزا ( ،)1968لۆژیكی هەست ( )1969سپێنۆزا :فەلسەفەی
پراكتیكی ( ،)1970سینەما :جوولەو وینە ( ،)1983فۆكۆ ( ،)1986فەلسەفە
چییە (( ،)1991بە هاوكاری گاتاری) ،بوونی دەرەوەی رەسەن ،وتارگەلێك
لە بارەی ژیان ()2001و بابەتێك كە لە خوارەوە دێت ،تیشك خستنە سەر
الیەنێك لە بوونناسی دۆلۆزە.
دەتوانین پ��رۆژەی فەلسەفی جیل دۆلۆز لەنێو بابەت گەلێك ،كە
لە بارەی هەندێك لە فەیلەسوفە مۆدێرنەكانی نوسیویەتی ،ببینینەوە.
دۆلۆز روانگەیەكی رەخنەگرانەی بۆ میراتی فكری نەوەكانی پێشوو هەبوو.
رەخنەی دۆلۆز لەسەر شێوازە باوەكانی نووسینی مێژووی فەلسەفە دوو
الیەنی بنەمایی هەیە :یەكەم ئەوەی كە بەرای ئەو مێژووی فەلسەفە
هەمیشە هۆكای هێز لە فەلسەفە و هزر بووە ،واتە رۆڵێكی پاشەكشەكەری
هەبووە.
خودی دۆل��ۆز دەڵێت« :ئایا دەتوانین بەبێ ئ��ەوەی كە ئەفالتون،
دیكارت ،هایدیگەر ،یان کۆمەڵێک كتێب لە بارەی ئەوانەوە بخوێنینەوە،
كاری فەلسەفی بكەین و بیر بكەینەوە؟ لە راستیدا ئەم كارە نالویت .بە رای
دۆلۆز هەر قوتابخانەیەكی فەلسەفی ژمارەیەك پسپۆر پەروەردە دەكات،
بەاڵم ژمارەیەك پسپۆریش لە دەرەوەی سنووری ئەو دەمێننەوە ،لەگەڵ
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خۆی یەكسانى دەكات .ئەو فەلسەفەی بە چاالكییەك لە دەرەوەی پانتایی
ئەكاديمی دەزانی.
جاك دریدا لە وتارێكی ئەدیبانە كە بۆ پرسەی دۆلۆز پێشكەشی كرد،
ئاماژەی بەم كێشەيە دا« :دۆلۆز لەنێو هاوتەمەنەكانی لەو كەسانە بوو كە
فەلسەفەی شادانەترو بێ تاوانەتر كرد .بەبێ گومان ئەمە بۆ ئەوە بوو،
كە كاریگەری زۆری لەسەر فەلسەفە ئەم سەدەیە دابنێت ،كاریگەرییەك
كە شیاوی بەراوردكردن نییە ،ئەویش داهێنەری فەلسەفەیەكە ،كە هیچكات
خۆی لە پانتاییە تایبەتەكان سنووردار نەكرد ( .دۆلۆز لەبارەی شێوەكاری،
سینەما ،ئەدەبیات ،بیكن ،لویس كارول ،پرۆست ،كافكا ،ملویل ،ئارتود
نووسی) بەڵێ دەمەوێت بڵێم كە هەر ئەم شێوازە هاودەم بوونەی ئەو
لەگەڵ وینە ،رۆژنامە ،تەلەفزیۆن ،شوێنە گشتییەكانم خۆش دەوێت» ،بەاڵم
رەخنەی دووەمی دۆلۆز لە بارەی مێژووی فەلسەفە بۆ شێوازە نەریتییەكانی
ئەو دەگەڕێتەوە .بە رای دۆلۆز ئەنجامێك كە لە رەخنەی یەكەمی (مێژووی
فەلسەفە) نەسیبمان دەبێت ،ئەمەیە كە فەیلەسوفەكان تەنها پسپۆڕانی
شتەكان و دیاردەكانن ،بەاڵم دەبێت فەیلەسوف تەنها ئافرێنەر بێت ،بەاڵم
وەك تێڕانامێنێت .دۆلۆز لەو باوەڕەدا بوو كە فەیلەسوف لە جیاتی تێڕامان
لە بارەی سروشتی شتەكان و دیاردەكان ،دەبێت چەمكی نوێ دابهێنێت.
فكری فەلسەفەی نەریتی و ئاكادێمیایی بە شێوەیەكی وەها خۆی بەندی
خۆی كردووە ،كە توانایی سەیركردنی دەرەوەی نییە .بە رای دۆلۆز نابێت
فەیلەسوف هزر بكاتە دەستاوێزێك بۆ درووستكردنی دەزگای داخراو و جیا
لە دەقی ژیان دابنێت ،فەلسەفە واتە بیر لێدان بۆ ژیانكردن.
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• فەلسەفەی بوون ،جیاوازی و پلۆرالیزم
ئامانجی دۆلۆز لە دیسان خوێندنەوەی مێژووی فەلسەفە ،بێنینەوەی
رێگایەك بوو بۆ ئەوەی چەمكە فەلسەفییەكان لە بوون بەست و سنوورێك
كە تووشی بوون رزگار بكات .لەم پەیوەندیيەدا ،دۆلۆز بە خستنەرووی
چەمكەكانی « پلۆرالیزم» و « جیاوازی» دووری لە چەمكەكانی « یەكبوون»،
« شوناس» و «زاڵبوون» گرت .ئەو هەوڵیدا فەلسەفەی خۆی لەسەر بنەمایة
« پلۆرالیزم» و « جیاوازی» بونیات بنێت .ئەو لە كتێبی « جیاوازی و
دوبارەبوونەوە» كە بە گرنگترین كتێبەكانی ئەو دێتە ئەژمار رەخنەی
لە فەلسەفە لە سەردەمی ئەفالتونەوە هەتا هایدگەر گرت .بە رای ئەو
لە سەردەمی ئەفالتون بە دواوە چەمكی « جیاواز» لە خودی خۆیدا بە
نەناسراوی ماوتەوە .ئەو لە كتێبی « جیاوازی و دووبارەبوونەوە» لە هەوڵی
رووخانی ئەمشێوازە زاڵەی فەلسەفییە و دەیەوێت « جیاوازی» و « فرەیی»
وەك بابەتێكی خودی بناسێت.
هەروەها لەبەر ئەمەیە كە دۆلۆز رەخنە لە چەمكەكانی یەكبوون و
شوناس لە فەلسەفەی خۆرئاوا دەگرێت .لە روانگەی ئەوەوە شوناس تەنها
لەسەر بنەمای « جیاوازی» و « فرەیی» ،گەاڵڵە دەبێت .لەمڕوەوە هیچ
شوناسێكی تاقانە نابینینەوە .یەكبوون واتا الدانی جیاوازییەكان و گونجاندنی
ئەوان لەنێو بابەتێكدا .لە روانگەی دۆلۆزەوە یەكبوون واتا هەبوون ،بەاڵم
جیاوازی واتا بوون پەیدا كردن ،بۆیە دۆلۆز دووری لە « فەلسەفەی هەبوون»
دەگرێت و روو لە « فەلسەفەی بوون پەیدا كردن» دەنێت ،بەاڵم فەلسەفەی
بوون پەیداكردنی دۆلۆز هەڵوستێكی دژە هيگلی هەیە ،بۆیە هیچكات وەك
فەلسەفەی بوون پەیداكردنی هێگل دیالكتیكی نییە .لە روانگەی دۆلۆزەوە
دیالیكتیك واتا رەتكردنەوەی جیاوازی و فرەیی و گەیشتن بە یەكبوون.
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فەلسەفەی بوون پەیداكردنی هيگل لەسەر بنەمای دیالكتیك دوو
بابەتی دژیەك و لە دواییدا چارەسەركردنی دژیەكی نێوان ئەوان لە گشتێكی
یەكبوودا بنیاتناوە ،بۆیە لە روانگەی دۆلۆزەوە ،فەلسەفەی هيگلی ،لە
بنەمادا یەكبوونگەرایە .هيگل نەفی بە ماتۆر مێژوو دەزانێـت كە لە دواییدا
دەستەبەربوونی رۆحی رەها (یەكبوون) پێشكەش دەكات ،بەاڵم لە روانگەی
دۆلۆزەوە ئەمە تەنها تەوەهۆمێكی وشیارییە و مێژوو هیچ كۆتاییەكی نییە.
لە روانگەی دۆلۆزەوە بوون خاوەنی گەوهەرێكە ،كە هەمیشە لە كارلێك
و سازگاری دیاردەكان ،سیما فرەچەشنەكان و جیاوازی لە خۆی نمایش
دەكات.
• بێكۆتایی وردبوون
لە روانگەی دۆل��ۆزەوە « فەلسەفەی بوون پەیداكردن» ،هەمان «
فەلسەفەی جیاوازییە» ،بۆیە ئامانجی فەلسەفە گەیشتن بە ئامانجەكان
و كاروباری سروشت نییە ،بەڵكو گەیشتن بە كاروباری ورد و بچوكە.
لەمڕوەوە ئەو ئایدیای « وردتر بوون»ی لە سەنتەری فەلسەفەی خۆی
دانا .لە روانگەی دۆل��ۆزەوە فەلسەفە واتا بێكۆتایی بچوك بوونەوە و
بیركردنەوەی فەلسەفی واتا هزر لەبار بوونە بچوكەكان .بەرای ئەو ئەگەر
بوون پەیداكردن بە ئامانجێكی درووست بكاتە بابەتی سەرەكی جووڵەی
خۆی ،لە دواییدا سەر لە ئایدیای یەكبوون دەردێنێت و درووست لەم
هەڵویستەدا ،جوولەی رادەوەستێت.
دۆل��ۆز لەو ب��اوەڕەدا بوو كە چەمكە درووستەكان و ئایدیا گەورە
فەلسەفییەكان وەك ئایدیا ب��ەرزەك��ان وەك ئۆتۆپیای رەنگاورەنگی
ئایدیۆلۆژیك دووری لە هەر جۆرە گۆڕان و بوون پەیدا دەگرێت ،بۆیە
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ناچارە سەخت و دۆگما بن .فەلسەفەی بوون پەیداكردن واتا پەردە الدان
لەرووی چەمكە سنووردارەكان و وردكردنی ئەوان بۆ چەمك گەلێكى بەش
و بچوك .لەمڕوەوە بەرای دۆلۆز وتاری فەلسەفی خۆرئاوا لە بارەی چەمكە
درووستەكان لە دەوری « پیاوی سپی وشیاری خۆرئاوا» گەاڵڵە بووە ،بۆیە
ئەو هەوڵدەدات بە شكاندنی ئەم هێژمۆنییە وتاری بواری فرەیی و گۆڕانی
وتارە وردترەكان وەك :بەژن بوون ،بەنەستی بوون و بە ناخۆرئاوایی
بوون ،برەخسێنێت.
• فەلسەفە و داهێنانی چەمكەكان
دۆلۆز لە كتێبی « نیتچە و فەلسەفە»دا دەنووسێت« :كاتێك كەسێك
دەپرسێت بواری بەكارهێنانی فەلسەفە چییە ،دەبێت وەاڵمێكی زبری
بدرێتەوە ،چونكە ئەم پرسیارە هەوڵدەدات گاڵتەجار و سەرسووڕهێنەر
بێت .فەلسەفە بە كەڵكی دەوڵەت و كلێسا نایەت كە ئەركێكی دیكەیان
هەیە .ئەو فەلسەفە بە كەڵكی هیچ دەسەاڵتێكی جێگیر نایەت .فەلسەفە
بەكارهێنانێكی دیكە جیا لە خەمۆك كردنی نییە ،فەلسەفەیەك كە كەسێك
خەمۆك و دڵگران نەكات ،فەلسەفە نییە .فەلسەفە بۆ لەكەداركردنی
دەبەنگيی بە سوودە ،بۆ گۆڕینی دەبەنگيی بە شتێك كە جێگای شەركە،
تەنها بەكارهێنانی خستنەرووی هەموو شێوازەكانی دەبەنگيی بیركردنەوەیە.
فەلسەفە لە ئیجابیترین شێوازیدا رەخنەیەك و شێوازێكی سڕینەوەی
ئالۆزییە» .دۆلۆز ئەركی سەرەكی فەلسەفە بە ئاشكراكردنی دەبەنگییەكان،
ئالۆزییەكان و بووەتە زيهنی و فكری و دەزانێت چەندە ئازاردەرە ئەو
كاتە كە مرۆڤ تێدەگات چەمكگەلێك كە تەمەنێك لەگەڵیان ژیاوە ،وەكو
دەبەنگین ،بە بێگومان ئەم كێشە دەبێتە هۆی رەنج و خەمۆكی ئەو ،بەاڵم
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دۆلۆز لێرەدا كۆتایی بە ئەركی فەلسەفە ناهێنێت .بە رای ئەو دوای ئەم
پاككردنەوەی زێهنییە دەبێت پەنابەریتە بەر درووستكردنی چەمكەكان و
ئەمە قوناغێكی دژوارە.
دۆلۆز و گاتاری لە كتێبی « فەلسەفە چییە؟» دەڵێن « :فەلسەفە،
هونەری فۆرم بەخشین ،داهێنان و درووستكردنی چەمكەكانە ،».بەاڵم
چەمك چییە؟ بە رام كێشەیەكی سادەیە ،بەاڵم وەهاش نییە .چەمك
1ـ هەر چەمكێك بە هۆی «جیاوازی»،
خاوەنی ئەم تایبەتمەندیانەیە:
« جیایی» و « فرەیی» فۆرم پەیدا دەكات .بە واتایەكی دیكە هەر چەمكێك
شتێكی تاقانە و بەستراوە بە خۆی نییە ،بەڵكو لەگەڵ كۆمەڵەیەكی دیكە
لە چەمكەكان پەیوەندییەكی زیندووی هەیە.
2ـ دەبێت هەر چەمكێك دەبێت ژیان پەسەند بكات و لەگەڵ هەر
شتێك كە بە چاوی سووك سەیری ژیان دەكات ،بەرهەڵستكاری بكات.
3ـ چەمكەكان سەروكاریيان لەگەڵ حەقیقەتەكاندا هەیە ،چونكە حەقیقەت
گریمانەیەكە كە هزر دەخاتە خزمەتی وێنا وشك و داخراوەكانەوە.
لە هەر حاڵەتێكدا بەرای دۆلۆز هەر كاتێك بابەتە بااڵدەستەكان بەسەر
فكردا زاڵبوون ،فەلسەفە چاالكی خۆی لە دەستداوە و كەوتۆتە خزمەتی
ئایدیا و ئایدیۆلۆژیا بااڵدەستەكانەوە ،بەاڵم پرسیارەكە ئەمەیە كە بۆچی و
چۆن چەمكەكان لە بواری بابەتی دوور دەكەونەوە و دەبنە دۆگمای وشك
و زاڵ بەسەر زيهنی مرۆڤەكاندا؟
• وردە سیاسەتی ئينتيما
دۆلۆز لە كتێبەكانی دژە ئۆدیپ ( 2بەرگ بە ناوەكانی سەرمایەداری
و شیزوفرنی و هەزاران تەپۆڵكەی نووسراو) و « فەلسەفە چییە؟» كە
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بە هاوكاری و هاوفكری فلیكس گاتاری نووسراوە ،هەوڵیداوە وەاڵمی
پرسیارەكانی سەرەوە بەدەست بێنێت و پانتاییەك بۆ درووستكردنی وتاری
فەلسەفەی و چەمكە نوێیەكان درووست بكات .ئەوان لە توێژینەوەكانی
خۆیان لە بابەتیترین بواردا واتا ،بایۆلۆژیاوە دەستپێدەكەن و ئەو كات
دەچنە بوارە كۆمەاڵیەتی و كولتووری و مێژووەييەكانەوە .بەرای دۆلۆز و
گاتاری مرۆڤ لە سەرەتاییترین بارودۆخدا ،بوونەوەرێكی بایۆلۆژیاییە ،بۆیە
لەودا ئينتيما یان راكێشانی دەستگرتن بەسەر شتەكان بوونی هەبە .ئينتيما
وەك ماشینێكە كە مرۆڤ بەرەو پێشەوە دەبات .ئينتيما رەوتێكی ئازادی
هەیە و لە سەرەتای لە دایكبوونەوە هەتا كۆتایی تەمەن لەگەڵ مرۆڤدایە،
بەاڵم چۆنیەتی رودانی و ئاراستەی بە درێژایی تەمەنی هەر تاكێك جیاوازە.
لە روانگەی دۆلۆز و گاتارییەوە دوو جۆر ئينتيما بوونی هەیە1 :ـ ئينتيمای
پارانۆیی 2ـ ئينتيمای شیزویی.
ئينتيمای پارانۆیی ،سەرچاوەی كۆمەاڵیەتی و مێژوویی هەیە .لەو ساتەوە
كە منداڵ لە دایك دەبێت هەتا ساتێك كە دەچێتە نێو پانتایی كۆمەڵ و
كۆلتورەوە ،رووبەڕووی هەندێك نۆرم و رێسا دەبێتەوە كە بەردەوام
ئينتيمای ئەو سەركوت دەكەن و ئەو بەرەو كەناڵەكان و ئاراستە تایبەتەكان
ئاراستە دەكەن .بۆ نموونە لە هەر كۆمەڵگەیەك پروپاگەندەی بەرباڵو بۆ
جۆرەكانی كااڵبوونی هەیە كە ئامانجییان ئەوەیە كە ئەو شتەی كە پێشتر
نەماندەناسی ،بكڕین .لەو ساتەوە كە لەدایك دەبین ،بە پڕوپاگەندە و
ئایدیۆلۆژیاگەلێك دەور دراوین كە ئينتيمای جیاواز لەالی ئێمە درووست
دەكەن ،ترس لە نەبوونی ئەوانە كە ئێمە بەرو الی ئەوان رادەكێشێت.
ئەمە هەمان « ئينتيمای پارانۆییە» .ئەم ئينتيما بە ترس دەجوولێت،
ترس لەوەی كە خاوەنی شتێك نەبین كە ئەوانی دیكە هەیانە ،ترس لەوەی
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كە ئەوانی دیكە كە هەیانە لە بارەی ئێمەوە بە شێوەیەكی نادرووست
دادوەری بكەن ،ترس لە سزا ،ترس لە گاڵتەپێكردن ..بەاڵم چ شتێك
ئەم ترسە درووس��ت دەك��ات؟ .كۆمەڵگەی سەركوتگەر و دەسەاڵتدارە
دیكتاتۆرەكان و ستەمكارەكان .لە راستیدا لە هەر كۆمەڵگەیەك ،ئينتيمای
مرۆڤەكان لە شێوازی جیاوازی كۆمەاڵیەتی رەمزی بۆ دادەنرێت .ئەم دانانی
رەمزە ،بواری درووستكردنی ئينتيمای پارانۆیی دەستەبەر دەكات .بۆیە
ئينتيمای پاراتۆیی خەمۆك و دۆگمایە ،چونكە لە رێگای كۆمەڵ و خێزانەوە
سەركوت دەكرێت و دواتر رێنوێنی دەكرێت .لێرەدایە كە ئیدی ئێمە
شۆفیری سەیارەی ئينتيمای خۆمان نین ،بەڵكو لە لوتكەی ئەو كۆمەڵگە و
لە لوتكەی ئەودا دەسەاڵتداران ،ئەو دەخەنە كار .كۆمەڵگە لەوە دەترسێت
كە خودی مرۆڤ شۆفیری سەیارەی ئينتيمای خۆی لە ئەستۆ بێت ،لەمڕوەوە
ئەو كۆنتروڵ و سنووردار دەكات ،بەاڵم ئەو بەشە سروشت و رەسەنی
ئينتيما كە ناوی ئينتيمای شیزونییە لە توێژاڵەكانی خوارەوەی كۆمەڵ و
كولتوور لە جولەدایە و هەمیشە لە هەوڵی بینینەوەی رێگای دزەكردن بۆ
دەرەوەیە .ئينتيمای شیزونی نۆرشكێن ،شۆڕشگێڕ و دژە كۆمەاڵیەتییە.
ت��ۆڕی ق��ەدەغ��ە كۆمەاڵیەتییەكان لەگەڵ سەركوتكردنی ئينتيما
تاكەكەسییەكان ،مرۆڤی رەوان نەژاد درووست دەكات كە ئينتيماكانی
خۆیان پشتگوێ خستووە و لەمڕوەوە هەست بە گوناح و خەمۆكی
دەكەن .دیكتاتۆرەكان و ستەمكاران بە ئاراستەكردنی ئينتيما كەسییەكان
لە رێگای نۆرمە وشك و رێسا سەخت و نەگۆڕەكانی زيهنیەتە خەمۆك و
گوناحكارەكانەوە لەالی هاوالتیان درووست دەكەن.
لە راستیدا ئينتيمای دەسەاڵتداران ،رەوتی ئازادی ئينتيمای سنووردار
دەبێت و لەم رێگایەوە هۆگی تایبەتی لەالی مرۆڤەكان درووست دەكات،
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هۆگری گەلێك كە تەلقینی و سەپێنراو بووە و سەرچاوە لە ئينتيمای
تاك وەرناگرێت ،بۆیە ئەم ئينتيمایە بە جۆرێك دەسەاڵت دێتە ئەژمار و
لەمڕوەوە خسڵەتێكی سیاسی پەیدا دەكات .ئامانجی دۆلۆز و گاتاری لە
خستنەرووی پرۆژەی وردە سیاسیەتی ئينتيما ،شكاندنی دیواری نێوان ئينتيما
و هۆگرییە مرۆییەكانە .بە شێوەیەك كە مرۆڤەكان بتوانن ئازادانە ئينتيمای
خۆیان بەدەر بخەن و بیربكەنەوە و بەپێی هۆگرییەكانی خۆیان كاربكەن.
ئينتيمای چاالكی دۆلۆز و گاتاری شێوازێكی دیكەیە لە ویستی بەستراو بە
دەسەاڵتی نیتچە.
دۆلۆز و گاتاری لەو باوەڕەدان ،كە بە كێشانی روانگەیەكی وەها لە
گەاڵڵەبوون و گۆڕانی ئينتيما ،دەتوانن هەتا رادەیەك وەاڵمی پرسیاری
پێشوو بەدەست بێنن .وەالمی ئەوەی كە بۆچی و چۆن مرۆڤەكان چەمك
گەلێك بەرهەمدێنن كە دەبنە دۆگما زاڵەكانی سەر بە زيهنەكان ،روونە
لەبەر ئەوەی كە چەمكە فەلسەفییەكان سەرچاوەی مێژوویی و كۆمەاڵیەتییان
هەیە ،بۆیە دەبێت ئەوان لە هەمان چوارچێوەدا تاوتوێ بكەین.
واتە ئينتيمای مرۆیی بە شێوازی فرەیی و چاالكی ژیان لە كۆمەڵگە
و مێژوودا بەردەوام سەركوت بووە و لە بەرامبەردا شێوازگەلێكی تايبەت
لە ژیان بە رەسمیەت ناسراون .لە بارودۆخێكی وەهادا فكر و چەمكەكانی
بەرهەمهاتوو لەویش لە دەوری تەوەرە نەگۆڕەكان دەسوڕێنەوە ،بۆیە
چەمكى یەكبوونگەرا و نەگۆڕی فەلسەفی لەسەر بنەمای الدانی شێوازی
جۆراوجۆر و جیاوازی ژیان و لە بەرژەوەندی شێوازێك لەو درووست
دەكرێن .لێرەدایە كە ئينتيما بۆ داهێنانی چەمكەكان فرە و گەشەكردوو
سەركوت دەكرێت.
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• شیكاری شیزو
بەاڵم دیسان دۆلۆز و گاتاری لەو ب��اوەڕەدان كە دەتوانن چەمكە
فەلسەفییەكان دابهێنن ،بەاڵم بە چ شێوەیەك؟ چۆن دەتوانن ئينتيما بۆ
داهێنان و چاالكی لە ناوكی چەمكە سفت و سەخت بووەكان بەدەربێنن؟
دۆلۆز و گاتاری بە خستنەبەرباسی شیزوفرن و شیكاری شیزو ،لەو
باوەڕەدان كە كارێكی وەها دەكرێت .لە هزری ئەواندا شیزوفرنی واتایەكی
سەرتر لە بەكارهێنانی ئەو لە پزیشكی دەروونی هەیە .لە راستیدا كینایە
لە تاكێكە كە خۆی لە چوارچێوەی سیستەمە داخراوو نەگونجاوە فكری،
كۆمەاڵیەتی و سیاسييە كان بەند ناكات .لە شیتەڵكاری دەروونی ،تاكی
شیزوفرین لە بەرامبەر بە ئۆدیپی بوون یا بە تەعبیرێك ،بە كۆمەاڵیەتی
بوون خۆراگری دەكات.
لەمڕوەوە هەمشە لە پەراوێزی كۆمەڵ و وتاری زاڵدایە .بەرای دۆلۆز
و گاتاری هەر یەك لە ئێمە دەبێت خەسڵەتێكی شیزوفرینێكمان هەبێت.
ئەوان بە گرتنەبەری شیكاری شیزو هەوڵیاندا هەتا ئينتيمای پارانۆیی لە
پێكهاتەی سیستەمە زانستی و ئایدیۆلۆژیكیيەكان بەدەر بێنن و بواری چاالكى
بۆ ئەو ئامادە بكەن .لە روانگەی دۆلۆز و گاتارییەوە مرۆڤەكان ناچار
بە ژیان لە سیستەمە داخراوەكان و لە چوارچێوە سنووردارەكانن ،بەاڵم
شیكاری شیزو كە لەسەر بنەمای زيهنەى شیزوفرنیك بونیات نراوە ،دەبێـتە
هۆی ئەوەی بواری چاالكی ئينتيما بۆ گۆڕینی سیستەمی جێگیر بەدی
بێنێت .مرۆڤی شیزوفرین تاكێكە كە هەمشە لەنێوان دوو سنووری ئينتيمای
دۆگما و ئينتيمای چاالك و نۆرم شكێن لە هاتوچوودایە .هەرچەندە تاكی
شیزوفرێن لەنێو كۆمەڵدا دەژیت ،بەاڵم هیچكات سنووردار بەو نیە ،بەڵكو
هەمیشە هەوڵدەدات سنووری ئەو ببەزێنێت.
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پێویستە ئاماژە بەوە بدەین كە دۆلۆز و گاتاری لە كتێبی « هەزاران
تەپۆڵكە» بە خوێندنەوەی بۆچوونەكانی فرۆید و ماركس ،بە شێوەیەكی
نوێ شیكاری كۆمەڵگەیان كردووە .بە كورتی ئەوان لەو باوەڕەدان كە ئينتيما
یان حەز كە بنەمای جوولەی مرۆیی و لەراستیدا بنەمای گۆڕانی ئۆرگانیك و
نائۆرگانیكە ،لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری ،هەرچەندە لە روانگەی ئەوانەوە
سەرمایەداری كۆمەڵگەیەكە كە مرۆڤی لە بەندی دیلی كۆمەڵگەكانی پێشوو
رزگار كردووە سەركوت دەكرێت ،لە كۆمەڵگەیەكی وەهادا ئينتيمای مرۆڤ
خەسڵەتێكی خەمۆك و پارانۆیایی پەیدا دەكات.
بەرای دۆلۆز تەنانەت شیتەڵكاری دەروونی لە پانتایی پارانۆیی هەنگاو
دەنێت ،چونكە ئينتيما لە ئاراستەی خوسات بۆ ئەبژەیەكی دیاریكراو پێناسە
دەك��ات ،بۆیە حەز لە روانگەی شیتەڵكاری دەروون��ی هەمیشە لەگەڵ
نەبوون یان نەبوونێك كە دەبێت بە بەدەستهێنانی ئەبژەیەك پڕ بێتەوە،
بەدەر دەكەوێت .لەبەر ئەم هۆیە ،هەم نەستی فرویدی و هەمیش نەستی
لكانی دەبێتە بابەتێكی سەركوتكراو و ایستا ،بەاڵم ئینتما لە روانگە دۆلۆز
و گاتارییەوە لە بنەمادا بابەتێكی ئیجابییە كە پەیوەندەكان و گۆڕانەكان
دەلوێت .بۆیە ئێنتما بابەتێكی خۆبینەر و خۆبەرهەمهێنەرە .لەسەر ئەم
بنەمایە ،كۆمەڵگەی سەرمایەداری خەسڵەتێكی شیزوفرنیكی هەیە ،چونكە
لەالیەكەوە بە درووستكردنی پێویستیە درۆزنانەكانی هێزی ئازمەنديی لە
مرۆڤ بۆ بەدەستهێنانی كاالكان دەروژێنێت و ترس لە نەبوونی ئەوان زیاد
دەكات و لە راستیدا حەزی پارانۆیی لەودا بەهێز دەكات ،بەاڵم لەالیەكی
دیكەوە لە توێژاڵەكانی خوارەوەی ئەم كۆمەڵگە ،ئينتيما و حەزی شیزویی
كە چاالك و شۆڕشگێڕییە ،لە ئارادایە .ئەم ئينتيمایە لە دانانی خود هەڵدێت
و ناتوانین ئەو دەستەمۆ بكەین.
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• باڵوكردنەوەی ئينتيما و بوونناسی رێزومی
یەكێك لە گرنگترین خوازراوەكان كە دۆلۆز هاوڕێ لەگەڵ گاتاری بە
تایبەت لە كتێبی «هەزاران تەپۆڵكە»دا بۆ شرۆڤەكردنی فەلسەفەی پلۆرالیزمی
خۆی بەكاری هێناوە ،وشەی « ریزومە» .ریزوم لە بایۆلۆژیا بە ریشەی
الوەكی روەك دەوتریت .ریزومەكان لە مەوداكانی نێوان ریشەی سەرەكی
روەكدا دەڕوێن .بە پێچەوانەی ریشەی سەرەكی كە لە ئاراستەیەكی تایبەتدا
گەشە دەكات ،ریزومەكان بە ئاراستەی جۆراوجۆر گەشە دەكەن .ئەم خوازە
بە باشی مانای دۆلۆز لە چەمكەكانی پلۆرالیزم ،جیاوازی و بوون پەیداكردن
پێشان دەدات .لێرەدا دەتوانین جیاوازی لەنێوان فكری ریزومی و فكری
داریدا بكەین .بەرای «داگالی كلنێر» و « ستیۆن بست» ،نموونەی داری
فكری گشتی سنووری مەعریفەی خۆرئاوای گەاڵڵە كردووە .فكری داری باسی
خەسڵەتی هێڵی ،پەیژەیی ،ئیستا و لە بڕاوەكان ،دابەشكراوەكان و دانانی
هێڵی نێوان بابەتەكان دەكات .فكری داری هەمان فەلسەفە « بوون»ە،
بەاڵم فكری ریزومی فرەچەشن ،ناهێڵیت ،چاالك لە ئاراستەی جیاواز و
پەیوەندیدار بە هیڵەكانی دیكە فكرەوە هەیە و لە راستیدا لەودا هەواڵێك
لەبارەی دانانی سنوورەكان و دابەشكردنەكانی فكری داری بوونی نییە.
فكری ریزومی دەتوانێت ژینگەكان و هێڵەكانی فكری داری تێك بشكێنێت
و ئەو لە تۆڕێك لە كارووبارە هەمبەرسیيەكان رێكبخاتەوە .لە راستیدا
ریزومەكان لەنێوان مەوداكانی لەپێش ئارایی و گرێگەلێك ،كە لەالیەن
بابەتەكان و رێككاری فكری دابڕاو جیابوونەتەوە ،پەیوەند درووست دەكەن.
بەهۆی بوونی ئەم خەسڵەتە چاالك و ناهێڵیە ،رێزومەكان بەردەوام
لە سنوور و ژینگەی جۆراوجۆردا بوونیان هەیە .ئەم بارودۆخە خەسڵەتی
سنوور سڕینەوە بە ریزومەكان دەبەخشێت ،درووست خاڵەی بەرامبەر فكری
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داری كە ئينتيما بۆ سنوورێكی تایبەتی هەیە .بەمشێوەیە فكری ریزومی،
فكرێكە كە خاڵی كۆتایی نوێی هەیە ،یان لە راستیدا ناتوانین سەرەتا و
كۆتاییەك وێنا بكەین .لە راستیدا سەردەمی نوێ كە شۆڕشی پەیوەندیيەكان
بە جیهانی مەجازی و دونیاری تۆڕی لێكەوتۆتەوە ،وێناكەری ژینگەیەكی
وەهایە .جیهانی ئێنتەرنێت بە چڕكردنەوەی كات و شوێنی مێژوویی و
دانانیان لەپاڵ یەكتر هوشیاری جۆراوجۆر و تۆڕێكی تێكچێندراو لە زانیاری
درووستكردووە.
بۆیە ،پێكهاتەی ئێنتەرنێت وەك ریزوم هەمیشە خۆی بەرفراوان دەكات
و پەیوەندی ئاسۆیی و ناپەیژەیی خۆی درووستدەكات ،بۆیە گرنگترین
تایبەتمەندی جیهانی مەجازی درووستكردنی پەیوەندی خێرا و درووستكردنی
پەیوەندی بەردەوامە.
ئێوە لە جیهانی مەجازیدا دەتوانن بە ئاسانی لە پانتاییەكەوە یان
بنكەیەكەوە بۆ بنكەیەكی دیكە گەشت بكەن ،بەبێ ئەوەی كە سنوورێك
بوونی هەبێت .لەبەر ئەم هۆیە هەموو وشیارییەكان و زانیارییەكان لە
كۆنترین سەردەمەكانەوە هەتا ئەمڕۆ لەبەر دەستی ئێوەدایە و بە ئاسانی
دەتوانن بە نێو ئەواندا گەشت بكەن .ئەم فكرە تۆڕییە وەك فەلسەفەی
پلۆرالیزم و بوون پەیداكردنی جیل دۆلۆز ،شوناسێكی تۆڕی یان بەپێی وتەی
دكتۆر شایگان ،جیهانێكی چل پارچەیی بۆ مرۆڤ بەرهەمهێناوە.
• بەژنبوونی فەلسەفە
بەرای گروپێك لە فەیلەسوفەكان ،لەنێو هەموو رەهەندە جیاوازەكانی
بوون پەیداكردنی فەلسەفەی دۆلۆز « ،بەژنبوون» گرنگی زیاتری هەیە.
ئەوان لەو باوەڕەدان كە رەخنەی دۆلۆز لە بارەی فەلسەفەی یەكبوونی
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خۆرئاوا و درووستكردنی بوونناسی ریزومی لە روانگەی ژنانەوە سەیر
كردووە .بەم واتایە كە ئەگەر هەتا ئێستا مێژووی فەلسەفە ،جیاوازی و
پلۆرالیزمی رەتكردوەتەوە ،بۆیە جیاوازی رەگەزی كە یەكێك لەالیەنەكانی
ئەو ( جیاوازی و پلۆرالیزم)ە ،لە پیاويەتیدا حەل بووە ،بە واتایەكی باشتر،
ژنانی بوون لە بەرژەوەندی پیاويەتیدا الدراوە .لەمڕوەوە بۆ رزگاری لە
فەلسەفە لە بونبەستی ئێستا دەبێت رەهەندە ژنانییەكانی ئەو بەهێز بكەین.
بۆ ئەم مەبەستە ،ئەم گرووپە لە بیرمەندانی دۆل��ۆزی ،چەمكی بە
ژنبوونی فەلسەفەیان كردۆتە تەوەری بیركردنەوەی خۆیان .رۆژێك براید
وتی فەیلەسوفی فيمینیستيی هاوچەرخی ئیتالی بە خوێندنەوەی فمینیستانە
بۆ نوسراوەكانی دۆلۆز هەوڵیدا مانای چەمكی بە ژنبوونی فەلسەفە روون
بكاتەوە .لە روانگەی ئەوەوە پیاویەتی سەروكاری لەگەڵ پرۆسەی بوون
پەیداكردن نییە،بەاڵم ژنیەتی « سەرتاسەری بوون پەیداكردن» و گۆڕانە .ئەو
لەو باوەڕەدایە كە ناوكی سەرەكی فەلسەفەی دۆلۆز ،لە مانای بە ژنبووندا
خۆی حەشارداوە.؟ ژنان وەك ریزون لە پەراوێز و ناوەڕاستی وتاری زاڵی
پیاوان دان ،لەمڕوەوە هەمیشە هەوڵدەدەن لە ناوەند هەڵبین .لە روانگەی
دۆلۆز و گاتاری لە كۆمەڵگەی پیاوساالر لەگەڵ بە ئۆدیپی بوونی تاك لە
چوارچێوەی خێزان ،ئينتيماكانی ئەو سەركوت دەكرێت .بە ئۆدیپی بوون،
واتا تەنها بە رەسمیەت ناسینی رەگەزی نێر .لەم پرۆسەدا (ئۆدیپی) باوك و
دواتر لە كۆمەڵگە ،پیاو تەوەری سەرەكی شوناسی كۆمەاڵیەتی و جیندەرییە
و ژنانی بوون پەراوێز دەخرێت.
دۆلۆز و گاتاری لەو ب��اوەرەدان كە « بە ژن بوون» واتە تێكدانی
پێكهاتەی ئۆدیپی خێزان و لە راستیدا لە سەنتەر خستنی پیاویەتی و «
باوكایەت» ،بە ژن بوون ،جیندەر لە بەندی پیاویەتی رزگار دەكات و ئەو
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لە پاوانی رەگەزێك رزگار دەكات .ژن بوو پێچەوانەی « پیاو بوونە» « ،بە
پیاو بوونمان» نییە ،چونكە پیاویەتی ئێنتمای بۆ ئەوەی هەیە هەموو شتێك
لە ژێر سێبەری رێسایەكی دیاریكراو كۆبكاتەوە .پیاویەتی ،واتە شێوازێك لە
بوون ،بەاڵم ژنانیەتی واتە بوون پەیداكردنی جیاواز و هەڵهاتن لە بوون،
پیاو بوون ،یەكبوونگەرایی ،بەاڵم ژن پلۆرالیستگەرایە « .بە ژنبوون» دەبێتە
هۆی درووستبوونی ریزومەكان و تۆڕی ناهاوچەشن ،ناپەیژەیی ،بجول و
لە هەمان كاندا پەیوەندیدار و گونجاو درووستدەكات .بەهەرحاڵ ،دۆلۆز
و گاتاری هەوڵیاندا لە كتێب گەلێك وەك «دژە ئۆدیپ» هەڵویستێكی
میتائۆدیپی بگرنەبەر .لەمڕوەوە بەرای دۆلۆز ،ئەگەر فەلسەفە ،ژنانی بوون
لە خۆیدا رەچاو بكات ،دەتوانێت بچێتە نێو ئاستە جیاوازەكانی بوونەوە و
فرەچەشنی قەبووڵ بكات .بۆیە « بە ژن بوون» سەرەكیترین هەنگای لە
فەلسەفەی بوونە.
گرنگی پێدان بە شوناسی ژنانە ،فەلسەفە لە پانتاییە داخراو و سنووردارەكان
دەردێنێت و ئەو دەباتە نێو پانتاییە پەراوێز و نێوەندییەكانەوە .ژن بۆ
دۆلۆز ،نیشانەی سنوورە بجولەكان و كینایە لە بێبایەخكردنی دامەزراوەكانی
ژنانییە كە بە شێوەی مێژوویی وەك جەمسەری « ئەویتر» و « پەراوێزی»
كولتووری پیاوساالر گەاڵڵە بوون .لە ئەنجامدا
بە ژن بوون واتە ژیانكردن بە شێوەیەكی دكە و دەبێت فەلسەفە لە
ئەگەری ژن بوون بۆ گەیشتن بە پێكهاتەكانی دیكەی بیركردنەوە سوودی
لێوەربگرێت.
سەرچاوە:
http://www.parsidoc.com/philosophy /3384-50-06-03-07-138840.html
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رەخنەیەک لەبارەی تیۆری
(ئینتیمای چاالکی) جیل دۆلۆز
نیعمەتی وروجنی
لە فارسییەوە :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
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جیل دۆلۆز بیرمەند و فەیلەسوفی سەدەی بیستەمی ئەوروپایە .گرنگترین
تیۆری دۆلۆز بە ئینتيمای چاالك بەناوبانگە ،كە لە بەناوبانگترین كتێبی ئەو
بە ناوی « دژایەتیكردنی ئۆدیپ» خستووەتە بەرباس و شیكاری لە بارەوە
كردووە .ئەم وتارە رەخنەیەكە لەبارەی وتار و دامەزاوە مۆدێرنەكان .كتێبی
دژایەتیكردنی ئۆدیپ شیكاری مێژوویی قوناغەكانی گەشەكردنی ئينتيما
و خواستی مرۆیی دەكات نەك رەوتی گۆڕانكاری كۆمەڵگە .بە چاالكی یان
سەركوتكردنی ئينتيمای مرۆیی شیتەڵكاری كولتوور و مێژوو دەكات .دۆلۆز
ئينتيما و خواست دابەشدەكاتە سەر دوو بەش :ئينتيمایی ناوخۆیی خود ،كە
هەمیشە بۆخۆی دەگەڕێتەوە و ئينتيمای دەرەوەی خود ،كە لەودا دەسەاڵت
دەبێتە پرەنسیپ.
دۆلۆز خوێندنەوەی خۆی لە بواری فەلسەفەی مێژوو دەستپێكرد و بە
رەخنەی ئەدەبی كۆتایی پێهینا .ئەو لە بواری جۆراوجۆر وەك فەلسەفە،
كۆمەڵگە و سیاسەت هەندێك تیۆری و هزری خستوەتەروو كە فەیلەسوفەکان
گرنگییان پێداوە و شیكارییان كردووە .دۆلۆز هەندێك چەمكی فەلسەفەی
خۆرئاوا وەك یەكبوون ،شوناس ،ریزبەندی و پرەنسیپی نەگۆڕی تاوتوێكردووە
و لە دواییدا کۆمەڵێک وانەی وەك ئەلترانس  ،alteranceفرەیی و پلۆرالیزمی
لەجیاتی ئەوان خستووەتە بەرباس .دۆلۆز كێشە سیاسییەكان لە چوارچێوەی
بابەتە فەلسەفییەكان شیكاری دەكات و لەم رێگایەوە كێشەكانی كۆمەڵگە
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شیكاری ناكات.
گرنگترین تیۆری دۆل��ۆز بە ئينتيمای چ��االك Productive desire
بەناوبانگە كە لە بەناوبانگترین نوسراوی خودی ئەو بەناوی كتێبی « دژایەتی
ئۆدیب» خراوەتە بەرباس .ئەم نامیلكە لە ساڵی  1972باڵوكرایەوە .زۆربەی
بیرمەندان لەو باوەڕەدان كە ئەم نوسراوە رەخنەیەكە لە بارەی وتار و
دامەزراوە مۆدێرنەكانەوە كە ئينتيمای ( )Desireیەك كە بابەتی بۆچوونی
دۆلۆزە سەركوتكردووە و پەرەی بە بیروباوەڕو هزرە فاشیستییەكان
دەدات ،بۆ ئەوەی لەم رێگایەوە ئاراستە رادیكالەكانی كۆمەڵگە سەركوت
بكات .ئەو لەم نامیلەكەدا شیكارییەكی فەلسەفی لە چەمكی ئینتيما و
خواست پێشكەش دەكات.
كتێبی دژە ئۆدیب شیكاری مێژوویی قوناغەكانی گەشەكردن و خواستە
مرۆییەكان دەكات ،كە لەودا دەزگای سەرمایەداری دەبێتە هۆی بەدیهاتنی
بە ئۆدیبی بوون و ئينتيمای نیمچەبوونی بەرهەمهاتوو لە پەرستنی كااڵ.
نووسەر هەوڵیداوە رەوتی گۆڕانكاری كۆمەڵگە ،كولتوور و مێژوو بە چاالكی
یا سەركوتی ئينتيمایی مرۆیی شیكاری بكات .لە دیدی ئەوەوە سیستەمی
سەرمایەداری ،هەموو بەها و رێسا كۆتوبەنددارەكانی نەریتی لەنێو دەبات و
پرنسیپ و شێوازی نوێ دەخاتە بەرباس .ئەم رێسایانە لەسەر بنەمای بەهای
ئاڵوگۆڕ پێناسە دەكرێت و پرەنسیپی ئاڵوگۆڕ بەسەر دەوڵەت ،خێزان ،یاسا
و روانگەی مرۆڤەكاندا زاڵە .بەمشێوە لە سیستەمی سەرمایەداری ناوەڕۆكی
بەها چۆنایەتییەكان دەگۆڕن بە رێسا چەندایەتییەكان.
ئاراستە فەلسەفی ،سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی دۆلۆز لە دەوری تیۆری
ئينتيمای چاالك دەسوڕیتەوە و ئەو بەشێكی بەرباڵو لە نووسراوەكانی خۆی
بۆ شیكاری و تاوتوێكردنی ئينتيما و خواستی مرۆیی تەرخاندەكات .بەچاو
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خشاندنێك بە كتێبی ئەودا دەتوانین تێبگەین كە دۆلۆز ئينتيما و خواست
دابەشدەكاتە سەر دوو جۆر و لەم دوو حاڵەتەدا تاوتوێی دەكات :یەكەم
ئينتيما ناوخۆیی خود و دووەم ئینتيمای دەرەوەی خود.
لە دی��دی ئەو ئينتيمای خ��ودی هەمیشە بۆ خ��ۆى دەگەڕێتەوە،
بەاڵم لە ئينتيمای دەرەوەی خود دەسەاڵت دەبێتە پرەنسیپ و ئامانجی
درووستكردنی رێككاری و داراییە .سیسەمی سەرماریەداری زۆرتر پشت
بە ئينتيمای دەرەوەی خود دەبەستێت و هەوڵەكانی خۆی بۆ دەسەاڵت
تەرخان دەكات .لە دواییدا ئينتيما ناوەرۆكێكی شۆڕشگێڕی هەیە و هەڵگری
ئازادییە ،ئينتيمایەكی لەو چەشنە كاتێك دەتوانێت دەستی بە ئامانجەكانی
خۆی رابگات كە سنووردار و سەركوتكردن لەبەردەم رێگەی پێشكەوتنی
ئەودا بوونی نەبێت ،بەاڵم هەمیشە سیستەمی سەرمایەداری كاركردی
ئينتيما سنووردار دەكات.
لە روانگەی دۆلۆزەوە مێژوو بریتیە لە پرۆسەیەك كە رەتكردنەوەی
بەرباڵو « deterriotrializationلەخۆ دەگرێت .لە كۆمەڵگە سەرەتاییەكان
كە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی تاكەكان لەالیەن خێڵەوە دەستنیشان دەكرا ،ماشینی
سەرەتای لۆكاڵی هەر شتێكی بە ناوخۆی سنوور و چوارچێوەی تایبەتی
كۆمەاڵیەتی دادەنا كە بە شێوەیەك هاوشێوەی دانانی رەمزی كۆمەاڵیەتییە.
لە كۆمەڵگەیەكی وەهادا جوولە و رەفتاری مرۆیی لە چوارچێوەی رێسای
تایبەتی ئەنجامدەدرێت و هەر شتێك دەبێتە دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی و
پانتاییەكان بە تەواوی دەستنیشانكرابوو.
دۆلۆز لەو باوەڕەدایە ،یاسا كۆمەاڵیەتییەكانی زاڵ بەسەر كۆمەڵگە
سەرەتاییەكان ،دەبێتە هۆی سەركوتكردنی ئینتيما و خواستی ئەندامانی
كۆمەڵ و ستەمكاری و دیكتاتۆری راب��ەری كۆمەڵگە .بە سەرهەڵدانی
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سەرمایەداری ،ژیانی كۆمەاڵیەتی دەگۆڕێت بە ژیانی تاكەكەسی و دەزگای
شارستانیەتی سەرمایەداری گرنگی بە تاكبوون دەدات ،تاكێك كە نیسبەت
بەبوون و كاركردی خۆی ئازادە .لە سیستەمی سەرمایەداری ،كاروباری
نەریتيی ،مەعنەوی و پیرۆز لەنێو دەچێت و یاسا نەریتییەكان دەرووخێنێت،
چونكە دەزگای سەرمایەداری پێویستی بە سیستەمی پیرۆزی بیروباوەڕەكان
نییە و بوارەكانی سەركوتكردنی تاك درووست دەكات و دام��ەزراوە و
رێكخراوە كۆمەاڵیەتییەكان وەك خێزان ،نیشتمان و دەوڵەت مانایەكی نوێ
و جیاواز لە رابوردوو پەیدا دەكەن.
سنوورداركردنی ئينتيما و خواستە مرۆییەكان بە شێوازێكی نوێ،
پانتاییەكی دیكەی بۆ مرۆڤی مۆدێرن درووستكردووە و سنووری نوێی بۆ
ئەو درووستكردووە .لەبەر ئەم هۆیە دۆلۆز بە رەتكردنەوەی چەمكەكانی
ئابووری سیاسی یا بە تەعبیری خۆی ئابووری لیبدویی ماركس و فرۆید كە
لەسەر بنەمای بەریەككەوتنی ئینتيما و وشیاری بنیاتنرابوو .ئينتيمای چاالك
سەرچاوەیەكی الكانی هەبووە و مەبەست لەمجۆرە نیشانەناسیەیە.
ئينتيمای چاالك تەعبیرێكی نوێ لە ویستی پەیوەندیدار بە دەسەاڵتی
نیتچەیە ،دۆلۆز بەبەكارهێنانی گرووپێكی نێوان زيهنیتی كۆیلەكان و
زیهنیەت ساالرەكان بانگەشەی ئەوە دەكات كە لە كۆمەڵگە ئينتيمای
چاالك هەمیشە لە بەرامبەر ئينتيمای هەڵچوونی سەركوت ،واتا زيهیەتی
كۆیلەكاندا رادەوەستێت .ئەو كەسانەی كە بەسەر كۆمەڵگەدا زاڵن وەك
چینی رابەرە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان هەوڵ دەدەن ئينتيمای چاالك
لە دژی خۆیان رێكبخەن و جۆرێك نەخۆشی بەرهەمهاتوو لە هەستی
گوناحی لەالی ئەندامانی كۆمەڵگە درووست بكەن .لە حاڵەتێكی وەهادا
تاك بە هەستكردن بە گوناح هەمیشە ئینتيمای خۆی پشتگوێ دەخات
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و هەستی خۆی لە چوارچێوەیەكدا دەردەبڕێت كە توانای پێشكەشكردنی
هەبێت .ئينتيما بۆ دەسەاڵت لە تایبەتمەندییە ئاكارییە گەورەكان و ئینتما
بۆ سەركوتكردنی هیمای ئاكاری كۆیلەكانە.
دۆل��ۆز جیا لە شیكارییە كۆمەاڵیەتی ،فەلسەفی و سیاسییەكان
لەبارەی كۆمەڵگەی مۆدێرن ،ئاراستەی جوانیناسانە وهونەری تایبەتی لە
بواری ئەدەبیات و سینەماشدا هەیە .تەنها كتێبێك كە ئەو لەمبارەیەوە
نووسیویەتی ،ناوی وتارە رەخنەییە و كلینیكیيەكانە .بەشە جیاوازەكانی
ئەم كتێبە بە باسگەلێك وەك ژیان و ئەدەبیات ،فیلم ،ئاراستەی نیتچە،
ئەفالتون و یونانییەكان تەرخانكراوە .نووسراوە هونەرییەكانی ئەو تەنها ئەم
كتێبە نییە ،ئەو باسێكی دوورو درێژی لەبارەی ئەدەبیات و هونەر هەبووە
كە هەڵگری تیۆرییەكان و بیروباوەڕی ئەم لەمبارەیەوەیە.
رەخنەگرتن لە دۆلۆز:
دۆلۆز هەوڵدەدات كە لەژێر گاریگەری وانەی بیرمەندگەلێك وەك
نیتچە و فرۆید ،ئينتيما و خواستە بێسنوورەكانی مرۆڤ لە چوارچێوەی
تیۆرییەكدا شرۆڤە بكات ،بەاڵم تیۆری « ئينتيمای بەرهەمهێنەر و چاالك»ی
ئەو بەهۆی بەتاڵبوون لە رێسا ئاوەزییەكان ،لۆژیكی و ئاكاری نەیتوانیوە
ئاراستەیەكی راستەقینە و بابەتی بخاتەروو .ئەم تیۆرییە لەگەڵ پێكهاتەی
دامەزراوە كۆمەاڵیەتی و تایبەتمەندییە وارسكەییەكانی مرۆڤ هەماهەنگ
و یەكسان نییە.
« ئينتيمای چاالك»ی بابەتی بۆچوونی دۆلۆز لەژێر كاریگەری تیۆری
ویستی بەستراوە بە هێزی نیتچە خراوەتە بەرباس ،ئينتيما بۆ دەسەاڵت
وەك ئينتيمایەكی چاالك و بەرهەمهێەر لەبەریەك كەوت لەگەڵ ئینتما بۆ
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سەركوتكردن لە كۆمەڵگە هاوسەنگ دەبێت ،لەمڕوەوە ئينتيما بۆ هێز لە
تایبەتمەندییە ئاكارییە گەورەكان و ئينتيما بۆ سەركوتكردن هێمای ئاكاری
كۆیلەكانە .ئەمەش لە كاتێكدایە كە هەموو مرۆڤەكان ئينتيما و خواستی
جۆراوجۆر و بێسنووریان هەیە و ناتوانن تایبەتمەندییە بااڵ و گەورانە بە
باسێك لە كۆمەڵگە و تایبەتمەندی پەست و سووك بە چینەكانی خوارەوە
تەرخان بكەن .جیالەوەش دۆلۆز لە تیۆری ئينتيما دەكەوێتە ژێر كاریگەری
هزرەكانی فرۆید و ویلهیلمەوە.
لە روانگەی دۆل��ۆزەوە یاسا كۆمەاڵیەتییەكانی زاڵ بەسەر كۆمەڵگە
سەرەتاییەكان دەبووە هۆی ئەوەی كە ویست تەنها لە بوونی دەسەاڵتداردا
بێت و تاكەكانی دیكەی كۆمەڵ بە سەركوتكردنی ئینتيمای خۆیان ،ببنە
مرۆڤگەلێكی گوێرایەڵ ،بەاڵم ئەو شتەی كە لە كۆمەڵگە سەرەتاییەكان
ئەنجامدراوە ،بۆ هەموو ئەندامانی كۆمەڵگە بەها و گرنگی هەبوو ،رابەرى
كۆمەڵگەش ویستبوو بەپێی ئەم رێسا سەرەتاییانە دەخستە بەرباس و ئەم
یاسایانە لەگەڵ خواست و ئينتيمای تاكەكانی كۆمەڵگە یەكسان بوو .ئەم
تاكانە خواستێكیان بە پێچەوانەی ئينتيما و ویستی خۆی ئەنجان نەدەدا.
دۆلۆز هەوڵیداوە شیكارییەكی مێژوویی لە شێوازەكانی كانالیزەكردنی
هێز پێشكەش بكات ،ئەو لە باسكردن لەبارەی پرۆسەی سەركوتكردنی
ئينتيما لە رێگای سنوورداركردنی هێزە بەرهەمهێنەرەكانی ئەو ،ناوی
گسترافكنی دێنێت و رەوتی ئازادكردنی بەرهەمی ماددی و ئينتيما لە كۆت
و بەندی هێزە كۆمەاڵیەتییە سنوورداركەرەكان لە گسترەسرینەوە ناو دەنێت.
دەتوانین سڕینەوەی پانتایی بە كردنەوەی رەمزەكان بێنینە ئەژمار ،كە لەگەڵ
كردنەوەی رەمزی هێزە كۆمەاڵیەتییەكانی سەركوتكەری ئينتيما دەتوانێت
لەوبەری سنوورەكانی سنوورداركەری دەروونى و كۆمەاڵیەتی سەیر بكات.
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لەدواییدا دەتوانین بڵیين تایبەتمەندی چەندپارچەی سیستەمی
سەرمایەداری ئەمەیە كە بە لەناوبردنی پێوەرە نەریتییەكان و خستنەرووی
رێسای نوێ ،لە پانتایی دام��ەزراوە مۆدێرنەكان و ویستی مرۆیی بە
شێوەیەكی نوێ سنووردار دەكات و بە گۆڕینی بەهاكان و بیروباوەڕە
پیرۆزەكان ،سنوورێكی نوێ بۆ گەشەكردنی كەسایەتی كۆمەالیەتی مرۆڤ
درووست دەكات ،بەمشێوە بەها چۆنایەتییەكان لە سیستەمی سەرمایەداری
ناوەڕۆكیان دەگۆڕێت بە رێسا چەندایەتییەكان.

سەرچاوە:
http://politicalthought.blogfa.com/post-346.aspx
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جیل دۆلۆز ،بوونناسيی جیاواز
سەید محەمەد جەواد سەیدی
لە فارسییەوە :عەبدوڵاڵ رەسولی
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بە درێژایی مێژوو زۆرب��ەی فەیلەسوفەكان بۆ شرۆڤەكردنی جیهان،
ناچار بوون بە شێوەیەك لە شێوەكان پەنابەرنە بەر چەمكێك كە ئەویش
(زاڵبوون)ە .ئەفالتون ئایدیای بە کۆمەڵێک بوونەوەر دەزانی كە زاڵبوون
و دەستی مرۆڤ پێیان رانەدەگەیشت ،کۆمەڵێک بونەوەر كە بە كەڵكی
شرۆڤەكردنی جیهانی ئایدیا دێن .جیهانی مادی و بوونەوەرەكانی ئەو
كۆپی بێبایەخی ئایدیان كە نەك تەنها لە جیهانی شیاوی ئەزموون ،كە
لە جیهانی میتاوە زاڵدەبن .بە بەراورد لەگەڵ ئایدیا و شتە ماددییەكان،
شتێك جیا لە سێبەرە بێبایەخەكان نین .ئەوە گرنگە كە سەیری چ شتێك
بكەین .سۆفیستییەكان سەیری کۆپی بێبایەخی ئایدیايان دەكرد و لە ئەنجامدا
حەقیقەت بەدەستناهێنن .فەیلەسوف شاكەسێكە ،دەتوانێت ئایدیاكان ببینێت
و كارەكەی ئەوەیە كە جیهانی کۆپیيەكان بەپێی جیهانی سەرەكی ئەوان
رێكبخات .دەبێت فەیلەسوف سەرەتا لە مانای ئایدیای زاڵبوون تێبگات بۆ
ئەوەی بتوانێت پاشا بێت ،دواتر سەرەی بکەری تایبەتی مرۆڤ دێت.
دیكارت شەوێك لە ماڵەكەی لە پاڵ ئاگر دانیشتبوو كە فكرێكی شیتانەی
بە مێشكدا هات« :ئەگەر من بوونم نەبێت و هەموو تێگەیشتنەكانم
خەون و خەیاڵ بێت چی دەبێت؟ دەبێت بنەمایەكی زاڵبوون ببینینەوە كە
نەتوانین گومانی لێبكەین» .لە ئەنجامدا دیكارت گەیشتە ئەو ئەنجامە كە
ناتوانین گومان لە گومان كردن بكەين ،چونكە خودا رێگا نادات كەسێك
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هەڵخەڵەتێت .ئەوە تووی خودایە كە لەنێو سوبژكتیویتەی مرۆڤدا جێگا
دەكاتەوە .سوبژكتیویتە لە جیهان و لە خودا سوبژكتیویتەیەكی زاڵ پەیدا
بكات ،بەاڵم هێدی هێدی ئامانجی مرۆیی جێگای خودا دەگرێتەوە .جیهانی
زێهن لە سەرەوەی جیهانی مادەیە .تەنانەت مقومی جیهانی مادییە .لە
نەبوونی زێهندا مرۆیەكی جیهانی بوونی نییە .سوبژكتیویزم النیكەم لەسەر
بنەمای دوو گەوهەری جیاواز بونیاتنراوە كە یەكێك لە ئەویتر سەرترە.
ئامانجی بێكۆتایی ،نامادی ،بێسنوور و تاقانەیە ،لە كاتێكدا كە جیهانی ماددی
ئالۆز ،جیاوازە.
سپینوزا فەیلەسوفی هاوچەرخی دیكارت ،رێگای بۆ دەربازبوون لەم
بارودۆخە بینیەوە .لە روانگەی سپینۆزاوە گەوهەر یەكێكە .شتێك وەك
دەركردنی فلوتینی لە ئارادا نییە :بوون یەكپارچەیە .دەبێت بوونناسی
لەسەر بنەمای دەروونێكی نەگۆر بێت .جیاوازی لە نێوان ئاستە جیاوازەكانی
گەوهەرەكاندا بوونی نییە .لە هزری سپێنۆزادا یەكێك لە گرنگترین
چەمكەكانی بوونناسی لەسەر بنەمای زاڵبوون الدراوە ،ئیدی پەیژەبەندییەك
لە ئارادا نییە .بوون لە بارەی هەموو شتێك بە مانایەك بەكاردێت .لە
روانگەی دۆلۆزەوە رێگای بوونناسی جیاوازە لە فەلسەفەی سپینۆزا .گەوهەر
خۆی لە مەبەست و حاڵەتەكان دەردەبڕێت .حاڵەتەكان شتگەلێك نین كە
سەرچاوەیان لە گەوهەرەوە وەرگرتبێت ،بەڵكو خودی گەوهەرن .گەوهەر
ناكەوێتە پشت مەبەست و حاڵەتەكانەوە ،گەوهەر تێكەڵ بە حاڵەتەكانە.
مەبەستەكان جیا لە گەوهەر نین ،بەڵكو بوون یەكپارچەیە .مەبەستەكان
سەرچاوە لە گەوهەر ناگرێت ،بەڵكو هەمان گەوهەرن كە خۆی دەردەبڕێت،
بەاڵم دیسان بوون بە دەربڕینیشەوە بە یەكپارچەیی دەمێنێتەوە .گەوهەر
وەك پارچە كاغزێكە كە لول دەكرێت و دەكرێتەوە و دیسان لول دەكرێتەوە
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بۆ ئەوەی شێوازی جیاواز پەیدا بكات .لە هەموو ئەو وێنانەدا دەتوانین
لەوە تێبگەین كە مەبەستەكان ئەو توێژاالنەن كە لەنێو گەوهەردا دەمێننەوە،
گەوهەرێك كە خۆی بە یەكپارچەیی دەمێنێتەوە .لە دۆخێكی وەهادا هیچ
جیاوازییەك لە نێوان توێژالەكان ،ئاست و جۆرەكانی بووندا بوونی نییە.
زاڵبوونێك لە ئارادا نییە .ئەوەی كە هەیە دەروونێكی ماندگارە .تەنها
گەوهەرێك بوونی هەیە كە دەتوانێت بە شێوازی جۆراوجۆر فۆرم بە
خۆی ببەخشێت .بە پێچەوانەی ئایدیای ئەفالتونی ئەم شێوازە جۆراوجۆرانە
کۆپی بێبایەخی پرەنسیپێك نین :توێژاڵ و كرانەوەی گەوهەرێكن .ئیدی
ناتوانین بوون پۆلین بكەین .بوون بگۆڕتر لەوەیە كە بخریتە نێو چەنگی
پۆلینكردنەكانی ئێمەوە .بوون بگۆڕە؟ ،گەوهەری بگۆڕيی بوون رەوتێكە،
نەك شتێك .دەبێت بوونناسی هەندێك چەمك دابهێنێت كە بتوانن دەربڕی
بوون ،توێژاڵ و كرانەوەی ئەو بن.
سپێنۆزا فەیلەسوفێكی ئاوەزگەرایە .رادیكالترین تیۆری سپێنۆزا ئاوەزگەرایی
رەهایە .بەو واتایە كە دەتوانین بە تەواوی خوا بناسین كە بنەمای تێگەیشتن
لە هەموو شتێكە .ناسینێكی وەها بێ نێوانگیر بەرهەمی یەكپارچەیی بوونە.
ئەگەر بوون یەكپارچە بێت ،ئێمە مەعریفەیەكی راستەوخۆ و هەتا رادەیەك
گریمانەییمان دەبێت .ئیدی چەمكێك وەك «دیسان دەرخستنەوە» بەكەڵك
نایەت .هەموو شتێك بەو جۆرەی كە هەیە دەناسرێت ،بەاڵم یەكپارچەیی
بە مانای سەنتز نییە .یەكپارچەیی بوون جیاوازی كردنێكی بێكۆتاییە .بوون
رەوتێكە كە بە درێژایی ئەو هەر شتێك دەگۆڕێت بە شتێكی دیكە .بوونناسی
دۆلۆز هەوڵی گیان خستنەبەری بوون دەدات .بوون زیندووە ،چونكە
ژیانكردنە .بوون هەمان جیاوازی دانانە ،بوون ئافراندنە .هیچ بارودۆخێكی
گشتی یان مەرجی ئێنتزاغی لەدوای ئافراندنەوە بوونی نییە :ناتوانین جیاوازی
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بۆ ئاستی یەكسانی دابەزێنین .ئەو شتەی كە لە پلەی یەكەمدا بوونی هەیە
جیاوازی داهێنەرو زیندووە .نابێت بە دوویی چەمكی سەرتر لە ئافراندنی
جیاوازییەوە بین .كاری دۆلۆز پێشاندانی جیاوازی رەهایە :ئەو شتەی كە
لە باگراوندی هەموو شتێكدا بوونی هەیە جیاوازییە ،بەاڵم لە باگراوندی
جیاوازیدا شتێكی دیكە بوونی نییە «جیاوازی» ئەگەری ئەوە دێنێتە ئاراوە
بیر لە رێرەوە داهێنەرەكان بكەینەوە بە بێئەوەی كە بیر لە شتێكی جیا
لە بوون یان ئافراندنی ئەم رێرەوە بكەینەوە ،شتگەلێك وەك سەنتزەكان
یان شۆناسە گەاڵڵەبووەكان .تەنها شتێك كە بوونی هەیە بەرهەمهێنان و
ئافراندنی جیاوازییە .دیكارت سروشتی بۆ ئاستی بیركاری دابەزاند و بەم
كارە هەر جۆرە بوون و دەسەاڵتی ناوخۆیی لە ئەو وەرگرتەوە.بوونی رەسەن
نەك لە سروشتدا ،بەڵكو لە ئامانجدایە ،بەاڵم دۆلۆز وەك سپێنۆزا بە دوویی
دەسەاڵتێكەوەیە كە لەودا ناتوانین جیاوازی زاڵبوون لەنێوان هۆو بەرهۆ وێنا
بكەین .بەرهۆ شتێكی جیاواز بە هۆ نییە ،بەڵكو دەروونی ئەوە .ئافرێنەر و
ئافرێندراوی بەشێك لە رەوتێكی خۆبەستراوەی ئەفراندنن.
لە روانگەی ئەرستوییەوە دوو وشە كاتێك جیاوازییان هەیە كە جیاوازی
زاڵكردن بەسەر شتێكی دیكەدا بێت ،واتە باكگراوندێك كە لە هەردوودا
هاوبەشە .ئەگەر بەمشێوەيە جیاوازی رەچاو بكەین ،ئەومان بۆ ئاستی سەنتز
دابەزاندووە ،بەاڵم دۆلۆز بە دووی مانایەك لە جیاوازییە كە لە نێوبژیوانی
ئینهمانیدا رزگاری بووبێت ،دۆلۆز لە چەمێكی وەهادا یارمەتی لە فەلسەفەی
بێرگسۆن وەردەگرێت.
سەرچاوە:
روزنامه اعتماد ،شماره ( )2373به تاریخ  ،91/1/30صفحه ( 8اندیشه)
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