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فەیلەسوف و لۆژیكزانی ئەڵامنی ناوی (مەعرفە) ەوە دەركرد.ب��ەرەگ��ەز ج��وو ،یەكێكە ل��ە باشرتین  -لە ساڵی ( )1931-1026لۆژیكی زانستی
رابەرەكانی فەلسەفەی ئەزمونی لۆژیكی .لە زانكۆی (ڤییەنا) وتووەتەوە.
 لە  18مایۆ  1891لە رۆن��س��دۆرف  -لە ساڵی ( )1935 1931-فەلسەفەی( )ronsdorfلە نزیك (بارمن ( )barmenرسوشتی لە زانكۆی (پ �راگ)ی ئەڵامنی
لە ئەڵامنیا لە دایكبووە.

وتووەتەوە.

 لە سااڵنی ( )1914-1910زانكۆكانی  -لە ساڵی ( 1934كتێبی پێكهاتەی(فرایبورك) و  ) )jenaخوێندویەتی.

لۆژیكی زمانی) باڵوكردەوە.

 پسپۆڕی لە فیزیا و بیركاری و فەلسەفەدا  -لە كۆتایی ساڵی ( )1935بە هۆیهەبووە.

فشاری نازیەكانەوە ،چووە ئەمریكا و

 لە زانكۆی ( )jenaكاریگەری لەسەر ب��ووە مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆیمامۆستای بیركاری لۆژیكی ( gottlobشیكاگۆ تا ساڵی .1952
 fregeگۆتلۆب فۆیگ) هەبوو.

 -ئ��ەن��دام��ی ک��ۆم��ەڵ��ەی ئەکادیمیای

 ساڵی  1928یەكەمین كتێب بە ناوی ئەمریکی بووە بۆ هونەر و زانست.(بوینادی لۆژیكی جیهان)ی باڵوكردەوە.

 -لە سااڵنی ( )1961-1954مامۆستا بووە

لە ساڵی  1929بڕوانامەی دكتۆرای لە لە زانكۆی كالیفۆرنیا.
هەمان زانكۆ بەدەستهێنا و ناونیشانی  -ك��اری ل��ەگ��ەڵ ه��ەری��ەك ل��ە (otto
ناوی دكتۆراكەی (شوێن :بەشداریکردنی  )Neurathئۆتۆ ن��وی �رات و چارلس
لە تیۆری زانستدا).

موریس ( )Charles morrisكردووە لە

 ئەم نامەیە كاریگەریەكی رۆحی زۆری بانكی زانیاری نێودەوڵەتی بۆ زانستیلەسەر راس��ڵ و وتگنشتاین و گروپی یەكگرتوو.
(ڤییەنا) دروستكرد.

 -ل���ە 1970/10/14لە سانتا مۆنیکا لە

 لە سااڵنی  )1940 1930-بەهاوكاری كالیۆرینا كۆچی دوایی كردوە.(هاسن رایشنباخ) گۆڤاری نێودەوڵەتی بە
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هەڵوێستی پۆزەتیفیزمی
هاوچەرخ لەبارەی میتافیزیكاوە
«پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ»
د .حنان علی عواظە
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بەرایی:

لەم باسەماندا ئەوە روندەكەینەوەو كە
چۆن پۆزەتیڤیزم «میتافیزیكیا» رەتدەكاتەوە،
چۆن « بنەمای ساغكردنەوە» بۆ ئەم مەبەستە
بەكارهێناوە؟

پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی ه���اوچ���ەرخ ( )1و
پۆزەتیفیزمی كالسیكی ،هەوڵی رزگاربوون
دەدەن ل��ە فەلسەفە بەگشتی و ،بیری
پۆزەتیفیزمی
بەتایبەتی.
میتافیزیكی
پ��ۆزەت��ی��ڤ��ی��زم��ی ك�لاس��ی��ك��ی و
ئۆگست كونتیش لەئامانجدا جیاواز نییە لە
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ ،ب��ەاڵم لە میتۆددا میتافیزیقیا:
ئ��ۆگ��س��ت ك��ۆن��ت ( )2ی (خ��اوەن��ی
جیاوازیان هەیە.
پۆزەتیڤیزمی كالسیكی لەرەتكردنەوەیدا پۆزەتیڤیزمی كالسیكی) ه��ەر تیۆرێكی
بۆ میتافیزیا ،داوای بەكارهێنانی رێگاو رەتكردۆتەوە بانگەشەی زانست ،یان زانیاری
شێوازەكانی زانستی رسوشتی دەكرد ،لەكاتێكدا بكات سەبارەت بە چییەتی شتەكان ،چونكە
پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ داوای «شیكاركردنی منونەی ئەم بانگەشەیە بە وتەیەكی میتافیزیكی
دادەنرێت و پێویستە رەتبكرێتەوە ،زانست
زمان» دەكات.
پۆزەتیڤیزمیش لەهەموو شێوەكانیدا رەتی لە ئاستی وەسفكردنی دەرەكی دیاردەكاندا
فەلسەفەو بانگەشەكانی دەكاتەوە ،سەبارەت دەوەستێت ،چونكە ئێمە ناتوانین چییەتی،
بە زانینی راستی شتەكان و كەشفكردنی یان جەوهەری شتەكان بزانین(.)3
ك��ۆن��ت و الی��ەن��گ��ران��ی پ��ێ��ی��ان��وای��ە
نهێنییەكانی دەروون����ی م���رۆی���ی ...جگە
لەواقیع دان بەهیچ شتێكی تردا نانێت ،واتە دەستەواژەكانی میتافیزیكیا مەسەلە گەلێكی
ملكەچكردنی شتەكان بۆ بینین و ئەزمونكردن .ناروونن ،بەڵكو كەمرت رونرتن لە مەسەلەكانی
وەك زان���راوە فەلسەفەی تەقلیدیی الهوت و مەسەلە واقیعییەكان ،كە دەچنە
بەتێڕوانینێكی گشتگیرانەوە ب���ەدوای چوارچێوەی بواری ئەزمونییەوە ،لەتوانادایە
بوونی ئەبسرتاكتدا دەگ��ەڕێ��ت ،لەمرۆڤ راستیان بسەملێرنێت ،چونكە كارامەیی
و لەچارەنوسی و لە شوێن و لەكات و هەستیی بۆی فەراهەمە )4( .پۆزەتیڤیزمیش
بەها ئەخالقییەكان و راستی و جوانی ،....بەشێوەیەكی گشتی ،كاریگەرە بەئەزمونگەریی
پۆزەتیڤیزمەكان پێیانوایە رۆڵی میتافیزیكا «دیڤد هیوم»( )5لە كتێبەكەیدا»:توێژینێك لە
كۆتایی هاتووە ،چونكە زانستە هەندەكییەكان عەقڵی مرۆیی ،كە پێیوایە:
« ئ��ەگ��ەر ه��ەر كتێبێكامن بخرێتـە
(زانستی رسوشت و كیمیا )...دەكرێت پشتیان
پێ ببەسرتێت لە زانینی راستیەكانی جیهانی ب���ەردەس���ت ،س���ەب���ارەت ب��ە اله���وت ی��ان
واقیع ،چونكە ئەو لە مەعریفەدا پشت بە میتافیزیكیا ،پێویست دەك��ات لەخۆمان
بپرسین .ئایا ئەم كتێبە لەسەر بیركردنەوەیەكی
میتۆدە ئەزمونییەكان دەبەستێت.
ئەمەو ئەوان فەلسەفەو میتافیزیكیان بیركاری ئەبسرتاكت دەوەستێت؟ ئەگەریش
بەتایبەتی خستۆتە ژێ��ر شیكاری لۆژیكی وەاڵمەكە نەرێنی بوو با لەخۆمان بپرسینب :ئایا
و بە توێژینەوەیەكیان دانەناوە لە بوون و لەسەر بیركردنەوەی ئەزمونیی دەوەستێت،
كە لەم بوونەدا باس لە راستیەكانی واقیع
مەعریفەدا...

پۆزەتیڤیزم
لەهەموو
شێوەكانیدا
رەتی فەلسەفەو
بانگەشەكانی
دەكاتەوە ،سەبارەت
بە زانینی
راستی شتەكان
و كەشفكردنی
نهێنییەكانی
دەروونی مرۆیی...
جگە لەواقیع دان
بەهیچ شتێكی
تردا نانێت
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دەكات ؟ ئەگەر وەاڵمەكە بەنەرێ بوو ،ئەوا
پێویستە كتێبەكە بخەینە ناو ئاگر ...چونكە
ناكرێت ئەو كتێبە شتێكی لەخۆگرتبێت،
بێجگە لە سەفسەتەو وەهم و فێڵكردن»()6
لە فەیلەسوفە ئەزمونگەرەكانیش»
ئەرنست ماخ» )7( ،كە لەفەلسەفەكەیدا
(رەخنەگرێتی ئ��ەزم��ون��گ��ەری) هەوڵی
دامەزراندنی زەمینەیەكی پتەو دەدات بۆ
زانستێك كە لەسەر ئەزمون بەرپابووبێت
و ،رزگاربوون لە «میتافیزیكیا» ،چونكە
زانستی خ�راپ��ك��ردج��وە ،بۆیە پێویستە
لە مەعریفەی زانستی دوربخرێتەوە،

بۆئەوەی زانایان بتوانن مامەڵە لەگەڵ
دیاردە هەستپێكراوەكاندا بكەن و بتوانن
تیۆرێكی زانستی ورد بدۆزنەوەو كە توانای
پێشبینیكردنی هەبێت.
« پ��ێ��وی��س��ت��ە زان����ا ه��ەس��ت��ێ��ت بە
وەسفكردنی روداو و ئەو پرۆسانەی كە
لەپێناو گەرەنتیكردنی دوبارەبوونەوەدا
ب��ەك��اردەه��ێ�نرێ��ن  ،ئ���ەوەش س��ەرەت��ای
راستەقینەیە بۆ یاسا زانستییەكان ،كە
پێویستە لەسەرمان بتوانین دایبڕێژینەوە،
بەشێوەیەك كە ژمارەیەكی كەم لەروداوەكان
لەخۆبگرێت»)8( .

wittgenstein
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(م��اخ) دان��ی بەهەندێك گریامنەی
راڤەكەردا بۆ كارەبا نەناوە  ،بۆ منونە :كەوا
گریامنە گەلێكی زانستین ،چونكە ئەو
پێیوایە لە ئەزمونی هەستیی تێپەڕدەكات.
ئەگەریش پرسیارمانكرد كارەبا چیە؟ ئەوا
وەاڵمەكە وەاڵمێكی زانستی نابێت ،كە لە
ئەزمونەوە سەرچاوەی گرتبێت.
رەخ��ن��ەی م��اخ لەهەندێك لە گریامنە
بەهۆی ئەوەوەیە ،كە ناتوانرێت لەرێگەی
ئەنجامەكانی ئەزمونە زانستیەكانەوە ئەزمون
بكرێن ،لەبەرئەوەی ئەم جۆرە لە گریامنەكان
وەك «گریامنەی ئەتۆم» -بەڕای ئەو تێبینی
نەكراوە ،بۆیە بەشێوەیەكی خۆپارێزی سەیری
ئ��ەم ج��ۆرە گریامنانەی ك���ردوە ..لەكاتێكدا
زانست سەملاندویەتی -ه��ەر لەسەرەتای
س��ەدەی بیستەمەوە -كە منونەی ئەم جۆرە
گریامنانە وەك ئەتۆم و پێكهاتەكانی بونەوەرن»
نەبیرناون» دەرئەنجامەكانی ئەزمونی زانستی
ئەوەیان سەملاندو كە وەك پێدراوی راستەوخۆن
بۆ مەعریفەی زانستی)9( .
زانستیش الی مەزهەبی ئەزمونگەرایی:
« ئ��ەوەی��ە ك��ە كۆمەڵێك مەعریفەمان
پێدەبەخشێت ،میتافیزیكیاش بە شێوازە
تەقلیدیەكەی بریتییە ل��ە سەفسەتەو
زۆر بڵێییەكی گوتەیی ب��ەت��اڵ .لەپشت
ئەزمونیشەوە هیچ مەعریفەیەك بوونی
نییە»  .)10( .بزوتنەوەی پۆزەتیڤیزمیش
هەمووی بەنزم سەیركردنی میتافیزیكاو
رێزگرتنە لە زانست»)11(.
پۆزەتیڤیزمێكی نوێش لە س��ەدەی
بیستەمدا ،دەركەوت كە وخۆی لە گروپی
ڤیەننادا خۆی دەبینێتەوە ،كەوا كاریگەرە
بە «لۆدفج ویتگنشتاین»ی فەیلەسوفی
نەمساوی» )12( .

گروپی ڤیەننا و میتافیزیكا:

ئەم بزوتنەوە فەلسەفییە لە ڤیەننا
سەریهەڵدا -كە دوای بەناوی پۆزەتیڤیزمی
لۆژیكی-ەوە پەرەیسەند -كە «مۆریس
شلیك» س��ەرك��ردای��ەت��ی ك��رد» ( )13كە
نوێنەرایەتی (الیەنی فەلسەفی) دەكرد
لەم گروپەداو ،ئەوانی تر كە نوێنەرایەتی
«الیەنی بیركاری»یان دەك��ردو ئەوانیش
بریتی بوون لە  :رۆدڵف كارناب» و» هربرت
فایجل» و هی تر.
گروپی ڤیەننا كاریان زیاتر لەسەر
شیكاركردنی لۆژیكی زم��ان دەك���رد –
وات��ە جێبەجێكردنی ش��ێ��وازی زانستی
لەسەر دەستەواژەكان و گوتەكانی ئەو
زمانەی كە پێیدەنورسێت» گرفتەكانی
فەلسەفە» ،پێوانەشیان ل��ەم��ەدا بریتی
بوو لە (ساغكردنەوە) لەرێگەی بڕیاردان
بەسەریداو لەرێگای واقیعی دەرەكییەوەو،
دەتوانرێت دەستەواژە میتافیزیكییەكان
كەشفبكرێن و كە الی ئەوان تەنها بە قسەی
پووچ و بەتاڵ دادەنرێن.
بیرۆكەكانی ئەم گروپەش «كارناب» و
«ئایر» پەرەیانپێدا كە ناونراوە پۆزەتیڤیزمی
لۆژیكی ،لەدیارترین بیرۆكەكانیشی»
نكوڵیكردنی میتافیزیكیا»یە ،پێوەریشیان
لەمەدا بریتییە لە» بنەمای ساغكردنەوە».
ئەوان رەتكردنەوەیان بۆ میتافیزیكا بەوە
پاساودایەوە ،كە تەنها كۆمەڵە گوتەیەكی
هەڵەیە ،بەڵكو لەسەر ئ��ەو بنەمایەی
كە بەتاڵە لەمانا ،قسەیەكە مانای نییە،
نە راستگۆیەو نە درۆزن .پۆزەتیڤیزمی
لۆژیكیش لە تێڕوانیندا بۆ میتافیزیكیا،
لەسەر هەمان میتۆدی گروپی ڤیەننا
رۆیشنت.

پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ و میتافیزیكا:
پۆزەتیڤیزمی لۆژیك بە درێژكراوەو
ب��ەردەوام��ی گروپی ڤیەننا» دادەن��رێ��ت،
ه��ەروەه��ا بە تیۆری ئەزمونگەری ،یان
هەستگەری لە مەعریفەدا .ئ��ەو رەتی
هەموو ئ��ەوان��ەی ك���ردەوە ،كە هەستی
راس��ت��ەوخ��ۆ تێدەپەڕێنن ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی
نوێیەو هێناویەتی لە بیردا بریتیە لەئاراستە
زم��ان��ەوان��ی ،ی��ان لۆژیكییەكەی .ئەو
خۆی بە زانستی ن��اوزەد دەك��ات ،چونكە
مەسەلەكانی ئەزمونین و تەنها دان بە
مەسەلە زمانەوانییەكاندا دەنێت ،كە ئاماژە
بە واقیعی ئەزمونیی دەكەن.
رێزگرتنی پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ لە
زانست لەرێگەی ئەزمونە بیرناوەكانەوە
دێت ،كە ئەنجامەكان سەملاندویانە...
بەاڵم ئەو مەسەالنەی كە لەسەر ئەزمون
و دینت ناوەسنت -ئیدی هەرچیەك بن-
وەهمێكە لەوەهمەكان ،ئەو تەنها دان
دەنێت بە (مەسەلە شیكاریەكان و
پێكهاتەییەكاندا) )14( ،جگە لەمانەش
مەسەلەكانی ت���ر ...قسەی بێامنان،
چونكە ناكرێت لەرێگەی ئەزمونەوە
ساغبكرێنەوە ،یان بسەملێرنێن.
ب��ۆ من��ون��ەی وت��ەی « گیانی نەمر»
«شوێنی بێكۆتا» « ،كاتی بێكۆتا» ،منونەی
ئەم مەسەالنە بە میتافیزیكا دادەنرێن...
ئەمانەش مەسەلەگەلێكی ناشیكاریین،
ن��اك��رێ��ت ب��ەئ��ەن��ج��ام و س��ەرئ��ەن��ج��ام
داب�نرێ��ن ،وەك مەسەلەكانی بیركاری و
ل��ۆژی��ك ،ه��ەروەه��ا ناچنە ن��او مەسەلە
پێكهاتەییەكانەوە ،چونكە سەملاندنیان
بە ئەزمونكردنی هەستی هەرگیز نابێت،
چونكە هیچ شتێك نییە لەرسوشتدا ناوی

گیان بێت ئەزمونبكرێت ،یان لە بوونی
دڵنیابیتەوە ،گیان خۆی لەبنچینەدا شتێكی
نامادیی و هەستپێكراو نییە ،دەكرێت بۆ
زەمان و شوێنیش هەروا بوترێت)15( .
راستە هەندێك مەسەلەی میتافیزیكی
مانایان نییە ،هەروەها هەندێك چەمك
وادادەن���رێ���ن ،ك��ە بەدەستەواژەگەلێك
دادەنرێن ،كە لەمانا بەتاڵن)16(.
ئ���ەم ح��وك��م��ەش ب��ەس��ەر ه��ەم��وو
میتافیزیكادا جێبەجێنابێت ،ئەویش
لەبەرئەوەی هەندێك مەسەلە هەن ،یان
گریامنەی میتافیزیكی هەن ،سودیان بۆ
زانست هەیە و هەموو میتافیزیكا ساختە
نییە.
پۆپەر ( )17پێیوایە فەلسەفە بریتی
نییە لە شیكاركردنی ماناكان ،هەروەها
هەوڵێكیش نییە بۆ رونكردنەوە راڤەكردنی،
فەلسەفەش كۆمەڵێك وەزیفەی هەیە()18
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخیش رەت��ی
میتافیزیكا دەك��ات��ەوە ،ی��ان ئ��ەو گرفتە
فەلسەفیانەی ،ك��ە ب��ەدرێ��ژای��ی مێژوو
دروستبوون و وا سەیریاندەكرێت وەك
ئەوەی گرفتگەلێكی خەیاڵكراوبن ،هەروەها
دەخوازێت لە فەلسەفە بوەستێت لەوەی
ببێتە تیۆرێك و ،خ��ۆی بۆ شیكاركردنی
مەسەلە زانستیەكان ،یان رۆژانەییەكان
یەكالییبكاتەوە)19( .
ئەمە أ .ج .ای��رە ( )20ك��ە پێیوایە
وەزیفەی فەلسەفە ئەوەیە ،وەك پیاوێكی
پۆلیسی فیكری ك��ارب��ك��ات ،وەزی��ف��ەی
رێگیركردنە لەپەڕینەوە بۆ میتافیزیكا ...الی
ئەو زانست مەعریفەمان دەداتێ سەبارەت
بە جیهان ،بەاڵم فەلسەفە ناتوانێت ئەوە
بكات.
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ك��اری��گ��ەری ویتگنشتاین لەسەر
كۆمەڵەی ڤیەننا و پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ:

ویتگنشتاین كاریگەریەكی گەروەی
ه��ەب��وو ل��ەس��ەر ك��ۆم��ەڵ��ەی ڤیەننا و
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ ،كە لەسەر بیری
ئ��ەم گروپە دام���ەزرا -ئ��ەوەش لەرێگەی
پەیوەندیە كەسیەكانییەوە ،لەگەڵ هەندێك
لەئەندامانی گروپەكە وەك «مۆریس شلیك»و
هی تر ،ئەو لەماوەی سااڵنی 1929-1927
دەیبینین ،بۆئەوەی مشتومڕیان لەگەڵ
بكات لەبارەی كتێبەكەیەوە « پەیامێكی
لۆژیكی فەلسەفی» ل��ەم رێگەیەشەوە
بیرۆكە فەلسەفیەكانی ویتگنشتاین هاتە ناو
گروپەكەوە)21( .
ئ��ەن��دام��ام��ن��ی ك��ۆم��ەڵ��ەی ڤیەننا
كاریگەربوون بە ویتگنشتاین ،س��ەرەڕای
ئ��ەوەی خۆی سەر بەو كۆمەڵەیە نەبوو،
چونكە ب��ڕوای بە ئینتیامبوون نەبوو بۆ
ه��ەر گ��روپ و كۆمەڵەیەك ،لەبەرئەمە
ویتگنشتاین نە دامەزرێنەری كۆمەڵەی
ڤیەننا بوو ،نە ئەندامیش بوو تێیدا.
ب��ەاڵم ل��ەو ك��ات��ەدا كە پۆزەتیفیزمە
لۆژیكیەكان لەكۆتاییەكانی سیەكانی سەدەی
بیستەمدا بەدیاردەكەوتن ،ئەوا لۆژیكییە
هاوچەرخەكان هەوڵیاندەدا ،بیرۆكەكانیان
لەسەر بنچینەی فەلسەفەی ویتگنشتاین
بونیادبنێن ،كە لە كتێبەكەیدا « پەیامێكی
ل��ۆژی��ك��ی فەلسەفی» رەن��گ��دەدای��ەوە،
ویتگنشتاین سەرقاڵ بوو بە دەرخستنی ئەو
هەاڵنەی ،كە تێیان كەوتبوو لەم كتێبەدا-
هەروەها لەپێناو دۆزی��ن��ەوەی بیرۆكەی
نوێ ئەوانەی كە لە كتێبەكەیدا «توێژینەوە
گەلێكی فەلسەفی» پێیانگەیشتوە ،كەواتە
ویتگنشتاین نە دامەزرێنەری كۆمەڵەی
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ڤیەننا بووەو نە دواترییش پۆزەتیفیزمی
لۆژیكی.
ویتگنشتاین لەكتێبەكەی یەكەمیدا
«پ��ەی��ام» میتافیزیكای ب��ە قسەیەكی
بێامنا داناوە ،چونكە ئامانجی بونیادنانی
«زمانێكی میسالیە» كەوا لە فەلسەفەكەیدا
«ئەتۆمیەتی لۆژیكی» گوزارشتی لێكردوە».
ب��ەاڵم بەتێڕوانینێكی نوێوە سەیری
زمانی ك��رد ،ئەویش فەلسەفەی «زمانی
ئ��اس��ای��ی��ە» لەكتێبەكەی دووەم���ی���دا»
توێژینەوەگەلێكی ف��ەل��س��ەف��ی» .ئەو
لەسەرەتاوە ئەركی فەلسەفەی كورتكردەوە
لە» رونكردنەوەی بیرۆكەكاندا» لەرێگەی
شیكاركردنی زمانییەوە .ئەو لەڕای پێشوویدا
پێیوابوو فەلسەفە تیۆرێك نییە لەتیۆرەكان،
بەڵكو بریتییە لە كۆمەڵێك رونكردنەوە ،واتە
رونكردنەوەی مەسەلەكان( ،)23بەاڵم دوای
ئەوە گۆڕانكاریەك لە راوبۆچوونەكانیدا
ڕویاندا ،ئەو دەڵێت « لەگەڵ گەڕانەوەم بۆ
بایەخدان بە فەلسەفە ...پێویستە لەسەرم
دان بە ئەنجامدانی كۆمەڵێك هەڵەی
گەورەدا بنێم لەم كتێبەی یەكەمدا» )24(.
« ئەو پاشرت وازی لە بیرۆكەكەی هێنا
لەبارەی وەزیفەی زمان ،كە لە فەلسەفەی
یەكەمیدا وێناكردنێك ب��وو بۆ واقیعی
دەرەك��ی ،بەمەش لە فەلسەفە نوێكەیدا
وەك ئامرازێكی لێتێگەیشتنی لێهات لەگەڵ
خەڵكانی ترو كارتێكردنیان .بەمانایەكی تر
دوای ئ��ەوەی پێشرت وەزیفەكەی فەردیی
ب��وو دوای ئەمە گ��ۆڕا ب��ۆ وەزیفەكەی
كۆمەاڵیەتی» )25(.
ل���ە ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی دووەم����ی����دا «
ت��وێ��ژی��ن��ەوەگ��ەل��ێ��ك��ی ف��ەل��س��ەف��ی»
ویتگنشتاین ب��ی��رۆك��ەی دۆزی��ن��ەوەی
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زمانێكی هێامیی «میسالی» رەتكردەوەو،
زم��ان الی ئ��ەو ب��ووە « ی��اری��ەك» وەك
هەموو یاریەكانی تری منونەی شەترەنج
و ی��اری ك��اغ��ەزو تێنس و ه��ت��د ...ئەو
دەڵێت :لە صندوقی كەلوپەلی دارتاشدا:
چ��ەك��وش و گ��ازو م��ش��ارو دەرن��ەف��ی��زو
مەترو بزمار دەدۆزی��ت��ەوە ...وەزیفەی
زمانیش جیاوازە ت��ەواو وەك جیاوازی
وەزیفەكانی ئ��ەم شتانە .ل��ەه��ەردوو
ح��اڵ��ەت��ەك��ەش��دا ه��اوش��ێ��وەی��ی هەیە.
( )26هەموو وشەیەك لەزماندا چەند
وەزی��ف��ەی��ەك بەجێدەگەیەنێت ،وەك
ئەو ئامرازانەی باسكران ،هیچ كام لەم
ئامرازانەش یەك وەزیفەی دیاریكراوی
نییە الی دارت���اش ،بەڵكو هەریەكێك
لەوانە بۆ زیاتر لەوەزیفەیەك بەپێی
پێویست پێ بوونی بەكاریدەهێنێت.
وەزیفەی وشەكانیش لەزماندا بەهەمان
شێوەن :هیچ وشەیەك یەك مانای نییە و
یەك بەكارهێنانی نییە ،بەڵكو یەك وشە
چەندین بەكارهێنانی هەیە ،هەروەها
یەك رستەش ،ویتگنشتاین ئەم وەزیفانەی
زمان ناودەنێت ( :یاری زمان) (.)27
ف��ەی��ل��ەس��وف��ەك��ان ب��ەه��ۆی خ��راپ
بەكارهێنانی زمانەوە «گرفتی فەلسەفی»یان
خولقاندوە ،دەكرا خۆ لێی البدرێت -وەك
گومانكردن لە بوونی جیهان ،ی��ان هی
ت��ر ،چ��ارەس��ەری فەلسەفەش لەرێگەی
گەڕانەوەی فەیلەسوفەكانەوە دەبێت بۆ
(زمانی ئاسایی) ،یان بەكارهێنانی باوی
وشەكان « .ئەو وازی لە بیرۆكەكەی هێنا،
كە لە فەلسەفەی یەكەمیدا وێناكردنێك
بوو بۆ جیهانی دەرەك��ی و ،لە فەلسەفە
نوێیەكەیدا وەك ئامرازێكی لێكتێگەیشتنی

لێهات ،لەگەڵ ئەوانی ترو كارتێكردنیان»)28( .
ب����ەاڵم وی��ت��گ��ن��ش��ت��ای��ن ف��ەل��س��ەف��ەی
پێشكەشنەكردوە ،بەوپێیەی ئامۆرازێك بێت بۆ
گۆڕان لەدژی زوڵم و خراپەكاریەكان -بەڵكو
فەلسەفە الی ئەوـ وەك تەنها ئامرازێك مایەوە
بۆ رونكردنەوە لەهەموو حاڵەتەكاندا ،هەتا
س��ەرەڕای گۆڕانی لە ئەركی فەلسەفەوە لە
رونكردنەوەی بیرۆكەكان بۆ زمانی ئاسایی.

ب��ەاڵم ئایا هەموو مەسەلەكانی
میتافیزیكا بەتاڵن لەمانا؟
بە پشت بەسنت بە لۆژیكی كۆمەڵەی
ڤیەننا و پۆزەتیفیزمی لۆژیكی «كۆمەڵگە»
بۆ منونە وای لێدێت ،كە بوونێكی نەبێت
بەنسبەت عەقڵی پۆزەتیڤیزمەوە ،چونكە ئێمە
نە دەبیستین و بەرهەستی شتێك ناكەین ناوی
«كۆمەڵگە» بێت ،ئێمە بێجگە لە «تاكەكان»
هیچی دی نابینین ،تاكەكانیش لەخۆیاندا
ب��وون��ەوەری ت��اك و س��ەرب��ەخ��ۆن ،بەتەنها
ئەمە واقیعی بەرهەستە ،بەاڵم كۆمەڵگە یان
سستمی كۆمەاڵیەتی ئەوا تەنها وەهمە)29( .
ئەم حوكمەش بەسەر هەموو میتافیزیكادا
جێبەجێنابێت .ئەوەش لەبەرئەوەی هەندێك
مەسەلە هەن ،یان گریامنەی میتافیزیكی هەن
بەسودن بۆ زانست ،هەموو میتافیزیكا ساختە
نییە .پۆپەر پێیوایە فەلسەفە بریتی نییە لە
شیكاركردنی ماناكان ،هەروەها هەوڵێك نییە
بۆ رونكردنەوەو رشۆڤەكردنی ،فەلسەفە چەند
وەزیفەیەكی جۆراوجۆری هەیە .گومانیشی
تێدا نییە ،هەندێك مەسەلەی میتافیزیكی بێ
مانایە ،هەندێك چەمكیش بە دەستەواژەگەلێك
دادەنرێن كە بەتاڵن لەمانا

وەزیفەی زمان الی كارناب:

كارناب ( )30پێیوایە زمان دوو وەزیفەی
ه��ەی��ە :ی��ان ئ��ەوەت��ا گ��وزارش��ت ل��ە شتێكی
واقیعی دەكات ،یان ئەوەتا تەنها گوزارشنت
لە ئ��ارەزوەك��ان و هەستە سۆزدارییەكان.
فەلسەفەی تەقلیدی ئەم دوو وەزیفەیەی
ت���ێ���ك���ەاڵوك���ردوە ،ئ��ەگ��ەری��ش وت��ەك��ان��ی
فەیلەسوفەكان گوزارشت بن لە ئ��ارەزو و
هەست و سۆزە تایبەتەكانیان ،ئەوا –بەپێی
رای كارناب -هیچ مانایەك ناگەیەنێت)31(.
ئەو رەتی میتافیزیكا دەكاتەوە ،چونكە الی
ئەو « :جیهانە مومكینەكان بریتیین لە جیهانە
دەرككراوەكان ،بەفراوانرتین مانای وشەكە
كە دەكرێت وەسفبكرێت ،بێكەوتنە ناو
دژیەكیەكی لۆژیكیەوە» ( )32كارناب جەخت
لە رای ماخ دەكاتەوە لەوەدا كە «پێویست
ناكات زانست بگەڕێت بەدوای جیهانگەلێكی
میتافیزیكی نادیاردا ،كە بەرپرسیار دەبێت
لە رووداوگەلێكی دیاریكراو ،بەڵكو تەنها
پێویستە وەسفی ئەو روداوانە بكات لە سنوری
یاساكاندا»)33(.
ئ��ەم بیرۆكەیەی كارناب گ��وزارش��ت لە
رای هەموو چەمسەرەكانی پۆزەتیفیزمی
هاوچەرخ دەكات ،ئەوان پشت دەبەسنت بە
گوتە زمانییەكان ،هەموو شتێك پێویستە بە
ئەزمون بسەملێرنێت ،ئەگەریش نەسەملا بوونی
هەیەو لەرێگەی هەستەكانەوە نارساوە ،ئەوا
« وشەیەكی بێامنایە» ..یان هەر گوتەیەك
دەبێت لەواقیعی هەستپێكراودا بەرامبەرێكی
هەبێت ،بێجگە لەمە نە بە راست و نە بە
هەڵە وەسفناكرێت ..بەڵكو بەو وشەیەی كە «
مانای نییە» ئەم بیرۆكەیەش بە جەوهەری را
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ دادەنرێت.
ئ���ەو م��ەس��ەالن��ەی ك��ە ف��ەل��س��ەف��ەی

ئەم بیرۆكەیەی
كارناب گوزارشت
لە رای هەموو
چەمسەرەكانی
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ
دەكات ،ئەوان پشت
دەبەستن بە گوتە
زمانییەكان ،هەموو
شتێك پێویستە بە
ئەزمون بسەلمێنرێت،
ئەگەریش نەسەلما
بوونی هەیەو لەرێگەی
هەستەكانەوە ناسراوە،
ئەوا « وشەیەكی
بێمانایە»
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نا بەس دەمێنێتەوە ،ئەو سەرەڕای ئەمەش
گەورەترین زیان بە فیكری فەلسەفی و
فیكری رەخنەیی دەگەیەنێت» )37
ماركیوز رەتی میتۆدی پۆزەتیفیزمی
هاوچەرخ دەك��ات��ەوە ،چونكە القرتێ بە
«چەمكەكان» دەك��ات و سوك سەیریان
دەك��ات ،كە دەتوانێت دەرك��ی واقیع و
كەشفی «سرتاكچەرە چەوساندنەوەییەكە»
ب��ك��ات ..و دەب��ێ��ت ب��ی��رۆك��ەی نەرێنی
دیالیكتیكی بخرێتەڕوو ،بۆئەوەی بكرێت

تەقلیدی راهاتووە لەسەر خستانەڕویان-
وەك مەسەلەكانی میتافیزیكا -ئ��ەو بە
مەسەلەگەلێكی ن��ا راس��ت��ی (وەه��م��ی)
ی��ان دادەن���ێ���ت ....ه��ەوڵ��ی دۆزی��ن��ەوەی
چارەسەریش بۆ ئەو مەسەالنە تەنها بریتییە
لە «بەفیرۆدانی كات))34( .
پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی ل��ۆژی��ك��ی خ���ۆی وا
دەبینێـت زانستییە ،ئەو زانستییە ،چونكە
ئ���ەوەی یەكەمجار بایەخی پ��ێ��دەدات
شیكاركردنی مەسەلەكانی زانستەكانە ،لەم
شیكارەشەوە پەی بەكۆمەڵە دەرئەنجامێكی
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی رووب���دات ..شێوازو
مەترسیدار ب��ردوە ،هەروەها زانستیشە،
میتۆدی پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ ،كە پشت
چونكە لەبەكارهێنانی هێامكاندا هاوشێوەی
بە شیكاركردنی زمان دەبەستێت ،وا لەزمان
زاناكان رەچاوی وردبینی دەكەن « .ئێمە
نامانەوێت فەلسەفە لەزانست نزیك دەكات ،كە واز لەوە بێنێت ،كە رەخنەگرانە
بكەینەوە ،بەو مانایەی كە فەیلەسوفەكان بێت)38( .
ئەو تەنگوچەڵەمەیش كە (شیكاركردنی
تێوەدەگلێنێت بە بایەخدان بە شتانێكی
زانستی ،كە پەیوەندی بەوانەوە نییە ،بەڵكو زمان تێیدەكەوێت) :ئەوەیە یان دەبێت
ئێمە دەمانەوێت بەچەند مانایەكی تر لێك ئەزمونگەرییەكی تەواوبێت ،هیچ شتێك
نزیك بكرێنەوە ،یەكەمیان پابەندبوون قەبووڵنەكات ،جگە مەسەلە شیكاریەكانی
بەوردییەكی زۆرەوە لەبەكارهێنانی گوتەو زم����ان ن��ەب��ێ��ت ،ك���ە ل��ەئ��ەزم��وون��ەوە
دەستەواژەكاندا ،پابەندبوونێك فەیلەسوف سەرچاوەدەگرێت ..لەم حاڵەتەدا ناتوانێت
لەزانا نزیك دەكاتەوە لە وردیی بەكارهێنانی پشت ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەو لێكۆڵینەوەی
دەستەواژە زانستیەكاندا» )35(.
ورد ببەستێت ،كە بنچینەی ئەزموونە،
ی��ان ئ��ام��اژەو ب��ەڵ��گ��ەی خوێندنەوەیی
رەخنەی ماركیوز
قەبووڵبكات ..لەوكاتەشدا ئەوا بنەمایەكی
لە رای پۆزەتیفیزم
نا شیكاریی قەبووڵكردوە ،كە ناكرێت
بەاڵم بەڕاستی مەسەلەكە ئەوەیە،
ل��ە ئ��ەزم��ون��ەوە پوختەبكرێت ،بەمەش
كە پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی بەتەواوی زانستی
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ وای لێدێت ،كە
نییە -بەرای ژمارەیەك لە فەیلەسوفەكان-
دەستبەرداری ئەو ئەزمونگەریە بووە ،كە
ماركیوز دەڵێت ( «:)36شیكاری زمانی
خۆی پێ ناوناوە)39 .
دەیەوێت راست و وردو روونبێت ،و من
م��ارك��ی��ۆز پ��ێ��ی��وای��ە ف��ەل��س��ەف��ەی
نكوڵی ئ��ەوە ناكەم ،هەندێك جار بگاتە
پۆزەتیفیزمی ئەزمونگەری فەلسەفەیەكی
ئەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بە كەموكوڕو
«پۆزەتیڤە»و رەتی رەگەزی «نێگەتیڤی»
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دەك��ات��ەوە ،كە دەبێتە ه��ۆی گ��ۆڕان ...
لەبەرئەوە فەلسەفەیەكە هەوڵی ئەوە
دەدات ،ك��ە گۆڕانێكی شۆڕشگێڕی لە
سستمی كۆمەڵگەدا رون���ەدات ،ب��ەڕای
ئەوان پێویستە شوێنپێی جیهانی رسوشتی
هەڵبگرین ،كە هیچ شتێك لە دیاردەكانی
رسوشت ناگۆڕێت ،بەڵكو بە تۆماركردنی
ئ��ەوەی هەیە وازدەهێنێت ،هەروەها
خستنەڕوی شێوازی دیاردەكان و كارەكەی
و هەوڵی دۆزینەوەی یاسایەك ،بۆئەوەی
لەرێگەیەوە بتوانێت رەفتاری ئەم دیاردانە
لەئایندەدا راڤەبكات)40( .
ئ��ۆگ��س��ت ك���ۆن���ت« ل��ەن��اخ��ی��ەوە
بەرگریكاربوو لە سستمی بەرپاو جێگیر،
و دوژم��ن��ی ه��ەر ئ��اراس��ت��ەی��ەك ب��وو ،كە
بیەوێت گۆرشانكاریەكی شۆڕشگێڕی بكات
بەسەریدا ...لەراستیشدا شتێك نییە مایەی
سەرسامی بێت ،لەوەی كە نەزعەی زانستی
وردو نەزعەی پارێزگار لەیەك چوارچێوەدا
كۆببنەوە .ئ���ەوەش ل��ەب��ەرئ��ەوەی هەر
ئاراستەیەكی شۆڕشگێڕی رەسەن هەوڵی
جۆرێك ل��ەدەرچ��وون دەدات لە پێوەرە
وردەكان و لەرێساكان ،و لە پایەندبوونی
ورد بەئەمری واقیع»)41( .
بەڕای ماركیوز لە راب��ردودا دەگمەنە
فەلسەفەیەك بدۆزینەوە ،وەك فەلسەفەی
(كۆنت) كە بەپێداگری و راشكاوانەوە داوای
پاراستنی سستمی بەرپاو ،پارێزگاریكردن لە
بەرژەوەندیە هەبووەكان بكات ،لەدژی
هەر هێرشێكی شۆڕشگێڕی ،كە ئامانجی
گۆڕان بێت.
بەمشێوەیە پۆزەتیفیزم خۆی سەرقاڵكرد
بەوەی ،شێوازی وردو دیسپلین بە مرۆڤ
بناسێنێت ،كە هاوشێوەی شێوازەكانی

socrates
لێكۆڵینەوەی زانستە رسوشتیەكانە ..ئەمەش
ئامانجێكە لەروكەشیدا وا دیارە باش بێت،
لەپێناو دەربازكردنی زانستە مرۆڤییەكان لە
بێسەروبەریەكەی)42( .
ماركیوز دەڵێت « زاراوەی پۆزەتیفیزم،
لەوكاتەوە كە بۆ یەكەم جار قوتابخانەی
(س��ان سیمۆن) 43بەكاریهێنا ئاماژە بۆ
ئەمانە دەك��ات :ئاراستەی فیكر ب��ەرەو
زان��س��ت��ە فیزیاییەكان ب��ەوپ��ێ��ی��ەی ،كە
منونەیەكە بۆ دڵنیایی و دروستی وردیی...
لێرەوە ئەوا پۆزەتیفیزمی لەگەڵ هەموو
میتافیزیكێكدا دژ دەوەستێتەوە ،هەروەها
هەموو مەزهەبێكی بااڵ ،بەوپێیەی جۆرێكی
دواكەوتوو كۆنخوازە لە ریتم و شێوازەكانی
فیكر» )44( .
فەلسەفە ئ��ەوە نییە وەك ئ��ەوەی
«وی��ت��گ��ن��ش��ت��ای��ن» ل��ێ��ی تێگەیشتووە،
ب��ەوەی تەنها پرۆژەیەكە (واز لەهەموو

و جیهانەكەیدا ..و رێگە خۆشكردن بۆ
گۆڕانێك ،كە شایستە ب��ووە بگۆڕێت لە
دیاردەكانی دەوروبەری ،لەپێناو بەدیهاتنی
ئەم ئامانجەدا فەلسەفە دوودڵ نەبووە
ل��ەوەی ،رۆبچێتە ناو بوارە ئاڵۆزەكانەوە،
لەپێناو گوزارشتكردن لێیان و بەكارهێنانی
گوزارشتگەلێك ،كە هەموو مەرجەكانی
روونی جێبەجێ نابن بەسەریدا ،وەك وا
دەردەكەوێت كە بەتاڵ بێت لە مانا.

شتێك دێنێت ،وەك ئ��ەوەی كە هەیە)،
لەكاتێكدا ئ��ەرك��ی مێژویی فەلسەفە
ئەوەیە ،كە واقیعەكان بتەقێنێتەوە ،بەڵكو
وێرانیانبكات ،ئەمەش بریتییە لە ئامانجی
فەلسەفە ،بریتییە لە گۆڕان)45( .
« مەزهەبی پۆزەتیفیزمی ن��وێ ،كە
رەهەندی جۆری فەلسەفەی فەرامۆشكرد،
ی��ان ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە خ��ۆی دی��ت��ەوە ،كە
ن��اچ��ارە ك��ار ل��ە جیهانێكی ئەكادیمیدا
ب��ن��ەم��ای س��اغ��ك��ردن��ەوە ی��ان
بكات و بەشێوەیەكی خۆكردانە خۆی
هەژارخست و ،كۆمەڵە گرفتێكی وەهمی سەملاندن  verificationو میتافیزیكا
بنەمای ساغكردنەوە یان سەملاندن
دروستكرد ،لەبری ئەوەی گرفتە واقیعیەكان
( )47لەالی پۆزەتیفیزمی لۆژیك ئامرازێكە
چارەسەربكات»)46.
فەلسەفە بەدرێژایی چاخەكان ،شتێك بۆ حوكمدان بەسەر مەسەلەكاندا ،یان
ب��ووە م��ەزن�تر ل��ەوەی تەنها (رونییەكی راسرت ئامرازێكە بۆ كەشفكردنی دەستەواژە
زمانەوانیی) بێت -بەپێی ڕای ماركیوز -میتافیزیكییەكان و دەركردنیان لە جیهانی
فەلسەفە بەبەردەوامی كۆششێك بووە فیكر ،ئەمەش بە گرنگرتین بنەماكانی
م��رۆڤ كردویەتی ،لەپێناو ناسینی خۆی دادەن���رێ���ت .ئ��ەم بنەمایەش پشت بە
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تاقیكردنەوەی گریامنەكان یان تیۆرەكان
دەبەستێت لەرێگەی ئەزمونەوە .شلیك
یەكەم كەسێك بوو ئەم بنەمایەی داڕشت
لەچوارچێوەی « بازنەی ڤیەننا» دا (..)48
ئەو پێیوایە ئەوە كارامەییە بڕیار لە راستیی
یان درۆیی مەسەلەكان دەدات« .لۆدفج
ویتگنشتاین»یش پشتیوانی لە بنەمای
ساغكردنەوە (سەملاندن) كرد ..بەرای ئەو
مەسەلەكە مانایەكی نابێت ،تەنها كاتێك
نەبێت كە لەرێگەی ئەزمونكردنییەوە،
ئەگەری جێبەجێبوونی بسەملێرنێت.
راستی مەسەلەكان و درۆی��ی��ان-
الی شلیك -بەوە بڕیاری لێدەدرێت ،كە
بخرێـتە ب��ەردەم كارامەیی راستەوخۆوە
بۆ دڵنیابوون لەوەی ،كە جیهانی دەرەكی
راستی ئەوە دەسەملێنێت كە مەسەلەكە
دەیڵێت یان نا.
وەك ب��اس�مان��ك��رد ،پۆزەتیڤیزمی
ernst mach
ه��اوچ��ەرخ مەسەلە فەلسەفییەكان بە
یان درۆ وەسفبكرێن .ئ��ەوان لەراستیدا
ئەویش تیۆرێكی فەلسەفییە»)50( .
مەسەلەگەلێكی (میتافیزیكی) دادەنێن،
بنەمای ساغكردنەوە (سەملاندن)و هەتا رەتی « زانستی دەرونناسی تێڕامانی
نا زانستی ،بەڵكو رەت��ی هەر تێڕامانێكی
زانستە پێوەرییەكان:
و هەموو دەس��ت��ەواژەك��ان��ی فەلسەفەی
فەلسەفی دەكاتەوە لەسەر بنچینەی ئەوەی
ل��ەب��واری بنەمای ساغكردنەوە یان كالسیكی و مەسەلەكانی دەك��ەن��ەوە،
كە مانای نییە .دەبینین ئەم بنەمایە ،هەروەها
سەملاندندا ،پۆزەتیفیزمە لۆژیكییەكان ئ��ەوان��ە جۆرێكن ل��ەو م��ەس��ەالن��ەی كە
لەهەمان ئەو گرفتەدا كە لەدژی وەستانەوە
بەسەریدا جێبەجێدەبێت  ،چونكە « بنەمای پێیانوایە مەسەلەكانی بیركاری و لۆژیك مەحاڵە (لێكۆڵینەوە) لە راستی و درۆییان
ساغكردنەوە ،یان سەملاندن» ئەویش بۆ هێامیین ،ئەوان قەبووڵدەكەن ،و زانستە بكرێت ،واتە دەستەواژەگەلێكی بەتاڵن
ئەزمونیی و لێوردبوونەوەییەكانیش
لەمانا ،پاشانیش تاكە زمانێكی زاراوەیی كە
خۆی بنەمایەكی فەلسەفیە ..ئەوان رەتی
لەسەری رەزام��ەن��دن ،ب��ەاڵم ئایا بەهای
ناوەڕۆك و مانای هەبێت بریتییە لە زمانی
فەلسەفە دەكەنەوە ،چونكە ملكەچ نابێت
زانستە پێوەریەكان چییە وەك ئەخالق و
فیزیا» )51( .
بۆ كارامەیی یان ئەزموون .برتراند رسڵ
ئیستاتیكا؟
بەمشێوەیە ئەحكامە ئەخالقی و
( « :)49هەڵوێستی پۆزەتیفیزمی روبەروی
پۆزەتیفیزمە لۆژیكیەكان پێیانوایە
ئیستاتیكییەكان هیچ نین ،جگە لەحەزو
ئاستەنگێكی دەكاتەوە ،ئەویش رەتكردنەوەی
ناكرێت پۆلێنی زانستە پێوەریەكان بكرێت،
هەستەكان ،پاشانیش ئەمانە ئەحكامگەلێكن
هەموو تێڕامانێكی فەلسەفیە بەوپێیەی
هێامیین،
یان
وێنەیی
زانستێكی
�ەوەی
�
ب
پ��ەی��وەس��ت��دەب��ن ب��ە ب��ی��رۆك��ەك��ان��ەوەو
پوچ و بەتاڵە .سەرچاوەی ئەم ئاستەنگەش
نییە-
رسوشتیەكانیش
زانستە
وەك
هەروەها
لەهەمانکاتدا رێژەیین.
ئەوەیە ،كە تیۆری شیاوێتی سەملاندن بۆ خۆی
فیزیا و كیمیا -هەروەها ناكرێت بەڕاست،
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دەكرێت نەرێنییەكان لە هەڵوێستی
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ لەبەرامبەر زانستە
پێوەرییەكان لەمانەی خوارەوەدا كۆبكەینەوە:
 .1پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ لەروانگەیەكی
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەوە ،چ���ارەس���ەری مەسەلە
ئەخالقییەكان ناكات ،بەڵكو بەشیكاركردنی
لۆژیكی كە لەسەر زمان بەرپایە ،كاردەكات.
.2زان��س��ت��ی ئەخالقناسی -بەگشتی-
بڕیاردەدا كە چی پێویستە ببێت ،نەك ئەوەی
كە هەیە ،ئەو بەتاڵە لە ئاماژەی مەعریفی،
یان ئەزمونیی.
 .3هەردوو زانستی ئەخالق و ئیستاتیكا
دوو پێوەرن پەیوەندیان نییە بە واقیعەوەو
زانستیش نین ،لەبەرئەوە ملكەچ نابن بۆ
بنەمای ساغكردنەوە (سەملاندن).
بەڕای پۆزەتیفیزم ئێمە ناتوانین ،بەڵكو
ئەو ئامرازانەمان نییە ،كە وامانلێدەكەن
تێڕوانینی ئەم كەسە ،یان ئەوە بسەملێنین
ئایا راستە یان نا .ئەو بیرۆكەیەك دەخاتەڕوو
پشتی پێ دەبەستێت ،ئەوی تر بیرۆكەیەكی تر
دەخاتەڕوو پشتی پێ دەبەستێت ،ئەمەش الی
هەردوكیان مەسەلەی بڕوابوونە نەك زانست،
لەكۆتاییشدا مەسەلەیەكی فەردییە()52
پۆزەتیفیزمی لۆژیكیش متامنە بە منونەی
ئەم ج��ۆرە راوبۆچوونە فەردییانە ناكات،
بەڵكو ڕاستیی الی ئەو پشت بە سەملاندن،
یان دڵنیابوونەوە دەبەستێت لەوەی مەسەلە
خراوە ڕووەكان ،یان دەبێت پێكهاتەیی بێت
یان شیكاریی ..مەسەلەكانی جوانناسی و
ئەخالق ،نە لە ئەمەن و نە لەئەوەش ،بۆیە
قسەیەكی بێ مانایە.

كۆتایی
 .1سەرەڕای ئەوەی پۆزەتیفیزم بەهەموو
شێوەكانییەوە هەڵوێستێكی رەتكەرەوەی
گرتووە لە میتافیزیكاو ،هەموو مەسەلە
فەلسەفیەكانی وا داناوە ،كە گوتەگەلێكی بێ
مانان ،پێویستە لە بیری مرۆیی دەربكرێن،
ب��ەاڵم خ��ۆی بۆتە بەشێك ل��ە فەلسەفە،
ئەوەش لەرێگەی رەخنەلێگرتن و چوونە ناو
بابەتەكانییەوە ،لەبەرئەوەی كە « بنەمای
سەملاندن» یان ساغكردنەوەی داهێناوە،
ئەوەش بنەمایەكی فەلسەفییەو ملكەچە بۆ
شیكاری لۆژیكی.
 .2پۆزەتیفیزم رەت��ی ه��ەم��وو شتێك
دەك��ات��ەوە ،كە نەبیرناو بێت راستەوخۆو
ب��ە قسەیەكی ب��ێ م��ان��ای دادەن��ێ��ت نەك
زاس��ت .لەزانستدا كۆمەڵێك گریامنە هەیە
پێیاندەوترێت « گریامنە میتافیزیكیەكان»،
وەك گ��ری�مان��ەی ئ���ەت���ۆم ..ه��ت��د .ئ��ەوە
گریامنەیەكی نائەزموونی راستەوخۆیە ،بەاڵم
دەرئەنجامگەلێكی زانستی دەبەخشێت،
س���ەرەڕای ئ���ەوەش كۆمەڵە بونەوەرێكی
نەبیرناون و ناكرێت ببیرنێن ..هەڵوێستی
پۆزەتیفیزمیش ل��ەم گریامنانە نەرێنییەو
لەشكۆی زانست كەم دەكاتەوە ،لەكاتێكدا
بانگەشە بۆ زانستیەتی ئەزمونگەریی دەكات.
 .3پۆزەتیفیزمی فەلسەفی وەزیفەی
شیكاری لۆژیكی دەبەخشێتە زمان :فەلسەفە
بەرسوشتی خۆی فیرتیی و رسكاوە لە مرۆڤدا
ه��ەر لەوكاتەی م��رۆڤ دەرك��ی بەجیهانی
دەرەكی كردوە ،هەتا ئەو كاتەی لەسەردەستی
یۆنانەكان فۆرمەلەبوو و سستامتیزەو رێكخرا..
فەلسەفەش بەم مانایە (رەخنەییە) ئامرازێكە
ب��ۆ تێگەیشتنی م���رۆڤ ی��ان راڤ��ەك��ردن��ی
جیهانەكەی و كۆمەڵگەكەی ..لەكاتێكدا

پۆزەتیفیزمی
لۆژیكیش متمانە بە
نمونەی ئەم جۆرە
راوبۆچوونە فەردییانە
ناكات ،بەڵكو
ڕاستیی الی ئەو
پشت بە سەلماندن،
یان دڵنیابوونەوە
دەبەستێت لەوەی
مەسەلە خراوە
ڕووەكان ،یان دەبێت
پێكهاتەیی بێت یان
شیكاریی
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پۆزەتیفیزم ویستی بیكاتە زانستێك
وەك زانستی رسوشتی كە لێكۆڵینەوەی
دیاردەكان بكات ل��ەدوورەوە ،بێ ئەوەی
كاری تێبكات یان بیگۆڕێت ..فەلسەفەش
ئامرازێكی رەخنەگرانە ئامانجی تێگەیشنت و
گۆڕینی رەوشی خراپی مرۆڤە.
س������ەرەڕای ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ن��ەرێ��ن��ی
پۆزەتیفیزم لەفەلسەفە ،بەاڵم سودی بە
فەلسەفە گەیاندوەو لەكۆمەڵێك شێواندن لە
گوتەكان و زاراوەكاندا دەربازیكردوە ،بۆیە
پۆزەتیفیزم لەم الیەنەوە هەڵوێستی ئەرێنی
هەبووە ..لەرێگەی جەختكردنی پۆزەتیفیزم
لە شیكاركردنی زمان سودی بە فەلسەفە
گەیاندوە ،وای لێكردوە خۆی لە زۆرێ:
لەئاڵۆزیەكان البدات ،بەاڵم ئەركی فەلسەفە
لە شیكاركردنی زماندا كورتنابێتەوە؟.

پوختەی باسەكە

بیرۆكەی باسەكە گەڕانە دەرب��ارەی
هەڵوێستی پۆزەتیفیزم لە فەلسەفە بەگشتی
و میتافیزیكا بەتایبەتی .دوو هەڵوێستیش
بەرامبەر فەلسەفە هەیە (الیەنی نەرێنی)،
كە رای پۆزەتیفیزمی تەقلیدی و هاوچەرخە
یەكەمیان ،پێیوایە زانستە رسوشتییەكان
دەتوانێت چارەسەری ئەو گرفتانە بكات،
كە دێنە پێش م��رۆڤ بێ پێویست بوون
بە فەلسەفە ،دووەم��ی��ش پۆزەتیفیزمی
هاوچەرخە ،كە پێیوایە فەلسەفە» قسەیەكی
بێ مانایە» بۆ ئەمەش پشت بە شیكاری
لۆژیكی دەبەستێت بۆ زمان بە پشت بەسنت
بە بنەمای سەملاندن (ساغكردنەوە)و بەاڵم
(الیەنی ئەرێنی) لەبەرامبەر فەلسەفەدا،
ئەوا پێیوایە فەلسەفە وەزیفەیەكی هەیە»
ئەویش عەقاڵندنی واقیع)ە ،چونكە ئامانجی
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كەشفكردنی سرتاكچەری چەوساندنەوەیی
كۆمەڵگەیەو ،فەلسەفەش ئامرازێكە بۆ
گۆڕان و رزگاربوون لە هەموو جۆرەكانی
ستەم ،ئەگەریش ئەبسرتاكتییش بێت.
بیرۆكەی پۆزەتیفیزمی كالسیكیشامن
لەبەرامبەر میتافیزیكادا خستەڕوو ،كە
بەگشتی مەبەست پێی فەلسەفەیەو ئەو
لەسەر بنچینەییەكەی مێژوویی فەلسەفەی
پوچەڵكردۆتەوە :الهوت ،فەلسەفە ،پاشان
زانست ..زانستیش وەك (كۆتایی مێژوو)
دەمێنێتەوە -ئەگەر گوزارشتەكە دروستبێت-
زانست دەتوانێت وەاڵم��ی پرسیارەكامنان
بداتەوە .خاوەنی ئەم بیرۆكەیەش ئۆجست
كۆنت-ە.
ب���ەاڵم پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی ه��اوچ��ەرخ
لەرەتكردنەوەیدا بۆ میتافیزیكا پشت بە
شیكاری زمانەوانی دەبەستێت (بنەمانی
سەملاند) و ،الی ئەو هەر دەستەواژەیەك
شیكاری (بیركاری) و (ئەزموونیی) نەبێت
ئەوا مەسەلەگەلێكن « مانایان نییە».
ه���ەروەه���ا رەخ��ن��ەی م��ارك��ی��وزم��ان
س��ەب��ارەت ب��ە پۆزەتیفیزم رون��ك��ردەوە،
بەشێوە جیاوازەكانی كە رەوشی هەنوكەیی
قەبووڵدەكات وەك ئ��ەوەی هەیە .ئەو
لەدژی فەلسەفە دەوەستێتەوە ،فەلسەفەش
بەرسوشتی خۆی رسوشتیەو رەتی واقیعی
خ��راپ دەك��ات��ەوە ..و پێویستە لەسەر
فەلسەفە الس��ای��ی زان��س��ت و یاساكانی
ن��ەك��ات��ەوە ..ئ��ەو خ���اوەن ئاراستەیەكی
شۆڕشگێڕیە ..فەلسەفەش شتێكی مەزنرتە
لەوەی تەنها (رونكردنەوەیەكی زمانەوانی)
ب��ێ��ت ..ئ��ەو خ��ۆی دەه��اوێ��ت��ە ن��او ب��وارە
ئاڵۆزەكانی ژیانی مرۆڤەوە و كەشفكردنی
لەپێناو گۆڕینی لەبەرژەوەندی مرۆڤ.
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پەراوێزو سەرچاوەكان

.1الوضعية املعارصة  :تسمى أيضاً الوضعية املحدثة
 ،أو الوضعية التجريبية ،أو الوضعية املنطقية
 .٢ .أوجست آون��ت  ، ) ١٧٩٨- ١٨٥٨ ( :عامل
إجتامع فرنيس  ،مؤسس الفلسفة الوضعية  .ويعده
االروبيون مؤسس علم االجتامع الغريب  .مؤلفه
األساس « :دروس يف الفلسفة الوضعية»..
 .٣املوسوعة الفلسفية العربية  :رئيس التحرير ،
معن زيادة  ،م ، ٢ط ، ١معهد االمناء العريب  ،بريوت
 ، ١٩٨٨ ،ص ٤ . ١٥٥٦
 .4توفيق الطويل  :أسس الفلسفة  ،ط ، ٤دار
النهضة العربية  ،القاهرة  ، ١٩٦٤ ،ص.٢٧٤
 .٥دايفد هيوم  ، ) ١٧١١- ١٧٧٦ ( :فيلسوف
إنجليزي  ،يدعو إىل التجريبية .أهم مؤلفاته  :رسالة
يف الطبيعة البرشية.
 .٦توفيق الطويل  :أسس الفلسفة ،ص. ٢٧٩
 .٧أرنست م��اخ  ، )١٨٣٨- ١٩١٦( :فيلسوف
وعامل طبيعة منساوي  ،من مؤسيس (مذهب نقد
التجريبية) أهم مؤلفاته  :تحليل االحاسيس واملعرفة
والخطأ
 .٨ .املوسوعة الفلسفية العربية  ،معن زيادة  ،م٢
،ط ،٢ص.١٥٥٣
 .٩املرجع نفسه  ،ص .١٥٥٤
 .١٠برتراند رسڵ  :حكمة الغرب – الفلسفة الحديثة
واملعارصة  ،ترجمة فؤاد زآري��ا ،املجلس الوطني
للثقافة والفنون ،الكويت  ،جـ ، ٢سنة، ٢٠٠٩
ص.٢٥٧
 .١١املرجع نفسه  ،ص . ٢٥٨
 .١٢لودفج فيتجنشتاين ، ) ١٨٨٩ – ١٩٥١ ( :مفكر
وعامل منطق منساوي  .آان له تأثريا ً آبريا ً عىل الفلسفة
الوضعية املنطقية  .أهم مؤلفاته «رسالة منطقية
فلسفية»« ،وأبحاث فلسفية« .
 .١٣موريس شليك  ، ) ١٨٨٢ – ١٩٣٦ ( :فيلسوف
وعامل طبيعة منساوي  ،مؤسس الوضعية املنطقية
من خالل ( حلقة فينا )  .أهم مؤلفاته « :النظرية
العامة يف املعرفة « »،والوضعية والواقعية  ،وقضايا
االطيقا .
 .١٤القضايا التحليلية والرتايبية  :وهي القضايا
الحقيقية عند ا لوضعية املنطقية  .فالقضايا
التحليلية هي قضايا أولية ( قبلية ) سابقة عىل
التجربة،اقولنا  :الكل أآبر من الجزء  ،اليشء هو هو

وليس شيئاً آخر  .هذه القضايا تسمى بالبديهيات ،
لذلك ال ميكن نقضها  ..فالرياضيات  ١+١= ٢هي
قضية تحليلية صادقة وتحصيل حاصل ،وأنها يقينيية
صادقة  ..فقضايا الرياضيات يقينيية  ،عىل الرغم من
أنها ال تنبىء مجلة آلية االداب  /العدد  ٩٧د .حنان
عيل عواضة  ٤٩١بجديد .اما القضايا الرتآيبية  ,فهي
قضايا العلوم الطبيعية والتي تنبيء بجديد ,مبعنى
أن هذه القضايا تحتمل الصدق والكذب  ،ويعتمد
صدقها عىل مدى تطابقها مع الواقع الخارجي
التجريبي  .وقضاياها ( بعدية ) يتم الحصول عليها
بعد التجربة  .وغري هذين النوعني من القضايا يعد
يف رأيهم آالم ال معنى له.
 .١٥عاطف أحمد  :نقد العقل الوضعي ( دراسة
يف األزمة املنهجية لفكر زآي نجيب محمود )  ،دار
الطليعة  ،ط ، ١بريوت  ،لبنان  ، ١٩٨٠ ،ص.٤٧
 .١٦بوخنسيك  :تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،
ترجمة محمد عبد الكريم الوايف  ،مؤسسة الفرجاين
 ،طرابلس  ،ليبيا  ،ص.١١٢
 .١٧آارل بوبر  ، ) ١٩٠٢ – ١٩٩٤ ( :فيلسوف
ومنطقي  .ولد يف النمسا  ،من أصل بريطاين .اهتم
بالداروينيية والرياضيات  .أهم مؤلفاته «منطق
البحث العلمي»  « ،وعقم املذهب التاريخي».
 .١٨آارل بوبر  :بحثا عن عامل أفضل  ،محارضات
ومقاالت ثالثني عاماً» ،ترجمة أحمد مستجري  ،الهيئة
املرصية العامة  ،ص .٢١٧
 .١٩ثيودور أويزرمان  :تطور الفكر الفلسفي ،
ترجمة سمري آرم  ،ط ،٣دار الطليعة  ،بريوت ١٩٧٤ ،
 ،ص . ١٢٤
 .٢٠ألفريد آير  ، ) ١٩١٠ ( :عامل منطق إنجليزي .
ومن فالسفة الوضعية املنطقية  .أهم مؤلفاته« :
اللغة والحقيقة واملنطق« .
 .٢١عزمي إسالم  :لودفج فيتجنشتاين( نوابغ الفكر
الغريب  ، ) ١٩دار املعارف مبرص  ،القاهرة  ،دون
تاريخ  ،ص .٣٥١
 .٢٢لودفج فيتجنشتاين :رسالة منطقية فلسفية ،
ترجمة عزمي إسالم  ،مكتبة اإلنجلو املرصية ١٩٦٨ ،
 ،ص .١٦٣
 .٢٣فيصل غازي مجهول  :تحليل اللغة ( يف رسالة
فيتجنشتاين املنطقية الفلسفية )  ،دار الكتب
العلمية  ،ط ، ١بريوت  ،لبنان  ، ٢٠٠٩ ،ص.٥١
 .٢٤لودفج فيتجنشتاين :تحقيقات فلسفية  ،ترجمة

عبد الرزاق بنور  ،مرآز دراسات الوحدة العربية ،
ط ، ١بريوت  ،لبنان ، ٢٠٠٧ ،ص.١١٥
 .٢٥عزمي إسالم  :لودفج فيتجنشتاين ،ص.٣٢٢
 .٢٦ .لودفج فيتجنشتاين :تحقيقات فلسفية ،
ص.١٢٧
 .٢٧محمود فهمي زيدان  :يف فلسفة اللغة  ،دار
النهضة العربية  ،بريوت  ،لبنان ٥٦ . ،ص .٢٨ ١٩٨٥ ،
عزمي إسالم  :لودفج فيتجنشتاين :ص .٣٢٢
 .٢٩عاطف أحمد  :نقد العقل الوضعي  ،ص.٧٤
مجلة آلية االداب  /العدد  ٩٧د .حنان عيل عواضة
٤٩٢
 .٣٠رودلف آارناب  ، ) ١٨٩١ – ١٩٧٠ ( :فيلسوف
ومنطقي منساوي  ،وضعي منطقي  .أهم مؤلفاته
 :السنتاطيقا املنطقية للغاية  ،ودراس���ات يف
السيامنطيقا
 .٣١ .بوخنسيك  :تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا
 ،ص ١١٢- ١١٣
 .٣٢ .رودلف آارناب  :األسس الفلسفية للفيزياء ،
ترجمة السيد نفادي  ،ط ، ١دار التنوير للطباعة
والنرش  ،بريوت  ،لبنان  ، ١٩٩٣ ،ص٢٦
 .٣٣ .املصدر نفسه والصفحة
 .٣٤ .بوخنسيك :تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا
 ،ص ١١٣
 .٣٥ .زآي نجيب محمود  :نحو فلسفة علمية ،
مكتبة االنجلو مرصية  ،ط ،٢القاهرة ٨ . ،ص ١٩٨٠،
 .٣٦هربرت مارآيوز ، ) ١٨٩٨ – ١٩٧٩ ( :عامل اجتامع
وفيلسوف أملاين االصل ،أمرييك الجنسية  .اشتهر يف
فلسفته النقدية .أهم مؤلفاته « :العقل والثورة»« ،
اإلنسان ذو البعد الواحد
«  .٣٧ .هربرت مارآيوز  :اإلنسان ذو البعد الواحد
 ،ترجمة جورج طرابييش ،دار اآلداب  ،بريوت  ،ط
 ، ٣ ،١٩٨٨ص١٩٩
 .٣٨ .املصدر نفسه  :ص ٢٠٥
 .٣٩هانز رايشنباخ  :نشأة الفلسفة العلمية  ،ترجمة
فؤاد زآري��ا  ،وزارة الثقافة  ،دار الكتاب العريب
للطباعة والنرش ،ص.٨٧
 .٤٠فؤاد زآريا  :هربرت مارآيوز  ،دار الفكر املعارص
 ،القاهرة ٣١- ٣٢ . ،١٩٧٨ ،ص
 ٤١املرجع نفسه  :ص .٣٢ -٣٣
 .٤٢ .املرجع نفسه ،ص. ٣١
 .٤٣سان سيمون  ،هرني آلود دي ١٧٦٠ – ١٨١٢ ( :

)  ،مفكر فرنيس طوباوي  .أبرز مؤلفاته  « :رسائل
من جنيف إىل املعارصين  « ،وموجز علم اإلنسان .
 .٤٤هربرت مارآيوز  :اإلنسان ذو البعد الواحد ،
ص . ١٩٧
 .٤٥املصدر نفسه  ،ص . ٢٠٦
 .٤٦املصدر نفسه  ،ص. ٢٠٧
 .٤٧مبدأ التحقق  ، verification :من الطرق التي
بواسطتها يتم اختبار صحة النظريات أو الفرضيات
عن طريق التأآد منها بالرجوع إىل التجربة يف الواقع
 ،أي إمكانيية التحقق أو التأآد من ما هو مطروح
من نظريات  .ويعني مبدأ التحقق أن االحكام
العلمية ال يكون لها معنى إال إذا آانت تنتج من
معطيات حسية أو تجارب يف العامل الخارجي الحيس
 .وعىل عكس ذلك فأن « آارل بوبر « جاء مببدأ
« التكذيب «  fasciationsأو الدحض يف مقابل «
التحقق « أو « التأآد «  ،من أجل إثبات صحة مجلة
آلية االداب  /العدد  ٩٧د .حنان عيل عواضة ٤٩٣
الفرضيات والنظريات  .وذلك عن طريق « تكذيبها
« أو دحضها باملعطيات التجريبية  .فاملعرفة العلمية
عند بوبر ال تضم إال الفرضيات أو النظريات التي
تعتمد المتحان التكذيب أو الدحض.
 .٤٨حلقة فينا  ، Vienna circle :نشأت يف فينا
عاصمة ( النمسا )عام  ،١٩٢٨ومن أبرزأعالمها :
موريس شليك  ،ورودلف آارناب  ،وهانز رايخنباخ
وغريهم  .وآانت تهدف إىل  -١ :وضع أساس متني
للعلم  -٢ .إثبات أن املسائل امليتافيزيقية ليست
ذات معنى ( ال هي صادقة وال هي آاذب��ة)-٣.
تحقيق الوضوح وإزالة اللبس والغموض عن ألفاظ
اللغة.
 .٤٩برتراند رسل  ، ) ١٨٧٣ – ١٩٧٠ ( :فيلسوف
إنجليزي  .يرى رضورة أعطاء الفلسفة صبغة
علمية رصفة  ،إذ عىل الفلسفة أن تستقي معايريها
وأحكامها من علوم الطبيعة  ،وان تكف عن أخذها
من الدين أو االخالق .
 .٥٠برتراند رسل  :حكمة الغرب – الفلسفة الحديثة
واملعارصة ،ترجمة فؤاد زآريا ،عامل املعرفة ، ٣٦٥،
وزارة الثقافة  ،الكويت ٢٠٠٩،ص . ٢٥٩
 .٥١بوخنسيك  :تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،
ص .٥٢ .١١٢املوسوعة الفلسفة  :معن زيادة  ،م ٢
 ،ط ، ١ص . ١٥٦٧
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تێڕوانینی جادویی

بۆ زمان

رۆدۆلف كارناب
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هەستێكی ب��ەه��ێ��زم ه��ەی��ە ،یەكێك
ل��ەه��ۆك��ارەك��ان ك��ە وای��ك��ردوە هەندێك لە
فەیلەسوفەكان دژی دانپێدانان بن ،بەوەی
زانست پشت بە زمانی بڕیی دەبەستێت،
ئەوەیە كە پەیوەندی سیكۆلۆژیامن بە وشەكانی
زمانەوە پێش زانستی ب��وون -ئەو وشانەی
كە پێشرت كاتێك مناڵ بووین فێریان بووین-
تەواو جیاوازە لە پەیوەندی سیكۆلۆژیامن بەو
ژمارە ئاڵۆزانەوە ،كە دواجار هاتۆتە ناو زمانی

لەڕاستیشدا تەنها رێكەوتی مێژوویی ،لەرەوتی
پەرەسەندنی رۆشنبیریەكامناندا ،وایكردوە
لە وشەی «شین» مانای رەنگێكی دیاریكراو
بگەیەنێت .لە زمانی ئەڵامنیدا ئەم رەنگە بە
« »bluaگۆدەكرێت ،لەزمانەكانی تریشدا
كۆمەڵە دەنگێكی تر دەبینینەوە ،كە پەیوەسنت
پێیەوە .رسوشتیشە بەنسبەت ئەو منااڵنەشەوە،
كە لە زمانە ئەسڵیەكەیاندا لەسەر رەنگی
«شین» راهاتوون ،پێیانوابێت ئەوە وشەیەكی

فیزیاوە -ئاسانیشە دەرك بەوە بكەین ،كە چۆن
دەكرێت منااڵن لەچەند وشەیەكی دیایكراودا
ئەو بڕوایەیان بۆ دروستبێت ،كە ئەوانە هەڵگری
گۆكراوەین و ،ئەو چۆنایەتیانەی كە ئاماژەیان
پێدەكات .ئ��ارەزوی ئ��ەوەش ناكەم ،كە بێ
ویژدانم بم لەبەرامبەر كۆمەڵێك فەیلەسوفی
دیاریكراودا ،بەاڵم گومانی ئەوەم هەیە ،كە
ئەو فەیلەسوفانە دەكەونە ناو هەمان ئەو
هەاڵنەوە ،كە هەمیشە منااڵن سەبارەت بەوەی
پەیوەستە بە پەرچەكردارەكانیانەوە لەبەرامبەر
وشەكان و هێام زانستیەكاندا تێیدەكەون.
لەو كتێبە بەناوبانگەشدا كە هەریەك لە
س .ك ئۆگدن  C.K.OGDENو ی .أ ریچارد
 I.A. Richardsنوسیویانە بەناونیشانی The
 « Meaning of Meaningمنونەگەلێكی نایاب
دەبینینەوە ،هەندێكیشان تەواو نایابن ،كە
هەردوو نوسەر ناویانلێناوە «جادوی وشە».
بەشێوەیەك هەندێك ك��ەس تێڕوانینێكی
ج��ادوی��ی��ان ه��ەی��ە ب��ۆ زم���ان ،ئ��ەوی��ش ئەو
تێڕوانینەیە كە پێیوایە جۆرێك لەپەیوەندی
هەیە -رسوشتی و پەنهان – لەنێوان كۆمەڵە
وشەیەكی دیاریكراو (بەدڵنیایشەوە ئەو
وشانەن كە تەنها ئاشناو باو دەبن)و ماناكانیاندا.

رسوشتیە ،لەكاتێكدا وشەكانی تر بۆی تەواو
بەهەڵە دادەنرێت یان بەدڵنیاییەوە نامۆیە،
بەاڵم كاتێك زیاتر پێدەگەن ،وایان لێدێت زیاتر
میانڕەوبن و دەڵێن «رەنگە كەسانی تر وشەی
« »blauبەكاردەهێنن ،بەاڵم بەكاریدەهێنن
بۆ مانای شتێك ،كە بەڕاستی شینە» ،بەاڵم
بەنسبەت مناڵی بچووكەوە ئەوا ماڵ ماڵەو،
گوڵ گوڵەو ،جگە لەمە شتێكی تر نییە.
دوای ئ��ەوەش خەڵك فێری ئەوە دەبن،
كە خەڵكی بیانی لە فەرەنسا بە ماڵ دەڵێن
 a maisonئەگەریش پرسیاركرا لەبارەی
هۆكاری ئەوەی وایكردوە بڵێن  maisonلەبری
ماڵ ،ئەوا پێیدەوترێت ئەو نەریتەیە كە وای
لێكردون بە لەفەرەنسا بە ماڵ بڵێن ،maison
فەرەنسیەكان بۆ ماوەی سەدان ساڵ ئەمەیان
دوبارەكردۆتەوەو بەكاریانهێناوە ،پێویستیش
ناكات لەسەر ئەوە سەركۆنە بكرێن ،یان وا
بزانرێت ئەوانە گەمژەن .مناڵیش دواجار ئەم
پاساوە قەبووڵدەكات و ،پێیوایە كە بەڕاستی
خەڵكانی بیانی دابێكی سەیریان هەیەو كەواتە
با وشەی  maisonبەكاربهێنن ،بۆئەوەی بینێن
ل��ەو شتانەی كە لەڕاستیدا ماڵن .وا دی��ارە
زەحمەتیش بێت بەنسبەت زۆرێك لە خەڵكانی

ئێمە لەزمانی ژیانی
رۆژانەی چۆنییەتیدا،
لەسەر وشەكانی
وەك»سارد» و»گەرم»
هاوڕانین ،ئەگەر
یەكێكی ئەسكیمۆ
لە گرینالند گەیشتە
ئەو پەڵەیە ،كە پلەی
گەرمای  50لەسەرە،
ئەوا دەڵێت »:ئەم
رۆژە گەرمە» ،بەاڵم
كەسێكی رەش پێست
كە لەئەفریقا دەگاتە
هەمان ئەو پەڵەیە،
ئەوا دەڵێت « :رۆژێكی
ساردە»
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پێگەیشتوەوە ،ه��ەروەك چۆن بەنسبەت
منااڵنەوە ،لەم ئاراستە لێبوردەیە دەربازبن
و بەرچاوڕوونی بەدەستبێنن ،بەوەی هیچ
پەیوەندیەكی بنچینەیی لەنێوان وشەكەو
ئ��ەو م��ان��ای��ەدا ك��ە دەیگەیەنێت نییە.
بەدڵنیایشەوە هەرگیز هاواری ئەوە ناكەن،
كە وشەكە لە زمانی ئینگلیزیدا راست و
دروستەكەیەو ،وشەكان لەزمانەكانی تردا
هەڵەن ،بەاڵم ئەو تێڕوانینە جادوییە كە
لە مناڵیەوە پەیوەست بووە پێیانەوە بە
شاراوەیی لە بیركردنەوەو زۆرجاریش لە
تێبینییەكانیاندا دەمێنێتەوە.
ئۆگدن و ریچاردز ئەو منونە ئینگلیزیە
دەهێننەوە كە دەڵێتThe Divine led is»:
 »rightly so calخوایی ئەوەیە كە بەڕاستی
لەبارەیەوە دەوترێت» .ئەمەش بەروونی
مانای ئەوە دەگەیەنێت ،كە خوایی خواییە
بەشێوەیەكی راستەقینە ،بۆیە ناونانی بە
خوایی تەواو راست و دروستە .سەرەڕای
ئەوەش رەنگە كەسێك هەستی ئەوەی بۆ
دورستبكەیت لەبارەی شتێكەوە بڵێت كە
ئەوە راستە ،لەكاتێكدا منونەكە هیچ شتێكی
نەوتوە لەبارەی كامە راستی و حەقیقتەتە،
رونیشە كە پوچ و بەتاڵە ،لەگەڵ ئەوەشدا

واقیع» :وانەكانی ئەرستۆ لەفیزیای نوێدا
لە كۆنگرەی جیهانی بۆ زانست ،ئۆملپیاد
 679لە كامربدج ساڵی 1940ی زایینی.
تێیدا نوسەر خەیاڵی ئەوە دەكات ،ئەرستۆ
گەڕابێتەوە بۆ ئەم سەردەمەی ئێستامان و
تێڕوانینی خۆی دەخاتەڕوو ،كە تێڕوانینی
ریزلەریشە ،بڕواموایە تەنها تێڕوانینی
ریزلەرە بۆ زانستی نوێ.
لێوەرگرتنەكە بەردەوام دەبێت:
ئەرستۆ دەستدەكات بەستایشی زۆری
«گومانی تێدا نییە تۆ شانازی بەوەوە
زانستی نوێ ،ئەو بەتەواوی سەرسامە بە
دەستكەوتە مەزنەكانی .دوای ئەوە دەڵێت دەك��ەی��ت ،ك��ە حەقیقەتێكی بابەتیت
سەرەڕای ئەو سەرسامبوونە زۆرە پێی ،بەاڵم دۆزیوەتەوە ،ئەوەش بە رزگاربوون لە« ...
هەندێك تێبینی بچووكی لەسەری هەیە .ئەم من پرسیار لە خوێنەر خۆی دەكەم ،بۆخۆی
تێبینیانەشە كە بۆتە جێگەی بایەخی ئێمە .مەزندەی بكات سەبارەت بەو بڕوایەی
لەالپەڕە  70كتێبەكەی ربزلەردا ،ئەرستۆ ریزلەر كە پێیوایە فیزیاییەكان رزگاریان
بە فیزیاییە كۆبووەوەكان دەڵێت»:ئەگەر بووە لێی .دەبێت ئێمە پێشبینی بەردەوامی
ئەمڕۆ ساردبێت بەنسبەت كەسێكی رەش دەستەواژەكە بكەین ،بەم شێوەیە...»:
پێستەوە ،و گەرم بێت بەنسبەت كەسێكی بە رزگاربوون لەهەردوو وشەی «گەرم»
ئەسكیمۆوە ،ئ��ەوا تۆ ناتوانێت ناكۆكی و»س��ارد» « چونكە فیزیاییەكان رزگاریان
نێوانیان یەكالیی بكەیتەوە ،مەگەر ئەوەی نابێـت لێی ،مەگەر بەتەنها بە مەبەستی
لەسەر تەرمۆمەترەكەی خۆت  50پلەی بەكارهێنانی زمانی بڕیدا لەفیزیا ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا زمانی ژیانی رۆژان��ەی
سەدیت خوێندوەتەوە».
ئەوەی ریزلەر لێرەدا دەیەوێت بیڵێت چۆنییەتی خ��واس�تراو دەب��ێ��ت ،چونكە
ئ��ەوەی��ە ،ئێمە لەزمانی ژیانی رۆژان��ەی لەراستیدا پێویستە ،هەتا بەنسبەت ئەو

هەمیشە خەڵك بەهەڵچوونێكی بەهێزەوە
دووب��ارەی دەكاتەوەو ،پێیانوایە بەڕاستی
لەبارەی جۆرێك لە بەرچاوڕونی تیژ دەكات
لە رسوشتی خوایی.
منونەیەكی تریش هەیە ،كە زیاتر
ئ��اڵ��ۆزەو پەیوەندی هەیە بەتێڕوانینی
جادوییەوە بۆ زمان ،ئەمەش لە كتێبی كۆرت
ریزلر Kurt Riezlerدا دەیبینینەوە» فیزیاو

كەسە فیزیاویەوە كە بەكاریدەهێنێت،
بۆئەوەی وەسفی ئەوە بكات ،كە دەیبینێت،
بەاڵم ریزلەر بەردەوام نابێت لەوتنی ئەوەی
پێشبینیدەكەین ،بەڵكو لە دەستەواژەكەی
بەردەوام دەبێت و دەڵێت ...»:بەرزگاربوون
لەهەردوو رەش پێست و ئەسكیمۆكە».
كاتێكیش بۆ یەكەمجار دەستەواژەكەم
خوێندەوە ،پێموابوو مەبەستی لەمە ئەوەیە
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س��ارد» رێك نەكەوتوون .ریزلەر خەیاڵی
كەسێكی فیزیایی دەكات ،كە پێیاندەڵێت« :
با واز لەم دوو وشەیە بهێنین ،لەبری ئەمە
باس لە پلەی گەرما دەكەین ،هەموومان
هاوڕاین كە پلەی گەرمای ئەمڕۆ  50پلەیە،
ل��ەم كاتەدا دەكرێت ئ��ەم دوان��ە بگەنە
رێكەوتنێك».

چۆنییەتیدا ،لەسەر وشەكانی وەك»سارد»
و»گ����ەرم» ه��اوڕان��ی��ن ،ئ��ەگ��ەر یەكێكی
ئەسكیمۆ لە گرینالند گەیشتە ئەو پەڵەیە،
كە پلەی گەرمای  50لەسەرە ،ئەوا دەڵێت»:
ئەم رۆژە گەرمە» ،ب��ەاڵم كەسێكی رەش
پێست كە لەئەفریقا دەگاتە هەمان ئەو
پەڵەیە ،ئەوا دەڵێت « :رۆژێكی ساردە».
ئەم دوو پیاوەش لەسەر مانای «گەرم» و»

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

كە پێویستی لەسەر كەسی فیزیایی رزگاربێت
لەو شێوازەی كە رەش پێست و ئەسكیمۆكە
ق��س��ەی پ��ێ��دەك��ەن ،ب���ەاڵم مەسەلەكە
بەمشێوەیە نەبوو ،بەڵكو مەبەستی ریزلەر
لەمە قووڵرتبوو .ئەو مەبەستی ئەوەیە،
كە زانستی ن��وێ -لەتێڕوانینی ئ��ەودا-
بەتەواوەی لەمرۆڤ رزگاری بووە ،و هەموو
الیەنە زۆر گرنگەكانی تەواو لەبیركردوەو
ف��ەرام��ۆش��ی��ك��ردون ،ك��ە پ��ەی��وەس�تن بە
كمەعریفەی مرۆییەوە -بە مرۆڤ خۆیەوە.
دەبینین دەنوسێت:
«گومانی تێدا نییە تۆ شانازی بەوەوە ،كە
دەكەیت حەقیقەتی بابەتیت دۆزیوەتەوە،
ئەوەش بەرزگاربوون لەهەریەك لە رەش
پێست و ئەسكیمۆكەو ،من دان بە گرنگی
ئەوەدا دەنێم ،كە بەدەستتهێناوە ،هەروەها
دانبەوەدادەنێم ،كە تۆ نەدەتوانی ئامێرە
سەرسامكەرەكانت دامبەزرێنیت بەبێ
رزگاربوون لە هەریەك لە رەش پێست و
ئەسكیمۆكە نەبێت ،بەاڵم ئەی چی لەبارەی
واقیع و حەقیقەتەوە؟ تۆ هاوشێوەیی
دەكەیت لەنێوان حەقیقەت و یەقیندا،
بەاڵم ئەوەی كە روونە حەقیقەت پەیوەستە
ب��ە ب��وون��ەوە ،ی��ان بڵێ «ب��ەواق��ی��ع��ەوە».
رەنگە حەقیقەت پلەیەكی بااڵتری هەبێت
لەیەقین ،وەك حەقیقەت لە بیركاریدا،
بەاڵم پەیوەندی بەواقیعەوە زۆر نزمە .ئەی
چی لەبارەی پلەی  50ی گەرمیەكەتەوە؟
لەبەرئەوەی راستگۆیە بەنسبەت هەریەك
لە رەش پێست و ئەسكیمۆكەوە ،ناوی
دەنێیت حەقیقەتی بابەتی ،بەاڵم بەنسبەت
منەوە ،ئەم حەقیقەتی بابەتیەت وا دیارە،

تا ئەوپەڕی رادە الوازبێت .ئەوە شتێك نییە،
جگە لەپەیوەندی پێكەوەبەستنێك لەنێوان
پلەی گ��ەرم��او كشانی جیوەكەتدا ،ئەم
حەقیقەتە هیچ پەیوەندیەكی نییە بە رەش
پێست ،یان ئەسكیمۆوە .ئەوە پەیوەندی
نییە بەهیچ شتێكەوە جگە لە تێبینیكارێكی

تەواویش دڵنیانیم ل��ەوەی مەبەستی
چییە لەم قسەیە ،رەنگە مەبەستی ئەوە
بێت ،كە ئەگەر رەش پێست و ئەسكیمۆكە
تێبگەیشتنایە پ��ل��ەی  50م��ان��ای چی
دەگەیەنێت ،ئەوا پێویست بوو بەهەردوو
زاراوەی «گەرم» و»سارد» بۆیان راڤەبكرایە.

Charles Kay Ogden
ن��ادی��ارەوە نەبێت» .دواج��ار دەنوسێت:
«دەبێت تۆ تەواو دەرك بەوە بكەیت ،كە
گەرماو ساردی  50منرە پەیوەندی بە رەش
پێست یان ئەسكیمۆكەوە هەیە».

هەروەها دەڵێت ئەو سستمەی ملكەچ
دەبێت بۆ تێبینیكردن ،پێویست بەوە
دەك��ات زلبكرێت ،بۆئەوەی ئەو روداوە
فیزیاویانە لەخۆبگرێت ،كە بەسەر هەریەك
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لە رەش پێست و ئەسكیمۆكەدا دێن.
ئ���ەم ق��س��ەی��ەش رون��دەب��ێ��ت��ەوە لە
وەاڵم��دان��ەوەی فیزیاییەكە لەسەر ئەم
تۆمەتە :ئایا هەستكردنەكان بەگەرماو
س��ەرم��ا ،ك��ە ه��ەری��ەك ل��ە رەش پێست
و ئ��ەس��ك��ی��م��ۆك��ە ه��ەس��ت��ی پ��ێ��دەك��ەن
فەرامۆشبكەین؟ « وا دیارە ریزلەر پێیوایە

كە فیزیاییەكە بەشێتكی هاوشێوەی ئەمە
وەاڵم��ی پرسیارەكە دەدات���ەوە « :نەخێر
ئێمە هەستكردنەكان فەرامۆشناكەین ،بەاڵم
هەروەها رەش پێست و ئەسكیمۆكە وەك
دوو بوونەوەری ئەندامی وەسفدەكەین،
كە ئێمە شییاندەكەینەوە ،بەوپێیەی دوو
سستمی فیزیایی فیسیۆلۆژی و فیزیایین.

Ernest Nagel
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ئ��ەوە دەدۆزی���ن���ەوە ك��ە ل��ەن��اوەوەی��ان��دا
رودەدات ،بەمشێوەیەش دەتوانین راڤەی
ئەوە بكەین ،بۆچی ئەزموونی هەستەكان
جیاواز دەبن بەشێوەیەك وامانلێدەكەن
ه��ەم��ان رۆژ ب��ە «گ����ەرم» و «س���ارد»
وەسفبكەین ».الپەڕەكە بەردەوام دەبێت:
«ل��ەب��ەرئ��ەوەی ت��ۆ ب��ە دوو سستم
روبەڕودەبیتەوە ،كە پلەبەندی پلەی گەرما
تێیاندا پێچەوانە دەبێت:
سارد لەسیستمێك و گەرم لە سستمێكی
ت��ردا .لەگەڵ ئەوەشدا ئەم س��اردو گەرمە
بەوشێوەیە نەماونەتەوە .ئەگەر تۆ رەش
پێست و ئەسكیمۆكەت لەسستمەكەدا
بە روداوی فیزیاوی ،یان كیمیاوی ئاڵۆز
شوبهاند ،كە ئەوانە لە خ��ودی خۆیاندا
بونەوەرگەلێك نین ،بەڵكو ئ��ەوان وەك
بەنسبەت تێبینیكەرێكی نادیاریشەوە،
پێكهاتەیەكن لە روداوەك����ان ،دەكرێت
پێناسەیان بكەیت بە پەیوەندیگەلێك
لەنێوان بڕگەلێك ،كە دەك��رێ��ت پێوانە
بكرێن .و من وا هەستناكەم رەش پێست و
ئەسكیمۆكە لەو وەسفەكەتدا ،تا ڕادەیەك
بەشێوەیەكی الواز بنوێنن ،چونكە تۆ
بەرپرسیارێتی دەخەیتە س��ەر ئاڵۆزیە
ه��ەرە گ��ەورەك��ان ،كە دەچنە ناو منونەی
ئەم سستمەوە» ریزلەر لێرەدا ئاماژە بۆ
سستمی مرۆیی دەكات ،بۆ ئەوە ئەندامێتیە
ت��ەواوەت��ی��ەی ،ك��ە ئ��ەگ��ەر ه��ەوڵ�مان��دا
بەشێوەیەكی فیزیایی شیبكەینەوە ،ئەوا
تووشی ئاستەنگێكی بێ سنور دەبینەوە.
ب������ەردەوام دەب��ێ��ت و دەڵ��ێ��ت»:
ن��ەخ��ێ��ر ب���ەرێ���زان ئ��ێ��وە ه��ێ�ماك��ان ب��ەو

شێوەیە رێكدەخەن كە دەتانەوێت ،بەاڵم
لەوەسفكردنی سارد بەوەی كە ساردەو گەرم
بەوەی گەرمە شكستدێنن».
دواجار كە دواهەمین جار نییە ،لێرەدا
گومانێكی س���ادە ل��ە ج���ادوی وش��ەك��ان��دا
دەردەكەوێت! كەسی فیزیایی هێامگەلێكی
دروستكراو رێكدەخات ،كە لە دوو توێكانیدا
هیچ حەقیقەتێك لەبارەی چۆنییەتیەكانەوە
نییە ،ئ��ەوەش لەبەدبەختی بەهۆی ئەوەی

ئینتیامیان بۆ هەمان رەگەزی مرۆیی هەیە،
لەبەرئەوەی تۆش مرۆڤیت ،ئەوا تۆ لەگەڵ
ئەواندا هەمان هەستی هاوبەشتان هەیە.
« ...پرسیاریان لێبكەن ،پرسیار لەخۆتان
بكەن ،پرسیار لە ئازارەكان و خۆشیەكانتان
بكەن ،كاریگەرو كارتێكردنتان .ئەوكات مانای
حەقیقەت دەزانن».
ئ��ەو بڕوایوایە حەقیقەتی راستەقینە
دەكرێت پێیبگەیت ،تەنها كاتێك كە قسە

كە كەسە فیزیاییەكە ،ناتوانێت وەسفی
سارد بكات بەوپێیەی س��اردە ،بەاڵم ئەگەر
هەستپێكردنی راستەقینە بەساردی بۆمان
بگوازرێتەوە ،ئەوا هەموومان هەڵدەلەرزین
و خەیاڵی راستەقینەی ساردی دەكەین ،بەاڵم
ئەگەر وتی«دوێنی كەشوهەوا گ��ەرم بوو
بەشێوەیەكی ترسناك» .ئەوا هەستكردنێكی
راستەقینەمان بە گەرمی پێدەبەخشێت .ئەمە
راڤەی منە بۆئەوەی ،كە ریزلەر دەیڵێت ،بەاڵم
ئەگەر خوێنەر ئارەزویكرد ،راڤەكردنێكی باشرت
پێشكەشبكات با بیكات.
لە بابەتێكی ت��ردا لێدوانێكی گرنگی
ئەرستۆ هەیە ،وەك ئەوەی ریزلەر وێنایكردوە:
« با بگەڕێینەوە بۆ ئەو خاڵەی كە گفتوگۆم
ل��ەب��ارەوە دەك���رد .حەقیقەت بریتییە لە
حەقیقەتی جەوهەر ،تۆش ئەو جەوهەرانە
ناناسیت ،كە لە پشت تەرمۆمرتكەتەوە هەیە
و ئاماژە بۆ پلەی  50دەكەن ،بەاڵم وێكچوو
بۆ هەریەك لە رەش پێست و ئەسكیمۆكە
دەزانیت»..
مەبەستی ری��زل��ەری��ش ب��ۆ ئ��ەوە « كە
تۆ وێكچووی هەریەك لە رەش پێست و
ئەسكیمۆكە دەزانیت» ئەوەیە كە هەردویان

لەبارەری ئازارو خۆشیە زۆرەكامنانەوە دەكەین،
ل��ەب��ارەی گەرمی و س��اردی��ەوە .هەركاتیش
روومانكدرە هێامكانی فیزیاو پلەی گەرما،
ئەوا حەقیقەت دەڕوات و نامێنێت .ئەمەش
بۆچونی ریزلەرە .من تەواوی قەناعەتم هەیە،
كە حوكم و بۆچونی ئەرستۆیی نییە .ئەرستۆ
یەكێك بوو لە مەزنرتین پیاوەكان لە مێژووی
فیكردا .سەبارەت بەزانستیش ،خاوەن شوێن و
پێگەیەكی بەرزبوو لەسەردەمی خۆیدا ،بەڵكو
ئەو بەخۆی تێبینی و تاقیكردنەوەی ئەمربیقی
ئەنجامداوە .ئەگەریش ژیان رێگەی پێبدایەو
بیتوانایە پەرەسەندنی زانست ببینێت لە
سەردەمی خۆیەوە بۆ ئەم سەردەمە ،ئەوا من
دڵنیام ئەوا زۆر پێداگر دەبوو لەسەر شێوازی
زانستی لە بیركردنەوەو قسەكردندا ،بەڵكو
یەكێك دەبوو لە پێشەنگی زانایانی ئەمڕۆ،
پاشانیش من بڕواموایە كە ریزلەر زۆر زوڵم
لەئەرستۆ دەكات ،بەهۆی ئەوەی ئەم ڕایانە
دەداتە پاڵ ئەو.
رەنگە وەك پێموایە ،ریزلەر مەبەستی
لەمە ئەوەیە ،تەنها بڵێت كە نابێت زانست
تەنها پشت بە چەمكە بڕیەكان ببەستێت،
و هەموو ئەو روخسارانە فەرامۆشبكات،

كە خەڵكی بیانی
لە فەرەنسا بە ماڵ
دەڵێن a maison
ئەگەریش پرسیاركرا
لەبارەی هۆكاری
ئەوەی وایكردوە بڵێن
 maisonلەبری ماڵ،
ئەوا پێیدەوترێت
ئەو نەریتەیە كە وای
لێكردون بە لەفەرەنسا
بە ماڵ بڵێن ،maison
فەرەنسیەكان بۆ ماوەی
سەدان ساڵ ئەمەیان
دوبارەكردۆتەوەو
بەكاریانهێناوە
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كە لەرسوشتدا دەردەك���ەون ،كە ناكرێت
بگۆڕێن بۆ داڕشتنێكی ورد لە رێگەی هێام
بیركاریەكانەوە .ئەگەریش ئەمە هەموو
مەبەستەكەی ئ��ەو بێت ،ئ��ەوا ئێمەش
لەگەڵیدا هاوڕا دەبووین .بۆ منونە لەبواری
زانستی جوانناسی و ئیستاتیكادا ،هیچ
گۆڕانێكی گەورە لە پەرەسەندنی چەمكە
بڕیەكاندا روی��ن��ەداوە ،ب��ەاڵم هەمیشە
زەحمەت دەبێت پێشوەخت سەبارەت

لەبارەیانەوە دەنوسێت .زۆرجاریش ئەوە
روودەدات ،بەهۆی مەسەلەی دابەشكردنی
ك��ارەوە لەنێوان زان��ای��ان��دا .بەشێوەیەك
ئەوەی پسپۆڕە لەزانستی زیندەوەرزانیدا
بەشێوەیەكی ت��ەواوەت��ی ك��ارەك��ان��ی لە
تاقیگەدا ئەنجامدەدات .دەبینین لەژێر
مایكرۆسكۆبدا خانەكان دەپشكنێت و،
شیكارە كیمیاییەكانی ئەنجامدەدات،
بەمشێوەیە ،ب��ەاڵم بەنسبەت جیهانێكی

بە بێ كەڵكی هێنانە ن��اوەوەی پێوەری
ژم��ارەی لەم ب��وارەدا بڕیاربدەین ،بەڵكو
پێویستە ئەم كارە بۆ ئەوانە بە جێبهێڵین
كە پێیەوە سەرقاڵن ،ئەگەریش بەشێوەیەكی
بەسود ئامرازێكی باشرتیان بۆ ئەو كارە
دۆزیەوە ،ئەوا دەیهێننە ناوەوە .ئەگەریش
ئێمە زم��امن��ان بەكارهێنا ب��ۆ مەبەستی
ئیستاتیكا -نەك وەك جێباسێكی زانستی
لە زانستی ئیستاتیكادا ،بەڵكو بۆ تەنها بۆ
هێنانەناوەوەی چێژێكی ئیستاتیكی -ئەوا
ئێمە بەدڵنیاییەوە جیاواز نابین لەبارەی
نەشیاوێتی زم��ان��ی ب��ڕی��ەوە .ه���ەروەك
چ��ۆن ئەگەر ئێمە ویستامن گوزارشت
لەهەستنەكامنان بكەین لەبەرامبەر
هاوڕێیەك لە نامەیەك یان هۆنراوەیەكدا،
ئ��ەوا رسوشتیە بۆ ئ��ەوە ،ئێمە زمانێكی
چۆنییەتی بەكاربهێنین ،چونكە پێویستامن
بە كۆمەڵە وشەیەكی باو دەبێت ،بۆئەوەی
بتوانێت ژم��ارەی��ەك لە ماناو ئەندێشەو
خەیاڵ ئامادەباشبكاتەوە.
راستیشە ئێمە زۆرج���ار جیهانێك
دەبینینەوە ،تێیدا چەند الیەنێكی گرنگ
فەرامۆشدەكات ،هەتا لەو دیاردانەی كە

ت��رەوە لە زیندەوەرزانیدا ،ئەوا دەبینین
دێتە دەرەوە بۆ رسوش��ت ،تێبینیدەكات
كە چۆن روەكەكان گەشەدەكەن و ،لەژێر
ك��ام م��ەرج��دا باڵندەكان هێالنەكانیان
بەمشێوەیە بونیاددەنێن ،كەواتە هەریەك
لەو دوو پیاوە بایەخپێدانی خۆیان هەیە،
ب��ەاڵم ئ��ەو مەعریفەیەی كە بەئامرازە
جیاوازەكانیان هەوڵی دۆزینەوەی دەدەن،
بەشێك لەهەموو لەزانست .نابێت وا
گریامنە بكەین ،ئ��ەوی ت��ر ئ��ەو ك��ارەی
دەیكات هیچ سودێكی نییە .ئەگەریش
مەبەستی ریزلەر تەنها ئاگاداركردنەوەمانە
ل��ەوەی كە پێویستە لەسەر زانست وریا
بێت ل��ەوەی شتگەلێكی دیاریكراو هەیە
فەرامۆشنەكرێت ،ئەوا لێرەدا ئێمە هاوڕا
دەبین لەگەڵیدا ،بەاڵم ئەگەر مەبەستی
ئەوەیە كە بڵێت -وەك دیارە -زمانی بڕیی
زانست ،ئ��ەوا بەكردار چۆنییەتیگەلێكی
دیاریكراو فەرامۆشدەكات ،ئەوا من پێموایە
لەمەدا بەتەواوی هەڵەیە.
سەرچاوە:
با رەخنەیەك لێرە دابهێنم ،كە لەالیەن
 رودول��ف كارناب،االسس الفلسفیەئارنست ناجل لە كتێبەكەی ریزلەر گیراوە
دەڵێت »:تیۆرەكانی فیزیا ئەلتەرناتیڤ نین للفیزیاو ،ت:د .السید نفادی ،القاهرە2003،
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لەبارەی خۆرو ئەستێرەكانەوە ،هەروەك
چۆن ئەلتەرناتیڤ نییە لەبارەی چاالكییە فرە
الیەنەكانی شتە مادییە دیاریكراوەكانەوە،
بەاڵم بۆچی بەتەنها لەبەر وتارێك پێشبینی
دڵگەرمیەكی توند ل��ەه��ەر كەسێكەوە
دەكرێت ؟»
وەك دەبینن ،ناجل بەشێوازێكی توندتر
رەخنە لە ریزلەر دەگرێت ،هەتا لەوەش كە
من ویستم بیكەم ،لەوانەشە لەسەر حەق
بێت ،بەاڵم من تەواو لەوە دڵنیانیم ،بەاڵم
ناجل باشرت لە ریزلەر تێدەگات بەوپێیەی
رەخنەگری زمانی فیزیایەو ،بەوپێیەی كە
داوای گواستنەوەی بڕەكانی رەنگەكان دەكات،
كە وێنەیەكی رەنگاورەنگ بەشێوەیەكی
راستەوخۆ لەخۆی دەگرێت ،یان گواستنەوەی
ئەو زانیاریەی كە باس لە بۆنەكان دەكات
لەرێگەی پرژاندنی بۆنەوە ،واتە بەشێوەیەك
بتوانیت بۆنەكان بگوازرێتەوەو هستی
پێبكرێت ،نەك تەنها بەناو هێنانیان .رەنگیشە
ریزلەر -وەك ناجل لێی تێدەگات -مەبەستی
ئەوە بێت ،پێویستە زمان بەم مانا بەهێزە
چۆنییەتیەكان بگوازێتەوە ،واتە ئامادەباشیان
بكات .وا دیارە مەبەستی ئەوەیە كە وشەی
«سارد» لەناوئاخنیدا بەشێوەیەك لەشێوەكان
چۆنییەتی كرداری « بۆ ساردی» هەڵگرتووە.
ئ��ەم ج���ۆرەش لەتێڕوانین بەدڵنیاییەوە
بەمنونەیەك دادەنرێت لەسەر تێڕوانینی
جادویی زمان.

پێشەكیەك لەبارەی كتێبی:

(ستراكچەری
لۆژیكی بۆ
جیهان و
مەسەلە
ساختەكان لە
فەلسەفەدا)ی

رۆدۆڵف كارناب
یوسف تیبس
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«هەموو بەرنامەی ئەزمونگەری بۆ
گێڕانەوەی زمانی تیۆری زانستەكان بۆ
زمانی تێبینیكردن ،شكستخواردو بوو ،بەاڵم
شكستێكی گرنگ بوو»()1

-1تیۆری بونیاد

رۆدڵ��ف كارناب ( )2بیرۆكەكەی
لەپێشەكی چاپی دووەمی كتێبی سرتاكچەردا
چڕدەكاتەوەو دەڵێت» نەزعەی ئەزمونگەری
تەقلیدی لەڕاستیدا جەخت لە بەشداریكردنی
هەستەكاندەكاتەوە ،بەاڵم دەرك بە گرنگی
و بایەخ و تایبەمتەندی شێوازە لۆژیكی
و بیركاریەكان ن��اك��ات ،ب��ەاڵم نەزعەی
عەقڵگەرایی بەئاگاو هۆشیار بوو لەبارەی
ئەم گرنگییەوە ،بەاڵم پێیوابوو كە عەقڵ
ناتوانێت تەنها ئەم شێوانە دەستەبەربكات،
بەڵكو بەشێوەیەكی لەخۆوەیی دەتوانێت
ئەم ناوەڕۆكە بەرهەمبهێنێت ،بەاڵم من
بە كاریگەری گوتلیب فریجە ،كە لە یینا
( )Jeneلەسەر دەستی ئەو خوێندومەو
وەك لۆژیكییەكی بێ هاوتا دانیپێدانەنرا،
تەنها دوای م��ردن��ی نەبێت ،لەمیانەی
لێكۆڵینەوەشمدا بۆ كارەكانی برتراند راسڵ،
گەیشتمە بایەخی بنچینەیی بیركاری لە
پێكهێنانی پێودانی مەعریفە لەالیەك و،
تایبەمتەندیە وێنەیی و لۆژیكیە پەتیەكەی
لەالیەكی ت��رەوە .ئەم دیدەش بنچینەیەك
پێكدەهێنێت بۆ كتێبەكەم .كە ئەو دیدە
دوات��رو لەرێگەی مشتومڕەكانەوە لەگەڵ
مۆریتز شلیك لە بازنەی ڤیەنناو ،لەژێر
كاریگەری بیرۆكەكانی لۆدفیگ ویتگنشتایندا
پەرەیسەند ،بۆ ریتمی ئەو بیركردنەویە،
كە بە «بازنەی ڤیەننا» ناونرا .زۆرجار ئەم
ئاراستەیە ناودەنرێت « ئەزمونگەریی
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لۆژیكی» ( )3یان ( پۆزەتیفیزمی لۆژیكی)
بۆ نیشانەدان بەهەردوو پێكهاتەكە پێكەوە».
مەبەستی كارناب لە گوتەی كتێبەكەم كتێبی
«سرتاكچەری لۆژیكی بۆ جیهان» ە ،كە لەدوو
مەسەلەدا پوختدەبێتەوە :یەكەم بریتییە
لە پاساودانی مەعریفەی زانستی لەرێگەی
سەرلەنوێ بونیادنانەوەی عەقاڵنییەوە،
دووەم��ی��ش بریتییە لە داب��ڕك��ردن��ی ،یان
دورخستنەوەی بیۆی میتافیزیكی لە بواری
مەعریفەی راست و دروست .كارناب بۆ ئەم
مەبەستە هیچ ئامرازو میتۆدو مەعریفەیەكی
فەراهەمبووی سەردەمەكەی هەڵنەگرتووە،
بەتایبەتی لۆژیكی و بیركاری و فیزیایی و
دەروونی .ئەمەش دەخوازێت لەخوێنەری
كتێبەكە خۆی ،بە كۆمەڵێك چەمكی مەعریفی
تەیاركردبێت ،وێڕای ئەو سادەیی و رونیی و
پێناساندنە بەراییەی ،كەوا كارناب لەسەرەتای
منایشكردنی ه��ەر بیرۆكەیەكی نوێدا
بەكاریدەهێنێت .ئەگەریش كۆكردنەوەمان
كرد لەنێوان دوو مەسەلەدا دەكرێت ،تا
ڕادەیەكی دوور بەراورد لەنێوان كارەكەی
كانت لە «رەخنەی عەقڵی پەتی» و كارەكەی
كارناب لە «ئاالوفباو» بكەین .مەبەستی
یەكەم لەرەخنەی كانت لە عەقڵی بریتییە لە
توێكردنی وەزیفەكانی بۆ زانینی هۆكارەكانی
هەڵەكان ،یان دژیەكیەكان كە تێیدەكەوێت،
كاتێك كە دەچێتە ب��واری غەیبیاتەوە،
پاشانیش پرسیارە جەوهەریەكەی ئەو بوو:
چۆن میتافیزیكا دەبێتە زانستێكی مومكین؟
بەاڵم مەبەستی یەكەم لە كتێبی (ئاالوفباو)
بریتییە لەشیكاری پرۆسەی مەعریفە بۆ
دیاریكردنی بنەما دروستكەی لەرێگەی
گ��ەڕان��ەوە بۆ خاڵی سەرەتا ،كە خەریكە
هاوشێوەی ئەنجامدانی هەڵپەساردنی
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حوكمە لە میتۆدی دی��اردەگ��ەرای��ی ،ئەم
سەرەتایەش شتێك نییە ،جگە لە لێكچوون.
سەرەرای ئەوەش كە بەدیاردەكەوێت
لە ئەبسرتاكت و فراوانكردن لە هەندەكییەكان
و وردەكاریی و هەندێكجاریش پەنابردن
بۆ هێامكاری بیركاری ،چونكە شێوازی
دان��ان��ی كتێبەكە پ��ەی��ڕەوی میتۆدێكی
بیركاری دەك��ات و پشت بە پێناسەكان و
سەملاندنەكان و منونەكان و دەرئەنجامەكان
دەبەستێت ،بەڵكو كتێبەكەی خۆی شتێك
نییە ،جگە لە منونەیەكی كورتكراوەی
تیۆری سرتاكچەر لەنێوان منونەكانی تردا ،كە
شیاوی پراكتیزەكردنن ،ئەوا ئەم مەسەلەیە
لەخۆگرتنی ئاسان دەبێت ،كاتێك سەیری
پوختەكراوەكان دەك��ەی��ن ،ك��ەوا كارناب
لەكۆتایی هەر بەشێك ،یان دەروازەیەكدا
بەشێوەیەكی روون و ئاسان دەیخاتەڕوو.
رۆدۆڵ���ف ك��ارن��اب ،ل��ەم��ەدا وەك
پۆزەتیفیزمە لۆژیكییەكان و فەیلەسوفە
شیكاریەكان پێیوایە كە شیكاری لۆژیكی
بۆ زم��ان تاكە رێگایەكە بۆ كەشفكردنی
م��ەس��ەل��ە فەلسەفییەكان و پاشانیش
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی��ان ،ب��ەو م��ان��ای��ەی كە
مەسەلە فەلسەفییەكان و زانست لەمانای
دەستەواژەكاندا حەشاردراوە .بەوپێیەش كە
زمانی رسوشتی ئاڵۆزی و ناڕوونی تێدایە،
پێویست دەك��ات پەنا بربێت بۆ زمانی
لۆژیكی و بیركاری .لێرەشەوە دەكرێت
ئەتروحەكە یان پرۆژەكەی كارناب پوخت
بكرێتەوە لە یەكەم :جیاكردنەوەی زانست
و نازانست لەرێگەی پێوەری سەملاندن،
یان ساغكردنەوەی مانا ،یان نیشانەوە بۆ
تێپەڕاندنی میتافیزیكا ،دووەمیش پاساودانی
دروستی مەعریفەی زانستی بەتایبەتی و

مرۆیی بەگشتی ،پاشانیش دامەزراندنی
یەكێتی زانست لەرێگەی یەكێتی زمانەوە.
كارناب هەوڵیدا ئەم پڕۆژەیە جێبەجێبكات،
پاشانیش سەملاندنی دروستی وێنای نەزعەی
پۆزەتیفیزم لە كتێبی سرتاكچەری لۆژیكی
بۆ جیهان ( .)4ئەمە لەكاتێكدا ئەم قۆناغە
كەوا گوزارشتە لە قۆناغی پێگەیشنت لەوێناو
فەلسەفەی كارنابدا بەدڵنیاییەوە قۆناغی
دام��ەزران��دن پێشیكەوتووە ،ك��ە دوات��ر
دەیخەینەڕوو:

أ -نەزعەی ئەزمونگەری كارناب پێش
ئاالوفباو
ئ���ەوپ���ەڕی ئ��ام��ان��ج��ی ئ��ەزم��ون��گ��ەی
لۆژیكی بریتییە لە دانانی « وێنایەكی
زانستی بۆ زانست» بە پشت بەسنت بە
میتۆدێكی فەلسەفی كە السایی زانست
بكاتەوە ،ئەركی رونكردنەوە بێت ،بەڵكو
سیفەتەكانی ئەوی هەبێت ،ئەو شتەی كە
لێیەوە مەعریفیەكی دڵنیایی بەرهەمدێت
و ،كۆمەڵێك لە رۆشنبیران پرۆژەی هاوبەش

bertrand russell

بونیاددەنێن و یەك زمان دروستدەكەن،
بەمەبەستی تێگەیشنت ل��ەب��ارەی بابەتە
مەعریفیەكان بەشێوەیەك بەدوربێت لە
هەڵەو كەوتنە ناو هەڵەوە ،وەك لە مەسەلە
میتافیزیكیەكاندا هەیە .لەم روانگەیەوە
تیۆری سرتاكچەری كارناب ،یان با بڵێین
تیۆری سەرلەنوێ بونیادنانەوە ،منایشی
میتۆدێكی ئەزمونگەری دەكات بۆ پاساودانی
مەعریفە .بەدەستەواژەیەكی وردتر ،كتێبیی
بونیاد ،یان سرتاكچەری كارناب خستنەڕوی
چۆنییەتی بونیادنانی مەعریفەی مرۆییە،
كە سەرچاوەكەی بنچینەیەكی یەقینی و
دڵنیایی و بەرهەستی بێت ،لەهەمانكاتیشدا
دیاریكردنی بونیادی مەعریفە لەرێگەی
دیاریكردنی رەگەزەكانییەوە و پەیوەست
بوونەكانی و پرۆسە رێوشوێنییەكان كە
پێی ئەنجامدەدرێت .پەیوەندیش لەنێوان
بونیادو بونیاگەریدا ،پەیوەندیە لەنێوان
دوو گۆشە نیگادا بۆ سستمی مەعریفە،
ئیدی بەوپێیەی بونیادێكی تێروتەواوە یان
بەوپێیەی بەردەوامیەكی دینامیكی دوو
ئاراستەیە :لە بنچینەوە بۆ ئاستە بااڵكان و
لەوێشەوە بۆ بنچینە.
دەك��رێ��ت پ���رۆژەك���ەی ك��ارن��اب لە
ئیپستمۆلۆژیای ئەرنست ماخ (بونیادگەری)
دا بەرهەستبكەین ،كە مەبەستی شیكاركردنی
رەخنەییە بۆ دروستكردن و پەرەپێدانی
چەمكە زانستیەكان ،ماخ سەرقاڵبوو بە
مەسەلەی دروستی تیۆرە زانستیەكانەوەو،
هەستا بەشیكاركردنی چەمكگەلێكی زانستی
لەشێوەی پێوانەكردن و تێبینیكردن و
یاسای زانستی و رشۆڤەكردن ( ،)5گەیشتە
ئ��ەوەی كە تیۆرە زانستیەكان بریتین لە
كەڵەكەبوونێك لە تێبنییەكان و چەمكەكان،

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

161

یان با بڵێین بریتییە لە گوزارشتكردن لە
پەیوەندیەكانی ب��ەراوردك��ردن و گونجان
(تناظر) لەنێوان دەستەواژەكان ،یان چەمكە
زانستیەكان و تێبینیكردنی هەستییدا ،بەمەش
ماخ چەمكە میتافیزیكیەكانی دورخستەوە
وەك چییەتی و ،شتێك لەخۆیداو ،هۆكاریی
(العلیە)  .چەمكی هۆكارییش بۆ منونە ،لە
تێڕوانینی ماخەوە ،لەرێگەی پەتییكردنی
هەندێك تایبەمتەندیەكانی ئەزمونی
دووب��ارەب��ۆوە س��ەری��ه��ەڵ��داوە ،هەروەها
وێ��ن��اك��ردن��ی ب��ون��ەوەرگ��ەل��ێ��ك ،ی��ان ئەو
پەیوەندیانی كە ئەوەی كە دیارو ئاشكرایە
تێدەپەڕێنییەت(.)6
ه��ەروەك چۆن ئەرنست ماخ بڕوای
بە ئەگەری گێڕانەوەی هەموو روداوێكی
ئاوێتە هەیە ،بۆ پێدراوێكی كۆتایی ،كە
ئەویش ئەو هەستەیە ،كە هاوتا یان هاوڕێك
دەبێت لەگەڵ دەستەواژە سادەكاندا .برتراند
راسڵیش هەمان شت دەڵێت ،كە پێیوایە
واقیع پێكهاتووە لە كۆمەڵە گەردێكی تایبەت
كەوا گەردیلە بچوكرتین پێكهاتەكانییەتی،
ئەمە لەكاتێكدا گەردیلەكان لە دیدی
راسڵدا بریتییە لە بچوكرتین پێكهاتەكانی
زم��ان ،نەك واقیعی مادیی ،ئەمەش ئەو
وێناكردنەیە ك��ە ب��ووە ه��ۆی بیرۆكەی
وێكچواندن ،یان هاوشێوەكردن لەنێوان
بونیادی زمان و بونیادی واقیعدا ،پاشانیش
بیرۆكەی هاوڕێككردن و هاوشێوەییكردن
لەنێوان زمان و جیهاندا ،نەزعەی ئەتۆمیی
راسڵ وا وێنای جیهان دەك��ات ،بەوپێیەی
كە روداوگەلێكی گشتیە (سنوری گشتی)و
پەیوەندیەكان و ،روداوی وجودیی (سنوری
تاكییە) ...هتد(.)7
ئەم بیرۆكەیە ،تا رادەیەك هاوشێوەی
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ئەو پڕۆژەیەی كارنابە ،كە لەالیەك كار
لەسەر داڕش��ت��ن��ەوەی هەموو وتەیەكی
زانستی دەك��ات بەشێوەیەكی وێنەیی،
لەالیەكی تریشەوە شیكاركردنی لۆژیكی
بۆ زمان ،گەیشتە ئەوەی كە نیشانە بریتییە
لەپێوەری جیاكردنەوە لەنێوان زانست
و میتافیزیكادا ،چونكە گۆكراو نابێتە
ببێتە نیشانەیەك ،مەگەر ئەوەی بكرێت
بگێڕرێتەوە بۆ پێدراوگەلێكی ئەزمونیی،
كە شیاوی تێبینیكردن بێت ،ئەگەر نا پووچ
و بەتاڵە ( )8ی��ان هەڵەیە ،ب��ەم پێیەش
وەزیفەی فەلسەفە لەبونیادنانی تیۆرەكان
و پێودانە ئەبسرتاكتەكاندا نەشاراوەتەوە،
بەڵكو لە رەخنەگرتنی زمان و رونكردنەوەی
چەمكەكانی فەلسەفە ،كارناب گەیشتە دوو
جۆر لە دەس��ت��ەواژەی زانستی بەروانین
بۆ دەاللەتەكانیان :یەكەم ،دەستەواژە
شیكارییە پێشینییەكان ،ك��ە راستێتی
لەسەر پەیوەندی شوناس دەوەستێت
لەنێوان ه��ەردووالك��ەی��دا و ،دووەمیش،
دەستەواژە پێكهاتەییە رەهەندیەكان ،كە
راستێتی لەسەر واقیعی ئەزمونی وەستاوە،
پاشانیش دەستەواژەكان نیشانە دەبن،
تەنها كاتێك ئەگەر توانرا لەدەستەواژەكانی
تێبینیكردنەوە وەربگیرێن (دەستەواژە
بنچینەییەكان) وەك (س س��ورە) .بەپێی
ئ��ەم ج��ی��اك��ردن��ەوەی��ەش ك��ارن��اب ئ��ەوە
دەخ��ات��ەڕوو ،كە چ��ۆن فەیلەسوفەكان
سود لەكەموكوڕیەكانی زمانی رسوشتی
وەردەگ����رن ،لەرێگە ئ��ەو قسەیەوە كە
بە مارتن هایدگەر دەڵێت بیگێڕیەرەوە
بۆ شێوازە لۆژیكییە بنچینەییەكەی بۆ
ئەوەی خراپی پێكهاتنەكەی دەربكەوێت،
هەڵەی هایدگەر لەتێڕوانینی كارناب
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لەوەدایە ،لەبەكارهێنانی هەردوو گوتەی
« نەبوون» و «هیچ»ە ،وەك ناو بۆ چەند
بابەتێكی دی��اری��ك�راو .كاتێك هایدگەر
دەڵێت«هیچ شتێك ل���ەردەرەوەدا بوونی
نییە»و بەدەستەواژەیەكی بونگەرایی
پۆزەتیڤ رشۆڤەیدەكات « :نەبوون لە
دەرەوەدا هەیە» دەكەوێتە هەڵەوە،
ل��ەوێ��وە گ��ێ�ڕان��ەوەی ی��ان بەهێامكردنی
دەستەواژە میتافیزیكییەكان بەشێوەیەكی
لۆژیكی هەڵە لۆژیكیەكانی فەلسەفە
دەخاتەڕوو ،كە لەتێڕوانینی كارنابدا بەهۆی
خ �راپ بەكارهێنانی كاری»كەینونە»لە
وەزیفەكەیدا ( ،)10بەمەش كارناب توانی
میتافیزیكا تێپەڕێنێت و دوریبخاتەوە (.)11
لەوەی پێشەوە روندەبێتەوە كارناب
سود لەپێدراوە لۆژیكییە هاوچەرخەكانی
وەردەگ��رێ��ت ،بەتایبەتی ئ��ەوەی هاتووە
لە كتێبی بنەماكانی بیركاری برتراند راسڵ
و وایتهیددا ،بەتایبەتی تیۆری شێوازەكان
و وەسفە دیاریكراوەكان .لەسەرئەوەش
ل��ۆژی��ك داب��ەش��دەك��ات ب��ۆ پ��وخ��ت ،كە
بایەخ بە مەسەلە وێنەییەكان دەكات و،
پراكتیزەیی وەزی��ف��ەك��ەی« شیكاركردنی
چەمكەكان و مەسەلەكانە لەهەموو
لقە ج��ی��اوازەك��ان��ی زان��س��ت»( )12ئیدی
مەسلەكە پەیوەندی بە فیزیاوە هەبوو،
یان دەرونناسی یان زانستە رۆشنبیریەكان،
لەپێناو گەیشنت بە رەگ��ەزە بەراییەكان
كە شیاوی شیكاركردن نین ،كە بریتین
لە دەرككردنە هەستییە راستەوخۆكان،
پاشانیش بەكردارێكی پێچەوانە هەموو
چەمكە فیزیاییەكان بگێڕینەوە بۆ منونە،
بۆ چەمكە دەرونییەكانی تاكەكان ،چونكە
دەك��رێ��ت هەموو پرۆسەیەكی فیزیایی

لەرووی بنەماوە لەرێگەی دەرككردنەكانەوە
بزانرێت( ،)13ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت،
دروستی مەعریفەی زانستی لەسەر دەرككردنە
هەستیەكانی و خ��ودی��ی��ەك��ان��ی تاكەكان
دەوەستێت .لەم رونگەیەوە كارناب پێودانێكی
بونیادیی دادەنێت ()constructional System
كە بریتییە لەدرەختێكی لێپەیداكردنی كە
لەدەرككردنە هەستیەكانەوە ،دەچێت بۆ
چەمكە ئەبسرتاكتەكان بە پشت بەسنت بە
پ��رۆس��ەی داتاشین ،كە پ��رۆس��ەی گێڕانەوە
ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت .ل��ەوێ��ش��ەوە ك��ە ه��ەم��وو
چەمكەكان دەگ��ەڕێ��ن��ەوە ب��ۆ پێدراوێكی
هەستیی ،واتە دەرككردنەكان ،ئەمەش مانایوایە
زانستەكان لەبنچینەدا یەك زانسنت.

ب -ئاالوفباو :بونیادی جیهان یان
سرتاكچەری مەعریفە (:)14

كارناب ئامانجی كتێبی ئاالوفباو لەپێشەكی
چ��اپ��ی دووەم����ی كتێبەكەدا بەمشێوەیە
دیاریدەكات « :مەسەلە سەرەكییەكە پەیوەندی
بە توانای سەرلەنوێ بونیادنانەوەیەكی عەقڵی
بۆ چەمككەكانی هەموو بوارەكانی مەعریفەوە
هەیە ،بەپشت بەسنت ب��ەو چەمكانەی كە
پ��ێ��دراوە ،راستەوخۆەكە دەگەیەنن .لێرەدا
سەرلەنوێ بونیادنانەوەی عەقڵی ،مانای گەڕان
دەگەیەنێت بەدوای پێناسە نوێیدا بۆ چەمكە
كۆنەكان .ئەمەی دواییش زۆرج��ار لەرێگەی
داڕشتنێكی ویستییەوە دەرنەچووە ،بەڵكو لە
پەرەسەندنێكی لەخۆوەیی و نائاگاییانەوە ،كە
رەنگە زیادبكات ،یان كەم بكات .پێویستە پێناسە
نوێیەكان بااڵتربن لەكۆنەكان ،لەرووی روونی و
وردییەوە ،لەسەرو ئەمەشەوە پێویستە لەگەڵ
شێوازێكی پێودانی لە چەمكەكاندا بگونجێت».
كتێبی سرتاكچەری لۆژیكی بۆ جیهان لەو
هەوڵە كەمانەیە بۆ بونیادنانی پێودانێكی لۆژیكی

هاوڕێك بۆ مەعریفەی مرۆیی ( ،)15لەكاتێكدا
ئەمەی دوایی شتێك نییە ،جگە لە وێناگەلێك
بۆ جیهان بەوپێیەی كە كۆمەڵێكە لە بابەت
یان چەمكەكان .لەمبارەیەوە نیشانە بۆ ئەوە
دەكەین كارناب جیاوازی ناكات لەنێوان « بابەت
و چەمكدا» یان « شت»دا ئەو هەمیشە نیشانە
دەكات بۆ ئەوەی لەبارەی بابەتەوە دەدوێت،
بەمانا بەرفراوانەكەی ،وات��ە ،هەموو ئەوەی
لەبارەیەوە مەسەلەیەكە ،یان دەستەواژەیەك
دادەرێ��ژرێ��ت ،ئیدی ئەو پەیوەندی هەبێت
بە شتەكانەوە ،یان تایبەمتەندیەكانەوە ،یان
پەیوەندییە چەمكیەكانەوە یان پەیوەندیە
( )RELATION EXTENSIONی��ان
وەسفەكان یان پڕۆسەكان ،س��ەرەڕای ئەوەی
كە واقیعیە یان غەیرە واقیعیە ،ئەمەش پاڵامن
پێوەدەنێت ،بۆئەوەی بڵێین كە بابەت ،لە
دیدی كارنابدا خودی جیهانە هاوبەرامبەری
هەموو چەمكێكەـ ئەگەرچی گشتی بێت ،یەك
بابەت بایەتی ئەوە ،هەروەك چۆن جیاوازیەكی
لۆژیكی نییە لەنێوان نیشانەی بابەتێكی
دیاریكراو نیشانە بە چەمكێك ،یان بابەتێك
بكات ،یان مەسەلەیەك پێكبهێنێت ،چونكە
جیاوازیەكە لە ئاستی دەرونیدا بوونی هەیە،
یان با بڵێین لە وێناكردنە منایشكردنییەكاندا .ئەم
بەرامبەریەش لەنێوان چەمكەكان و بابەتەكاندا،
الی ك��ارن��اب ل��ەس��ەر تێكەڵكردنی لەنێوان
جۆرەكانی بونەوەرەكان .ئەوەش لەبەرئەوەی
پێناسەكردن ،یان بونیادنانی بابەت بەهەمان
شێوازی بونیادنانی خاسیەتی ،یان پەیوەندی
چەمكی نابێت ،بەڵكو پێناسەكردنی بابەت ،یان
بەوەسفكردنی دیاریكراو دەبێت بەوپێیەی تاكە
بابەتێكە ،كە ئەو خاسیەتە بەدیدەهێنێت ،واتە
شێوازەكە ،یان لەرێگەی خاسیەتێكی هەمەكی،
ی��ان بەكارهێنانی ئەنجامدانی گواستنەوە

كتێبیی بونیاد،
یان ستراكچەری
كارناب خستنەڕوی
چۆنییەتی بونیادنانی
مەعریفەی مرۆییە،
كە سەرچاوەكەی
بنچینەیەكی
یەقینی و دڵنیایی
و بەرهەستی بێت،
لەهەمانكاتیشدا
دیاریكردنی بونیادی
مەعریفە لەرێگەی
دیاریكردنی
رەگەزەكانییەوە
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بۆ ئەنجامی پەیوەندی هاوبەرامبەری،
لەكاتێكدا پێناسەی چەمك دەكرێت ،یان
پەیوەندی چەمكیی ،واتە ئەو شێوازەی كە
خاوەن گۆڕاوێكی رەها یان زیاترە ،لەرێگەی
پێناسەیەكی راش��ك��اوەوە وات��ە لەرێگەی
هاوبەرامبەریی لۆژیكیەوە.
ك��ارن��اب ل��ە پ��ێ��ودان��ی س�تراك��چ��ەری
ئاالوفباودا هەوڵیداوە هەموو چەمكەكان،
یان بابەتە مەعریفیەكان لە پەیوەندیەكی
دوانەییەوە دابتاشێت ،ئەمە لەكاتێكدا
گەیشنت بەو بونیاد ،یان بنچینە یەكەمە،
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پێویستی بە پرۆسەیەكی شیكاركردنی
لۆژیكی هەیە ،واتە شیكاركردنی چەمكێكی
بونیادی ،یان ئەزمونیی بۆ واقیع ،لێرەوە
پێویستە جیاكاری بكرێت لەنێوان سنوری
تێبینیكردن و سنوری تیۆریدا ،پاشانیش
جیاكاریكردن لەنێوان دەستەواژەكانی
تێبینیكردن و دەستەواژەكانی تیۆرییدا ،بەم
پێیەش دەستەواژەكانی تێبینیكردن ،تەنها
سنوری تێبینیكردن دەگرێتەوە لەشێوەی
« میلی كاتژمێرەكە لەسەر پێنجە» ،بەاڵم
دەستەواژە تیۆرییەكان ،ئەوا تەنها سنوری

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
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تیۆریی دەگرنەوە وەك « بارستەی ئەلەكرتۆن
خامۆشە» ،رەنگە ئەوە رووب��دات ،كە ئەم
دوو ج��ۆرە سنورە پێكەوە كۆبكرێنەوە.
بەوەش زمانی تێبینیكردنە دەستەواژەكانی
تێبینیكردن بەكاردەهێنێت ،بەاڵم زمانی
ت��ی��ۆری ئ���ەوا دەس��ت��ەواژەك��ان��ی تیۆریی
بەكاردەهێنێت ،هەردوو زمانەكەش زمانی
زانستی پێكدەهێنن.
ب��ەم��ش��ێ��وەی��ەش ق��س��ەك��ردن لەسەر
واق��ی��ع و پێكهاتەكان دەگ���ۆڕێ���ت بۆ
قسەكردن لەسەر دەستەواژەكان لەبارەی

واقیع ،كە ل��ەرووی رادەی ئەبسرتاكت و
وردیی و رونییەوە جیاوازدەبن ،دەكرێت
دەرك��ی پەیوەندیشبكرێت لەنێوان ئەم
دەس��ت��ەواژان��ەدا ل��ەرێ��گ��ەی گ��ێ�ڕان��ەوەی
چەمكەكان ،یان گۆڕینی دەستەواژەكان كە
پەیوەندیان هەیە بە چەمكەكە خۆیەوە-
بابەتەكە ،-بۆ منوونە وەك ئەتۆم كە بە
رادەیەكی ئەبسرتاكت دادەنرێت دەكرێت
دەس��ت��ەواژەك��ان��ی تایبەت پێیبگۆڕێن بۆ
دەستەواژەگەلێك ،كە بەشێوەیەكی راستەوخۆ
پەیوەندیان بە پێدراوی هەستییەوە هەیە،
واتە گەیشنت بە پێكهاتەكانی چەمكەكە.
ئەم پەیوەندیە گێڕانەوەیی و گۆڕینیانە
گریامنەی رێكخستنێك دەك��ەن لەنێوان
ئاستێكی بااڵو ئاستێكی نزمدا ،كە لە خوارەوە
دەچێت بۆ س���ەرەوە (ئاستی دەرونیی
خودیی) ،بابەتگەلێك شیاوی شیكاركردن
نییە ،بۆ سەرەوە ئاستی فیزیایی و دەرونی و
رۆشنبیری) ،بابەتەكانی شیاوی شیكاركردنن،
چونكە ئاوێتەن یان ئاڵۆزن.
بەگشتی ئ��ەو رێ��س��ا گشتیەی كە
دیاریكراوە بۆ چۆنییەتی گۆڕینی چەمكێك
بۆ یەكێكتی تر بە «رێسای سرتاكچەر» یان
« پێناسەی سرتاكچەری» ناودەبرێت» ،بەاڵم
پشت بەستنی كارناب بە چەمكی هاوتایی
یان یەكسانی یان هاوتایی هەمەكی لەنێوان
(الدوال القضویە) یارمەتیداوە لەسەر دانانی
پێناسەیەكی ورد بۆ گواستنەوە........
ت��ەس��ل��ی��م ب��وون��ی��ش ب���ە ب��وون��ی
ئاستگەلێكی هاوپەیوەست دەخوازێت،
بگەینە ئاستێكی یەكەمی یان پێشوو ،ئیدی
لۆژیكی بێت ،یان زەمەنی یان مەعریفی،
لەرێگەی شیكاركردنەوە ،بەشێوەیەك
ئەم ئاستەی یەكەمینە بنچینەی پێودان

(نسق) پێكدەهێنێت .كە بریتییە لە بنچینە
دەرونییە خودییەكە .ئەم بنچینەیەش كە
كارناب هەڵبژاردوە بۆ پێودانی بونیادیی
«پێشینەیەكی مەعریفی» ه��ەی��ە()20
دەك��رێ��ت ل��ەس��ەر بنچینەگەلێكی تر
پشتیان پێ ببەسرتێت ،ئ��ەوەش جەخت
لەم مەسەلەیە دەكاتەوە ئەوەیە ،كارناب
بانگەشەی ئەوەی نەكردوە كە بنچینەی
دەرون��ی��ی خ��ودی ك��ە بەكاریهێناوە لە
پێودانەكەیدا ،بەباشرتی دادەن��ێ��ت لە
بنەما مومكینەكانی تر لەرووی یەقین یان
دڵنیاییەوە .ئەمەش نیشانەیەكە بۆئەوەی
كتێبی ئاالوفباو هەڵگری « رزگاركردنی
نەزعەی ئەزمونگەرییە» كە پەیوەستە بە
«بنەمای لێبوردەییەوە».
ه��ەم��وو ئاستەكانی س�تراك��چ��ەری،
زانیاریەكانی لە زانستە ئەزمونییەكانەوە
وەردەگرن و ملكەچ دەبن بۆ پێداچوونەوە،
بەمەش دەكرێت ئاالوفباو بە هەوڵێك دابرنێت
بۆ سەرلەنوێ بونیادنانەوەیەكی عەقاڵنی
بۆ چەمكە زانستیەكان كە بنچینەیەكی
دیاردەگەرییان هەیە ،بەراوردكردنیش بۆ
هەر پڕۆسەیەكی لەسەرنوێ بونیادنانەوە،
ئیدی بنچینەكەی هەر شتێك بێت ،لێرەدا
جیای دەكاتەوە لەنێوان تیۆری سرتاكچەرو
پێودانی سرتاكچەردا .
مەبەست لە بونیادنانی تیۆری مەعریفە
بەشێوەیەكی وێنەیی بریتییە لە خستنەڕوی
شیاوێتی چەمكە مەعریفیەكان ،پاشانیش بۆ
تێگەیشنت و ئاگاداركردنەوە لەنێوان كەسە
شارەزاكاندا .ئەم دوو خاسیەتەش :مەبەستم
شیاوێتی بۆ بونیاد (تێگەیشنت)و شیاوێتی بۆ
ئاگاداركردنەوە و سەرلەنوێ بونیادنانەوە ئەم
دووانەن ،كە مۆركی بابەتی بۆ مەعریفەی

چەمكیی پێكدەهێنن .بەدەستەواژەیەكی
تر مۆركی لۆژیكی ،واتە بونیادی وێنەیی بۆ
پەیوەندیەكان لەنێوان بابەتەكاندا ،گەرەنتی
بابەتیەتی مەعریفە دەك��ات .بەم پێیەش
پێویستە هەموو رەگەزێكی ئەزموونی مادیی
لە پێودانی بونیادی دوربخرێتەوە ،هەروەها
لێرەدا ئەو كاریگەریە گەورەیەی وێناكردنی
لۆژیكی راسڵ و وایتهید دەردەكەوێت ،كە
پشت بە تیۆری وەسفە دیاریكراوەكان و
تیۆری چەشنەكان و تیۆری پەیوەندییەكان
دەبەستێت ،ئ��ەوەش لەبەرئەوەی كارناب
تەبەنی «وەسفی دیاریكراوی بونیادگەری
پ��وخ��ت��ی»ك��ردوە ل��ەوەس��ف��ك��ردن��ی��دا بۆ
تایبەمتەندیە بونیادگەریەكانی پەیوەندیەكان:
دەبێت هەموو چەمكەكان بگەڕێرنێنەوە
ب��ۆ پێناسە وێنەییە پوختەكان بەسەر
تایبەمتەندیە بونیادگەریەكاندا دێت ،لەنێوان
چەمكەكان بەبێ گەڕانەوە بۆ ناوەرۆكەكەی.
بەمشێوەیە میتۆدی كارناب پوخت
دەب��ێ��ت��ەوە ل��ە ئ��اڵ��وگ��ۆڕك��ردن��ی وەسفە
دیاریكراوەكاندا بە ناوی بابەتەكان ،ئیدی تاك
بن یان گشتی ،بەمەش نیشانە بونیادگەرییە
پوختەكەیان رون��دەب��ێ��ت��ەوە ،ه��ەروەه��ا
ئینتیامبوونی بۆ بواری بابەتێكی دیاریكراو،
ئەمەی دوایینیش یەكێكە ،لەرووی بنەماوە،
بەنسبەت هەموو چەمكەكانەوە ،ئەمەش
دەخ��وازێ��ت ی��ەك بنچینە بۆ مەعریفەی
مرۆیی هەبێت.
سەرچاوە:
 -1البناء املنطقی للعامل واملسائل الزائفە فی
الفلسفە رودولف كارناب
پەراوێزەكان
1-pierre Jacob Lempirisme logique: Ses
antecedents. Ses critiques.p.18
( )2رۆدۆل�����ف ك���ارن���اب (RUDOLF
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 )1970-CARNAP) (1891یەكێكە لە
گرنگرتین فەیلەسوفەكانی بازنەی ڤیەننا،
پاشانیش ل��ە تێۆرسێنە بنچینەییەكانی
ئەزمونگەری لۆژیكی ،ئیدی لەبواری فەلسەفەی
زانستدا بێت یان فەلسەفەی زمان یان لۆژیك.
كارناب كاریگەر بوو بەو كەشە فەلسەفییەو
بەتایبەتی زانستیە كە تێیدا ژیا ،ئەو لەسەر
دەستی بیرمەندەكان و لۆژیكیە گەورەكانی
وەك گۆتلیب و گۆتە خوێندویەتی ،هەروەك
چۆن تیۆری رێژەیی ئینشتاینی لە زانكۆی
بەرلین خوێندوە ،كە لەوێ چاوی بە ئینیشتاین
كەوتووە ،هەروەها هانز رایشنباخی ناسیوە،
كە ئەویش بە شلیكی ناساندوە ،پاشان ئەڵقەی
ڤیەننای ناسیوە كە بووە یەكێك لە پایەكانی
لەگەڵ هانز هان و ئۆتو نوارس بەڵگەنامەی
ڤیەننایان نوسیوە كە تێیدا بنەماكانی بازنەی
ڤیەننا دەخەنەڕوو .هەروەك چۆن چاوی بە
ئالفرێد تارسكی خاوەنی تیۆری نیشانە لە
راستگۆییدا ،لەكاتێكدا دیداری لەگەڵ بۆیالرد
فان ئۆرمان كواین دا ،كاریگەریەكی زۆری
هەبوو لەسەری ئیدی لەژیانی تایبەتیدا بێت
كە هۆكارێك بوو بۆ ئەوەی بچێت بۆ ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمریكا (زانكۆی شیكاگۆ) ،یان
لەبواری مەعریفیدا كە هەندێك لە بیرۆكەكان
رێككردەوە.
( )3ئەو ناوانەی كە لەم ئاراستە فەلسەفیە
لە مەعریفەی زانستی نراون ،فرەو جۆراوجۆر
ب����وون ،وەك پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی ل��ۆژی��ك��ی و،
ئەزمونگەری پێودانیی و ،ئەزمونگەری زانستی
و ،پۆزتیفیزمی لۆژیكی نوێ ،ئەم گروپە لەسەر
دەستی مۆریتیز شلیك دامەزراوە ()1936-1882
كە زانایەكی فیزیایی و فەیلەسوفەو نازناوی
زان��ای فەیلەسوفی ن��اوە لەخۆی .كاتێك كە
زانكۆی ڤیەننا ساڵی  1895بڕیاریدا كورسیەك
دابین بكات بۆ فەلسەفەی زانستی ئەزمونگەری
ئیرنست ماخ ( )1916-1838یەكەم كەسێك
بوو ئەم پۆستەی وەرگ��رت ،پاشان دوای ئەو
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مۆریتز شلیك /دوای ئەو بولتسامن ناوی ئەم
كورسیەی گۆڕی بووە  :مامۆستای فیزیای تیۆری
و فەلسەفەی رسوشتی» .گۆڤاری مەعریفە ،كە
هانز و رایشنباخ بەشداریان لە نوسینیدا دەكرد،
زمانحاڵی فەیلەسوفەكانی بازنەی ڤیەننا بوو ،كە
ئەو گۆڤارە بوو دواتر ناوەكەی گۆڕا (لەنێوان
سااڵنی  1939و  )1940بە گۆڤاری زانستی
یەكگرتوو THE JOURNAL OF UNIFIED
 .SCIENCEبەگشتی ئەزمونگەری لۆژیكی
جەخت لەسەر باوەڕبوون بە یەقینی بوونی
دەرئەنجامەكانی زانستە ئەزمونگەریەكان
و كارایی میتۆدە لۆژیكیەكان دەك��ات ،بۆیە
بایەخی خۆی چڕكردۆتەوە لەسەر بایەخدان بە
واقیعی بەرهەستی و شیكاركردنی دەستەواژە
زانستیەكان شیكاركردنێكی لۆژیكی .ئەوەش
وەزیفەیەكە كە بەباشرتینی داناوە بۆ فەلسەفە،
مەبەستم شیكارو رونكردنەوەیە.
( )4ئەم كتێبە یەكەمجار بەزمانی ئەڵامنی
دەرچوو ساڵی  1928بەناونیشانی Der logische
 Aufbau der Weltلەهەمان ساڵیشدا كارناب
كتێبێكی تری بەزمانی ئەڵامنی باڵوكردەوە
بەناونیشانی (مەسەلە ساختەكان لە فەلسەفەدا،
كە ژیانی كارنابدا وەرگ��ێ�ڕان بۆ سەر زمانی
ئینگلیزی.
(Jan Sebestik,prehistoire du cercle)5
de Vienne dans: Antonia Soulez dir
Manifeste du cercle de Vienne et autres
ecrits (paris: presses unversitaires de
France, 1985),p.93
( )6هەمان سەرچاوە ،ل .94
( )7لودفیگ ڤیتگنشتاین بیرۆكەی هاورێككردن
رەتدەكاتەوە وەك پێوەرێك بۆ دڵنیابون لە
راستی دەستەواژەكان ،چونكە راستێتیەكەی لە
تێڕوانینی ئەودا بەشێوەیەكی وێنەیی دەبێت،
واتە ،بە پشت بەسنت بە دروستكردنی پەیوەندی
كە لە كتێبەكەیدا پەیامی لۆژیكی فەلسەفی
خستویەتەڕوو ،رەنگە ئەمەش هۆكار بێت لە
رەتكردنەوەیدا بۆ ئەو رایەی ئەزمونگەریەكان،
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ك��ە پێیانوایە ك��ە ئ��ەوە داه��ێ��ن��ەری پێوەری
ساغكردنەوەی ئەزمونگەرییە .
( )8دەكرێت هەروەها بڵێین :دەستەواژەی
بەتاڵن لەمانا ،یان دەس��ت��ەواژەی ساختە ،یان
دەستەواژەی میتافیزیكی.
(Bertrand Russell (1956) Logic and )9
Knowledge Edited by Robert C. Marsh
.59-(London: Capricorn. 1971 ). Pp.41
( )10تەها عبدالرحمن هەوڵیدا هەمان میتۆد
لە شیكاركردنی كۆجیتۆی دیكارتیدا كارپێبكات
و گەیشتە كۆجیتۆیەكی نوێ ،كە لەدیدی ئەودا
هاوڕێك دەبێت لەگەڵ بواری ئاڵوگۆڕی رۆشنبیری
عەرەبی ئیسالمیدا ئەویش « :بڕوانە دەبینیتەوە»،
بڕوانە  :تەها عبدالرحامن ،فقهی فەلسەفە :
فەلسەفە و وەرگێڕان ،چ ( ،بەیروت ،ناوەندی
رۆشنبیری عەرەبی.)1995 ،
(Rudolf Carnap “Le depassment de)11
la metaphysique par Lanalyse logique
du langage dans: Antonia soulez dir.
Manifeste du cercle de vienne et autres
..179-ecritre> p.p. 153
(Rudolf Carnap Lancienne et la )12
nouvelle logigue trad general E. Vuillemin
.(Paris Hermann,1933),p.31
( )13هەمان سەرچاوە.
( )14لەپێناو راڤەكردنێكی تەواودا بۆ پێودانی
سرتاكچەریی ئاالوفباو (النسق البنائی لالوفباو)
بڕوانە The . the system of the aufbau in
Nelson goodman(1951)Nelson Goodman
( )15لەنێوان ئەو هەواڵنەدا تەنها سیان باس
دەكەین»Zeihen theodor.Erkenntins theroie
auf physiologischer und physikalischer
Grundlage (Jean: (n, pb.), 1913): Driesch,
Ordnungsleher (Jena: (n.pb.) , 1912):
Clauberg und Dubislav Systematisches
Worterbuch der philosophie (Leipzig:
(n.pb.) 1923 and Clauberg und Dubislav,
Systematisches
Worterbuch
der
.)philosophie (Leipzig: F. Meiner, 1923

فەلسەفەی
پۆزەتیفیزمی
لۆژیكی
سەرهەڵدانی
كۆمەڵەی ڤیەننا
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رۆدۆڵف كارناب لەدیارترین نوێنەرانی
فەلسەفەی پۆزەتیفیزمی لۆژیكیە ،یان
پۆزەتیفیزمی ن��وێ بەشێوەیەكی گشتی
لە فەلسەفەو لۆژیكدا ،ساڵی  1891لە
رۆن���زدۆرف لەنزیك لە بارمن لە ئەڵامنیا
لەدایكبووە ،لەهەردوو زانكۆی فرلیبۆرگ و
ینا خوێندویەتی لەساڵی  1910هەتا 1914
پسپۆڕ بووە لە فیزیاو بیركاری و فەلسەفەدا.
ئ��ەو ل��ەس��ەر دەس��ت��ی گۆتلۆب و فریجە

منایشی تاكە قوتابخانەیەكی هاوچەرخ
دەك��ات ،كە دەكرێت بە بەردەوامییەكی
كرداریی بزوتنەوەی ئەزمونگەری دابرنێت،
بەشێوەیەك لەالیەكەوە بەدرێژكراوەی
پۆزەتیفیزمی كالسیكی دادەنرێت و كە لەسەر
دەستی ئۆجست كۆنت و جۆن ستیوارت
میل سەریهەڵدا ،پاشانیش درێ��ژك�راوەی
ئەزمونگەری ئینگلیزیە ،كە مێژووی فیكر
لەماوەی سەدەی هەژدەهەمدا بەخۆیەوە

لە تیۆری ئەنشتایندا خۆی دەبینییەوە.
پۆزەتیفیزمی ل��ۆژی��ك��ی Logical
 Positivismناوێكە ساڵی  1931هەریەك
لە بلۆمربج و هربرت فایجل لە كۆمەلێك
بیرۆكەی فەلسەفی نایان ،كە ئەندامانی
كۆمەڵەی ڤیەننا هەڵیانگرتبوو ،ئەم كۆمەڵەش
لەساڵی 1907وە پێكهاتبوو ،كاتێك كە زانای
بیركاری هانزهان و زانای ئابوری ئاتونویراس
و زانای فیزیایی فیلیب فرانك كۆبوونەوەو

پێگەیەنراوە ،ئەوەش گەورەترین كاریگەری
لەسەر بیركردنەوەی كارناب هەبووە (برتراند
رسل)ە.
پاشان رۆیشتوە بۆ زانكۆی ڤیەننا وەك
وانەبێژ لە فەلسەفەدا ساڵی  ،19269وەك
سەرۆكێكی رۆحی بزوتنەوەی پۆزەتیفیزمی
لۆژیكی لێهاتووە ،ئەو رۆڵێكی گ��ەورەی
هەبووە لە سەرهەڵدان و گەشەكردنی
بازنەی ڤیەننا و فراوانبوونی بازنەكەی.
كارناب گواستیەوە بۆ چەند زانكۆیەك وەك
مامۆستای فەلسەفە ،لەوانەش زانكۆی پراگ
و شیكاگۆ ،پاشان گواستیەوە بۆ زانكۆی
كالیفۆرنیا لە لۆس ئەنجلس .ئەو بەرهەمێكی
هەرە مەزنی هەیە و لە زۆربەی بازنەكانی
فەلسەفەی زانستیدا بوونی هەیە ،ئەو زیاتر
بایەخی چڕكردەوە لە لێكۆڵینەوەی گرفتە
فەلسەفیەكانی تایبەت بە زانستی فیزیاو
ئەندازەو خاوەنی كتێبی شوێن و كتێبی
پێكهاتنی چەمكە فیزیاییەكان ،هەروەها
كتێبی سرتاكچەری لۆژیكیە بۆ جیهان و
چەند دانراوێكی ت��ری گرنگ ،هەروەها
بایەخیشیداوە بە لێكۆڵینەوەی زانستی زمان.
پۆزەتیفیزمی لۆژیكی ،لەواقیعدا

بینی ،ه���ەروەك چ��ۆن لەالیەكی ت��رەوە
بەدرێژكراوەیەكی راستەوخۆی ئەزمونگەری
رەخنەگریی دادەن��رێ��ت ،كە لە ئەڵامنیاو
لەسەر دەستی (ئافیناربۆس) گەشەیكرد،
كە یەكێك لە خوێندكارەكانی كە (جۆزیف
بینزولت) هەستا بە دانانی (حولیات الفلسفە)
لەژێر سەرپەرستی قوتابخانەی پۆزەتیفیزمی
لۆژیكی .دوای ئەوەی ئەم گۆڤارە بۆ ماوەیەك
تەنها قۆرخ بوو بۆ خاوەنانی بزوتنەوەی
ئەزمونگەری رەخنەگریی ئەڵامنەكان .دواتر
دەبینین ئەم گۆڤارە لەدەرچوون وەستاو
گۆڤاری (مەعریفە) شوێنی گرتەوە ،كە بۆ
ئەو ماوەیەی كە دەكەوێـتە نێوان سااڵنی
1930و  1938وەك گرنگرتین گۆڤار مایەوە،
كە بەناوی پۆزەتیفیزمی لۆژیكیەوە دەدوا.
پۆزەتیفیزمی لۆژیكی بەتەنیشت ئەمەوە،
كارتێكەری فیكری گرنگی تری پێگەیشت،
ئەمەش لەرێگەی بزوتنەوەی رەخنەی
زانستی فەرنسیەوەو ،تیۆرەكانی راسل و
ئەو پەرەسەندنەی و كە بە لۆژیكی بیركاری
گەیشت لەسەر دەستی ئ��ەو ،ه��ەروەك
چ��ۆن لە لە زانستی فیزیاوە لە نوێرتین
چوارچێوەكانیدا پێیدەگەیشت و كە لەوكاتەدا

ه��ەم��ووی��ان ب��وون��ە ئ��ەن��دام��ە دی��ارەك��ان
لەكۆمەڵەی ڤیەننا ،كۆبوونەوە بۆئەوەی
كۆمەڵەی ڤیەننا دروستبكەن ،هەموویان
كۆبوونەوە بۆ مشتومڕكردنی فەلسەفەی
زانست بەهیوای دۆزینەوەو مشتومڕكردنی
ئەو زانستەیو كە بایەخی هەرە گەورە لە
بیركردنەوەی زانستیدا بۆ هەریەك لە بیركاری
و لۆژیك و فیزیای تیۆری بەدیدەهێنێت،
بەبێ دورخستنەوەی ئەو بنەما گشتیەی
ك��ە الی ئارنست م��اخ  1910-1895كە
ئ��ەوە دەگەیەنێت زانست لەبنچینەیدا،
وەسفكردنی ئەزمون یان شارەزاییە .بۆ
چارەسەركردنی گرفتەكانیشیان چوون برەو
فەلسەفەی پۆزەتیفیزم الی بوانكاریە -1854
 1912بایەخی ئەو چڕبووبۆوە لەو گرفتە
هاوبەشانەی ،كە لەنێوان فیزیاو فەلسەفەدا
هەبوو .راوبۆچونەكانی ئ��ەو كاریگەری
فەلسەفە پۆزەتیفیزمیان پەرچ دەكردەوە،
بەاڵم گرنگرتین كتێبەكانی بریتین لە :زانست
و مەبەست ،زانست و میتۆد ...هتد ،پاشان
دەستیانكرد بە دانانی بنەما گشتیەكان ،یان
هێڵە گشتیەكانی فەلسەفەی پۆزەتیفیزمی
لۆژیكی ،بەاڵم بەشێوەیەكی كرداری ساڵی
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 1922كۆمەڵەی ڤیەننایان دروستكرد ،كاتێك
لەسەر داوای كۆمەڵەكە رۆدۆڵ��ف كارناب
 1936-1882بانگهێشت كرا بۆ ڤیەننا .شیلك
لەسەر دەستی ماكس بالنك خوێندبووی،
هەروەها وەك راڤەكەری تیۆری ئەنشتاین
لەبارەی رێژەییەوە ناوبانگی دەركردبوو،
بەاڵم ئەو زۆر بایەخی بە گرفتە كالسیكییەكان
دەدا لە فەلسەفەدا ،زۆری نەبرد شلیك بووە
ئاراستەكەری ئەو گروپی مشتومڕكەرەی ،كە

گەورەی هەبوو لە دیاریكردنی رەهەندە
نوێیەكانی فەلسەفەی سەدەی بیستەمدا،
بەشێوەیەكی تایبەتیش ئەو فەلسەفەیەی
كە بایەخیدا بە شیكاركردنی دەستەواژە
فەلسەفی و زانستیەكان و ،پەیوەست بوو
بەزانستەكان و پرۆگرامەكانییەوە ،لەهەوڵی
پەرەپێدانی میتۆدێكی زانستی نوێدا،
كە فەلسەفە بەئاراستەیەكی دروستدا
ب��ەرێ��ت .لەكاتێكیشدا ك��ە فەیلەسوفە

ئامرازگەلێكی فەلسەفی و تێڕامانی پوخت،
دەبینین فەیلەسوفەكانی شیكاركردن
بەئامرازە لۆژیكی و بنەما ئەزمونییەكان
ئ��ەوە دەسەملێنن ،كە زۆرب��ەی مەسەلە
ف��ەل��س��ەف��ی��ی��ەك��ان و ه��ەم��وو مەسەلە
میتافیزیكیەكان مانایان نییە ،ئەوەش لەسەر
بنەمای ئ��ەوەی ناتوانێت شارەزاییەكی
ئەزمونیامن پێبدات ،كە بتوانرێت ساغ
بكرێنەوە یان بسەملێرنێن ،هەروەك چۆن

لە كۆمەڵەی ڤیەننادا هەبوون كە خەریك
بوو گەشەی دەكردو دەگەشایەوە.
لەساڵی  1926بانگهێشتی رۆدۆڵف
ك��ارن��اب ك �را بۆ ڤیەننا ،ب��ۆئ��ەوەی ببێتە
مامۆستای فەلسەفە ل��ە زان��ك��ۆك��ەی��دا،
زۆری نەبرد بووە ئەندامێكی بنچینەیی
لە مشتومڕەكانی كۆمەڵەی ڤیەننادا ،كە
بیرۆكەی فەلسەفی و سەرەكیەكانی لە ماخ و
راسلەوە وەرگرتبوو .كارناب فیزیاو بیركاری لە
زانكۆی یەننا وەرگرتبوو لەمەدا كاریگەربوو
ب��ەراوب��ۆچ��ون��ەك��ان��ی گ��ۆت��ل��ۆب فریجە.
سەرەتا فەلسەفیە یەكەمییەكان لە بواری
شیكاری لۆژیكیدا كاریگەری

مشتومڕی
دەبینین
میتافیزیكەكان
مەسەلەكان و چەمكەكان دەك���ەن بە

لۆژیكی ی��ان بیركاری نییە .گرنگرتین
روداوێكیش لەم ئاراستە فەلسەفییەی كە
ئێمە لەبارەیەوە دەدوێ��ی��ن ،كاركردنە
بە لۆژیكی بیركاری نوێ بۆ پەرەپێدانی
میتۆدگەلێكی زانستی نوێ و بونیادنانی
زمانەكان.
دەك���رێ���ت س���ێ الی��ەن��ی��ش
بخەینەڕوو ،ك��ەوا كاریگەریان
هەبوو لەسەر سەرهەڵدانی ئەم
بزوتنەوە فەلسەفیە نوێیە:
.1ك���اری���گ���ەر ب���وو ب���ەه���ەردوو
فەلسەفەی ئەزمونگەری و پۆزەتیفیزمی

Alfred Jules Ayer
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پێشوو ،بەتایبەتی الی هیۆم و میل و ماخ
هەروەها الی بوانكاریە.
 .2هەروەها كاریگەربووە بە زانستی
میتۆدەكانی تایبەت بەزانستی ئەزمونگەری،
ه��ەروەك چۆن لەسەر دەستی زاناكاندا
پەرەیسەندو هەر لەناوەڕاستی سەدەی
نۆزدەهەمەوە .وەك هلمۆبۆلتز و ماخ و
بوانكاریە و دوهیم و بولتزمان و ئەنشتاین.
.3هەروەها كاریگەر بوو بە لۆژیكی
هێامیی و شیكاری و لۆژیكی زمان ،هەروەك
چۆن پەرەیسەند بەشێوەیەكی تایبەتی
لەالی هەریەك لە فریجە و وایتهیدو رسل و
ویتگنشتاین.
زۆربەی فەیلەسوفەكان ئەم قوتابخانەیە
لە ئەڵامنەكان ب��وون .بەناوبانگرتینیشیان
رۆدۆڵف كارناب بووو كە خەریكی وتنەوەی
فەلسەفە بوو لە زانكۆكانی ڤیەننا و پراگ
و شیكاگۆ بەشێوەیەكی بەدوایەكدا هاتوو،
و ئەو بە سەرۆكی قوتابخانەكە دادەنرێت.
بەتەنیشت ئەمیشەوە هانز رایشنباخ هەیەو
كە وانەی لە زانكۆكانی بەرلین و ئەستنبول
و لۆس ئەنجلۆس وتۆتەوە .سەرەڕای ئەوەی
ئەم رایشنباخە لەنێو دامەزرێنەرانی بازنەی
ڤیەننادا بوو وە یەكێك بوو لەنوسەرانی
گۆڤاری مەعریفە ،بەاڵم دواتر جیابۆوە.
بنچینەییەكانی
ت��ای��ب��ەمت��ەن��دی��ە
پۆزەتیفیزمی لۆژیكی و پەرەسەندنی:
رەن���گ���ە ب��اش�تری��ن رێ��گ��ەی��ەك بۆ
ج��ی��اك��ردن��ەوەی ی��ەك�لاك��ەرەوە لەنێوان
هەڵوێستە فەلسەفییەكان بریتیی بێت لە
دابەشكردنی بۆ چەند شێوازێك ،كە سەر
بەجیهانێكی ترە .جیاوازی قووڵیش هەیە لە
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كەسێتی و میزاجدا ،كەوا گوزارشت لەخۆی
دەكات لەوێنەی هەمیشەیی گۆڕاودا كە ئەم
دوو شێوازە فیكریە وەریدەگرن .گومانیش
زیاتریش ئەوەیە كە ناكۆكیگەلێك هەیە هیچ
رێگایەك بۆ سازان نییە لەگەڵیدا ،كە قووڵرتە
لە جیاوازی لە بیروباوەڕدا .كە لەبنچینەیدا
جیاوازیە لە ئامانج و بایەخدانی بنچینەییدا
كۆمەڵێك مشتومڕو گفتوگۆی بێ كەڵك هەن،
هەر لەكۆنەوە ئەوەیان سەملاندوە ،كە ئەم
ناكۆكییە بە بەڵگەهێنانەوە لۆژیكییەكان
ئەزمونییەكان چارەسەر نابن ،ئەگەریش
قووڵبووینەوە لەشیكاركردندا دەبینین،
كە هۆكاری ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ناكۆكی
لە دیاریكردنی ب��وارێ��ك كە تایبەتە بە
لۆژیك ئەوی تر تایبەمتەندە بە ئەزمونەوە،
لەبەرئەوە دەتوانین لەچارەسەركردنیدا
بۆ تیۆری مەعریفی ل��ەدوو گۆشەوە بۆ
فەلسەفەی شیكاری بڕوانین :یەكەم -كە لە
شیكاری زمانەوانی شێوازێك و لە زمانی ژیانی
رۆژانە مادەیەك بۆ توێژینەوە وەردەگرێت و
دەبینین فەیلەسوفەكانی ئەم ئاراستەیە ئەو
زمانەی كە تاك لەكۆمەڵگەدا قسەی پێدەكات
و ئەو زمانەی كە فەیلەسوفەكان قسەی
پێدەكەن ،بۆ شیكاركردنی و زانینی ماناكانی
دەستەواژەكانی وەردەگ���رن ،بەئامانجی
دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆ ئەو گرفتانەی كە
روبەڕویاندەبێتەوە.
دووەم -ئ��ەوەی كە شیكاری لۆژیكی
وەك میتۆدێك وەردەگ���رێ���ت ب��ۆ خۆی
لەچارەسەركردنی زمانی زانستی ،بەاڵم
لەهەمانكاتدا خوازیاری بونیادنانی زمانێكی
دەستكردە ،كە گشتی بێت یان منونەیەك
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بێت بۆ زمانی زان��س��ت .ل��ەم فیڵدەشدا
زۆرێك لە لۆژیكییەكان و فەیلەسوفەكان
دەبینینەوە ئەوانەی هەوڵدەدەن ئەم منونە
زمانەوانییە بۆ زانست پێكبهێنن .ئەم ئاراستە
فەلسەفیانەش لەشیكاركردندا زۆر قەرزای
پێشەوای قوتابخانەی لۆژیكی شیكاری
گۆتلۆپ فریجەیە ،كە لە شیكاری لۆژیكی
میتۆدێكی وەرگ���رت بۆ ناسینی رەگ��ەزە
لۆژیكییەكان لە زمان بەتایبەتی ئەوەی كە
دەكرێت لە لۆژیكدا سودی لێ وەربگیرێت ،
لەگەڵ رەگەزەكانی تردا بنچینە پێكدەهێنن،
لە بونیادنانی زمانێكی هێامییدا ،كە تێیدا
لۆژیكیەت و بەڵگەسازیی (االس��ت��دالل)
بەدیاردەكەوێت .ئەم ئاراستانەش قەرزارباری
ئ���ەوەن ،كە ویتگنشتاین پێشكەشیكرد
ل��ەب��واری شیكاری زم��ان��ی و لۆژیكی و
بیركاریدا ،ئەوە لێكۆڵینەوەیەكی بەنرخ و
قووڵبوو ،كاریكردە سەر ئاراستەكردنی رەوتە
فەلسەفییەكان لە شیكاركردندا .ویتگنشتاین
ب��ەش��داری��ك��رد ل��ە بەهێزكردنی رەوت��ی
شیكاری لە فەلسەفەدا ،بۆ ئەمەش پشتی
بە تیۆرە لۆژیكی و فەلسەفیەكان بەست،
بەاڵم ئێمە تێبینیدەكەین ویتگنشتاین لە
نوسینەكانی كۆتاییدا ،مەبەستامن پێی
لە فەلسەفەدا بایەخی ب��ەخ��ودی زمان
داوەو ،هەوڵی بونیادنانی زمانێكی لۆژیكی
ن��ەداوە ،بەڵكو زمانی شیكردۆتەوە وەك
ئ��ەوەی دەردەك��ەوێ��ت ،ی��ان وەك ئ��ەوەی
هەڵدەستێت بە وەزیفەكانی لەژیانی
رۆژان���ەدا ،بەمەش فەلسەفە ب��ووە تەنها
شیكەرەوەیەك بۆ ئەو دەستەواژانەی كە
الی خەڵك دەم��اودەم دەك��ەن .ئ��ەوەی كە

لەسەر فەلسەفەیە هەوڵبدات جیاكاری
بكات لەنێوان ئاڵۆزو رووندا ،و هەستێت بە
شیكاركردنی پەیوەندیە دەرەكییەكان ،كە
بەرپان لەنێوان ماناكاندا ،هەتا لەم رێگەیەوە
بتوانین بەشێوەیەكی كۆتایی زاڵبین بەسەر
گرفتە ساختەكان و ،چەمكە بەتاڵ و مەسەلە
درۆزنەكاندا .ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت،
دوو الیەنی گرنگ لە پڕۆسەی جێبەجێكردنی
شیكاری لۆژیكیدا هەن :الیەنێكی نەرێنی كە

تەبەنیكردنی ئاراستەی پۆزەتیفیزمی لۆژیكی
بەسەریدا زاڵ بوو .كە ئەمە ئەگەرچی زۆرشتی
لە رسل و فریجە و ویتگنشتاین بردوە ،بەاڵم
شێوازو میتۆدێكی نوێی وەرگ��رت��ووە ،ئەو
بەشیكاركردنی بۆ زمان هەوڵیداوە ئەم شیكارە
ببەستێتەوە بە زانستەكانەوە .بەتایبەتی
زانستە بیركاریەكان و لۆژیكیەكان و زانستە
ئەزمونییەكان .ئامانجی ئەویش یەكخستنی
زانست بوو ،ئەوەش لەرێگەی توێژینەوەی ئەو

خۆی دەبینێتەوە لە دورخستنەوەی ئەحكامە
میتافیزیكیەكان لەهەموو زانستە رسوشتیەكان
و ،بیركاری و م��رۆی��ی ئ��ەگ��ەر نەڵێین لە
مەعریفەی مرۆیی بەشێوەیەكی گشتی،
هەروەها الیەنێكی ئەرێنی خۆی دەبینێتەوە
لە رون��ك��ردن��ەوەی چەمكەكانی زانست و
میتۆدەكانی و كەشفكردنی پڕۆسەیەك ،كە
تێكڕای لە پێدراوەكانی ئەزمونەوە دەست
پێدەكەن ،لەبەرئەمە پۆزەتیفیزمە لۆژیكیەكان
قوتابخانەیەكی تایبەت بەخۆیان پێكدەهێنن،
ئەوان هاوڕان لەسەر تەبەنیكردنی هەندێك
ت��ی��ۆری بنچینەیی ه���ەروەك چ��ۆن گرفتە
فەلسەفیەكان ك��ە روب��ەڕوی��ان دەبێتەوە
دەگێڕنەوە بۆ میتۆدی فیكری هاوشێوە .ئەوان
هەر لەسەرەتاوە رادەی قوڵی و جدییەتی
توێژینەوە فەلسەفیەكانیان خستەڕوو،
هەروەها توندی قەناعەتەكانیان بە راستی و
دروستی تیۆرەكانیان ،لەراستیشدا رایشنباخ
شلگیرترە لەمبارەیەوەو كاتێك لەبارەی رادەی
تەسلیمبوونیان بەدروستی مەزهەبەكەیان
دەدوێ��ت و دەڵێت دەمارگیریەكانیان بۆ
راوبۆچونەكانیان هاوشێوەی دەمارگیری
ئایینی یان تایفییە .لەسەرەتاشەوە بانگەشەی

بنەما لۆژیكی و ئەزمونیانەی ،كە مەعریفەی
زانستی لەسەریان دەوەستێت .ئەزمونگەری
لۆژیكی چ��وو ب��ەرەو لێكۆڵینەوەی تیۆرە
زانستیەكان لە فیزیاو بیركاری زانستی و
لۆژیك ئامانجی بونیادنانی زمانێكی هێامییە
ببێتە منونەیەكی زانستی .لەبواری بیركاریشدا
كارناب هەستا بە بونیادنانی دوو زمانی
هێامیی ،كە یەكەمیان بەڵگەنەویستەكانی
ئەژماركردنی مەسەلە خودییەكان و زانستی
ح��س��اب ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت و ،دووەم��ی��ش
بەڵگەنەویستگەلێكی زی��ات��ر ل��ە حسابی
مەسەلەكان و بیركاری و لۆژیك بەشیكاركردنی
لۆژیكی ب��ۆ فیزیان ،بەدەستەواژەیەكی
وردتر زمانی فیزیا هەروەك چۆن بایەخی دا
بەشێوازی ئەزمونگەری و ئەگەریی  .بەمەش
كۆمەڵەی ڤیەننا لە بەرنامەی فەلسەفی
خۆیدا شێوازی (االستداللیە و االستقرائیە)
ی لەخۆگرتووە ،ناوی ئەزمونگەری لۆژیكی
ئاماژە بۆ بەیەكگەیشتنی دوو حەقیقەتی
گرنگ دەكات ،كە فەلسەفەی كۆمەڵەی ڤیەننا
پشتیان پێدەبەستێت :حەقیقەتی یەكەم
بریتییە لە بایەخدانیان بە زانستە بیركاری
و لۆژیكیەكان و ،لەم دوو ئاراستەیەشەوە

زۆربەی
فەیلەسوفەكان ئەم
قوتابخانەیە لە
ئەڵمانەكان بوون.
بەناوبانگترینیشیان
رۆدۆڵف كارناب
بووو كە خەریكی
وتنەوەی فەلسەفە
بوو لە زانكۆكانی
ڤیەننا و پراگ و
شیكاگۆ بەشێوەیەكی
بەدوایەكدا هاتوو،
و ئەو بە سەرۆكی
قوتابخانەكە
دادەنرێت
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قوتابخانەكە بەرپا دەبێت ،بەپشت بەسنت
بە شیكاری لۆژیكی بۆ بیركاری و فیزیا.
ئاراستەی ئەزمونگەری كە ئەم قوتابخانەیە
لە فەلسەفەدا تەبەنی ك��ردوە نوێ نییە،
بەڵكو ئێمە ب��ەڕوون��ی دەیبینینەوە الی
فەیلەسوفەكانی ئەزمونگەری وەك لۆك و
بیركلی و هیۆم ،هەروەها چۆن بەشێوەیەكی
تایبەت الی ماخ دەیبینینەوە وەك پێشرت
باسامن لێوە كرد ،بەاڵم ئەوەی ئەزمونگەری

مەعریفەی ئەزموونی لەسەر بنچینەیەكی
پتەو و روون .ئەوەش لەرێگەی هەڵبژاردنی
هەندێك لە چەمكە بنچینەییە سادەكانەوەو
پ��ێ��ن��اس��ەك��ردن��ی چ��ەم��ك��ە ئ��اڵ��ۆزەك��ان
لەرێگەیانەوە ،هەتا ئ��ەوەی مەعریفەی
زانستی ب��ون��ی��اددەن��رێ��ت ،ب��ە مەرجێك
لەنێوان چەمكە داتارشاوەكان (املشتقە)و
چەمكە تیۆریە زانستیە نوێیەكاندا دژیەكی
نەبێت ،بەڵكو بەپێچەوانەوە پێویستە تیۆرە

لەنێوان ئامانجەكانی پەیامننامەی
زانستی كۆمەڵەی ڤیەننادا ،پوختەكردنی
فەلسەفەو زانستەكان هەیە لە میتافیزیكاو
م��ەس��ەل��ە ب��ەت��اڵ��ەك��ان و دروس��ت��ك��ردن��ی
رێسایەكی زانستی بۆ هەموو زانستەكان،
بەشێوەیەك دەبێت یان دەشێت ،بۆئەوەی
ببێتە بنچینەیەك بۆ یەكێتی زانست .بۆ
یەدیهاتنی ئەم ئامانجەش كۆمەڵەی ڤیەننا
خ��ۆی دەبینێتەوە ،ك��ە شێوازێكی نوێ

كۆمەڵەی ڤیەننا جیادەكاتەوە بریتییە لە:
.1پشت بە شیكاری زمان دەبەستێت و
پەیوەندی بە جیهانی دەرەكیەوە ،مەبەستیشامن
لە زم��ان ل��ێ��رەدا زمانی ژیانی رۆژان���ە نییە
بەتەنها ،بەڵكو زمانە زانستیەكانیش  ،ئەمەش
مەسەلەیەكە وا لەم ئاراستە ئەزمونگەریە
دەكات ،پەیوەندی نزیكی هەبێت بە زانستە
ئەزمونگەرییەكان و تیۆرە زانستیەكانەوە ،ئەوەش
لەرێگەی دۆزینەوەی شێوازگەلێكی جیاواز ،كە
جیهانی پێدراوە هەستیەكان دەبەستێتەوە بە
تیۆرە زانستیەكانەوەو ئەوەی كە ئەم چەمكانە
تێیاندایە لە چەمكە ئەزمونییەكان ،بەمەش
ئەم ئەزمونگەرییە ئامانجی فەلسەفەو زانست
لە یەكێتی زانستە ئەزمونگەرییەكاندا بەدی
دەهێنێت.
.2پ��ش��ت ب��ە ل��ۆژی��ك و ب��ی��رك��اری
دەبەستێت بێئەوەی ئ��ەو ك��ار ب��ەو رایە
بكات ،كە دەڵێت بنچینەی بیركاری بریتییە
لە ئەزموون ،بەڵكو پێیوایە پێچەوانەكەی
راستە كە لۆژیك و بیركاری پەیوەندیان
بە ئەزمونەوە نییە ،بەڵكو ئەو شێوازی
داتاشینییە ،كە لۆژیك دەستەبەری دەكات
دەتوانێت یارمەتیامنبدات لە بونیادنانی

زانستیەكان لە رێسایەكی ئەزمونگەری
دیاریكراوە وەربگیرێن.

بەكاردەهێنێت لە شیكاركردنی مەسەلەكان
لەهەردوو الیەنی شێوەیی و ئاماژەییەوە
ب��ە جێبەجێكردنی ش��ێ��وازی
شیكاركردنی لۆژیكی بۆ زمان،
ئەو تەنها بە رەتكردنەوەی
میتافیزیكا وازناهێنێت،
بەئامرازگەلێكی
بەڵكو
م��ی��ت��اف��ی��زی��ك��ی ئ����ەوە
دەسەملێنێت ،كە مەسەلە
میتا فیز یكییە كا ن
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مانایان نییە .ئ��ەو شێوازێكی زانستی
دادەنێت بۆ فەلسەفە دوای ئەوەی هەڵەكان
و دژیەكییەكان شەكەتیان ك��ردوەو وای
لێهاتووە ،ناتوانێت كەڵكێكی بۆ زانست
و زان��ای��ان هەبێت .مەبەستیشامن لە
فەلسەفە ئەوە نییە ،كە تەنها میتافیزیكایە...
ش��ێ��وازی زان��س��ت��ی ن���ارساو ه��ەت��ا ئێستا
بریتییە لەشێوازی ئەزمونگەری و شێوازی
بیركاری ،هیچ شێوازێكی تریش نییە لە

پێوەرە بریتییە لە دۆزینەوەی رادەیەكی
جیاكەرەوە لەنێوان جۆرەكانی گوزارشتكردن،
كە رەنگە پەیوەندی هەبێت بە واقیعەوەو
لەنێوان جۆرەكانی تردا كە ئەم پەیوەندیەیان
نییە :گوزارشتكردنە س��ۆزداری��ەك��ان و،
لۆژیكیەتی بیركاری و ،وێنەیی ئەبسرتاكت،
كە بەهیچ شێوەیەك ئاماژەو گوزارشتیان
نییە لەكاتی بوونیاندا .ئەوا كارایی شیكاری
لۆژیكی بریتییە لەو شێوازەی كە فەلسەفەی

ناكات ،هەروەها نە گریامنەیەك ئەزموون
بەدیهێنابێت .ئەلفرید جولز ئایر جیاوازی
دەكات لەنێوان دوو جۆر لە بەدیهاتن ئەو
لەبارەی جۆرێك لە بەدیهاتنەوە دەدوێت،
كە ل��ەرووی لۆژیكیەوە بێت :بەدیهاتنی
بەهێزو بەدیهاتنی الواز ..ئایر شێوازی
بەدیهاتنی مومكین دەك���ات ،ك��ە وەك
پێوەرێك وەریدەگرین بۆ ئ��ەوەی قەبوڵ
بكرێت لە رستەكان و ئەوانەی ناكرێت

زانستدا دانپێدانراوبێت ،جگە لەم دوو
شێوازە ،ناشكرێت شێوازی تێڕامانی ،یان
سۆفیگەری شێوازێك بێت بۆ زانست.
فەیلەسوفەكانی شیكاركردن و ئەزمونگەرە
لۆژیكیەكان دەركیان بەوە كردوە ،كە دەبێت
فەلسەفە شێوازێكی خۆی هەبێت ،ئەم
شێوازەش بریتییە لە تاكە چاالكی و كارایی
فەلسەفە ،چەكە نوێیەكەش بنەماكانی لە
تیۆری مەعریفەو لۆژیكەوە وەرگرتبوو،
فەلسەفەش بووە تەنها شێوازێك ،كە مافی
ئ��ەوەی نییە مەسەلە ئەزمونگەرییەكان
پێكبهێنێت ،چونكە ئەوە لە تایبەمتەندی
و پسپۆڕی زانستەكانە ،ه���ەروەك چۆن
ناكەوێتە ناو چوارچێوەی پێكهێنانی مەسەلە
بیركاریەكانەوە ،چونكە ئەوە لە پسپۆڕی
زانایانی بیركاریە بەمشێوەیە فەلسەفە گۆڕا
بۆ تەنها شێوازێكی لۆژیكی بەبێ ئەوەی
پەلبهاوێت بۆ ناو بوارەكانی توێژینەوەی
زانستەكان و بۆ دەسكەوتنی دەرئەنجامێكی
زانستی لەمەعریفەی زانستیدا .پێوەرەی
فەراهەمبوونی مانای ئاماژەدەر بە واقیع
لە گرنگرتین بنەما رێكخستنییەكانە بۆ
ئەزمونگەرە لۆژیكیەكان ،ئامانجیش لەم

ئەزمونگەری لۆژیكی وەریاندەگرێت بۆ
بەدیهاتنی ئامانجەكەی لە رەتكردنەوەی
میتافیزیكاو بونیادنانی رێسایەكی زانستی
گرنگ بۆ زانستەكان .ئەزمونگەری لۆژیكیش
لەرەتكردنەوەیدا بۆ میتافیزیكا جیاوازە
لە قوتابخانەكان و مەزهەبە فەلسەفیە
ئەزمونگەریەكان و ماتەریالیزمی كۆن .ئەو
پشتی بە شیكاركردنی لۆژیكی بەستووە بۆ
مەسەلەكان لەهەردوو الیەنی پێكهاتن و
ماناوە ،بۆ ئەمەش پشتی بە لۆژیكی نوێ
بەستووە بۆ بەدیهاتنی ئەم مەبەستە .ئەمەش
كارێكە دەبێتە هۆی دەرئەنجامگەلێكی
ئەرێنی و نەرێنی كە دەردەك��ەوێ��ت لە
رونكردنەوەی چەمكەكان و لقە جیاوازەكانی
زانستە ئەزمونییەكانداو لەخستنەڕوی ئەوەدا
كە هەموو مەسەلە میتافیزیكیەكان بەتەواوی
بێامنان ،چونكە قسەكردنی میتافیزیكی
بەتاڵەو هەڵگری هیچ مانایەك نییە،
(پێناسەكردنی رستەی میتافیزیكی ئەوەیە،
كە پێكهاتووە لە دەستەواژەیەك مەبەست
لێی ئەوەیە گوزارشت لە مەسەلەیەكی
راستەقینە بكات ،ب��ەاڵم لەراستیدا ئەو
گوزارشت لەدەرئەنجامێكی بەدەستهاتوو

قەبووڵبكرێن ،ئەو وتی ئەو مەسەلەیەی
كە قەبووڵددەكەین وەك ئ��ەوەی خاوەن
ناوەڕۆكێكی واقیعیە ،ئەوە نییە كە دەتوانین
بەخۆی وەریبگێڕین بۆ دەستەواژەگەلێك
وەسفی ئەو ئەزمونانە بكات ،كە راستەوخۆ
وەریدەگرین ،بەڵكو ئەو مەسەلەیە ،كە
دەتوانین ل��ەوەوە لەهەندێك مەسەلەی
ترەوە كە بۆی زیاددەكرێت ئاماژەگەلێك
وەربگرین ،بەو مەرجەی كە نەتوانین ئەو
ئەزمونانە لەتەنها ئەو مەسەالنەی ترەوە
وەربگرین .ئایر دەڵێت (من پێموایە دەكرێت
مومكین بەشێوازێكی راستەوخۆ بەدیبێت،
ئ��ەگ��ەر ه��ات��وو خ��ۆی دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی
(شهادی) بوو یان ئەگەر دەستەواژەیەك
ب��وو ،ئەگەر دەستەواژەیەكی (شهادی)
یان زیاترت بۆ زیادكرد ،بەالنی كەمەوە
یەك دەس��ت��ەواژەی (شهادی)تر بەدوایدا
دێ��ت ،كە ناكرێت تەنها لەو دەستەواژە
بۆزیادكراون بەرهەمبێن ،هەروەها پێموایە
دەستەواژە دەكرێت بەدیهاتنی مومكین
بێت بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ،ئەگەر ئەم
دوو مەرجەی تێدا دەستەبەربوو :یەكەم-
ئەگەر هاتوو بە زیادكردن بۆ پێشەكیەكی
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تر دەس��ت��ەواژەی��ەك ی��ان زیاتر بەدیبێت،
لەوەی كە دەكرێت بەشێوەیەكی راستەوخۆ
بەدیبهێرنێت .دووەم :ئەگەر هاتوو ئەو
پێشەكیانەی تر دەستەواژەیەكی ناشیكاری
تێدانەبوو ،كە بەدیهاتنی نامومكین بێت
بەشێوازێكی راس��ت��ەوخ��ۆ ،ی��ان بكرێت
لەخۆیدا بەدیبێت بەشێوازێكی راستەوخۆ).
ب��ۆ جارێكی ت��ر رون��ك��ردن��ەوە منونەیەك
وەردەگ��ری��ن :لەبەردەمدا دەستەواژەیەك

-2پاشان رونیدەكەنەوە كە میتافیزیكا
شتێك نییە ،جگە لە ئەنجامی كۆمەڵە
هەڵەیەك لە لۆژیكی پێكهاتنی زمانەوانیدا
بۆ دەستەواژەكانی وەك جێبەجێكردنێك بۆ
بنەمای بەدیهاتنی مانا ،مادام رێگایەكی
مومكین نییە بۆ دڵنیابوون لێی لەرێگەی
ئەزمونەوە ،ئەوا ئەوان بۆ ئەوە دەڕۆن ،كە
هیچ ئەزمونێكی مومكین نییە ،وامان لێبكات
بتوانین دەستەواژەگەلێكی وەك  :رەها

نییە ،چونكە هەڵەیە ب��ڕوات وابێت ،كە
هەموو فەلسەفە میتافیزیكایە ،هەروەك
چۆن هەڵەیە بەو دەرئەنجامە بگەیت،
كە ئەزمونگەری لۆژیكی قوتابخانەیەكە
بۆ روخاندنی فەلسەفە .ئەو لەرێگایدایە
بەرەو ئەوەی وا لە فەلسەفە بكات ،بیكاتە
زانستیەك كە هەڵوێستێك لەو مەسەالنە
وەربگرێت ،كە زانست پشتیوانیان ناكات
یان راستی و درۆییان بسەملێرنێت .سامویل

هەیە ،ئاو لەپلەی سەددا دەكوڵێت ،چۆن
دەكرێت بەدیبێت؟ هەروەها ئایر پێیوایە
(دەس���ت���ەواژەی میتافیزیكی ئەزمونیی
نییە ،خ��اوەن ناوەڕۆكێكی بوونگەرییە،
پۆزەتیفیزمەكانیش پێیانوایە منونەی ئەم
دەستەواژانە مەسەلەگەلێكی هاوشێوەن،
ب��ەڵ��ك��و ت��ی��ۆرەك��ەی��ان ل��ەم��ەدا ل��ەس��ەر
بنچینەیەكی بەرایی دەوەستێت ،ئەوەش
ئ��ەوەی��ە كە ئ��ەو روداوان����ەی كە منونەی
ئەم دەستەواژانە وەسفیدەكەن مەحاڵە
سەملاندنێكی لۆژیكی ،ی��ان میتۆدێكی
ئەزمونگەری بگەیەنێت ،جگە لەم دوانەش
هیچ رێگایەكی تر نییە :بەڵگەداری یەقینی
یان دڵنیایی ،وات��ە سەملاندنی لۆژیكی و
میتۆدی ئەزمونگەری ،هیچ میتۆدێكی
سێهەمیشامن نییە ،بەهۆیەوە بڕیار لە مانای
راستی دەستەواژەیەك بدەین) .پۆزەتیفیزمە
لۆژیكیەكانیش لە هێرشكردنیان بۆ سەر
میتافیزیكا لەسەر دوو هەنگاو دەڕۆن:
-1ئ��ەوان رونیدەكەنەوە كە هەموو
مەسەلەكان دەكرێت بگەڕێرنێنەوە بۆ
مەسەلە بەراییەكان ،ئەوەی بەدیدەهێنین بە
شارەزایی هەستیی بەدیهێنانێكی راستەوخۆ.

ل��ەدەرەوەی زەم��ان ،یان جەوهەر بنەمای
بوونە ساغبكەینەوە.
-3رەتكردنەوەی میتافیزیكای تەقلیدی
تەنها لەسەر پۆزەتیفیزمی ئەزمونگەری
كورتنابێتەوە ،بەڵكو پۆزەتیفیزمە ئەزمونگەرە
پێشینەكان پێشیانكەوتوون ،هیۆم كە بەوە
پێناسەی میتافیزیكا دەكات ،كە سەفسەتەو
وەهمە .ه��ەروەك چ��ۆن ئۆجست كۆنت
وایدادەنێت بیركردنەوەی میتافیزیكی تەنها
منایشی قۆناغێك دەك��ات لە قۆناغەكانی
بیر ،كە دەكرێت تێەڕێرنێت بۆ قۆناغی
پۆزەتیفیزم .هەروەك چۆن كانت و كانتییە
نوێكان بانگەشەی میتافیزیكا وێنەیەك
بێت لە مەعریفەی تیۆری ،كانت ویستی
بیگۆڕێت بە میتافیزیكایەك كە هاوشێوەی
زانست بێت .هەروەك چۆن ماخ توێژینەوەی
كرد لە چۆنییەتی دورخستنەوەی هەموو
رەگەزەكانی میتافیزیكا لە زانست.
-4پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ە ل��ۆژی��ك��ی��ەك��ان
رەتیانكردوە بەو پێیەی بەتاڵە لەمانا و
تەنها ه��ەراوه��ۆری��ای��ەك��ە (ل��غ��و) .ئ��ەوان
پێیانوایە كە مەسەلەكانی میتافیزیكا ،نە
راسنت و نە درۆ ،بەڵكو هەموویان مانایان

ئەلكسەندەر بەهەڵەدا چوو بوو لەوەی كە
پێیوابوو فەلسەفە میتافیزیكایە ،هەروەها
میتافیزیكا هەوڵی لێكۆڵینەوەی رسوشی
شتەكان و وەسفكردنی سورشتی كۆتاییە بۆ
بوون .بەمەش ئەلكسندەر لەو پێناسەیەی
ئەرستۆ نزیك دەبێتەوە ،كە زانستی بوون
و سیفەتە پێویستەكانییەتی .ئەو هۆكارەی
كە حەشاردراوە لەتێگەیشتنی ئەم شێوەیەی
فەیلەسوفەكانی میتافیزیكادا بۆ فەلسەفە
هەوڵدانیانە بۆ دۆزی��ن��ەوەی بنەمایەكی
فیكری گشتی كە هەموو لقەكانی فەلسەفە
لەخۆبگرێت لە لۆژیك و تیۆری مەعریفەو
ئ��ەخ�لاق ،ب��ەاڵم ئ��ەم رێسایە زۆر نابات
دەڕمێت لەبەردەم (معاول)ی شیكاركردنی
لۆژیكی .فەیلەسوفەكان دەس��ت��ەواژەی
میتافیزیكایان بە زۆر مانا بەكارهێناوەو
میتۆدی جیاوازیان بۆ بەكارهێناوە ،پێناسەی
تریش هەیە بۆ میتافیزیكا ،بەوپێیەی كە
گەڕانە ب��ەدوای هۆكارە یەكەمەكان یان
مەعریفەی حەقیقەتی هەمەكی بەبێ
بەشبەشكردنی ،چونكە لەبەشبەشكردندا
حەقیقەت وون دەبێت ،بەاڵم لێكۆڵینەوە
میتافیزیكییەكان رەنگە ل��ەم ئاراستەیە
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بەتاڵبێت ،بۆیە ناگەڕێت ب��ەدوای بوون و
سیفەتەكانی نە بەدوای حەقیقەتی هەمەكی
و نە هۆكارەكانی یەكەمدا ،بەڵكو ئێمە لە
فەلسەفەی نوێ و هاوچەرخدا منونەگەلێك
دەبینینەوە لەسەر جۆرەكانی تری میتافیزیكا،
كە بیرمەندانی ن��ارساو بەدوژمنكارییان
بۆ فەلسەفە مومارەسەیان ك��ردوە ،ئەم
ج��ۆرەش لە میتافیزیكا جیاواز دەبێت لە
جۆرە باوەكەی .دەس��ت��ەواژەی میتافیزیكا

John Locke

ئاڵۆزە ،چونكە بۆ زۆر ماناو سستمی جیاواز
بەكارهێرناوە ،بۆیە پێویستی جیاكاری
لەنێوان جۆرەكانی میتافیزیكادا بەدیاركەوت
بەپێی ئەو مادەیەی لێكۆڵینەوە كە لێیەوە
سەرچاوەی گرتوە ،ئەم جۆرانەش بریتین لە:
-1میتافیزیكای پوخت.
-2میتافیزیكای گەردونی ،یان پێوانەیی
-3میتافیزیكای بیركاری.
-4میتافیزیكای زمانەوانی.
-5میتافیزیكای دیالێكتێكی.
-6میتافیزیكای بااڵ -تراندستاڵی.
-7میتافیزیكای رەخنەیی.
-8میتافیزیكای بونگەرایی.
مەسەلەكانی میتافیزیكای ئەبسرتاكت
پەیوەندی بە بوونی رەهاو هۆكارەكان و
حەقیقەتی گەردونی و عەدەمەوە هەیە،
میتۆدی پەیگیریی (الحدسی) یان تێڕامانی
یان صۆفی بەكاردەهێنێت ،وەك بنەمایەك
بۆ دروستكردنی ئەم مەسەالنە .میتافیزیكای
گەردونیش پشت بەوە دەبەستێت كە زانست
پێشكەشی دەكات لە راستی و حەقیقەتی
ئ��ەزم��وون��ی ،ه��ەوڵ��دەدات ئ��ەم راستیانە
ببەستێتەوە بەیەكەوە لە حەقیقەتێكی
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ه��ەم��ەك��ی ك��ە ف��ەی��ل��ەس��وف ب��ەره��ەم��ی
دەهێنێت .دوای شیكاركردنی بۆ رەهەندە
فەلسەفیەكانی ،بەاڵم میتافیزیكای بیركاری
جۆرێكە لە فەلسەفە بنچینەكەی تیۆری
بیركاریەو ئامانجی رشۆڤەكردنی جیهانە
لەسەر رۆشنایی مەعریفەی بیركاری ،بەاڵم
میتافیزیكای زمانەوانی پەیوەندی نییە بە
بوون و رەهاو شتی ترەوە ،بەڵكو بەرهەمی
جێبەجێكردنی شیكاری لۆژیكیە بۆ زمان.

پشتیوانیان ناكات ،یان مانایەكی ئەزمونیان
نییە كە سەملاندنی بیركاریان پشتیوانیان
ن��اك��ات .ویتگنشتاین پێوایە فەلسەفە
تەنها كۆششێكی نەرێنییە مەبەست پێی
دۆزینەوەی دژیەكەكانە كە فەیلەسوفەكانی
میتافیزیكا تێی دەكەون ،هەروەها دەڵێت:
ئەو مانایەی كە هەریەكێكامن مەبەستامنە
پێی ،بۆمان دەرناكەوێت تەنها لەرێگەی
ئ��ەو ش��ت��ان��ەوە نەبێت ،ك��ە ئ��ەم وشەیە

بەنسبەت میتافیزیكای دیالیكتیكیشەوە ،ئەوا
لۆژیكێك بەكاردەهێنێت بۆ جوڵەو صەیرورە
لە بوونداو فەلسفەی كانتی میتافیزیكی
تراندستاڵی بەكاردەهێنێت بەشێوەی
وتەگەلێك ،پێیوایە پێویسنت بۆ مەعریفە ،كە
وێنەیەكی عەقاڵنی پوختەو پەیوەندی نییە بە
جیهانی هەست و ئەزمونەوە ،بیرۆكەكامنان
لەبارەی جەوهەرو هێزو كارو راستیەوەو
هی تر سەربەخۆ تەنها سەربەخۆنین لە
ئەزموون ،بەڵكو هەروەها هیچ مانایەكی
ئەزمونیی لەخۆناگرێت ،كانت مومارەسەی
میتافیزیكای رەخ��ن��ەی��ی ك��ردو بەرۆڵی
خۆی میتافیزیكای تراندستاڵی بونیادنا.
هەروەك چۆن لە نوسینەكانی فەیلەسوفە
بوونگەراییە نوێكاندا جۆرێكی ن��وێ لە
میتافیزیكا لە بەرگێكی ئەدەبیدا دەبینمەوە،
كە پەیوەندی هەیە بەبوونی مرۆییەوە،
هەروەها نوسینەكانی هایدگەر لەبوونی
زەمانی و سارتەر لە بوون و نەبوون ،كە
مەسەلەگەلێكی میتافیزیكی زۆر لەخۆدەگرن.
ئەو باوەڕە باوەی هەیە لەنێوان ئەندامانی
ئەزمونگەری رەه��ادا ئەوەیە ،كە مەسەلە
میتافیزیكیەكان ئەو وتانەن كە ئەزمون

بەسەریدا جێبەجێدەبن ،واتە لەرێگەی ئەو
هەڵوێستەوە كە لەچێوەكەیدا تەكتیكی ئەو
گوتەیە بەكاردەهێرنێت ،مرۆڤ بیر لەوە
دەك��ات��ەوە ،كە دەیڵێت ،ئ��ەوا زیاتر لەوە
ناكات كە مەبەستیەتی بیڵێت .دەستەواژە
میتافیزیكیەكان كە ملكەچ دەبن بۆ رەخنەی
ئەزمونگەری بەپێی فەلسەفەی ئەزمونیی
لۆژیكی بریتییە لەو دەس��ت��ەواژان��ەی كە
شیكاری میتافیزیكا:
بەرهەمدێن لە هەڵەكردن لە خەیاڵدا
(ك��اری ئێمە شیكاری لۆژیكیە ،نەك
لەدیاریكردنی مانا یان بەتەواوەتی بەتاڵە
فەلسەفە) .كارناب بەمشێوەیە دەڵێت لە
لەمانا.
لەسەر ئەم بنچینەیەش لەبەردەممدا پێشكەشكردنیدا بۆ كۆمەڵێك یەكەی زانست.
ئەم چەند جۆرەی خ��وارەوە لە میتافیزیكا ئەو فەلسەفەیەش ك��ەوا كارناب بێبەری
بوونی خۆی لێ رادەگەیەنێت ،بریتییە لە
هەیە:
-1ئەو دەستەواژانەی كە فەیلەسوفەكان میتافیزیكا ،بەو مانایەی كە وا لە میتافیزیكا
دای���دەڕێ���ژن ب��ەب��ێ رەچ��اوك��ردن��ی رێسا دەك��ات ،توێژینەوە بێت لەشتانێك كەو
سرتاكچەریەكان ،یان سینتاكسیەكانی زمان ناكەونە ناو بواری هەست یان پەیربدنەوە،
و ،دەستەواژە میتافیزیكییەكان لەجۆری وەك ش��ت ل��ەخ��ۆی��داو ،رەه���او ،منونەی
چەواشەكار وەك ئەوەی كە قسە لەبارەی ئەفالتونی و ،هۆكاری یەكەم بۆ جیهان و،
واقیعەوە دەك��ات ،لەكاتێكدا بەوشێوەیە عەدەم و ،بەها ئەخالقی و ئیستاتیكیەكان و،
نییە و چاكسازیكردنی و گۆڕینی بۆ هی تر .كارناب دەڵێت» پێویستە لەسەرمان
مەسەلەگەلێكی خاوەن مانای ئەزمونگەری جیاوازی بكەین لەنێوان دوو وێناكردندا بۆ
واقیع .یەكێكیان لە دەستەواژە ئەزمونییەكاندا
كە پەیوەندی بەمیتافیزیكاوە نییە.
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 -2ئەو دەستەواژانەی كە چەمك و
بیرۆكەگەلێكی زۆر لەخۆدەگرێت ،بەبێ
دیاریكردنی ماناكان و بەكارهێنانەكانی.
-3ئەو دەستەواژانەی كە فەیلەسوفەكان
و زاناكان بەكاریدەهێنن ،هەندێك جار
كە پاڵپشتێكی ئەزموونی پێویستی نییە،
بەاڵم لەهەمانكاتدا بە بەشێك دادەنرێت
لە تیۆری زانستی ،تا ئەو كاتەی كە زانست
دەیسەملێنێت كە بەتاڵە لەمانا.
-4ئ��ەو دەس��ت��ەواژان��ەی كە بەڵگەی
لۆژیكی بەكاردەهێنێت ،هەتا وا خەیاڵ
دەكرێت ،كە دەرئەنجامگەلێكە لە كۆمەڵە
پێشەكیەكی بەڵگەنەویست ،لەكاتێكدا ئەم
بەڵگەنەویستانە پێویستیان ب��ەوە هەیە
شیكاربكرێن بۆئەوەی بتوانێت شایانی ئەوە
بێت.

دێت و ،ئەوی تر لە دەستەواژە فەلسەفیەكاندا.
لەم دەستەواژانەی دواییدا فەیلەسوف باس
لە واقیعیەتی جیهانی دەرەكی دەكات وەك
هەموویەك .كارناب دەپرسێت :چ رێگەیەك
هەیە بۆ دانپێدانانی واقیعیەتی جیهانی
رسوشتی یان دەرەكی؟ خۆیشی وەاڵمدەداتەوە
كە هیچ رێگایەك نییە بۆئەوە ،بەڵكو وەاڵمە
راستەقینەكەی لەسەر خودی پرسیارەكە مانای
نییە .ه��ەروەك چرن كارناب رونیدەكاتەوە:

ئەزمونی ،نەك بۆ ب��واری فەلسەفە .جۆری
ئەو تیۆرانەی كە دەمەوێت وەك میتافیزیكا
ئاماژەیان پێ بكەم دەكرێت ،بەهەندێك منونە
بەئاسانرتین شێوە رونبكرێنەوە تالیس دەڵێت:
جەوهەری زانست و بنەماكەی بریتییە لە ئاو.
فیساگۆرس دەڵێت :ژمارە .ئەفالتون دەڵێت:
هەموو شتەكان هیچ نین ،جگە لە تارمایگەلێك
بۆ بیرۆكە ئەبەدیەكان ،كە بوونیان هەیە
لە تۆپێكدا كە نە شوێن ،یان كاتی نییە .الی

هەندێك جار بەهەڵە تێگەیشنت بۆ بیرۆكەكانی
بازنەی ڤیەننا كراوەو وا گومان براوە ،كە ئەو
بانگەشەی نكوڵیكردنی واقیعەتی جیهانی
رسوشتی دەكات ،بەاڵم لەراستیدا ئێمە نكوڵی
ئەو واقیعیەتە ناكەین .ئێمە رەتیدەكەینەوە
بڵێین ئەم جیهانە رسوشتیە راستەقینەیە ،بەاڵم
ئێمە رەتیناكەینەوە بەوپێیەی كە درۆیە ،بەڵكو
بەوپێیەی كە هەڵگری مانایەك نییە ،ئێمە نە
دووپات و نە رەتی ئە م تیۆرانە دەكەینەوە،
بەڵكو رەتی پرسیارەكە دەكەینەوە).
هەروەها دەڵێت» ( سیفەتی میتافیزیكا
لەسەر هەموو ئەو مەسەالنە دادەماڵم ،كە
بانگەشەی مەعریفە بوونی شتێك دەكات
بااڵتر ،یان هەر جۆرە ئەزموونێك تێدەپەڕێنێت،
بۆ منونە لەبارەی جەوهەری راستەقینەی
شتەكانەوە .سەبارەت بە شتەكان لەخۆیاندا،
جۆرەها و ،هی تری لەمشێوەیە و ئەو تیۆرانە
ناخەمە ن��او میتافیزیكاوە ،كە مەبەستی
رێكخستنی ئەو مەسەالنەیەو زیاتر گشتین،
لە ناوچە جیاوازەكانی مەعریفەی زانستیەوە،
رێكخستنێكی باش لە مەهەزبێكدا ،بەڵكو
منونەی ئەم تیۆرانەش چەندە بوێریانە هەبێت
لەراستیدا دەگەڕێنەوە بۆ ب��واری زانستی

الیەنگرانی یەكێتی مادە تەنها یەك بنەما هەیە
هەموو ئەوەی هەیە لەسەری بونیاد دەنرێت.
هیراكلیتس دەڵێت ئاگرە .ئاناكسمندریس
دەڵێت ناسنوردارییە ،ب��ەاڵم دوالیزمەكان
پێامندەڵێن كە دوو بنەمان ،مادییەكان دەڵێن
هەموو ئەوەی هەیە ،مادییە لە جەوهەریدا.
الیەنگرانی مەزهەبی رۆحی دەڵێن هەموو
ئەوەی هەیە رۆحیە.ئەوانەش ئینتیامیان بۆ
میتافیزیكیەكان و بنەما سەرەكیەكانی هەیە
سپینوزاو شیلنج و هیگڵ و برگسۆن)ە.
با ئێستا پشكنین بۆ ئەم جۆرە مەسەلەیە
بكەین ،لەگۆشەنیگای شیاوێتی ساغكردنەوە،
دڵنیابوونەوە ل��ەوەی ئەم ج��ۆرە مەسەالنە
ناكرێت ساغكردنەوەیان بۆ بكرێت ئاسانە.
لە مەسەلەی بنەمای جیهان ئ��اوە .ناتوانین
هیچ مەسەلەیەك بەرهەمبهێنین ،كە هەر
دەككردنێك یان هەستێك ،یان ئەزمونێكامن
پێرابگەیەنێت ئیدی ه��ەر ج��ۆرێ��ك بێت
لەوەی ،كە بكرێت پێشبینی رودانی بكەین.
لەبەرئەمە میتافیزیكیەكان ناتوانن خۆیان
لە دروستكردنی ئەو مەسەالنەیان البدەن
كە شیاوی ساغكردنەوە نین ،چونكە ئەگەر
وایانلێكرد كە شیاوی ساغكردنەوە بێت ،ئەوا

سیفەتی میتافیزیكا
لەسەر هەموو ئەو
مەسەالنە دادەماڵم،
كە بانگەشەی مەعریفە
بوونی شتێك دەكات،
بااڵتر یان هەر
جۆرە ئەزموونێك
تێدەپەڕێنێت ،بۆ
نمونە لەبارەی
جەوهەری راستەقینەی
شتەكانەوە
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John Stuart-Mill
بڕیارە لەبارەی هەڵەی بنەماكانیان ،یان
راست بوونیان دەبێت پشت بە ئەزموون
ببەستێت ،ئەوكاتیش دەچێتە ناوچەی
زانستی ئەزمونییەوە ،بۆیە ناچاردەبن هەموو
پەیوەندیەك بپچڕێنن لەنێوان مەسەلەكانیان
و ئ��ەزم��وون��دا ،بەمشێوەیەش بەوپەڕی
وردییەوە دایدەماڵن لەهەموو مانایەك.
كارناب دەڵێت»( پێویستە لەسەرمان
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جیاوازیەكی ی��ەك�لاك��ەرەوە لەنێوان دوو
وەزی��ف��ەی ج��ی��اواز لە وەزیفەكانی زمان
بەرپابكەین .زمان مانای شتێك دەگەیەنێت،
یان گوزارشت لە هەندێك سۆزو ئارەزو دەكات
و ،فەلسەفەی كالسیكیش راهاتوە لەسەر
تێكەڵكردن لەنێوان ئەم دوو وەزیفەیەدا،
لەسەر ئەمەش ئەو فۆرمەلە بووە ،كەوا گوتە
فەلسەفییەكان گوزارشت لە تەنها كۆمەڵە
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سۆزێك دەكەن ،كەوا ئاماژە بە ماناكان ناكەن،
بەاڵم فەیلەسوفە میتافیزیكیەكان هەتا ئێستاش
وەهمی ئەوە دەكەن ،كەوا گوزارشتەكانیان
منایشی كۆمەڵە مەسەلەیەكی لۆژیكی
دەك��ەن ،كە شیاوی سەملاندنن .لەكاتێكدا
تەنها گوزارشتگەلێكی سۆزدارین و هەڵچوون
و هەستە خەفەكراوەكان دەخاتەڕوو ،هیچ
تیۆرێك لەخۆناگرێت ،ه��ەروەك چۆن هیچ

مەسەلەگەلێكی زانستی ناگرێتەوە ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا گوزارشت لەشتێك دەكات،
ئەو شتەش كەوا گوزارشتی لێدەكات ،هیچ نییە
جگە لەهەستكردن بەژیان .میتافیزیكا زیاتر لە
شیعرو ،ئەفسانەكانەوە نزیكە .كارناب دەڵێت:
فەیلەسوف ،نێچیری وەهمێكی زۆرە ،چونكە
دەستەواژەكانی لە چوارچێوەیەكی لۆژیكیدا
دادەڕێژێت ،هەوڵدەدات لەسەر بنەماگەلێكی
سەملاندنی بەرپایبكات ،وەهمی ئەوە دەكات

بەدانانی سنورێكی ورد لەنێوانیاندا ...لۆژیك،
لۆژیكی زانست ،وای لێهاتووە پێگەیشتووە
بۆ ئەوەی دەربازبێت لە فەلسەفە و ببێتە
خ��اوەن بوارێكی زانستی رێكخراو ،تێیدا
جەخت لە میتۆدێكی زانستی بڕەر (صارم)
بكاتەوە بەشێوەیەكی كۆتایی دەرگا لەرووی
وتوێژكردن لەبارەی مەعریفەیەكی زیاتر
قووڵ یان زیاتر بااڵدا دابخات ...بەمەزندەی
منیش ئەمە دواهەمین لقە لە قەد دەكرێتەوە.

میتافیزیكیەكان بەتاڵن س���ەرەڕای ئ��ەوەی
گوتەیان تێدایە ،كە ئاماژە بەخشن ،چونكە
شێوازی پێكهاتنیان لەرووی لۆژیكیەوە هەڵەیە،
چاككردنی هەڵەش دەبێتە هۆی گۆڕینی بۆ
مەسەلەگەلێكی نا میتافیزیكی ،هەروەها ئاماژە
بۆ فەیلەسوفی ئەڵامنی مارتن هایدگەر دەكات،
لەبارەی نەفی و عەدەمەوە ئەو عەدەم نەبوو
دەكات ،بۆئەوەی بیسەملێنێت فەیلەسوفەكانی
میتافیزیكیا وشەگەلێك بۆ مەسەلەیەكی دروست

ئامرازەكەی عەقڵ و بیركردنەوەیە ،نەك خەیاڵ
و سۆز ،لەكاتێكدا ئەوەی راستە ئەوەیە كە
هەموو تێڕامانەكان لەوە زیاترنین ،كە خەونی
شاعیرێكن كەوا رێگەكەیی ونكردوە).
ه��ەروەه��ا ك��ارن��اب دەڵ��ێ��ت» بابەتی
توێژینەوەكانی قوتابخانەی ڤیەننا ،بریتییە
لە زانست ،ئیدی بە یەكێك دابرنێت یان
كۆمەڵە لقێكی جیاواز .مەسەلەكەش لێرەدا
پەیوەندی هەیە بە چەمكەكان و مەسەلەكان
و سەملاندنەكان و ت��ی��ۆرەك��ان ،كە تێیدا
رۆڵێك دەگێڕن ،لەگەڵ بایەخدان بە الیەنی
لۆژیكی ،زیاتر لە بایەخدان بە ئعتیباراتەكانی
پ��ەرەس��ەن��دن��ی م��ێ��ژووی��ی ی���ان م��ەرج��ە
پراكتیزەییەكان .سۆسۆلۆژیی و سایكۆلۆژیەكان.
ئ��ەم ب��وارەش لەتوێژینەوە تا ئێستا هیچ
ناوێكی تایبەت بەخۆی هەڵنەگرتووە،
دەكرێت جیابكرێتەوە بەوەی ناوی تیۆری
زانستی لێ برنێت ،بە دەستەواژەیەكی تری
وردت��ر لۆژیكی زانست .لێرەشدا مەبەست
لە زانست ،كۆی دەس��ت��ەواژە نارساوەكانە،
نەك تەنها ئەوەی زانایان دایدەڕێژن ،بەڵكو
ئەوەی لەژیانی رۆژانەماندا رێكەوتی دەكەین،
چونكە مومكین نییە ئەمە جیابكرێتەوە لەوە

ئەمەش لەبەرئەوەی لەدوای فەلسەفەوە چی
دەمێنێتەوە؟ هیچ شتێك نامێنێتەوە الی تەنها
ئەو گرفتانە نەبێت ،كە الی میتافیزیكەكان
خۆشەویستە ،وەك :هۆكاری یەكەمی جیهان
چییە؟ چییەتی عەدەم كامەیە؟ بەاڵم ئەمە
شتێك نییە ،جگە لە كۆمەڵە گرفتێكی ساختە و
بەتاڵ لەهەر ناوەڕۆكێكی زانستی).
كارناب لەوتارێكیدا لەژێر ناونیشانی
(دورخ��س��ت��ن��ەوەی میتافیزیكا لەرێگەی
شیكاركردنی لۆژیكی زم��ان��ەوە) پێیوایە
مەسەلە میتافیزیكیەكان چەواشەكار ،یان
ساختەن یان دوو جۆرن:
-1ئ�����ەو م���ەس���ەالن���ەی گ��وت��ەی��ەك
لەخۆدەگرن ،بە هەڵە وا بڕوا دەكرێت كە
مانای هەیە.
-2ئ��ەو مەسەالنەی كە گوتەگەلێك
لەخۆدەگرن مانایان هەیە ،ب��ەاڵم لەگەڵ
یەكرتدا بەشێوەیەك دان��راون پێچەوانەی
رێساكانی زمان نین سەرەڕای ئەوەش وەك
مەسەلەگەلێك مانایان نییە.
بە ڕای كارناب چەمكە میتافیزیكییەكان
م��ان��ای��ان نییە ،ئ����ەوەش ل��ەب��ەرن��ەب��وون��ی
پێوەرێكی ئەزمونی بۆیان ،هەروەها مەسەلە

دەهۆننەوە ،یان رێكیدەخەن لەمەسەلەگەلێكی
دروستدا لەروی زمانەوانەوانییەوە ،بەاڵم ئەم
مەسەالنە مانای ئەزموونیان نییە .جێبەجێكردنی
شیكاری لۆژیكیش بەسەریدا هەڵەكانی ئەو
فەیلەسوفانە دەخ��ات��ەڕوو ،لەبەكارهێنانی
گوتەكان لەڕووی لۆژیكیەوە.
الی كارناب هیچ زیانێك لەوەدا نییە
قەبووڵی فەلسەفە بكرێت ،بەو مەرجەی لە
مانای وشەكە وا تێبگەیت بەمانای شیكارە
لۆژیكیەكان بۆ دەستەواژە زمانەوانییەكان
(هەركەسێكیش هاوبەشیامن بكات لەم
دیدو تێڕوانینەمان لەدژی میتافیزیكیا ،بۆی
دەردەكەوێت هەموو گرفتە راستەقینەكانی
فەلسەفە شتێك نییە ،جگە لە شیكاركردنێكی
زم��ان��ەوان��ی��ی) .كاتێكیش ك��ە پێكهاتە
زمانەوانییەكان كە فەلسەفە بایەخ بە
شیكاركردنیان دەدات ،زۆربەیان ئەوانەن كە
زانستە جیاوازەكان دەیڵێن لە مەسەلەكان،
دەك��رێ��ت بوترێت فەلسەفە لۆژیكی
زانستەكانە ،وات��ە شیكاركردنی مەسەلە
زانستیەكان شیكاركردنێك شێوازی پێكهاتنی
و وێنەی سرتاكچەرەكەی بەدیاربكەوێت بۆ
ئەوەی ماناكەی رون ببێتەوە.
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فەلسەفەی
زمان لەتێڕوانینی
رۆدلف كارنابەوە
د :وجدان كاظم عبدالحمید التمیمی
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پێشەكی

فەلسەفەی زمان مانا و سەرەتاكان
فەلسەفەی زم��ان بەیەكێك لە جێباسە
هاوچەرخەكان دادەنرێت ،كە لێكۆڵینەوە
فەلسەفییە ئەوروپیە نوێ و هاوچەرخەكان
بایەخیانپێداوەو ب��ووە وەرچەرخانێك لە
بواری فەلسەفەداو زۆرێك لە جێباسەكانی
فەلسەفەی وك میتافیزیكیا خستە ژێر وردبینی
و پوختەكردنەوە.
پێش پێناسەكردنی فەلسەفەی زمان ،دەبێت
پەیوەندی نێوان زمان و فەلسەفە دیاریبكەین،
سپایەر ( )Spairلە كتێبەكەیدا بەناونیشانی
(زم��ان) ،زمانی دیاریكردوە ب��ەوەی  :لقێكی
مرۆیی ئەبسرتاكتە ،میتۆدێكی بەدەستهاتووەو
بۆ پەیوەندیكردن لەنێوان مرۆڤ و لە بیرۆكەو
س��ۆزو ئ��ارەزوەك��ان لەرێگەی ماناگەلێكی
دارێِ����ژراوەوە لەهێامكان بەكاردەهێرنێت.
ه���ەروەك چ��ۆن ت��ارگ��ر ( )Targerو بلۆك
( )Blockeلەكتێبەكەیدا (هێڵە گشتییەكان بۆ
شیكاركردنی زانستی زمان) پێناسەی دەكات،
بەوەی سستمێكە لە هێام دەنگەیە تەواو و
بێخەوشەكان ،كە ماناگەلێك لەخۆدەگرێت ،كە
دۆزینەوەی هاریكارییەك لەنێوان هەر كۆمەڵێك
لەكۆمەڵگە دەستەبەردەكات.
راینارد الوت -مامۆستای فەلسەفە لە
زانكۆی میونخی ئەڵامنی -فەلسەفە بەوە
پێناسە دەك��ات ،كە كارێكی عەقڵی ئ��ازادە،
مەبەست لێی مەعریفەی تەواوەتییە بۆ
بنەماكانی هەموو راستیەكی واقیعی و بە
گەیشنت ب��ەم مەعریفەیەو ساغكردنەوەی
كۆتاییدێت .ل��ەرێ��گ��ەی ئ��ەو پێناسانەی
پێشەوەش ،دەكرێت بوترێت كە زمان منایشی
بنەمایەك دەكات ،لە بنەماكانی حەقیقەتی
راستەقینە ،كە الوت مەبەستیەتی ،پاشانیش

بەشێك دەبێت لە فەلسەفە ،جگە لەمەش
پێناسەكانی پێشەوە ،كە سەبارەت بە زمان
خستامنەڕوو ،ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن ،كە زمان
كۆمەڵێك لە هێام لەخۆدەگرن ،كە خاوەن
ئاماژەگەلێكن ،پاشانیش داللەت جێباسێكی
عەقڵی لۆژیكییە ،ئەمەش پەیوەندیەكی ترە
لەنێوان زمان و فەلسەفەدا (.)1
ت��وێ��ژەران��ی��ش م��ان��ای ف��ەل��س��ەف��ەی��ان
رونكردۆتەوە بەوەی ،ئەو لێكۆڵینەوانەیە كە لە
ئەنجامی وەرچەرخانی زانستی زمان بۆ فەلسەفە
بەرهەمهاتوون ،كە پشت بە گریامنەكانی
فەلسەفەی شیكاركردن دەبەستێت ،كە دیارترین
جێباسەكانی بریتییە لە شیكاركردنی زمانەوانی.
فەلسەفەی زمانیش بەشێوەیەكی گشتی
هاوواتایە لەگەڵ فەلسەفەی شیكارییدا ،بەاڵم
بەمانای تایبەتی ،ئەوا نزیك دەبێتەوە لە زانستی
زمان و بایەخ بە حەقیقەتی ناوخۆیی زمان و
تێگەیشتنی فەلسەفی بۆی دەدات .لەكاتێكدا
هەندێكی تر پێیانوایە دەستەچنی نوێی لۆژیكە،
ئەمەش جێباسێكە پەیوەستە لەگەڵ تیۆری
مەعریفەو میتافیزیكیادا (فەلسەفەی عەقڵ).
توێژەرانیش ئاماژەیان بۆ ئەوە كردوە،
فەلسەفەی زمان چارەسەری كۆمەڵێك مەسەلە
دەك��ات ،ك��ە پەیوەندیان بەیەكەوە هەیە
دیارترینیشیان (:)2
-1گ���ەڕان ب��ەدوای ئ��ەو وێنەیەدا ،كە
پێویستە فەلسەفەی زمان تەبەنی بكات.
-2چارەسەركردنی ئاماژەكانی هەندێك
چەمك لە زمانی ئاماژەدا (الداللە) وەك مانا،
واقیع ،ئاماژە ،ئەنجامدان یان كردار.
-3دیاریكردنی سیفەتی هەمەكی كە
هەموو زمانێك دەگرێتەوەو ،لێكۆڵینەوەی
پەیوەندی لەنێوان زمان و جیهان ،لەنێوان زمان
و فیكردا.

رۆدلف كارناب
بەیەكێك لە
فەیلەسوفەكانی
ئەڵمان دادەنرێت
،كە كاریگەریان
لەسەر گۆڕەپانی
فیكری فەلسەفی
هەبووە،ئەمەش
لەرێگەی تێزە
فەلسەفییە
نوێكانییەوە لەبارەی
فەلسەفەو زمان و
زانستەوە
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-4گ��ەڕان ب��ەدوای مەسەلەی سازانی
پەیوەندیكردن لەنێوان خەڵكدا ،یان چییەتی
كاری زمان.
-5توێژینەوە دەكات ،مەسەلەی شیان
یان نەشیانی ئەوەی گیانەوەرەكان زمانێك
بەكاربهێنن.
-6توێژینەوە لە شیان یان نەشیانی
بەكارنەهێنانی زمانی منونەیی.
-7چارەسەری مەسەلەی پەیوەندیكردن
میتافیزیكا دەك���ات ب��ەواق��ی��ع��ەوەو ئایا
مەسەلەیەكی مومكینە یان نا ،ویتگنشتاین و
الیەنگری ئەم بوارە توێژینەوەیان گرتۆتەخۆ
(تەبنیان كردوە).
فەلسەفەی زمانیش پەیوەستبووە بە
شیكاركردنەوە ،پەیوەندیەكی توندوتۆڵ،
ئەو شیكاركردنەی كە هەر لەسەرهەڵدانی
فەلسەفەوە لێی جیانەبۆتەوە -وەك هەندێك
پێیانوایە .-ئەوكات شیكاركردنێك بوو بۆ
چەمكەكان و بیرۆكەكان لەسەردەستی
س��وك�رات و ئەفالتون و ئەرستۆ ،پاشان
گواستیەوە بۆ شیكاركردنی فیكر و مەعریفە
بۆ رەگ��ەزە هەستییە بەراییەكانی وەك
ئەوەی كە لۆك و باركلی ئەنجامیانداو ،بە
شیكاركردنی زمانیش وەك ئاماژەو پێكهاتە
كۆتایی ه��ات ،وەك ئ���ەوەی الی م��ۆر و
راسل و ویتگنشتاین هەیە ...هتد .ئەمەش
ئەوەیە كە هەندێك بانگەشە بۆ تێڕوانینی
فەلسەفەی زمان دەكات بەمانا گشتیەكەی،
بەوەی هاوواتایە بۆ فەلسەفەی شیكاریی-
وەك پێشرت ئاماژەمانپێكرد.-
ئەوەی جێی تێبینییە ،توێژەران ماناكانی
فەلسەفەی زمانیان ل��ەدی��دی ئەوروپی
شیكاریدا لەسێ مانادا كۆكردۆتەوە(.)3
-1ش��ی��ك��اری ل��ۆژی��ك��ی ب��ۆ هەندێك
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موفرەدەی زمان و دەستەواژەكانی ،كە بەخۆی
وەك پێشەكییەكی بنچینەیی دادەنرێت بۆ
تێگەیشنت لە زاراوە فەلسەفیەكان.
-2گ���ەڕان ب��ەدوای هەندێك زاراوەی
فەلسەفیدا بۆ دیاریكردنی دەستەواژەكان ،كە
بەتاڵن لەمانا لەبەرامبەر ئەو دەستەواژانەدا،
كە مانایان هەیە.
-3هەوڵدان بۆ دابەزاندنی فەلسەفە
لەئاسامنەوە بۆ زەوی ،ئەوەش بە تەبنیكردنی
زاراوە فەلسەفییەكان و تێگەیشنت
لەماناكانیان وەك ئەوەی بەكاریدەهێنین
لەزمانە ئاساییەكان و لەژیانی رۆژانەماندا.
زمانیش الی فەیلەسوفەكانی زمان
دوو شێوەی وەرگرتوە ،یەكێكیان ئاسایی
یان رسوشتی ،ئ��ەوی تریان میسالیی یان
دەستكرد .هەندێكیان بایەخیان لە ئاساییەكە
دەدا ،لەكاتێكدا ئەوانی تر بایەخیان بە
میسالییەكە دەدا(.)4
خاڵێكی گرنگ م��اوەت��ەوە پێویستە
ئ��ام��اژەی بۆ بكرێت ،ئەویش بریتییە لە
پێویستی جیاوازیكردن لەنێوان فەلسەفەی
زمان و فەلسەفەی زمانەوانیدا ،بەشێوەیەك
فەلسەفەی زمانەوانی دەبێتە هاوواتا بۆ
زاراوەی شیكاركردنی زمانەوانی ،و شتێك
پێشكەش ن��اك��ات ،جگە لە میتۆدێك بۆ
چارەسەكردنی گرفتە فەلسەفییەكان ،كە
روبەڕوی زمانی ئاسایی دەبنەوە ،لەكاتێكدا
فەلسەفەی زم��ان -وەك پێشرت ئاماژەمان
پ��ێ��ك��رد -منایشی ه��ەوڵ��ێ��ك دەك���ات بۆ
پێشكەشكردن ،یان وەسفكردنێكی فەلسەفی
بۆ روخسارەگەلێكی گشتی لە زماندا لەالیەن
ئاماژەو مانا و راستییەوە ......هتد سەرەڕای
ئەمەش فەلسەفەی زمانەوانی لێكۆڵینەوەی
تایبەمتەندیە گشتیەكان دەك��ات ،لەپێناو
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بونیادی زمانەكان لەالیەنی رسوشتی و
مێژوییەوە ،كە بە (فیلۆلۆجیا) ناودەبرێت.
لێرەوە فەلسەفەی زمان چارەسەری كۆمەڵە
مەسەلەیەك دەكات ،كە بەنسبەت هەموو
زم��ان��ەك��ان��ەوە بەهەمەكیی دادەن��رێ��ت،
لەكاتێكدا زانستی زم��ان تایبەمتەندە بە
زمانێك بێ یەكێكی تر ،پاشانیش فەلسەفەی
زمان منایشی وتوێژێكی فەلسەفی دەكات
لەبارەی زمانەوە ،نەك لێكۆڵینەوە لە زمان.

یەكەم :كارناب و شیكاركردن

رۆدلف كارناب ( )1970-1891بەیەكێك
ل��ە فەیلەسوفەكانی ئ��ەڵ�مان دادەن���رێ،
كە كاریگەریان لەسەر گۆڕەپانی فیكری
فەلسەفی هەبووە لەرێگەی تێزە فەلسەفییە
نوێكانییەوە لەبارەی فەلسەفەو زم��ان و
زانستەوە ،ئەو پێشەنگێك بوو لە پێشەنگە
هاوچەرخەكان و بانگەشەكارێك بۆ زمانی
زانستی و لۆژیكەكەی.
لێرەدا نامانەوێت بچینە ناو بابەتی
ژیانی كارناب و تایبەمتەندیەكانی ژیانی
كۆمەاڵیەتیەوە ،ب��ەاڵم ئێمە جەخت لەوە
دەكەینەوە ،كە كارناب بەرهەمی ساتەوەختێك
نییە ،بەڵكو كاریگەربووە بە بیرمەندان و رەوتە
فەلسەفییەكانی پێش خۆی ،ئەو كاریگەر بووە
بە راس��ڵ و م��ۆرو ویتگنشتاین و مۆریس
و نویراس و هیی تر لە بانگەشەكارانی
شیكاركردنی زمانەوانی و لۆژیكی هێنایی و
فەلسەفەی زمان ،جگە لەمەش ئەو فیزیاو
بیركاری و ئەوانەی خوێندۆتەوە ،كە زانایانی
ئەم دوو پسپۆڕییە نوسیویانە ،خوێندنەوەیەك
وای لێكردوە تەبەنی زمانی فیزیا بكات
لەهەموو راوبۆچونەكانیدا ،ب��ەاڵم كارناب
خاوەن كەسێتیەكی سەربەخۆ بووە لەهەموو
ئاراستەو رەوتەكانی پێش خۆی ،كەسێتیەك

لەكرۆكیدا مەشخەڵەكانی رەخنەو نوێگەری
لەمەعریفەی فەلسەفیدا هەڵگرتووە ،ئەمەش
بە پشت بەسنت بە دەسكەوتەكانی زانست
و پەرەسەندنەكانی ،ئەمەش ئەوەیە كە
هەوڵدەدەین رونیبكەینەوە.
پێش ئەوەی بچینە ناو وردەكاریەكانی
دیدی كارناب لەبارەی زمانەوە ،دەمانەوێت
بڵێین كە فەلسەفەی شیكاریی لەرێگەی
لۆژیكی بیركاریەوە بۆ زم��ان دەڕوان��ێ��ت،
ئەوەش لەبەرئەوەی فەیلەسوفی زمان -وەك
ئەوەی دكتۆر خەلیل دەڵێت -هەوڵی داڕشتنی
زمانێكی دەستكرد دەدات ،كە تێیدا هێامو
وردبینی و شیاوێتی داتاشین بەدیاربكەوێت،
ئ��ەم��ەش م��ان��ای ئ���ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت ،كە
فەیلەسوفی شیكاری لۆژیكی وا لەزمان
دەڕوانێت ،لەسەر بنچینەی ئەوەی حسابێكی
لۆژیكییە لەالیەك و ئامرازێكە بۆ لێتێگەیشنت
و گواستنەوەی فیكری لەالیەكی ترەوە(.)5
ئەوەش لەپێشەوە باسامنكرد لەبارەی نەزعەی
شیكارییەوە بەروونی الی كارناب دەیبینینەوە،
كە بەشێوەیەكی رێژەیی جوان لە شیكاركردن
گەیشتووە ،كاتێك بەشێوەیەكی هەڕەمەكی
دایناوە ،كە پشت بەو ئامانجە دەبەستێت،
كە توێژەر هەوڵی بۆ دەدات( ،)6ئەگەریش
توێژەر بۆمنونە وا لە ئامانج لە شیكاركردنی
زمان بكات رێزمانی بێت ،ئەوا قسەكان یان
بەشەكانی بە بچوكرتین یەكەی زمانەوانی
دادەنێت ،بەاڵم ئەگەر ئامانجەكە حونجەكردن
بووبێت ،ئەوا بچوكرتین یەكە بریتییە لەپیت،
لەكاتێكدا ئەگەر ئامانجەكە بریتی بووبێت
لە پەرەسەندنی مێژوویی بۆ شێوەی پیتەكان،
ئەوا بچوكرتین یەكە بریتییە لە وێنەی تاكانەیی
بۆ رەگەزەكانی پیتەكان .تێبینییەكای پێشووش
لەبارەی شیكاركردن الی كارناب لەسەر كۆی

فەلسەفە رەنگیداتەوە ،دەبینین شیكاركردن
لە الی لۆژیك و زمان و جیهان بوونی هەیە،
هەروەك چۆن دەبینین كارناب لەگۆشەیەكەوە
دەگوازێتەوە بۆ گۆشەیەكی تر بە گۆڕینی
ئامانج لە شیكاركردنی ئەو سرتاكچەرەش،
كە لەسەری رۆیشتوە لە شیكاركردنی بۆ
لۆژیك جیاوازە لە سرتاكچەری شیكاركردنی بۆ
جیهان ،هەروەها جیاوازدەبێت لە سرتاكچەری
شیكاركردنی بۆ زمان .ئەوەیش دەمانەوێت
لێرەدا رۆشنایی بخەینە س��ەر ،بریتییە لە
شیكاركردنی بۆ زمان.

دووەم :گرنگرتین جێباسەكانی
فەلسەفەی زمان:

auguste comte

سیمیۆتیكا ب��ە جێباسی بنچینەیی
دادەن��رێ��ت ل��ە جێباسەكانی زم���ان ،كە
چ��ارەس��ەری مەسەلەی ماناكانی زم��ان و
هێامكانی و نیشانەكانی دەك��ات .چارلس
مۆریسی فەیلەسوفیش ل��ەم زانستەدا
تواناكانی خۆی بەدیارخست لەكتێبەكەیدا
(بنەماكانی تیۆری نیشانەكان) ئ��ەوەش
كاتێك ئەو زانستانەی كەلەژێر سیمیۆتیكادا
كۆدەبنەوە ،لەم سیانە زیاتر نین (:)7
-1سنتاكس ( )Syntaxزانستی بونیاد:
ئ��ەو زانستەیە بایەخ بە لێكۆڵینەوەی
پێكهاتەكان و ش��ێ��وەك��ان دەدات ،كە
گوتە زمانەوانییەكان پێكیدەهێنن ،بەبێ
رەچاوكردنی لێكۆڵینەوەی ماناو نیشانەو
ئاماژەكان بۆ كەسی قسەكەر.
-2سیامنتیكا ( )Semanticsزانستی
ماناو ئاماژە :بریتییە لەو زانستەی كە بایەخ بە
لێكۆڵینەوەی پەیوەندی لەنێوان شێوازەكان و
ئەو بونیادانەی كە زمان لەخۆیان دەگرێت
دەدات ،لەگەڵ رەچاوكردنی ئەو ئاماژانەی
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كە ئەو زمانە گوزارشتی لێدەكەن بەبێ
بایەخدان بە كەسی قسەكەر.
-3پراگامتیك ( :)Pragmaticsئەو
زانستەیە بایەخ بە لێكۆڵینەوەی پەیوەندی
لەنێوان كەسی قسەكەرو ئەو زمانەی كە
بەكاریدەهێنێت دەدات.
كارنابیش بایەخی بە جۆری یەكەم داوە،
بایەخپێدانێكی زۆر ،دوای ئەوە بایەخپێدانی
گۆڕاوە بۆ دووەم لە فەلسەفەكەی لە بارەی
زمانەوە ،لەگەڵ بوونی ئاماژەگەلێكی كەم بۆ
دیدی لەبارەی سێهەمەوە.

سێهەم :دیدی سینتاكسی كارناب:

كارناب لێرەدا مەسەلەگەلێكی زۆری
لەبارەی فەلسەفەی زمانەوە هێناوە لەسەری
دیدە فەلسەفییەكەی بونیادناوە ،تا كاتێكی
درەنگ لەژیانی ،لەگەڵ ئەوەی لە كۆتایی
ژیانیدا هەندێكیانی راستكردەوە.
ی��ەك��ەم مەسەلەیەكیش پێویستی
بەرونكردنەوەیە ،لێرەدا بریتییە لە مەسەلەی
ئەو دەستەواژانەی كە خاوەن مەدلولن( لە
وێناكردنی كارنابدا .كارناب بەوە گەیشتوە،
كە هەر وشەیەك مەدلولی خۆی هەیەو
بەپێی پەرەسەندنی مێژوویی دەگۆڕێت ،ئەم
مەدلولەش پێویست دەكات دوو مەرج لە
وشەدا بوونیان هەبێت (.)8
أ-پێویستە هاتنی بەشێوەیەكی
وشەسازی بسەملێرنێت ،واتە پێویستە لە
چێوەكەیدا سادەترین رستەی وشەسازی
بێت ،بۆ منونە وش��ەی ب��ەرد ،دەڵێین (س
بەردە) ،بۆ ئەمەش وشەی (س) بۆ هەر جۆرە
بەردێك بەكاربهێنین وەك ئەڵامس.
ب-پ��ێ��وی��س��ت��ە ب��ت��وان��ی��ن وەاڵم��ێ��ك
پێشكەشبكەین بۆ پرسیارێك ،كە تێیدا ئەو
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وشەیەی جێباسەكەیە دابڕێژرێت ،ئەگەر
گریامنەمان كرد ئەو رستەیەی كە تێیدا
وش��ەی ب��ەرد هەیە بریتییە لە (ج) ،ئەوا
پرسیارەكە ،ئەوەی كە كامەیە ئەو رستەیەی
كە لێیەوە (ج) هەڵدەگۆزرێت؟ ئامانجی
كۆتاییش لە پرسیاركردنە دیاریكردنی راستی
یان درۆیی (ج)ە.
كارناب ئامانجێكی ل��ەوە هەبوو ،كە
خۆی دەبینێتەوە لە دورخستنەوەی هەموو
دەستەواژەكان و وشەكانی میتافیزیكیا ،چونكە
ئاماژە بە مانا ناكات ،بۆمنونە ئەگەر وشەی
(بنەما)ی میتافیزیكیامن وەرگ��رت ،كارناب
پێیوایە كە ئەوە وشەیەكە مانا مێژووییەكەی
خۆی لەدەستداوە (كە مانای دەستپێكردنی
زەمەنی دەگەیەنێت) الی یۆنانەكان ،ئەمەش
دەبێتە هۆی جێبەجێ نەبوونی ئەو مەرجانەی
سەرەوە بەسەریدا ،چونكە ئێمەی بە شێوەیەك
لەشێوەكان حوكم بەسەریدا بدەین.
ل��ێ��رەوە ك��ارن��اب دێ��ت ئەحكامەكان
داب��ەش��دەك��ات ب��ۆئ��ەوەی ،ب��وون��ی لقێك
لە مەعریفە بسەملێنێت و یەكێكی تر
رەتبكاتەوە ،ئەو دەڵێت كە ئەحكامەكان
سیانن (:)9
-1ئەحكامە راستگۆكان تەنها بەپێی وێنە
لۆژیكییەكەی ،وەك شێوازەكانی لۆژیكی و
بیركاری.
-2رەت��ك��ردن��ەوەی ئ��ەو ئەحكامانەی
سەرەوە ،واتە دژەكان ،ئەوەش حوكمگەلێكی
درۆزنن بەپێی شێوەكانیان.
-3ئەحكامە ئەزمونییەكان ،ئ��ەوەش
ئەوەیە كە راستیەكەی دەگەڕێتەوە بۆ رستە
پرۆتۆكۆلیەكان ،بەمەش ئەحكامی راستگۆیانە
یان درۆزن دروستدەبێت ،كە ئەمە ئینتیامی
بۆ بواری زانستە ئەزموونییەكان هەیە.
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لێرەوە ئاماژە بۆ ئ��ەوە دەك��ات ،كە
ئەحكامە میتافیزیكەكان شاختەن ،چونكە
پەیوەست نابن ب��ە ه��ەر حوكمێك لەو
ئەحكامانەی لەپێشەوە باسیان لەبارەوە كرا.
ل��ێ��رەدا پێویستامن ب��ەوەی��ە ،كەمێك
بوەستین بۆ خستنەڕوی چییەتی رستە
پ��رۆت��ۆك��ۆل��ی��ەك��ان ،ك��ارن��اب لەمەسەلەی
رستە پرۆتۆكۆلیەكاندا كاریگەربووە بە
شیلیك ،مەبەستیش لە رستەی پرۆتۆكۆلی
بەگشتی :سادەترین مەسەلەی ئەزمونیی
و نزیكرتینیان بۆ ساغكردنەوەی راستەوخۆ
و گ��وزارش��ت لە ئەزمونە راستەوخۆكان
دەكات ،بەمەرجێك جێناوی قسەكەری تێدا
بێت (نیراپ) ئەمەمان بۆ منایشدەكات لەم
دەستەواژەیەی خوارەوەدا( :پرۆتۆكۆل ئۆتۆ-
ن��اوی كەسێكە -لە كاتژمێر  17.5خولەك،
لەكاتژمێر  16.5خولەك ئۆتۆ بەخۆی وت،
لەكاتژمێر  15.5خولەك مێزێك هەبوو ئۆتۆ
دەرك��ی ك���رد)( ،)10ئەم منونەیەی پێشەوە
شتێك نییە ،جگە لە بەدیاركەوتنی ئەوەی
ئەم كەسە گیرۆدەی بووە (عاناه) لە ئەزمونە
راستەوخۆكانی لەكاتێك لەكاتەكاندا ،دەكرێت
ئەم ئەزمونانەش وەك مەسەلەگەلێكی بەرایی
دابرنێن ،پێویستە بگونجێت لەگەڵ مەسەلە
پێكهاتەییەكاندا ،كارنابیش بەشێوەیەكی
ورد م��ام��ەڵ��ەی ك���ردوە ل��ەگ��ەڵ مەسەلە
پرۆتۆكۆلیەكاندا ،ئەوەش كاتێك جیاكاریكردوە
لەنێوان مادیی و وێنەیی لەزمانی پرۆتۆكۆلیدا،
لەروخساری مادییدا مەسەلە سادەكان ئاماژە
لە زمانی پرۆتۆكۆلیدا ئاماژە بۆ ئەزموون و
بەشێوەیەكی راستەوخۆدیاردەكان دەكەن،
كە ئەمە سادەترین رەوشە مەعریفیەكانە كە
دەكرێت وەربگیرێت ،هەمان شتیش دەكرێت
بوترێت لە شێوەی وێنەدا ( ،)11بەاڵم كارناب

وازی لە رستە پرۆتۆكۆلییەكان هێنا دوای
رەخنەی سیلیك و ئایر لە بیرۆكەی پرۆتۆكۆل،
وێڕانی بوونی هۆكارێكە كە ئەگەرەكەی زیاترە و
خۆی لە هەڵوێستی (تارسكیدا) دەبینێتەوە ،كە
لەرێگەیەوە ئاماژە بۆئەوە دەكات ،كە راستیی
مەسەلەیەك لەرێگەی گونجانییەوە نایەت
لەگەڵ مەسەلەگەلێكی تر پێشرت قەبووڵامن
ك��ردوە ،بەڵكو لەرێگەی هاورێك بوونییەوە
دەبێت لەگەڵ واقیعدا (.)12
ب��ەاڵم مەسەلەكەی تر كە پێویستی
بەرونكردنەوە هەیە بریتییە لە مەسەلەی
پ��ەی��وەن��دی ل��ۆژی��ك ب��ەزم��ان��ەوە الی ئ��ەو،
بەشێوەیەك جێبەجێكردنی لۆژیك و یاساكانی
الی كارناب لە تەنها ئەحكامەكاندا كورتنابنەوە،
بەڵكو هەتا بەسەر پێكهاتە زمانەوانییەكانیشدا،
لێرەوە بایەخ بە چارەسەوكردنی وێنەیی
دەدات ،بەچەند مەسەلەیەكیشدا الی
كارناب لۆژیك پەیوەستدەبێت بەزمانەوە،
لەوانەش(:)13
أ-تایبەمتەندییە لۆژیكییەكان لە رستەدا،
وەك رستە شیكاریەكان ،دانانییەكان و ،دژەكان
و ...هتد.
ب-پەیوەندیە لۆژیكییەكان لەنێوان
رستەكان وەك پەیوەندی دژیەكی لەنێوان دوو
رستەدا ،یان هەڵهێنجانی یەكێك لە رستەكان
لەوی تریانەوە...هتد.
ت-لێرەوە كارناب لۆژیك وا دادەنێت،
كە پەیوەستە بەزمانەوە بەوپێیەی بەشێكە لە
پێكهاتەی زمانی بەمانای فراوانی وشەكە.
پەیوەستكردنیش لەنێوان لۆژیك و زماندا،
بەیەكێك لەكاریگەریەكانی ویتگنشتاین
دادەنرێت لەسەر كارناب ،چونكە هەردوكیان
هەوڵیانداوە وێنای هەریەك لە نەسەقی
لۆژیكی و نەسەقی زمانەوانی لە نەسەقێكی

هێامیی وێنەییدا وێنابكەن ( )14هۆكاریش
لە بانگەشەكردن بۆ هێامتییبوونی زمان الی
كارناب بریتییە لە نەتوانایی هەر زمانێك بۆ
گەیشنت بە ئامانجی سادەیی و روونیی بەبێ
پشت بەسنت بە لۆژیكی هێامیی.
پەیوەستكردنیش لەنێوان لۆژیك و زماندا
بە دەروازەی���ەك دان��راوە بۆ س��ازك��ردن ،یان
پێكهێنانی لۆژیكی زمان الی كارناب كە منایشی
كرۆكی دیدی ئەو دەكات لەبارەی سنتاكسەوە.
لێرەدا دەوەستین الی ئاماژەیەكی بە
بیرهێنانەوەیی ،كە دەڵێت پێكهاتنی لۆژیكی
زم��ان الی ك��ارن��اب بایەخ بە زم��ان دەدات
لەحاڵەتە وێنەییەكەیداو چاودەپۆشێت لە
ناوەڕۆكی ئەو زمانە ،ئەو بایەخ دەدات بە
پەیوەندی وێنەیی لەنێوان رستەكان و گوتەكان
نەك بە ناوەڕۆكی ئەو گوتانە ،چونكە بایەخدان
بە ناوەڕۆك كاری زانستە نەك لۆژیكی زانست
(.)15
هەر لەسەرەتاشەوە دەبێت پێكهاتەی
لۆژیكی بایەخ بە كۆمەڵە مەرجێك بدات،
گرنگرتینیان (:)16
-1نادژیەكی :واتە ناتوانێت سەملاندن
بەسەر دوو رستەی دژبەیەكدا بكرێت.
-2س��ەرب��ەخ��ۆی��ی بەڵگەنەویستەكان،
وات���ە ن��ات��وان��رێ��ت بەڵگەنەویستێك لە
بەڵگەنەویستەكانی نەسق دابتارشێت.
-3تەواوبوون ،دەبێت ئەوە بسەملێرنێت
كە شێوازەكان پێكهاتەیان دروستە.
-4سیفەتی وردی��ی :پێكهاتەی لۆژیكی
ت��ای��ب��ەمت��ەن��دی وردی����ی ت��ێ��دای��ە ،ی��ەك��ەم
مەسەلەیەكیش الی ك��ارن��اب دەوەستێت
لە پێكهاتەی لۆژیكی بریتییە لە رێساكانی
دروستبوون و گۆڕین ،ئ��ەو وای��دان��اوە كە
رێساكانی دروس��ت��ب��وون��ە ،ك��ە هێامكان و

كارناب ئامانجێكی
لەوە هەبوو ،كە
خۆی دەبینێتەوە لە
دورخستنەوەی هەموو
دەستەواژەكان و
وشەكانی میتافیزیكیا،
چونكە ئاماژە بە
مانا ناكات ،بۆنمونە
ئەگەر وشەی (بنەما)
ی میتافیزیكیمان
وەرگرت ،كارناب
پێیوایە كە ئەوە
وشەیەكە مانا
مێژووییەكەی خۆی
لەدەستداوە (كە مانای
دەستپێكردنی زەمەنی
دەگەیەنێت)
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دەستەواژە قەبووڵكراوەكان دیاریدەكات
لە نەسەقی زماندا ،لەكاتێكدا كە رێساكانی
گ��ۆڕی��ن ئ��ەو مەرجانە دی��اری��دەك��ات كە
رس��ت��ەی��ەك دروس��ت��دەب��ێ��ت لەئەنجامی
رستەیەكەوە ،یان رستیەكی ترەوە.
كارناب بایەخێكی گەورە دەدات بەم
رێسایانە ،بەوپێیەی دەچێتە ناو كرۆكی
حسابی لۆژیكییەوە ،ئەو حسابەی كە ئەمانە
لەخۆدەگرێت(:)17
أ-سەرەتاگەلێك كە ئەبجدیەتی زمان
بەرجەستەدەكات.
ب-كۆمەڵێك بەڵگەنەویستەكان.
ت-رێساگەلێكی دەرئەنجامی.
پ-سەملێرناوەكان یان داتارشاوەكان.
ج-ل��ێ��رەوە ك��ارن��اب ن��اوی رێساكانی
دروستبوون دەنێت لە سەرەتاكان ،بەاڵم
هەڵێنجانەكان منایشی رێساكانی گۆڕین
دەكەن (.)18
رێساكانی دروستبوون و گۆڕین الی
ئەو بە دەروازی���ەك دادەنرێت بۆ تیۆری
(امل��واض��ع��ات) ،كە وەك راڤەكردنێك بۆ
ئەو جیاوازیە پەیدا بوو كە هەیە لەنێوان
رێساكانی پێكهاتن و رێساكانی هەڵگۆزینی
لۆژیكی.
(تیۆری املواضعات) بەگشتی مانای ئەوە
دەگەیەنێت سەملاندن لە سەرچاوەكانەوە
دادەت��ارشێ��ت ،ئێمەش ناگەڕێین ب��ەدوای
راس��ت��ی س��ەرچ��اوەك��ان��دا بەڵكو ل��ەب��ارەی
گونجانییەوە ،ئەگەریش رێكخستنامن كرد
لەنێوان هەندێک لەو سەرچاوانەدا ،كە پشت
بەهەندێك پێناسەكان دەبەستێت ،ئەوا ئێمە
دەتوانین سەملاندن بەرپابكەین (.)19
دی���دی كارنابیش ب��ۆ (امل��واض��ع��ات)
دیدێكە لەناكۆكیەوە سەرچاوەیگرتوە لەگەڵ

ویتگنشتاین كە ئاماژە بۆ ئ��ەوە دەك��ات-
بەپێی تێگەیشتنی كارناب -بۆ بوونی پەیربدنە
پێشییەكان بۆ وێنەگەلێكی مومكین بۆ
مەسەلەكانی زانست ،كارنابیش
گوزارشتی لەم پەیربدنە پێشینانە
ك�����ردوە ب���ە (م��واض��ع��ات)
ن��اوی�بردوە ،چونكە زم��ان الی
ئ���ەو ،هێامیەكە ه��اوڕای��ی
لەسەرەو پاشانیش لەخۆگرتی
هەر وێنەیەكی پێشینەییە (.)20
ب��ەاڵم مەسەلەكەی تر كە
پێویستی بەرونكردنەوە هەیە
بریتییە ل��ە م��ەس��ەل��ەی زم��ان و
میتازمان الی كارناب ،بەشێوەیەك ئەم
مەسەلەیە بە خاڵەكانی ئەفراندن
دادەنرێت ،كەوا كارناب

aristo
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لەگەڵ خۆیدا هێناویەتی ،ئەم خاڵەش لەوەدا
شاراوەتەوە كەوا كارناب ئاماژەی بە زمانێك
كردوە ،كە ناوی ناوە زمانی بابەت ،هەروەها
زمانێكیش چارەسەری زمانی بابەت دەكات،
ئەمەش ئەوەیە كە ناویناوە میتازمان.
دەك��رێ��ت پێناسەی زمانی بابەتیش
الی ئەو بكرێت ب��ەوەی ،ئەو زمانەیە كە
بۆ قسەكردن بەكاردەهێرنێت لەسەر ئەو
بابەتانەی ،كە مەبەستە وەسفیانبكرێت ،یان
شیكاریان بكرێت ،یان بەوردی دابڕێژرێن بۆ
مەبەستگەلێكی دیاریكراو ،بەاڵم میتازمان
الی ئەو وات��ە :ئەو زمانەی كە دەكرێت
لەرێگەیەوە دەرئەنجامەكانی توێژینەوە ،یان
وەسفكردن یان شیكاركردن دابڕێژرێت(.)21
ئەگەربش هێامی (ل  )1دانا بۆ زمان و
(ل )2بۆ میتازمان ئەوا دەكرێت بەمنونەی
خوارەوە رونی بكەینەوە:
ل =1كتێب بەسودە
ل =2كتێب ب��ەس��ودە ،مەسەلەیەكە
پێكدێت لە نیهادو گوزارە.
ئ��ەم منونەیەش مەبەستی كارنامبان
بەروونی بۆ دیاریدەكات ،كارناب ویستویەتی
بڕوات بەرەو ئیمكانییەتی قسەكردن لەسەر
زمانێك بەخودی زمانەكە ،یان بە هی تر،
لەپێناو رونكردنەوەی ئەو ئاڵۆزیەی كە
لەدەوریەتی ،لەمنونەی ئەمەش رێسای زمانی
عەرەبی بۆ منونە كە باس لە زمانی عەرەبی
دەكات ،ئەمەش وەك میتازمان وایە بۆ زمانی
عەرەبی ...هتد.
بەاڵم كێشەكە لەمەسەلەی كەوتنی كارنابە
بۆ ناو دژیەكی لە داڕشتنی میتازماندا ،كارناب
وەاڵم��دەدات��ەوە كە نادژیەكی -وەك پێشرت
باسامنكرد -مەرجێكە لەمەرجەكانی سینتاكسی
زمانەوانی ،بۆیە پێویستە پارێزگاری لە نادژیەكی

بكرێت لە داڕشتنی میتازماندا ،وێڕای ئەمەش
كارناب ئاماژەی بە بوونی مەسەلەگەلێكی
سرتاكچەری جێگیر لەنێوان زمانی بابەت و
میتازماندا كردوە ،ئەم رێسایانەش ناگۆڕێن،
پاشانیش دژیەكی لە پێكهاتەی لۆژیكیدا
بوونی نییە ( ،)22ب��ەاڵم سەبارەت بەوەی
كارناب بانگەشەی بۆ تەبەنیكردنی مەسەلەی
میتازمانكردو كاریگەربوونی بووە بە ئەندازەو
پێناسەكانی ،بەشێوەیەك دەكرێت ئەندازەی
بیركاری ئەبسرتاكت گوزارشت لە بیركاری
بكات ،پاشانیش ئەو بریتییە لە زمانی بابەت،
بەاڵم ئەندازەی فیزیایی ئەزمونگەری ،ئەوا بە
میتازمان دادەنرێت بۆ ئەندازەی بیركاری.
مەسەلەیەك م��اوەت��ەوە كە پێویستە
ئاماژەی پێبكرێت ئەویش ئەوەیە ،كارناب
بەپێچەوانەی ویتگنشتاینەوە كاریكردوە،
ل��ەم��ەس��ەل��ەی ئ��ام��اژەك��ردن ب��ۆ ئ��ەگ��ەری
بەرپابوونی میتازمان ،ئەویش لەبەرئەوەی
ویتگنشتاین ئاماژەی بۆ بەرپاكردنی زمانێكی
بااڵیی ،یان سەرویی بە وتنی فەلسەفەیەكی
خ��راپ ن��اودەب��رێ��ت( ،)23بەوپێیەی كە
جیاوازیەكە خۆی ل��ەوەدا دەبینێتەوە كە
ن��اوەڕۆك��ی لۆژیكی ه��ەر زمانێك لەناو
خۆیدایە ،بۆیە ناتوانین بەزمانێكی تر
گوزارشتی لێبكەین ،یان بەهەمان زمان،
ئ��ەوەی نەتوانێت بەخۆی دەربكەوێت
ناتوانرێت بە گوتە وەسفیبكرێت.
ل��ەو م��ەس��ەل��ە گ��رن��گ��ان��ەش ك��ارن��اب
چ��ارەس��ەری��ك��ردون و الی ئ��ەو خ��ۆی لە
ئەڵقەیەكی نوێگەریدا دەبینێتەوە ،لە
تێڕوانینیدا بۆ زمان بریتییە لە مەسەلەی
سستمی لۆژیكی بۆ زمان ،كارناب بانگەشەی
بۆ ئەگەری سستمی لۆژیكی كردوە بۆ زمان،
بەاڵم نەك ئەو سستمە هێامییەی كە راسڵ

بانگەشەی بۆ ك��ردوەو ویتگنشتاین بیری
لێكردۆتەوە ،بەڵكو سستمی زمانەوانی
لۆژیكی بۆ زمان.
ئ���ەم���ەش ئ�����ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت،
سستمی لۆژیكی بۆ زم��ان ،ئ��ەو توانایە
دەبەخشێتە رستە ،ب��ۆئ��ەوەی قسەبكات
ل��ەب��ارەی شتگەلێكەوە كە لەوێنەكەیدا
بەرجەستەدەبێت -وات��ە لەوێنەی ئەو
رستەیەدا -لێرەشەوە بانگەشەی بۆ دانانی
دوو چێوە كردوە بۆ رستە(.)24
-1چێوەی وێنەیی :واتە ئەو شێوەیە
كە بەتێیدا بە خ��ودی وشەكان بایەخی
پێدەدەین.
-2چێوەی مادیی :ئەمیش ئەو چێوەیە
كە بەو شتانە بایەخی پێدەدەین ،كە وشەكان
ئاماژەی پێدەدەن.
لەمنونەی ئەو دوو جۆرە چێوەیەش كەوا
كارناب باسیان دەكات (.)25

چێوەی مادیی قسە
وێنەیی قسە

چێوەی

(ئەستێرەی شەو) و(ئەستێرەی بەیانی)
دوو مانای جیاوازیان هەیە ،بەاڵم ئاماژە
بەهەمان بابەت دەكەن(ئەستێرەی شەو)
و (ئەستێرەی بەیانی) لەرووی لۆژیكییەوە
هاوواتانین ،ب��ەاڵم ل��ەرووی ئەزمونییەوە
هاوواتان.
ئەمە نامەیەكە لەبارەی كوڕی سەید
ئەحمەدەوە لەم نامەیەدا رستەی (ص) هەیە
كە تێیدا وەسفی (ك��وڕی سەید ئەحمەد)
هەیە.
(پێنج شتێك نییە ،بەاڵم ژمارەیە( پێنج )
وشەیەكی شتیی نییە ،ب��ەاڵم وشەیەكە
گوزارشت لە ژمارە دەكات.
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ئ��ەوەی لەو منونانەی س���ەرەوەدا دیارە
ئەوەیە ،كە كارناب هەوڵی پوختەكردنی زمانی
داوە لەهەر ئاڵۆزیەك ،كە دەكرێت دروستی
بكات و هەوڵیداوە بەشێوە وێنەییە پوختەكەی
مامەڵەی لەگەڵدا بكات ،لێرەدا بە زیاتر وردتر
دادەنرێت لە ویتگنشتاین  ،كە لەگەڵ كارناب
جیاوازی هەیەو سەرنجی لە ئەگەری بوونی دوو
چێوە بۆ هەمان زمان نەداوە.
ب���ەاڵم ئ��ەو م��ەس��ەل��ەی��ەی ك��ە شیاوی
ئاماژەپێكردنە ئەوەیە ،كارناب خۆی بەروونی
ئاماژەی ك��ردوە بۆ زەحمەتی بەكارهێنانی
چ��ێ��وەی وێنەیی ب��ۆ زم��ان چونكە خەڵك
هەمیشە بەرەو دەستەواژە دەڕۆن و سەربورد
(الواقعە) واز لێدێنن ،بەاڵم ئەم زەحمەتیش
لە بەهای ئەو رایەی كارناب كەمناكاتەوە،
چونكە ئاماژەی بۆ ئەوە كردوە چێوەی وێنەیی
مەسەلەیەك نییە ،كە هەمیشە ك��اری پێ
بكرێت ،بەڵكو پێویستە هەمیشە مومكین بێت
(.)26
مەسەلەیەك م��اوەت��ەوە كە مەسەلەی
یەكێتی زانست و فەلسەفەیە الی كارناب
ئەوەش بە بەكارهێانی زمانێكی یەكگرتوو كە
زانستەكان و فەلسەفە پێكەوە كۆبكاتەوە.
ئەوانەی سەر بە بازنەی ڤیەننا بوون-
بەتایبەتی ك��ارن��اب -ئ��ام��اژەی بۆ پێویستی
دۆزینەوەی زمانێكی یەكگرتوو كردوە كە ئەم
خەسڵەتانەی تێدا بێت:
-1زمانێكی ئاسان بێت لەنێوان تاكەكاندا
بەنسبەت هەموو كەسێكەوە.
-2پێویستە زمانێكی جیهانی بێت،
گوزارشت لەهەر بابەتێك بكرێت كە مبانەوێت.
كارناب پێیوایە زمانی فیزیا زمانێكی هەرە
گونجاوە ،كە پێویستە بەكاربهێرنێت لەنێوان
هەموو زانستەكاندا ،چونكە ئەم دوو مەرجەی
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تێدایە ،لێرەشەوە مەزهەبەكەی ناونراوە بە
مەزهەبی فیزیایی ،بەاڵم ئەو گرفتەی لێرەدا
دروستدەبێت ئەوەیە ،كە زمانی فیزیا زمانێكی
بڕیی پوختە چۆن دەكرێت بەكاربهێرنێت؟ بۆیە
كارناب هەوڵیداوە ئەم زمانە بڕییە سوكبكات بۆ
زمانێكی شتیی بەمانای ئەوەی چوارچێوەیەكی
چۆنێتی پێبدات ،بۆئەوەی بكرێتە زمانێك بەسەر
جیهانی تەنەكاندا جێبەجێببێت (.)27

سەرچاوە:

فلسفە اللغە من وجهە نڤر رۆدلف كارناب

پەراوێزەكان
-1وەرگیراوە لە  :البنییە املنطقیە ونظریە التحلیل
فی فلیفە رودلف كارناب .د .جواد كاظم سامری .
(اطروحە دكتوراه غیر منشورە) .ص .129
-2بڕوانە :نظریە العالمات عند جامعە فیینا،
رودلف كارناب منوذجا .د .محمد عبدالرحمن
الجابری ،ط ،2010 ،1دار الكتاب الجدید ،بیروت،
ص .164
-3البنییە املنطقیە ونظریە التحلیل فی فلسفە
رودلف كرناب .د .جواد كاضم سامری ،ص .142
-4رودل��ف كارناب نهایە الوظعیە املنطقیە .د.
وداد الحاج حسن .گ ،2010 .1املركز الثقافی
العربی ،بیروت .ص.78
-5هەمان سەرچاوە  .ال .82
-6فی فلسفە اللغە .د .محمود فهمی زیدان .دار
النهضە العربیە.
-7ب��ڕوان��ە :مدخل الی فلسفە العلوم ،االسس
الفلسفیە للفیزیاء .رودلف كارناب .ترجمە :د.
سید نفادی .دار الثقافە الجدیدە ،القاهرە ،ص
.13
-8بڕوانە :فی فلیفە اللغە :د .محمود فهمی
زیدان ،ص.129
-9النظریە املنطقیە عند كارناب ،دراسە فلسفیە
لجدل العالقە بین املنطق والعلم والفلسفە.د.
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رشید الحاج صالح ،2008 ،الهیئە العامە السوریە،
دمشق ،ص .163
 -10بڕوانە :البنییە املنطقیە ونظریە التحلیل فی
فلسفە رودلف كارناب .د .جواد كاظم سامری.
ص .146
-11بڕوانە :النرضیە املنطقیە عند كارناب .د.
رشید الحاج صالح ،ص .136
-12بڕوانە :سەرچاوەی پێشوو ،ال .137
-13بڕوانە :نظریە العالمات عند جامعە فیینا،
رودلف كارناب منوذجا ،د .محمد عبدالرحمن
الجابری ،ص .169
-14هەمان سەرچاوە .ن.ص.
-15بڕوانە :فی فلسفە اللغە .د .محمود فهمی
زیدان .ص.87
()16ب��ڕوان��ە :رودل��ف كارناب نهایە الوضعیە
املنطقیە .د .وداد الحاج حسن .ص .37
-17بڕوانە :سەرچاوەی پێشوو .ل .120
-18بڕوانە :نظریە العالمات عند جامعە فیینا،
رودلف كارناب منوذجا .د .محمد عبدالرحمن
الجابری ،ص .176
-19القچایا االساسیە فی علم اللغە كالوس
هیشن .ترجمە د .سعید حسن بحیری ،بیروت،
ص .94-34
-20التحلیل اللغوی عند مدرسە اكسفورد .صالح
اسامعیل عبدالحق ،بیروت ،ص .135-134
-21فی فلسفە اللغە .د .محمود فهمی زیدان،
القاهرە ،ال .122
-22متهید للفلسفە.د .محمود حمدی زقزوق ،ص
.59-57
-23زكریا إبراهیم دراسات الفلسفە املعارصە ،ج،1
القاهرە ،1968 ،ص.278-277
-24هەمان سەرچاوە ،ال .294-290
-25عزمی اسالم ،اتجاهات فی الفلسفە املعارصە،
الكویت ،1980 ،ص.163-159
-26هەمان سەرچاوە ،ال.172-171
-27هەمان سەرچاوە ،ال.175-173

بو
كارنا 
فهلسهفهى
لۆژيك
ئا :ئايديا
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ڕۆدۆڵف كارناب يهكێكه له ديارترين
نوێنهراىن فهلسهفهى پۆزهتيڤيزمى لۆژيكيى
( )Logical Positivismيان نيوپۆزهتيڤيزم،
ن��اوب �راو گرنگرتين فهيلهسوىف ب��ازن�هى (
ڤیەننايه و يهكێكه له تيۆريسته بنهڕەتييهكاىن
ئهزموونگهريى لۆژيىك ،بهتايبهىت له بوارى
فهلسهفهى زانست و زمان و لۆژيكدا .له
ساڵى 1891دا له ئهڵامنيا لهدايكبووه ،له
ساڵى  1910تاكو  1914له ههردوو زانكۆى
فرايبۆرگ و ژێنا ( )Jenaخوێندوويهىت،
پسپۆرى له ب��وارهك��اىن فيزيا و بريكارى و
فهلسهفهدا بهدهستهێناوه .ئ �هو كهشه
فهلسهىف و زانستييهى كه كارناب تيايدا
ژيابوو ،كاريگهرى لهسهر دروستكردبوو،
چونكه لهالى بريمهند و لۆژيكاڵى گهورهى
وهك��و (گوتلێب فريچه) خوێندىن ت�هواو
كردبوو ،ههروهها تيۆرى ڕێژەيى (ئهلبێرت
ئهنيشتاين)ى له زانكۆى (بهرلني) خوێندبوو،
ههر لهوێش چاوى به ئهنيشتاين كهوت.
دوات��ر (هانز ڕايشنباخ)ى ناىس و ئهويش
به (مۆريتز شليك)ى ناساند ،ئينجا به
بازنهى ڤیەننا ئاشنابوو و ،دواتر بوو به
يهكێك له كۆڵهكهكاىن ]بازنهكه[ .شانبهشاىن
هانز هان ( )Hans Hahnو ئوتوو نوارس
( )Otto Neurathپهمياننامهى بازنهى
ڤیەننايان ن��ووس��ي�هوهWissenschaftliche
،) )Weltauffassung der wiener kreis
كه تيايدا پرهنسيپهكاىن بازنهى ڤیەننايان
خستهڕوو ،ههروهها چاويكهوت به ئهلفرێد
تارسىك ( )Alfred Tarskiخ��اوهىن تيۆرى
(مهغزا له ڕاستگۆيى)دا ،بهاڵم ديدارى لهگهڵ
بوێالرد ڤان ئۆرمان كواين ()W.V.O. Quine
كاريگهرييهىك هێجگار قووڵى ههبوو،
بهتايبهىت له ژياىن كهسێتيدا ،چونكه يهكێك
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بوو له هۆكارهكاىن گواستنهوهى بۆ ئهمريكا
(زانكۆى شيكاگۆ) ،له بوارى مهعريفيشدا،
وهك وهاڵمدانهوهيهك بۆ ڕەخنهكاىن كواين
ههندێك له ئايدياكاىن خۆى ئيديت كردهوه.

سهرههڵداىن گروپى ڤیەننا:

له واقيعدا پۆزهتيڤيزمى لۆژيىك تهنها
قوتابخانهى ه��اوچ�هرخ��ه ،ك�ه دهكرێت
وهك بهردهوامييهىك فيعىل بۆ بزووتنهوهى
ئ�هزم��وون��گ�هري��ى سهيربكرێت ،چونكه
ل�هالي�هك�هوه درێ��ژك��راوهى پۆزهتيڤيزمى
كالسيكييه كه لهسهر دهستى (ئۆگست
كۆنت) و (ستيوارت مل) سهريههڵدا ،واتا
درێ��ژك �راوهى ئهزموونگهريى ئينگليزييه
كه مێژووى فيكر له سهدهى ههژدهدا پێى
ئاشنابوو .لهاليهىك ديكهشهوه درێژكراوهى
ڕاستهوخۆى ئهزموونگهريى ڕەخنهييه كه
له ئهڵامنيا لهسهر دهستى (ئهڤيناريۆس)
سهريههڵدا ،كه دواتر يهكێك له قوتابييهكاىن
بهناوى (جۆزێف بيتزۆلد) به سهرپهرشتى
قوتابخانهى پۆزهتيڤيزمى لۆژيكيى ههستا به
داناىن (ساڵنامهى فهلسهفه).
له ساڵى 1931دا لهاليهن (بلۆمبێرگ) و
(هێربهرت فايگل)ەوه ،ناوى پۆزهتيڤيزمى
لۆژيىك ( )Logical Positivismبۆ ئايديا
فهلسهفييهكاىن ئهنداماىن گروپى ڤیەننا
ب �هك��اره��ێ�نراوه ،ئ��هم گ��روپ �هش ل�ه ساڵى
1907دا دروستبوو ،كاتێك ههريهك له
زاناى بريكارى (هانزهان) و زاناى ئابوورى
(ئوتو ن��وارس) و ،زان��اى فيزيايى (فيليب
فرانك) كۆبوونهوه .دواتر گروپى ڤیەننايان
پێكهێنا ،بهمهبهستى مشتومڕكردن لهسهر
فهلسهفهى زانست .بهو هيوايهى بتوانن
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زانستێك بدۆزنهوه كه گرنگيى و بايهخى
بريكردنهوهى زانستيانهى بريكارى و لۆژيك و
فيزياى تيۆريى بهدهستبهێنێت و دهربخات،
بهبێ دوورخستنهوهى پرهنسيپى جيهان
لهالى (ئێرنست ماخ) ك ه پێىواي ه زانست له
بنهڕەتدا ،بريتيه ل ه وهسفى ئهزموون يان
تاقيكردنهوه.
بهاڵم پێكهێناىن فيعىل گروپى ڤیەننا له
ساڵى 1922دا بوو كاتێك لهاليهن ئهنداماىن
گروپهكهو ه بانگهێشتى ڕۆدۆڵ��ف كارناب
كرا( .شليك) كه رشۆڤهكارى تيۆرى ڕێژەيى
ئهنيشتاين بوو ،له ههمانكاتدا بايهخێىك
زۆرى به كێشه كالسيكييهكاىن فهلسهفه دهدا،
دواتر (شليك) بووه ڕابهرى تيمى مشتومڕ
لهنێو گروپى ڤیەننا.
س �هرهت��ا فهلسهفييهكان لهكايهى
(شيكاريى لۆژيىك)دا كاريگهرييهىك گهورهى
لهسهر دهستنيشانكردىن ڕەههنده نوێكاىن
فهلسهفهى س���هدهى بيستهم ه�هب��وو.
بهتايبهىت ئهو فهلسهفهى كه گرنگى به
شيكردنهوهى زاراو ه فهلسهىف و زانستييهكان
دهدا ،ههربۆي ه پهيوهست ببوو به زانست و
ميتۆدهكانيهوه ،وهك ههوڵێك بۆ پهرهپێداىن
ميتۆدى زانستيى نوێ ،كه فهلسهفه بهرهو
ئاراستهيهىك تهندروست ببات .لهكاتێكدا
دهبينني فهيلهسوفهكاىن ميتافيزيك به
ئامرازى فهلسهىف و تێڕاماىن پهتيى مشتومڕ
لهسهر مهسهلهكان و چهمكهكان دهكهن،
بهاڵم فهيهلهسوفهكاىن شيكاريى به ئامرازى
لۆژيكيى و پرهنسيپى ئهزموونيى دهيسهملێنن.
زۆربهى مهسهل ه فهلسهفييهكان و سهرجهم
مهسهله ميتافيزيكييهكان هيچ مانايهكيان
نييه ،لهبهرئهوهى ناتوانن تاقيكردنهوهى

ئهزموونيى بۆ سهملاندن پێشكهشبكهن،
ههروهها لۆژيىك يان بريكارى نني .گرنگرتين
ڕووداو له ئاراستهى فهلسهفيدا بريتيه له
جێگريكردىن لۆژيىك بريكارى نوێ ،بهمهبهستى
پهرهپێداىن ميتۆده زانستييه نوێكان و
بونيادناىن زمان .فهلسهفه لهالى كارناب بووه
لۆژيىك زانستهكان .زۆربهى فهيلهسوفهكاىن
ئهم قوتابخانهيه ئهڵامنيني ،ديارترينيان
(ڕۆدۆڵف كارناب)ە ،كه له زانكۆكاىن ڤیەننا
و براگ و شيكاگۆ ،وانهى فهلسهفهى دهوتهوه

و به س�هرۆىك قوتابخانهكهش دادهنرێت.
كارناب له سااڵىن ( 1930بۆ  )1940لهگهڵ
(هانز ڕايشنباخ) گۆڤارێىك نێودهوڵهتييان
لهژێر ناوى (مهعريفه)دا باڵوكردهوه ،كه
زمانحاڵى پۆزهتيڤيزمى لۆژيىك بوو.
دهكرێت له دوو گۆشه نيگاوه سهيرى
فهلسهفهى شيكاريى بكهين ،كه چۆن
چارهسهرى تيۆرى مهعريفه دهكات:
ي �هك �هم :شيكاريى زم��ان��هواىن وهك
ئامراز و ،زماىن ژياىن ڕۆژانهش وهك مادهى

توێژينهو ه بهكاردههێنێت ،بۆيه دهبينني
فهيلهسوفهكاىن ئهم ئاراستهيه ،ئهو زمانه
بهكاردههێنن كه تاك لهكۆمهڵگادا قسهى
پێدهكات ،ئهو زمانهى كه فهيلهسوفهكان بۆ
شيكردنهوه و زانينى ماناى زاراوهكان قسهى
پێدهكهن ،بهمهبهستى دۆزينهوهى چارهسهر
بۆ ئهو كێشانهى دێته ڕێگايان.
دووهم :ش��ي��ك��اري��ى ل��ۆژي�كى وهك
ميتۆدێك بۆ چارهسهركردىن زماىن زانستيى
بهكاردههێنێت ،ب��هاڵم لهههمانكاتدا

einstein
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دهخوازێت زمانێىك دهستكرد ،گشتيى بێت
يان ستاندارد بۆ زماىن زانست بونيادبنێت.
دهبينني زۆر لۆژيكاڵ و فهيلهسوف لهم
بوارهدا دهيانهوێت ستانداردێىك زمانهواىن
ب��ۆ زان��س��ت پێكبهێنن .ئ��هم ئاراسته
فهلسهفيانه ل�ه شيكارييدا ق���هرزارى
پێشهوا و پێشهنگى قوتابخانهى لۆژيىك و
شيكاريى (گوتلێب فريچه)يه ،كه شيكاريى
لۆژيكيى كردبووه ميتۆدى زانينى كۆڵهكه
لۆژيكييهكاىن زمان ،بهتايبهىت ئهوهى كه
دهكرێت له لۆژيكدا سوودى لێ ببيرنێت.

ئهم ئاراستانه بهههمان شێوه قهرزارى
(ويتگنيشتاين)ن ،بۆ ئ�هو ك��اران�هى له
ب��وارى شيكاريى زم��ان�هواىن و لۆژيىك و
بريكاريدا پێشكهشىكردوون.
ئاراستهى ئهزمووىن كه ئهم قوتابخانهيه
پشتى پێ بهستووه ،له فهلسهفهدا شتێىك
نوێ نييه ،بهڵكو به ڕووىن الى فهيلهسوفه
ئهزموونگهراكاىن وهك لۆك و بێركىل و هيوم
دهيبينني ،ههروهها بهشێوهيهىك جياوازتر الى
ماخ دهبيرنێت ،بهاڵم ئهوهى گروپى ڤیەننا
جيادهكاتهوه بريتيیه له:

W.V.O. Quine
192
No.(59 - 58) Decmber .2016

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

-1پ��ش��ت ب�ه شيكاريى زم��ان��هواىن و
پهيوهنديى ]زم���ان[ به جيهاىن دهرهوه
دهب �هس�تن ،ل��ێ��رهدا مهبهستامن له زم��ان،
تهنها زماىن ژياىن ڕۆژان ه نييه ،بهڵكو زمانه
زانستييهكانيشه .ئهمهش وادهكات ئاراستهى
ئ �هزم��ووىن ل ه زانسته ئ �هزم��ووىن و تيۆره
زانستييهكانهو ه نزيك بێت .ئ��هوهش له
ڕێگهى دۆزينهوهى فۆرمى جياوازهوه كه
جيهاىن پێدراوه ههستپێكراوهكان ب ه تيۆره
زانستييهكانهوه دهبهستێت و ،ههموو ئهو
چهمك ه ئهزموونيانهش لهخۆىدهگرێت،

بهم شێوهيهش ئهم ئهزموونگهرييه ئامانجى
فهلسهفه و زانست له يهكهيهىك زانسته
ئهزموونييهكاندا بهدهستدههێنێت.
 2--2پشت به لۆژيك و بريكارى دهبهستێت،
بهبێ لهبهرچاوگرتنى ئهو بۆچوونهى كه دهڵێت
بناغهى بريكارى ئهزموونه ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
وههاى دهبينێت ،كه لۆژيك و بريكارى هيچ
پهيوهندييهكيان به ئهزموونهوه نييه ،بهاڵم
ڕێگاى شيتهڵكردن كه لۆژيك فهراههمیدهكات،
دهتوانێت له بونيادناىن مهعريفهى ئهزموونييدا

كه مهسهله ميتافيزيكييهكان ،هيچ مانايهكيان
نييه .ڕێگايهىك زانستيى بۆ فهلسهفه دادهنێت،
دواى ئهوهى ههڵ ه و پارادۆكس و ناكۆكييهكان
ماندوويان كرد ،تاكو وههاى لێهات  ،ناتوانێت
هيچ سوودێك به زانست و زانايان ببهخشێت.
مهبهستيشامن لهفهلسهفه تهنها ميتافيزيك
نييه...
تهنها ڕێگاى زانستيى تاكو ئێستا بريتيه
له ڕێگاى ئهزمووىن و ڕێگاى بريكارى ،جگه
لهم دوو ڕێگايه ،هيچ ڕێگايهىك تر له زانستدا
دانپيانراو نييه ،چونكه ناكرێت ڕێگاى تێڕامان
يان سۆفيگهرى به ڕێگاى زانست دابرنێن.

لهسهر بناغهيهىك پتهو و ڕوون يارمهتيدهرمان
بێت .ئهوهش له ڕێگهى ههڵبژاردىن ههندێك
له چهمكه بنچينهييه ئاسانهكان و پێناسهكردىن
شيكاريى ميتافيزيك
چهمكه ئاڵۆزهكان ،تاكو مهعريفهى زانستيى
كارناب له كاىت پێشكهشكردىن كۆمهڵهى
بونيادبرنێت ،به مهرجێك هيچ پارادۆكسێك يهكهى زانستدا دهڵێت» كارى ئێمه بريتيه
له نێوان چهمكه وهرگرياوهكان و چهمكهكاىن له شيكارى لۆژيكيى ،نهك فهلسهفه) .ئهو
زانستى مۆدێرندا نهبێت ،بهڵكو بهپێچهوانهوه فهلسهفهى كه ك��ارن��اب خ��ۆى لێ بێبهرى
دهبێت تيۆره زانستييهكان له بناغهيهىك دهكات ،بريتيه له ميتافيزيك ،بهو مانايهى كه
ئهزموونيى دياريكراوهوه وهربگريێن.
ميتافيزيك دهك��ات به دۆزهرى ئهو شتانهى
كه ناكهونه بوارى ههستهوه ،وهكو شت له
ڕەتكردنهوهى ميتافيزيك
خودى خۆيدا و ،ڕەها و ،ئايدياليزمى ئهفالتون
يهكێك له ئامانجهكاىن پهمياننامهى زانستيى و ،مهبهست و هۆكارى يهكهم بۆ جيهان و،
گروپى ڤیەننا ،بريتيیه له داماڵينى فهلسهفه و نهبوون و ،بهها ئهخالقى و ئيستاتيكييهكان
زانستهكان له ميتافيزيك و مهسهله بهتاڵهكان و هتد .كارناب دهڵێت» پێويسته جياوازى له
و ،دروستكردىن بناغهيهىك زانستيى بۆ ههموو نێوان دوو تێگهدا بۆ واقيع بكهين .يهكێكيان
زانستهكان ،بهشێوهيهك كه لەگەڵ بناغهى به زاراوهى ئهزموونيى دێت ،ئهوى ديكهيان به
يهكهى زانستى بگونجێت .بۆ بهديهێناىن ئهم زاراوهى فهلسهىف دێت .لهم زاراوانهى دووهمدا
ئامانجهش گروپى ڤیەننا ڕێگايهىك نوێيان فهيلهسوف واقيعييهىت جيهاىن دهرهىك به
بۆ شيكاريى مهسهلهكان له ڕووى شكڵيى گشتيى باسدهكات .كارناب دهپرسێت :دانپيانان
و م �هغ �زاوه بهكارهێنا ،به پراكتيزهكردىن به واقيعييهىت جيهاىن رسووشتى يان دهرهىك
شيكاريى لۆژيكيى بۆ زم��ان ،چونكه ئهو لهپێناو چيدايه؟ ههر خۆيىش وهاڵمدهداتهوه،
به تهنها ميتافيزيك ڕەتناكاتهوه ،بهڵكو به ك�ه هيچ پاساوێك نييه ب��ۆ ئ���هوه ،بهڵكو
ئامرازى لۆژيىك و ئهزموونيى دهيسهملێنێت وهاڵمهكهى ئهو بۆ ئهم پرسياره هيچ مانايهىك

مهبهستمان ل ه
زمان ،تهنها زمانى
ژيانى ڕۆژانه
نييه ،بهڵكو زمانه
زانستييهكانيشه.
ئهمهش وادهكات
ئاراستهى ئهزموونى
ل ه زانست ه ئهزموونى و
تيۆره زانستييهكانهوه
نزيك بێت .ئهوهش
ل ه ڕێگهى دۆزينهوهى
فۆرمى جياوازهوه
ك ه جيهانى پێدراوه
ههستپێكراوهكان به
تيۆره زانستييهكانهوه
دهبهستێت

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

193

نييه ،ههروهها كارناب ڕوونيدهكاتهوه:
ههندێك ههڵهتێگهيشنت لهسهر ئايدياكاىن
بازنهى ڤیەننا دروستبووه ،گوايه نكوڵى
له واقيعييهىت جيهاىن رسووشتى دهكات،
بهاڵم ئێمه نكوڵى لهو واقيعييهته ناكهين.
ئێمه ڕهتيدهكهينهوه كه بڵێني ئهم جيهانه
رسوشتييه حهقيقييه ،ب �هاڵم وهك��و ئهوه
ڕهتيناكهينهوه كه ساخته بێت ،بهڵكو وهكو
ئ�هوهى هيچ مانايهك لهخۆناگرێت .ههر
تيۆرێىك ئايدياليستى كه دژى ئهم تيۆرهيه به
ههمان شێوه ڕەتدهكرێتهوه ،كهواته ئێمه نه
جهخت لهم تيۆرانه دهكهينهوه ،نه نكوڵييان
لێدهكهين ،ئێمه پرسيارهكه ڕەتدهكهينهوه.
ههروهها دهڵێت»پێويسته جياوازييهىك
يهكالكهرهوه له نێوان دوو ئ�هرىك زمان
بكهين ،چونكه ڕهنگه زم��ان به ماناى
شتێك بێت ،يان گوزارشت له ههندێك
سۆز و ئارهزوو بكات ،فهلسهفهى كالسيىك
ئهم دوو ئهركهى تێكهڵكردبوو ،ههربۆيه
زاراوهى فهيلهسوفهكان گ��وزارش��ت له
ههست و سۆزێىك پهتيى دهكات ،كه هيچ
ئاماژەيهك به مانا ناكات ،بهاڵم فهيلهسوفه
ميتافيزيكهكان هێشتا لهو وههمهدا دهژيان،
گوايه زاراوهكانيان مهسهلهى لۆژيكيى
لهخۆدهگرن كه دهسهملێرنێن ،له كاتێكدا
تهنها دهربڕينى س��ۆزه كه ههڵچوون و
ههستى شاراوه لهخۆدهگرن و ،هيچ تيۆرێك
لهخۆناگرن ،ههروهها مهسهلهى زانستييان
تيادا نييه ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا گوزارشت
له شتێك دهك��هن ،ئ�هو شتهش جگه له
ههستكردن به ژيان هيچى تر نييه ،چونكه
ميتافيزيك له شيعر و ئهفسانهوه نزيكه.
كارناب شتى تر سهربار دهكات و دهڵێت،
فهيلهسوىف ميتافيزيىك نێچريى وههمێىك
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پێگهيشتووه ،لهبهرئهوهى زاراوهك��اىن ل ه
چوارچێوهيهىك لۆژيكيدا دادهڕێ��ژێ��ت،
ه��هوڵ��دهدات ل�هس�هر بنهماى بهڵگه و
سهملاندن دايبمهزرێنێت ،لهبريى دهچێت
كه كهرهستهكهى ئهو عهقڵ و بريكردنهوهيه،
نهك خهياڵ و سۆز ،بهاڵم لهڕاستيدا ههموو
تێڕامانهكاىن هيچ ن�ين ،جگه له خهوىن
شاعريێك كه ڕێگاى ونكردووه .بۆمنوونه له
مهسهلهى (جهوههرى جيهان ئاوه) ،هيچ
دهرهنجامێكامن دهستناكهوێت ،كه درك و
ههست و ئهزموون و ،پێشبينى ڕووداىن
بگهيهنێت ،ههربۆيه ميتافيزيكهكان خۆيان
ب��هدوور دهگ��رن ل��هوهى مهسهلهكانيان
لێكۆڵينهوهى لهسهر بكرێت ،چونكه ئهگهر
لێكۆڵينهوهى لهسهربكرێت ،ئهوا بڕياردان
سهبارهت به ههڵه و ڕاستى پرهنسيپهكانيان
پشت ب �ه ت��اق��ي��ك��ردن�هوه دهبهستێت،
ئهوكاتهش دهبێته زانستى ئهزموونيى ،بۆيه
ناچار دهبن ههموو پهيوهندييهك له نێوان
مهسهلهكانيان و تاقيكردنهوه بپچڕن ،بهم
ڕێگهيهش له ههموو مانايهك دايدهماڵن.
كارناب له وتارێكيدا لهژێر ناونيشاىن
(دوورخستنهوهى ميتافيزيك له ڕێگهى
شيكاريى لۆژيكيى زم��ان �هوه) پێىوايه
مهسهله ميتافيزيكييهكان ساختهن ،يان
شێوێندراون .به ڕاى ك��ارن��اب چهمكه
ميتافيزيكييهكان هيچ مانايهكيان نييه،
سەرچاوە:
ئهوهش لهبهر نهبووىن پێوهرێىك ئهزموونيى،
.1س��اي��ت��ى ح���وار امل��ت��م��دن ،ب��اب�هىت
ههروهها مهسهله ميتافيزيكييهكان بهتاڵن،
سهرهڕاى ئهوهى دهستهواژەى مانابهخش ژم������اره ،2004-950/ت���هوهرى فهلسهفه،
ل���هخ���ۆدهگ���رن ،چ��ون��ك�ه ل��ه ڕوان��گ��هى ئا:ماجد محمد.
 .2پێشهكيى كتێبى (بونيادناىن لۆژيىك بۆ
لۆژيكييهوه ش��ێ��وازى سينتاكتييهكهى
ههڵهيه ،ڕاستكردنهوهى ههڵهكهش ،دهبێته جيهان و مهسهل ه ساختهكاىن نێو فهلسهفه)
هۆى گۆڕينى بۆ مهسهلهى ناميتافيزيىك .وهرگێڕاىن :يوسف تێبس
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ك��ارن��اب ئ��ام��اژە به فهيلهسوىف ئهڵامىن
مارتن هايدگهر دهربارهى نهىف و نهبوون
دهكات ،نهبوون ،نابێت (العدم يعدم) تاكو
بسهملێت ،كه فهيلهسوفه ميتافيزيكييهكان
له ڕوانگهى زمانهوانييهوه وشهكان له
مهسهله ڕاستهكاندا ڕێكدهخهن ،بهاڵم
ئهم مهسهالنه ماناى ئهزموونييان نييه،
ههروهها پراكتيزهكردىن شيكاريى لۆژيىك
بهسهرياندا ههڵهى ئهو فهيلهسوفانه له
بهكارهێناىن دهستهواژەكاندا دهردهخات.
كارناب وشهى فهلسهفهى لهال پهسهنده،
بهو مهرجهى بهماناى شيكاريى لۆژيكيى
بۆ دهستهواژە زمانهوانييهكان له وشهكه
بگهيت (ههموو ئهوانهى له تێڕوانينامن
دژى ميتافيزيك لهگهڵامن ب �هش��دارن،
ب��ۆى دهردهك �هوێ��ت كه سهرجهم كێشه
فهلسهفييه حهقيقييهكان هيچ نني ،جگه
له شيكاريى زمانهواىن) .مادام سينتاكسه
زمانهوانييهكان كه فهلسهفه شيكاريى
لهسهر دهك��ات ،زۆرج��ار ههر ئهوانهيه
كه زانسته جياوازهكان له مهسهلهكاندا
دهيڵێن ،دهتوانني بڵێني فهلسهفه لۆژيىك
زانستهكانه ،واتا شيكردنهوهى مهسهله
زانستييهكان بهشێوهيهك شێوازى سينتاكتى
و وێنهى بونيادناىن دهردهخات ،بۆئهوهى
ماناكهى ڕوون ببێتهوه.
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ئامادەكردنی فایل:
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد
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بایۆگرافیای جولیا كرسیتیڤا
 ن��وس��ەر و زان����ای زم��ان��ەوان��ی ولێكدەرەوەی دەروونی و فەلسەفی فەرەنسی
بەڕەچەڵەک بولگاری لە ( )1941/6/24لە
شاری (سلیفن) لە بولگاریا لەدایكبووە.
 باوكی ژمێریاری كەنیسە بووە ،بۆیەلەگەڵ خوشكەكەی دەچێتە خوێندنگەی
(فرنكوفی) ی مەسیحییەكان.
 دواتر دەچێتە زانكۆی (جۆفیا). دەمەزرێنەری خەاڵتی (سمیۆن دیبوفوار)ە.
 لەساڵی  1969یەكەمین كتێبە بەناوی(  )semeiotikeباڵوكردەووەو لەروانگەی
رۆشنبیری و لێكدانەوەی رەخنەییەوەك
ناوبانگێكی نێودەوڵەتی پەیداكرد.
ل��ەب��واری زمانەوانی ،دەقناوێزانی،سیمیۆلۆژی ،تیۆری ئ��ەدەب��ی و رەخنە،
دەرونناسیدا خاوەنی چەندین كاری جیاوازە.
 یەكێكە لە كەسە دیارەكانی پاشبونیادگەری.

 لە ساڵی  1965دەچێتە فەرەنسا ورەگەزنامەی فەرەنسی وەردەگرێت.
_ هەر لەفەرەنسا سەرقاڵی خوێندنی
بااڵو لێكۆڵینەوە دەبێت.
 لە ئێستادا مامۆستایە لەزانكۆی پاریسدیدرۆ پاریس.
 ئ���ەن���دام���ی ك��ۆم��ەڵ��ە ش��ی��ك��ارەدەروونییەكانە.
 لە چەند زانكۆیەكی ئەمریکی وك��ەن��ەدی و ئ��ەوروپ��ی دك��ت��ۆرای فەخری
پێبەخرشاوە.
 راب���ەرو س��ەردەس��ت��ەی رێزلێنانە ولەساڵی  2004یەكەم خەاڵتی (هولبیرگ) ی
وەرگرت.
 لەساڵی  2006خەاڵتی (هانا ئاریت)ی وەرگرت.
 لە ساڵی ( 2008فاكالف هافیل) یوەگرت
 -لە ساڵی  2008خەاڵتی (سینۆن دی)

بۆ ئازادی ژن راگەیاند.
 خاوەنی زیاتر لە ( )35كتێبە. لە ساڵی  1967شودەكات بە (فلیپ)ی رۆماننوس.
 لە ساڵی  1970لە زانكۆی كۆلۆمبیاوانە دەڵێتەوە.
 پەیوەندی بە گۆڤاری (تێل كێل)ەوەدەكات،کە ()sollerدایمەزراندبوو.
 لەساڵی  1979ب��ڕوان��ام��ەی ب��ااڵ،لەشیكاری دەروونیدا بەدەستدەهێنێت.
 لەساڵی  1977كتێبی (لەبارەی ژنیچینییەوە) نوسی.
 ساڵی  1970دەچێتە چین. لەساڵی  2004كتێبێكی لەسەرلێكۆڵینەوەی دەروون��ی و مۆدێرنە نوسی،
بەهۆیەوە ساڵی  2006خەاڵتی باشرتین
لێكدانەوەی دەروون��ی وەرگ��رت ،بەهۆی
باشرتین كتێبی ئەو ساڵەوە.

ئا :د .لوقامن رەئوف
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نازیزم و ستالینیزم:
دوو ئایدیۆلۆژیای لێكچوو

گفتوگۆ لهگهڵ «ژولیا كریستیڤا»
سازدانی :ئهنیت لیڤی-ڤیار
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«ش��ۆڕش له زمانی شیعریدا» .كریستیڤا
له دیسهمبهری 2006دا خهاڵتی «هانا
ئارێنت»ی بۆ فیكری سیاسی بهدهستهێنا.
ئهم گفتوگۆیه ڕۆژنامهی «لیرباسیۆن»ی
فهرهنسیی لهگهڵیدا ئهنجامیانداوه ،تێیدا
رشۆڤ �هی فهلسهفهی پووچێتی خراپه و
تۆتالیتاریزمامن بۆ دهكات و تیشك دهخاته
سهر ئایدیاكانی «ئارێنت».

«ژولیا كریستیڤا» ،خامنه لێكۆڵهر و
رهخنهگر و دهرووشیكارێكی بهناوبانگه،
له بولگاریا لهدایكبووه و خاوهنی زیاتر
له سی كتێبه ،لهوانه( :بلیمهتیی ژنانه،
 .)2000-199ئ��هم كتێبه س��ێ بهشه
دهرب��ارهی ههریهكه له «هانا ئارێنت و
میالنی كالین و كۆلیت» .ئهم خامنه له
فهرهنسا خوێندوویهتی ،خاوهنی دكتۆرای
فهخرییه له زانكۆی هارڤارد ،نیو سكوڵ
* خامنه فهیلهسوفێك ،نوسهرێك،
فۆر سۆشیال ریزێرشن ،تۆرنتۆ و سۆفیا.
زۆر تێكۆشاوه له پێناو جیاوازی ڕهگهزیدا ،دهرونشیكارێك ،بهم دواییانه خهالتی «هانا
له كتێبهكانیدا ههوڵیداوه زۆر به پتهوی ئارێنت»ی بۆ فیكری سیاسی وهرگرت.
ه��هس��ت��دهك��هم «ه��ان��ا ئ��ارێ��ن��ت»ماركسیزم و فینۆمینۆلۆژیا و دهرونشیكاری
و تیۆری ئ�هدهب تێكهڵبكات .یهكێك له ماوهیهكی زۆره لهگهڵمدایه ،ههر لهو
بهرههمه دیارهكانی ب�هم ناونیشانهیه :ك��ات��هوهی ك�ه بایهخم ب�ه فهلسهفه و

سیاسهت و ژن داوه .ئهوه حیكایهتێكی
درێ��ژه .لهوهیش زیاتر ،تهنانهت به بێ
ئهوهی بیر لهوهیش بكهمهوه لهبارهیهوه
بنووسم ،من ههر وهك هاوڕێیهكی ژیان
سهیرم ك���ردووه .ئ �هو ح��هزی ل��هوه بوو
قهسیدهكهی شیللهری شاعیری ئهڵامنی
بنووسێتهوه ،چونكه دهیووت ئهو لهوێوه
ه��ات��ووه ،ڕێ��ك وهك��و من له ڕیشهیهكی
بهڵكانییهوه ،ئهمهیش تێكهڵهیهك بوو
له مهسیحییهت و یههودییهت .زۆرباش
ئاگاداری ئ �هوهم سنوورهكان ،واڵتهكان،
بهشهكان ،شوناسهكانی تێدهپهڕاندووه .ئهو
كهسێكی كۆزمۆپۆلیتان بوو .لێرهدا ئارێنت
خۆی بههیچ كۆمهڵهیهكی یههودییهوه
ن �هدهن��اس��ان��د ،ب���هاڵم ن��ك��وڵ��ی ل �ه هیچ
كۆمهڵهیهكیش نهدهكرد .بنچینهكانی نهژاد
و نهریته كولتورییهكانی خۆی فهرامۆش
ن��هدهك��رد ،ب��هاڵم وهك شتانێكی ڕهه��ا
پێیانهوه پابهند نهبوو ،لێرهدا بهدهمیانهوه
دهچ��وو ،به بێ ئ�هوهی پێیانهوه بلكێت.
ئهمه ئهو شتهیه كه لهم جیهانهی وا تێیدا
دهژین ،وهك شتێكی ههنووكی دێته پێش
چاوی من :تهنیا غهریبهكان بوونیان ههیه،
له دهرهنجامدا هیچ شتێكی غهریب (نامۆ)
بوونی نییه.
• كۆمهڵگه مرۆییهكان:

t

d
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* هانا ئارێنت چهمكی «تۆتالیتاریزم»ی
داهێنا و وهسفی «ئیمپراتۆریهتی خراپه«ی
ك����ردووه ،ئ��ای��ا ل �هگ �هڵ پ�هرهس�هن��دن��ی
تووندڕەوی و دهرماگیری ئایینیدا ،فیكری
ئهو به زهرور دهزانیت؟
 -ههمیشه پێامنوابووه پهیامهكهی هانا

ئارێنت ،پهیوهندیدار بووه به سهردهمێكی
دی��اری��ك �راوی م��ێ��ژووی ئ��هوروپ��اوه ،كاتێك
ه �هردوو ئاراسته تۆتالیتارییهكهی نازیزم و
ستالینیزم دهستیاندایه تێكشكاندنی توانای
بیركردنهوهی و فیكر ،ئینجا دۆكرتینی دژه
سامی ،تۆتالیتاریزم ،ستالینیزم ،كۆمۆنیزم،
ن��ازی��زم و پۆپۆلیزمیان سهپاند .ه �هر ئهم
دژایهتییهی فیكر له كینهدۆزیی بهرامبهر
به ژیاندا دهركهوتهوه .هانا ئارێنت لهگهڵ
«سهتحییهتی ژیانی مرۆیی»دا نهبوو .بهالی
ئهوهوه خراپه ڕیشهی ههیه .دوو كهسی وهكو
هیتلهر و ستالین و ئایدیلۆژیاكهیان بڕیاریان
لهوه دهدا ،كه ژیان «شایهنی» ههندێك كهس
یان گ��روپ نییه ،بۆیه دهبێت مبرن .لهم
كۆنتێكستهدا دهكرێت پاكتاو بكرێن و كهسیش
قسه نهكات .ئهو له كاتێكدا ئهمهی وت كه
خهڵكی بڕوایان به بوونی حزب ههبوو لهنێوان
ههردوو ئایدیۆلۆژیای نازیزم و ستالینیزمدا.
لهگهڵ ئهوهیشدا ،ئهوهی ڕوونكردهوه كه ئهم
دوو ئایدیۆلۆژیایه چهنده له یهكرتی دهچن،
به تایبهتیش لهسهر ئاستی خاپووركردنی فیكر
و ژیانی مرۆیی .ئهمه بۆ مێژووی كولتور زۆر
گرنگه ،لهبهرئهوهی دیاردهكه تهنیا تایبهت
نییه به سااڵنی  ،1940-1930ئهگهرچی ئهو
قۆناغهیش ڕەن��گ��دان �هوهی ه �هب��ووه ،بهاڵم
ئهوهی گرنگه سهرنجدانه لهو مێژووه و بینینی
ڕەههندهكانه ،كهواته فیكری ئارێنت ئێستاییه،
مێژوو دووب��اره نابێتهوه ،بهاڵم له كۆمهڵگه
مرۆییهكاندا كهڵكهڵهی ئهوتۆ الی مرۆڤ ههن
كه كینهی خود و ئهویرتیش بهردهوام كهڵهكه
و پتهوتردهكهن .ئ �هم كهڵكهڵهیه فۆڕمی
دیاریكردنی فیكر و ژیان وهردهگرێت .لهم
كۆنتێكسته هاوچهرخهماندا ،هۆكاره ئابووری
و سیاسی و مێژووییهكان ههرچییهك بن،

ههرچهندهی ستهم ههبێت ،دهگهینه ئهو
دهرهنجامهی كه ئایینهكان له ههستانهوهدان،
ئهمهیش ئهو حاڵهتهیه كه له ئیسالمدا دهیبینین
و پێیدهڵێین فهندهمێنتالیزم ،ههمان ئهو
شتهی كه كار بۆ بهرتهسككردنهوهی پانتاییه
مرۆییهكان دهكات .ئارێنت ئا ئهمهی بینیووه
و به ناوی ژیانهوه دژی تۆتالیتاریم خهباتی
كردووه ،به ناوی «هێزێكی بهرگهنهگیراو»ەوه
لهپێناو ژیاندا .بهالی ئارێنتهوه «بژیت» واتای
ئهوهیه بهناو «شادی»ی فیكر و حوكمداندا
ڕۆبچیت.
* پێتوایه الی هانا ئارێنت بهزهرورهت
«بۆچوون» پێگهیهكی ههبێت؟
ب��هڵ��ێ ،م�هس�هل�هك�ه پ�هی��وهس��ت�ه بهگهڕانهوهی سهنگ و قورسایی بۆ تاكهكهس.
پێموایه ل �هم��ڕۆدا ئێمه «ب��ۆچ��وون»م��ان
شێواندووه ،بهاڵم له ههمانكاتدا هانا ئارێنت
دهی���وت ب��ۆچ��وون تاكه بهرهنگاریكهری
توندوتیژییه .دیموكراسییهتی گریكی و
ئاگۆرای ڕۆما لهنێو ئهودا نیشتهجێبوون ،واته
پانتایی گشتی كه دهكرێت ههر تاكهكهسیك
تێیدا دهربكهوێت« .دهرك �هوت��ن» له یهك
كاتدا فیكر و حوكم دادهمهزرێنێت .ئهو
پێیوابوو ئهمه زۆر بلیمهتانهیه ،چونكه بیری
ل �هوه ك��ردهوه كه جوامێریی گ �هوره بهوه
دادهم �هزرێ��ت ،كه ههركهسێك دهرب��ارهی
ئهوه قسه بكات كه بهشێوهیهكی تاقانه و
دهگمهن تێیدا ژیاوه ،بهمهیش هانی ئهوانیرت
ب��دات بۆ سیاسهت و چ��وون ب��هرهو خۆ-
وهدیهێنان (تهحقیقی زات) .ئهم «دهركهوتنه
له سیاسهتدا» الی ئارێنت زۆر ج��ددی و
نهوعی بوو .لهم ئایدیایهوه ،لهم ئایدیای
«دهرك��هوت��ن»ەوه ،گرهوێكی سیاسی كرد،
نهك گرهوێكی ئایینی یان شیعری ،بهاڵم له

ههستدهكهم «هانا
ئارێنت» ماوهیهكی
زۆره لهگهڵمدایه،
ههر لهو كاتهوهی
ك ه بایهخم ب ه
فهلسهف ه و سیاسهت
و ژن داوه .ئهوه
حیكایهتێكی درێژە.
لهوهیش زیاتر،
تهنانهت ب ه بێ
ئهوهی بیر لهوهیش
بكهمهوه لهبارهیهوه
بنووسم
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ههمانكاتدا غهمی ئێجگار قووڵی ئهوهی
ه�هب��وو ،كه تێامنبگهیهنێت ئایینی و
شیعری به تهواوهتی لهنێو نهچوون و
ئێمه دهتوانین له سیاسهتدا بیانبینینهوه.
به دڵنیاییهوه ئهمه شتێكی وهكو خهونه
و ههندێ نوسهر ڕەخنهی ئهوهی لێگرت
كه ئایدیالیزمه ،بهاڵم زۆر به وردی وتی:
لهم بانگهدا بۆ تاكایهتی و لهخۆتێپهڕاندن
ب�هرهو وهدیهێنانی خود ،ڕەگهزگهلێكی
بهربهری ههیه كه بهرهنگار دهبنهوه،
پێش ههموو شتێك لهبهرئهوهی بانگه بۆ
تاك ،بۆ كهس ،بۆ دهرچ��وون له كۆمهڵه
سیاسییه ،ئابورییه ،نهتهوهییهكان ،یان
گروپ و شوناسهكانی دیكه ،چونكه ههموو
بۆچوونهكانی تاكهكهس له كۆمهڵهكانی
كاریگهری و دهسهاڵتدا دهستپێدهكات
و دیاریدهكرێت و كۆتایی پێدێت ،ئینجا
وهك دهبینیت ،كاتێك ئهم تاكهكهسه بیر
له وتنی ئهو شته دهكاتهوه كه لهو دیوی
خۆیهوهیه ،داهێنان له دڵی توندوتیژیدا
دهكات» :من دژم ،من تاكهكهسم ،جگه له
من كهس بونی نییه ...بهاڵم ئارهزووهكان
دروست دهكهم و لهگهڵ ئهوانیرتدا بهشی
دهك���هم« .پانتایی گشتی بۆته جۆرێك
له تێكهڵه لهنێوان تاكهكهسی گهوره و
دابهشبوونی گهورهدا .ئا ئهمهیش دیسان
منی ڕاگرت ،چونكه له جیهانی هاوچهرخدا
كه ئارێنت تێیدا ن�هژی��اوه و له ساڵی
1975دا مردووه ،خهڵكانێكی سهرزیندوو
دهبینین ،یان چاوهڕوانی ههلێك دهكهن،
تاوهكو له الوازیی خۆیان بێنه دهرهوه،
قسه بكهن و پرسیار بكهن .ڕەنگه ئهمه
هیچ دالێكی نهبێت ،بهاڵم رێزیكه ،غهمی
بانگكردنی داهێنانه دیاریكراوهكانه.
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دهب��ێ��ت سیاسییهكان گوێیهكانیان
بكهنهوه و ببیسنت و به دڵنیاییشهوه
ڕۆڵ��ی خۆیان بگێڕن ،ب �هاڵم مهسهلهكه
پهیوهسته بهو سنووره جیاكهرهوهیهی
ئێستای نێوان ب��هرژەوهن��دی گشتی و
دهركهوتنی تاكهكهسی .ئهگهر لهمڕۆدا
له جێگای ئارێنت بوومایه دهموت لهم
سهردهمهدا ئامرازهكانی پهیوهندیگیری
نواندنهوهیهكی روون و ئاشكرای ئاگۆرای
گریكییه ،بهاڵم سیاسییهكامنان نازانن چۆن
بوار بۆ داهێنانگهریی بكهنهوه.
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• ئایكۆنهی فێمێنیزم
*ت���ۆی���ش وهك����و ئ���هو فێمینیزم
رهتدهكهیتهوه؟
ئ���هو س��ااڵن��ێ��ك ،بهتایبهتیش لهویالیهته یهكگرتووهكان ،بووه ئایكۆنهی
فێمینیستانه ،من ههموو ئهم شتانهدا
له خۆمدل نابینم .بهالی منهوه فێمینیزم
زۆر هاوكاربووه بۆ ئ��ازادی��ی ژن ،بهاڵم
خ��ۆی لهنێو ه �هم��وو ئ��هو ب��زووت��ن �هوه

levi strauss

ڕزگارییانهدا قهتیسكردووه كه دواتر بوون ه
تۆتالیتاریست .پێشنیاریان بۆ كردم كتێبێك
دهربارهی ژنان بنووسم ،ئهو كاته بڕیارمدا
كتێبێك دهرب���ارهی سهركێشی و ڕیسه
تاكهكهسییهكانی ژن��ان بنووسم ،چونكه
پێموایه ئهم كولتوره ئهوروپییه لهسهر ئهو
ئایدیایه بهنده كه ئازادی به بێ مهعریفهی
تاكهكهس ،به بێ یهكرتناسینی شار ،بوونی
نییه .وێڕای ئهوهیش ئهوه یهكێك بوو له
غهمهكانی ئارێنت .ئهو دهڵێت ناوهندی
سیاسهت وا له دهركهوتنی تاكهكهس له فره
پهیوهستیدا .ئهو چارهنووسی پیاو و ژن،
بهبێ پلهبهندی ،له دڵی دیموكراسییهتی
بۆچوونهكاندا دهبینێت .بڕیارمدا كتێبهكه
دهرب��ارهی بلیمهتی ژنانه بێت ،جۆرێك
ل�ه بانگهێشت ب��وو ،چونكه ع��ادهت�هن
بلیمهتهكان نێرینهن .بیرم لهوه كردهوه،
كه پێویسته ژنێك بدۆزمهوه جهوههری
ملمالنێی مێژوویی ژیانی سیاسی و ڕیسكی
فیكر له س��هدهی بیستهمدا بهرجهسته
بكاتهوه :هانا ئارێنت خۆی بهسهرمدا
سهپاند .ههر لهم ڕوانگهیهوه بوو كه بهشی
یهكهمی «بلیمهتیی ژنانه :هانا ئارێنت یان
كرده وهك لهدایكبوون و غهریبایهتی»م بۆ
ئهو تهرخانكرد .سهدهی بیستهم سهدهی
ملمالنێ بوو لهنێوان ژیان و مردندا ،كه ئهو
به بهرههمهكانی بهنێویدا تێپهڕیوه.
• فۆرمهكانی تۆتالیتاریزم
*بۆچی بڕیارتدا خهاڵتی هانا ئارێنت
بدهیت بهو كۆمهڵهیهی وا هاوكاری ئهو
ژنه ئهفغانییانه دهك��ات ،كه دووچ��اری
ئازاری سوتان بوون؟

ك��ات��ێ��ك خ�هری��ك��ی ئ��ام��ادهك��ردن��یدهقهكهم بووم بۆ وهرگرتنی خهاڵتهكه،
به ڕێكهوت ل�هو زانكۆیهی كه وان�هی
تێدا دهڵێمهوه ،فیلمێكم بینی .مهبهستم
له «نیو سكوڵ فۆر سۆشیال ریزێرشن»ە
له نیویۆرك ،كه له بیستهكاندا لهالیهن
چهپه توندڕەوهكانهوه دروستكراوه .ئهم
زانكۆیه له ماوهی جهنگدا پێشوازی له
لیڤی ش�تراوس ك��ردووه ،ئینجا پێشوازی
له هانا ئارێنت ك��ردووه ،دوای ئهوهی
ئ���هوروپ���ای بهجێهێشت ،ه �هل��ووهت
ئارێنت له ئۆردوگای گێرس له فهرهنسا
دهستبهسهركرابوو ،دواتر لهوێ ههڵهات.
ج��ا ك��ات��ێ��ك ئ���هم فیلمه فهرهنسییه
دیكۆمێنتارییهم بینی ،كه ژیانی ئهو ژنه
ئهفغانییانه دهگێڕێتهوه وا بهدهست ئازاری
سوتاوییهوه دهناڵێنن ،پرسیاری ئهوهم كرد
چۆن دهتوانین فیكری هانا ئارێنت تازه
بكهینهوه و بیكهینهوه فیكرێكی هاوچهرخ.
ژنانێك كه پهچه دهپۆشن و نابیرنێن،
قوربانی چهندین ج��ۆری توندوتیژین
و به تایبهتییش توندوتیژیی خێزانین
و مافی ئهوهیشیان نییه الی خهڵكی
سكااڵی حاڵی خۆیان بكهن .كه فیكری
سیاسی فریایان ناكهوێت ،ئهوا رێگایهكی
دیكهیان نییه ،جگه له بهخۆداكردنی
بهنزین و داگیرسانی شقارتهكان ،تاوهكو
خۆیانی پێبسوتێنن .فیلمهكه به ڕوونی
خێزانهكانی ژن و م��ێ��ردهك��ان پیشان
دهدات كه دیمهنهكه دهبینن ،بهاڵم
بێباكن و ناخیان ناجوڵێت .جاوربار
ههندێكیان دهیانبهن بۆ نهخۆشخانه،
ههڵبهت ئهگهر نهخۆشخانهیهك ههبێت،
ل��هوێ ه��هوڵ��دهدهن به موسهكینات و

ئهنتی بایۆتیكهكان چارهسهریان بكهن.
كاتێك گهڕامهوه بۆ فهرهنسا ،لهڕێگهی
هاوڕێیانهوه له كۆمهڵهی مارسیلیا «هوكانی
تیرا» ،كه به ه��اوك��اری ئهمریكییهكان
دام������هزراوه ،نهخۆكشخانهیهكم له
«ح��ی �رات» ،له ئهفغانسان ،دۆزی��ی�هوه
كه سوتاوییه زۆرهك��ان چارهسهردهكات
و گرنگی ب �هو نهخۆشانه دهدات ،كه
كهم ئهندام ب��وون ،ب�هاڵم به زیندوویی
م����اون .پێویسته ب�����هردهوام ب��ی��ن له
هاوكاریكردنی ئهو ژنانه و پیشهیهكیان
فێر بكهین ،پێویسته ڕووپێوییهكی
سۆسیۆ-پهروهردهیی خۆیان و ژینكه
كۆمهاڵیهتییهكهیان بكهین و كاری سیاسی
بكهین بۆ تێكهڵبوونیان .له دڵی خۆمدا وتم
دهبێت ئهم خهاڵته ببهخشم بهم ژنانه،
چونكه به ب��ڕوای من ئهمانه جومگهی
بهیهكگهیشتنی غهمی هانا ئارێنت بۆ
ڕێزگرتن له تاكهكهس له سیاسهتدا و یادی
سهد و پهنجا ساڵهی فرۆید ،كه ئێجگار
دووره له ئارێنتهوه ،پێكدههێنن .ئارێنت
ڕقی له دهرونشیكاری بوو .پێموایه ئهم
ڕقهی ئهو هۆكاری تایبهتی و كهسییانهی
ههبوو ،هۆیهكی سهرهكییش ئهوهبوو كهو
به تهواوهتی ئاشنای نهبوو .بهالی ئهوهوه،
دهرونشیكاری ج��ۆره گوتارێك ب��وو ،كه
مرۆڤ دهخاته چوارچێوهی وێنهكانهوه.
به بێ ئهوهی پێوانهی ڕەههندی شیعری
بكات .ئهم بۆچوونهیش لهگهڵ فیكری
ئهودا گونجاو بوو .ئهم جووڵه سیاسییه
ئامانجی ئهوهیه تاكهكهسهكان ،نێرینهكان
و بهتایبهتییش مێینهكان ،له «مافی
دهركهوتن» بههرهمهند بنب.

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

201

پۆست مۆدێرنیزم
ژولیا كریستیڤا
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چهمكی «پۆستمۆدێرنیزم» زۆر به كهمی
لهنێو دیبەیتە فهرهنسییهكاندا بهكاردههێرنێت،
بۆیه بۆ مهبهستی باڵوكردنهوهی ئهمریكییهكه،
نیشانهی پرسیار خ �راوهت �ه س �هر ناونیشانی
وتارهكهی كریستیڤا .وێرای ئهمهیش بهكارهێنانی
چهمكی «پۆستمۆدێرنیتی» له پهیوهندیدا به تیۆره
فێمینیستییهكانهوه بهزۆری بۆ خۆی كێشهیهكه.
كریج ئۆینز ساڵی  1983دهڵێت »غیابی ئهو
مشتومڕانهی كه تاوتوێی جیاوازییه ڕەگهزییهكان

نهرێنی ههبوو ه ب هرامبهر پۆستمۆدێرنیزم.
لهالیهكی دیكهیشهوه ،ئاماژە زۆرهكانی بۆ ئهدیبه
پیاوهكان و قسهوباسهكانی دواتریشی دهربارهی
فۆرمهكانی چاالكیی سیاسی ،بوو ه مایهی ئهوهی
ك ه پرسیار بخرێت ه سهر ڕۆڵ��ی ئهو ل ه تیۆری
فێمینیزمدا.
دهتوانین بڵێین پاساوهكانی ههڵوێستی
كریستیڤا وا له ئ��ارهزووه گومانگهرییهكهیدا
بهرامبهر نهزم و سیستهم و دابهشكارییهكان كه

دهكهن«« و »كهمی ڕێژهی ژنان لهو دیبهیتانهدا
كه لهبارهی مۆدێرنیتی و پۆستمۆدێرنێتییهوه
كراون ،وا دێنێت به زهینامندا كه پۆستمۆدێرنیتی
داهێنانێكی تری پیاوانه ،ئینجا به جۆرێكیش
داڕێ��ژراوه كه ژنان نهگرێتهوه« ()Foster, (ed
 .)1985, p61ميجان مۆريس ئ�هم گوزارهیه
دهبینێت و سهیری كۆمێنتی نوسهرهكانی دیكهیش
دهك��ات لهسهر ههمان ب��اب�هت ،وهاڵم��ی ئهم
بۆچوونه دهداتهوه و له (دهزگیرانی چهتهكان)
()1988دا لیستێكی شهش الپهڕەیی له بهرههمه
ژنانهكان ڕیز دهكات ،كه له چوارچێوهی ههمان
بابهتی پۆستمۆدێرنیستیدا بوون ،لهم لیستهیشدا
بهرههمهكانی كریستیڤا و شوێنكهوتوانی دیكهی
تیۆری فێمینیزمی فهرهنسی ،حیساب كراوه.
هۆكاری دانانی كریستیڤا لهم لیستهدا
ب ه ت �هواوهت��ی ڕووننییه .ئاماژەكانی ئ�هو بۆ
ئهدیب ه مۆدێرنیستهكانی وهكو (پاوهند ،سیلین،
مایاكۆڤسكی ،ماالرمێ) ،لهم وت��ارهی ئێستا و
بهرههمهكانی دیكهیشیدا ،ههورهها سهرسوڕمانی
ئهو ب ه دۆزینهو ه تاكهكهسییهكان ل ه ئهدهبی
مۆدێرنیزمدا بۆ ڕووبهڕووبوونهوهی بهرههمه
دهستهجهمعییهكانی میدیای چڕوپڕ ،ئهو ه به
بیرماندا دههێنێت ك ه كریستیڤا ههڵوێستێكی

لێكهوتهی پێكهوهسازان و تهبایی گشتیین ،ئینجا
وا له تیۆره ههڵوهشاندنهوهگهراییه دهروونییه
سیمۆتیكییهكهیدا دهرب��ارهی زمان و شوناس،
ئهمه ئ �هو شته نوێیهیه كه بهشدارییهكهی
ئهو خستوویهتیی ه سهر پۆستمۆدێرنیزم ،ئینجا
ك��اردان �هوهی بهرامبهر زیادكردنی «نیشانهی
پرسیار» بۆ ناونیشانی وتارهكهی ،ئهوهبوو كه وتی
نوسینی پۆستمۆدێرنیتی «سنورهكانی مهدلول»یش
دهگرێتهوه ،بۆیه نوسینی پۆستمۆدێرنیتی ،به بێ
ئهوهی پاساوه ئاینی و سیاسییهكان بیپارێزن،
ههنگاوی زیاتر دهنێت و نوسینهكانی سهرهتا
پاڵپشت دهكات .خۆ ئهگهر كریستیڤا پێیوابێت
هونهر توانیوویهتی ئهو شته دهربخاتهوه كه
«نانوێرنێتهوه« ( ،)the ubrepresentableئهوا
واتاكهی ئهوهیه ،ههر وهك لهنێو كارهكانی
تریشدا ئاماژەی بۆ كردووه ،خۆی لهوه دهپارێزێت
دۆخ��ی ژن بخاته نێو چ��وارچ��ێ��وهی «ئ��هوهی
نانوێرنێتهوه« ،واته خۆی لهوه بهدوور دهگرێت
بیخاته نێو ههڵوێستی «ئهویرت»ەوه ،ك ه بهالی
پۆستمۆدێرنیزمهوه ئایدیاڵه ،ئینجا بۆچوونی ئهو
پهیوهسته به بابهتگهلێكهوه ،كه به شێوهیهكی
ڕەخنهیی ،له چهندین جێگای ت��ری دیبهیت
دهربارهی پۆسمتۆدێرنیزمدا ،ئاوڕی لێدراوهتهوه.

ئهو زانستانهی ك ه
ل ه توانا ڕەمزییهكان
(زمانناسی،
سیمیۆلۆژیا،
دهروونشیكاری،
مرۆڤناسی) دهكۆڵنهوه
و لێكۆڵینهوه
دهمارناسی و
بایۆلۆژییهكانیش،
ئهوهیان ڕوونكردۆتهوه
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(دهقهكه):
دهت��وان��ی��ن پ��رس��ی��ارهك �ه ب��هم ج��ۆر ه
دابڕێژینهوه :ی�هك�هم :چ��ۆن دهشێت له
سهدهی بیستهمدا دهبارهی شتێك بنوسین؟
دووهم :چ��ۆن دهتوانین دهرب���ارهی ئهم
نوسینانه بدوێین؟ ئهم شێوازی داڕشتنهوهی
پ��رس��ی��اره ئ��هوهم��ان ل��ێ��دهخ��وازێ��ت ،ئهو
خاسیهته تایبهتیانهی س��هدهی بیستهم
ڕوونبكهینهوه ،كه كاریگهرییان لهسهر
چاالكیی ئ �هدهب��ی ه �هب��وو .ل�هس�هر ئهم
بنهمایه ،ههر لێكۆڵینهوهیهكی ئهدهبی
یهكهمجار دهگۆڕێت به لێكۆڵینهوهیهكی
مهعریفی ،ئینجا دهگۆڕێت بۆ لێكۆڵینهوهی
كۆمهاڵیهتیی مێژوویی .من لێرهدا سهرنجی
خۆم لهسهر ئهم دووالیهنهی لێكۆڵینهوهكه
چڕ دهكهمهوه.
یهكهم :ئ�هو زانستانهی كه له توانا
ڕەمزییهكان (زمانناسی ،سیمیۆلۆژیا،
دهروونشیكاری ،مرۆڤناسی) دهكۆڵنهوه و
لێكۆڵینهوه دهمارناسی و بایۆلۆژییهكانیش،
ئهوهیان ڕوونكردۆتهوه ،ك ه دانانی زمان
لهنێو چوارچێوهی ئهزموونی مرۆڤایهتیدا
كاركردێكی یهكالكهرهوهیه ،بهاڵم الوازیشه.
زم����ان ف��اك��ت �هرێ��ك��ی دی��اری��ك��هری
یهكالكهرهوهیه ،لهبهرئهوهی ههموو دیارده
كۆمهاڵیهتییهكان ڕەمزین .كهشفكردنی
نائاگایی ،رووی ڕاستهقینهمان پیشاندهدات،
نهك لهبهرئهوهی جهبرییهتی سێكسی وهك
بهڵگهنهویست و شتێكی بێچهندوچوون
وهردهگ��رێ��ت ،بهڵكو ل�هب�هرئ�هوهی ئهوه
دهردهخ���ات ،كه سێكس دهچیته خانهی
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نائاگاییهوه ،ئینجا نائاگایی نهزمێكه ك ه
لهسهر بنهمای سیستهمی زمان دامهزراوه.
ئهوه گرنگه كه میكانیزمه كۆمهاڵیهتییهكان
له میانهی ئهنرتپۆپۆلۆژیای بونیادگهرییهوه
روونبكرێنهوه ،نهك بهو هۆیهی كه جهخت
لهسهر ئ �هوه دهك��ات �هوه ،ژن كهرهستهی
ئاڵوگۆڕه ،بهڵكو بهو هۆیهوه كه دهریدهخات
تاكهكهسهكان هیچ نین ،جگه له گۆڕاوه
زوو تێپهڕەكان له ماشێنێكدا كه قبوڵكردن
و رهتكردنهوه ،نهرێنی و ئهرێنی ،شهیدایی
و دوژمنكاری دووبارهدهكاتهوه و كۆنرتۆڵی
بونیادی دهنگییانهی زمان دهكات ،ئهمهیش
له ڕوانگهی نهرگسییهتی ئهنرتۆپۆلۆژییهوه
شتێكی ڕەتكراوهیه و قبوڵناكرێت.
زمان ههبوویهكی فشۆڵه ،چونكه ههر
زمانێك تهنیا بهشێكی چكۆلهیه له كۆی
ئهزموونی ڕەمزی ،وهك ئامرازی وردبینیی
زمانییانه به پاڵ ههمهجۆرییهكانی گفتوگۆوه
دهربارهی پهیوهندیی زمانییانهی ئهو زمانه.
دروستكردنی مهترسی لهسهر كۆگای بایۆلۆژی
غهریزهیی ئاگاییانه تهنیا له رشیتی ناسكی
زماندا كورتنابێتهوه ،بهڵكو خودی دیاردهی
ڕەمزییش دهگرێتهوه ،لهبهرئهمه چهند
نیشانهیهكی جهستهیی و چهپاندن و غهمی
لێوه دهردهكهوێت ،لهمانهیشدا ئهو شتهی
كه ئیمكانی ئهوهی نیی ه بگۆڕێت بۆ ڕەمزی،
یان بچێته پانتایی ڕەمزییهوه ،فۆرمی نوسین
وهردهگرێت ،ئهم فۆڕمهیش لهسهر بنهمای
گۆڕاوێكه كه له بۆشایی تایبهت بهخۆیدا،
واته ل ه چوارچێوهی رهمزدا تۆمارناكرێت ،جا
لهبهرئهم ه ههرگیزیش تۆمارناكرێت ،كهواته
یان هاوار دهكات ،یان دهخنكێت.
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ه �هروهه��ا زم��ان ل� ه دۆخ��ی خۆیدا،
وهك ئامرازێكی ڕاستهقینهی پهیوهندی،
ههبوویهكی الوازه ،بۆی ه ل�هالی�هن ئهو
زانستانهو ه كراوهت ه بابهتی لێكۆڵینهوه كه
لۆژیكی س �هدهی نۆزدهیان به میرات بۆ
ماوهتهوه .كاتێك كۆگای بایۆلۆژی نهزمی
ڕەمزیی تووشی مهترسی دهك��ات ،ئهوا
ههبووی قسهكهر خۆی ئاشكرادهكات و
دهتوانێت ئهوه پێكبهینێت كه ل ه زماندا
ناتوانرێت دهرببڕدرێت و بنوێرنێتهوه،
كهواته لهم دۆخ �هدا ئایا ئێمه له حاڵهتی
خوڵقاندنی ههڵگهڕاوهی زمانهكان و نهزمی
زمانی و گوزارشته بێ سنوورهكاندا نین،
كه ه�هوڵ��دهدات به زیندوویی مبێنێتهوه
و ههبوویهكی ئێستاتیكی تهواوكارانهمان
پێبدات؟!
خۆ ئهگهر ئهوه ڕاست بێت ،ك ه زانسته
مرۆڤایهتییهكان ،زمان وهك ئامرازی بهزاندنی
قهڵغانی واقیعیی عهقاڵنییهت بهكاردههێنن،
ئ�هوا ئ �هوهش ڕاسته ،ك ه ئهم لێكۆڵینهوه
مهعریفییه ،تایبهمتهندی سهردهمی ئێستامانه،
ك ه هاوهڵی یهكێك له گهورهترین ههوڵهكانه
بۆ بهفراوانكردنی «سنووری مهدلول» ،واته
بهفراوانكردنی بازنهی ئهزموونی مرۆیی له
میانهی دووباره رێكخستنهوهی رهگهزه ههره
تایبهتییهكهیهوه ،كه ئهویش زمانه.
با بڵێین پۆستمۆدێرنیتی ئهو ئهدهبه
تۆماكراوهیه به ئامانجی بهرفراوانكردنی
ب��ازن�هی م �هدل��ول ،ئینجا بهفراوانكردنی
چوارچێوهی مرۆیی ،پاشان ناو ل ه مومارهسهی
كردهیی نوسین دهنێم «ئهزموونی سنوور».
خۆ ئهگهر ش��ێ��واز ه نوسینهكهی «ج��ۆرج

باتای» بهكاربهێنین ،ئهوا دهڵێین سنووری
زمان نهزمی پهیوهندی ،سنوورهكانی بوونی
سوبێكتیڤ و سێكسی ،سنوورهكانی مۆركی
كۆمهاڵیهتییه .نوسین وهك ئهزموونی
سنورهكان كردهیهكی تاقانهیه ،ئهمهیش
ب���هراورد به ئامرازهكانی راگهیاندن كه
وهزیفهكهی تهنیا ك��ۆك��ردن�هوهی نهزمی
نیشانهكان و رهمزهكان ،تهنانهت نیشانه
و ڕەمزه نائاگایانهكانیشه .ئهم تاقانهییه تا

جهختی ل�هس�هر دهك��ات��هوه ئ �هوهی �ه ك ه
مێژووی س �هدهی بیستهم ،لهچوارچێوهی
لێكدژیی نێوان دهوڵ��هت و ئهخالق یان
ئاییندا ،زنجیرهیهك ڕووداوی كتوپڕ و له
ناكاوی لهگهڵدا ب��وو .ههر له سهردهمی
جیاكردنهوهی سیاسهت و ئایینهوه له
س �هدهی ن��ۆزدهدا ،دوو دهرهنجام له دوو
ب��واری جیاوازدا دهركهوتن .یهكهمیان له
بواری سیاسهتدا ،كه عهقاڵنییهتی ئابووریی

قوواڵیی ئهو ئامرازانه دهڕوات ،كه پێكهێنهری
ئ�هزم��وون��ی مرۆیین وهك ئهزموونێكی
ترانسێنتدنتاڵ ،ههروهها تا سوبێكتی یهكهمی
نهرگسی تهمومژاوی درێژ دهبێتهوه ،واته
قۆناغێك كه تێێدا سوبێكت سهرههڵدهدات،
بۆئهوهی ڕووب���هڕووی سوبێكتێكی دیكه
ببێتهوه .نوسین وهك ئهزموونی سنوورهكان،
ب ه ئهڵتهرناتیڤی گهڕانهوه بۆ ئهم میكانیزمه
تایبهتیهی ت��اق��ان�هی��ی دادهن���رێ���ت ،كه
خاسییهتی شڵهژانی عهقاڵنی یان تێكچوونی
پهیوهندیییه به واقیعهوه (،)psychosis
لهبهرئهوه نوسین سهیرترین و نامۆترین
كێبهركێكاری دهروونشیكارییه .ههر له
سهردهمی فرۆیدهوه ئ�هوه ڕوونبوویهوه
دهروون��ش��ی��ك��اری جێگای ئ �هو ئهدهبهی
گرتۆتهوه ،كه بههۆی خهیاڵهوه بهرههمدێت
و له چواچێوهیدا قهتیسدهبێت .ئهگهرچی
دهروونشیكاری ماوهیهكی كهمه و زۆر به
ئاستهم دهركی بهوه ك��ردووه ،كه ئهدهب
وهك ئهزموونی سنوورهكان ،دهروونشیكاری
له تێكچوونی عهقڵی و ههموو ئاماكامهكانی
ئهم تێكچوونه بێبهش كردووه.
خاڵی دووهم ،كه ئهم لێكۆڵینهوهیه

زۆر به ت��وون��دی و وردی ڕێكخرابوو و
ترۆپكهكهیشی سهنرتاڵیزمی تهكنۆكراتی
ب��وو ،ئهویرتیان له ب��واری ئهخالقدا بوو،
كه كهلێنێك دهركهوت و وهك بهرهنجامی
نوقسانیهكی گهوره له دامهزراوهكاندا (خودا
پهنامان بدات) دهبیرنا ،بگره وهك بهرههمی
نوقسانی ئهو زمانانه دهبیرنا ،كه دهتوانین
بههۆیانهوه گوزارشت لهو مهحالێتی و
مهترسییه بكهین كه لهم دۆخهدا ههبوو.
دوو كاردانهوهی شیامنهیی و چاوهراونكراو
بۆ ئهم دوو بهرهنجامه ههبوو .ئهوانیش:
ی��ان ئ�هوهت��ا دهوڵ���هت دهرك به جیاوكه
ئهخالقییهكان دهكات و تێههڵكێشیان دهكات
به عهقاڵنییهته ئابورییهكهی ،كه ئهمهیش
بووه مایهی تۆتالیتاریزمی فاشیزم و ستالینیزم،
یاخود دهوڵهت واز لهم گهمهیه دههێنێت
و ڕۆلی خۆی بهشێوهیهكی ناڕستهوخۆ ،له
ڕێگهی لیربالیزمی تهكنۆكراتییهوه دهگێڕێت،
ئهمهیش دهبێته مایهی زیاتركردنی مومارهسه
ئێستاتیكییهكان لهسهر ئهو ئاستهی ك ه بۆ
ئێمه گرنگه.
بۆ منوونه له ئهوروپا ،ئ�هدهب شوێن
و پێگهی خۆی داگیركرد ،كه پێگهیهكی

James Joyce
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تهقلیدی ب���وو ،وهك ڕێنامییكهرێكی
متامنهپێكراو ،یان ڕەخنهگری سیاسی ،بهاڵم
له س��هدهی بیستهمدا ،خ��ۆی له ب �هردهم
تۆتالیتاریزمدا بینییهوه .لێرهدا لهبارهی
پاوهند و سیلین و مایاكۆڤسكییهوه دهدوێم.
ئهم ئهدیبانه له بهرههمهكانیاندا له ههردوو
حاڵهتی واتا و سوبێكتڤیزم نزیك بوونهتهوه،
بۆئهوهی پهرهیانپێبدهن و پاكژیانبكهنهوه
و بیانخهنه نێو ژیانهوه ،ئینجا دیوهكانی

ناچوونییهكه ،ه��هر ل �ه م��االرم��ێ و
ج�����ۆی�����س�����هوه ،ك �ه
ه����هردووك����ی����ان
پێكهوه ئهم جۆره
ڕادی��ك��اڵ��ی��زم��ه
ه���اوچ���هرخ���هی
ن�����وس�����ی�����ن
دهن��وێ��ن��ن �هوه
ل�����ه
و

دیكهی بهرههمهكانیاندا ،ڕێكهوتی ئهو
شته دهك��هن ،كه ن��اوی دهنێم «تهڵزگهی
پۆزهتیڤ» ،واته ئارهزوویهكی شێلگیرانه بۆ
بینینی ڕۆحێكی دیاریكراو ،واته ئهو ڕۆحه
پۆزهتیڤه ئیسپاتییه كۆكهرهوه هۆمۆژینییهی
كه له ههر ئایدیۆلۆژیا ،یان تهنانهت ههر
دهزگایهكی وهكو دهوڵهت و حزبدا ههیه،
پاشان ئهوان ئهم ئ��ارهزووه به شێوهیهكی
دژەب�هران�ه دهق��ۆزن�هوه .ئهم هاوسهنگییه
دژیهكهیش لهبهردهم ئهزموونی مردن ،یان
زیندووبوونهوهدا ،كه نوسینه ،یان باشرت
بڵێین نوسینه وهك ئهزموونی سنورهكان،
گۆڕانی بهسهردا دێت و دهبێته قورساییهك،
كه دهكهوێته سهریان .كاتێك ئهدیبه بلیمهته
هۆشیارهكان ،لهڕێگهی وانهكانی مێژووهوه،
ف��ری��ووه سیاسییهكان ڕهت��دهك��هن��هوه،
ئ�هوا زۆرج��ار ئایین ڕۆڵ��ی ئ�هوه دهبینێت
كه ه��ۆش��داری و عهقاڵنیكردن و ئارامی
دهبهخشێت ،یان ئایین چاالكییه سهركێشانه
پاساو نهدراوهكهیان پاساو دهدات .بهم
جۆره سۆلژینتسین ( )Solzhenitsynله دژە
جهمسهری سیلیندا ڕادهوهستێت.
پرسیارهكه ئهوهیه ،داخۆ ئهم نوسینه

شارستانێتی و
س �هردهم �هك��ان��ی
دی���ك���هی م��ی��رات��ی
سۆفیگهریدا هاوشێوهی
ههیه ،له ف��ۆڕم و ئابووریدا
گ��ۆڕاوه یان نا .ئهگهر ئارتۆ و
پورۆز وهك دوو منوونه وهربگرین،
ئهوه رووندهبێتهوه ،كه ئهم نوسینه،
لهوانهی پێش خۆی زیاتر ڕووب �هڕووی
ئهو نا-ڕەمزییهته دهبێتهوه كه تایبهمتهندی
حاڵهتی پهشۆكانی عهقڵییه ،یان تایبهمتهندی
پێكهوهگونجانی لۆژیكی و دهنگییه ،كه واتا
پووچهڵدهكاتهوه و چهندهێندهی دهكاتهوه،
لهكاتێكدا ك ه داوا دهكات گاڵتهی پێبكهین
یان لێیههڵبێین .ئهگهر ڕۆشنایی سهرنجامن
بخهینه سهر باتای ،یان بیخهینه سهر دژەكهی،
واته «سیلین» ،دهبینین ئهم نوسینهی كه
ئهزموونكردنی سنوورهكانه ،یهكهمجار
تووشی شێواندن دهبێت  ،دواتریش جارێكی
دیكه ڕادهپهڕێت و دژ به لێواری تیژی ئهو
«كۆمیدیا»یهوه دهوهستێتهوه ،كه هیگڵ
به بنهمای پهیوهندیی نێوان سوبێكت
و ئامانجی ب��ااڵ ،ی��ان ڕۆح��ی هاوبهشی
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دادهنێت و گوزارشت له لێكدژییهكی تووند
دهكات لهنێوانیاندا ،بهر له دهركهوتنی ئهو
ئایینهی كه مژدهی داوه« .دزێ��وی» الی ههر
یهك ه له باتای و سیلین دهبێته كۆمیدیای ڕەش.
پێناچێت هیچ بااڵبوونێك مومكین بێت تهنیا
له میانهی گهمهكردنێكی گاڵتهجاڕانهوه نهبیت
به زمان ،ئهمهیش له خۆیدا تهنیا ب ه جۆرێك له
خۆكردێتی ههڕەمهكی دهتوانێت كاریگهرییهكی
ئهوتۆی ههبێت.

كهلێنانهوه له واتادا ،بانگهشهی ژنانهبوون
دهك �هن .ئهم ههوڵه فێمینیستیانه ،كه به
ئاراستهی ئهزموونهكانی ماالرمێ و جوێسدا
دهجوڵێن ،هیچ چۆنییهتی و تازهگهرییهكی
ستایلیستانه ،ئینجا ئهدهبیانهیشیان تێدا
نییه ،ب��هاڵم ئ��هوه دهردهخ���هن ك�ه ژنیش
دهتوانێت ههوڵبدات ،گوزارشت له گفتوگۆ
جهستهییهكهی خۆی لهگهڵ دایكدا بكات.
س��������هرهڕای ئ����هوهی����ش ،ن��وس��ی��ن��ی

نوسینه پ��ۆس��ت -ئاییندهگهرییهكان
و پۆست-سوریالیستییهكانیش س�هر بهم
ئاراستانهن ،ههر ههموویشیان جۆرێك له
سهرلهنوێ ڕێكخستنهوهی سهرهكیی له
ستایلدا پیشان دهدهن �هوه ،واته ئهو شتهی
كه دهتوانین وا تهفسیری بكهین دهرخسنت
و كهشفكردنی پهیوهندییه وههمییهكهیه
وات�ه پهیوهندی به دایكهوه ،-له ڕێگهیئهو زمانهوه كه له الیهنه ههره ڕادیكاڵ و
كێشهئامێزهكانی ئهم پهیوهندییهیه .ئهم
پهیوهندییهش دهگهڕێتهوه بۆ پێش-ڕەمزی،
بۆ رێكخسنت و ڕیزكردنی سهرواكان (قافییه)
و ڕەگ �هزدۆزی ،ئهمهیش ئهو شتهیه كه دژ
به واتا دهوهستێتهوه یان دایدهڕێژێتهوه.
ئایا ئهمه ئهو شته نییه كه تهنانهت دوای
دهركهوتنی «رۆب��هرت وێڵسن» و «جۆرن
كیدج»یش له سهر تهختهی شانۆ گوێامن لێی
دهبێت؟ بهتاڵكردنهوهی زمان و پێچلێدان به
دهوریدا و شانۆی ئاماژهكان و دهنگهكان و
ڕەنگهكان ،ئهو كۆڵهكانهن كه ئهم ملمالنێ
ڕاستهوخۆیه دژ به پهشۆكانی عهقڵی ،پشتیان
پێدهبهستێت .سهیر نییه كه ههندێ له ههوڵه
فێمینیستییهكان له نوسیندا ،بههۆی ئهم

پۆستمۆدێرنیستی ،وهك ل�ه  Tel Quelو
بهتایبهتیش ل�ه نوسینهكانی سۆیلهرزدا
دهردهك���هوێ���ت ،دهبێته م��ای�هی بایهخدان
و گرنگیدانێكی ن��وێ و زیاتر به دهالل �هت
( ،)significanceله بهرامبهر ئایدیای داهێنان
دهرب��ارهی واتا له س�هدهی ن��ۆزدهدا .نوسینی
پۆستمۆدێرنیستی دووب��اره شیعری گۆرانی
و داس��ت��ان ل �هو شتهدا كهشفدهكاتهو ه كه
به پ��رۆژهی دانتێ دادهن��را و لهنێو خۆیدا
ئهزموونی فۆڕماڵی پێشینهكانی لهخۆ گرتبوو.
ئهم نوسینانه ،له میانهی دیبهیتی ب�هردهوام
لهگهڵ ڕووداو و لهگهڵ سیاسهت و لهگهڵ
تهڵزگه سیاسی و سێكسی و شیزۆییهكاندا،
ههم تلیاكی بوون و ههم پێوانهی بوونیشن .بۆ
منوونه بهراوردی ( )Gulagالى شۆلزینتسین و
( )Paradiseالی سۆیلهرز بكه.
نوسین مهعریفهیهكی پراكتیكییه له
چوارچێوهی خهیاڵ یان تهكنیكی خهیاڵدا.
ههمیشهیش بهم شێوهیه دهورورژێ�نرێ��ت و
السایی دهكرێتهوه .نوسین له چوارچێوهی
ئارهزووی خهیاڵیدا ،دهتوانێت ببێته ئهزموونێكی
دهستهجهمعی ،ئیدی بهشدارییدهكات له
پێكهێنانی دهستهیهك ،یان كۆمهڵێكدا وهك

داخۆ ئهم نوسین ه
ناچوونییهكه،
ههر ل ه ماالرمێ
و جۆیسهوه ،ك ه
ههردووكیان پێكهوه
ئهم جۆره ڕادیكاڵیزم ه
هاوچهرخهی
نوسین دهنوێننهوه
و ل ه شارستانێتی و
سهردهمهكانی دیكهی
میراتی سۆفیگهریدا
هاوشێوهی ل ه فۆڕم
و ئابوریداههیه و
گۆڕاوه یان نا

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

207

رهگهزێكی ناسك یان ،به جۆرێك له جۆرهكان،
وهك ڕەگهزێكی ئانارشیستی.
كاتێك خهیاڵ ب���هرهوڕووی نوسینی
سنوورییانه دهبێتهوه ،ئهوا دهگاته خاڵێك كه
تێیدا له كۆمهڵگه و كۆمهڵ و گروپ دهڕواته
دهرهوه .ئهم نوسینه ،بهو ڕهمزانهی كه
ناكرێت له خهیاڵدا كورتبكرێنهوه ،گوزارشت
ل ه ئهزموونی ئهوانیرتیش دهكات .بۆ منوونه
ئهزموونی دوژمنایهتی (شهرهنگێزی) ههیه

دهردهچ��ن ،لهگهڵ ئهو ڕیسكهی كه ببن ه
كاریگهرییهكی فهرامۆشكراوی گهوره بهاڵم
نادیار ،له چوارچێوهی كۆمهڵگهیهكدا كه
بهشیوهیهكی گشتی بهرهو دژەكهی دهڕوات،
وات �ه ب��هرهو یهكگرتن و هۆمۆژینییهت.
ههڵبهت ئاشكرایه ئیمه منوونهكانی كۆزێت
یان باوكه گۆریۆ ،یان ژولیان سۆریلامن له
نوسیندا نییه .ستافی پشتهوهی خهیاڵی
تهموژاوی گۆڕاوه و بۆته شاشهی تهلهفزیۆن.

لهگهڵ دوا ئامانجهكانی و گوزارشتهكانیدا.
خ��ۆ ئ �هگ �هر ش�هرهن��گ��ێ��زی لهپێش و له
پاش زمانهوه بوونی ههبێت ،ئ �هوا تاكه
شتێك كه دهتوانین دهب��ارهی ئهمه بیڵێین
پهیوهسته ب�هو بهشهی شهرهنگێزییهوه
(یان بهو پاڵنهرهی مهرگهوه) كه شتهكان
لێك جودا دهكاتهوه ،تاوهكو ناوی تایبهتیان
لێ بنێت ،واته ئهو بهشهی كه ڕهمزهكان
دروستدهكات و دهردهخ���ات .بهم جۆره،
نوسینی پۆستمۆدێرنیتی ئهم ئاڵوگۆڕكارییه
لهنێوان ڕەمزهكان و مهرگدا دهردهخ��ات،
به ناوهڕۆكهكان و ڕهوانبێژییهكانییهوه ،به
خهیاڵهكانی و به ستایله زمانییهكهیهوه ،به
دهستێوهردانه سیاسییهكهیهوه كه له دزێوی
و پێكهنیندا نوقمبووه.
لهم ئاستهی تایبهمتهندی و تاقانهییدا،
گوزارشته زمانییهكان ڕووبهڕوومان دهبنهوه،
كه به جۆرێكی وهها زیاد دهكهن له كۆنرتۆل

نوسین ئا لهو كاتهوه بۆته ڕابهرێك ك ه ل ه
دهشتێكی نادیاردا پێشهنگایهتی ك��اروان
دهكات .بێكێت به شایهتحاڵییه گاڵتهجاڕ و
شهیتانییهكهی خۆیهوه به باشرتین منوونه
دادهن��رێ��ت .نوسین به گومانهكهیهوه له
نائاگاییدا ،كه له بازنهیهكی بهرفراواندا
بهرههمدههێرنێت و ،به دوودڵییهكهیهوه
له خهیاڵگهرییه ههواییهكهیدا الی ههموو
تاكهكهسێك ،وننابێت .وێرای وهسوهسهكانی،
ناوچه ههره تاریكهكانیش دهبهزینێت كه
ترس و غهم و تهحهدای ڕوونی شهفهییانهی
تێدا دروستدهبن .ئ�هم ج��ۆره ههوڵه بۆ
كهشفكردنی سنوورهكانی واتا ،بهم شێوازهی
سهرچاوه:
كه هیچ ج��ۆره پارێزگارییهكی لێناكرێت
مجموعة مؤلفني :الحداثة وما بعدو پ��اس��او ن��ادرێ��ت ،ل�ه م��ێ��ژووی پێشرتی
مرۆڤایهتیدا رووینهداوه .مهبهستیشم لێرهدا الحداثة ،إعداد و تقديم :بيرت بروكر ،ترجمة:
به بێ هیچ پاساوێكی ئایینی یان سۆفیگهری عبدالوهاب علوب ،منشورات املجمع الثقايف،
ابوظبي ،الطبع األوىل ،1995 ،ص.318-309
یان پاساوی تر.
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ئایا جۆرێك لهم زمانه گوزارشتگهرییان ه
بهسهر ئهوانیرتدا زاڵ دهبێت؟ چ زمانێكیان
زاڵ دهبێت؟ من گرهو دهكهم لهسهر ههره
نزیكهكهیان و ههره ههمهجۆرهكهیان و
ه �هره لهپێوان ه دهرچ��ووهك�هی��ان و ههره
یاخیبووهكهیان ل ه دهربڕین ،بهاڵم ئهوهی
له دهربڕین دهخزێت ،ئهوهی له نواندنهوه
یاخییه چییه؟ ئهو شتهیه كه بهشێك نییه له
هیچ زمانێك خۆی ،وهك ڕیتم و مۆسیقا و
بۆنی غهریزی ،ئهو شتهی ه ك ه تهحهمول و
حهوسهڵه ناكرێت ،وهك شتێكی ترسناك و
ئاستنزم بواری ئهوه نییه ل ه ڕێگهی واتاوه
بیری لێ بكهیتهوه .نوسینی مۆدێرن دهزانێت
چۆن( ،ب ه گوزارشتی دیدرۆ) «مۆركی مۆسیقی
بدات لهوهی» كه ل ه سهردهمهكهی ئیمهدا
ترسناك و ئاستنزمه ،سهردهمی ماسكهره
و زنجیره تهلهفزیۆنییهكان .سهردهمی ئهم
مۆسیقا ئاستنزمهی ك ه دهتوانین تێیدا بژین
به بێ ئهوهی چاومان دابخهین و گوێامن
بخنین .ئهمه فۆڕمی مۆدێرنی جیاواز له
حهقیقهته.

ژنان

یهكهمین
غهریبهن ل ه مێژووی
ڕۆژئاوادا گفتوگۆ لهگهڵ
«ژولیا كریستیڤا»
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*تاڕادهیهك ،شتێك له بهرههمهكانتدا
ههیه ،كه ئاماژە بۆ ئهنارشیزم دهك��ات،
چونكه ب �هرهن��گ��اری ه�هم��وو دهس�هاڵت�ه
دامودهزگاییهكانی سهردهمی ئهمڕۆمان
دهب��ێ��ت �هوه ،مهبهستم ل�ه بهرهنگارییه
*له كتێبهكهتدا كه بهم دواییانه به
بهڕووی :دهوڵهته-نهتهوهكان ،یان نهتهوه-
دهوڵ �هت��دا .دوای ئهم سهرنجه دهپرسم :ناونیشانی «لهخۆمان غهریب» چاپ بوو،
دهتوانین تا چ ڕادهیهك باوهڕ و متامنهمان لهبارهی غهریبهكان ()Estrangersەوه
دهدوێیت ،كتێبهكه دهربارهی نهتهوهیهكه
به ئایدیای «مافهكانی مرۆڤ» ههبێت؟
م��ن زۆر پ�هی��وهس��ت��م ب �ه ئایدیای«ئ�هن��ارش��ی��زم»هوه ،ئ�هو ئایدیایهیشم له
چهندین كتێبدا دهربارهی شعر تاوتوێكردووه،
ئایدیاكه یاخیبوونه له ستهم و چهوساندنهوه،
بهاڵم دژ به دهسهاڵت یان یاسا نییه .ههرگیز
خهیاڵی ژیانێكی كۆمهاڵیهتی و تاكهكهسیم
نهكردووه ،به بێ بوونی ههندێك پهیوهندیی
لهگهڵ یاسادا .مهسهلهكه ههڵوهشاندنهوهی
یاسا نییه ،بهڵكو پهیوهستكردنهوهی
یاسایه ب�ه تێگهیشتنێكی ف�راوامن��ان�هوه
بۆ ئهزموونی مرۆیی ،مهبهستم ئهوهیه
پهیوهستی بكهینهوه ب�هو شتانهوه ،كه
زانسته مرۆڤایهتییهكان و مێژوو پێامنی
دهڵێن ،ئهوهیش لهپێناو ئهوهی یاسا كهمرت
ئهبسرتاكت بێت.
با بابهتهكه وردتر دیاریبكهم :له واڵتێكی
كۆمۆنیستیدا لهدایكبووم (بولگاریا) ،شوێنێك
كه تێیدا نه یاسا و نه «مافی مرۆڤ»یش
بوونی نهبوو ،لهبهرئهمه ههرگیز وهها بیرم
نهكردۆتهوه ،كه خهباتكردن لهپێناو ئازادیدا
ئیمكانی ئهوهی تێدایه دهستبهرداری «مافی
م��رۆڤ» ببێت ،بۆ من به پێچهوانهوهیه،
دهبێت مافهكانی م��رۆڤ لهگهڵ یاسادا
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تهبا و گونجاو بن .من ههمیشه مافهكانی
مرۆڤ دهخهمه بهرامبهر هێزی دهوڵهتی
چهوسێنهرهوه .یاسا و مافهكانی مرۆڤ
لێكدژی ئهم جۆره دهوڵهتهن.

ن��ات��وان��ن ب���هرگ���هی ك��ێ��ب �هرك��ێ ل �هگ �هڵ
فهرهنسییهكان یان ئهڵامنییهكاندا بگرن.
فهرهنسییهكانیش ڕۆح��ی��ان ل��هوه چووه
ئهڵامنیا كێبهركێیان لهگهڵ بكات.
ئێستا ڕەههندێكی دیكه باسدهكهم:
ئهوروپای ڕۆژههاڵت .لهوێ دۆخی مهعنهوی
و ئ��اب��وری ل��� هڕادهب���هدهر مهترسیداره،
لهبهرئهوه ئ �هم خهڵكانهی ئ �هوێ فشار
لهسهر سنوورهكامنان دروستدهكهن .من لهوه

ك �ه پێویستی ب �ه غ �هری��ب �هك��ان ههیه،
لهبهرئهوهی غهریبهكان ههمیشه وهك
ڕەگهزێكی دهرهك��ی وێناكراون ،ویسرتاوه
غهریبهكان له دهرهوه بن .بهپێی ئهوهی من
تێدهگهم ،ناوهڕۆكی ئایدیاكهی تۆ دهربارهی
غهریبهكان ئهوهیه كه دهبێت درك بهوه
بكهین ،ههر یهكێك له ئێمه له ناو خۆیدا
غهریبهیه .ڕاست بۆی چووم؟
 ئهم كتێبه له سهروهختی ئێستاداچهند الیهنێكی ههیه ،ئهوروپا لهالیهن
غهریبهكانهوه خ �راوهت �ه ژێ��ر فشارێكی
زۆرهوه .بۆ منوونه فهرهنسا ژمارهیهكی زۆری
كۆچبهرانی لهخۆی گرتووه ،بهتایبهتیش
ئهوانهی له واڵتهكانی باكوری ئهفریقاوه
هاتوون ،بهاڵم ئهو كۆچبهرانهی ڕوویان له
ئینگلتهرا كردووه له واڵتانی دیكهوه هاتوون.
ئ �هوروپ��ا وا ههستدهكات لهالیهن
ئهم واڵتانهوه لهژێر ههڕەشهدایه ،ئینجا
مهسهلهیهك ههیه كه كۆمهڵگهی ئهوروپی
وروژان��دووی��هت��ی ،ئهمهیش ئهندامانی
نهتهوهی ئهوروپی (واڵته ئهوروپییهكان)
پاڵدهنێت بهرهو كێبهركێیهك كه كهسانێكی
زۆر پێیانوایه تهحهمولناكرێت .ئینگلیزهكان

دڵنیانیم ك ه خهڵكی ل ه ڕۆژئاوا ههر ب ه ڕاستی
دهرك بهو سهختی و ناڕەحهتییانه بكهن ،كه
ڕووبهڕوومان بۆتهوه و سیاسییهكانیش زیاتر
و زیاتر قسهی لهسهر دهكهن ،بهاڵم تا ئێستا
كهسی ئاسایی له فهرهنسا ،یان ئینگلتهرا لێی
هۆشیار و ئاگادارن.
كهواته «غهریبه« چهند الیهنێكی ههیه،
ئهو ڕەگهزهیه لهم ڕۆژگ��ارهی ئهمڕۆماندا
ئ��هم كێشه سیاسییانهی وروژان����دووه.
دهشێت ئهم كێشانه لهالیهن سیاسییهكان،
ئابوریناسهكان ،پارێزهرهكانهوه ،ههروهها
بهگوێرهی ی��اس��ادان��ان و كهمكردنهوهی
بێكاری و..هتد چارهسه بكرێن .له ڕووی
الوهكییهو ه ئهمه مهسهلهی قبووڵكردنی
«غهریبهكان»ـه له واڵتهكامناندا ،بهاڵم پێش
ههموو شتێك ئهسڵی مهسهلهكه مهسهلهی
هاوكاریكردن و ههماههنگییه لهگهڵیاندا،
بهتایبهتیش له واڵته تایبهتییهكانی خۆیاندا،
چونكه ئهوروپا ناتوانێت جێی ههموو ئهم
كهسانه بكاتهو ه و ههموویان قبووڵبكات.
ئاخر ئهمهیش سنوورێكی ههیه .دهبێت
ههندێك له سامانهكامنان بهوانیرت ببهخشین،
بۆئهوهی بهشێوهیهكی باشرت بژین ،بهاڵم چ

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

Sim

on
e
d
Bea e
uvo
ir

له ئهوروپا بهخێرهاتنی هاتووهكان بكهین،
یاخود له واڵت��ان��ی خۆیاندا هاوكارییان
بكهین ،ئهوا هێشتایش دهبێت ههموومان
ڕووب �هڕووی مهسهلهی «غهریبه« ببینهوه،
چونكه ئهمه شتێكی زهروری��ی�ه ،یان ئهو
شتهیه ك�ه دهم �هوێ��ت وهك ج��ۆرێ��ك له
تێڕامانی كهسییانه و تایبهت ،لهمیانهی ئایین
یان دهروونشیكاریی ،یان ههر به سادهیی
لهڕێگهی كاركردن لهگهڵ دهرووندا ،پێناسهی
بكهم.

ئهمه به واتای كردنی ئهم پرسیارهیه:
بۆچی غهریبهكان زۆر تووشی نیگهرانیم
دهك��هن؟ ڕەنگه شتێكی شاز له ناو مندا
ههبێت ،یان كێشهیهكی بێچارهسهر لهنێو
مندا بێت ،یان ڕەنگه دهردێكی بێدهرمان له
ناخمدا بێت كه تووشی ئێش و ئازارم دهكات،
جا لهبری چارهسهركردنی ئهم كێشهیه لهنێو
خۆمدا ،دهیهێنم بهسهر «غهریبه«كهدا،
«غهریبه« وهك شتێك بۆ قوربانی و وهك
ئاماژەیهكی روون بۆ ههموو كێشهكانی

ئێمهی ئینگلیز و فهرهنسی و ئهڵامنییهكان.
ئهم جۆره ورده شیكارییه خودییه كهسییه،
له واقیعدا واتای دامهزراندنی ئاشتییه لهگهڵ
شهیتانهكانی ناو خۆماندا ،لهگهڵ دۆزهخهكهی
ناوهوهماندا .ئهم شیكارییه سوبێكتییه دهشێت
مبانوهستێنێت لهوهی لۆمهی «غهریبه« بكهین.
دهره�هق ب ه ههموو كێشهكامنان ،دهكرێت
لیكتێگهیشنت و هاوكاریكردنی دووالیهنه
دروستببێت ،ئهمهیش بهشداری له مافهكانی
مرۆڤدا دهكات
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* چۆن ئهم ئایدیایهی «غهریبه« ،یان
بیرۆكهی «له خۆ غهریببوون» دهبهستیتهوه
ب �ه ت��ی��ۆرهك��ان��ی ئ��اگ��ای��ی ڕەگ �هزی��ی �هوه؟
بۆچوونێك ههیه ك �ه ب��ۆ وهسفكردنی
پهرهسهندنی «فێمێنیزم» ل�ه س �هدهی
بیستهمدا ،زۆر بهكاردههێرنێت ،كه دهڵێت
قۆناغی یهكهمی ئهم پهرهسهندنه دهربارهی
شوناسی ژنان لهگهڵ پیاواندا بوو ،قۆناغی
دووهم دهربارهی شوناسی ژنان بوو دژ به

ب��ۆ من��وون��ه ب����هالی «س��ی��م��ۆن دی
ب��ۆژوار»هوه ،مهسهلهكه وا له دهرخستنی
شوناس یان یهكسانیی ژنان لهگهڵ پیاواندا،
ه�هر یهكێك له تاكهكهسهكان دهتوانن
بزانن بۆچی لهپێناو یهكسانی و لهپێناو
مافی یهكسان و..هتد ،خهباتیان كردووه،
بهاڵم بهالی نهوهیهكی دیكهوه ،مهسهلهكه
ئاڵۆزتره ،لێرهدا ئهمه وات��ای بهرپاكردنی
خهبات نییه لهپێناو یهكسانیدا .وێ�رای

پێموایه جیاوازیی ه سهرهكییهكه وا ل ه
جهختكردنهوه و دووپاتكردنهوهی مهسهلهی
دایكایهتی Motherhodدا .ب ه بڕوای من له
ئێستادا تاڕادهیهك دهشێت داوای شوناسی
ژنانه بكرێت ،بهاڵم كێشهی «دایكایهتی»
ف هرامۆشبكرێت و نهكرێته پرسێكی
بنچینهیی.
ڕەنگ ه ئ �هو ه بههۆی ئ �هو ه بێت كه
«مهنعی سكپڕی» لهو وهختهدا زۆر سهرهتایی

شوناسی پیاوان ،بهاڵم قۆناغی سێیهم كه ئهم
سهردهمهی خۆمانه ،رهواندنهوهی گومانه
دهربارهی خودی ئایدیای شوناس ،كهواته
ئایا ئ�هم بیرۆكهیهی «لهخۆ غهریب»ە
پهیوهسته ب ه جیاوازیی ڕەگهزییهوه؟
بهڵێ ،ئهم ه زۆر ڕاسته .كتێبهكهم به
میژووی پهیوهندییهكان لهگهڵ «غهریبه« له
كولتووره ڕۆژئاواییهكامناندا دهستپێدهكات،
كه پێموایه ئ���هوهی شایهنی سهرنج و
گرنگیپێدانه ئهوهیه كه ژنانن یهكهمین
«غ�هری��ب�ه« باسكراوهكانن ل�ه مێژووی
ڕۆژاوادا .ژنهكانی دانیایدس  Daniaidsله
ئهفسانه گریكییهكاندا و له بهرههمهكانی
ئهسخیلۆسدا ،ئهو ژنانهن كه له دهرهوه
دهگهنه واڵتی گریك.
ئهو پرسیارهی لێرهدا ناچارین بیكهین ئهوهیه:
داخۆ لهالیهن شاری گریكییهو ه چۆن پێشوازی
ل ه «غهریبهكان» ك�راوه؟ وایدهبینم مهسهلهی
«غهریبه« پهیوهست ه ب ه جیاوازیی ڕەگهزییهوه.
ئێمه ،پیاوان و ژنان ،بوونهوهری جیاوازین .ئێمه،
ژنانی نهوهی من ،دوای ساڵی  1927پهرهماندا به
بزووتنهوهیهكی ژنان ه ك ه یهكهم و پێش ههموو
شتێك ئاوازیی جیاوازیی دهخوێند.

ئ �هوه مهسهلهكه داننانه به جیاوازیدا،
ئینجا ب �هرهوڕووب��وون �هوهی «غهریبهیی»
 strangenessو ژیان لهگهڵیدا ،نهك وهك
دوو پارتیزانی بهگژیهكداچوو ،نهك لهسهر
بنهمای كینه ،بهڵكو وهك دوو بوونهوهری
سهربهخۆ لهیهكرت ،لهگهڵ ڕێزگرتن لهویرتی
«غهریبه«دا.

بوو و كهرهستهكانی ئهمڕۆ ل ه ئارادا نهبوون،
ڕهنگ ه ژنانیش له ڕووی سێكسییهوه كهمرت
ئازاد بووبن ،بهاڵم سیمۆن دی بوڤوار ،وهك
جۆریك ل ه كۆیالیهتی یان لهمپهری بهردهم
ژنان سهیری دایكایهتی دهكرد.
ب���هاڵم ڕوان��گ��هی دهروون��ش��ی��ك��اری،
ه �هروهه��ا ڕوان��گ �هی زۆری��ن�ه ئ�هوهی� ه كه
دایكایهتی پاڵنهر ه بۆ كهشفكردنی دهروون و
بهشداریكردنێكی بێ وێنه له شارستانیهتدا.
ئهمه جیاوازیی ه جهوههرییهكهی ه لهگهڵ
تیۆرهكانی «سیمۆن دی بوڤوار»دا.
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* تۆ باست لهوه كرد ك ه سیمۆن دی
بوڤوار بیرۆكهی یهكسانی لهسهردا بوو،
بهاڵم لهگهڵ پاڵ ئهوهیشدا تیۆری ژنانهی
ههبوو وهك حاڵهتی بوونی ئهویرت ،نهك
بوونێكی دیارینهكراو ،له كاتێكدا كه دهبێت
نێرینهیی ئهویرتی جگه لهم ئهویرته بێت،
بهالی منهوه ئهمه تاڕادهیهك هاوشێوهی
ئایدیاكهی تۆیه كه پێامندهڵێت غهریبه
كهسیكی دیارینهكراوه.
 ئ �هوه ڕاسته ،منیش وهك��و ههمووكهسهكانی دیكهی نهوهكهی سهردهمی
خۆم به قووڵی لهژێر كاریگهری «سیمۆن
دی ب��وڤ��وار»دا ب��ووم ،ئهگهرچی جیاوازی
گهوره لهنێوامنادا ههبوو ،بهتایبهتیش له
مهسهلهی پهیوهندیامن لهگهڵ فێمینیزمدا.
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*وا دێت ه ب��هرچ��او ،گرنگیدانی تۆ
ب � ه ژن���ان وهك دای��ك��ان ،پهیوهست ه به
بایهخدانتهوه به دهروونشیكاری .چۆن وهك
خامنێك دهستتكرد ب ه مهشقكردن لهسهر
دهروونشیكاری ،ههر ئهوهی ك ه ئێستا وهك
دهروونشیكارێك بۆت ه كاری خۆت؟
 من لهبهر ههندێك هۆكاری مهعریفیبایهخمدا به دهروونشیكاری ،ههڵبهت
هۆكاریی كهسییان ه و تایبهتییش ههبوو .من
له زماندا ،ل ه بواری «دۆخهكان-سنوور»دا
خهریكی لێكۆڵینهوه بووم ،بۆ منوونه دۆخی

مندااڵن بهر لهوهی بتوانن قسه بكهن ،یان
زمانی پهشۆكاوه عهقڵییهكان ،psychotics
گهیشتمه ئهو بڕوایهی ،مامهڵهی زمانناسییانهی
پهتی لهگهڵ ئهم دیاردانهدا زۆر گونجاو نییه.
الی ه��هر كهسێك ك �ه ق��س �هدهك��ات،
ههروهها الی من له وهختی تێبینیكردندا،
ڕەگهزێكی زۆر سوبێكتیڤ بۆ ئهم كاره ههیه.
بهم جۆره ههستمكرد پێویستم به مامهڵهی
دهروونشیكارانه ههیه ،بۆئهوهی بهشێوهیهكی

ماوهیهیش پهیوهندییهكی زۆر تایبهتی ههیه
به مهسهلهی مێینهییهوه.
 بهرلهوهی خوو بدهمه دهروونشیكاری،پێموابوو چهند بهشێكی زمان بهسهر زمانی
شیعریدا زاڵ��دهب��ن ،ك�ه ل�ه «زایهڵهكانی
مندااڵن»یشدا ههیه .زمانی شیعریی زمانێكی
میوزیكییه ،به زۆرییش واتا بهسهر مۆسیقادا
بااڵدهست دهبێت .بۆ منوونه الی «ماالرمێ»
زۆرج��ار له زم��ان تێدهگهین ،ب �هاڵم ل ه واتا

باشرت لهم «زمان-سنوور»ە تێبگهم ،ههروهها تێناگهین.
ب��ۆئ��هوهی ل �ه دهروونشیكارییشدا ببمه
ئهم بااڵدهستییهی نێو زمان یارمهتیدام
كهسێكی كارامه .ههر بهم شێوهیه دهبوو تێبینی ئهوه بكهم ،كه دروستكردنهوهی زایهڵه
دهروونشیكاریی بۆ خۆیشم بكرێت و ملكهچی منداڵییهكان له زمانی منداڵیدا واتای دوو شته.
ڕاهێنانی شیكارییهكهی خۆم ببم.
قۆناغی پێش-ئۆدیپی كه مهسهلهی نهرگسییهت
بهم جۆره هێدی هێدی دهستبهرداری لهخۆ دهگرێت :نائارامیی سنوورهكانی «ئیگۆ»،
كارهكهم ل�هگ�هڵ/دهرب��ارهی مندااڵن بووم ،توانا خهمۆكییهكان ،بهاڵم ئهمه ئهو ماوهیهیشه
ئێستا تهنیا لهگهڵ گهورهكاندا كاردهكهم،
كه منداڵ ،پشت به دایكی دهبهستێت ،بهم
بهاڵم ئهوانهی تهمهنیان ههیه ،واته پیرهكان،
جۆره زمانی شیعری موزیكیبوونی پێش-زمان
ڕاستهوخۆ لهسهر قهرهوێڵهی شیكارییهكه
دهردهخ���ات ،لهبهرئهوهی بهڵگهیه لهسهر
دیوێكی مندااڵنه پیشاندهدهن ،لهبهرئهوه
نهرگسییهته فشۆڵهكهی و ،لهسهر پهیوهندیی
ههر سووربووم لهگهڵ مندااڵندا كاربكهم ،ئهو
نێوان دایك و منداڵ.
مندااڵنهی كه ئێمهی به تهمهنین .من بیست
ئهمه لهسهرجهم ئهو بۆچوونانهدا ڕوون
ساڵه خهریكی ئهم كارهم.
و ئاشكرایه ،كه شاعیرهكان بانگهشهی بۆ

كتێبهكهم به میژووی
پهیوهندییهكان
لهگهڵ «غهریبه«
ل ه كولتووره
ڕۆژئاواییهكانماندا
دهستپێدهكات،
ك ه پێموای ه ئهوهی
شایهنی سهرنج
و گرنگیپێدان ه
ئهوهیه ،ك ه ژنان
یهكهمین «غهریبه«
باسكراوهكانن ل ه
مێژووی ڕۆژاوادا

*ت��ۆ بایهخ به قۆناغێكی زۆر زووی دهكهن دهربارهی ئهوهی مێینه و دایكانهین
پهرهسهندنی منداڵ دهدهیت ،واته قۆناغی و ههندێجار هۆسێكسواڵین .بۆ منوونه سهیری
پێش-ئۆدیپی ،قۆناغی پێش-زمانی .سیگمۆند ڕۆماننووسی ئێرلهندایی «جهمیس جوێس»
فرۆید وهه��ا ل�هب��ارهی ژن��ان�هوه دواوه كه  J. Joyceبكه ،له ڕۆمانی «یولیسێس» و
كیشوهرێكی دهروونشیكاریی تارین ،بهاڵم ڕۆمانی «فینگس»دا دهكهوێته نێو سیحری
ئێستا زۆرب���هی دهروونشیكارهكان ئهوه وێنهی مێینهی مۆنۆلۆگی «مۆلی» ()Mouly
دهردهخهن ،كه ساڵی یهكهمی ژیانی منداڵ یهوه .ئهم منوونانه ئهوه دهسهملێنن ،كه من
كیشوهره تاریكه ڕاستهقینهكهیه ،ئهم دهربارهی الیهنهكانی قسهكردنی منداڵ ،كه
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له گۆرانی دهچێت ،وتوومه .ئهو الیهنانهی
كه فۆڕمی وشه ههڵكۆڵراوهكان وهردهگرن.
ههندێك له ئهدهبیاتی هاوچهرخ سهرقاڵه
به رێ��ڕەوی قۆناغهكانی پهرهسهندنی ئهم
«زمانه بهراییهوه« ()Language archaic
یهوه ،قۆناغی پێش-ئۆدیپی و پاشكۆیهتی
دایكایهتی.
*زۆرێ��ك له بهرههمهكانی سهرهتای
كاركردنت ،دهربارهی تیۆر و سنوورهكانی
زم��ان��ن ،وا دهردهك���هوێ���ت ك �ه بیرۆكه
سهرهكییهكه ههر له پێشهوه گریامنهی
بوونی تاكهكهسێكی قسهكهر دهك��ات،
تۆ تێرمی سیمیۆتیكت بۆ وهسفكردنی
شتێك ب�هك��اره��ێ��ن��اوه ،ك �ه توندوتیژی
لهسهر مومارهسه كراوه ،لهپێناو ئهوهی
ئیمكانی دروستبوونی تاكهكهسی قسهكهر
بڕهخسێنێت .ئایا ههوڵتداوه به شاراوهیی
ئاماژه بهوه بكهیت ،كه ئهو تیۆره زمانییه
ئهكادیمییه ئۆرسۆدۆكسییه ،ههڵه بوو،
یان تهنیا وهك پێویست ئاگایی بهرامبهر
گریامنه بنچینهیی و سهرهتاییهكانی خۆی
نهبوو؟
 پێموانییه تیۆره زمانناسییه نوێیهكانههڵهبووبن ،ب��هاڵم س �هر ب�ه نهریتێكی
مهعریفیین ،ئهمانه دهستكهوتی زۆریان
ه���هب���ووه ،ب���هاڵم پ �هی��وهن��دی��ی ل�هگ�هڵ
ئ �هو مهبهست و خولیا سوبێكتیڤانهدا
دانامهزرێنن ،كه له ژیانی كۆمهاڵیهتی و
له دهروونشیكاریدا ،یان له ههردووكیاندا،
بایهخی بهرچاویان ههیه .ئهمهیش وا
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دهخوازێت ههر له پێشهوه جیاكاری لهنێوان تواناكانی گۆڕان ،دامبهزرێنیت .توێژینهو ه
سوبێكت و ئوبێكت ،لهنێوان تۆكمهیی و زمانناسییهكان ههڵه نین ،بهاڵم بابهتێكی
ئاگایی قسهكهردا بكهین .له ناكۆكی حاڵهته دیاریكراو و مێژوویهكی تایبهتییان ههیه.
نهخۆشییهكاندا ،یان كاتێك كۆدی كۆمهاڵیهتی
*ماوهیهك له ژیانی پیشهیی تۆدا له
له حاڵهتی توانهوهدایه ،ئهم حاڵهته دهبینین.
كهواته من منوونهیهكی نهخشهكێرشاوم سهرهتای شهستهكاندا ههیه ،ئهو كاتهی
خستهڕوو بۆ پێكهوهگونجانی ئهم دۆخه ك ه نهك تهنیا ماركسیست بوویت ،بهڵكو
دینامیكییانه ،كه لهوێدا واتا ههمیشه و ههر ماویستیش ب��ووی��ت ،ه��هروهه��ا چهند
دهقێكی ج��ی��اوازت ههیه ،كه هی ئهو
له پێشهوه ،پێدراو نییه.
ئهمه ئ �هو شتهیه كه ن��اوی دهنێم
دهالل��هت��ك��ردن  ،significanceی��ان
سیمیۆلۆژیا كه پهیوهندیداره به گۆكردنی
منداڵهوه بهر له پێكهاتنی ڕسته ،syntax
ی��ان پێش ئ �هو شتهی كه ن��اوی دهنیم
«ڕەم�����زی» .ه �هم��وو ئ�هم��ان�ه پێكهوه
دینامیكییهتی زمان پێكدههێنن ،بۆ منوونه
ئ�هم دینامیكییهته له ههندێ حاڵهتی
زم��ان��ی شیعری «جهیمس ج��وێ��س»دا
به ڕوون��ی دی��اره ،بهاڵم له كاری ئهدیبه
كالسیكییهكانیشدا ئاشكرایه ،دهتوانیت
گوێت له نهغمهكانی ڕستهكانی «بالزاك»
بێت ،ئهگهر گوێی لی بگریت.
ئ����هم دی��ن��ام��ی��ك��ی��ی��هت��ه ،وێ����ڕای
سهركوتكردنهكهی ،دهبینین له گوتاره
ف��ێ��رك��اری��ی �هك��ان ،گ���وت���اره زان��س��ت��ی و
سیاسییهكانیشدا كاردهكات ،كه زیاتر و زیاتر
بهسهر عاتیفه و پاڵنهردا بااڵدهست دهبن .بهم
جۆره دهتوانیت «توێژینهوهناسیی ڕەمزهكانی
گوتار» ( ،)hupology of discourseلهسهر
بنهمای ئایدیا سیمیۆلۆژییهكان ،لهسهر
بنهمای ئایدیا ڕەمزییهكان كه واتای زمانی
ڕاشكاو و یهكالكهرهوهیه ،لهسهر بنهمای
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سهردهمهن ،لهوانهدا زمانی ماتریالیزمی
دیالهكتیكی بهكاردههێنێت و وهسفی واڵتی
«چین» دهكهیت وهك ههڕەشهكهرێك له
ههر سوبێكتیڤیزمێكی ڕۆژئاوایی باوهڕدار
به یهك خ��ودا ،زۆری��ش دهگهڕێیتهوه بۆ
«ماوتسی تۆنگ» و «لینین» .ئێستا خۆت
چۆن ئهو دهقانهت دهخوێنیتهوه؟
وهك ئاركیۆلۆژیستێك دهیانخوێنمهوهك ه بهدوای یۆتۆپیادا دهگهڕێت ،ئهو دهقانه
یۆتۆپیایان نیشاندهدا ،یۆتۆپیایش گوزارشتبوو
ل ه نهرێنیبوونی ئهو كۆمهڵگهیهی كه تێیدا
دهژین ،نهك گوزارشت بن له كۆمهڵگهیهكی
پۆزهتیڤ .ههرگیز نهمانویستووه دۆكرتینی
ماویزم و لینینیزم له فهرهنسا یان ئینگلتهرا
ی��ان ه �هر جێیهكی دیكه دامبهزرێنین،
ئهم ه ههڵه تێگهیشتنی ئ�هو كهسانهیه
كه دهیانویست بزووتن ه ماویسییهكان
«الیهنیكهم بزووتنهوهكهی ئیم ه له فهرهنسا»
وهك بزووتنهوهی دۆگامیی پیشانبدهن.
ب �هاڵم ب �هالی ئێمهوه ،ئ �هوه شێوازی
پرسیارخستنهسهر نهریتی ڕۆژئاوایی بوو.
ئهوهی زیاتر سهرنجی منی بهرهو چین برد،
تاویزم و ڕۆڵی ژنان بوو ،پهیوهندیی نووسین

بوو به ئاماژەكانهوه ،دهنگ بوو له دهربڕینی
زمانی چینیدا .ئهم ئایدیایان ه ئاڵۆز و ناڕوون
دههاتنهپێش چاو ،بهاڵم تهحهدای ههندێك
لهو ئایدیایانهی ڕۆژئاوایان دهكرد ،كه ههر
له پێشهو ه دروستكرابوون .وهك بینیشامن،
پێش سوكراتییهكان و ماویستهكانی سهردهمه
كۆنهكان پێوهی پهیوهستبوون .مهبهستامن
ل ه «ماویزم» ئهم ه بوو ،كهواته ئێستا ئهمه
چۆن دهبینم؟
نایابن ،ههرگیز ڕەت��ی��ان ناكهمهوه،
دهمهوێت جارێكی دیكهیش ههمان كار
بكهمهوه ،بهاڵم شتێك ههبوو كه لهو كاتهدا
ف هرامۆشامنكردبوو ،ههر ئهو شتهی كه
تا ئێستایش دهمهوێت ئهنجامیبدهم .ئهم
گرنگیدانه به شێوازی نا-ڕۆژئاوایی وهك
شێوازێكی پرسیارخستنه سهر كولتووری
مهسیحی ،رێگایهكی زۆر باشه ،بهاڵم وهك
پێویست ههوڵدهدهین له كولتووری مهسیحی
خۆیشی تێبگهین ،بهتایبهتی پهیوهندی ئهم
كولتوور ه لهگهڵ پرسیاری «ئهویرت»دا .بۆ
منوونه ،ههردوو كتێبهكهم «حیكایهتهكانی
عهشق» و «له خۆمان غهریب» ،ههوڵدهدهن
دابهشكارییهكه دووبار ه بكهنهوه له ڕوانگهی
باوهڕنهبوون بهو نهریت ه تیۆلۆژییهی به
میرات بۆمامناوهتهوه ،كه دهبێت ههوڵبدهین

Balzac

لێیشی تێبگهین.
خ��ول��ی��ای�هك��ی م��ارك��س��ی ه��هی��ه ،كه
وا ل�ه هیگڵ دهك���ات ل�هس�هر پێیهكانی
خ��ۆی بوهستێت ،ئ��هوهی گرنگه ئهوهیه
تیۆلۆژیا ڕاس��ت بكهینهو ه و لهسهر پێی
خ��ۆی بیوهستێنین .تیۆلۆژیا ل�ه ڕووی
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مهعریفییهوه دهرب��ارهی ئهزموونی مرۆیی
زۆر دهوڵهمهنده .ئێستا دهكرێت تیۆلۆژیا
به هاوكاری دهروونشیكاری و زمانناسی
ك��ار ب��ك��ات .زهرورهت����ی ڕاس��ت��ك��ردن�هوه و
چاككردنهوهی نهریته تایبهتییهكامنان،
خوێندنهوهی به هاوسۆزییهوه ،تێگهیشنت له
مهودایهكی دوورهوه لهم نهریته تیۆلۆژییه،
لهنێو ئهم جۆره خهریكبوونه به كولتووره
ناڕۆژئاواییهكانهوه پۆلێن دهكهم.

تێیدا دهژی���ن قهیرانێكی ههمیشهییه.
داخۆ ئهم جموجوڵهی تۆ ئومێدی سیاسیی
شهستهكانی سهدهی بیستی گهیاندوو ه به
شتێكی جیاواز؟
 پێموایه ب �ه ش��ێ��وهی�هك��ی ڕوون�ترمهسهلهكه بۆته مهسهلهیهكی جدی تر،
من لهم ئایدیایهدا لهگهڵ تۆدا هاوڕام ،كه
ئهم قهیرانه قووڵرت دهبێتهوه .لهبارهی ئهم
بابهتهوه زۆر به ڕوون و ڕاشكاوی قسهم

*یهكیك لهو شته زۆروزهبهنده نایابانهی
كه له بهرههمهكانی ئهو سهردهمهتدا ههیه،
ئهوهیه تهنیا یۆتۆپیایی نییه ،بهڵكو واتای
خهونێكی ئومێدبهخشیشی تێدایه و خۆیشت
پێداگری لهسهر ئهو ه دهكهیت ،كه پێویستامن
بهم ئومێدهیه .له كۆتایی كتێبهكهتدا «شۆڕش
له زمانی شیعریدا» مهرجهعییهتێك ههیه بۆ
ژیان له كۆتایی قۆناغی  2000ساڵدا ،واته ئهو
قۆناغهی كه گواستنهو ه له فیودالیزمهوه بۆ
سهرمایهداریی ،ڕووداوێكی ڕواڵهتی چكۆله
دهنوێنێتهوه؛ له كتێبی «حیكایهتهكانی
عهشق»دا باس لهو ه دهكهیت ئهو قهیرانهی

ك��ردووه ،نایشزانم ئاخۆ كهشفگهرییهكی
خهونبینانهبووه ی��ان ن��ا .ب�هم دوواییانه
ڕۆمانێكم باڵوكردهوه به ناوی «پیرهمێرد و
گورگهكان» ،سهرهتاكهی ئهوهیه ،كه دهتوانم
بڵێیم كوشتنی باوكمه له نهخۆشخانهیهكی
ئهوروپای ڕۆژههاڵتدا ،بههۆی ناكارامهیی
پزیشكی و گوێپێنهدانهوه.
سهرچاوه:
ههوڵمدا لهمیانهی ئهم شۆكه كهسییه
جولیا كریستیفا :الغرباء األوائ��ل يفتایبهتییهوه ،بهرههمێك دابهێنم ،كه وهك
میتافۆڕێك بێت بۆ ئهزموونی ههموومان التأریخ الغريب هم النساء 15 ،اغسطس ،2009
وهك گشتێك .جیهانهكهمانم –ڕۆژئ���اوا نور الله ،العرب اون الينNourallah.com .
و ڕۆژه�����هاڵت -وهك جمكی قهیرانی
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ئیمپراتۆریهتی ڕۆمانی وێناكردووه ،وهك
گشتێك و وهك خاڵی ل ه بهها ،پڕ له ڕق و
كینه ،كه نازانێت بۆ كوێ دهڕوات ،تهنیا
دهزانێت ستالین و هیتلهری ناوێت.
تاك ه بههای پۆزهتیڤ ئ �هو بههایا
كۆنینانهیه ،كه ل ه ئاییندارییهوه داتارشاون
و لهگهڵ داواكارییهكانی سهربهخۆیی
ڕەگهزیدا ناگونجێن .خهڵكی ،زوو بێت یان
درهن��گ ،خۆیان ل ه دۆخ��ی بهریهككهوتن
لهگهڵ ئهم دیاردانهدا دهبیننهوه .بهم جۆره،
بهها ئاینییهكان پێویسنت ،بهاڵم هاوكات
تهحهمولكردن و پێرهوكردنیشیان سهخته.
وێنهیهكی تهواو ڕەشم كێشاوه .من خهمی
قۆناغی گواستنهوهمه ،نه هیچ ڕۆشناییهك
دهبینم و نه هیچ ئهنجامێكی پۆزهتیڤیش.

ئیرۆتیزم
لهنێوان
جهسته و واتادا
ژولیا كریستیڤا
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بۆچی كهنیسهی كاتۆلیكی هاوسهرگیری
ل ه ڕاهیبهكان قهدهغ ه دهكات؟ بۆچی ههندێك
تهوژمی ئیسالمی ،حیجاب پۆشین لهسهر ژنان
فهرزدهكهن؟ چۆن دهتوانین ئهم ههموو ترسه
ل ه ئارهزوو و ئهم ههموو نكوڵیكردن ه ل ه جهسته
تهفسیربكهین؟ ئایا خودا دژ ب ه سێكسه؟ خودایی
ناكۆك ه لهگهڵ جهستهییدا؟ ئهو ههڵوێسته
بههێز ه دۆگامیی ه كامهیه ،ك ه دهربارهی مهسهله
سێكسییهكان ،چهندین الیهنگر و هاوبهشی
پێكهو ه ك��ردۆت �هوه؟ بهدڵنیاییهو ه ههموو
ئایینهكان بایهخیان ب ه سێكس داوه ،بهاڵم له
شێوازی تهئویل و لێكدانهوهیاندا جیاوازن،
چونك ه ههموویشیان ترس ل ه سێكس ل ه دڵی
پێڕهوكارانیاندا ناچێنن ،ههرههموویان هاوڕا
نین لهسهر رهتكردنهوهی چێژ ،ههموویان ژن به
سهرچاوهی فهوزا یان تهنیا ئامرازیك بۆ وهچه
خستنهو ه تهماشا ناكهن.
لهم وتارهدا ،خامن ه بیرمهندی فهرهنسی به
ڕهگهز بولگاری «ژولیا كریستیڤا» ههوڵدهدات
مێژووی پهیوهندی نێوان سێكسوالێتی و
سیستهم ه ئایینیی ه جیاوازهكان ،ك ه بوون و
مێژووی مرۆیی ل ه قاڵب دهدهن ،دیاریبكات.
كریستیڤا پێیوای ه نابێت پرسی سێكسوالێتی
ل ه شێو ه خام و پهتییهكهیدا تهفسیر بكرێت،
ئهو دژ ب ه ههوڵی ههندێك بایۆلۆژیست و
یاساناسه ،ك ه دهیانهوێت تهفسیرێكی بایۆلۆژی
ی��ان یاسایی ڕووت بۆ دی��ارد ه مرۆییهكان
بكهن ،ل هوانهیش مهسهلهی سێكسوالێتی،
بهمهیش ڕەههند ه دهروونی و كۆمهاڵیهتی
و كولتوورییهكان ف هرامۆشدهكهن ...ههروهها
واتاكان و ڕەم��ز ه كولتووری و ئایینییهكان،
ك ه ل ه پرۆسێسێكی دورودرێ��ژی��ی زهمهنیدا
دروست بوون ،ناكرێت ب ه خوێندنهوهیهكی
ڕووكهشانهی دهق ه ئاینییهكان تهفسیر بكرێن،
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بهڵكو دهبێت دهق ه ئاینییهكان تهئویل بكرێن
و ئهو گۆڕان ه ڕیشهییان ه لهبهرچاو بگیرێن ،كه
ل ه پهیوهندیی نێوان پیاو-ژندا ڕوویانداوه ،ئهو
گۆرانانهی ك ه ب ه شێوازی جیاواز ڕەنگدانهوهیان
لهسهر رسوت و ڕیتواڵ ه ئاینیی ه ڕێكخراوهكانی
كۆمهڵگاكان ههبووه .ب ه ب��ڕوای كریستیڤا،
«رهفتاری سێكسی» و «واتا ئاینییهكان» ،له
چوارچێوهی یهكگرتنێكی ئهزهلیدا ئامێزانی
یهكرتی دهب��ن ،ب ه جۆرێك ك ه ناتوانین له
یهكرتی جیایانبكهینهوه .لهكاتێكدا دامهزراوه
ئاینییهكان ههر ل ه كۆنهوه بهشێوازی جیاواز
چاودێر و دیسپلینكهری سێكسوالێتی بوون،
ڕێوشوێنهكانیشیان یان بهتووندی سێكسیان
ق �هدهغ �هك��ردوو ه و سهركوتیان ك���ردووه،
یانیش رێیان ب ه ڕیتواڵ ه پۆرنۆییهكان داو ه له
پهرستگاكاندا( .و .عهرهبی)

(دهقهكه):

ل ه ڕاستیدا مرۆڤ وهكو ئاژەڵێكی قسهكهر،
ئاژهڵێكی كۆمهاڵیهتییه ،بهاڵم ب ه تایبهتی
بوونهوهرێكی ئیرۆتیكییه .ئایینهكان ئهم شته
د هزان��ن ،لهبهرئهو ه ئیرۆتیكا ،ل ه باشرتین و
خراپرتین حاڵهتدا ،دهكهن ه بابهت و ماهییهتی
خۆیان .ئاخۆ بهم ڕێگایهی ه ك ه میكانیزمهكانی
بهرههمهێنانی ئ �هخ�لاق ب � ه مهبهستی
سهركوتكردنی سیكس ،پێكدێن؟ ئایا ئ هوانه
ل ه ئیرۆتیكادا شارهزا و فرهژنن؟ ل ه كاتێكدا كه
بزانین فرهژنی ل ه ڕیتواڵهكانیدا دهردهكهوێتهوه،
خۆی خزاندۆت ه نێو كتێبی سۆفییهكانهو ه و له
ڕێگای هونهره ستایشكهرهكانییهوه ،لهگهڵ و
دژ ب ه دۆگامتیزمهكان ،نائاگایی شوێنكهوتوانی
تێردهكات .داخۆ ئهم ه سهرچاوهیهكی دهروونی
و نێوان-كولتووریی ه بۆ پرسێك ل ه زهمهنێكی
پهشۆكاوی شارستانێتیدا؟
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دوای ئ���هوهی «سێكسوالێتی»یهك
ك ه كهوتبوو ه ژێر ههژموونی بایۆلۆژیا و
یاساناسییهوه ،ك ه تا ئاستی ئهستێرهبوون
ب �هرزك �راب��ووی �هو ه و ماسكی ق��ورب��ان��ی و
ئاستنزمیی پۆشیبوو ،مۆدێرنیستهكانی ماندوو و
شپرزهكرد ،ئیدی ئ هوان ل ه رۆژئاوا و دهرهوهی
ڕۆژئ��اوا ،هێرشیان دهستپێكردووه ،بۆئهوهی
ڕۆحانییهت ه «تایبهتكراوهكان»یش بهێننه
پێشبڕكێی ب���ازاڕهوه .ك ه دهسهاڵت ه ئاینییه
بااڵدهستهكان لهسهر سوبێكت ،ل ه دهستی
فهندهمێنتالیستهكاندا كۆدهبنهوه ،لهوێدا
دهبینین «قاعیده« لێبووردهتره ب هرامبهر
«جوانچاكهكان»« ،ئ هوانیرت» ،هۆمۆكان ،ژنان...
هتد .داخۆ ئهم ه ئهفیونێكی نوێی گهالنه؟
زانست ه مرۆڤایهتییهكان و كۆمهڵگه
ههوڵێكی زۆری���ان داو ه ب��ۆ لێكپچڕانی
ڕەگهكانی ئهم «نهریت» ە و ل ه پیرۆزداماڵینی
مرۆڤی ئایینی ( ،)homo religiousههر له
نیاندهرتاڵهو ه تاوهكو مرۆڤی مۆدێرن ،بهاڵم
هیچ شتێكیان لهو فریوو ه كاڵ نهكردهو ه كه
بواری ئایینی مومارسهی دهكات ،بواری ئایینی
وهك ئهو یهكرتبڕەی ك ه تێیدا «ئ��ارهزوو» و
«قهدهغهكراوهكان» ب ه یهكرتی دهگهن.
كتوپڕ ،ل ه میانهی قۆناغێكی مرۆیی پێش
مێژووییدا ،جۆش و كوڵی سێكسی كهوتهبهر
زهب��ری «چهپاندنی ئهسڵی»هو ه (فرۆید)،
بهرههمهێنانهوهی مرۆییش ل ه فۆڕمی هۆز
(عشائر) و خێزاندا لهقاڵبدرا :لهئهشكهوتهكاندا
وڕێنهی شامانییهكان دهبینینهوه ،لهسهر ڕووی
دیوارهكانیش ڕێسا سهرهتاییهكانی خزمایهتی،
ك ه هاوكات ه لهگهڵ زینای مهحرهمهكاندا،
نهخشێرنان و هێشتایش ماونهتهوه :ئهم
دووان � ه دوو رووی یهك دراون ،ب ه جۆرێك
ك ه یهكێكیان ب ه بێ ئهویرتیان بوونی نییه.

سێكسوالێتی ك ه ل ه جهوههردا ناكۆمهاڵیهتی
بوو ،دواتر ل ه الیهن خودایییەو ه دهست بهسهر
ههموو شێوازهكانیدا گیرا :سێكسوالێتی بووه
شتێكی پیرۆز .تهنانهت لهژێر چهتری چێژی
ڕهشیشدا ،ش�هرم ،وهك پلهی سفری ژیانی
دهروونی ،ههروهها مهرگیش ،بوون ه شتانێك
ل ه پاڵ ئهم بواره ترسێنهر و بهخوداییكراوهوه،
لهمهیشدا ئهو هێامیهی بهخۆیهو ه هێشتهوه
ك ه ئاوازی پیرۆزیی تێدا بوو .مرۆڤی السكۆكس
( ،)Lascauxشۆڤیی ه ( )Chauvetیان پێچ
مێرل ( )Pech-Merlههست ب ه پهشیامنی
ناكهن ،بهڵكو ئهم ههست ه ب ه وێن ه دهكێشن،
ب ه گرێی نۆیودس ( )noeudsو ب ه «دهسته
نهرێنییهكان» دهری دهبڕنهوه ،یان بهو ه دهری
دهبڕنهو ه ك ه لهجیاتی ئارهزووی سێكسی خوو
بدهن ه پێشبڕكێی ئهسپهكان ،یان ئاراستهی
مامۆسهكان ()mamouthsی بكهن ،یان
بیدهن ه پاڵ ئهم زێ مێین ه گ�هورهی�هی ،كه
سهری گای بیسۆن ب�هرزی دهكاتهوه ،وهك
ئ�هوهی ل ه سهركێشیی شۆڤییهدا ههی ه (له
 32000ساڵ پ .ز) .داماڵراو ل ه كۆمهڵگهیهك
ك ه بهو شێوازه ژیان ه دهژی وا ل ه سهر ڕووی
دیوارهكان جێیدههێلێت ،ئهم مرۆڤ ه نهێنیی
دۆخ ه ئهسڵییهكهی نیگار دهك��ات ،گۆرانی
دهڵێت ،سهما دهكات و نیگار دهكێشێت ،بۆ
ئهوهی خۆی بكات ه ئاژهڵێك و ژنێك .وهك تیرێز
داڤیال ( )Thérèse dAvilaئاماژهی بۆ دهكات
»دهمرێت ل ه پێناو ئهوهی نهمرێت« .وێڕای
مهشق ه ڕۆحییهكانی ئیگناس دی لۆیۆال (Ignace
 ،)de Loyolaك ه پهیوهست ه ب ه ئازارهكانی
مهسیحهو ه ل ه ڕێگهی تهوزیفكردنی
ههستهوهرهكانهوه.

• سهملێرناوێكی ئهنرتۆپۆلۆژی:

وهك ههوڵێكی بێوچان بۆ ئاراستهكردنی
سێكس لهنێوان م��وم��ارهس�هی ئ���ارهزوو و
وهچهخستنهوهدا ،ف�� هزای ساختهبازانهی
دهروونیی مرۆڤی عاقڵ و ئایینی (ك ه ههرگیز
ههست ب ه ئاسوودهیی ناكات) لهگهڵ مهحاڵ
(مهرگ ،جیاوازی ڕەگهزیی)دا تێكهڵدهبێت
و ب ه درێژایی سهردهم ه ئاینییهكان خۆی
راستدهكاتهو ه و دهمێنێتهوه.
دهروونشیكاریل هئیرۆتیكاداسهملێرناوێكی
ئهنرتۆپۆلۆژی ساغدهكاتهوه :پێویستبوون به
ئایین ،هاوتا لهگهڵ پێویستبوون ب ه مهعریفه.
جۆرج باتای (-Georges Bataille) (1962
 )1897ل ه كتێبی ئیرۆتیزم ()Erotisme) (1957
دا جهخت لهسهر ئهم بابهت ه دهكاتهوه ،بهاڵم
ئهم دوو پێویستیی ه له
سایهی مرۆڤایهتی

پۆست-تۆتالیتاریم و پۆست-ئهتۆمیزمدا ،دهبن
ب ه ه هوا و با دهیانبات ك ه ههر ل ه پێشهو ه له
نكوڵیكردنی ئهو ئیرۆتیزمهو ه گالون ،ك ه ئیرۆتیكا
ل ه سێكسی لیرباڵی و سهرپێی و كورتخایهندا
كورتدهكاتهوه .بخوێننهوه ،گوێبگرن ،ببینین:
بهرزنرخاندنی پاڵنهرهكان (یان ههڵچوونه
سێكسییهكان) ئهوهی ه ك ه ئیرۆتیكا پێكدێنێت،
تهنیا پاكژكردنهوهی فانتازیاكان ل ه وردهكاریی
ڕهمز و نیشانهكان چێژ بهرهو بااڵبوون دهبات.
ئهو ه ئهو حهقیقهتهی ه ك ه ل ه ئهزموونی ئایینیدا
كار دهك��ات و لێی جیادهبێتهوه ،ههر له
نیگارهكانی پێش مێژووهو ه لهسهر دیوارهكان
ههتا دهگ��ات ب ه رسود ه نوێژییهكانی باخ
( ،)Bachل ه سهری فڵچهكهی پیكاسۆو ه تا
دهگات ب ه قهرهوێڵهكهی فرۆید (.)Freud
ئهمهیش ب ه پاڵ ئهو

a
Avil

›d
rèse

Thé
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ئاستنزمی و پیسییهو ه ك ه ل ه وهختی پیدۆفیلیا
(دهستدرێژی سێكسی بۆ سهر منداڵ) یان له
سزای سهنگهساردا پهخشدهبنهوه ،ئهمهیش
تهنیا ب�هو ه تهفسیرناكرێت ،بڵێین بههۆی
سهركوتكاریی دامهزراوهكانهوهیه ،بهڵكو ئهو
سنوور و ههڵ ه شاراوان ه كهشفدهكات ك ه له
پێكهوهژیانی خودایی لهگهڵ سێكسدا ههیه.
ع �همل��ان��ی��ی �هت ل���هس���هر ه��هق�� ه كه
سهرزهنشتی سنوورب هزاندن ه سهركوتكاریی و
تاریكبڕواییهكانی ئایینهكان دهكات ،سهركۆنهی
ئارهزووی جیاكاری لهنێوان ههردوو رهگهزهكهدا،
زێدهڕەویی ل ه هاوسۆزی لهگهڵ ئ��ارهزووی
«باوك» ،خرۆشاندن ،فریودان ،گێچهڵپێكردن
(ت��هح��هروش) ،ی��ان چهوساندنهوهی ژنان
ی��ان دای��ك دهك��ات .ئ�هو زهم�هن�هی ك ه ئهم
ملمالنێیهی تێدا دهگوزهرێت ،ملمالنێیهكی تر
دهكات ه ئهڵتهرناتیڤ ،هێندهیش دڵڕەقان ه نییه
و نهفهسێكی قووڵیشی ههیه« :قڵپكردنهوهی
بههاكان» (نیچه) ،تێكشكێنهری نهریتهكان ،له
ڕێگهی گهیشنت ب ه جهوههری ئهم فریودانه
ئیرۆتیكییهوه ،ك ه نهریتهكان ،دروستی دهكهن
و وزهی پێدهبهخشن.
ب� ه دڵنیاییهوه ،ئ �هو كۆمهڵگایانهی
پاشاموهی بههێزیان ل ه ڕەچهڵهكی ئهمیسییهوه
لێ ماوهتهوه ،ب ه خودا ژنانهكانهو ه شادی
دهگێڕن ،ئهم ڕیتواڵ ه ل ه هیندۆییزم و تهنتهریزم
()tantrismeدا ههیه ،ك ه تێیدا دووالیزمی
جهمسهرییانهی گ �هردوون��ی ل ه ڕیتواڵی
گاڵتهوگهپ ()orgyی لینگا-یۆنی (linga-
)yoniدا بهرجهست ه دهبنهوه ،ههر بهو جۆرهی
ك ه یین و یانگ ( )yin-yangل ه ئایینی تاوییدا
رێ ب ه ئهنجامدانی ڕیتواڵی هاوسهرگیری
خوداكان دهدهن .ئهم ڕێبازهی دواییان دزهی
كردۆت ه نێو كۆنفۆشیۆنیزمیشهوه ،ههروهها
گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
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كۆمهڵگهی «بێ باوك یان مێرد»یش ههن ،بۆ
منوون ه خێڵهكانی ( )NAل ه چینی ئێستا .له
كاتێكدا ك ه ڕاستی بااڵ ،براهام ،ل ه رسوشتێكی
بێالیهن ه (ن ه نێره و ن ه مێ) ،بهاڵم بودیزم ،كه
ئامۆژگاریی دهستگرتن ب ه زوهدهو ه دهكات
و ئارهزوو ل ه پێڕەوكارانی قهدهغ ه دهكات و
وهك سهرچاوهی ئازار لێیدهڕوانێت ،ل ه ژیان و
عهشق جیادهبێتهو ه و ل ه قوواڵییهدا كینهدۆزه
ب هرامبهر ژنان ( .)misogyneل ه بودیزمدا
مومارهسهكردن و ڕێكخستنی ئیرۆتیكای
سێكسی ل ه ههموو حاڵهتێكدا تایبهمتهندیی
پیاوانه.
ئهزهلی خۆیشی وهكو نێرینه ،یان باوك
دهردهكهوێت ،بهاڵم ل ه سهرهتای تهوراتدا،
خ��ودا نێرین ه و مێین ه بهرجهستهدهكات:
حیكمهت وهك ڕهههندی مێینهیی و دایكانه،
ع��هرش و هۆگرێتی خ��واوهن��د (ی �هه��وه)،
خ��ودای ت���هورات ،دهپ��ارێ��زێ��ت ،یهكگرتنی
ئ��ادهم لهگهڵیدا ( )demouthجۆرێك له
دووڕهگی (دوو ڕەگهزی) ب ه مرۆڤی یهكهم
دهبهخشێت (لهكاتێكدا ح�� هوا «ژی��ان»
دهخزێت ه نێو دهسهاڵتێكی چهوسێنهری پاشا
تهوراتییهكانهو ه و چ��اوهڕوان��ی گهیشتنی
بزووتنهو ه ژنانهكان دهكات) .ئادهمی زهمینی
( )adamahه�هر بهخێرایی دهبینێت كه
ژنێكی ههی ه ل ه پ هراسوویهو ه خولقێرناوه،
بۆئهوهی ببێت ه هاودهمی و ب�هرهو ههڵهی
ببات :ح�� هوای دیالۆگۆكه ،وێ��رای ئ�هوهی
یارمهتیدهر و هاودهم و ب هرامبهرێكی پێویسته،
بهاڵم تهنیا چاڵێكه .بههۆی خهتهنهكردنهوه،
خ���واوهن���د ت�هن��ی��ا ش��ی��رهخ��ۆرهی نێرینه
ههڵدهبژێرێت ،بهاڵم كچهكان و ژنهكان له
پشتی پهردهكانهو ه یان ل ه حهرهم و حهوشهی
پهرستگاكاندا دهمێننهوه .ئهم ناهاوسهنگییه

ل ه الیهن گرێبهستی هاوسهرگیرییهو ه ئهوهند ه
دیسپلینكراو و لهقاڵبدراو ه ك ه سێكسواڵێتی
ههتا ئاستی ڕۆحانییهت بهرزدهكاتهوه ،یهكگرتن
لهگهڵ خوادا ب ه شێوهی یهكگرتنی نێوان ژن
و مێردهكانه .ب ه ل ه ئامێزگرتنی ئهم ئیرۆتیكا
موبارهكه ،ژن و مێردی یههودی ل ه بهردهم
گۆڕانی ئارهزوو ه وهچهخستنهوهییهكاندا ڕێگا بۆ
عهشقی خوێندنهو ه و تهفسیركردن دهكهنهوه:
ل ه مهنفاو ه بۆ مهنفا« ،مهعریفهی خود»
لێكجووت دهبێت لهگهل «قسهكردن بۆ خود»
و «سێكسكردن» ،بهاڵم ڕۆحانییهتێك ك ه زیاتر له
نێو لۆژیكی ئیزۆتریكادای ه و ل ه ڕووی رهگهزییهوه
تایبهمتهندكراو ه ب ه رسودی رسود ه پیرۆزهكان
( ،)Cantique des cantiquesل ه زمانی ژنێكهوه
خۆی كهشفدهكات :السوالمیت (.)La Sulamite

• وش ه و جهسته:

مهسیحییهكان ك ه تانهی ئهوهیان لێدهدرێت
گوای ه «گهلێكن عاشقی جهستهن» ،ب ه جۆرێكی تر
درێژ ه ب ه شیكاریی ئهم گرێ ئیرۆتیكیی ه دهدهن،
ك ه ل ه ئامادهیی هاوبهشی «جهسته« و «واتا»
الی بوونهوهره قسهكهرهكان دهردهكهوێتهوه:
وش ه بۆت ه جهسته ،ئهو ه »بهالی گریكییهكانهوه
سكانداڵ ه و بهالی یههودییهكانیشهو ه شێتییه«.
ب ه ڕێگایهكی باشرت ل ه ههر ئایینێك ،مهسیحییهت
ئ �هو خۆشهویستیی ه دهردهخ����ات ك� ه ههتا
مردن لهنێوان باوك (خ��ودا) و كوڕ (مهسیح)
دایه ،بۆئهوهی بهرهو سهركهوتنی تیۆلۆژیی و
بڵندبوونی هونهریی ببات ،ههر ئهم سهركهوتن و
بڵندبوونهیش سهربهرزی ئهویان دروستكردووه.
ئ���ارهزووی مهسیحی زاڵدهبێت ،ب �هاڵم تهنیا
ههناوی دایكانهی مریهم ب ه پیرۆزیی دهمێنێتهوه،
ل ه سایهی ئ�هم پاكیزهییهدا هاوسهرگیریی
مهسیحی وهك لهمپهر و چارهسهرێك دژ به

خهتای جهست ه دادهنرێت ،بهاڵم بۆ یهكهمجار
لهگهڵ قهش ه پۆلس ()Saint Paulدا دان به
یهكسانیدا دهنرێت ،ك ه ئهو ه ب ه ژن ڕەوا دهبینێت
مافی ئهوتۆی لهسهر جهستهی مێرد ههبێت كه
زیاتره لهوهی پیاو مافی لهسهر جهستهی ژن
ههیبێت ،بهاڵم قهش ه جیرۆم ()saint Gérôme
و قهش ه ئهنسلیم ( ،)Saint Anselmeكه
ههردووكیان ستۆیسیزمی كریسیپ ()Crysippe
و سینیكا ( )Sénèqueپهیامبهخشیان بوون،
بڕیارێكیان دهرك��رد ،ك ه ب ه درێژایی چهندین
سهد ه كاریگهریی جێهێشت ،ئهویش دهڵێت:
»هیچ شتێك لهو ه شهرماوهرتر نیی ه ك ه بكهویته
داوی خۆشهویستی ژنێكهوه ،ب ه ههمان شێوهی
ئهو ئارهزووهی ك ه ل ه كاتی زینادا ههمانه« .دژ
بهم ڕۆحانییهتهی ك ه ل ه جهست ه جیاكراوهتهوه
و ،ب ه پشتبهسنت ب ه یهكێتیی پیرۆزی نێوان وشه
و جهست ه -وهك یهكێتییهكی گرنگ و داپۆرشاو،
ك ه ب ه ب�هرد هوام��ی ل ه سهر دهستی ههندێك
سۆفی بڵند دهكرێت و ت��ازه دهكرێتهوه ،له
چوارچێوهی ڕەتكردنهوهی ناوهكیی دۆگامتیزمه
فهرمییهكاندا ،ب ه تێپهڕین ب ه ههڵهاتنی سهردهمی
رێنسانس و تهقینهوهی هونهری بارۆكیدا ،توانای
ڕزگاركردنی ژنان ل ه قهتیسكردن و لێپێچینهوه
ڕەخسا ،دواتریش لهگهڵ سهدهی ڕۆشنگهریدا
قهڵهمبازێكی بههێزیدا و بهرد هوام بوو.
دهركهوتنی ئیرۆتیكای مێینهیی ل ه ڕۆژگاری
ئهمڕۆماندا ،قهیرانی دام���هزراو ه ئاینییهكان
قووڵرتدهكاتهوه ،ب ه تایبهتیش ئ هوانهی كه
شوێنكهوتهی ئایین ه یهكتاپهرستییهكانن،
ئهم ه ل ه جهوههردا ههر وهك سهرچاوهیهكی
ه��هڕەش��هك��ردن ل � ه بنچینهكانی ههموو
ئایینهكان دهمێنێتهوه ،لهمهیشهو ه كاردانهوهی
فهندهمێنتالیزم گهشهدهكات .ل ه ڕوانگهی
ق��ورئ��ان�هو ه ئاڵۆش (ش��هه��وهت)ی سێكسی

ئهو كۆمهڵگایانه 
ی
پاشماوهی بههێزیان
ل ه ڕەچهڵهكی
ئهمیسییهوه لێ
ماوهتهوه ،ب ه خودا
ژنانهكانهوه شادی
دهگێڕن ،ئهم ڕیتواڵ ه
ل ه هیندۆییزم
و تهنتهریزم
()tantrismeدا ههیه،
كه تێیدا دووالیزمی
جهمسهرییانهی
گهردوونی ل ه ڕیتواڵی
گاڵتهوگهپ ()orgyی
لینگا-یۆنی (linga-
)yoniدا بهرجهست ه
دهبنهوه
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خهاڵتێك ه لهالیهن خ��وداوه ،بێگومان ئهم ه
بهالی «محهمهد»یشهو ه ههر وابووه ،ئینجا
بۆ پیاو ه فرهژنهكانی دوای خۆی ،ههروهها
لهنێو ئیرۆتیكایهكی ناكۆتادا ك ه شهقڵی خۆی
ل ه شیعری مهزنی سۆفیگهرییانهی عهرهبی
داوه ،ب ه ههمان شێو ه بووه ،بهاڵم ئهم ه به
ئافرهتان نهدراوه ،چونك ه حیجابیان بهسهردا
دهسهپێرنێت ،وهك ڕێزێك بۆ مهال و باوك
و برا و خێزان .ب ه لهبهرچاوگرتنی ئهوهی
ئازادی (ژنان) مهترسیداره و ههمیش ه كێش ه
دروستدهكات ،ئ هوا زۆرینهی خهڵكی –به
ژنانیشهوه -وا ب ه باشرت د هزانن ڕوخساریان
بشارنهوه ،ب ه واتا حهقیقی و مهجازییهكهی
وشهكه ،تاوهكو خهون ب �هوهو ه ببیننن ،كه
ئارامشێكی وههمی و كاتی دهتوانێت ڕۆڵیان
ل ه كردهی وهچهخستنهو ه و پارێزگاریكردن له
جۆردا بۆ دیاریبكات.

• بااڵدهستی پیرۆز بهسهر ههردوو
ڕەگهزهكهدا:

ب ه پێچ هوانهی ئهوهوه ،هێزی خودای تاك
( )Unو سێیین ه ( ،)trinitaireدژ ب ه كهڵكهڵه
فهندهمێنتالییهكان ،لهوهدا دهردهكهوێتهوه
سوبێكت لهنێو م��رۆڤ��دا بونیادبرنێت،
لهبهرئهوهی پیاو و ژنیش ،ل ه ڕێگهی نوێژەوه،
بهم باوكایهتیی ه ڕەمزییهو ه بهسرتاونهتهو ه كه
ل ه تهورات و ئینجیلدا یاسا و عهشق دهستهبهر
دهك��ات ،بۆی ه ه �هردوو ڕەگهزهك ه بۆ ئهوه
بانگدهكرێن ،ك ه ههردووكیان ببن ه یهك كهس:
ئهو ه هاوبهندییهكی ههستبزوێن ه بۆ گ هڕان به
دوای گهردوونێتی و مافهكاندا .لێرهدا دهبێت
سهرنج لهو ه بدهین مافهكانی كهس ،ك ه لهنێو
چوارچێوهی سێكیوالریزمدان ،لهمڕۆدا وهك
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تاك ه منوونهی گهردوونی دهخرێنهڕوو ،ك ه
دهتوانێت ئهو فره كولتورییهی هاتۆت ه ئاراوه،
پ هراوێزهكان:
ڕێكبخات.
*  Sessualitéل ه بنچینهدا «)sex(sens
داخۆ ئهو باوكایهتیی ه رهمزییهی ك ه ئهم
جیاكاریی هدروستدهكات،زهرورهتێكیبونیادییه »ualité ،بووه ،ئهمهیش وشهیهكی لێكدراوه،
یاخود یهكسانكردنهوهیهكی گواستنهوهیی پێكهاتوو ه له :ڕەگهز  sexو  sensواتا ،ئهم دوو
(انتقالی) سهرخان ه خزمایهتییهكان ه له شهی ه ل ه یهك چهمكدا لێكدراون ،بۆئهوهی
سهوهختی دووباره پێكهێنانهوهدا؟ ئیرۆتیزمی جهخت لهسهر وابهستهیی و یهكێتییهكهیان
نێران ه ل�هم��ڕۆدا ه �هوڵ��دهدات بۆ دووب��اره بكرێتهوه .ویستوومان ه ب ه سێكسـ(واتا)والێتی
خهلقكردنهوهی س هرلهنوێی باوكایهتی ڕەمزی ،وهریبگێڕین ،ك ه الی كریستیڤا دهاللهته
جا ی��ان لهگهڵ شهپۆلی پۆرنۆگرافی یان لهوهی ك ه مهحاڵ ه ل ه سێكس بكۆڵیتهو ه به
هۆمۆخێزان ( )homoparentalitéیان دوور بێ ئامادهیی سهرجهم فۆڕمهكانی تهئویل ،كه
لهم شهپۆله .بزووتنهوهی پۆست-فێمێنیزم لهكۆنتێكستێكی شارستاندیی دیاریكراودا واتای
خۆی سهرقاڵ ه بهم مهسهلهیهو ه و ههژموونی جیاوازی پێدهدات.
**  :Nékévوشهیهكی عیربییه ئاماژە
چووك ( )phallocrateڕەتدهكاتهوه ،بهاڵم
وا دهردهكهوێت ك ه جیاوازی ئهفسونگهری بۆ مێینه دهك���ات ،ه �هروهه��ا وات��ای چاڵ،
نێوان ه�هردوو ڕەگهزهكه ،لهسهر یهكسانی كهلێن ،كونیشی ههیه .له فرمانی nakav
ڕووكهشانهی پیاو-ژن ،ب ه باشرت د هزانێت .له ەوه دات���ارشاوه ،وات � ه دهیكات به ك��ون ،به
م �هودای ئهم ماو ه زهمهنیی ه هاوچهرخهدا نیشانهیهك دهیسمێت ،وات��ای ئهوهیه كه
ههندێك ل ه پسپۆرهكان پرسیاردهكهن :بۆچی مێینه ههڵدهكۆڵرێت و بانگ دهكات ،بهاڵم
«ئیسالم» سوبێكتهكان دروست ناكات ،بهڵكو نێرینه ( )zakharیادیدێتهوه .ژن بانگدهكات
تهنیا كۆمهڵهكان ( )communautésدروست و پیاویش ئهم بانگهی بیردێتهوه .كریستیڤا
دهكات؟ ڕەنگ ه ب ه پاساوی پاراستنی ڕووتیی گریامنهی ئهوه دهكات ،كه ژن له كهلهپووری
پیرۆزی ژنان ه ( ،)sacro-sainteچێژ و داهێنانی یههودیدا ،ههروهها له دهقه ئایینییه مهسحیی
ژنان ه لهنێو یهكگرتنی جهسته-واتادا ئهو و ئیسالمییهكانیشدا ،ل ه پێگهیهكی نزمرت له
شت ه بێت ك ه لێیدهترسین ،تامهزرۆین بۆی ،پیاودایه ،تهنیا تهواوكهری كهسایهتی پیاوه.
دهستبهسهری دهكهین و ستهمی لێدهكهین.
سهرچاوه:
سێكیوالریزم تهنیا ب��هو ه دهتوانێت
جولیا كریستیفا :الشبقية بني الجسد وڕووب �هڕووی تهحهدای ئایینهكان ببێتهو ه كه
دان ب ه بااڵدهستی ئایینیدا بنێت لهسهر ههردوو املعنى ،ترجمة :فؤاد أعرب 10 ،اكتوبر .2015
ڕەگهزهك ه و بیری لێبكاتهوه .ههر لهبهرئهمهیش .nomene.blogspot.com
دووب���اره نووسینهوهی ڕومانی ئیرۆتیكی
بهرپرسیارێتییهك ه ب ه ئهستۆی ئیمهوه.
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دزێوی و
دهسهاڵتهكانی
ژولیا كریستیڤا
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له شهوێكدا كه وێنهكان دیارنامێنن و
دهنگه خهمناكهكان دهیلهرێننهوه ،له ههموو
دۆخێكدا لهنێو چهندهها لهشی وشكدا ،كه به
بهردهوامی یهك ئارهزوویان تێدا نیشتهجێیه
و ناوملێناوه «ئاستنزمی لهسهر رووپ��هڕ»،
نهخش و نیگاری ئهوانهم لهسهر ئهو ڕووپهڕە
كێشا ،كه توانای ئهوهیان پێبهخشیم ،چۆن بهو
بهتاڵییهی كه لهنێویاندایه بێمه خوارهوه .من به
نهنارساوێكدا دهڕۆم ،كه ههزاران ساڵی بهسهردا
تێپهڕیووه ،خهیاڵی خۆی له «ئامانجی زانستی»
ڕووتكردۆتهوه ،تاوهكو دوای تارمایی ئایینهكان
بكهوێت .ئهو ئاستنزمییهم بینی كه
دواجار -بهدزێوییهوه تهواویدهس��هاڵت��هك��ان��ی خ��ۆی
ل �هڕێ��گ �هی ئ��هدهب��هوه
ساده دهكاتهوه.

ئهگهر ل ه گۆشهی ڕوانینهك ه نزیك ببینهوه،
ئ � هوا ئ��هدهب ،ب ه پۆتێنشیهل و شیامنهیی،
شێوازێكی ئهو كارهساتهیه ،ك ه وا دهردهكهوێت
ل ه ههموو ڕەوشێكی كۆمهاڵیهتی و مێژووییدا،
ڕەگی ل ه قوواڵیی هێڵی فشۆڵ «ئاستی ههره
ن��زم»دای�ه ،ك ه شوناسهكانی تێدا نیی ه و بێ
«سوبێكت/ئوبێكت»ە ،یان تهنیا شوناسه
دووهێند ه و لهرزۆك و ناهۆمۆژین و ئاژەڵی و
بهڕموزنبوو و گۆڕاو و بۆگهنهكان بوونی ههیه.

و ،لهو كارامهیی ه كالسیكیی ه پاڵ هوانییانهی ه
ك ه هاوڕێی ه لهگهڵ ئاسۆ پۆپۆلیستی یان
ع هوامییهكاندا ،ههر وهكو منوونهكانی دیكه
هیچ نییه ،جگ ه ل ه منوونهیهكی «ئاستنزمی».
بۆدلێر یان (لۆتریامۆنت) یان كافكا ،یان
باتای ،یان سارتهر (هێڵنج) ،یان ن��وورساو و
كتێبی مۆدێرنیستهكانی دیك ه دهیانتوانی به
ڕێگای خۆیان بهشداریی لهو ناونانهدا بكهن
 ،ك ه تا دۆزخ لێوهی دابهزیم ،وات ه ناونانی

ل ه دواج���اردا ك��ارهك�هی سیلین ،ك ه ل ه
مۆدێرنهو ه توانای سهرسهختییهكی تێكشكێنهر،
ی��ان ب��اش�تر بڵێین سهرسهختییهكی
ههڵوهشێنهر وهردهگرێت

ئهو شوناسهی ك ه دهالل��هت قبووڵدهكات،
بهاڵم ڕەنگ ه سیلین منوونهیهكی تایبهت ،ئینجا
ئاسانییش بێت ،لهبهرئهوهی زبرییهكهی كه
بهرههمی تراژیدیا جیهانییهكانی جهنگی
دووهمی جیهان بووه ،هیچ ف هزایهكی لهنێو
خولگهی ئاستنزمیدا نهبواردووه ،هیچ شتێكی
ئهخالقی و سیاسی و ئایینی و ئێستاتیكی
لهبیرنهكردوو ه و جێی نههێشتووه ،به
تایبهتیش هیچ شتێكی كهسییان ه و نهریتییانهی
نهبواردووه .ئهگهرچی سیلین لهو ڕێگهیهوه
یهكێك ل ه حاڵ ه ههره دوورهكامنان پیشاندهدات،
ك ه دهشێت بیگهینێ ،ئ هوا توانای ئهو ههرێمه
بۆگهنهیشامن بۆ كهشفدهكات ،ك ه دهتوانێت
ب ه ئاشكرا و شاراو ه كاریگهری لهسهر ههموو
شتێك دابنێت ،ئهمهیش الی كهسی ئهخالقگ هرا
هاوتا و هاومانای عهدهمییهته .ئهم نووسینه
ههوڵدهدات پێوهری سوبێكتیڤ (ك ه پێموایه
پێوهرێكی یونیڤێرساڵیشه) كهشفبكات كه
ئهو دزێویی ه و دهاللهتهكهی و دهسهاڵتهكهی
پشتی پێدهبهستێت .من پێموای ه ئ�هدهب

Jean Pa
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e
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دهركهوت ه و دهاللهتێكی تایبهتی ئهو ههرێمهیه،
ههوڵدهدهم ئهو ه دەربخهم ،ك ه ئهو ئهدهب ه –یان
ئهدهب بهشێوهیهگی گشتی -كۆدڕێژكردنێكی
ت هواوی قووڵرتین و مهترسیدارترین ئازارهكامنان
و دهردهسهرییهكامنانه ،ئ �هم بۆچوونهیشم
پێچ هوانهی ئهو بۆچوون ه گشتییهی ه ك ه دهیكاته
پ هراوێزێكی چكۆلهی كولتوورهكهمان ،ئینجا
دوای ئهم ه دهسهاڵت ه ش هوانهییهكهی دێت،
هێز ه تاریكهكهی ئهم جۆره ئهدهبه« ،تاریكایی

پاكژبوونهوهی ن��ادی��ارهوه؟ هیچ شتێك بوونی
نیی ه (جگ ه ل ه ئ�هدهب) ،بهاڵم بزووتنهوهیهكی
فێمینیسان ه ههیه ،ك ه دهیهوێت ل ه دهسهاڵتهكهیدا
مبێنێتهو ه -ك ه دوایین ئایدیۆلۆژیای داخوازیكهری
دهسهاڵته -بۆئهوهی گاڵت ه ب ه ئهتككراوێك بكات،
ئهم كارهیش لهبهردهم هونهرمهندێكدا دهكات،
ك ه تێكشكێنهری نهرگسییهت ه و شكێنهری ههموو
شوناسێكی وههمییه ،ل هوانهیش شوناسی ڕەگهزی.
خۆ ڕەنگ ه ئهو هونهرمهند ه خۆیشی ئاگای لهم

م��هزن»ی ئهنجێل دو فۆینۆوا (Angèle de
 )Folignojjaدێت و گومانێك بهرههمدێنێت
ك ه ههمیش ه تێیدایه»» :ئهدهبی خراپه« (ههمان
ئهدهبی جۆرج باتای) مۆمێكی پیرۆزی ههڵگرتووه
و پشت ب ه جادووگهرهكان دهبهستێت ،ك ه له
ههموو ئاسۆكانی خراپهو ه هاتوون بۆ الی ،ئهم
مۆم ه (باتای) ئهگهرچی الی ئێم ه ئاوابووه ،كهچی
ناهێڵێت مێشكامن ئاسوودهبێت .ئ�هدهب كه
پێگهی خۆی داگیردهكات و ل ه ئاكامی ئهمهیشهوه
دهسهاڵت ه پیرۆزهكانی دهگرێتهدهست ،ڕەنگه
بۆههر ههوڵێكی شێلگیرانه ،بووبێت ه ناوجهرگهی
«ئاستنزمی» .ئهدهب ناوجهرگهی ئاستنزمیی ه و
خاڵیكردنهوهیهتی لهڕێگهی وشهی شێواوهوه.
ئ �هم حاڵهتی نادڵنیاییه ،ك� ه پێیدهڵێم
«ئاستنزمی» ل ه دایك –دایكایهتییهو ه دێت ،بهاڵم
وێرای ئهمهیش ههر گونجاو ه بۆ رێنامییكردنی
نوسینی ئهدهبی دهربارهی جهنگ ه سهرهكییهكه،
ك ه پێویست ه لهسهر نووسهر (پیاو بێت یان ژن)،
بهرپایبكات ،ب ه بێ ئهوهی سیفهتی شێتی بداته
پاڵ الیهنهكهی ب هرامبهر ،یان پاڵ ئهویرت (ڕهگهزی
ب هرامبهر) ،ك ه خۆی ب ه تووندی پێوهی بهسرتاوه.
ئایا ك ه ئێم ه دهنوسین ،جگ ه ل ه ئاستنزمی
شتێكی ت��رم��ان ه �هی � ه مب��ان��خ��ات� ه حاڵهتی

هێزهی خۆی نهبووبێت.
س���هرهڕای ئ �هوهی��ش ،ل �هم زهم �هن �هدا كه
نیشانهكانی شوومی و قهیرانی بهدبهختیی
تێدا دیاره ،پێداگری لهسهر سیفهتی دزێوی چ
سوودێكی ههیه؟
ئ هوانهی ك ه رێ��ڕهوی شیكاریی نوسین و
ئهزموونی ئ��ازاراوی و خهمناك بهرهو دڕاندنی
پهردهی نهێنیی ب ه كۆمهڵ دهیربدن ،ك ه ل ه پشتی
ئ�هم پ �هردهی �هو ه خودئهڤینی و شهیدایی بۆ
ئهویرت شاردراونهتهوه ،دهیانهویست تهماشای
چاڵی ئهو «ئاستنزمی»ی ه بكهن ،ك ه كۆت و
بهندیكردبوون ،ئا ئهمان ه دهیانتوانی ب ه جۆرێك
ئهم نوسین ه بخوێننهو ه ك ه جیاواز بێت لهو جۆره
خوێندنهوهیهی دهیكات ه مومارهسهیهكی فیكری،
چونك ه ب ه كورتی« :ئاستنزمی» دیووهكهی دیكه
و ڕواڵهتی ئهودیووی كۆد ه ئایینی و ئهخالقی
و ئایدیۆلۆژییهكانه ،ك ه مهستكردنی تاكهكان
و ئارامیی ڕێژەیی كۆمهڵگاكانیان لهسهرهوه
بهرههمدههێرنێت .ئهو كۆدان ه پاكژكردنهو ه و
چهپاندنن ،بهاڵم گ هڕانهوهی چهپێرناوهكان بۆمان
دهبێت ه «كارهسات» ،ك ه تێیدا هیچ ڕێگهیهكامن بۆ
ههڵهاتن ل ه كرژیی ه ترایدییهكانی شۆك ه ئایینییهكان
نییه.

ئهگهر ل ه گۆشهی
ڕوانینهك ه نزیك
ببینهوه ،ئهوا ئهدهب،
ب ه پۆتێنشیهل
و شیمانهیی،
شێوازێكی ئهو
كارهساتهیه ،ك ه وا
دهردهكهوێت ل ه
ههموو ڕەوشێكی
كۆمهاڵیهتی و
مێژووییدا ،ڕەگی
ل ه قوواڵیی هێڵی
فشۆڵ «ئاستی ههره
نزم»دایه
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تاك ه جیاوازییامن ك ه لهم دوو جۆره ئهدهبهو ه
بهرههمدێت ،ئهوهی ه ك ه ئێم ه نامانهوێت
و ئ��ارهزووی ناكهین ڕووب��هڕوو و ڕاستهوخۆ
«شت ه نزمهكان» ببینین .كێ دهیهوێت ببێت
ب ه پێغهمبهر؟ باوهڕمان ب ه «دالی رێنامییكار»
لهدهستداوه .پێشبینی و خۆگێلكردمنان پێباشرته:
پالندانان ،بهڵێندان ب ه چارهسهركردن و شیفادان
و ڕازان���دن���هوه ،م��وم��ارهس�هی دهستهبهریی
كۆمهاڵیهتی ،ی��ان دهستكهوتنی هونهر له

دهكات ،بهاڵم دهبێت پێیوانهبیت وهك بڵێی
ئهم ه قهیرانی نهرگسییهت ه ل ه سنوورهكانی
پانتایی مێیینهییدا ،ك ه بهگڕێكی گاڵتهجاڕانه
بانگهش ه ئایینی و سیاسییهكانی ڕووناككردۆتهوه
كهههوڵدهدهن واتایهك بدهن ب ه سهركێشییه
مرۆییهكان .لهب هرامبهر ئاستنزمیدا دهاللهت
تهنیا دهاللهتێكی ههڵوهشێرناو و ڕەتكراوه
و سهرزهنشتكراوی ههیه :كۆمیدیایهكی
«خوداییه«« ،مرۆییه« ،یان «دووپاتهوهبوو»ە،

ئامرازهكانی ڕاگهیاندن و میدیاوه.
زۆر ب ه كورتی لێتان دهپرسم ،كی قبوڵی
ئهو ه دهكات پێیبوترێت ئاستنزم (ڕسوا) یان
خۆی وا بهخۆی بڵێت ،ب ه خۆی بڵێت ك ه ئوبێكتی
ئاستنزمیی ه یان ئاستنزمی ئوبێكتهكهیهتی؟
هیچ شتێك دهروونشیكار بهو ه ناچارناكات
ك ه جێگای سۆفی بگرێتهوه ،هێشتایش وا
دهردهكهوێت مرۆڤهكان كهمرت دهتوانن لهگهڵ
ئهو نهزمانهدا ڕاووین و بگونجێن ،ك ه تایبهتن
ب ه دهروونشیكاری ،لهبهرئهوهی ئهو فهساده
بنهڕەتییهی ك ه تێیدای ه بهرهو چاككردنهوهی ئهو
گۆڕان ه ئاراستهی دهكات ،ك ه ل ه وهختی پرۆسهی
بهرههمهێنانی حاڵهت ه ورده-پارانۆییدییهكاندا
بهسهریدا دێت ،ئهم ه ئهگهر بێتوو تهنیا و تهنیا
ل ه حاڵهتهكانی الوازیی عهقڵیی تاكڕەههندیدا
كورت نهبێتهوه .لهگهڵ ئهوهیشدا ،دهشێت
دهروونشیكار– ئهگهر بێتو پهیوهست بێت بهو
تاك ه شوێنهو ه وا بۆی تهرخانكراوه ،ك ه بهتاڵییه،
وات ه شتێك ك ه ل ه میتافیزیكا چاوهڕوان ناكرێت-
دهتوانێت گوێبگرێت و گوێیشی لێ بگیرێت
كاتێك گوتارێك بهرههمدههێنێت دهربارهی
خاسیهتی ئهو دزێویی ه یان ئهو ئهفسوونهی كه
پێشبینیی نوقسانییهك الی سوبێكتی قسهكهر

ك هوات ه كۆمیدیا و خورافهت تهنیا ل ه مهحاڵی
هاتوو ،یان بنجبڕهو ه شایهنی وهدیهاتنن ،بهاڵم
ئهوهتا لێرهدا بابهتێكی ئهرێنی (و ئیسپاتیی)
ههیه.
ب �هو پێیهی ك ه دهروونشیكار –ك � ه به
قهد تووتییهكهی رایمۆند ڕۆسێل پهیوهسته
ب ه دهاللهتهكهیهوه -تهئویل دهك��ات ،ئ هوا به
دڵنیاییهو ه یهكێك ه ل ه شایهتحاڵهت ه دهگمهنهكان
لهسهر ئ�هوهی ك ه ئێم ه لهسهر دهمی گڕكان
سهمادهكهین .ئهگهر دهیهویت لهم دۆخهوه
چێژ ە داڕزاوهك���هی وهربگرێت ،ئ هوا با وهری
بگرێت ،بهاڵم بهو مهرجهی وهك پیاو یان ژنێكی
بێ سیفهت و بێ خاسییهت لۆژیكی وهسواسی و
كین ه قووڵ ه شاراوهكامنان بتهقینێتهوه .ئایا دهكرێت
دزێ��وی وێنابكرێت ب ه بێ بههرهمهندبوون
ل� ه دهس �هاڵت �هك �هی؟ ئایا دهت��وان��ی��ن دزێ��وی
پیشانبدهینهوه ،ب ه بێ ئهوهی بیكهین ه بهری
خۆمان؟ رهنگ ه ئهم ه ڕوونهدات ،بهاڵم گهر ئهمه
سهرچاوه:
بزانین ،زانینێك ك ه پڕیهتی ل ه بهسههووداچوون و
جولیا كریستیفا :سلطات البشاعة ،ترجمة:الدان ،زانینێكی دزێوانه ،ئ هوا دهیهوێت یهكهمین
بهرچاوڕوونی-س هرلێشێواندن  Demystificationعزیز نعامن 10 ،اكتوبر nomene. .2015
ی گهورهی دهسهاڵت (دهسهاڵت ه ئایینی ،ئهخالقی.blogspot.com ،
سیاسی و نهریتییهكان) تێپهڕێنێت ،ك ه مرۆڤایهتی
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بهخۆیهو ه بینیوویهتی و ب ه زهرورهت ل ه ناوهندی
دۆخی ت هواكاریی ئایینیدا ،وهك دزێوییهكی پیرۆز
ك ه دزێ��وی یهكخستنی یههودی-مهسیحییه،
بهرههمهاتووه .لهههمانكاتدا با ئ هوانیرتیش ڕەوتی
خۆیان بهرد هوامیی پێبدهن بهرهو پهرسرتاوهكان و
حهقیقهتهكانی سهرجهم ئهو پۆالنهی ك ه ب ه ئیامن
پڕچهكن ،ئهمهیش تهنیا ئیامنێكی ڕاستهقینهیه
ب ه جهنگهكانی داهاتوو ،ئهو جهنگانهی ك ه بێ
ئهمالوئهوال جهنگی پیرۆزن...
كاتێك دزێ��وی دهكهم ه خۆراكیی بنكی
پانتاییهكانی خوارهوه ،ك ه ئهو شارستانییانهی
كار بۆ دوورخستنهوهی دهكهن ،لهگهڵ یهكرتدا
یهكسان و رێكدهكاتهوه :ب ه پاكژكردنهوه
و ڕێكخسنت و وێناكردنی ب ه مهبهستی
بونیادنانی سوبێكت و ئاراستهكردنی ،ئایا بهم
كاره دهمهوێت كهنارێكی ئ��ارام بۆ تێرامان
بدۆزمهوه؟ پێموای ه ئهم كاره ئومێدبڕ و چهپاندن
و بهتاڵكردنهوهیه ....ئهو ه ب ه شیامنهیی تاكه
دۆخێكه ،ك ه هاوسهنگییهك لهگهڵ ئاستنزمیدا
دروستدهكات ،ب �هاڵم ئ �هوهی ك ه ماوهتهوه
شوێن هوار و شێوهگیرییهكهی -هیچ نییهجگ ه ل ه ئ �هدهب :وات� ه ترۆپكی ئهو خاڵهی
ك ه ئاستنزمی بههۆی تهقاندناندنهوهیهكی
قهشهنگهو ه ك ه لهخۆیدا نوقمامن دهكات،
دهسڕێتهو ه و دادهڕمێت ...و »ههموو شتێك
بوونی خۆی لهدهستدهدات« (سیلین).

له خۆمان غهریب:
ئومێدی تاك گفتوگۆ
لهگهڵ ژولیا
كریستیڤا
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ژولیا كریستیڤا مامۆستای زمانناسیی ه
ل ه زانكۆی پاریسی حهوت .ل ه بولگاریا له
دایكبووه ،بۆ خوێندن چوو ه فهرهنسا و ل ه نێو
كۆمهڵهی ئاڤانگاردی ()Tel Quelدا بهخێرایی
ناوبانگی پهیدا كرد.
ههندێك ل ه كتێبهكانی(:شۆڕش ل ه زمانی
شیعریدا ،ئارهزوو ل ه زماندا :نزیكبوونهوهیهكی
نیشانهناسییان ه ل � ه ئ���هدهب و هونهر،
دهسهاڵتهكانی دزێوی ،ل ه سهرهتادا عهشق

تاڕادهیهك سهر ب ه كولتوری فهرهنسییم ،بهاڵم
بۆ فهرهنسیهكان مهسهلهك ه بهم جۆره نهبوو،
بۆی ه ئهوان وێرای پێشوازیی ه گهرمهكهیشیان،
ههر وهك غهریبهیهك تهماشایان دهكردم.
ئاسان ه كهسێك خۆی ب ه كۆزمۆپۆلیتانیست
بزانێت ،ئهگهر –ههر وهك من -ل ه واڵتێكی
چكۆلهی وهك��و بولگاریاو ه پێگهیشتبێت،
ههر رێك بهو جۆرهی ك ه  -بۆمنوونه -ئهگهر
ب ه دانیامركی لهدایكبیت ،نهك ب ه ئینگلیزی،

ههبوو :دهروونشیكاری و ئیامن ،ههتاوی
ڕەش ،نهتهوهكانی و ناسیۆنالیزم ،سامۆرای
(ڕۆمان) ،ل ه خۆمان غهریب.

ئاسانرت ه خۆت ب ه كهسێكی ئهوروپی بزانیت.
پێداگری لهسهر ئهم خاڵ ه دهكهم ،چونك ه باوهڕم
بهوهی ه داهاتووی ئهوروپا پشت دهبهستێت
بهم بیرۆكهی ،رێزگرتن ه لهنێوان نهتهوهكاندا،
ئینجا تهبایی لهنێوانیاندا .من زۆر گرنگی
بهم ئایدیایهی كۆزمۆپۆلیتانیبوو ن دهدهم ،كه
میراتی كولتوری كۆنی ستۆیسیزمی ئهوروپییه
و دواتر لهالیهن بیرمهند ه فهرهنسییهكانهوه،
ل ه سهدهی ههژدهدا پهرهیپێدرا ،ههروهها ئهو
ئایدیا كۆزمۆپۆلیتانییهیشم زۆر خۆشهوێ ،كه
بزووتنهوهی ڕۆشنگهریی پشتیوانی لێدهكرد.
خۆ ئهگهر دوای دابهشكاریی ه نهژادییهكانی
ئهم دواییه ،ك ه ل ه یوگسالڤیا و چیكۆسلۆڤاكیا
و یهكێتی سۆڤییهت و..هتد ڕوویدا ،ئومێدێك
ل� ه ئ��هوروپ��ادا ههبێت ،ئ��هوا ل �هم ڕۆح�ه
جیهانییهدایه .دهبێت ل ه سهرووی چهمكی
* ئایا ش��ی��او ە ی��ان دادو هران���هی��� ه كه
نهتهوهكان و میراتی لهكاركهوتووهو ه بجوڵێین،
بهاڵم ب ه بێ ئهوهی خاسییهت ه تایبهتییهكامنان بهم ڕێگهی ه چاو ل ه حهقیقهت ه ئاڵۆزهكهی
ناسیۆنالیزم بپۆشین؟
ف هرامۆش بكهین.
 زۆرباش دهرك بهو ه دهكهم ،ك ه ئێمه* ب��ا ب��گ �هڕێ��ی��ن �هو ه ب��ۆ ئ �هزم��وون �ه بۆ ماوهیهكی زۆر ل ه چوارچێوهی نهتهوهكان
تایبهتییهكهی ت��ۆ ل �هگ �هڵ ئ���هوهی كه و ڕەگهزهكاندا دهژی��ن .من دژ بهم ئایدیا
پێیدهوترێت «ئهوروپای ڕۆژههاڵت» ،ئێستا چهپگ هراییهم ك ه چاو ل ه ئایدیای نهتهوه

* شوناسی خۆت وهك ئهوروپییهك چۆن
وهسفدهكهیت؟
 خۆم ب ه كۆزمۆپۆلیتانی د هزان��م .لهمنداڵیدا بهختێكی باشم ههبوو ،چونك ه ههر
ل ه سااڵنی سهرهتای تهمهمندا فێری فهرهنسی
بووم ،كهسوكارهكهم ناردمییان ه دایهنگهیهكی
فهرهنسی ل ه سۆفیا ،ك ه راهیبهكانی دۆمێنیكان
بهڕێوهیان دهبرد ،دایهنگهك ه سهر ب ه كۆلێژی
یهسوعییهت بوو ل ه قوستهنتینییه ،بۆیه
بهر لهوهی ب ه بولگاریی بخوێنم ،خومدایه
فێربوونی فهرهنسی ،دواتر ئهو خامنان ه به
تۆمهتی سیخوڕیكردن ،دادگاییكران و له
بولگاریا دوورخرانهتهو ه و كارهكانیان سپێردرایه
یهكێتیی فهرهنسی ،لهبهرئهم ه ههر لهو كاتهدا
ل ه پاڵ بولگاری فێری زمانی فهرهنسی زمانی
بووم ،بۆی ه داغڵبوونم ب ه كولتوری فهرهنسی
– تاڕادهیهك -شتێكی ئاسایی بوو .كاتێك بۆ
تهواوكردنی ئاستی سێیهم (لیڤڵی سێیهم)ی
خوێندنهكهم چووم ه فهرهنسا ،ههستمكرد
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چۆن ئهم بهش ه دوورهپهرێز و داب �ڕاو ه له
كیشوهرهكه ،چۆن وهسفدهكهیت؟
 ب ه داخ نیم بۆ دابهشبوونی ههردووئهوروپاك ه (ئهوروپای ڕۆژههاڵت و ئهوروپای
ڕۆژئاوا) ،لهبهر دوو هۆكار :یهكهمیان هۆكاری
تایبهت و كهسییانهیه ،ك ه تۆزێك لهمهوپێش
ئاماژهم بۆكرد ،ئهویش ئهوهی ه ك ه من چوومه
نیو كولتوری فهرهنسییهوه ،دووهمیان ئهوهیه
ك ه من بژاردهیهكی عهقاڵنیم ههڵبژاردووه،
كورتهی بیركردنهو ه لهم بژاردهی ه ئهوهیه،
ك ه ئهسڵ و فهسڵ زهرور نییه ،چونك ه ئهسڵ
تهنیا كاردانهوهی ههستكردن ه ب ه ئازارێك ،كه
دهشێت بگۆڕێت بۆ كینهیهكی زۆر و كوێرانه.
ئهو كهسانهی ك ه بۆ ئهسل دهگهڕێنهوه،
ع��ادهت��هن ن��ازان��ن چ��ۆن كینهی خۆیان
ههرسبكهن ،یان خۆیانی لێ پاكبكهنهوه.
ئهوان بریندار و خهمۆكن ،بهتایبهتیش ههر
ئایدیالێك ك ه ههبوو ه لهدهستانداوه ،نه
ئاین ڕازییاندهكات و ن ه ماركسیزم و ن ه هیچ
ئایدیۆلۆژیایهكی خودایی ،ك ه دهشێت ببێته
ڕزگاركهریان ،بۆی ه دهبینین دهگۆڕێن و دهبن
ب ه ئهسڵێكی ف هرامۆشكراو .میتۆدی فێربوونی
من ب ه تهواوهتی عهقڵیی ه و دژ بهم ئایدیای
ئهسڵهیه.

دهپۆشێت ،ههروهها پێیشموای ه ئایدیای نهتهو ه
تهمهنێكی درێژ دهژی ،بهاڵم دهبێت ئهمه
ههڵبژارد ه بێت ،نهك پهرچهكردار و گ هڕانهو ه بۆ
ئهسڵ .كاتێك مرۆڤ وهك ههڵبژاردهیهك لهگهڵ
ئایدیای نهتهوهدا دهژی -ب ه واتای ئهوهی ه به
ڕوونی ل ه خهوندا بیبینێت ،دهرك بهو هۆكاره
ئایدیۆلۆژی و سیاسی و كولتورییان ه بكات ،كه
وامان لێدهكهن سهر ب ه فهرهنسا و ئێرلهندا و
بهریتانیای مهزن و...هتد بین ،نهك ئنیتامی

برای بولگاری بوون ،ك ه ئهم ئهبجهدییهتهیان
ب ه جیهان داوه ،ههر ئهم ئهبجهدییهش ه كه
ئێستا ڕوسهكان بهكاریدههێنن .ل ه بولگاریا
جهژنێك بۆ یادكردنهوهی ئهم داهێنان ه ههیه
ڕهنگ ه ل ه ههموو دنیادا جهژنی دیكهی لهوجۆره بوونی نهبێت .ل ه بیست و چواری ئایاری
ههموو ساڵێكدا ،مندااڵن ب ه شهقامهكانی
سۆفیادا دهڕۆن ،ههر یهكێكیان پیتێكی به
سنگهوهیه ،كهوات ه ئێم ه گهلێكین ك ه بههۆی

بۆ ئهم نهتهوان ه ههبێت ،تهنیا لهبهرئهوهی ل ه ئهبجهدییهتهو ه نارساوین.
ڕێگهی جینهكانهو ه پێیانهو ه پهیوهستین ،-ئا لهم
* ئایا حهرف ه سیریلییهكان ب ه ئهسڵ
دۆخهدا ئهو ئایدیای ه دهشێت بژاردهیهكی باش
بولگارین؟
بێت.
بهڵی ،قهش ه سیریل ئهم ئهبجهدییهتهیبا بچین ه سهر بهشی دووهمی پرسیارهكهت:
ئهزموونی من لهگهڵ ڕۆژههاڵتدا ،دهتوانێت ب ه ناوی خۆیهو ه ناوناوه .هێشتاش مشتومڕ
لهمڕۆدا چیم پێببهخشێت؟ پێموای ه دوو شتی دهب��ارهی ئهسڵی سیریل بهردهوامه ،ك ه ئایا
پێبهخشیووم :یهكهم ،توانای ئهوهی پێداوم كه بولگاریی ه یان یۆنانی ،دایكی ل ه نهژادی سالڤییه
وهرزی زستان ل ه دهرهو ه بهسهرببهم ،تاوهكو له و زمان ه سالڤییهكانی زانیوه ،كاتێك پاپا داوایكرد
بایهخی ههوڵدان و تهقهال تێبگهم .ئیم ه هێشتا ئینجیل وهربگێڕدرێت ه سهر زمانی سالڤی،
منداڵ بووین ك ه دهرد و ئازاری زۆرمان بهدهست بۆئهوهی مژد ه ب ه گهالنی ڕۆژههاڵتی ئهوروپا
نهداری و ستهمی ئابورییهو ه بینی (ئهگهرچی بدات ،ئهم ئهرك ه سپێردرای ه برایانی سیریل و
ئهو ه كارهسات نهبوو ،بهتایبهتیش لهو تهمهنهدا میتۆدیۆس.
بۆی ه ل ه بولگاریا ئهم ئاراستهی ه بهرهو
ك ه منی تێدا ب��ووم) ،بۆی ه ههتا هێزمان تێدا
بوو ههوڵامندا ،بهاڵم ئهوانهی ك ه بهرگهی ئهم خۆناسین لهڕێگهی كولتورهو ه بوونی ههیه ،له
باره گرانهیان نهگرت و پهیوهست نهبوون به منداڵیمدا زۆر ب ه پهرۆشهو ه لهنێو ئهم دۆخهدا
ههوڵدانهو ه و توانای تهحهمولكردنیان نهبوو ،ژی��اوم ،ئهمهیش هۆكارێكی پۆزهتیڤ بوو.
گ هڕانهو ه بۆ دواوه .ئهم ه هێزی فێربوونی پێموای ه ل ه پێشرتدا زۆربهی خهڵكی ل ه ئهوروپای
پێداین ،بۆئهوهی پشوودرێژ بین و سهرنجامن ڕۆژه��هاڵت ،ب ه تایبهتیش قوتابیان ،فزولهت
چڕبكهینهو ه و ئیلتیزامامن ههبێت .دووهم ،كولتوری و وابهستییهكی تووندیان ب ه كولتورهوه
من ل ه بولگاریا زانیم كولتور چهند ه ب ه بایهخه ،ههبوو ،ئهمهیش ئهو شتهی ه ك ه گهنجهكانی
بولگاریا ئهو واڵتهی ه ك ه ئهبجهدییهتی سالڤی ڕۆژئ���اوای كیشوهرهك ه بههۆی راب��واردن��ی
تێیدا پهیدابووه .سیریل و میتۆدیۆس دوو كولتورهو ه نهیامناو ه (دهتوانیت ل ه ههر شوێنێك

ب ه داخ نیم بۆ
دابهشبوونی
ههردوو ئهوروپا ،
ئهوروپای ڕۆژههاڵت
و ئهوروپای
ڕۆژئاوا ،لهبهر دوو
هۆكار :یهكهمیان
هۆكاری تایبهت
و كهسییانهیه،
ك ه پێشتر ئاماژەم
بۆكرد ،ئهویش
ئهوهی ه ك ه من
چووم ه نیو كولتوری
فهرهنسییهوه
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ههرچیت بوێ ،بۆ رهفهی كتێب ه تایبهتییهكانت،
بیكڕیت) ،ههروهها لهبهرئهوهی میدیا تامی
كولتوری مهزنی كالسیكی و كولتوری مهزنی
مۆدێرنی وێرانكردووه .ماوهیهكی درێژە
ئهوروپا گیرۆدهی ههڵوهشانهوهی كولتورییه.
زۆر نیی ه ل ه نووسینی ڕۆمانێك بوومهتهوه،
ك ه ناومناو ه «پیرهمێرد و گورگهكان» ،كه
تێیدا چیرۆكێكی دڕندانهی جیهانی مۆدێرن
دهگێڕمهوه ،ك ه دهشێت مرۆڤ ل ه ئێرلهندا و

ن��هم��اوهت��هوه .ب��ۆ ڕووب���هڕووب���وون���هو ه و
تێپهڕین ل �هم دۆخ�� ه ت��ووش��ی سهختی و
ناڕەحهتیی هاتووین .دوو كێشهی گهوره
سهرههڵدهدهن :ئابوری بازاڕ ،پێویستبوون
بۆ سهرهوژووركردنهوهی ئهو سهرهلێژوونهوه
پهنجا ساڵییهی بۆشایی كولتوری و ئهخالقیی.
ئیمهی بیرمهند كاری زۆرمان ب ه ئهستۆوهیه،
بۆ منوونه -وهك هاوكاریكردن ل ه ئاڵوگۆڕیكولتوری ،لهسهر ئاستی مرۆیی ،لهنێوان

بهریتانیا و فهرهنسا ،ب ه ههمان ئهو شێوهیهی ههدوو بهشی كیشوهرهكهدا.
ل ه «ئهوروپای ڕۆژه�هاڵت» ههیه ،بیبینێت.
* چ��ۆن كۆزمۆپۆلیتانیبوونت ،وهك
مۆدهیهكی شێتی ههیه :تووندوتیژی
دژ ب ه خهڵكی ،لهنێوبردنی كولتور و هاوواڵتییهكی فهرهنسی ،و دڵسۆزیت بۆ
لهنێوبردنی ڕێز ،ئهم ه لهم ڕۆژگارهدا ،نیشتامن ه بنهڕەتییهكهت ،لهگهڵ یهكرتدا
ل���هگ���هڵ داڕم���ان���ه كۆدهكهیتهوه؟ پێتوانیی ه بوونی ههندێك
دوابهدوایهكهكان جیاكاری ل ه ئهسڵی نهتهوهیی ،یان جوگرافیدا
ل���� ه ئ���هدهب���ی پێویسنت؟ ئهو بیرۆكهیهت خستهڕوو كه
س����اخ����ت����هی ناسیۆنالیزم دیاردهیهكی نهخۆشانهیه ،بهاڵم
ك�لاس��ی��ك��ی��دا ،ئایا پێتوانیی ه نكوڵیكردن ل ه پێویستیی مرۆڤ
خ��راپ�تری��ش بۆ شوناسێكی نهتهوهیی دیاریكراویش به
دهب����ێ����ت .ههمان شێو ه نهخۆشانهیه؟
 ل ه ڕوانگهی منهو ه زێدهپهیوهستبوونهیچ شتێك
ب ه نهتهو ه بهلتیكی و رسبیی ه سلۆڤاكییهكان و
كرواتییهكانهوه ،ههڵوێستێكی كۆنزهرڤهتیڤانه
و خهمۆكانهیه .ئهگهر ڕێمبدهیت ئهم سهرنجه
كورتهی دهروونشیكاریی دهرببڕم ،ئهوا دهڵێم
ئهم نهتهو ه پارچ ه پارچهبووان ه نهتهوهگهلێكن
ك ه ماوهیهكی زۆره ل ه شوناسی خۆیاندا
زهلیلكراون .ماركسیزمی سۆڤییهتی ئهم
شوناسانهی لێكجیانهدهكرهوه ،لهبهرئهو ه ئێستا
تهنیا دهتوانن دژ ب ه خهمۆكییهك ك ه فۆڕمی
شێتانهی وهرگرتووه ،پهرچهكردار بنوێنن –
Montesquieu›s
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ئهمریكاییكردن)یش .من زۆر لهم ئایدیا
كۆزمۆپۆلیتانییهدا ڕۆچ��ووم ك ه كهنیسهی
مهسیحی وهك چ��ارهس��هری دهردی ئهو
ناسیۆنالیزمان ه كاری لهسهر دهكات ،نایشبێت
زۆر پهل ه بكهین ل ه یهكالكردنهوهی ئهم
كێشهیه ،بهڵكو دهبێت ههوڵبدهین تێیپهڕێنین.

تایبهتی بیر ل ه پێشنیارهكانی لۆك و هیوم و
میل دهكهمهوه ،ئهوان دوور ل ه ناوهرۆكی
سۆشیالیزم و كۆمهاڵیهتیبوون ،ئایدیای مافی
تاكهكهسیان پهرهپێداوه؟ یاخود ئهو بابهتهی
ك ه لهبارهیهو ه دهدوێیت شتێكی دوورل ه له
تاكگ هرایی تهقلیدی ه ب ه ئاراستهی شتێكی نوێی
مافی تایبهتێتی تاكهكهسی ،ب ه جۆرێك كه
لهگهڵ هاوبهندیی كۆمهاڵیهتیدا بگونجێت؟
 -پێموای ه تایبهمتهندێتی مافه ،بهاڵم وا

ههڵبهت ئهگهر بتوانم بهمجۆره وهسفیبكهم.
ههستكردنی ناهاوسهنگ ب ه ئهسڵهكان و بهها
فۆلكلۆریی ه ف هرامۆشكراوهكان ،دهشێت فۆڕمی
توندوتیژان ه بهخۆیانهو ه بگرن ،چونك ه مرۆڤ
دوژمنی دهوێت ،جا لهبهرئهوهی كۆمۆنیزم
ڕووخاو ه و چیرت دوژمن نییه ،ئهوا دهبێت ئهم
دوژمن ه «ئهویرت» بێت :كۆمهڵ ه نهژادییهكانی
* وهك تۆ وتت ،ئهگهر وا دابنێین كه
دیكه ،نهتهوهكانی تر ،قوربانییهكان...هتد.
ڕهنگ ه ئهم نهخۆشیی ه زۆر بخایهنێت ،دهشێت كارهساتهكان ب ه تهنیا كارهساتی سیاسی
نین ،بهڵكو ئهخالقی و رۆحییشن ،ئایا ئهم ه
وات��ای ئهوهی ه ك ه چارهسهرهك ه دووب��اره
رێكخستنهوهی ڕۆحی و ئهخالقییشه؟
 تهنانهت ناشێت كێش ه ئابورییهكانیشب ه بێ تازهكردنهوهی ئهخالقی چارهسهربكرێن.
خهیاڵی ئهو ه بك ه ك ه دۆخهك ه چۆن دهبوو،
ئهگهر خهڵكی بكهون ه ب��هردهم بازاڕێكی
ئ��اب��وری��ی ك � ه ل �هس �هر بنهمای بیرۆكهی
كێبهركێی تاكهكهسییان ه بونیاد نرابێت،
بهاڵم ههستكردنییان ب ه بههای تاكگ هرایی
هێشتا زۆر الواز و شلۆق بێت و ئاسان تێك
بشكێرنێت ،بۆئهوهی ئهم ههستكردن ه به
تاكگ هرایی و سهربهخۆیی و ئازادی بههێز
بكرێت ،ئهوا تاكهكهس پێویستی ب ه پاڵپشتێكی
گهورهی ئهخالقییه ،لهبهرئهم هۆكاره پێموایه
ئهم دوو الیهنه :ئابوری و ئهخالقی ،پێكهوه
پهیوهندیدارن .من شۆڕشی ئهخالقی ل ه پێش
ههموو شتێكهو ه دادهنێم.

پێناچێت ئهو دهوڵهتانهی ك ه ئێستا چوونهت ه
دهرهوهی كۆمۆنیزمهوه ،ك ه ل ه ئایدیۆلۆژیای
ب �هك��ۆم �هڵ �هو ه پ��هی��داب��ووه ،ب��ت��وان��ن ئهم
تایبهمتهندێتیی ه بهدیبهێنن تهنیا بهو ه نهبیت،
ك ه فۆڕمێك ل ه فۆڕمهكانی تاكگ هرایی وهربگرن.

ئهم پاشاموانهی ك ه بههایان مردوو ه ببن ه ڕێگر،
بگره ب ه دڵنیاییهو ه دهبن ه لهمپهر ل ه بهردهم
پهرهسهندنی ئابوری و شارستانێتی ك ه ئهم
دهوڵهتان ه پێویستیان پێیهتی.
مرۆڤ دهتوانێت پرۆسهك ه خێراتر بكات،
دهتوانێت ههوڵبدات نههێڵێت ل ه وهستان
و چهقبهستندا نغرۆ ببێت ،دهتوانێت به
خێراتر پاڵی پێو ه بنێت ،لهم ئاستهدا زۆر كار
ههیه ،ك ه دهكرێت ئهنجامبدرێن ،لهالیهك له
ڕێگهی كهنیسهكانهوه ،لهالیهكی دیكهیش له
رێگهی بیرمهندهكانهوه .لهبیرم ه كهنیسهی
كاتۆلیكی ل ه «ئهوروپای ڕۆژههاڵت» ڕۆلێكی
گهورهی گێرا ل ه شۆڕش دژ ب ه كۆمۆنیزمدا،
لهمڕۆیشدا ڕۆڵی گهورهی ههی ه ك ه بیگێڕێت
بۆئهوهی یارمهتیدهر بێت بۆ تێپهڕین له
ناسیۆنالیزم،دهتوانێت ئایدیاڵێك بهم خهڵكانه
بدات ،ك ه ب ه گوێرهی بونیاد ه نهژدپهرستی
یان ناسیۆنالیزم ه لهكاركهوتووهكان نهبێت.
بهم دواییان ه كهنیس ه باڵوكراوهیهكی گشتی
* ك �هوات � ه ت��ۆ پێشنیاری گ � هڕان �هوه
نووسییو ه ك ه بهڵگهی ه لهسهرئهوهی گرنگی
ب ه ملمالنێ ئهخالقییهكان دهدات دژ به بۆ فهلسهفهی هیومانیزم و تاكگ هرایی
دیكتاتۆرییهت ،نهك ههر ئهوهنده ،بگره دهكهیت ،ئهم دوو ڕێباز ه ڕزگاریبهخشهی
دژ ب ه جۆرێك ل ه «ئهمریكاسیۆن» (به ك ه ل ه سهدهی نۆزدهدا بااڵدهستبوون –من به

* پێتوای ه زهرورهت��ێ��ك ل� ه ئ��ارادای �ه
وامانلێبكات بچین ه نێو لیربالیزمهوه؟
 ئهو لیربالیزم ه زێ���دهڕهو ه یان ئهولیربالیزمهی ك ه جیاكرنهو ه و ڕەخنهی تێدا
الوازه ،نهخێر .ئهمهیش ئهو هۆكارهی ه كه
وام لێدهكات ك ه پێداگری لهسهر شوناسێكی
تاكهكهسییانهی باشرت ب��ك�هم ،وهك ئهو
شوناس ه ی مرۆڤ ل ه ئاین یان ل ه بزووتنهوهی
فهلسهفیی ڕۆشنگهریدا دهیبینێتهوه .لێرهدا
كۆتهیشنێك دههێنمهو ه ك ه پێموای ه ئامانجی
مهسیحییهت ڕووندهكاتهوه ،تهنانهت ئهگهر
پهیوهندییهكی ئهوتۆیشی پێیهو ه نهبێت،
كۆتهیشنهك ه هی «مۆنتسكیۆ»ی ه و دهڵێت:
»ئهگهر بزانم شتێك ههی ه ك ه سوودی بۆ من
ههیه ،بهاڵم بۆ خێزانهكهم زیامنهنده ،ئهوا
ل ه عهقڵی خۆمی دهردهك��هم .ئهگهر زانیم
بۆ خێزانهكهم سوودهمهنده ،بهاڵم زیانی بۆ
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نیشتامنهكهم ههی ه ئهوا ب ه تاوانی دادهنێم .بۆ وهالنانی چهقبهستوویی و قهتیسبوون لهم
ئهگهر بزانم كهڵك ب ه ئهوروپا دهگهیهنێت ،ئاستهدا ،ههروهها بۆئهوهی بۆ پێشهو ه بهرهو
بهاڵم مرۆڤایهتی ئ��ازاردهدات ،ئهوا ئهوهیش ئاسۆی بهرفراوانرت بجوڵێین.
ههر ب ه تاوان دادهنێم« .ئهم ه ئایدیایهكی
* پێتوای ه ئاین ڕۆڵێكی پۆزهتیڤ
قهشهنگه ،چونك ه دهرككردنی ب ه واتای تاك،
كهس ،خێران ،نهتهوهی تێدایه .نهك تهنیا ئهمه ،ببینێت ل���هوهدا ،ك ه دوورت���ر ل ه تاقم و
بهڵكو گریامنهی ئهوهیش دهكات ك ه كهسی كهڵت ه دیاریكراوهكان بڕوات و ل ه پرۆژهی
تاك تهنیا ل ه چوارچێوهیهكی بهرفراوانرتدا دامهزراندنی جیهانیبوونێكی هاوبهشی
دیاریكراودا بهشداریبكات؟
پهرهدهستێنێت.

پێشوازیكردن ل ه غهریب ه هاتووهكان وهك
ئهوهی حهجكهرن ،ههموو ئهمان ه دهمانبهن
بهرهو جۆریك ل ه پێكهاتهی هاوبهند و تهبا
لهنێوان كۆمهڵ ه نهژادییهكاندا .ئایدیای
كاریتاس و خۆشهویستی مهسیحییهت ،كه
بههۆیهو ه شێوازی داڕزان ل ه مێژووی ترسناكی
كۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاواییدا دهبینین ،لهمڕۆدا
هێز ب ه كهنیس ه مهسیحییهكان دهبهخشن.
دهتوانین سهیری پهرهسهندنهكهی بكهین

 ل ه ههندێ ئایندا تێڕوانینێكی هۆمۆژینه�هی��ه ،ك� ه ئ�هگ�هر بێتوو ب�هش��داری��ی له
گریامنهكانی تاكهكانیدا نهكهیت ،واتلێدهكهن
وهك غهریبهیهك دهربكهویت ،ئهمهیش
واتای ئهوهی ه ك ه ئاین ه یهكتاپهرستییهكامنان
ههوڵیانداو ه بۆچوونێك دهرب��ارهی ئهویرت
پهرهپێبدهن .دهبێت سوود لهم ڕوانگهیه
وهرب��گ��ری��ن و ه�هرچ��ی تێیدا ب� ه كهڵكه
بۆخۆمانی بچنینهوه ،ئهمهیش بهرههمی
بیركردنهوهی ڕۆژئاواییه ،دهبێت ئهوهیش
بقۆزینهو ه و بخهینهگهڕ ،ك ه بزووتنهوهی
ڕۆشنگهری ههوڵیدا بهدهستیبهێنێت ،ئهوهی
لهمڕۆدا پێویستامن ه دووباره پهرهدانهوهی ه به
ههموو ئهم شتانه .ئهم ه واتای چییه؟ بۆ منوونه
كاتێك غهریبهیهك ل ه دهرگای ماڵهكهم دهدات،
پێویسته–وهك ئینجیل دهڵێت -گریامنهی
ئهو ه بكهم ك ه دهشێت ئهو ه خودا خۆی بێت،
ئهم ه ئاماژەی ه بۆ قهداسهت و تایبهمتهندییئ �هوی�تر .ئ �هم �ه ،وهك ئ���هوهی یهكهمین
حاجییهكانی سهدهی یهكهمی مهسیحییهت
ههتا سهردهمی قهش ه ئاگۆستین فێرماندهكهن،
مانایهكی تریشی ههی ه ك ه واتای گهشت و،
ههڵگرتنی پهیامی مهسیح ه بۆ ئهوانی تر و

و سهرنجی لێ بدهین ،بۆ منوون ه ل ه ئایدیای
یارمهیتدانی كاتۆلیكیدا ،یان ل ه شێوازهكانی
دیكهی كاردا ك ه مهسیحییهكان ل ه فهرهنسا
بۆ غهریبهكان ڕێكیانخستووه :فێركردنی
خوێندنهو ه بۆ كرێكاره كۆچبهرهكان و
خێزانهكانیان ،دابینكردنی هاوكاری مادی.... ،
هتد .من باوهڕم بهوهی ه ب ه زۆری پشت بهم
جۆره دیاردان ه ببهسرتێت ل ه كولتوری ئاینیدا،
چونك ه ل ه چاودێریی و هاوكاریی ه میللیهكانهوه
بهختهوهری پهخشدهكاتهوهو دهتوانێت
پێشبینی مهترسییهكانی ههر ئاراستهیهكی
الدهری ناسیۆنالیستی بكات.

* ئهم ه ئهو شتهبوو ك ه دهتویست ناوی
بنێیت كۆزمۆپۆلیتانی؟
ب��هڵ��ێ ،چ��ون��ك� ه دهش��ێ��ت ن��هت��هوه،
تاكهكهس ،خێزان وهك مهبهست یان ئوبێكتی
گواستنهوهیی (تێپهڕین) پێناس ه بكهین ،وهك
بڵێی كۆمهڵێك ساتهوهخنت ل ه هاوبهندییهكی
پێویست ،بهاڵم بهسیش نین .ئهم ه ئهو لۆژیكی
پهڕینهوهی ه ك ه مۆنتسكیۆ ،بهو جۆرهی كه
ل ه كۆتهیشنهكهی پێشرتدا دهردهك�هوێ��ت،
پهرهیپێداوه .پێیشموای ه دهبێت ئهمه –بۆ
منوونه -ل ه تهواوی قوتابخان ه فهرهنسییهكاندا
بخوێرنێت ،چونك ه ڕووننیی ه ك ه ههموو
فهرهنسییهكان ئهم لۆژیك ه جێبهجێدهكهن
یان نا ،ئهوان لهم ه دوورن ،ئینجا كاتێك وهك
غهریبهیهك ل ه فهرهنسا دهژیت ،بهر دۆخی
دژوار دهكهویت ،سهخت ه وهك غهریبهیهك
لهوێ بیت ،بۆی ه دهبێت رووبهڕووی ئهم دۆخه
ببینهوه ،لهسهرووی ههموویشیهوه ،دهبێت
ههوڵبدهین ئهم بابهت ه لهگهڵ هاوڕێكامناندا
ل ه ڕۆژههاڵت دابهشبكهین ،ئهوهیش بۆئهوهی
جیكاری بكهین لهنێوان ئنتیامی نهژادی و
نهتهوهییدا ،لهو رێگهیهو ه ك ه هانیانبدهین
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* ل ه حاڵهتێكدا ك ه ئاینهكان ئهم كارهیان
ئهنجامدا ،ئایا هیچ كارێكی تر دهمێنێتهو ه كه
بیكهن؟
 بهڵێ ،لهپاڵ ئهم كارهدا زۆر شتی دیكهههیه ،ك ه دهتوانن لهسهر ئاستی تاكهكهس
ئهنجامیبدهن ،ئهویش پهرهدان ه بهم رهههندهی
تایبهمتهندێتی تاكهكهسی .ئایدیاكامنان له
ئاسامنهو ه بۆ دان��اب�هزن ،ئێم ه میراتێكامن
ههی ه و دهبێت پشتی پێ ببهستین ،ئهگهرنا
دهبین ه بوونهو هرانێكی ئهبسرتاكت .ل ه سهدهی
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ههژدهو ه گۆڕانێكی ڕیشهیی ل ه تێگهیشتنامندا
بۆ تایبهمتهندێتی مرۆیی ڕوویداوه ،زۆر كاریش
ههی ه ك ه دهروونشیكاریی دهتوانێت بیكات،
وات ه ههمان ئهو شتهی ك ه بهردهوام پێداگری
لهسهر دهكهم سورم لهسهر ئهوهی ،ل ه كاری
ڕۆژانهمدا پراكتیزهی بكهم.
* پێتوای ه ئهم كارهی ك ه لهنێو كایهی
تایبهتی دهروونناسیدایه ،ناكرێت ل ه الیهن
ئاین و سیاسهتهو ه ب ه شێوهیهكی دروست و
ڕاست ئهنجامبدرێت ،یاخود كارێكی تایبهته
ب ه دهروونشیكاری -كاری ڕۆحه؟

نامهویت مژدهی دهروونشیكاری بدهم .تێرامانی تاكهكهسییهو ه درێژدهبێتهو ه ههتا
بهالی دهروونشیكارهكانهوه ،ئهو كهسهی هونهر و خوێندنهو ه و میوزیك و شێوهكاری.
ك ه شیكاریی بۆ دهكرێت دهبێت ئارهزووی
* ئ��ای��ا دهك��رێ��ت ئ�هم� ه ل � ه ڕێگهی
تایبهت بهخۆی بۆ ئهم ك��اره پیشانبدات،
لهبهرئهم ه من ئهو رێنامیی ه ب ه خوێنهرهكانت پهیوهندیی لهگهڵ ئهویرتدا بهدیبێنین؟
بهالی منهوه ،پهیوهندی لهگهڵ كهسێكی
نادهم ك ه دهستبكهن ب ه شیكاری ،بهاڵم پێموایه
دهروونشیكاری فۆڕمێكی مۆدێرنه ،ك ه دهشێت دیكهدا زۆر زهرورییه .هونهرهكان وهك جۆرێك
كهلهپووری یهكگرتنی یههوودی و مهسیحی و ل ه فۆڕمهكانی ڕۆشنكردنهو ه زۆر پێویسنت،
زانینی ڕۆشنگ هران ه ل ه سوبێكت و تاكگ هراییامن بهاڵم ههندێجار بهسنین .ههر بهم بۆنهیهوه،
ل �هب �هرچ��او بگرێت ،ب���هاڵم دهیشتوانین دهكرێت ههندێكات وا ل ه كهسێك بكهیت به
فۆڕمی دیكهی فێركردن بدۆزینهوه ،ك ه لهم تاكگ هرایی خۆی رهزامهند بێت و پێی بپهسهند
تاكگ هراییهیش زیاتره ،فۆڕمی ئهوتۆ ك ه له بێت ،ل ه ههمان ئهو كاتهیشدا ئهم كاره
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بكهیت ،ك ه تێیدا دهتوانیت ل ه بری ئهوهی
وای لێبكهیت زاڵبێت بهسهر نیگ هرانیدا ،به
داخران فریووی بدهیت و قهتیسی بكهیت،
كهوات ه بهڵێ ،پهیوهندی لهگهڵ ئهوانی تردا،
بۆ پ �هرهدان بهم تاكگ هراییه ،پێویستییهكی
حاشاههڵنهگره.

ههڵبگهڕێتهوه و جهنگ لهنێوان براكاندا
بهرپابكات ،بۆیه ئێمه پێویستامن به
دهرككردنی ڕەههندهكانی پهیوهندی لهگهڵ
نهتهوهكاندا ،وردهكار و بهدیقهتبین .دوای
بهرپابوونی بزووتنهوهی ڕۆشنگهری ،ئایدیای
نهتهوه -بۆماوهیهكی درێژ -به ئایدیایهكی
وهها كۆنهپهرستانه و دواكهوتوو دادهنرا ،كه
مرۆڤ دهتوانێت وهالی بنێت و به بێ ئهو
ئایدیایه بهرهو پێشهوه ههنگاو بنێ .پێموایه

ماركسیزم ،ك ه له ئێستادا شتێكی ئهوتۆی
لێنهماوهتهوه ،ههروهها ئاینه كۆنهكان،
ئهگهرچی هێشتایش بههێزن و دهتوانن
بۆ ماوهیهكی درێژتر مبێننهوه ،ب�هاڵم له
ژێر پرسیاردان .هیچ شتێك ناتوانێت ئهم
ئ��ارهزووی مهرگه بسڕێتهوه و بشارێتهوه.
ئێم ه به تهنیا ڕووبهڕوو لهگهڵیدا ماوینهتهوه،
ئهو وهاڵمهی ك ه دهشێت له ڕوانگهی منهوه
قهناعهتهێنهرتر بێت و تۆزێك ڕازیامنبكات

ڕۆڵی پرۆژەی ڕۆشنگهریی ئهوروپی؟ من بیر
ل ه خهونی ڤۆڵتێر و مۆنتسكیۆ دهكهمهوه،
ك ه وهك كۆمارێكی جیهانی خهونیان به
ئهوروپای گهورهو ه بینیووه ،چونك ه یهكهم
كهس ب��وو ن تێڕوانینی خۆیان دهربڕیوه.
ئێم ه دابهشبوونی ئهوروپامان بۆ نهتهوه
كێبهركێكارهكان لهگهڵ یهكرتدا بینی ،ئهمه
جگ ه ل ه دوو جهنگی جیهانی ل ه یهك سهدهدا،
ك ه ئاكامێكی ڕاستهوخۆی ئهم دوژمنكارییهیان
نواندهوه .دوای ئهم دوو جهنگ ه جیهانییه ،به
دیاریكراوی دوای ئاوشڤیتز ()Auschwitz
 ،دهتوانین لهمڕۆدا پێشنیاریی چی بكهین
وهك پرۆژهیهكی زیندوو و ڕەوا بۆ ئهوروپای
یهكگرتوو؟
 دهب��ێ��ت ب��ه ج��دی��ی��هت��هوه ل �همتووندوتیژیهی ئارهزووكردنی شوناس بڕوانین.
بۆ ساتێك ،ئهگهر كهسێك وهها دهرك به
خۆی بكات ،كه له ئهسڵێكهوه هاتووه ،ئهوا
دهشێت وا ههستبكات پێویستی بهوهیشه
كه ستایشبكرێت و بهخۆیهوه بنازێت ،بهاڵم
دهبێت تووندوتیژیی پشت ئهم ئارهزووهمان
لهبیر نهچێت ،ئ�هو تووندوتیژییهی كه
دهشێت بهسهر مرۆڤ خۆی و ئهوانیرتیشدا

الیهنیكهم لهسهر ئاستی ئابوری -ئایدیاینهتهوه ههر دهمێنێتهوه ،الیهنیكهم بۆ ماوهی
سهدهیهكی دیكهیش لهگهڵامندایه .ئهوهنده
بهسنییه ،كه رهههنده ئابورییهكانی دهرك
بكهین :دهبێت ئهو تووندوتیژییه دهروونییه
پێوانهبكهین ك ه وا له پهیوهستبوون بهم
ئایدیاوه .ئ�هم تووندوتیژییه ههندێجار
ل �ه ڕێ��گ �هی ه�هن��دێ��ك ل �ه ئاینهكانهوه
مومارهسهدهكرێت ،بهاڵم – لهالی ئاینهكان-
فۆڕمێكی دیكهی پهیوهستبوون به ئهسڵهوه
وهردهگرێت .بزووتنهوه فهندهمێنتاڵیستهكان
–ئوسوڵییهكان -كه له م��ڕۆدا له ههموو
بوارهكاندا سهردهردێنن و زهقدهبنهوه،
ناتوانین تهنیا به پێشنیاری برایهتی باش،
ل �هب �هری �هك ههڵیانبوهشێنین .دهبێت
ڕووب����هڕووی زۆر سهختی و ناڕهحهتی
ببینهوه .ئێمه ب���هرهوڕوو و لهبهرامبهر
ئ��ارهزووی مهرگدا وهستاوین .پێموایه له
دوای كهوتنی دی��واری بهرلین زیاتر لێی
نزیك بووینهوه .كاتێك ئهمه ڕوویدا ،ههر
بهربهستێك دهیتوانی كهوتنی ئهم ئارهزووی
م�هرگ�هم��ان ل��ێ ب��ش��ارێ��ت�هوه ،بهربهسته
ئایدیۆلۆژییه پرۆمیسیۆسییه نوێیهكان ،وهكو

فۆڕمهكانی ڕۆشنكردنهوهو تیڕامانه ،كه
هونهر و دهروونشیكاریی دهیڕەخسێنن.
ئامرازهكانی راگهیاندن و میدیا ،ئهم
ئ��ارهزووی مهرگ ه پهخشدهكهنهوه .بڕوانه
ئهو فیلامنهی ك ه خهڵكی دوای ڕۆژێكی
درێژ و ناڕەحهت حهزدهكهن تهماشایبكهن:
فیلم ه ترسناك و ئیمۆشناڵهكان ،بهاڵم جگه
لهم جۆرهیا ن ئیدی ئهوانیرت وهك كۆمهڵێك
بهرههمی وهرزكهر و بێزهوق دادهنرێن .ئێمه
شهیدای ئهم تووندوتیژییهین ،لهبهرئهوه
كاری ئهخالقیی مهزن ،ك ه تایبهت ه ب ه كێشهی
شوناس ،ئهم ئهزموون ه كاتیی ه لهگهڵ مهرگ و
تووندوتیژی و كینهدا دهچهسپێنێت .فۆڕمه
ناسیۆنالیستییهكان ،ههروهكو بزووتنهوه
فهندهمێنتاڵهكان ،تهنیا كۆمهڵێك شاشهن
لهبهردهم ئهم تووندوتیژییهدا ،شاشهگهلێكی
تهنك و ڕوون و فریوودهر ،چونك ه تهنیا ئهو
كینهی ه دهشارنهو ه و بۆ ئهوانیرت ،بۆ دراوسێ،
بۆ كۆمهڵ ه نهژادیی ه كێبهركێكارهكانی دهنێرن.
كاری گهوره ك ه دهبێت مهدهنییهتهكهمان
ئهنجامی بدات ههوڵدان ه بۆ كوشتنی ئهم
كینهیه ،ب ه بێ پهنابردن بۆ توانا و هێز ه بااڵكان.
(پاریس)1991 ،

* ل ه كۆتاییدا دهمهوێت لێت بپرسم:
ههستدهكهیت لهمڕۆدا چ شتێك دهبێته
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گفتوگۆ
لهگهڵ ژولیا كریستیڤا

دهروونیشكاری و
زمان
سازدانی :سۆزان سۆیلهرز
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* ت��ۆ وهك مامۆستای زم���ان ،وهك
نووسهرێكیش ك ه بابهتی ئ�هو كتێبانهی
باڵویدهكهیتەوه ،پێیهكیان لهنێو فهلسهفهدایه
و پێیهكهی دیكهیان لهنێو ڕەخنهی ئهدهبیدا،
چی وای لێكردیت ك ه دهستبكهیت ب ه ڕاهێنان
لهسهر دهروونشیكاری؟
 پێموانیی ه كهس ببیت ه دهروونشیكار،ئهگهر بێتوو ههندێك پاڵنهریی نهێنیی تایبهت
ب ه خۆی نهبێت ...كۆمهڵێك دهردیسهری كه
تێیاندا دهژی ،ههندێك ئ��ازار ك ه ناتوانێت
دهریانببڕێت .لهگهڵ ئهو دهروونشیكارهدا
قسهمكرد ك ه دهربارهی ڕواڵهتێك ل ه ڕواڵهتی
شتهكان مامهڵهم لهگهڵ دهك��رد ،ئهمڕۆیش
دهتوانم دهربارهی ئهم پاڵن هران ه تایبهتییانهی
كارهكهم قسهبكهم.
دهمهویست ئهو حاڵهتان ه بپشكنم كه
سنوورهكانی زمانیان تێدایه ،ئهو ساتهوهختانهی
ك ه چیرت زمان دهوهستێت -بۆ منوونه -دهبێته
جۆرێك ل ه پهشۆكان ،یان ئهو ساتهوهختانهی
ك ه هێشتا زمان تێیاندا بوونی نییه ،وهك ئهو
كاتهی ك ه منداڵ ،ل ه تهمهنێكی كهمدا ،مهشق
لهسهر فێربوونی زمان دهكات .بهالی منهوه
مهحاڵ ه لهم دوو حاڵهتهدا مرۆڤ خۆی له
پشتی وهسفێكهو ه بشارێتهو ه ك ه گوای ه بابهتی
و میانڕەوه ،چونك ه ههڵبژاردنی ئهم دوو
منوونهی ه ههر ل ه پێشهو ه گریامنهی بوونی
چهشنێكی دیاریكراو پهیوهندیگیری لهگهڵ ئهو
خهڵكانهدا دهكات ك ه لهگهڵت دهدوێن.
تهئویلكردن و لێكدانهوهی قسهی
خهڵكی ،ههر پێشرت گریامنهی ئهو ه دهكات
ك ه كار بۆ لێكجووتكردنهوهی تێگهیشتنی
خۆت لهگهڵ واتای ئهو قسانهدا دهكهیت،
ك ه ئ هوان دهیڵێن .گهیشتم ه ئهو باوهڕهی
ك ه بابهتگ هرایی ل ه وهسفكردنی زم��ان و
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سنوورهكانی زماندا ئیمكانی نیی ه و ئێم ه
ب ه شێوهیهكی جێگیر و ب �هرد هوام ئهو شته
ئهنجامدهدهین ،ك ه دهروونشیكار پێیدهڵێت
"وهرچ�هرخ��ان" ( .)transferبۆم دهرك�هوت
ئهگهر خۆیشم ب ه ئهزموونی دهروونشیكاریدا
تێپهڕنهبم ،ئ هوا دهرههق ب ه پراكتیزهكردنی ئهم
گۆڕان ه (وهرچهرخانه) ،دهستپاك و ئهمانهتپارێز
نابم.
* بهشێكی گرنگ ل ه لێكۆڵینهوهكهت
ل ه بواری دهروونشیكاریدا ،پهیوهست ه بهو
پرۆسهیهو ه ك ه تێیدا تاك زمان وهردهگرێت.
ئهم پرۆسهی ه پێویستی ب ه چییه؟
 دهس��ت�هواژەی "پرۆسه"م لهو كاتهدابهكارهێنا ك ه كارم لهسهر دهقهكانی ئهنتوان
ئارتۆ دهك��رد .ئارتۆ ل ه ئهدهبی مۆدێرنی
فهرهنسیدا نوسهرێكی نیگ هرانكهر و
شپرزهكهری سیستهمه .هۆكاری ئهم ه بهشێكی
دهگهڕێتهو ه بۆ ئهوهی ك ه ب ه ئهزموونێكی
س �هی��ری شێتیدا ت��ێ��پ�هڕی��ووه ،لهالیهكی
دیكهیشهو ه بهو هۆیهی ه ك ه ب ه قووڵی بیری
لهو مۆسیقای ه كردۆتهو ه ك ه ل ه زماندا ههیه.
ههر كهسێك ك ه دهقهكانی ئارتۆ بخوێنێتهوه
ب ه زوویی دهرك بهو ه دهكات ك ه شوناسهكان
هیچیان جێگیرنین :شوناسی نیشان ه زمانییهكان،
شوناسی واتا ،بگره وهك دهرهنجامی ئهوهیش
شوناسی قسهكهر خۆیشی .جا بۆئهوهی
بابهتی چهسپاوی و جێگیری ل ه واتا و بكهر
(ك ه واتا بهرههمدههێنێت) دامباڵم ،بیرم لهوه
كردهوه ،ك ه دهستهواژەی "بكهر ل ه پرۆسهدا"،
گوزارشتێكی گونجاوه" .پرۆسه" بهو واتایهی
ك ه دهستهواژەی پرۆس ه پشتیوانیی لێدهكات و
ل ه ههمانكاتدا بهو واتایهیش ك ه داوا (دهعوا)ی
دادگایی ساغیدهكاتهوه ،ئهگهر بێتوو بكهرهكه

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

دادگایی بكرێت ،چونك ه شوناسهكامنان لهم
ژیانهدا بهبهردهوامی ملكهچی پرسیار دهبن
و دهكهون ه ژێر پرسیارهوه ،ئینجا دادگایی
دهكرێن و ههمیشهیش حوكم ل ه دژی��ان
دهردهكرێت.
دهم��وی��س��ت ئ��هو زم��ان � ه بپشكنم كه
بهشێوهیهكی ڕوون و ڕۆشن ،ئهم حاڵهتانهی
ناجێگیری و نائارامی ،ل ه پهیوهندیگیریی باودا
دهردهخهن –ك ه پهیوهندیگیرییهكی ڕێكوپێكه
و دهخرێت ه نێو ڕاهێنان و دهستهمۆكردنهوه-
لهكاتێكدا ك��ار بۆ چهپاندنی ئ�هم حاڵهته
ناجێگیرانهی ههڵچوونی وروژێن هران ه دهكهین،
ههروهها حاڵهتهكانی پهشۆكان ل ه خولقاندن
و داهێنان و ئازاریشدا .دهمویست ئهم
ساتان ه دهربخهم ،ك ه نائارامی پێكدههێنن و
تێیاندا پێویستامن ب ه زمان ،یان نیشانهكانی
زمان ،یان سوبێكتی بكهر ههیه ،تاوهكو ببنه
ئوبێكتی "پرۆسهی" گۆڕانهكه .دهتوانین ئهم
ئایدیای ه بهدهستبهێنین و بهكاریبهێنین ،نهك
تهنیا بۆ پشكنینی دهقهكانی ئارتۆ ،بهڵكو بۆ
وهسفكردنی ههر "ڕووداو"ێ��ك ك ه تێیدا به
ئاراستهی ب هزاندنی پێوهرهكاندا دهجوڵێین.
* ل ه كتیبهكهتدا دهربارهی ئهم پرۆسهیه،
یهكێك لهو جیاكارییانهی ك ه تۆ كردووته،
جیاكاریی ه لهنێوان ئهو دوو شتهدا ك ه ناوتناون
"سیمیۆتیكی" ( )Semioticو "ڕەمزی" .ئهمهت
بۆ ئهو ه ك��ردووه ،تاوهكو ئهو پهرهسهندنهی
پێ ڕوونبكهیتهو ه ك ه منداڵ ل ه قۆناغهكانی
سهرهتای گهشهكردنیدا پێیدا تێپهڕدهبێت،
تێپهڕین ل ه كهسێكهو ه ك ه هێشتا ڕەگ�هزی
خۆی ناناسێت ،بۆ سوبێكتێكی قسهكهر .ئایا
دهتوانیت ئهم جیاكارییهمان بۆ ڕوونبكهیتهوه؟
 -بۆئهوهی لهم حاڵهتهی ناجێگیری و

نائارامی بكوڵینهو ه -وات ه ئهو ڕاستییهی ك ه واتا
تهنیا بونیادێك یان پرۆسهیهك نییه ،یان ئهو
ڕاستییهی ك ه بكهر تهنیا یهكهیهك نییه ،بهڵكو
ئهم یهكهی ه ههمیش ه دهخرێت ه ژێر پرسیارهوه،-
وهك بابهتێك بۆ چارهسهركردن گریامنهی ئهم
دوو حاڵهت ،یان دوو مهرجهی بهدهستهێنانی
وات��ام ك��رد ،ك ه ناومنان "سیمیۆتیكی" و
"ڕهم��زی" .ئ�هوهی پێیدهڵێم "سیمیۆتیكی"
دهمانگهڕێنێتهو ه بۆ حاڵهتهكانی پێش-زمان له
منداڵیدا ،كاتێك منداڵ ،ئهو دهنگان ه دووباره
دهكاتهو ه و دهیانداتهو ه ك ه دهیانبیستێت،
ی��ان ل �هو كاتهی ك ه منداڵ ك��اردهك��ات بۆ
گۆكردنی ڕیتمهكان و سازاندنی ڕهگهزهكان
 alliterationsیان بهرز و نزمییهكان ،لهمهیشدا
ههوڵدهدات تهقلیدبكاتهوه ،یان تهقلیدی ئهو
شتان ه بكاتهو ه ك ه ل ه دهوروبهرهكهی بوونیان
ههیه .لهم حاڵهتهدا منداڵ نیشان ه زمانییه
پێویستهكانی نییه ،ئینجا واتایهك بوونی
نییه ،ك ه وشهی "وات��ا" ب ه كردهیی واتاكهی
بدات .تهنیا دوای ڕۆڵی ئاوێنهكان ،یان دوای
ئهزموونی خهسان ل ه گرێی ئۆدیپدا ،تاك
توانای ئهوهی دهبێت ببیت ه خاوهنی نیشانه
زمانییهكان و وشهكان بهو جۆره گۆ بكات كه
بۆی وهسفكراوه .من ئهم قۆناغهیان ناو دهنێم
"ڕەمزی".
* ههر ب ه ڕاست ،ل ه ڕۆڵی ئاوێنهكان و
گرێی ئۆدیپدا چی ڕوودهدات؟
 هاوشوناوسی و لێكجووتی ل ه شوناسداڕوودهدات .ئهوهی ناویدهنێم "سیمۆتیكی"
حاڵهتێك ه ل ه شیكاریی ك ه تێیدا چهشنهكان
دهردهكهون ،بهاڵم هیچ شوناسێكی جێگیریان
نییه .ئ هوان ه چهشنگهلێكی ناروون و زوو گۆڕاو
و كاتیین .ئهو پرۆسان ه ی لێرهدا ڕوودهدهن
ئ هوانهن ك ه فرۆید ناویان دهنێت پرۆسه

"ب هراییهكان" (سهرهتاییهكان) ،وات ه پرۆسهكانی
گۆران .منوونهمان بۆ ئهم ه ئهو دهنگانهیه ،كه
مندااڵن دهریدهكهن ،قس ه ناڕوونهكانیان و
گڕوگاڵهكانیان ه ك ه سهرجهمیان وێنهی دهنگیین
دهبارهی ناجێگیریی ل ه جهستهیاندا .جهستهی
منداڵ دابهشبوو ه بهسهر پارچهگهلێكدا كه
پڕیهتی ل ه ئارهزووی سێكسی ،دهتوانین ئهو
شوێنانهیان تاڕادهیهكی زۆر بووروژێنین ،یان
ب ه پێچ هوانهوه ،ئهو شوێنان ه بێههست و بێباكن
ل ه حاڵهتی گۆڕانی ب�هرد هوام و وروژان ،یان
ل ه حاڵهتی لهناوچوون و كوژانهوهدان ،ب ه بێ

ئهوهی شوناسێكی جێگیر بوونی ههبێت.
"ش��ون��اس��ی جێگیر" ڕەن��گ��ه تهنیا
دروستكراوێك ،ههڵبهسرتاوێك بێت ،ڕهنگه
تهنیا وهمێك بێت .كام بنیادهم "شوناسی
جێگیری" ههیه؟ ههندێك ههنگاو ههن
كه بهرهو ئهم جێگیرییهمان دهبهن ،یهكێك
لهو ههنگاوانه كه دهروونشیكاری فهرهنسی
"ژاك الكان" دهریخستووه ،ئهو لێكجووتییه
ئاوێنهییهیه كه ئهو ن��اوی ن��اوه "قۆناغی
ئاوێنهكان" .لهم قۆناغهدا منداڵ دهتوانێت
وێنهی خۆی ل ه ئاوێنهكاندا ببینێتهوه وهك
ئهوهی وێنهی تایبهتی خۆیهتی .ئهمه یهكهم
هاوشوناسیی ه كه جهستهی هیوالیی بهشبهش
و پارچهپارچه پێیدادهڕوات .ئهمه شتێكی
توندوتیژ و دڵڕەقه و لهههمانكاتدا دڵخۆشكهر
و شادیبهخشیشه .ئهم لێكجووتییه له حاڵهتی
ههژموونی وێنهی دایكدا ڕوودهدات ،كه
نزیكرته له منداڵهوه و ڕێگهی پێدهدات له
ههمانكاتدا نزیك بێت و دووریش بێت.
من ڕوخسارێك دهبینم ،جۆرێك له
جیابوونهوهی یهكهم ڕوودهدات ،ئینجا
دهرككردن ب ه فۆرمی یهكهمی فۆرمهكانی
شوناس .ئهم شوناس ه ههر ناجێگیره ،چونكه
ههندێكات شوناسی خۆم دهناسمهو ه وهك
شوناسی تایبهت ب ه خ��ۆم ،ههندێجاریش
لهگهڵ شوناسی دایكمدا لێم تێكدهچن.
ئهم ناجێگیریی ه نهرگسییه ،ئهم گومان ه (؟)،
هێشتایش ههر دهمێنێتهو ه و وام لێدهكهن
ل ه خۆم بپرسم" :من كێم؟ ئایا ئهو ه منم یان
كهسێكی تره؟" تێكهڵبوونی وێنهی سوبیكت
و وێنهی دای��ك وهك یهكهم "ئهویرت" (كه
بهر منداڵ دهكهوێت) ههر دهمێنێتهو ه و
لهنێوناچێت.
ب��ۆئ�هوهی بتوانین ل�هم تێكهڵبوون و
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س هرلێشێوان ه و لهم جیانهكردنهوهی ه دهربچین،
ئ هوا چهشن ه كالسیكییهكهی پهرهسهندن بهرهو
ئهوهمان دهبات ،ك ه ئارهزوو بۆ دایك و كردهی
لهدهستچوونی( دایك) ك ه ئاكامی دهسهاڵتی
باوكانهیه ،لهنێو سێگۆشهی ئۆدیپیدا ،ڕووبهڕوو
ببنهوه .لهم دۆخ ه ئایدیاڵییهدا ،ئهم بابهته
ل ه دهرهنجامدا دهبێت ه مایهی جێگیربوونی
سوبێكت ،لێرهیشهو ه كهسهك ه دهتوانێت ئهو
ڕستان ه دهرببڕێت ،ك ه ب ه گوێرهی ڕێساكان
و ب ه گوێرهی یاساكان كاردهكهن ،ههروهها
دهتوانێت چیرۆكی خۆی بگێرێتهوه ،واته
دهتوانێت حوكمبدات .ئهم دۆخ ه جۆرێك
وهرگرتنی ڕەمزی دهنوێنێتهوه ،ك ه ههر له
پێشهو ه گرێدراوی ئهزموونی دهروونیی ه كه
ل ه پهیوهندییهكهیدا لهگهڵ ئهویرتدا ،دهیبات
بهرهو جێگیربوون.
* ی �هك��ێ��ك ل���هو وێ��ن��ان��هی ك��� ه بۆ
ڕوونكردنهوهی ئهم پهیوهندیی ه سیمیۆتیكییه
ب ه دایكهو ه بهكارتهێناوه ،وێنهی "وێاڵش"ە ،ئایا
دهتوانیت ئهم وێنهیهمان بۆ رشۆڤهبكهیت؟
 م��ن ب��اوهڕم��وای�� ه ك � ه ئ��هم ش��ێ��وازهسیمیۆتیكیی ه ف هرامۆشكراوهی ك ه ئاماژەت
پێدا ،بهو پێیهی ئاماژە ب ه قسهی بێ سهروبهر
و تێنهگهیشرتاوی منداڵ دهك��ات و منیش
بۆ ئ �هو ه بهكارمهێناوه ،تاوهكو پێناسهكه
ڕوونرتبێت ،شێوازێكی ه�هره درێژخایهنه
ل ه زهمهندا ،ك ه یادهوهریامن دهرب��ارهی ئهو
پهیوهندییهی ب ه جهستهی دایكهو ه گرێامن
دهدات�هوه ،دهپارێزێت ،یادهروهی دهربارهی
ههموو پشتبهستنهكامنان ب ه جهستهی دایكانه
و ناسهربهخۆییامن ل �هو جهستهیه ،لهم
حالهتهیشدا جۆرێك ل ه شههوهتی سوبێكتیڤ
پهیدادهبێت ك ه ئهستهم ه ل ه ئهزموونی دایك
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جیایبكهینهو ه  .ئێم ه گوزارشت ه دهنگی و
هێامییهكان لهم ئهزموونهدا دهچهپێنین و به
كاریگهری ئهو شتانهی دواتری وهریان دهگرین
دهیانشارینهوه ،ل ه ڕاستیدا ئهم ه یهكێك ه له
مهرج ه گرنگهكانی بهدیهاتنی سهربهخۆیی
سوبێكت.
سهرهڕای ئهوهیش ،ڕەنگ ه ڕێگهی جیاواز
بۆ كهپتكردنی ئهم ئهزموون ه ههبێت .ڕەنگه
جۆرێكی سهرهنجڕاكێشی كهپت ههبێت
ك ه دوای ئ�هوهی ڕوودهدات ،ئیدی لهسهر
مل باڵهخان ه دروستبكهین ،چونك ه لهو كاتهدا
بنچینهكان خاپووركراون ،مهبهستم ئهوهیه
سهركوتكراون و چ�هپ��ێ�نراون ،ی��ان ڕەنگه
ههوڵبدرێت بۆ گۆڕینی ئهم چاڵه ،ئهم دهفره
و بگوێزرێتهو ه بۆ شوێنێك ك ه ل ه دهرهوهی
پانتایی ڕەمزی بێت .ب ه دهربڕینێكی دیكه،
پرۆسهی خهساندنی ئۆدیپی دواتر دێت ،دوای
قۆناغی ئاوێنه( .وشهی "وێ�ڵاش" ()Chora
ل ه زمانی یۆنانیدا ب ه وات��ای دهف��ر دێت،
ئهوهیش ئاماژەی ه ب ه بیرۆكهكهی وینیكۆت
دهبارهی "سكپڕی" :دایك و منداڵ پهیوهسنت
ب ه بهندێكی ههمیشهییهوه ،ب ه جۆرێك كه
ههر یهكێكیان بهویرتیانهو ه بهوسرتاوهتهوه،
دهروازهیهكی دووالیهن ه ههی ه تێیدا منداڵ
پهیوهست ه دایكهوه ،بهاڵم دایكیش پهیوهسته
ب ه منداڵهوه) .لهم بابهتهدا دهتوانین توانای
خولقاندن و داهێنان ببینین ،تهنانهت
داهێنانی زانستی بهرهنجامی توانای ب هزاندنی
پێوهرهكان و بهرد هوامیدان ه بهم پرۆسهی ه ههتا
بهدهستهێنانی بهختهوهری و چێژ .ئهمانهیش
گوزارشتگهلێكن ك ه ئاماژە ب ه ئهزموونێكی
كۆنینهی دووره زهمهن دهكهن ،ك ه پهیوهسته
ب ه بابهتێكی دایكانهی پێشوهختهوه.
* الی تۆ واتاكانی خولقاندنی ئهدهبی
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چییه؟ ئایا ژن��ان ،ب ه ئهزموونی هێزهكی
(پۆتێنشییهڵ) و كردهیی (ئهكچواڵ) لهگهڵ
دیكایهتیدا ،نیشانهیهكی تایبهتییان ههیه ،كه
هی قۆناغی سیمیۆتیكی بێت؟
 ئ���هوهی ل��هم ئ �هزم��وون � ه وێالشییهسیمیۆتیكییهی زماندا ڕوون و ئاشكرایه
ئهوهی ه ك ه شیعر بهرههمدێنێت .دهكرێت ئهم
قۆناغ ه ب ه سهرچاوهی ههوڵی ستایلیستیكی
و سهرچاوهی ڕاستكردنهوهی نهزمی ئاسایی
و ئاستنزم ،ههروهها نهزمی لۆژیكی دابنێین،
لهڕێگهی كردهكانی شێواندن و بهالڕێدابردنه
زمانییهكانهو ه وهك��و خ��وازه و تیلنیشان و
هێنانهناوهوهی ڕەگهزی میوزیكی.
ب �هاڵم دهره���هق ب ه ژن��ان ،مهسهلهكه
ئاڵۆزتره .لهالیهكهو ه ژمارهیهكی زۆری ژنان –
جا بونیادی حاڵهت ه تایبهتییهكانیان ههرچییهك
بێت -ڕووبهڕووی حاڵهتهكانی بهزین (احباط) و
هیسرتیا ،یان حاڵهتهكانی داڵغهلێدان دهبنهوه.
ئ هوان گلهیی لهو ه دهك�هن ،ك ه ئهزموونیان
لهگهڵ زماندا وایانلێدهكات وا ههست بكهن،
ك ه زم��ان الوهكییه ،س��اردوس��ڕە ،نامۆی ه به
ژیانیان ،نامۆی ه ب ه ههستهكانیان ،نامۆی ه به
ئازارهكانیان و ئارهزووهكانیان ،وهك بڵێی
زمان جهستهیهكی بێگیان ه و بێگانهی ه پێیان.
كاتێكیش كاریگهریی ئهم ه كهم دهكهنهوه ،ئهوا
عادهتهن ئهو ههستهیان ال دروستدهبێت كه
زمان ،وهك ڕاهێنانی لۆژیكی ،بۆ ئ هوان جێگای
پرسیاره .دهكرێت ئهم گلهیی ه ب ه دوو جۆر
تهفسیربكرێت :ڕەنگ ه ئهو ه رهتبكهنهو ه كه
خۆیان بدهن ه دهست پرۆسهی پهیوهندیگیری،
ك ه پێویستی ب ه قوربانیی ه ل ه ههموو الیهنه
ب�هش��دارهك��ان�هوه ،ه �هم ل�هالی�هن پ��ی��اوان و
ههم لهالیهن ژنانیشهوه ،ئهم رهتكردنهوهیه
لهالیهن شێوازێكی دیاریكراوی ڕۆمانسیی

بزووتنهو ه فێمێنیستییهكانهو ه وهك كردهیهكی
شۆڕشگێڕان ه وهسفكراوه ،بهاڵم ئهم تهفسیره بۆ
ههموو دۆخهكان دروستنییه ،چونك ه دهشێت
ئهم ڕهتكردنهوهی ه ههوڵێك بێت بۆ ههڵهاتن
ل ه كۆمهڵگ ه و پهیوهندیگیری ،ئینجا پهنابردنه
بهر جۆرێك ل ه ئهزموونی روحی ،ك ه رهنگ ه ببێته
مایهی بهسهرخۆدا داخران و (ناوهكیبوونهوه)
و جۆرێك ل ه نهرگسییهت .من پهیوهندیگیریی
لۆژیكی ڕەتدهكهمهوه ،پهیوهندیگیرییهك ك ه به
من نامۆی ه  ،ئینجا دواتر دهكشێمهو ه بۆ ئهزموونه
كۆنین ه ف هرامۆشكراوهكهم ،ك ه تێیدا خوازیاری
دڵخۆشییهكی سۆزدارییانهم لهنێو جهستهی
دایكانهدا .من ئهم ه ب ه جۆڕیك ل ه تهحهدی
شۆڕشگێڕان ه دادهنێم.
لهالیهكی دیكهیشهو ه پێموای ه دهبێت
حهقیقهتی بوونی جۆرێكی دیاریكراوی ئازار
ببینین ،ك ه ئهم گلهیی و سكااڵی ه دهریدهخات.
ئ �هم بابهت ه ل �هو ك��ات�هدا دهردهك��هوێ��ت كه
سهرنجی ئهو ه بدهین ل ه كۆدی كۆمهاڵیهتیدا،
ل ه پهیوهندیگیریی كۆمهاڵیهتیدا ،بنچینهی
ئهو شوناسانهی وا قۆناغی سیمیۆتیكی له
قۆناغهكانی زمان دروستیكردووه ،دهچهپێرنێت
و فڕێ دهدرێت ه بازنهی ئاڵۆسكان و شلهژانهوه،
حهقیقهتی گوێ لێ نهگرتنیشی و بایهخ پێنهدانی
بهشێوهیهكی تایبهت (ئهمهیش دهبێت ه مایهی
كوشتنی پهیوهندیی ه دایكان ه و ئهسڵییهكه،
ك ه ههموو سوبێكتێكی بكهر ب ه دایكهوه
دهبهستێتهوه) ،تووشی بهزینامن دهكات ،تووشی
ههستی نامۆییامن دهكات .چهندین پیاو و ژن
ههیه ،ك ه تووشی ئهم جۆره ئهزموون ه بوون.
من وهك دهروونشیكارێك ك ه دهیهوێت بهگژ
ئهم بهزین و داڕووخانهدا بچێتهوه ،ل ه كاری
خۆمدا ب ه دوای دوو شتدا دهگهڕێم ،لهالیهكهوه
ئهگهڕێم بهدوای بهتاڵبوون ه ل ه هێزی كینه ،كه

ناتوانێت گوزارشت ل ه خۆی بكات ،ناتوانێت
خۆی دهرببڕێت (ب ه زۆری بهزین (إحباط)
ئاكامی كینهیهكه ،ك ه هێشتا خاڵی نهكراوهتهوه).
ل ه ههمانكاتیشدا بهدوای ئهو گۆڕانكارییه
زم��ان��ی��ی��ان�هدا دهگ���هڕێ���م ،ك � ه تایبهتن به
پهیوهندیگیریی ف هرامۆشكراو لهگهڵ جهستهی
دایكانهدا ،ك ه ب ه جۆرێك ل ه جۆرهكان ل ه بیر
كراوه .تۆ لێم دهپرسیت ئهم جۆره دهست هواژانه
ل ه كوێو ه دێنین؟ ئێم ه ئهم دهست هواژان ه ل ه واتای
ئهو قسانهو ه ناهێنین ،ك ه نهخۆشهكان دهیڵێن،
چونك ه عادهتهن واتای قسهكانیان ئاسایی نییه
و شێوازێكی باو نیی ه و هیچ پهیوهندییهكی
ڕاستهقینهی ئهوتۆیان ب ه بابهتهكهو ه نییه .ئێمه
دهتوانین ئهم دهست هواژان ه ل ه پل ه و ئاستی
دهنگ ،ل ه خێرایی قسهكردنهوه ،یان ل ه نزمی
دهنگ و وهڕزیی ل ه دهنگدا ،یان ل ه ههندێك
ڕەگهزی میوزیكییهو ه ل ه بهكارهێنانی زمانیدا،
وهربگرین ،ههروهها دهتوانین ل ه ههندێك
جۆری سازان و پێكهو ه گونجاندنهو ه بهدهستیان
بهێنین ،ئهمهیش وات��ای ئهوهی ه ك ه مرۆڤ،
ههروهك "ئهلیس ل ه واڵتی سهیوسهمهرهكاندا"،
گوزارشتهكانی پارچهپارچ ه بكات و بهدوای "وشه
ههڵكۆڵراوهكان"دا بگهڕێت  ،ئا ئهمهیش واتای
ڕاستهقینهی ئارهزوو ه بیامرهكهیه ،لهو جێیهدا كه
ئهم پهیوهندیی ه ف هرامۆشكراو ه لهگهڵ دایكدا،
ب ه دوای پهناگهیهكدا دهگهڕێت .ئهم مهسهلهیه
زهروورییه ،بۆئهوهی بتوانین س هرلهنوێ ئهم
نهخۆشخان ه ئاماد ه بكهینهو ه و بۆ ههموو
تاكهكهسێك ،ب ه تایبهتییش بۆ ژن��ان ،خاڵی
دهستپێك دروستبكهین.
* ئایا دهكرێت ژنان زمان و نوسینی تایبهت
بهخۆیان ههبێت؟
 لهبارهی ئهم خاڵهو ه دڵنیا نیم ،چونكهئ��هوهی ك ه وهك "نووسینی ژنانه" جهختی

بۆئهوهی بتوانین
لهم تێكهڵبوون و
سهرلێشێوان ه و
جیانهكردنهوهی ه
دهربچین،
ئهوا چهشن ه
كالسیكییهكهی
پهرهسهندن بهرهو
ئهوهمان دهبات ،ك ه
ئارهزوو بۆ دایك و
كردهی لهدهستچوونی
دایك ك ه ئاكامی
دهسهاڵتی باوكانهیه
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لهسهر دهكرێتهوه ،بهشێوهیهكی
س���هرهك���ی ل��� ه ڕێ��گ��هی
ههڵبژاردنی بابهتهكانییهوه
خۆی ل ه "نوسینی پیاوانه"
جیادهكاتهوه .بۆ منوون ه دهتوانین
دهرب����ارهی ب��ای �هخ��دان ب � ه م��ن��داڵ و
دایكایهتی ب ه جۆرێك بدوێین ،ك ه پیاوان
نهتوانین بهو جۆره قس ه ل ه بارهیهو ه بكهن،
چونك ه ههردوو الیهنهك ه ههمان ئهزموونی
مێژوویی و كۆمهاڵیهتی و خێزانییان نییه.
دهربارهی ستایلیش – ئهو دینامیكییهته
كردهییانهی زمان ،ئهو گ هڕانهوهی ه بۆ قۆناغی
سیمیۆتیكی ،گوزارشتكردن ل ه پهیوهندیی
ف هرامۆشكراو ب ه دایكهو ه ل ه زماندا ،ئا ئهمانه
مۆنۆپۆلی ژنان نین .كتێبهكانی پیاوانێكی وهكو
جهیمس جوێس و ستیڤان ماالرمێ و ئهنتوان
ئارتۆ ،بهڵگهی ئهم ڕاستییهن .ئهم مهسهلهیه
پهیوهست ه ب ه ههڵبژاردنی بابهتهكانهوه ،بهاڵم
دهكرێت ئێم ه ل ه داهێنانی ئێستاتیكیدا
240
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mayakovskiy
چهندین شوێن و پێگ ه داگیربكهین .ههر
داهێنهرێك ب ه ناچاریی ل ه ڕێگهی لێكجووتی
لهگهڵ بواری دایكانهدا دهجووڵێت ،ئهمهیش
ئ�هو هۆكارهی ه ك ه وا دهك��ات ،س هرلهنوێ
لهدایكبوونهوهی دینامیكییهتی سیمیۆتیكی ،له
ههموو كردهیهكی خولقاندندا ،شتێكی گرنگ
بێت.
پرسیارهك ه ئهوهیه :ئایا پیاوان و ژنان
ب ه ههمان شێواز و ب ه یهك ڕێگ ه لهگهڵ ئهو
دایك ه كۆنین ه ف هرامۆشكراوهی ناوهوهیاندا،
لێكجووت و هاوشوناس دهبن؟ ل ه ڕاستیدا
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ل ه ڕووی فۆڕماڵهو ه هیچ
جیاوازییهكی ئهوتۆ
نابینم ،بهاڵم ل ه الیهنی
دهروونییهو ه پێموایه
مهسهلهك ه بۆ ژنان
سهخترته ،چونكه
ژن ڕووب�����هڕووی
شتێك دهبێتهوه ،ك ه ناتوانێت خۆیی
لێ جیابكاتهوه ،ئهو شتێكی هاوشیوهی خۆی
دهبینێت .ئێم ه لهم دۆخهدا دوو ژنین ،بهاڵم
الی پیاوان دایك ههر وهك ئهویرت مامهڵهی
لهگهڵدا دهكرێت .ل ه دۆخی پیاواندا لێكجووتی
و هاوشوناسی ل�هگ�هڵ دای��ك��دا چێژێكی
قهدهغهكراوی الد هرانهیه ،بهاڵم ل ه دۆخی
ژناندا پرۆسهك ه ههندێك مهترسیی پهشێوی
لهخۆدهگرێت .ڕەنگ ه مهسهلهك ه بگاته
شوێنێت ك ه خۆم لهدهستبدهم ،شوناسهكهم
بدۆڕێنم.
ڕەنگ ه ئهم دۆخ ه ڕاڤهی ئهوهمان بۆ بكات،

ك ه بۆچی بۆ ژنان ئهستهم ه لهم دۆزهخه ،لهم
كهوتنه ،ڕزگار بنب ،ئۆرفیۆس توانی كاری خۆی
جێبهجێبكات ،بهاڵم یۆریدا نهیتوانی.
* داخۆ ئهم ه ڕاڤهی ئهوهیش دهكات ،ك ه
بهشێكی زۆری كاری تۆ ل ه ئهدهبدا لهسهر ئهو
كتێب ه چڕ بۆتهو ه وا باست كرد؟
 حاڵی حازر من كار لهسهر "مالیخولیا"دهك�هم ،دهقهكانی مارگرێت دوراس وهك
منوونهی نووسینی مۆدێرن ،ك ه واتای ئازار
بهدهستهو ه دهدهن ،بهكاردههێنم .مارگرێت
دوراس ل ه دهقهكانیدا تێامی ئ��ازار دهكاته
تێامیهكی ب���هردهوام .ئهو زیاتر گرنگی به
وهسفكردنی تێامی ئ��ازار دهدات ،نهك به
لێكۆڵینهوهی ستایلیستیكی و زمانهوانی.
ل ه ههر كوێدا تازهبوونهوهی ستایلیستیكی
ههبێت ،ئ�هوا ف��ۆڕم داخ��وراو و شكست ه و
نوقسان دهبێت .ڕست ه ناتهواوهكانی دوراس،
لهو گهم ه ئاگرینانهی ك ه ل ه بهرههمهكانی
جوێسدا ل ه چێژی دهنگی و تۆنهكاندا
ههستی پێدهكهین ،زیاتر كار بۆ وهرگێڕان
(تهرجهمهكردن)ی ئازارهكان دهكات ،بهاڵم
ل ه كارهكانی دۆراسدا گوزارشتكردن ل ه ئازار
خۆیشی ئازاربهخشه.
* بهشی ه �هر ه زۆری دوا بهرههمت
تهرخان ه بۆ لێكۆڵینهو ه ل ه پهیوهندی نێوان
مالیخولیا و بهزین (أحباط) و داهێنان .چۆن
بوو ئهم گۆشهی لێكۆڵینهوهی ه هات ه نێو
كارهكهتهوه؟
 ئهم ه لهو سهرنج ه دهروونشیكارییهوهدهستیپێكرد ،ك ه ههر ب ه ڕاستی بهزین نهخۆشی
سهردهمهكهمانه .خهڵكانی زیاتر و زیاتر
ههن ك ه داد ل ه دهست بهزین و داڕووخانی

كهسایهتی دهكهن ،ئێم ه ل ه دهروونشیكاریدا
تێبینیی ئ �هو ه دهكهین ،ك ه زۆرینهی ئهو
كهسانهی ك ه وهك تووشبوو ب ه هیسرتیا و
خهڵهفان و شتی لهم بابهت ه دێن بۆالمان،
نیشانهكانی بهزینیان ههیه ،ك ه بۆیان بۆته
حاڵهت ه نهخۆشییهكان .ئهم ه زۆر گرنگه ،چونكه
كێشهك ه دهكهوێت ه ئهو پنتهوه ،ك ه كهوتۆته
نێوان لێكۆڵینهوهی بایۆلۆژی و لێكۆڵینهوهی
دهروونییهوه.
بهر ل ه سااڵنێك دهروونشیكاری خۆی له
ب هرامبهر زمانناسیدا بینییهوه .ل ه ئێستایشدا
تهحهدایهكی نوێ ههیه ،ئهویش بایۆلۆژیای
دهمارناسییه .زۆر دهرمان ههن ك ه كێشهی
بهزین چارهسهردهكهن ،ئهم دهرمانان ه توانا و
كاریگهریی تایبهتیان ههی ه ل ه چارهسهركردنی
نیشانهكاندا ،بهاڵم من وهك دهروونشیكارێك
پێموانیی ه ب ه بهكارهێنانی حهب و دهرمان
ئ���ازاری دهروون���ی كهمبكرێتهوهو بهزین
چارهسهربكرێت ،چونك ه هێشتایش ئهسڵی
كێشهك ه ههر دهمێنێتهوه.
ب �هاڵم دهره���هق ب ه ك��ردهی داهێنانی
ئهدهبی و ئێستاتیكی (ك ه ئهم ه بۆ من گرنگه)،
دهڵێم كاری داهێن هران ه ل ه ڕێگهی ئهزموونی
ههستكردن ب ه بهزینهو ه دهستپێدهكات و ههر
بهنێو ئهمهیشدا تێدهپهڕێت ،چونك ه ب ه بێ
ئهم ئهزموون ه ناتوانین دهربارهی جێگیربوونی
واتا یان ئاساییبوونی گوزارشت ،پرس و باس
دامبهزرێنین .دهبێت ج��اروب��ار نوسهر به
دۆخی لهدهستچووندا بڕوات –لهدهستچوونی
پهیوهندییهكان ،لهدهستچوونی واتا -بۆئهوهی
بتوانێت بنووسێت.
وێڕای ئهوه ،شتێك ل ه پارادۆكسی لێكدژانه
ل ه كاری ئهو نووسهرهدا ههی ه ك ه ب ه سهخترتین
و كاریگهرترین ئهزموونی بهزیندا دهڕوات،

بهاڵم ل ه ههمانكاتدا توانای ئهوهی ههی ه لهم
ئهزموون ه دهربازببێت .بۆ منوون ه نووسهر
دهتوانێت باسی بهزینی خۆیامن بۆ بكات ،له
ڕاستیدا ئهمهیش سهركهوتن ه بهسهر بهزیندا.
دهقهكانی مارگرێت دوراس تاوتوێی ئازارهكان،
ئهزموونی غهمگینی ،مهرگ ،خۆكوژی دهكهن،
دهقهكانی دۆستۆیڤسكیش ب ه ههمان شێوه،
بهاڵم دهقهكانی جیرار دو نێرڤال  ،وێرای ههموو
ئاماژهكانی بۆ كهلهپوری كولتووری ،ئهوهمان
پیشاندهدهن ك ه تا چ ڕادهی�هك غهمگینی و
ئازارهكان دهكرێت ل ه تێام ئهدهبییهكاندا
بهرجهست ه بنب.
بهاڵم تهنانهت كاتێكیش ك ه مهسهلهكه
پ �هی��وهس��ت � ه ب�� ه ن��ووس��ی��ن��ی ش��ادی��گ��ێ��ڕ و
گهشبینانهیشهوه ،ئ�� هوا ل ه س �هرب��وردهی
ن��وس �هرهو ه د هزان��ی��ن ،ك ه ئهم ه ههمیشه
گریامنهی ئهو ه دهكات جۆرێك ل ه بهكارهێنانی
دژب � هران � ه بوونی ههیه :ئهم ه ڕوخساری
درهوشاو ه دهنوێنێتهو ه ل ه خۆری مالیخولیادا.
ل �هو رێ��گ�هی�هو ه دهت��وان��ی��ن ل� ه نهخۆشیی
بهزین ڕزگارببین ك ه ناوهرۆك ه نهرێنییهكانی
ههڵبگهڕێنینهوه ،ئهوهیش ل ه ڕێگهی گۆڕینی
ئهم ناوهرۆكانهو ه ب ه رێگهیهكی پۆزهتیڤ.
ئهم ه ل ه پێكهنینی ئهو لیبۆك ه دهچێت كه
غهمێكی قووڵ دهردهبڕێت .لهم ڕوانگهیهوه
بواری خهیاڵكراو دهپشكنم ،وهك شتێك ك ه به
زهرورهت رسوشتێكی پهیوهست ب ه مالیخولیای
ههیه ،ههروهها ل ه ههمانكاتدا وهك ملمالنێیش
لهگهڵ ئهم مالیخولیایهدا لێیدهكۆڵمهوه.
بوونهوهره خهیاڵییهكان چارهسهرێكی
كاریگهری بهزینن ،ئهگهر بتوانین ئهم ه بكهین،
ئ� هوا دهتوانین ئهم ب��وون�هوهره خهیاڵییانه
دابهێنین.
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ژولیا كریستیڤا
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Julia Kristeva
ئهگهر رسوشتی فۆتۆگرافیا و سینهما
به زۆری له ڕوانگهی فینۆمینۆلۆژییهوه
قسهیان لێكرابێت ،ئهوا ئهو میتۆدهی –
كه وهك زم��ان سهیری ئهم دوو كایهیه
دهك���ات -میتۆدێكی زۆر نوێیه .لهم
بارهیهوه ،دهتوانین سهرنج له جیاوازی
شێوازی بونیادی فۆتۆگرافیا و شێوازی
بونیادی سینهما بۆ بهدهستهێنان و گرتنی
واقیع بدهین .بهم جۆره بۆچوونی «رۆالن
بارت» دهربارهی زهمهنیبوونی فۆتۆگرافیا
كاتیگۆریایهكی نوێی «شوێن/كات»ە:
«[فۆتۆگرافیا] به دروستكردنی پانتاییهكی

ڕاستهوخۆ و زهمهنێكی پێشرت ،قاڵبی
خۆی وهردهگرێت»« ،پێكهوهبهستنێكی
نالۆژیكی «ئێره و «ئ��هوهی كه ب��ووه«
[یان ئهوهی كه ڕووی��داوه]» .فۆتۆگرافیا
واقیعێكی پێشرتمان دهخ��ات�ه ب��هردهم،
ت �هن��ان �هت كاتێكیش وام��ان��ل��ێ��دهك��ات
ههست بهوه بكهین له بابهتی فۆتۆكاندا
ئایدیالیزمێك ههیه ،ئهوا وهك وههمێكی
پهتی ههستی پێناكات :فۆتۆ دۆكیۆمێنتی
واقیعه و «ئێمه لهبهردهمیداین».
ب �ه پ��ێ��چ�هوان�هی ئ��هم��هوه ،سینهما
دهی �هوێ��ت سوبێكت بكهوێته نێو ئهو

شتهوه كه دهیبینێت .خۆی وهك كایهیهك
پیشاننادات ك�ه دهی �هوێ��ت واقیعێكی
ڕاب��ردوو بهێنێتهوه ،بهڵكو وهك خهیاڵێك
كه سوبێكت تێیدا دهژی .ههندێك نووسهر
ئهم مۆركهی سینهما ،كه وهك واقیعێكی
خهیاڵی بهر ئێمه دهكهوێت ،دهگێرنهوه بۆ
توانای سینهما له نواندنهوهی جوڵه و زمان
و گێڕانهوهدا و..هتد.
لهالیهكیرتیشهوه ،ههر له سهرهتاوه
دهره��ێ��ن �هرهك��ان خ��ۆی��ان ل �ه ڕهخ��ن�هی
فینۆمینۆلۆژیی ب �ه دوورگ���رت���ووه ،و
ل�ه گۆشهیهكی دی��ك �هوه بایهخیان به
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خهسڵهتهكانی سینهما داوه و ،پێشبڕكێی
ههڵگۆزینی یاساكانی سینهمایان كردووه.
لهوانه :ئایزنشتاین و ڤێرتۆڤ .بۆ منوونه
ئێمه له وان �ه سهرهتاییهكان دهرب��ارهی
فۆڕم و دهاللهت قهرزداری ئایزنشتاینین،
كه لهوێدا گرنگی مۆنتاژ دهسهملێنێت له
بهرههمهێنانی سینهماییدا ،پاشانیش له
ههموو بهرههمهێنانێكی «دهاللهتدار»دا.
سینهما به ڕێگایهكی «ئوبێكتیڤ» و

ئهم پیاوه بهوه نارساوه بایهخێكی زۆری
به هونهری ڕۆژه�هاڵت��ی داوه و زمانی
یابانیی زانیوه...
بهگوێرهی بۆچوونی ئهو ،دهبێت فیلم
دهقێكی هێرۆگلیفیی بێت ،تێیدا ڕەگهزی
دوورهپهرێز واتایهكی له دهرهوهی پێكهاتهی
كۆنتێكستهكه نهبێت و بگره بهشداربێت
له پێكهێنانی سیاقهكهدا ،ههروهها له
پهیوهستیدا بێت لهگهڵ پێگهی خۆی له

كه تێیدا «واتا» پهیوهسته به نواندنهوهی
هێزی شێر له شۆڕشی بهلشهڤیدا.
بهم جۆره ،ههر له سهرهتاكانییهوه
سینهما ،وهك زمانێك لهخۆی تێگهیشتووه
كه بهدوای پێكهاتهی تایبهت به خۆیدا
دهگ��هڕێ��ت ،پ��اش��ان دهك��رێ��ت بڵێین،
ئهم گهڕانه ب �هدوای ڕێساكانی گوتنی
فیلمكارانهدا ،به تایبهت لهو كاتهدا
زۆر زهق و بهبایهخ ب��وو كه سینهما

رسوشتی و بهردهوام واقیعێكی دیاریكراو
ناگوازێتهوه ،بهڵكو بڕگهكان بهش بهش
دهكات و ئاستهكان لێكجودادهكاتهوه،
ئینجا ل �ه ڕێ��گ �هی مۆنتاژێكی نوێوه
سهرلهنوێ پێكیان دههێنێتهوه .سینهما
دووباره شتهكان بهرههمناهێنێتهوه ،بهڵكو
دایاندهڕێژێتهوه و ڕێكیان دهخاتهوه و
ئاراستهیان دهكات .ئهم ڕەگهزانه مانای
خۆیان تهنیا له بونیادێكی نوێدا وهردهگرن
كه له ڕێگهی مۆنتاژەوه دروستدهكرێت.
ئهم بنهمای پێكهێنانهوهیه ،یان باشرت
بڵێین ئ �هم بنهمایهی لێكبهستنهوهی
ڕهگهزه لێكجیاكان ،جا چ لێكچووبن یان
لێكدژ ،دهاللهتێك دروستدهكات كه لهو
ڕهگهزانه خۆیاندا نییه و ئهمهیش ئهو
بنهمایهیه كه ئایزنشتاین له نووسینی
هێرۆگلیفیدا دۆزیویهتییهوه .ههڵبهت

بونیادهكهدا .لهم بوارهدا با باس لهو وێن ه
جیاوازانهی سێ پهیكهری شێرهكه بكهین
له فیلمی «كهشتی جهنگیی پۆمتكین»دا.
ئهم وێنانه به پێی ئاسته سهربهخۆ و یهك
لهدوای یهكه ڕیزكراوهكان ،لێكجیان ،ئهم
وێنانه گوتراوێكی فیلمكارییانه دهنوێننهوه

قسهی تێدا نهبوو ،واته هێشتا سینهمای
بێدهنگ بوو :لهو كاتهدا سینهما ،كه
بێدهنگ بوو ،بهدوای زمانێكدا دهگهڕا،
كه بونیادێكی ج��ی��اوازی له بونیادی
قسهكردن ههبێت.
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ئاراستهیهكی تر ههیه دژی مۆنتاژە،
خواستی بهالی گێڕانهوهیهكی سینهماییدایه
كه بهشبهشكردن و پێكهێنانهوهی ئاستهكانی
تێدا نهبێت ،ههر ئاستێك تێیدا بڕگهیهك بێت،
جوڵهی ئازادی كامێرا بێت ،وهك بڵێی فیلم
دهستبهرداری دهرخستنی پێكهاته زمانییهكهی
خ��ۆی دهب��ێ��ت (گ��واس��ت��ن�هوه ل �ه پێشهوه،
گواستنهوه له پشتهوه ،پانۆرامای ئاسۆیی،
پانۆرامای شاقوڵی و..هتد) ،بۆئهوهی به ههر

تێدهپهڕێنێت ،بۆئهوهی زهمهن و جوڵه له
گێرانهوهدا ئاوێزانی یهكرتبكات.
وێنه [ی��ان وێ��ن�هی ف��ۆت��ۆگ�راف��ی] گهر
دوورهپ��هرێ��ز و و تاكوتهنیا بێت دهبێته
گوتراوێك ،كاتێكیش لهگهڵ وێنهیرت ،یان لهپاڵ
كۆمهڵه وێنهیهكی دیكهدا دانرابێت دهبێته
گێڕانهوه .لێرهدا دهتوانین كایهیهكی نوێی
لێكۆڵینهوه دیاریبكهین :پهیوهندیی نێوان
زمانی سینهمایی و رشیته نیگاركراوهكان

زمانێك ههبووه ،بێته گۆ و بدوێت .ئهمهیش
ئهو شتهیه كه الی ئهنتۆنینی و فیسكۆنتی
و كهسانێكیرتی وهك «ئارسۆن» و «ژان لوك
گۆدار» ،دهیبنینهوه .ڕەنگه ئهم دوو شێوازهی
باسامن كرد وهكو یهك جێی پهسهند بن.
ئهم تێبینییه خێرایانه ئهوه دهردهخهن،
كه ناكرێت پێامنوابێت سینهما زمانێكی
قسهكردنه (لسان) كه تهنیا لهسهر ڕەگهز و
یهكه و یاساكانی خۆی دروستكراوه ،بهڵكو
بهر له ههر شتێك زمانه (لغة)  .پێشرت قسه
دهربارهی جیاوازی نێوان ئهو بۆچوونهی كه
سینهما دهكاته زمانی قسهكردن (لسان) بۆ
گواستنهوهی قسه و ئ�هوهی دهیكاته زمان
[وهك خاوهنی بونیاد] ،كراوه .له ئێستایشدا
زۆر توێژینهوه ههیه كه تهرخانكراوه بۆ
ڕێسا ناوهكییهكانی زمانی سینهمایی .بگره
ههندێك توێژینهوه ههن كه چوارچێوهی
فیلم له مانا بهرتهسكهكهیدا تێدهپهڕێنن و،
گرنگی به زمانی رشیته نیگاركراوهكان [یان
وێنهی جواڵو] دهدهن .ئهم بهدوایهكداهاتنهی
نیگارهكان ،كه بێگومان السایی ڕیزبهندیی
وێنه سینهماییهكان دهك��ات �هوه ،جێگیریی
وێنهی فۆتۆگرافی و بێجوڵهیی نیگارهكان

لهالیهك و ،دهقی زارهكی (قسهی كردهیی)،
كه هاوشێوهی ئهم زمانهیه و وهریدهگێڕێت
و گهرهنتۆریهتی ،لهالیهكیرت.
واپێدهچێت لێرهدا مهسهلهكه پهیوهست
نهبێت به بهكارهێنانی زارهكییانهی زاراوهی
«زم�����ان»ەوه .مهسهلهكه پهیوهسته به
بهكارهێنانێكی پێوانهكارییهوه :لهبهرئهوهی
سینهما سیستهمێكی جیاوازییهكانه كه
گوتارێك دهنوێنێتهوه دهتوانین ناوی زمانی
لێ بنێین .كێشهكه دهگهڕێتهوه بۆ زانینی
ئهوهی كه دوای ئهو توێژینهوه دهروونییانهی
دهربارهی دیاردهی سینهمایی ئهنجامدراون،
ئیدی ڕەنگه بۆچوونی زارهكییانهی زمان
قابیلی ئهوه بێت وهك ئامرازێك بهكاربهێرنێت
له شیكاریی فیلمدا ،ئهوهیش له ئاسۆی
دامهزراندنی سیمیۆلۆژی (نیشانهناسی)یهوه
بۆ سینهما.
كریستیان میتز له كتێبهكهیدا «دهربارهی
دهالل �هت��ی سینهمایی« ( )1968سهرنجی
ئهوه دهدات شتێك بوونی نییه كه بكرێت
ب�ه ئاستی ف��ۆن��ۆل��ۆژی زم��ان [دهنگناسیی
زمان] له سیستهمی سینهماییدا ،ب�هراوردی
بكهین ،سینهما یهكێتییهكی وهك فۆنیمی

ههر ل ه
سهرهتاكانییهوه
سینهما ،وهك زمانێك
لهخۆی تێگهیشتووه
ك ه بهدوای پێكهاتهی
تایبهت ب ه خۆیدا
دهگهڕێت ،پاشان
دهكرێت بڵێین،
ئهم گهڕانه بهدوای
ڕێساكانی گوتنی
فیلمكارانهدا ،ب ه
تایبهت لهو كاتهدا
زۆر زهق و بهبایهخ
بوو ك ه سینهما
قسهی تێدا نهبوو
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[دهنگی] نییه ،بهاڵم ههروهها یهكێتییهكی
«وشه«یش نییه .زۆربهیجار وێنه به وشه
و ،بڕگه به ڕسته حسێب دهكرێن ،بهاڵم
وێنه الی میتز یهكسانه به ڕسته ،یان
كۆمهڵه ڕستهیهك ،بڕگهیش وهك بهشێكی
پێكهاتهی گوتار مامهڵهی لهگهڵ دهكرێت.
به ههرحاڵ «وێنه ههمیشه قسهیه ،نهك
یهكه و یهكێتیی زارهك��ی»  .به گوێرهی
ئهمه ،ئهگهر سینهما خاوهنی پێكهاتهیهكی

یهكهكان دهشێت ،له ڕێگهی زنجیرهیهكی
فیلمهوه كه ههمیشه دیاریكراو نییه ،له
شوێنێكی دیاریكراودا دهركهون.
دهشێت وێنای ئهو میتۆده بكهین ،كه
دهكرێت بههۆیهوه ئهم نیشانهناسییهی
تایبهت بهسینهما وهك توێژینهوهی
پێكهاتهكهی و ل��ۆژی��ك��ی سیستهمی
یهكهكانی ،بخهینه ڕوو .منوونهی ئهم لۆژیكه
پێكهاتهی ئاڵوگۆڕكارییه :وێنهی پهیكهری

نزمی منوونهی وێنهگیراو دهبێته یهكهیهكی
نیشانهناسییانه؟ چۆن له كۆمهڵه یهكهیهكی
خۆ-تهبا و خ��اوهن یهكێتیدا ،دهكرێت
پێكهاتهكان لێبرتازێرنێن :وێنه ،دهنگ،
قسه ..،هتد؟ بهڵگهنهویسته كه گۆڕینی
بنهما زمانهوانییهكان بۆ شیكاریی سینهمایی
تهنیا بهو جۆره ئاكام و ئهنجامێكی دهبێت
كه دووب���اره لهگهڵ سیستهمی تایبهت
به فیلمدا لێكبدرێنهوهو بگونجێرنێن و

ت��ای��ب �هت ب �هخ��ۆی ب��ێ��ت ،ئ���هوا لهسهر
بنچینهیهكی پێكهاتهیی نا-مۆرفۆلۆژیی
دامهزراوه.
نیشانهناسیی سینهما ی��ان وهك
نیشانهناسیی ئ��ام��اژەن��اردن دی��اری��ی
دهك��رێ��ت ی���ان وهك نیشانهناسیی
دهرخ��س�تن .ل �ه حاڵهتی دووهم��ی��ان��دا
له باكگراوند ،چێوهبهندیی ،جوڵهی
ئامێرهكان ،كاریگهرییهكانی ڕۆشنایی
و..ه��ت��د دهك��ۆڵ��ی��ن�هوه ،ب��هاڵم حاڵهتی
ی�هك�هم��ی��ان پ�هی��وهس��ت�ه ب �ه ل��ێ��ك�ترازان
(ت��ف��ك��ی��ك)ی دهالل��هت��ه ج��ی��اوازهك��ان،
كهش و ههوا و شتی لهم بابهتهوه ،كه
بهشه دهرخ��هرهك��هی دروستیدهكات.
لهالیهكرتیشهوه نیشانهناسیی سینهما
پێكهێنهر
نیشانهناسییهكی
وهك
دادهمهزرێت «توێژینهوه له ڕێكخستنی
ڕهگ���هزهك���ان ل �هن��ێ��و ك��ۆم�هڵ�هی�هك��ی
بهیهكداچوو و پێكهوهسازاودا» ،نهك وهك
نیشانهناسییهكی ئاڵوگۆڕكاری :لیستی

م��ی�سری ،وێ��ن �هی كورهئاگرێكی ب��هرز،
دیسان وێنهی پهیكهری میرسی ،وێنهی
كورهئاگرێكی بهرز..هتد .بهریهككهوتنی
دووب���ارهی ئهم وێنه بیرناوانه له گۆشه
جیاوازهكان و له الیهنه جیاوازهكانهوه،
دهتوانێت له زمانی نیشانهناسییدا تهواوی
حیكایهتهكه دروستبكات ،كه ئ�هدهب
ناچار دهبێت بۆ رشۆڤهكردنی هۆكاری
پهیوهندیی و لێكبهستنهوهیان [كه بۆچی
پێكهوه نیشاندهدرێن] ،بیخاته نێوان دوو
پێكهاتهی بهرامبهر یهكرتهوه (پهیكهر،
كوره) .لهم جۆره حیكایهتهدا پێكهاتهیهكی
ئاڵوگۆڕكاریی «خۆویستانهی» چیرۆكێك
ههیه كه چیرۆكی شارستانێتی دهری��ای
سپیی ناوهڕاسته.
وهك بینیامن ،كاتێك بابهتهكه
پ �هی��وهس��ت �ه ب��ه دروس��ت��ك��ردن��ی ت���هرزه
دهاللهتكارییهكی تایبهت به سینهماوه،
فۆڕمهكان له شیكاریی دابهشكردنی فیلمدا
ئاڵۆز و بهیهكداچوون :چۆن یهكهیهكی

تهبابكرێنهوه .بابهتهكه پهیوهسته ب ه
بهكارهێنانی چهمكه زمانناسییهكانهوه
نهك به میتۆده زمانناسیهكانهوه[ ،واته به
بهكارهێنانی چهمكی وهك :]:جیاكردنهوهی
دال/م�هدل��ول ،بڕگهكردن ،لێكبهستنهوه،
گونجاندن و..هتد .بایهخی توێژینهوهی
نیشانهناسی لهم بواره و بوارهكانی تریشدا،
لهوهدایه كه كهشفی یاساكانی ڕیزبهندیی
سیستهمه دهاللهتكارهكان و ئاماژەكان
دهكات ،ئهمهیش ئهو شتهیه كه له زمانی
گوتندا دهرن��اك �هوێ��ت .به ڕەچاوكردنی
ئ�هم یاسایانه ،دهتوانین پێداچوونهوه
به زماندا قبووڵبكهین ،بۆ كهشفكردنی
ئهو ناوچه دهاللهتدارانهی كه له دۆخی
ئێستای زمانناسیدا زهوتكراو و چهپێرناون:
بابهتهكه پهیوهسته به [كهشفكردنی] ئهو
پنته داپۆرشاو و زهوتكراوهنهوه ،كه هونهر
دهتوانێت بچێته نێوییانهوه و كۆنرتۆڵیان
بكات ،تاوهكو دهری��ان بخات و تێیاندا
باڵوببێتهوه..
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نا-واتا
شۆڕش

گفتوگۆ لهگهڵ
ژولیا كریستیڤا

سازدانی :ئهنۆ سپێرز
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 ل �ه م��اوهی �هك��ی ژی��ان��ت��دا لهژێركاریگهری فیكری "ماوتسی تۆنگ"دا
بوویت ،بنهمایهك دهدرێته پاڵ ئهو ،كه
دهڵێت كاتێك مرۆڤ شۆڕش دهكات ،له
شۆڕشهكهیدا لهسهر ههقه .ئایا ناتوانین
بڵێین ،به جۆرێك له ج��ۆرهك��ان ،ئهوه
ههمان ئهو بنهمایهیه كه ژیانی تۆ و بگره
بهرههمهكانیشتی ئاراسته كردووه؟
 -ماوتسی تۆنگ زۆر شتی وتووه،

تایبهتیش كاتێك ب��اس له ئهزموونی
هاوسهرگیریی دهك��هم .ب �هالی منهوه
ئهزموونی مرۆیی ههر به كردهیی له
جهوههریدا واتای شۆڕشی ههڵگرتووه،
چ پ��هی��وهن��دی��دار ب��ێ��ت ب��ه ژی��ان��ی
سیاسییهوه ،یانیش به ژیانی تایبهتییهوه.
ڕاستییهكهی ئ �هوهی �ه نیگهرانیی
دهروونی ،جمكی نیگهرانیی سیاسییه .له
سایهی مێژووی مۆدێرندا توانیامن ئهوه

ههوڵمداوه فیكری ئهو به ههموو ئهو
ئاڵۆزییانهوه كه تێیدان ،بخوێنمهوه،
ب��ۆ ئهمهیش ن��اچ��ارب��ووم ب�ه ت��هواوی
ل �ه فیكری چینیدا ڕۆب��چ��م ،چوومه
كۆرسێكی فێربوونی زمانی چینی و
بهكارلۆریام تێدا بهدهستهێنا ،ههڵبهت
ئهمه ههرگیز دادی نهدام ،بهاڵم بهرهو
تهرزێكی جیاوازی فیكر ئاراستهیكردم.
ل �ه ئ �هزم��وون��ی چینیدا كۆمۆنیزمی
ناسیۆنالیستانهم بینییهوه ،كه دهیتوانی
سهرهتا و ڕێگهخۆشكهر بێت بۆ فۆڕمی
ن��وێ��ی ش���ۆڕش ،ب �ه تایبهتیش دژ به
دۆگامتیزمی ستالین .لهم ڕوانگهیهوه
دهبینین ههندێك گوزارشتی ماوتسی
تۆنگ ،ئهگهرچی ئێجگار ساكارن ،بهاڵم
ئهو جۆره حیكمهتهمان بۆ دهردهخات
كه له پێشینانهوه وهرگیراون ،ههندێك
ل��هو قسانهم ب��ی��رم��اوه ،ل��هوان��ه» :له
ههڵهیهكهوه بۆ ههڵهیهكی تر ،دهڕۆین
ههتا سهركهوتن« ،ههروهها »با تهنیا
پشت به هێزی خۆمان ببهستین« .ئهم
دوو گوزارشتهم زۆر بهكارهێناوه و
گهلێجار دووب���ارهم ك��ردوون�هت�هوه ،به

ببینین كه چۆن ڕێچكهكانی دهروونشیكاری
لهگهڵ ڕێچكهكانی تاكهكهسه ئازادهكاندا
ی�هك�تری دهب���ڕن .لهنێو ئ �هم تاكانهدا
كهسانێكی شۆڕشگێڕیان تێدایه كه مهیلی
كۆمۆنیزمییان ههیه .ئهوان دهچنه نێو
ئهزموونێكی دهروونشیكارییهوه به بێ
ئ�هوهی بههۆی الیهنگیریی سیاسییهوه
ڕەتیبكهنهوه ،یان بسڵمهمێنهوه .ئهم
ڕەفتاره وهكو ئهو جهنگه دڕندانه نییه كه
الیهنگرانی ستالین بۆسهر دهروونشیكاری
بهرپایان كرد .به گشتی ،كێن ئهوانهی
لهمڕۆدا له دهروونشیكاری دهترسن؟
بهشێكی زۆری����ان ڕژێ��م �ه دۆگامییه
فهندهمێنتالهكانن ،ه�هروهه��ا ههموو
 وایه .ئهم پرسیارهت وام لێدهكاتئهو كۆنزهرڤهتیڤانهی كه دهیانهوێت
پارێزگاریی له دهستكهوتهكانیان بكهن ،ئ �هو ڕێگایه دی��اری��ی بكهم كه بردمی
چونكه نایانهوێت هیچ بزانن یان هیچ ب���هرهو نوسینی ڕۆم���ان .ڕاستییهكهی
شتێك بگۆڕن .له بهرامبهردا ،دهبینین لهمهدا من قهرزاری دهروونشكیكاریی و
دهروونشیكاری ،له حهقیقهتهكهیدا و بهو دایكایهتیم .ههر لهو كاتهی له بولگاریا
جۆرهی كه من تێیدهگهم ،وێنهیهكی ههره منداڵ بووم و له دایهنگه بووم ،زمانی
تۆخی ئهم شۆڕشهیه كه باسمكردووه ،فهرهنسی فێربووم .كاتێكیش له فهرهنسا
به بێ شۆڕشیش دهبینه مردووی بهش -دهستمكرد به توێژینهوهی دهروونشیكاری
له ههموو ئهو شتانه نزیكبوومهوه كه
زیندوو خۆر.
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كتێبی "خاوهندارێتی" ،كه له خانهیفایار باڵوبۆتهوه ،ڕۆمانێكی پۆلیسییه و به
كهشفكردنی الشهی ژنێك دهستپێدهكات
كه له "سهنتا بهرباره" سهری خۆی له
لهشی جیاكردۆتهوه .ئهم بهڕەحمهتچووه
به گاڵتهوه وهها وهسفی سهری خۆی
ك��ردووه ،كه "ئهندامی سێكسییه" به
لهبهرچاوگرتنی ئهو »چێژە عهقڵییهی كه
پیشهكهی وهك وهرگێڕێك پێیدهدات و،
ئهو ئازاره زۆرهی كه هێڵنج پێیدهدات«،
كوڕهكهی به ناوی "جیری" به ههموو
ههستوسۆزییهوه لهژێر كاریگهری ئهو
دایكایهتییهدایه كه له ناخیدایه .لێرهدا
لێكۆڵینهوه ڕەمزییهكه دهستپێدهكات كه
دهریدهخات چۆن دهشێت ئازار به پاڵ
ههستكردن به مێینهیی و دایكایهتیهوه
ببنه مایهی مهرگ .ئایا وێنهی خۆت له
وێنهی ههموو پاڵهوانهكانی ئهم ڕۆمانه
خهیاڵییهدا ،ڕەنگی نهداوهتهوه؟ تاوێك
دهبیته قوربانی ،تاوێكیرتیش دهبیته
جهالد ،بگره له یهككاتدا ههم چاودێر و
ههمیش بكهری ڕووداوهكانیت.
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لهم زمانهدا جهوههری و باون .لێرهو ه
له چوارچێوهی وشهكان وهك چهمكهكان
دهرچ���ووم و چوومه نێو چوارچێوهی
وشهكانهوه وهك ههست و سۆزهكان.
كاتێك منداڵم بوو ئهمه له دهربڕینی زمان
وهك ههستهوهرهكان نزیكی كردمهوه.
فرۆید دهڵێت شیكاریی گرنگی به شته
بچووكهكان دهدات ،ی��ان گرنگی به
"كردنی نیكۆكهكان" دهدات .وشهگهلێكی
ناوبۆش كه هیچ واتایهكیان نییه ،بهاڵم
كاتێك گوێامن لێیان دهبێ واتای بڵندیان

لێبار دهكهین ،چونكه تێیاندا گوێامن ل ه
بهدبهختییهكان و ساتهكانی بهختهوهری
دهبێت .ئهمه ئهو ڕێگایهیه كه زمانی تێدا
دهژی .ئهمهیش بردمی ب�هرهو نوسینی
ڕۆمان.
ئ��هزم��وون��ی ن��ووس��ی��ن��ی ڕۆم��ان��ه
خهیاڵییهكان ههر به ڕاستی ئهو ههله به
نووسهر دهدهن ،كه له یهككاتدا له چهند
شوێنێكهوه و به چهند مهسهلهیهكهوه
خهریك بێت ،ئهمه ئهو شتهبوو كه بهسهر
مندا ه��ات كاتێك سهرقاڵی نووسینی

"پیرهمێرد و گورگهكان" ب��ووم ،لهوێدا
ههوڵمدا باسی مهرگی باوكم بگێڕمهوه كه
له یهكێك له نهخۆشخانهكانی بولگاریادا
كوژرا .لهوێدا وهك پیاوێكی ساده وێنام
كردووه ،كه وهك گورگهكان ڕادهپسكێ،
چونكه كهسانێك له دهوروب���هری خۆی
دهبینێت ،ك �ه سیفهتی مرۆڤانهیان
لهدهستداوه و ب��وون به ئ��اژەڵ ،ئینجا
ههوڵمداوه وهك گێڕەرهوهی چیرۆكهكه
خۆم بخهمه شوێنی ئهم پیاوهوه و ژیانی
ئهو بژیم ،ئهوه ببینم كه ڕوانگهی ئهو
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بینیوویهتی ،دواجار له زاتی خۆم دهبچم.
له ڕۆمانی "خاوهندارێتی"یشدا من ئهو
كچه رۆژنامهنووسهم كه لێكۆڵینهوهكانی
پۆلیس بهدوایهوهن بۆ ئهوهی بگهنه دڵی
ئهم خامنه .من لهوێیشدا له یهككاتدا له
كهسێك زیاترم ،یهكهمجار وهك گلۆریای
وهرگێڕ كه یارمهتیامندهدات بۆئهوهی
سهیروسهمهرهیی كهسایهتی خۆمان
كهشفبكهین ،داوامان لێدهكات دهربارهی

تێكهڵ به چێژوهرگرتن له زمان كردووه،
منوونهی "سارتهر"یشت هێناوهتهوه ،كه
پێگهی سیاسهت ئهوهنده بهرزدهكاتهوه،
دهیگهیهنێته ڕادهی گۆڕینی م��رۆڤ،
ئینجا باست له "رۆالن ب��ارت" كردووه
كه فێری كردووین چۆن شتانێكی زۆر له
جانتاكامنان دهربهێنین ،كه پێش ئێمه هیچ
كهسێك له ڕێگهی دیاردهكات و نامهكان
و وێنهكانهوه نهیوتوون .ڕەنگه داهێنانی

ڕەنگه زۆرێ��ك له ئێمه ب��اوهڕم��ان
واب��ێ��ت گ �هر خ��ۆم��ان ب��ۆ شوناسێكهوه
بلكێنین ،ئیدی دهرهتانێك بۆ دهرچوون
لهم ئێستا قهیراناوییه دهدۆزینهوه ،به
تایبهتیش ئهگهر ئهم شوناسه به تۆخی
فهندهمێنتاالنه بێت ،ئ�هوا چارهسهری
چڕوپڕ و گشتی بۆ پرسیارهكان لهسهر
كهسایهتی دادهنێت ،بهاڵم سهرهتا دهبێت
دان ب �هوهدا بنێین ،پرسیاردانان لهسهر

ئهوانی تر پرسیار بكهین ،ئهوانهی كه چ ئهم مۆدێالنه له ڕوانگهی تۆدا بههۆی "شوناس" ڕهوای��ه ،بۆیه پێویست نییه
دووكهوتنهوه ههڵبژێرن یان تێكهڵبوون ،شۆڕشكردنیانهوه بێت بهسهر چهمكی پرسیاردانان لهسهر "ئینتیام" و وابهستهیی
هیچ جیاوازییهكی ئهوتۆی بۆیان نییه.
سنوورداری شوناسدا .دهتوانێت واتا و نا -قهدهغهبكهین ،بۆ كهسێكیش كه پرسیاری
نابێت تهنیا به شیكاریی شوناسه واتای ئهم شۆڕشهمان پیشانبدهیت؟
وابهستهییهكهی به دهروونشیكارییهوه
یاخییهكهمان و مهسهلهی دهس �هاڵت
دهكات ،دهڵێم» :ئهگهر وابهسته نهبێت
 ئهراگۆن و سارتهر و بارتیش لهگهڵالی دهروونشیكار قهناعهت بكهین،
ب�ه شتێكهوه ئ �هی چ��ی ب��ك��ات؟ ئهمه
بهڵكو دهبێت له ڕێگهی كۆمهڵهوه و باوكیاندا كێشهیان ههبوو ،ڕەنگه ئهمه ئهو
ئ�هو پرسیارهیه كه ه�هر ئهندامێك له
به زمانی كۆمهڵ لهبارهیهوه بدوێین ،شته بووبێت كه ئهم شۆڕشهی بۆ ئاسان
ئهندامهكانی حیزبی كۆمۆنیست دهتوانێت
دهبێت ئهم كۆمهڵهیهیش به ب �هردهوام ك��ردوون ،ئهگهرچی له ب��واری جیاوازیشدا
بیكات ،به بێ ئهوهی ئینتامكهی بۆ حزب
بخهینهوه ژێر پرسیار .ئهمهیش پێویستی قۆستوویانهتهوه! یهكهمیان حزب و دووهمیان
ههڵبوهشێتهوه .ئهگهر ئهندامێكی حزب
به ڕادهیهكی زۆری ههڵسوكهوتی باش و فهلسهفه و سێیهمیان ئهدهب ،بهاڵم لهبری
ئهم پرسیاره له خۆی و لهوانی تر بكات،
پاكی و ڕۆشنبینی و لێبووردهیی ههیه .ئایا ئهمه ،ههر سێكیان بهرههمگهلێكی نائاساییان
ئهوا دهگهڕێتهوه بۆ ئازادییهكهی خۆی،
حزبێكی سیاسی لهم جۆره ههیه كه ئهم بهرههمهێناوه ،كه گهلێك پرسیار ههڵدهگرن
ئازادیی بوونی خۆی ،ئینجا ئهو پهیوهندی
و ههوڵ دهدان بۆ قڵپكردنهوه و گۆڕینی
مهرجانهی تێدا ههبێت؟
و هێاڵنهیشی كه كۆمهڵهكهیان پێكهێناوه
چهمكه باو و بااڵدهستهكان .ئێمه مهترسیی
و لێكبهستۆتهوه دهبنه پهیوهندی و هێڵی
له كتێبی "واتا و ناواتای شۆرش"دا ئهم جۆره ئهزموونانه لهسهر شوناس به باشیو كه بهشێكه له زنجیره كتێبێك ،تاوتوێی حسێب ناكهین .ههستدهكهین پێویستامن ئازاد.
دهسهاڵت و سنوورهكانی دهروونشیكاری به دهستگرتنه به منوونهیهكی بااڵوه ،یان به
سهرچاوه:
دهكهیت .باس له سێ مۆدێل دهكهیت و دهسهاڵتێكهوه كه قهرهبووی شوێنی باوكامن
جوليا كريستيفا يف ثالثة ح��وارات،پرسیووته :كێیان ههست به ترس دهكهن؟ بۆ بكاتهوه ،بۆیه له كتێبی "وات��ا ،نا-واتا،
منوونهی "ئهراگۆن"ت هێناوهتهوه ،كه ش��ۆڕش"دا ههوڵمدا ب �هدوای ههمان ڕۆڵی حاوره :أرنو سبري ،ت :كاميل صبحي ،مجلة
(اإلبداع) ،العدد  ،)1998( 12ص.57-54
كتێبه شیعرییهكانی ئهو چێژی سێسكییان باوكانهدا بگهڕێم.
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