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داواكاری ،ویست و تكا
وتەزای داواكاری گچكەترین یەكەیە ،كە لە شیكاری كۆمەاڵیەتی بەكارمان
برد .دیارە ئەو پێشگریمانەیە بەهێزی خۆی ماوەتەوە كە گرووپی كۆمەاڵیەتی
بابەتێكی بۆگەڕاوەیی تەواو تەبا و یەكپارچە نیيە ،بەڵكو دەبێت یەكخستنی
لەجیاتی جومگەبەندی داواكاری ناتەبا تێگەیەنراو بێت .ژیژەك لە دژایەتی ئەو
تێڕوانینە دوو بەڵگە ئاڕاستە دەكات :یەكەم پێودانگی داواكاری سروشتی ڕاست
و تەواوو وەسفی گرفتاری كارێكی شۆڕش ناكات«( .ئایا شۆڕشی ڕاستەقینە
یان كارلێكی سیاسی ڕزگاریخواز هەمەالیەنی ئاسۆی ئەو داواكاريیە ناگرێتەوە؟
ناسكاری شۆڕش هیچی لە دەسەاڵتداران ناوێت؛ خوازیاری لەناوبردنیانە» (p.
 .))558دووەم ،هیچ هاوپەیوەندی و پێوەندی نێوان زۆرینەی ناوەوەیی چەمكی
زنجیری داواكاری و ئامانجی واقيعی ویستی پۆپۆلیستی نیيە ،چونكە زۆربەی
جوواڵنەوەكانی پۆپۆلیستی بە دەوری ئامانجی تاك بابەتی ساختەكاری دەكرێن
(دەبێت سەرنجی تێكڕاییتر لە جوواڵنەوە جەماوەریيەكانی تاك بابەتيی بدەین.
بۆ نمونە ئەو شۆڕشانەی لە ئەمهریكا لەسەر دارایی ڕوویاندا ،هەرچەند
وێنای پۆپۆلیستی هەبوو ،هاندانی خەڵك بەپێی داواكاریەك كە دامەزراوە
دیموكراسيیەكان نایگەنێ ،بەاڵم پێناچێت لەسەر بنەمای زنجیری ئاڵۆزی
هاوبەهاییەكان بێت ،بەڵكو لەسەر خواستێك قوڵدەبێتەوە «.)»p. 560
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هەردوو ڕەخنەكەی ژیژەك پیشانیدەدات ،كە لە بنچینەدا سەرنجی
لە بنەمای مەسەلەكە نەداوە .بە ڕەخنەی یەكەمی دەست پێدەكەین ،گەرچی
ژیژەك بۆ گرژی ویست و داواكاری دەگێڕێتەوە ،گرژیەك ئاگای لە ئاكامە
زارەكیيەكانی ڕەخنەكەی خۆی نیيە كە ناومان نا چەمكی داواكاری وەرگیراو.
بە بۆچوونی ئێمە هەموو داواكاریيەك لە بەراییدا لە حوكمی ویستێك
( )requestدەخرێتە ڕوو؛ وەك نموونە ،دامەزراوەكانی سەر بە دەسەاڵتی
ناوخۆیی بۆ وەاڵمدانەوەی ناڕەزایەتیيەكانی خەڵكی ناوچەیەك دەكەونە
بەر لێپرسینەوەوە .بۆ نموونە شوێنی نیشتەجێبوون تاكە بارودۆخێكە كە
ژیژەك لەزەینی دەگرێ؛ دەبێ ئەوانە لەڕووی بەخشش و ڕەحمەت مل بۆ
ویستی گروپێك لەخەڵك بدەن ،كە لەدەسەاڵتدان .لەم ڕوانگەیەوە ،تەواو
بارودۆخەكە ناوەكيیەك دەبێ؛ ڕازیبوون لەسەر داواكاریيەكان بە مافدان
( )concessionلەالیەن دەسەاڵتدارانەوە ،دەگۆڕێت ،بەاڵم بۆ كورتكردنەوەی
بابەتی جێ باسمان بەم بابەتە تایبەتیيە دەبێت الیەنی دووەمی شیكارەكەمان
لە زەین بگرین ،الیەنێك كە تێیدا ویستێك لە پڕۆسەی كۆمەاڵیەتیدا
بۆ داواكاریەك دەگۆڕێت .بەاڵم چۆن ئەو وەرچەرخانە ڕوودەدات؟ بە
هەمانجۆر كە بەڵگەم هێنابۆوە ،ئەو ئاڵوگۆڕە بەهۆی ئۆپراسیۆنی لۆژیكی
هاوبەهایی ڕوودەدات .خەڵكانێك كە لە داواكاریيەكانیان تێبینی هەڵگرتن و
گواستنەوە ،تەندروستی ،فێركردن و..هتدیان نەكردووە .ئەو كارە پڕۆسەیەك
دەخاتەگەڕ ،كە لە كتێبەكەمدا ناوم نابوو (-in extensoفراوانكردن).
ئەو پڕۆسەیە بەمجۆرە ب��ەردەوام دەبێت :بەدینەهێنانی تاكە
داواكاریيەك مادام خەڵك خۆی بە هەڵگری مافگەلێك دەزانێت كە بە
فەرمی نەناسراوە ،دەبێتە هۆی گۆڕینی ویست بۆ داوكاریيەك (.)claim
هێشتا ئەو داواكاریيانە سنوردارن ،چونكە ئەو شتانە شایانی دەستنیشانكردنن
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كە بۆی تەرخاندەكرێن ،لە نمونەكەی خۆمان ،سەرۆكی شارەوانی شارەكە
دەكەوێتە ژێر سۆزەوە .بەاڵم ئەگەر هاوبەهایی نێوان داواكاریيەكان فراوان
بێت ،دیاریكردنی كامە داواكاری تایبەت دەبن بە كام بابەت دژوار دەبێت.
لێرەدا تاك خۆی بە شێوەی هێمای دوژمن سازدەدات ،دوژمنەكانی
وەك (ئۆلیگارشی ،بنكە ئابوری ،پارەی زۆر ،سەرمایەداری ،جیهانسازی و
دڵڕەقی بەرامبەری) ،هەر بەو هۆیە ،ناسنامەی بكەرانی داواكاری لە پڕۆسەی
یەكپارچەكردن یان تێكڕایی ئامانج و دوژمنان ،خۆی ،دەگۆڕێت .تێكڕای
پڕۆسەی شۆڕشی روسیا بە سێ داواكاری دەستی پێكرد( :ئاشتی ،نان ،واڵت).
ئەم داواكاریيانە تایبەت بوون بە چی؟ هەرچەند هاوبەهایی بەرینتر بێت،
ئاشكراتر بێت كە ئەو داواكاریيانە دواندنی ڕژێمی تزاری نەبوون .ئەگەر لە
بەشێكی دیاریكراوی شۆڕش بپەڕینەوە ،ئەوەی لە دامەزراوەكان بە ویست
دادەنرێت ،بۆ داواكاريیەك گۆڕا كە دواندنی دامەزراوەكان بوو هەر لەو
قۆناغە دابوو ،كە داواكاریيەكانی ناوبراو بە داواكاری دژی یاسای دامەزراوەیی
ماهیەتیان گۆڕی .كاتێك كە ئەو پڕۆسەیە لە ئامڕازو كەلوپەلی دامەزراوەیی و
لە ئاستێكی دیاریكراو بپەڕێتەوە ،خەڵكی {گرفتاری} پۆپۆلیزم دەبێت.
دەتوانین لە خۆمان بپرسین بۆچی دەبێت كردە كۆمەاڵیەتیيەكان
ب���ەردەوام لەبری داواك���اری تێگەیەنراو بن؟ ناسكار هەمیشە ناسكاری
{هەڵتۆقیو} لە لەدەستدان بەڵگەیەكە كە لە عەقڵی پۆپۆلیستی شرۆڤەم
كردووە؛ ناسكار بەردەوام لە بەراوردنەكردنی نێوان پڕی (مەحاڵی) كۆمەڵ و
ڕەسەنێتی وردەكاريی ( )particularismپەنهان لە شوێنی دەربڕین یان وتار
( )enunciationسەرهەڵدەدات ،واتە ناسكاری بەرەنجامی درزێكە كەوتۆتە
نێوان تەواوویەتی گشتی و تەكنیكی بەشەوە.
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ئەم كارە لەگەڵ ئەوەشدا ئاماژەیە ،كە بۆچی ناوە ناوزەدكراوەكان
لەسەر پڕی {لەبری مەرجی دیالێكتیك} بەردەوام لە سەرمایەگوزاری لەسەدا
سەدی بەهایەكی تێكڕایی وردەكاریەكی دەستنیشانكراو بەرهەم دەهێنرێن:
ئەوە هەمان هەڵكشانی بابەتێكە بە پلەی شت {تشت} ،بەاڵم تێگەیشتنی
تەواو لەم بابەتە ئەوەیە ،كە سەرمایەداری لەو چەشنەی بابەتی الوەكی
{دەروونی خۆی} بەبێ گۆڕان ڕزگار ناكات .سەرمایەگوزاری لەسەدا سەدی
ناوبراو بابەتێك بەهۆی تۆماركردن و دیسپلینی دەروونی ژێربینای {ژێرخان}
ى پەیوەندی هاوبەهایی «تێكڕایی دەكات».
بەو هۆیەیە ،كە ناكرێت ئەو پڕۆسەیە بەوجۆرەی ژیژەك دەڵێت
بوونەشتی سهرف بێت( .بوونەشت ،ه��ەروەك پێشتر وتمان ،جۆرێك
ئاوەژوبوونەوەیە كە لەناویدا بەش و تێكڕا جێگۆڕكێ دەكەن بەبێ ئەوەی
ناسنامەیان بگۆڕێت؛ لە كاتێكدا كە {تیۆری ژێربینا} پەیوەندی هەژمۆنیك،
پێشتر ئاوێتەكردنی كاری الوەكی و كاری تێكڕایی گریمانە دەكات).
بۆ وەاڵمدانەوەی بەشی دووەمی ڕەخنەكانی ژیژەك ئەوەندە بەسە
ئەو دۆخە لە زەین بگرین ،كە وردەكاریيەكی دەستنیشانكراو هەرگیز
وردەكاریيەكی سهرف نابێت ،چونكە پەیوەندی هاوبەهایی هەمیشە
ناوەرۆكەكەی (تێكڕایی دەكات) ،واتا ئامادەكاری جەماوەری تاك بابەتی
كە ئامانجی بەشگەرایانەن ،ناتوانن چەمكی ناسنامەی سیاسی بەرینتر بەهێز
بكەن .ئەو دۆخە دۆخێكی ترسناك و سەیرە.
ڕەنگە بابەتێكی ڕواڵەتی الوەكی بێت ،بەاڵم ئەو كارە ڕواڵەتيە
تەنها وەك لوتكەی كێوێكی بەستەڵەكە ،كەوایە لەودیو كاری تاك ،جیهانێكی
بەرینتر لە پەیوەندی و دۆخەكان هەیە ،كە ئاوێتەی كاری تاك دەبێت و بۆ
دەربڕینی الیەنگری تێكڕاییتری دەگۆڕێت .بە پشتبەستن بە بەهای فەرمی
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{بە مانای ماركس} و لە ئەنجامدا ماهیيەتی تاك بابەتی ئیرادەی جەماوەری،
وەك لێكدانەوەی خەونێك بۆ ناوەرۆكی ڕواڵەتی كەمبكەینەوە .دەكرێت
ئەو ڕیفراندۆمانە شتێكی باش بێت كە لە ئەڵمانیا و فەرەنسا بۆ دەنگدان
بە دەستوری ئەوروپا كرا.
ئەو نموونەيە بۆخۆی مانای هەیە ،بەاڵم بە هەمانجۆر كە ژیژەك
پیشانی دەدات ،هەموو نائومێديیەكان ،ترسەكان و دەمارگیریيەكان،
دەربڕینی خۆیان لە نە یەك كورتكردووەتەوە و كاتێك دەزانن ،كە ئەوەی
لە ڕیفراندۆمی باجەكانی واڵتە یەكگرتووەكان جێی باس بووە جۆرێك
جێگۆڕكێی سیاسی بەرینتر بە مانای تاقمی وشە بووە .بەرەنجامی ئەوەی
كە مانای پەنهانی ئیرادەی جەماوەر هەرگیز ناتوانێت لە دروشمی زارەكی
و ئامانجی پشتڕاستكراوەی بەدەست بێت( ،هەروەك نمونەی لێكدانەوەی
ئەوروپا)؛ تەنها كاتێك شرۆڤەیەكی سیاسی شایستە دەستپێدەكات ،كە
تاكی شرۆڤەكار {وەك دەروونشیكاری} بە دیاریكردنی فرە هۆكاری
( ،)overdeterminationیەكسەر مانای پاراستبێت.
لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانی چ ئەنجامگیريیەك لە كۆمەڵەیەكی لەو چەشنە
ئاڵۆزی پەیوەندیيەكانی نێوان ناسنامەكانی پۆپۆالر و داواكاری و هەروەها
پەیوەندیيەكانی ناوەوەیی داواكاری بۆخۆی و دیارە لەنێوان داواكاريیەكان
و خواستەكان بكەیت؟ گرنگترین ئەنجامگیری ،كە دەتوانی دەستەبەری
بكەیت ئەوەیە كە هەریەك لە جومگەبەنديیەكانی ناوەوەیی ماتریسی
بنەمایی ،بەجیا هەڵسەنگاندنی ناسنامە كۆمەاڵیەتیيەكان و هەروەها بە
پلەی جیاواز تێكڕایی داواكاریيەكانیانی لێدەكەوێتەوە .لە الیەكی مەسەلەكە،
كاتێك داواكاریيەكان ،بۆخۆی ،لە قۆناغی ویستی سرف سەرناكەون ،ئێمە
جۆرێك ئارایشتی بە زۆری دامەزراوەیی دەبینین .هەڵسوڕاوانی كۆمەاڵیەتی
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بوونی (« )existenceدەروون مانەوە» لە شوێنە واتاییەكاندان كە یاسای
دامەزراوەیی كۆمەاڵیەتی وێنا دەكەن( .دیارە ئەم دۆخە ئاستێكی تەواو
ئایدیالیيە؛ كۆمەڵگا بە جۆرێك بونیادنەنراوە كە بكەرانی كۆمەاڵیەتی ڕۆبچنه
ناخی دامەزراوەكانهوه) الكەی تری مەسەلەكە بەم شێوەیە :بەردەوام گرژی
لهنێوان داواكاری و ئەوەدا هەبوو كە یاسای دامەزراوەیی توانای كێشكردنی
هەیە.
لەم دۆخەدا ویستەكان دەیانەوێت ببنە داواكاریيەكان و بۆیە لەبری
پەسەندكردنی ئەرێنی ڕەوایەتی دامەزراوەكان ،ڕەخنەیان لێدەگیرێت.
سەرەنجام كاتێك پەیوەندی هاوبەهایی نێوان زۆرینەیەك لە داواكاریيەكان
خاڵێكی زانراو تێپەڕێنن ،ئیرادەی جەماوەری دژی یاسای دامەزراوەكان
دێتەدی ،بە شێوازێك كە یاسای دامەزراوەكان وەك یەك لە تێكڕا تێگەیەنراو
دەبێت.
لێرەدایە كە لە پێگەی هەڵسوڕاوێكی تێكڕاییتر الیەنگری سەرهەڵدانی
خەڵكین {جیهانگيرتر} و مێژووییترین هەڵسوڕاوێك كە ئامانجەكانی بە
ناچاری بە دەوری دالە كۆتاكاندا بەرجەستە دەبێت؛ ئەو دالە كۆتایانە
هەمان مەسەلە یان بابەتی دیاریكردنی ناسنامەی سیاسین .لێرەدا ڕوبەڕووی
جۆرێك ڕادیكالیزەكردنی داواكاریيەكان دەبینەوە ،تا ئەو جێیەی كە تەنانەت
ڕەنگە بە گۆڕینی شێوازی شۆڕشی یاسای دامەزراوەیی كۆتایی بێت .شیمانە
دەكرێت ئەوە هەمان جۆری پەرەپێدانی لەسەردایە ،كە ژیژەك كاتێك
داوانەكردن لە دەسەاڵتداران و لەجێدا باسی ئیرادەی لەناوبردنیان دەكات.
لەگەڵ ئەوەشدا ،جیاوازی تێڕوانینم لەوەدایە كە بە باوەڕی من سەرهەڵدانی
هەڵسوڕاوانی ڕزگاریخواز لۆژیكی خۆی هەیە ،بەو مانایە كە ئەو لۆژیكە
ئاوێتەی بنەمای داواك��اری كردەی كۆمەاڵیەتی بووە ،بەاڵم الی ژیژەك
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لۆژیكێكی وا بێمانایە .الی ئەو ،ناسكارانی ڕزگاریخواز لە پێگەی بونەوەری
كامڵ تێگەیەنراو دەبن ،كەسانێك كە وەك مینروا لەسەر ژۆپیتەر ،بەبێ
بڕینی هیچ پڕۆسەیەكی جەنینی {بە جارێك} سەرهەڵدەدات.
بەشێك لە كتێبەكەم كە تایبەتە بە ژیژەك« ،ژیژەك لە چاوەڕوانی
مەریخەكان»ی ناوە .لەڕاستیدا ئەو بەشە لە ناسكارەكانی ڕزگاریخوازی
ئەودیو زەوی ژیژەك دەكۆڵێتەوە؛ مەرجەكانی ئەو ناسكارانە لەبری بكەرانی
شۆڕش باسی دەروون ئەندازەیی ڕەقی ئاكامی كۆمەاڵیەتی كراوە ،كە
هیچ هەڵسوڕاوێكی ئەزمونی و واقيعی ناتوانێت تەبای بێت .هەرچۆنێك
بێت ،ژیژەك لە نوسینەكانی ئەم دواییەیدا خۆی ستراتیژیەكی نوێی لە
ناونانی بكەرانی شۆڕش بەكاردەبرد؛ ئەو بە هەڵبژاردن و سود وەرگرتن لە
هەڵسوڕاوانی واقيعی و هەبووی كۆمەاڵیەتی ،لە كاتێكدا كە زۆر خەسڵەتی
خەیاڵیان دەداتە پاڵ ،مەریخیانێك دەخوڵقێنێت كە تەنها ناوێكی كردەگەری
سیاسییان بە ناوچاوانەوەیە ،ئێمە بۆ ستراتیژیەتی «مەریخی سازی» ژیژەك
دەگەڕێینەوە.

نا تەبایی و ئەزمونە كۆمەاڵیەتیيەكان
ئێستا لەو ڕوونكردنەوانە بكۆڵینەوە ،كە ژیژەك دەربارەی بارودۆخی
ئێستای تیۆری ماركسیستی خستوویەتەڕوو .گرنگترین بەش بۆ ئابوری سیاسی
ماركس دەگەڕێتەوە كە ئاماژەی پێدەكات .بە وتەی ئەو لەڕاستیدا تێڕوانینی
بەراییم بۆ ئابوری سیاسی ماركس «زانستێكی ئەنتیك» و ئەرێنیە ،كە ئاستی
بەشێك لە ڕاستی كۆمەاڵیەتی ماددی دیاری دەكات ،بەمەش بە پتەوكردنی
ڕەخنەی ئابوری سیاسی و سیاسەتی ڕزگاریخواز (یان بە دەربڕینێكی دی،
ڕازی بوون بەپێدانی مافی پاوانكاری بە خەباتی چینایەتی) .كاری سیاسی بۆ
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دیاردەی الوەكی ڕاستی ماددی دادەبەزێت )p. 565( ،پاشان بۆ ڕەتدانەوەی
ئەو ئیدیعایەی ،كە دەدرایە پاڵم ،پەنا دەباتە بەر وتاربێژی دوورودرێژ تا
بەو ڕێگایە پیشانی بدات بوونە بتی كااڵ ،بە مانای وشە ،جۆرێك ئاكامی
دەروونی خودی شێوە {فۆرم}ی سەرمایەیە؛ هەوڵدەدات پیشانی بدات
شیوەی دەرهەستەیی نیيە ،چونكە پڕۆسەی كۆمەاڵیەتی واقيعی دیاری
دەك��ات( :كێشە ،واقيعی بوونی ئەو دەرهەستەیەیە لە چەمكی وردی
دیاریكردنی بنەمای ماددی پڕۆسە كۆمەاڵیەتیيەكان ،دەرهەستەیەك كە
تەنیا لە خراپ تێگەیشتنمان «مامەڵەخوازانی دارایی» لەڕاستی كۆمەاڵیەتیدا
بێشوێنە .سەمای تاكی و بازرگانانەی سەرمایە چارەنووسی تێكڕای چینەكانی
مرۆڤایەتی و هەندێكجار هەموو واڵتان دیاری دەكات ،كە لە جیاوازی
نەكردندا سەرخۆشانە نیيە بۆ چۆنیيەتی كاریگەری لەسەر ڕاستی كۆمەاڵیەتی،
تەنها بیر لە قازانج دەكاتەوە) «.»p.566
ژیژەك دوای ناساندنی توندووتیژی ناوەندی و خودی سەرمایە،
ئەنجامگیری دەكات( :لێرەدا ڕوبەڕووی جیاوازی لكانی نێوان واقيعیەت
و كاری ڕاستەقینە ،دەبینەوە :واقيعیەت ،ڕاستی كۆمەاڵیەتی خەڵكانی
ڕاستەقینەیە كە گرفتاری پڕۆسەی الیەنێكی مامەڵە و بەرهەمهێنەرانن ،لە
كاتێكدا كە كاری ڕاستەقینە ،لۆژیكی نەگۆڕ ،تارمایی ئاساو دەرهەستەیی
سەرمایەیە ،كە ڕەوتی ڕاستی كۆمەاڵیەتی دیاریدەكات) «.»p. 566
دوا ئیدیعای ڕاڤەیەكی تەواوو ناڕاستی چەمكی كاری ڕاستەقینەیە.
نمونەیەكی زۆر باشی گۆڕانی سیستەمی تیۆری لكاندنە بەدەستی ژیژەك؛
دەیەوێ بەو هۆیە تیۆری لكاندن تەبای جۆرێك هیگڵیزم بكات ،فەلسەفەیەك
كە لە زۆر الوە ڕوب��ەڕووی سیستەمی لكاندن دەبێتەوە .ناكرێت كاری
ڕاستەقینە جۆرێك لۆژیكی سەخت ،نەگۆڕ و خەیاڵی بێت ،كە بەسەر
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ڕاستی كۆمەاڵیەتیدا دەسەپێنرێت ،ئەوەش بەو بەڵگە سادەیە ،كە كاری
ڕاستەقینە بابەتی دیاریكراو نیيە كە یاسا بااڵدەستەكان بەسەر جوواڵنی پێی
درابێت ،بەڵكو بە پێچەوانە ،كاری ڕاستەقینە شتێكە كە ئامادەیە و بەهۆی
كاریگەریيە تێكدەرە شاراوەكانی كاری هێمایین خۆی پیشاندەدات .كاری
ڕاستەقینە بابەتێك نیيە ،بەڵكو جۆرێك سنورداریەتی دەروونیيە كە بەر
بەهەڵسەنگاندنی تەواوی هەرجۆرە بابەتی یان واتایی دەگرێت.
دەستنیشانكردن (یان دیاریكردن)ی ناسنامەی كاری ڕاستەقینە،
بەهۆی لۆژیكی سەرمایە ،نمونەیەكی باشە كە بەهۆیەوە دەتوانین بزانین
ژیژەك هەمیشە پەنادەباتەبەر وتەزای بوونەشت .هەڵەكەی هاوشێوەی
هەڵەی كانتە؛ كانت پاش ئەوەی دەڵێت وتەزاكان تەنها بەسەر دیاردەكان
هەڵدەگیرێن نەك بەسەر شتەكان ،پشتڕاستی دەكاتەوە شتەكان لە خۆیدا
هۆكاری دەرەكی دیاردەكان ()appearancesن ،واتا وتنی وتەزایەك هۆكار
بەسەر شتێك كە لە بنەڕەتدا ناكرێت بكەوێتە ژێر هیچ وتەزایەكەوە .هۆی
ئەوەی ژیژەك ناچارە بەمشێوەیە چەمكی كاری ڕاستەقینە بگۆڕێت بۆیە
تەواو ئاشكرایە :تەنها كاتێك لۆژیكی سەرمایە دەتوانێت لە پێگەی ژێربینا
یان ژێرخانێكی دیاریكەری ڕاستی كۆمەاڵیەتی كار بكات ،كە لۆژیكی خودی
كاری ڕاستەقینە بازنەیەك دەكێشێت تا پێش بەخودی بنەمای كاری هێمایین
بگرێت.
بەكاربردنی خوازە بۆخۆی و پێشكەوتنی دوالیزمی واقيعیەت كاری
ڕاستەقینە كە لە ڕاستیدا جگە لە جیاوازی ژێرخان سەرخان شتێك نيیە،
لێرەدا تەواو بێمانا بە زەین دەگات .ئاشكرایە لۆژیكی سەرمایە بە قەدەر
ڕاستی كۆمەاڵیەتی بەردەم دیاریكردن هێمایینە .دەرەنجام ئەوەیە ،كە
ئەگەر لۆژیكی سەرمایە و ڕاستی كۆمەاڵیەتی لە بارودۆخی ئالیاژی (pari
13

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

 )materialبن ،هەردووكیان هێمایین بن ،بۆشایی و درزەكانی كە بەهۆی
بوونی كاری ڕاستەقینە لە ڕاستی كۆمەاڵیەتیدا دەردەك��ەون ،لە هەمان
لۆژیكی خودپەروەری ( )self-developmentسەرمایەشدا ئامادەن (خود
پەروەریەك كە بە زوویی ئاڵودەی شتێكی ناتەبا بەخۆی دەبێت؛ ئەو
خودپەروەرە ،خودپەروەری پەتی نابێت).
من ناڵێم كاری ڕاستەقینە پەیوەندی بە باسەكەمانەوە نیيە ،بەڵكو
دەڵێم ژیژەك لە شوێنێك بەكاری بردووە ،كە پەیوەندی پێوە نیيە .ناكرێت
لۆژيكێك كاری ڕاستەقینە لەبری كاری واتایی شیكار بكات ،كە سەروكاری
لەگەڵ چەمكگەلێك هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا ،پێش هەوڵدان بۆ پێدانی شوێنی
ئەنتۆلۆژیك و دیاریكراو بە كاری ڕاستەقینە ،گەر بتوانین ئەو دەستەواژەیە
لە پێوەند بەو شتانە بەكاربەرین ،كە ئامادەییان (شوێنەكانی ئەنتۆلۆژیك)
ئاوەژوودەكەنەوە.
دەمەوێت بۆ بانگەشەكەی ژیژەك بگەڕێمەوە ،دەڵێت :لە جیاتی
زانستی ئەنتیك «سەرزەنشتی ئابوری سیاسی ماركسم كردووە» ،زانستێك
كە سنوری بۆ قەڵەمڕەوی ڕاستی كۆمەاڵیەتی دان��اوە ،كاری سیاسی بۆ
نیمچە دیاردەیەك دابەزاندووە ،كە من سەرزەنشتێكی وام دەرهەق بە
ئابوری سیاسی كردووە تەواو لێك و لەباری خودی ژیژەكە .من هەرگیز
ئیدیعام نەكردووە ئابوری سیاسی زانستێكی ناوچەییە ،هەر بەوهۆیە سادە
كە وێڕای شایستەیی و ناتەواویيەكانی ،ئابوری سیاسی ماركسی ،گوتارێكە
سەروكاری لەگەڵ تەواویەتی كۆمەاڵیەتیدا هەیە« ،توێكارانی كۆمەڵگای
مەدەنی ،ئابووری سیاسیە».
دوو ڕێگای شیاو بۆ ڕەخنەلێگرتنی بەم شێوەیە :بیسەلمێنین لە
مەودوا ناكۆكی لۆژیكی لە وتەزاكاندا هەیە ،یا پیشانی بدەین لە ئابوری
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سیاسیدا جۆرێك دەرەوەیی ناتەبا پێویستە كە لە هەڵسەنگاندنی نابەردەوامی
بنەمایی ( )fundamentum inconcussumكاری كۆمەاڵیەتی ،لە دەوری
گوتەزای ناوخۆیی خۆی ناهێڵێت .ئێستا ڕەخنەی بەرایی ڕێتێچووە؛ لە
سەدەی ڕابردوو چەندینجار ئەو ڕەخنەیە بۆ ئابوری سیاسی دووبارەبووەوە،
ئەوە لە كاتێكدایە كە بەهاری ماركس لە تیۆری كاری تەوەر ،بەوجۆرە
شتێكی زۆر نەماوەتەوە كە خۆی ئاڕاستەى كردبوو .ئەوەندە بەسە ناوەكانی
وەك یۆگن فان بوم  -باورك ( ،)Bohm Bawerkالدیالوس بۆرتكیۆیچ
( ،)Ladislaus Bortkiewiczجۆن ڕۆبنسن ( ،)Joan Robinsonیان پیرۆ
سرافا ( )Piero Sraffaبیر بێنینەوە .تێكڕای باسی گۆڕانی بەهاكان بۆ
نرخەكان ،لە بەرایی سەدەی بیستەم ،یەكەم نمونەی ئەو شیكارە ڕەخنەییە
بوو .ژیژەك بە گشتی ئەو ئەدەبە نادیدە دەگرێت و هەروەها پارێزگاری لە
نوسخەی ماركسی تیۆری كاری تەوەری بەها ،ئەوەش لەجیاتی بیروباوەڕی
نەگۆڕ و ملمالنێ هەڵنەگر دەكات.
كەوایە كات لەسەر ئەو دۆگماتیكی نەزۆكە بە فیڕۆ نادەین و
لە دووەم ڕەخنەی ئابوری ماركسی دەكۆڵینەوە؛ ڕەخنەیەك كە زیاتر
لەگەڵ بابەتەكەمان دێتەوە .بەدیلی ئەو ڕەخنەیە ئەم شیكردنەوەیە :لە
یەكەم سیناریۆی شیاو ،هیچ دەرەوەیەك دەربارەی پڕۆسەیەك نیيە ،كە
داهاتووی وتەزاكانی ئابوری وەسفیان كردووە؛ تەنیا مێژوو دەتوانێ مەیدانی
خۆپیشاندەری ناوەوەیی ئەو وتەزایە بێت ،بۆیە گێڕانەوەی ئەنتیك كە
ئەگەر سوود لە دەستەواژەكانی خودی ژیژەك وەرگرین بەهۆی وتەزاكانی
ناوبراو بەرجەستە دەبن ،بە هاوكات دەبنە ئەنتۆلۆژیكیش .بەم شێوەیە
ڕوبەڕووی پڕۆسەی دەروونی بوینەوە ،كە هیچ جۆرە دەرەوەیەك كاری
تێ ناكات.
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ئەم داهاتووی لۆژیكی هاوكات بەهای میتافیزیكیشی هەیە .بەاڵم
دەربارەی هێزەكانی نەیاری سەرمایەداری دەتوانین بڵێین چی؟ ئەم هێزانە لە
مۆدیلی ناوبراودا ،تەنها ئاكامێكی دەروونی خودی سەرمایەدارین ،دەتوانی
بە سادەیی بزانی شەڕی چینایەتی چ ڕوویەكی لەم چاوپێداخشاندنەوەی
واتایی خ��وازەدا هەیە؛ بەمجۆرەیە كە سەرمایەداری بۆ خۆی گۆڕی
خۆی هەڵدەكەنێت .سیناریۆی دووەم لە گریمانەی لێكدژ دێتەدی :هێزە
سەرمایەداره ناكۆكهكان ئاكامی لۆژیكی سەرمایەداری نین ،بەڵكو لە
دەرەوەدا وەستانی تێدا دروستدەكات ،بۆیە گێڕانەوەی سەرمایەداری لە
ئاشكراكردنی وتەزا دەروونيەكانی فۆرمۆلە نابێت .لەم بارەیەوە نمونە
دێنینەوە :بە هەمانشێوە كە توێژینەوەیەكی زۆر پیشانی داوە ،پەڕینەوە
لە بەهای زیادكراوی ڕەها بۆ بەهای زیادكراوی ڕێژەیی تەنها بەرەنجامی
جواڵنەوەكانی پێكهاتوی دەروونی لۆژیك لە فەزای داماڵراو لە ناكۆكیيەكان
و شەڕ بەهرەمەند نیيە ،بەڵكو ئەو پەڕینەوەیە بۆخۆی كاردانەوەی بۆ
ئامادەكاریيەكانی كرێكارەكانیشی هەیە.
ئەگەر وابێت ،ناكرێت باسی هیچ مێژوویەكی تەواوو دەروونی
بكەی ،مێژوی هاوشێوە کە لە پێشەكی ڕەخنەی ئابوری سیاسیدا هاتووە،
دەبێت باسی مێژووی شەڕ تەوەر بكەین ،كە ناچێتە ژێر هیچ تیۆریەكی
پەرەپێدانەوە .من زۆر جەخت لەو خاڵە دەكەمەوە ،چونكە تێگەیشتنی
ڕاستی ،ڕاستەوخۆ بۆ چەمكی خەڵك ڕێنماییمان دەكات ،خەڵكانێك كە لە
عەقڵی پۆپۆلیستیدا شرۆڤەم كردبوو.
كەوایە پێویست ناكات بڵێم ئێمە لەنێوان دوو بژاردەی بەردەممان
بۆ بەدیلی ڕەخنەی ئابوری-سیاسی لێبڕاوانە ،دووەمیان هەڵبژێرین.
لەڕاستیدا ،عەقڵی پۆپۆلیستی تا ڕادەیەكی زۆر ،هەوڵدەدات ئاكامی زارەكی
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ئەو هەڵبژاردنە ئاشكرا بكات بەم حاڵە ،ژیژەك گومان دەكات و لە من
باشتر دەزانێت و پشتڕاستی دەكاتەوە بەدیلێك بۆ {ئابوری سیاسی ماركس}
نيیە .بۆ نمونە دەڵێت ،ماركس جیاوازی لەنێوان چینی كرێكار و پڕۆلیتاریادا
دەكات :چینی كرێكار بە ئاشكرا گرووپێكی كۆمەاڵیەتی الوەكیە ،لە كاتێكدا
كە پڕۆلیتاریا جۆرێك دۆخی ناوەكی نیشانە دەكات( .)p. 564باشە ،دەبێت
لە بەراییدا بوترێت ماركس هەرگیز ئاماژەی بە جیاوازیيەكی لەو چەشنە
نەكرد.
دەبو لەپڕ ئەو كارەی ئەنجامدەدا ،بەاڵم ئەنجامی نەدا .هەمو
هەوڵە زارەكیيەكانی ئەوەبوو ،كە پیشانی بدات تەنها كاتێك ناڕوونی
مێژوویی دەڕەوێتەوە كە ناوەكی یان هۆكاربوونی شۆڕشگێڕی ،سەخت،
ناوەكی یان واتایی ڕەگی لە دۆخێكدایە ،دۆخێك كە بۆخۆی پڕۆسەیەك
بەرهەمدێنێت كە كۆمەڵێك لە یاساكانی دەروونمان و پێویست بااڵدەستن
بەسەریدا .ئایا ژیژەك تا ئێستا مانیفێستی كۆمۆنیستی خوێندووەتەوە؟ ئەگەر
خوێندویەتیيەوە ،بێگومان دەزانێت بە قسەی ماركس و ئەنگڵز( ،بۆرژوازی
تەنها جەنگی میكانیزمەكانی لە كارگەكان سازنادات ،جەنگی میكانیزمەكانی
دەخوڵقێنێت ،كە بۆ خودی بۆرژوازی مردن بەدیاری دێنن؛ واتا ئەوانەی كە
بە چینی كرێكار و پڕۆلیتاریای دەزانین).
ئایا ژیژەك خێزانی پیرۆزی خوێندووەتەوە ،كە ماركس و ئەنگڵز
لەوێدا ،لە دژی برۆنۆ و باویەر ئاماژە بە حەتمیبوونی كۆمۆنیزم دەكەن؟،
شتێك كە رێك لە مرۆڤ داماڵینی پڕۆلیتاریا (چینی كرێكاری) دەركەوتوو
لە لۆژیكی خاوەنداریيەتی تایبەتی پێكهاتووە؟ ئایا ئایدۆلۆژی ئەڵمانی
خوێندووەتەوە ،كە لەوێدا ماركس و ئەنگڵز ،دژی سۆسیالیزمی ڕاستەقینە
دەوەستنەوە و یەكێتی كرێكاری ،واتە كۆمەڵێكی بەهێز لە بابەتی واتایی
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و كۆمەاڵیەتی بەسەرچاوەی سەرەكی نامۆیی مرۆڤی دەزانن؟ چما سەرمایە
و گرۆندەریسە هەوڵی بەردەوام بۆ ڕیشەكێشی چەوسانەوە لە پڕۆسەی
واتاییدا نیيە ،ئايا پڕۆسەیەك بەسە كە شەڕی چینی كرێكاری خراوەتەسەر؟.
پێویست ناكات درێژە بە باسەكە بدەین ،هەموو خوێندكارێكیش ئەوە
دەزانێت.
سەرباری ،ئەوەی ماركس لە بابەت جیاوازی ڕیزبەندناسی نێوان كاری
ناوەكی و كاری بابەتی لە زەینیدایە ،تەواو ڕوون و ئاشكرایە ،دەیویست
بڵێت ئەو دوو چەمكە جیاواز نین ،كە لە چاوپێداخشاندنەوەی كۆمەاڵیەتیدا،
گرنگ نیيە ،بەڵكو لۆژیك و تۆپۆگرافی یا دیاریكردنی بارودۆخ پەیوەندی
نێوان سنوری نێوانیانە و بەرایی ڕەخنەی ئابوری سیاسیش شرۆڤەیەكی
تەواوی ئەو چەشنە پەیوەندیيەیە.
لەڕاستیدا ئهو بەدیله بۆ شێوازی تێڕوانینی لێكدژی ژیژەك
دەگەڕێتەوە ،كە پێشنیارمان كرد .جیاوازی نێوان كاری ناوەكی و كاری
بابەتی ،لەالیەك ،بۆ ژیژەك زۆر گرنگە ،كە درێژەی هەمان دوالیزمی
نێوان بارودۆخ و ڕوداوی ئاالن بادیۆیە ،چونكە هەوڵیدەدا درزێكی بنەمایی
بكاتە نێوان پچڕانی شۆڕشگێڕی و بارودۆخی پێشتری .دەرەنجامی الوەكی
ئەو بۆچوونەیە كە نابێت كردەی شۆڕشگێڕی شتێكی هاوبەشی لەگەڵ
بارودۆخێكدا هەبێت ،كە شۆڕش لەوێدا ڕوودەدات .سەربازی ،لەالكەی
دی ،ژیژەك دووبارە كردنەوە )ad nauseam( ،جەخت لە تەوەری بوونی
شەڕی ئابوری  -دژی سەرمایەداری دەكاتەوە ،تۆ بڵێی شتێك لە بارودۆخی
هەبوو كاری ئابوری لەجیاتی شوێنی الوەكی لەناو تۆپۆگرافێكی كۆمەاڵیەتیدا
هەبێت ،كە دەوری بااڵدەستی و بنیاتنەری جۆرەكانی دیتووە؟
ڕووداوەكان بە شێوازی پێشتر دیاری دەكات ،ئەگەر بڕیارە شتێكی
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وا لەڕاستیدا ڕووبدات .بۆیە دەبێت بارودۆخ جۆرێك پێشینەی ئەنتۆلۆژیكی
دەربارەی ڕووداوو هەبێت ،ڕووداوێك وەستان و درزی لە بارودۆخدا،
وەكو ئاكامەكەی ناتوانێت كاری ڕادیكاڵ یا ڕیشەیی بێت .بەمجۆرەیە كە
ژیژەك ڕووبەڕوی بەدیلی پاوانكاری دەبێتەوە و ئەو بەدیلە بە ڕادەیەك
پێكەنیناویيە كە بۆخۆشی تێی ناگات ،لەجێدا ،لێكدژانە پێداگری لەسەر
هەردوو بژاردەكە دەكات.
با ژیژەك لەگەڵ دژایەتيیەكەی خۆی هەڵبكات ،ئێمە لە تیۆرێكی تر
دەكۆڵینەوە ،كە النیكەم بە ئەندێشەی ماركس بەستراوەتەوە .گومانی تێدا
نیيە كە الی ماركس ،الیەنی بابەتی پێگەی بااڵتری هەیە .مێژوو گێڕانەوەی
پێكەوە بەستراوە ،چونكە پەرەپێدانی هێزەكانی بەرهەمهێنان ،مانای
پەنهانی خودی پەرەپێدان ئاشكرا دەكات .پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا زۆربوونی
چەوسانەوەی لێدەكەوێتەوە ،بۆیە شەڕی كرێكاران قەیرانی سەرمایەداری
خێرا دەكات ،بەاڵم سەرچاوەی نيیە.
نابێت لە كردەی كرێكاران بۆ هۆكاری پاشەكشەی یەكجارەكی
سیستەم بگەڕێیت ،هەرچەند بە میكانیكی ئەنجام نادرێت .ئەوە هەڵەیەكی
ئاشكرایە ،كە گومان دەكەین الی ماركس ،پێویستی مێژوویی ،ئازادی كار بۆ
نیمچە دیاردەیی دادەبەزێنێت .مەسەلەكە لێرەدایە كە پێداویستی مێژوویی
و ك��ردەی ئ��ازاد و شۆڕشگێڕ ،بە جۆرێك هاوتای یەكن كە ناتوانرێت
لێكجیابكرێنەوە .تیۆری سپینۆزا لە بابەت ئازادی ،ئازادی وەك زانیاری
پێویست ،كە هێشتا الیەنی ڕەسەنێتی زارەكی فەلسەفەی هیگڵی هەڵگرتووە،
لە ماركسدا بۆ ئەسڵی كارا دەگۆڕێ كە پێویستی و ئازادی یەكدەخات.
هەربۆیە الی ماركس هیچ جیاكردنەوەیەكی كاری وەسفكردن و كاری
یاسایی (یا ئەخالقی) نیيەو لەئەنجامدا ،ههربۆیه ،ماركسیزم پێگەی ئەخالقی
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سەربەخۆی نيیە ،دیسانەوە بۆیە ،جیاكردنەوەی ژیژەكی نێوان پڕۆلیتاریاو
چینی كرێكار ،كاری ناوەكی و كاری بابەتی ،دەكرێت هەڵگەڕانەوەیەكی
ئاشكرای فەلسەفەی ماركس بێت.
كێشەكە لەوێ دەستپێدەكا كە بەڕامانی زیاتر تێدەگەین جۆرێك
پووش بەسەری خۆیی بەكاربراوە كە ڕێ نادا پەڕینەوەیەكی هێمن
لەوتەزایەكی ئابووری بۆ وتەزایەكی دی و لەئەنتاگۆنیستی كۆمەاڵیەتی
بۆ ئەنتاگۆنیزمێكی دی ڕوبدا .تێڕوانینی ماركسیستی بۆ چارەنووسی
كۆمەڵگای سەرمایەداری لەسەر گریمانەیەك وەستاوەتەوە.
ئاسانكردنەوەی بنەمای كۆمەاڵیەتی بەهۆی {وێنای} سەرمایەداری
خەڵكانی ژێردەستەو چینی مامناوەند پەنهان دەبن و لە كۆتاییدا ،بەشی
بەرچاو لەكۆمەڵ پەیوەندی بەجەماوەری زۆری پڕۆلیتاریاوە دەكەن ،بەم
شێوەیە دوابەشی روبەڕووبوونەوەی ئەنتاگۆنیستی مێژوو ،قۆناغی كۆتایی
ملمالنێی نێوان بۆرژوازی و چینی كرێكار دەبێت .یەكسەر نەگونجانی
ئەو مۆدیلە ستراتیژیكە ،هەم لە ئاستی زارەكی و هەم لەجیاتی موتااڵی
ڕووداوەكانی كۆمەڵگا ،ئاشكرا بوو.
تیۆری كاری ت��ەوەری بەها پیشانیدا ئ��ازار بەدەست پچڕانی
زارەكی زۆرەوە دەبینێت؛ جیاوازی دانانەكانی دەروونی نێوان بەشە
جۆراوجۆرەكانی ئابوری ناتوانێت بەهۆی هیچ جۆرە یاسایەكی سۆزداری،
ئەویش بە شێوازێكی عەقاڵنی ،یەكبخرێت .بنەمای كۆمەاڵیەتی ،لەجیاتی
ئەوەی هاوچەشنی تر بێت ،ئاڵۆزترو فرەجۆرتر بوو؛ درزەكانی نێوان
شەڕی ئابوری و شەڕی سیاسی ،تەنانەت لەناو چینی كرێكاردا ،لەمەودوا
لە ڕوانگەی سیاسی كەمتر و كەمتر جڵەو كراوبوو .تاكە چارەسەر لەم
مەرجانەدا ،هەوڵبدرێت هێڵی سەرەكی تیۆری كالسیك بپارێزرێت ،بەاڵم
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سیستەمی هۆكارەكان زۆربێت و لە كاتێكدا ئەركی دلێرانەی هاوتاسازی
كاری ناتەبا لە ئەستۆ بگرن ،كە ئەو هۆكارانە ،دەبنە جێى متمانەیەكی
زۆری .تیۆری لۆكاچ لە بابەت زانیاری درۆ كە ئەڵقەی پەیوەند
()correlatumی ،شوێنی زانیاری ڕاستەقینەی پڕۆلیتاریا بوو لە حزب.
نموونەی ئاشكرا لەم بەكاربردنە زۆر زەحمەت ،بەاڵم تەواو بێكەڵكی
سیستەمی هۆكارەكانە.
بونیاتخوازی لە ماركسیزمدا ،جیاوازیەك كە نیكۆالس پۆالنزاس
لەنێوان (دیاریكردن لە دوا هەنگاو) و (دەور پێسپاردن) .تاكە بەدیلی شیاو،
پەسەندكردنی ناتەبایی بەهای فەرمیە بێئەوەی كە بۆ هەرجۆرێكی تەبایی
پەنهانی و نوسین كەمبكاتەوە و پرسیاری كرد كە چۆن دەكرێت تێكڕایی
سازی یان تەواویەت بەخشی دەستنیشانكراو ،شیاو بێت ،كارێك كە بە
ناتەباییەك كەمنەكرابێتەوە .نەخشەكێشانی ئاسۆیی كارێكە دەمانەوێت
ئێستا ئەنجامی بدەین ،كە وەاڵمی ئەو پرسیارە ڕووندەكاتەوە.
پێش ئەوەی لەم كارە بكۆڵینەوە ،بە باشی دەزانم دەربارەی
الپەڕەكانی  565تا  568وتارەكەی ژیژەك ڕوون بكەمەوە ،چونكە لەو
بەشەدا بە بەڵگەی گونجاو بەرایی تیۆرەكانی خۆی جیاكردووەتەوە ،خاڵی
سەرەكی بەڵگاندنەكانی بەمجۆرەن:
 .1دوو لۆژیكی تێكڕایی یان جیهانگر ( )universalityهەیە ،كە
دەبێت لێكجیابكرێنەوە .لۆژیكی یەكەم بۆ دۆخێك دەگەڕێتەوە كە هیگڵ
بۆ یەكەمجار ،وەك چینی تێكڕایی یان جیهانگر ،هۆكاری بێ ناوبژیوانی
ڕێسای كۆمەاڵیەتی ،خستیەڕوو .لۆژیكی دووەم��ی تێكڕایی زیادە و
زیادكراوە ،تێكڕاییەك كە لە سیستەمەكەدا هەیە ،بەاڵم شوێنی دەروونی
لەدەستداوە «بەشێك لە هیچ بەشێك» (« .)»the part of no partژاك
21

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

رانسێر ،بەم شێوەیە قسە لەسەر ناوەرۆكی الوەكی نیيە كە (شێوەی
پووچی تێكڕایی هەژمۆنیزە بكات ،بەڵكو لەسەر شەڕی نێوان خودی
شێوەی پاوانكاری و دوانەییە) «.»p. 564
 .2پڕۆلیتاریا جۆری دووەمی تێكڕایی بەرجەستە دەكات( .لێرەیە
كە ژیژەك بەو شێوەیەی ،كە پێشتر ڕوونمان كردەوە ،پڕۆلیتاریا و چینی
كرێكار لێكجیادەكاتەوە) .لێرەدا ژیژەك ڕەخنە لە تێڕوانینم بۆ مەسەلەی
( )lumpenproletariatدەگرێت و دەڵێت :جیاوازی بە مانای وردی
پڕۆلیتاریا ،هەمان (جیاوازی نێوان گروپێكی كۆمەاڵیەتی واتایی و ناگروپێك
نیيە ،ناگروپێك كە زیادەی بەبێ شوێنی گونجاو لە بیناكردنی كۆمەاڵیەتی
بیردێنێتەوە؛ لەڕاستیدا ئەو جیاوازیە هەمان جیاكاری نێوان دوو دۆخی ئەو
بیرهێنانەوە زیادەیە كە دوو پێگەی ناوەكی جیاواز فۆرمۆلە دەكات) «p.
.»564
لە كاتێكدا كە لۆمپینی پڕۆلیتاریا لە پێگەی ناگروپێك دەتوانێت
بەشداری ستراتیژیەتی هەموو گرووپە كۆمەاڵیەتیيەكان بكات بەم مانایە كە
تەواو جڵەوكراو بێتک چینی كرێكار لەبری گرووپێك كەوتووەتە پێگەیەكی
لێكدژەوە ،واتا خاوەن شوێنی وردو دەستنیشانكراوی دەروون {بنەما}
كەڵەكەبوونی سەرمایە و بەم شێوەیە ،ناتوانێت لە ڕێسای كۆمەاڵیەتیدا
جێگایەك بۆخۆی دابین بكات.
 .3لۆژیكی دەرهەستەیی سەرمایە ،دەرەنجامی تێكهەڵكێشی
بەدوادایە .ژیژەك لێرەدا بەجیاكاری نێوان واقيعیەت «خەڵكانی ڕاستەقینە
لەنێوان كردەكان و پڕۆسەی بەرهەمهێنەر گرفتاربوون» ( )p.566و كاری
ڕاستەقینە (لۆژیكی تارمایی ئاسا ،دەرهەستەیی و ئاشتنەبووەوەی سەرمایەیەك
دیاری دەكات ،كە لەسەر ڕاستی كۆمەاڵیەتی دەڕوات) ،ڕازی دەبێت .پێشتر
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نەگونجاویم لەم جیاكاریەدا بیرهێنابۆوە و جارێكی دی دووبارەی ناكەمەوە،
لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەیەكی دیكە دەخاتەڕوو( :وتەزاكانی ئابوری سیاسی
«تۆ بخوێنیەوە بەهای هێزی كاری كااڵیی یا ڕادەی قازانج» دراوەكانی
كۆمەاڵیەتی  -سیاسی واتایین ،بەاڵم دراوەكانن ،كە بەردەوام ئاماژە بە
هەڵتۆقیوی شەڕی سیاسی دەكات) « ،»p. 566چونكە ناكرێت كاری سیاسی
نیمچە دیاردەیەك بێت.
 .4پاشان ،ژیژەك بە شێوازی چەمكسازی ڕەخنەم لێدەگرێت .بە
مۆدیلی ئەلف  -با ناكۆكە كە لەوێدا بوونی با بەرگری لە بەرامبەر گۆڕینی
پەیوەندی بۆ پەیوەندی پەتی ئەلف  -نائەلف دەكات .بەڵگە دەربارەی
ئەو بابەتە ،پێویستە بۆ هەندێك لە گریمانەكان بگەڕێینەوە ،شتێك كە لەم
وتارەدا لێی دەكۆڵمەوە ،ئێستا واز لەو ڕەخنەیە دێنم.
 .5سەرمایەداری ،بەم شێوەیە ،چیتر وتەزایەكی سهرف نيیە ،كە
چوارچێوەی كۆمەاڵیەتی و ئەرێنی دیاری بكات ،بەڵكو (جۆرێك ماتریستی
ڕواڵەتی  -بااڵدەستییە ،كە سەرمایەداری سنوورەكەی دەكێشێت ،ماتریسێك
كە تێكڕای شوێنی كۆمەاڵیەتی  -بە مانای وشە ،ڕوویەكی بەرهەمهێنان
دادەتاشێت))p. 567( .
لەو ڕەخنانە كامیان شایانی تێڕامانە؟ وەاڵمی ئاسایی :هیچكامیان.
ئێستا لە تاك تاكیان بكۆڵینەوە.
(وەاڵمی ڕەخنەيی)  .1ناكرێت دوو تێكڕاییەك لە شوێنێك یەكسانی
پیشانبداتەوە ،كە ژیژەك وەسفی كردووە ،یان تەنانەت بە یەكەوە ،لەژێر
شێوەیەك لەبوونی شەڕانی یان ئەنتاگۆنیستی ،ئامادەبن .ئامادەیی سهرفی
یەكێك لەو تێكڕایانە ،ئامادەیی تێكڕاییەكەی تر مەحاڵ دەكات .تێكڕایی
شاراوە لە چینی تێكڕایی یان جیهانگری هیگڵ ،تێكڕایی دەداتە فەزای
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كۆمەاڵیەتی ،بۆیە ناكرێت هیچ شتێكی ئەنتاگۆنیستی تەواوی تێدا بێت؛
جگە لەوەی ،ناكرێت دەوڵەت لە حوكمی مەیدانی ئاشتی نێوان بەشە
هەبووەكانی كۆمەڵگای مەدەنی بێت و ئاسۆی تێكڕایی خۆی ببینێت.
ئێستا ئەگەر ئەو ئاسۆیە بەهۆی بەشێك هەڕەشەی لێبكرێت چ
ڕوودەدات ،كە ناكرێت ئاغا بێت؟ لەم دۆخەدا ،دەكرێت بە سادەیی بوترێت،
هیچ ئاشتی یا دیالۆگێك ناكرێت؛ تێكڕایی ،تێكڕاییەك شتێكی درۆ دەبێت،
كە لە حوكمی ئاڵودە یان ئاوێتە تێگەیەنراو دەبێت .پەیوەندی نێوان تێكڕایی
دەوڵەت ،ڕێژەی دەرەكیەكی پەتییە ،كە لە قبوڵكردنی دەوری ئاشتیخوازانە
خۆی دەدزێتەوە ،ئەو پەیوەندیيە بۆخۆی شیمانە دەبێت ،هەروەك بڵێین،
دەبێت ئەو پەیوەنديیە لە حوكمی سیستەمی دەسەاڵت تێگەیەنراو بێت.
تێكڕایی دراوێكی پەنهان نیيە ،بەڵكو دەسەاڵت و هێزیكە كە لەگەڵ هەموو
دەسەاڵتەكان ،كار لەشتێكی لەخۆی جیاواز دەكات .بۆیە هەر شێوەیەك
لە تێكڕایی ،لە وردەكاریيەك زیاتر شتێكی دیكە نیيە كە لە جومگەبەندی
جیاوازیيەكان ،دەورووبەری خۆی و بەشیمانەیی ،سەردەكەوێت.
بەاڵم ئەو تێكڕاییە ،جگە لەو پێناسەیە هیچ شتێك نیيە كە بۆ
پەیوەندی هەژمۆنیك هەمانە .ئێستا لە دووەم تێكڕایی ژیژەك بكۆڵینەوە -
تێكڕایی بەشێك كە هەرچەند لە دەروونی فەزای كۆمەاڵیەتیدایە ،ناكرێت
بە ئەندامێكی ئەو فەزایە هەژمار بكرێت.
بۆ نمونە كۆچبەرانی نایاسایی ( )sans papiersلە فەرەنسا،
زۆرتر لەم بارەیەوە بەكاردەبرێت .لە بنەڕەتدا بەوجۆرە بڵێین :لە ڕاستیدا
ئەو ڕاستییە هیچ جۆرە تێكڕاییەك ناداتە گرووپێك لە خەڵك كە لە
دەرەوەی سیستەمی شوێنەكان ،چوارچێوەی كۆمەاڵیەتی پێناسەی هیچ
ناكات .كۆچبەرانی نایاسایی دەیانەویست ناسنامە ()papiersیان هەبێت،
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ئەگەر دەوڵەت دابینی دەكات ،لە دەوڵەتی شادمانى بۆ جیاوازيیەكی تر
دەگۆڕان .مەرجێكی تر بۆ تێكڕایی بوون یان جیهانگر بوون ،پێویستە بە
دەستەواژەیەكی تر ،بارودۆخەكەیان واتا لە دەرەوە مانەوەیان بۆ هێمایەك
بۆ هەموو لە دەرەوە ماوەكان یا پەراوێزیيەكانی ناو كۆمەڵگا دەگۆڕێت .ئەو
مەرجە ،جۆرێك كەڵەكەبوونی ( )aggregationشیمانەیی توخمە ناتەباكانە.
ئەو كەڵەكەبوونە هەر ئەو شتەیە ،كە ئێمە ناومان ناوە خەڵك .دووبارە
بیردەهێنمەوە ئەو جۆرە لە تێكڕایی بەخشی هەمان شتە كە لە هەژموونی
تێی گەیشتبووین .ئێستا بەهەمان ئەنجام گەیشتین كە پێشتر لەباسی تێكڕایی
دەوڵەت پێی گەیشتبووین .هەر بۆیە كە گرامشی باسی «دەوڵەتبوونی
چینی كرێكار» دەكات ،تیۆرێك كە بە پێشگریمانەی جۆرێك دیسانەوە
كەڵەكەبوونی جارێكی دیكەی هەندێك توخم ،ئەوانی دی ،دەیخەنەڕوو.
گرامشی ئەو جواڵنەوەیە ناودەنێت جۆرێك «شەڕی پێگە»ی نێوان تێكڕایی
ئەنتاگۆنیستیەكان .ئەو ڕاستیەی كە ژیژەك دوو تێكڕایی خراوەڕووی خۆی
هەڵدەواسێت و ناتوانێت ڕوونی بكاتەوە شەڕی نێوانیان لە چ شتێك ڕووی
داوە ،هەروەها لە حوكمی بەشێكی تەباكەر «شێوەی پووچی تێكڕایی» لە
شەڕی هەژمۆنیك دەگات ،پیشانی دەدا تەنانەت ئەلفبای تیۆری هەژموونیش
نازانێت.

{وەاڵمی ڕەخنەيی}
 .2ژیژەك لە كاتی شیكاركردنی چەمكی لۆمپین پڕۆلیتاریا دوووبارە
باسەكە دەشوێنێت .دەڵێت لە وتەزای پڕۆلیتاریا ،جۆرێك لێكدژی لەنێوان
شوێنی وردی ،دەروون {بنەما}و كەڵەكەبوونی سەرمایە و لەدەستدانی شوێنی
پڕۆلیتاریا لە سیستەمی سەرمایەداریدا هەیە؛ لە كاتێكدا كە لە چەمكی
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لۆمپینی پڕۆلیتاریا ،بابەتی وردی ،دەروونی بنەمای كەڵەكەبونی سەرمایە
ونە ،بۆیە ناسنامەی كۆمەاڵیەتی سیاسیەكەی تەواو سازگار دەبێت ،بەاڵم
پرسیاری سەرەكی ئەوەیە كە ئایا لەدەستدانی شوێنی پڕۆلیتاریا ئەوەندە بە
شوێنی وردی دەروونی بنەمای كەڵەكەبوونی سەرمایە گرێدراوە ،كە هیچ
هاوبەهاییەك نەتوانێت لەنێو هەموو بەشەكانی دەرەوە لە شوێن پێكبێت
و ناسنامەیەكی گشتیتر بۆ كاری لە دەرەوە ماوە بێتەكایە ،ناسنامەیەك كە
هەرجۆرە شوێنيكی الوەكی لەخۆ بگرێت؟ ئەگەر بەڕاستی بەو جۆرەیە،
پەراوێزبوونی لۆمپین پڕۆلیتاریا دەتوانێت سمپتۆمی دیاردەیەكی گشتگیرتر
بێت ،ئێمە بۆ ئەو بابەتە دەگەڕێینەوە.

وەاڵمی ڕەخنەيی
 .3الی ژیژەك ،قەڵەمڕەوی ئابوری ،لەئاستی خۆیدا ،سیاسیە،
چونكە مەیدانێكە شەڕی چینایەتی لەناویدا ڕوودەدا .بێگومان لەگەڵ
بڕیارێكی لەو چەشنە كۆكم .گرامشی دەیگوت هەژموونی لەكارخانە
فۆرمۆلە دەبێت .ناكۆكبوون لەگەڵ ژیژەك لەوێ دەستپێدەكات ،كە
هەردووكمان دەكۆشین پێناسەی كاری سیاسی خۆمان ئاڕاستە بكەین .بە
باوەڕی من ،كاری سیاسی دەوری بەرایی و هەڵسەنگاندنی هەیە ،چونكە
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتيیەكان تەواو شیمانەن و هەرجۆرە جومگەبەندیيەكی
بەردەوام لە بەریەككەوتنی ئەنتاگۆنیستی بەدیدێت ،كە پێشتر ئاكامەكانی
دەستنیشان نەكراوە .بەاڵم بەباوەڕی ژی��ژەك ،دراوە كۆمەاڵیەتی -
سیاسیيەكان ب��ەردەوام ئاماژەیەكی ئاكامی شەڕی سیاسین ،واتا ئەگەر
پەڕینەوەی لۆژیكی لە دراوەكانی ئابوری {وەك ئاماری هەاڵوسان و
بێكاری} بۆ ئاكامی سیاسی هەبێت ،كاری سیاسی ،ئەو كاتە لە مەیدانی
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ئابوری دەبێتە گوتەزای دەروونی.
كاری سیاسی ،بە ئەگەرێكی زۆر نیمچە دیاردە نیيە ،بەم مانایە
كە پێگەی ئەنتۆلۆژیكەكەی ڕەن��گ��دەرەوەی ڕاستی جەوهەری نیيە،
بەڵكو بەشێكیيەتی و بەم هۆیە ،هەرجۆرە {ڕوویەكی} سەربەخۆیی
لەدەستدەدات .شیكارم بۆ بە سیاسی كردنی ئابوری كۆتایی دێت ،شیكاری
ژیژەك بۆ (بەئابوری كردنی) سیاسەت دەشكێتەوە.
{وەاڵمی ڕەخنەی}  .5بە هەمانشێوە كە وتم ،پاشان لە ڕەخنەی
چوارەم دەكۆڵمەوە .لە ڕەخنەی پێنجەم ،ژیژەك ،لەڕاستیدا لەسەر ئەو
بۆچوونە نامێنێتەوە كە شتێك لەجیاتی شوێنێكی ساختەكار و لەژێر ناوی
ڕووی بەرهەمهێنان هەیە لەجێدا ،دەڵێت شوێنێكی لەو چەشنە:
 .1ماتریسی ڕواڵەتی  -بااڵدەستیە.
 .2ڕاستەوخۆ تێكڕای شوێنەكان یا فەزای كۆمەاڵیەتی دادەتاشێت
تا بەو ڕێگایە ،ڕاستی كۆمەاڵیەتی لە هیچ خاڵێك لەوەی ماتریسی
ناوبراو دی��اری و جڵەوی دەك��ات ،لێوڕێژ نەبێت (جگە لە شیمانەی
خاڵێك لە پەڕینەوە لە ڕوویەكی بەرهەمهێنان بۆ ڕوویەكی تر ،هەرچەند
پەڕینەوەیەكی وا ،ئەگەر مۆدیلی شیكاری گونجاو بێت ،ڕەنگە بە ناچاری
لۆژیكێك جڵەوی بكات ،كە دەربارەی خودی دۆخی بەرهەمهێنان كارێكی
دەروونیيە ،كە لەم حاڵەتەدا ،لە دۆخی تێكڕایی جیاواز نیيە) .ڕاڤەی
ژیژەك سەر بە ئیعتوباری ئەو دوو گریمانەیەیە ،كە لە درێژەیدا لێی
دەكۆڵینەوە.
ناتەبایی و دیالێكتیك
ئێستا باسەكە بە دیاریكردنی پێگەی كاری ناتەبا دەستپێدەكەین.
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ئێمە بەهۆی پەیوەندی ناتەبای نێوان چەند توخمێك ،زانیمان كە ئەو
پەیوەندییە پەیوەندی بەهەمان فەزای پیشاندانەوەوە نیيە .چەمكی فەزای
پیشاندانەوە ،یەكەی چەند تایبەتمەندیيەكە ،چونكە فەزای پیشاندانەوە
دەتوانێ بەچەند شێوەیەك دابمەزرێت.
یەكگرتوویی فەزایەكی وا بە پلەی یەكەم ،دەرەنجامی ناوبژیوانیيەكانی
دیالێكتیكی یان دەرەنجامی جۆرێك پەیوەندی نێوان توخمەكانە ،بە شێوازێك
كە لە هەر كامێكیاندا ،هەر ئەو شتەمان لەبەردەستە كە بۆ جوواڵنی لۆژیكی
پێویستی توخمەكانی دیكەیە .هەر بیردۆزەیەكی لەسەربنەمای پیشاندانەوە،
یان نوێنەرایەتی ئەلف لەالیەن ئەلف{ ،لەسەر بنەمای قبووڵكردنی دیالێكتیكی
هیگڵە} لە پەیوەندی دوانەی ئەلف نائەلف ،ناسنامە یان هەر ئەوەی هەر
جەمسەرێك ،لە ڕەتكردنەوەی ئەوی دی الواز دەبێت .بۆیە ،باسكردنی
ناكۆكیيەكان {بنەما} پەڕینەوەی دیالێكتیكی و بنەمای {ڕێگری} لێكدژ نیيە.
ئەو تێپەڕینانە ،بە ڕێكەوت ،لەسەر لێكدژی ،وەك مەرجی
یەكگرتنیان لە فەزای تەبا ،وەستاونەتەوە .هیچ شتێكی ناتەبا لە لێكدژیەكی
دیالێكتیكیدا نيیە .هەربۆیە ،دهکرێت پەڕینەوە {دیالێكتیكی} ،لە فەزایەكی
پڕبوودا ڕووبدا .هەرجۆرە دواكەوتویەكى كارێكی ئەزموونی شیمانەیی،
كە بە شێوازی دیالێكتیكی و تێكڕا لەژێر دەسەاڵتی نەهێناوەتەدەر ،تێكڕا
تووشی مەترسی دەكات ،چونكە ئەگەری سەرهەڵدانی توخمێك كە لەژێر
دەسەاڵتدا نیيە ،هەر بەو ڕادەیە كە تێكڕا شیمانە دەكات ،ئەگەری ناوبژیوانی
دیالێكتیكیش دەخاتە مەترسیەوە (ئەوە هەمان ناڕەزایی كرۆك بوو بۆ
دیالێكتیك ،كە هیگڵ لە كاردانەوەیدا ،ملی بۆ دانیشتنەكە نەدا ،بەاڵم
ئەو ڕاستیەی نەشاردەوە ،كە لە ڕاستیدا وەاڵمی بۆ ئەو ڕەحنەیە نەبوو).
خێراكردنی ژیژەك لەسەر ئەو بنەمایەی كە تایبەتیيەكانی كۆمەاڵیەتی سیاسی
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(پیشاندەرەوە و دەرەنجام و ئاكامی شەڕێكی سیاسیە) ،نمونەیەكی باشی
تێپەڕینی دیالێكتیكیە واتا تێپەڕینێك كە لە كەشێكی تەبادا ڕوودەدات و
بە تەواوی ئەگەری ڕەتكردنەوەی ڕادیكاڵ لەبەین دەبات )p. 566( .بەاڵم
تەبایی ،وەك پێویست ،لەخۆی ناگرێت كە پەڕینەوەی دیالێكتیكی نێوان
توخمەكان ،شوێنێك سنوردار دەكات .پەیوەندیيەكی ئاماژەناسی نێوان
توخمەكانیش نمونەیەكی دیكەی ئەو پەڕینەوەیە.
بۆچونی سۆسۆر بۆ زمان ،زمان وەكو سیستەمێكی جیاوازیيەكان ،تا
ئەو جێیەی كە ناسنامەی هەر توخمێك پێویستی جیاوازی لە توخمەكانی
تر ،هەروەها پێشگریمانەی تەبای تێدایە .تەنیا كاتێك ناتەبایی دەچێتە ناو
یاریەكەوە ،كە بکرێ پیشانی بدا خودی لۆژیكی تەواویەت{-تەواویەت}
ى دیالێكتیكی یات {تەواویەت}ى ئاماژەناسی لە پێگەی پێشهاتی گرژیەك
{یا ئاپۆریا} ،لە خاڵێكدا شكست دەخ��وات كە نەتوانێت بەپێی بنەما
بەهێزكەرەكانی تەواویەتی وەها ،بەرزببێتەوە.
بۆ شرۆڤەكردنی مەسەلەی تەواویەت ،بە بۆچوونی هیگڵ بە مێژوو
دەست پێدەكەین .گریمانەی بنچینەیی هیگڵە كە جوواڵنی ڕووداوەكانی
مێژوو سەر بە ڕەتكردنەوەی دەروونیيە ،لۆژیكێك كە بەشێوازی چەمكی،
لەبری بەردەوامی بەراوەژوبووەكان و بەدەستهێنانەوەی دیالیكتیكيەكان،
تێگەیەنراو دەبێت .چونەناوەوەی توێژی جیاوازی خەڵك بۆ ئەم شەڕە
مێژووییە ،دەربڕینێكی ئەو لۆژیكەیە .لەگەڵ ئەوەشدا ،خاڵی كوێر كە لەم
وێنایە مێژوویی هەیە ،هەمانشتە كە هیگڵ ناوی نا {میللەتی بێ مێژوو}،
كەسانێك كە لە ڕەوتی دیالێكتیكدا نوێنەری هیچ خاڵێكی جیاوازی دانەرانە
نین.
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لە كتێبەكەمدا ئەو میللەتەم بەوە بەراورد كرد كە ناوی نا لكاندن.
لە بنچینەدا ،دواكەوتوویی ناو هەڵبەزو دابەزی تاقیكردنەوەیی ،دوای
ئەنجامدانی تاقیكردنەوەیەكی كیمیاییە .ئەو بوونەوەرە نامێژووییە ،وەك
دڵۆپێك بەنزین ،بەرمیلێك هەنگوین خراپ دەك��ات؛ ئامادەیی زۆری
شیمانەیی كە لێوڕێژ دەبێت لە دیالێكتیكی مێژوویی ،ئەوەش شیمانە
دەكاو لە ئەنجامدا ،تێكڕای چاوپێداخشاندنەوەی مێژوو لەجیاتی گێڕانەوەی
گونجاو ،بەم شێوەیە ،تووشی مەترسی دەبێت.
ئەو شێوازەش لە مۆدیلی مێژووی ژیژەكیش ڕاستە .پێویستە
سەرمایەداری بەناوی (ماتریسی ڕواڵ��ەت  -بااڵیی ،تێكڕایی فەزای
كۆمەاڵیەتی بەهێز بكات) ،كە ماتریسی وا ڕێك ،لە حوكمی بونیادێك
یان سەرچاوە كار بكات ،واتا نابێت لە كەشی كۆمەاڵیەتیدا هیچ شتێك
سەرووی شایستەیی ماتریسی بكەوێت( .)p. 567بەم حاڵە ،دەكرێت
نوسخەی پراگماتیكی لەم مۆدیلە ،دیالێكتیكیش وێنا بكرێت؛ هەرچەند
ئەو نوسخە نوێیە ،پێگەخوازی دیالێكتیكی دادەبەزێنێت ،بەاڵم هێشتا
دەبێت زوو بكەین (زێدەبایی) بەردەوام لە بەرامبەر ڕەوتی سەرەكی
كامڵبوونی مێژوو كارێكی پەراوێزیە ،بۆیە ئەو زێدەباییە ،لە ڕوانگەی
مێژوویەكی تێكڕایی یان جیهانگر ،بە ئاسانی شایانی چاوپۆشی كردنە.
لێرەدا مەسەلەكە ،تەنیا بڕیاردانێكە ،كە ئایا دەكرێت ڕاستی بە كردەوە
گریمانەكانی ئەو نوسخە پراگماتیكیە زامن بكەن یان نا.
لەم قۆناغەدا ،دەبێت لە هیگڵ تێپەڕین و بچینه سۆراخی ماركس،
كەسێك كە دەكرێت لە ژیژەك زیاتر بە پەیڕەوی شاگردی هیگڵ دابنرێت.
بەاڵم لە بەراییدا ،كەمێك ئاماژە بەسەرباسەكانی بابەتی پێشوو دەكەم.
یەكەم بینیمان هەرجۆرە پەڕینەوەیەكی دیالێكتیكی ،ڕەگی بۆ مەیدانی
30

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

لۆژیكی و پڕبوو دەگەڕێتەوە ،مەیدانێك كە هیچ شتێك ناتوانێت خۆ لە
دیاریكردنی دیالێكتیكی بدزێتەوە.
دوو مەیدانێكی لۆژیكی وا دەستەبەر نابێت ،چونكە ئەو مەیدانە
شتێكی تێدایە كە خۆی لە دەسەاڵتی دیالێكتیكی دەدزێتەوە؛ ئێمە باسی
نموونەی خەڵكی بێ مێژوو دەكەین ،لە كاتێكدا كە دەمانتوانی ژمارەیەك
نموونە بێنینەوە .سێیەم ،ئێستا بە گەڕانەوە بۆ مەیدانی مێژوو ،دەبینین
زێدەبایەكی لەوچەشنە كە ڕوب��ەڕووی كامڵبوونی دیالێكتیكی بۆتەوە،
تەنها بەهۆی پەیوەندی شیمانەییەكەی بە هێڵی سەرەكی كامڵبونی مێژوو
دەكرێت چەمكەكەی بخرێتە ڕوو .ئەو ڕاستیەی كە هێڵی سەرەكی ناوبراو
لە دەرەوەی خۆی پەیوەندی شیمانەیی بە شتێكەوە هەیە ،پێویستی
ئەو واقيعیەتەشە كە خودی ئەو ڕەوتە مێژووییە ،بۆ خۆی ،بۆ كارێكی
شیمانەیی دەگۆڕێت .پێنجەم ،لە ئەنجامدا ،ناكرێت ئەو هێڵە تەنها بەپشت
بەستن بە كامڵبونێكی دیالێكتیكی دابنرێت؛ دەكرێت ئەو هێڵە تەنیا لە
حوكمی پڕۆسەی شیمانەیی و لە ڕوانگەی مێژوویی سەلمێنراو گریمانە
بێت .بەمەش ،پرسیاری ئێستا ئەوەیە :ئایا بوونەوەری {جەوهەری} لە
بیردۆزەی ماركسدا هەیە ،كە بە شیمانەیی هاوتای {میللەتی بێ مێژوو}ی
هیگڵ بێت؟ بە بۆچوونی من هەیە و هەمان لۆمپۆن پڕۆلیتاریایە .ئاكامی
ئامادەیی لەو چەشنە ،ڕەتكردنەوەی ڕاشكاوانەی سكااڵی پڕۆلیتاریایە
لەسەر بنەمای هەبوونی دەوری تەوەری و پێشبینی وەك هۆكاری پێویستی
مێژووە.
مێژوو الی ماركس ،تا ئەو جێیەی بە گێڕانەوەی تەبا لە قەڵەم
دەدرێت ،مێژووی بەرهەمهێنانە (كامڵبونی هێزەكانی بەرهەمهێنان و
گونجان نەگونجانە لەگەڵ پێوەندیيەكانی بەرهەمهێنان) .بۆیە داگیركردنی
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شوێنێكی دیاریكراو لە پێوەندیيەكانی بەرهەمهێنان ،بە گوتەی ماركس تاكە
داوای شیاوی گۆڕانە بۆ هەڵسوڕاوی مێژوویی .بەاڵم ئەو ئەگەرە بێگومان،
ئەو شتەیە كە لە دەسەاڵتی لۆمپۆنی پڕۆلیتاریادا نیيە.
ماركس ،یەكسەر دەرەنجامی شیاو لە گریمانەكانی خۆی ئەنجامگیری
دەكات :لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا دەبێت لە هەرجۆرە مێژوويیەك دابماڵرێت؛
لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا پارچەیەكی مشەخۆرە دەكەوێتە درزی تەواوی شێوە
بەندیيە كۆمەاڵیەتیيەكانەوە .لێرەدا ڕوبەڕووی بابەتی هاوشێوەی دەبینەوە،
كە لە (میللەتی بێ مێژووی) هیگڵ دەیزانین؛ ئامادەیی لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا
لە بەرامبەر ڕەوت یاهێڵی سەرەكی كامڵبونی مێژوو ،كاری پەراوێزی و
شیمانەییە .ئەگەر مەسەلەكە بێكێشە نابێت؛ هەرچەند لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا لە
گێڕانەوەی دیالێكتیكی و مێژوویی شوێنی نیيە ،سنوردانان یان كەمكردنەوەی
لەبری وتەزای پەیوەست بە جەماوەری بااڵدەستی شار كە بە ئاشكرا بەشی
پەراوێزیە ،ناكرێت بۆ نوسخەی پراگماتیكی گێڕانەوەی دیالێكتیك هەڕەشە
بێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،هێشتا دژواری هەیە .الی ماركس ،بێگومان،
جەماوەری شاريی لە پێگەی ئاماژەگەری شایەتی وتەزای لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا
تۆمار كراوە؛ بەاڵم ماركس پێناسەی چەمكی لەو ئاماژەگەریە بەدەستەوە
دەدات تا مەودای لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا بە پڕۆسەی بەرهەمهێنان پیشانبدات.
یەكجێ تێگەیشت مەودایەكی وا تەنها تایبەت نابێت بە جەماوەری
شاريی ،بەڵكو لەهەموو بەشەكانیشدا هەیە؛ وەك نموونە ،لەجیاتی
سەرهەڵدانەوەی سەرلەنوێی لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا لە ئاستەكانی بااڵی كۆمەڵگا
باسی ئەریستۆكراسی دارایی دەكات و بە سەرنجدان بە ئاشكرابوونی تێكڕای
باسەكە دەربارەی كاری بەرهەمهێن و بەرهەم نەهێن كە تا ئەوكاتە ئاوڕدانەوە
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و دیقەتی ئابوری زانستە سیاسيیەكانی پیشان دەدات .چەمكی مێژوو وەكو
مێژووی بەرهەمهێنان ،زوو ڕەخنەیەكی زۆری لێگیراو بەرگریكردن لێی،
پێویستی بەداڕشتنەوەی خودی چەمكەكە بوو .بێگومان پێشتر ،بە كردەوە لە
مەحەك نەدرابوو ،هەربۆیە مەسەلەی لۆمپۆنی پڕۆلیتاریا بۆم بایەخدارە ،بۆیە
ئەو پرسیارەم بەالوە گرنگە ،كە مەسەلەی گەورەتر ئاشكرا بكات .هەربۆیە
مەسەلەی لۆمپۆنی پڕۆلیتاریام ناونا سمپتۆمێك.
بەم وەسفە ،هێشتا بابەتێكی دیكە هەیە ،كە ڕێكاری ژیژەك بەجیا
دەخاتە ملمالنێووە .ئەو مەسەلەیە لە تێكڕادا بۆ پێگەی زارەك��ی شەڕە
كۆمەاڵیەتیيەكان دەگەڕێتەوە .ژیژەك دەڵێت چینی كرێكار (خۆی لە خۆیدا
گرووپ نييە كە لە پێگەی گرووپی دەروونی تەالرە گەورە كۆمەاڵیەتيیەكان،
نا گرووپێكە ،بە دەربڕینێكی دی ،شتێكە كە پێگەكەی خۆی لەخۆیدا ،لێكدژە؛
چینی كرێكار هێزی بەرهەمهێنە ،كۆمەڵگا و ئەو كەسانەی لە دەسەاڵتدان،
پێویستیان پێیانە تا بۆخۆیان و یاساكەیان بەرهەمبێننەوە ،بەاڵم ،جێگەیەكی
گونجاوی بۆ نادۆزنەوە) .)p. 565( .دەكرێت ئەم وتەیە دوو مانای هەبێت:
یان پێگەی بابەتی كرێكار ،دەروونی پێوەندی بەرهەمهێنان ،سەرچاوەی پێگەی
لێكدژی وەكو یەك لە تێكڕا ،دەروونی كۆمەڵگای سەرمایەداری ،سەرچاوە
لە ئەندێشەیەك دەگرێت كە بەوپێیە ،كرێكاری هەمەالیەنی بابەتیيەكەی ،لە
دەروونی پێوەندی بەرهەمهێناندایە .بەاڵم هەمان مانا لە ڕوانگەی زارەكی
بەرگری لێناكرێت .ئەگەر پێگەی كرێكاری دەروونی پێوەندی بەرهەمهێنان،
بڕیارە پێگەیەكی بابەتی بێت ،دەبێت كرێكار ببێتە فرۆشیارێكی هێزی كار،
فرۆشیارێك كە هێزی كاری وەك كااڵیەك بە سەرمایەداری دەفرۆشێت .بۆیە
ئێمە لەم دۆخەدا ،پێناسەی هیچ شەڕ یا ئەنتاگۆنیزمان نەكردووە ،چونكە
مادامێك كە كرێكار بەگژ چەوسانەوەی كاری زێدەبایی سەرمایەداردا ناچێتەوە.
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شەڕیش ڕوونادات؛ دیارە دەبێت ئاگامان لەوە بێت ئەو بەرگریيە
لە شیكاری وتەزای فرۆشی هێزی كار ،ئەوەش بە لۆژیكی ،دەستەبەر
نابێت .هەربۆیە لە بەشە جیاجیاكانی شیكارەكەم سەلماندومە ،كە شەڕە
كۆمەاڵیەتیيەكان ،پێوەندی بابەتی نین ،بەڵكو لەپڕ بە دەوری نائەگەرێكی
پەتیدا فۆرمۆلە دەبن.
ئاشكرایە بۆ دەرچوون لەو كوێرە ڕێیە زارەكيیە ،دەبێت پەنا بەرینە
بەر مانای دووەمی دەربڕینی ژیژەك (مانایەك كە ژیژەك بەهۆی تێكڕای
سیستەمی فكریەكەی خۆی لێدەپارێزێت) .مانای دووەم :سەرمایەداری ناوكی
شتێكی خۆیی لە كرێكاردا نیيە ،كە پەیوەندی بە وتەزای فرۆشتنی هێزی
كارەوەیە ،لە ناكاو كرێكار كەوتۆتە هەمەالیەنی ئەو گوتەزایەوە (ڕاستە
كرێكار بە حەقدەستێكی كەمتر لە ڕادەیەكی دیاریكراو ،توانای گەیشتن
بەالنیكەمی ڕادەی خەرج ،ژیانی خوازراوتر و تریشی نیيە).
بۆیە شەڕ یا ئەنتاگۆنیزمی دەروونی پەیوەندی بەرهەمهێنان نیيە،
بەڵكو دەكەوێتە نێوان پەیوەندی بەرهەمهێنان و شتێكی دەرەوەییەوە.
بە دەستەواژەیەكی تر ،جەمسەرەكانی شەڕ بەهۆی پەیوەندی پێكەوە
نەبەستراو پێكەوە دەبەسترێنەوە؛ واتا ،بۆخۆیان بەیەكەوە ناتەبان .كاتێك
كۆمەڵگا بەهۆی شەڕەكانەوە دەبێتە تۆڕ ،جۆرێك ناتەبایی لە ناخی پێوەندییە
كۆمەاڵیەتیيەكاندا سەرهەڵدەدات.
ئاكامەكانی خوالنەوەیەكی لەم چەشنە لە چەمكی فەزای تەباو پڕبوو
یەكسەر خۆیان پیشانی فەزایەك دەدەن ،كە ناتەبایی بەهێزكەرو خودی
خۆیەتی .لە سەرەتای یەكەم ،ئەو باوەڕەی كە شەڕی كۆمەاڵیەتی لەجۆری
ناتەبای خۆ لێنەدزراوە دەردەكەوێت ،پێویستی ئەو ڕاستیهیه ،كە پەیوەندی
ئەنتاگۆنیستی یا شەڕ تەوەر ،لە ڕوانگەی چەمكیەوە ،هەرگیز تێگەیەنراو
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نابێت .هیچ ڕۆحێكی ڕەها نیيە ،كە بكرێت بدرێتە ئەو ناوەرۆكە واتایی
و دیاریكراوە.
مانای وای��ە كە ئەو دوو جەمسەرە پەیوەندیيان بە فەزایەكی
هاوبەشی پیشاندەرەوەوە نیيە .لێرەدا ئێمە تەواو لەگەڵ بارودۆخەكە داین:
پەیوەندی سێكسی نيیە .بێگومان نەیدەتوانی بەم بڕیارە ،بڵێت پەیوەندی
سێكسی لەنێوان تاكەكاندا نیيە ،بەڵكو مانای بڕیاری ناوبراوە كە هیچ
فۆرمۆلێكی سادەی سێكسی نیيە تا جەمسەرەكانی ناوبراو و مێینە لە
ئانوساتێك و تەواوكەر بێت .ئەوەیەك لە دەرەوەی بنەماییە ،كە ناچێتە
ژێر هیچ مەیدانێكی هێمایینەوە .ناتەبایی ناوێكی ترە بۆ كاری ڕاستەقینە.
تەواو ئەو مەسەلە ئاشكرا دەكات كە بۆچی ژیژەك ناتوانێت لە
كاری ڕاستەقینەی لكاندن بگات .ئەگەر ڕووی بەرهەمهێنان بەوجۆرەی
حاڵی دەبێت ماتریسی ڕووك��اری  -بااڵدەستی كاری كۆمەاڵیەتی بێت،
دەبێت لە دەرەوەی جوواڵنەوەی دەروون��ی خودی ماتریس لە هەموو
شتێكی ناو كۆمەڵگا تێگەیەنراو بێت؛ بۆیە لەمەودوا شوێنێك بۆ ناتەبایی
(ئامادەیی كاری ڕاستەقینە) نامێنێتەوە .مامۆستا ژیژەك بە كاری ڕاستەقینە،
دەروونی ناوەرۆكی ڕواڵەتی بااڵدەستی ،بە تەواوی دژی بنەما بەراییەكانی
بیردۆزەی لكاندنە .ئێرە سەرنجڕاكێشە ،كە پێگەخوازیيەكانی ئیپریالیزمی
و ئەبیستمۆلۆژی تایبەت ب��ەڕووی بەرهەمهێنان ،لەناو خودی نەریتی
ماركسیستی ،زۆر پێش ئێستا ،داب��ەزی بوون .تەنیا ئاماژەی بە بوون
باوەڕی كتێبی خوێندنەوەی سەرمایەی وێرانكردووە ،یەكگرتویی شاراوەی
لە ڕواڵەتبەندیيەكی كۆمەاڵیەتیدا پیشانداوە ،بەدەر لە ماتریسی ڕووی
بەرهەمهێنان ،هەرگیز شایانی تێگەیشتن نیيە.
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لەگەڵ ئەوەشدا ،پێدانی دەورێكی لەو چەشنە بەهێزكەر بە ناتەبایی،
ئاكامێكی گرنگی تریشی بەدوادایە ،چونكە وتەزای شەڕی چینایەتی لەهەموو
الیەكەوە هەڵدەتۆقێ .ئێستا لە خاڵە گرنگەكانی ئەو مەسەلەیە دەكۆڵینەوە.
 .1ئەگەر شەڕەكانی دەرونی پەیوەندی بەرهەمهێنان نەبن ،بەڵكو
بكەونە نێوان پێوەندی بەرهەمهێنان و ڕەوتێكەوە كە بكەرانی كۆمەاڵیەتی
دەرەوەیان ناڕاست دەبێت ،مەحاڵە سروشت و سیمبولی شەڕێك تەنها بە
شیكاركردنی ستراكتۆری دەروونی پێوەندی بەرهەمهێنان ،دیاری بكرێت.
ئێمە لە ڕوانگەی ئەزموونەوە دەزانین دەكرێت گرووپەكانی خەڵك
كاردانەوەیان بۆ شێوازی جۆراوجۆری چەوسانەوە هەبێت.
هەروەها لە ڕوانگەی زارەكیەوە بەسەرنجدان بە ناتەبایی خودی
شەڕەكان دەزانین ،ئەمان ناتوانن بە جۆرێكی تر لە زەین بگیردرێن .بۆیە
چیدی جێگایەك بۆ قسەی مندااڵنە دەربارەی زانیاری درۆ نابێت ،بیردۆزەی
سادە ڕوانینانە ،كە دەستەبژێرانی ڕووناكبیر لە ناویدا پێشتر هەن و لەگەڵ
خاوەنێتی ڕاستەقینە ،بەرژەوەندی ڕاستەقینەی چینی تایبەتی دابین دەكەن.
 .2بەاڵم ،هێشتا ناتەبایی بە جۆرێكی دی ،تەوەریەتی چینی كرێكار
لەرزۆك دەكات .هەرچەند پەسندمان كرد ،شەڕەكان پێشتر شوێنی دەرەوەیی
و ڕادیكاڵیان گریمانە كردووە ،بەاڵم بەڵگەیەك نيیە گومانمان هەبێت ئەو
شوێنانە كە لەدەرونی پێوەندیيەكانی بەرهەمهێناندان ،بە خاڵێكی تایبەتی بۆ
سەرهەڵدانی شەڕەكان بگۆڕێن.
سەرمایەداری مۆدێرن ،سەرچاوەی جۆرەكانی ناهاوسەنگی و خاڵەكانی
قەیرانە :قەیرانە ئەكۆلۆژیكەكان ،پەراوێزنشینی و بێكاری ،ناهاوسەنگی لە
پێشكەوتنی بەشە جۆراوجۆرەكانی ئابوری ،چەوسانەوەی ئیمپریالیزمخوازانە
و تر و ترە .ئەوە بەومانایەیە كە خاڵەكانی شەڕ زۆر دەبن و ڕاستكردنەوەی
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ناوەكی یا هۆكارەكانی پۆپۆالر ،دەبێ لەو ناتەباییانەوە دەستپێ بكات.
هەرگیز ئەو چاوبەستییە لە دیاریكردنی چینی تەوەر ئاسان نیيە.
 .3ساختەكاری ناسكاری پۆپۆالر {واتا خەڵك} ئاكامی سێیەمیشی
هەیە كە بە دوورودرێژی لە كتێبەكەمدا باسمكردووە .ڕوودانی هەرجۆرە
ناسنامەیەكی چینایەتی سنوردار ،بەهۆی لۆژیكە هاوبەهاییەكان ،دەبێت
ئەو واقيعیەتەی لە زەین دابێت كە هاوبەهاییەكان لەژێر ناوەندێك
( )substratumلە داواكاريیەكانی خۆیدا ناتەبا پێكدێن.
بە دەستەواژەیەكی دی ،جۆری یەكگرتنێك كە ڕەنگە لەو داواكاریانە
{ناتەبا} ساختە بكرێت ،یەكگرتنێكی نۆمیناڵ یا باوەڕانەیە ،نەك یەكگرتنێكی
چەمكی .بە هەمانشێوە كە پێشتر وتبووم ،ناوی بنچینەیی یان سەرچاوە
چيیە .لەم ڕووەوە ناسنامەكانی پۆپۆالر بەردەوام تەكنیكی ()singularity
مێژوویین.
ئێستا دەتوانین وەاڵمی ڕەخنەی ژیژەك و ئەوە بدەینەوە ،كە
بۆ دابەزینی كاری ڕاستەقینە و دیاریكردنی ئەزموونی ناوی ناوە بابەت.
ئامانجی لەو ڕەخنەیە ،بۆ بەشێك لە كتێبەكە دەگەڕێتەوە كە هاتووە:
(ڕوبەڕوبوونەوەی ئەلف  -با هەرگیز بە تەواوی بۆ ڕوبەڕوبوونەوەی ئەلف
نائەلف ناگۆڕێت .با بونی با تەواو دیالێكتیزە نابێت .بەردەوام خەڵكشتێك زیاتر دژی دەسەاڵتن .بۆ جۆرێك كاری ڕاستەقینەی خەڵك پێویستە
كە لە بەرامبەر توانەوەی لە مەیدانی هێماییندا بەرگری دەكات).)p.566( .
ژیژەك لە دژایەتی ئەم پەرەگرافە دەنوسێت« :جۆرێك ترس لە
فۆرمۆلبەندی الكالودا هەیە ،چونكە گومان لەنێوان پەسەندكردنی چەمكی
ڕواڵەتی كاری ڕاستەقینە لەپێگەی شەڕێك و كەمكردنەوەی بەدیاریكردنی
ئەزمونی بابەت هەیە ،بەشێوازێك كە ناكرێت بەڕوبەڕوبوونەوەیەكی
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ڕواڵەتی دابنرێت» .مەسەلەی گرنگ الی ژیژەك ،دۆزینەوەی ئەو شتەیە كە
لەخەڵكدا ،دەكەوێتە سەروی ڕوبەڕوبوونەوە بە دەسەاڵت ،چونكە ئەگەر
ئەو شتە لە ڕەگەزی دیاریكردنی ئەزموونی بێت( ،ئەوكاتە ئێمە الیەنگری
كاری ڕاستەقینە نین كە لەبەردەم توانەوە لە مەیدانی هێماییندا بەرگری
دەكات ،چونكە كاری ڕاستەقینە لەم حاڵەتەدا شتێك نابێت جگە لە شەڕی
ئەلف-نائەلف ،بۆیە «ئەوەی لە (ب)دا پێش نائەلفە» كاری ڕاستەقینەی
دەروونی با نيیە ،بەڵكو دیاریكردنی هێمایینی (ب)یە).)p. 567( .
ئەو ڕەخنەیە بە تەواوی سمپتۆماتیك و نەخۆشانەیە ،چونكە پیشانی
دەدات ژیژەك چەمكی كاری ڕاستەقینە ،شەڕو ناسنامەی پۆپۆالر ناناسێت.
دوو هەڵبژاردەی بۆ دەمێنێتەوە :یان ڕووبەڕوی دیالێكتیكی بووینەوە (ئەلف
 نائەلف) ،یان ڕوبەڕووی دوو ڕووی ئەزمونی بابەت بوینەوە (ئەلفبێ) ،ئەوەی كانت ناوی دەنێت  .Realreugnanzئەگەر بەدیلی تەنراو بەتاك دەبو ،ئاشكرایە (بێ) بوون لە زێدەبایی نائەلف بەهۆی سروشتێكی
ئەزموونی بوو ژیژەك دەیتوانی بە ئاسانی پیشانی بدات ،لەم حاڵەتەدا،
كارمان بە كاری ڕاستەقینەوە نيیە ،بەڵكو ڕوبەڕووی دیاریكردنی هێمایینی
بابەت بووینەوە .بەاڵم ژیژەك خاڵێكی گرنگ لە زەین ناگرێت .ڕاستە كە
ئایا من لە (ئەلف)دا ئەو شتەم هەیە دەمویست ،ئێستا دەبێت بە ناچاری
بەرەو دژەكەی (واتە شتێك كە لە ئەنجامدا بۆ نائەلف كەمكراوەتەوە)
بجوڵێم؟
بۆ باسی پێشوومان دەگەڕێینەوە :ئایا من هەر ئەو شتە لە فۆرمی
سەرمایەدا دەستەبەر دەكەم ،كە بۆ ئەنجامگیری لۆژیكی شەڕی كرێكاری
پێویستم پێیەتی یان نا؟ ئەگەر بەمجۆرە بێت ،لێكدژیەك دێتەدی ،بەاڵم
نەك لەجۆری ئەنتاگۆنیستی یان شەڕ تەوەری ،چونكە ئەو لێكدژیە ،لەناو
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كەشێكی هێمایین و یەكگرتوو ،تەواو پیشاندراو پەسند وێناكراوە {لێكدژی
دیالێكتیكی ،بە پێچەوانەی لێكدژی ئەنتاگۆنیستی لە ئاستی هزردا هەیە،
لەو ڕوانگەیەوە لێكدژی لۆژیكیە ،نەك ماددی} دەكرێت ئەو لێكدژیە ببێتە
لێكدژی سەرتاپا هێمایین ،بۆیە ئێمە سەروكارمان لەگەڵ كاری ڕاستەقینە
نيیە .كەشی ساختەكار كە دەوری دژایەتی ئەلف  -نائەلفی داوە ،كەشێكی
تەواو پڕە ،كەشێك كە لەو هەمو بەدیلە شیاوانەدا بەهۆی ڕوبەڕوبوونەوە
یا دژایەتی ناوبراو بەرهەمدەهێنرێن و ئۆقرە ( )intrerruptionناگرن.
هەر بەو هۆیەوە ،كە جیهانی دیالێكتیكی هیگڵ ،بە بەرزەفڕی بۆ
گەیشتن بە تەبایی نێوان سیستەمی ئەنتیك و ئەنتۆلۆژیك ،ناكرێت كاری
ڕاستەقینەی پەنهان لە ئەنتاگۆنیزمدا شیكار بكات ،شیكارێك كە بە ڕاشكاوی
پێویستی هەڵوێستە یان درزی كەشی پڕبوی (هێمایین)ە .چەمكی شەڕ یا
ئەنتاگۆنیزم الی ئێمە ،لەبری دیاریكردنی بابەتێك ،لە ڕاستیدا ،ڕێگایەكی
ترە بۆ ناولێنانی كاری ڕاستەقینە و پێشگریمانەشی دەبێت لە هەرجۆرە
كەشێكی پڕبوی ئەلف  -نائەلف خۆبدزینەوە.
ئێستا ئەگەر بچینە سۆراخی دووەمی بەدیلی ژیژەك و جەخت
لە (بێ) بونی دیالیكتیزە نەبوونی بێ بكەینەوە ،ئایا ڕووبەڕووی فەزای
هاوشێوە-واتا كەشی پڕبوو  -نەبووینەوە؟ ئەگەر ئەو زێدەباییە بەهۆی
ڕووی ئەزمونی بابەت دیاری بكرێت ،وەاڵم بەڵێیە .لەمەودوا فەزایەكی وا
تەواوو هێمایین بوو فەزایەكی دیالێكتیكی نیيە ،بەڵكو فەزایەكی جیاوازی
دانەرانە یان ئاماژەناسیە ،لەگەڵ ئەوەشدا ،خودی پیشاندەرەوە پەسندی
واتایی ئەو كەشە هێشتا الیەنی دیاریكردنی دەبێت .لێرەدایە كە دەرەنجامی
شیكارەكەمان لەبابەت ناتەبایی دەستەبەر دەبێت.
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ئێمە لە باسەكەی پێشوومان ،ڕامانگەیاند شەڕەكان لە پێوەندی
بەرهەمهێناندا نیيە ،بەڵكو لەپێوەندی بەرهەمهێنان و ڕەوتێك دەكەونەوە،
كە هەڵسوڕاوانی كۆمەاڵیەتی ،لە دەرەوەیان ساختەكاردەبن .مانای وایە كە
چەوسانەوە لەسەرمایەداریدا ،بەرهەمێكی هەڵوێستەكەر ()intrerruptiveە .ئەو
بەرهەمە ،هەروەك دیتمان ،هاومانای كاری ڕاستەقینە لەشەڕ یا ئەنتاگۆنیزمدا
پەنهانە .لەو ڕووەوە ،ئامادەیی شەڕەكان پڕبوونی ناسنامەیەك لە هەڵسوڕاوانی
كۆمەاڵیەتی درێغی دەكەن؛ بەم شێوەیە جۆرێك پڕۆسەی ناساندنی كەسێتی
( )identificationپێكدێت كە بابەتە دەستنیشانكراوەكانی ،ئامانج و هاونمونەیان
بەناوەكانی ئەو پڕبوونە یا تەواوو نا ئامادە دەگۆڕێن (ئەمان بۆ «پێگەی شت
هەڵدەكشێن») .ئەوە هەمان مانایە كە لە بێ بوونی بێ دەیزانین .دیاریكردنی
تایبەتی بۆ نموونە با ،بابەتێكی ئەزموونی نیيە ،بەڵكو بابەتێكە كە پیشاندانەوەی
پڕبوونێكی لێوڕێژ بوو لەبەشی ئەنتیك یا بوونی ،دراوەتە بابەتێك {واتە ناسنامەی
بابەت جگە لە هەڵگری بۆچوونێك یا پیشاندانەوەی لەسەر بابەت شتێك نیيە،
یا بەدەربڕینی سادەتر ،بابەت ناسنامەی پێشووی نیيە}.
بەمەش دەتوانین ببینین بەدیلی پێشنیاری ژیژەك تووشی بەدحاڵی
ئاشكرا بووە .یەكەم مەبەستی لە كاری ڕاستەقینە هەبوو لەشەڕ یان پەیوەندی
ئەنتاگۆنیستی ،پەیوەندی دیالێكتیكی ئەلف -نا ئەلفە ،پەیوەندیەك كە لەناویدا،
پیشاندانەوە پەسەندی ت��ەواوی ه��ەردوو جەمسەری پەیوەندی ،ماهيیەتی
لێكدورخستنەوەی كاری ڕاستەقینە لەبەین دەباو دووەم ئەو بێ بوونی (بێ)
{واتا دیاریكردنی (بێ)} بۆ دیاریكردنی ئەزموونی بابەت دادەبەزێنێت و
لەم ڕووەوە ،تێكڕای لۆژیكی بابەتی ()aی سمۆڵ لەبەرچاو بزر دەكات .لە
ژیژەكدا هیچ شتێكی باوەڕ پێكراو نابینرێت.
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ڕەچەڵەكناسی خەڵك
دەبێ لە قۆناغی داهاتودا لە ڕەنگدانەوەی ناتەبایی بونیاتنەری
هەڵسەنگاندن یان ساختەكاری ناسنامە كۆمەاڵیەتیيەكان بكۆڵینەوە .تا ئێستا
هەندێك الیەنی ئەو ڕەنگدانەوەیە ئاشكرا بووە .لە یەكەم هەنگاودا،
دیالێكتیكی تەباسازی ناتەباسازی دەبێت بە لەبەرچاوگرتنی پێشینەی
ناتەباسازی تێگەیەنراو بێت.
لە ڕاستیدا هیچ دامەزراوەیەكی كامڵ ،هیچ سروشتێكی سروشت
ئەفرێنەر ( ،)natura naturansئاماژە بەم چەمكە الی سپینۆزا نيیە ،بەدەرلەوەی
جومگەبەندییە كۆمەاڵیەتیيەكان ئاشكرا دەكەن .جومگەبەندیەكانی سەرخان
شتێك نین ،ئەمان یەكەم مەیدانن كە بەرناس یا بابەتێتی كۆمەاڵیەتی ،تێیدا
ساختەكاری دەكرێت.
ئەو هەڵسەنگاندنە یا ساختەكاریكردنە بە مەرجی شیمانەیی
جومگەبەندی لواوە ،چونكە ئەو جومگەبەندیانە لە كۆمەڵێك ئەنسامبلەكانی
{كۆمەڵەگەلێك} پەیوەندین ،كە لە هیچ لۆژیكێكی دەروون��ی جگە لە
واقيعیەت پێكەوە پەیڕەویيان ناكەن .دیارە مانای وانیيە كە جومگەبەندیيەكان
لەهەر ڕووی��ەك و هەموو كاتێك گەشە دەك��ەن .لەپڕ بە پێچەوانەوە،
شێوەبەندییە هەژمۆنیتیكەكان دەتوانن بەردەوامیەكی زۆریان هەبێت ،بەاڵم
ئەو بەردەوامیە ،بۆخۆی ،ئاكامی بنەماییە كە بە نۆرەی خۆی ،بەرهەمی
زۆرینەیەكی نێوان توخمە ناتەباكانە .بەردەوام تەبایی دەستەبەر دەبێت،
نەك پێشتر درابێت .جۆرج باتا لەم مەیدانەدا زۆر كاریكردووە .الیەنێكی
تری شیكارەكەی پێشومان ،بۆ پێشینەی كاری سیاسی پێكهاتەی پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتیيەكان دەگەڕێتەوە.
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لێرەدا دەبێت ئاشكرا بێت كە من بەهۆی چەمكی كاری سیاسی
لە مەیدانی ناوچەی كردە ناگەم ،من لە ڕێگای شرۆڤەی هەڵسەنگاندنی
شیمانەیی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ئەو مەیدانە شیكار دەكەم .هەر بەو هۆیەیە
كە وتەزای هەژمونی ،پێداویستی تەوەریەكەی شیكاركردنی كۆمەاڵیەتيیە.
ئەو دەرئەنجامەی كە وتەزای بە ناونیشانی شێوەبەندییە هەژمۆنیتیكەكان،
جێگرەوەی چەمكی ڕوو یان شێوەی بەرهەمهێنان وەكو تەواویەتی خود
لەخۆ بگرن ( )self-embracingو لەگەڵی دەكەوێت .بەڵگەی ئاشكران،
ئەگەر ڕووی بەرهەمهێنان ،لە دەرەوەی خۆی ،هەلومەرجی ئامادەبوونی
بڕەخسێنێت ،وات��ا ئەگەر ئەو هەلومەرجانە لە دەرەوە بڕەخسێن و
سەرخانێكی ئابووری نەبن هەلومەرجی وا.
لەڕاستیدا ،الیەنی دەروونی دیاریكردنی تەواویەتی بەرایی و
كۆمەاڵیەتی دەبوو .جێگرەوەیەكی لەو چەشنە{ ،واتا جێگرەوەی چەمكی
شێوەبەندی هەژمۆنتیك لەگەڵ شێوازی بەرهەمهێنان} ،كاتێك ئاراستەتر
دەبێت كە پەیوەنديیەكانی نێوان بەشەكان و خاڵەكانی پڕۆسەی ئابووری
بێنینەكایە ،ئەو پەیوەنديیانەی كە بۆخۆی ،ئاكامی جومگەبەندیيەكانی
هەژمۆنیكن.
بەاڵم دەبێت ڕەهەندی تر لەزەین بگرین ،كە ئەگەر ناتەبایی
ڕاستكردنەوەیی یا بونیاتنەر بێت ،ب��ەردەوام��ی جومگەبەندیيە
هەژمونیيەكان ،لەكاتی گێڕانەوەی ساختەكاری دەكرێت ،كە بۆخۆشی
ڕاستكردنەوەیە؛ ئەو گێڕانەوەیە ،ههڵگهڕانهوهی پڕۆسەیەكی لۆژیكیانەی
دەرخەر نيیە {واتا پەیوەندی تەكنیكەكانی ناتەبا ،گێڕانەوەیەكی لۆژیكی
نیيە ،بەڵكو سەربە لۆژیكی هەژمونیيە ،شتێك كە الكالو زۆرجار دووبارەی
دەكاتەوە}.
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مانای وایە كە ڕەنگدانەوەی ناتەبایی لە شێوازی ڕاستكردنەوە
یا ساختەكاری بوونی ناسنامە كۆمەاڵیەتیيەكان ،بۆخۆی ،شێوەیەك لە
سیستەم شكێنی (دووبارە ،هێرشی كاری ڕاستەقینە) ،كاری تەبا ،كاری
ناتەبا پشتڕاست دەكاتەوە .بە هەمانجۆر كە دەزانین ،ماركسیزم ،بە
دەوری چەمكی یاسا پێویستەكانی مێژوو ڕێكخرا ،بەاڵم ئێستا دەبێ
شێوازێك لە زەین بگیرێت كە تێیدا ،چی دی ناتەبایی {نەك ئەوی
دی لەبری هەمان دوالیزمی  ،}»ateriteبەڵكو ئەوی دی لەجیاتی كاری
جیاواز دەكەوێتە بەر پەالمار ،پەالمارێك كە كتووپڕ لە قەڵەمڕەوی
وتاری ماركسیزمی ڕووی داو جارێكی دی سەرهەڵدانی خەڵكی لە
پێگەی هەڵسوڕاوی نایاب و مێژوویی بوو ،دەكرێت بەم شێوەیە باسی
ڕەچەڵەكناسی خەڵك بكرێت.
ژمارەیەك خاڵی زۆرن ،كە ماركسیزمی كالسیك ،وەكو مەیدانی
تەبای ڕووی وتاری ،لەوێ ،بەهۆی كارێكی دەسەاڵت هەڵنەگری ناتەبای
ناو سیستەمی وتەزاكانی ،تووشی هەڵوەستە دەبێت .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئێمە
تەنها ئاماژە بە ئەزمونی لینینستی دەكەین ،هەم لەبەر تەوەریيەتەكەی،
دەرونی وەهمی سیاسی چەپ و هەم بەم بەڵگەیە ،كە نمونەیەكی باشی
جۆری قەیرانی سیاسی و تیۆریكی پیشاندەدا كە دەمانەوێ ئاماژەی پێبكەین.
بنەماكان ژمارەیەكن كە وەكو كەشی لەباری پیشاندانەوەی گوتاری ڕێسای
بەماركسیزمی كالسیك بەخشی .یەكێكیان گریمانەی سرووشتی چینایەتی
بكەرانی مێژوویە .دووەم وێنای سەرمایەداری بەردەوامی قۆناغێكە كە
لەژێر هەژمونی لۆژیكی ئابووری و لە دەروون دیاریكراوە .سێیەم و
گرنگترینیان لە باسەكەماندا ،چاوپێداخشاندنەوەیەكە ،كە تێیدا ئامانجی
ستراتیژی چینی كرێكار تەواو سەر بە قۆناغی كامڵبونی سەرمایەدارین.
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ڕوسییەك كە بۆخۆی لە پڕۆسەی پەڕینەوەیە بۆ كۆمەڵگای سەرمایەداری
و ڕووخانی ستەمكاری ناوی ،تەنها بەهۆی شۆڕشی بۆرژوا دیمكراسی
ڕەخسا ،دەیتوانی هاوتای سیمبولی هاوشێوەی خۆراوا ،ڕێگا بۆ قۆناغی
دوورو درێژی گەشەی سەرمایەداری بكاتەوە.
هەموو ئەو سیناریۆیە تهبای پێشبینیەكان و چاوپێداخشاندنەوەی
ستراتیژی ماركسیزمی كالسیك بوو .لەگەڵ ئەوەشدا ،جۆرێك پشێوی ناتەبا
هەبو ئەگەر بمانەوێت سوود لە وشەكانی ئەو قۆناغە وەرگرین« ،ئاوارتە»یەك
كە بارودۆخەكەی ئاڵۆزتر دەكرد :بۆرژوازی ڕووسی زۆر درەنگ دەستی
بە بازاڕی جیهانی سەرمایەداری گەیشت و لە ئەنجامدا ،الوازبوو نەیتوانی
شۆڕشی دیموكراسی بكات .ئەو كارە لەیەكەم مانفێستی سۆسیال دیموكراسی
ڕوسيە ئاشكرا بوو ،مانفێستێك كە پیتەر سترۆڤ نووسی ،نەك پلیخانۆفی
دەمارگیری سەرسەختی كە وەك دەوری سەرۆكایەتی لە شۆڕشی پێشوو
باسی بۆرژوازی دەكرد .لەو بارودۆخەدا ،دەبوایە ئەركی دیموكراسی بكەوێتە
ئەستۆی چینی جۆراوجۆرەوە (بە باوەڕی لینین ،یەكیەتێكی كرێكاری و
جوتیاری ،بە باوەڕی ترۆتسكی ،چینی كرێكار).
كە سۆسیال دیموكراتەكانی ڕوس ،پەسەندكردنی ئەو ئەركەیان
لەالیەن چینێكەوە ناونا هەژموونی ،كاری سمپتوماتیك یان نەخۆشانەیە،
چینێك كە لە ڕاستیدا سروشتی ئەو ئەركەی هەڵنەگرتووە؛ بەم شێوەیە ،ئەو
وشەیان خستە ناو زمانی سیاسیيەوە .ئێمە لێرەدا شایەتی ناتەباییەكین ،كە
بەردەوام ڕێسای گوتەزاكانی ماركسیستی لە ڕێسمە دەبات .وتارەكانی لینین
و ترۆتسكی هەوڵێكی بەردەوام بۆ جڵەوكردنی ئەو دوو ئاكامە ڕێساشكێن
بوون .مەسەلەكە ئەوە نەبوو كە ناسنامەی چینایەتی چینی كرێكار لەئاكامی
قبوڵكردنی ئەركی دیموكراسی دەگۆڕا یان ماهیەتی خودی ئەركەكان ،كاتێك
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تووشی گۆڕان دەبوو ،كە كرێكاران بۆخۆیان هەڵیانگرتبوون .بۆچوونی
لینینستی لە یەكيیەتی كرێكاری ،لەم ڕوانگەیەوە ،ڕوون و ئاشكرایە:
(مانگرتنی بەكۆمەڵ و ڕێپێوانی بەجیا) ،لە یەكێكی دیكە ،تێكڕای لۆژیكی
شۆڕشی بەردەوام ،لەسەر بنچینەی جۆرێك بەردەوامی قۆناغەكانی شۆڕش
وەستاوەتەوە ،لۆژیكێك كە تەنها كاتێك مانای هەیە كە سروشتی چینایەتی
بكەران و هەم سروشتی ئەركەكان ،لە بارودۆخی پێشوودا پارێزرابێت.
بەم حاڵە( ،ڕیزپەڕی) بارودۆخ ،تەواو و بەكاتی دەزانرێت ،تەنها كاتێك
توانای شۆڕش لە روسيا بەردەوام دەبو ،كە سەركەوتنی سۆسیالیستی لە
واڵتانی پێشكەوتووی سەرمایەداری خۆراوا ڕوودەدات .ئەگەر وا دەبێت،
دیسانەوە كاری دەرەوەی��ی ناتەبا بەهۆی گەشەیەكی نۆرماڵ و ڕاست
ئایینەوە ڕادەكێشرێتەوە.
شكستی شۆڕش لە خۆرئاوا ،بەهۆی كاریگەری گرنگی ،گرنگیەتی
تایبەتی هەبو ،بەاڵم لە ڕووخانی نەریتخوازی ماركسیزم نەریتێك (بۆ نمونە
جۆر و بەشی مۆدیلە ڕووسیەكانی ماركسیزم) هێندە گرنگ نەبوو .ئەوە
ڕوانگەی لینینستی بوو بۆ نێودەوڵەتی بوون ،كە بەرایی ڕووخانێكی وای
ڕەخساند .سەرمایەداری نێودەوڵەتی ،الی لینین ،ڕاستی سیاسی بوو نەك
تەنیا ڕاستی ئابووری؛ سەرمایەداری ئینتەرناسیونالی زنجیرەیی ئیمپریالیستی
بوو .لە ئەنجامدا ،ئەگەر قەیرانێك لە یەكێك لەو زنجیرانەدا ڕووی دەدات،
لە پێوەندی هێزی زنجیرەكانی دیكەدا هاوسەنگی تێكدەچێت.
چارەنووسی زنجیرەی وا پارچە پارچەبوونی الوازترین پەیوەندی
بوو ،دی��ارە لە زۆرب��ەی كۆمەڵگا گەشەكردووەكانی خ��ۆراوادا ،هیچ
گرەنتیەك بۆ پارێزگاریكردن لەو پەیوەندیيانە نەبوو .هەڵبەتە بارودۆخ بە
پێچەوانەی وازانینێكی وا پێشكەوت .ئاشكراترین ڕەنگدانەوەی پچڕانێكی
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لەو چەشنە ،چەمكی كامڵبونی ناهاوسەنگ و بەیەكەوە بەستراو
بوو ،پچڕانێك كە لە بەردەوامی ڕێكوپێكی بەشە مێژووییەكانی هەر
كۆمەڵگایەك ڕودەدات .كاتێك كە ترۆتسكی لە دەیەی  1930وتی ئێستا
لە سەردەمی ئێمەدا ،كامڵبونی ناهاوسەنگ و پێكەوەبەستراو ،مەیدانی
شەڕی كۆمەاڵیەتییە ،لە راستیدا بڕیاری مردنی نەریتخوازی سنورداری
نێودەوڵەتی دووەم و سێیەمی درێژكردەوە (دیارە بێ ئەوەی بۆخۆی
ئەوە ئاڕاستەی بێت).
بۆچی وابو؟ چونكە چەندی كامڵبون ناڕێك و پێكەوەبەستراو ،بە
شێوازێكی قووڵتر ،پەیوەندی نێوان ئەرك و بكەرانی تێكی دەدەن ،ئەگەر
تەرخانكردنی ئەركەكان بۆ هۆكاری سروشتی ،دیاریكراو و پێشبینی كەمتر
دەبێت و دەتوانی بكەری كەمتر بدۆزیتەوە ،كە ناسنامەی سەربەخۆی
ئەركی گۆڕاویان هەبێت .بۆیە دەچینە مەیدانێكەوە ناوی دەنێین مەیدانی
جومگەبەندی سیاسی شیمانەیی؛ بە پەڕینەوە لە {مەیدانی} نەریتخوازی
دەمارگیر بۆ {مەیدانی شمولگەرا} ناسنامەی گشتگیرتر و پۆپۆالر هەنگاو
دەنێین .تەنها كاتێك ئامانج و ئایدیالی هەموو ئەو گرووپانە دێنەدی ،كە
لە شەڕی دەسەاڵت بەشدارن ،گرووپەكانی وەها بە شێوازی هەژمۆنیك،
هەمەالیەنی هێزەكانی بااڵدەست بەسەر خۆیدا كار بكەن ،شتێك كە
گۆڕانی خودی ناسكاری یان الیەنی بكەری گرووپێكی لێدەكەوێتەوە.
گرامشی لە ئاماژە بەم مانایە باسی ئیرادەی هاوبەش و گرووپی دەكات.
بانگەشەی ژیژەك لەسەر ئەو بنەمایە لە بنچینەوە سستە و پۆپۆلیزم لەو
مانایهدا فڕی بەسەر كۆمۆنیزمەوە نیيە که دهرمانبڕی.
ماو لە (ڕێپێوانی دوورودرێژ) ( )long marchجگە لە ئەفراندنی
جۆرێك ناسنامەی پۆپۆالری بەرینتر چی كرد؟ تەنانەت باسی (لێكدژی
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دەروون��ی خەڵك)ی كردو وت��ەزای خەڵكی لەجیاتی شتێكی نەفرەت
لێكراوی ماركسیزمی كالسیك پێناسەی كردەوە .ئێمە دەتوانین وێنای
كارەساتێكی وا ترسناك بكەین ،كە تیتۆ لە یوگسالڤیای ژیژەك دەیتوانی
بەدی بێنێت؛ ئەگەر تیتۆ لەجیاتی بانگهێشتكردنی جەماوەری زۆری
خەڵك بۆ بەرگریكردن لە بەرامبەر داگیركاری دەرەكیدا ،كەمێك ئاوڕی
لە كرێكاران دەدای��ەوە ،خەڵكی دەستەبەر دهكرد .لە جیهانی ناتەبا
{ئێستا} ،تا كاتێك كە ناسنامەی ناوچەیی )sectorial identity( ،لەبری
خاڵی بەرایی بۆ ساختەكاری ئیرادەیەكی بەرباڵو و پۆپۆالر تێگەیەنراو
نابێت ،هیچ كردەیەكی سیاسی مانادار شیاو نيیە.
ڕەخنەكانی تر
لە كۆتاییدا چەند ڕەخنەیەكی ژیژەك لە كتێبەكەم دەمێنێتەوە ،كە
نیازم نیيە بێ وەاڵم بیانهێڵمەوە.
ژیژەك بە ئاماژە بە جیاوازی نێوان وتەزای دالی كۆتای من و
چەمكی بۆشایی ،لەڕاستیدا ،پێكەوە بەراوورد ناكرێن .كۆتایی خەڵك،
یا بە مانای كۆتایی دالی هەژمۆنیكیە ،كە زنجیرەكانی هاوبەهایی تێكڕا
دەك��ات ،یان بە جۆرێكە كە ناوەرۆكی الوەكی خەڵك ،لە ڕواڵەتی
بەرجەستەبوونی تێكڕای كۆمەاڵیەتی (دالی ماهیەت) دەبێت؛ ئەوە
لە كاتێكدایە كە بۆشایی شوێنی دەسەاڵتی {لە بیردۆزەی لۆفۆر}،
مەودایەكە كە هەرجۆرە هەڵگرێكی دەسەاڵت ناكاراى شیمانەیی و دەكاتە
كاتی( .)p.559من دواكەسی ڕەتكەرەوەی ئەو جیاوازیە دەبم كە ژیژەك
پێی ڕازیە .ژیژەك بە وەرگرتنی وتەیەك لە كتێبەكەم بەمجۆرە ئاماژە
بە بابەتەكە دەكات( :بە باوەڕی من ،بۆشایی یا كۆتابوون ،جۆرێك
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ناسنامەیە ،نەك شوێنی بنەمایی) ( .)p. 559سااڵنێك لە بەرامبەر
مەیلی ئەوانی دی بۆ هاوشێوە زانینی بیردۆزەكانی خۆم بەرگریم لە
ئەندێشەكانی لۆفۆر كرد ،مەیلێك كە ڕەنگە لە دوو شیكاردا پەیوەندی
بە وشەی پووچەوە هەبێت.
دیارە جیاوازی چەمكی بۆشایی لەم دوو ڕێكارەدا بە مانای ئەوە
نیيە ،كە هیچ پێوەرێكی نێوانیان ئاسان نیيە .ئەوەی ژیژەك لە ئەندێشەی
(هەرجۆرە هەڵگریكى دەسەاڵت ،هەڵگرێك «ناكارا» ،شیمانەیی ،كاتی»ە)،
دەي پارێزێت تەنها ئەگەری جێگرەوەی تری هەڵگرەكانی دەسەاڵتە؛ هەرگیز
سەرنجی بۆ كاریگەریەكانی كارایی خەسڵەتی وەك ناكارا ،شیمانەیی و كاتی
بەسەر ناسنامەی هەڵگرەكانی ناوبراو نیيە .دیارە بەسەرنجدان بەبێ ئاگایی
تەواو و نەبووی ژیژەك دەربارەی الیەنی هەژمۆنیكی سیاسەت ،ئەو كارە
هێندەش سەیر نیيە).
ژیژەك دەرحەق جوواڵنەوەی دژی جوداخوازی ڕەگەزی لە ئەمریكا
كە مارتین لۆسەر كینگ كەسایەتی ناسراوی بوو ،دەڵێت( :هەرچەند
ئەو جوواڵنەوەیە هەوڵدەدات داواكاریيەكان جومگەبەندی بكات ،كە لە
دامەزراوە دیموكراسیيەكان یەكالنەكرابۆوە ،بەاڵم بە هیچ مانایەك ناكرێت
بە پۆپۆلیستی دابنرێت) «.»p.560
دیارە هەموو شتێك بۆ پێناسەی پۆپۆلیزم دەگەڕێتەوە .ئەگەر
مانای باوو سنورداری پۆپۆلیزم لە زەین بگرین ،كە دیارە بەهۆی مانای
ئاماژەگەرانە و دابەزێنەری ،بە مانای (خەڵك خەڵەتێن) نزیكدەبێتەوە،
گومان نامێنێتەوە ،كە جوواڵنەوەكانی تایبەت بە مافە مەدەنیيەكان
ناتوانن پۆپۆلیستی بن .بەاڵم ئەو مانایە هەرئەو شتەیە كە من لەهەموو
كتێبەكانمدا ڕەخنەم لێگرتووە .بەڵگەم ئەوەیە ،كە ساختەكاری خەڵك لە
48

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

پێگەی هەڵسوڕاوی كۆمەڵی ،پێویستی بە گەشەی چەمكی پۆپۆلیزمە بۆ
زۆربەی جوواڵنەوە و دیاردەكان ،ئەو بابەتانەی كە پێشتر بەباوی لەو
تەیفەدا جێیان نەكرابۆوە .لەم ڕوانگەیەوە ،هیچ گومانێك نامێنێتەوە ،كە
جوواڵنەوەی مافە مەدەنیيەكانی ئەمریكا ،لە زۆرالی جیاوازەوە گەشەیان بە
لۆژیكی هاوبەهایی داوە و سڕینەوەی ئەم كارەی یەكیيەتی ستەمدیدەكان
لە مەیدانی گشتی ئاساندەكات.
بەاڵم لەكۆتاییدا دەمەوێت ئاماژە بە ڕووداوێك بكەم ،بەو هۆیەی
كە ژیژەك باسیكرد .من لە گفتوگۆیەكدا لە بۆینس ئایرس لەپڕ ئاماژەم بە
گفتوگۆیەكی ژیژەك كرد كە لە ڕۆژنامەیەكی تری بۆینس ئایرس باڵوببۆوە؛
لەو چاوپێكەوتنە وتبووی كێشەی ئەمریكا ئەوەیە ،كە جیهانی كار دەكات
و ناوخۆیی بیردەكاتەوە و لەو ڕوانگەیەوە ناتوانێت دەوری پۆلیس ببینێت.
من بەهۆی ئەو ئامۆژگاریيەی ژیژەك كە داوای لەئەمریكا كردبوو جیهانیانە
بیربكاتەوە و ڕەفتار بكات ئەنجامگیریم كرد و لەڕاستیدا لەئەمریكای دەوێ
بۆ چینی جیهانگر بەمانای هیگڵی ،ماركسیستی وشە بگۆڕێت .ژیژەك
لە وتارێكی باڵوبۆوەی  Critical Inquiryبە تووڕەییەوە كاردانەوەی لە
بەرامبەر ئەوەدا پیشاندات ،كە بە (دووژمنایەتی پێكەنیناوی) خوێندومەتەوە
و دەڵێت ئەو ئەوەی لەبەرچاو بووە (كە ئەو مەودایەی نێوان تێكڕایی و
بەش لە ڕوانگەی بنەماییەوە پێویستە ،هەر بۆیە واڵتە یەكگرتووەكان لە
ماوەیەكی زۆردا لە ڕاستیدا گۆڕی خۆی هەڵدەكەنێت).)p.563( .
ئێستا بزانین ژی��ژەك لە گفتوگۆكەیدا چی وت��ووە .ژی��ژەك لە
وەاڵمدانەوەی پرسیاری ڕۆژنامەنووس (ئایا گومان دەكەی پەالماری ئەمریكا
بۆ عێراق بڕیارێكی ڕاست بووە؟) دەڵێت( :پێموایە مەسەلەكە شتێكی ترە.
ئایا دروشمی الیەنگرانی ژینگەتان لەبیرە كە «ناوخۆیی بیر بكەیەوە و
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جیهانی ڕەفتار بكەیت؟» دەی ،مەسەلەكە ئەوەیە واڵتە یەكگرتووەكان بە
پێچەوانەوە ڕەفتار دەكات« :ئەمان ناوخۆیی بیردەكەنەوە و جیهانی ڕەفتار
دەكەن .من بە پێچەوانەی باوەڕی زۆربەی ڕۆشنبیرانی چەپ كە بەردەوام
سكااڵیانە بەدەست ئیمپریالیزمی ئەمهریكاوە ،گومان دەكەم ئەو واڵتە دەبێ
زیاتر بەشداری بكات) ،دوای هێنانەوەی چەند نمونەیەك لە ڕواندا و عێراق
ئەنجامگیری دەكات( :ئەوە تراژیدی واڵتە یەكگرتووەكانە :لە قۆناغێكی
كورتدا براوەی شەڕەكانن ،بەاڵم لە قۆناغی دوورو درێژتر دەبێت كۆتایی
بە خراپی ئەو كێشانە بێنن كە لە هەوڵی یەكالیی كردنەوەیان دابوون.
مەسەلەكە لێرەدایە كە دەبێت بە ڕاستگۆیی زۆرتر دەوری پۆلیسی خۆی
پێشان بدات .ئەمان ئەو كارە ناكەن ،بۆیە خەرجی جێبەجێكردنی دەدەنەوە
«ژیژەك».
دیارە لە ئەستۆی خوێنەرە داوەری بكات كە ئایا من لەو بوارە تایبەتە،
كاتێك تێنەگەیشتم كە ژیژەك گوتی ئەمریكا «دەبێت بە ڕاستگۆیی زیاتر
دەوری پۆلیسی خۆی پیشانبدات» لە ڕاستیدا ،ویستوویەتی بڵێ «لەڕوانگەی
بنەماییەوە مەودای نێوان تێكڕایی و بەش پێویستە ،هەربەوهۆیە ،واڵتە
یەكگرتووەكان بەكردەوە لەماوەیەكی زۆردا گۆڕی خۆی هەڵدەكەنێت» قین
لەدڵ و پێكەنیناوی بووم یا نا .ئەگەر وایە جیهان پڕە لەخەڵكی قین لەدڵ و
پێكەنیناوی .لەبیرمە كە گفتوگۆی ژیژەك باڵوبووەوە ،من بۆچوونی ئەوانی
دیم لەوبارەیەوە لەگەڵ چەندكەسێك لەئەرجەنتین باسكرد و سەرنجڕاكێشە
كە هەتا كەسێكیشم نەدۆزیەوە لە ڕاستیدا بۆچوونەكانی ژیژەكی شرۆڤە
كردبێت؛ دیارە ئێستا دەڵێت دەبێت ئەو گفتوگۆیە شرۆڤەبكرێ .تەنانەت
ڕۆژنامەنوسەكە ڕاچڵەكی كە فەیلەسوفێكی ماركسیستی خوازیارە واڵتە
یەكگرتووەكان دەوری پۆلیسی نێودەوڵەتی ببینێ .ناونیشانی گفتوگۆكە:
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(ژی��ژەك :دەب��ێ واڵت��ە یەكگرتووەكان زیاتر و باشتر دەس��ت لەجیهان
وەربدات( ).مانای چییە كە بەدی نەهاتنی ئەو ڕاسپاردەیە« ،لەڕوانگەی
بنەماییەوە ،پێویست»ە؟)
لەگەڵ ئەوەشدا ،بۆچی پێویستە ئەو ڕاسپاردەیە نەیەتەدی؟ لێرەدا
ژیژەك پەنا دەباتەبەر هێگڵ( :هیگڵیزمی من لەوێ دامركاوە« :ئامێری»
پڕۆسەی مێژوویی دیالێكتیكی ،ڕێك ،هەمان مەودای نێوان ڕەفتاركردن
و بیركردنەوەیە) )p. 563( .بەاڵم ئاماژەی هیگڵ ،بەشێوەیەكی تایبەتی،
پەیوەندی بە سیاسەتی نێودەوڵەتیەوە نیيە ،چونكە وتەكەی بەتێكڕایی یا
جیهانگر ،ئاماژە هەربەو شتە دەكا كە لە جیهاندایە .بۆیە ژیژەك لەوەاڵمی
پرسیاری ناوبراو ،لەسەر ئەو بنەمایەی ئایا ئەمهریكا بۆ هێرشكردنە سەر
عێراق لەسەر هەقە یا نا دەڵێ مەسەلەكە ئەوە نیە ،چونكە ڕاستە كارەكە
جۆرێك مەودای پێویست ،لەبنەمای كاری ڕاستەقینەدا ،لەنێوان بیركردنەوە
و ڕەفتاركردنی تێدایە .بەهەر شێوەیەك ،من لەنهێنی نیەتباشی ئامادەم
لێكدانەوەیەك پەسەندبكەم ،كە لەوتەكانیدا دەیخاتەڕوو .بەم حاڵە،
ڕاسپاردەی هاوڕێیانەم ئەوەیە ئەگەر ئەو بەگشتی تووشی بەدحاڵیبوون
بووە ،النیكەم ،زیاتر دیقەت لەهەڵبژاردنی وشەكانی بدات.
یەكالكردنەوەی چەپی توندڕۆ لە كاری سیاسی
تا ئێستا بەرتەسكانە چەندین وتەزامان خستۆتەڕوو :كاری سیاسی،
خەڵك ،دالە كۆتاكان ،هاوبەهایی جیاوازی هەژموونی .تێگەیشتن لە
هەریەك لەم زاراوان��ە پێویستی بەتێگەیشتنی زاراوەی ترە .پەرتوباڵوی
شەڕەكان و داواك��اری كۆمەاڵیەتی ،كە دەرب��ڕی جیاكاری سەردەمێكی
سەرمایەداری جیهانی بوونن ،پێویستی ساختەكاری سیاسی تەواوی ناسنامە
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كۆمەاڵیەتيیەكانە ،شتێك كە تەنها ئەگەری شیمانەی بەرجەستەبوونی
هەڵسەنگاندنی پەیوەندی هاوبەهایی نێوان توخمە ناتەبەكان و الیەنی
هەژمۆنیكی ناونانە.
بەم هۆیەیە كە ت��ەواوی ناسنامە سیاسيیەكان ،وەك پێویست،
خەسڵەتی پۆپۆلیستیان هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا ،بەشێكی تر هەیە كە
دەبێت زیاتر جەختی لێبكرێتەوە .ناتەبایی ئەنتاگۆنیستی {بە پێچەوانەی
لێكدژی دیالێكتیكی} ،بەهەمانجۆر كە پیشانماندات ،بەڵگەودەلیلی لەسەر
چوارچێوەگەلێك هەیە ،كە لە ساختەكاری بەرناسی یان بابەتی كۆمەاڵیەتیدا
هەن ،بەاڵم ڕاست هەر بەو هۆیە ،ناكرێت ئەو ناتەباییە دەرەوەییەكی
تەواوی سیستەمێك بێت كە بەرەوڕووی بووەتەوە .دەرەوەیی یان دەرەكی
بونی تەواو بە مانای بارودۆخی تۆیۆلۆژیكە ،كە بەهۆی شوێنی ورد لە
ڕوبەڕوبوونەوەی سیستەم پێناسەدەكرێت و لەم دۆخەدا ،ئەو شوێنە بەشێكە
لەسیستەم .دەرەوەیی بوونی تەواو تەنها ڕواڵەتێكی دەرەوەییە.
دەستوەردانی سیاسی ڕاست وەك پێویست بەمانای رڕوبەڕوبوونەوەی
سیستەم نیيە ،بەڵكو زیاتر دەستوەردان یان هەڵوێستەیەكە كە ترمینۆلۆژی
مێزگردی {سیاسی} و جومگەبەندی دووبارەی بارودۆخ دەگۆڕێت .شنتاڵ
موفە لە كتێبەكەیدا باسی دەوالیزمی ئەگۆنیزم ئەنتاگۆنیزم دەكات و بیرمان
دەخاتەوە كردەی سیاسی بە مانای پەسەندكردنی پێگەیەكی دەروونی
پێكهاتەیەك و مەیدانی دیاریكراو نیيە ،بەڵكو مانای پەسەندكردنی
بەرپرسێتی ساختەكاری هەمان پێكهاتەیە .پێكهاتە یا مەیدانێك كە زۆربەی
بابەتەكانی ناوی ،خۆیان دەردەخەن .ئەوە مانای هەمان جەنگی بابەتەكانە،
وتەزایەك كە ئاماژەمان پێكرد .ئەوە هەمان ئەو شتەیە كە چەپی دەمارگیر،
بەهۆیەوە ،دەرەوەیی تەواو دەكاتە هاومانای ڕیشەكێشكردنی كاری سیاسی.
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دۆزینەوەی نمونەیەكی دەمارگیرتر لە قسەكانی ژیژەك بۆ چەپی
دەمارگیر دژوار دەبێت .پەرەگرافی خوارەوە بایەخی ئەوەی هەیە بەگشتی
بهێنرێتەوە تا ڕای وردتری لەسەر بدەین.
ئیرادەیەك لێرەدا هەیە تا وەفای بۆ (بە گوژمی باوەڕ) بمێنێتەوە
و هەنگاو بۆ چوونەدەر لە مەداری جیهان بهاوێت ،ئیرادەیەك ،كە لە
دەمارگیرترین و ترسناكترین شێوەی ،لە ڕووداوی بەناوبانگ ،واتا شەڕی
ڤێتنام ،ڕەنگیدایەوە :دوای ئەوەی سوپای ئەمریكا گوندێكی ناوخۆی
داگیركرد ،پزیشكانی سوپا ،قۆڵی چەپی مندااڵنیان كوتا تا چاودێری زیاتری
هاوڕێیانەیان بسەلمێنن .بۆ بەیانی ،ویت كینگەكان گوندەكەیان وەرگرتەوە،
ئەمان قۆڵی چەپی هەموو منداڵەكانیان بڕی كە کوترابوون ..هەرچەند ئێستا
زەحمەتە پێداگری لەسەر مۆدیل یان سیمبولی وردو ڕەها بكەین ،بەاڵم
دەبێت ئەوجۆرە پاشەكشەی لەسەدا سەدی دوژمن ،ڕێك لە مانای (مرۆڤ
دۆستانە) و مرۆڤایەتیەكەی ،بێ تێچوونی ،لەبەر نیەتی بەرایی پشتڕاست
بكرێتەوە.
دەكرێت هاوشێوەی ئەو كارە لە داگیركردنی گوندێك لەالیەن
سندیرۆ لۆمینۆسۆ ببینی ،دوای داگیركردنی گوندەكە ،سەرنجی لەسەر
كوشتنی سەربازەكان یان پۆلیسە جێگیرەكانی ئەوێ چڕ نەكردەوە ،بەڵكو
زیاتر خوازیاری كوشتنی ڕاوێژكارانی كشتوكاڵی ڕێكخراوی نەتەوەكان یا
ئەمریكا یان بەرپرسانی تەندرووستی بوو كە یارمەتی ستەمدیدانیان دابوو
ئەو دوای وتاری چەند سەعاتە و دان پێدانان وەرگرتنیان لەژێر ئەو ناوە
گووللەبارانی كردن ،كە لەبانگەشەی ئیمپریالیزم شەریكە تاوانن .وێڕای
بێویژدانبوونی ئەو هەنگاوە ،دەبێت لە ئاوەزی زیرەكانە بۆ ڕەگوڕیشەی
بگەڕێی :ئەمان ،نە پۆلیس و نە سوپا ،مەترسی ڕاستەقینە نین ،دوژمن
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كەسێكە كە خائین و پەیمانشكێنە ،چونكە (ڕاستی لەبن دەمامك ون
دەبێت) ،چەندی دوژمن (بێگوناهتر) بن ئەمان «لەڕاستیدا» هەوڵدەدەن
هاوكاری ستەمدیدەكان بكەن) ،زیاتر لە خزمەتی واڵتە یەكگرتووەكاندان.
ئەم خاڵە باشترین وەشاندنە لە دوژمن ،كە دوژمن «بە ڕاستی یاریمەتیمان
دەدات»؛ ئەوە هەمان مانای دەسەاڵتدارەتی ( )sovereigntyو سەربەخۆیی
شۆڕشە ]84-Zizek, Savoj, Iraq The Borrowed Kettle, pp. 83[.جیا
لە ترسی پەنهان لەم خاڵەدا ،لەسەر بابەتێك قووڵدەبینەوە ،كە لەم باسەدا
زۆر گرنگە :شێوازی وەرگرتنی سیاسەتێك كە دەربڕینێكی وا دەخوازێت.
یەكەم تەرخانكراو كە لەم سیاسەتە دەزێتە زەینەوە ،ئەوەیە كە
تێكڕای چەمكی جومگەبەندی دوبارەی داواكاری شەڕی ڕوانگەكان ،تەواو و
نائامادەیە .بە ڕێكەوت ،ئێمە شایەتی هەوڵێكین بۆ پتەوی یەكگرتنی بلۆكی
دەسەاڵتی هەبوو .چەپی دەمارگیر زۆرتر بۆ گەورەترین پارێزەری فرماسیۆنی
هەبووی هەژمۆنیك دەگۆڕێت .ئەندێشەی هەوڵ بۆ هەژمۆنیزەكردنی
داواكاری لە بلۆكێكی پۆپۆالری نوێ ،لەژێر ناوی بنەمایەك ڕەتدەكرێتەوە.
تاكە ڕوبەڕوبوونەوەی توندوتیژ ئامێزو ڕوو لەڕوو لەگەڵ دوژمن
دەكرێت ،كردەیەك بێ بەسەر حەق و ڕەوایی بووندا .تەنها ڕوانگەیەكی
سەربەدەرەوەیی كامڵ دەتوانێت لە بەرامبەر بارودۆخی هەبوو ،دڵسۆزی
شۆڕش زامن بكات .الی چەپێكی دەمارگیری وەك ژیژەك ،بااڵدەستی
دەرەوەیی ،لەو ڕوووەوە كارێكی زووە ،كە دەرەوەییە ،بەپێگەی بەهایەكی
سیاسی بەرز و بەرگری لە تووندوتیژی لەبەر خودی توندوتیژی .هیچ
(دوژمنایەتی پێكەنیناوی) لە ڕاسپاردەم بۆ ژیژەكدا نیيە و ڕوودانی ئەوكارە
بەو زووانە لە پەرەگرافی خوارەوەدا دەبینرێت:
تێكڕایی ( )universalityسیاسی نوێ ،شوێنی ئاوارتەی ،بەبێ هیچ
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تابۆیی و هیچ ڕێسایەكی پێشبینی (« مافەكانی مرۆڤ« »،دیموكراسی») ،یان
ئاوڕدانەوە لەوەی لە تیرۆر یان ترسان (ڕادەستكردن) ،سەپاندنی زاڵمانەی
دەسەاڵتی و گیانی بزواندن ناهێڵێت ،دیاری بكەین و كاری مەحاڵ گەورە
بكەین ...ئەگەر ئەو هەڵبژاردنەی ڕادیكاڵ لەالیەن لیبراڵەكانی هاوڕێی
گیانی لەژێر ناوی  Linksfaschismusسوكایەتی پێدەكرێت ،باشترە ،كە
ببێت!
ئێستا دەبێ لەخۆمان بپرسین سوژەكانی سیاسی فاشیزمی چەپی
چین كە ژیژەك باسی دەكات؟ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە زەحمەتە چونكە
ڕوانگەكەی لەبەرامبەر ستراتیژيیەكانی چەپ بەتەواوی پەنهانە .بەم حاڵە،
كتێبەكەی ژیژەك دەربارەی عێراق سوودی بۆمان دەبێت چونكە چەند
الپەڕەیەكی بۆ قارەمانی كردەی شۆڕشی ڕاستەقینە تەرخانكردووە .ئەو
ئاماژە بەسێ قارەمان دەكات :ئەنجومەنیە كرێكاریيەكان لە قوتابخانەی
ڕوسيیە  -كە بۆخۆی خودی ئەوانە لە  -لەبەینچوو دەزانێ؛ كانودۆس
( - )Canudosجواڵنەوەی باوەڕ بەبااڵدەستی هەزارەیی مەسیح لە بەرازیلی
سەدەی نۆزدەو كەوێڵ نشینانی بەرازیل  ،ژیژەك لەم وتەیەی خوارەوەدا
باسی شێوازی پەیوەندی دوو قارەمانی ئەم دواییە دەكا:
زایەڵەی كانودۆس بەئاشكرا لە كەوێڵ نشینانی ئەمڕۆی شارە
گەورەكانی ئەمریكای التین دەگاتەگوێ :ئایا ئەمانە بە مانایەك ،یەكەم
(ناوچەكانی ئازاد بوو) ژوورەكانی كۆمەڵگاكەیان  -مەڵبەندی داهاتوو
نین؟  ...ناوچەی ئازادی كانودۆس لەباهیە بۆهەمیشە سیمبولی فەزایەكی
ڕزگاركراو دەمێنێتەوە ،كۆمەڵگایەكی بەدیل كە بەتەواووی شوێنی دەوڵەتی
هەبوو ڕەتدەكاتەوە .هەمووشتێك لەوێ ،تەنانەت (فانتازیزم) ئایینیش
ڕێپێدراوە]Zizek, Savoj, Iraq The Borrowed Kettle, p. 82[.
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ئەو دەستەواژانە وڕێنەی پەتین .كەوێڵەكانی[بەرازیل] شوێنی
كەوێڵنشینن و هەژارن كە بەهۆی تاوانی ئەوپەڕی ناسیاسی خراونەتە
بەردەست ڕووتەوپووتە تا خەڵك لەترسیان بپارێزن؛ دەبێ ڕەفتاری پۆلیسیان
بۆ زیادبكرێ كە بەرپرسی سزادانیانن ،ڕەفتارێك كە بەردەوام چاپەمەنیەكان
ئیدانەی دەكەن .لەكاردانەوەی گوتەی ژیژەك لەسەر ئەو بنەمایەی كە ئەو
كەوێاڵنە ی��ادەوەری كانودۆس بەزیندوویی دەهێڵنەوە ،بانگەشەیەكی لە
خشتەبەری سەیرو سەمەرەیە .دەبێت بگوترێت (بڕۆو ڕاهێنانەكەت بنووسەوە).
ئێستا تەنانەت جوواڵنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی لە بەرازیلی ئێستادا
نادۆزرێتەوە ،كە ئیدیعای پەیوەندی بە نەریتی هەزارەی سەدەی نۆزدە بێت،
دانیشتوانی ئەو كەوێاڵنە لەڕاستیدا فەرامۆش بكەن ،كەسانێك كە ئێستا هیچ
ئەندێشەیەكیان دەرب��ارەی ناسنامە و چیيەتی جوواڵنەوەی كانودۆس نيیە.
ژیژەك بە تێكڕایی گوێ بەوە نادات لە بەرازیلی ئەمڕۆ ،دوێنێ یان هەركاتێكی
تر ڕوویداوە ،هەربۆیە ،هیچ بەربەستێكی نابێت .بۆیە دەربڕینە گشتگیرەكانی
دەربارەی ستراتیژیيەكانی شۆڕشی بەرازیل ئەوەندەش لەبەرچاو دوور نيیە.
ئەوە هەمان پڕۆسەی (مەریخ سازی)ە كە ئاماژەم پێكردن :پێوەنداریەتی
بێماناترین تایبەتمەندیەكانی ناسكاریيەكانی بەڕاستی هەبوو ،لەكاتی مانەوەی
ناوەكان بۆ گەیشتن بە وەهمی پەیوەندی گەڵ واقيعیەت .خەڵكانی ئەو
كەوێاڵنە بێ سەرنجدان لە كارنامەی دواناسانەی ژیژەك ،مەسەلەی گرنگتریان
هەیە .ژیژەك پێویستی بە مەریخی ڕاستەقینەیە ،بەاڵم ئەوان لەوە عاقڵترن
بێنە هەسارەكەمان ،تەنیا بۆ ئەوەی ڕواڵەتە شێرانەكەی ژیژەك بخەمڵێنن.
ئەو وتارە لەم بابەتە وەرگێراوە:
Laclau, Emesto, «Why Constructiong a People Is the Main
.)Task of Radical Politics», Critical Inquiry vol.32 (Summer 2006
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سەرنجڕاكێش بوو ...
ساڵڤۆی ژیژەك
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وەاڵمی الكالو بۆ وتاری دژی كەڵكەڵەی پۆپۆلیستی بۆ من زۆر
ناخۆش بوو .لە بابەتەكانی داهاتوودا (ڕێک هەڵەبوم) «( ،»p. 654تەواو
و ئاگام) لە ئاكامی زارەكی ئەو چەمكانە نیيە ،كە بەكاریيان دەبەمp.( .
 ،)654تەنانەت لە ئەلفبای بیردۆزەی هەژموونی نەگەیشتووم)؛ ()p. 654
ڕەخنەكانم لە (لەسەر بنەمای ڕەوشی پەتی) « ،»p. 658بێئەوەی هەرجۆرە
(ڕاستی شیمانەی)یان ( )p. 663هەبێت  ،لە بەرامبەردا (بەڵگەیەك بەسە،
كە هەر خوێندكارێكی قۆناغی پەیمانگا دەیزانێت)( ،)p. 660( .بچمە الی
ڕاهێنانەكەم)؛ ( )p. 680ڕاسپاردەی سیاسی پەیوەستبوونم (وڕێنەكردنی
پەتی)؛ ()p. 680ن؛ هەركەسێك لەجێی دەقەكەم (پیالنی كەموكوڕی دار)
( )p. 678 n. 3دەدۆزێتەوە ،ڕەوشم (فریودەرانە و ئاژاوەگێڕانە)یەp.( .
.)678 n.19
ئایا ئەو دوژمنایەتيیە كەسیە بە ئاشكرا دەمارگیرە كەمێك سەیر
نیيە؟ لە زانكۆ ،شێوازێكی بەڕێزانە بۆ دەربڕینی گێالنە یان بێزاركەر بوونی
بەشداری یا قسەی هاوكارمان ئەوەیە كە بڵێین( ،سەرنجڕاكێش بوو) ،ئەگەر
یەكجێ پێی بڵێین قسەكانی بێزاركەر و گێالنە بوو ،تەواو و حەقی خۆیەتی،
كە بەواق وڕماوی ،بپرسێت( ،ئەگەر قسەكانم لە ڕوانگەی تۆوە بێزاركەر
و گێالنە بوو ،كەوایا بۆچی بە سادەیی نەتووت :سەرنجڕاكێش بوو؟) ئەو
هاوكارە داماوە مافی خۆیەتی كە ئەو ڕاگووتنە ڕاستەوخۆیە بەبەشتێك زیاتر
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لەشرۆڤەی چۆنایەتی كارەكەی بزانێ و بەپەالماردانی كەسی لێكیبداتەوە.
بەاڵم جیاوازی من و الكالو لەوەدایە كە كاتێك پێم دەڵێت دەقی من
بێزاركەر و گێالنەیە ،من بەڕێزەوە پێی دەڵێم دەقەكەی سەرنجڕاكێشە.
لەڕاستیدا ئەو ڕاوێژە پەالماردەرانەی الكالو ئازارم نادات ،بەڵكو
بێسەروبەرەیی زۆربەی سەلمێنراوەكانی (بە وتەی ئەڵمانیيەكانschlagend, ،
 )aber nicht treffendدژم ئازاردەرە و ساردوسڕم دەكات ،كە پاڵنەرێك
بۆ پەالماری بەرامبەر بێنێتە ئاراوە .مەخابن ناتوانم بانگەشەی ئەوەبكەم
كە دڵخۆشم بەكاری الكالو و بۆچوونەكانی ئەندێشەی زیاتر دەورووژێنن.
زۆرب��ەی كاتی ئەو نوسینە هەستم دەكرد تووشی كارێكی ڕاپەڕێنەری
ماندووكەر بووم .بەمەش ئیزنبدە لەسەرەتاوە دەستپێ بكەم ،سەرەتایەك كە
بەكردەوە الیەنگری گفتوگۆی نێوان كەڕوالڵە .الكالو سەرزەنشتم دەكا كە
لەوەاڵمی (ڕێبازی ناڕاستەوخۆ) ( )p. 646گرتمەبەر( :ژیژەك وەاڵمی هیچكام
لەڕەخنەكانم ناداتەوە و لەجیاتی كۆمەڵێك ناڕەزایی دەخاتە كتێبەكەمەوە
كە تەنها لەكاتی قبوڵكردنی تەواوی ئاسۆی زارەكيیەكەی مانایان هەیە)p.( .
 )646ڕەخنەیەكی سەیرە ،دیارە كە لە دژی كەڵكەڵەی پۆپۆلیستیدا وەاڵمی
نادەمەوە ،چونكە ئەو دەقە تایبەت بەكتێبەكەی نەنوسرا بوو ،بەڵكو بە
تێكڕاییتر دەربارەی كێشەی ئێستای پۆپۆلیزمە .من لە دەقێكی دیكەدا ،بە
دوورودرێژی ئاماژەم بە ڕەخنەكەی كردووە ،بۆیە ئەو دركەیە ناڕاستە،
كە لەڕووی فریودانەوە بە شێوازێك لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بە
بۆچوونەكان فریوم خواردووە.
 .1كاری زەینی و كاری بابەتی :الكالو ،لوكاچ ،لینین
لەم بابەتەدا زیاتر لە چەمكی هەژموونی نەگەیشتومی الكالو
دەكۆڵێتەوە؛ هەژموونی سەرچاوە لە كاری ڕاستەقینە دەگرێت ،بەمەش
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لە كاری ڕاستەقینەی لكاندنیش ناگەم و سەرچاوەی ئەو خراپ تێگەیشتنە
ئاڵودەبوونی لكاندنی بۆ هیگڵە ،كەوایە لە هیگڵیش ناگەم و بە كورتی
لە هیچ شتێك ناگەم .لە هەموو ئەو بابەتانەدا ،الكالو بەدووی ڕێبازی
یەكڕیتمی دەكەوێ :یەكەم بەكورتی بابەتەكەم (دەڵێتەوە) ،بە نوسخەیەكی
دەزانێت ،كە بە شێوەیەكی پێكەنیناوی ساختەیە؛ پاشان بێ بەڵگە ،بابەتەكەم
بەجیا لە بابەتی خۆی دەزانێت (تەواو ڕاستە) و بە سادەیی بابەتەكەی خۆی
دووبارە دەكاتەوە .ئەوە نمونەیەكە لە میكانیكی كارای الكالو بۆ لەناوبردنی
دوژمنی:
جیاكاری نێوان كاری ناسكاری و كاری بابەتی ،كە درێژەی هەمان
دوانەیی نێوان بارودۆخ و ڕووداوی ئالن بادیۆیە لەالیەك ،بۆ ژیژەك ،زۆر
گرنگە ،چونكە هەوڵیدەدا كەلێنێكی بنەمایی لەنێوان پچڕانی شۆڕشگێڕی
بارودۆخی پێشتری بێنێتەكایە .دەرەنجامی الوەكی ئەو بۆچوونە كە كردەی
شۆڕشگێڕی نابێت شتێكی هاوبەش یان بارودۆخێكی هەبێت كە شۆڕشی
تێدا ڕودەدات .لەالكەی دی ،سەرباری ،ژیژەك لەسەریەك ()od nauseam
جەخت لە تەوەریەتی شەڕی ئابوری دژی سەرمایەداری دەكاتەوە ،تۆ
بڵێی شتێك لە بارودۆخی هەبوو كاری ئابوری لەجیاتی شوێنی الوەكی،
لە تۆپۆگرافیەكی كۆمەاڵیەتیدایە كە دەوری بااڵدەستی و ئامادەباشی
جۆرەكانی بینیوە.
ڕووداوەكانی وەك پێشوو دیاریدەكات ،هەروەك بڕیارە بەڕاستی
شتێكی وا ڕووبدات .بۆیە دەبێت بارودۆخ جۆرێك پێشینەی ئەنتۆلۆژیكی
دەرب��ارەی ڕوداوەك��ان هەبێ ،ڕووداوێ��ك كە هەڵوێستەو درزەك��ەی لە
بارودۆخێكی وەك ئاكامی ،ناكرێ كاری ڕادیكاڵ یاڕیشەیی بێت .بەمجۆرەیە
كە ژیژەك ڕووب��ەڕووی بەدیلی پاوەنكاری دەبێتەوە و ئەو بەدیلە بە
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ڕادەیەك پێكەنیناویە كە بۆ خۆشی تێی ناگات ،لەبری سوورە لەسەر
دژایەتی هەردوو بژاردەكە (.)661-pp. 660
كێشەیە كە ه��ەردووالی��ەن پەیوەنديیان بە الك�لاوەوە هەیە؛
ئاكامێك كە بەو پێیە (نابێت كردەی شۆڕشگێڕی هیچ پەیوەنديیەكی بە
بارودۆخێكەوە هەبێت كە تێیدا ڕوودەدات) و ئیدیعای بەرامبەری كە
پێگەی گەڕانەوەی ئەنتۆلۆژیكی بەسەر ڕووداوەكەوە هەیە ،هەردووكیان
سەرچاوەیان لە چەواشەكاری دەقەكەم گرتووە .ئەوە بادیۆ بوو كە چەمكی
(شوێنی ڕووداوی) وەكو درزێك لە بارودۆخی هەبوودا شرۆڤە كرد،
كاڵوڕۆژنەیەك بۆ ئەگەری بەشداری كردەیەك .بۆیە پەیوەندی نێوان
بارودۆخ و كردە ئاشكرایە؛ هەرگیز كردەكان بەهۆی بارودۆخەوە دیاری
ناكرێن (یان بەشداری كەشێكی دەرەوەیی گوماناوی ناكەن) ،بەڵكو كردەكان
لەبەر كراوەیی ( )nonclosureئەنتۆلۆژیك ،ناتەبایی ،یان بۆشاییەكانی
بارودۆخ ئاسانن .بە ڕێبازێكی هاوشێوە ،الكالو لەسەر بنەمای پەیوەندی
نێوان كاری سیاسی و كاری ئابوری ،دژایەتی نێوان بابەتی خۆیی و بابەتی
من بینا دەكات:
بە باوەڕی من كاری سیاسی دەوری بەرایی و هەڵسەنگاندنی هەیە،
چونكە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی تەواو شیمانەیین و هەرجۆرە جومگەبەندی
بەردەوام لە بەریەككەوتنی ئەنتاگۆنیستی دێتەدی ،كە ئاكامەكانی پێشتر
دیاری نەكراون .بەاڵم بەباوەڕی ژیژەك( ،دراوە كۆمەاڵیەتی  -سیاسیيەكان
بەردەوام ئاماژەیەكی شەڕی سیاسین ،واتا ئەگەر پەڕینەوەی لۆژیكی لە
دراوە ئابوریيەكان ،وەك ئاماری هەاڵوسان و بێكاری بە ئاكامی سیاسی
هەبێت ،كاری سیاسی بە ئەگەرێكی زۆر نیمچە دیاردە نیيە ،بەم مانایە
كە پێگەی بوونناسیەكەی ڕەنگدانەوەیەكی ڕاستی جەوهەری نيیە ،بەڵكو
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بەشێكە لێی و بەم هۆیە ،هەرجۆرە ڕوویەكی سەربەخۆییە .شیكارەكەم
بە سیاسیكردنی ئابوری كۆتایی دێت ،شیكاری ژیژەك بە «ئابوری كردن»ی
سیاسەت دەشكێتەوە (.)p. 664
جارێكی دی الكالو ،كە بەهۆی دوژمنایەتیيەكەی كوێر بووە ،ناچارم
دەكات ڕێك دژی وشەی خۆم قسە بكەم .ئاشكرایە كە باسی بە سیاسیكردنی
ئابوری دەكەم و نەك (بە ئابوری كردنی سیاسەت) .بە دەربڕینێكی دی،
الكالو بانگەشەكەم لەسەر ئەو بنەمایەی كە دراوە كۆمەاڵیەتی -ئابوريەكان
ب��ەردەوام ئاكامی شەڕی سیاسی پیشاندەدات ،بەمجۆرە دەخوێنێتەوە:
(پەڕینەوەی لۆژیكیە لە دراوی ئابوری بۆ ئاكامی سیاسی) ،ئەو دراوە
كۆمەاڵیەتی  -ئابوری ئاكامی شەڕێكی سیاسی دیاری دەكات ،لە كاتێكدا
تەواو لە قسەكەم جیاوازە :ئەو دراوە كۆمەاڵیەتی  -ئابوریانە ئاماژەی
شەڕی سیاسین ،بە دەستەواژەیەكی دی ،بابەتیەتی ئاشكرایان ئاكامی
شەڕێكی سیاسییە.
سروشتی پرۆبلماتیكی ڕەخنەكانی الك�لاو ،بە دەربڕینێكی دی،
شێوازی پشتپێبەستنی ڕەخنەكانی بە وێنایەك لە هاوپیشە ،كە بە جۆرێكی
پێكەنیناوی سادە بووە لە دەرپەڕاندنی ڕێسایی و تاڕادەیەك باوی مێژوو
زانیاری چینایەتی لوكاچ لەالیەن خۆی وەك پاكترین جۆری ماركسیزمی
هیگڵی (پرۆلیتاریا وەكو چینی تێكڕایی ،بەرجەستەبوونی ناسكار  -بەرناسی
مێژوو ،كە دەورەكەی وەك هۆكاری ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕی بەسەر پێگەی
كۆمەاڵیەتی بابەتیيەكەی بەرجەستە بووە؛ چەمكی شتبوون وەك (زانیاری
درۆ) ( )p. 650كە خۆبەخۆی ئەگەری (زانیاری ڕاست) ( )p. 654دەكاتە
پێشگریمانە؛ زانیاری چینایەتی پرۆلیتاریا ئاشكرا دەبێت ،كە لەو پرۆسە
مێژووییە دەربارەی خۆی تەواوو ڕوون دەبێت) .بەم حاڵە ،تایبەتمەندی
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بنەمایی لەبیردۆزەی لوكاچدا هەیە كە بەو وێنایە لە لوكاچی مێژووگەرا
قەدەرگەرای هیگڵی نایەتەوە ،واتا پێداگری لەسەر دیارنەكران و شیمانەیی
بوونی پرۆسەی شۆڕشگێڕی .هەر بۆیە ،كە مێژووی زانیاری چینایەتی زۆر
لینینیە .كاتێك كە لە تێزەكانی ئۆرویلی ( 1917لینین)  Augenblickتاكە
چانس بۆ شۆڕش شرۆڤە دەكات ،پێشنیارەكانی بە ساردوسڕی یان سوكایەتی
ڕوبەڕووی ژمارەیەكی زۆر لە هاوڕيیانی حزب دەبێتەوە .هیچكام لە ڕێبەرانی
سیاسی حزبی بەلشەفیك پشتیوانیيان لە بانگەوازەكەی نەكرد بۆ شۆڕش و
پراڤدا هەنگاوێكی بەرزتری بۆ لێكترازانی حزب و تێكڕای هەلخوازانە و
سوودوەرگرتن لە بارودۆخی هەبووی خەڵك ،زۆر ناوازە بوو .باگدایڤ
تێزەكانی ئۆروێلی بە وڕێنەی شێتێك زانی و نادژیدا كرۆپسكایا (Nadezhda
 )Krupskayaشێتی لینینی رەتكردەوە .جێی سەرسوڕمان نیيە ،كە لینین
لە نوسینەكانی ساڵی  1917تەوسی زۆر چزووداری بۆ پاراستبوون كە بە
جۆرێك گرەنتی شۆڕش ،ئاڵودەی گەڕانی بێكۆتایی ببوون .لە دۆخی دوو
شێوەی سەرەكی ئەوگرەنتیانە دەخرێنەڕوو :یان وێنای شتبوونی پێداویستی
كۆمەاڵیەتی (نابێت مەترسی لەسەر شۆڕشی زوو پێگەیوو هەبێت؛ دەبێت
تا كاتی گونجاو سەبر بگرێت واتا تا كاتێك ،كە پێگە بەپێی یاساكانی
جوواڵنەوەی مێژوو كامڵ بووبێت ؛ (بۆ شۆڕشی سۆسیالیستی زووە ،هێشتا
چینی كرێكار كامڵ نەبووە) یان ڕەوایەتی ڕێسایی (یان «دیموكراسی»)
(«زۆرینەی كۆمەڵگا لەگەڵماندا نین بەمەش لەڕاستیدا شۆڕش دیموكراسی
نابێت» ،هەروەك لینین چەندینجار بەیانی كردووە ،گوایە پێش ئەوەی
هۆكاری شۆڕشگێڕی بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی دەوڵەت مەترسی بێت
دەبێت مۆڵەت لە جۆری تری گەورەیی مرۆڤ وەرگرێت (ڕاپرسی بۆ
دەركەوتنی پشتگیری یاپشتگیری نەكردنی زۆرینە لە شۆڕش بكات).
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الی لینین ،هەروەها الی لكان ،مەسەلە ئەوەیە كە شۆڕش بەهۆی
خۆی ڕەوا دەبێت؛ ( .)ne s,autories que d,elle-memeدەبێت
بزانین ،كە ئەوی دی گەورە ،كردەی شۆڕشگێڕی توانای نابێت ترس لە
داگیركردنی ناوەخت و بە پەلەی دەسەاڵت و گەڕان بۆ زامنكردن بە
مانای ترس لە چوونەژوورەوەی گێچەڵی كردەیە .لێرەدایە كە دوابەشی
الیەنی مەحكومبوونی هەلخوازی ئاشكرا دەبێت ،مەحكومبوونێك كە لینین
بەردەوام خەریكی بوو ،گرەوی لە سەرئەوەیە ،كە هەلخوازی بابەتێكە
لەخۆیدا درۆ ،كە لە بەئەنجامگەیاندنی كردە لەگەڵ واقيعیەت ،یاساكان
 ،یان بەها (بابەتیيەكان) دادەپۆشێت ،هەر بەوهۆیە ،یەكەم هەنگاو لە
بەگژداچوونەوەی ،ئاشكرا كردنیيەتی .كەوایە دەبێت چ بكرێت؟ وەاڵمی
لینین (دەبێت هەموو كەس ڕاستی بڵێت )aussperchen was ist( ،دەبێ
كۆمیتەی ناوەندی ئەو ڕاستیە قبووڵ بكات كە خاوەنڕایە).
گەڕانەوە بۆ ڕاستی بابەتی جیاواز نیيە ،بەڵكو دووبارەكردنەوەی
سەلمێنراوێكە ،كە پێش دەیەیەك لەالیەن ڕۆزا لۆكسامبۆرگ دژی كاتۆتسكی
جێگیركرا :كەسانێك تاهەتایە لە چاوەڕوانیدا دەمێننەوە ،كە چاوەڕێی
گەیشتنی هەلومەرجی بابەتی شۆڕشن .بابەتی چاودێری بێالیەن (نەك
بابەتی هۆكارێكی گیرۆدە) بۆخۆی كۆسپی سەرەكی شۆڕشە.
ئایا دەكرێت مێژوو زانیاری چینایەتی لۆكاچ وەك كاریكاتۆرێكی
ماركسیزمی هیگڵی بخاتە الوە؟ وەكو ناساندنی ڕاشكاوانە ،پرۆلیتاریا وەكو
ناسكار بابەتی ڕەهای مێژوو؟ هونەری لوكاچ لەوەدا  Augenblinkناونا،
ڕووب��ەڕووی لوكاچمان دەكاتەوە ،كە زیاتر لەوە دەزانرێت گرامشی و
گومانكردن شیمانەگەرایە Augenblink .لوكاچ بە شێوەیەكی چاوەڕوان
نەكراو لە ڕووداوی بادیۆ نزیكە ،بەشداريیەك كە ناكرێت لە ڕوانگەی
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هەلومەرجی بابەتی پێشتری ڕوونبكرێتەوە .ناوەرۆكی باسی لوكاچ ،ڕەتی
كەمكردنەوەی كردە بۆ هەلومەرجی مێژووییەتی؛ هیچ جۆرە هەلومەرجێكی
بابەتی بێالیەن نیيە ،یان بە دەربڕینی هیگڵی ،هەموو گریمانەكان پێشتر بە
النیكەمی بە بەڵگەنەویست دەزانرێت.
شیكاری لوكاچ لە باسكردنی بابەتگەرایانەی بەڵگە ناكامەكانی شورا
دیكتاتۆری شۆڕشی پۆڵەندا لە ساڵی ( 1919خیانەتی ئەفسەرانی سوپا،
بایكۆتی دەرەكی كە بووە هۆی برسێتی و هیتر) ،نموونەی ئەو جۆرە
بۆچوونەیە .هەرچەند ئەو هۆكارانە ،بێشك ،دەوری گرنگ لە شكستی
شۆڕشدا دەبینن ،بەم حاڵە ،لە ڕوانگەی دەروونناسیەوە ڕاست نيیە كە بەبێ
دوورایی دانانی پەیوەندی ئەو هۆكارانە بە هەسارەی تایبەتی هێزە سیاسيیە
كاراكان ،بە دراوەكانی بەراییان بزانین و بایكۆت لە زەین بگریت؛ بۆچی،
لە بەرامبەر ،دەوڵەتی ڕوسیا خۆبەدەستەوەدانی بایكۆتی ئیمپریالیستی
بەهێزترو دژی شۆڕش نەبوو؟ چونكە حزبی بەلشەفیكی ڕوسیا ،جەماوەری
لە دیتنی دەوری هێزەكانی دژە شۆڕشی دەرەكی و ناوخۆیی لە بایكۆتكردن
ئاگادار كردبووە ،لە كاتێكدا كە لە پۆڵەندا حزب لەڕووی ئایدۆلۆژیيەوە،
وەك پێویست دەسەاڵتی نەبوو؛ جەماوەری كرێكاری ڕادەستی بانگەشەی
دژە كۆمۆنیستی بوون ،كە ئیدیعای دەكرد بایكۆتی بەرهەمی سروشتی
نادیموكراسی ڕژێمە ،واتا لۆژیك (ئیزن بدە بۆ دیموكراسی بگەڕێینەوە تا
هاوكاريیە دەرەكيیەكان بگەن).
خیانەتی ئەفسەرەكان؟ بەڵێ ،بەاڵم بۆچی خیانەتی هاوشێوە
ئاكامی كارەستباری هاوشێوەی لە ڕوسیای سۆڤیەت لێنەكەوتەوە؟ كاتێك
كە خائینەكان دەركەوتن ،بۆچی جێگۆڕكێی كادیرانی دڵنیا ئاسان نەبوو؟
چونكە حزبی كۆمۆنیستی پۆڵەندا ،وەك پێویست بەهێز و كارا نەبوو،
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لە كاتێكدا حزبی بەڵشەفیكی ڕوسیا سەربازگەلێكی لەبەردەست بوو كە
تاكۆتایی ،ئامادەبوون بەرگری لە شۆڕش بكەن .دیارە دەكرێت ئیدیعا
بكرێت كە الوازی حزبی كۆمۆنیست بەشێكی بابەتی بارودۆخی كۆمەاڵیەتی
بوو؛ بەم حاڵە ،تەواوی بڕیاری زەینی و كردەكان دووبارە لەودیوی ئەو
واقيعیەتەن ،بەمەش ،ئێمە هەرگیز دەست بۆ خاڵی سفری بارودۆخی بابەتی
كاروبارەكان نابەین ،خاڵی كۆتایی ،نابابەتیەت كە تەواویەتی كۆمەاڵیەتی
لەجیاتی پڕۆسەیەكی ناوبژیوانی هەمەالیەنەی نێوان ڕووی بابەتی و زەینیە..
ئێستا نمونەیەك لە مەیدانی جیاوازدا :ڕێبازێك كە ئایدۆلۆژیەك
بەپێی ئەو پێشگریمانانەی بینا دەكات ،بە ئاسانی لە شیكردنەوەی ستاندارد
(درۆ) گەشەی پەسەندكراوی ئایدۆلۆژی نازی لە ئەڵمانیای دەیەی ،1920
دەستنیشان دەكرێت.
نازیيەكان بە شارەزاییەوە بە خراپ سوودیان لە ترس و نیگەرانی
چینی نێوەڕاست وەرگرت ،كە لە قەیرانی ئابوری و وەرچەرخانی كتوپڕی
كۆمەاڵیەتی كەوتبوەوە .نادیدە گرتنی سوڕانەوەی خۆگەڕانەوەیی كێشەی
ئەو دیاریكردنەیە كە لێرەدا بەشدارە.
بەڵێ ،بێگومان نازیيەكان ترسەكان و نیگەرانيیەكانیان بە شارەزایی
بەكاربرد؛ بەاڵم ئەو ترس و نیگەرانیە بە سادەیی ڕاستی پێش ئایدۆلۆژی،
كە پێشتر بەرهەمی ئاسۆی ئایدۆلۆژیەكی دیاریكراو بوو .ئایدۆلۆژیای
نازی بۆخۆی ،وەكو هۆكاری هاوكات ،ترس لە شتێك دێتەئارا ،كە خۆی
لەبری ڕزگاركەر پێشنیاز كرد .گرنگە كە دژایەتی لەنێوان ڕوانگەی هیگڵی
لوكاچی ماركسیست دەربارەی پرۆلیتاریا (ناسكار-بابەتی مێژوو) ئەو لوكاچە
(گومانگەرا) («)»conjecturalistیە نیيە ،ئەمان دوو ڕووی دراوێكن.
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 .2هەژموونی لەبری پڕۆسەی بەمەریخكردن
بەڵگەی سیاسی سەرەكی الك�لاو دژی من ئەوەیە كە بەهۆی
داشكانخوازی چینە سفت و ڕەقەكان و ڕوانگەی نیمچە شۆڕشگێڕیم بۆ
(كەسێك كە چاوەڕێی مەریخیەكانە) «ل ،»652دادەبەزێنم ،هەلومەرجێك
كە بۆ بكەرانی شۆڕش بڕیارم لێداوە (لە ئەندازەیەكی وا نەگۆڕی ئاكامە
كۆمەاڵیەتیيەكان وا دەكات كە هیچ كردەگەرێكی ئەزمونی شایانی هەلومەرج
نەبێت) )p. 657( .هەرچەند بۆ ئاشكراكردنی باسی بكەرە ڕاستەقینەكانی
دەكەم ،دەبێت پەنابەرمە بەر پڕۆسەی بە مەریخی كردن؛ ناچارم (نادیارترین
تایبەتمەندی بدەمە پاڵ ناسكاریيەكانی لەڕاستیدا هەبوو ،لە هەمانكاتدا ،بە
پاراستنی ناوەكانیان ،وەهمی پەیوەندیيان بە واقيعیەتەوە بپارێزم) «.»p. 680
دەبێت سێ شت زیاد بكەین .هیچ چارەیەكمان نیە جگە لەوەی كە
بیربخەینەوە پڕۆسەیەك چەند لە بیردۆزەی هەژمۆنی خودی خۆی نزیكە؛ كە
الكالو بەناوی (بە مەریخكردن) شرۆڤەی دەكات ،كە ڕووداوی ئەزمونی و بە
(پلەی شت ( )Thingهەڵدەكشێت) « ،»p. 671هەروەك بەرجەستەبوونێك
لە پڕبوونی مەحاڵی كۆمەڵگا كاردەكات.
الكالو بەگەڕانەوە بۆ ژون كویژە ،هەژموونی بە بەهای بەرایی
( )breast-valueدەشوبهێنێت كە هاوپێچی بابەتە الوەكیيەكان دەكرێت؛
بەمەش ئایا لەسەر ناوەندەكەی ،پاش ئەو هەموو گۆڕانكاریيانە ،ئەوە نیيە كە
وەك مەریخیە نەشیاوەكان ،بەاڵم پێویستن توخمێكی كۆمەاڵیەتی ئەزموونی
لە پڕۆسەی هەژمونیدا ،هاوبەهای مەریخی دەبێت؟ دەبێت جیاوازی نێوانمان
ئەوە بێت ،كە (بە ڕووكەش) باوەڕم بە مەریخیە ڕاستەقینەكانە ،لە كاتێكدا
كە دەزانێت شوێنی مەریخیيەكان بۆ هەتا هەتایە بەتاڵە ،بەو مانایەی كە تەنها
دەتوانین بەهای مەریخی بدەینە بكەرانی ئەزموونی.
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دووەم بیۆگرافی بەڵێننامە سیاسیيەكانی خودی الكالو نموونەیەكی
باشی ئەو بە مەریخی كردنە دەخاتەڕوو .دوای یەكەم سەركەوتنی حزبی
نوێی كرێكار( ،بۆ ماوەیەك) لەجیاتی نموونەیەكی زیندووی چەپ ،بەشێواوی
پشتگیری لە حكومەتی بلێر كرد؛ دوای یەك دوو ساڵ نائومێد بوو بە ناچاری
قبووڵی كرد ،كە ناسكاریەكی سیاسی ناڕاستی كردووەتە مەریخی (دەكرێت
بە دڵنیاییەوە پێشبینی بكرێت ،لە دوو ساڵی داهاتوو ،هەمان ڕێككەوتن بۆ
دوا هۆكاری مەریخی بووی ،پۆپۆلیستە نوێكانی ئەمریكای التین ،دەكرێت).
لە كۆتاییدا ،شێوەیەك كە الكالو گاڵتە بە گەڕانەوەم دەكات بۆ
كەوێڵەكانی جیهانی سێیەم (كەوێڵەكانی بەرازیل یان هەمان فاوالكان)
نمونەیەكی خەماویە ،چونكە چۆن دووژمنایەتی كەسی ،بەرەو ڕوونكردنەوەی
سادە تاوی دەدا ،كە لەڕاستیدا جگە لە تۆمەت هەڵبەستن شتێكی تر نین:
ئەو دەستەواژانە وڕێنەی پەتین .كەوێڵەكانی (بەرازیل) شوێنی
كەوێڵنشینن و هەژارن كە بە تاوانی ناسیاسی خراونەتە بەردەست ڕووتەو
پوتە و هەرچی و پەرچیەوە تا خەڵك لە ترسیان بپارێزن؛ دەبێت ڕەفتاری
پۆلیسیان بۆ زیاد بكرێت كە بەرپرسی سزادانیانن ،ڕەفتارێك كە بەردەوام
چاپەمەنیەكان ئیدانەی دەكەن .لە كاردانەوەی قسەكەی ژیژەك لەسەر ئەو
بنەمایەی كە ئەو كەوێاڵنە یادەوەری كانودۆس بەزیندوویی دەهێڵێتەوە،
ئیدیعایەك كە بەشێوازێكی سەیر و سەمەرە لەخشتەبەرە ،دەبێ بوترێ
(بڕۆو ڕاهێنانەكەت بنوسەوە.)p. 680( ).
زۆرباشە ،من ڕاهێنانەكەم نوسیەوە و دەتوانم بڵێم باسەكەی الكالو
لە كەوێڵەكانی بەرازیل بێ حورمەتیكردنە بەو خەڵكەی كە لەوێ دەژین.
هەروەك بەڕوونی لە دەقەكەی من دەردەكەوێت ،ڕێك لەهەمان خاڵ
كە الكالو لێرەدا بۆی دەگەڕێتەوە ،قەت شوێنە هەژارنشینەكان ناكەمە
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مەیدانی ئایدیالی شەڕی شۆڕشگێری .بانگەشەی تەواو دەكەم كە ئەوان
شوێنێكی ڕووداوی ()eventual siteن (زاراوەی بدیۆ) یاشوێنێك بۆ ئەگەری
سەرهەڵدانی كاری نوێ.
باش ئاگادارم كە لەوێ ڕێكخراوە كۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆرەكان
چاالكی دەكەن :تاوانكاران ،بنەڕەتخوازانی ئایینی ،سەرمایەدارانی دڕندە
(ئەو كەوێاڵنە كە هەرگیز هەڵڕسكاو نین ،زۆربەی كات شوێنی مامەڵەی
سەرمایەدارانی نا یاسایین) ،بەاڵم هەروەها چێشتخانەی سۆسیالیستی ،تۆڕی
نایاسایی دابەشكردنی كارەبا و تەواوی سنوردار ،لەڕاستیدا شكڵی بە زەبری
خۆی ئۆرگانیزەكردنی ڕزگاری بەخشی لێیە .لێكدانەوەی الكالو بۆ شوێنی
هەژارنشینەكان وەك شوێنی كەڵەكەبوو لە هەژاری هەڵڕسكاوو ترساو و
تاوانكاران ،سادەكردنی كاردانەوەخوازانی پێكەنیناویە .الكالو كە الیەنگری
ستایشی پۆپۆلیزمی ئەمریكای التینە ،دەبێت لەبری هەموان بیربێنینەوە كە
چۆن پاش تەمەنێكی كەمی كودەتای دژی ڕژێمی چافێز لە ڤەنزوێال ،بەزۆری
جوواڵنەوەی جەماوەری هەژارنشینی دەورووبەری شار بوو كە بردیانەوە بۆ
دەسەاڵت ،ئەو كارەی بەباشی دەیسەلمێنێت كە ئێمە ڕووبەڕوی (هەژاری
هەڵڕسكاو نین كە ڕادەستی چاالكی ناسیاسی تاوانكاران بووە) (.)p.680
دەرحەق پەیوەندی ئایدۆلۆژی نێوان كەوێڵەكان و ڕووداوی كانودۆس ،ئەو
ڕاستیەی كە كانودۆس بە شێوەیەكی ڕابردوو نیگەرانە ()retroactively
وەكو باپیرەی ئەستورەی ئەو كەوێاڵنە وێنا دەكرێت ،ئەوە ڕاستی سادەی
ئایدۆلۆژی هەمووانە كە تەنانەت ڕەوتی سەرەكی میدیاكانیش سوودی
لێوەردەگرن و كەڵكەواژوی دەكەنەوە.
لێرەدا ڕووی وڕێنەم لە ڕووداوی كانودۆس زیاتر ئاشكرا دەبێت،
شوێنێك كە بە ئاشكرا دژی بەدحاڵیبوونێك هۆشداری دەدەم:
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بۆ خۆ بەدوورگرتن لە بەدحاڵیبوونێكی داهێزەر ،ئەو كارە بانگەشەی
(لە دەرەوە بوونی تەواوی وەالنراوانی بەدوادایە ئەگەر ئەو دۆخە لە
مەودایەكی نزیكتر تاقی بكەینەوە یەكسەر دەتوانین بیسەلمێنین ،كە چۆن
ئەو دوو ئاستە ئاوێتە بوون ،ڕەنگی یەكتر دەدەنەوە بۆ نمونە ،چۆن كەشی
درز البردن ،زۆرجار دەسەاڵتخوازانەترین و ترسناكترین تایبەتمەندی دەوڵەت
بەرهەمدێنێتەوە؛ یان لەالیەكی دی ،چۆن بارودۆخی ڕەوا ،زۆرتر لەالیەن
ئەو چاالكیيانەی «وەالن��راوان» (كە بە ئاشكرا ڕەتدەكرێنەوە) پارێزگاری
دەكرێت.
هەرچەند ئەو ڕەنگدانەوە و كاریگەری بەرامبەر ،پەیوەندی بە
ناوەرۆكی ئەرێنیەوە هەیە ،كە لە دوو كەشی بنەمایی جیاواز پڕدەبن.
گەڕاینەوە بۆ كۆمەڵگای كانودۆس :دیارە زۆربەی تایبەتمەنديیەكانی قەرزیان
لە ڕژێمی شیمانە وەرگرتووە (ئەوان خۆیان وەك وەفاداران ،پارێزەرانی
دەوری گشتی كڵێسا لە بەرامبەر كۆماریخوازان بۆ مۆدێرنكردنی دەوڵەتی
بەرازیل پێناسەیان دەك��رد) ،بەاڵم لەڕاستیدا خاڵی گرنگ ئەوە بوو كە
تەواوی ئەو توخمانە بەهۆی كەشێك شێوەیان گۆڕی (تەنانەت گۆڕینی
ماهیەت) كە لەناویدا سەریانهەڵدایەوە.
هەروەها الكالو لەباسی (ژی��ژەك چاوەڕوانی مەریخیيەكانە)
بانگەشەی دەكات كە:
هیچ شەڕێكی ڕزگاریخواز ڕەوانیە جگە لە خەباتی ڕاستەوخۆ دژی
سەرمایەداری .بە وتەی ئەو( :باوەڕم بە ناوەندێتی دەوری بنەمایی شەڕی
دژی سەرمایەداريیە) .كێشە ئەوەیە ،كە هیچ ئاماژەیەك بەچیەتی ،شیمانەیی
خەباتی دژی سەرمایەداری ناكات.
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ژیژەك زوو خەباتی فرە كەلتورخواز ،دژی جوداخوازی ڕەگەزی و
دژی جوداخوازی نەژادی وەك ئەوجۆرانە دەخاتە الوە؛ كە ڕاستەوخۆ دژی
سەرمایەداری نین .هەروەها خواستەكانی باوی چەپ بە ڕێپێدراو نازانێت،
كە پەیوەندی ڕاستەوخۆتریان بە ئابووریەوەیە :داخوازی بۆ مافی زیاتر بۆ
دیموكراسی پیشەسازی ،بۆ كۆنتڕۆڵكردنی پڕۆسەی كار ،بۆ دابەشكردنی
داهاتی هەڵكشاو ،ئەمانەش دژی سەرمایەداری وەرناگیرێن ،تەنانەت دێڕێك
لە بەرهەمەكانی ژیژەكدا نيیە كە نمونەیەك لە تێگەیشتنی بۆ شەڕی دژی
سەرمایەداری بخاتەڕوو .مرۆڤ دەحەپەسێت كە نەكا پەالماری بوونەوەرانێك
لە هەسارەیەكی ترەوە پێشبینی بكات.
كاتی خوێندنەوەی ئەو پەرەگرافانە چارەیەكم نيیە جگە لەوەی كە
بیربكەمەوە هەردووكمان بە كردەوە لە دوو جیهانی هاوسەنگدا دەژین؛
ئەگەر من چاوەڕوانی مەریخیەكانم كەوایە ئەو دەبێت لە ڤینۆسی سەیرو
سەمەرەوە هاتبێت.
یەكەم ،ئەو ڕوانگەم دەربارەی ناوەندێتی دەوری بنەمایی شەڕی
چینایەتی تێكەڵی ئەو ئیدیعایە دەكات ،كە هەر شەڕێكی ڕزگاریخوازی ڕەوا
دەبێت تەواو ڕاستەوخۆ دژی سەرمایەداری بێت .بە ناونیشانی كەسێك،
كە بە زۆری لە بابەت دیاریكردنی فرەهۆكاری و جومگەبەندی نوسیویەتی،
دەبێت مانای ڕۆڵی ئامادەباشی بزانێ ،بەدەربڕینێكی دی ،شەڕی چینایەتی
بنەمای چەند هۆكارێكی جومگەبەندی چڕی شەڕە چینایەتیيەكانە و نەك
ناوەرۆكی واقعیان( .بۆخۆم نموونەیەكی ڕوون و دیارە پرۆبلۆماتیك
یا مەسەلەدار بۆ الكالو و زۆرب��ەی تر ،لەم بابەتە و لە بەرهەمەكانم
دەربارەی لینین خستۆتەڕوو ،ڕای خۆم وتووە كە لە هەسارەی ئێستا ،نابێت
چڕبوونەوەی بەرایی دژی سەرمایەداری ،بەڵكو دەبێت لەسەر الوازكردنی
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بارودۆخی وەك بت یا فتیشیستی دیموكراسی وەكو دالی گەورەمان بێت.
هەروەها بادیۆ سەرەنجام وتوویەتی (ئەمڕۆ ناوی دووژمن ئیمپراتۆر یا
سەرمایە نیيە ،ئەمڕۆ دووژمن ناوی دیموكراسيیە).
پاشان ئەو بوختانە سەیرە ،لەسەربنەمای بێ متمانەیی بۆ هەموو
شێوە هەبووەكانی خەباتی ڕزگاریخواز (لە جوواڵنەوەكانی دژی جوداخوازی
ڕەگەزی و فرەكەلتورخواز تا كردە باوەكانی یەكیەتیە پیشەییەكانی كرێكاران)
لەژێر ناونیشانی كە بەڕاستی دژی سەرمایەداری نین و تەنانەت ئاماژەیەكی
بچوكیش بە چۆنیيەتی خەباتی دژی سەرمایەداری ڕاستەقینە ناكەم .ئەو
پرسیارە وەك ئەوەیە كە بپرسین( ،ئەوەش لە سێوەكان و پرتەقاڵەكان..
كەوایە میوەكان لە كوێن؟) .هەرچەند ،بژاردەیەكی گرنگ لە كۆمەڵەی
كاندیدەكانی الكالو بۆ خەباتی ڕزگاریخوازی ئێستا لە قەڵەم كەوتووە،
سیاسەتی شۆڕشگێڕی توندوتیژی).
دەرووی ساختەكاری شەڕی چینایەتی ،وامان لێناكات خەباتی دژی
جووداییخوازی ڕەگەزی و نەژادی و هتد وەالبنێین ،بەڵكو وەك ئامڕازێك
توانامان دەدات��ێ تا .1 :گۆڕانكاری لە ئەنجومەنی دژەكانی چینایەتی
ڕوونبكەینەوە (لە ڕوانگەی منەوە ،گۆڕانكاری بۆخۆی لەڕووی دەوری
ناوەندی شەڕی ئابوری ،چینی كرێكاری كالسیك ،بە سیاسەتێك پشتڕاست
دەبێت بەهۆی دینامیكی شەڕی چینایەتی شرۆڤە بكرێ)  .2پێكهاتەی
سیاسی  -چوونەپاڵی شەڕە جیاوازەكان شیكار و ناوبژیان بكەین ،لیبراڵەكان
لە كاتی گوێڕایەڵی هاوپەیوەستی هەژاران ،الیەنی خۆی لە شەڕی كەلتوردا
بەهۆی پەیامی چینە لێكدژەكان ڕەمز دادەنێن؛ لە زۆربەی بابەتەكاندا
خەباتیان بۆ لێكبوردەیی ،فرەكەلتوری و مافەكانی ژنان لە بەرامبەر لێك
نەبوردەیی ،بونیادخوازی باوكساالرانەی چینەكان وەك دەڵێن خوارەوە،
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ئاماژە دادەنرێت.
خاڵی لێكدژ ،دەوری بنەڕەتخوازی پۆپۆلیستی وەك هۆكاری پاراستنی
لۆژیكی ئەنتاگۆنیزم یان شەڕە .كاتێك كە چەپی لیبراڵ ،لۆژیكی ناسینەوە
و دەستنیشانكردنی جیاوازیيەكان و ئاڵوگۆڕكردنیان شوێن جیاوازیە خاڵە
هاوبەشەكان دەكەوێت ،خەباتی جەماوەری پۆپۆلیستی  -موحافیزكارانە،
ئەركی چەپی ڕادیكاڵی باو لە جوواڵنەوەی جەماوەری و خەبات دژی
چەوسانەوەی چینە بااڵدەستەكان لە ئەستۆ دەگرێت.
بەمەش دەبێت لە سوكایەتیيەكانی لیبراڵی و سادە ڕوانینانەی
بونیادخوازانی پۆپۆلیست (و تەنانەت لەوە خراپتر ،مەخابن جێگرتنی
ئەو ئاماژەی كە ئەمان چەند بە خراپی سوودیان لێوەردەگیردرێت)
خۆبەدووربگرین؛ دەبێت شەڕی كەلتوری تێپەڕێنین .هەرچەند ،چەپێكی
ڕادیكاڵ دەربارەی ناوەرۆكی ئەرێنی زۆربەی مەسەلەكان خراوەتە بەرباس
(دەربارەی لەباربردنی كۆرپەلە ،دژی جودا خوازی نەژادی و هیمۆفۆبیا)،
دەبێت پشتگیری لە بابەتی لیبراڵەكان بكات ،بەاڵم نابێت لەبیری بچێت
كە لە ماوەیەكی زۆردا ،یەكگرتنی بنەڕەتخوازی پۆپۆلیستە نەك لیبراڵ،
پۆپۆلیستەكان لەگەڵ تووڕەبوونیان وەك پێویست ،تووڕە و ڕادیكاڵ نین تا
لە داكەوتنی ئەخالقی لە پەیوەندی نێوان سەرمایەداری و ئەفسوس بكەن.
 .3بۆچی سەرمایە ،كارێكی واقيعیە
خاڵێكی چەقی تری ڕەخنەی الكالو بۆ بۆچوونم لە لۆژیكی سەرمایە
وەكو كاری ڕاستەقینە ئەوەیە( :دانانی بێمانا بۆكاری ڕاستەقینە ناوەرۆكێكی
ڕواڵەتی بااڵدەستی جیای بەراییترین چەكی بیردۆزەی لكاندنە) «.»p. 669
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تەنیا كاتێك لۆژیكی سەرمایە دەتوانێت لە پێگەی ژێرخان یان سەرخان
یەكالكەرەوەی ڕاستی كۆمەاڵیەتی بێت ،كە لۆژیكی خۆی بونیاد نابێت،
بەاڵم كاری ڕاستەقینە لە مانای لكاندن ڕێك پێچەوانەیەتی؛ كاری ڕاستەقینە
چوارچێوەیەك دادەنێت تالەخۆی ڕێ لە بنەمای كاری هێمایین بگرێت .خودی
بەكاربەری خوازەیی و پێش مەیسەربوونی دوانەیی ڕاستی كاری ڕاستەقینە،
كە لە ڕاستیدا لەجیاكاری ژێرخان /سەرخان شتێك زیاتر نييە ،لێرەدا تەواو
بێجێ بە زەین دەگات؛ ئاشكرایە كە لۆژیكی سەرمایە هەر هێندە هێمایینە،
كە ڕاستی كۆمەاڵیەتی لەبەردەم دیاریكردن ،هێمایین)p. 658( .
بەپێی ئەم بۆچوونەم لە كاری ڕاستەقینە
بیردۆزەی لكان نمونەیەكی زۆرباشی گۆڕانی سیستەمە؛ دەیەوێت بەم
هۆیە بیردۆزەی لكان تهبای جۆری هیگڵیزم بکات ،فەلسەفەیەك كە لەزۆر
بابەتدا دەكەوێتە بەرامبەر سیستەمی لكاندنەوە .كاری ڕاستەقینە ناتوانێت
لۆژیكی سەخت ،حەتمی و خەیاڵی بێت كە بەسەر ڕاستی كۆمەاڵیەتیدا
دەسەپێت ،ئەوەش بەم هۆیە سادە كە كاری ڕاستەقینە بابەتی دیاریكراو نيیە
كە یاسا بااڵدەستەكان بەسەر جوواڵنیدا پێی درابێت ،بەڵكو بە پێچەوانەوە،
كاری ڕاستەقینە شتێكە تەنیا هەیەو خۆی بەهۆی كاریگەری تێكدەری پەنهان
لە كاری هێمایین پیشاندەدات.»p. 657« .
ئێستا دەبێت الكالو بچێتە الی وانەو ڕاهێنانەكەی .بە هەمانشێوە كە
بەردەوام لكاندن دووبارە دەكاتەوە ،كاری ڕاستەقینە ( )the Realچەمكێكی
ئاڵۆزە كە لە بیردۆزەكەیدا النیكەم سێ ڕەهەندی سەرەكی هەیە .یەكەم،
كاری ڕاستەقینەی خەیاڵی :شت یان شمەك ( )the Thingماكی سەرەكيیەكەی،
هەموو الیەكی پیشاندانەوە ،كە بەم حاڵە ،لە پەراوێزی كاری خەیااڵوی (the
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 )Imaginaryدەمێنێتەوە ،هەرچەند وەك جۆرێك وێنا {خەیااڵوی} ()image
هەوڵدەدات ،سنووری كاری پیشان نەدراو پەرە بە خەیاڵ ()imagination
بدا.
كاری ڕاستەقینە لە هورالی [گیدو] موپاسان تان تۆفان {ئێدگار ئالن}
پۆ ،تا بێگانەی فیلمێك بە هەمان ناو) ،كە بەشی هاوبەشی كاری خەیااڵوی
و كاری ڕاستەقینە داگیر دەكات ،ئاماژەی كاری ڕاستەقینە ،لە ترسناكترین
ڕەهەندی خەیاڵیەتی كە وەك گۆڕی ئەزەلی هەموو شتێك قووتدەداو هەموو
ناسنامەیەك ڕەتدەكاتەوە .دووەم كاری ڕاستەقینەی هێمایین :كاری ڕاستەقینە
لە جیاتی تەبایی و خۆگونجاندن ،لەگەڵ دالێك كە بۆ فۆرمۆلی بێمانا بەكەم
زانراوە ،وەك فۆرمۆلی فیزیكی كوانتۆمی كە لەمەودوا ناكرێت بۆ ئەزموونی
ڕۆژانە تەرجومە بكرێن یان ڕێژەیەكی لەگەڵ بەدیبێنن.
ه��ەردووك ك��اری ڕاستەقینە ،لە خەونی بەدەستخستنی دەرزی
وەشاندنی خوازەی فرۆیدن؛ ئەگەر كاری ڕاستەقینەی خەیاڵی ،سەیركردنی
گەرووی خوازە بێت ،گۆشتی هەاڵمساوی ژێر گوشاری ،كاری ڕاستەقینەی
هێمایین ،فۆرمۆلی كیمیایی ( )trimethylamineكۆتایی خەونە ،كاری
ڕاستەقینەی زانستی ،كاری ڕاستەقینەی فۆرمۆلێك كە كاری خۆكارو بێمانای
سروشت دەردەخات.
جیاوازی ،پەیوەستە بە دەستپێكی خاڵە جۆراوجۆرەكان :ئەگەر بەكاری
خەیااڵوی (بەرەنگاربوونەوەی ئاوێنەیی فرۆیدخواز) دەستپێبكەین ،كاری
ڕاستەقینە لە ڕەهەندی خەیاڵیيەكەی دەدۆزینەوە ،وێنای ئەزەلی ترسێنەری
كە خوازەی ( )imageryڕەتدەكاتەوە؛ ئەگەر بەكاری هێمایین دەستپێبكەین،
(باسی نێوان سێ دكتۆر) زمانێكی داماڵراو لە مانای مرۆڤایەتی دەدۆزینەوە،
كە شێوەی كاری ڕاستەقینەی فۆرمۆلی بێمانای گۆڕیووە.
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لە كۆتاییدا ،كاری ڕاستی ڕاستەقینە (كە الكالو كاری ڕاستەقینەی
بەكەم دەزانێت) ،بۆشایی ئاستێك كە پەتی ڕواڵەتيە و هەر ناسنامەیەكی
هێمایین ناچاالك یا جێگۆڕكێ دەكات .بەمشێوەیە كاری ڕاستەقینە بە
ك��ردەوە ،هاوكات هەرسێ ڕەهەندی هەیە :گ��ەرداوی قوڵی شت (the
 )Thingبنەمای گونجاو ماتماتیكینی ڕاستی ،ئاستی ڕواڵەتی پەتی هەر
بابەتێك ،پێویستە لەسەر چۆنیەتی پێكەوەتەنراوی خودی سێالیەنەی
ڕاستەقینە خەیااڵوی هێمایین چڕبكەینەوە؛ تێكڕای سێالیەنەی خۆمان
لەنێوان هەریەك لەم بەشانە جارێكی تر دەدرەوشێنەوە .تەنیا سێ دۆخ لە
كاری ڕاستەقینە نیيە .بە شێوەیەكی كتومت هاوشێوە ،سێ شێوەی كاری
هێمایین هەیە :ڕاستی (دالێك كە بۆ فۆرمۆلی بێمانا دابەزیوە) ،خەیااڵوی
(نیشانەكانی یۆنگی) و هێمایین (گوتار ،زمانی مانادار) .هەروەها سێ دۆخی
كاری خەیاڵی هەیە :ڕاستی (خەیاڵكردنەوە ،كتومت سیناریۆیەكی خەیاڵيە
كە شوێنی كاری ڕاستەقینە داگیر دەكات) ،خەیااڵوی (وێنای بەخودی خۆی،
لە كارا بنەماییەكەی وەك داوێك) و هێمایین (جارێكی دی نیشانەكانی
یۆنگی یان ئەلگۆكانی نیڤایج).
فرەڕەهەندی بوونی كاری ڕاستەقینە ئاشكرا دەكات ،كە بۆچی
لكاندن ب��ەردەوام ڕای دەگەیاند وت��اری زانستی مۆدێرن ،لە فۆرمۆلی
ماتماتیكیيەكەی ،نەك شێوەیەكی دیكەی گێڕانەوەی هێمایین ،بەڵكو دەربڕی
زانیاری یا شوناسێكە لە كاری ڕاستەقینە .هەر بەو ئاقارە ،ئیدیعا دەكەم كە
بارودۆخی لۆژیكی سەرمایە پەیوەندی بە كاری ڕاستەقینەوە هەیە ،بەاڵم
ڕێك بەكام الیە؟
بادیۆ لە كتێبی لۆژیكی جیهانەكان(( Logique des maonde0بە
خستنەڕووی چەمكی  pointبۆ شرۆڤەی ساتێك ،كە بژاردەی ناسكاری
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جیهانی جێگیر دەكات ،بارودۆخێك كە دەبێت بڕیاری سادەی بەڵێ یان نەخێر
بدات ،ئاماژە بە ( point de capitonخاڵی كاپیتۆن ) لكاندن دەگێڕێتەوە.
ئایا ئەمە مانای وانیيە ،كە جیهانێك لە دەرەوەی زمان نیيە؟ جیهانێك كە
ئاسۆی ماناكەی بەهۆی ڕێسای هێمایین دیاری بكرێت؟ بەمەش پەڕینەوە بۆ
حەقیقەت ،پەڕینەوە لە زمان (سنوری زمانی من سنوری جیهانی منن) ،بۆ
 lettersبۆ  mathemesیە كە بە تیرەیی ،بەر كۆمەڵێك لە جیهانیان دەكەون.
ڕێژەگەرایی پۆستمۆدێرن ڕێك بە كۆمەڵێك لە جیهانیانی كەم نەكراوە قایلە
كە هەریەكەیان پشتگیری لە یاری زمانی تایبەتی بە هرەمەندن ،بۆیە،
هەرجیهانێك گێڕانەوەیەكە ،كە لەنێوان ئەندامەكانی دەگوازرێتەوە ،هیچ
زمانێكی هاوبەش كێشەی ڕاستەقینە ،كتومت ،چۆنيیەتی هاتنەئارای شتێكە،
بە گەڕانەوە بۆ چەمكەكانی هەموان  ،لە لۆژیكی نموونەیی ()modal logic
لە هەموو جیهانە شیاوەكاندا بە یەكسانی دەمێنێتەوە.
بۆچی بادیۆ مەبەستی لێكۆڵینەوەی ئەو وتەزایەی لە جیهان
هەیە؟ (لۆژیكی جیهانەكان)؟ چ دەبێت ئەگەر پاڵنەرەكەی لە ڕوانگەی
قوڵتری دەرح��ەق سەرمایەداری سەرچاوە بگرێت؟ چ دەبێت ئەگەر
چەمكی جیهان بەهۆی پێویستی تێگەیشتن لەدنیای سەرمایەدارانە پێویست
بوبێت ،وەكو دنیای بێ جیهان؟ سەرەنجام بادیۆ ڕای خۆی وت ،كە
سەردەمەكەمان جیهانی تێدا نيیە؛ دەبێ چۆن لەو تێزە نامۆیە بگەین؟
تەنانەت بەگژداچوونەوەی نازیزم بۆ جولەكەش دنیایەك دەكاتەوە؛ نازیزم لە
ڕێگای شرۆڤەی بارودۆخی قەیراناوی ئێستا ،ئامانج و هۆكاری گەیشتن پێی
و بەناونان و دەستنیشانكردنی دوژمن (پیالنی جولەكە) ،بە شێوازێك ڕاستی
ئاشكرا دەكات ،كە ڕێ بە بابەتەكانی بدرێت نووسینێكی شوناسی جیهانی
دەستەبەر بكەن ،بەلێكدانەوەی ئاسمانی بۆ بەڵێندان بەماناكەیان ،ڕەنگە
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ئێرە شوێنێك بێت كە دەبێت مەترسی سەرمایەداری تێدا جێبكرێتەوە؛
هەرچەند سەرمایەداری جیهانیيە و تێكڕای جیهانی داگرتووە ،بەاڵم لە
مانای قوڵتردا ،پشتیوانی هەسارەی ئایدۆلۆژی بێ جیهانی دەكات ،كە
بەشی زۆری خەڵك لە هەر جۆرە نوسینێكی شوناسی بە مانا بێبەشدەكات.
جیهانی بوونی سەرمایەداری لەو ڕاستیەدا پەنهانە ،كە سەرمایەداری ناوێك
نیيە بۆ شارستانیيەك ،ناوێك بۆ جهانێكی كەلتوری هێمایینی تایبەتی ،بەڵكو
ناوێكە بۆ میكانیكی ئابوری هێمایین لەڕاستیدا ناچاالك و بێالیەن ،كە بەها
ئاسیاییەكانی وەكو باقی بەهاكان بەكاردەبات ،بۆیە سەركەوتنی جیهانی
ئەورووپی هاومانای شكستیەتی ،بۆخۆی وێران كەری تەواو كامڵ ،بەندی
نێوكی بەستراوە بە ئەوروپا دەبڕێت.
ڕەخنەگرانی ئەوروپی تەوەرێك لێرەدا كەم دەهێنن كە هەوڵدەدەن
نهێنی الیەنگری ئەوروپای سەرمایەداری ئاشكرا بكەن ،كێشەی سەرمایەداری
الیەنی ئەوروپایی گوماناوی ئەوە نیيە ،بەڵكو ئەو ڕاستیەیە كە لەڕاستیدا
سەرمایەداری جیهانیيە ،ماتریسێكی نەزۆك لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی.
بەجیهانیبونی كاپیتالیستی چیيە؟ كەپیتالیزم یان سەرمایەداری یەكەم
ڕێسای كۆمەاڵیەتی  -ئابوریە ،كە مانا لە تەواویەت دادەماڵێت .سەرمایەداری
لە ئاستی مانادا ،جیهانی نیيە( ،هیچ جیهانبینیەكی كەپیتالیستی جیهانی
نیيە ،هیچ شارستانیەتیەكی كەپیتالیستی نیيە ،وانەی بنچینەیی بەجیهانیبوون
ئەوەیە كە سەرمایەداری دەتوانێت خۆی لەگەڵ هەموو شارستانیەتیيەكان
بگونجێنێت ،لە مەسیحیەتەوە تا هیندۆيیزم و بودیزم) ،ڕەهەندی جیهانیەكەی
تەنها دەتوانێت بەمجۆرە فۆرمۆلبەندی بێت :ڕاستی  -بەبێ مانا ،هەروەك
كاری ((ڕاستەقینە)) میكانیزمی بازاڕی جیهانی.
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 .4خەڵك بوونی نیيە
بەاڵم چەمكی پۆپۆلیزم ،بابەتی سەرەكی ئەم باسەیە .الكالو بەمجۆرە
لەسەر ئەو بنەمایە بانگەشەكەم ،بە گوماناوی دەزانێت ،كە وەك بوونەوەری
پێشبینی پەالماری دوژمن ،لە ناسنامەی هۆكاری پۆپۆلیستی گەیشتووە:
(دیارە هەرگیز نەموتووە ناسنامەی پۆپۆالر لە پێشەوەی پەالماری دوژمنە،
بەڵكو ڕێك بە پێچەوانەوە ،پەالمارێكی وا پێشمەرجی هەر ناسنامەیەكی
پۆپۆالرە ،تەنانەت بۆ ڕوونكردنەوەی پەیوەندی جێ مەبەستم لە سەنژوست
وەرمگرتووە ،كە دەیگوت یەكێتی كۆماری لە دەرەنجامی وێرانكردنی شتێك
بەدەستدێت ،كە دژیەتی).
پشێوی هەبوو لەم ڕادەربڕینانەدا بەڕاستی (شەڕی ئەنتاگۆنیستی) بە
باشی ئاگادارم ،لە پێشمەرجی هەر ناسنامەیەكی پۆپۆلیستیە ،بەاڵم خاڵەكە
لێرەدایە كە هۆكاری پۆپۆلیستی ئاگای لەوە نيیە ،بۆیە ناسنامەی ماددی
بەپێشتر هەبوو دەزانێت.
دەبێت چ لەمەڕ سەن ژوست بگوترێ كە ئاگاداری بوو؟ ڕاست
هەربەوهۆیە من ژاكۆبنەكان (یا بەڵشەفیيكەكان) بە پۆپۆلیست نازانم .مانای
قسەكەم لەڕاڤەی ڕەخنەكەی الكالودا بزردەبێت .هاوڕای هەوڵی الكالوم بۆ
پێناسەی ڕواڵەتی پۆپۆلیزم چەمكی ،هەروەها ئاگام لەو خاڵەیە چۆن لەدوا
كتێبیدا ،بەڕوونی ،بابەتەكەی لە دیموكراسی ڕادیكاڵەوە بەرەو پۆپۆلیزم
دەگۆڕێت (ئێستا دیموكراسی بۆ داواكاریيەكانی دیموكراسی ناو سیستەمەكە
دادەبەزێنێت) .بەم حاڵە ،بەهەمانشێوە كە بۆی ڕوونە ،دەكرێت پۆپۆلیزم
لە ڕادەبەدەر كاردانەوەیەك بێت؛ بەمەش دەبێت چۆن ئاستەكەی دیاری
بكەین؟

79

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

پێشنیازم ئەوەیە :هەر بنەماو كردەیەك بە نوێنەرایەتی خەڵك ،وەك
ناسكاری سیاسی ،بەمانای پۆپۆلیزم نیيە .بە هەمانشێوە ،كە الكالو بانگەشە
دەكات كۆمەڵگا بوونی نیيە ،خەڵكیش بوونی نیيە تەنیا بوونی خەڵك لە
ئاسۆكەیدا كێشەی پۆپۆلیزمە .ئامادەیی خەڵك بەهۆی ڕیزپەڕی بنەماكەی
زامن دەبێت ،بەهۆی وەدەرنانی دوژمن لدەستەیەكی كەڵەگایی /بەربەست.
بەمشێوەیە ،گەڕانەوەی ناپۆپۆلیستی ،دەبێت لێكدانەوەی پێناسەی جوانی
كانت بێت بۆ خەڵك ،واتا جوانی وەك��وZweckmaBigkeit ohne Zweck
بێت ،كاری پۆپۆالری {كاری جەماوەری} بەبێ خەڵك ،بە دیوێكی دیكەدا،
كاری پۆپۆالری بەهۆی ئەنتاگۆنیزمی بنیاتنەر ،كە دەبێتە كۆسپی گەیشتنی
بەناسنامەی تەواو و جەوهەری خەڵك ،دەورگیراو ناچاالك دەبێت .هەر
بەو هۆیەوەیە كە پۆپۆلیزم نەك ئاماژەی كاری سیاسی پەتی ،بەڵكو هەمیشە
النیكەمی سیاسەتی داماڵراو سروشتیبوونی كاری سیاسی لەخۆ دەگرێت.
ئەم مەسەلەیە لێكدژی بنەمایینی دیكتاتۆری فاشیزم ،جیاكاری و
تاڕادەیەك بە بەرامبەركردن ،پێچەوانە دەكاتەوە ،كە موفە بە (دژایەتی
دیموكراسی) سەیری دەكات .ئەگەر گەمەی دیموكراسی (بە دامەزراوە بوون
) تێكەڵی شەڕی ئەنتاگۆنیستی كەشی ناوەندی جیابوونەوەیی و گۆڕینی بۆ
كێشمەكێش یان ئەگۆنیزمی ڕێسامەندە ،فاشیزم ڕەوتی بەرامبەر دەگرێتەبەر.
كاتێك كە فاشیزم لە شێوەی كاركردنی لۆژیكی ئەنتاگۆنیستی بەدوا
بەشی دەگەیەنێت (لەگەڵ دوژمنانی باسی خەبات تا ئاستی مردن دەكات
و بەردەوام ئیدیعا دەكات ،النیكەم لە هەڕەشە بۆ توندوتیژی دەرەوەی
مەیدانی هێمایین بەهۆی گوشاری ڕاستەوخۆی كەسانێك هەیە ،كە دەوری
كەناڵە ئاڵۆزەكانی یاسایی ناوەندی دەدەن ،تەنانەت گەر دەستنیشانیشی
نەكەن و ڕێك ئامانجە سیاسیيەكەی دەخاتە الیەنی بەرامبەر ،واتا جەستەی
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كۆمەاڵیەتی بەرزی ڕێكو پێگەیی( .جێی سەرسوڕمان نیيە كە فاشیزم
بەردەوام پشت بە خوازەی ئەندام رستەباوەڕانە دەبەستێت) .دەكرێت
ئەو ڕوبەڕوبوونەوەیە بە وردی لە وشكانی لكاندندا ،لە بابەت ڕوبەڕو
بوونەوەی نێوان ناسكاری دەربڕین و ناسكاری بەیانكراودا (ن��اوەرۆك)
بخاتەڕوو .كاتێك دیموكراسی وەك ئامانج ،شەڕی ئەنتاگۆنیستی پەسەند
دەكات (لە وشەكانی لكاندندا ،بەناوی ناسكاری بەیانكراوی ناوەرۆكەكەی)،
شێوازی كاری ڕێكخراوە؛ لە بەرامبەردا ،فاشیزم هەوڵدەدات تا هاوئاهەنگی
پێگەیی بنەما لە ماوەی ئەنتاگۆنیزمی لغاو پچڕاودا بسەپێنێت.
بەشێوازی هاوشێوەیی ،نادیاری چینی مامناوەند ئەو لێكدژیە
بەرجەستە (بە هەمانشێوە كە ماركس دەربارەی برۆدۆن وتی) ،بە باشترین
شێواز ،لە پەیوەندی بە سیاسیەت دەردەكەوێت .لەالیەك ،چینی مامناوەند
دژی بە سیاسەتكردنە و تەنها دەیەوێت بونی بپارێزێت تا بە خەیاڵی
ئاسودە درێژە بە ژیانی بێترسی بدات (بە هەمان هۆ چینی مامناوەند مەیلی
بەالی پشتگیریكردنی كودەتای دیكتاتۆری دایە ،كە بەڵێنی كۆتاییهێنان بە
جوواڵنەوە سیاسیە گەمژانەییەكان بە كۆمەڵگا دەدەن ،لە ئەنجامدا هەموو
كەس دەتوانێت بگەڕێتەوە سەركاری گونجاوی خۆی).
ل��ەالك��ەی دی ،چینی مامناوەند لە ئ��ااڵی زۆری��ن��ەی ئەخالقی
هەڕەشەلێكراو ،نیشتمانپەروەر و زەخمەتكێش سەرەكیترین داینەمۆی
جوواڵنەوەی جەماوەری خەڵكە (لە ئااڵی پۆپۆلیزمی ڕاستگەرایی ،وەك
نموونە ،فەرەنسای ئەمڕۆ ،وات��ا جێیەك ،كە تەنها هێزێك بەڕاستی
بەڕێوەبردنی مرۆڤدۆستانەی پۆست سیاسی و تەكنۆكراتی ئازار دەدات،
بەرەی میللی لۆپنە).
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سەرباری ،تەنها ئەو بابەتە نەخراوەتەڕوو ،كە مەیدانی سیاسی نێوان
بەڕێوەبەرەكانی پۆست سیاسی و بە سیاسیبوونی پۆپۆلیستی جەمسەربەندی
بووە؛ دیاردەی وەك بيرلۆسكۆنی {لە ئیتالیا} پیشانیدەدات كە چۆن هەردوو
الیەنی ناكۆك دەتوانن هاوكات لە ناخی هێزێكی سیاسیدا بن .ئایا ئیتالیای
پێشكەوتووی ( )!Forza Italiaبيرلۆسكۆنی نموونەیەكی پۆپۆلیزمی پۆست
سیاسی نیيە؟ بە دەربڕینێكی دی ،دەوڵەتی میدیایی ڕاپەڕێنەر كە بەزاراوەی
پۆپۆلیستی ڕەوایەتی بەخۆی دەدات.
ئایا تاڕادەیەك ڕووداوێكی هاوشێوە بۆ حكومەتی بلێر لە بەریتانیا
یان حكومەتی بۆش لە ئەمهریكا ڕوونادەن؟ بە دەستەواژەیەكی تر ،ئایا
پۆپۆلیزم بە شێوازێكی پێشەنگ ،جێگرەوەی لێكبوردەیی فرەكەلتوری ،وەكو
پاشكۆی ئایدۆلۆژی خۆهاندەری بەڕێوەبردنی پۆست سیاسی ،نابێت؟ وەك
بابەتی درۆینی ،هەروەك وەرگێڕانی بە شێوازێك كە بۆ ئەزمونی ئێستای
تاك سەرنجڕاكێش بێت؟ ڕاستی كلیلێكە ،كە پۆست سیاسی (ڕژێمێك كە
ڕەوایەتی پێدانی تەكنۆكراتیكە ،خۆی وەك ڕێكخراوی جێبەجێكاری كارا
دەخاتەڕوو) بۆخۆی نەشیاوە .هەر ڕژێمێكی سیاسی پێویستی بە خودێك-
ڕەوایەتی پێدانی پۆپۆلیستی تەواوكەرە.
 .5سیحری عەقڵ
بۆ الكالو گەڕاینەوە ،بە تایبەتمەندی جیاكاری خودی پۆپۆلیزم بۆ
ڕوانگەی من دەگێڕێتەوە .بنچینەی ڕەخنەكانی ئاڵۆزی گریمانەییم دەربارەی
چوونە پاڵی درۆو هەژمونیيە ،بە دەربڕینێكی دی ،ئیدیعا دەكات ڕاكانم
بەپێی دوو گریمانەی نەسەلمێنراو خراونەڕوو:
 .1هەرجۆرە بەرجەستەكردنێكی كاری تێكڕایی لە كاری الوەكی
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دەبێت بە جۆری شتبوونی وەربگیرێت؛  .2ئەوجۆرە بەرجەستەبوونە بۆخۆی
فاشیستیە .لەگەڵ ئەو دوو بنەمایەی بابەتەكە ناتەبایین ،چونكە چەمكی
شتبوون هەرگیز بۆ تێگەیشتن لە جۆری بەرجەستەبوونی كاری تێكڕایی
لەكاری الوەكی بەس نیيە ،بەرجەستەبوونێك كە خودی هەڵسەنگاندنی
ناسنامەیەكی پۆپۆالرە؛ بەرجەستەبوونێكی لەم چەشنە ،بە مەرجێك كە
ڕاست تێگەیەنراو بێت ،ناتوانێت ڕووی جیاكەرەوەی فاشیزم یان هەر
جوواڵنەوەیەكی سیاسی تر بێت.)p. 650( .
خاڵی ناڕاست و تەواو لە خشتەبەری ئەو بابەتە ،ئیدیعای الكالوە كە
الی من (دەبێت وەكو شتبوون لە هەر بەرجەستەبوونێكی كاری تێكڕایی،
لە كاری الوەكی بگەین) .تەواو بە پێچەوانەوە ،لە ڕوانگەیەكی هیگڵی
گونجاوەوە ،كاری الوەكی نمونەیەكە لە كاری تێكڕایی ،هەمان ڕاستی كاری
تێكڕاییە .لێرەدا ،هیگڵ لە فەلسەفەكەیدا جۆرێك ماتریالیستە .لە بۆچوونی
ئایدیالیستی ئەفالتونی ،بەردەوام نموونەكان ناتەواون؛ هیچ كات بەتەواوی
ئەوە دەرناخەن ،كە بڕیارە نموونەی بن.
بەمەش دەبێت ئاگامان لەوە بێت كە زۆر بە ڕاستیان نەزانین ،لە
كاتێكدا كە بۆ ماتریالیستێك ،بەردەوام لە نمونەی ،شتێك زیاتر لەوەدا
هەیە ،كە دەیەوێت نموونەی بێت؛ بەدەستەواژەیەكی دی ،نموونە
ب��ەردەوام هەڕەشەی ئ��اوەژوو بوون لە بابەتی نموونە دەكات ،چونكە
ئەوەی خودی چەمكی نموونە هێنراوە سەركوت دەكاو ناتوانێت بەسەریدا
زاڵبێت ،جەستەیی دەبەخشێت .لێرەیە كە ڕەوشی ماتریالیستی هیگڵ لە
دیاردەناسیدا ئاشكرادەبێت؛ هەر شێوەیەكی زانیاری هاتووەتە سەر شانۆ،
نمونە دەهێنرێتەوە و پاشان لە ناخی نمونەكەی خۆیدا سست دەبێت.
هەربۆیە ڕەوشی ئایدیالیستی بەردەوام مشتێك نمونە دەخوازێت؛ چونكە
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هیچ نمونەیەكی تاك كامڵ نیيە ،دەبێت بۆ ئاماژەكردن بە بەها بااڵدەستە
ئایدیالەكان نموونەی زۆرتر بێنینەوە ،كە دەهێنرێنەوە ،ئایدیالێك كە خاڵی
جێگیری گەڕانەوەی نمونە لێهاتووەكانە.
لە بەرامبەردا ،ماتریالیستێك الیەنگری دووبارەكردنەوەی نمونەیەكە
و هەمیشە بە ڕاڕایی بۆ هەمان نمونە دەگەڕێتەوە .ئەوە هەمان نمونەی
الوەكيیە كە لە تەواوی تێكڕاییە هێمایینەكاندا بەیەكسانی دەمێنێتەوە،
لەكاتێكدا ئەو چەمكە تێكڕاییە بەردەوام شێوەی دەگۆڕێت ،كە بڕیارە ئەو
نمونەیە نمونەیەكی بێت ،كەوایە بەكۆمەڵێك چەمكی تێكڕایی دەگەین ،كە
وەك زیندەوەرانێك بە دەوری ڕووناكیدا دەخولێنەوە ،بە دەوری نمونەی
تاكدا دەسوڕێنەوە .ئایا ئەوە هەمان كار نیيە كە لكاندن دەیكات؟ گەڕانەوە
بۆ بابەتی نموونەی یەكسان (یاری مەزەندەكردن بەپێنج كاڵو ،رویای دەرزی
وەشاندنی خوازە) ،بەاڵم هەموو جارێك بە ڕاڤەیەكی نوێ .لە كۆتاییدا،
ئەمە بابەتی چاوبەستی ئەقڵە الی هیگڵ.
گرەوەكەی ئەوەیە ،باشترین رێگا بۆ لەناوبردنی دووژمن لەم
بارەیەوە ،ئەندێشەی تێكڕایی ئازاد كردنیيەتی بۆ بەكاربردنی تواناكانی،
لە ئەنجامدا سەركەوتنی شكست دەهێنیت ،چونكە لەدەستدانی بەربەستی
دەرەوەییەكەی بە رێگری بابەتیيەكەی ،واتا روبەڕووی لێكدژی بابەتەكەی
دەكاتەوە:
چاوبەستەكێ لە فێڵبازی جیاوازە .كراوەترین كردەگەری ،گەورەترین
چاوبەستەكێیە (دەبێت لەمەودوا لەژێر ڕۆشنایی ڕاستیەكەی لێیبڕوانرێت).
بە دیوێكی دی ،مرۆڤ بەكرانەوەی ئەوی دی لە خودی خۆیدا پیشاندەدات،
ئەو ئەوی دیت هەروەك كە لەخود و بۆخۆی ئاشكرا دەكات و بەم ڕێگایە،
لە بەینی دەبات.
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چاوبەستەكێ ،هونەری گەورەی ناچاركردنی ئەوانی دی بەبوون
لەخودو بۆ خۆیە ،كە بوونێكی لەم چەشنە لەڕووناكی ئاگاییدا دەردەخات.
هەرچەند ئەوانی دی مافی خۆیانە ،بەاڵم نازانن چۆن بەهۆی گوتاری
بەرگریەوە بەرگری لە مافەكەیان بكەن .خامۆشی ئەبەدیە ،چاوبەستەكێی
نزم ،لەم ڕووەوە ،خاوەنی ڕاستەقینە ،لەڕاستیدا ،تاكە كەسێكە كە دەتوانێت
ئەوی دی بەهۆی كردەی خودی خۆی ئاڵوگۆڕ بكات.
بەمشێوەیە قوماری چاوبەستەكێی عەقڵ چی وا مانای دڵنیابوون نیيە
لە دەسەاڵتی عەقڵدا (دەتوانین مەسەلەكە بە ئاسودەیی بسپێرین ،عەقڵ،
سەركەوتنی باشترین ڕواڵەت زامندەكات) ،بەهەمانشێوە كە دڵنیابوون لە
دەسەاڵتی نەشیاو لە هەر هۆكارێكی دیاریكراو لە بەینی دەبات ،كە بە
ئامڕازەكانی ڕزگار كرابێت .بەمەش الی هیگڵ ( )Ironyهەمان ناوكی
دیالێكتیكە( :تێكڕای دیالێكتیك بەوەی دەبێ ڕاستبێت ،ئیزنی ڕاست و
دروستی دەدات ،وەك بڵێی تەواوو كامڵ ڕاستە {lasst das gelten, was
 ،} gelten soll, als ob es gelteبەمجۆرە خۆی بۆ پاشەكشە ئامادە
دەكات ( )Ironyتێكڕای جیهان) .سوكرات بەهۆی بەپرسیاری دوژمن ،ناچار
بۆخۆی ئەندێشە بە بابەتی پیشاندانەوەی {یان بەگشتی بۆچوونی دەكات}
(مەبەستت لە دادپەروەری چيیە؟ لە شادی؟) بەمجۆرە ئیزن دەدات لێكدژی
بابەتەكەی ئاشكرا بكات و ئەو بابەتە ،هۆكارەكانی لە بەینبردنی خۆی
بڕەخسێنێت.
بۆیە ،پێوەری دەرەكی بەسەر ئەندێشەیەكدا ناسەپێنێت ،بەڵكو
ئەندێشە بەهۆی پێوەرەكانی خۆی هەڵدەسەنگێنێت و ئیزن دەدات
خۆی بەهۆی خۆی دەرخستنی تێكوپێك دەدات .بەمەش ،ئایا كاتێك كە
هیگڵ دەنوسێت جۆری ژن (گاڵتەپێكردنی نەمریە «لە ژیانی كۆمەڵدا»)،
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تایبەتمەندیەتی ژنانەی گاڵتەپێكردن /دیالێكتیك نادركێنێت؟ بە مانای ئەوەی
كە ئامادەیی سوكرات ،ڕەوشی بەرپرسیاری بە زمانی بوونەوەرێكی بێگیان
( )prosopopoeiaشێوەی قسەی بەرامبەری دەگۆڕێت:
كاتێك بەشداربووانی مێزگردەكە لەگەڵ سوكرات دەكەونە گفتوگۆ،
كتوپڕ وشەكانیان زایەڵەی گوتنەوە و كڵێشەیی وەردەگرێت ،وەك دەنگی
ناجێگیر .گفتوگۆكاران دەكەونە بەرامبەر دنیایەك ،كە مافی قسەكردنیان
دەداتێ و بەردەوام هەوڵدەدەن پشت بە پتەوی باوی مافی خۆیان ببەستن،
مافەكانیان هەڵدەوەشێتەوە .گوایە زایەڵەی بێدەنگی ( )Ironyخۆیان دەكەنە
پاشكۆی قسەكانیان ،زایەڵەیەك كە وتەو دەنگیان كۆتایی هات ،دەنگیان
ناجێگیرو زەوتكراوە.
لەالی لكان ،گاڵتەپێكردن {یان خۆ لەگێلی دان ،دڵگيرو شۆخ}
سوكراتێكی هەڵوێست بكەری دەروونشیكاری ڕادەگەیەنێت .ئایا شتێكی
لەم چەشنە دەربارەی دانیشتنی دەرونشیكاریش ڕاست نیيە؟ ئیزن بدە وا
بزانین كە نەخۆش ،چیرۆكی بە هەست لە هەندێك ڕووداو یا خەیاڵی ئەم
دوایەی خۆی بۆ دەرونشیكار دەڵێتەوە .ئامادەیی دەروون شیكار بەهۆی
بەریەككەوتنی ( ،)Ironyناسكار لە نەخۆش دادەماڵێت؛ دەربڕینی ناوكی
متمانەدار بە ئاڕاستەی بوكەڵەی كۆمەڵێك ی��ادەوەری لەكەدار و پارچە
پارچەیی لە بارودۆخی تەواو جیاواز .كە لە بنچینەدا پەیوەنديیان بە ئەوانی
دیكەوە هەیە (وەك باوكی نەخۆش) یان ماهیيەتی بەشێك لە قسەكانی
دەگۆڕێت ،كە لە بنچینەدا هی ئەوانی دیكەیە.
ئەم (نەك ئەو بۆچوونە پێكەنیناویەی جۆری ڕۆحی گوماناوی ،كە
بە نهێنی ڕستكراوەكان ڕادەكێشێت و ئاقیبەت خۆشی خەباتمان زامن
دەكات) .هەمان شتە ،كە چاوبەستەكێی عەقڵ پێی دەگات( .من هیچ لە
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ئێوە ناشارمەوە ،تێكڕای هێرمۆنەتیكی بەدگومانی وەال دەنێم ،هیچكام لە
پاڵنەرە تاریك و تارەكان نادەمە پاڵ ئێوە ،مەیدان بۆ ئێوە بە كراوەیی
دەهێڵمەوە تا شایستەییتان بەكاربەری و بەو ڕێگایە خۆت لەناوبەریت)
دیاریكردنی نزیكەی چاوەڕوان نەكراوی خاوەنی هیگڵی و دەروونشیكاری
لكاندن ئاسانە؛ چاوبەستەكێی عەقڵ بەم مانایەیە كە ئەندێشەی خۆی بەهۆی
ناكامی لە بەدیهێنانی خۆی بەدیدێنێت.
بیرهێنانەوەی گەڕانەوەی بااڵیی لە ئ��ارەزووە گەورەكانی چارلز
دیكنز بەهامەندە .كاتێك كە پاپا لەكاتی لەدایكبوون ،پیاوێك بە ئارەزووی
گەورە ناودەنرێت ،هەموو ئەو ناونانە بە پێشبینی سەركەوتنی هەمەالیەنەی
دەزانێت .تەنها لە كۆتایی ڕۆمانەكەدا ،كاتێك كە ئەو ئەفسونی درۆیینەی
لەندەن بەجێ دێڵێت و بۆ كۆمەڵی خاكی سەردەمی منداڵی دەگەڕێتەوە،
ئەو پێشبینیە بەدی دێنێت .تەنها بەهۆی دەستەبەركردنی توانای تێپەڕاندنی
تامەزرۆی كۆتايی كۆمەڵی بااڵ پلەی لەندەنە ،كە ئ��ارەزووە گەورەكانی
دەخەمڵێنرێن ،بەمشێوەیە پشتگیری دەكرێت و دەسەلمێنرێت.
لێرەدا ب��ەرەوڕووی جۆرێك درەوشانەوەی ( )reflexivityهیگڵی
بووینەوە؛ ئ��ەوەی لە كاتی تاقیكردنەوەی پ��اڵ��ەوان دەگ��ۆڕێ��ت تەنها
كەسایەتیيەكەی نیيە ،بەڵكو ستانداردی ئەخالقیيەكەیەتی كە بە كەڵكی
هەڵسەنگاندنی كەسایەتيیەكەی دێت .ئەوە هەمان ڕەتكردنەوەی نەرێنیە،
گۆڕانی ئاسۆیی كە شكست بۆ سەركەوتنی ڕاستەقینە دەگۆڕێت .ئایا كاری
چوونیيەك لە كردەی ناكامی ( Fehlleistungیان  )acte manqueفرۆیدی
ڕەوان نيیە ،كە لە ناخی ناكامیەكەیدا سەردەكەوێت؟
بە دەربڕینێكی دی Begriff ،هیگڵ لە دژایەتیكردنی وێنای ناونانە،
(بەرهەمی دەرهەستەیی تایبەتمەندیە هاوبەشەكانی كۆمەڵەی بابەتە
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تایبەتیيەكان) چیيە؟ بە زۆری ڕووبەڕوی بابەتی تایبەتی دەبینەوە كە تەواو
لەگەڵ جۆری تێكڕاییەكەی {جۆری بەرامبەری ڕەگەزی تێكڕایی ئەرستۆیی}دا
نایەتەوە ،جۆری ڕیزپەڕی ،هەنگاوی داهاتووی داننانە بە (ڕیزپەڕی) بوونی
هەر كارێكی الوەكی .كە جۆری تێكڕایی لە ڕیزپەڕیيەكاندا دەبن .بۆیە،
گرژی بنەمایی نێوان كاری تێكڕایی و كاری الوەكی لە ئارادایە.
لەم كاتەدا ،ئێمە تێدەگەین كە كاری تێكڕایی لەمەودوا نەك
تەنیا هەڵكەوتێكی كۆتاو ناچاالكی جۆرەكانی نزمیە ،بەڵكو بوونێكە لەگەڵ
هەریەك لە جۆرەكانی لە گرژیدایە .كەوایە وێنای تێكڕایی ،دینامیكی
تایبەتی خۆی هەیە؛ وردتر ،كاری تێكڕایی ڕاستەقینە هەمان دینامیزی
ئەنتاگۆنیستی نێوان كاری تێكڕایی و كاری الوەكیيە .لە هەمان دۆخدایە،
كە لە كاری تێكڕایی دەرهەستەیی بۆ كاری تێكڕایی لكان دەپەڕینەوە ،واتا
كاتێك كە دانی پێدادەنێین هەر كارێكی الوەكی ڕیزپەڕێكە و لە ئەنجامدا
كاری تێكڕایی لەجیاتی ئەوەی بریتی بێت لە پێكهاتەی وردەكاریيەكەی،
دەیكاتە دەرەوە (یان بە هۆیەوە دەكرێتە دەرەوە).
ڕەخنەی الكالو لەسەر ئەو بنەمایەی كە (ناوبژی هێمایینی تەواو
كامڵم وەالناوە و دەربڕینم زانیاری ڕاستی پاكە) «( ،»p. 654هاوشێوەی ئەو
ئیدیعایەیە ،كە ڕاستەوخۆ گەیشتنە بە خودی شت ،لە كاتێكدا كە بابەتی
«»aی سمۆڵ تەنها پاسیڤی بارودۆخێكی پیشاندانەوەی چەواشەكراو دەبێت).
نەك تەنها ڕوانگەی من ،بەڵكو دیالێكتیكی هیگڵیش لەبەرچاو ناگرێت
(چەواشەی دەكات ،ئەگەر لە تانە بڕوانین) .الی هیگڵ ،ئەگەر ئەندێشە
ناتوانێت وەك پێویست ،خۆی پیشانبداتەوە ،ئەگەر پیشاندانەوەی چەواشە
و ناتەواو بێت ،ئەم چەواشە هاوكات ئاماژەگەری سنورداریەت یان ناتەواوی
خودی ئەندێشەیە .دەبێت بۆ گەیشتن بە ناوكی زارەكی دیالێكتیكی هیگڵی
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هەنگاوێكی تر بنێین .نەك هەر ئەندێشەی تێكڕایی بەردەوام لە دەستەیەكی
چەواشەكراو یان جێگۆڕكێ پێكراودا دەردەكەوێت ،بەڵكو هەرگیز ئەو
ئەندێشەیە جگە لە چەواشە و جێگۆڕكێ پێكراو شتێكی دیكە نيیە ،خودی
نەشیاوی كاری الوەكی.
لە ئەنجامدا ناهاوسەنگی نێوان كاری تێكڕایی و كاری الوەكی ،بۆخۆی،
داینەمۆی بزوێنەری جوواڵنەوەی دیالێكتیكی هیگڵە؛ خوی نەشیاوی هەر
بەشێك ،بزووتنەوەی دیالێكتیكی بەرەوپێش دەبات .ئێمە باوەڕی تێكڕایی
هەڵدەبژێرین ،دەیهێنینە سەر شانۆ و كاتێك كە ئاستی وردەكاریيەكەی
جێگیر دەكەین ،بەردەوام شتێكی كەمتر (یان زۆرتر) دەستەبەر دەكەین،
شتێكی كاری الوەكی كە لە چوارچێوەی تێكڕاییەكەی تەواو جیاوازە.
كاتێك شتبوون ڕوودەدات كە هۆكاری ناهاوسەنگی ،نەك خودی
كاری تێكڕایی ،بەڵكو تایبەت بە بابەتی سەپێنراوی دەرەوەی دەزانرێت و
ئەو كارە ڕێك ناهاوسەنگی هەڵدەوەشێنێتەوە .بەمشێوەیە ،كاری تێكڕایی
ڕاستەقینە لەژێر ئااڵی ڕێسای ئۆرگانیكی بوونی دەدۆزێتەوە ،كە لەگەڵ لە
بەینچوونی دوژمن جارێكی دی جێگیر دەبێت.
ئەوسا الكالو ناتوانێت لەم هەلە بۆ ئامادەسازی پەالمارێكی تری بۆ
من دەربارەی ستالین دەرباز بێت( :ئەندێشە لە فاشیزمدا لەژێر هەژموونی
ئیرادەی سەرۆكدایە ،لە كاتێكدا كە لە كۆمۆنیزم ،ستالین سەرۆكی دووەم
 بە مانای (فرۆیدی)ە ،چونكە بۆخۆی لەژێر هەژموونی ئەندێشەدایە؛ئەوە ستایشێكی جوانی ستالینە ،بەهەمانجۆر كە هەموو دەزانن ،ستالین
لەژێر هەژموونی هیچ ئایدۆلۆژیەكدا نەبوو؛ كتوپڕ نەگونجاوترین شێوەی
ئایدیۆلۆژی بەكاربرد تا بتوانێت بەرنامە سیاسی و چاالكيیەكانی جێبەجێ
بكات)« .»p. 648چەند ساویلكانەیە گوایە كەس نازانێت كە ستالین ئایدۆلۆژی
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ماركسیزمی بە نائاساییترین شێوەی بۆ بەرنامەی سیاسی كرداریەكەی
بەكاربرد .دیارە ڕوانگەكانم پەیوەندی بە ڕواڵەتی جیاواز ،بابەتێكی گوتاری
ڕواڵەتی ،لە ستراكتۆری ستالینزم ،وەك شێوەیەكی گوتاریە.
شێوازی گوتاریەكەی كە ستالین خۆی پێ دەردەخست ،هەروەك
میكانیزمێكی پێویستی مێژوویی بوو ،كە لە فۆرمی ئەندێشەی كۆمۆنیزمی
نێوان دوو قۆناغ دەركەوت (هەربۆیە كە بە هەمانشێوە چەند دەیەیەك
پێشتر تیۆریزەم كردو الكان لە سیمینارەكەی ڕای خۆی وت ،ستالینيزم
گوتارێكی زانكۆیی «»discourse of universityە ،دژایەتیكردنی فاشیزمە،
كە گەڕانەوەیە بۆ گوتاری خاوەنى) (.)master discourse of
 .6پێداویستی شیمانەیی ،شیمانەی پێویستی
ڕوانگەی ناوەندی و دژە هیگڵی الكالو پەیوەست دەبێت بە دژایەتی
نێوان دیالێكتیك و ناتەبایی .پڕۆسەیەكی دیالێكتیكی ،بەپێی پێناسە،
پڕۆسەیەكە لە ناودا دەمێنێتەوە ،كە لە كەشێكی تەواو پڕبوودا ڕودەدات،
كەشێك كە هیچ ڕوبەڕوبوونەوەیەكی تێكدەر بە كەشێكی دەرەوەیی ڕادیكاڵ
ناتوانێت لە ناويدا ڕووبدات .ناوبژیوانێكی دیالێكتیكی جۆری پەیوەندی
نێوان بەشەكانە كە لە هەر یەكەیاندا هەموو ئەوەیە كە بۆ گەورەیی
لۆژیكی باقی بەشەكان پێویستە و پێشتر ئامادە كراوە .لە دوانەیی نائەلف-
ئەلف ،ناسنامەی هەریەك لە جەمسەرەكان ،بەهۆی ڕەتكردنەوەی ئەوی
دی دەردەبڕێت.
كەوایە ،پەڕینەوەی دیالێكتیكی نەك هەر لەگەڵ لیكدژی ناگونجێن،
بەڵكو دەبێت وەكو هەلومەرجەكانی تەواویەت لە كەشێكی تەبادا پشت
بە لێكدژی ببەستن .هیچ شتێكی ناتەبا لە لێكدژی دیالێكتیكیدا نيیە .هەر
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بەو هۆیە پەڕینەوەی دیالێكتیكی تەنها لە كەشی پڕبوودا ڕوودەدات .هەر
بەجێماوێك لەتاقیكردنەوەی شیمانەیی ،كە بە جۆری دیالێكتیكی ،بەهۆی
تێكڕاوە جڵەو نەكرێت ،تێكڕا دەخاتە مەترسيیەوە ،لە ئەنجامدا ،لەوانەیە
بەشی جڵەونەكراوی تێكڕا جۆرێكی هاوتای شیمانە ( )contingentدەكات
و ئەگەری ناوبژیوانی دیالێكتیكی دەباتە ژێر پرسیار (ئەوە هەمان ناڕەزایی
نوسراوی كرۆگ « »krugبوو بۆ دیالێكتیك ،كە هیگڵ لە كاردانەوەی
دانیشتنەكەی بەجێهێشت ،بەاڵم ئەو ڕاستیەی نەشاردەوە ،كە لەڕاستیدا
وەاڵمێكی بۆ ئەو ڕەخنەیە نەبوو) «.»p. 665
لێرەدا دووبارە كاری الكالو دەبینین .دۆخی لێكدژ لەم بارەیەوە
هیگڵ بۆ فۆرمۆلی مەلزەمەی تاڕادەیەك پێكەنیناوی خوێندكاری بە كەم
زان��راوە (لێكدژی هیگڵی ،واتا پەیوەندی نائەلف  -ئەلف كە لەناویدا
ئەگەری پیشاندانەوەی تەواوی ئەو دوو جەمسەرە ،سروشتی تێكدەری
كاری ڕاستەقینە دەخاتە الوە) ،كە بە ئاسانی بەهۆی دركاندنی ناتەبایی
كەمنەكراوەی ئەزموونی شیمانەیی پەالماری دەدرێ��ت ،كە ناتوانێت لە
ڕوانگەی پەرەپێدانی دیالێكتیكی دەروونمانەوە ئاشكرا ببێت.
بۆچوونی ڕەخنەیی ڕێساتری دەرب��ارەی هیگڵ زەحمەتە (ئەوە
الكالوە كە وەك الیەنێك لەكاری ڕاستەقینە سوورە لەسەر «ئەزموونیەتی
شیمانەیی» كە بەگژ ناوبژیوانی هێماییندا دەچێتەوە) .الكالو لەبەردەم ئەم
ناوبژیوانەی دیالێكتیك وەك سەقامگیری لێكدژی دەروونماوە ،هەژموونی
لۆژیكی بەسەردا دەكا ،كە بەپێی ئەنتاگۆنیزمی بنەمایی ناوی ،بابەت بكەر
لەدەستگەیشتن بەناسنامەی تەواوو پێشی دەگیرێ و پاشان بۆپیشاندانەوەی
ئەو ناسنامەیە دەیداتە پاڵ توخمێكی ئەزموونی و شیمانەیی.
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جۆری ڕەوتی ناسینەوە ( )Identificationفۆرمۆلە دەبێت كە بابەتە
دەستنیشانكراوەكانی ،ئامانج و نمونەی بەناوەكانی پڕبوون یا تەواو نائامادە
دەگۆڕێن (ئەمان بۆ «پێگەی شت هەڵدەكشێن») ،ئەوە هەمان مانایە كە لە
ب بوونی بێ تێی دەگەین .دیاریكردنی تایبەتی بۆ نمونە بێت ،بابەتێكی
ئەزموونی نیيە ،بەڵكو بابەتێكە ،كە پیشاندەرەوەی بابەتێكی پڕبووی لێوڕێژ
لە وردەك��اری ئەنتیك یا بوونی ،دراوەتە بابەت {واتا ناسنامەی بابەت
شتێك نیيە جگەلە هەڵگری بۆچوونێك یا پیشاندانەوەی بابەت نیيە ،یا
بەدەربڕینی سادەتر ،بابەت ناسنامەی پێشووی نیيە} .كەوایە دەتوانین
ببینین بەدیلی پێشنیازی ژیژەك تووشی بەدحاڵیبوونی ئاشكرابووە .یەكەم
ئامانجی لە كاری ڕاستەقینەی لەشەڕ یا پەیوەندی ئەنتاگۆنیستی هەبوو،
پەیوەندی دیالێكتیكی ئەلف  -ئەلف ە ،پەیوەندیەك كە پیشاندانەوەی
تەواوی جەمسەری پەیوەندی ناوی ،ماهيیەتی مەودادانەری كاری ڕاستەقینە
لەبەین دەبات .دوو ئەو بێ بوونی ب [واتە دیاریكردنی ب] بۆ دیاریكردنی
ئەزموونی بابەت كەمدەكاتەوە و لەمڕووەوە ،تێكڕای لۆژیكی بابەتی a
ی سمۆڵ لەبیردەباتەوە .هیچ شتێكی جێی متمانە لە ڕەخنەكەی ژیژەكدا
نابینرێت)p. 671( .
بەڕاستی سەیرە كە الكالو لەنێوان ڕوانگەی خۆی و من باوەڕی
بە لێكدژی هەیە ،لەكاتێكدا كە جۆری هەڵسوكەوتمان لەگەڵ بابەتەكە زۆر
لەیەك نزیكە .دیارە لەوە ئاگادارم ،كە چۆن لەلۆژیكی هەژمونی ،توخمێكی
شیمانەیی  -ئەزمونی هەڵگری دەوری پیشاندانەوەی شتی مەحاڵە .جیاوازی
لەكاری ڕاستەقینەی ئەنتاگۆنیزم لە ڕێژەكەیەتی لەگەڵ لێكدژی دیالێكتیكی
(پەیوەندی دیالێكتیكی نا ئەلف و ئەلف)؛ الی الكالو ،ئەوان ناتەبان ،چونكە
ئەنتاگۆنیزم واتا الدان لێی ،لەكاتێكدا كە دژایەتی (هیگڵی) سەقامگیری
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دەروون مانەوەی ناسنامەی ئەلفە ،بەاڵم ئایا بەمجۆرەیە؟ پێموایە( ،نەك
تەنها من) ،دژایەتی هیگڵی نێوان ئەلف و نائەلف نیيە ،بەڵكو دژایەتیەكە
ناهێڵێت ئەلف ناسنامەكەی بەدیبێنێت ،واتا لە گۆڕانی بۆ ئەوەی هەیە،
بۆیە نەزۆك و ناچاالكی دەكات.
ئ��ەوەی الك�لاو پێیدەڵێت كەشی پیشاندەرەوە ،ئەلف و بێ ،لە
ڕوبەڕوبوونەوەی یەكتردان ،كە لەڕێی ئەو ڕوبەڕوبوونەوە خۆی پێناسەكردووە،
یەكتری بنیات دەنێن؛ پیاو لەڕووبەڕوو بوونەوە بە ژن پیاوە و هتد .بە
ب��اوەڕی من ،ئەوە قەت لێكدژی هیگڵيی نیيە و تەنیا پەیوەندی سادەی
جەمسەربوونێكە ،كە لەناویدا هەردوو ئاست ،یەكتری تەواو دەكەن .بۆ ئەوەی
لە ڕوبەڕوبوونەوەی جەمسەری بگەینە لێكدژی ،دەبێت دوو كار ئەنجامبدرێت:
یەكەم ،تێگەیشتنی (بێ) لەجیاتی ناچاالكبوونی (پوختە ،ڕێگریكردن) ئەلفە
لە ڕێگای نەهێشتنی (نەك درووستكردنی) .بەكورتی ،نەك (بێ)( ،ئەلف)
لە بەرهەمی خۆی هەر ئ��ەوەی ،لەش یان جەستەی دەرەوەی نێوانیان،
دەهێڵێتەوە ،بەڵكو بێجگە لە ناكامی (ئەلف) لەخۆیدا بوون شتێكی دیكە نيیە،
بەرجەستەبوون یان ماددی بوونی ئەو ناكامیەیە.
ئەوە نوسینی الكالوە بۆ دیالێكتیكی هیگڵيی ،نوسخەی ئاسایی كراوی
مەلزەمەیەكی خوێندكاریيە .پەیوەندی هیگڵی نێوان پێداویست و شیمانە بە
تەواوی لە قەڵەم دەخات .بۆ ئاڕاستەكردنی پێشنیازێكی پووختی ئەو پەیوەندیە
ڕێبدە با بە نموونەیەكی لەخۆباوەڕی پێش هیگڵيی دەستپێبكەم؛ ڕۆسۆ ،كەسێكە
كە گومانی لە لێكدژی تێكڕایی نەبوو تا كۆتایی ستالینی.
جگە لەو ڕێككەوتننامەی بەرایی ،بەردەوام ڕای زۆرینە هەموان پابەند
و وەفادار دەكات .ئەوە ئاكامی خودی ڕێككەوتننامەكەیە ،بەاڵم دەپرسێت كە
چۆن كەسێك دەتوانێت هەم ئازاد بێت و هەم بەناچار پەیڕەوی لەو ئیرادانە
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بكات كە هی ئەو نین ،چۆن نەیاران دەتوانن هەم ئازاد بن و هەم گوێڕایەڵی
یاساگەلێك بن كە لێیان ڕازی نەبێت؟
لە وەاڵمدا دەڵێم ئەو پرسیارە بە باشی نەكراوە .هاواڵتی ،بە هەموو
یاسایەك ڕازیە ،تەنانەت ئەوانەش كە لەدژی دانراون و ئەوانەی ،كە لە
كاتی الدان سزای دەدەن .ئیرادەی بەردەوامی هەموو ئەندامانی كۆمەڵگا،
هەمان ئیرادەی تێكڕاییە؛ بەهۆی ئیرادەی گشتیەوە ،كە بە هاواڵتی و ئازاد
دادەنرێن .كاتێك كە كۆمەاڵنی خەڵك یاسایەك پێشنیاز دەكەن ،داوای
پشتگیری یان ڕەتكردنەوەی ناكەن ،بەڵكو دەپرسن ئایا ئەو یاسایە بەپێی
ئیرادەی گشتیە یان نا ،كە پەیوەندی پێیانەوە هەیە.
هەركەس بە دەنگدان ڕای خۆی لەم بارەیەوە ڕادەگەیەنێت و
ڕاگەیەنراوی ئیرادەی گشتی بە ژماردنی دەنگەكان ئاشكرا دەبێت .زاڵبونی
ڕای نەیاری من ،تەنیا الیەنگری ئەوەیە كە لەسەر هەڵە بووم و بۆچوونم بۆ
ئیرادەی گشتی ڕاست نەبووە .ئەگەر ڕای كەسیم زاڵبوو ،پێچەوانەی داواكەم
كارم دەكرد ،لەم بارەوەیە ئازاد نەبووم.
مەرجی تەواویەتخوازانەی ئەو وتارە مەداری پەیوەندیەكی كورتی
نێوان كاری ڕاست و درووست ()Constativeو كاری كردەیی (،)performative
بە ئاراستەكردنی ڕەوشی ڕاپرسی ،نەك لەجیاتی كردەی بڕیاردان ،بەڵكو
لەبری كاری ڕاست و درووست ،وەك را وتنێكی (گومانكردن) دەربارەی
چیيەتی ئیرادەی گشتی (كە لە شتێكدا ڕەنگیداوەتەوە دەربارەی ڕاپرسی
كاری پێشبینیكراو).
ڕۆسۆ لە كێشەی مافى كەمینەكان بە كورتی دەڵێت (دەبێت ئەمان
پەیڕەوی لە بڕیاری زۆرینە بكەن ،چونكە بە دیتنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان
فێردەبن كە لەڕاستیدا ئیرادەی گشتی چیيە) .بە دەربڕینێكی دی ،ئەوانەی لە
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كەمینەدا دەمێننەوە تەنیا كەمینەیەك نین؛ ئەوان لە ئەنجامی هەڵبژاردنەكان
(كە دژی ڕای تاكیانە) ،تەنیا لە كەمینەبوونی خۆیان ناگەن .تەنیا فێری ئەوە
دەبن كە لەمەر رای گشتی بەهەڵەدا چوون.
هاوسەنگی م��اددی بوونی ئیرادەی گشتی و گومانی ئایینی
چارەنووسێكی سەرنجڕاكێشە .چارەنووس بڕیارێكی پێش پڕۆسەیە ،كەوایە
ئەوەی لە چاالكی تاك مەسەلەسازە ،نەك بنەمای كردەی چارەنووسی
خۆی ،بەڵكو زانینی (هەستكردن)ى چارەنووسی لەپێش بوونیيەتی .ئەوەی
لە ه��ەردوو بابەتەكەدا پەنهانە ،گەڕانەوەی دیالێكتیكی شیمانەیە بۆ
پێویستی یان ڕێگایەكە كە لە ماوەیدا ئاكامی پڕۆسەیەكی شیمانەیی ،هەمان
سەرهەڵدانی پێویستیيە؛ كاروبار بەجۆرێك بەرەو دواوە پێویست دەبن .ئەو
ئاوەژوبوونەوەی وردەكاری بەهۆی ژان پییەر دوپۆی شرۆڤە كراوە:
ڕووداوی كارەساتاوی ،بێگومان ،نەك تەنیا وەك چارەنووس ،بەڵكو
وەكو ڕێكەوتێكی شیمانە لە داهاتوودا هەڵكۆڵراوە :دەكرێت ڕووداو
روون��ەدات ،تەنانەت ئەگەر لە داهاتوودا وەك پێویست ئاشكرا بێت
ڕووداوی گرنگ ،بۆ نموونە كارەساتێك ،دەكرا ڕوونەدات؛ بەم حاڵە ،تا
ڕووی نەداوە ،پێویست نیيە.
ئەوە جێبەجێبوونی ڕووداوە ،ئەو ڕاستیە كە ڕوودەدات بە جۆرێكی
بەرەو دواوە ،پێویستی دەیخوڵقێنێت.
دوپۆی بە نموونەیەك لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری فەرەنسا
لە مەی سالى  1995درێژەی پێدەدات ،پشت بە پێشبینی كۆمسیۆنی بااڵی
هەڵبژاردنەكانی ژانویەی واڵت دەبەستێت( :ئەگەر لە 8ی مەی داهاتودا
خاتو باالدۆر هەڵببژێردرێت ،دەكرێت بوترێت چارەنووسی هەڵبژاردنی
سەرۆك كۆمار تەنانەت پێش ئەنجامدانی دیاریكراوە) .ئەگەر لەپڕ ،شتێك
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ڕووبدات ،ئەو ڕووداوە بە خوڵقاندنی زنجیرەیەك لە ڕووداو لە دواوەی
خۆی بە پێویستی پیشاندەدات و نە ڕێككەوتنی باوو دووبارە دەبيتەوە
كە پێویستی ژێرخان چۆن خۆی لەماوەی یاری ڕێكەوتی كاروباری ڕواڵەتی
بەیاندەكات .بە كورتی هەمان دیالێكتیكی هیگڵيی شیمانە و پێویستە.
هەمان بابەت لەمەڕ شۆڕشی ئۆكتۆبەر (كاتێك كە بەلشەفیكەكان سەركەوتن
و دەسەاڵتیان گرتەدەست ،ئەو سەركەوتنە هەروەك ئاكامێك و دەربڕینی
پێویستیەكی مێژوویی قوڵتر دەرك��ەوت) ،تەنانەت یەكەم سەركەوتنی
هەڵبژاردنی زۆر ئاڵۆزی جۆرج بۆش (كەوایە لە زۆرینەی شیمانەیی و
ئاڵۆزی فلۆریدا ،سەركەوتنێكی بەرەودوا ،هەروەك بەیانێكی پاڵنەری سیاسی
قوڵتری ئەمەریكا دەركەوت) ،ڕاستە.
گاڵتەجاڕی الكالو دەربارەی (ڕەخنەی كرۆگى دیالێكتیك ،ناسراو
بەڕەخنەی قەڵەم) ك��رۆگ هاوسەردەمێكی هیگڵ بوو داوای لێكرد
دیالێكتیكانە هەمان قەڵەم ئەنجامگیری بكا ،كە پێی دەنووسێ و هیگڵ
(چاالكانە دەستاودەستی بەوەاڵمدانەوەی كردو نەیتوانی ئەو ڕاستیە
بشارێتەوە ،كە جانتاكەی وەاڵمی تێدا نیيە) (.)p. 665
لەدوو ڕووەوە ڕاست نیيە .هیگڵ نەك هەر پێویستی شیمانەی
(ت��ەواو لە گونجان لەگەڵ بنەمای بەڵگاندنەكانی) ئەنجامگیری كرد
بەدەربڕینێكی دی ،چۆن ئەندێشەی ،وەك پێویست لەو دیاردانە كرداری
دەرەوەی��ی دەدۆزەوە و بۆخۆیان شیمانەیین (ڕاستی داگیر دەكات)،
بەڵكو هەروەها (زۆرجار شرۆڤەكاران ئەو الیەنە لەبەرچاوناگرن) خاڵی
بەرامبەر ،كە لە ڕوانگەی تیۆریەوە زۆر سەرنجڕاكێشترە ،واتا گەشە بە
شیمانەی پێویستی بدا .ئەوە بەو مانایەیە ،كە كاتێك هیگڵ پێشڕەوی
لە گەشەی شیمانەیی و دەرەوەیی بۆ خودی پێویستی و لەپێش هەبوو،
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واتا خۆی بەهۆی خۆیەوە بووە دەروونی ڕەنگدانەوەی شرۆڤە دەكات،
بە هەمانشێوە ،كە هیگڵ لە لۆژیكدا دەڵێت ،لە پرۆسەی ڕەنگدانەوەی،
ڕێك گەڕانەوە بۆ بونیادی بزربوو یان پەنهانە كە مەبەستی گەڕانەوە
بەرهەمدێنێت.
مانای وای��ە كە ن��ەك تەنها پێویستی ن��اوەوەی��ی ،بەرهەمی
هاوپەیوەستیەكەی لەگەڵ شیمانە ،الی ناكۆكیەتی ،بەڵكو شیمانە وەك
بەشێك لە چركەیی ()momentخ���ۆی دادەنێت .شیمانەش بە مانای
هاوپەیوەستی خۆی بەالیەنی ناكۆك واتا پێویستیە؛ بە دەستەواژەیەكی
دی ،پڕۆسەیەك كە لە ماوەیدا ،پێویستی سەرهەڵدەدات ،هەمان پرۆسە
وەك پێویست شیمانەییە .هەمان كار لە بابەت پەیوەندی نێوان یاساو
زێدەڕەوی كردنی پشتڕاست دەكاتەوە .لێرەدا بەراوردكردنی هیگڵ بە
(جەی كەی چیسترۆن) فێركارە .چسترتۆن لە پیاوێك بە ناوی پێنج
شەممەدا ،بەهرە لە دیالێكتیكی تاوان وەردەگرێت.
بە بۆچوونی ئێمە ئێستا ترسناكترین تاوانبار ،فەیلەسوفی مۆدێرنی
تەواو بێ یاسایە .لە بەراوورد بە كەسانی دوو هاوسەر بۆخۆیان مرۆڤی
ئەخالقین؛ دەردە دڵییان لەگەڵ دەكەم .ئەمان پشتگیری ئایدیالی خودی
مرۆڤەكان دەكەن ،تەنیا لە ڕێگایەكی هەڵە بەدوایدا دەگەڕێن.
دزەكان ڕێز لە خاوەنداریەت دەگرن ،دەیانەوێت خاوەنداریەتیان
بۆ بگوازرێتەوە تا زیاتر ڕێزیان بگرن ،بەاڵم فەیلەسوفەكان خاوەنداریەت
لەبری خاوەنیيەتی هاوڕێیان نيیە ،ئەمان ئارەزووی لەناوبردنی خاوەنداریەتی
تایبەتی لەسەریاندا پەروەردە دەكەن.
تاكە دوو هاوسەرەكان ڕێز بۆ زەواج دادەنێن ،یان نایانەوێت
جەژنی بەشكۆ و تەنانەت دابونەریتی ڕێبازی دوو هاوسەری ئەنجام
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بدەن ،بەاڵم فەیلەسوفەكان لە زەواج لەبری زەواج بێزارن .بكوژەكان
ڕێز بۆ ژیانی مرۆڤایەتی دادەنێن؛ تەنیا دەیانەوێت لەڕێگای قوربانیكردنی
كەسانێك ماڵی گەورەتری ژیانی مرۆڤایەتی دەستەبەر بكەن ،كە پێیانوایە
لەژیانی پووچتر بەهرەمەندن.
بەاڵم فەیلەسوفەكان لە خودی ژیان بێزارن ،لە ژیانی خۆیان بە
هەمان ڕادە كە لە ژیانی ئەوانی دی .تاوانبارێكی ئاسایی مرۆڤێكی خراپە،
بەاڵم النیكەم مرۆڤێكی باش مەرجدارە .دەڵێت ئەگەر بەربەستێكی دیاری
كراو لەسەر ڕێگا الدەبرێت .بۆ نمونە لەگەڵ مامێكی دەوڵەمەند ئامادەیە
جیهان قبوڵ بكاو ستایشكەری خودا بوو .ڕیفۆرمخوازێكە ،نەك ئاژاوەخواز،
خوازیاری پاككردنەوەی تەالرەكەیە نەك وێرانكردنی ،بەاڵم فەیلەسوفێكی
ناپاك هەوڵنادات كاروبارەكان بگۆڕێت ،دەیەوێت هەموو شتێك وێران
بكات.
ئەو شیكارە باس ورووژێنەرە چوارچێوەكانی چسترتۆن پیشاندەدات،
واتا لەدەستدانی هیگڵخوازی ڕاستەقینە ،تێناگات كە تاوانی گشتێنراو لەمەودوا
تاوان نیيە و وەكو تاوان نكۆڵی لەخۆی دەكات (خۆی ڕەتدەكاتەوە بەسەر
خۆیدا زاڵدەبێت) ،شێوەی لە سنورشكێنیەوە بۆ ڕێسای نوێ دەگۆڕێت.
لەسەر ئەو وتەیە حەقی خۆیەتی ،كە بە بەراوورد لەگەڵ فەیلەسوفی بێ
یاسا ،دزەكان و تاكەكانی خاوەن دوو هاوسەرو تەنانەت بكوژان بۆ خۆیان
ئەخالقین .دزێك( ،مرۆڤێكی باشی مەرجدار)ە.
خاوەنداریەت ڕەتناكاتەوە ،تەنانەت بڕێكی زۆرتری بۆخۆی دەوێت
و پاشان ئامادەیە ڕێزی لێبگرێت .لە ئەنجامدا تاوان خۆی لە خۆیدا ئەخالقیە
و تەنیا خوازیاری ڕێسا بەخشینەوەیە بە ن��اڕەوا و بەشێك لە ڕێسای
ئەخالقی تێكڕاییە كە لە هەلومەرجی تردا دەبێت بەردەوام بێت .بەاڵم لە
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ڕوحێكی بەڕاستی هیگڵيی ،دەبێت ئەو دراوە (ئەخالقی خودی) تاوان بۆ
ئاوەژووی دەروونمانەوە گۆڕی؛ نەك تەنها تاوان (بۆخۆی ئەخالقی)ە ،بە
دەربڕینی هیگڵيی بەشێكی جیانەكراوەی سەقامگیری شەڕەكانی دەروونی
و لێكدژیيەكانی خودی نوسین لە ڕێسای ئەخالقی و نەك شتێك كە لە
دەرەوە ،ئازاری ڕێسای ئەخالقی دەدات ،هەروەك سەپاندنی ڕێكەوت،
بەڵكو ئەخالق بۆخۆی تاوانبارانەیە ،نەك تەنیا بەم مانایە كە یاسای ئەخالقی
تێكڕای وەك پێویست خۆی لە تاوانی تایبەتی (ڕەتدەكاتەوە) ،بەڵكو بە
ڕیشەییتر ،بەم مانایە ڕێگایەك ،كە ئەخالق خۆی (لە ب��ارەی دزێك،
خاوەنداریەت) ئاشكرا دەكات.
پێشتر بە شێوەیەك لەخۆیدا تاوانێكە .هەروەها كە لە سەدەی
نۆزدەدا دەیانوت خاوەنداریەت واتای دز ،بە دەربڕینێكی دی دەبێت لە
دزێك لەبری هەڵەیەكی تاوانكردن و بەشێك لە وێنای تێكڕایی خاوەنداریەت
بۆ خودی ئەو وێنایە ،وەكو تاوانكردنێكی تاوانبارانە ،گوزەر بكەین.
ئ��ەوەی چسترتۆن تێی ناگات ئەوەیە ،كە تاوانی گشتێنراو لە
(فەیلەسوفی مۆدێرنی بێ یاسا) بەرجەستەی دەك��ات��ەوە و هاوكێشە
سیاسیەكەی ،جواڵنەوەی (ئەنارشیستی) پێشتر لە حكومەتی یاساییدا هەیە،
كە خوازیاری وێرانكردنی تێكڕای ژیانی شارستانیەتە ،بەمەش شەڕی نێوان
یاساو تاوان ،بە شێوەی كاری خودی تاوان خۆی ئاشكرا دەكات ،شەڕی نێوان
تاوانی تێكڕایی و تاوانی الوەكی .چسترتۆن ئاگای لەم كارەی (بەرگریكردن
لە چیرۆكە پۆلیسیيەكان) بوو .لەوێ رای خۆی دەوت ،كە چۆن چیرۆكی
پۆلیسی:
ئەو راستیەی كە شارستانیيەت تا ئاستێك بۆخۆی ورووژێنەرترین
گەورەیی و عاشقانەترین سەرپێچيیەكان لەودیو زەیندا دەهێڵێتەوە .مادام
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كە لێكۆڵەرەوە لە ڕۆمانێكی پۆلیسیدا ،تا ئاستێك بێباكانەی گەمژانە
لەناو چەقۆكان و مستی دزەكان تاك و تەنیا دەمێنێتەوە ،بێگومان ئەوە
بیرهێنانەوەخوازی ڕەسەنێتی و پیشە شاعیری هۆكاری دادپ��ەروەری
كۆمەاڵیەتیيە ،لە كاتێكدا دزەكان ،چەتەكان تەنها موحافیزكارانی هێمنی
جیهانی كۆنن ،بە تێبینی كاری دێرینی مەیمونەكان و گورگەكان دڵخۆشن.
ڕۆمانی پۆلیسيی لەسەر بنەمای ئەو ڕاستیيە دەوەستێتەوە كە ئەخالق،
تاریكترین و سەركێشیترین پیالنە.
دەستنیشانكردنی ماددی پرۆسەی دیالێكتیكی هیگڵی لەم پەرەگرافەدا
زەحمەت نیيە .ڕوبەڕوبوونەوەی دەرەوەی��ی (نێوان یاساو تاوانكردنی
تاوانبارانە) شێوە بۆ ڕوبەڕوبوونەوەیەك دەگۆڕێت كە خودی تاوانكردن،
دەروونیە ،لەنێوان تاوانكردنی الوەكی و تاوانكردنی ڕەها لەجیاتی یاسای
تێكڕایی ،كە لە بڕیاری دژەكەی ئاشكرا دەبێت.
( .7دژوارترین چەمكەكان بۆ بیركردنەوەی لۆژیكی)
ئەنجامگیری ن��اوزڕاوی هیگڵ لە پێویستی ئەقاڵنی بااڵدەستی
پشتاوپشت ،كامڵترین خاڵی دیالێكتیكی پێویست و شیمانەییە .دەبێت
زنجیرەی بۆركراتیكی زانیاری بە بڕیاری شا ،وەك بابەتیەتی تەواو
چوونەگەڵ ئیرادەیەك كە دیسانەوە هەموو وردەكاريیەكانی لە خودییەكەی
ڕادەكێشێت ،دەستی نەیاران و ڕازی بووانێك دەبڕێت ،كە لە نێوانیاندا
خۆی بە ڕێپێدراوی جواڵنەوەی ئەبەدی دەكات ،ئێستا ئەم ڕێگاو ئەو ڕێگایە
و بەدەربڕینی من ئیرادە دەكەم بڕیاردەدا و دەستی بە هەموو كارەكان و
ڕاستيیەكان دەكات.
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چەمكی هەمەالیەنەی دژوارترین چەمكگەل بۆ بیركردنەی لۆژیكی
()Ratiocinationە ،بە دەستەواژەیەكی تر ،بۆ ڕێبازی تێفكرین كە لەسەر
تێگەیشتن ( )Understandingبونیادنراوە .هیگڵ بۆ ڕوونكردنەوەی پێویستی
زارەكيی بااڵدەستی ڕەهايە تەنانەت سەرووتر دەڕوات .ئەو خودی دوایینە،
كە ئیرادەی دەوڵەتی تێدا چڕ دەبێتەوە ،كاتێك كە دەكەوێتە كێشەوە،
بۆخۆی تاك و لەم ڕووەوە ،تاكیەتی بێ ناوبژیوانە .بەمەش كەسێتی
(سروشتی)ەكەی درووست لە چەمكەكەیدا دەردەبڕدرێت .لەم ڕووەوە،
بااڵدەستی ڕەها لە بنچینەدا وەكو ئەو تاكە جیادەبێتەوە .لە كێشەدا لە هەموو
جیاكەرەوەكانی و ئەو تاكە بەپێی بااڵدەستیەتی ڕەها لە سیمبولی بێ ناوبژیوان
و سروشتی بەدەست دێت ،بە دەربڕینێكی تر ،لەڕێگای زادەی ڕەوتی سروشتی
زۆرتر دژی بااڵدەستی ڕەها بانگەشە دەكرێت كە ئەو كارە ،بەختەوەری واڵت
دەداتە بەخت و چانس ،بەمەش بەڵگەهێنانەوە ،ڕەنگە بااڵدەست زانانە نەبێت،
لەوانەیە بۆ كراوەترین چەمكی واڵت گونجاو نەبێت و پێویستی بوونی دۆخێكی
وا لە كاروبارەكان بەهۆی پێویستی عەقاڵنیبوونی دەبێتە دۆخێكی بێمانا ،بەاڵم
هەمووی لەسەر بنەمای پێش گریمانەی بێ بەها وەستاوەتەوە ،بە دیوێكی
دیكەدا ،هەموو شتێك وابەستە بەكەسێتی تاكی بااڵدەست دەزانێت.
لە واڵتێكی ئەوپەڕی ڕێكخراو ،مەسەلەیەكە پەیوەندی بەكراوەترین
خاڵی بڕیاردانی فەرمی (پارێزەری سروشتی دژی خولیا ،بەمەش ،داخوازی
چۆنایەتی بابەتی لە بااڵدەستی ڕەها ڕاست نیيە)؛ دەبێ تەنیا بڵێ (بەڵێ) و
خاڵی (من) دابنێت ،چونكە دەبێت كورسی پاشایی وابێت ،كە گرنگترین شت
الی خاوەنی كەسایەتی ئەو نەبێت ،لە بااڵدەستی ڕەهاو ڕێكدا ،الیەنی بابەتی
پەیوەندی بە یاساوە هەیە و پشكی بااڵدەست تەنها دانانی من ئیرادە دەكەم
ناوەكی لەسەر یاسایە (.).289-Ibid.,pp.288
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ئەو خاڵەی تێڕامان ( )speculativeتێگەیەنراو نابێت( ،تێپەڕین لە چەمكی
پەتی خودموختاری بێ ناوبژیوانی و بەمەش ،بۆ قەڵەمڕەوی سروشت)ە .بە
دەربڕینێكی دی ،لە كاتێكدا كە لێكتێگەیشتن بە باشی لە ناوبژیوانی تێكڕایی
زیندو دەگات ،ناتوانێت لەو خاڵە بگات كە ئەو تێكڕاییە بۆ بە كردەوەكردنی
خۆی ،ناچارە بە كردەوەبوونی لە بەرگی تەكنیكێكدا ( )singularityبێ ناوبژیوان
و سروشتی دەستەبەر بكات.
لێرەدا وشەی ئاسایی دەبێت كێشی تەواوی هەبێت هەر لەبەر ئەوە،
لە كۆتایی لۆژیك ،كە بۆخۆى ناوبژیوانی تەواوكەری ئەندێشە ،خۆی لە سروشت
ڕزگار دەكات ،لە نەبوونی ناوبژیوانی دەرەوەیی سروشت نقوم دەبێت .دەبێت
خودی ناوبژیكەری عەقالنی دەوڵەت لە ئیرادەیەكدا ،بە كردەوە هەبێت كە
وەك كارێكی تەواو سروشتی ،ناوبژینەكەر و ڕێك ناعەقاڵنیيە.
هیگڵ دوای دیتنی ناپلیۆن بە سواری ئەسپ ،لە شەقامەكانی یەنای
پاش شەڕی  ،1807وتی :گوایە ڕۆحی جیهانی لەسەر ئەسپ دیتووە .ئاماژەكانی
مەسیح ناسانەی ئەو وتەیە دیارن .لەبارەی مەسیحەوە ،خواوەند ،ئەفرێنەری
هەموو جیهانی ئێمە ،خۆی وەك كەسێكی ئاسایی پێینایە سەر زەوی .ئەو
نهێنی بەرجەستەبوونی ئاستی جۆراوجۆری ،جیاكردەوە ،داوەری تێڕامان
( )Speculativeباوان دەربارەی منداڵ( ،ئەو دەرەوە ،عەشقی ئێمە خەریكی
پیاسەكردنە) ئاماژەی ئاوەژوبوونەوەی هیگڵيی ڕەنگدەرەوەی دیاریكراوی لەمەڕ
دیاریكردنی ڕەنگدانەوەییە.
شتێكی وا دەربارەی پاشایەك ،كە كاتی پیاسەكردن دەبینرێت هەروەها
ڕەنگە بوترێت( :ئەو دەرەوە ،دەوڵەتی ئێمە خەریكی پیاسەكردنە) .بانگهێشتی
دیاریكردنی ڕەنگدانەوەی ماركس (لە پەراوێزی بەناوبانگی بەشی یەكەمی
سەرمایە)ش ناتەواوە؛ تاكەكان گوماندەكەن لەو ڕووەوە وەك پاشایەك ڕەفتار
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لەگەڵ كەسێك دەكەن كە بێوێنەیە ،لە كاتێكدا لەڕاستیدا ،ئەو لەو ڕووەوە
پاشایە ،كە وەك تاكێكی بێوێنە ڕەفتاری لەگەڵدا دەكەن .بەم حاڵە ،خاڵی گرنگ
ئەوەیە ،كە شتبوونی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ناتوانێت لە تاكێكدا وەك بەدحاڵی
بونێكی سادە و بتانە وەالبنرێت .ئەوەی خودی ئەو خرانەالوەیە لەبەرچاو
ناگرێت؛ ڕەنگە بتوانێت ناوی بنێت كاری كردەیی هیگڵيی (.)Performative
بێگومان پاشا لەخۆیدا تاكێكی داماوە .بێگومان ،ئەو تەنیا تا ئەو جێیە پاشایە،
كە گوێڕایەاڵنی بە بێوێنەی بزانن؛ بەم حاڵە ،خاڵەكە لێرەدایە كە وەهمی بتبوون
یا فتیشستی ڕەهەندی كردەیی هەیە ،كە ڕێزلێنانی ئێمە بۆ پاشا دەپارێزێت.
یەكگرتوویی واڵتەكەمان ،كە پاشا بەرجەستەبونيەتی ،تەنها لە بوونی پاشادا
دەستەبەر دەبێت .هەربۆیە كە پێداگری لەسەر پێویستیمان بەخۆ بە دوورگرتن
لە داوی فتیشیستی و جیاوازی بوونی نێوان كەسێتی شیمانەیی پاشایەك و ئەوەی
سمبولیەتی ،بەس نیيە؛ شا تەنها ئاماژەی شتێكە ،كە لە كەسێتی ئەودا بوونی
دەبێت ،هاوشێوەی عەشقی جووتێك (النیكەم لە ئاسۆیەكی باوی دیاریكراودا)
كە تەنیا لەمنداڵەكانیاندا دەستەبەردەبێت.
هیوادارم لەم دركەیە بگەیت ،كە لێرەدا پەنهانە .الی هیگڵ لێكتێگەیشتن
ناتوانێت شتێك دەرك بكات رێك هەمان پێویستی بە بەرجەستەبونی تێكڕایی
تەكنیكی شیمانەییە ،كە بەپێی بۆچوونی الكالو ،هیگڵ تێیناگات (لە ئەنجامدا
منیش تێیناگەم) ،ڕەنگە ئەو پێویستیيە بۆ ئەندێشەی لۆژیكی الكالویش زۆر
ئاڵۆز بێت.
ئەم وتارە لەمەی خوارەوە وەرگێردراوە:
-Zizek, Slavoj, «Schlagend, aber nicht Treffend!», Critical
Inquiry 33 (Autumn 2006).
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

ئەفالتوون «ئەكادیمی» یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن (یۆنان)
دامەزراند.

 335پ .ز.

ئەرستۆ (لوكیون) خوێندنگەی ركابەری ئەكادیمی لە ئاتن
(یۆنان) دامەزراند.

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە .فەلسەفە كێش
دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە.

410

تااڵنکردنی رۆم بەدەستی (ویزیگوت)ەكان ،هەواڵی سەرەتای
(سەدەی تاریكی) دەدات.
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ساڵ

زانیاری

529

داخستنی ئەكادیمیا لە ئاتن (یۆنان) بە فەرمانی ئیمپراتۆر
(یوستی نیان) كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت.

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا .ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە
روكردنە زانستی یۆنانی.

1543

كۆپەر نیك (لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان) باڵودەكاتەوە و
بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

1633

كڵێسا ،گالیلو ناچار دەكات تیۆری ناوەند بوونی خۆر ئینكار
بكات.

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

لۆك( ،وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ) باڵوكردەوە ،سەرەتای
ئەزمونگەرایی.

1710

بێركلی رەگوریشەی زانستی مرۆڤایەتی باڵودەكاتەوە و
چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

1716

مردنی الیبنتز.
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ساڵ

زانیاری

1739

هیوم (نامەی لە سروشتی مرۆڤایەتی) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

1781

كانت ،بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی (هیوم)( ،رەخنەی
هزری پاك) باڵودەكاتەوە .سەردەمی فەلسەفەی گەورەی
ئەڵمانی دەستپێدەكات.

1807

هیگڵ (دیاردەناسی  Phenomenologyه��زری) بەرزترین
فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

1818

شۆپنهاور (جیهانی وەك ئیرادە و وێنا)ی ب�ڵاوك��ردەوە و
فەلسەفەی هیندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی پێشنیار
دەكات.

1889

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو (خوا مردووە) لە (تۆرین) تووشی
نەخۆشی دەروونی دەبێت.

1921

ویتگنشتاین (نامەی لۆژیکی ـ فەلسەفی) باڵودەكاتەوە كە
داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920

بازنەی ڤین پۆزەتیڤیزمی رەه��ا پێشنیار دەك��ات1927 .
هایدگەر (هەستی و كات)ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی
فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

1943

سارتەر (بون و نەبون «هەستی و نیستی») باڵودەكاتەوە
كە پەرە بە ئەندێشەی هایدگەر دەدات و ئەگزیستانسیالیزم
 Existentialismبەڕێدەخات.

1953

باڵوكردنەوەی دوای مردنی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی
ویتگنشتاین .بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم
1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

رێباز مستەفا

2014

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید
 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی
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رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
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