بادیۆ و فەلسەفەی نوێ
د .ئازاد حەمە*

دەروازە
ئــاالن بادیــۆ (،)Alain Badiou - 1937
وەك فیگورێكــی دیــاری دونیــای هزرەڤانیــی
فەڕەنســیی هاوچــەرخ ،ڕیشــەی بیركردنــەوە
سیاســییەكانی ،ســەرەتا مــاوی و دواتــر
پۆســت مــاوی بــوە و ئێســتایش كار بــۆ
خوڵقاندنــی :سیاســەتێکی بــێ حیــزب،
سیاســەت بــە بــێ دەوڵــەت و سیاســەتێکی
ئەنتــی پەرلەمانیــش دەكات .جگــە لــەوەی
لــە نووســینە فەلســەفییە سیاســییەكانیدا لــە
گفتوگۆیەکــی فەلســەفی و سیاســییانەدایە
لەگــەڵ ماركــس ،کــە ئەمەیــان بــەزۆری
لــە میانــەی تێخوێندنەوەكانــی بــۆ هــزری
لــوی ئاڵتۆســێر بــە ئــاكام دەگەیەنێــت
و تێــزی سیاســیی جۆراوجۆریشــی لــێ
هەڵدەهێنجێنێــت ،گەلێــک بیرمەنــدی
خۆرئاوایــش بــە «ئەنتــی فەلســەفە»
دەزانێــت ،لــە پێــش هەموویشــیانەوە
(ســانت پــۆل  ،Saint paulنیچــە،
ڤیتگنشــتاین ،كێركەگــۆرد ،پاســكال و...
هتــد) بایەخێکــی زۆریــش بــە فەلســەفەی
ئەفالتــوون و شــیكردنەوەی دەروونیــی
الكان و دولــۆز و الكرێتیــوس دەدات و،
دوژمنێکــی سەرســەختی «فەیلەســووفە
سوفستایییەكانیشــە ،بــە قەولــی خــۆی:
ڤیتگنشــتاین ،دێریــدا ،لیوتــارد و.....
ئەڵبەتــە ،لــە نێوەنــدی فەلســەفی و هــزری
چ فەڕەنســی و چیــش خۆرئاوایــی نــاوی
بــە چەنــد تێزێكــەوە دەلكێــت ،هــەر یــەك
لــەو تێزانەیــش مانــای خۆیــان بــۆ گوتــاری

فەلســەفیی خۆرئاوایــی هەیــە و جــۆرە

بــە تیــۆری مامتاتیــك (بیــركاری) و لــە ژێــر

گەڕانەوەیەکــی ئێپستمۆلۆژیشــن بــۆ ئــەو

كاریگەریــی تیــۆری بیركاریــی كۆهــن

گفتوگــۆ فەلســەفییانەی ئێســتا لــە الیــەن

 Cohenو كانتــۆن  Cantorپێوەندییەکــی

گەلــێ لــە فەیلەســووفانەوە خەمیــان بــە

بەهێــز لــە نێــوان هــزری فەلســەفی و

پێــی پێویســت ناخورێــت ،یــان كەوتوونەتــە

بیركاریــدا بونیــاد دەنێــت .ئەمەیــش

زۆنــی لەبیرچوونــەوەوە ،بەشــێک لــەو

ســەرچاوە لــەو تێڕوانینــە فەلســەفییە

تێزانەیــش بریتیــن لــە :ئەنتــی ئەنتــی

بادیۆییانــەوە هەڵدەگرێــت ،كــە بیــركاری

ئەفالتوونــی ،ئەنتــی نیچــە ،ئەنتــی پۆســت

فۆڕمێكــە لــە هــزر .گومانــی ناوێــت كــە

مۆدێــرن ،گەشــەدان بــە تیــۆری خــود،

ئێســتا پێگەیەکــی پتــەوی لــە نــاو گوتــاری

هیــچ نەبێــت ئــەم الیەنــە تەقەالیەكــە

فەلســەفەی هاوچەرخــی فەڕەنســی

لــە الیــەن بادیــۆەوە بــۆ نوێكردنــەوەی

هەیــە و سەرەتاكانیشــی لــە دونیــای

گفتوگــۆ لــە ســەر دێــكارت و شــوێنی

فەلســەفەی ناوبـراو بۆ ســااڵنی 1960ـــەكان

دێــكارت لــە فەلســەفەی فەڕەنســی و

دەگەڕێتــەوە ،ئــەو كاتــەی بــە نووســینێکی

خۆرئــاوا ،گەڕانــەوە بــۆ فرۆیــد لــە ڕێــگای

مامتاتیكئامێــز (بیركاریئامێــز)« ،واتــای

ژاك الكانــەوە و ،یاخــود ڕۆشناییخستنەســەر

مودێــل :دەروازە بــۆ ئێپســتمۆلۆژیایەكی

تیــۆری خــود الی الكان و ســەرنجدانە

ماتریالیســتی بــۆ بیــركاری» جێــی خــۆی لــە

شــیعرگەراییی شــاعیرە بووناوییــەكان ،یــان

نــاو دونیــای ناوبــراو قایــم دەكا ،هــاوكات

شــاعیرە هزرەڤانــەكان ،وەك هۆڵدرلیــن،

لــەو دەمــەدا ســەرقاڵی تێگەییشــتنە

پێســوا ،ماالرمــێ ،ســیالن و ...لەوانەیــش

سیاســییەكانی مــاو ،دواتــر پۆســت مــاوی

ســەیرتر دروســتكردنی پردێــک لــە نێــوان

دەبێــت و هــەر ئــەو وەختەیــش شۆڕشــی

فەلســەفە و بیــركاری (ڕیازیــات ،مامتاتیــك)،

قوتابییــان لــە  1968لــە پاریــس لــە

ئەڵبەتــە فەلســەفە و ئۆنتۆلۆژیایــش،

دەركەوتــن دا دەبــێ ،بادیۆیــش دەبێــت بــە

دواتــر سیاســەت و فەلســەفە .هــاوكات

چاالكێکــی سیاســیی گۆڕەپانەكانــی پاریــس

ئــاالن بادیــۆ بــە تێــزە فەلســەفییەكانی

و وردەوردە لــە بــارەی خــود و گەشــتی

ڕووبــەڕووی نەوەیــەک لــە فەیلەســووفانی

ئــەم خــودە لــە جیهانــی سیاســی و ژیانــی

هاوچەرخــی فەڕەنســی دەبێتــەوە .لــە

هزریــدا دێتــە گــۆ.

نووســینەكانیدا خــۆی وەك داكۆكیكــەر

بۆیــە ئەمــڕۆ ئــاالن بادیــۆ پشــكێکی

لــە ئەفاڵتــوون و دژە پۆســت مۆدێــرن و

چاكــی لــە فەلســەفەی فەڕەنســی هەیــە

خوێنەرێكــی بلیمەتانەی ژاك الكان ،ســارتەر

و بكەرێکــی فەلســەفیی دیــاری نــاو

و لــوی ئاڵتۆســێر نیشــان دەدات .ئەڵبەتــە

فەلســەفەی كۆنتنێتالــە و بەپێچەوانــەی

ئــەم بیرمەنــدە فەڕەنســییە وابەستەیشــە

هاونەوەكانــی لــە 1960ـــەكان ،كــە

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )68 - 69ساڵی پانزەیەم
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گرینگییــان بــە فەلســەفەی شــیكردنەوەی

ڕادیكاڵــە و ڕەخنــەی فەلســەفەی ڕەوشــتی

ڕێــگای ئــەم چــوار پروســودوور procedure

نــەداوە ،لــەو گفتوگــۆ فەلســەفییانە بــە

كانــت و لێڤینــاس دەكات و ،یەكێكیــش

ەوە دێتــە ســازاندن .بــە قەولــی بادیــۆ:

ئاگایــە لــە نێوەنــدی فەلســەفیی ئەنگلــۆ-

بــوە لــە ئایارییەكانــی  68ی پاریــس و

فەلســەفە لــە خۆرئــاوا لــە هــەر دوو

ئەمەریكیــی تایبــەت بە لۆژیــك و زمانەوانی

داكۆكیكەریشــە لــە ئیدیــای كۆمۆنیــزم.

ســەدەی  19و  20دا لــە ڕێــگای لكانــەوە
كاری خــۆی كــردوە .بــۆ منوونــە ،لكانــی

كـراون .بــە تێگەییشــتنێکی تر ،فەیلەســووفە
فەڕەنســییەكانی ســەردەمی بادیــۆ ،ئەڵبەتــە

قسەی بادیۆ لە بارەی

فەلســەفە بــە سیاســەتەوە لــە ســەر

ئێپســتمۆلۆژەكانی لــێ دەربچێــت ،ئەوەندە

فەلسەفەی نوێوە

دەســتی ماركــس و ماركســییەكان ،لكانــی

بایەخیــان بــە فەلســەفەی مامتاتیــك و

بادیــۆ كتێبی»»مانیفێســت لــە پێنــاوی

فەلســەفە بــە شــیكردنەوەی دەروونییــەوە

لۆژیــك نــەداوە و زیاتــر بــە سیاســەت و بــە

فەلســەفە»»ی( )1لــە ســاڵی  1989نووســیوە،

لــە ســەر دەســتی فرۆیــد ،لكانــی فەلســەفە

ئــەدەب و بــە شــیكردنەوەی دەروونــی و

واتــە ڕێــك ســاڵێك پــاش بەچاپگەیاندنــی

بــە بیركارییــەوە الی پــۆل كۆهــن و ژۆرژ

مێژووییــەوە ســەرگەرمبوون .هــاوكات ئــاالن

كتێبــە قەبــارە گــەورە و بناغەیییەكــەی،

كانتــوور ،لكانــی فەلســەفە بــە شــیعرەوە

بادیــۆ لــە توێژینــەوە فەلســەفییەكانیدا

بــە نــاوی بــوون و ڕووداو ،پــاش  20ســاڵی

الی شــاعیرانی چاخــی شــیعر .بــەس ئــەوەی

ڕەخنەگرێکــی تونــدە لــە دیموكراســیی

تــر و لــە 2009دا دوەم كتێبــی مانیفێســتی

بــۆ لەمــەوال بــۆ بادیــۆ گرینگــە ،لكانــی

هاوچەرخــی خۆرئــاوا و لــە ژێــر

لــە پێنــاوی فەلســەفە نووســیوە .لێــرە

فەلســەفەیە لــە یــەك كاتــدا بــە گشــت ئــەو

كاریگەریــی ژاك الكان تیۆرێکــی تایبــەت

قســە لــە مانیفێســتی یەكــەم دەكەیــن و

چــوار بــوارەوە نــەك جیاجیــا.

بــە خۆشەویســتی لــە كۆمەڵگــەی نوێــی

لــە نووســینێكی تــر مانــا دەهێنینــە ســەر

بادیــۆ پێــی وایــە فەیلەســووف ئێســتا

خۆرئــاوا مناییــش دەكا و زەمینەســازییش

مانیفێســتی دوەم.

لــە فەڕەنســا ڕوو لــە كەمــی دەنێــت و،

بــۆ داكۆكــی لــە فەلســەفە لــە ئێســتادا دەكا

بادیــۆ لــە ڕێــگای كتێبــی «»مانیفێســت

بەردەوامیــش ئامــاژە بــەوە دەكات ،لــە

و ،تێگەییشــتنگەلێکی كاریگەرئامێزیشــی

لــە پێنــاوی فەلســەفەدا»» تەقــەال بــۆ

تــەك ئــەو فەیلەســووفە خۆرئاوایییانــە

لــە بــواری گفتوگــۆی سیاســیی هاوچــەرخ

ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی فەلســەفە

ناكۆكــە ،کــە هێــرش دەكەنــە ســەر ڕاســتی،

لــە ســەر تێــای جەنــگ دژ بــە تیرۆریــزم،

دەكا و ئامــاژە بــەوە دەكا ،فەلســەفە

خــودی ئەوانەیــش كــە كاوێــژی فەلســەفەی

دیموكراســیەت ،خیانــەت یــان گەندەڵــی

لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی قەیراندایــە

پرۆتاگــۆراس و گۆرگیــاس دەكەنــەوە،

وەك بــەدی ورووژانــدوە و بەمەیــش

و پێشنیاریشــی بــۆ دەربازبــوون لــەم

یانیــش فەلســەفە دەمرێنــن و ڕاســتی

وەرچەرخاندنێکــی چاكــی لــە فەلســەفەی

قەیرانــە كاركردنــە لــە ســەر واتــای ڕاســتیی

بــە شــتێکی كــەم و ناچیــزە دەزانــن .كــە

كۆمەاڵیەتیــی تــازەی فەڕەنســی كــردوە.

فەلســەفی و دۆزینــەوەی ئەمەیــش لــە

وا بێــت ،خەمــی ســەرەكیی بادیــۆ لــەم

ئەڵبەتــە بادیــۆ بــە ئاگایشــە لــە چركــە

چــوار بــواری( :خۆشەویســتی ،بیــركاری،

توێژینەوەیــەدا قوتاركردنــی فەلســەفەیە لــە

سیاســییەكان و بیــركاری وەك ئاشــكراكەری

شــیعر و سیاســەت) جیــادا .بادیــۆ لــە

دەســت پۆســتمۆدێرنەكان ،هاووەختیــش

ڕیالیتــی دەبینێــت و ،بــوون ،ڕووداو ،ڕاســتی

سیســتەمە فەلســەفییەكەیدا ئــەم چــوار

دەربازكردنــی فەلســەفە لــە ئاوابــوون.

و خودیــش لــەو چەمكــە فەلســەفییانەن لــە

بــوارە بــە چــوار هەلومەرجــی ڕاســتیی

هــەر لــە ســەرەتاوە بادیــۆ دژایەتیــی ئــەو

هــزری بادیــۆدا مانــای خۆیانیــان هەیــە.

فەلســەفی نــاو دەبــات .بــە پێــی ئــەم

بیرمەندانــە دەكات ،شــیاویی بــۆ مانــەوەی

هاوكاتیــش دژی بیرۆكــەی پایانــە ،چەپێکــی

تێــزە بێــت ڕاســتیی فەلســەفی تەنهــا لــە

فەلســەفە بــە پێویســت نازانــن .بــە
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جۆرێكیــش ئــەم كارە دەكات ،خوێنــەری

زۆرەیــش لــە ســااڵنی حەفتــای ســەدەی

توێژینەوەكــەی بــە پوختــەی سیســتمە

بیســتدا ،بیریارانــی پاشــتازەگەری و

فەلســەفییەكەی ئاشــنا دەكا و ڕیزێــک

پاشــبنەماخوازیی فەڕەنســی لــە زمانەوانیــدا

پرســیاری فەلســەفیی هەســتیار ســەبارەت

دەیانكــرد ،بادیــۆی لــەم توێژینەوەیــە

بــە چارەنووســی فەلســەفەی هاوچەرخــی

بــەرەو جــۆرە ڕقێــک لــە زمانەوانــی بــردوە و

فەڕەنســیش دەورووژێنێــت ،بــۆ منوونــە

لــە بریــی ئــەوە بیركاریــی بــۆ خوێندنــەوەی

دۆزی فەلســەفە لــە پــاش ئاوشــیوێتز

شــیعری هۆڵدرلیــن و ماالرمــێ بــە كار

(قەتلوعامــی جــوەكان) و گالنــی هایدیگــەر

دەبــا ،ئــەو شــاعیرانەی بادیــۆ بــە «شــاعیرە

یاخــود فەلســەفە بــە نازیزمــەوە ،مەیلــی

بووناوییــەكان» ناویــان دەبــا و پێیشــی

بیرمەندانــی ئەڵامنــی (نیچــە ،هایدیگــەر،

وایــە دروســتكەری چاخێكیشــن بــە نــاوی

گادامێــر) و فەڕەنســی (دێریــدا ،دولــۆز،

«چاخــی شاعیران»ـــەوە» .هــاوكات بادیــۆ

الكــۆ -البــارت) بــۆ هونــەر و باڵوبوونــەوەی

پێیشــی وا نییــە ئــەو «وەرچەرخاندنــە

پەتــای ئەنتــی ئەفالتوونیــزم بــە هــۆی

زمانەوانییــەی» باســی لێــوە دەكرێــت،

نیچــەوە و ...بــە واتایەکــی تــر ،لــەم

بتوانێــت فەلســەفە الواز بــكات و،

توێژینەوەیــە شــیاوكردنی فەلســەفە مەرامی

گرینگیــی بەوەیــش دەدات فەلســەفە لــە

ســەرەكیی بادیــۆە و ئــەم مەرامەیــش لــە

دەســت سوفســتایییەكان قوتــار بــكا ،یــان

هــزری فەلســەفیی بادیــۆ شــیاو نابێــت،

فەیلەســووف لــە سوفســتای جیــا بكاتــەوە

گــەر فەلســەفە خــۆی لەگــەڵ ئــەو كێشــانە

و ،هــەر ئــەم تێگەییشــتنە بادیــۆ بــەرەو

یــەكال نەكاتــەوە :ئەنتــی ئەفالتوونیــی

ئەوەیــش دەبــات ،بیــر لــەوە بكاتــەوە

نیچــە ،دژەجووگەراییــی هایدیگــەر،

«ســەردەمی ئێســتامان پێویســتی بە دووبارە

سوفســتایەتیی دێریــدا و ڤیتگێنشــاین بــۆ

نووســینەوەی كۆمارەكــەی ئەفالتــوون» و

فەلســەفەیان قــووت كردوەتــەوە.

دەربازكردنــی فەلسەفەیشــە لــە دەســت

بادیــۆ لــە ڕێــگای ئــەم نووســینەوە بایــەخ

سوفســتایی یــان ئەنتــی ئەفالتوونییــەكان،

بــۆ هــەر دوو واتــای ڕاســتی و خــود

بــەاڵم بادیــۆ لــەو باوەڕەدایــە ،بــە بوونــی

دەگەڕێنێتــەوە و گرینگییەکــی زۆریــش بــە

سوفســتایەت ئێمــە دەتوانیــن هەســت

«خۆشەویســتی و بیــركاری وەك دوو بــواری

بــە بوونــی فەلســەفە بكەیــن ،ئەوەیــش

بەرهەمهێنانــی ڕاســتیی فەلســەفی» دەدات

بــە جیاوازیكــردن لــە نێــوان فەلســەفە

و ،خــودی «سیاســەتیش وەك بوارێکــی

و سوفســتایەت .بادیــۆ ئەمەیــش لــە

هــزری» و یەكێــک لــە هەلومەرجــە

ڕێــگای گــەڕان بــە دوای ڕاســتیدا دەكات،

ســەرەكییەكانی بەرهەمهێنانــی ڕاســتیی

چونكــە ڕاســتی ئــەو چەمكەیــە خاڵــی

فەلســەفی ســەیر دەكا .ئــەو جەغتــە

ناكۆكــی نێــوان بادیــۆ و سوفســتایییەكانە

ئاالن بادیۆ
لە توێژینەوە
فەلسەفییەكانیدا
ڕەخنەگرێکی توندە
لە دیموكراسیی
هاوچەرخی خۆرئاوا
و لە ژێر كاریگەریی
ژاك الكان
تیۆرێکی تایبەت
بە خۆشەویستی
لە كۆمەڵگەی
نوێی خۆرئاوا
نماییش دەكا و
زەمینەسازییش بۆ
داكۆكی لە فەلسەفە
لە ئێستادا دەكا

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )68 - 69ساڵی پانزەیەم

19

بادیۆ لە یەكەم
مانیفێست لە
پێناوی فەلسەفەدا
خەمێکی زۆری
چارەنووسی
فەلسەفەی خۆرئاوا
دەخوا و نیازی
دەربازكردنی ئەم
فەلسەفەیەیە لە
مەرگ و ئاوابوون

كــە پێشــریش هیــی نێــوان ئەفالتــوون و

لــە پێنــاوی فەلسەفەیشــدا ( )2هەنــگاوی

سوفســتایییەكان بــوە .الیەنێکــی تــر كــە

تــر بــۆ كۆتاییهێنــان بــە تێــای كۆتاییهاتنــی

بادیــۆ جیــا لــە بیریــارە فەڕەنســییەكانی

فەلســەفە دەنێــت ،بۆیــە بادیــۆ لــە

ســەردەمی خــۆی گفتوگــۆی تیۆریــی قووڵــی

ســەرەتای دوەم مانیفێســت دا ئامــاژە

لــە ســەر دەكا ،فەلســەفەی شــیكردنەوەیە،

بــەوە دەكا كــە «نووســینی یەكــەم

هــەر لــەم ڕوانگەیەیشــەوە لــەم نووســینە

مانیفێســت لــە 1989لــە ســاتەوەختێکی

و لــە نووســینە فەلســەفییەكانی تریشــیدا

بەختەوەرانــە نەهاتوەتــە دی» .ئەمەیــش

زۆر ســەرقاڵی بیركارییــە (مامتاتیكــە)

بــۆ دۆزی فەلســەفە لــەو دەموەختــەدا

لــەم ڕوەیشــەوە قــەرزداری بۆچوونــە

دەگەڕێنێتــەوە .بــۆ بادیــۆ دوەم مانیفێســت

فەلســەفییەكانی ئەفالتوونــە و پێــی وایــە

لــە پێوەندیدایــە بــە بەرهەمێكــی ترییــەوە

«بیــركاری ئۆنتۆلۆژیایــە و دروســتكەری

بــە نــاوی «لۆژیكەكانــی جیهانــەكان»

ڕاســتیی فەلسەفیشــە» .واتــە بــۆ ئــەم

كــە لــە ســاڵی  2006نــوورساوە و هــەر

بیرمەنــدە فەڕەنســییە بــوون بیركارییــە

چــی یەكــەم مانیفێستیشــە لــە پێوەندیــدا

و بــوون بیركارییانــە ڕوون دەكرێتــەوە

بــوە بــە «بــوون و ڕووداو» ەوە كــە

و «بــوون بیــركار ڕوونــی دەكاتــەوە

لــە ســاڵی  1988نــوورساوە .بادیــۆ «لــە

نــەك فەیلەســووف» ،لــەم ڕەوەیشــەوە

بــوون و ڕووداوەوە بــۆ لۆژیكەكانــی

ســوودێکی زۆر لــە بۆچوونــە بیركارییەكانــی

جیهانــەكان بــەم جــۆرە هەنــگاو دەنێــت:

پــۆل كۆهــن و ژۆرژ كانتــوور وەردەگــرێ.

لــە بوونــی ڕاســتییەكانەوە ،فرەیــی ڕاســتی،

ئەڵبەتــە تیۆرییەكیــش تایبــەت بــە بــوون

بــۆ دەركەوتنــی ڕاســتییەكان ،یــان بــۆ

پێشــنیار دەكات كــە خــۆی لــە ســەر بناغەی

جەســتەیەکی بەخودكــراو».

فڕەگــەری بونیــاد دەنێــت نــەك تاكێتــی.

بادیــۆ گومــان نــاكات كــە «لــە مــاوەی

ئەمــەو تیــۆری ڕاســتییش الی بادیــۆ هەمــان

ســااڵنی  1960و  1980كانــدا چركەیەکــی

ناواخنــی هەیــە ،واتــە «ڕاســتی فرەیــە»

چــڕی فەلســەفی لــە فەڕەنســا شــوێنی

و هــەر بۆیــە چــوار هەلومــەرج دەكا بــە

بــە خــۆ گرتــوە هــەر لــە كارە مەزنەكانــی

ســەرچاوە بــۆ بەرهەمهێنانــی ڕاســتیی

ســارتەرەوە بگــرە تــا دەگاتــە ئاڵتۆســێر،

فەلســەفی.

دولــۆز ،دێریــدا ،فوكــۆ ،الكان ،الكــو -البــارت

بادیــۆ لــە یەكــەم مانیفێســت لــە پێنــاوی

و لیوتــار « .هــەر لــەو ماوەیــەدا ،واتــە پــاش

فەلســەفەدا خەمێکــی زۆری چارەنووســی

نووســینی یەكــەم مانیفێســت ،چەندیــن

فەلســەفەی خۆرئــاوا دەخــوا و نیــازی

ڕووداو و دیــاردە لــە فەڕەنســا و جیهــان

دەربازكردنــی ئــەم فەلســەفەیەیە لــە

ڕوویــان داوە لەوانــە« :هەڵوەشــانەوەی

مــەرگ و ئاوابــوون و ،لــە دوەم مانیفێســت

ســۆڤیەت ،دەركەوتنــی ســاركۆزی لــە
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فەڕەنســا ،ئاڕاســتەی بازرگانیــی چیــن،

ســاڵ لەمــەو بــەر بــۆ گوتنــی ئەمــە بــوو:

جــا بــۆ ئــەوەی رشۆڤەكردنەكــە شــوێن بــە

بــە

« فەلســەفە شــتێكە تــەواو جیــاواز لــەوی

خــۆ بگرێــت ،بادیــۆ جیــاوازی لــە نێــوان

ئولیگارشــیی مالــی و ئەوەیــش كە پەرســتنی

دەتەوێــت بیڵێیــت .دواتــر هــەوڵ بــدە

ئــەو دوو قۆناغــە دەكا كــە ئــەم دوو

ناســنامە كولتــووری ،ئاینــی ،نەتەوەیــی،

ئــەوە ببینــە كــە نەتبینیــوە» .بــەاڵم ئەمــڕۆ

مانیفێســتەی لــە پێنــاوی فەلســەفە تێــدا

سێكســی و ڕەگەزییــەكان تەنــگ بــە مافــە

نووســینی مانیفێســت بــە بۆچوونــی بادیــۆ،

نووســیوە ،واتــە دوو مــاوەی زەمەنیــی جیــا:

گەردووناوییــەكان هەڵدەچنــن» .دیــارە ئــەم

واتــە ئــەوی دوەم ،بــۆ گوتنــی ئەمەیــە:

مانیفێســتی یەكــەم لــە  1989و مانیفێســتی

ڕووداوانەیــش مانــای خۆیــان بــۆ نووســینی

«بەڵــێ! فەلســەفە دەشــێت ئــەوە بێــت

دوەم لــە .2009

دوەم مانیفێســت دیــوە .بەگشــتییش ،بــە

كــە ئــارەزووی دەكــەی .هــەوڵ بــدە

بادیــۆ پێــی وایــە لــە  20ســاڵی ڕابــردوودا

بۆچوونــی بادیــۆ« ،نووســینی مانیفێســتێك

ئــەوە ببینــە كــە دەیبینــی» .ئەمــەو دوەم

و لــە یەكــەم مانیفێســت ئامــاژەی بــۆ

هۆشــداریدانە كــە چركــەی بەیانكــردن

مانیفێســت الی بادیــۆ ڕوەو ئــەو تێڕامانــە

«باوبوونــی هایدیگەرگــەری لــە فەڕەنســا

كاتــی هاتــوە» .هەروەهــا «مانیفێســت

فەلسەفییەیشــان دەبــا كــە «مانیفێســت

(دێریــدا ،الكــو -البــارت ،نانســی و

جیاكردنەوەیشــە لــە نێــوان چــی بگوترێــت

بــۆ فەلســەفە فەلســەفییانە بەیانیبوونــی

تەنانــەت لیوتاریــش) كــردوە كــە خــۆی

و كــەی بگوترێــت» .دوەم مانیفێســت

فەلســەفەیە لــە چركەیەکــی پێــدراوی

لــە بەیانكردنــی كۆتاییــی فەلســەفە لــە

كار لــە ســەر ئــەو الیەنەیــش دەكا كــە

بوونــدا» .لــەم توێژینەوەیــە بادیۆ ،هەر وەك

فۆڕمێکــی میتافیزیكــی كــردوە و جەغتیشــی

«بیركردنــەوە لــە ســەردەمی ئێســتا مانــای

گشــت توێژینــەوە فەلســەفییەكانی تــری،

لــە هونەر ،شــیعر ،وێنەكێشــان و شــانۆ وەك

چییــە؟ «

ســەرقاڵی رشۆڤەكردنــی مانــای پرســیاری

فۆڕمێکــی بــااڵی بیركردنــەوە كــردوە» بــەاڵم

وێـڕای ئــەوەی گوتـرا ،بــە پێــی تێگەییشــتنی

بوونــی فەلســەفەیە ،ئــەو پرســیارەی كــەم

ڕۆشــنبیریی ئەفالتوونیــی بادیــۆ ئــەو دەمــە

بادیــۆ بێــت نووســینی مانیفێســت 20

فەیلەســووفی خۆرئــاوای پشــتی لــێ كــردوە.

لــە ڕێــگای جەغتكردنەســەر بــوون و خود و

بەناســنامەبوونی

دیموكراســی،
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ڕاســتی لــە فەلســەفە ،یــان ئــەوەی بادیــۆ بە

پێچەوانــە ئــەو هەڕەشــانە پێــك دەهێنــن».

ئەفالتوونیزمــی بــە كار دەبــا ،بــەاڵم لە دوەم

فرەیــی لــە بوونــی ڕاســتی یــان ڕاســتییەكان

«فەلســەفە ئێســتا لــە گشــت شــوێنێك

مانیفێســتدا ئەفالتــوون بــۆ ڕەتكردنــەوەی

نــاو دەبــا ،كۆتایــی بــە شــیاویی كۆتاییهاتنــی

هەیــە ،بەتایبــەت لــە نــاو مێدیــا و خۆیشــی

واتــای دیموكراســیی هاوچەرخــی خۆرئــاوا و

فەلســەفە هێنــاوە .كــە وا بێــت ئەمــڕۆ و

وەك پێداویســتییەکی دەوڵەتــی نیشــان

پــڕۆژەی پەرلەمێنتاریزمــی ئــەم گوتــارە بــە

بــۆ بادیــۆ و لــە دوەم مانیفێســت كێشــەكە

دەدا تــا پێداویســتییە ئیتیكییــەكان پــڕ

كار دەبرێــت ،لــە بریــی ئەوەیــش بادیــۆ كار

بریتــی نییــە لــە تێپەڕاندنــی میتافیزیــك لــە

بكاتــەوە» .ئــەوەی لــە دوەم مانیفێســت

لــە ســەر ئیدیــای كۆمۆنیــزم دەكا.

ژێــر نــاوی هەڵوەشــانەوەگەری ،ئەمەیــش

بــۆ بادیــۆ گرینگــە ئەوەیــە« ،فەلســەفە لــە

لەبــەر ئــەوەی بادیــۆ لــە كۆنفڕانســێکی

مــۆڕاڵ بخــات» .بــەاڵم بادیــۆ هیــچ كات

فەلســەفی ماوەیــەك پێــش مردنــی دێریــدا،

گومــان لــەوە نــاكا «فەلســەفە تەقەالیەكــە

بادیۆ و فەلسەفەی هاوچەرخی

چاویــان بــە یــەك كەوتــوە و دێریــدا بــە

لــە پێنــاو گەردووناویبــوون و ئیتیكــی

فەڕەنسی

بادیــۆی گوتــوە« ،ئەمــڕۆ ئــەوان دوژمنــی

كۆنپارێزیــش «وەك دوژمنــە كۆنەكــەی

ئــاالن بادیــۆ لــە كتێبــی ،پانۆڕامــای

هاوبەشــیان هەیــە ».بۆیــە بادیــۆ لــە دوەم

فەلســەفە» بــە هەڕەشــە بــۆ ســەر

فەلســەفەی هاوچەرخــی فەڕەنســی

مانیفێســت بــەو جــۆرە ڕەفتــار لەتــەك

فەلســەفەی ئەمــڕۆ دەزانــێ» .گرینگیشــە

( ،)3كــە بریتییــە لــە خوێندنــەوەی ئــەو

دێریــدا نــاكا ،كــە لــە یەكــەم مانیفێســتدا

ئەوەمــان بیــر نەچێــت ،بادیــۆ پێشــر و

چركــە فەلســەفییەی بادیــۆ بــە « چركــەی

كردوویەتــی .ئەمــەو لــە یەكــەم مانیفێســتدا

لــە دوەم مانیفێستیشــدا كار لــە ســەر ئــەو

فەڕەنســی» لــە هــزری هاوچەرخــدا نــاوی

بادیــۆ بــاس لــە چــوار هەلومــەرج دەكا:

دۆكرتینــە (بــاوەڕ) دەكا ،كــە «فەلســەفە لــە

دەنێــت ،وێنەیەكــی پێویســتامن لــە ســەر

زانســت ،شــیعر ،سیاســەت و خۆشەویســتی،

گشــت هەلومەرجێكــدا شــیاو نییــە» .یــان

فەلســەفەی هاوچەرخــی فەرەنســی بــۆ

بــەاڵم پــاش تێپەڕبوونــی  20ســاڵ قســە لــە

فەلســەفە ناكرێــت لــە گشــت دۆزێكــدا

دەنەخشــێنێت .گومانیشــی ناوێــت بادیــۆ

چــوار الیەنــی تــر دەكا ،كــە گوایــە چــوار

بوونــی هەبێــت و لــە هەمــوو جێیــەك

كــە بــاس لــە فەلســەفەی هاوچەرخــی

هەلومەرجەكــە گۆڕانــی دێتــە ســەر و

ئامــادە بێــت .لــەم توێژینەوەیــەدا بادیــۆ

فەڕەنســی دەكا «پارادۆكســێکی تایبــەت

دەبــن بــە« :تەكنەلۆژیــا ،كولتــوور ،ئیــدارە

هێرشــی خــۆی ،هــەر وەك هەمــوو كاتێــک

بــەم فەلســەفەیە دەورووژێنــێ :ئەمەیــش

و ســێكس» ،چونكــە بادیــۆ پێــی وایــە

دەكاتــە ســەر وشــەی دیموكراســی و

لــە ســەر ئــەو بناغەیــەی كــە فەلســەفەی

ئێســتا و لــە كاتــی نووســینی مانیفێســتی

داوایــش دەكات زۆر بەحــەزەرەوە مامەڵــە

ناوبــراو لــە الیــەک گەردووناوییــە و لــە

دوەمــدا «زانســت بــۆ تەكنەلۆژیــا ،شــیعر

لەتــەك ئــەم وشــەیەدا بكەیــن.

الیەکــی تــر تایبەتــە» .بــە بۆچوونــی

بــۆ كولتــوور ،سیاســەت بــۆ ئیــدارە و

تەنانــەت ئــەو بایەخدانــەی لــە مانیفێســتی

بادیــۆ ئەمــە دەقــاودەق بــە ســەر خــودی

خۆشەویســتیش بــۆ ســێكس كــورت

یەكــەم بــە ئەفالتــوون دەدرێــت لــە

فەلسەفەیشــدا پێــڕەو دەبــێ ،چونكــە

كراوەتــەوە».

مانیفێســتی دوەمــدا وەك خــۆی مــاوە،

«فەلســەفە هــەم گەردووناوییــە ،بــەو

وەكــی تریــش بادیــۆ ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكا،

بــەاڵم بــە هەندێــک جیاوازییــەوە ،چونكــە

مانایــەی ڕوەو گشــت مــل دەنێــت ،هەمیش

«گشــت ئــەو هۆیانــەی پێشــر ،لــە كاتــی

بادیــۆ لــە یەكــەم مانیفێســت ئەفالتــوون

تایبەتێتیــی خــۆی دەپارێــزێ ،بــەو مانایــەی

نووســینی یەكــەم مانیفێســت ،هەڕەشــە

بــۆ ڕەتكردنــەوەی ئەنتــی ئەفالتوونیزمــی

تایبەتێتیــی نیشــتیامنی و كەلتــووری خــۆی

بــوون بــۆ ســەر فەلســەفە ،ئێســتا هــۆی

ســەدەی بیســت و دامەزراندنــی فڕەگەریــی

لــە دەســت نــادا» .ئــەم تێگەییشــتنە بادیــۆ
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بــەرەو ئــەوە دەبــات دان بــە بوونــی

فەڕەنســییەیش لەگــەڵ كتێبەكــەی

چركــەی فەلســەفە لــە كات و شــوێنێکی

«بــوون و هیچــی»ی ســارتەر ( )1943و

دیاریكـراودا بنێــت ،هەروەها فەلســەفە

«فەلســەفە چییــە؟»ی دولــۆز ()1991

بەوەیــش لــە قەڵــەم دەدا خواســتێکی

دەردەكــەوێ .بادیــۆ پێــی وایــە «لــە

گەردووناوییــە بــەرەو عەقــڵ ،ئەوەیــش

نێــوان  1943و كۆتاییــی ســەدەی

كــە خاوەنــی چركــەی دەركەوتنێکــی

بیســت چركــەی فەلســەفەی فەڕەنســی

تایبەتییشــە .بادیــۆ لــەم بارەیــەوە،

كەوتوەتــە ســەر پــێ و ،لــە نێــوان

ســەبارەت بــە چركــەی فەلســەفی دوو

ســارتەر و دولــۆز دەكرێــت نــاوی

منوونــە دەهێنێتــەوە :منوونــەی یەكــەم

كەســانێکی وەك باشــار و میرلۆ-پۆنتــی

بریتییــە لــە «چركــەی فەلســەفەی

و لیڤی -شـراوس و ئاڵتۆســێر و فوكۆ و

یۆنانیــی كالســیك كــە لــە پارمێنیدســەوە

درێــدا و الكان و تەنانــەت خۆشــی گــۆ

دەســت پــێ دەكات بــەرەو ئەرســتۆ كــە

بكــرێ» .تەنانــەت «بادیــۆ پیێشــی وایــە

دەكەوێتــە نێــوان ســەدەی پێنج و ســێی

دۆزی خــۆی نەختێــک تایبەتــە و خــۆی

پێــش زاییــن .ئــەم چركەیــە چركەیەکــی

وەك دوا كەســی چركــەی فەلســەفەی

خوڵقێنــەری چــڕ و كەمتەمــەن بــوە.

فەڕەنســی ،گــەر هەبێــت ،دەبینێــت».

چركــەی دوەم بریتییــە لــە چركــەی

كــە وابێــت بــۆ بادیــۆ «ئــەوە بریتییــە

فەلســەفەی ئایدیالیســتیی ئەڵامنــی كــە

لــە چركــەی فەلســەفەی فەڕەنســیی

لــە كانتــەوە دەســت پــێ دەكات ،بــە

هاوچــەرخ كــە دەكەوێتــە نێــوان

فێختــە و شــلینگ تێدەپەڕێــت بــەرەو

بەرهەمــە بناغەیییەكانــی ســارتەر و

هیــگڵ و دەكەوێتــە نێــوان كۆتاییــی

دوا نووســینەكانی دولــۆزەوە» ،واتــە

ســەدەی هــەژدە و ســەرەتای ســەدەی

بادیــۆ لێــرەوە دەخوازێــت بــە دوای

نــوزدەوە ،كــە ئەمەیــش دیســانەوە

لەدایكبوونــی چركەیەکــی فەلســەفیی

چركەیەکــی فەلســەفیی ڕیزپــەڕ و

فەڕەنســی گەردوونــاوی و تایبەتــدا

داهێنــەر و نادرێژخایــەن بــوە» .هــەر

بگــەڕێ .ئــەو شــتانەیش تایبــەت بــەم

تایبــەت بــەم الیەنــە بادیــۆ قســە لــە

چركەیــە دەشــێت لــە دیــدی بادیــۆدا

چركەیەکــی فەلســەفیی فەڕەنســیش

گرینــگ بــن ئــەوەن« :چی لە فەڕەنســا

دەكا كــە «لــە دەموەختــی نیــوەی

و لــە فەلســەفەیش ،لــە نێــوان مــاوەی

دوەمــی ســەدەی بیســت دا ســەری

 1940و كۆتاییــی ســەدەی بیســتدا،

هەڵــداوە و بەهــای لــەو دوو چركــە

واتــە چــی لەتــەك ئــەو دە نــاوەی

فەلســەفییەی الی ســەرەوە بــاس

هێــران ،ڕووی داوە؟» هەروەهــا

كــران كەمــر نییــە» .ئــەم چركــە

ئەوەیــش مەبەســت لــە بوونخــوازی

Alain Badiou
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و بنەماخــوازی و هەڵوەشــانەوەگەرییە

و واتــا» ئــەوی بــۆ بادیــۆ تایبــەت بــەم دوو

پێوەندییەکــی نــوێ بــوو لــە نێــوان واتــا

چییــە؟ دواتــر ئایــا ئــەم چركەیــە خاوەنــی

ئاڕاســتە جیاوازەیــش گرینگــە ئەوەیــە ،هــەر

و بوونــدا ،ئەوەیــش لــە نازناوگەلێکــی

یەكێتییەکــی مێــژووی و ڕووناكبیرییــە؟»

دوو «گرینگــی بــە خــود دەدەن» ئەوەیــش

وەك هەڵوەشــانەوەگەری و بوونخــوازی

بــۆ ئــەوەی بادیــۆ ئــەم چركــە فەلســەفییە

دەبێــت بــە یەكێــک لــە تایبەمتەندییەكانــی

و هێرمینۆتیكــدا خــۆی مناییــش كــردوە».

فەڕەنســییە هاوچەرخــە دەستنیشــان

فەلســەفەی هاوچەرخــی فەڕەنســی .بادیــۆ

كەواتــە «فەیلەســووفە فەڕەنســییەكان لــە

بــكا لــە ســەر چــوار كێشــە دەوەســتێت:

بایەخــدان لــە نــاو فەلســەفەی فەڕەنســیش

ژێــر كاریگەریــی فەلســەفەی ئەڵامنــی،

«ڕیشــەكان ،واتــە ڕابــردوو و چۆنێتیــی

بــە خــود بــۆ میراتیــی فەلســەفەی

پێوەندیــی فەلســەفیی نێــوان ژیــان و

دەركەوتنــی ئــەم چركەیــە ،پرینســیپە

دێكارتــی دەگەڕێنێتــەوە ،ئــەو میراتــەی

واتــا بــۆ واتــا و بــوون دەگــۆڕن» .بــەم

فەلســەفییە تایبەتەكانــی ئــەم چركەیــە،

مانــای بــۆ دابەشــبوونێکی فەلســەفی لــە

جــۆرە «پرینســیپی یەكــەم بریتییــە لــە

پێوەندیــی ئــەدەب لــەم چركەیــە بــە

نــاو فەلســەفەی فەڕەنســی لــە نیــوەی

چۆنێتیــی بەدەســتهێنانی فەلســەفەی

فەلســەفەوە ،هەروەهــا پێوەندیــی نێــوان

دوەمــی ســەدەی بیســتدا دیــوە .ئــەوی

ئەڵامنــی لــە الیــەن فەڕەنســییەكانەوە،

فەلســەفە و شــیكردنەوەی دەروونــی».

پێوەندیــی بــە پرینســیپە فەلســەفییە

هــەر چــی پرینســیپی دوەمیشــە بریتییــە

بــۆ ئــەوەی بادیــۆ ئامــاژە بــۆ ڕیشــەكانی

تایبەتەكانــی ئــەم چركەیەوەیــە ئەوەیــە،

لــە ،چۆنێتیــی بەدەســتهێنانی زانســت لــە

ئــەو چركەیــە بــكا بــۆ ســەرەتاكانی

«فەیلەســووفە فەڕەنســییەكان بــۆ میراتیــی

فەلســەفەی زانینــەوە ،واتــە ئــەوەی زانیــن

ســەدەی بیســت و مــاوەی پێــش جەنگــی

فەلســەفەی ئەڵامنــی دەگەڕێنــەوە».

تەنیــا بریتــی نەبێــت لــە تێڕامــان ،بەڵكــوو

جیهانیــی دوەم دەگەڕێتــەوە و دەســت

ســەرەتا «فینۆمێنۆلــۆژی هیــگڵ لــە

لــە داهێنانیــش» .هــەر چــی ســێهەم

بــۆ «دوو ئاڕاســتەی فرەجیاوازیــش

ڕێــگای كۆژێڤــەوە دێتــە نــاو فەڕەنســا و

پرینســیپە ئەوەیــە ،چــۆن «فەیلەســووفە

ڕادەكێشــێت ،کــە یەكەمیــان ئاڕاســتەی

كاریگەرییەکــی زۆری فەلســەفی بــە ســەر

فەڕەنســییەكان تەقەالیــان كــردوە فەلســەفە

هێــری بێرگســۆنە و ئــەوی تــر ئاڕاســتەی

فەیلەســووفەكانی پاش جەنگ ،وەك الكان و

بــە سیاســەت تێهەڵكێشــن ،ئــەم الیەنەیــش

برۆنشــفیگە»« .بێرگســۆن گەشــەی بــە

لیڤی–شـراوس بــە جــێ دەهێڵێــت ،ئەڵبەتە

لــە ســەر دەســتی ســارتەر و میرلۆ-پۆنتــی

جــۆرە فەلســەفەیەکی ژیاندۆســتی داوە

فینۆمێنۆلــۆژی هۆســڕل و هایدیگەریــش

و فوكــۆ و ئاڵتۆســێر و دولــۆز ،كــە هــەر

و ئــەم ئاڕاســتەیە تــا كۆتاییــی ســەدەی

كاریگەریــی خــۆی بــە ســەر ســارتەرەوە

هەمــوو چاالكــی سیاســی بــوون ،بــرەوی

بیســت و تــا دەموەختــی دولــۆز بــەردەوام

دەبێــت ،دێریدایــش دەكەوێتــە ژێــر

خــۆی وەرگرتــوە».

بــوە ،هەرچــی ئاڕاســتەی دوەمیشــە كــە

كارتێكردنــی هایدیگــەر و هــەر چــی دولــۆز

بــە پێــی بینینــی بادیــۆ بێــت ،لێــرەوە

دژەئاڕاســتەی یەكەمــە ،كاری بــۆ پــەرەدان

و فوكۆیشــە تێكســتەكانی نیچــە دەكــەن

«پێوەندیــی لــە نێــوان واتــا و كــردار»

بــە فەلســەفەیەکی مامتاتیكــی كــردوە ،ئــەم

بــە ســەرچاوەی فەلســەفیی خۆیــان».

دروســت دەبێــت ،بــەاڵم چــوارەم

ئاڕاســتەیە بەدرێژاییــی ســەدەی بیســتیش،

لێــرەوە بادیــۆ نیازمەنــدە بپرســێت «ئــەو

پرینســیپ الی بادیــۆ بریتییــە لــە،

بەتایبــەت لــە ســەر دەســتی لیڤی -شـراوس

شــتە چییــە فەیلەســووفە فەڕەنســییەكان

ئــارەزووی فەیلەســووفە فەڕەنســییەكان بــۆ

و ئاڵتۆســێر و الكان ،بــرەوی بــە خۆی داوە».

لــە ئەڵامنیــا بــە دوای دەگــەڕان؟» بــە

نوێكردنــەوەی فەلســەفە .بادیــۆ گوتەنــی،

ئــەوی ئــەم دوو ئاڕاســتە جیاوازەیــش پێكــی

بۆچوونــی بادیــۆ ،ئــەوی فەڕەنســییەكان

ئــەم جــۆرە نوێخوازییــەی فەلســەفە

دەهێنێــت« ،پێوەندییەكــە لــە نێــوان ژیــان

لــە ئەڵامنیــا بــە دوای دەگــەڕان «بوونــی

ســەرگەرمی بــوو بــۆ «دروســتكردنی
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پێوەنــدی بــوو لــە نێــوان فەلســەفە و

«مەودایەکــی نــوێ بــۆ خوڵقانــی خــود،

بــوارە هونەرییەكانــدا ،كــە ئەوەیــش

خودێکــی نــوێ ،خودێکــی جیــاواز لــەو

پێوەندییەکــی تــری بــە نــاوی «پێوەندیــی

خــودە هۆشــمەندەی دێــكارت باســی

نێــوان واتــا و فۆڕمــە هونەرییــەكان»ەوە

دەكــرد» نــاو دەنێــت .هــەر چــی چــوارەم

خوڵقانــد .بــە پێــی بینینــی بادیــۆ ،لێــرەوە

كێشــەیە بریتییــە لــە «دروســتبوونی

فەلســەفەی فەڕەنســی پــێ دەنێتــە نــاو

نزیكبوونــەوە لــە نێــوان فەلســەفە و

چركەیەكــەوە كــە ئەویــش «دروســتبوونی

شــیكردنەوەی دەروونــی» بــەاڵم ئــەم

پێوەندیــی نێــوان واتــای فەلســەفی و

نزیكبوونەوەیــە دوو ئاڕاســتەی جیــا

جیهانــی دەرەوەیــە».

وەردەگــرێ .ئــەوە بــاس كــرا كــە چــۆن

ســەبارەت بــە پێوەندیــی ئــەدەب بــە

«فەلســەفەی ژیاندۆســتیی بێرگســۆن

فەلســەفەوە ،لــە فەڕەنســا كــە ئەمــە

لــە ڕێــگای ســارتەر و فوكــۆ و دولــۆزەوە

چركەیــەک لــە چركەكانــی فەلســەفەی

پــەرە بــە خــۆی دەدا ،ئەوەیــش كــە چــۆن

هاوچەرخــی فەڕەنســی پێــك دەهێنێــت

فۆڕمالیزمــی واتایــی (یــان مامتاتیكــی)

بــۆ بادیــۆ «ئــەم پێوەندییــە پێشــر لــە

لــە ســەر دەســتی برۆنشــفیگ لــە ڕێــگای

فەڕەنســا هەبــوە و منوونەیشــان لــە ســەر

الكان و شرتاوســەوە بــرەو وەردەگرێــت،

ســەدەی هــەژدە بــۆ دەهێنێتــەوە ،كــە

ئەوەیــش كــە ئــەوەی ئــەم دوو ئاقــارە

بەشــێک لــە فەیلەســووفەكانی ئــەو كاتــە

كــۆ دەكاتــەوە ،جەغتكردنیــان بــوە لــە

(بــۆ منوونــە ڕۆســۆ ،ڤۆلتێــر و دیــدرۆ)

خــود» .ئــەو جــۆرە نزیكبوونەوەیەیــش

نووســەرگەلێکی گەورەیــش بــوون» .ئــەم

لــە نێــوان فەلســەفە و شــیكردنەوەی

دروســتبوونی پێوەندییــەی نێــوان ئــەدەب

دەروونــی لــە نــاو فەلســەفەی هاوچەرخــی

و فەلســەفە لــە پــاش جەنــگ لــە فەڕەنســا

فەڕەنســی دروســت دەبێــت «لــە ڕێــگای

زەمینەیەكــی دروســت كــرد «ئەســتەم

فرۆیــدەوە بــە هــۆی جەغتكــردن لــە

بێــت نووســینی ئەدەبــی و فەلســەفە لــە

بابەتــی نائاگایــی دێتــە ســازاندن» .بادیــۆ

یەكــر جیــا بكرێنــەوە» .لــەم ڕووەیشــەوە

بــۆ ڕوونكردنــەوەی ئــەم الیەنــە ،یــان

بادیــۆ منوونەمــان لــە ســەر «شــێوازی

ئــەم پێوەندییــە« ،گرینگــی بــۆ ســێ جــۆر

نووســینە فەلســەفییەكانی ســارتەر و فوكــۆ

تێكســت دەگەڕێنێتــەوە :یەكــەم تێكســت

و دولــۆز بــۆ دەهێنێتــەوە ،هەروەهــا ئــەو

بریتییــە لــە «»شــیكردنەوەی دەروونــی

پێوەندییــەی الكان و لیڤی-شـراوس لەگــەڵ

بــۆ ئاگــر»» كــە تێكســتی گاســتۆن باشــار

ســوریالییەكاندا هەیــان بــوە» .ئەڵبەتــە

بــوە ،ئــەم تێكســتە هەوڵێکــی نــوێ

بادیــۆ ئــەو جــۆرە نووســینەی لــە میانــەی

بــوە بــۆ لێكدانــەوەی شــیعر و خــەون و

ئــەم پێوەندییــەوە دروســت دەبێــت بــە

جێگۆركێكردنیــش بــە ئیدیــای سێكســیی

لێرەوە بادیۆ
نیازمەندە بپرسێت
«ئەو شتە چییە
فەیلەسووفە
فەڕەنسییەكان لە
ئەڵمانیا بە دوای
دەگەڕان؟» بە
بۆچوونی بادیۆ،
ئەوی فەڕەنسییەكان
لە ئەڵمانیا بە دوای
دەگەڕان «بوونی
پێوەندییەکی نوێ
بوو لە نێوان واتا و
بووندا
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فەلسەفە بە سەر
حیكمەتدا سەر
دەكەوێ و ئامانجی
خۆی دەستنیشان
دەكا .گەر فەلسەفە
لە مەزنی بریتی
بێت ،كە ئەوەیش
ڕۆشتنە بەرەو
ڕێگریی نادیار «ئەم
چركە فەلسەفییە
فەڕەنسییە ڕۆشتن
بوە بەرەو دیار»

فرۆیــد» و« ،دوەم تێكســتیش ئەوەیــە كــە

فەلســەفەی سیاســی لــە ســەر دەســتی

ســارتەر لــە دوا بەشــی كتێبەكــەی»» بــوون

هەنــدێ فەیلەســووف بكــرێ ،كــە

و هیچــی»» دەرگا لــە باســی شــیكردنەوەی

بادیــۆ ناویــان دەنێــت فەیلەســووفە

دەروونیــی بوونــاوی دەكاتــەوە بەرانبــەر

جەنــگاوەرەكان (میلیتانتــەكان) ،ئەوانــەی

بــە شــیكردنەوەی دەروونیــی تەجریبیــی

وا لــە فەلســەفە دەكــەن تێڕامــان تەنیــا لــە

فرۆیــدی» .هــەر چــی «تێكســتی ســێهەمە،

سیاســەت نــەكات ،بەڵكــوو كاریشــی تــێ

ئــەوا بریتییــە لــە بەشــی چوارەمــی

بــكات.

كتێبــی «»ئەنتــی ئۆدێــپ»»ی دولــۆز و

 -5گەڕانــەوەی فەلســەفە بــۆ خــود

گوتارێــک كــە دەخــوازن شــیكردنەوەی

جــۆرە گرێدانەوەیەكــی فەلســەفەیە بــە

دەروونــی بــە شــیكردنەوەی شــیزۆفرینی

شــیكردنەوەی دەروونییــش.

بگــۆڕن ،ئەمەیــش دژی شــیكردنەوەی

 -6دەركەوتنــی شــێوازی نــوێ لــە نووســینی

دەروونیــی فرۆیــدە» .دەكرێــت ئەوەیــش

فەلســەفی ،شــێوازێك كــە ڕكابەریــی

بگوترێــت كــە «هــەر ســێ كۆششــەكە ،یــان

ئــەدەب دەكا ،واتــە دەركەوتنــی نووســەر

تێكســتەكە( ،باشــار ،ســارتەر و دولــۆز) بــۆ

یەکســان بێــت بــە فەیلەســووف لــە ســەر

گۆڕینــی شــیكردنەوەی دەروونیــی فرۆیــد

شــێوازی ســەدەی هــەژدە.

بــوون».

بــە بۆچوونــی بادیــۆ گشــت ئەوانەیــش

بادیــۆ گشــت ئــەو جەمســەرانە لــە چەنــد

ئــەو چركــە فەلســەفییە پێــك دەهێنــن

تێگەییشــتنێكدا كــۆ دەكاتــەوە لەوانــە:

پێیــان دەگوترێــت ،چركــەی فەلســەفەی

 -1جیانەكردنــەوەی واتــا لــە بــوون و

هاوچەرخــی فەڕەنســی« .بادیــۆ ئەمەیــش

نیشــاندانی ئەوەیــش كــە واتــا شــتێکی

بــۆ ئــەو ئــارەزوە دەگەڕێنێتــەوە لــە

زینــدوو و بزوێنــەرە ،ئەڵبەتــە پرۆســێس و

الیــەن فەیلەســووفەكانی ئــەو چركەیــەوە

ڕووداویشــە.

هەبــوون»« .ئــەو ئارەزوەیــش ناســنامەی

 -2لكاندنــی فەلســەفە بــە تازەگــەری،

ئــەو چركەیەیــە و فەلســەفەیش وەك

واتــە بــە ژیانــەوە و دوورخستنەوەیشــی

نووســینێکی كاریگــەر نیشــان دەدا،

لــە ژیانــی ئەكادیمــی ،واتــە گرێدانــەوەی

فەیلەســووفیش وەك شــتێکی جیــا لــە

فەلســەفە بــە تازەگەریــی هونــەری و

حەكیــم مناییــش دەكات ،كەســێک كــە

سێكســی و كۆمەاڵیەتییــەوە.

خــۆی بــە ڕكابــەری قەشــە نازانــێ» .بــە

 -3دروســتنەكردنی جیــاكاری لــە نێــوان

بۆچوونــی بادیــۆ «ئــەوەی فەیلەســووف

فەلســەفەی زانیــن و فەلســەفەی كــردار.

بریتــی بێــت لــە غەیــرە حەكیــم ،واتــە

 -4نزیكبوونــەوەی فەلســەفە لــە سیاســەت

فەیلەســووف دەبێــت بــە كەســێکی

بــە بــێ ئــەوەی كار لــە ســەر دروســتكردنی

جەنــگاوەر ،هونەرمەنــدی خــود یــان
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عاشــقی داهێنــان»« .گشــت ئەمانەیــش

فەلسەفییشــە

فەیلەســووفە

دولــۆز دا نازانرێــت كــێ قســە دەكا :دولــۆز

لەمــەڕ

خەســڵەتی ئــەو چركەیــەن كــە وا لــە

فەڕەنســییە هاوچەرخــەكان كــە بەشــێكیان

یــان لێبنتــز؟ بــەس پێــی وایــە دولــۆز و

فەلســەفە دەكــەن بــە نــاوی خۆیــەوە

ئێســتا لــە ژیانــدا نەمــاون (ســارتەر،

گۆتــاری دووچــاری بەهەڵەتێگەییشــن

قســە بــكا» .واتــە فەلســەفە بــە ســەر

ئاڵتۆســێر ،كانگلێــم ،Canguilhem ،فوكــۆ،

بــوون تایبــەت بــە پرینســیپی دیالیكتیكــی

حیكمەتــدا ســەر دەكــەوێ و ئامانجــی

دولــۆز ،لیوتــار ،ڕیكــۆر) و بەشێكیشــیان لــە

ماركــس» ،ئــەو الیەنــەی كــە بادیــۆ

خــۆی دەستنیشــان دەكا .گــەر فەلســەفە لــە

پڕدەوڵەمەندكردنــی فەلســەفەی هەنووكەی

بایەخــدەرە پێــی.

مەزنــی بریتــی بێــت ،كــە ئەوەیــش ڕۆشــتنە

فەڕەنســی بەردەوامــن (ژاك ڕانســیێر ،ژان

بــەرەو ڕێگریــی نادیــار «ئــەم چركــە

– لــۆك نانســی ،باربــارە كاســان Barbara

دیدی بادیۆ تایبەت بە فەلسەفەی

فەلســەفییە فەڕەنســییە ڕۆشــن بــوە بــەرەو

 ،Cassinفرانســواز پروســت ، Proust

دژە فەلسەفەی ڤیتگێنشتاین

دیــار» .بۆیــە «بادیــۆ فەیلەســووفەكانی

كریســتیان ژامبــێ ،Christian Jambet

ئــەوی پێوەندیــی بــە بیركردنــەوەی

ئــەم چركــە فەڕەنســییە بــە ســەرچڵیی

گــوی الردۆ  .)Guy Lardreauئەمــەو

فەلســەفی یــان بیــری ڤیتگێنشــتاینە

واتــا دەناســێنێت ،ئــەو فەیلەســووفانەی

«بەشــێک لــەم بیرمەنــدە فەڕەنســییانە

لــە دیــدی فەیلەســووفی فەڕەنســی

ڕێگرێكیــان گرتوەتــە بــەر كــە بــێ

داكۆکیــكار و بەشێكیشــیان بەرهەڵســتكاری

ئــاالن بادیــۆ ئەوەیــە ،ئــەم بیركردنــەوە

كۆتایییــە» .هــەر ئــەو جــۆرە فەلســەفەیەی

فەلســەفیین» .جێــی گوتنــە ئەوەیــش بڵێین،

فەلســەفییە ئەنتــی فەلســەفەیە ،ئەمــە

لــەو ماوەیــەدا گەشــەی كــردوە ،بادیــۆ

ئــەم جــۆرە یەكگرتنەوەیــەی ئــەم دوو

بــەو مانایەیــش دێــت ڤیتگێنشــتاین ئەنتــی

بــەوەی لــە قەڵــەم دەدا «جــۆرە ڕوحێکــی

بەشــە لــەم نووســینە فەلســەفییەی بادیــۆ،

فەیلەسووفیشــە .بادیــۆ ئــەم الیەنــە لــە

چەتەگەرانــەی هەبــوە ،یــان هــەر وەك

پێوەندیــی بــە تێگەییشــتنی فەلســەفیی

كتێبێكیــدا بــە ناوی»»ئەنتــی فەلســەفەی

ئــەوەی دولــۆز بــە چركەیەکــی كۆچەریــی

بادیــۆ و خــودی ئاڕاســتەكانی فەلســەفەی

ڤیتگێنشــتاین «» ( ،)4كــە  3ســاڵێك بــەر لــە

نــاو دەنێــت» .بادیــۆ لــە كۆتاییــدا بــەو

هاوچەرخــی فەڕەنسیشــەوە هەیــە.

ئێســتا بــە زمانــی فەڕەنســی چاپــی كــردوە،

بینینــە فەلســەفییەیش دەگا كــە «گشــت

هــەر لــەم بەرهەمــە بادیــۆ ،كــە بــە ڕێــزەوە

گفتوگــۆ دەكات .بــەاڵم بادیــۆ پێشــر،

فەیلەســووفەكانی ئــەم چركەیــە ،بــە خــودی

بــاس لــە ســارتەر دەكا ،وەك یەكێــک لــە

لــە نووسینی»»مانیفێســتی فەلســەفە»»

بادیۆیشــەوە ،بەشــدارییان لــە خوڵقانــی

كەســە دەگمەنەكانیــش تەماشــای دەكات

كــە لــە ســاڵی  1989دا چــاپ كــراوە ،چ

ســەرچڵیی واتــا كــردوە ،هــەر ئەمەیشــە وا

و ئەڵبەتــە ئاڵتۆســێریش ،ئــەو بیرمەنــدەی

ڤیتگێنشــتاین و چ چەنــد فەیلەســووفێكی

لــە بادیــۆ دەكا دان بــەوەدا بنێــت ،فەڕەنســا

خوێندنــەوەی ســەرمایەی لــە 1966

پۆســت مۆدێرنیــش (وەك :لیوتــار،

لــە ســەدەی بیســتدا چركەیــەک ســەرچڵیی

نووســی ،وەك بیرمەندێکــی بــە ســەلیقەی

دێریــدا ،ڤاتیمــۆ  )Vattimoوەك ئەنتــی

فەلســەفی بــە خــۆوە دیــوە».

فەڕەنســی لــە قەڵــەم دەدا .ڕەخنەیەکــی

فەیلەســووف نــاو دەبــات .خوێنەرانــی

وێــرای ئــەوی بــاس كــرا ،ئــەم كتێبــە

توندیــش ئاڕاســتەی ژاك –لــۆك نانســی دەكا

كتێبــی «»مانیفێســتی فەلســەفە»»یش

پانۆرامایەكیشــە لــە ســەر فەلســەفەی

و دواتــر دێتــە ســەر لیوتــار و دان بــەوەدا

لــەوە بــە ئــاگان ،بادیــۆ لــەو نووســینەیدا

هاوچەرخــی فەڕەنســی لــە قۆناغێكــەوە كــە

دەنێــت كــە ناوبـراو «فەیلەســووفی بیابانــە

بــاس لــە «سۆفیســتە مودێرنــە مەزنــەكان»

دەشــێت نــاو برنێــت قۆناغــی 1960ـــەكان.

خۆڵینەكانــە» ئــەو دەمەیــش باس لــە دولۆز

دەكات و هێرشــێکی زۆریــش دەكاتــە

هــاوكات كتێبەكــە گفتوگۆیەکــی قووڵــی

دەكا ،بــاس لــەوە دەكات «لــە تێكســتەكانی

ســەر پۆســتمۆدێرنە فەڕەنســییەكان ،یــان
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بیرمەندەكانــی نــەوەی خــۆی ،بەتایبــەت

(سەفســەتەگەرا )Sophist-واتــە بادیــۆ

ئەنتــی ئەفاڵتوونــی وەك نیچــە بەرچاوتریــن

لیوتــار و دێریــدا و ،ئەڵبەتــە وەك سۆفیســت

پێــی وایــە ،ڤیتگێنشــتاین لــە دوا كارەكانیــدا

ئەنتــی فەلســەفەیە لــە فەلســەفەی

 Sophistە نوێكانیــش دەیانناســێنێت و

لــە ئەنتــی فەلســەفەوە هەنــگاو بــەرەو

خۆرئــاوادا .ئەمــەو بــۆ بادیــۆ بیرمەندێکــی

پیێشــی وایــە ،ئــەو فەلســەفەیەی خــۆی

سۆفیســتی دەنێــت .كەچی فەیلەســووفێكی

وەك نیچــە ئەمیــری ئەنتــی فەلســەفەی

وەك فەلســەفەیەکی هاوچــەرخ نیشــان

ئەمەریكــی بــە نــاوی ســتانلی كاڤێــل

هاوچەرخیشــە .هــەر تایبــەت بــەم الیەنــە

دەدات فەلســەفەیەکی سۆفیســتانەیە .بــۆ

 Stanley Cavellلــە نووســینێکی بــە نــاوی

دەكرێــت ئەوەیــش بڵێیــن ،بادیــۆ پێــی

ئەوانەیــش «»مانیفێســتی فەلســەفە»»

«»نیــو ڤیتگێنشــتاین New Wittgenstein

وایــە نیچــە منوونــەی مەزنــی ڤیتگێنشــتاین

ی بادیۆیــان خوێندوەتــەوە ،دەزانــن

«» ،لە ســەر بزووتنــەوەی ڤیتگێنشــتاینیەت،

بــوە وەك ئەنتــی فەلســەفە .لــەو بارەیــەوە

ڤیتگێنشــتاین لەوێــڕا وەك «گۆرگیــاس»

بادیۆئاســا قســە لــە ئەنتــی فەیلەســووف

بادیــۆ لــە كتێبــی «»ئەنتــی فەلســەفەی

( Gorgiasگــەورە بیرمەندی سۆفیســتەكان)

دەكات ،منوونەكانیشــی هەمــان شــن بــەس

ڤیتگنشــتاین»» دا بــەم جــۆرە دێتــە گــۆ :بــۆ

ی ئەمڕۆمــان دێتــە ناســاندن.

ئــەو كاتــەی قســە لــە ئەنتــی فەیلەســووف

نیچــە میتافیزیــك بریتییــە لــە ویســت بــۆ

بادیــۆ لــەو شــیكردنەوەیەیدا كــە بــە ئەنتــی

الی ڤیتگێنشــتاین دەكات ،جەغــت لــە

هیچــی  ،Nothingnessبــۆ ڤیتگێنشــتاین

فەلســەفییەتی ڤیتگێنشــتاینەوە تایبەتــی

«»لێكۆڵینــەوە فەلســەفییەكان»» دەكات كە

میتافیزیــك بریتییــە لــە هیچیــی مانــا كــە

كــردوە تەنیــا ســەرنج دەخاتــە ســەر یەكــەم

بادیــۆ لــە مەســەلەی ئەنتــی فەیلەســووفی

وەك مانــا خــۆی دەردەخــات .نەخۆشــی

بەرهەمــە فەلســەفییەكەی ڤیتگێنشــتاین،

ڤیتگێنشــتاین دا ئــەو بەهایــەی بــۆ دانانێت.

بــۆ نیچــە هەڵگــری ناوێكــە بریتییــە لــە

واتــە نووســینی»» تراكتاتــۆس لۆژیكــۆ-

نــەك هــەر ئــەوە بەڵكــوو بادیــۆ بەگشــتی

هیچگەرایــی  ،Nihilismبــۆ ڤیتگێنشــتاین

فیلۆســۆفیكۆس»» ،ئــەو بەرهەمــەی كــە

خوێندنــەوەی كتێبــی «»لێكۆڵینــەوە

ڕەنگــە نەخۆشــی لــەوە خراپــر بگەیەنێــت،

تاكــە كارێكــە ڤیتگێنشــتاین تــا لــە ژیانــدا

فەلســەفییەكان»»ی ڤیتگێنشــتاینی پــێ

واتــە بریتییــە لــە چەنــە .بادیــۆ ســاڤۆی

بــوە چاپــی كــردوە ،ئەگــەر چــی بادیــۆ

خــۆش نییــە.

ژیژكیــش بــە ئەنتــی فەلســەفە دەزانێــت.

«»تراكتاتــۆس»»ی ڤیتگێنشــتاین وەك

بادیــۆ لــە ســەرەتای شــیكردنەوەكەی

ئەڵبەتــە بادیــۆ بیرمەندگەلێکــی وەك

منوونەیــەك لــە ســەر ئەنتــی فەلســەفە بــەر

تایبــەت بــە «»ئەنتــی فەلســەفەی

ماركــس و فرۆیــد و ئەلتۆســێریش

بــاس دەخــات و وەك مەزنرتیــن تێكســتی

ڤیتگێنشــتاین «» ســەرنج دەخاتــە ســەر ئەو

دەخاتــە ڕیــزی ئەنتــی فەلســەفەوە.

ئەنتــی فەلســەفەیش دەیبینێــت ،بــەاڵم

الیەنــەی لــە ڕیــزی ئــەو فەیلەســووفانەی

هەروەهــا بیرمەنــدی پۆســت ماركسیســتی

بادیــۆ لــە «»تراكتاتــۆس»»دا جوانكارییەکــی

ئەنتــی فەلســەفەن لــە «الكان» ەوە دەســت

ئەمەریكیــش ،فرێدریــك جێمســۆن Fredric

تەالرســازی «میعــاری» archiaesthetic

پــێ دەكات .بــە قەولــی بادیۆیــش بــێ

 :Jamesonیــش بــە ئەنتــی فەلســەفە

یــش دەبینێتــەوە .ڤیتگێنشــتاینەكەی

واتــای ئەنتــی فەلســەفە لەگــەڵ الكان

دەناســێنێت .لــە نــاو فەرەنســایش مەهــدی

بادیــۆ لــە كتێبــی»» ئەنتــی فەلســەفەی

زینــدوو دەبێتــەوە .هــەر لەبــەر ئــەوە

بیلحــاج قاســم Mehdi Belhaj Kacem

ڤیتگێنشــتاین «» دا ڤیتگێنشــتاینێکی ئەنتــی

بادیــۆ دەڵــێ ،ئــەوە بــە فەیلەســووفی

یــش بــە ئەنتــی فەلســەفە لــە قەڵــەم

فەلســەفەیە كــە دواتــر و لــە كارەكانیــدا،

هاوچــەرخ نــاو دەنێــم جورئــەت بــكات

دەدات .بــەاڵم نیچــە و ڤیتگێنشــتاین و

بــە قەولــی بادیــۆ ،ئــەم ڤیتگێنشــتاینە

بــە نــاو ئەنتــی فەلســەفەی الكان دا تــێ

الكان لــە زەینــی فەلســەفیی بادیــۆ دا

دەبێــت بــە ڤیتگێنشــتاینێکی سۆفیســت

بپەڕێــت .بــەس الی بادیــۆ بیرمەندێکــی

ســێ سۆفیســتە مۆدێرنــە مەزنەكــەن .هــەر
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چــی بــە هایدیگەریشــەوە تایبەتــە ،بادیــۆ
هایدیگــەر بــە ئەنتــی فەلســەفە نــاو نابــات.
بــەم جــۆرە بێــت پێویســتە بزانیــن ئەنتــی
فەلســەفە (یــان ئەنتــی فەیلەســووف) لــە
دیــدی بادیــۆ كێیــە؟ و چیــش دەگەیەنێــت؟
بــە بۆچوونــی بادیــۆ ئەنتــی فەلســەفە
بریتییــە لــەوەی ئەنتــی فەیلەســووف
خــودی فەلســەفە بــۆ نەهیكردنی فەلســەفە
بــە كار دەبــات .ئەنتــی فەیلەســووف لــە
دیــدی بادیــۆ ئــەو فەیلەســووفەیە توانــای
فەلســەفە لــە گــەڕان بــە دوای ڕاســتیدا
الواز دەكات .ئەمــە وا دەكات ئــەم جــۆرە
فەیلەســووفانە ڕاســتی بخەنــە دەرەوەی
فەلســەفەوە .یــان فەلســەفە وا لــێ بكــەن
توانــای ئــەوەی نەبێــت شــتێک لــە بــارەی
ڕاســتییەوە بڵێــت .شــەڕی فەلســەفەیش بــۆ
بادیــۆ شــەڕێكە لــە پێنــاو بەرهەمهێنانــی
ڕاســتی .ئــەم ڕاســتییەیش لــە ڕێــگای ئــەو
چــوار هەلومەرجــەوە پێــك دێــت كــە
بادیــۆ بــۆ ســازدانی ڕاســتیی فەلســەفی
بــە بناغــەی دەزانێــت .هــەر چــی پێتــەر
هالــواردە ،نووســەر و وەرگێــڕی كارەكانــی
بادیــۆ بــۆ ســەر زمانــی ئینگلیــزی ،لــە
ســەر شــێوازی بادیــۆ ئامــاژە بــەوە دەكات،
ئەنتــی فەلســەفە بانگەشــەكردنە بــۆ
نەگوتراوئامێــز ،مانایەکــی ترانســندێنت ،و
ڕوونەكردنــی فەلســەفە لــە ڕاســتی .بــۆ ئــەو
مەبەســتەیش هالــوارد بــاس لــە یەكێــک
لــە ئەنتــی فەلســەفەكان دەكات كــە الی
بادیۆیــش جێــی باســە ئەویــش پاســكالە.

Alain Badiou

پاســكال  Pascalپێــی وایــە ،ڕەتكردنــەوە
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یــان گاڵتەكــردن بــە فەلســەفە بــۆ ئەوەیــە

فەلســەفەدا لــە خــودی خۆیــدا ڕەفتــارە

«»تراكتاتــۆس»» دەڵێیــن :فەلســەفە لــە

ببیــت بــە فەیلەســووفێکی ڕاســتەقینە.

لەتــەك كــردەی فەلســەفیدا .بــە پێــی

تراكتاتۆســدا و بــە پێــی تێگەییشــتنی

بــە پێــی تێگەییشــتنی پێتــەر هالــوارد

ئــەوەی الكان فەلســەفە وەك فۆڕمــێ لــە

ڤیتگێنشــتاین نــا -هزرێکــی نەخــۆش

پێشــگری ئەنتــی (دژ )Anti-لوغــزی

پســیكۆس ( Psychosisتێكچوونــی زەینــی

و تێكشــاوە ،چونكــە نوێنەرایەتیــی

تێــدا نییــە و ڕووخێنەریــش نییــە هــەر

یــان عەقڵــی) دەبینێــت ئەمــە بــۆ ئێمــە

بێامنایــی دەكات .بــەاڵم لــەو جیاوازییــەی

چــی بادیــۆ وای دەبینێــت فەلســەفە

ئــەوە دەگەیەنێــت ،كــردەی فەلســەفی

ڤیتگێنشــتاین لــە نێــوان مانــا و بێامنایــی

هێنــدەی شــیاوە پێویســتە بیــر لــە ئەنتــی

كردەیەکــی نەخۆشــە .واتــە ئێمــە فەلســەفە

دەیــكات ،فەلســەفە دەكەوێتــە بــەری

فەلســەفە بكاتــەوە .ئەمەیــش ئــەو تێڕامانــە

دەكەیــن ،چونكــە نەخۆشــین و لــە ئاكامــی

بێامناییــەوە ،ئەمەیــش بادیــۆی بێئەنــدازە

فەلســەفییەمان الی دروســت دەكات،

پێوەبوونــی نەخۆشــییەكی ڕەوانییــەوە

قەڵــس كــردوە .هــەر لەبــەر ئــەوە

دیــاردەی ئەنتــی فەلســەفە بــۆ فەلســەفە

كــردەی فەلســەفی خۆمــان بنیــات دەنێیــن.

فەلســەفە و بێامنایــی Nonsenseلــە

پێویســتە ،واتــە فەلســەفە كــە بــە تونێلــی

ئــەم تێگەییشــتنە الكانییــە بــۆ فەلســەفە

«»تراكتاتــۆس»» دا یــەك دەگرنــەوە،

ئەنتــی فەلســەفەدا تێدەپەڕێــت ،خــۆی

تێگەییشــتنێکی پســیكۆلۆژییە و بــە نێــو

بــەاڵم جەغتــی بادیــۆ لــە ســەر ئــەوەی

پــاك دەكاتــەوە ،بۆیــە بادیــۆ ئــەوە بــە

بەشــێک لــە بیرمەندانــی خۆرئاوایشــدا

فەلســەفە شــتێکی تیــۆری نییــە ،بەڵكــوو

فەیلەســووفێک هاوچــەرخ دەزانێــت كــە

بــاو بوەتــەوە ،بــۆ منوونــە یەكێــک لــە

كردەیــە ،ئەمــە ئەوەیشــی تێیــدا بــە دی

جورئــەت بــكات بــە نــاو ئەنتی فەلســەفەی

موریدەكانــی الكان كــە ســاڤۆی ژیژكــە

دەكەیــن ،ئــەم كردەیــە شــتێکی هزرییــە.

الكانــدا تــێ بپەڕێــت .كــردەی ئەنتــی

بــەم دەردەوە گالوە .بۆیــە بادیــۆ ســاڤۆی

ئــەوەی لێــرە بادیــۆ لــە ڤیتگێنشــتاین جیــا

فەلســەفە بــۆ بادیــۆ بریتیشــە لــەوەی لــێ

ژیژكیــش بــە ئەنتــی فەلســەفە دەزانێــت.

دەكاتــەوە ئەوەیــە ،بــۆ بادیــۆ فەلســەفە

بگەڕێیــن ئــەوی دەیەوێــت خــۆی دەربخات

لەگــەڵ گەلــێ جیــاوازی لــە نێــوان بادیــۆ

هــزرە هــەر چــی ڤیتگێنشتاینیشــە پێــی

لــەو شــوێنەی ئــەوی دەردەكەوێــت

و ژیژكیــش دا ،بــەاڵم پــاش چاپبوونــی

وایــە ،فەلســەفە شــتێکی نا-هزریــە و

ناتوانێــت شــتێک بڵێــت ،بــەاڵم گشــت

كتێبــی»» ئەنتــی فەلســەفەی ڤیتگێنشــتاین

بادیۆیانەیــش لێــرە بدوێیــن دەڵێیــن،

ئەنتــی فەلســەفەیەک لــە موڕاڵــی تیۆلــۆژی

«» ی بادیــۆ ســاڤۆی ژیــژك تەعلیقــی

فەلســەفە الی ڤیتگێنشــتاین كردەیەكــە

(الهوتــی) یــان جوانكاریــدا خــۆی كــورت

لــە ســەر ئــەو كتێبــە بــەم جــۆرە بــوە :

لــە ئاخاوتنــی نا-تیــۆری .هــەر لێــرەدا

دەكاتــەوە ،بۆیــە ڕاســتیی ئەنتــی فەلســەفی

« فیگۆرێــک لــە جــۆری ئەفاڵتــوون یــان

و تایبــەت بــەم الیەنــە بێبەهــا نییــە

ڕاســتییەکی ئەپۆكالیپتیكــە Apocalyptic

هیــگڵ لــە نــاو مانــا دەخولێتــەوە».

ئەوەیــش بیــر بخەینــەوە ،فەلســەفە

یــان میتامێژووییــە.

بــۆ پــر ڕوونكردنــەوەی ئــەو چەنــد

الی ڤیتگێنشــتاین لــە «»تراكتاتــۆس»»دا

كــە وا بێــت ،بەكورتــی ئەنتــی فەلســەفە

دێــڕەی الی ســەرەوە ،بەباشــی دەزانیــن

بریتییــە لــە چاالكــی نــەوەك جەســتەی

بریتییــە لــە دوژمنایەتیكردنــی فەلســەفە.

بپرســین :ئایــا فەلســەفە شــتێکی نــا-

دۆكرتیــن ،هــەر چــی بادیــۆ وای بــۆ

بــەاڵم بــە قەولــی بادیــۆ لــە گشــت

هــزرە؟ گــەر بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم

دەچێــت ،فەلســەفە كردەیــە بــەاڵم ئــەم

ئەنتــی فەلســەفەیەكی مۆدێرنــدا گەلــێ

پرســیارە و لــە ســنوری گفتوگۆكامنــان لــە

كردەیــە الی ڤیتگێنشــتاین چاالكییــە ،واتــە

ئامــرازی سۆفیســتی  Sophisticهــەن،

ســەر ئەنتــی فەلســەفەی ڤیتگێنشــتاین

واتــای فەلســەفە بــە پێــی ڤیتگێنشــتاین

ڕەفتــاری بادیۆیــش لەتــەك ئەنتــی

نووســینی

بگەڕێینــەوە
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ســەر

چاالكییــە نــەك شــتێکی هــزری.

گرینگــە لێــرە ئەوەیــش بــاس بكەیــن،

بــاس لــە زمانــی ڤیتگێنشــتاین دەكات،

بــە پێــی تێڕامانــی ئــاالن بادیــۆ ئەنتــی

بــاس لــەو مۆنتاژەیــش دەكات لــە

فەیلەســووف فەیلەســووفێكی سۆفیســتە

ڕێــگای بەژمارەكردنــی بۆچوونەكانــی

 .Sophistبادیــۆ دەیەوێــت ئــەو بینینــە

«»تراكتاتــۆس»»ەوە ڤیتگێنشــتاین دیــدی

فەلسەفییەیشــان ال دروســت بــكات ،بــۆ

ئەنتــی فەلســەفی خــۆی دەگەیەنێــت.

سۆفیســتەكان ئــەوە گرینگــە نییە ڕاســتیامن

بــەس ئێمــە دەبینیــن ڤیتگێنشــتاین لــە

بــۆ ئاشــكرا بكــەن ،بەڵكــوو ئــەوی بــۆ ئەوان

«»تراكتاتــۆس»»دا داكۆكــی لــە بێدەنگبــوون

زۆر مەرجــە ســەرنجی بخەنــە ســەر ئەوەیە،

دەكات ئەمەیــش ئــەو دەمــەی شــتێك

ئــەوی ئــەوان دەخــوازن بیڵێــن باوەڕئامێــزە

نییــە بــۆ گوتــن ،هەروەهــا داكۆكــی لــە

و ئــەوی دەیشــگوترێت دەكرێــت

ســنوورداركردنی زمــان و مانایــش لــە

بگوترێــت .بــە قەولــی بادیــۆ ،زمــان هەمــان

بەكاربردنــدا دەكات .ئــەم دوو الیەنــە بــۆ

ئــەو وەزیفەیــەی بــۆ سۆفیســتەكان هەیــە،

بادیــۆ وەك خۆیــان هــەرس نابــن ،چونكــە

كــە كڵێســا بــۆ بیرمەندانــی ســەدەكانی

ئەمــە بــۆ بادیــۆ ئــەوە دەگەیەنێــت

ناوەڕاســت یــان خــود بــۆ ڕۆشــنگەریی

لۆژیــك بــۆ ڕەوانبێــژی كــورت دەكرێتــەوە،

هەیبــوە .ئــەوی بــۆ بادیــۆ لێــرە شــوێنی

ڕاســتییش دەبێــت بــە یاریــی زمــان و جــۆرە

تێڕامانــە ئەوەیــە ،كــە سۆفیســتەكان بــە

ئەفۆریســتییەکی  Aphoristicتایبــەت.

ئامانجــەوە هێــرش دەكەنــە ســەر مانــای

لــە هەمــان كاتــدا بادیــۆ ئەوەیــش وەك

فەلســەفە.

خــۆی هــەرس نــاكات كــە ڤیتگێنشــتاین

باشــە بــۆ ڤیتگێنشــتاین ئەنتــی فەلســەفەیە؟

لــە «»تراكتاتــۆس»»دا تایبــەت بــە

چۆنیــش فەیلەســووف دەبێــت بــە ئەنتــی

نەگوتراوئامێــز باســی دەكات ،چونكــە

فەلســەفە ،یاخودیــش ئەنتــی فەیلەســووف؟

بــۆ ڤیتگێنشــتاین ئــەو شــتە پێویســتە

ڤیتگێنشــتاین بــە پێــی تێگەییشــتنی

بگوترێــت كــە گوتراوئامێــز بێــت .ئــەو

بادیــۆ لــە «»تراكتاتــۆس»» دا ســۆفییانەیە

شــتەیش بەدڵنیایییــەوە هزرئامێــزە ،واتــە

(میســتیك) .هەروەهــا بــۆ بادیــۆ سۆفیســتە

شــتی گوتراوئامێــز شــتێکی هزرئامێــزە

هاوچەرخــەكان ئــەو جــۆرە سۆفیســتانەن

ئەگــەر نــا ئــەوا پێویســتە بێدەنگــی بــاڵ

لــە ســەر ڕەوتــی ڤیتگێنشــتاین دەڕۆن.

بــە ســەر گوتنــدا بكێشــێت .كێشــەكەی

ئــەم جــۆرە سۆفیســتانە لــە ڕێــگای گوتــار

ڤیتگێنشــتاین هــەر گوتنــی گوتراوئامێــز

و یاریــی زمــان و چركــەی بێدەنگییــەوە كار

نییــە ،بەڵكــوو ئەوەیشــە كــە دەربڕینــە

لــە ســەر هــزر دەكــەن .بــۆ سۆفیســتەكان

زمانەوانییــەكان لــە دیــدی «»تراكتاتــۆس»»

ڕاســتیی مانــای نییــە ئــەوی مانــای هەیــە،

ئــەو دەمــە ڕاســن نوێنەرایەتــی بابــەت،

یــاری زمــان و گوتارســازییە .بادیــۆ كــە

یــان فاكتــە ،دەكــەن ،بۆیــە بادیــۆ دونیایــەك

بەكورتی ئەنتی
فەلسەفە بریتییە لە
دوژمنایەتیكردنی
فەلسەفە .بەاڵم
بە قەولی بادیۆ
لە گشت ئەنتی
فەلسەفەیەكی
مۆدێرندا گەلێ
ئامرازی سۆفیستی
 Sophisticهەن،
ڕەفتاری بادیۆیش
لەتەك ئەنتی
فەلسەفەدا لە خودی
خۆیدا ڕەفتارە لەتەك
كردەی فەلسەفیدا
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ڕەوانبێــژی دا چــڕ كردوەتــەوە .ئەمــە و
گــوزارەی ناوبــراو ڕاستییشــی بــۆ یاریــی
زمــان و فەلسەفەیشــی بــۆ شــێوەیەك
لــە ئەفۆریســتی ســەمەرەئامێز كــورت
كردوەتــەوە .هەروەهــا لــە ڕێــگای ئــەم
كتێبــەوە (واتــە ،ئەنتــی فەلســەفەی
ڤیتگێنشــتاین) بادیــۆ جیــاوازی لــە نێــوان
سۆفیســت و ئەنتــی فەیلەســووفیش
دەكات .جیاوازیــی نێــوان ئــەم دوانەیــش
(واتــە ،سۆفیســت و ئەنتــی فەیلەســووف)
لــە هــزری بادیــۆدا خــۆی لــە مەســەلەی
بــوون و نەبوونــی بیرۆكــەی ڕاســتیدا كــورت
دەكاتــەوە .ئــەوی یەكــەم (سۆفیســت)
ڕاســتیی بــە الوە گرینــگ نییــە ،هــەر چــی
ئــەوی دوەمــە (ئەنتــی فەلســەفە) ڕاســتیی
بــە الوە گرینگــە .پەرچەكــرداری ئەنتــی
فەلســەفە كردەیەکــی فەلســەفییە و وامــان
لــێ دەكات لــە ڕاســتی ڕامــان بكەیــن،
هــەر چــی پەرچەكــرداری سۆفیســتە

Alain Badiou

كردەیەکــی فەلســەفی نییــە و ڕاســتی
نابینێــت .ئەمەیــش جیــاكارەی دەخاتــە
نێــوان ڤیتگێنشــتاینی الو ،ڤیتگێنشــتاینی
نــاو «»تراكتاتــۆس»» ،و ڤیتگێنشــتاینی
دواتــرەوە ،ڤیتگێنشــتاینی نــاو «»توێژینــەوە
فەلســەفییەكان»».
بــە واتایەکــی تــر ،بادیــۆ ڤیتگێنشــتاینی

ڕەخنــەی ئــەو دێــڕەی ڤیتگێنشــتاین دەكات

ئەفۆریســتی .گوایــە ئــەو لۆژیكــەی ئــەم

كــە بــەم جۆرەیــە :ئــەوی ناتوانیــن بیڵێیــن

گوزارەیــە لــە خۆیــدا كــۆی كردوەتــەوە

پێویســتە بێدەنگــی هەڵبژێریــن .بــۆ بادیــۆ

یــان ئــەو لۆژیكــەی ڤیتگێنشــتاین لــەم

ئــەو گوزارەیــە پــڕە لــە یاریــی زمــان و

گوزارەیــەدا بــە كاری دەبــات ،خــۆی لــە
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ناو»»تراكتاتــۆس»» ،واتــە ڤیتگێنشــتاینی
الو ،بــە ئەنتــی فەلســەفە دەزانێــت و هــەر
چــی ڤیتگێنشــتاینی دواتــرە بــە سۆفیســت
دەناســێنێ ،بۆیــە بادیــۆ بەرانبــەر بــە
ئەنتــی فەلســەفەیەتی ڤیتگێنشــتاین لــە

«»تراكاتاتــۆس»» دا داكۆكــی لــە فەلســەفە

پێــش ئــەوەی بێینــە ســەر تێــای كۆتاییــی

كۆنتنێنتالــە فەڕەنســییەكاندا دەگمەنــە

دەكات .بــەاڵم داكۆكیــی بادیــۆ لــە

فەلســەفە و «»تراكتاتــۆس»» ئامــاژە بــەوە

ئەوەیــە ،بادیــۆ وەك فەیلەســووفێکی

فەلســەفە داكۆكیەتــی لــە واتــای ڕاســتی.

دەكەیــن ،نابێــت ئەوەمــان بیــر بچێــت

كۆنتنێتالــی هاوچەرخــی فەڕەنســی

ئــەو واتایــەی بادیــۆ لــە گەلــێ لــە نووســینە

ڤیتگێنشــتاین ئەنتــی ئەفاڵتوونییــە و

پێییەكــی لــە نــاو گفتوگــۆ فەلســەفییەكانی

فەلســەفییەكانیدا دژ بــە دوژمنانــی واتــای

بەگشتیشــی ئەنتــی فەلســەفەی كالســیكە

فەلســەفەی شیكردنەوەیشــدایە .ئەڵبەتــە

ڕاســتی پشــتگیری دەكا .بادیــۆ ئەمەیشــی

و بادیــۆش لــە الیــەن خۆیــەوە یەكێكــە لــە

بــە هــۆی ئــەوەی بادیــۆ مامتاتیــك (ڕیازیات،

بەكــراوەی لــە كتێبــی «»مانیفێســتی

داكۆكیكــەرەكان لــە فەلســەفەی ئەفاڵتــوون

بیــركاری) دەكات بــە یەكێــک لــە بناغەكانــی

فەلســەفە»» و لــە كارەكانــی پاشرتیشــی،

و واتــای ڕاســتی لــە بــواری فەلســەفەكردندا،

دروســتبوونی فەلســەفە و قســەی خۆیشــی

واتــە لــە لێــدوان و ســمینارەكانی ،بــەر بــاس

بۆیــە كاتێــک قســە دێتــە ســەر بادیــۆ و

لــە لۆژیــك هەیــە دەتوانیــن بڵێیــن لــە چــاو

خســتوە .لــە خــودی خۆیشــدا ،ڕاســتی الی

ڤیتگێنشــتاین پێویســتە ئــەوە لــە بــەر چــاو

نــەوەی خــۆی لــە بیرمەندانــی نەریتــی

بادیــۆ ڕاســتییەکی گەردووناوییــە و قابیلــە

بگریــن ،كــە ئێمــە خۆمــان لــە نێــوان دوو

فەلســەفەی شــیكردنەوەیەوە دوور نییــە.

بــە داكۆكیكــردن ،بۆیــە بادیــۆ لــە گەلــێ لــە

تەوژمــی فەلســەفی جیــادا دەبینینــەوە.

بادیــۆ لــەو توێژینەوەیەیــدا تایبــەت

كارە فەلســەفییەكانیدا ،جــا چ كارە گــەورە

بادیــۆ لــە الیــەک داكۆكــی لــە مانــەوەی

بــە ئەنتــی فەلســەفەی ڤیتگێنشــتاین

نارساوەكــەی بێــت «»بــوون و ڕووداو»»

فەلســەفە دەكا و لــە الیەکــی تریــش

داكۆكــی لــە مامتاتیــك دەكات بەرانبــەر

یــان ئەوانــی تــری (مانفێســتی فەلســەفە،

لــە واتــای ڕاســتی ،ڕاســتیی فەلســەفی،

بــەو ئیحتیقــارەی مامتاتیــك بــە بۆچوونــی

ئیتیــك ،لۆژیكــی جیهــان .. ،و) بەرانبــەر بــە

هەروەهــا

داكۆكیكەریشــە

بادیــۆ لــە «»تراكتاتــۆس»» دا دووچــاری

بێبەهاكردنــی ڕاســتیی بیرمەنــدە فەڕەنســی

لــە نەریتــی فەلســەفەی كالســیك و

بوەتــەوە .بادیــۆ پێــی وایــە ڤیتگێنشــتاین لــە

و ئیتالــی و ئەڵامنییــە پۆســتمۆدێرنەكان

شــیكەرەوەی فەلســەفەی ئەفالتوونیشــە

«»تراكتاتــۆس»»دا ئیحتیقــاری ماتیامتیــك

بابەتــی ڕاســتی دەهێنێتــەوە ســەر خوانــی

و دوا بەرهەمیشــی بــە كۆمارەكــەی

دەكات و ئەنرتۆپۆلۆژیــزەی مامتاتیكیــش

گفتوگــۆ و ،ئەڵبەتــە لــە ڕێــگای ئەوەیش ەوە

ئەفاڵتــوون تایبەتــە (كۆمــاری ئەفاڵتــوون

دەكات .بادیــۆ بــاس لــەو فەیلەســووفانە

ســەرلەنوێ پێناســەی واتــای فەلســەفەیش

 .)2012بــە واتایەکــی تــر ،بادیــۆ لــە ڕێــگای

دەكات ئیحتیقــاری مامتاتیكیــان كــردوە

هەلومەرجەكانــی

هێرشــكردنە ســەر ئەنتــی فەلســەفەی

و پێــی وایــە نیچــە هیچــی لــە بــارەی

بەرهەمهێنانــی ڕاســتی (ڕاســتییەكان) الی

ڤیتگێنشــتاین ســەرلەنوێ گفتوگــۆی تێــزە

مامتاتیكــەوە نەزانیــوە و ڤیتگێنشــتاین

بادیــۆ گۆڕەپانــی گفتوگــۆ فەلســەفییەكانی

فەلســەفییەكەی خــۆی لەمــەڕ ڕاســتی

لــە تراكتاتــۆس دەخاتــە ڕیــزی ئــەو

مانفێســتی فەلســەفیی یەكەمــی داگیــر

یــان هەلومەرجەكانــی فەلســەفە دەكات

فەیلەســووفانەوە .بادیــۆ دەیەوێــت

كــردوە .ئــەم شــێوە گوتنانەیــش لــە ســەر

كــە مانایشــیان لــە بەرهەمهێنانــی ڕاســتیی

ئەوەیــش مــان پــێ بڵێــت ،فەلســەفە

ڕاســتی لــە ژێــر كاریگەریــی بیرمەندانــی

فەلســەفی هەیــە .كــە ئەوەیــش دیســانەوە

(هیــچ فەلســەفەیەك) ناتوانێــت پشــت

پۆســت مۆدێــرن هۆكارێــک بــوو بــۆ

دەمانباتــەوە نــاو بابەتــی زیندووكردنــەوەی

لــە مامتاتیــك بــكات .ئێمــە تــەواو لەگــەڵ

ســەرهەڵدانی تێــای كۆتاییــی ڕاســتی و ،لــە

فەلســەفە و بەگژاچوونــەوەی تێــای

قســەكانی بادیــۆ دایــن ســەبارەت چ بــە

ناواخنیشــدا هەنگاوێــك بــوە بــۆ قســەكردن

مەرگــی فەلســەفە .خەســڵەتێکی تریــش كــە

هزربوونــی مامتاتیــك و چیــش بــە بــێ

لــە مەرگــی یــان كۆتاییــی فەلســەفە.

لــە بادیــۆدا دەیبینینــەوە و لــە فەیلەســووفە

ئــاگای نیچــە لــە مامتاتیــك بــەاڵم ئــەوەی بــە

دەكات،

بــەاڵم

بادیــۆ
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بەاڵم ئەوەی بە
ڤیتگێنشتاینەوە
تایبەتە سەددەرسەد
بەو شێوە نییە كە
بادیۆ باسی لێوە
دەكات ،چونكە
ئەو لۆژیكەی
ڤیتگێنشتاین لە
«»تراكتاتۆس»»دا
وەگەڕی خستوە
فرێگە  Fregeییە

ڤیتگێنشــتاینەوە تایبەتــە سەددەرســەد بــەو

بــۆ ســەر زمانــی ئینگلیــزی ،ئامــاژە بــەوە

شــێوە نییــە كــە بادیــۆ باســی لێــوە دەكات،

دەكات بابەتــی كۆتاییــی فەلســەفە الی

چونكــە ئــەو لۆژیكــەی ڤیتگێنشــتاین

الكان ورووژێــراوە ،ئەڵبەتــە ماركســیش

لــە «»تراكتاتــۆس»»دا وەگــەڕی خســتوە

ئــەم الیەنــەی ورووژانــدوە .ئەمــەو

(فرێگــە )Fregeییــە و ئەمــە و جگــە

ئــەم باســە لــە «»تراكتاتــۆس «»یشــدا

لــە كاریگەرییەكانــی ڕاســێل بــە ســەر

دەســتكاری كــراوە .لێرەیشــەوە گفتوگــۆی

ڤیتگێنشــتاینەوە لــە «»تراكتاتــۆس»» دا.

بادیــۆ تایبــەت بــە ئەنتــی فەلســەفەی

ئــەوی تایبــەت بــە الیەنــی تێــای كۆتاییــی

ڤیتگێنشــتاین دەســت پــێ دەكات .بــەاڵم

فەلســەفە و «تراكتاتــۆس» دەیڵێیــن،

ئــەوی لێــرە مەرجــە ســەرنجێکی زۆری

نكوڵیــی ناوێــت كتێبی»»تراكتاتــۆس»»

بخرێتــە ســەر ئەوەیــە ،فەلســەفە لــە

گفتوگــۆی كۆتاییــی فەلســەفەی لــە

«»تراكتاتــۆس»»دا خــۆی وەك میتافیزیــك

نــاو بیرمەندانــی خۆرئــاوا بــە هــەر دوو

نیشــان دەدات و ئەنتــی فەلســەفەبوونی

نەرێتەكەیــەوە ورووژانــدوە ،بۆیــە وای بــۆ

ڤیتگێنشــتاین ،واتــە ئەنتــی میتافیزیكیبوون،

دەچیــن تێــای كۆتاییــی فەلســەفە لەگــەڵ

بۆیــە ئەنتــی میتافیزیكبــوون لەگــەڵ

تێــای ئەنتی فەلســەفەدا یــەك دەگرێتەوە.

ئەنتــی فەلســەفەدا یــەك دەگرنــەوە .بــۆ

ئــەو بیرمەندانــەی بابەتــی كۆتاییــی

خوێنەرانــی «»تراكتاتۆس»»یــش ڕوونــە

فەلســەفەیان پەســەند كــردوە بــە جۆرێــک

میتافیزیــك بــۆ ڤیتگێنشــتاین بــێ مانایــە .بە

لــە جــۆرەكان ســەر بــە نەرێتــی ئەنتــی

پێــی ئەمــە بێــت گــوزارە میتافیزیكییــەكان

فەلســەفەن ،ئێمــە پێیشــان وایــە هەمیشــە

گوزارەگەلێکــی بێامنــان ،فەلســەفەیش

تێــای كۆتاییــی فەلســەفە توێــژەرەوان

كــە ئەلتەرنەتیڤــی میتافیزیكــە بــۆ

بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان مەجبــوور

«»تراكتاتــۆس»» بــێ بەهایــە.

دەكات بــۆ ئــەو الیەنــە بگەڕێنــەوە كــە
چــۆن فەلســەفە لــە یۆنانــی كۆنــەوە و
لــە پێــش ســوكرات و پــاش ســوكراتەوە
تــا ئێســتا ڕەفتــاری لەتەكــدا كــراوە.
گومانیشــی ناوێــت ،چۆنێتیــی ڕەفتاركردنــی
فەیلەســووفان لەگــەڵ فەلســەفە مانــای
خــۆی بــۆ ئــەو كۆتاییپێهێنانــە هەیــە
هەنــدێ لــە فەیلەســووفان ئێســتا گرینگیــی
پــێ دەدەن .برونــو بوســتێلس Bruno
 ،Bosteelsوەرگێــڕی ئــەم كتێبــەی بادیــۆ

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )68 - 69ساڵی پانزەیەم

34
No.(68 - 69) August .2018

مانفێستی فەلسەفیی
جەنگاوەرەكان

لــە

كتێبــی

«فەلســەفە

بــۆ

جەنــگاوەرەكان »ی بادیــۆ لەدەرگادانــی
()5

مشــتێ باســی فەلســەفی و سیاســی
وردەكارن كــە بــۆ گەلــێ فەیلەســووف
قســەكردن لێوەیــان یــان كۆتایییــان هاتــوە
یاخودیــش دەســتپێك بــۆ هاتنــە ســەر كرۆك
و كاكڵیــان شــك نابــەن بــەاڵم پاشــخانی

فەلســەفیی بادیــۆ زەمینەخۆشــكەرە

لــە هەمــان كاتــدا وێنەیەکــی هزریشــان

و ئەڵبەتــە وەگەڕخستنیشــی لــە بــواری

بــۆ دەســتتێوەردان لــەو كێشــە هــزری

تایبــەت بــە دیالیكتیكــی ناگوزارەئامێــزی

سیاســەتدا و گرێدانــەوەی ئــەم واتایــە

و ڕوناكبیریانــەی بــۆ زۆرێــك بیرمەنــد و

سیاســەت بــەر چــاو دەخــا و ئەوەیــش

بــە كــردەی سیاســی بایەخێکــی هزریــی

ڕوناكبیــر نابیرنێــت یــان لــەو ئاســتەدا

ڕوون دەكاتــەوە كــە سیاســەت هــزرە.

زۆری بــۆ نووســینە سیاســییەكانی بادیــۆ

نابیرنێــت كــە بادیــۆ دەركــی پــێ كــردوە.

فەلســەفە بــە بۆچوونــی بادیــۆ پێویســتە

گەڕاندوەتــەوە.

هــەر لــە سەرەتایشــەوە گرینگــە هێــا بــۆ

خــۆی فێــری ئــەوە بــكا كــە ئام ـرازە و لــە

دیــارە قووتكردنــەوەی فەلســەفەیەک بــۆ

ئــەوە بكەیــن ،بادیــۆ لــەم بەرهەمەیــدا

میانــەی ئــەو هەلومەرجانەیشــەوە (هونــەر،

جەنــگاوەرەكان (میلیتانتــەكان ،كەســی

لــە ڕێــگای چەنــد بابەتێكــەوە پەلەكێشــی

سیاســەت ،بیركاری و خۆشەویســتی) گەشــە

ســەربازی) بــۆ بیرمەندێکــی وەك بادیــۆ

نــاو ئــەو جــۆرە فەلســەفەیەمان دەكا كــە

دەكا كــە دروســتكەرین .ئــەم شــێوە بینینــە

گرەوكــردن نییــە لــە ســەر هیچــی و

دەیــكا بــە فەلســەفە بــۆ جەنــگاوەرەكان

فەلســەفییە بــۆ فەلســەفە لــە سێســتەمی

یــان تەنیــا پڕكردنــەوەی ئــەو بۆشــایییە

(میلیتانتــەكان) و فۆڕمێکــی دیاریكـراوی بــۆ

فەلســەفی ئــەم هزرەڤانــە جێــی خــۆی

سیاســییانە نییــە ئەمــڕۆ سیاســەت پێوەیــان

دادەڕێــژێ ،ڕەنگــە ئــەم جــۆرە تێــزەی بادیۆ

قایــم كــردوە و پێگــەی خۆیشــی لــەو

دەناڵێنێــت ،بەڵكــوو كاركردنیشــە لــە ســەر

لــەم نووســینەی پشــتی پــێ دەبەســتێ

ڕاڤەكردنانــە داكوتیــوە بادیــۆ تایبــەت بــە

هــزری سیاســی و بەتایبەتییــش لــە ســەر

بــۆ هەنــدێ بیرمەنــدی تــری فەڕەنســی

چــوار واتــا ســەرەكییەكەی نــاو سێســتەمی

ئــەوەی كــە سیاســەتكردن كردەیەكــە لــە

یــان خۆرئاوایــی ڕێــك بــەو شــێوەیە و

فەلســەفی خــۆی گوتــن لــە بارەیانــەوە

هزرەڤانیكــردن .بــۆ ئــەوەی بادیــۆ ئــەم

لــەو ئاســتە فەلســەفی و زمانەوانییــە

دێنێتــە گــۆڕێ .ئەگــەر چــی ئــەو چــوار

جــۆرە فەلســەفەیەمان بــە بــێ بەربەســت و

گفتوگــۆ نەكــرێ ،بــەاڵم بادیــۆ هــەر وەك

واتایــە (ڕاســتی ،خــود ،ڕووداو و بــوون)

بــە ئامانجێکــی زۆرەوە بــۆ بخاتــە گــەڕ ئــەو

هەمیشــە لــە نووســینەكانیدا لــەو شــوێنەوە

لــە فەلســەفەی چ خۆرئــاوا و چیــش

تێگەییشــن و بیرۆكانەمــان بــۆ دەهۆنێتەوە،

دەســتبەكار دەبێــت ،كــە پــڕە لــە تارمایــی

فەلســەفەی فەڕەنســی ،جــا ئــەوە كالســیك

هاوخەمیــی خۆیــان بــۆ دۆزی سیاســی

و ماســك و ئەمەیــش لــە ســەرێکی تــرەوە

بــێ یانیــش تــازە ،قســەی لــە بــارەوە كـراوە

و بگــرە فەلســەفی هەنووكــەی خۆرئــاوا

داوای دونیایــەک داماڵیــن و وااڵكــردن لــە

و خوێنەرانــی فەلســەفی پێــی ئاشــنان بــەس

و جیهــان نیشــان دەدەن .ئــەم جــۆرە

بادیــۆ دەكا و بــۆ ئــەو مەبەســتەیش ئــەم

ئــەوی بادیــۆ لــە بیریارانــی پێــش خــۆی جیــا

مەشــقكردنە هزرییــەی بادیۆیــش لــە ســەر

بیریــارە فەڕەنســییە دەمانخاتــە نــاو جــۆرە

دەكاتــەوە ئــەو پشــكەیەتی لــە فەلســەفەی

كــردەی سیاســیی هەنووكــە ســەرچاوەی

جەنجاڵییەكــی تیــۆری و هزرییــەوە تــا

هەنووكــەی فەڕەنســی و خۆرئــاوا بــە

سیاســیی خــۆی هەیــە و تەنانــەت

پــەی بــەو تێگەییشــتنانەی بەریــن دەبــن

هــۆی توێژینــەوە بەردەوامەكانــی لــە ســەر

پێشــینەی مەعریفیشــی هەیــە ،چونكــە

بــە هاوخەمــی سیاســی و فەلســەفی ئێمــە.

داكۆكیكــردن لــە فەلســەفە و خــودی واتــای

بادیــۆ لــە الیــەک خوێنەرێکــی باشــی كارە

هــەر لەبــەر ئــەوە بادیــۆ ســەرەتا نوقمــی

ڕاســتی و گرینگیدانیــش بــە چەمكــی خــود

فەلســەفییەكانی لــوی ئاڵتۆســێرە ،كــە بــە

ئــەو تێڕامانــە فەلســەفییانەمان دەكا كــە

و ناوبردنیشــی بــە فەیلەســووفی ڕووداو

نوێكاریــی ماركســیزم دادەنرێــت و لــە

تایبەتــن بــە پێوەندیــی لوغزئامێــزی نێــوان

هەیەتــی .ئەوەیــش مــان بیــر نەچێــت

الیەکــی تــر كۆنــە ماوییــە (مــاو مەبەســتە)

سیاســەت و فەلســەفە و پاشــان دێتــە ســەر

جەغتــی بەردەوامــی بادیــۆ لــە واتــای

و هاووەخــت چاالكەوانێکــی سیاســیی

ڕاڤەكردنــی واتــای یــان فیگــوری ســەرباز.

وەفــاداری (ئیخــاس ،بــاوەڕداری )Fidelity

پــڕ لــە جووڵــەی دەموەختــی شۆڕشــی
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قوتابییانــی  1968ی پاریســش بــوە ،بۆیــە

ئــەو ڕووداوانــە كێــن؟ بــە بــێ گومانــەوە

 )politicsبەشــداری لــە ســازاندنی ڕاســتیی

ئــەم نووســینەی بادیــۆ خــۆی لــە فۆڕمــی

وەاڵمــی ئــەم پرســیارە وەاڵمــە بــۆ پرســیاری

سیاســی دەكا .بیریشــان نەچێــت ،تیــۆری

ملمالنــێ نیشــان دەدا ،وەكــی تریــش

یەكەمیشــان :قوتبیــان ،كرێــكاران ،الوان

سیاســیی بادیــۆ تایبــەت بــە سیاســەتی

نووســینی ئــەم جــۆرە كارە فەلســەفییانە

و بێگانەكانــن كــە داهێنــەری ئــەم جــۆرە

ڕزگاریخــوازی لــەو تیۆریــەوە دوور نییــە

پێویســتی بــە خســتنەڕووی ئــەو هێزانــە

سیاســەتانەن.

ناوب ـراو لــە 1970كانــدا بــە نــاوی «تیــۆری

هەیــە لــە كــردەی ملمالنێدا چــاالك و دیارن.

فەلســەفە بــۆ جەنــگاوەرەكان (میلیتانــت،

خــود»كاری لــە ســەر كــردوە ،چونكــە

گومانیشــی ناوێــت ئــەم جــۆرە ناونیشــانانە

كەســی ســەربازی) كتێبێکــی فەلســەفی،

كاركــردن لــە ســەر جەنــگاوەرەكان وەكی تر

(بــۆ منوونــە فەلســەفە بــۆ جەنــگاوەران)

و ئەڵبەتــە سیاســی ،ئــاالن بادیــۆە كــە بــە

كاركردنــە لــە ســەر خــودەكان .ئەمانەیــش

جــۆرە ورووژاندنێكــی تێــدا بــە دی دەكرێت

هۆیــەوە دەمانخاتــە نــاو جەنجاڵییەكانــی

كــە پێیــان دەگوترێــت جەنــگاوەرەكان ،لــە

و ،ئــەم خەســڵەتەیش كــە لە نووســەرێكەوە

جیهانــی فەلســەفە و سیاســەتەوە.

هــزری سیاســیی بادیــۆ ،شــوێنیان وا لــە

بــۆ ئــەوی تــر جیاوازیــی دێتــە ســەر ،الی

گومانیشــی ناوێــت بادیــۆ بــە هــۆی

پێشــی پێشــەوەی سیاســەتی ڕزگاریخــوازی.

بادیــۆ فۆڕمێکــی تــەواو جیایــش بــە خــۆوە

ئــەو ژێرخانــە سیاســی و ،ئامادەبوونــە

ئەوانەیــش كــە ئــەم جــۆرە سیاســەتە

دەگــرێ .ئەمەیــش بــەزۆری لەبــەر ئــەوەی

سیاســییەی لــە  1960كانــا ،وەك الوێکــی

پێــك دەهێنــن قوتبیــان ،كرێــكاران،

بادیــۆ لــەم نووســینە و لــە نووســینە

مــاوی و چاالكەوانێکــی خۆبەخــش لــە

كۆچبــەران و الوانــن .ئەمانــە ئــەو هێــزە

فەلســەفییەكانی تریــدا وێڵــی سیاســەتێکی

شــەقامەكاندا ،هەیبــوە پــر لــە گشــت

سیاســییە نوێیانــەن بادیــۆ دەیانــكات بــە

ئــازادی (یــان ســەرفرازی ،ڕزگاری) ئامێــزە.

كەســێکی تــر دەتوانێــت تێگەییشــتنامن

هەوێــن بــۆ سیاســەتێکی ڕاســتەقینە« .بــۆ

بــە واتایەکــی تــر دەشــێت بگوترێــت

تایبــەت بــە پێوەندیــی نێــوان فەلســەفە و

شــیكاركردنی قەیرانــی نێــوان سیاســەت

كــە لــە هــزری سیاســیی بادیــۆ سیاســەت

جەنــگاوەران بداتــێ ،یــان فەلســەفێكامن

و فەلســەفە و دیموكراســیەتیش ،بادیــۆ

ڕزگاریهێنــەرە یاخــود گــوزارەی سیاســەتی

ســەبارەت بــە جەنــگاوەرەكان بــۆ زەق

كۆمۆنیــزم پێشــنیار دەكا لــە ڕێــگای

ڕزگاریخــوازی emancipatory politics

بكاتــەوە .سیاســەت ،هــەر وەك لــە

گەڕانــەوە بــۆ ڕزگاریخوازێکــی گەردوونــاوی

گرینگییەکــی زۆری دەدرێتــێ .ئاساییشــە

نووســینەكانی تریشــاندا ســەبارەت بــە

و ملمالنێیەکــی جەنــگاوەری» .لێــرەوە

بپرســین كێــن ئەوانــەی دەتوانــن سیاســەتی

هــزری فەلســەفی ئــەم بیریــارە فەڕەنســییە

سیاســەت خــۆی وەك یەكێــک لــە

ڕزگاریخــوازی بەرهــەم بهێنــن؟ پێــش

گوتوومانــە ،لــە سێســتەمی فەلســەفی

هەلومەرجەكانــی فەلســەفە نیشــان دەدا و

ئــەوەی وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەینــەوە،

بادیــۆ كردەیەكــە لــە هــزر و خوڵقێنــەری

بــە دوای ســازاندنی گۆڕانــدا دەگــەڕێ .لــەم

ســەرنج دەخەینــە ســەر ئــەو الیەنەیــش كــە

ڕاســتیی فەلســەفییە .بــە واتایەکــی تــر،

ڕوەیشــەوە هەڵــە ناكەیــن بڵێیــن بەشــێک

سیاســەتی ڕزگاریخــوازی ئــەو سیاســەتەیە

سیاســەت ،بــە بــێ گومــان ،سیاســەتی

لــە تێگەییشــتنی سیاســیی بادیــۆ دەچێتــەوە

دروســتكەری فەلسەفەیشــە ،چونكــە

ڕاســتەقینە ،ئــەو سیاســەتەی بەرهەمــی

ســەر هێڵــی لــوی ئاڵتۆســێر و ئــەو تەوژمــە

ســازێنەری ڕاســتییە .چــۆن ئــەم ڕاســتییە

تێهزرینــە ،دروســتكەری فەلســەفەیە .بــە

سیاســییە شۆڕشــگێڕانەیەی لــە 1960كانــی

دەســازێرنێ؟ ئەڵبەتــە لــە میانــەی ئــەو

پێــی ئــەم تیۆریزەیــە سیاســەت سیاســەتێکی

فەڕەنســا دا زاڵ بــوە .ئەڵبەتــە «لەبــەر

مناییشــكردنانەی لێــرە و لــەوێ دەكرێــن و

ڕزگاریخوازانەیــە .ئــەم جــۆرە سیاســەتە

دوو هۆیــش ماتریالیزمــی دیالیكتیكــی

دەبــن بــە ڕووداو .فیگــۆری یــان خــودی

(سیاســەتی ڕزگاریخــوازی emancipatory

ئاڵتۆســێر لــە فەلســەفەی ڕووداوی بادیــۆدا
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شــوێنقایمە .لــە الیــەک لەبــەر ئــەو

جێیــەك بــۆ گفتوگۆكردنــی هــزری فەلســەفی

پێوەندییــەی لــە ســەر دەســتی ئاڵتۆســێر

و سیاســیی ماركــس ئامادەیــە .بادیــۆ لەبــەر

لــە نێــوان زانســت و ئایدیۆلۆژیــا دروســت

دوو هــۆ قســە لــەم جێیــە دەكا :لــە الیــەک

دەبێــت و ،لــە الیەکــی تریــش لەبــەر

لەبــەر ئــەوەی ماركــس مانــای هەیــە بــۆ

ئــەو دژایەتییــەی لــە هــزری ئاڵتۆســێردا

ئــەو پێوەندییــەی لــە نێــوان سیاســەت

تایبــەت بــە تیــۆری جەبریــەت (حەمتیــەت،

و فەلســەفەدا هەیــە و ،لــە الیەکــی

)Determinismهەیــە.

تریــش لەبــەر ئــەوەی قووتكردنــەوەی

ئــەوەی بادیــۆ لــەم كتێبــەی بانگەشــەی

فەلســەفەیەك بــۆ جەنــگاوەرەكان پێویســتی

بــۆ دەكا ئەوەیــە ،كــە فەلســەفە پێویســتە

بــە ڕوونكردنــەوەی ئــەو فەلســەفەیەیش

لــە خزمەتــی سیاســەتدا بــێ (ئەڵبەتــە لــە

دەبــێ كاری بــۆ ســازاندنی فەلســەفەیەکی

خزمەتــی هەلومەرجەكانــی تــری ڕاستیشــدا

شۆڕاشــگێڕانە كــردوە ،یــان سیاســەتی

بــێ وەك خۆشەویســتی ،بیــركاری و شــیعر).

ڕزگاریخــوازی بــەرەو پێشــەوە بــردوە.

بۆیــە چوارچێوەیــەك بــۆ پێوەندیــی نێــوان

وەكــی تریــش دەشــێ ئەوەیــش بگوتــرێ،

فەلســەفە و سیاســەت قــوت دەكاتــەوە

كــە ئــەم جێیەیــش لــە توێژینەوەكانــی

و ئــەم چوارچێوەیەیــش لــە دەرەوەی

بادیــۆ هەمیشــە ئامــادە بــوە و ،یــان بادیــۆ

تێگەییشــتنە بادیۆیەكــە نییــە بــۆ سیاســەت

لــە كارە فەلســەفییەكانیدا بــەردەوام لــە

كــە دەشــێت لــەو بینینــە كورتــی بكەینــەوە

گفتوگــۆدا بــوە لەتــەك ماركــس .ئــەم

كــە سیاســەت یەكێكــە لــە هەلومەرجەكانــی

خوالنــەوە بەردەوامــەی بادیــۆ بــە دەوری

فەلســەفە ،هەروەهــا بەرهەمهێنەرێكــە

ماركســدا ،هــەر وەك الی ســەرەوەیش

لــە بەرهەمهێنەرەكانــی ڕاســتی .هــاوكات

ئامــاژەی پــێ درا ،ســەرچاوەێکی ئاڵتۆســێری

سیاســەت بوارێکــی چاالكــە ،یــان شــوێنێكە

(لــوی ئاڵتۆســێر) هەیــە و ،باوەڕكردنیشــە

بــۆ خوڵقانــی ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی

بــەو بیرۆكــە فەلســەفییە ئاڵتۆســێرییەی

جەنگاوەرانــە .بــە واتایەکــی تــر ،سیاســەت

كــە دەڵــێ :لەدایكبوونــی ماركســیزم

ناچێتــە خانــەی بیرلێنەكراوەكانــەوە.

مەســەلەیەکی ســادە نەبــوو .بــۆ بادیــۆ

ئــەو فەلســەفەیەیش بادیــۆ لــەم كتێبــەی

ئــەم لەدایكبوونــە بەرهەمــی دوو ڕووداوی

ستاییشــی دەكا زەمینــە بــۆ دەركەوتنــی

ڕوناكبیریــی مەزنــە :لــە الیــەک دەركەوتنــی

سیاســەتێکی جەنگاوەرانــە خــۆش دەكا،

زانســتێک بــە نــاوی ماتریالیزمــی مێــژووی و

یاخــود ئــەو ڕاســتییانەی سیاســەتێکی لــەم

لــە الیەکــی تریــش دەركەوتنــی زانســتێکی

شــێوەیە دەكارێ بەرهەمهێنــەری بــێ .لــە

تــر بــە نــاوی ماتریالیزمــی دیالیكتیكــی .لێــرە

نــاو گشــت ئــەو تیۆریزانــەی بادیــۆ بــە ســەر

بادیــۆ قســە لــە ڕۆڵــی فەلســەفە دەكات

فەلســەفە و سیاســەتەوە دەیــكا هەمیشــە

لــە پێوەندیــی بــە سیاســەتەوە كــە چــۆن

ئەوەی بادیۆ لەم
كتێبەی بانگەشەی
بۆ دەكا ئەوەیە ،كە
فەلسەفە پێویستە
لە خزمەتی
سیاسەتدا بێ
(ئەڵبەتە لە خزمەتی
هەلومەرجەكانی
تری ڕاستیشدا بێ
وەك خۆشەویستی،
بیركاری و شیعر).
بۆیە چوارچێوەیەك
بۆ پێوەندیی نێوان
فەلسەفە و سیاسەت
قوت دەكاتەوە
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گەشــەی فەلســەفە یاخــود دەركەوتنــی

هــەر تایبــەت بــەو الیەنــەی الی

فەلســەفەی نــوێ لــەم دوو زانســتە دابــڕاو

ســەرەوە بــاس كــرا ،بادیــۆ پێــی وایــە

نییــە و چۆنیــش فەلســەفە سیاســەت لــە

«فەلســەفەی كــۆن وەك پیــاوی

خــۆ دەگــرێ .ئــەم جــۆرە پێوەندییــەی

كــۆن دەمــرێ بــەس ئــەم مردنــە

نێــوان فەلســەفە و سیاســەت لــە ســەر

لەدایكبوونــەوەی پیــاوی نــوێ و

دەســتی ماركــس كــە ڕێگڕێكیــش بــوو بــۆ

فەلســەفەی نوێیــە .مەرگــی فەلســەفە

ســەرهەڵدانی فەلســەفەیەکی تــازە بــەو

بەگشــتی ،یــان مەرگــی میتافیزیــك

جــۆرە تەقــەال ئەفاڵتوونییــە دەشــوبهێنێت

بەتایبــەت ،ڕەوانبێژییانــە دەروازەیــە

Glänta produktion. 2005.

كــە فەلســەفە لــە ســەر دەســتی ناوبــراو

بــۆ ڕێگڕێکــی نــوێ ،ئامانجێکــی

خــۆی لــە بیــركاری نزیــک كــردەوە ،یانیــش

نــوێ» .هاووەخــت بادیــۆ بــۆ ئــەوەی

2. Alain Badiou. Andra manifestet

ئــەوەی كانــت كــردی ،خۆگرێدانــەوە بــە

پــەرە بــە گفتوگۆكــەی تایبــەت بــە

فیزیــای نیوتنــەوە .ئــەم شــێوە گوتنــەی

چارەنووســی فەلســەفە بــدا دەچێتــەوە

Franzén. Tankekraft förlag, 2012.

بادیــۆ لــە ســەر فەلســەفە پرسیاریشــە لــە

ســەر ئاڵتۆســێر ،چونكــە ئاڵتۆســێر

ســەر چارەنووســی فەلســەفە كــە گرینگیــی

پێــی وا بــوە «فەلســەفە لــە ســەر

3. Alain Badiou. The Adventure of

خــۆی بــۆ فەلســەفەی سیاســیی بادیــۆ زۆرە.

زانســت وەســتاوە و فەلســەفە هیــچ

بــەاڵم بادیــۆ گومــان دەكا گــەر چارەنووســی

كات مێژووێكــی نەبــوە» .بــە قەولــی

Bruno Bosteels. Verso; 2012.

فەلســەفە لــە ســەر خــودی فەلســەفە یــان

بادیــۆ باشــرین ڕێــگا بــۆ گوتنی»مــن

مێژوەكــەی وەســتابێ بەڵكــوو لــە ســەر

فەیلەســووفەیەکی نوێــم ڕەنگــە

4. Alain Badiou. Wittgensteins

هەنــدێ فاكتــەی نــوێ لــە هەنــدێ بــواردا

گوتنــی ئەمــە بــاش بێــت :فەلســەفە

وەســتاوە كــە لــە بنەڕەتــدا فەلســەفی نییــن،

بــە ســەر چــوە ،فەلســەفە مــردوە!

بــۆ منوونــە ڕۆڵــی یــان بــواری زانســت الی

دواتــر ئــەوە گرینگــە جەغتلــە

Verso, London and New York, 2011.

فەیلەســووفان .بیــركاری بــۆ ئەفاڵتــوون،

دەركەوتنــی شــتێ نــوێ بكــرێ .نــەك

دێــكارت یــان لێبنێتــز؛ فیزیــا بــۆ كانــت،

فەلســەفە ،بەڵكــوو بیركردنــەوە! نــەك

5. Alain Badiou. Philosophy for

وایتهێــت  Whiteheadیــان پۆپــەر؛ مێژوو بۆ

فەلســەفە ،بەڵكــوو هێــزی ژیــان! نــەك

هیــگڵ یاخــود ماركــس؛ بیۆلــۆژی بــۆ نیچــە،

فەلســەفە بەڵكــوو زمانێکــی عەقاڵنــی

بێرگســۆن یــان دولــۆز .كەوابێــت ئاینــدەی

نــوێ! نــەك فەلســەفەیەکی كــۆن،

فەلســەفە بــە پێــی تێگەییشــتنی بادیــۆ لــە

بەڵكــوو فەلســەفەیەکی نــوێ .وەكــی

*مامۆستای فەلسەفە لە زانکۆی

ســەر بــوارە نافەلســەفییەكان وەســتاوە،

تریــش بادیــۆ ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكا،

سلێمانی

ئەڵبەتــە هەلومەرجەكانی فەلســەفە (شــیعر،

«چارەنووســی فەلســەفە لــە ســەر

بیــركاری ،خۆشەویســتی و سیاســەت) دەشــێ

ئــەوە وەســتاوە فەلســەفە چۆنچۆنــی

وەك ئــەو بوارانــە ببیرنێــن.

دەكارێ هەلومەرجــی خــۆی بگــۆڕێ».

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
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