خاوەنی ئیمتیاز

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە
لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن
سەرپەرشتیار

بابان ئەنوەر
پڕۆژەکانی دەزگای ئایدیا
-1ئایدیا :گۆڤارێكە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و وەرگێرانی بابەتی فیكری و فەلسەفی دەدات ،لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا
فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.
-2ئایدیا دیبلۆماتیك :گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
-3كوردستان دیبلۆماتیك :گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات ،كە تایبەتن
بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان ،لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە
جیاوازەكان.
-4باران :گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی ،ئەدەبی جیهانیی و بەپلەی یەکەم ناوخۆیی دەدات،
لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان ،یان بیانییەكان باڵودەكاتەوە ،لەگەڵ
باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
-5فۆکەس :وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی جیهان
دەکات.
 -6فاکت :گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی .گرنگی دەدات بە وەرگێڕان و لێکۆڵینەوەی ئەو
بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.
 -7پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان :پڕۆژەیەکی نوێی دەزگای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی گەورەدا
دەبینێتەوە ،هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک ،هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە جیاوازەکانەوە
پێناسەیەکی تێروتەسەلی لەسەر دەنووسرێت یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
 -8پڕۆژەی ( )100نامیلكەی فەلسەفی :پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی ( )20نامیلكە باڵودەكاتەوە
( )80لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
 -9پڕۆژەی ( )100نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی )100( :نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان و شارەزایانی
جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین .گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات.
 -10پڕۆژەی كتێب :پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی ،فەلسەفی ،فكری و بوارەكانی ترە ،تا ئێستا نزیکەی ()300
كتێب چاپكراوە.
 -11پڕۆژەی ( )100کتێبی ئەدەبی :پێکدێت لە  100کتێب لەسەر  100ئەدیب و نووسەری جیهانی .بۆ هەر یەکێکیان
پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی ئەزموونی نووسینیان.
 -12پڕۆژەی کتێبی گیرفان :پڕۆژەیەکی تایبەتی دەزگای ئایدیایە و کار لەسەر چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی قەبارە
بچووک دەدات ،بە جۆرێک کە لەبار بێت بۆ خوێنەرانی ئەم سەردەمە .ناوەڕۆکی کتێبەکانی ئەم پڕۆژەیەش ،خۆیان
دەبیننەوە لە چەند دەقێکی نوێ و هەستیار و دەست بۆ نەبراو لە بوارەکانی سیاسەت و ئایین و زانست و مێژوودا.
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نوێترین باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

فەرهەنگی هزری مارکسیستی

کارێکی نوێ و گرنگی دەزگای ئایدیایە ،کە ناوەڕۆکەکەی پێک هاتوە
لە :شیکردنەوەی زیاتر لە ( )350چەمک و دەستەواژە ،بە بەشداریی
زیاتر لە ( )105بیرمەند ،لە دووتوێی ( )1300الپەڕەدا

پڕۆژەی کتێبی گیرفان
لە نوێترین باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
جەی سمیس و ئیبراهیم چەرکەس

پرۆژەی کتێبی گیرفان

قورئانی هەڵبەستراو

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
زنجیرە ()414

ئێبدول سمیس

نەوە
)4

قورئانی
هەڵبەستراو

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

هەموو ئەوەی پیاو لە بارەی ژنەوە دەیزانێت

زگای ئایدیا

ئیبراهیم چەرکەس

ئێبدول سمیس

هەموو ئەوەی پیاو
لە بارەی ژنەوە دەیزانێت

وەرگێڕانی :کارزان غەفوور

هەبوو ،ماركس ك��وڕی دوەمیان ب��وو .كاتێك
ش�����ادی”( )Gluckskindن��اوی ب��رد و باوكی

17

پرۆژەی کتێبی گیرفان

م��ارك��س ل��ە دای���ك ب���وو ،دای��ك��ی ب��ە “م��ن��داڵ��ی

لە ئینگلیزییەوە :هەستیار نامیق
د .عەبدولعەلی موقبیل

دای����ك و ب���اوك���ی م���ارك���س  8م��ن��داڵ��ی��ان

پرۆژەی کتێبی گیرفان

خت لەوە دەکەنەوە،
ختەکەی دواهەمین
ۆی پارێزراودا هەڵ
ەی هەر لە ئەزەلەوە
ەردەوام ئ��ام��اژە بە
ەن ،کە تێیدا هاتوە:
حفوظ :ئەو قورئانە
ەر تابلۆی پارێزراو،

ئەم کتێبە بەو دیدگایەی نووسەر خۆی
ب��ڕوای پێیەتی ،تێگەیشتنێکمان دەرب��ارەی
ژن پێ دەڵێت ،یان ڕاستتر دەتوانین بڵێین
تێگەیشتنی پیاومان دەرب���ارەی ژن��ان پێ
دەڵ��ێ��ت ،ه��ەڵ��ب��ەت دی��س��ان دەب��ێ��ت ئ��ەوەش
بڵێینەوە ،کە ئەمە تەنها دیدی نووسەر و
ئەوانەیە کە باوەڕیان پێیەتی.
جەی سمیس

11

هەندێك نیشانەی دێوئاسای لە ڕووخساری
منداڵەكەیدا بینی ،دواتر دەركەوت كە پێشبینیی

د .عەبدولعەلی موقبیل

دایكی هەڵە بوو ،بەاڵم پێشبینییەكەی باوكی لە

ڕاستی نزیكتر بوە.

مارکس کێ بوو؟

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
زنجیرە ()446

سینزیا ئاروزا  -تیفی باتاچاریا  -نانسی فرەیزەر

فێمینیزم بۆ 99%

ای ئایدیا
ەوە

و سروتانە لەگەڵ هەندێك لە ب��اوەڕە ئایینیەكاندا

ڕاست دەکەن .بەڵێ ،کەتوارەکان پێش بیرۆکەکان

و لەگەڵ كەش و سروتەكانی ئەو ئایینانەدا ئەگەر
ئاروزابێت ،هەندێك پاڵنەری ئایینی و پیرۆزی
كەمیش
بە
سینزیا
باتاچاریابواری بۆ پوچەڵكردنەوەیان و الدانیان
تیفی داوە كە
پێ
نانسی فرەیزەر
نەهێشتوەتەوە.

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
زنجیرە ()425

فێمینیزم بۆ 99%
«مانیفێستێك»
وەرگێڕانی :ڕەزوان حەسەن

دەکەون؛ بەڵێ ،ئایدیال ،وەک پڕۆدۆن دەیگوت «لە

ڕەنگدانەوەی ئەفسانەكان لە ئایینە ئاسمانییەكاندا

زەریاوە پەڕییەوە

بێ گومان ئایدیالیستەکان هەڵەن و ماتریالیستەکان

گوڵێک زیاتر نییە ،کە ڕەگەکانی لە نێو هەبوونە

ئامال عربید

مادییەکە ڕۆچوون».

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
لە
ئەفسانەكان
ڕەنگدانەوەی
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
زنجیرە ()443
ئاسمانییەكاندا
لە ئایینە

وەرگێڕانی :موعتەسەم محەمەد

یەزدان و دەوڵەت

مانگە شەپۆلێكی

دەگەڕێتەوە ،هاوشێوەبوونی ناوەڕۆكی ئەو كەش
پرۆژەی کتێبی گیرفان

و دەس��ت��ی��ان بە

ئامال عربید

كردنی لەباربردن

ئاراستە بکرێت ،بوارێک بۆ دوودڵ��ی ناهێڵێت ،بە

پرۆژەی کتێبی گیرفان

 1ه��ەزار ژن بۆ

بەرچاو كە بوونیان بۆ ه��ەزاران ساڵ پێش زایین

ماتریالیستەکان؟ کاتێک پرسیارەکە ب��ەو ج��ۆرە

پرۆژەی کتێبی گیرفان

ە پۆڵەندا دەستی

14

ئ��ەف��س��ان��ەك��ان و ك��ەش و س��روت��ەك��ان��ی��ان دەخ��ات��ە

13
ک���ێ ڕاس����ت دەک�����ات؛ ئ��ای��دی��ال��ی��س��ت��ەک��ان ی��ان

15

میخائیل باکونین

ئ��ەم دوایییانە لە

ئ��ەم لێكۆڵینەوەیە میتۆلۆجیای ه��ەن��دێ��ك لە

مارکس کێ بوو؟

میخائیل باکونین

یەزدان و دەوڵەت
وەرگێڕانی :هەژێن

نووسین و لێکۆڵینەوە

د .ئازاد حەمە*

لوك فێری؛
مێژووی فەلسەفە وەك شوێنێك بۆ دۆزینەوەی
وەاڵمی فەلسەفی

دەروازە
كەمــن ئەوانــەی وەك لــوك فێــری (Luc
 )Ferry - 1951فەیلەســووفێكی سیاســیی
هاوچەرخــی فەڕەنســی بــن و ڕاســتەوخۆش
لــە ژیانــی سیاســی فەڕەنســیدا كارا بــن.
بەشــداریكردنەكەی فێــری لــە سیاســەت
جێــگای ڕەزامەندیــی گشــت توێژەكانــی
كۆمەڵگــەی فەڕەنســی نەبــوە ،چونكــە
كاتێــك وەزیــری پــەروەردە بــوە یاســایەكی
تایبــەت بــە قەدەغەكردنــی لەچــك و هێــا
ئایینییەكانــی لــە قوتابخانە فەڕەنســییەكاندا
داڕشــتوە ئەمــەش ناحەزیــی لــە نــاو
ڕەوەنــدی موســڵامنی ئــەو واڵتــەدا
دروســت كــردوە .بیــری لیبڕاڵــی فێــری
لێــرە نەوەســتاوە و بــەرەو گەلێــك پرســیاری
فەلســەفی و ژینگەیــی ملــی نــاوە .بەشــێك
لــەو پرســیارە فەلســەفییانە لــە پەرتووكــی
«ژیــان فێربــوون» گفتوگــۆ دەكات،
كــە تایبــەت بــە چییەتیــی فەلســەفە و
شــوێنی فەلســەفە لــە شارســتانیی ڕۆژئــاوا
و بــە تایبــەت یۆنانــی نووســیویەتی .لــە
هەمــان كاتــا ئــەم پەرتووكــە كۆششێكیشــە
بــۆ گێڕانــەوەی مێــژووی فەلســەفە و
ســەرلەنوێ خســتنە ژێرپرســیاری ئاوابوونــی
مەســیحایەت لــە ژێــر زەبــری زانســت
و ڕێنێســانس و ڕەشــبینیی فەلســەفیی
نیچــە .نیچــە وەك فەیلەســوفێكی ئاڵــۆز
و لوغــزاوی لــە چەندیــن بەرهەمــی تــری
لــوك فێریــدا بابەتــی توێژینــەوە بــوە و
لێــرە جارێكــی تــر و لــە هەندێــك ڕوانگــەی
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دیکــەوە دێتــەوە ســەری .بــە واتایەكــی

منداڵێكــی دەمرێــت و ئێمــە خەمخۆریــی

دی ،ئــەم پەرتووكــە دەروازەیەكــە بــۆ

خۆمــان بــۆ ئــەو حاڵەتــە دەردەبڕیــن ،ئەمــە

ڕۆشــنبیرییەكی فەلســەفیی ڕۆژئاوایــی لــە

پەیوەندیــی بــە ڕەوشــتەوە نییــە ،بەڵكــوو

میانــەی گێڕانــەوەی دیرۆكــی فەلســەفە

پەیوەندیــی بــە ڕێــزەوە هەیــە .تەنانــەت

بــە زمانێكــی ســانا و دوور لــە ئاڵۆزیــی

خــودی خۆشەویســتییش پەیوەندیــی

فەلســەفی .بــۆ ئــەوەی ئــەم دیرۆكــە

بــە بەهــای ڕەوشــتییەوە نییــە ،بەڵكــو

بگێڕێتــەوە وەك گشــت فەیلەســووفەكان،

پەیوەندیــی بــە ڕێزەوەیــە بــۆ ئــەو كەســەی

لــە یۆنانــی كۆنــەوە دەســت پــێ دەكات و

خۆشــاندەوێت ،لــێ ئەمــە مانــای ئــەوە

بــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا تێدەپەڕێــت تــا

نییــە كــە خۆشەویســتی بەهــای تێــدا نییــە.

دەگاتــە ئێســتای فەلســەفەی ڕۆژئــاوا بــە

لــەو كۆمەڵگایانــەی كــە ئاشــتی بەرپایــە

ئاڕاســتە جیاكانییــەوە (پۆســت مۆدێرنــە و

و مافــی مرۆڤیــش بەركەماڵــە ،پرســیاری

قۆناغــی پــاش پۆســت مۆدێرنــە ،فەلســەفە

ڕەوشــتی شــتێكی الوەكییــە و ئــەوەی

و تەكنیكــی نــوێ و ...هتــد).

ســەرەكییە ،هــەروەك فەیلەســووفەكان
نــاوی دەنێــن «بوونــی ژیانێكــی خۆش»ـــە.

مێژووی فەلسەفە وەك شوێنێك

فێــری ســەبارەت بــە «بوونــی ژیانێكــی

بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی فەلسەفی

خــۆش» فەلســەفە دەخاتــە گــەڕ و پێــی

دەستخســتنە ســەر مێــژووی فەلســەفە

وایــە وەاڵم بــۆ ئــەوە الی فەلســەفەیە

بەشــێكە لــە كارە تیۆرییەكانــی فێــری .بــۆ

نــەك ئاییــن .مێــژووی فەلســەفەی

ئــەوەی لــە فەلســەفە تێبگەیــن پێویســتە

ڕۆژئــاواش بــە منوونــە دێنێتــەوە لــە ســەر

بەهــا ڕەوشــتییەكان بــە بەهــا بووناوییــە

كاركردنــی فەلســەفە ،یــان فەیلەســووفان،

یــان ڕۆحییــەكان تێكــەڵ نەكەیــن .ئەمــەش

لــە ســەر ئــەم الیەنــە و هەوڵەكانیشــی

بــەرەو تێگەیشــن لــە فەلســەفەمان دەبات.

بــۆ هەڵوەشــانەوەی ناوەڕۆكــی ئاییــن

بــە پێیــی ئــەم بیرمەنــدە فەرەنســییە لــە

(ســپینوزا ،شــۆپنهاوەر ،نیچــە ،هایدیگــەر

نــاو دیــدە ڕەوشــتییە گەورەكانــدا بــۆ

و ئەوانــی تــر) .فێــری «بوونــی ژیانێكــی

جیهــان ،كــە دیــدی بیرمەنــدان دەگرێتــەوە،

خــۆش» لــەوەدا كــورت دەكاتــەوە كــە

خۆمــان لــە نــاو دوو الیەنــی ڕەوشــتیدا

پێویســتامن بــە زیادكردنــی مانایــە بــۆ

دەبینینــەوە :ڕێــز و ســەخاوەمتەندی

ژیــان .بــۆ ئــەوەش ئــەو مانایــە بــۆ ژیامنــان

( .)generosityهــاوكات پێــی وایــە لــەم

دروســت دەكەیــن كــە پێویســتامن بــە

ڕوەوە ناشــێت بەهــا ڕەوشــتییەكان بــە

عەقــڵ و هــزرە و نــەك بــە ئاییــن و یــەزدان.

بەهــا بووناوییــە یــان ڕۆحییــەكان تێكــەڵ

فێــری دەمانخاتــە بــەر دەم پێنــج وەاڵمــی

نەكەیــن .بــۆ منوونــە كاتێــك كەســێك

فەلســەفی بــۆ چییەتیــی «بوونــی ژیانێكــی

خــۆش» .هارمۆنیــی گــەردوون یەكــەم

)Socratic philosophyـــە ،كــە دوانیــان

وەاڵمــی فەلســەفی فێرییــە .لــەم بارەیــەوە

ســەرەكیرتن پارمێنیــدس ()Parmenides

فێــری منوونەمــان لــە ســەر ســەردەمی

و هێراكلیتێــس ( ،)Heraclitusدواتــر

یۆنانــی كــۆن بــۆ دێنێتــەوە كــە یەكــەم

ئێمپێدۆكلێــس

(،)Empedocles

دەركەوتنــی ئــەم هارمۆنییــە لــە چیرۆكــە

ئەناكســیامندێراس ( )Anaximanderو

ئەفســانەییە یۆنانییەكانــدا ئامــادە بــوە،

ئەناكســیامنس ( )Anaximenesو تاڵێــس

لــە پەرتووكــی تیۆجۆنــی (،)Theogonía

( ،)Thalesئــەو جــۆرە فەلســەفەیەیە كــە

ڕیشــە یــان لەدایكبوونــی خواوەنــد ،هزیــۆد

فەیلەســووفەكانی مێتۆلۆژیایــان لــە یۆنانــی

( ،)Hesiodeكــە لــە ســەدەی حەوتــی پێــش

كــۆن ســێكوالر كــرد و فەلســەفەیان بــەرەو

زاییــن بــە زمانێكــی داســتانئامێز نــوورساوە،

پرســیاری فیزیكــی بــرد (خــاك ،هــەوا ،ئــاو،

ئۆدێســە ( )Odysseseكــە هۆمــر

ئاگــر) .دوای ئــەم شــێوە فەلســەفەیە،

([ )Homerبــە یۆنانــی بــە هۆمێــرۆس

واتــە دوای فەلســەفەی پێــش ســوكرات،

( )Hómērosگــۆ دەكرێــت] لــە ســەدەی

ئەفالتــون ســەر هــەڵ دەدات كــە كامڵرتیــن

هەشــتی پێــش زاییــن نووســیویەتی ،دواتــر

فەلســەفەی ئــەو دەمەیــە و قســەی خــۆی

لــە هــزری الهوتــی دوورخراوەتــەوە و

لەســەر تیــۆری زانیــن و داد و ژیانــی بــاش

لــە ســەر دەســتی بیرمەنــدە گەورەكانــی

و بەكاربردنــی عەقــڵ هەیــە .ئەریســتۆ

یۆنانــی ،ئەفالتــون و ئەریســتۆ و

پــاش ئەفالتــون بــە چەنــد خاڵێــك خــۆی لــە

ستۆیســتەكان (ڕەواقییــەكان  )Stoicismبــە

مامۆســتاكەی جیــا دەكاتــەوە و قوتابخانــە

دیــد و تێگەیشــتنی عەقڵــی موتوربەك ـراوە.

یــان نێوەنــدی ئەكادیمیــی خــۆی بــە نــاوی

جیهانــی یۆنانــی كــۆن ئــەوەی بــۆ

لیكــۆم ( )Lycaeumدادەمەزرێنێــت .تــا

ڕاڤەكردویــن كــە گــەردوون (كۆســمۆس)

ســەدەی  12ڕۆژئــاوا لــە ژێــر كاریگەریــی

هارمۆنییــە و ناڕێكیــی تێــدا نییــە .بوونــی

ئەفالتونــە ،لــێ پــاش ســەدەی  12ڕۆژئــاوا

هارمۆنیــش بــۆ لــوك فێــری الی هزیــۆد و

دەكەوێتــە ژێــر كاریگەریــی فەلســەفەی

هۆمێــرۆس بناغــەی فەلســەفی لــە كارە

ئەریســتۆ و لــەم ڕوەشــەوە تۆمــاس

ئەدەبییەكانیــان دانــاوە.

ئاكوینــی ( )Thomas Aquinasپارێــزەری

قۆناغــی یەكــەم قۆناغــی بــە عەقڵكردنــی

میراتــی فەلســەفیی ئەریســتۆ دەبێــت

ئەفســانەیە .ژیانــی باشــیش لــە ڕێــگای

و هەوڵیــش دەدات هاوتایــی لــە نێــوان

ئــەو عەقڵــەوە هەوڵــی بــە مانادانــی پــێ

كاتۆلیكیــزم و ئەریســتۆیزم دروســت

دەدرێــت كــە هزیــۆد و هۆمــر تەنیــا

بــكات .فەلســەفەی ئەریســتۆ زاڵ بــوو

لــە ڕێــگای ئەفســانەوە مانایــان پــێ دا.

بــە ســەر كۆمەڵگــە ئەریســتۆكراتی یــان

هەرچــی فەلســەفەی پێــش ســوكرات (Pre-

فیوداڵییــەكان تــا شۆڕشــی فەڕەنســی،

گومانیشی
ناوێت ،فەلسەفەی
پۆست مۆدێرن بە
فەلسەفەی نیچە
هەناسەی دەدات
و لە گەرووی
فەلسەفەی پۆست
مۆدێرن دا ئاوازی
نیچەگەرایی بێوچان
دەچڕدرا
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بــەاڵم دواتــر ئــەم فەلســەفەیە دەســەاڵتی

دەكرێــت و خۆشەویســتی شــوێنی

ســەدەی شــانزەی ڕۆژئــاوا كــە زۆرتــر بــە

خــۆی لــە ئەوروپــا لــە دەســت دا جگــە لــە

مــەرگ دەگرێتــەوە و ئــەو تێگەیشــتنەش

ســەدەی ڕێنێســانس نــارساوە ســەدەی

كڵیســەی كاتۆلیكــی.

لــە هــزری مەســیح خــۆی بەرجەســتە

دروســتبوونی مانــای بوونــە نــەك لەســەر

دوەم وەاڵمــی فەلســەفی فێــری بریتییــە

دەكات .ســێیەم وەاڵمــی فەلســەفیی فێــری

بناغــەی گــەردوون یــان خواوەندیەتــی

لــە پرینســیپی جوولەكــە مەســیحی .ئــەم

بریتییــە لــە هۆمانیــزم (.)Humanism

(یەزدانگەرایــی) ،بەڵكــوو لــە ســەر

پرینســیپە دوای داكەوتنــی شارســتانیی

بــۆ فێــری هۆمانیــزم هەنگاوێكــی تــرە بــۆ

بناغــەی مــرۆڤ وەك مــرۆڤ ،لــە ســەر

یۆنانــی كــۆن دەركــەوت ،كــە خــۆی لــە

مــرۆڤ تــا لــە گــەردوون و بوونــی خــۆی

بناغــەی عەقــڵ و ئازادیــی ئــەم مرۆڤــە

ســەر بناغــەی بەمرۆییكردنــی خواوەنــد

تێبــگات .بــە دڵنیاییــەوە لــە قۆناغــی

كــە دەكارێــت بڕیــاردەری چارەنووســی

دادەمەزرێنێــت .واتــە پەیامــی مەســیح

یۆنانییــەوە بــۆ قۆناغــی مەســیحی كــە

خــۆی بێــت .لەگــەڵ دەركەوتنــی

توانــی بــۆ چەنــد ســەدەیەك جێــگای

قۆناغــە الهوتییەكەیەتــی (مەســیحیگەرایی

ئــەم ســەدەیە نــاوی فەیلەســووفێكی

دیــدی فەلســەفیی یۆنانــی و ڕۆمانــی

 ،)Christianityوەگەڕخســتنی عەقڵــی

فەرەنســیی وەك دیــكارت ،بیركردنــەوەی

پــڕ بكاتــەوە .تەنانــەت مەســیحیەت

مــرۆڤ گۆڕانــی دێتە ســەر .پــاش ئاوابوونی

دیكارتــی ،دێتەئــاراوە كــە خــۆی لەســەر

ســەركەوتنی بــەوە بەدەســتهێنا كــە بــە

ســەدەكانی ناوەڕاســت شارســتانیی

بناغــەی گومانێــك «مــن بیردەكەمــەوە،

ســەر واتــای مەرگــدا زاڵ بێــت .ژیانــی

ڕۆژئــاوا دەكەوێتــە قۆناغێكــی تــرەوە

كەوابێــت مــن هــەم »Cogito, ergo sum

باشــیش لــەم دیــدەوە دەستنیشــان

ئەویــش قۆناغــی دەركەوتنــی مرۆڤــە.

پێكدێنێــت ،كــە دواتــر فەلســەفە كارێكــی

«پەروەردە كە بەرهەمی عەقڵە كاری خۆی لە ناو مرۆڤدا دەكات تا لە ئێستادا بژیین»
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زۆری لــە ســەر دەكات .لــە ڕێــگای ئــەم

هەڵوەشــانەوەگەری دێــت تــا لــە وتــارە

مــرۆڤ دۆســتی ڕۆشــنگەری دژی مانــای

دێــڕەوە دیــکارت گومــان لــە بوونــی

گــەورەكان ،لــە ئێدیۆلۆژیــا سەرســەختەكانی

ژیــان وەســتایەوە بۆیــە بــۆ نیچــە خــۆش

جیهانــی دەرەكــی خــۆی دەكات ،لــە

شارســتانیی

(مەســیحایی،

ژیــان لــە ژێــر ســایەی بەهــا بااڵكانــدا

هەمــوو شــتێك كــە لــە دەرەوەی بــوون،

مرۆڤدۆســتی و ...هتــد) دەربازمــان بــكات.

بوونــی نییــە و تێكشــكانی بەهاكانیــش

لــە دەرەوەی ئامادەبوونــی ئــەم مرۆڤــەوە

ڕابــەری ئــەم هەڵوەشــانەوەیە نیچەیــە

دەرگا لــە مانــای ژیــان دەكاتــەوە .بەهــا

بێــت .لێــرەوە دەركەوتنــی چەمكــی

كــە پاشــان لەنــاو هــزری بیرمەندانــی تــر

بــااڵكان ڕێگــرن لــە بــەر دەم مانــای ژیــان و

ئــازادی شــوێنی خــۆی لــە فەلســەفەی

(هایدیگــەر و دێریــدا) پاشــاوەی فەلســەفی

دروســتكەری ئەو هیچگەرایــی ()Nihilism

پــاش دیــکارت داگیــر دەكات .لێــرەوە

خــۆی دادەنێــت .هەڵوەشــانەوەگەریی نیچــە

ـــەشن كــە نیچــە بانگەشــەی بــۆ دەكــرد.

كانــت بایەخــی بــۆ عەقــڵ دەســت پــێ

فەلســەفەی ڕۆژئــاوا بــەرەو ئاقارێكــی تــری

هیچگــەرا بــۆ نیچــە كەســێكە باوەڕێكــی

دەكات ،ڕۆڵــی عەقــڵ لــە ڕۆشــنكردنی

هــزری دەبــات .لــەوێ نیچــە فەلســەفە بــە

نابینایانــەی بــە بەهــا بــااڵكان هەیــە.

بوونــی مرۆیــی مــرۆڤ .پــەروەردە كــە

چەكــوش دەكات .ئەمــە دەكات تــا گشــت

بەهــا بــااڵكان ڕەتكــەرەوەی مانــای ژیانــن.

بەرهەمــی عەقڵــە كاری خــۆی لــە نــاو

بتــەكان كــە ئاییــن و ئێدۆلۆژیــا (دیموكراســی،

كۆمەڵگــەی پیشەســازی كــە بەرهەمــی

مرۆڤــدا دەكات تــا لــە ئێســتادا بژییــن.

مافــی مــرۆڤ ،دادپــەروەری) دروســتی

ڕۆشــنگەرییە دروســتكەری ســێكوالریزمە

بــەم جــۆرە مــرۆڤ وردەوردە پــێ دەنێتــە

دەكات تێكبشــكێنێت .نیچــە لــە «ئاوابوونــی

كــە دیــدی ئایینــی دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە،

قۆناغــی گەشەســەندن و بەدەســتهێنانی

بتــەكان» بــە چەكــوش فەلســەفە بــە ســەر

هــەر ئەمــەش بانگــەوازی مەرگــی یــەزدان

مــاف ،مــاف و ئــازادی لەگــەڵ ســەردەمی

عەقــڵ و مێــژوو و ئاییــن و ڕەوشــتەوە

الی نیچــە شــیاو دەكات .كوشــتنی

ڕۆشــنگەری گرنگــی خــۆی لــە نــاو

دەكات و بەهــۆی شــێوازی بیركردنــەوەی

یەزدانیــش دواتــر بــە كوشــتنی مرۆڤدۆســتی

فەلســەفە پەیــدا دەكات .گەڕانیــش بــە

ژینالــۆژی (هەڵكۆڵیناسی)Genealogyشــەوە

كۆتایــی هــات ،كــە پــاش نیچــە بیرمەنــدی

دوای باشــە ،ژیانێكــی بــاش ،هــەروەك

ئــەو ڕیشــە شــاراوە و نهێنیــەی لــە وڕێنــەی

فەرەنســی فوكــۆ بانگەشــەی بــۆ كــردوە.

گــەڕان بــە دوای ڕاســتی و زانیــن و جوانــی،

بتەكانــدا پەنهانــە دەستنیشــان دەكات.

چەكــوش لــە فەلســەفەی نیچــە

بەردەوامیــی خــۆی لــە نــاو فەلســەفە

لــە ڕەخنەكانــی چەنــد ســودی لــە وتــاری

قســەدەكات .لەوێــدا لۆژیكێــك دادوەری

دەســەپێنێت .بــە خستنەژێرپرســیاری

ڕۆشــنگەری ڕۆژئــاوا وەرگرتــوە هێنــدەی ئەوە

دەكات كــە ترانســندێنس Transcendence

مرۆڤدۆســتی (هۆمانیــزم) فێــری هەنــگاو

كار بــۆ شــیتەڵكردن و گازندەكردنــی بنەمــا

هەڵدەوەشــێنێتەوە .بــە هەڵوەشــانەوەی

بــەرەو قۆناغــی چــوار دەنێــت ،كــە بریتییــە

ئایدیالیســتییەكانی ئــەو وتــارە دەكات .نیچــە

«كۆژیتــۆی دیــکارت» و «وتــاری

لە هەڵوەشــانەوەگەری .Deconstruction

بــە ڕەخنەكانــی لــە ڕۆشــنگەری ئــەو ئایینــە

ڕۆشــنگەریی» ،نیچــە گەلێــك ئامانجــی

بۆچــی هەڵوەشــانەوەگەری؟ چونكــە

تازەیــە ئاشــكرا دەكات کــە ڕۆژئــاوا بــە نــاوی

فەلســەفی لــە نــاو فەلســەفەی ڕۆژئــاوادا

ســەرەداوی تێگەیشــتنە لــە شارســتانیی

دیموكراســی و پێشــكەوتن و مافــی مرۆڤــەوە

دەپێكێــت .ئــەو ئامانجە بە هەڵوەشــانەوەی

نوێــی ڕۆژئــاوا ،ڕۆژئــاوای پــاش تازەگــەری

دروســتی دەكات .ئــەو ئایینــە تازەیــە بناغــە

ڕاســتی و جەختكــردن لــە نەبوونــی ڕاســتی

و بەڵێــن و خەونەكانــی مرۆڤــی تــازەی

بــۆ مرۆڤدۆســتی نــوێ لــە شارســتانیی ڕۆژئــاوا

ڕەهــا دێتــەدی .ئەمــەش كار لــە ســەر

دوای شۆڕشــی فەرەنســی و گوتــاری

دادەنێــت و وڕێنــە تازەكانیــش لــە هەنــاوی

تێكدانــی دادوەرییــە ڕەوشــتییەكان دەكات،

عەقڵگەرایــی ڕۆشــنگەری.

ئــەو مرۆڤدۆســتییە نوێیــە حەشــاردەدات.

ڕەوشــت وەك وڕێنــە .ئــەو ڕەوشــتەی

ڕۆژئــاوا
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هیچگەراییــە ،دروســتكەری بــێ مانایــی و

ســەدەیە .وەكــی تــر ئێمــە ئامادەیــن كــە

بزانیــن چ چەمكێــك دەچێتــە خانــەی ئــەو

پووچییــە .دوا وەاڵمــی فەلســەفی (فێــری)

قووربانــی بدەیــن لــە پێنــاو ئەوانــەی

وشــەیەوە :ئێــرۆس ( erosخۆشەویســتی

خۆشەویســتییە ،خۆشەویســتی وەك دوا

خۆشــان دەوێــن .بــە پێــی فێــری ئــەوەی

لــە جــۆری خاوەنداریەتــی) ،فیلیــا philia

پرینســیپی مانــا .فێــری ئــەم دوا قۆناغــە بــە

بناغــە بــۆ ئــەم خۆشەویســتییە دادەنێــت

(خۆشەویســتی هاوڕێیانــە) یــان ئاگاپــی

«مرۆڤدۆســتی دوەم» نــاو دەنێــت .فێــری

ڕۆشــنگەری نییــە ،بەڵكــو مرۆڤدۆســتیی

( agapeخۆشەویســتی بــێ بەرامبــەر).

بــە پێچەوانــەی مرۆڤدۆســتیی دیــکارت و

دوەمــە كــە خــۆی لــەو ڕەوشــت و ڕاســتییە

لێــرەوە فێــری جەختێكــی زۆر لــە

ڕۆشــنگەری بانگەشــەی «مرۆڤدۆســتیی

جیــا دەكاتــەوە كــە ســەدەی هــەژدە

خۆشەویســتی دەكات و هیوایەكــی زۆر

دوەم» دەكات كــە «مرۆڤدۆســتی دوای

دایمەزرانــد .خۆشەویســتی لێــرە بــۆ

بــەو مرۆڤدۆســتییە دەبەســتێت كــە لــە

هەڵوەشــانەوەگەری»یە .لــە ســەر دەســتی

فێــری ئــەو پێنجــەم مەرجــە تــەواودەكات

نــاو خۆشەویســتیدا لــە دایــك دەبێــت .ئەو

فێــری لێــرەوە قســە دێتــە ســەر چاخــی

كــە جیهانــی پێبناســین .كــە باســیش لــە

خۆشەویســتییە مرۆڤدۆســتییەی فێــری

نــوێ كــە خــۆی بــەوە لــە چاخــی دیــکارت

خێــزان و خۆشەویســتی دەكات قامــك

بانگەشــەی بــۆ دەكات هەڵوەشــانەوەی

و ڕۆشــنگەری جیــا دەكاتــەوە كــە لــە

لــە ســەر دیاردەیەكــی تــازە لــە ڕۆژئــاوا

بەهــاكان نییــە ،بەڵكــو ســەرلەنوێ

ســەر بناغــەی عەقــڵ و مــاف و مێــژوو

دادەنێــت كــە ئــەوەش بابەتــی هەڵبژاردنــە

كۆكردنــەوەی بەهاكانــە.

و پەرەســەندن كار نــاكات ،بەڵكــوو لــە

لــە پڕۆســەی دروســتكردنی خێ ـزان لــە نــاو

لــەوەی الی ســەرەوە خســتامنە ڕوو بــەو

ســەر بناغــەی خۆشەویســتی .بینینــی

الوان بــە پێچەوانــەی قۆناغــی نەریتــی.

دەرهاویشــتە فەلســەفییە گەیشــتین

خۆشەویســتی وەك ســەرچاوەیەكی نوێــی

ئــەم جــۆرە خێزانــە ،خێــزان لەســەر

كــە گەشــتی فەلســەفی لــوك فێــری

ژیــان بــۆ فێــری بریتییــە لــە پرینســیپێكی

بناغــەی خۆشەویســتی ،لــە ڕۆژئــاوا پــاش

بــۆ دروســتكردنی وێنەیەكــی جوانــی

مێتافیزیكــی تــازە كــە مانــا بــە ژیــان

هەڵوەشــانەوەی پەیوەندیــی نێــوان شــار

فەلســەفی لەســەر مێــژووی فەلســەفەی

دەدات .خۆشەویســتی لێــرە خۆشەویســتییە

و الدێ ،دوای ســەرهەڵدانی شۆڕشــی

ڕۆژئــاوا ،بــە پێناســەی فەلســەفە و

بــۆ كەســانی نزیكــان تــا دەگاتــە كەســە

پیشەســازی دروســت بــوو .خۆشەویســتی

دواتــر بەموعجیزەكردنــی فەلســەفەی

دوورەكان .ئــەو خۆشەویســتیەش كــە

بــە پێــی فێــری شــتێكی دەســتەجەمعییە

یۆنانــی دەســت پــێ دەكات .ئــەم

ئێســتا لــە كۆمەڵگــەی ڕۆژئــاوا دەبێتــە

نــەك تاكــی ،شــتێكە پەیوەندیــی بــە ئــازادی

فەلســەفەیەش لــە ســەر دەســتی

بناغــەی خێــزان مانایەكــی نوێــی بــۆ

و بەختەوەرییــەوە هەیــە .تەنانــەت فێــری

مەســیحایی Christianityئەورووپای الواز

پێكەوەبــوون دروســت كــردوە .فێــری

پێیوایــە شۆڕشــی خۆشەویســتی بازنەكــەی

دەبێــت .مەســیحایش لەگەڵ ســەرهەڵدانی

پێــی وایــە بەهــا نەریتییــەكان (ئایینــی و

فراوانــە و تەنیــا بــە خێــزان و ژیانــی

فەلســەفەی مۆدێــرن ئــاوا دەبێــت و دواتــر

ڕەوشــتی و نیشــتیامنی و شۆڕشــگێڕانە) لــە

تایبەتــەوە گرێــدراو نییــە.

مۆدێرنــە لــە ژێــر فشــاری فەلســەفەی

كۆمەڵگــە دیموكراســییە گــەورەكان هێــزی

فێــری خۆشەویســتی وەك بەهــا منوونەییــە

نیچــە پــێ دەنێتــە قۆناعی پۆســتمۆدێرنەوە

خــۆی لەدەســتداوە .ئــەم پاشەكشــەیەی

گەورەكــەی مرۆڤایەتــی دەخاتــە ڕوو كــە

كــە هەڵوەشــانەوەگەریی بنەماكانــی

بەهــا منوونەییــەكان و ئامادەنەبــوون بــۆ

دەكارێــت كۆمــان بكاتــەوە و نەوەكانــی

دادەڕێژێــت .ئــەم بیریــارە پێــان دەڵێــت

قووربانیــدان لــە پێنــاو بابەتــە گــەورەكان

داهاتــووش لێــك نزیــك بكاتــەوە .كــە

مرۆڤدۆســتی ()Humanismی ڕۆژئاوایــی

یەكێكــە لــە ڕووداوە گەورەكانــی ئــەم

دەشــڵێن خۆشەویســتی پێــی باشــە

زەفــەر بــە ســەربەخۆیی ڕاســتەقینەی
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مــرۆڤ دەبــات .دوای ئــەوەی ڕۆشــنگەری

ژیــان .واتــە ئایینــەكان ئامۆژگاریــی

دەســت بــە پرســیار دەكەیــن لە ســەر ژیان

هیوایــەك بــوو بــۆ بەدیهێنانــی

ئەوەمــان دەكــەن دەربازبــوون لــە مــەرگ

و مــەرگ نەخــۆش دەكەویــن» .ئەڵبەتــە

ســەربەخۆی ،ئــەو ســەربەخۆییە كەوتــە

ئەســتەمە و هیــچ شــتێكیش لــە ژیانــی

بــۆ فێــری گرینگــە ئێمــە بزانیــن «مانــای

نــاو دااڵنــە تاریكەكانــی مێــژوو و

مرۆڤــدا بــە جێگیــری نامێنێتــەوە و تاكــە

مانــا چییــە؟ «ئەگەرچــی ئــەم مانایــە بــە

عەقڵــەوە.

ڕەگەزێــك كــە بــە نەمــری دەمێنێتــەوە

چوونــە نــاو كۆمەڵگــەی نوێــوە جیاوازیــی

ئــەوەش لــەو گەشــتە فەلســەفییەی

نابەردەوامییــە» .تەنانــەت سیســتەمە

دێتــە ســەر ،واتــە كۆمەڵگــەی هاوچــەرخ

لــوك فێــری فێربوویــن كــە گشــت

ڕەوشــتییە كۆنەكانیــش بــە قەولــی

بــە جۆرێكــی تــر لــە مانــا دەگات.

فەلســەفە گــەورەكان لەگــەڵ جیاوازیــی

فێــری «پشــتگیرییان لــە پەســەندكردنی

«ئــەو كاتانــەش ڕووبــەڕووی هەندێــك

ســەردەمەكانیان لــە بــارەی ســێ تــەوەرەی

پایانــداری  finiteكــردوە ،هەروەهــا

ناخۆشــی دەبینــەوە ،وەك ئــەو دایكــەی

بیركردنــەوەی ســەرەكییەوە دەدوێــن.

پشــتگیرییان لــەوەش کــردوە كــە چــۆن

زارۆكێكــی خــۆی لــە دەســت دەدات،

تــەوەرەی یەكــەم پەیوەندیــی بــە

فەلســەفەكردن بریتییــە لــەوەی مــرۆڤ

لــەوە دەگەیــن كــە ئێمــە لــە بــەردەم

ڕاســتی و زانینــەوە هەیــە :چــی دەتوانــم

فێــری ئــەوە ببێــت كــە چــۆن چۆنــی

ڕووبەڕووبوونەوەیەكــی بێبەزییانــە ،یــان

بزانــم ،چەنــد ڕاســن زانینەكانــم؟ چــۆن

دەمرێــت» .ئەمــەش بەخــۆی قســەكردنە

ئاوابوونــی ،مانادایــن”.

دەگــەم بــە زانینــەكان؟ تــەوەرەی دوەم

لەســەر كۆتایــی ژیــان كــە ئــەوەش بــە

بــە پێــی تێگەیشــتنی فێــری «یۆتۆپیــا

پەیوەندیــی بــە ڕەوشــتەوە هەیــە .باشــە و

پێــی ئایینــەكان مانــای ئەوەیــە ژیــان

گــەورەكان (بــۆ منوونــە ماركســیزم)

خراپــە چییــە؟ مانــای كردنــی كــردەی بــاش

بــە مــەرگ كۆتایــی دێــت و پــاش گشــت

بــۆ ماوەیەكــی زۆر مانایــان بــە ژیانــی

چییــە؟ ئــەوە چییــە كــە دادپــەروەرە؟ دوا

ژیانێكیــش مەرگێــك هەیــە .ئاشكرایشــە

تاكــەكان داوە ،جــا ئەوانــە هــەر ئەوانــەن

تــەوەرە پەیوەنــدی بــە داناییــەوە هەیــە،

شــەڕی نێــوان هــەوڵ بــۆ مانــەوە

كــە باوەڕیــان بــەم یۆتۆپیایانــە هەبــوە

دانایــی زانینــی ژیانــی بــاش.

(نەمــری) و نابەردەوامــی ،یــان پایانــی

یانیــش ئەوانــەن كــە دژایەتیــی ئــەو

بــۆ زیاتــر شــیكاركردنی ئــەوەی الی

ژیــان ،شــەڕێكە ئایینــەكان وتنیــان لــە

یۆتۆپیایانەیــان كــردوە» .سەیریشــی بــەوە

ســەرەوە گفتوگۆمــان كــرد لــە شــوێنێكی

بــارەوە زۆرە .هەرچــی مرۆڤی مۆدێرنیشــە،

دێــت كــە چــۆن «كۆمۆنیــزم دەبێــت بــە

تــرەوە دەچینــە نــاو دیــدی لــوك فێــری تــا

بــە قەولــی فێــری« ،نایەوێــت بــە جۆرێكــی

ئاییــن و ملیۆنەهایــەك بــاوەڕی پێدەكەن.

پــر ئاشــنابین بــە تێگەیشــتنە ڕەوشــتی و

ئازارئامێزانــە مبرێــت ،چونكــە ئــەوەی

ئەڵبەتــە ئامــاژە بــەوەش دەكات كــە چۆن

ئایینییەكانــی ئــەم بیریــارە .لــە «مــرۆڤ –

مرۆڤــی مۆدێــرن دەیخوازێــت مردنێكــی

پــاش جەنگــی جیهانیــی دوەم ماركســیزم

خــوا یــان مانــای ژیــان» LHomme-Dieu

لەســەرخۆی بــێ ئــازارە ،تەنانــەت گــەر

ئــەوەی نیشــاندا كــە تاكــە ڕێبازێكــە

 )ou le sens de la vie (1دەبینیــن لــوك

بكرێــت بــێ بیركردنــەوەش لێــی .لەبــەر

توانــای ئــەوەی هەیــە بێامنایــی ڕەهــا

فێــری جەخــت لــەوە دەكات كــە «گشــت

ئــەوەی گشــت بیركردنەوەیــەك لــە مــەرگ

بخاتــە نــاو دیــدی گەشــبینانەی مێــژوەوە

ئایینــەكان بــە پێــی شــێوازی تایبەتــی

خــۆی وەك شــتێكی پــووچ ،بــە واتایەكــی

و ڕووبــەڕووی ئــەو بەرجەســتەبوونە

خۆیــان مــرۆڤ بــۆ مــەرگ ئامــادە دەكەن»

تــر ،نەخۆشــانە نیشــان دەدات» .فێــری

ئەهریمەنییــەش ببێتــەوە کــە لــە شــێوەی

و ئــەم ئامادەبوونــەش بــە بۆچوونــی

وتەنــی ئــەم الیەنــە فرۆیــد بــە چاكــی

نازیــزم و ئیمپریالزمــی كۆلۆنیالــی خــۆی

فێــری بریتییــە لــە «ئاشــكراكردنی مانــای

پێكاویەتــی كاتێــك دەڵێــت« :ئــەو دەمــەی

دەر دەخســت» .بــەس «ئــەو مانایــەی
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ماركســیزم ،بــە بۆچوونــی فێــری ،بــۆ

دیموكراســیدا توانیویەتــی بــە دوای مانــای

مەســەلەی لێكدانەبــڕاون» و دوەمیــش

مێــژوو و بــۆ ژیــان دروســتی كــرد بــوو

تــردا بگەڕێــت ،ئــەوەش لــە ڕێــگای

مەســەلەی «ســەرهەڵدانی بەمرۆییكردنی

بــە هەڵــم و ئــەوەش كــە دەگوترێــت

ژیانــەوەی هەندێــك بــاوەڕی ڕۆحیــی

خواوەنــد» كــە لــە ڕۆژئــاوا لــە ســەدەی

كۆمۆنیــزم پــاش خــۆی بۆشــاییەكی بــە

كۆنــەوە بــۆ منوونــە «بودیــزم» ،بــەس ئــەم

هــەژدە بــەوالوە دەســتی پــێ كــردوە.

جــێ هێشــت ،كــە ناشــێت بــە هیــچ

بودیزمــە ،كــە پاڵتــۆی ســەردەمی بــە بــەرا

هەرچــی پرۆســەی دواتــری مانایــە لــە

ئیدیۆلۆژیایەكــی تــر پڕبكرێتــەوە ،تەنیــا

دەكرێــت و دەخرێتــە نــاو دونیاگەریــی

ســەدەی ناوبــراوەوە كاری كــرد لەســەر

ئەوكاتــە دەكرێــت وابێــت گــەر كۆمۆنیــزم

دیموكراســیی هاوچەرخــەوە ،ناكارێــت

بەخواوەندكردنــی مــرۆڤ .كەوابێــت

هەمــان باشــە الهوتییەكانــی هەبووبێت»،

مانــا ببەخشــێت .بــۆ ئــەم بیرمەنــدە

فێــری بــە دوای مانــای مانــا لــە ژیانــی

بــەاڵم «بــە داكەوتنــی ماركســیزم نــەك

سیاســییە فەڕەنســییە «بنەمــای كەســێتیی

ئــەو مرۆڤــەدا دەگەڕێــت كــە لــە ئێســتادا

هــەر ئــەو بیروبــاوەڕە ماركســییەی ژیانــی

مانــا قابیلــە بــە بیركردنــەوە» .ئــەوەش كە

بــوە بــە خواوەنــد ،لێــرە مەبەســت ئــەو

ملیۆنەهــای چــاالك دەكــرد بەتاڵبــوەوە،

«مانــا مانــای چییــە؟» ،بــۆ فێــری ،ئەمــەش

بــوون بــە خواوەنــدەی مرۆڤــە كــە

بەڵكــوو گشــت دیدێكــی الهوتیــش بــۆ

دەمانباتــەوە نــاو گــەڕان بــە دوای ئــەو

دواتــر لــە ڕۆژئــاوا بــوو بــە ئێدیۆلۆژیــای

سیاســەت كاریگەریــی نەمــا» .لێــرەوە

وشــەیەی لــە ماناكــەی دەگەڕێیــن كــە

مافــی مــرۆڤ .دوو الیــەن دەشــێت

فێــری دێتــە ســەر ونبوونــی مانــا لــە

ئــەوەش بــەم تێگەیشــتنە دێــت :ئــەو

لێــرەوە بــاس بكرێــت كــە یەكەمیــان

ژیانــدا و ئــەوەش دەگەڕێنێتــەوە بــۆ

وشــەیە دەخوازێــت بڵێــت چــی؟ بــەاڵم

بەمرۆییكردنــی ئایینــە و دوەمییــان

ئــەو «الدانــەی (ئینحیــراف) جیهانــی

ئــەوەی لــەم پرســیارەدا گرینگــە ویســتە.

بەســێكوالركردنی ئایینــە .ئەڵبەتــە لــە

ســێكوالر و دیموكراســی بــە ســەر

دیاریشــە ئــەم پرســیارە بــە جۆرێكــی

تــەك دەركەوتنــی بەخواوەندكردنــی

گشــت شــێوەكانی دیندارییــەوە پیــادەی

تریــش دەشــێت بكرێــت و ئەمــەش

مرۆڤگەرایــی لــە ســەدەی پێشــوو شــتێكی

دەكات» .ســەربارەی ئەمــە فێــری پێــی

دەكرێــت لــە دەرەوەی ویســتەوە بكرێت،

تــر بــە نــاوی بەســێكوالركردنی ڕەوشــتیش

وایــە «هەنگاوهەڵگرتنیــش بــەرەو

بــۆ منوونــە فاڵنــە وشــە دەیەوێــت چــی

ســەری هەڵــدا كــە بــە هــۆی ئــەوەوە

دانایــی لــە كاری زانایانــی هاوچەرخــدا

بڵێــت؟ بیریشــان نەچێــت كــە فێــری

داكۆكیكــردن لــە ڕەگــەز ،لــە ئافــرەت،

بوونــی نەمــاوە ،چوونكــە لــە كاری ئــەم

ویســت و مانــای شــتێك پێكــەوە گــرێ

لــە ژینگــە و لــە ...هتــد ،بــوو بــە

زانایانــەدا بــاس لــە جیهــان وەك ئــەوەی

دەدات و پێشــی وایــە «ئــەو شــتەی

ئێدیۆلۆژیایەكــی بــاو.

هەیــە دەكرێــت نــەك وەك ئــەوەی

مانــای هەیــە ئــەو شــتەیە كــە بەرهەمــی

فێــری قســە لــەوەش دەكات كــە

دەبێــت ،هەروەهــا بانگەشــە بــۆ هیــچ

ویســتێكە» .منوونــەش لەســەر مانــای

ئــەم ئێدیۆلۆژیــا ڕەوشــتییە نوێیــەی

جــۆرە ئیدیۆلۆژیایــەك یــان ڕەوشــتێك

بــەدی دێنێتــەوە كــە «ویســتێك لــە پشــت

ســەردەمی ئێســتامان خۆپەرســتی

یاخــود دیدێكی پێشــبینییانە بــۆ جیهانیش

ئــەو مانایەوەیــە» .واتــە مانــای خراپــە

و بــێ بــاوەڕی و ئامادەنەبــوون بــۆ

ناكرێــت» .كەوابێــت ،فێــری دەخوازێــت

بەرهەمــی ویســتێكە بــۆ ئــەو مانایــە.

قووربانیــدان و بەرخــۆری لەگــەڵ خــۆی

بڵێــت ،فەلســەفە لــە ئێســتادا لــە ڕۆژئــاوا

بــە گشــتی فێــری لــەم توێژینەوەیــەدا

هێنــاوە .دیــارە ئــەم جــۆرە ڕەوشــتەش

گــەڕان نییــە بــە دوای دانایــی ،لــێ مرۆڤی

جەخــت لــە دوو گریــان دەكات :یەكــەم

لــە خەونــی بەختــەوەری خۆیدایــە

هاوچــەرخ لەگــەڵ گەشــەی تاكگەرایــی

ئــەوەی «مانــا و پیــرۆز (موقــەدەس) دوو

و تاكەكانــی ســەردەمی ناوبراویــش
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بــەردەوام لــە پێشــبڕكێدان و بــە دوای
ژیانێكــی بەرخــۆری و ناالهوتیشــدا
(نائایینــی) وێڵــن و ،ئــەوەش كــە پێــی
دەڵێــن ئــەرك لــە ســەردەمی ناوبــراودا
لــە پایانهاتندایــە .كەواتــە گەڕانــەوەی
ڕەوشــت لــە كۆمەڵگــەی نــوێ گەڕانەوەی
جــۆرە ڕەوشــتێكی خۆویســتانە و
پێشــبڕكێئامێزانەیە .ئەمــەش ئــەوەی بــە
دەمەوەیــە كــە پیرۆزیــی ئایینــی ڕوو لــە
ئاوابــوون دەنێــت و ڕەوشــتی نــوێ ،كــە
ڕەوشــتێكی بەرخۆرییــە ،جێــی دەگرێتەوە
یــان پاڵتــۆی پیــرۆزی لەبــەر دەكات.
ئــەم جــۆرە ڕەوشــتە مانــای قوربانیــدان
و ئەركیشــی گۆڕیــوە .فێــری پێشــی
وایــە قوربانیــدان لــە ئێســتادا فۆڕمــی
تــری وەرگرتــوە ،لەوانــە قوربانیــدان
بەمرۆیكــراوە و شتێكیشــە لــە ســەرەوە
بــە ســەر خــوارەوەدا ناســەپێرنێت ،وەك
قوربانیــدان لــە پێنــاو نیشــتیامندا ،بەڵكوو
لــە خــوارەوە دەســت پــێ دەكات ،وەك
یارمەتیدانــی ئــەوی تــر.
ئاڕاســتەدان بــەو قســانەی الی ســەرەوە
و گفتوگۆكردنــی زیاتــری دیــدی لــوك
فێــری بــۆ مانــا و پیــرۆزی و قوربانیــدان
داوامــان لــێ دەكات ئــاوڕ لــە ســەیركردنی
ئــەم بیریــارە فەرەنســییە بدەینــەوە
بــۆ بیریارێكــی ڕیزپــەڕی وەك نیچــە.
لــوك فێــری لــە توێژینەوەیــەك بەنــاوی
«ئێمــە بــۆ نیچەخــواز نییــن»( ،)2كــە
لەتــەك چەنــد بیرمەندێكــی تــری
هاوچەرخــی فەرەنســی وەك ئــاالن رونــۆ

کارێکی هونەرمەند (دۆمینیک ئانگێز) بە ناوی ()Jupiter and Thetis
 ، Alain Renautئــاالن بوێــر Alain

مۆدێرنــەوە ،یاخــود فەلســەفەی نوێــی

 ،Boyerئانــدرێ كۆنــت -ســپۆنڤیل

فەڕەنســی لــە مــاوەی ســااڵنی  1960و

 ،André Comte-Sponvilleڤینســێنت

1970كانــدا لــە گفتوگۆیەكــی بەردەوامــدا

دێســكۆمب ،Vincent Descombes

بــوە لــە تــەك نیچــە و ،نەنانــەت لــە ژێــر

فیلــپ راینــۆ Philippe Raynaud

ســیحری ئــەم بیرمەنــدە ئەڵامنییــەش

نــوورساوە ،تەقەالیەكــە بــۆ شــیكردنەوەی

وتارێــك لــە لێكدانــەوەی فەلســەفی

بــۆ (بۆ؟)یەتــی نەبوونــی ئــەم و بەشــێك

لــە نێوەنــدی فەلســەفیی فەڕەنســی

لــە بیرمەنــدە پاریســیە هاوڕێكانــی بــە

هاتۆتــە دونیــاوە ،یــان هــەروەك ئــەوەی

نیچەخــواز لــە كاتێكــدا بەشــێكی زۆر

فۆكــۆ دەیگــوت :ســێ بازنــەی گرینگــی

لــە بیرمەنــدە فەڕەنســییەكان بــە هــۆی

لێكدانەوەمــان هەیــە كــە ئــەوەش

نیچــەوە هاتوونەتــە نــاو زۆنــی پۆســت

نیچــە و ماركــس و فرۆیــدن .بیریشــان
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نەچێــت ،ئــەو بایەخــەی لــە دەرەوەی

و وەك هەڵوێســتێكی فەلســەفییش

دژ بــە نیچــە» بــە ڕاســت دەزانــن.

بیرمەندانــی ئەڵامنــی بــە نیچــە دراوە لــە

لــە بەرامبــەر جموجووڵــی فەلســەفیی

بیركردنــەوەی فێــری و بیرمەنــدە

نــاو بیرمەنــدە ئەڵامنییــەكان بــە نیچــە

زارۆكەكانــی نیچــە لــە پاریــس ،ئەمــەش

فەرەنســییەكانی تــر لــەم كارە لەگــەڵ

نــەدراوە و ئــەو بەختــە فەلســەفییەی

بــە زۆری پــاش دەركەوتنــی تەوژمــی

نیچــە لــەو شــوێنە دژ بــە نیچەیــە كــە

نیچــەش لــە دەرەوەی ئەڵامنیــا و بــە

فەلســەفی پۆســتمۆدێرن .گومانیشــی

نیچــە بــۆ دژایەتیكردنــی خــودی نیچــە بە

تایبــەت لــە شــوێنێكی وەك فەڕەنســا

ناوێــت ،فەلســەفەی پۆســت مۆدێــرن بــە

كار دەبــەن .ئەڵبەتــە لەوێشــەوە ڕەخنــەی

هەیبــوە لــە نــاو زمانــی دایكــدا

فەلســەفەی نیچــە هەناســەی دەدات و

بیــری نیچــە تایبــەت بــە ئاییــن ،هونــەر،

(مەبەســت زمانــی ئەڵامنییــە) هەرگیــز

لــە گــەرووی فەلســەفەی پۆســت مۆدێــرن

زانســت و پێــش هەمووشــی فەلســەفەی

نەیبــوە.

دا ئــاوازی نیچەگەرایــی بێوچــان دەچڕدرا.

مێــژووی نیچــە دەكــەن و تێگەیشــتنی

جێــی ســەرنجە لێــرە ئــەوە بگوترێــت،

خوێندنــەوەی ئــەم كارە فەلســەفییەی

نیچــە بــۆ واتاگەلێكــی وەك ڕاســتی

ئــەم كارە فەلســەفییەی فێــری و

لــوك فێــری هوشــیاریی ئەوەشــان

و ناعەقاڵنیــەت ژێــر گومــان دەخــەن.

توێــژەرەوە هاوڕێكانــی بــە جۆرێــك لــە

دەداتــێ كــە نیچەی فەڕەنســی یــان چاترە

كاتێكیــش فێری و هاوەڵە فەڕەنســییەكانی

جــۆرەكان هەوڵێكــە بــۆ «بیركردنــەوە

بڵێیــن بــە فەڕەنســیبوونی نیچــە كاركــردی

ئــەم خوێندنــەوە دژگەرایــە بــۆ هــزری

لەگــەڵ نیچــە دژ بــە نیچــە» و وەكــی

هەڵوەشــانەوەگەراكانە .فێــری گومــان

فەلســەفیی نیچــە دەكەن كــە بەكاربردنی

تریــش گەلێــك ڕووناكبیــری فەڕەنســی

لــەوە نــاكات كــە هۆمانیــزم بــۆ بیرمەنــدە

نیچــە لــە نــاو وتــاری هاوچەرخــی

ناونیشــانی كارەكەیــان پــێ هــەرس

گەورەكانــی 1960ـــەكانی پاریــس (فوكــۆ،

فەڕەنســی ،بــە تایبــەت لــە ســەر دەســتی

نابێــت و ڕەخنــەی ئــەو جــۆرە

الكان ،ئالتوســێر ،دولــۆز ،دێریــدا،

بیرمەندگەلێكــی پاریســی وەك دێریــدا،

ڕووبەڕووبوونەوەیــە دەكــەن ،نیچــە لــە

مێرلۆ-پۆنتــی) ڕقێكــی كــۆن نەبووبێــت

فوكــۆ ،دولــۆز گەیشــتۆتە لووتكــە .بەبــێ

ســەر دەســتی لــوك فێــری و هاوەڵــە

و بەشــێكی زۆر لــە نــەوەی خۆیــان

ســڵەمینەوەش دەڵێین :بەفەڕەنســیكردنی

پاریســییەكانی ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە.

دەســتبەرداری خوێندنــەوەی ســارتەر

نیچــە تاڕادەیەكــی زۆر پەیوەندیــی بــە

پــێ دەچێــت ئــەم هەوڵــە فەلســەفییەی

نەبووبێــن .هــاوكات جەخــت لــەوەش

تێخوێندنــەوە هزرییەكانــی ئــەم ســێ

فێــری بــۆ ســازاندنی بیــری فەلســەفی

دەكات كــە لــە ئێســتادا «فەلســەفە بــە

بیرمەنــدە فەڕەنســییەوە هەبــوە ،كــە

دژە هەڵوەشــانەوەگەری بێــت ،چونكــە

چەكــوش بــۆ تێكشــكاندنی مێتافیزیــك

لــە ڕیشــەدا لــە پشــت فەلســەفەی

بیــری فەلســەفیی هەڵوەشــانەوەگەری

نەریتێكــی فەلســەفیی سواوە».ســەیرەكە

هەڵوەشــانەوە و جیــاوازی ،و وەكــی

بیرێكــی فەلســەفیی نیچەگەرایــە و

لەوەدایــە كــە فێــری ئــەم الیەنــە بــۆ

تریــش پــاش بنەماخــوازی و پــاش

هەوڵێكیشــە بــۆ هەڵتەكاندنــی وتــاری

نــەوەی خۆیــان بــە شــتێكی زێــدە

تازەگەرییــەوە بــوون.

مێتافیزیكــی ڕۆژئــاوا .بۆیــە زۆر ئاســاییە

ڕوون دەزانێــت .گومانیــش دەكات كــە

بــەم جــۆرە دەشــێت ئێمــە لێــرەدا

قســە لــەوە بكرێــت كــە نووســینی ئــەم

نــەوەی خۆیــان ئەمــڕۆ بــاوەڕی بــە

هێــا بــۆ ئــەو الیەنــەش بكەیــن كــە

كارە پەرچەكردارێكــە دژ بــەو چركــە

زانینێكــی ڕەهــا و بــە مانــای مێــژوو و

گفتووگۆكــردن لەگــەڵ نیچــە ،لــە میانــەی

فەلســەفییە پاریســییەی دەشــێت نــاو

بــە شــەفافیەتی خــود مابێــت ،هــەر بۆیــە

نووســینە فەلســەفییەكانی نیچــەوە،

برنێــت «چركــەی فەرەنســییانەی نیچــە»

ئــەم نەوەیــە «بیركردنــەوە لەگــەڵ نیچــە

بــۆ بەشــێكی زۆر لــە فەیلەســووفە
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فەڕەنســییەكان ،و بــە تایبــەت نــەوەی

ئــەم پــڕۆژە فەلســەفییەی ئــەم كارە

 1960و 1970كان ،بــوە بــە نەریتێكــی

دابڕانــی فەلســەفەی نیچــە بێــت لــەو

فەلســەفی و ڕێگایەكیــش بــۆ خــۆ

ناكۆكــی و ناجۆرییــەی پێــوەی گالوە.

ڕووناكبیركــردن .بۆیــە گەڕانــەوەی پۆلێــك

پێشــان وایــە ،پرســیاری چــۆن ڕەفتــار

فەیلەســووفی پاریســی بــۆ ســەر نیچــە

لــە تــەك فەلســەفەی نیچــەدا بكرێــت؟

بــە بینینێكــی فەلســەفیی جیــا لــەوەی

دەكرێــت خــۆی وەك یەكێــك لــەو

لــە نێوەنــدی فەلســەفی و ڕووناكبیریــی

پرســیارە فەلســەفییانە نیشــان بــدات

فەڕەنســی بــاوە ،بەهــای كارەكــە زیــاد

خوێنــەری ئــەم كارە الی بەرجەســتە

دەكات و گفتوگــۆ لــە بارەشــیەوە

دەبێــت .ئەمــەش بــە زۆری لەبــەر ئەوەی

جۆراوجــۆر دەكات ،چونكــە بــۆ ئــەم

لــە فەلســەفەی نیچــەدا هەڵچــوون و

جــۆرە پۆلــە فەیلەســووفە گرینگــە لــەوە

داچونێكــی زۆر بە دی دەكرێت و ئەوەش

حاڵــی بیــن كــێ نیچەخــوازە؟ ئەڵبەتــە

لــەو ســەرەوە خوێنــەر دەخاتــە حاڵەتێــك

وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە پەیوەندیــی

لــە دووبەرەكانــی و ناهاوشــێوەیی لــە

بــە شــێوەی كاركردنــی نیچەگەراكانــی

تێگەیشــتنیدا دروســت دەكات .دیــارە

پاریســەوە هەیــە لــە ســەر تێكســتەكانی

مەترســیی تێكســتی فەلســەفی نیچــە

نیچــە .بۆیــە بیرمەندێكــی وەك ئانــدرێ

لێــرە ناوەســتێت و بگــرە ڕووبــەری ئــەم

كۆنــت -ســپۆنڤیل ،كــە یەكێكــە لــە

مەترســییە ئــەو دەمــە بەریــن دەبێــت

هاوكارەكانــی فێــری لــەم كارە ،پێــی وایــە

كــە نازیــزم ســەر هــەڵ دەدات و كــە

«بیركردنــەوە لەگــەڵ نیچــە دژ بــە نیچــە»

هیتلــەر خــۆی وەك یەكێــك لــە خوێنــەری

لــە كۆتایــدا هەمــان شــتە .هــۆی ئەمــەش

بەرهەمــە فەلســەفییەكانی نیچــە نیشــان

بــۆ ئــەو دژەگەراییــە دەگەڕێنێتــەوە لــە

دەدات .كاتێكیــش هیتلــەر دەیەوێــت

كارە فەلســەفییەكانی نیچــەدا پەنهانــە.

دیارییەكــی بــە بەهــا بــە مۆســۆلۆنی

واتــە لــە حوكمدانەكانــی نیچــە هەمیشــە

ببەخشــێت تێكـڕای كارە فەلســەفییە تــازە

شــوێنێك بــۆ دوو دیدگایــی بــەدی

چاپكراوەكانــی نیچــەی پێشــكەش دەكات.
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وەرگێڕان

ئەنتۆنیۆ گرامشی

فەلسەفە و مێژوو
وەرگێڕانی :ڕۆزا سەعید

مەبەســتامن چییە لە وشــەی «فەلســەفە»،

گۆڕانــکاری لــە شــێواز و مۆدێلــی ڕەفتاری

مەبەســتامن چییــە لــە فەلســەفە لــە

بەرانبــەر ئــەم تێڕوانینــە ،یاخــود تەنانــەت

چەردەیەکــی مێژوویــی دیاریکــراودا؟

گۆڕانــکاری پڕاکتیکــی بــە تەواوەتــی.

گرینگــی و بایەخــی فەلســەفە و ڕێبــازە

تەنهــا لێکۆڵینــەوە لــە مێــژووی ڕێبــازە

فەلســەفییەکان چییــن؟ ئــەو ڕۆڵــە چییــە

فەلســەفییە جیاجیــاکان و ڕێــڕەوی

کــە فەلســەفە لــە هــەر چەردەیــەک

فەیلەســووفان و ئەو لۆژیکــەی گرتویانەتە

لــە چەردەکانــی مێــژوودا دەیگێڕێــت؟

بــەر ،هیــچ ســوودێک بــەو مەبەســتە

ئەگــەر پێناســەکەی (بیندیتــۆ کرۆچــی(*))

ناگەیەنێــت کــە چاومــان لێیەتــی؛

بــۆ ئاییــن وەربگریــن کــە دەڵێــت

چوونکــە گەلێــک زەروورە –تەنانــەت

ئاییــن «تێڕوانینێکــی گشــتگیرە ،بوەتــە

ئەگــەر تەنهــا بــە مەبەســتی ڕێنیشــاندانی

سیســتمی ژیــان» هەڵبــەت ئەگــەر لــە

میتۆدۆلۆژییــش بێــت -ئاگامــان لــە

دەرەوەی مانــا کتێبــی و حەرفییەکــەی

بوارەکانــی دیکــەی مێــژووی فەلســەفە

لــە دەســتەواژەی «سیســتمی ژیــان» تــێ

بێــت :ئایدیۆلۆژیــا جەماوەرییــەکان،

بگەیــن ،بەڵکــوو وەک سیســتمێک کــە لــە

ئایدیۆلۆژیــای توێــژە ســەرکردایەتییە

ژیانــی پڕاکتیکیــدا بــە دیــی دێــت ،ئەگــەر

دیاریکــراوەکان (ڕۆشــنبیران) ،دواجــار

ئــەو پێناســەیە بــۆ ئاییــن وەر بگریــن،

ئــەو ڕایەاڵنــەی ئــەم گرووپــە جیاجیایانــە

ئــەوا بــەو پێیــە دەتوانیــن بڵێیــن هەمــوو

بــەرەو ئــەو فەلســەفەیە ڕا دەکێشــێت

مرۆڤــەکان فەیلەســووفن بــەو ڕادەیــەی

کــە فەیلەســووفە پیشــەییەکان پڕاکتیــزەی

بەشــدار دەبــن لــە چاالکیــی پڕاکتیکیــدا،

دەکــەن .فەلســەفەی قۆناغێکــی مێژوویــی

بــەو ڕادەیــەی چاالکییــە پڕاکتیکییەکانیــان

دیاریکــراو ،تەنهــا فەلســەفەی ئــەم

(واتــە ئــەو هێڵــە گشــتییانەی ڕەفتاریــان

فەیلەســووف یاخــود ئــەو فەیلەســووف

ئاڕاســتە دەکات) «تێڕوانینێکــی گشــتگیر»

نییــە ،فەلســەفەی ئــەم توێــژ یــان ئــەو

لــە خــۆ بگرێــت ،فەلســەفە لــە خــۆ

توێــژی ڕۆشــنبیران نییە ،تەنها فەلســەفەی

بگرێــت .مێــژووی فەلســەفە بریتییــە لــە

کۆمەڵێکــی گــەورەی مرۆڤەکانیــش

مێــژووی ئــەو هەوڵــە و دەستپێشــخەرییە

نییــە -بەڵکــوو پێکهاتەیەکــە لــە کــۆی

ئایدیۆلۆژییانــەی توێژێــک مــرۆڤ پێــی

ئــەم تووخامنــە ،کــە لەگــەڵ دەرکەوتنــی

هــەڵ دەســن بــە ئامانجــی گۆڕانــکاری

ڕابەرایەتییەکــدا دەگاتــە لووتکــە ،کــە

یاخــود ڕاســتکردنەوە یــان گەشــاندنەوەی

مەشــخەڵ و تروســکاییەکەی دیــار

تێڕوانینێکــی گشــتگیری زاڵ لــە گشــت

بێــت ،ئــەو کات ئــەم پێکهاتەیــە دەبێتــە

چەردەیــەک لــە چــەردە مێژووییەکانــدا،

مۆدێلێــک لــە ڕەفتــاری دەســتەجەمعی؛

کــە بــەو جــۆرەش ئامانجەکــەی دەبێتــە

واتــە مێژوویەکــی گشــتگیری تایبەمتەنــد.

20

ژمارە ()76 - 77
ساڵی حەڤدەیەم

Antonio Gramsci

Antonio Gramsci
هــەر بۆیــە؛ فەلســەفەی چەردەیەکــی

پەیــڕەوی دەکــەن -و چاودێریکردنــی ئەو

مێژوویــی دیاریک ـراو ،تەنهــا «مێــژوو»ی

پێکهاتــە ئایدیۆلۆژییــە هەمەچەشــنانەی

خــودی ئــەم چەردەیەیــە ،هیــچ نییــە

هــەر پلەبەندییــەک لــەم پلەبەندییانــە

جگــە لــەو یەکێتییــە هەمەچەشــنەی

لــە خــۆی دەگــرن.

توێــژی ســەرکردە و بااڵدەســت بــە ســەر

***

واقیعــی ڕابــردوودا ســەپاندویەتی.

پەراوێز:

بــەم مانایەیــە کــە دەڵێیــن مێــژوو
و فەلســەفە پێکــەوە گرێــدراون و
لێــک جــودا نابنــەوە ،دوو ڕەگــەزی
یەکگرتــوون لــە نــاو یــەک «بــەرە»دا.
بــەاڵم ئەمــەش نابێــت و ناکرێــت بــە بــێ
«جیاکردنــەوە»ی ڕەگــەزە فەلســەفییە
تایبەمتەنــدەکان

و

دامەزراندنــی

تــەواوی ئــەو پلەبەندییانــەی کــە
هــەر ڕەگەزێــک لــە خــۆی دەگرێــت
فەلســەفەی فەیلەســووفە پیشــەییەکان،ئــەو چەمکانــەی لــە نــاو توێــژە
ڕێبەرێتییەکانــدا دەستاودەســتی پــێ
دەکرێــت (واتــە کولتــووری فەلســەفی)،
ئــەو ئایینــەی جەماوەرێکــی بەرفــراوان

(*) واتــە ئــەو پێناســەیەی کــە دەقــاودەق
دەڵێــت« :ئاییــن تێڕوانینێکــی گشــتگیرە
بــۆ ژیــان ،هەڵوێســتی ئەخالقیــی لێــوە
دەخوڵقێــت .لەمــە زیاتــر نییــە»( .بیندیتــۆ
کرۆچــی  :)1952-1866فەیلەســووفێکی ئیتاڵــی
بــوو ،لــە ســەرەتای ژیانــی هزریــی خۆیــدا
لــە ژێــر کاریگەریــی (ئەنتۆنیــۆ البریــۆال)ی
مامۆســتایدا نزیــک بــوو لــە مارکســیزمەوە.
پاشــان لــە مارکســیزم تەکییــەوە و ســاڵی
( )1937لــە نووســینێکدا گووتــی مارکســیزم
ســاڵی ( )1895لەگــەڵ ئەنتۆنیــۆ البریــۆالدا
لەدایــک بــوو ،ســاڵی ()1900ش لــە ئیتاڵیــا و
سەرتاســەری جیهانــدا مــرد .لــە حکوومەتەکــەی
جیۆلێتــی (جونــی  - 1920جــواڵی )1921
پۆســتی وەزیــری پــەروەردەی وەرگــرت،
ڕۆڵــی هەبــوو لــە ســەرکوتکردنی مانگرتنــە
کرێکارییەکانــدا .لــە ســەرەتا پشــتیوانیی

فاشــیزمی دەکــرد ،پێــی وابــوو مۆســۆلینی
ئــەو پیاوەیــە کــە بڵێســەی ئاگــری لیبڕالیزمــی
جارێکــی دیکــە گەشــاندەوە .دواتــر لــە فاشــیزم
دوور کەوتەوە و «مانیفێســتی ڕۆشــنبیرانی دژە
فاشیســت»ی نووســی ،کــە بــە ســەدان ئیمـزاوە
لــە یەکــی ئایــاری ()1925دا بــاو کرایــەوە.
پــاش ئــەوە کرۆچــی بــوە ســیمبوڵی کولتــووری
دژەفاشیســتی .کرۆچــی لــە بەرهەمــی هزریــی
خۆیــدا ئینســایکلۆپیدی بــوو .لــە بوارەکانــی
فەلســەفە و ئیســتاتیکا و مێــژوو و ڕەخنــەی
ئەدەبیــدا دەیونوســی .چەندیــن لێکۆڵینــەوەی
گرنگــی هەیــە لــە ســەر هیــگڵ و فیکــۆ و
کانــت .دامەزرێنــەری گۆڤــاری «ڕەخنــە» بــوو
لــە ســاڵی ( .)1902ڕۆڵێکــی کاریگــەری هەبــوو
لــە پێدانــی مانەیەکــی گشــتگیرتر بــە وشــەی
کولتــوور .پــەرەی بــەو تێڕوانینــە مێژووییــە دا
–لــە نــاو فەلســەفەی هــزردا -کــە یەکگرتنــی
نێــوان فەلســەفە و مێــژوە ،پێگەیەکــی بــااڵی
بەخشــییە چاالکیــی هــزری.

ســەرچاوە :أنطونیــو غرامشــي :قضایــا
المادیــة التاریخیــة ،ترجمــة :فــواز
طرابلســي ،دار المتوســوط ،الطبعــة
الثانیــة ،2018 ،ص)44-42( :
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گەر دەتەوێت لە سەردەمی ترامپ تێبگەیت،
ئەوا قوتابخانەی فرانکفۆرت بخوێنەرەوە
وەرگێڕانی :د .ژیار فەالح

بۆچــی ئێســتا کاتێکــی گونجــاوە بــۆ

لــە والیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا

ڕابەریــان بێــت .ژیاننامەیەکــی بەکۆمەڵــی

ســەرلەنوێ دەرخســتنەوەی ئــەم قوتابخانــە

نیشــتەجێ دەبــوون ،و ڕوویــان دەکــردە

ڕووناکبیرانــی فرانکفــۆرت ،بــە ناونیشــانی

لەیادکــراوەی بــواری ڕەخنەگــری؟

کولتــووری ئەمریکــی .ئــەوان تەماشــای

(کەلێنــی ئوتێلــی مــەزن :ژیانــی قوتابخانەی

لــە ســاڵی ()1923دا ،کۆمەڵەیەکــی جیاوازی

هــەر جێگەیەکیــان بکردایــە بارگرانییەکانــی

فرانکفــۆرت) ،ڕووناکــی دەخاتــە ســەر

فەیلەســووف و ڕەخنەگــری کولتــووری

ئایدیۆلۆژیــای کاپیتالیســتییان بــە دیــی

نەریتێکــی فکــر کــە بــە شــێوەیەکی

و کۆمەڵناســان (پەیامنــگای توێژینــەوەی

دەکــرد –لــە فیلمەکانــدا ،لــە ڕادیــۆدا ،لــە

غەمگیــن پەیوەســتە بــە ســەردەمی

کۆمەاڵیەتی)یــان لــە شــاری فرانکفۆرتــی

میوزیکــی میلیــدا ،لــە ئەدەبــدا .ئادۆرنــۆ،

ئێســتاوە.

واڵتــی ئەڵامنیــا دامەزرانــد .هەرچەنــدە

کــە یەکێــک لــە تیۆریســێنە دیارەکانــی

پێشــر هــەر لــەم ســاڵدا [مــن وەک

ئێســتا بــە قوتابخانــەی فرانکفــۆرت نــاوی

قوتابخانــەی فرانکفــۆرت بــوو ،هۆشــداریی

ئیلینــگ] قســەم لەگــەڵ (جێفریــس)دا

دەرکــردووە ،بــەاڵم ئــەو پەیامنگایــە لــە

دا ســەبارەت بــە «پیشەســازیی کولتــوور»ی

کــرد دەربــارەی کتێبەکــەی و ئــەو شــتانەی

کۆمەڵەیــە ئەســتێرەی تیۆریســێنی چــەپ

ئەمریکــی کــە جیاوازیــی نێــوان حەقیقــەت

فێــری بــوە ،پــاش ئــەوە دووبــارە تێکــەڵ بــە

پێکهاتبــوو ،کــە بریتــی بــوون لــە واڵتــەر

و خەیــاڵ لێــڵ دەکات ،و بــە هەمــان شــێوە

خوولگــەی فرانکفــۆرت دەبێتــەوە .دەقــی

بێنیامیــن و تیــۆدۆر ئادۆرنــۆ و ئێریــک

جیاوازیــی نێــوان بازرگانــی و سیاســەت لێــڵ

کەمێــک دەســتکاریکراوی گفتوگۆکەمــان

فــرۆم و ماکــس هۆرکهایمــەر و هێربــەرت

دەکات.

بــەم چەشــنەی الی خــوارەوە بــوو.

مارکــۆزە.

لــە دوای دەرکەوتنــی دۆناڵــد ترامپــەوە

بــە شــێوەیەکی گشــتی قوتابخانــەی

لــە مەیدانــی سیاســیدا بایەخێکــی زیاتــر

شــییان ئیلینــگ :دەســتکەوتی فکریــی

فرانکفــۆرت لــەو نیۆ-مارکسیســتانە

بــە قوتابخانــەی فرانکفــۆرت دەدرێــت.

ســەرەکی قوتابخانــەی فرانکفــۆرت چییــە؟

پێکهاتبــوو کــە بــە هیــوای شۆڕشــێکی

تەنانــەت ســاڵی ڕابــردوو لــە وتارێکــدا

سۆسیالیســتییەوە بــوون لــە واڵتــی

(ئەلێکــس ڕۆس) لــە شــاری نیویــۆرک

ســتوارت جێفریــس :بــە بــاوەڕی مــن

ئەڵامنیــادا ،بــەاڵم لــە بریــی ئــەم هیوایەیــان

دەڵێــت کــە قوتابخانــەی فرانکفــۆرت

دەســتکەوتی ســەرەکییان بریتییــە لــە

فاشــیزمیان لــە ســەر فۆرمــی حیزبــی نــازی

«دەیزانــی ترامــپ پەیــدا دەبێــت»( .ڕۆس)

ســووربوونیان لەســەر دەســەاڵتی کولتــوور

دەســتکەوت .پــاش ئــەوەی بــە هــۆی

لــە وتارەکەیــدا دەڵێــت« :ترامــپ هێنــدەی

وەک ئامڕازێکــی سیاســی ،و بــە هەمــان

هەڵەخوێندنــەوەی مێــژوەوە و پێشــبینی

دیاردەیەکــی

دیاردەیەکــی

شــێوە دەســەاڵتی میدیــای گشــتی .ئــەوان

نەکردنــی ســەرهەڵدانی هیتلەرەوە ســەریان

کولتووریــی میللییــە» ،و ئەمــە بــە

زۆر بــە وردی لــە بەسیاســیبوونی ئــەم

لــێ شــێوا ،ئــەم کۆمەڵەیــە جۆرێــک لــە

دیاریکــراوی ئــەو شــتەیە کــە دەبێــت

ئامڕازانەیــان کۆڵییــەوە ،و بــە هەمــان شــێوە

ڕەخنــەی کۆمەاڵیەتییــان پێکهێنــا کــە بــە

پێشــبینیی بکەیــن لــە ســەردەمێکدا کــە

لــە دەرئەنجامەکانیشــیان کۆڵییــەوە.

«تیــۆری ڕەخنەیــی» نارسابــوو.

«قەرەباڵغــی ئەخالقیــەت پــان دەکاتــەوە».

بیرۆکەکانــی ئــەم کۆمەڵەیــە کاتێــک

ئەگــەر تیۆریســێنە ڕەخنەگــرەکان دووبــارە

شــییان

شــێوەی تــەواوی خــۆی وەرگــرت کــە

ســەر هــەڵ بدەنــەوە ،ئــەوا دەشــێت

ســەرهەڵدانی فاشــیزم لــە ئەڵامنیــای

هەندێــک لــە تیۆریســێنە ڕەخنەگــرەکان

کتێبێکــی نوێــی (ســتیوارت جێفریــس)

ئــەو ســەردەمەدا چــۆن بــوو لەســەر ئــەو

لــە دەســت نازیــزم هەڵدەهاتــن و

ی نووســەری ڕۆژنامــەی (گاردیــان)

کۆمەڵەیــە؟

سیاســی

ئیلینــگ:

کاریگەریــی
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شــتوارت جێفریــس :لــە ســااڵنی

شــییان ئیلینــگ :تیــۆدۆر ئادۆرنــۆ

1920دا ،ئــەوان ســەریان ســووڕمابوو

دەســتەواژەی «پیشەســازیی کولتــوور»ی

لــەوەی بــۆ چــی هیــچ شۆڕشــێکی

داهێنــا .مەبەســتی چــی بــوو لــە

سۆسیالیســتی بــە دیــی ناکرێــت لــە

بەکارهێنانــی ئــەم دەســتەواژەیەدا؟

واڵتێکــی پێشــکەوتووی پیشەســازی و
ئاڵــۆزی وەک ئەڵامنیــادا .بۆچــی دوو

ســتوارت جێفریــس :بەڵــێ ،ئــەو

ســاڵ لەوەوپێــش شۆڕشــێکی بەلشــەڤیی

هونــەری لــە کولتــوور جیــا دەکــردەوە.

ســەرکەوتوو لــە ڕووســیادا ڕوویــدا ،بــەاڵم

هونــەر شــتێکە کــە بــەرەو بااڵبوومنــان

شۆڕشــێکی هاوشــێوە لــە ئەڵامنیــادا

دەبــات و بەرەنــگاری سیســتمی بااڵدەســت

بــە دیــی نەکــرا؟ ئــەوان گەیشــتنە ئــەو

دەبێتــەوە ،لــە کاتێکــدا کولتــوور تــەواو

دەرئەنجامــەی کــە بەکارهێنانــی کولتــوور

پێچەوانەکەیەتــی .کولتــوور ،یاخــود

و میدیــا ئامــڕازی ســەرەکی بــوون بــۆ

پیشەســازیی کولتــوور ،هونــەر بــە

چەوســاندنەوەی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە

شــێوەیەکی پارێزگارانــە بــە کار دەهێنێــت،

بــێ ئــەوەی کۆمەاڵنــی خەڵــک هەســت

واتــا هونــەر بــە کار دەهێنێــت بــۆ

بــەوە بکــەن کــە دەچەوســێندرێنەوە.

هێشــتنەوەی دۆخ و سیســتمی هەنووکــە.

ئــەوان ئــەم دۆخەیــان لــە ئەڵامنیــادا

کەواتــە پیشەســازیی کولتــوور پــەرە بــە

بینــی ،و ئــەم بیرۆکەیــە بــوو بــە بیرۆکــەی

ئایدیۆلۆژیایــەک دەدات کــە پاڵپشــتی لــە

ســەرەکیی کارەکانیــان و ســەرچاوەی

پێکهاتــەی دەســەاڵتی ئێســتا دەکات – لــە

ســەرەکیی پەیوەســتییەکانیان.

کەیســی ئەمریــکادا ئــەو ئایدیۆلۆژیایــە
بەکاربــەری بــوو.

شــییان ئیلینــگ :بــەاڵم بــە هەرحــاڵ
ئــەوان پەیوەســتیی خۆیــان لەدەســت دا،

شــییان ئیلینــگ :چــی لــە الی ئادۆرنــۆ

بۆچــی؟

و چەنــد تیۆریســێنێکی ڕەخنەگــری دیکــە
گــۆڕدرا کاتێــک گەیشــتنە واڵتــی ئەمریــکا؟

ســتوارت جێفریس :ئــەوان پەیوەســتیی

بۆچــی کولتــووری ئەمریکایــان وەک

خۆیــان لەدەســت دا چونکــە خەڵکــی زۆر

دۆخێکــی لەبــار دەبینــی بــۆ فاشــیزم؟

نیگەرانــی کولتــوور نەبــوون– خەڵکــی
هێنــدە ئاســوودەبوون کــە درکیــان بــە

ســتوارت جێفریــس :ئادۆرنــۆ گەیشــتە

بوونــی کێشــەیەک نەدەکــرد« .کولتــوور»

والیەتــە یەکگرتــووەکان و ســەری ســووڕما

چەمکێکــی گرانــە؛ بــە ئەســتەم دەتوانــی

لــە پیشەســازیی کولتــوور؛ لــە دیــدی

بیخەیتــە نێــوان دەســتەکانی خۆتــەوە.

ئــەودا فێڵێکــی گــەورە بــوو .ئــەو تێبینیــی
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ئــەوەی دەکــرد کــە پیشەســازیی کولتــوور
فکــری ئەمریکییەکانــی کۆنتــڕۆڵ کــردوە،
هــەر وەک چــۆن (گۆبێڵــز) ،بەرپرســی
پڕوپاگەنــدەی

نازییــەکان،

فکــری

ئەڵامنییەکانــی کۆنتــڕۆڵ کردبــوو.
هــەر بۆیــە ئادۆرنــۆ و تیۆریســێنە
ڕەخنەگرەکانــی

دیکــە

کولتووریــان

وەک شــتێک دەبینــی کــە لــە کرۆکــدا
تۆتالیتاریانەیــە ،و ئەمەیــش بــە دیاریکـراوی
لــە ئەمریــکادا ڕاســت بــوو .بــێ گومــان،
ئــەم تێڕوانینــە کاردانەوەیەکــی باشــی
نەبــوو لــە نــاو ڕای گشــتیدا .ئەمریکییــەکان
وایــان دەبینــی کــە چەنــد ئەڵامنییــەک
بــە ڕەفتــاری کۆنــی خۆیانــەوە و بــە
بەرگریکــردن لــە هونــەری بۆرژوازییــەوە
هاتــوون بــۆ واڵتەکەیــان ،و ڕەخنــە لــە
هەمــوو الیەنێکــی کولتــووری ئەمریکــی
دەگــرن و وەک زبڵدانێکــی هونــەری لێــی
دەڕوانــن.
ئەمریکییــەکان نائارامبــوون لەگــەڵ ئــەو
بیرۆکەیــەی دەیگــوت :دەشــێت کولتــووری
میللــی ،کولتــووری میللــی خۆیــان ،بــەو
شــێوەیە ســەرکوتکار بێــت .و ،گــەر
دادپەروەرانــە قســە بکەیــن ،بەشــێکی زۆری
تیۆریســێنە ڕەخنەگــرەکان لــە کولتــووری
ئەمریکــی تێنەگەیشــتبوون ،و هــەر بۆیــە
گومانــی تێــدا نییــە کــە لێــرە و لــەوێ زیــاد
دەڕۆشــن.
شــییان ئیلینــگ :کەواتــە چــی شــتێک
تایبــەت بــوو لــە پیشەســازیی کولتــووری

ئەمریــکادا؟ بــە بــاوەڕی ئادۆرنــۆ

ڕەزامەنــدی بــوو لــە ڕێــی بەالڕێدابردنــی

پیشەســازیی کولتــووری ئەمریــکا پــر

بەکۆمەڵــەوە؟

ئامــادە بــوو بــۆ کاپیتالیزمێکــی تۆتالیتــاری،
و ئــەو دۆخەشــی بــە مەترســیدارتر دەبینــی

ســتوارت جێفریــس :بــە دیاریکــراوی

چونکــە زیاتــر پەردەپــۆش کرابــوو بــەراورد

ئامانجیــان دروســتکردنی سەرلێشــێواوی

بــە دۆخــی ئەڵامنیــا.

و بەالڕێدابــردن بــوو .ئەگــەر کتێبــی
(مرۆڤــی تاکڕەهەنــد)ی هێربــەرت مارکــۆزە

ســتوارت جێفریــس :ئادۆرنــۆ زۆر

بخوێنیتــەوە ،دەبینیــت کــە مارکــۆزە

بــە دۆخێکــی فێڵبــاز و مەترســیداری

ملمالنێــی لەگــەڵ ئــەم کێشــەیەدا دەکــرد.

دەبینــی چونکــە وادیــار نەبــوو پەیامێکــی

ئــەو دەیبینــی کــە لــە ســاڵی ()1964

ئایدیۆلــۆژی پێبێــت؛ هەرگیــز هاوشــێوەی

دا خەڵکــی هێنــدە ئاســوودە ببــوون

پڕوپاگەنــدەی ئەڵامنــی وا دەرنەدەکــەوت

کــە نەیاندەویســت دژ بــە هیــچ جــۆرە

کــە لــە ڕووی ئایدیۆلۆژییــەوە هۆشــیاربێت.

ســتەمکارییەک ڕاپــەڕن .خەڵکــی لــە ڕێــی

مەســەڵە ئــەوە نەبــوو کــە ئەمریکا یەکســان

شۆڕشــی سێکســی و لــە ڕێــی میوزیکــی

بێــت بــە ئەڵامنیــا یاخــود کــە پڕوپاگەنــدەی

میللــی و لــە ڕێــی هەمــوو جــۆرە بەشــێکی

ئەمریکــی بــە هەمــان ئاســتی پڕوپاگەندەی

کولتــووری بەکۆمەڵــەوە بــە الڕێــدا دەبرێــن

ئەڵامنــی قێــزەون بێــت ،بەڵکــو مەســەلە

و ســەریان لــێ دەشــێوێندرێت.

ئــەوە بــوو کــە پیشەســازیی کولتــووری

وەک دەبینیــن ،بــە ڕاســتی قورســە

ئەمریکــی ئەخالقــی بەکاربەریــی خــۆی

الیەنگریــی ئــەم کۆمەڵەیــە بکرێــت،

دەبــردە نــاو هونــەری خۆیــەوە بــە هەمــان

چونکــە ئــەوان ڕەخنەیەکــی هێنــدە توونــد

ئامانجــی بەرهەمهێنانــی یەکڕیزیــی فکــر

دەگــرن کــە لــە ڕاســتیدا ئەســتەمە بــاوەڕ

و هەڵســوکەوت .لەبــەر ئــەوەی تــازە لــە

بــەم ڕەخنەیــە بکرێــت .بــەاڵم مــن بــاوەڕم

ئەڵامنیــا هەڵهاتبــوو ،ئادۆرنــۆ ئــەم دۆخــەی

وایــە حەقیقەتێــک لــەم ڕەخنەیــەدا هەیــە.

بــە پێشــینیی شــتێکی وەک فاشــیزم بــە
شــییان ئیلینــگ :یەکێــک لــەو شــتانەی

دیــی دەکــرد.

زۆر ڕێــزی لــێ دەگــرم ســەبارەت بــە
ئامانجــی

تیۆریســێنە ڕەخنەگــرەکان ئەوەیــە کــە

پڕوپاگەنــدەی ئەڵامنــی لــەو ســەردەمەدا

ئامادەییــان هەبــوو بــۆ دەستنیشــانکردنی

ڕوون و ئاشــکرا بــوو ،بــەاڵم ئایــا ئامانجــی

ڕەوتــە تۆتالیتیارییــەکان جــا چ لــە الی

پڕوپاگەنــدەی ئەمریکــی چــی بــوو؟ ئایــا

چــەپ بووبێــت یاخــود لــە الی ڕاســت.

ئامانــج لــەم پڕوپاگەندەیــە دروســتکردنی

ئــەوان درکیــان بــەوە کردبــوو کــە تاکفکریی

شــییان

ئیلینــگ:

ئەگەر سەرکەوتنی
ترامپ نیشانەی
یاخیبوونێکی واقعی
بووایە ،ئەوا النی
کەم ئەو سەرکەوتنە
ئاماژەیەک دەبوو بۆ
بوونی شۆڕشێک
لە هۆشیاریدا.
بەاڵم ئەو ڕووداوە
هێندە ڕووداوێکی
جددی نییە .هیچ
ناوەڕۆکێکی لە
پشتەوە نییە.
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کــە خەڵکــی بــە شــوێن ڕەخنەگرانــی

ترامــپ بــە کاری دەهێنێــت بــۆ قســەکردن

ئایدیۆلــۆژی مەترســیی ڕاســتەقینەیە.

دەگــەڕان.

و درۆکــردن و بۆمببارانکردنــی دەنگــدەران

ســتوارت جێفریــس :ئــەوان لــەو

هــەر بۆیــە وادیاربــوو کــە باشــر بێــت

– شــێوازێکی کۆنتــڕۆڵ کردنــی خەڵکییــە،

ووەوە ڕەخنەگــری ڕاســتەقینە بــوون ،و

ســەرلەنوێ ئــەم کارانــە هەڵبدرێنــەوە

بــە تایبەتــی ئــەو کەســانەی کــە لــە مێــژوو

ئەمــەش لــە الی مــن خاڵێکــی برشــنگدار

و دوبــارە ســەردان بکرێنــەوە .و دواتــر

تێنەگەیشــتوون .هەمــان دۆخــم لــەو چەنــد

بــوو .مــن پێشــر بەشــداربووم لــە حیزبــی

کەســایەتییەکی وەک ترامــپ دەردەکەوێــت

مانگــەی پێشــوودا ،پێــش ڕۆژی دەنگدانــی

کۆمۆنیســتیدا ،و زۆر جــار ئــەو «فاشــیزمی

و پــر ئــەم حەقیقەتــە دەســەملێنێت.

برێکــزت ،بینــی :درۆکــردن ،دروســتکردنی

کولتــووری

هاوچەرخــدا

تــرس ،هیســتیریا .میدیــای جەمــاوەری

چەپ»ـــەی هابەرمــاس باســی دەکــرد ،کــە
خــۆی یەکێــک بــوو لــە توێــژەرە دیارەکانــی

شــییان ئیلینــگ :کەســانێکی زۆر لــە

ڕێگــە بــە جۆرێــک لــە خەواندنــی بەکۆمەڵ

فرانکفــۆرت ،مــن بــە چــاوی خــۆم دەمبینــی

ئێســتادا بــە شــپرزەیی بــە شــوێن چەنــد

دەدات ،و تــا ڕادەیــەک ئەمــە ئــەو شــتەیە

– بــە تایبەتــی لــە داخســتنی دیبەیتەکانــدا.

ڕێگەیەکــی بنیادنــەردا دەگەڕێــن بــۆ

کــە ئێمــە لــە ئەمــڕۆدا دەیبینیــن.

لــە کاتێکــدا ئــەوان لــە هــەر دوو الوە

بیرکردنــەوە لــەو شــتانەی لــە ئێســتادا ڕوو

خەڵکــی ڕقــی لێیــان دەبوویــەوە ،بــەاڵم

دەدەن ،هــەم لــە ڕووی سیاســییەوە و هــەم

شــییان ئیلینــگ :زۆر بیــرم کردووەتــەوە

دەبێــت ئێمــە سەرســامی ڕێکوپێکییــە

لــە ڕووی کولتوورییــەوە .ئــەوە ســاڵێکە

لــەوەی کــە ترامــپ چــی دەدرکێنێــت

فکرییەکانیــان بیــن.

دەبینــم ترامــپ بــە هێزێکــی زۆرەوە

دەربــارەی کولتــووری ئێمــە – کــە پێــان

ڕێگــەی خــۆی پــاک دەکاتــەوە بــەرەو

دەڵێــت چــۆن بــە شــێوەیەکی گشــتی

شــییان ئیلینــگ :بۆچــی ئێســتا

پۆســتی ســەرۆکایەتی ،و مــن تاکــوو ئێســتا

کولتوورێکــی پــووچ و نەخۆشــە .بــەاڵم زۆر

ئــەم کتێبــەت دەربــارەی قوتابخانــەی

ناتوانــم بــاوەڕ بــەم دۆخــە بکــەم.

جــار دەڵێــم ئاخــۆ ئــەم بیرکردنەوەیــەی
مــن بیرکردنەوەیەکــی زۆر ئاســان نییــە،

فرانکفــۆرت نووســیوە؟ بــە شــێوەیەکی
ســەیر پەیوەســت دەردەکەوێــت بــە

ســتوارت

تایبەتــی کاتێــک لــە ڕووداوە سیاســییەکانی

هــۆکاری هاوشــێوەی زۆر هەیــە لــە

ئــەم ســەردەمە دەڕوانیــن ،بــەاڵم ئاشــکرایە

شانشــینە یەکگرتــووەکان ،کــە خــۆم

کــە تــۆ چەنــد ســاڵێک لەمەوپێــش دەســتت

لــەوێ دەژیــم ،و بــە هەمــان شــێوە لــە

ســتوارت جێفریــس :ئــەوە جێــی

کــردووە بــەم پڕۆژەیــە و ئــەو کاتــە شــتەکان

ئەمریــکادا .دەتوانیــن هەمــان حاڵــەت لــە

ســەرنجە .هاوڕێیەکــم هەیــە کــە ئــەو

جیاوازبــوون.

برێکزیــت و لــە ترامپــدا ببینیــن .ســەرلەنوێ

ســاڵە دەســتی لــە کاروبــاری سیاســی

ســەرهەڵدانی ڕاســیزم و جۆرێــک لــە

دیموکراتەکانــدا هەبــوو لــە والیەتــی

ســتوارت جێفریــس :پــاش قەیرانــی

الیەنگریکردنــی دیموکراســیی لیبــڕاڵ

پەنســلڤانیا ،و بــەردەوام لــە خەڵکــی

ئابووریــی ســاڵی  ،2008لــە پــڕدا چەنــد

بوونــی هەیــە.

دەپرســی ئاخــۆ ئــەوان دەنــگ بــە هیــاری

کتێبێکــی وەک (کاپیتــال)ی کارل مارکــس

لــە ڕوانگــەی تیۆریــی ڕەخنەییــەوە ،ئاشــکرا

دەدەن یاخــود نــا ،و خەڵکــی زۆر جــار

بــوون بــە پڕفرۆشــرین کتێبــەکان ،و

دیــارە کــە ترامــپ بەرهەمێکــی ســەردەمی

لــە وەاڵمــدا پێیــان دەگــوت« ،نەخێــر،

هــۆکاری ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی

میدیــای جەماوەرییــە .ئــەو شــێوازەی

مــن ناتوانــم ئــەوە بکــەم – خــودا بــۆ
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جێفریــس :ژمارەیــەک

ئاخــۆ مــن شــتێکی قووڵــرم لــە بــەر چــاو
بــزر نەبــوە؟

خــۆی بڕیــار دەدات» .مــن ئــەم جــۆرە
چارەنووســگەراییە و ئــەم جــۆرە بــە
جــددی وەرنەگرتنــەی بەرپرســیارێتییەکان
بــە شــتێکی تۆقێنــەر دەبینــم .بــەاڵم ئــەو
دۆخــە بــە زەقرتیــن شــێوە بوونــی هەیــە،
و هیــوادارم دەرئەنجامەکانــی ئــەو دۆخــە
خەڵکــی ناچــار بــکات دوبــارە دەنگیــان
هەبێــت.
شــییان ئیلینــگ :مەحاڵــە هەڵبژاردنــی
ترامــپ ،و لــە ڕاســتیدا دۆخــی گفتوگــۆکان
بــە شــێوەیەکی گشــتی ،وەک تاوانێکــی
کولتوورمــان بە شــێوەیەکی گشــتی نەبینین،
کولتوورێــک کــە لــە الیــەن هەمــان ئــەو
ئامڕازانــەی کۆنتڕۆڵکردنــەوە پــەروەردە
کــراوە کــە تیۆریســێنە ڕەخنەگــرەکان
نیگەرانــی بــوون.

شــییان ئیلینــگ :دۆخەکــە بــەم
چەشــنەیە :ئەگــەر ســەرکەوتنی ترامــپ
نیشــانەی یاخیبوونێکــی واقعــی بووایــە،
ئــەوا النــی کــەم ئــەو ســەرکەوتنە
ئاماژەیــەک دەبــوو بــۆ بوونــی شۆڕشــێک
لــە هۆشــیاریدا .بــەاڵم ئــەو ڕووداوە
هێنــدە ڕووداوێکــی جــددی نییــە.
هیــچ ناوەڕۆکێکــی لــە پشــتەوە نییــە.
ترامــپ تەنهــا ســیمبولێکی نەفیکردنــە،
بەرزکردنەوەیەکــی ئاشــکرای پەنجــەی
ناوەڕاســتە بــە ڕووی دامەزراوەکانــدا.
ترامــپ درامایەکــی تەلەفزیۆنییــە بــۆ
واڵتێــک کــە سەرمەســتی منایشــە .و هــەر
بۆیــە لــەو ڕووەوە ،دەبێــت پێشــبینیی
«شــۆڕش»ێکی هاوشــێوەی ترامپیــزم بکەیــن
لــە ســەردەمی میدیــای جەماوەریــدا.
ســتوارت

ســتوارت جێفریــس :مــن پێــم وایــە
شــتەکان لــە ڕێــی میدیــای جەماوەرییــەوە
بەرزتــر کراونەتــەوە ،بــەاڵم لــەو بــاوەڕەدا
نیــم کــە هیــچ شــتێک لــە بنەڕەتــدا
گۆڕابێــت .بڕوانــە ،مــن هەمــوو هەوڵێکــی
خــۆم دەدەم بــۆ ئــەوەی گەشــبین
مبێنمــەوە ،بــەاڵم بــە شــێوەیەکی گشــتی
هەمــان نیگەرانیــی تــۆم هەیــە .هاوشــێوەی
خــودی تیۆریســێنە ڕەخنەگــرەکان خۆیــان،
منیــش هیــچ چارەســەرێکم پــێ نییــە.
بــەاڵم گومــان لــەوەدا نییــە کــە ئێمــە لــە
کێشــەداین.

جێفریــس :بەداخــەوە،

هــاوڕام لەگەڵتــدا .ئەگــەر گــوێ لــە ترامــپ
بگریــت کاتێــک قســە دەکات ،تەنهــا شــتی

جەمــاوەری بەدەســتهێنا ،ئەمــەش دۆخێکــی
پێشــبینیکراو بــوو لــە الیــەن تیۆریســێنە
ڕەخنەگرەکانــەوە.
شــییان

ئیلینــگ :قوتابخانــەی

فرانکفــۆرت چەنــد دەیەیــەک لەمەوپێــش
ڕەونەقــی خــۆی لــە دەســت دا .ئایــە
تــۆ ســەرهەڵدانەوەیەکی بیرۆکەکانیــان
بــە دیــی دەکەیــت پــاش ئــەم هەمــوو
وەرچەرخانــە کولتــووری و سیاســییە؟
ســتوارت جێفریــس :بــە دڵنیاییــەوە.
هەرچۆنێــک بێــت سیاســەمتان ،دەکرێــت
زۆر شــت لــە تیۆریســێنە ڕەخنەگرەکانــەوە
فێربیــن .ئــەوان قســەی زۆریــان هەیــە
دەربــارەی کولتــووری مۆدێــرن ،دەربــارەی
ناڕێکییەکانــی نــاو کۆمەڵگــە ،و دەربــارەی
کاریگەریــی شــێوێنەری بەکاربــەری.
ئــەو خاڵــە بــە تەنهــا وایــان لــێ دەکات
بوونیــان گرنگبێــت لەمــڕۆدا.

زۆر پڕوپــووچ و بــێ مانــا دەڵێــت .هیــچ
فکرێکــی ڕاســتەقینە ،و هیــچ پڕۆســەیەکی
فکریــی واقعــی ،و هیــچ یادەوەرییەکــی
مێژوویــی تێــدا نییــە .تەنهــا فێڵێکــی
ڕەوانبێژییــە ،بــەاڵم فێڵێکــی نایابــە کاتێــک
بیــری لــێ دەکەیتــەوە .ترامــپ منوونەیەکــی
گــەورەی الیەنگرانێتــی ،و خۆیشــی ئەمــە
دەزانێــت.
ترامــپ لــە ڕێــی بەدەســتهێنانی ســەرنجەوە
ســەرکەوت ،و لــە ڕێــی دانانــی کولتــووری
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دیدگای ماکس هۆرکهایمەر
لە کتێبی «دەوڵەتی ستەمکار»دا
وەرگێڕانی :سامان عەلی حامید

«دەوڵەتــی ســتەمکار» یەکەمیــن دەقــی

ئەقاڵنیــی و پەرەســەندنەکیی مارکســیزم

خواســتی ئەقڵــە ،خواســتی ئەقڵیــش

()1

بــۆ مێــژوودا کۆکبێتــەوە ،ئەگەرچــی ئــەم

پەیوەندیــی بــە تاکــەوە هەیــە .بــەم

نییــە .بــەاڵم ماکــس هۆرکهایمــەر لــە نێــو

دابڕانــە لــە ئەرتۆدۆکســیزمی مارکســیزم

جــۆرە دواجــار وا دەردەکەوێــت

ئــەم دەقــەدا بــە ئەوپــەڕی ڕوونیــی و

هەرگیــز واتــای دەســتهەڵگرتن لــە

کــە «بابــەت»ی ویســت و ئاگایــی

ئاشــکرایی جەخــت لــە ســەر ڕەســەنێتی

سۆســیالیزمێکی ئایدیالیــی و تەنانــەت لــە

شۆڕشــگێڕیی چــی تــر ناتوانرێــت لــە

یاخــود بنچینەیــی سیاســیی یەکــەم ســەدە

بڕێــک لــە بەڵگەنەویســتە بنەڕەتییەکانــی

ڕێکخســتنی هێــزە هــەرە دینامیکییەکانــی

دەکاتــەوە کــە رسوش لــە بیــری شــۆڕش

ماتەریالیزمیــش ناگەیەنێــت .ئەمــە

کۆمەڵــدا دەستنیشــانبکرێت ،بەڵکــو

وەردەگرێــت( .)2دەوڵەتــی بــۆرژوازی لــە

بەهەرحــاڵ لەالیــەن ئــەو بیدعەیــەوە

باشــر وایــە بڵێیــن الی تــاک وەک

ئێســتادا بوونــی نەمــاوە .ڕەخنەکردنــی

کــە تیــۆری ڕەخنەیــی رسوشــی خــۆی

تاکێــک و بــە چەشــنێکی تەریــک و

ئابووریــی ســەرمایەدارییش پێویســتە

دۆزییــەوە کــە بــواری ئــەوەی پێــدا

دابــڕاو لــە هەمــووان ،دەستنیشــان

شــوێن بــۆ ڕەخنەکردنێکــی ڕاســتەقینەی

مۆرکــی ئێســتای پــڕۆژەی شۆڕشــگێڕیی

دەکرێــت .ئەمــە بەڵگەنەویســتێکی نامــۆ

سیاســەت چــۆڵ بــکات .ئــەو ڕەخنەیــەی

ســەرلەنوێ

شــێوەیەکی

و ســەیرە و بــە گەڕانــەوەی هەمیشــە

کــە تەرخــان و تایبەتــی ئــەو شــێوەیەیە

ڕیشــەییانەتر دابڕێژێتــەوە ،واتــە پرســی

پارێــزراوی ماتەریالیــزم دژبــەر و ناکــۆک

کــە دەســەاڵت و بااڵدەســتیی یاخــود

ئــەو بەرەنگارییــەی کــە هــزر و خودێتیــی

دەردەکەوێــت؛ ئایــا دەتوانرێــت ئــەم

قەڵەمڕەویــی لــە نێــو کۆمەڵــە نوێیــە پاش

و تــاک بەرەنــگاری ســتەمی «سیســتەم»

گەڕانەوەیــە بپارێزرێــت و لــە هەمــان

لیرباڵییەکانــدا بەخۆیــەوەی دەگرێــت.

دەبنــەوە .ئەمــە بیرۆکــەی ســەرەکیی

کاتــدا جەخــت لــە ســەر هەڤیازیــی تــاک

ئــەم ئاوڕلێدانــەوە و بایەخپێدانانــە بــە

کتێبــی «دەوڵەتــی ستەمکار»ـــە.

و پاراســتنی لــە هەمــوو وەک بنەمایەکــی

شــێوەیەکی رسوشــتیی لــە بیرکردنــەوەی

توانــای شۆڕشــگێڕیی تەنهــا لــە نێــو

تــا ڕادەیــەک ســەرەتایی بکرێــت؟ ئایــا

تایبــەت بــە هاتنــی فاشــیزم و نازیــزم و

تاکەکەســی تەریکــدا بوونــی مــاوە

ئەگــەر باشــر بدوێیــن ئــەوە ئایدیالیــزم

سۆســیالیزمی دەوڵەتــی و ســەرمایەداریی

یەکــەم شــت کــە ســەرنج ڕادەکێشــێت

نییــە کــە شــوێنی ویســتی ئەقــڵ لــە

دەوڵەتــی جیانابێتــەوە( .)3هــاوکات

ئــەو واتــا نوێیەیــە کــە پــڕۆژەی

پلــەی تاک/بابەتــدا دەستنیشــان دەکات؟

لێــرەدا الی هۆرکهایمــەر جۆرێــک لــە

شۆڕشــگێڕیی ســەبارەت بــە مارکســیزم

ئایــا ئــەو ئــاکارە شۆڕشــگێڕییەی کــە

دوورکەوتنەوەیەکــی

بەخۆیــەوەی دەگرێــت .چونکــە پــڕۆژەی

تیۆرییــە ڕەخنەییەکــی هۆرکهایمــەر

کــەم ،لــە مارکســیزم دەچەســپێت،

شۆڕشــگێڕیی لــەوە دەکەوێــت کــە

دەبزوێنێــت ،لــە ســەری پێویســت نییــە

هەڵبەتــە بــەرەو دوورتــر لــەوەی کــە

گوزارشــتێکی کۆمەاڵیەتــی نێــو چینێکــی

کــە ئەنجامەکــە بــە دژبەرییەکــەوە کــە

()4

تایبــەت لــەو تاکانــە بێــت کــە دەشــێت

شــیانی تاقەتگرتنــی نییــە قایــل بێــت؟

ڕوویــدا؛ لــە نێــو «دەوڵەتــی ســتەمکار»دا

بەگوێــرەی شــوێنیان لــە بەرهەمهێنانــدا

ئــەم پرســیارانە بــە گەرمیــی ئاراســتەی

هۆرکهایمــەر بــە ڕوونیــی دەنــگ و تۆنــی

دەستنیشــانبکرێن .لەڕاســتییدا خواســتی

تیۆریــی ڕەخنەیــی کـران( .)5بــەاڵم لەگــەڵ

ڕاســتیی و قەومــاوی ئــەوە دروســت

شــۆڕش لــە هیــچ شــوێنێک لــە نێــو

قایلبوونــدا بــەوەی کــە ئــەم دژبەرییــە

دەکات کــە پراتیکــی ڕاســتەقینەی

کۆمەڵــدا گوزارشــت لــە خــۆی نــاکات

دژبەرییەکــی ڕاســتەقینە و قەومــاوە،

شۆڕشــگێڕانە ناشــێت لەگــەڵ دیــدی

و دەرناکەوێــت .چونکــە ئــەم خواســتە

وێــڕای ئــەوە پێویســت بــە وردبوونــەوە

دامەزرێنــەری «تیــۆری ڕەخنەیــی»

دوورکەوتنــەوە،

الی لــۆکاچ یاخــود کارڵ کــۆرش
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و دیقەتــدان لــەو مەرجــە مێژووییــە

کــە قوربانییانــی تۆتالیتاریــزم بــە شــایەد

پەنــا و پەســیوێک بێبەشــە ،دەبێــت بــە

نوێیانــە هەیــە کــە پێویســتە تیایانــدا،

و گەواهــە بێدەنگەکانــی دادەنرێــن؛

شــوێنی بەرەنگاریــی.

لــە ســاڵی ()1943دا ،ڕەخنەکردنــی

«ئاراســتەی مێــژوو» بــە شــێوەیەک لــە

لــە چوارچێــوەی ئــەو مەرجانــەدا،

بااڵدەســتیی تێهەڵکێــش ببێــت .ئــەم

شــێوەکان پێچەوانــە یاخــود بــەراوەژوو

دەشــێت دەربــارەی ئــەوە پرســیار بکرێت

مەرجانــە لــە بنەڕەتــدا خاوەنــی مۆرکــی

دەبێتــەوە .لــە هەمــان کاتیشــدا پێویســتە

کــە هۆرکهایمــەر چــۆن لــە کۆتاییــدا

ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی تۆتالیتــار و

لــە ســەر ڕەخنــە کــە گۆڕانێــک بــکات.

بەوپــەڕی ســادەیی نەگەیشــتووەتە

ڕێکخســتنی بیرۆکراتــی زیاتــری کۆمــەڵ و

هۆرکهایمــەر ،لــە نێــو لێکۆڵینەوەکەیــدا

ئــەو ئەنجامــەی کــە شــۆڕش کردەیەکــی

بەرهەمهێنانــە ،هەروەهــا خــودان ســیام

دەربــارەی «دەوڵەتــی ســتەمکار» ،هێــا

ئەســتەمە؟ هۆرکهایمــەر لــەو کاتــەدا

و شــقڵی دابـڕان و تەریکبوونــی تاکــە لــە

بــۆ ئــەوە دەکات کــە ئاگایــی ڕەخنەیــی

ئامــاژەی بــۆ شــتێک لــە منوونــەی

نێــو کۆمەڵــی جەماوەرییــدا .گومانــی تێدا

چــی تــر ناتوانێــت وەک زانینــی یاســاکانی

«وەرچەرخانــی دیالەکتیکییانــە» کــرد؛

نییــە ئــەم مەرجانــە ،لەپــاش بەالوەنانــی

مێــژوو دەرک بکرێــت ،بەڵکــو وەک

لــەو چرکەســاتەدا کــە تاکەکەســی پەتیــی

دیــاردەی تۆتالیتاریــزم ،پێــش نزیکــەی

ئەزموونکردنێکــی ئــازار و ژان دەتوانێــت

و ڕووت چــی تــر ئــەو پاراســتنەی نەمــا

ســەدەیەک لەمەوبــەر توانـرا دەرکبکرێت،

دەرک بکرێــت .بــەاڵم ئــەم ئــازار و ئێشــە،

کــە دەســەاڵتێک بــە وردیــی دەیپارێزێــت،

بــەو جــۆرەی ئــەو شــیکارییە ڕوونانــەی

لــە نێــو کۆمەڵــە جەماوەرییەکانــدا ،ئــازار

وێـڕای ئــەوە ئەم تاکــە وەک دەســەاڵتێک

بەتایبەتــی ئالیکســی دو تۆکۆڤیــل و

و ئێشــی «تاکەکەســی تەریکــە ،کــە هیــچ

دەردەکەوێــت« .لەبەرئــەوەی هەمــووان

تەنانــەت هۆشــدارییەکانی مارکــس لــە

دەســەاڵتێک نایەوێــت و نایپارێزێــت».

تەریــک و دابــڕاون .لــە وشــە بــەوالوە

دوادواییەکانــی ژیانیــدا دەیســەملێنن.

لــە نێــو سیســتەمی تۆتالیتــاردا چــی تــر

{ }...هیــچ چەکێکــی تریــان نییــە .لــە

ســەرباری ئــەوە ،کۆمەڵناســییەکەی

چینێکــی تایبــەت نەمــاوە کــە خــۆی

نێــو دەوڵەتــی ســتەمکاردا ،گوزارشــتی

ماکــس ڤیبەریــش دیســان دەتوانرێــت

بــە چەوســاوەی چینەکانــی تــر ببینێــت.

ناتوندوتیــژ هەڕەشــەیەکی گەورەتــرە لــە

بــە شــێوەیەکی ڕاســتەقینە وەک

چونکــە «زۆربــەی زۆری قوربانییەکانــی

خۆپیشــاندانە حیزبییــە کاریگەرەکانــی

تیۆرییەکــی سیســتامتیکیی وێرانکردنــی

دەزگای پۆلیســیی تەنهــا لــە ســەرەتادا

ســەردەمی گیۆمــی دووەم» .هۆرکهایمــەر

بیرۆکراتییانــەی «جیهانــی کۆمەاڵیەتیــی

پارتــی

کۆنرتۆڵکــراو

لــە بنەڕەتــدا لەگــەڵ ڕێچکــە «الدەر»ـــە

گوزەرانکــراو» دەرک بکرێــت .بــەاڵم

ســەرچاوەکەی بــووە .بــەاڵم لەدواییــدا

تایبەتەکــەی خۆیــدا لۆژیکیــی بــوو:

پێویســتە بوترێــت ئــەم بۆچوونــە

ئــەو خوێنــەی کــە ڕژاوە لــە کــۆی گەلــە

چونکــە ڕەخنــە چــی تــر ناتوانێــت چــاوی

نیگەرانکــەر و پێچەوانانەی «پێشــکەوتن»

یەکانگیرەکــەوە فیچقــە دەکات »...بــەم

لــەدوای زانینــی یاســاکانی مێــژوو بێــت،

تەنهــا لــە نێــو بڕێــک نەریتــدا دەیانتوانــی

پێیــە گەلــی ناتایبەمتەنــد ،بــە چەشــنێکی

لەبەرئــەوەی ،ئەگــەر باشــر بدوێیــن،

شــێوەی بڕێــک نیشــانەی کارەســاتبار

ســەربەخۆ و جیــا لــە تایبەمتەندییــە

ڕەخنــەی ماتەریالــی ،بــە پێچەوانــەی

بەخۆوەبگــرن کــە پێیــان لــە بیرۆکــەی

چینایەتییــەکان ،دەبێــت بــە قوربانیــی

«ڕەوتــی بەدیهێنان»ـــەوە کــە شــۆڕش

بوونــی «هۆکارێــک لــە مێــژوودا»

تۆتالیتاریــزم .لەبــەر ئــەم هــۆکارە

بــۆ نیگارکێشــانی پێشــکەوتن کــەم

دەنــا .تــرس و تۆقینــی نوێیــی ئــەو

تاکەکەســی تەریــک و دابــڕاو کــە هیــچ

دەکاتــەوە ،جەخــت لــە ســەر ئــەوە

«نەزانی»یەیــش ســەرباری ئەمــە دەبێــت

پــارت و حیزبێکــی نییــە و لــە هەمــوو

دەکاتــەوە کــە «ئەقاڵنیــی هەرگیــز بــە
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جەماوەریــی

تەواوەتــی هەلهێنجانەکــی نەبــووە»،

«ڕێچکــە تاکەکەســییەکی هۆرکهایمــەر

چونکــە ئــەوە کارێکــی تــەواو چــەوت

خــۆی» پاســاودراو بــە دۆخ و قەومــاوی

و ئایدیۆلۆژییانەیــە ئــەو بۆچوونــە

سیاســی دەبینیــن؛ لەالیــەک ،بــەو جۆرەی

بخرێتــەڕوو کــە بااڵدەســتیی شــیانی

کــە پێشــر ومتــان ،شۆڕشــی ڕێکخ ـراو بــە

«سیســتەمی

بااڵدەســتییەوە گرێــدراوە ،شۆڕشــگێڕانیش

هەمیشــەیی دەوڵەتــی ســتەمکار ،چەنــد

لــە پایــە و پلــە ڕیزبەندەکانــدان

مایــەی تــرس و هەڕەشــەیش بێــت ،لــە

پیشــەیەک بــۆ خۆیــان پێشــنیاز دەکــەن

هەڵکردنــی تاهەتایــی ئابووریــی بــازاڕ

بــەاڵم «جەمــاوەری بەســەربازگیراو

کردەیــی و ڕاســتەقینەتر نییــە» ،بــەم

ئاهەنــگ بــۆ گەڕانــەوەی شــادیان بــۆ

پێیــە پێویســتە لــە ســەرمان بیــر لــەوە

نێــو ئەنجومەنــە ســتەمگەرەکانی الوان

بکەینــەوە کــە «تواناکانــی» ڕۆژگاری

دەگێــڕن» .لەالیەکــی تــر ،پــڕۆژەی

ئەمــڕۆ ،لــە بێهیوایــی کەمــر نیــن».

تەواوکارانــەی دەوڵەتــی ســتەمکار ڕادە

تێپەڕاندنــی

نییــە:

و ســنووری ڕاســتەقینەی خــۆی تەنهــا لــە
ڕەشبینیی ئەقڵ و ،گەشبینیی ویست!

بەرەنگاریــی تاکەکەســی دابـڕاوی ئــەوەدا

هــزری

دەدۆزێتــەوە کــە تەنهــا و تەنهــا وشــەی

هۆرکهایمــەر ،کــە لــە ســاڵی ()1942دا

بــە دەســتەوە مــاوە .هۆرکهایمــەر گریامن

هزرێکــی شۆڕشــگێڕانەیە ،چــاوی لە دوای

یاخــود مەزەنــدەی ئــەوە دەکات ڕەنگــە

ئــەو شــیانە دەبێــت کــە دەتوانێــت خــۆی

ســەرمایەداریی دەوڵــەت نەتوانێــت

لــە نێــو بوونــدا کارا و چــاالک بــکات.

بەبــێ ئــەوەی کــە هــاوکات خەوشــێکی

دواجــار هەمــوو شــتێک بــە ویســتی

مەترســیدار لــە ڕێکوپێکــی کارەکەیــدا

تاکەکانــەوە بەنــدە« :بــێ چەنــد و

دروســت بــکات لۆژیکــی تایبەتــی

چوونیــی و ناچاریــی قۆناغــی گواســتنەوە

بــە خــۆی دەربــارەی چاودێریکردنــی

و دیکتاتۆریــی و تیــرۆر و کارکــردن و

بیرۆکراتییانــەی بەرهەمهێنــان تــا کۆتایــی

قوربانیــدان هەرچۆنێــک بێــت ،ئــەو

ببــات« :دابەزینــی پلــەی تاکــەکان

شــتەی کــە نوێیــە دیســان بــە ویســتی

بــۆ ئاســتی بڕێــک ناوەنــدی پەتیــی

مرۆڤەکانــەوە بەنــدە» .هۆرکهایمــەر زۆر

کاردانــەوە کــە هەمــوو شــتێکی دەوێــت،

بــە قووڵیــی لــەو شۆڕشــگێڕە لێهاتووانــە

هــاوکات ئامادەســازیی بــۆ ئازادبوونیــان

گومــان ئــەکات کــە دەبنــە جێــی گومــان

لــە ســەرکردایەتی ســەرەکی دەکات».

و ،تەنانــەت پەیوەندیــی ژێربەژێــری

هەرچۆنێــک

هۆرکهایمــەر

نێــوان شۆڕشــی ڕێکخــراو و بااڵدەســتیی

تەنهــا بیــری لــە دەســتەواژەکانی توانــا

ئاشــکرا دەکات .بــەم جــۆرە خــودی

شۆڕشــگێڕییەکان دەکــردەوە نــەک

لەبــەر

ئــەم

هــۆکارە،

بێــت،

هۆرکهایمەر،
سەبارەت بە پرسی
شۆڕش ،لەگەڵ
مارکسییەکاندا
هاودەنگ نەبوو وەک
هاودەنگیی لەگەڵ
سان سیمۆنییەکاندا
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دەســتەواژەکانی دڵنیایــی و ،ئــەو

بەرامبــەر ئــەو فەلســەفانەی مێــژوو

بنەمایەیــش ،کــە دەشــێت بــەوە داوەریی

پاســاو دەداتــەوە کــە هیــگڵ و مارکــس

بکرێــت کــە بنەمایەکــی ئایدیالییــە ،پــێ

خســتویانەتەڕوو« :هەڵەی میتافیزیکی»ی

لــێ دەنێــت کــە دەڵێــت ئازادبــوون

هیــگڵ و مارکــس لــە باوەڕبوونیاندایــە

ئەنجامێکــی میکانیکــی نییــە ،بەڵکــو

بــەوەی کــە «مێــژوو بەرقەولــی یاســایەکە

نیشــانە و دەرەنجامــی ویســتە .بــەاڵم

کــە شــیانی لەقکــردن نییــە» ،بــەاڵم

لەگــەڵ ئەوەیشــدا هیــچ شــتێک هێنــدەی

«هەڵــە مێژوویی»ـــەکەیان ئــەوە بــوو

ئــەم ویســتە بــۆ ئازادبــوون شــتێکی

کــە پێیــان وابــوو «هەمــوو شــتێک لــە

کاتیــی نییــە :جەمــاوەری چەوســاوە

ســەردەمەکەی خۆیانــدا بــەرەو تەواوتــر

تەنهــا لــە بڕێــك دۆخــی هەاڵوێــردی

و بێکەموکــووڕی دەچێــت» .بــەاڵم لــەو

یەکجــار دەگمەنــدا توانیوێتــی بــە

کاتــەوەی کــە ســەرکۆنەی ئــەم خەیــااڵت

شــێوەیەکی ڕاســتەقینە ئەزموونــی

و بیــرە نادروســتانە کــراوە ،پرســیارکردن

ئازادیــی بــکات .لــەو سۆنگەیەیشــەوە

دەربــارەی ئــەوەی کــە ئایــا جیهــان

کــە ئــەم ئەزموونــە کورتانــە هەمــوو

بــۆ گٶڕیــن «پێگەیشــتووە» یاخــود

جارێــک جێــی نائومێدیــی بــوون ،هــەر

نــا ،پرســیارێکە چــی تــر کەڵکــی هیــچ

بۆیــە دەشــیا لــە سســتی و تەمبەڵیــی

ناگرێــت« :جیهــان ،لــە دیدی شۆڕشــگێڕدا،

سیاســیی «ئــەو کەســانە کــە لــە خــۆ بایــی

هەمیشــە پێگەیشــتووە»« ،ئــەو قســە

بــوون» ســڵبکرێتەوە .ئایــا هۆرکهایمــەر،

و باســەی کــە لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا

لەالیەکــی تــرەوە ،نیگەرانــی ئــەوە نەبــوو

ســەبارەت بــە بوونــی کەموکووڕیــی لــە

کــە «ئەقڵــەکان داخـراوی خەونبینیــن بــە

پێگەیشــتندا دەکرێــت ،هیچــی تــر نییــە

جیهانێکــی تــرەوە»()6؟ بەجۆرێــک کــە

بێجگــە لــە شــاردنەوەی پەیوەندیــی

بیرۆکــەی کۆتایهاتنــی بااڵدەســتی ،وەک

ژێربەژێــر لەگــەڵ خراپەخوازیــدا لــە

دەردەکەوێــت ،پەیتــا پەیتــا لــەو مێــژووە

بــن پــەردەی ڕوواڵەتێکــی ســەرنجبەر

دووردەکەوێتــەوە کــە خــۆی دروســت

و جوانــدا» .لێــرەدا بەڵگــەی تیۆریــی

دەکات.

شــوێن بــۆ بەڵگــەی ئاکاریــی چــۆڵ

لــە چوارچێــوەی ئــەم مەرجانــەدا

دەکات :شۆڕشــگێڕ «هاوپشــتی ئــەو

کــە لــە ئاســت «ڕەشــبینیی ئەقــڵ»دا

بەدبەختانەیــە کــە داوەرییــەک ڕەوانــەی

ئــاکاری

شــوێنی ئــازار و ئێشــیان دەکات ،نــەک

دەچەمێنــەوە،

پێویســتە

شۆڕشــگێڕیی کــە «گەشــبینیی ویســت»

ئەوانــەی کــە کاتیــان هەیــە».

پاڵپشــتی دەکات ،خــۆی پێکبهێنێــت.

لەپشــت ئــەم بــاوەڕە ئاکارییــەوە،

هۆرکهایمــەر ئــەوکات هەڵوێســتی خــۆی
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لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئــەو دەرک یاخــود

مەزەنــدە یەکەمــە هەیــە کــە لەدواییــدا

هەروەهــا دەرفەتەکانــی لەناوبردنیشــی

لــە ســاڵی1970دا هۆرکهایمــەر دەســتی

دەبینیــن هۆرکهایمــەر و ئادۆرنــۆ لــە نێــو

چاککردبێــت.

هۆرکهایمــەر

لــە هەمــوو پڕۆژەیەکــی شۆڕشــگێڕانە

دیالەکتیکــی ئەقــڵ La Dialectique de

ئــەوەی بــۆ زیــاد دەکات و دەڵێــت ئــەو

هەڵگرتبــوو« :ڕوانگــەی مارکســیزم

la Raisonدا (کــە لــە ســاڵی ()1947دا

ئەنجامــەی کــە لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا لــە

بــۆ سۆســیالیزم لەڕاســتییدا «کۆمەڵــی

چــاپ و باڵوکراوەتــەوە) بــە تێروتەســەلی

ماتەریالیزمــی مێژوویــی دەکەوێتــەوە

هەڵســوڕێرناوە» ،دادپەروەریــی و ئازادیی

و دوورودرێــژی دەربــارەی دەدوێــن .ئــەو

و ،کــە پێشــر لــە ڕابــوردودا لــە ڕۆســۆ

دوو بابەتــن شــیانی کۆکهاتنــەوە نیــن،

بیرۆکەیەیــە کــە دەڵێــت «لــە هەمــوو

یاخــود شۆڕشــەکان کەوتــەوە و ،کــە

بــاوەڕە دڵنیــا شۆڕشــگێڕە گەورەکانیــش

پێشــکەوتن یاخــود بەرەوپێشــچوونێکی

ئــەو داوەرییەیــە کــە دەڵێــت :تیــرۆر

پێویســتە شــوێن بــۆ بــاوەڕە دڵنیــا بچووکە

نوێیەکانــی

یــان دەبێــت ئێســتا کۆتایــی بێــت «یــان

چاکســایخواز و تەنانــەت کۆنەپارێــزەکان

شارســتانیی ...ئاســۆکانیان بــۆ لەناوبردنــی

هەرگیــز کۆتایــی نایــەت» ،هەمــوو کات

چــۆڵ بکــەن ،ســەرەتا لــە ڕێگای پاراســتنی

ئــەو بااڵدەســتییە وااڵ دەکــرد»( .)7مێــژووی

ڕاســتییەک بــووە».

بڕێــك لــە بەهاکانــی لیربالیزمــەوە ،لــە

ڕاســتەقینە مێــژووی ئێــش و ئــازارە ،بــەاڵم

هەروەهــا هۆرکهایمــەر ،ســەبارەت بــە

منوونــەی ســەربەخۆیی تاکــەکان»(.)8

ئاســۆکان بــەردەوام لــە دۆخــی واتایەکــدا

پرســی شــۆڕش ،لەگــەڵ مارکســییەکاندا

لــە نێــو خوێندکارانــی ئــەو ســەردەمەدا

مانــەوە کــە بێجگــە لــە هێــای ئایدیالیــی

هاودەنــگ نەبــوو وەک هاودەنگیــی

ئەوانەیــان کــە توانییــان بــە هــۆی ئــەم

بەکارهێــراو لــە «پێوانــی مــەودا کــە

لەگــەڵ ســان ســیمۆنییەکاندا :چونکــە

گوتــارە نوێیــەوە تووشــی بێهیوایــی

درێــژە بــە ســتەم دەدات» زیاتــر نییــە.

بــە بۆچوونــی مارکســییەکان ،پێویســتە

بــن و ،دەســتبەرداربوونێکی بێمەرجــی

ئــەم چەشــنە بیرۆکەیــە هــاوکات ســەر

لــە ســەر زانینــی یاســا مێژووییــەکان

هەڵوێســتەکانی پێشــووی تێــدا ببینــن،

بــە هێربــەرت مارکــۆزە ،لــەو کاتــەدا

کــە ڕەوتــی پەرەســەندنی شــێوە

ڕەنگــە بەپێــی پێویســت لــە نزیکــەوە

کــە بڕێــک لــە زایەڵــە بــە بیرۆکــەی

کۆمەاڵیەتییــەکان ڕێکدەخــەن ،شــۆڕش

دەقــی ســاڵی ()1942یــان نەخوێندبێتــەوە

یۆتۆپیــا الی ئێرنســت بلــوخ E. Bloch

بەهێــز بــکات ،بــەاڵم ســان ســیمۆنییەکان

کــە دەقــی دۆخێکــی تایبەتــە تەنهــا بــە

دەدات .بــەم جــۆرە پێویســتە لــە ســەر

بڕوایــان وایــە پێویســتە لــە ســەری و

ڕەچاوکردنــی کۆنتێکســتی دەوڵەتــی

تیــۆری ڕەخنەیــی کــە هەمــوو جارێــک

باشــر وایــە کــە الوازی بــکات .هــاوکات

ســتەمکار پاســاوی شۆڕشــی دەدایــەوە.

مێــژوو بــە «توانــای هەمیشــە بیــراوی

هۆرکهایمــەر بــڕوای وایــە ڕەخنــە بــۆ

«سیســتەمی تاهەتایــی دەوڵــەت {}...

نێــوی» ڕووبــەڕوو ببێتــەوە .بــەاڵم نابێــت

ئــەوەی کــە شۆڕشــگێڕانە بێــت پێویســتی

لــە هەماهەنگیــی تاهەتایــی ئابووریــی

هەمــوو هــەوڵ و ڕەنجــی خــۆی بــە

بــە دڵنیایــی تیۆریــی نییــە کــە زانینــی

بــازاڕ ڕاســتەقینەتر نییــە» :هۆرکهایمــەری

بڕێــک مــەرج دەربــارەی پێشــکەوتن

یاســا بابەتییەکانــی مێــژوو دەســتەبەری

بەســااڵچوو دەیتوانــی بانگەشــە بــۆ ئــەو

ببەخشــێت کــە واتاکــەی لــە بنەڕەتــدا

دەکــەن ،بەڵکــو ئاتــاج بــە دڵنیایــی

وتەیــە بــکات کــە لــە ســاڵی ()1942

نــاڕوون و ئاڵــۆزە« :لەڕاســتییدا ڕەنگــە

کردەییــە کــە لــە ئەزموونــی ئێــش و

دا نــوورساوە تاکــو ئــەوە دەربخــات

چاکبوونــی شــێوازەکانی بەرهەمهێنــان

ئــازاری تاکەکانــەوە هەڵیدەهێنجێــت.

کــە شــۆڕش هەروەهــا دەشــێت

تەنهــا مەترســییەکانی چەوســاندنەوە

بەهەرحــاڵ چــی تــر هیــچ هۆکارێــک

ئایدیۆلۆژیایەکــی ڕووت نەبێــت ،وەک

نەمــاوە بــۆ متامنەکــردن بــە مێــژوو.

چــۆن ئــەو کۆنتێکســتە بــە شــێوەیەکی

شارســتانییدا،

زیاتــر

ئاســۆ

نــەکات،

بەڵکــو

ڕەنگــە

بــەاڵم
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تایبەتــی لــە پاســاودانی توندوتیــژی

()2دەربــارەی بابەتــی پەرەســەندنی تیــۆری

چەمکــی تیــۆری ڕەخنەیــی الی هۆرکهایمــەر

کــەوت و بــووە کۆنتێکســتێکی تــر.

ڕەخنەیــی الی ماکــس هۆرکهایمــەر (لــە1937

کــرد.

هۆرکهایمــەر لــە ســاڵی 1970دا «کۆمەڵــی

تــا )1970بڕوانــەL. Ferry et A. Renaut :

()5بڕوانــەLuc Ferry et Alain Renaut: :

هەڵســوڕێرناو»ی بــە هەڕەشــە سیاســییە

 presentation á M. Horkúmeimerلــە:

Présentation á M. Horkheimer,

ڕاســتەقینەکە دەبینــی .ڕەنگــە شــێوەیەکی

( Théorie critique, Essaisســەرچاوەی

 Théorie critique, Essaisســەرچاوەی

تــری «تۆتالیتاریــزم» بێــت ،بــەاڵم بــە

پێشــوو).

پێشــوو .هەروەهــا – R. Bubner: Qu´est

دڵنیاییــەوە بڕێــک لێکدانــەوە و ڕاڤــەی

()3ئــەم بیــر و بۆچوونانــە بــوون بــە

ce que la théorie critique? Archives de

تیۆریــی تــر و بڕێــک وەاڵمــی کردەیــی

بابەتــی چەندیــن کتێــب و چاپکــراو لــە

 philosophieبەرگــی 35ژمــارە ،5هەروەهــا:

تــری بێجگــە لــەو لێکدانــەوە و ڕاڤــە و

ســەردەمی قۆناغــی ئەمەریکــی قوتابخانــەی

Inscrire des projets dans l´histoire,

وەاڵمانــە دەخوازێــت کــە چەشــنێک لــە

فرانکفۆرتــدا کــە تیــۆری ڕەخنەیــی لــێ

Esprit, mai 1978, : p. Thibaud

گەنجــان بۆیــان دەهێنــا کــە بــە کورتــی

پەیــدا بــوو (دەربــارەی ئــەو بابەتــە بڕوانــە

(ژمارەیەکــی تایبــەت بــە قوتابخانــەی

نزیکــەی ســی ســاڵ درەنــگ هاتــن.

وتــاری پێشــووی م .ئابنســۆر) .قوتابخانــەی

فرانکفــۆرت).

فرانکفــۆرت جوواڵنەوەیەکــی هزرییــە

()6م .هۆرکهایمــەر :ئاوابوونــی ئەقــڵ

لــە مــاوەی ســااڵنی کــۆچ بــۆ ئەمەریــکا

( ،)Eclipse de la Raisonوەرگێڕانــی

لــە نێــوان ســاڵی 1933و 1941دا لــە

فەڕەنســی ،Payot ،پاریــس ،1974ل.157

نیویــۆرک جێگیــر بــوو .لــە دەوروخولــی

()7م .هۆرکهایمــەر ،ت .د .ئادۆرنــۆ:

هۆرکهایمــەر بەتایبەتــی هــەر یــەک

دیالەکتیکــی ئەقــڵ ،پاریــس ،باڵوکراوەکانــی

پەراوێزەکان:

لــەم کەســانە کۆبوونــەوەMarcuse,« :

 ،Gallimard، 1974ل.55

()1لەالیەنــی ماکس هۆرکهایمــەرەوە مێژووی

Pollock. Löwenthal, Adorno, Fromm,

()8م .هۆرکهایمــەر :تیــۆری ڕەخنەیــی دوێنــێ

ڕاســتەقینەی دەقــی دامەزرێنــەری تیــۆری

.»Kirchheimer et Neumann

و ئەمــڕۆ (La Théorie critique hier et

ڕەخنەیــی بــۆ ســاڵی 1937دەگەڕێتــەوە و

()4پەیامنــگای لێکۆڵینــەوەی کۆمەاڵیەتــی کە

 )aujourd´huiلــە :م .هۆرکهایمــەر Théorie

ناونیشــانەکەی بــەم جۆرەیــە« :تیــۆری بــاو و

بنچینــەی دامەزرێنــەری تیــۆری ڕەخنەیــی

 ،critique, Essaisســەرچاوەی پێشــوو.

تیــۆری ڕەخنەیــی» Théorie traditionnele

بــوو لــە هەمــان ئــەو ســاڵەدا دامــەزرا

( et Théorie critiqueوەرگێڕانــی فەڕەنســی،

کــە تیایــدا کتێــب و دانــراوی مارکســییە

پاریــس  Gallimardســاڵی .)1974بــە

هەڵگەڕاوەکانــی ئــەو ســەردەمە چــاپ و

مەبەســتی خســتنەڕووی ڕوونکردنەوەیــەک

باڵوکرانــەوە لــە منوونــەی :مێــژوو و ئاگایــی

ژێدەر:

دەربــارەی ئــەم جوواڵنــەوە هزرییــە ،بڕوانــە:

چینایەتــی Historie et conscience de

فرانســوا شــاتلیە ،أولیفیــە دوهامیــل ،إیفلیــن

La Théorie critique: une pensée de

classeی لــۆکاچ و ،مارکســیزم و فەلســەفە

بیزیــە :معجــم املٶلفــات السیاســیة ،ترجمــة

 l´Exil?; M.AbensourلــەArchives de :

Marxisme et Philosophieی کــۆرش (لــە

الدکتــور محمــد عــرب صاصیــا ،منشــورات

 philosophieبەرگــی ،45نیســان -حوزەی ـران

ســاڵی1923دا) .گومانــی تێــدا نییــە هەریــەک

املٶسســة الجامعیــة للدراســات والنــر،

.1982

لــە لــۆکاچ و کــۆرش کارێکــی زۆریــان لــە

الطبعــة األولــی  1997بیــروت.
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لــە داهاتــوودا ئــەم
بابەتانــە و چەندیــن
بابەتــی دیکــە لــە
چوارچێــوەی کتێبێکــی
تایبەتــدا دەربــارەی ئــەم
بیرمەنــدە چــاپ دەکرێــن

هێربەرت مارکۆزە
فایلێکی تایبەت

ئامادەکردن و وەرگێڕانی:
د .ژیار فەالح

بەشێک لە بەرهەمەکانی هێربەرت مارکۆزە
کتێبەکان

« .1ئۆنتۆلۆژیای هیگڵ و تیۆری مێژووگەرایی» ( )1932بە زمانی ئەڵامنی نوورساوە؛ لە ساڵی 1987دا،
بە زمانی ئینگلیزی چاپ کراوە.
 )Studie über Autorität und Familie (1936 .2بە زمانی ئەڵامنی ،لە ساڵی  1987و 2005دا،
دووبارە چاپ کراوەتەوە .مارکۆزە تەنها  100الپەڕەی لەم توێژینەوە  900الپەڕەییدا نووسیوە.
 .3عەقڵ و شۆڕش :هیگڵ و سەرهەڵدانی تیۆری کۆمەاڵیەتی (.)1941
 .4ئیرۆس و شارستانیەت :لێکۆڵینەوەیەکی فەلسەفی لە فرۆید (.)1955
 .5مارکسیزمی سۆڤیەت :شیکارییەکی ڕەخنەگرانە (.)1958
 .6مرۆڤی تاک -ڕەهەند :توێژینەوە لە ئایدیۆلۆژیای کۆمەڵگای پیشەسازیی پێشکەوتوو (.)1964
 .7ڕەخنەگرییەک لە لێبوردەیی پوخت ( )1965وتاری «لێبوردەیی سەرکوتکار» ،و چەند وتارێکی دیکە
لە الیەن ڕۆبەرت پۆڵ ۆڵف و بارینگتۆن موور جونیەرەوە نوورساون.
 .8نەفیکردنەکان :وتار لە تیۆری ڕەخنەگریدا (.)1968
 .9وتارێک سەبارەت بە ڕزگاربوون (.)1969
 .10پێنج وانە (.)1969
 .11دژە -شۆڕش و شۆڕش (.)1972
 .12ڕەهەندی جوانناسی :بەرەو ڕەخنەگرییەک لە جوانناسی مارکسیستی (.)1978
وانە و وتارەکان

 .1هیومانیزمی سۆسیالیستی؟ (.)1965
 .2تووڕەیی لە کۆمەڵگای پیشەسازیی پێشکەتوودا (.)1967
 .3کۆتاییی یوتۆپیا (.)1967
 .4کێشەی توندوتیژی و ئۆپۆزسیۆنی ڕادیکاڵ.
 .5پرسیار و وەاڵم (.)1967
 .6چاوپێکەوتنێک لەگەڵ پیێرێ ڤیانسۆن -پۆنتێ (.)1969
 .7بەرگریی گراکەس بابۆف لە بەردەم دادگای بااڵی ڤێندۆمدا (.)1969

ژیاننامەی

مارکۆزە

هێربــەرت مارکــۆزە لــە 19ی تەمــووزی

چەپــە ســەرەکییەکانی ئــەو ســەردەمەدا تــێ

 .)33 32-لــە ســاڵی 1924دا مارکــۆزە

ســاڵی  1898لــە شــاری بەرلیــن لــە دایــک

بــگات (کێلنــەر  .)17 :1984بــە هــەر حــاڵ،

یەکــەم هاوســەرگیری ئەنجــام دا لەگــەڵ

بــوە .دایکــی مارکــۆزە نــاوی گێرتــرود

ئــەم دیراســەکردنەی مارکســیزم کــورت

خاتوونێکــدا بــە نــاوی ســۆفیا.

کرێسالوســکی بــوە و باوکــی مارکــۆزە

دەخایەنێــت ،و لــە ســاڵی 1918دا مارکــۆزە

لــە کاتێکــدا لــە بەرلیــن دەژیــا ،مارکــۆزە لــە

خــاوەن کارێکــی بــاش بــوە ،بــە نــاوی

خزمەتــی ســەربازی تــەواو دەکات.

ســاڵی  1927لەگــەڵ هاوڕێیەکیدا دەســتی کرد

کارل مارکــۆزە .بــە گوێــرەی مارکــۆزە،

لــە ســاڵی 1919دا دەچێتــە زانکــۆی

بــە خوێندنــەوەی کتێبــی «بــوون و کات»ی

ســەردەمی منداڵــی خــۆی وەک ســەردەمی

هومبۆلــت لــە بەرلیــن و بــە درێژاییــی

مارتیــن هایدیگــەر کــە تــازە بــاو ببــوەوە.

منداڵــی هــەر الوێکــی ئەڵامنــی ئاســت

چــوار وەرز کــۆرس وەردەگرێــت .لــە ســاڵی

هــەر چەنــدە مارکــۆزە خــۆی خوێندکارێکــی

مامناوەنــدی -بڵنــد بــوە ،کــە خانــەوادە

1920دا دەڕوات بــۆ فرایبــۆرگ ،تاکــوو

فەلســەفە بــوو ،بــەاڵم تاکــوو ئــەم خاڵــە

جوولەکەکــەی بــە باشــی تێکــەڵ بــە

تەرکیــز بکاتــە ســەر ئەدەبیاتــی ئەڵامنــی و

هێنــدەی ئەدەبیاتــی ئەڵامنــی بایەخــی بــە

کۆمەڵــی ئاڵامنــی بــوە (کێلنــەر :1984

چەنــد کۆرســێک لــە فەلســەفە و سیاســەت

فەلســەفە نــەدەدا .ئــەو جۆشوخرۆشــەی

 .)13خوێندنــی ڕەســمی مارکــۆزە لــە

و ئابووریــدا وەربگرێــت .ئــەم ســەردەمەی

لەگــەڵ کتێبــی «بــوون و کات»دا لــە

جیمنازیۆمی مۆمســێن دەســت پــێ دەکات،

خوێندنــی مارکــۆزە بــە دکتۆرانامەیــەک

مارکــۆزەدا ســەری هەڵــدا بــوە هــۆی ئــەوەی

و لــە جیمنازیۆمــی کایزێــرن -ئۆگەســتا لــە

بــە

Der

کــە ماباقــی ژیانــی بــە شــێوەیەکی جیــدی بــە

شــاری چارلۆتینبێــرگ لــە ســاڵی 1911ەوە تــا

Künstlerromanدا (ڕۆمانــی هونەرمەنــدی

فەلســەفەوە بــە ســەر بەرێــت .بــە گوێــرەی

 1916بــەردەوام دەبێــت .لــە ســاڵی 1916دا

ئەڵامنــی) کۆتاییــی پــێ دێــت ،کــە لــە

دۆگالس کێلنــەر ،ئــەم جووڵەیــە لــە بایەخێکی

مارکــۆزە بانگێشــتی خزمەتــی ســەربازی

ســاڵی 1922دا پەســەند کـرا (کێلنــەر :1984

ســەرەکی بــە هونــەرەوە بــۆ مامەڵەیەکــی

دەکرێــت .لــە ســەردەمی ســەربازیدا

 .)18ئــەم کارە دەبێــت بــە ســەرەتایەک لــە

قــووڵ لەگــەڵ فەلســەفەدا پێشــنیاری ئــەوە

پــەروەردەی سیاســیی مارکــۆزە دەســتی

مامەڵەکــردن لەگــەڵ بابەتــی جوانناســیدا

دەکات کــە مارکــۆزە کەمێــک بــە گومــان

پــێ کــرد ،هــەر چەنــدە لــەم ســەردەمەدا

کــە تــا کۆتایــی ژیانــی ،مارکــۆزە بــەردەوام

بــوو ســەبارەت بــە هێــز و دەســەاڵتی هونــەر

بەشــداریکردنێکی سیاســیی کورتــی هەبــوو.

دەبێــت.

وەک «ســەرچاوەیەکی زانیــاری و مەعریفــەت

ئەزموونــی جەنــگ و ئەزموونــی شۆڕشــی

پــاش پەســەندکردنی دکتۆرانامەکــەی،

و وەک ئامڕازێکــی ڕزگاربوونــی کەســی

ئەڵامنــی ،مارکۆزەیــان بــەرەو دیراســەکردنی

مارکــۆزە دەگەڕێتــەوە بــۆ بەرلیــن کــە

و گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی» (کێلنــەر :1984

مارکســیزم بــرد ،کاتێــک هەوڵــی دەدا لــە

لێــرەدا «باوکــی ئەپارمتانێکــی بــۆ دابیــن

 .)37 36-کاریگەریــی هایدیگــەر هێنــدە

«داینامیکــی کاپیتاڵیــزم و ئیمپریالیــزم ،و

دەکات و پشــکێکی پــێ دەدات لــە کاری

مــەزن بــو کــە وای کــرد لــە ســاڵی 1928دا

لــە هەمــان کاتــدا لــە شکســتی شۆڕشــی

چاپکــردن و کۆکردنــەوەی کتێبــی دێرینــدا»

مارکــۆزە بگەڕێتــەوە بــۆ فرایبێــرگ تاکــوو

ئەڵامنــی» تــێ بــگات (کێلنــەر .)17 :1984

(ویگەرشــاوس  .)96 :1994مارکــۆزە بــە

لەگــەڵ هایدیگــەر و ئێدمۆنــد هەرسێلــدا

مارکــۆزە دەیویســت لــە هەمــان کاتــدا لــە

شــێوەیەکی ســەرەکی وەک توێژەرێــک

دراســەی فەلســەفە بــکات .لــە کاتێکــدا لــە

سۆســیالیزم و تیــۆری مارکسیســتی شــۆڕش

و زانایەکــی بــواری بیبلیۆگرافیــا کاری

فرایبێــرگ بــوو ،مارکــۆزە وەک هــاوکاری

تــێ بــگات ،تاکــوو بتوانێــت لــە بــێ توانایــی

دەکــرد ،و لــە ســاڵی 1925دا بیبلیۆگرافیــای

هایدیگــەر کاری دەکــرد و دەســتی کــرد

خــۆی لــە نەگونجانیــدا لەگــەڵ حیزبــە

شــیلەری چــاپ کــرد (کێلنــەر :1984

بــە کارکــردن لــە ســەر دوەم دکتۆرانامــەی

ناونیشــانی

deutsche
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بە هۆی چاالکی نازییەوە ،مارکۆزە هەرگیز لە فرانکفۆرتدا کاری
نەکرد .بە هۆی پێشبینیکردنی داگیرکاری فاشیستییەوە،
پەیمانگەکە لە هۆڵەندا دەستبەرداری ئیمتیازەکانی خۆی
بوو.

بــە ناونیشــانی Hegel’s Ontologie und

ناتوانێــت ببێــت بــە پڕۆفیســۆر» (کێلنــەر

دەچێــت بــۆ پاریــس و پاشــان لــە کۆتاییــدا

die Grundlegung einer Theorie der

 .)92 :1984بــە هــۆی ئــەم بارودۆخــەوە،

و لــە تەمــووزی ســاڵی 1934دا ،کۆچــی کــرد

(Geschichtlichkeitئەنتۆلۆژیــای هیــگڵ

مارکــۆزە هەوڵــی دا ،کارێکــی دەســت

بــۆ نییــۆرک .لــە ســاڵی 1934ەوە بــۆ 1942

و تیــۆری مێژووگەرایــی) (.) ]1987[ 1932

بکەوێــت لــە پەیامنگــەی توێژینــەوەی

مارکــۆزە لــە لقێکــی ئــەم پەیامنگەیــە لــە

هــەر چەنــدە ئــەم دکتۆرانامەیــە ،هەرگیــز

کۆمەاڵیەتیــدا لــە شــاری فرانکفــۆرت.

زانکــۆی کۆلۆمبیــا کاری دەکــرد .لــە ســاڵی

لــە الیــەن هایدیگــەرەوە پەســەند نەکــراوە

پــاش چاوپێکەوتنێــک ،و نامەیەکــی

1942دا ،مارکــۆزە دەچێــت بــۆ واشــنتۆن،

(و بــە گوێــرەی مارکــۆزە هەرگیــز هایدیگــەر

پاڵپشــتی لــە الیــەن ئێدمۆنــد هورسێلــەوە،

بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ نووســینگەی زانیــاری

نەیخوێندوەتــەوە) ،بــەاڵم لــە ســاڵی 1932دا

و پاڵپشــتییەکی زارەکــی لــە ئەندامێکــی

جەنــگ و پاشــان لەگــەڵ نووســینگەی

بــاو کرایــەوە.

پەیامنگەکــەوە (بــە نــاوی لیــۆ لۆوێنســال)

خزمەتگوزارییــە سـراتیژییەکاندا کار بــکات.

لــە ســاڵی 1932دا ڕێــڕەوی مارکــۆزە و

مارکــۆزە دامەزرێــرا (ویگەرشــۆس :1994

دواتــر مارکــۆزە لــە زانکــۆی براندێیــس

هایدیگــەر جیــا بــوەوە ،لەبــەر ئــەوەی

104؛ کێلنــەر .)92 :1984

و پاشــان لــە زانکــۆی کالیفۆرنیــا ،ســان

هایدیگــەر بایەخێکــی زیاتــری دەدا بــە

بــە هــۆی چاالکــی نازییــەوە ،مارکــۆزە

دیێگــۆدا وانــە دەڵێتــەوە .مارکــۆزە لــە

سۆســیالیزمی نەتەوەیــی ،هــەر چەنــدە

هەرگیــز لــە فرانکفۆرتــدا کاری نەکــرد.

ســاڵی 1940دا دەبێــت بــە هاواڵتییەکــی

هایدیگــەر تاکــوو ســاڵی  1933بــە

بــە هــۆی پێشــبینیکردنی داگیــرکاری

ویالیەتــە یەکگرتــوەکان ،و تاکــوو کۆتــا

شــێوەیەکی ڕەســمی پێوەندیــی نەکــرد

فاشیســتییەوە ،پەیامنگەکــە لــە هۆڵەنــدا

ڕۆژەکانــی ژیانــی لــە ســاڵی 1979دا لــەوێ

بــە حیزبــی نازییــەوە .کاتێــک نازییــەکان

دەســتبەرداری ئیمتیازەکانــی خــۆی بــوو.

دەمێنێتــەوە.

بــە پلەکانــی دەســەاڵتدا ســەردەکەوتن و

لقێکــی ئۆفیســی ئــەم پەیامنگەیــە لــە

ئەنتــی -ســیمیتیزم (دژە -جوولەکــە) بــاو

جینێڤــا دامــەزرا ،کــە لێــرەدا مارکــۆزە

بــوەوە ،لــە الی مارکــۆزە ئاشــکرا دەرکــەوت

دەســتی کــرد بــە کارکــردن لەگــەڵ

کــە «هەرگیــز لــە ســایەی ڕژێمــی نازیــدا،

پەیامنگەکــەدا .بــۆ ماوەیەکــی کــەم مارکۆزە
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کاری ســەرەتا و کۆتاییــی ژیانــی ئەدەبــی

توێژینــەوە ئەدەبییەکانــی ،بــەاڵم بــە هــەر

ڕادیکاڵــی ســەبجێکتیڤیتی دەکات .لــەم

و فەلســەفی و سیاســی مارکــۆزە بریتییــە

حــاڵ ،دوابــەدوای دیراســەکردنی مارکســیزم،

کارەیــدا مارکــۆزە جیاوازییــەک دەکات لــە

لــە :چەنــد کارێــک لــە ســەر جوانناســی .لــە

توێژینــەوە

مارکــۆزە

نێــوان هۆنــراوەی داســتانئامێز و ڕۆمانــدا.

ســاڵی 1922دا ،مارکــۆزە دکتۆرانامەیەکــی

ئاڕاســتەیەکی سیاســیی یەکالکەرەوەیــان

هۆنــراوەی داســتانئامێز مامەڵــە لەگــەڵ

تــەواو کــرد بــە ناونیشــانی Der deutsche

پێــوە دیــارە .مارکــۆزە بایەخــی بــە کــرداری

ڕەچەڵــەک و گەشەســەندنی گــەالن و

(Künstlerromanڕۆمانــی هونەرمەنــدی

شۆڕشــگێڕانە و وەرچەرخێنــەری هونــەر

کەلتــووردا دەکات ،لــە کاتێکــدا ڕۆمــان

ئەڵامنــی) .لــە ســاڵی 1978دا ،ســاڵێک پێــش

دەدا.

جەخــت ناخاتــە ســەر فۆڕمی ژیانــی گەلێک

مردنــی ،مارکــۆزە کتێبێکــی چــاپ کــرد ،بــە

ئــەم الدانــە بــە الی ئــەدەب و هونــەردا،

و گەشەســەندنی ئــەم گەلــە ،بەڵکــوو

ناونیشــانی «ڕەهەنــدی جوانناســی :بــەرەو

گەڕانەوەیــەک بــوو بــۆ ســۆزێکی ڕابــردوو،

جەخــت دەخاتــە ســەر دۆخــی پەرۆشــی و

ڕەخنەگرتنێکــی جوانناســی مارکسیســتی».

بــە ئامانجێکــی نوێــوە .بــێ گومــان ئیلهامــی

ئارەزووکــردن و هەوڵــدان (مارکــۆزە 2007

لــە نێــوان ئــەم دوو کارەدا مارکــۆزە چەنــد

ئــەم ئامانجــە نوێیــە لــە بەرکەوتنــی لەگــەڵ

ئەلــف .)72 :ڕۆمــان جەخــت دەخاتــە

کارێکــی بچووکــری هەیــە ســەبارەت بــە

مارکســیزم و قەیرانــی مارکســیزمەوە پەیــدا

ســەر نامۆبــوون لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتــی.

جوانناســی ،بــەاڵم بــە هــەر حــاڵ ،تەنانــەت

بــوو .الدان بــەرەو ئــەدەب ،گەڕانێــک بــوو

وردەکارییەکانــی ئارگومێنتەکــەی مارکــۆزە

ئــەو کارانەیشــی کــە ڕاســتەوخۆ مامەڵــە

بــە شــوێن ســەبجێکتیڤیتی شۆڕشــگێڕانەدا.

لێــرەدا بــاس ناکرێــن .لێــرەدا خاڵی ســەرەکی

لەگــەڵ جوانناســیدا ناکــەن (دەشــێت بڵێیــن

گــەر بــە شــێوەیەکی دیکــە گوزارشــتی

ئەوەیــە پیشــانی بدەیــن ،کــە ئاڕاســتەیەکی

کــە) ڕەهەندێکــی جوانناســییان تێدایــە.

لــێ بکەیــن ،هــەر لــە ســەرەتاوە تاکــوو

دیاریکـراوی فیکــر لــە دکتۆرانامەکەی ســاڵی

ناتوانیــن باســی ڕۆڵــی جوانناســی بکەیــن لــە

کۆتاییــی پیشــەی ئەدەبــی خــۆی ،مارکــۆزە

1922ی مارکــۆزەدا ،لــە ڕێــی بەرکەوتنــی

ســەرجەم کارەکانــی مارکــۆزەدا .هــەر بۆیــە

بــە شــوێن چەنــد بۆشــایییەکی هۆشــیاریی

مارکــۆزەوە لەگــەڵ مارکســیزمدا هــان

ڕۆڵــی جوانناســی لــە تیــۆری ڕەخنەگریــی

ڕەخنەگرانــەدا دەگــەڕا ،کــە هێشــتا لــە

دراوە ،و ئــەم پاڵنــەرە لەگەڵیــدا دەمێنێتەوە،

مارکــۆزەدا بــە گشــتی تاوتــوێ دەکەین .ســێ

الیــەن هێــزە چەوســێنەر و ســتەمکارەکانی

کاتێــک پڕۆژەکــەی دەبێــت بــە پڕۆژەیەکــی

کاری ســەرەکی ســەبارەت بــە جوانناســی

کاپیتاڵیزمــەوە دانەخرابێــت .شــۆڕش و

پــر فەلســەفی .بــە کورتــی ،هونەرمەندەکــە

هەیــە ،کــە لە چەنــد ســەردەمێکی جیــاوازدا

گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی داوای بۆشــاییەکی

هەســت بــە کەلێنێــک دەکات لــە نێــوان

نــوورساون و بــە شــێوەیەکی گشــتی پەیامــی

فیکــر و کــردار دەکات ،کــە بتوانێــت ڕێگــە

منوونــەی بــااڵ و واقیعــدا .ئــەم توانــای

تیــۆری جوانناســی مارکــۆزە ئاشــکرا دەکــەن.

بــدات بــە بەرەنگاربوونــەوەی دۆخــی

بیرکردنەوەیــە لــە فۆڕمێکــی منوونەیــی

تەنانــەت لــە ســەردەمی الوێتیشــیدا،

ئاســایی .زۆر پێــش ئــەوەی دەســتەواژەی

بــااڵی مرۆڤایەتیــدا ،النــی کــەم لــە تیۆریــدا،

مارکــۆزە هەستوســۆزێکی گــەورەی هەبــوو

«ڕەتکردنــەوەی مــەزن» بــە کار بهێنێــت،

و لــە هەمــان کاتــدا ژیــان لــە دۆخێکــی زۆر

بــۆ کارە کالســیکەکانی ئەدەبیاتــی ئەڵامنــی

مارکــۆزە بــە شــوێن چەمکێکــی لــەم

دوور لــە منوونــەی بــااڵ هەســتێکی نامۆبوون

و ئەدەبیاتــی جیهانیــی (مارکــۆزە 2007

چەشــنەدا دەگــەڕا.

لــە هونەرمەندەکــەدا دروســت دەکات .ئــەم

ئەلــف .)4 :پــاش تەواوکردنــی خزمەتــی

لــە دکتۆرانامەکــەی ســاڵی 1922یــدا،

نامۆبوونــە دەبێــت بــە هانــدەری گۆڕانــی

ســەربازی و ماوەیەکــی کــورت لــە

ڕۆمانــی

ئەڵامنــی،

کۆمەاڵیەتــی .ئــەم کــردارەی هونــەر لەگــەڵ

بەشــداریکردنی سیاســیدا ،گەڕایــەوە بــۆ

هونەرمەندەکــە نوێنەرایەتــی فۆڕمێکــی

مارکــۆزەدا دەمێنێتــەوە و پــر گەشــە دەکات
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ئەدەبییەکانــی

هونەرمەنــدی

کاتێــک تێکــەڵ بــە دەروونشــیکاری و

لــەو ســاتەوەختەدا و لــەو کۆمەڵگایــەدا

تــرەوە پێناســە دەکرێــت (مارکــۆزە :1965

فەلســەفە دەبێــت.

کار دەکــەن ،تاکــوو هــەر جــۆرە فۆڕمێکــی

 .)16ئەمــە بــواری پێوەندییــە کۆمەاڵیەتــی

وەک بیرمەندێکــی دیالێکتیــکاڵ ،مارکــۆزە

ڕزگاربــوون مومکیــن بێــت .وەک مارکــۆزە

و ماتریاڵــی واقیعییەکانــە ،و بــە هەمــان

دەیتوانــی بــە هەمان شــێوە هــەر دوو دیوی

دەیبینــی ،فۆڕمێکــی ئایدیۆلۆژیــا هەیــە ،کــە

شــێوە بــواری ملمالنێــی بوونــە .بــواری

دۆخەکــە ببینێــت؛ واتــا لــە کاتێکــدا هونــەر

خزمــەت بــە زاڵبــوون دەکات ،و لــە هەمــان

کەلتــووری یاخــود شارســتانیەت لــە ڕێــی

توانایەکــی شۆڕشــگێرانە لــە خــۆی دەگرێت،

کاتــدا بارودۆخێکــی لەبــار بــۆ ڕزگاربــوون

کاری فیکریــی ،و کاتبەســەربردن ،و فیکــری

بــەاڵم لــە کۆمەڵگایەکــی ســەرکوتکاردا

دەخوڵقێنێــت .ئەمــە دواتــر تاوتــوێ

نــا -کــرداری ،و ئازادییــەوە پێناســە دەکرێــت

بەرهــەم دێــت و لێــک دەدرێتــەوە و بــاو

دەکرێــت .بــە هەمــان شــێوە ،فۆڕمێکــی

(مارکــۆزە  .)16 :1965ئــەو ئازادیــی

دەکرێتــەوە .لــە کۆمەڵگایەکــی ســەرکوتکار/

ڕزگاربــوون هەیــە کــە خــۆی بــە دەســتەوە

بیرکردنــەوە و ئەندێشــەیەی لــە ئاســتی

ســتەمکاردا هێزەکانــی ڕزگاربــوون و

دەدات ،تاکــوو لــە الیــەن هێزەکانــی

کەلتــووردا مومکینــە ،دەبێتــە هــۆی هێنانــە

هێزەکانــی زاڵبــوون بــە شــێوەیەکی جــودا

زاڵبوونــەوە هەڵبگیرێتــەوە.

کایــەی توانــای دروســتکردنی ئــەو بەهــا و

و دوور لــە یــەک گەشــە ناکــەن ،بەڵکــوو

هــەر وەک چــۆن هونــەر توانایەکــی

منوونــە بااڵیانــەی کــە بەرەنــگاری نەخشــەی

لــە پێوەندییەکــی دیالێکتیکاڵیــدا گەشــە

ڕزگاربــوون و پێکهێنانــی ســەبجێکتیڤتیتی

کۆمەاڵیەتــی دەبنــەوە .ئەمــە کــردارە

دەکــەن ،کــە تێیــدا یەکێکیــان چەنــد

ڕادیکاڵــی لــە خــۆی دەگــرت ،بــە هەمــان

ڕزگاریخوازییەکــەی هونــەرە ،بــەاڵم بــە

بارودۆخێــک بــۆ ئــەوی دیکەیــان بەرهــەم

شــێوە لــە توانایــدا بــوو کــە لــە الیــەن

هەرحــاڵ ،خــودی هونــەر خــۆی ڕزگاربــوون

دەهێنێــت .دەکرێــت ئــەم تێامیــە لــە

سیســتمەکانی زاڵبوونــەوە هەڵبگیرێتــەوە

ناهێنێتــە کایــەوە ،بەڵکــوو دەبێــت

ســەرجەم نووســینەکانی مارکــۆزەدا بــە دی

و بــە کار بێــت بــۆ بەرەوپێشــردن یاخــود

وەربگێڕێتــە ســەر چاالکیــی سیاســی،

بکرێــت ،و لــە چەنــد خاڵێکــی جیاوازیــی

هێشــتنەوەی زاڵبــوون .ئەمــە تێــای وتــاری

بــە هەرحــاڵ ،لێــرەدا هونــەر گرینگــە

نــاو ئــەم وتــارەدا ئامــاژەی پــێ دەکرێتــەوە.

ســاڵی 1937ی مارکۆزەیــە بــە ناونیشــانی

لەبــەر ئــەوەی بۆشــایییەک دەکاتــەوە بــۆ

ئەرکــی ئێمــە لێــرەدا ئەوەیــە ببینیــن چــۆن

«کاراکتــەری ئەرێنــی کەلتــوور» .کەلتــوور،

بیرکردنــەوە کــە دەشــێت دواتــر شــۆڕش

ئــەم دیالێکتیکــەی ڕزگاربــوون و زاڵبــوون لە

کــە بــواری هونــەرە ،لــە گرژییەکــدا بەرانبەر

بەرهــەم بهێنێــت.

چوارچێــوەی تیــۆری جوانناســی مارکــۆزەدا

بــە تێکــڕای پێکهاتــەی کۆمەڵگایەکــی

جیابوونــەوەی کەلتــوور لــە کۆمەڵــگا

ڕوو دەدات .ئەمــە مانــای ئــەوە ناگەیەنێــت

دیاریکـراو گەشــە دەکات .ئــەو منوونــە بااڵیە

پێشــنیازی هەڵهاتــن لە واقیعــی کۆمەاڵیەتی

هەرگیــز کاتێــک نابێــت کــە تێیــدا مرۆڤەکان

و ئــەو بەهایانــەی لــە الیــەن کەلتــوورەوە

نــاکات ،بەڵکــوو هێــای بۆشــاییەکی نامــۆ،

لــە هێزەکانــی زاڵبــوون ڕزگاریــان ببێــت،

بەرهــەم

بانگەشــەی

یاخــود ڕەخنەگرانەیــە لــە نــاو واقیعــی

بەڵکــوو تەنهــا مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت،

تێپەڕاندنــی واقیعــی ســەرکوتکاری کۆمەڵــگا

کۆمەاڵیەتیــدا .دەبێــت ئــەو منوونــە

کــە ئەگــەر کۆمەڵەیەکــی دیاریکــراو بــە

دەکــەن .کەلتــوور خــودی خــۆی لــە

بااڵیانــەی لــە الیــەن کەلتــوورەوە بەرهــەم

شــوێن ڕزگاربوونــدا بگەڕێــت ،دەبێــت

نەخشــەی کۆمەاڵیەتــی جیــا دەکاتەوە؛واتــا،

دەهێرنێــن ،وەک چەنــد بیرۆکەیــەک لــە

شــیکاریی یاخــود ڕەخنەگریــی ئــەوان

بــواری کۆمەاڵیەتــی یاخــود شارســتانیەت

چوارچێــوەی کۆمەڵــگادا بــە کار بێــن،

لــە کۆمەڵــگا خــۆی بگونجێنێــت لەگــەڵ

لــە ڕێــی کار ،و ڕۆژی کارکــردن ،و مــەودای

کــە توانــای وەرچەرخانیــان هەیــە .لــە

ئــەوەی کــە چــۆن شــتەکان لــە ڕاســتیدا و

پێویســتی ،و فیکــری کــرداری ،و هــی

«کارەکتــەری ئەرێنــی کەلتــوور»دا مارکــۆزە،

دەهێرنێــت،
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لە مارکسیزمی ئۆرسەدۆکسدا ،سەبجێکتیڤیتی ڕادیکاڵ بۆ
تاکە کۆمەڵەیەک کەم دەکرێتەوە؛ واتا تەنها بۆ پڕۆلیتاریا.
مارکۆزە بە شێوەیەکی بەرچاو ئەو بۆشایییە فراوان دەکات،
کە دەشێت سەبجێکتیڤیتی ڕادیکاڵ لێوەی سەر هەڵبدات

بــە شــێوازێکی دیالێکتیکاڵــی چــاک،

واقیــع و بارودۆخــە ماتریاڵییــەکان نییــە.

ڕادیکاڵــی وەرچەرخێنــەری هونــەر .لــەم

پیشــانی دەدات چــۆن کەلتــوور خــودی

لــەم جــۆرە کۆمەڵگایــەدا پەروەردەکردنــی

تێکســتەیدا مارکــۆزە پێگەیەکــی پلیمیــکاڵ

خــۆی لــە کۆمەڵــگا یاخــود شارســتانیەت

ڕۆح ،دەبێــت بــە بەشــێکی گرینــگ لــە

دەگرێتــە بــەر ،دژ بــە لێکدانــەوە پــڕ

جیــا دەکاتــەوە ،و بۆشــایییەک دروســت

پــەروەردەی تاکــدا .ئــەو بیروبــاوەڕەی

کێشــەکەی کــرداری هونــەر ،لــە الیــەن

دەکات بــۆ فیکــری ڕەخنەگــری و گۆڕانــی

دەڵێــت :ڕۆح لــە پێویســتییە مــادی و

مارکسیســتە

ئۆرسەدۆکســییەکانەوە.

کۆمەاڵیەتــی ،بــەاڵم دواتــر خــودی خــۆی

جەســتەییەکان گرینگــرە ،دەگات بــە

ئــەم مارکسیســتییانە دەیانگــوت :بــە

بەرانبــەر بــە داخوازییــە ســەرکوتکارەکانی

خۆبەدەســتەوەدانێکی سیاســی ،بــەو

تەنهــا هونــەری پڕۆلیتــاری دەتوانێــت

کۆمەڵــگای بــۆرژوازی بــە دەســتەوە دەدات.

ڕادەیــەی کــە ئازادیــی دەبێــت بــە دۆخێکــی

هونەرێکــی شۆڕشــگێڕ بێــت .مارکــۆزە

ئــەم کــردارە ئەنجــام دەدات لــە ڕێــی

ناوەکــی« .ڕۆح لــەو حەقیقەتــە ڕەقــەی

هــەوڵ دەدات توانــای شۆڕشــگێڕانەی

«جیاکردنــەوەی ‹کەلتــوور› لــە جیهانــی

تیــۆری ڕادەکات ،کــە ئامــاژە بــە پێویســتی

ســەرجەم هونــەرەکان دامبەزرێنێــت ،لــە

ئاســاییی ڕۆژانــەوە» (مارکــۆزە  2007ئەلــف:

گۆڕینــی فۆڕمێکــی بەهەژارکــراوی بــوون

ڕێــی دامەزراندنــی ســەربەخۆیی هونــەری

 .)23لــە کەلتــووری ئەرێنیــدا هونــەر

دەکات» (مارکــۆزە  2007ب .)222 :هــەر

ڕەســەنەوە .مارکــۆزە دەڵێــت« :وا دیــارە کــە

دەبێــت بــە ئامانجــی ئەندێشــەی ڕۆحانــی.

بۆیــە ڕۆح حەقیقەتەکانــی بوونــی مادیــی

هونــەر وەک هونــەر خــۆی گوزارشــت لــە

دەســتبەرداری داخــوازی دڵخۆشــبوون لــە

خــۆی پەســەند دەکات ،بــە بــێ ئــەوەی

حەقیقەتێــک ،ئەزموونێــک ،پێویســتییەک

جیهانــی واقیعیــدا دەبــن بــە فۆڕمێکــی

تــێ بکۆشــێت لــە پێنــاو گۆڕینــی ئــەم

دەکات ،کــە هــەر چەنــدە لــە مــەودای

ناوەکــی دڵخۆشــی؛ دڵخۆشــی ڕۆح .بــەم

حەقیقەتانــەدا .کەلتــووری ئەرێنــی بــە

پراکسیســی ڕادیکاڵــدا نییــە ،بــەاڵم بــە

چەشــنە ،کەلتــووری بــۆرژوازی دیوێکــی

بیرۆکــەی ڕۆحــەوە هونــەری بــە کار هێناوە،

هەرحــاڵ پێکهاتەیەکــی ســەرەکی شۆڕشــە»

نــاوەوەی مــرۆڤ دروســت دەکات ،کــە

بــۆ ســڕینەوەی ســەبجێکتیڤیتی ڕادیــکاڵ.

(مارکــۆزە  .)1 :1978مارکــۆزە جەخــت

دەکرێــت تێیــدا منوونــە هــەرە بڵندەکانــی

لــە کۆتــا کتێبیــدا ،ڕەهەنــدی جوانناســی

دەخاتــە ســەر ئــەو ئەزموونــەی کــە هونــەر

کەلتــوور بــە دی بێــن .ئــەم گۆڕانــە ناوەکییە

( ،)1978مارکــۆزە درێــژە دەدات بــە

هــەوڵ دەدات ،گوزارشــتی لــێ بــکات و ئــەم

پێویســتی بــە گۆڕانێکــی دەرەکــی جیهانــی

هەوڵــدان بــۆ ڕزگارکردنــی رسوشــتی

خاڵەیــە کــە مارکــۆزە جیــا دەکاتــەوە لــە
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مارکسیســتییە ئۆرسەدۆکســەکان.

ســتەملێکراو /ســەرکوتکراوەوە دیــاری

ســەبجێکتێک وەک ســەبجێکتێکی جیــاواز

دەبێــت لــە یادمــان بێــت ،کــە لــە الی

بکرێــت.

لــە ســەرجەم ســەبجێکتەکانی دیکــە

مارکــۆزە و ســکوڵی فرانکفــۆرت ،هیــچ

مارکســیزمی ئۆرســەدۆکس بــە تەنهــا

نوێنەرایەتــی پێگەیەکــی دیاریکــراوی

بەڵگەیەکــی ئــەوە نەبــوو ،کــە پڕۆلیتاریــا دژ

جەختــی دەکــردە ســەر پڕۆلیتاریــا و ئەگەری

ســەبجێکت دەکات؛ بــۆ منوونــە :ئافرەتــی

بــە ســتەمکارەکانیان ڕادەپــەڕن .ســەرباری

ســەرهەڵدانی شۆڕشــی لــە ســەرجەم

سپیپێســت ،چینــی کرێــکار ،دایکــی دوو

ئــەو تیۆرییانــەی لــە گەشەســەندندا

پێگەکانــی دیکــەدا دەردەکــرد .لەبــەر ئــەم

منــداڵ ،لــە ناوەڕاســتی -خۆرئــاوادا لــە دایک

بــوون و ئــەو میکانیــزە کۆمەاڵیەتــی و

هــۆکارە ،خــودی مارکســیزم خــۆی دەبێــت

بــوە ،و...هتــد ،بــەاڵم هــەر تایبەمتەندییەکــی

ســایکۆلۆژییانەیان ئاشــکرا دەکــرد ،کــە لــە

بــە فۆڕمێکــی ئایدیۆلۆژیــا و دۆخێکــی

جیاوازیــی ســەبجێکتە تاکەکــە ،هاوڕێکــی

کۆمەڵــگادا بــە دی دەکــران و وایــان لــە

بەرجەســتەکراوی بەبەردبــوو دەهێنێتــە

پێگەیەکــی پێکهاتەیییــە؛ واتــا ،لــە

پڕۆلیتاریــا دەکــرد ،کــە هاوبەشــی تــاوان

کایــەوە .لــە جوانناســی مارکسیســتی

کۆمەڵگایەکــی دیاریکــراودا ،جێنــدەر و

بێــت لــە زاڵبوونــدا .مارکــۆزە لــە چەنــد

ئۆرسەدۆکســیدا ،ســەبجێکتیڤیتی تاکــەکان،

نــەژاد و چیــن و ئاســتی پــەروەردە و هتــد

شــوێنێکی جیــاوازدا ،ئەگــەری هەڵگیرســانی

هۆشــیاری و ناهۆشــیاریی تاکــەکان ،لــە

بــە چەنــد شــێوازێکی جیــاواز لێکدانــەوەی

شۆڕشــی بــە دی دەکــرد .بەشــێکی دیکــەی

هۆشــیاریی چینایەتیــدا دەتوێتــەوە .بــەم

بــۆ دەکرێــت .ئــەو ئەزمــوون و دەرفەتانــەی

ئــەم بابەتــە دواتــر تاوتــوێ دەکرێــت.

چەشــنە مەرجێکــی ســەرەکی شــۆڕش کــەم

لــە الیــەن ئەوانــەوە دابیــن دەکرێــن،

هــەر زوو ڕاپەڕینەکانــی ســااڵنی 1960ی

دەکرێتــەوە ،مەبەســت لــەو حەقیقەتەیــە

زۆر جــار لــە ڕێــی پێگــەی ســەبجێکت و

خوێنــدکاران بەشــێکی زۆری ئاڕاســتەی

کــە دەڵێــت؛ دەبێــت پێویســتی گۆڕانــی

پێکهاتەییــەوە کاریــان تــێ دەکرێــت و ئــەو

تیــۆری ڕەخنەگریــی مارکۆزەیــان پەســەند

ڕادیــکاڵ ڕەگــی لــە ســەبجێکتیڤیتی خــودی

شــتە بەرهــەم دەهێنــن ،کــە مارکــۆزە پێــی

کــرد؛ واتــا پێویســتی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی

تاکــەکان خۆیانــدا ،لــە ژیریــی تاکــەکان،

دەڵێــت «مێــژووی ناوەکــی تــاک» (مارکــۆزە

ملمالنێــی چینایەتــی لــە خــۆی دەگرێــت،

و هەستوســۆزی تاکــەکان ،و هانــدەری

.)5 :1978

بــەاڵم ناکرێــت کــەم بکرێتــەوە بــۆ ملمالنێی

تاکــەکان ،و ئامانجــی تاکەکانــدا دابکوتێــت.

لەبــەر ئــەوەی چەندیــن پێگەی ســەبجێکتی

چینایەتــی .چەندیــن کۆمەڵــەی کۆمەاڵیەتــی

(مارکــۆزە )4 3- :1978

جیــاواز و چەندیــن پێگــەی ســتەمکاری

جیــاواز و جۆراوجــۆر لــە کۆمەڵــگادا هــەن،

لــە

ئۆرسەدۆکســدا،

و دوورکەوتنــەوە لــە مرۆڤایەتــی جیــاواز

مارکســیزمی

کــە لەبــەر چەنــد هۆکارێکــی جیــاواز

ســەبجێکتیڤیتی ڕادیــکاڵ بــۆ تاکــە

هەیــە ،بۆیــە دەشــێت ســەبجێکتیڤیتی

هەوڵــی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی دەدەن.

کۆمەڵەیــەک کــەم دەکرێتــەوە؛ واتــا تەنهــا

ڕادیــکاڵ و هونــەر لــە هــەر یەکێــک لــەم

چەندیــن فۆڕمــی جیاوازیــی ســتەمکاری و

بــۆ پڕۆلیتاریــا .مارکــۆزە بــە شــێوەیەکی

پێگانــەوە ســەر هەڵبــدات .چینــی ئابــووری

ســەرکوتکاری هــەن ،و هەر یەکەیــان دەبێتە

بەرچــاو ئــەو بۆشــایییە فــراوان دەکات،

بــە تەنهــا یەکێکــە لــە پێگــە پێکهاتەییــەکان،

هــۆی هێنانەکایــەی ئــارەزووی بەرپاکردنــی

کــە دەشــێت ســەبجێکتیڤیتی ڕادیــکاڵ

لــە نــاو چەندیــن پێگــەی پێکهاتەیــی

شــۆڕش .هــەر بۆیــە دەشــێت ئــەو فۆڕمــەی

لێــوەی ســەر هەڵبــدات .مارکــۆزە دەڵێــت:

زۆروزەوەنــددا .هــەر بۆیــە بــە تەنهــا

هونــەر کــە بەرهــەم دەهێرنێــت ،و دیــدە

«ســەبجێکتیڤیتی ئازادکــەر خــودی خــۆی

پڕۆلیتاریــا ئــارەزووی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی

شۆڕشــگێڕانەکەی هونــەر ،لــە الیــەن

لــە مێــژووی ناوەکــی تاکەکانــدا پێــک

نــاکات.

چەنــد پێگەیەکــی جیاوازیــی ســەبجێکتی

دەهێنێــت» (مارکــۆزە  .)5 :1978هــەر
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بەنــدی یەکەمــی کتێبــی «مرۆڤــی تــاک-

مارکــۆزە لــە مارکــس و فرۆیــد تــێ

یاخــود بــە بوونــی کەســایەتییەکی

ڕەهەنــد» بــەم دێــڕەی الی خــوارەوە

دەپەڕێــت کاتێــک ڕێگریکــردن لــە گۆڕانی

فرمانــڕەوا نییــە .ئەرکــی بیرکردنــەوەی

دەســت پــێ دەکات:

کۆمەاڵیەتــی ڕوون دەکاتــەوە .ئــەو

تــاک-

بەرهەمهێنانــی

نــا -ئازادییەکــی دیموکراســییانەی شــیاو

فرۆیــد بــە کار دەهێنێــت بــۆ تێپەڕاندنــی

کۆمەڵگایەکــی تــاک -ڕەهەندییــە لــە

و نــەرم و ســاف ،لــە شارســتانیەتی

ســنووری ڕوونکردنەوەکانــی مارکــس

ڕێــی پووکاندنــەوەی هۆشــیاری دوو-

پیشەســازیی پێشــکەوتوودا بەربــاوە،

تــا ئــەو ڕادەیــەی فرۆیــد دەتوانێــت

ڕەهەنــدی ڕەخنەگرانــەوە .ئەمەیــش بــە

نیشــانەیەکی پێشــکەوتنی تەکنیکــی.

یارمەتیــان بــدات لــە تێگەیشــن لــەو

چەنــد ڕێگەیــەک جێبەجــێ دەکرێــت کــە

(مارکــۆزە )1 :1964

میکانیزمــە ســایکۆلۆژیانەی لــە تاکەکانــدا

لێــرەدا تەنهــا بــە کورتــی ئاماژەیــان پــێ

کتێبــی «مرۆڤــی تــاک -ڕەهەنــد»

دەبیرنێــن ،کاتێــک زیــادە ســەرکوتکردن

دەکەیــن.

پــر شــیکردنەوەی مەراقێکــە ،کــە لــە

پەســەند دەکــەن .ئــەو فرۆیــد تــێ

 .1دەبێــت سیســتم وا لــە هاواڵتییــان

ناوەنــدی کتێبــی «عەقــڵ و شــۆڕش»دا

دەپەڕێنێــت کاتێــک تیــۆری ســوپەر

بــکات بــە چەشــنێک بیــر بکەنــەوە کــە وا

بــە دی دەکرێــت؛ مەبەســت لــە

ئیگــۆی فرۆیــد پووچــەڵ دەکاتــەوە؛ واتــا،

هەســت بکــەن زۆر ئازادتــرن بــەراورد بــە

پووکانــەوەی بیرکردنــەوەی نەرێتــی

لــە تیۆرییەکــەی فرۆیــددا ســوپەر ئیگــۆ

واقیعــی دۆخــی خۆیــان.

یاخــود بیرکردنــەوەی ڕەخنەگرانەیە .وەک

لــە ڕێــی لــە ناخــدا هەڵگرتنــەوەی بەهای

 .2دەبێــت سیســتم هێنــدە کااڵ و

پێشــر بینیــان ،بیرکردنــەوەی نەرێتــی

هەندێــک لە کەســایەتییە فرمانڕەواکانەوە

شــتومەک بــۆ هاواڵتییــان دابیــن بــکات،

بیرکردنەوەیەکــی دوو -ڕەهەندییــە لەبــەر

گەشــە دەکات .بــە بۆچوونــی مارکــۆزە،

کــە بتوانێــت لــە دۆخێکــی هێمنک ـراوەدا

ئــەوەی ئــەو بەرهەڵســتیانە دەبینێــت ،کە

کەســایەتی فرمانــڕەوا چیــر پێویســت

ڕایــان بگرێــت.

کۆمەڵــگا پێــک دەهێنــن ،و لــە هەمــان

نییــە .ســوپەر ئیگــۆ لــە کەســایەتی دوور

 .3دەبێــت هاواڵتییــان هاوشــێوەیی

کاتــدا ئــاگاداری هێزەکانــی زاڵبوونــە .ئــەو

دەخرێتــەوە و چیــر لــە ڕێــی کەســایەتییە

خۆیــان لــە ســتەمکارانیاندا بــە دی بکــەن.

کەســەی بــە شــێوازێکی ڕەخنەگرانــە بیــر

فەرمانڕەواکانــی وەک بــاوک و وەزیــر و

 .4دەبێت گفتوگۆی سیاسی بسڕێتەوە.

دەکاتــەوە ،داوای گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی

مامۆســتا و بەڕێوەربــەر و ...هتــد ،گەشــە

لێــرەدا ناتوانیــن لــە هــەر یەکێــک لــەم

دەکات .بیرکردنــەوەی تــاک -ڕەهەنــدی

نــاکات .نووســیویەتی:

خااڵنــە بکۆڵینــەوە .دەبێــت لێــرەدا

داوای گــۆڕان نــاکات و بــە هەمــان شــێوە

بــەاڵم ئــەم وێنــە -باوکانــە کەســییانە

منوونەیــەک کافــی بێــت .لــە ســەرەوە

درک بــەوە نــاکات کــە تــا چ ڕادەیــەک

بــە شــێوەیەکی تەدریجــی لــە پشــت

پیشــامنان دا ،کــە ئامانجــی بیرکردنــەوەی

تــاک قوربانییەکــی هێزەکانــی زاڵبوونــە

دامەزراوەکانــەوە ونــوون .لەگــەڵ بــە

دیالێکتیکاڵــی یاخــود بیرکردنــەوەی

لــە کۆمەڵــگادا.

ڕاشــناڵکردنی دەزگای بەرهەمهێنــەردا،

نەرێنــی بریتییــە لــە ئاشــکراکردنی

بیرۆکــەی نــا -ئازادییەکــی دیموکراســییانە

لەگــەڵ زیابوونــی کردارەکانــدا ،هەمــوو

بەرهەڵســتییە کۆمەاڵیەتییــەکان و داوای

پەســەندکردنێکی

بەڕێوەبــردن

زاڵبوونــە بــە ســەر ئــەو بەرهەڵســتییانەدا

ئاماژەیەکــە

بــە

زاڵبوونێــک

فۆڕمــی

ڕەهەنــدی

ئازادانــەی ســتەمکاریی و زیــادە

وەردەگرێــت( .مارکــۆزە )98 :1955

لــە ڕێــی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتییــەوە.

ســەرکوتکاریی .لــە کتێبــی «مرۆڤــی تــاک-

مەبەســتی مارکــۆزە لێــرەدا ئەوەیــە

بیرکردنــەوەی تــاک -ڕەهەنــدی بــە ســەر

ڕەهەنــد» و «ئیــرۆس و شارســتانیەت»دا،

کــە زاڵبــوون چیــر پێویســتی بــە هێــز
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لە سیاسەتدا ،چەند دەستەواژەیەکی لێڵ و ناڕوون ،بۆ
نموونە وەک گەلی ئەمریکی یاخود شێوازی ژیانی ئەمریکی،
بە کار دێن بۆ شاردنەوەی ئەو شێوە جیاوازانەی کە تیایاندا
ئەمریکا لە الی خەڵکی ئەمریکا دەردەکەوێت

لــێ دەکات بەرهەڵســتییەکان نادیــار بــن.

تــاک -ڕەهەنــد بابەتــی وتارێکــی

لێبووردەیــی لــە پێنــاو لێبووردەییدایــە،

فۆڕمێکــی ئایدیۆلۆژیــا لــەو جێگەیــەدا

بەناوبانــگ و مشــتومڕ هەڵگــری

کــە ئــەو ملمالنــێ کۆمەاڵیەتییــە واقیعــی

دادەنرێــت ،کــە تێیــدا ســتەملێکراو

مارکۆزەیــە بــە ناونیشــانی «لێبووردەیــی

و بەرجەســتەکراوە دەســڕێتەوە ،کــە

هاوشــێوەی خــۆی لــە ســتەمکاردا

ســەرکوتکارانە» .لێــرەدا مارکــۆزە پیشــانی

لێــوەی چەمکەکــە ســەری هەڵــدا .لــە

دەبینێــت .خەڵکــی هەســت بــە جۆرێــک

دەدات ،چــۆن ئــەو دەســتەواژە و

بــری لێبووردەیــی پوخــت ،مارکــۆزە

یەکێتــی دەکــەن ،تەنهــا لەبــەر ئــەوەی کە

بیرۆکــە و چەمکانــەی ،کــە ڕەچەڵەکیــان

داوای «لێبووردەیــی جیاوازیــکار» دەکات

تەماشــای هەمــان پڕۆگرامــی تەلەڤزیۆنــی

دەگەڕێتــەوە بــۆ خەباتکــردن لــە پێنــاو

(مارکــۆزە  1968ئەلــف.)123 :

دەکــەن ،یاخــود هانــدەری هەمــان

ڕزگاربوونــدا ،دەکرێــت دەســتکاری

تیپــی وەرزشــین .لــە سیاســەتدا ،چەنــد

بکرێــن و بــە کار بێــن بــۆ شــەرعییەتدان

دەســتەواژەیەکی لێــڵ و نــاڕوون ،بــۆ

بــە ســتەمکاریی .پێشــتووتر چەمکــی

منوونــە وەک گەلــی ئەمریکــی یاخــود

لێبووردەیــی

چەمکێکــی

شــێوازی ژیانــی ئەمریکــی ،بــە کار دێــن

ڕەخنەگریــی لــە الیــەن کۆمەڵــە

بــۆ شــاردنەوەی ئــەو شــێوە جیاوازانــەی

کۆمەاڵیەتییــە بــە الوەکیکراوەکانــەوە

کــە تیایانــدا ئەمریــکا لــە الی خەڵکــی

بــە کار دەهــات .بــە بۆچوونــی مارکــۆزە،

ئەمریــکا دەردەکەوێــت .شــێوازی ژیانــی

ئێســتا ئــەو دەســتەواژەیە لــە الیــەن

ئەمریکــی زۆر جیــاوازە لــە نێــوان

«دامــەزراوەکان»ەوە بــە کار دێــت بــۆ

دەوڵەمەنــدەکان و ئــەو ئەمریکایانــەی

شــەرعییەتدان بــە تێڕوانیــن و سیاســەتە

کــە بــە دەســت هەژارییــەوە دەناڵێنــن.

ســتەمکارییەکانی

ئــەوە

منوونەیەکــی دیکــەی بیرکردنــەوەی

بیرۆکــەی لێبووردەییــی پوخــت یاخــود
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خۆیــان.

دیالێکتیکی تەکنەلۆژیا

لــە کتێبــە بەناوبانگەکەیانــدا بــە ناونیشــانی
«دیالێکتیکــی ڕۆشــنگەری» ،هاوکارانــی
مارکــۆزە ،ماکــس هۆرخایمــەر و ســیۆدۆر
ئەدۆرنــۆ ،هەوڵیــان دا ،پیشــانی بــدەن،
کــە ڕۆشــنگەری ناکۆکییەکــی لــە خۆیــدا
هەڵگرتبــوو ،لــە نێــوان پــڕۆژەی ڕزگاربوونی
خۆیــدا و میکانیزمــە نوێیەکانــی خــۆی بــۆ
ســتەمکاری و زاڵبــوون .لــە الی مارکــۆزە،
تەکنەلۆژیــای مۆدێــرن (بەرهەمێکــی

جیاوازییەکــی گــەورە دەکات ،لــە نێــوان
تەکنەلۆژیــا و تەکنیکــدا .مارکــۆزە بــەردەوام
دەبێــت لــە بەکارهێنانــی جۆرێــک لــەم
جیاوازییــە بــە درێژایــی ژیانــی ،کاتێــک
ســەبارەت بــە تەکنەلۆژیــا دەنووســێت .لــەم
وتارەیــدا مارکــۆزە دەڵێــت:
لــەم دەقــەدا ،تەکنەلۆژیا وەک پڕۆســەیەکی
کۆمەاڵیەتــی تەماشــا دەکرێــت کــە تێیــدا
خودی تەکنیکــەکان؛ (واتا ،دەزگای تەکنیکی

بهێننــە کایــەوە ،یاخــود فرەیــی بخوڵقێنــن،
ڕەنجــدان کــەم بکەنــەوە تــا خــود ف ـراوان
بکــەن( .مارکــۆزە )1998
لەبــەر بناغــەی ئــەو دەقــەی ســەرەوە ،وا
دەردەکەوێــت کــە تەکنیــک خــۆی بــێ
الیــەن بێــت ،چونکــە دەتوانێــت هــەم
هانــی ســتەمکاری بــدات و هــەم هانــی
ڕزگاربــوون بــدات .دۆخەکــە بــەم چەشــنە
نییــە .مارکــۆزە لــە وتارێکــی دیکــەدا بــە

ڕۆشــنگەری) هەمــان ناکۆکــی لــە خــۆی
دەگرێــت .لــە الی مارکــۆزە پرســیارەکە
بــەم چەشــنە بــوو« :تەکنەلۆژیــا چ ڕۆڵێــک
دەگێڕێــت ،لــە پــڕۆژەی ڕزگارخــوازی
مرۆڤــدا؟» گەشــە و بوژانــەوەی تەکنەلــۆژی
لــە ڕێــی ئــەو بیرۆکەیــەوە پاڵپشــتی
دەکرێــت کــە دەڵێــت :پێوەندییەکــی
بنچینەیــی هەیــە لــە نێــوان گەشەســەندنی
تەکنەلــۆژی و هەوڵــی ڕزگاریخــوازی مــرۆڤ
و ژیانێکــی باشــردا .لــە ڕێی فرۆیــد و چەند
کەســایەتییەکی دیکــەوە ،ڕاســتییەکانی
پشــت ئــەم بیرۆکەیەمــان پیشــان درا.
ئێســتا پرســیارەکە بــەم چەشــنەیە« :ئایــا
پێشــکەوتنی تەکنەلــۆژی دەگات بــە
ســەرکوتکردن و زاڵبوونــی زیاتــر؟»
تیــۆری ڕەخنەگریــی مارکــۆزە هەمیشــە
دیالێکتیکاڵییــە ،کاتێــک لــە فۆڕمەکانــی
ســتەمکاری و زاڵبــوون دەکۆڵێتــەوە ،ئــەو
لــە هەمــان کاتــدا ئەگــەری ڕزگاربــوون
بــە دی دەکات .لــە وتارێکــدا بــە
ناونیشــانی «هەندێــک لــە دەرهاویشــتە
کۆمەاڵیەتییەکانــی تەکنەلۆژیــای مۆدێــرن»
کــە لــە ســاڵی 1941دا ،نــوورساوە ،مارکــۆزە

پیشەســازی ،و گواســتنەوە ،و پێوەندیکــردن)
بــە تەنهــا بەشــێکن لــە فاکتــەرکان .ئێمــە
داوای کاریگــەری تەکنەلۆژیــا لــە ســەر
تاکــەکان ناکەیــن .لەبــەر ئــەوەی ئــەوان بــۆ
خۆیــان بەشــێکی ســەرەکی و فاکتەرێکــی
تەکنەلۆژیــان ،نــەک بــە تەنهــا وەک ئــەو
مرۆڤانــەی کــە مەکینــەکان دادەهێنــن ،و
بەڕێوەیــان دەبــەن ،بەڵکــوو بــە هەمــان
شــێوە وەک ئــەو کۆمەڵــە کۆمەاڵیەتییانــەی
کــە ئاڕاســتەی بەکارهێنــان و خســتنەکاری
مەکینــەکان دەکــەن .تەکنەلۆژیــا ،وەک
شــێوازێکی بەرهەمهێنان ،وەک گشتێتییەکی
ســەرجەم ئــەو ئامــڕاز و ئامێرانــەی
کــە پێناســەی ســەردەمی مەکینــەکان
دەکــەن ،لــە هەمــان کاتــدا شــێوازێکی
ڕێکخســن و درێژەدانــە بــە پێوەندییــە
کۆمەاڵیەتییــەکان (یاخــود گۆڕینــی
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان) ،نیشــانەیەکی
فیکــر و نەخشــە هەڵســوکەوتییە باوەکانــە،
ئامڕازێــک بــۆ کۆنتڕۆڵکــردن و زاڵبــوون.
تەکنیکــەکان خۆیــان بــۆ خۆیــان دەتوانــن
هــەم هانــی دەسەاڵتســەپێنی بــدەن ،و
هــەم هانــی سەربەســتی بــدەن ،دەگمەنــی

ناونیشــانی «کێشــەی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی
لــە کۆمەڵــگای تەکنەلۆژیــدا» کــە بیســت
ســاڵ دواتــر نــوورساوە ئــەم خاڵــە ڕوون
دەکاتــەوە .بــە هەمــان شــێوە ،لــە وتارێکــی
ســاڵی 1960دا بــە ناونیشــانی «لــە
ئۆنتۆلۆژیــاوە بــۆ تەکنەلۆژیــا» ،کاتێــک
دەســتەواژەی «تەکنیســیتی» لــە بــری
دەســتەواژەی «تەکنیــک» بــە کار دەهێنێت،
مارکــۆزە دووبــارە بــێ الیەنێتــی تەکنیــک
یاخــود «تەکنیســیتی» ڕەت دەکاتــەوە .بــە
بەکارهێنانــی دەســتەواژەی «تەکنیــک»
مارکــۆزە مەبەســتی لــەو ئامێــر و ئامڕازانەیە
کــە بــە کار دێــن بــۆ گۆڕینــی رسوشــت لــە
پێنــاو خزمەتکردنــی مرۆڤەکانــدا.
تەکنیــک نەفیکردنێکــی مێتۆدۆلۆژیانــەی
رسوشــتە لــە الیــەن فیکــر و کــرداری
مرۆڤــەوە .لــەم نەفــی کردنــەدا ،بــارودۆخ و
پێوەندییــە رسوشــتییەکان دەبــن بــە چەنــد
ئامڕازێــک بــۆ پاراســن و فراوانکــردن و
پااڵوتنــی کۆمەڵــگای مــرۆڤ( .مارکــۆزە
)45 :2011
دەســتەواژەی
بەکارهێنانــی
بــە
«تەکنەلۆژیــا» ،مارکــۆزە مەبەســتی لــە

50

ژمارە ()76 - 77
ساڵی حەڤدەیەم

شــێوازی بەرهەمهێنــان یاخــود گشــتێتی
ئامێــر و ئامــڕازەکان و هتــدە.
ئەگــەر تەکنەلۆژیــا ئاماژەیــەک بێــت بــۆ
شــێوازێکی بەرهەمهێنــان یاخــود گشــتێتی
ئامــڕازەکان ،ئــەوا بــەم چەشــنە لــە
چوارچێــوەی پێکهاتەیەکــی دیاریکــراوی
ئایدیۆلۆژیــدا دان ـراوە ،لــە ڕاســتیدا خــودی
خــۆی فۆڕمێکــی ئایدیۆلۆژییــە ،کــە فۆڕمــی
ئــەو مەکینانــە دیــاری دەکات ،کــە پێویســن

ســەری ،ئامانجەکانــی پڕەنســیپی واقیعــی
ئێســتا ،یاخــود پڕەنســیپی کارامەیــی
کاپیتاڵیســتی بەرەوپێــش بەرێــت .لێــرەدا
دیالێکتیکێــک بــە دی دەکرێــت ،تەنانــەت
ئەگــەر ڕەچەڵەکــی تەکنەلۆژیــای مۆدێــرن
بگەڕێتــەوە بــۆ پڕەنســیپێکی ســەرکوتکەر
و ســتەمکاری واقیعــی کاپیتاڵیســتی،
ئــەوا هەمــان ئــەم تەکنەلۆژیایــە چەنــد
ئەگەرێکــی دیکــە لەگــەڵ خــودی خۆیــدا

بــە بۆچوونــی مارکــۆزە ،تەکنەلۆژیــا بــە
چەشــنێک بــە کار دێــت ،کــە بە شــێوەیەکی
ئایدیۆلــۆژی لــە ڕێــی پڕەنســیپی واقیعــی
ئێســتاوە دیاریکــراوە .ئــەم پڕەنســیپە
ســتەمکار /ســەرکوتکارەی واقیــع شــێوە بــە
تێلۆســی گەشەســەندنی تەکنەلۆژی دەدات.
هــەر بۆیــە نــە تەکنەلۆژیــا و نــە تەکنیــک
ناتوانــن بــێ الیــەن بــن ،لەبــەر ئــەوەی
تــەواوی مانــا و ئامانجــی ئــەم دۆخــە

بــۆ فۆڕمێکــی دیاریکـراوی بەرهەمهێنــان ،و
بــە هەمــان شــێوە کــە خــودی بەرهەمهێنان
خــۆی دروســت دەکــەن .لێــرەدا،
«ئایدیۆلۆژیــا» بــە تەنهــا ئاماژەیەکــە بــۆ
سیســتمێکی بیروبــاوەڕ یاخــود شــێوازێکی
بیرکردنــەوە کــە تێلیــۆس یاخــود ئامانجــی
ســەرجەم فیکــر و کــردارە کۆمەاڵیەتییــەکان
لــە خــۆی دەگرێــت.
لــە ســەر ئاســتی تەکنیــک ،دەکرێــت وەک
شــتێکی بــێ الیــەن تەماشــای مەکینەیــەک
بکەیــن ،وەک مــادەی پوخــت ،بــەاڵم لــە
کۆمەڵگایەکــی تەکنەلۆژیــدا مەکینەیەکــی
لــەم جــۆرە نییــە ،کەواتــە تەکنیــک بــێ
الیــەن نییــە .هەمــوو مەکینەیــەک لــە
چوارچێــوەی تــۆڕی مانایەکــی ئابــووری
و سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا پێــک
دەهێرنێــت ،لــە یەکگرتنێکــی پێوەندییــە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا .تەکنیــک لە چوارچێوەی
شــێوازێکی دیاریکــراوی بەرهەمهێنــان ،و
بــە هەمــان شــێوە لــە چوارچێــوەی چەنــد
پێوەندییەکــی دیاریکــراوی بەرهەمهێنانــدا
هەیــە .هەمــوو توخمێکــی تەکنیکــی
ئامانجێکــی پــێ دەدرێــت ،و پێویســتە لــە

دەهێنێــت.
مارکــۆزە لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە دەشــێت
تەســەوری تەکنەلۆژیــا بکرێــت ،لــە ژێــر
پڕەنســیپێکی تــەواو نوێــی واقیعــدا .لــە
سیســتمی کاپیتاڵیســتیدا ،تەکنیــک و
ئایدیۆلۆژیــا تەکنەلۆژییــە حکومڕانەکــەی
لــە ســەر بناغــەی پڕەنســیپی کارامەیــی
کێبڕکــێ و بەرهەمهێنــان بونیادنــراوە ،و
دەبێــت خزمــەت بــەو ئامانجانــە بــکات،
کــە لــە الیــەن ئــەم پڕەنســیپی کارامەییــەوە
دانـراون .تەنانــەت ئەگــەر چیــر دەگمەنــی
کێشــەیەکی ڕاســتەقینە نەبێــت ،ئــەوا
بیرۆکــە و ترســی دەگمەنــی هەڵگیــراون و
خزمــەت بــە ئایدیۆلۆژیــای بەرهەمهێنــان
لــە پێنــاو بەرهەمهێنانــدا ،و ئایدیۆلۆژیــای
کێبڕکــێ لــە پێنــاو کێبڕکێــدا دەکــەن.
ئێمــە هەرگیــز پێــان ناگوترێــت کــە لــەم
ســاتەوەختەدا ئێمــە هەمــوو ئەو ســەرچاوە
پێویســتانەمان هەیــە ،کــە پێویســن بــۆ
کۆتاییهێنــان بــە برســێتی جیهــان .لــە بــری
ئەمــە ،پێــان دەگوترێــت کــە پێشــکەوتنی
زیاتــر و زیاتــری تەکنەلــۆژی کۆتایــی بــە
کێشــەی دەگمەنــی دەهێنێــت.

لــە چوارچێــوەی پڕەنســیپێکی کارامەیــی
و واقیعدایــە ،کــە وەک مارکــۆزە بــە
یادمــان دێنێتــەوە ،ڕزگاربــوون و دڵخۆشــی
ســەرجەم مرۆڤەکانــی بــە ئامانجــی خــۆی
دانەنــاوە .تــەواوی دەزگای تەکنەلــۆژی
و تەکنیکــی لــە ڕێــی چینــی حکومڕانــەوە
فــۆڕم و ئامانجــی خــۆی وەردەگرێــت.
بــە بۆچوونــی مارکــۆزە ،هەســتیارییەکی
نــوێ؛ واتــا دووبــارە داڕشــتنەوەی
پێوەندییەکانــی مــرۆڤ لەگــەڵ یەکرتیــدا،
و بــە هەمــان شــێوە لەگــەڵ رسوشــتدا،
لــە پڕەنســیپێکی نوێــی واقیعــدا ســەر
هەڵــدەدات .لەگــەڵ ئــەم پڕەنســیپە
نوێیــەی واقیعــدا ئامانجێکــی نــوێ
یاخــود تێلیۆســێکی نــوێ بــۆ تەکنەلۆژیــا
پەیــدا دەبێــت .لــە ژێــر ئــەم پڕەنســیپە
نوێیــەی واقیعــدا ،ناتوانرێــت پێشــکەوتنی
تەکنەلــۆژی ببەســرێتەوە بــە دروســتکردنی
بۆمــب و ئامــڕازی پێشــکەوتووتری
مەرگــەوە.
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گفتوگۆ

نیو سەدە پێکەوە ژیان،
بێ هاوسەرگیری و بێ منداڵخستنەوە
گفتوگۆ لەگەڵ سیمۆن دیبۆڤوار و ژان پۆڵ سارتەر
ســازدانـی :ئالیس شواتزێر
وەرگێڕانی :ئارام مەحموود ئەحمەد

ئــەوەی دەیخوێننــەوە چاوپێکەتنــی

دوو ســاڵ دواتــر دیبۆڤــوار کتێبــی

ژیانــت ئاشــنابوونە لەگــەڵ ســارتەر».

(ئالیــس شــواتزێر )Alice Schwarzer

بەناوبانگــی خــۆی بــە نــاوی (ڕەگــەزی

ئێــوە نزیکــەی  40ســاڵە وەک

ڕۆژنامەنووســی بەناوبانگــی ئەڵامنییــە

دوەم) ،کە بە مانیفێســتی فێمێنیســتەکانی

لەگــەڵ (ســیمۆن دیبۆڤــوار) و (ژان

جیهــان هەژمــار دەکرێــت ،بــاو کــردەوە

پــۆڵ ســارتەر) ،لــە بــارەی ژیانــی

و مشــتومڕی لــە جیهانــدا دورســت کــرد

هاوبەشــیانەوە .لــەم گفتوگۆیــەدا ئــەو

و هێشــتا دوای ( )60ســاڵیش بەردەوامــە.

بــەو شــێوەیەی کەســانی تــر دەژیــن،

وتــە و پرســیارانە خراونەتــە ڕوو ،کــە

دەگوترێــت کــە ســیمۆن دیبۆڤــوار

نەژیــن و گرنگــی بــە شــتەکانی وەک

بــەردەوام الی ڕۆشــنبیران و ئەوانــەی

یەکێــک لــە هۆکارەکانــی نووســینی

مەیلیــان بــۆ تێڕوانینــی ئــەو هاوســەرانە

ڕەگــەزی دووەمــی گێڕاوەتــەوە بــۆ

هەیــە ،جێــی پرســیار بــوە.

ئاشــنابوون لەگــەڵ (نێلســۆن ئیلگــرن)

ئــەم دوو ئەدیــب ،فەیلەســوف،

نووســەری ئەمەریکایــی.

ئەگزیستانسیالیســتی

خــودی دیبۆڤــوار دەڵێــت ،لەگــەڵ ئیلگرن

کۆمەڵنــاس،

فێمێنیســتە ســاڵی ( )1929بــە یەکــر

بــۆ یەکــەم جــار ئۆرگازمــی تــەواو بــە واتــا

ئاشــنا بــوون و زۆر بــە خێرایــی

واقیعییەکــەی ئەزمــوون کــردوە و ئــەو

عاشــقی یەکــر بــوون .ئــەوان بــۆ

ئەزموونــە بڵێســەیەک بــوە بــۆ دیبۆڤــوار

مــاوەی ( )51ســاڵ ،واتــا تــا ســاڵی

بــۆ ئــەوەی هەمــوو نایەکســانییەکان

( )1980کــە ســارتەر مــرد ،بــە

کــە لــە پشــت زەمینــەی هــزری ئــەو

خۆشەویســتییەوە بــە یەکــەوە ژیــان،

خەوتبــوون ،تۆمــار بــکات.

بــەاڵم هیــچ کاتێــک هاوســەرگیریان

هــەر چۆنێــک بێــت ســاڵی ()1980

نەکــرد ،بەڵێنــی ئەخالقــی بــە واتــا

ســارتەر کــە ســێ ســاڵ لــە ســیمۆن

بــاوە کۆمەاڵیەتییەکــەی بەرامبــەر

دیبۆڤــوار گەورەتــر بــوو ،کۆچــی دوایــی

یەکــر نەیانبــوو ،هیــچ منداڵێکیشــیان

کــرد و شــەش ســاڵ دوای ئەویــش

نە خســتە وە .

دیبۆڤــوار کۆچــی دوایــی کــرد و لــە

ســارتەر ســاڵی  1946خەاڵتــی نۆبڵــی

تەنیشــت ســارتەر لــە گۆڕســتانێکی

بــردەوە ،بــەاڵم ئامــادە نەبــوو وەری

پاریــس بــە خــاک ســپێردرا.

بگرێــت و لــە بەرامبــەردا وتارێکــی
هێرشــئامێزی بــۆ ســەر سیاســەتە
ئیمپریالیســتییەکانی ئەمریــکا خوێنــدەوە
و دوای ئــەوە ســەرۆکایەتیی ئفەخریــی
ڕێکخــراوی بەرگــری لــە زیندانییــە
سیاســییەکانی ئێرانــی وەرگــرت.
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دەقی چاوپێکەوتنەکە

هاوســەر بــە یەکــەوە دەژیــن،
بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا هەوڵتــان
داوە بــە گومانــەوە لــە واتــا و
تێگەیشــتنی هاوســەر بڕوانــن و

خاوەندارێتــی ،ئیرەیــی ،وەفــاداری و
تاکهاوســەری نــەدەن.

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بــە دڵنیاییــەوە،
چونکــە ئەگــەر ئــەوەی بــە پەیوەندیــی
ئــازاد نــاوی دەبــەن ،هەمــان ئــەو
هەلومەرجانــەی

هەبێــت

کــە

هاوســەرگیرییەک هەیەتــی (ئەگــەر
هاوســەرەکان ژیانێکــی هاوبەشــیان
هەبێــت و بــەردەوام بــە یەکــەوە نــان
بخــۆن) دووبــارە ژن ڕۆڵــی خــۆی وەک
ژنێــک دەبینێــت .ئــەم دۆخــە لەگــەڵ
هاوســەرگیری جیــاوازە ،بــەاڵم ئێمــە بــە
پێچەوانــەوە ژیانێکــی زۆر نەرمــان هەیە،
کــە هەندێــک جــار بــوار بــە ئێمــە دەدات
لــە ژێــر ســەقفێکدا بژیــن ،بــێ ئــەوەی بــە
تــەواوی بــە یەکــەوە بیــن.
بــۆ منوونــە ئــەو کاتــەی ئێمــە زۆر
گەنــج بوویــن لــە هۆتێــل دەژیایــن ،لــە
خواردنگــە نامنــان دەخــوارد ،هەندێــک
جــار بــە یەکــەوە ،هەندێــک جــار لەگــەڵ

ســەرەتا دوو وتــەی تــۆ (ســیمۆن)

هاوڕێکامنــان ،کاتەکانــی پشووشــان زیاتــر

نووســیوتە

بــە یەکــەوە بــە ســەر دەبــرد ،بــەاڵم نــەک

«گرنگتریــن بەرهەمــی تــۆ ،ژیانــی

بــەردەوام ،بــۆ منوونــە مــن پێمخــۆش

-

دەهێنمــەوە،

تــۆ

منــە» و «بەرجەســتەترین یادەوەریــی

پیاســە بکــەم ،ســارتەر پێــی خــۆش نەبــوو،

سیمۆن دیبۆڤوار :ئەو کاتەی ئێمە گەنج بووین ،سارتەر
میراتییەکی زۆر کەمی لە داپیرەیەوە بۆ مابوەوە و من
هەرگیز ویژدانم ناڕەحەت نەدەبوو کە لێی خەرج بکەم
و هەر دووکمان سەفەر بکەین .ئێمە هەرگیز یاسایەکی
تایبەتی و توندمان لەو بارەیەوە نەبوو
باشــە کەواتــە خــۆم بــە تەنیایــی دەچــووم
و ئــەو لــەو کاتــەدا لەگــەڵ هاوڕێکانــی
بــوو .ئــەو جــۆرە ئازادییــەی کــە ئێمــە
لــە ژیامنانــدا بــۆ خۆمــان پارســتبوومان
هۆکارێکــی زۆر کاریگــەر بــوو بــۆ ئــەوەی
الیەنــی ئیفلیجــی ژیانــی هاوســەری لــە
نێــوان ئێمــەدا ڕوونــەدات.
پێموابێــت ئەمــە خــۆی هۆکارێکــی زۆر
گرنگــری ئــەو واقیعییەتــە بــوو ،کــە ئێمــە
بــە یەکــەوە هاســەرگیریامن نەکــرد.
 بەپێــی نووســینەکانی تــۆ ،لە کتێبییادەوەرییەکانمــان لــە خۆم دەپرســم،
ئایــا تــۆ دەتویســت تاکهاوســەری ڕەت
بکەیتــەوە ،یــان زیاتــر مەیلــی ئــەوەت
هەبــوو بــە پەیوەندیــی نێــوان
خۆتــان مافــی بەرەوپێشــچوونی ڕەهــا
بدەیــت ،کــە هــەر کەســێکی ســێیەم
لــەم پەیوەندییــەدا ڕۆڵــی الوەکــی
هەبێــت؟

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بۆچــی ،بــەو
شــێوە یە یە !

ژان پــۆڵ ســارتەر :بۆچــی ،بــەاڵم جێــی
مشــتومڕە .ئەمــە هامــەن ئــەو شــتەیە کــە
مــن دووچــاری دژیەکــی بەرامبــەر ژنانــی
تــر دەکات ،چونکــە ئــەوان دەیانەوێــت
ڕۆڵــی ســەرەکییان هەبێــت.

 لەبــەر ئــەوە پەیوەندییەکەتــانقوورســایی لــە ســەر کەســانی تــر
دروســت دەکــرد؟

سیمۆن دیبۆڤوار :بەڵێ.
 -بڕیارتــان داوە (ئەگــەر بڕیــاری

ســیمۆن دیبۆڤــوار :واتاکــەی ئەوەیــە

وا دراوە) کــە نەبنــە خاوەنــی

کــە کەســە ســێیەمەکان لــە ژیانــی ســارتەر

منــداڵ؟ یــان ئــەوەی کــە لەوانەیــە

و ژیانــی منــدا لــە هەمــان ســەرەتاوە
دەیانزانــی لــەو بارەیــەوە پەیوەندییەکــی
وەهــا هەیــە ،کــە هەمــوو ئــەو کەســانەی
لەگــەڵ ئــەوان لــە پەیوەندیــدا بــن،
دەیانخاتــە ژێــر فشــارەوە .ئــەم بابەتــە بــۆ
ئــەوان زۆر ســەرنجڕاکێش نەبــوە.
پەیوەنــدی ئێمــە لــە ڕاســتیدا تــا ڕێژەیــەک
بــە ســەر ئــەو کەســی ســێیەمانەدا
دەســەپێرنا .لەبــەر ئــەوە دەتوانرێــت
ڕەخنــە لــەو پەیوەندییــە بگیرێــت ،چونکــە
ئــەو پەیوەندییــە هەندێــك جــار بــە
پێویســتی دادەنــا ،کــە مــرۆڤ بەرامبــەر
کەســانی تــر زۆر ورد و دروســت بێــت.

بــۆ هەردووکتــان کارێکــی تــەواو
بەڵگەنەویســت بێــت؟

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بــۆ مــن تــەواو
بەڵگەنەویســت بــوو .هەڵبەتــە نــەک
بــە هــۆی ئــەوەی مــن منداڵــم خــۆش
نەوێــت ...کاتێــک هێشــتا گەنــج بــووم
و بڕیــارم دابــوو لەگــەڵ کــوڕە مامەکــەم
(ژاک) ژیانێکــی ئاســایی هاوبــەش دەســت
پــێ بکــەم ،رسوشــتییە کــە بیــرم لــە
منداڵیــش کردبــوەوە .بــەاڵم پەیوەندیــی
مــن لەگــەڵ ســارتەر بــە شــێوەیەک بــوو،
لــە ســەر بنەمــای ڕۆشــنبیرانە بــوو ،نــەک
ڕێککەوتــن ،خێزانــی یــان شــتێکی تــر ،مــن
هەرگیــز ئــارەزووی منداڵێکــم نەکــردوە.
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مــن پێمخــۆش نەبــوو لەبەرگیراوەیەکــی

دووکتــان پێنــج ســاڵ دوای مانگــی

( ،)1968پــاش ئــەو هەمــوو ســاڵە

ســارتەرم هەبێــت ،خــودی ئــەو بــۆ مــن

ئایــاری ( )1968چوونــە نــاو بزاڤــی

خوومــان پێــوە گرتبــوو ،بــە وتنــی (تــۆ) بــە

بــەس بــوو! هەروەهــا پێشــم خــۆش نەبوو
لەبەرگیراوەیەکــەی خۆشــم هەبێــت ،مــن
بــۆ خــۆم بــەس بــووم .نازانــم ئایــا وەاڵمــی

شۆڕشــگێڕییەوە و وەک ئــەوەی لــەو
بزاڤــەدا بــاوە ،تێیــدا هەمــوان بــە
(تــۆ) یەکتــر بانــگ دەکــەن .بۆچــی
ئێــوە بــە (بەڕێــز) بانگــی یەکتــر

پرســیارەکەی تــۆم دایــەوە ،یــان نەخێــر؟

دەکــەن و گرنگیــی ئــەو کارە بــۆ

ژان پــۆڵ ســارتەر :کاتێــک گەنــج بــووم،

ئێــوە چییــە ژان پــۆڵ ســارتەر؟

بــە هیــچ شــێوەیەک بیــرم لــەوە نەکــردەوە

ژان پــۆڵ ســارتەر :باشــە ،ئــەوە مــن

ببمــە خاوەنــی منــداڵ.

نەبــووم ئــەم کارەم دەســت پــێ کــرد،
ئــەوە ســیمۆن دیبۆڤــوار بــوو ،کــە بــە

 زیاتــر دەوترێــت ،کــە مــرۆڤ دواتــرکــە زۆر درەنــگ بــووە ،لەوجــۆرە
بڕیارانــە

پەشــیمان

دەبێتــەوە.

هەڵبەتــە ئەمــە زیاتــر لــە بــارەی
ژنانــەوە دەگوترێــت .ئایــا لــە ژیانــی

(بەڕێــز) بانگــم دەکات ،منیــش هیــچ
ڕەخنەیەکــم نەگرتــوە و ئەمــڕۆ تــەواو
خــووم پێــوە گرتــوە .مــن ئێســتا هەرگیــز
ناتوانــم پێــی بڵێــم (تــۆ) ،لــە کۆتاییــدا ئــەو

تــۆدا ئــەو ســاتانە هەبــوە ســیمۆن؟

ســەرکەوتوە.

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بــە هیچ شــێوەیەک!

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بەڵــێ بــۆ مــن

هەرگیــز داخــم نەخــواردوە بــۆ ئــەوەی

بــەردەوام کێشــە بــوە کــە کەســانی تــر بــە

منداڵــم نەبــوە ،چونکــە مــن نــەک تەنیــا

(تــۆ) بانــگ بکــەم ،نازانــم بۆچــی .لەگــەڵ

لەگــەڵ ســارتەر لــە پەیوەندیــدام ،بەڵکــو

ئەوەشــدا بــە دایــک و باوکــم دەڵێــم (تــۆ)

لەگــەڵ هاوڕێیانــی تریــش چانســی زیاتــرم

و ئەمــە خــۆی دەیتوانــی بــە کەســانی

هەبــوە.

تریشــی بڵێــم .باشــرین هاوڕێــم (زازا) بــە

بــە پێچەوانــەوە کاتێــک پەیوەنــدی ژنانــی

هەمــوو هاوڕێکانــی دەوت (تــۆ) ،بــەاڵم

تــر کــە دەیانناســم لەگــەڵ منداڵەکانیــان

بــە منــی دەوت (بەڕێــز) ،چونکــە مــن پێــم

و زیاتــر لــە هەمــوان لەگــەڵ کچەکانیــان

دەوت (بەڕێــز).

دەبینــم ،بــۆم دەر دەکەوێــت کــە بــە

ئەمــڕۆ بــە باشــرین هاوڕێــم (ســیلوی)

ڕاســتی شــتێکی پیســە و مــن کــە توانیومــە

دەڵێــم (بەڕێــز) .مــن بــە نزیکەیــی بــە

لــەوە ڕابکــەم ،خۆشــحاڵم.

هەمــوان دەڵێــم (بەڕێــز) ،بێجگــە لــە
یــەک یــان دوو کــەس کــە وتنــی (تۆ)یــان

 مــن ســەرم ســووڕماوە لــەوەیهەردووکتــان بــە (بەڕێــز) بانگــی
یەکتــر
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دەکــەن.
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ئێــوە

هــەر

بــە ســەرمدا ســەپاندوە.
مــن بــە ســارتەر دەڵێــم (بەڕێــز) .هەڵبەتــە
بەڵگــە نەویســتە کــە ئێمــە دوای ســاڵی

یەکــر نەماندەتوانــی ڕۆڵــی شۆڕشــگێڕێک
بگێڕیــن...
 سیاســەتی ژیانــی ئێــوە چۆنــە؟بــۆ نموونــە ئایــا ئێــوە بــەردەوام
ڕاســتییەکان بــە یەکتــر دەڵێــن؟

ژان پــۆڵ ســارتەر :هەســت دەکــەم کــە
مــن بــەردەوام ڕاســتیم وتــوە ،بــەاڵم ئــەو
کارەم خۆویســتانە کــردوە ،پێویســت نەبوە
لــەو بارەیــەوە پرســیارم لــێ بکرێــت.
هەڵبەتــە مــرۆڤ بــە خێرایــی نایڵێــت،
لەوانەیــە هەشــت یــان چــواردە ڕۆژ دواتــر
بیڵێــت ،بــەاڵم لــە کۆتاییــدا مــرۆڤ هەموو
شــتێک دەڵێــت ،بــە الیەنــی کەمــەوە مــن
دەیڵێــم! هەروەهــا تــۆ...
ســیمۆن دیبۆڤــوار :منیــش بــە هەمــان
شــێوە .بــەاڵم پێموایــە لــەم بابەتــەدا
ناتوانرێــت بنەمایــەک دروســت بکرێــت.
بــۆ ئێمــە لــە کــرداردا ئــەم بابەتــە ڕوون
بــوو ،ئێمــە ڕۆشــنبیرین و بــە وردی
دەزانیــن (وەک ســارتەر وتــی) جیاوازیــی
نییــە ئەگــەر مــرۆڤ ڕاســتییەکە ئەمــڕۆ
یــان هەشــت ڕۆژ درەنگــر بڵێــت ،یــان لــە
دەربڕینیــدا پێشــڕەو بێــت و لــەو جــۆرە...
بــەاڵم ناکرێــت ئامۆژگاریــی هەمــوو
هاوســەرەکان بکرێــت ،کــە هەمیشــە بــە
تووڕەییــەوە ڕاســتییەکان بــە یەکــر بڵێــن.
هەندێــک جــار جۆرێــک بەکارهێنانــی
ڕاســتی هەیــە ،کــە لــە شــێوەی چەکێکــی

تونــددا دەبێــت ،زیاتــر پیــاوان ســوودی

ســیمۆن دیبۆڤــوار :ئەو کاتــەی ئێمە

لێوەردەگــرن .ئــەوان نــەک تەنیــا

گەنــج بوویــن ،ســارتەر میراتییەکــی زۆر

هاوســەرەکانیان فریــو دەدەن ،بەڵکــوو لــە

کەمــی لــە داپیرەیــەوە بــۆ مابــوەوە

وتنــی ئــەو بابەتــە چێــژ وەردەگــرن ،زیاتــر

و مــن هەرگیــز ویژدانــم ناڕەحــەت

لــەوە بــۆ ئــەوەی کــە لــە خۆیــان بــە هــۆی

نەدەبــوو کــە لێــی خــەرج بکــەم

پەیوەندیــی ڕوونیــان لەگــەڵ کەســانی تــر

تایبــەت بــەو کەســانە نییــە ،کــە

و هــەر دووکــان ســەفەر بکەیــن.

ئیمتیازاتــی مادیــان هەیــە؟

ڕازیــی بــن .بــە نیــازم نییــم بــۆ وشــەی

ئێمــە هەرگیــز یاســایەکی تایبەتــی

(ڕاســتی) بەهایەکــی تایبەتــی داتاشــم،

ســیمۆن دیبۆڤــوار :هەڵبەتــە ئێمــە زۆر

و توندمــان لــەو بارەیــەوە نەبــوو.

ئەگــەر مــرۆڤ بتوانێــت هەمــوو شــتێک

دەوڵەمەنــد نەبوویــن و هــەر یەکێــک

هەندێــک کات دەهاتــە پێشــەوە کــە

بــە خــۆی بڵێــت ،خۆشــبەختییە ،بــەاڵم

لــە ئێمــە مووچــەی مامۆســتایی وەر

ناچــار دەبــووم ڕاســتەوخۆ بــە پــارەی

ئــەم بابەتــە بــە تەنیــا بەهایەکــی نییــە.

دەگــرت و دەیتوانــی خەرجیــی مانــەوە

ســارتەر بژیــم و ئــەو کاتــە دوو یــان

لــە هۆتێــل دابیــن بــکات .بــەاڵم ئەگــەر

ســێ ســاڵ دوای شــەڕ بــوو ،چونکــە

داهاتــی کەســێک بــاش نەبێــت ،زۆر

دەمویســت بنووســم ،پێمــوا بێــت

دژوارە بتوانێــت ئــەو خەرجییــە قەرەبــوو

کتێبــی (ڕەگــەزی دوەم) بــوو .ئەگــەر

بکاتــەوە .بیــری جیــا لــە یەکــر ژیــان

مــن ئــەو کاتــە پیشەیەکیشــم بــۆ خــۆم

لــەوەوە ســەرچاوەی گــرت کــە ئێمــە

بدۆزیایەتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی وازم لــە

هــەر دووکــان نەماندەویســت خۆمــان

وانەگوتنــەوە هێنابــوو نــەم دەتوانــی

گرفتــاری خانوویــەک بکەیــن ،ئێمــە لــە

ئەنجامــی بــدەم و لــەو کاتــەدا ســارتەر

هۆتێــل دەژیایــن.

پــارەی زۆر بــوو .ئــەو بابەتــە منــی

مــن بــە هیــچ شــێوەیەک نەمدەتوانــی

بێــزار نەدەکــرد.

وێنــای خاوەندارێتــی ئاپارمتانێــک بکــەم.

ئــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــردوو دۆخــی

لــەو کاتــەدا ئێمــە نــەک تەنیــا پێامنخــۆش

ئابــووری خ ـراپ بــوو ،ئــەم جــارە مــن

نەبــوو بــە یەکــەوە بژیــن ،بەڵکــو لــە

فریــای کەوتــم .ئــەوە هیــچ بابەتێــک

بنەڕەتــدا نەماندەویســت لــە شــوێنێک

نەبــوە بــۆ ئێمــە .پــارەی یەکێــک هیــی

نیشــتەجێ بیــن.

 دەمەوێــت پرســیارێکت لــێ بکــەم کەڕووکەشــە ،بــەاڵم پێــم وایــە گرنگــە و
ئەویــش لــە بــارەی الیەنــی پراکتیکــی
ژیانــی ئێوەیــە .زیاتــر لــە نێــوان
هاوســەرەکاندا بابەتــی پــارە ڕۆڵێکــی
زۆر دەگێڕێــت .بابەتــە مادییــەکان
ڕۆڵێکــی زۆریــان هەیــە .ئایــا پــارە لــە
نێــوان ئێــوەدا هیــچ ڕۆڵێکــی هەبــوە؟

ژان پــۆڵ ســارتەر :لــە نێــوان ئێمــەدا،
نەخێــر .مەبەســتەکە ئەوەیــە بــۆ هــەر
یەکێــک لــە ئێمــە پــارە گرنگیــی زۆری
هەبــووە ،بــۆ هــەر دووکــان ،زیاتــر بــۆ
هــەر دووکــان بــە یەکــەوە ،چونکــە
دەبێــت مــرۆڤ بژیــت .بــەاڵم هەرگیــز
بــۆ ئێمــە بابەتێــک نەبــوە و هیــچ کاتێــک
کاریگەریــی لــە ســەر پەیوەندیــی ئێمــە
نەبــوە .ئێمــە پارەمــان هەبــوو ،یــان هــەر
یەکێــک لــە ئێمــە کــە پــارەی هەبــوو،
دابەشــی دەکــرد .یــان پارەمــان دابــەش
دەکــرد ،یــان لــە یــەک جیــا بوویــن.

 پێــم خۆشــە جارێکــی تــر بــە کورتیئامــاژە بــە بابەتــی نیشــتەجێبوون بە
یەکــەوە بکــەم .ئێــوە بڕیارتــان داوە
بــە یەکــەوە لــە شــوێنێکی هاوبــەش
نەژیــن ،ئایــا ئــەم جــۆرە ژیانــە تەنیــا

ئــەوی تریشــە ،ئەگــەر حســابی ئێمــە
لــە یەکرتیــش جیــا بێــت و پێویســتیش
بــە دانــەوەی نەبێــت ،مــن هــەر
چییــەک مبەوێــت بــە پارەکــەم دەیکــەم
و ئەویــش بــە هەمــان شــێوە ،بــەاڵم بــە
واتایــەک هــەر دوو پارەکــە یەکێکــە.

 بــەاڵم ســەردەمێک ئێــوە لــەهۆتێلێــک بــە یەکــەوە دەژیــان؟

سیمۆن دیبۆڤوار :بەڵێ.
ژان پۆڵ سارتەر :بەڵێ.
ســیمۆن دیبۆڤــوار :بەڵــی زۆر و بــە
نزیکەیــی لــە هەمــان هۆتێــل ،هەندێــک
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جــار لــە قاتــی جیــاواز و هەندێــک جــار

ژان پــۆڵ ســارتەر :هــەر جۆرێــک

شــتێک گرنگیــی بــە فەلســەفە داوە و مــن

لــە ڕاڕەوی هەمــان هۆتێــل ،بــەاڵم لەگــەڵ

تــۆ پێــت خۆشــە .لــە بــارەی هەندێــک

بیــری فەلســەفی ئــەوم پەســەند کــردوە.

ئەوەشــدا ســەربەخۆیی تەواومــان هەبــوو.

پرســیارەوە ،بــۆ منوونــە نــەک تەنیــا لــە

ئــەم کاریگەرییانــە الی ئــەوەوە هاتــوون.

بــارەی پرســیارە ئەدەبییەکانــەوە ،بەڵکــوو

شــتەکانی تــر تایبــەت بــە خۆمــن .بــۆ

لــە بــارەی بابەتەکانــی ژیانیشــەوە

منوونــە شــێوازی تایبەتــی ئــەم جــۆرە ژیانــە

بــەردەوام ئــەو بڕیــارەی بــە یەکــەوە

و شــێوازی ســەفەر کردمنــان ،لــەم بارانــەدا

دەیدەیــن ،مەرجــی ســەرەکییە و هــەر

پێداگــری مــن کاریگــەری هەبــووە .بــۆ

یەکێــک کاریگەریــی لــە ســەر ئــەوی تــر

منوونــە کاتێــک ئێمــە پارەمــان نەبــوو،

دروســت دەکات.

ســەفەر بــۆ ئێمــە کێشــەی دروســت دەکرد،

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بەڵــێ ڕاســتە.

لــەو هەلومەرجــەدا ســارتەر ســەفەری

بڕیــارەکان بــە هاوبەشــی دەدرێــن و

دەکــرد ،بــەاڵم ئــەو لەخۆبــردوو بــوو.

 کاتێــک کەســێک ئــەو پەیوەندییــەنزیکــەی لەگــەڵ کەســێک هەبێــت،
کاریگەریــی لــە ســەر یەکتــر دروســت
دەکــەن .ئایــا دەتوانیــت ژان پــۆڵ
ســارتەر یــان تــۆ (ســیمۆن) پێــم
بڵێــن لــە کام بوارانــەدا کاریگەریتان
لــە ســەر یەکتــر هەبــوە؟

ژان پــۆڵ ســارتەر :مــن دەڵێــم ئێمــە
بــە تــەواوی کاریگەریــان لــە ســەر یەکــر
دروســت کــردوە.
ســیمۆن دیبۆڤــوار :بــە پێچەوانــەوە،
پێموابێــت ناکرێــت نــاوی برنێــت کاریگەری،
بەڵکــو دەبێــت پێــی بگوترێــت «لێــڕژان».
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بیرکردنــەوەکان بــە نزیکەیــی بــە یەکــەوە
گەشــە دەکــەن و بەرفــراوان دەبــن .بــەم
شــێوەیە ئــەوە دێتــە پێشــەوە کــە ســارتەر
کاریگەریــی لــە ســەر مــن دروســت
دەکات .بــۆ منوونــە ئــەو بــەر لــە هــەر

 لــەو بارانــەدا کاردانــەوەت چــۆنبــوو؟ ڕووبــەڕووی دەبوویتــەوە؟

ژان پــۆڵ ســارتەر :نەخێــر ،مــن کارێکــم
دەکــرد ،کــە دەبــوو بیکــەم.

ســیمۆن دیبۆڤــوار :ئــەو شــێوازێکی
تــەواو تایبەتــی بــۆ بەرگــری لــە خــۆی
هەبــوو .ئــەو شووشــە بچــووک و
حەپەکانــی لەگــەڵ خــۆی دەبــرد ،یــان
نەدەتوانــرا بەرامبــەری ئــارام بگریــت...
بــەاڵم بــە گشــتی کارێکــی دەکــرد ،کــە
دەبــوو بیــکات .شــتێکی تریــش هەبــوو
کــە نەدەبــوو لەگــەڵ کاریگــەری بــە
هەڵــە لێکبدرێتــەوە ،مەبەســتم ئەوەیــە
کــە ئێمــە هــەر شــتێکامن دەنووســی
پیشــانی یەکرتمــان دەدا .هەرچییەکــم
نووســیوە ســارتەر ڕەخنــەی لــێ گرتــووە
و بــە نزیکەیــی هەرچییەکیــش ئــەو
نووســیویەتی بــە چــاوی ڕەخنــەوە لێــم
ڕوانیــوە .هەندێــک کات بیروڕامــان
جیــاواز بــووە .لــە بــارەی هەندێــک لــە
کتێبەکانــەوە پێــی وتــووم :پێموابێــت لــەم
بارەیــەوە ســەرکەوتوو نابیــت .وا باشــرە
وەالوەی بنێیــت ...بــەاڵم مــن درێــژەم
پێــداوە .هەندێــک جــار پێــم دەوت،
پێموایــە تــۆ ڕوو لــە ئەدەبیــات بکەیــت
باشــرە نــەک فەلســەفە ،ئەمــە ئــەو کاتــە
بــوو کــە مــن زۆر گەنــج بــووم ،بــەاڵم
ئــەو درێــژەی بــە کارەکــەی خــۆی دا.
ســوپاس بــۆ خــوا! لەگــەڵ بوونــی ئــەو
یەکگرتووییــە ،هــەر یەکێــک لــە ئێمــە
ســەربەخۆیە.
 ئایــا ئەمــرۆ دوای ئــەو ئەزموونــەدوور و درێــژە پێتانوایــە توانیوتانــە
تــا ڕێژەیــەک ،ناڵێــم بــە تــەواوی،

خۆتــان لــە دەســتی پەیوەندیــی

کــە ئــەوی لــە تێک ـڕای کارەکانــی ماڵــەوە

ئاســایی نێــوان خەڵــک و ژن و

دوور دەخســتەوە .پێــم وابێــت ئــەو تەنیــا

گێڕانــی ڕۆڵــی گونجــاو لەگــەڵ ئــەو
قووتــار بکــەن؟

ســیمۆن دیبۆڤــوار :پێــم وایــە بەم شــێوە
ژیانــەی کــە هەڵامنبــژاردووە ،زۆر جــار

دەزانێــت ،هێلکــەوڕۆن دروســتبکات.
ژان پۆڵ سارتەر :بەڵێ ،لەو جۆرە.
 -ئــەو ژنانــەی بــە الیەنــی کەمــەوە

پێویســت نــاکات ڕۆڵــی ئافــرەت ببینــم.

پێیــان خۆشــە ڕزگار بووبن لــە کتێبی

بیــرم دێــت تەنیــا جارێــک ئــەم ڕۆڵــەم

یادەوەرییەکانــی تــۆدا کۆمەڵێــک

بینــی ،کاتــی جەنگ بــوو و دەبوو کەســێک
بــە دوای کەلوپــەل و بلیتــی ســەفەرکردن و
شــتی تــر بکەوێــت و کەســێکیش خــواردن

ڕســتەیان دۆزیوەتــەوە ،کــە بوەتــە
هــۆی بێزاربوونیــان ...بــۆ نموونــە کە
تــۆ لــە بــارەی پەیوەندیتــان لەگــەڵ
(ئولــگا) دەدوێیــت ،دەنووســێت «مــن

ئامــادە بــکات .هەڵبەتــە ئــەم کارە مــن

دڵگیــر ببــووم» یــان «تــووڕە ببــووم»،

دەمکــرد نــەک ســارتەر ،چونکــە ئــەو بــە

یــان شــتانێک لــەو جــۆرە «بــەاڵم

هــۆی پیاوبوونییــەوە لــەم بارەیــەوە هیــچ
کارێکــی پــێ نەدەکــرا .بــەالم زیاتــر مــن
لەگــەڵ زۆر لــە پیــاوان مامەڵــەم کــردوە،

ســارتەر ئــەوی زۆر خــۆش دەویســت
و لەبــەر ئــەوە هەوڵــم دا بابەتــەکان
لــە دیــدی ئــەوەوە ببینــم ،چونکــە
بــۆ مــن ســازش لەگــەڵ ســارتەر لــە

بــە تایبەتــی یەکێــک لــە هــاوڕێ زۆر

هــەر هەلومەرجێکــدا بێــت ،زۆر گرنــگ

باشــەکانم ،لــەم بــارەدا ئــەو کارەکانــی

بــوو».

ئەنجــام دەدا ،چونکــە بــە شــێوەیەکی

یادەوەرییەکــی تریــش لــە بــارەی

تــر پــەروەردە کرابــوو .کــەم تــا زۆرێــک
پێشــڕەو بــوو ،زۆربــەی کارە داراییــەکان
ئــەو ئەنجامــی دەدا .خــۆی ماڵداریــی

تــۆ (ســارتەر) کاتێــک لــە شــەڕ
دەگەڕایتــەوە و وتــت ســیمۆن ئێســتا
کاتــی سیاســەتکردنە و تــۆ نووســیت
«کەواتــە ئێمــە دەســتمان بــە یــاری

دەکــرد و زیاتــر لەگــەڵ ئــەو لۆبیــام پــاک

سیاســەت کــردوە».

دەکــردەوە و دەچــووم بــۆ شــت کڕیــن و

ســیمۆن دیبۆڤــوار :پێــم وانییــە

لــەم کارانــە.

شــتێکی وام وتبێــت ،چونکــە مــن ژنێکــم.

پێــم وا نییــە ئــەم دۆخــە پەیوەندیــی بــە

زۆرێــک لــە هاوڕێکانــم کــە زۆر نیگــەران

پەیوەندیــی نێــوان مــن و ســارتەرەوە

و پەشــۆکاو بــوون و نەیاندەزانــی

هەبێــت (چوونکــە ئــەو بــەو شــێوەیە

دەبێــت چــی بکــەن ،دروســت هەمــان

بــوو) ،بەڵکــو بــە هــۆی بێتوانایــی

ئــەو کاردانەوەیەیــان هەبــوو ،کــە مــن

ســارتەرەوە بــوو .بــەاڵم ئــەم بابەتــە بــە

هەمبــوو ،ڕێگەیــان دا قایلیــان بکــەن .ئەمە

هــۆی پــەروەردەی پیاوانــەی ئــەوەوە بــوو،

دروســت یەکێــک لــە ئیمتیازەکانــی ئــەوە،
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ئــەو هەمیشــە چــاوی لــە تواناکانــە ،کــە

ژنــان چییــە؟

کــە ژنــان (منیــش لەگــەڵ ئــەوان) بــە

هەندێــک جــار مەحــاڵ دەبــن ،بــەاڵم ئــەو

ژان پــۆل ســارتەر :مەبەســتتان لــە

ئەزموونــی ژنــان نــاوی دەبەیــن ،پشــت

هەمیشــە کۆمەڵێــک توانــا کۆدەکاتــەوە.

(ســەربەخۆ) چییــە؟

ڕاســت ناکەیتــەوە .کۆمەڵێــک بابــەت

بێجگــە لــەوە نــەک تەنیــا مــن ،بەڵکــوو بــە
نزیکەیــی ســەرجەم هــاوڕێ گەنجەکامنــان،
یــان هــاوڕێ هاتەمەنەکامنــان شــوێن ئــەو
دەکەوتــن.
توانــای دەســەاڵت و بااڵتربوونــی ئــەو
وەک کەســێک بــوو ،کــە لــە بەندینخانــە
بەندک ـراو بێــت .لەبــەر ئــەوە پەیوەندیــی
ئــەو زۆر پەیوەندییەکــی نێــوان ژن
و پیــاو نەبــوو .لــە بــارەی دێــڕی
یەکەمــەوە مــن بــەردەوام لــە ســەرجەم
بابەتەکانــدا بــە نیــاز بــووم لەگــەڵ ســارتەر
لێکتێگەیشــتنامن هەبێــت ،بەڵــێ ،لــە
گرنگرتیــن بابەتەکانــدا ئەمــە بــەردەوام بــۆ
مــن پێویســت بــوو .نازانــم ئایــا بــۆ تــۆ...
ژان پــۆڵ ســارتەر :بــۆ منیــش بــە
دڵنیاییــەوە بــە هەمــان شــێوە.
ســیمۆن دیبۆڤــوار :پێــم وانەبــوو کــە
تــۆ زۆر لــە ئێمــە دوور کەوتبیتــەوە.
 -ئایا تۆش هەمان دێڕت دەوت؟

ژان پۆڵ سارتەر :بەڵێ بە دڵنیاییەوە.

هــەب کــە تــۆ ناتوانیــت درکیــان بکەیــت.
-

خەباتــی

ڕێکخســتن،

یــان

گرووپەکانــی ژنــان بــێ بوونــی
پیــا و ا ن ؟

ژان پــۆڵ ســارتەر :ئــەوەی پەیوەنــدی
بــە نێــوان ژن و پیــاوەوە هەیــە لەگــەڵ
بۆچوونــی ســیمۆن دیبۆڤــوار تــەواو
هــاوڕام .بــەاڵم ئــەوەی پەیوەنــدی بــە
ڕێکخســتنی بــێ بوونــی پیاوانــەوە هەیــە،
زۆربــەی کات لــە خۆمــم پرســیوە ،کــە ئایــا
ئــەو شــتە پێویســتە؟ لــەم ســاتەدا ناتوانــم
لــە بارەیــەوە بڕیــار بــدەم ،چونکــە دەبینــم
ئــەو خەباتــە بــۆ ژنــان پێویســتە ،بەڵــا لــە
خــۆم دەپرســم ئایــا ئــەو شــێوازی خەباتــە
پێویســتە؟ ئایــا فۆڕمێکــی تــر لــە خەبــات
کــە پایاوانیــش تێیــدا بەشــدار بــن ،بوونــی

خەباتــی ســەربەخۆی ئازادیخــوازی
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(ئالیــس) لــەم دواییــەدا لــەم بارەیــەوە ئیرت
بە هــۆی نیگەرانییــە زۆرەکانــەوە ناتوانێت
لــە شــەقامەکانی ڕۆم بگەڕێــن ،وتویەتــی
لــە ئەزموونەکانــی تــۆدا وەک پیاوێکــدا
نییــە .هەروەهــا کاتێــک مــن ئــەم بابەتــەم
بــۆت بــاس کــرد ،وتــت «ئــەو وتانــەی کــە
تــۆ بــۆت بــاس کــردم زۆر پەیوەنــدی بــە
منــەوە نییــە ،چونکــە لــە بەرامبــەر ژنانــدا
هەرگیــز لــە دۆخــی هێرشــدا نەبــووم».
 -بــەاڵم وەاڵمەکــەی تــۆ زۆر

ســیمۆن دیبۆڤــوار :بــەاڵم پیــاوان هیــچ
کاتێــک وەک ژنــان بیــر ناکەنــەوە.
ژان پــۆڵ ســارتەر :تــۆ بــەردەوام ئــەوەت
بــە مــن ووتــووە.
سیمۆن دیبۆڤوار :بەڵێ ،بە وردی.

تــۆ کــەم تــا زۆر پەیوەندیــت لەگــەڵ

بپرســم :بۆچوونتــان لــە بــارەی

لێیــان تێبگەیــت .بــۆ منوونــە ئــەوەی

«بوونــی چینایەتــی زۆر خــراپ نییــە،

ئــەوەدا بنێیــت ،کــە لــەم بــارەدا هیــچ

دەمەوێــت ال ژان پــۆڵ ســارتەر

بابــەت هــەن کــە بــە ســادەیی ناتوانیــت

دواکەوتانەیــە .ئایــا مومکینــە بڵێیت

 -لە دوو ســاڵ لەمەوبەرەوە ســیمۆن

لــە بارەیــەوە دەدوێیــن .لیــرەدا

ڕەخنــە لــە تــۆ دەگریــن ،چونکــە کۆمەڵێک

نییــە؟

ژان پــۆڵ ســارتەر :تــۆ دەبێــت دان بــە

بزووتنــەوەی ژنانــدا هەبــووە .دواتــر

(ســیلوی) و مــن زۆر جــار لەبــەر ئــەوە

متامنەیەکــت بــە مــن نییــە.
ســیمۆن دیبۆڤــوار :تــۆ کــە لــە ڕووی
تیــۆری و ئایدۆلۆژییــەوە بــە تــەواوی
پێشــڕەوی ڕزگاری ژنانیــت ،بــەاڵم ئــەوەی

چونکــە مــن (ژان پــۆڵ ســارتەر)
هەرگیــز ســتەمم لــە کرێکارێــک
نەکــردووە؟» تــۆ هەرگیــز ئازایەتــی
ئــەو بۆچوونــەت نییــە.

ژان پــۆڵ ســارتەر :بــەاڵم منوونەکــەی تــۆ
لەگــەڵ بابەتــە یەکناگرێتەوە.
ســیمۆن دیبۆڤــوار :لەگــەڵ ئەوەشــدا
بابەتەکــە زۆر دوور نییــە .بــۆ باشــرین
پیاویــش گرفتــە ،بــە تایبەتــی لــە ڕەگــەزی
ســارتەر ،چونکــە کەســانی گەنجرتیــش
دەناســم ،ئــەو  35ســااڵنەی کــە بەرامبــەر

هێرشــەکان بــە شــێوەیەکی هەســتیار

ژان پــۆڵ ســارتەر :ســەرەتا دەبێــت

کاردانــەوە پیشــان دەدەن ،کــە بەرامبــەر

بڵێــم کــە ســیمۆن لــەو بارەیــەوە کــە مــن

ژنانــی هاوتەمەنیــان ســتەم بکرێــت.

لــە بنەڕەتــەوە لــەو ئەزموونــە بێبەشــم

بــەالم پێــم وابێــت بابەتێکــی تریــش

کــە بزانــم واتــای بەکەمدانانــی ژن چییــە،

هەیــە :ئــەو کاتــەی گەنــج بــووم ،هەرگیــز

چونکــە مــن پیــاوم ،زێدەڕۆیــی دەکات.

لــەو جــۆرە هێرشــانەم نەکراوەتــە

نییــە ،ســەرم ســووڕ دەمێنێــت.

بــەاڵم هەر جارێــک کە ژنانــی دەوروبەرم

ئەمــە تەنیــا قۆناغێکــی ڕاگــوزەرە

ســەر ،لــە ڕووکاردا پیــاوان تــا ڕێژەیــەک

بــۆم بــاس دەکــەن ،کــە ڕۆژانــە بوونــە

لــە قۆناغێکــەوە بــۆ قۆناغێکــی تــر،

گۆڕانیــان بــە ســەردا هاتــوە .پێموابێــت

قوربانیــی ئــەو شــوێنکەوتنانە ،لــە چــەک

بابەتــی (ڕەهایــی) ژنــان بوەتــە هــۆی

دادەماڵرێــم .لــەم بارەیــەوە ئەزموونێکــم

ئــەوەی کــە پیــاوان زیاتــر لــە ڕابــردوو

بەدەســتهێناوە کــە لەوانەیــە بــە وردی

بارێکــی دووژمنکارانەیــان بەرامبــەر

ئەزموونــی تــۆم هەبێــت.

ژنــان هەبێــت و بــەراورد بــە زەمەنــی

بــەاڵم مــن ئەزموونــی مرۆڤێکــم هەیــە،

ئێمــە ،دەســتدرێژکارتر ،قســە ناخۆشــر و

کــە مرۆڤەکانــی تــری خــۆش دەوێــت و

نەفرەتــی زیاتــر بــوون.

پێــی وایــە کــە بــە شــێوەیەکی ناشایســتە

 ژان پــۆڵ ســارتەر تــۆ وتوتــە کــەلــە بــارەی بابەتەکانــی ژنانــەوە لــە
ڕووی تیۆرییــەوە لەگــەڵ ســیمۆن
دیبۆڤــوار هاوڕایــت .لەبــەر ئــەوە
تــۆ پەســەندی دەکەیــت ،کــە جۆرێــک
چەوســاندنەوەی تایبەتــی بوونــی
هەیــە ،کــە لــە الیــەن سیســتمی
کۆمەاڵیەتــی و پیاوانــەوە بەرامبــەر
بــە ژنــان دەکرێــت .هەروەهــا ئەگــەر
هەڵــە نەبــم تیــۆری سیاســی و
کارەکانــی تــۆ مــاف بــە چەوســێنەران
دەدات ،مەبەســت ئەوەیــە کــە
تــۆ هەرگیــز ئــەو مافــە بــە خــۆت
نادەیــت بــۆ کرێکارێــک دیــاری
بکەیــت کــە چــۆن ڕەفتــار بــکات،
یــان چــۆن دەبێــت خــۆی ڕێکبخــات.
کەواتــە چــۆن مومکینــە بابەتــی
ژنــان تــا ئــەو ڕێژەیــە بــۆ تــۆ بەڵگــە
نەویســت نەبێــت.

بەرامبەریــان ڕەفتــار دەکرێــت .لــەو
بارەیــەوە بەســە ،لــە بنەڕەتــدا تــۆ چیــت
دەوێــت؟

بکــەن .لەبــەر ئــەوە جارێکــی تــر
دووبــارەی دەکەمــەوە لــەوەی کــە
تــۆ وێنــا و وەاڵمێکــی ڕوونــت بــۆ
ئــەو داواکاری و مافانــەی ژنــان بــۆ
دروســتکردنی گرووپێکــی سیاســی

نــەک ئامانجــی کۆتایــی.

ژان پــۆڵ ســارتەر :مــن پێــم وایــە
کــە ژنــان لــە پراکتیکــدا شــوێن پێیــان
هەڵدەگیرێــت و پیــاوان زۆتــری
زەحمــەت دەدەنــە بــەر خۆیــان بــۆ
ئــەوەی لەگــەڵ ئــەوان بــە هەمــان
ئــەو شــێوەیەی کــە ســیمۆن دیبۆڤــوار
وەســفی کــردوە ،وەک ڕەگەزێکــی تــر
ڕەفتــار دەکرێــت بەرامبەریــان .مــن
پشتڕاســتی دەکەمــەوە کــە ئــەو جــۆرە
گرووپانــە دەبێــت بوونیــان هەبێــت.

 -لــە پێنــج ســاڵ لەمــەو پێشــەوە

مــن تەنیــا وتومــە ئــەم گرووپانــە کــە

لــە ئەمریــکا و لــە واڵتانــی تــری

هەمیشــە بــە تەنیایــی لــە دەوری یەکــر

ڕۆژئــاوا کۆمەڵێــک ژن هــەن ،کــە
لــە بزووتنــەوە شۆڕشــگێڕییەکاندا
بەشــدارن و لــە ئەزموونەکانــی
ئەنجــام بــە دەســت دێنــن ،بــە
دەربڕینێکــی تــر ئــەو ژنانــە هــەن
کــە بــە بوونــی پیــاوان ،ئەگــەر
باشترینیشــیان بێــت (چونکــە ئــەو
جــۆرە پیاوانــە هــەن) ئازایەتــی
خۆیــان

لــە

دەســت

دەدەن:

ســتراکتۆری زۆر ناســک لە ســەروەری
هەیــە ،کــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی

کــۆ دەبنــەوە ،مافــی خــوازراو لــە بــارەی
تەنیایــی ژنــان ناهێننــە دیــی .دەبــوو
کۆمەڵێــک کۆبوونــەوە ئەنجــام بدرانایــە،
کــە تێیانــدا پیاوانیــش بیانتوانیایــە ئامــادە
بــن .ئەمــە بابەتێکــی تایبەتییــە ،کــە بــە
تــەواوی پەیوەندیــی نییــە بــەوەی کــە
وتــراوە.
مەبەســتم ئەوەیــە کــە ژنــان لــە
پراکتیکــدا (هــەر جۆرێــک تــۆ پێتخــۆش

ژنــان لــە ئامادەبوونــی پیاوانــدا

بێــت) چەوســێرناوە لــە جــۆری تایبەتیــن.

نەتوانــن خۆیــان لــە چنگیــان ڕزگار

ئــەم بابەتــە هیــچ پەیوەندییەکــی بــە
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کرێکارانــەوە نییــە و چەوســاندنەوەی

 -زۆرێــک لــە خەڵکــی تــۆ وەک

ئەوانیــش هاوشــێوەی کرێــکاران نییــە.

هــاوڕێ و یــاری ســارتەر دەناســن،

کرێــکار بــە شــێوەیەکی تایبەتــی
دەچەوســێرنێتەوە و ژن بــە شــێوازێکی
تــر ،ئەگــەر ئــەوان ژنــی کرێکاریــش

بــەاڵم هەرگیــز ســارتەر وەک یــار
و هاوڕێــی ســیمۆن نــاوی نەبــراوە.
ئایــا ئــەم پاکتــاوە کاریگەریــی لــە
ســەر پەیوەندیــی ئێــوە نەبــوە؟

نەبــن! نە شــێوازی ئــەو چەوســاندنەوەیە

ئایــا ئــەم بابەتــە ئــازاری نەداویــت،

لەگــەڵ جۆرەکــەی تــر هاوشــێوەیە و نــە

پێــت

ســنووری ئــەو.
بــەم شــێوەیە کــە مــن پێموایــە پەیوەندیی
نێــوان ژن و پیــاو ،یــان پیــاو و ژن لــە
کــرداردا پەیوەندییەکــی چەوســاندنەوەیە.
بــەاڵم مــن نازانــم بێجگــە لــەوەی
بابەتەکــە بــەو شــێوەیە ئاشــکرا بکــەم،
چــی کارێــک لــە دەســتم دێــت.
ســیمۆن دیبۆڤــوار :مــن ناچــارم
ئــەوەی بــۆ زیــاد بکــەم ،کــە ئــەو
پڕوپاگەنــدەی باشــی الی هاوڕێکانــی
لــە ( )Liberationکــردووە ،تاوەکــوو بــۆ
منوونــە ئــەوان قایــل بــکات بــۆ ئــەوەی
ئــەوان ژنــان لــە ڕۆژنامەکانیــان لــە ســەر
کار دابنێــن و بەرامبــەر بابەتەکانــی
ئــەوان دڵســۆزی دەربــڕن ،بــۆ منوونــە
ئــەو ڕۆژنامانــە لــە بــارەی لەباربردنــی
کۆرپەلــەوە بابەتــی زۆر باشــیان بــاو
کردوەتــەوە و ئــەو هەوڵــی داوە ئــەوان
لــە دەمارگیرییــان دوور بخاتــەوە .ئــەو
دژی دەمارگیریــی هــاوڕێ گەنجەکانــی
دەســتی بــە خەبــات کــرد ،چونکــە
بەشــی گــەورەی ئــەوان کــەم تــا زۆر
لەگــەڵ تــەواو ڕادیکاڵبوونیــان ،کەســانی
دەمارگیــرن.
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پەرێشــانی

نەکــردوون،

ناخــۆش نەبــووە؟

ســیمۆن دی بۆڤــوار :ئــەم بابەتــە بــە
هیــچ شــێوەیەک کاریگەریــی لــە ســەر
پەیوەندیــی مــن لەگــەڵ ســارتەر نەبــوە.
لــە ئــەوەدا ســارتەر تاوانبــار نییــە.
بێجگــە لــەوە ئەمــە ڕێگــەی لــە کاری
مــن نەگرتــوە ،چونکــە بــە هــۆی ئــەوەی
نووســیومە ،توانیومــە تــا ڕێژەیــەک

ژان پــۆڵ ســارتەر :پێــم وابــوو کــە
گاڵتەجاڕییــە .مــن هەرگیــز بەرامبــەر ئەو
جــۆرە بابەتانــە ناڕەزایەتیــم دەرنەبڕیــوە،
چونکــە ئــەوەی وت ـراوە پڕوپاگەندەیــەک
زیاتــر نەبــوە و لــە ڕاســتیدا وتارێکــی
جدییــان لــەو بارەیــەوە نەنووســیوە.
بــۆ مــن هیــچ جیــاوازی نەبــوو ،نــەک
لەبــەر ئــەوەی کــە پیــاوم و ئاگاییــم
بەرامبــەر پیاوەتیــی خــۆم هەیــە،
بەڵکــو لەبــەر ئــەوەی ،ئــەوەی دەوتــرا
پڕوپاگەنــدە بــوو ،هیــچ گرنگییەکــی
نەبــوو .ئــەو پڕوپاگەندەیــە هەرگیــز وەک
نیگەرانییــەک یــان هەڕەشــەیەک باڵــی
بــە ســەر پەیوەندیــی ئێمــەدا نەکێشــاوە.

ســەرنجی خەڵکــی بــۆ الی خۆم ڕابکێشــم
و پەیوەندیــی تایبەتــی لەگــەڵ ژنــان ،یــان
خوێنــەران دروســت بکــەم.
بەڵگــە نەویســتە هەندێــک جــار
کاتێــک لــە ڕەخنەیەکــدا دەمخوێنــدەوە
کــە ئەگــەر مــن لەگــەڵ ســارتەر
یەکرتمــان نەبینیایــە ،هەرگیــز یــەک
دێڕیشــم نەدەنووســی ،یــان ئــەوەی
کــە ئــەوە ســارتەر بــوە ،ڕێــڕەوی ژیانــی
ئەدەبیــی منــی دیــاری کــردوە ،یــان
وەک ژمارەیەکــی تــر وتویانــە ســارتەر
ســەرجەم کتێبەکانــی منــی نووســیوە،
هەڵبەتــە پێــم ناخــۆش دەبــوو.
 تــۆ ژان پــۆڵ ســارتەر لــە بەرامبــەرئــەو تۆمەتانــە کاردانــەوەت چــی بوە؟

ســەرچاوەی ئەســڵی بابەتەكــە:
مانگنامــەی (ســخن) ،دەورەی  ،23ژمــارە
 ،12ال  609تــا .622
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فایلێکی تایبەت

فرێدریك جیمسن

لــە داهاتــوودا ئــەم
بابەتانــە و چەندیــن
بابەتــی دیکــە لــە
چوارچێــوەی کتێبێکــی
تایبەتــدا دەربــارەی ئــەم
بیرمەنــدە چــاپ دەکرێــن

ئامادەکردن و وەرگێڕانی:
کارزان کاوسێن

بەرهەمەکانی فرێدریک جیمسن
بەشێک لە کتێبەکانی جیمسن

 .1سارتەر؛ ڕیشەکانی شێواز
 .2مارکسیزم و فۆڕم؛ تیۆرە دیالەکتیکییەکانی سەدەی بیستەم دەربارەی ئەدەبیات
 .3ناخودئاگای سیاسی؛ گێڕانەوە وەک کردەیەکی ڕەمزیی کۆمەاڵیەتی
 .4ئایدیۆلۆژیا تیۆرییەکان؛ وتارەکانی سااڵنی ( :)1986-1971بەرگی یەکەم ،دۆخە تیۆرییەکان
 .5ئایدیۆلۆژیا تیۆرییەکان؛ وتارەکانی سااڵنی ( :)1986-1971بەرگی دوەم ،پێکهاتنی مێژوو
 .6پۆستمۆدێرنیزم و تیۆرە کولتوورییەکان
 .7ناسیۆنالیزم و کۆڵۆنیالیزاسیۆنی ئەدەبیات
 .8مارکسیزمی دوایین؛ ئادۆرنۆ یان بەردەوامبوونی دیالەکتیک
 .9پۆتسمۆدێرنیزم؛ یاخود لۆژیکی کولتووریی سەرمایەداریی دوایین
 .10ئیستاتیکای جیۆپۆلەتیک؛ سینەما و فەزا لە سیستمی جیهانیدا
 .11برێخت و میتۆد
 .12وەرچەرخانی کولتووری؛ چەند نووسینێکی کۆتایی دەربارەی پۆستمۆدێرنیزم
لەگەڵ چەندین کتێب و وتار و لێکۆڵینەوەی دیکە...

مسن

ك جی
رێدری
ف

کێیە؟

دۆگ
الس كێڵنەر

فرێدریــك جیمســن كــە لــە  1934لــە

بــوو لــە كاتیگۆرییــە ماركســییەكان

پــرۆژەی سرتەكتچرەلیســتییەوە لــە

دایــك بــوە بــە ڕەخنەگرێكــی ئەدەبیــی

و خوێندنــەوە سیاســییەكانی كاری

(زیندانــی زمــان  ،)1972جیمســن

ماركسیســتی هاوچــەرخ دادەنرێــت كــە

دوایــی جیمســن ،بــەاڵم لــە كۆنتێكســتی

تەركیــزی خســتوەتە ســەر گەاڵڵەكردنــی

بــە ئینگلیــزی دەنووســێت .ئــەو چەندەها

كۆنفۆرمیزمــی خنكێنــەر و كۆمەڵــگای

تیــۆرەی ئەدەبــی و كەلتووریــی خــۆی

بەرهەمــی بــاو كردوەتــەوە و تێیــدا

شــتە ســواو و بێتامەكانــی ســااڵنی

لــە بەرهەمــی وەك (حەكایەتەكانــی

تێكســتە ئەدەبــی و كەلتوورییەكانــی

1950كان

بابەتــی

لێویــس،

شــی كردوەتــەوە .لــەم تێكســتانە ئــەو

نووســینەكەی جیمســن (ســارتەر) و

مۆدێرنیســت وەك فاشیســت ،)1979

ڕوانگــەی تیۆریــی نیۆ-ماركســییانەی

ســتایڵە ئەدەبی-تیۆرییــە ئاڵۆزەكــەی

(نائاگایــی سیاســی :حەكایــەت وەك

خــۆی گەاڵڵــە كــردوە .ســەرباری ئەمەیش،

نووســینی (لــە ئێســتادا شــتێك بــە ڕســتە

كردەیەكــی لــە ڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە

جیمســن چەندەهــا تێكســتی نووســیوە

جەیمســییە بەدنــاوەكان بــاوە) هەوڵێــك

ســیمبۆلیك  )1981و (پۆســتمۆدێرنیزم،

كــە تێیانــدا ڕەخنــەی ئاڕاســتەی ڕوانگــە

پیشــان دەدات بــۆ دروســتكردنی خــۆی

یــان لۆژیكــی كەلتووریــی كەپیتالیزمــی

تیۆرییــە هاودژەكانــی كــردوە .ئــەو كــە

وەك ڕووناكبیرێكــی ڕەخنەگــر لــە

درەنــگ  .)1991ئــەو بــە هەمــان شــێوە

نووســەرێكی پــڕ بەرهەمــە ،ژمارەیەكــی

بەرانبــەر تەوژمــە كۆنفۆرمیســتەكانی

چەنــد بەرگێــك لــە وتارەكانــی بــاو

سەرســوڕهێنی لــە گوتــارە تیۆرییــەكان لــە

ســەردەمەكە .هەروەهــا دەكرێــت

كردوەتــەوە -ئایدۆلۆژیاكانــی تیــۆرە

نــاو پڕۆژەكەیــدا ئاوێتــە كــردوە و لــە زۆر

هەنوكــەش وا ببیرنێــت كــە لــە بونیــادی

(بەرگــی  ،1بارودۆخەكانــی تیۆرە و بەرگی

دیبەیتــی هاوچەرخــدا بەشــداریی كــردوە

ئەدەبــی ،لــە دژی مــۆدە زاڵەكانــی

 ،2سینتاكســی مێــژوو ،هــەر دووكیــان

لــە كاتێکــدا كــە چەندەهــا تێكســتی

ڕەخنــەی ئەدەبــی هەڵدەگەڕێتــەوە.

لــە ســاڵی 1988دا) .دوو كتێبــی تــر،

كەلتووریــی شــی كردوەتــەوە هــەر لــە

هەمــوو كارەكانــی جیمســن بریتیــن لــە

واژۆكانــی بیــراو ( )1991و ئیســتاتیكای

ڕۆمانــەوە بــۆ ڤیدیــۆ ،لــە تەالرســازییەوە

دەســتوەردانی ڕەخنەیییانــە لــە دژی

جیۆپۆلەتیكــی ( )1992كۆبەندێــك لــە

بــۆ پۆســتمۆدێرنیزم.

فۆڕمــە هەژموونییەكانــی ڕەخنــەی

توێژینەوەكانــی فیلــم و كەلتــووری

لــە یەكەمیــن كتێبــی چاپكراویــدا،

ئەدەبــی و مــۆدە زاڵەكانــی بیركردنــەوە

بیــراو ،لــە كاتێكــدا كــە (وەرچەرخانــی

جیمســن بەرهــەم و تیــۆرەی ئەدەبیــی

كــە لــە جیهانــی ئەنگلۆ-ساكســۆن زاڵــن.

كەلتــووری

بژاردەیەكــی

جــان پــۆل ســارتەری شــی كــردەوە.

پــاش توێژینــەوەی چڕوپــڕی تیــۆرەی

نووســینەكانە لــە بــارەی پۆســتمۆدێرن،

(ســارتەر :بنچینەكانــی ســتایڵ) كــە لــە

ئەدەبــی لــە ســاڵی 1960ەكانــدا،

 .1998-1983توێژینەوەكانــی تیــۆدۆر

ســاڵی 1961دا ،نوورسابــوو كارتێكــراو

كاتێــك ئــەو كارتێكــراو بــوو بــە چەپــی

ئادۆرنــۆ ،ماركســیزمی درەنــگ ( )1990و

بــوو بــە (ئەریــك ئۆربــاخ)ی مامۆســتای

نــوێ و بزاڤــی دژەجەنــگ ،جیمســن

برێخــت و مێتــۆد ( )2000كارە چڕەكــەی

جیمســن و لــە ڕێگــەی ستایڵیستیكســەوە

(ماركســیزم و فــۆڕم)ی بــاو كــردەوە كــە

لــە ئیســتاتیكا و تیــۆرەی ماركســی دا

لــە پێوەندیــدا بــوو بــە لیــۆ ســپیتزەر

نەریتێكــی تیــۆرەی ئەدەبــی نیۆ-ماركســی

درێــژە پــێ دەدەن.

و تەركیــزی خســتبوە ســەر ســتایڵ،

دیالەكتیكــی بــۆ جیهانــی قســەكەری

هیــچ هاودژییەكــی زوو/درەنــگ لــە

حەكایــەت ،ســرەكتۆری ســارتەر و

ئینگلیــزی خســتە ڕوو ( .)1970لــە

باڵوكراوەكانــی جیمســندا وەك ئامرازێكــی

ڕوانینــی بــۆ جیهــان .كتێبەكــە بەتــاڵ

ســەروەختی دەربڕیــن و ڕەخنەكردنــی

هێرمنیوتیكــی بەجــێ خــۆی ناخاتــە

خوێرنایــەوە.
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ڕوو بــۆ لێكدانــەوەی كارەكانــی وەك

لــە هەوڵــەوە بــۆ قســەكردن لــە

پرۆژەیەكــی تیۆریــی یەكگرتــوو كــە

هەمەكێــك ،جگــە لــە جیاوازیــی ئاشــكرای

بــارەی ڕســتە بــۆ هەوڵــی (بــە هەمــان

تێیــدا چەندەهــا تێكســت بەشــەكانی

نێــوان تێكســتە پێــش ماركســییەكەی بــە

شــێوە ئەســتەم) قســەكردن لــە بــارەی

گشــتەكە دابیــن دەكــەن .جەیســمن بــە

نــاوی ســارتەر و نووســینەكانی دواتــری.

مۆدەكانــی بەرهەمهێنــان».

شــێوەیەكی نــارساوە چەندەهاڕوانگــەی

لــە بــری ئەمــە ،ئــەوەی كــە جێــی

بــە دەربڕینێكــی تــر ،تەركیــزی جیمســن

ئاخنیوەتــە نــاو تیۆرەكەیــەوە ،هــەر

سەرســوڕمانە ئەوەیــە كــە بەردەوامییــە

لــە جەختــی ســتوونییەوە لــە ســەر

لــە ســرەكچرەلیزمەوە تــا پۆســت

بەرچــاوەكان لــە كارەكانــی جیمســندا

فــرە ڕەهەندەكانــی تێكســتێك -ئاســتە

ســرەكچرەلیزم و لــە دەروونشــیكارییەوە

كاریگــەرن .مــرۆڤ دەتوانێــت وتارەكانــی

ئایدۆلــۆژی ،دەروونشــیكاری ،ڕەســمی،

بــۆ پۆســتمۆدێرنیزم كــە لێــرەوە براندێكــی

یــان كتێبەكانــی لــە ســەرەتاكانی ســااڵنی

ســیمبۆلیك-ەكانی

وەرچەرخــاوە

ڕەســەن و بژاردەیــی تیــۆرەی كەلتــووری

1970كانــەوە تاوەكــوو درەنگانــی

كــە پێویســتی بــە پــراوەی ئاڵــۆزی

و ئەدەبــی ماركســی بەرهــەم هێنــاوە.

ســااڵنی 1980كان دەســت بداتــێ و

خوێندنــەوە هەیــە ،بــۆ جەختــی ئاســۆیی

ماركســیزم وەك حەكایەتــی گــەورەی

هاوشــێوەییەكی بەهێــز لــە كێشــەكانیان،

لــە ســەر ئــەو شــێوازانەی بــە هۆیانــەوە

كۆبەندییەكــەی جیمســن دەمێنێتــەوە،

ســتایڵ و سیاســەتیاندا بــە دی بــكات.

تێكســتەكان دەخرێنــە نــاو زنجیــرە

حەكایەتێــك

دوانەیەكــی

لــە ڕاســتیدا ،مــرۆڤ لــە خوێندنــەوەی

مێژوویییــەكان و لــە ســەر ئــەوەی

هێرمنیۆتیكــی ئایدۆلۆژیــا و یوتۆپیــا

كۆبەنــدی دوو بەرگــی وتارەكانــی

چــۆن مێــژوو دەچێتــە نــاو تێكســتەكان

بــە كار دەهێنێــت بــۆ ڕەخنەكردنــی

(ئایدۆلۆژیاكانــی تیــۆرە)ی جیمســندا

و یارمەتیــدەری پێكهێنانیــان دەبێــت.

پێكهاتــە ئایدۆلۆژییەكانــی تێكســتە

ئــەو هەســتەی ال دروســت دەبێــت كــە

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئــەم وەرچەرخانــە

كەلتوورییــەكان ،لــە كاتێكــدا كــە تیــۆرەی

دەكــرا ئەمانــە هەمــووی دوێنــێ یــان

بــە هەمــان شــێوە ئامــاژە دەدات بــە

كەلتووریــی ماركســیی یوتۆپیــی خۆیــان

لــەم ماوەیــەی دواییــدا نــوورسا بــن.

بەردەوامییــەكان لــە كاری جیمســندا،

پێشــكەش دەكــەن .یەكەمیــن ســێ

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،هــەر وەك جیمســن

چونكــە هــەر لــە درەنگانــی ســااڵنی

كتێبــی گــەورەی جیمســن و زۆرینــەی

لــە پێشــەكی ئــەم وتارانــەدا تێبینــی

1960ەكانــەوە تــا ســاالنی 1990ەكان ئــەو

وتارەكانــی زووی ،هەوڵێــك دەگرنەخــۆ بۆ

دەكات ،وەرچەرخانێكــی بنچینەیــی

ئیمتیــازی داوە بــە ڕەهەنــدی مێژوویــی

گەاڵڵەكردنــی ڕەخنەیەكــی ئەدەبــی كــە

جەختكردنــەوە لــە كارەكانیــدا هەیــە كــە

تێكســتەكان و خوێندنــەوە سیاســییەكان،

دژی مۆدێلە فۆرمالیســت و كۆنســێرڤاتیڤە

ئــەو بــەم شــێوەیەی خــوارەوە وەســفی

پــراوەی ڕەخنەگرانــەی هێناوەتــە نــاو

زاڵەكانــی ڕەخنــەی نــوێ و بونیــادی

دەكات:

كوشــتارگەی میــژوو ،گوتــاری ڕەخنەیــی

ئەكادیمیــی ئەنگلۆ-ئەمریكییــە .دەشــێت

ســتوونییەوە

لــە بورجــی عاجــی ئەكادیمیــا و زیندانــی

(ماركســیزم و فــۆڕم) وەك ناســاندنێك

بــۆ ئاســۆیی :لــە بایەخــدان بــە فــرە

زمانــەوە گەیاندوەتــە گۆڕاوییــەكان و

بــۆ ڤێرژنــە نوێكانــی ماركســیزمی

ڕەهەنــد و ئاســتەكانی تێكســتێك بــۆ

ڕووداوەكانــی ئــەو ڕووبەرەی كــە زاراوەی

هیگڵــی بخوێرنێتــەوە كــە لــە درەنگانــی

فــرە بەیەكداچوونەكانــی حەكایەتێــك (ی

«مێــژوو» وەك خاڵێكــی جیاكەرەوەیەتــی.

ســااڵنی 1960ەكان و ســەرەتای ســااڵنی

نــوورساو) یــان خوێــراوە ،لــە كێشــەكانی

بۆیــە مــرۆڤ جیمســن وەك گشــتێتییەكی

1970كانــدا لــە ئەورووپــا و ئەمریــكا

لێكدانــەوە بــۆ كێشــەكانی مێژوونووســی،

(هێشــتا كــراوە) دەخوێنێتــەوە ،وەك

دەركەوتــن .لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،هــەر

«وەرچەرخانێــك
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كــە

وەك جیمســن هەندێــک لــە ڕوانگــە

ســەراپاگیرتردا ،هــەر وەك جیمســن لــە

بنچینەییەكانــی ئادۆرنــۆ ،والتــەر بنیامیــن،

(زیندانــی زمــان)دا ئەمــە دەكات كــە

هێربــەرت ماركیــوس ،بلــۆخ ،جــۆرج لــوك

تێیــدا ئــەو بڕگەكانــی ســرەكچرەلیزمی

و ســارتەر دەخاتــە ڕوو ،مــرۆڤ ئــەو

فەڕەنســی و ســیمیۆتیكس ،هەروەهــا

چەمــك و ڕوانگانــەی خــۆی دەبینێــت

فۆرمالیزمــی ڕووســی لــە نــاو تیۆرەكەیــدا

كــە لــە شــیكردنەوەكانەوە ســەر

دەگونجێنێــت .لــە (نەســتی سیاســی)

هەڵــدەدەن .بــە شــێوەیەكی دیاریكــراو،

دا ،ئــەو پشــت بــە چەندەهــا تیــۆرە

ئــەو سەرســامبوونی بــە تیــۆرەی ئەدەبیــی

دەبەســتێت ،بــە ســەر خوێندنــەوە

لوكاچــی و بــە ڤێرژنەكــەی خــۆی لەمــەڕ

كۆنكریتییەكانــدا پیادەیــان دەكات كــە

ماركســیزمی هێگڵــی دەخاتــە ڕوو،

تێكســتەكان بــە كۆنتێكســتە كەلتــووری

وەالئێــك كــە لــە كارەكانــی دواتــری

و مێژووییەكانیانــەوە دەبەســتنەوە،

جیمســندا دەمێنێتــەوە.

«نەســتی

كاری لوكاچــی لــە ســەر ڕیالیــزم و لــە

شــی دەكاتــەوە و ســاتە یوتۆپــی و

ســەر ڕۆمانــی مێژوویــی بــە شــێوەیەكی

ئایدۆلۆژییەكانــی تێكســتەكان هێڵــكاری

بەهێــز كاریگەریــی خســتە ســەر شــێوازی

دەكات.

جیمســن بۆ بینیــن و دیاریكردنی ئەدەب.

ڕەخنــەی دیالەكتیكــی بــۆ جیمســن

لــە كاتێكــدا كــە جیمســن قــەت ڕەخنــەی

بــە هەمــان شــێوە بریتییــە لــەو

لوكاچــی لــە دژی مۆدێرنیــزم قەبــووڵ

بیركردنەوەیــەی

شــێوەیەكی

نەكــرد ،ئــەو كاتیگۆرییــە لوكاچییــە

پەرچەكردارانــە كاتیگــۆری و میتــۆدەكان

ســەرەكییەكانی وەك بەماتریاڵكردنــی

شــی دەكاتــەوە ،لــە كاتێكــدا شــیكردنەوە

وەســفكردنی

و بەدواداچــوون جێبەجــێ دەكات.

چارەنووســی كەلتــوور لــە كەپیتالیزمــی

كاتیگۆرییــەكان ناوەڕۆكــی مێژوویــی

هاوچەرخــدا .نیشــانە هیگڵییەكانــی

دەردەبــڕن و لێــرەوە دەبێــت لــە

كاری جیمســن كۆنتێكســتوالیزەكردنی

ســۆنگەی ئــەو ژینگــە مێژووییــە

لــە

بخوێرنێنــەوە كــە تێیــدا ســەر هەڵــدەدەن.

مێــژوودا ،بەقۆناغكردنــی فراوانــی

بــۆ جیمســن ،ڕەخنــەی دیالەكتیكــی

مێژوویــی و بەكارهێنانــی كاتیگۆرییــە

لێــرەوە ئــەو بیركردنــەوە دەگرێتــەوە

هیگڵییــەكان دەگرێتــە خــۆ .ڕەخنــەی

كــە لــە كاتیگــۆری و ڕێوشــوێنەكان

دیالەكتیكــی ،هەوڵێــك دەگرێتــە خــۆ

ڕادەمێنێــت ،لــە كاتێكــدا كــە لــە

بــۆ ســێنتێزەكردنی ڕوانگــە و مێتــۆدە

توێژینــەوە كۆنكریتییــە دیاریكراوەكانــدا

ناكۆكــەكان لــە نــاو تیۆرەیەكــی

دەرگیــر دەبێــت ،بیركردنــەوەی مێژوویــی

قۆســتەوە

تێكســتە

بــۆ

كەلتوورییــەكان

سیاســی»ی

بــە

تێكســتەكان

جیمسن كەلتووری
پۆستمۆدێرن دەخاتە
ناو چوارچێوەی
قۆناغەكانی
كۆمەڵگا -لە سەر
بنەمای مۆدێلێكی
نیۆماركسیی
قۆناغەكانی گەشەی
كەپیتالیستی -و
بەڵگەی ئەوە
دێنێتەوە كە
پۆستمۆدێرنیزم
بەشێكە لە قۆناغی
نوێی كەپیتالیزم
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و پێوەنــدی ،كــە بابەتــی توێژینــەوە لــە

فیلــم،

جادووییــەكان،

ســەنتێزی تیۆریــی جیمســن بــە

ژینگــە مێژووییەكەیــدا كۆنتێكســتوالیزە

وێنەكێشــان و ئەدەبــی مۆدێرنیســتی و

شــێوەیەكی هــەرە سیســتامتیكی لــە

دەكات ،بیركردنــەوەی یوتۆپــی كــە

ڕیالیســتی دەبێتــەوە .هەروەهــا مــرۆڤ

(نەســتی سیاســی)دا خراوەتــە ڕوو.

واقیعــی هەبــوو لەگــەڵ ئەلتەرناتیڤــە

ڕووبــەڕووی چەنــد بابەتێــك دەبێتــەوە

تێكســتەكە دەربڕینێكــی میتــۆدی

مومكینەكانــدا بــەراورد دەكات و هیــوای

لــە بــارەی سیاســەتی كەلتووریــی

ئەدەبیــی جیمســن دەگرێتــە خــۆ كــە

یوتۆپــی لــە ئەدەبیــات ،فەلســەفە

ماركســی،

ئازادیــی

هەگبەیەكــی سیســتامتیكی مێــژووی

و تێكســتە كەلتوورییەكانــی تــردا

فەلەســتینی ،میتۆدەكانــی وانەوتنــەوەی

فۆڕمــە ئەدەبییــەكان و مێــژووی فــۆڕم

دەدۆزێتــەوە و بیركردنــەوە دەگشــتێنێت

ماركســی و زیندووكردنــەوەی چــەپ.

و مۆدەكانــی خــودی ســوبێكتیڤیتیە ،لــە

و ســێنتێزەی دەكات كــە چوارچێوەیەكــی

زۆرێــك لــە وتــارە ســەرەكییەكان لــە

كاتێكــدا كــە بــە نــاو ڕووبــەری كەلتــوور

سیســتامتیك بۆ توێژینــەوە كەلتوورییەكان

(ئایدۆلۆژیــای تیــۆرە)دا كــۆ كراونەتــەوە

و ئەزموونــدا گــوزەر دەكات .جیمســن

و تیۆرەیەكــی مێــژوو دابیــن دەكات كــە

كــە تاقیگەیــەك بــۆ ئــەو پــرۆژە تیۆرییــە

بــە شــێوەیەكی بوێرانــە هــەوڵ دەدات

تێیــدا ڕەخنــەی دیالەكتیكــی دەتوانێــت

دابیــن دەكــەن كــە لــە (نەســتی سیاســی)

وەك چوارچێوەیەكــی تیۆریــی ســەراپاگیر

ئیــش بــكات.

و (حەكایەتەكانــی شــەڕانگێزی)دا گەاڵڵــە

ڕەخنەیەكــی

ماركســی

لــە مــاوەی ســااڵنی 1970كانــدا ،جیمســن

كـراوە .ئــەم تێكســتانە ،شانبەشــانی وتــارە

بونیــاد بنێــت لــە كاتێكــدا كــە ســێتێكی

زنجیرەیــەك لــە بەدواداچوونــی تیــۆری

كۆكراوەكانــی نــاو (پۆســتمۆدێرنیزم)،

هەمەڕەنگــی ڕوانگــە ناكۆكــەكان لــە

و ژمارەیەكــی زۆر لــە توێژینــەوە

پێكــەوە و وەك بەشــی جیانەكــراوی

نــاو مۆدێلەكەیــدا دادەنێــت .ئــەو

كەلتوورییەكانــی بــاو كــردەوە .مــرۆڤ

تیــۆرەی فرەئاســتی هاوپێوەندییــەكان

چاوپیاخشــاندنێكی گشــتیی مێــژووی

ڕووبــەڕووی مەودایــەك لــە بایەخــدان

لــە نێــوان مێــژووی فۆڕمــی ئەدەبــی،

گەشــەكردنی فۆڕمــی ئەدەبــی دابیــن

و قوواڵیــی شــۆڕبوونەوە بــۆ نــاو

مۆدەكانــی ســوبێكتیڤتی و قۆناغەكانــی

دەكات و بــە دەربڕینــی «گومانــی

توێژینەوەكانــی بــۆ چیرۆكــی زانســتی،

كەپیتالیــزم دەخوێرنێنــەوە.

هێرمنیوتیكــی»ی ئایدۆلۆژیــا و یوتۆپیــا
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حەكایەتــە

ئیمپریالیــزم،

ئەدەبیــی

دەگاتــە ئەنجــام لــە كاتێكــدا كــە ســاتە

كۆبەندیــی (هــال فۆســتەر)دا بــە

فراوانبوونێكــی دیالەكتیكییــە بــە ســەر

یوتۆپییەكان دەپارێزێــت -وەك میتۆدێكی

نــاوی ئەنتــای ئیســتاتیك ( )1983بــاو

قۆناغەكــەی پێشــوودا .ئەمانــە بریتیــن لــە

ماركســیی ڕێكوپێكــی لێكدانــەوە.

كرایــەوە .لــە كۆتاییــدا ئــەو ،شــیكردنەوە

كەپیتالیزمــی بــازاڕ ،قۆناغــی مۆنۆپۆلــی

مێــژووی

تازەدەركەوتوەكــەی لــە بابەتێكــدا بــە

یــان قۆناغــی ئیمپریالیــزم و قۆناغــی

كارتێكــراو بــە لــوكاچ دەكار دەكات بــۆ

نــاوی «پۆســتمۆدێرنیزم یــان لۆژیكــی

ئێمــە كــە بــە هەڵــە پێــی دەوترێــت

گێڕانــەوەی ئەمــەی كــە چــۆن تێكســتە

كەلتووریــی كەپیتالیزمــی درەنــگ»دا

پــاش پیشەســازی ،بــەاڵم وا باشــرە پێــی

كەلتوورییــەكان «نەســتی سیاســی»،

ورد كــردەوە كــە بــە شــێوەیەكی

بگوترێــت ســەرمایەی فرەنەتەوەیــی».

ئەزموونــە كۆمەاڵیەتییــەكان و حەكایەتــە

سیســتامتیكیرت پۆســتمۆدێرنیزم لــە

فۆڕمــە

ڕیالیــزم،

نێــژراوەكان دەگرنــە خــۆ كــە پێویســتی

ســۆنگەی تیــۆرەی ماركســیی كەپیتالیزمــدا

مۆدێرنیــزم و پۆســتمۆدێرنیزم لەگــەڵ ئــەم

بــە هێرمنیوتیكــی ئەدەبیــی ئاڵــۆز هەیــە

وەك «زاڵییەكــی كەلتــووری»ی نــوێ لێــك

فۆڕمانــەی كۆمەڵــگادا كۆكــن.

بــۆ ئــەوەی ئــاوەاڵ بكرێــت .حەكایەتێكــی

دەداتــەوە.

وتــاری گرینگــی «بوونــی ئیتالیــا» ئــەم

دیاریكــراوی (نەســتی سیاســی) لــە

لــە نــاو شــیكردنەوەكەیدا ،جیمســن

كێشــەیە قووڵــر دەكاتــەوە ،هــەر وەك

فرەیــزی كاریگــەری جیمســندا «بونیــادی

كەلتــووری پۆســتمۆدێرن دەخاتــە

چــۆن ئەنجامگیریــی پۆســتمۆدێرنیزم

ســوبێكتی بۆرجوازییــە لــە كەپیتالیزمــی

نــاو

قۆناغەكانــی

و تویژینــەوەكان لــە (وەرچەرخانــی

تــازە دەركەوتــوو و پارچەپارچەبوونــە

كۆمەڵــگا -لــە ســەر بنەمــای مۆدێلێكــی

كەلتــووری)دا ئەمــە دەكــەن .جیمســن

شــیزۆفرینییەكەیەتی لــە ســەردەمی

نیۆماركســیی قۆناغەكانــی گەشــەی

وەك تیۆریســتێكی ماركســی بژاردەیــی

ئێمــەدا» .قۆناغــە ســەرەكییەكان لــە

كەپیتالیســتی -و بەڵگــەی ئــەوە

و ئاوێتەكــەر دەردەكەوێــت كــە هــەوڵ

گەشــتی ســوبێكتیڤیتی بۆرجــوازی

دێنێتــەوە كــە پۆســتمۆدێرنیزم بەشــێكە

دەدات تیــۆرەی ماركســی بپارێزێــت

پارچەپارچەبــوودا لــە جــۆرج گیســینگ،

لــە قۆناغــی نوێــی كەپیتالیــزم .بــە

و گەشــە پــێ بــدات ،لــە كاتێكــدا

جۆزێــف كۆنــراد و ویندهــام لێویــس دا

بۆچوونــی ئــەو ،هەمــوو تیۆرەیەكــی

كــە سیاســەت و ســاتە یوتۆپییەكانــی

دەردەبڕرێــن ،چیرۆكێــك كــە ترۆپكەكــەی

پۆســتمۆدێرنیزم ،بــە قۆناغكردنێكــی

هەمەڕەنگیــی كاریگــەری تێكســتە

لــە گێڕانــەوەی جیمســن لــە بــارەی

شــاراوەی مێــژوو

و «ڕوانگەیەكــی

دەكاتــەوە.

پۆســتمۆدێرنیزم بــە دی دەكرێــت.

سیاســیی شــاراوە یــان ئاشــكرا لەمــەڕ

كارەكــەی ئــەو ،شــیكردنەوەی ئەدەبیــی

لــە ڕاســتیدا ،توێژینەوەكانــی جیمســن

رسوشــتی كەپیتالیزمــی فرەنەتەوەیــی

فـراوان دەكات بــۆ گرتنەخــۆی كەلتــووری

لــە بــارەی پۆســتمۆدێرنیزم زنجیرەیەكــی

لەمــڕۆدا» دەگرێتــە خــۆ .دوابــەدوای

بــاو ،تەالرســازی ،تیــۆرە و تێكســتەكانی

لۆژیكیــی پــرۆژە تیۆرییەكەیــن .ئــەو

قۆناغبەندیــی ئێرنێســت ماندێــل لــە

تــر و لێــرەوە دەكرێــت وەك بەشــێك لــە

یەكەمیــن شــیكردنەوەی خــۆی لەمــەڕ

كتێبەكەیــدا بــە نــاوی كەپیتالیزمــی

بـزاوت بــەرەو توێژینــەوە كەلتوورییــەكان

یەكالكەرەوەكانــی

درەنــگ ( ،)1975جیمســن بانگەشــەی

وەك جێگرەوەیــەك بــۆ توێژینــەوە

كەلتــووری پۆســتمۆدێرن لــە وتارێكــدا

ئــەوە دەكات كــە ســێ ســاتەوەختی

ئەدەبییــە كانۆنییــەكان ببیرنێــت.

خســتە ڕوو بــە نــاوی «پۆســتمۆدێرنیزم

ڕیشــەیی لــە كەپیتالیزمــدا لــە ئــارادا

و كۆمەڵــگای بەرخــۆر» .كــە لــە

بــوون ،هــەر یەكەشــیان جیاكــەرەوەی

جیمســن

حەكایەتێكــی

تایبەمتەندییــە

چوارچێــوەی

كەلتوورییەكانــی

كەلتوورییــەكان

شــی
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نەسروڵاڵ مامبرۆل

فرێدریــك جیمســن لــە نێــو تیۆردانــەرە

پڕۆژەیــە -و ڕەوایەتــی بانگەشــە سیاســی،

دەبێــت یەكــەم جــار بكرێتــە نوێنــەر

هــەرە بەرجەســتەكانی پۆســتمۆدێرنیزمە

ئیســتاتیكی ،فەلســەفییەكەی -تەنیــا

و چیرۆكەكانــی تاكــە كارەكتــەر و

و یەكێــك لــە ڕەخنەگــرە ماركســییەكانی

دەشــێت لــە نــاو چوارچێــوەی فراوانــری

كۆمەڵــە كارەكتەرەكانــی لــە ســۆنگەی

ســەردەمەكەی .لــە (پۆســتمۆدێرنیزم

دووبــارە بیركردنــەوەی جەیســمن لــە

شــێام حەكایەتییەكانــی و فۆرمیــوال

یــان لۆژیكــی كەلتووریــی كەپیتالیزمــی

كێشــەی لێكدانــەوەی مێــژووی كەلتووری

ژانرییەكانیــەوە ،هاودژییــە چەمكییەكانی

درەنــگ )1991دا ،فیلــم شــوێنێكی

بــە گشــتی دەرك بكرێــت كــە وردبوونەوە

و ئەفســانە و ســتێریۆتایپەكانیەوە وێنــا

ســەنتەریانە لــە باســەكەیدا لەمــەڕ

هــەرە سیســتامتیكییەكەی لــە (نەســتی

بكرێــت كــە پێكــەوە ئاســۆی ئایدۆلــۆژی

سیاســی )1981دا دەدۆزێتــەوە.

ســاتێكی مێژوویــی دیاریكــراو پێــك

پۆســتمۆدێرنیزم و لــە شــیكردنەوەكەیدا

«هەمیشــە بەمێژوویــی بكــە!» .لــە

دەهێنــن.

كەلتــووری

پەڕەكانــی ســەرەتای (نەســتی سیاســی)

بــە بۆچوونــی جیمســن ،تەنیــا لــە

پۆســتمۆدێرن تــا فۆرمــە ئابــووری

دا ،جیمســن ئەمــە وەك زەروورەتێكــی

ڕێگــەی ئــەو فۆرمانــەی حەكایــەت و

و كۆمەاڵیەتییەكانــی «كەپیتالیزمــی

«ڕەهــا»ی بیــری دیالەكتیكی دەستنیشــان

بیركردنــەوەوە دەبێــت كــە كۆمەڵگایــەك

درەنــگ» دەگرێــت .لــە كارەکانــی

دەكات كــە لــە نەریتــی ماركسیســتی

دەتوانێــت هــەوڵ بــدات نوێنەرایەتــی

تریــدا ،وەك (واژۆكانــی بیــراو  )1990و

ماوەتــەوە .بــەاڵم بــە گوێــرەی جیمســن،

هاودژییەكانــی بــكات ،وەاڵمگــۆی

(ئیســتاتیكای جیۆسیاســی  ،)1992فیلــم

ئــەم ئەركــە پێویســتی زیاتــر بــە

شــڵەژانە كۆمەاڵیەتییــەكان و هیــوا

چەقــی تێڕامانەكانیەتــی لــە چارەنووســی

وەرگێڕێكــی كەرەســتە كەلتوورییــەكان

دەســتەجەمعییەكانی بــكات كــە ئــەو

بیــری یوتۆپــی و ڕەخنەیــی لــە كەلتــووری

هەیــە نــەك خوێندنەوەیەكــی كارەكــە،

هاودژییانــە دەبنــە هــۆی ســەرهەڵدانیان

هەڵســەنگاندنەكەی

هــەر وەك لــە مێــژووی ئەدەبیــی

و وێنــای ئەگــەری چارەســەریان بــكات.

بــۆ ئەگــەرەكان و ســنوورەكانی فۆڕمــە

نەریتــی یــان فیلــم دا ،وەك تێڕامانێــك

بــەاڵم لەبەرئــەوەی ئــەو فۆڕمانــە ،و

نواندنییــەكان و حەكایەتــە جیاجیــاكان

لــە باكگراونــدە كەلتــووری یــان

نەریتەكانــی وەرگرتنیــان ،لــە كاردانــەوە

بــۆ وێناكردنــی شــوێنی ئەزموونــی تــاك

سیاســییەكەی .بــە الی جیمســنەوە،

بەرانبــەر ئەو ســاتە مێژووییانەدا گەشــەی

لــە سیســتمی گڵۆباڵــی نوێــدا .بەشــی

باكگراوندەكــە هەرگیــز بــە ئاســانی

كاوەخــۆی كــردوە كــە هێشــتا شــوێنەواری

هــەرە زۆری هێــزی نووســینەكانی

ڕاســتەوخۆ نادرێتــە ئێمــە .لــە كاتێكــدا

ئایدۆلۆژیــا و فەنتازیــا بــە كۆمەڵەكانیــان

جیمســن لــە ســەر پۆســتمۆدێرنیزم پشــت

كــە پرۆســە مێژووییــەكان دوورن لــەوەی

ســۆراخ دەكات ،لەوانەیــە خۆیــان بــە

ئەســتوورە بــە پابەندیــی بــە لێكچنینــی

بچــووك بكرێنــەوە بــۆ ئــەو چیرۆكانــەی

شــێوەیەكی حەمتــی بنورسێنــەوە یــان

ئــەم ئاســتە جیاجیایانــەی شــیكردنەوە

لــە وانەیــە ئێمــە گێڕانەوەیــان بــۆ

وەرچەرخێــن بــۆ ئــەوەی موخاتەبــەی

لــە نــاو هەمەكێكــی تەبــادا ،لێــرەوە

بكەیــن ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا مێــژوو تەنیــا

هاودژییەكانــی ئێســتا بكــەن .لێــرەوە

دابینكردنــی لێكدانــەوەی جیهانییانــەی

تــا ئــەو جێیــە قابیلــی دەستپێگەیشــتنی

تێكســت ئەوەنــدە ڕەنگدانــەوەی مێــژوو

«زاڵێكــی

ئێمەیــە كــە بــە «بەتێكســتكردنەوەیەكی

نییــە وەك كار لــە ســەری و نووســینەوەی،

كەلتــووری»ی كۆمەڵــگای «كەپیتالیســتی

پێشــینە»دا ڕەت بــوە .بــە دەربڕینێكــی

دانووســتانی پێوەندیــی نێــوان فۆڕمەكانی

درەنــگ» .لێــرەوە گرینگیــی ئــەم

تــر ،مێــژوو ،بــۆ ئــەوەی بنوێرنێــت،

پ ـراوە و ئەزموونــی كۆمەاڵیەتــی ،لەگــەڵ

تایبەمتەندییــە
لەمــەڕ

ڕەســمییەكانی

پێوەندیــی

پۆســتمۆدێرندا،

پۆســتمۆدێرنیزم

وەك
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فەنتازیــا و شــڵەژانە ئامادەبوەكانیــان،

یــان هەڵەیــی گێڕانەوەكــەی لەمــەڕ ئــەم

بــە

كــە كەرەســتە خــاوە مێژووییەكــەی پێــك

ڕووداوانــە .لێــرەوە یەكەمیــن ســەرەداوی

حەكایەتیانــەی زۆر جیــاواز – جۆرێــك

دەهێنێــت و هەگبــەی ئــەو ســراتیژییە

ئێمــە لەمــەڕ ئــەو شــتەی لــە گێڕانــەوەی

لــە ســاگا یــان مەتریاڵــی خێزانیــی

نوێنــەر و حەكایەتانــەی كــە بــە میــرات

گۆدفــازەردا لەمــەڕ مێــژووی خێزانــی

هاوشــێوەی شــیعرە حەماســییەكانی

هێشــتوویەتەوە ،هاوشــانی پاشــاوە

كۆرلیــۆن جێــی باســە ئــەو شــێوازەیە

ســەدەكانی ناوەڕاســتی فەڕەنســا كــە

ئایدۆلۆژییەكانیــان .لــەم ڕوانگەیــەوە،

كــە دانانــی لــەم «مەتریاڵــی مافیا»یــەدا

ئەڵقەكانــی چەندبــارە دەبوونــەوە و

ئەركــی ڕەخنەگــر ئەوەیــە كــە پرۆســەی

دەبێتــە بۆنەیــەك بــۆ داهێنانــەوەی

فیگــەرە ئەفســانەییەكان چەندیــن جــار

دینامیــك بونیــاد بنێتــەوە كــە بــە هۆیــەوە

ژانــری «فیلمــی مافیایــی» ،ژانرێــك

بــە ڕوانگــە و كۆنتێكســتی جیــاوازەوە

كارەكــە شــوێنێك بــۆ خــۆی لــە نــاو ئــەو

كــە وەرچەرخانەكانــی بــە درێژایــی

دەگەڕانــەوە -دەشــێت لــە یــەك كاتــدا

مێــژوە بەیەكداچوانــەدا دەنووســێت.

مــەودای ئەكشــنی بریتییــە لــە «گۆڕانــی

لــە ڕووی ســرەكتۆرەوە بــە رسوشــتە

جیمســن بونیادنانەوەیەكــی منوونەیــی

كــردارە ئایدۆلــۆژی و كۆمەاڵیەتییــەكان»

كۆبەندەكەیــەوە لــە پارادایمــە كۆنــەكان

ئــەم دینامیكــە لــە باســێكی كــورت

لــە كاردانــەوە بەرانبــەر «بارودۆخــە

جیــا بكرێتــەوە.

بــەاڵم دەوڵەمەنــددا لەمــەڕ دوو

مێژووییــە جیــاوازەكان»دا .چونكــە ،بــە

ئەمەیــش هاوتەریبە لەگەڵ «گەشــەیەكی

فیلمــی یەكەمینــی ســیانەی گۆدفــازەر

گوێــرەی جیمســن ،فیلمــی مافیایــی

كاوەخــۆ بــەرەو بیرۆكــە ڕێكخراوەییــەكان

ی (فرانســیس فــۆرد كۆپــۆال) (-1972

1930یــەكان،

كاردانەوەیــەك

و حەكایەتــە گروپییــەكان» لــە نیمچــە

 )1990لــە (بەكەرەســتەكردن و یوتۆپیــا

بەرانبــەر ســاتی پۆپیولیزمــی (نییــو

ژانرەكانــی تــردا (هــەر وەك لــە فیلمــی

لــە كەلتــووری جەماوەریــدا) پێشــكەش

دیــڵ)ی ئەمریكایــی ،مافیــای وەك

وێســرن) لــە 1960ەكانــدا.

دەكات .ئــەو میتــۆدەی لەوێــدا بــە كاری

«تەنهایــە نەخۆشــەكان» پیشــاندا كــە

بــە

هێنــاوە دوایــی بــە درێــژی لــە (نەســتی

لــە كۆمەڵــگای شایســتە و «مرۆڤــی

وەرچەرخانــە لــە فۆڕمــی حەكایەتــدا

سیاســی)دا دەخرێتــە بــەر بــاس .بــێ

ئاســایی» دەدەن و ئەگــەر «مافیاكانــی

بــە درێژایــی ســنوورە گشــتییەكان لــە

گومــان ،هــەر وەك جیمســن دانــی پێــدا

پــاش جەنگــی ســەردەمی بــۆگارت» لــە

خۆیــدا ئامــاژەی ئــەوە دەدات كــە

دەنێــت (زە گۆدفازەر) لە ڕاســتەوخۆترین

جــۆری جیاوازیــی تەنهــاكان بووبــن،

وەرچەرخانێــك لــە فۆڕمەكانــی ژیانــی

ئاســتدا دەشــێت وەك نواندنێكــی ڕووداوە

لێوانلێــو لــە «نەخۆشــی تراژیــدی» كــە

كۆمەاڵیەتــی هەیــە كــە مەتریاڵــە

مێژووییــە واقیعییــەكان لــە بەرچــاو

هەمــان ڕەنگــی برینــە ســایكۆلۆژییەكانی

خاوەكــەی دابیــن دەكات كــە تێیــدا ،لــە

بگیررێــت :ملمالنــێ خوێناوییەكانــی پێنج

ئــەو جەنــگاوەرە دێرینانــەی هەبــوە كــە

ســەردەمی كۆمپانیــای فرەنەتەوەییــدا،

خێزانــی مافیــای گــەورە و فراوانبوونــی

گەڕاونەتــەوە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی

تاكــە چیرۆكێكــی تاكەكەســی ناشــێ

دەســەاڵتیان بــۆ نــاو جیهانەكانــی

«سیســتمی كۆمەاڵیەتــی دڵــڕەق و

چیــر بــە شــێوەیەكی جــێ متامنــە

بزنســی ڕەوا ،پیشەســازیی ســەرگەرمی و

ناچیــزە» ،حەكایەتــی خێزانــی مافیایــی

بانگەشــەی هەمــان گرینگــی بــكات.

ســرەكتۆری دەســەاڵتی سیاســی .بــەاڵم

وەرچەرخانێكــە دوور لــەو تاكگەراییــەی

داهێنانــەوەی كۆپــۆال بــۆ ئەفســانەی

كاری ئایدۆلۆژیــی جێبەجێكـراو لــە الیــەن

كــە مێــژووی پێشــووی ژانرەكــەی نیشــانە

مافیــا وەك «گەلەكۆمەكێیەكــی ڕێكخـراو»

فیلمەكــەوە ئەوەنــدە ڕوو ناكاتــە ڕاســتی

كــردوە.

ســنوورەكەی درێــژ دەكاتــەوە بــۆ
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وەك

پێــی

جیمســن،

بۆچوونــی

ناوەڕۆكــی

جیمســن،

ئــەم

هەمــوو دامــەزراوە ئابــووری ،كەلتــووری
و سیاســییەكامنان -دەشــێ لەبــەر
ئــەم ڕۆشــناییەدا وەك حەكایەتێكــی
ئەفســانەیی ببیرنێــت كــە دەشــێت ئــەم
فۆڕمــە نوێیــەی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی لــە
ڕێگەیــەوە بنوێرنێــت لــە فۆڕمێكــدا كــە
لــە یــەك كاتــدا دراماتیكــە (بــە شــێوەیەك
كــە نواندنــی كاركردنــە ناوەكییەكانــی
كۆمپانیایەكــی «ڕەوا» ڕێــی تــێ ناچێــت)
و ناڕاستەوخۆشــە ،تــا ئــەو جێیــەی كــە
بزنســی گــەورە لێــرەدا تەنیــا لــە ڕێگــەی
شــوێنگۆڕكێی تایبەمتەندییەكانــی بــۆ نــاو
خێزانێكــی مافیایــی دەنوێرنێــت.
بــەاڵم ئەگــەر ئــەم بارودۆخــەی تاوانــی
ڕێكخـراو بــۆ بزنســی گــەورە ســەركەوتوو
بێــت لــە بەخشــینی سەرســامیی
حەكایەتییانــەی جیهانــی ژێــرەوە و خراپــە
بــەم مەتریاڵــە كــە گواییــە بەرجەســتەی
دەكات ،هەمــان شــوێنگۆڕكێ بــە هەمــان
شــێوە كاری ئایدۆلۆژیــا دەكات ،تەنانــەت
كاتێكیــش كــە جیمســن دەڵێــت «ئەگــەر
تاوانــی ڕێكخ ـراو كتومــت ئــەو گرینگــی
و كاریگەرییــەی لــە ژیانــی ئەمریكیــدا
هەبێــت كــە ئــەو نواندنانە پێــی دەدەن».
چونكــە لــە كاتێكــدا كــە لەوانەیــە
هیــوای ئــەوە هەبێــت كــە نواندنێكــی
ڕاســتەوخۆی ڕۆڵــی زاڵــی كۆمپانیــا فــرە
نەتەوەییــەكان لــە كۆمەڵــگای ئێمــەدا
ســەر بكێشــێت بــۆ ڕەخنــەی ئــەو
ســرەكتۆرانەی كــە زاڵێتییــان درێــژە پــێ
دەدەن ،گواســتنەوەی ئاڵیگۆرییانــەی ئــەو

زاڵێتییــە بــۆ نــاو «ئەفســانەی مافیــاكان»
هامنــان دەدات وێنــای كاریگەرییــە
هەڕەشــەئامێزەكانی هێــزە نەبیرناوەكــەی
وەك بەرهەمــی كێامســییەكی مۆراڵــی
بكەیــن لــە ئەنجامدەرانیــدا ،نــەك
بارودۆخــە كۆمەاڵیەتییــە قۆرخــكار و
نادیموكراتییــەكان خۆیــان .نووســینی
ئاڵیگۆریانــەی هاودژییەكانــی ئەمریــكای
بازرگانــی لــە نــاو ئــەو چوارچێوەیــەی
كــە لــە ڕێگــەی ژانــری مافیایــی دابیــن
كــراوە (نووســینێك كــە ،هــەر وەك
بینیوومانــە ،داوای داهێنانــەوەی ئــەو
ژانــرە دەكات) لێــرەوە وامــان لــێ
دەكات ناڕەزایەتییەكامنــان بەرانبــەر
ئــەو سیســتمە لــە زمانــی ئیدانــەی
مۆراڵیــدا لــە قاڵــب بدەینــەوە ،نــەك
لــە ڕەخنــەی سیاســیدا .لەبــەر ئــەم
ڕۆشــنایییەدا ،جیمســن ئــەو فیلامنــە
وەك جێبەجێكردنــی « شــوێنگۆڕكێیەكی
ســراتیژی»ی ئــەو ژانــرە دەبینێــت كــە
بــە پێچەوانــەوە لــە وانەیــە ئاڕاســتەی
ســەردارە بازرگانییەكانــی گــەردوون
بكرێــت -كــە لــە ڕاســتیدا كۆڵەكــەی
سیســتمی كۆمەاڵیەتیــن لــە فۆڕمــی
ئێســتایاندا -ئــەو فیگــەرە تاوانكارانەی كە
وەك دوژمنــی ئــەو سیســتمە دەردەكەون.
لێــرەوە ،جیمســن دەگاتــە ئــەو
ئەنجامــەی كــە ،لــەو ســاتەی مێژووییــەی
تێیــدا بیرۆكــەی نیكســۆنیانەی یاســا و
سیســتم بــەردی بناغــەی ڕاســتڕەوی
سیاســی بــوون لــە ئەمریــكا ،فیلمــە
مافیاییــەكان «چارەســەرێك بــۆ هاودژییــە

لێكدانەوەی جیمسن
بۆ یەكەمین
فیلمی گۆدفازەر
بانگهێشتمان دەكات
بۆ جیاكردنەوەی
قووڵترین
فەنتازیاكانمان لە
بارەی سروشتی
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كۆمەاڵیەتییــەكان بەرجەســتە دەكــەن-
گەندەڵنەبــوون ،شــەڕی تــاوان و دوا
جــار خــودی یاســا و سیســتم -كــە بــە
شــێوەیەكی حاشــاهەڵنەگر گریامنەیەكــی
زۆر جیــاوازە لــەو دەستنیشــانكردنەی
نەگبەتــی ئەمریكــی كــە ڕەچەتەكــەی
بریتــی دەبێــت لــە شۆڕشــی
كۆمەاڵیەتــی».
ئــەم فیلامنــەی گۆدفــازەر ،وەك

بــە هەمــان شــێوە «كردەیەكــی
بااڵخوازانــە یــان یوتۆپــی» ئــەدا دەكــەن.
چونكــە لــە وەرچەرخانــی ژانــر دوور
لــە شــێام حەكایەتییــە تاكگەرییەكانــی
بــەرەو نواندنــی بــە كۆمــەڵ ،وەك،
نووســینەوەی گۆدفــازەر بــۆ فیلمــی
مافیایــی حەكایەتــی ئەتنیــی كۆچبەرێــك
و كۆمەڵێكــی كەمینــە ،بــە یــادەوەری
و ئەزموونــە چەســپیوەكەیەوە .لــە

دەســەاڵتگەرا و پاتریاركیــی ئێســتا».
بــە بۆچوونــی جیمســن ،هێــزی ئــەو
«كەرەســتە كەلتوورییــە جەماوەرییــە»ی
وەك گۆدفــازەر ،لێــرەوە پێــش هەمــوو
شــتێك پشــت ئەســتوورە بــە توانــای وەك
ئامرازێكــی دەربڕیــن بــۆ دوو ئەنگێــزەی
هــاودژ لــە یــەك كاتــدا .دەبێــت یەكــەم
جــار وەاڵمگــۆی ئــەو داواكارییــە
ئایدۆلۆژییــە بێــت كــە چارەســەری

منوونەكانــی تــری كەلتــووری جەمــاوەری
كــە لــە الیــەن جەیســمن شــی كرانــەوە
دەشــێت بوترێــت كــە كــرداری ئایدۆلۆژی
جێبەجــێ دەكــەن كــە ئەنرتۆپۆلۆژیســتی
ســرەكتۆری ،كلــۆد لێڤــی شــرۆس
پێوەســتی كــردەوە بــە ئەفســانە لــە
كەلتــووری كۆمەڵــگا خێڵەكییەكانــدا:
ئــەوەی پێشكەشــكردنی چــارەی
وێنایــی بــۆ هاودژییــە كۆمەاڵیەتییــە
واقیعییــەكان .ئــەو ئەفســانە كەلتوورییــە
جەماوەرییانــە ،بــە هــۆی دەســتربدن بــۆ
واقیعــی كاریگــەری نەیارێتــی و ترســی
بەرهەمهێــراو بــە هــۆی پێوەندییــە
كۆمەالیەتییەكانــی بااڵدەســتی ،لــە
فۆڕمــی حەكایەتێكــدان كــە ،لــە ڕێگــەی
نواندنــی ناتەواوییــە ســرەكتۆرییەكانی
ئــەو كۆمەڵگایــە وەك الدان لــە سیســتمی
كۆمەاڵیەتــی ،بــەرەو وێناكردنــی ئەوەمــان
دەبــات كــە چــارە بــۆ ئــەو ناتەواوییانــە
لــە بەرگریــی ئــەو سیســتمەدایە.
هــەر بــە بۆچوونــی جیمســن ،بــەاڵم
ســەرباری ئەدائــی ئــەم كــردارە
ئایدۆلۆژییــە ،ئــەو حەكایەتــە مافیاییانــە

زنجیــرەی هاوســەرگیریی گۆدفــازەردا،
بــۆ منوونــە ،جەیســمن تێبینــی ئــەوە
دەكات كــە «هاریكارییەكــی ئەتنــی
گەڕەكەكــە» بەزیندوویــی و لــە
یادەوەریــی هەنوكەییــدا دەمێنێتــەوە
بــە شــێوەیەك كــە یادەوەرییــە هــەرە
دوورەكانــی ژیانــی شــارۆچكەیەكی
ناوەڕاســتی ئەمریــكا وەهــا نامێننــەوە.
لــە ســەروو هەموویشــیەوە ،فیلمەكــە
وێنــەی بەرگەگــری «خێزانــی مافیایــی»
دەهێنێتــە پێــش چاومــان كــە لــە ڕێگــەی
گۆدفــازەری پاتریاركییانــەی ناونیشــانەكە
بــە ســەریدا زاڵــە .ئــەم وێنەیــەش ،لــە
ماوەیەكــدا كــە تێیــدا پارچەپارچەبوونــە
كۆمەاڵیەتییــەكان زۆر جــار لەبــەر
«خراپبوونــی خێـزان» ســەركۆنە دەكرێــن،
بــە شــێوەیەكی چــاوەڕوان نەكــراو
زەمینــە بــۆ «فەنتازیایەكــی یوتۆپــی
نائومێدبەخــش» دابیــن دەكــەن كــە تێیــدا
پــێ دەچێــت «گروپــی ئەتنــی» وێنەیەكی
یەكخســتنەوەی كۆمەالیەتــی بەرجەســتە
بــكات كــە چیــر لــە ئێســتادا بوونــی نییــە
لــە ڕێگــەی زیندووكردنــەوەی «خێزانــی

هاودژییــە كۆمەالیەتییــەكان بــە بــێ
خســتنە ژێــر پرســیاری ئــەو ســرەكتۆرانە
وێنــا بكرێــن كــە دەبنــە هــۆی ســەر
هەڵدانیــان .بــەاڵم دەبێــت بــە هەمــان
شــێوە ،و لــە هەمــان كاتــدا ،ئاواتــی لــە
ڕووی ئایدۆلۆژییــەوە قەبووڵنەكــراو
بــۆ فۆڕمێكــی تــری ژیــان دەرببڕێــت،
ئەمەیــش لــە ڕێگــەی هەبوونــی
فەنتازیــای هەرەوەرزێكــی وێناكــراو
و لەیادمــاو لــەو دیــو هاودژییەكانــی
ئێســتاوە .لێكدانــەوەی جیمســن بــۆ
یەكەمیــن فیلمــی گۆدفازەر بانگهێشــتامن
دەكات بــۆ جیاكردنــەوەی قووڵرتیــن
فەنتازیاكامنــان لــە بــارەی رسوشــتی
ژیانــی كۆمەاڵیەتــی ،هــەم بەو شــێوەیەی
كــە ئێســتا لەگەڵیانــدا دەژیــن و بــەو
شــێوەیەی كــە هەســت دەكەیــن دەبێــت
لەگەڵیانــدا بژیــن ،هەروەهــا بــۆ ئــەو
ســنووربەندییە ژانــری و ئایدۆلۆژییانــەی
كــە ڕێگەخۆشــكەرن تــا ئــەم «ئەنگێــزە
ڕیشەكێشــنەكراوە بــەرەو هەرەوەزێتــی»
تەنیــا لــە فۆڕمــی شــێواو و ســەركوتكراوی
نەســتدا دەرببڕرێــت».
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چەمكــی پۆســتمۆدێرنیزم لەمــڕۆدا بــە

تــەواو نوێــی فیلمــە چیرۆكییــەكان یــان

شــتێكی نــوێ .ئەمــە بــەو مانایەیــە كــە

شــێوەیەكی فــراوان قەبــووڵ ناكرێــت

بازرگانییــەكان كــە هاوتاكــەی لــە ڕۆمانــە

ئەوەنــدەی ژمــارەی مۆدێرنیزمــە بــااڵكان

یــان تەنانــەت لێــی تــێ ناگــەن .لەوانەیــە

هاوچەرخەكانــدا هەیــە كــە تێیــدا كارەكانــی

فۆڕمــی جیاجیــای پۆســتمۆدێرنیزم هــەن،

هەندێــک بەرەنــگاری لــە بەرانبەریــدا

ویلیــام بــورۆز ،تۆمــاس پینچــۆن و ئیشــایل

چونكــە ئــەوەی پێشــوو النــی كــەم لــە

بــە هــۆی نائاشــنایەتی كار و بەرهەمــە

ریــد لــە الیەكــەوە و ڕۆمانــی نوێــی

ســەرەتاوە پەرچەكــرداری دیاریكـراو لۆكاڵــن

پێوەندیدارەكانییــەوە بێــت ،هــەر وەك لــە

فەڕەنســی لــە الكــەی تــرەوە ،بــە هەمــان

لــە بەرانبــەر ئــەو مۆدێالنــەدا .ئەمــە بــە

هونەرەكانــدا :شــیعری جــۆن ئاشــبێری،

شــێوە لــە نێــو ئــەو شــتەی پێــی دەوترێــت

شــێوەیەكی ڕوون كاری وەســفكردنی

بــۆ منوونــە ،هەروەهــا شــیعری قســەیی

پۆســتمۆدێرنیزم هەژمــار دەكرێــن.

پۆســتمۆدێرنیزم ناكاتــە شــتێكی تەباتــر،

ســادەتر كــە لــە پەرچەكــردار بەرانبــەر

پــێ دەچێــت ئــەم لیســتە لــە یــەك كاتــدا

چونكــە یەكێتیــی ئــەم ئەنگێــزە نوێیــە نــەك

شــیعری مۆدێرنیســتی ئەكادیمیــی ئاڵــۆزی

دوو شــت ڕوون بكاتــەوە .یەكــەم ،زۆربــەی

لــە خۆیــدا بەڵكــوو لــەو مۆدێرنیزمــەدا

ســااڵنی 1960ەكانــەوە دێــت ،پەرچەكــردار

ئــەو پۆســتمۆدێرنیزمەی لــە ســەرەوە

دەخرێتــە ڕوو كــە دەیەوێــت شــوێنی

لــە دژی تەالرســازیی مۆدێــرن و بــە

بــاس كــرا وەك پەرچەكــرداری دیاریكــراو

بگرێتــەوە.

تایبــەت لــە دژی بینایــە مۆنومێنتییەكانــی

لــە بەرانبــەر فۆڕمــە بونیادگرتوەكانــی

تایبەمتەندیــی دوەمــی ئــەم لیســتەی

ســتایڵی نێودەوڵەتــی ،بینایــە پۆپییــەكان

مۆدێرنیزمــی بــااڵ ســەر هەڵــدەدەن ،لــە

مۆدێرنیزمــەكان بریتییــە لــە ســڕینەوەی

(كــە بەشــی زۆری جیبســم دەگرنــە خــۆ)

بەرانبــەر ئــەم یــان ئــەو مۆدێرنیزمــە

هەندێــک ســنوور ،لــە هەمووشــی

و كابینــە ڕازێــراوەكان كــە لــە الیــەن

بااڵیــەی كــە زانكــۆ ،مۆزەخانــە ،تــۆڕی

بەرچاوتــر ســڕینەوەی جیاكاریــی كــۆن

ڕۆبــەرت ڤێتــوری لــە مانیفێســتۆكەیدا

گەلەریــی هونــەر و دامەزراوەكانــی داگیــر

لــە نێــوان كەلتــووری بــااڵ و بــە نــاو

بــە نــاوی (فێربــوون لــە الس ڤێگاســەوە)

كــرد .ئــەو ســتایڵە یاخــی و شــەڕخوازانەی

كەلتــووری جەمــاوەری .لــە وانەیــە

ســتاییش دەكرێــن ،ئانــدی وارهــۆل،

پێشــوو -ئیمپرســیۆنیزمی ئەبســراكت،

ئەمــە گەشــەی هــەرە نیگەرانكــەر بێــت

هونــەری پــۆپ و فۆتۆریالیزمــی هــەرە تازە،

شــیعری مۆدێرنیســتی مەزنــی ئیــزرا پاوەنــد،

لــە ڕوانگــەی ئەكادیمییــەوە كــە بــە

لــە مۆســیقادا ،ســاتەوەختی جــۆن كەیــج

ئیلیــۆت یــان والــەس ســتێڤێنس ،ســتایڵی

شــێوەیەكی نەریتــی بەرژەوەندییەكــی

بــە هەمــان شــێوەش ســەنتێزی دوایــی لــە

نێودەوڵەتــی ( لوكۆبیوســەر ،گرۆپیــەس،

شــاراوەی هەیــە لــە پاراســتنی ڕووبــەری

ســتایڵە «جەمــاوەری» و كالســیكییەكان لــە

میــس ڤــان دێــر رۆهــە) ،سرتاڤینســكی،

كەلتــووری بــااڵ یــان نوخبــە لــە بەرانبــەر

ئاوازدانەرانــی وەك فیلیــپ گالس و تێــری

جۆیــس ،پرۆســت و مــان -كــە وا هەســت

ژینگــەی فیلیســتییەكەی ،نــزم و بــێ

ریلــی دا بــە دی دەكرێــن ،بــە هەمان شــێوە

كــرا لــە الیــەن باوباپیرامنــان ڕیســوائامێز

ئاســتەكەی ،زنجیــرە تیڤییەكــەی و

مۆســیقای ڕۆكــی پــڕ ژاوەژاوی (پەنــك) و

یــان شــۆكهێنەر بێــت ،بــۆ ئــەو نەوەیــەی لە

كەلتــووری (ریــدەرز دایجێســت)ەكەی

شــەپۆلی نوێــی ڕۆك لەگــەڵ گروپــی وەك

ســااڵنی 1960ەكانــدا دەگاتــە دەروازەكــە

و لــە گواســتنەوەی شــارەزایەتییە ئاڵــۆز

(كالش)( ،تۆكیــن هێــدز) و گانــگ ئــەڤ

هەســتی ئــەوەی دەبەخشــی بونیادەكــە و

و قورســەكەی خوێندنــەوەی ،گوێگرتــن

فــۆر ،لــە فیلمــدا ،هەمــوو شــتێك كــە لــە

نەیارەكــە بێــت -مــردوو ،خنكێنــەر ،كانۆنــی،

و بینینــی تازەكارەكانــی .بــەاڵم زۆرێــك

(گــۆدارد)ەوە دێــت .فیلــم و ڤیدیــۆی

ئــەو مۆنۆمێنتــە بــە كااڵبوانــەی كــە دەبوایــە

لــە پۆســتمۆدێرنیزمە نوێــكان كتومــت

هاوچەرخــی ئاڤانــگارد -هەروەهــا ســتایڵی

لــە نێــو بربێــن بــۆ ئەنجامدانــی هــەر

بــەو دیمەنــە هەمەكییــەی مۆتێــل و
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ڕیــكالم ،رشیتــی هۆتێــل و كازینۆكانــی الس

نییــە .ئــەم جــۆرە نوێیــەی گوتــار ،كــە بــە

ڤێــگاس ،فیلمــی گرەیــدی بــی هۆلیــود

گشــتی پێوەندیــدار بــوون بــە فەڕەنســا و

و لەیــت شــۆ سەرســام بــوون ،بــە بەنــاو

بــە نــاو تیــۆرەی فەڕەنســا ،بــاو دەبنــەوە

پــارا ئــەدەب بــە كاتیگۆرییــە بــەرگ

و كۆتاییــی فەلســەفەیەكی وەهــا نیشــانە

كاغەزییەكانــی فڕۆكەخانــەی گۆســیك و

دەكــەن .بــۆ منوونــە ،ئایــا كاری میشــیل

ڕۆمانــس ،بیۆگرافیــای جەمــاوەری ،ڕازی

فوكــۆ بــە فەلســەفە ،مێــژوو ،تیــۆرەی

كوشــن و ســاینس فیكشــن یــان ڕۆمانــی

كۆمەاڵیەتــی یــان زانســتی سیاســی نــاو

فەنتــازی .ئــەوان چیــر «وتــە»ی نــاو ئــەم

دەبرێــت؟ ئەمــە قابیلــی بڕیارلێــدان نییــە

«تێكســت»انە ناهێننــەوە هــەر وەك چــۆن

و مــن دەڵێــم «گوتارێكــی تیــۆری»ی وەهــا

لــە وانەیــە جۆیــس ئەمــەی كردبێــت یــان

بــە هەمــان شــێوە لــە نێــو مانیفێســتۆكانی

ماهلــەر .ئــەوان باســی دەكــەن ،بــەو

پۆســتمۆدێرنیزمدا ژمــارەی پــێ بدرێــت.

ڕادەیــەی كــە تێیــدا كێشــانی هێڵــی نێــوان

دەبێــت ئێســتا مــن شــتێك لــە بــارەی

هونــەری بــااڵ و فۆڕمــە بازرگانییــەكان

بەكارهێنانــی ڕێكوپێكــی ئــەم چەمكــە بڵێم:

پەیتاپەیتــا قورســر دیــارە.

ئەمــە تەنیــا وشــەیەكی تــر نییــە بۆ وەســفی

نیشــانەیەكی جیاوازیــی ئــەم ســڕینەوەیەی

ســتایڵێكی دیاریكــراو .ئەمــە بــە هەمــان

كاتیگۆرییــە كۆنەكانــی ژانــر و گوتــار لــەو

شــێوە ،النــی كــەم لــە بەكارهێنانــی منــدا،

شــتەدا بــە دی دەكرێــن كــە هەندێــک

چەمكێكــی قۆناغبەنــدە كــە كردارەكــەی

جــار پێــی دەگوترێــت تیــۆرەی هاوچــەرخ.

بریتییــە لــە هاوپێوەندكردنــی ســەرهەڵدانی

نەوەیــەك لەمــەو بــەر هێشــتا گوتارێكــی

تایبەمتەندییــە فۆڕمیــە نوێكانــە لــە

پرۆفیشــناڵ

كەلتــووردا لەگــەڵ ســەرهەڵدانی جۆرێكــی

هەبــوو -سیســتمە مەزنەكــەی ســارتەر یــان

نوێــی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی و سیســتمێكی

فینۆمینۆلۆجیســتەكان ،كاری ویتگنشــتاین

ئابووریــی نوێــدا -ئــەو شــتەی كــە زۆر

یــان فەلســەفەی زمانــی بــاو یــان -كــە

جــار بــە شــێوەیەكی موئەدەبانــە پێــی

مــرۆڤ دەتوانێــت لــە ئاقاریــدا ئــەو گوتــارە

دەوترێــت مۆدێرنیزاســیۆن ،كۆمەڵــگای

تــەواو جیــاوازەی ڕشــتە ئەكادیمییەكانــی

پــاش پیشەســازی یــان بەرخــۆر ،كۆمەڵــگای

تــر جیــا بكاتــەوە -هــی زانســتی سیاســی،

میدیــا یــان تەماشــاكەر ،یــان كەپیتالیزمــی

بــۆ منوونــە ،یــان كۆمەڵناســی یــان ڕەخنــەی

فــرە نەتەوەیــی .ئــەم ســاتەوەختە نوێیــەی

ئەدەبــی .ئەمڕۆكــە ،ئێمــە پەیتاپەیتــا

كەپیتالیــزم دەشــێت بگەڕێرنێتــەوە بــۆ

زیاتــر جۆرێكــی نووســینامن هەیــە كــە

بوژانــەوەی پــاش جەنــگ لــە ئەمریــكا لــە

پێــی دەوترێــت «تیــۆرە» كــە لــە یــەك

درەنگانــی ســااڵنی 1940ەكان و ســەرەتای

كاتــدا هەمــوو ئــەم شــتانەیە یــان هیچیــان

ســااڵنی 1950كان یــان لــە فەڕەنســا لــە

تەكنیكــی

فەلســەفەی

یەكێك لە
تایبەتمەندییە
هەرە گرینگەگانی
پراوەكان لە
پۆستمۆدێرنیزم
لەمڕۆدا بریتییە
لە پاستیش.
دەبێت من یەكەم
جار ئەم زاراوەیە
ڕوون بكەمەوە (كە
لە زمانی هونەرە
بینراوەكانەوەیە)
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بونیادنانــی كۆمــاری پێنجەمــەوە لەســاڵی

پاســتیش و هــەم پــارۆدی بریتیــن لــە

بێــت ،دەبێــت پارۆدیســتێكی گــەورە یــان

1958دا .لــە ســااڵنی 1960ەكان لــە زۆر

الســاییكردنەوە یــان باشــر ،الســاییكردنەوەی

بــاش هاوســۆزییەكی نهێنــی هەبێــت

ڕوەوە مــاوەی كاتیــی ســەرەكین ،ماوەیــەك

ســتایڵەكانی تــر و بــە دیاریكـراوی خــوەكان

بــۆ ئۆریجیناڵەكــە ،وەك چــۆن دەبێــت

تێیــدا سیســتمی نوێــی نێودەوڵەتــی

و جووڵــە ســتایڵییەكانی تــر .شــتێكی

الســاییكردنەوەیەكی

توانــای

(نیــۆ كۆلۆنیالیــزم ،شۆرشــی ســەوز،

ئاشــكرایە كــە ئەدەبــی مۆدێــرن بــە گشــتی

ئــەوەی هەبێــت خــۆی بخاتــە شــوێنی

كۆمپیوتەرایزەیشــن و زانیاریــی ئەلەكرتۆنی)

ڕووبەرێكــی زۆر دەوڵەمەنــد بــۆ پــارۆدی

كەســی الســاییكراوە .لەگــەڵ ئەوەیشــدا،

لــە یــەك كاتــدا كەوتنــە گــەڕ و لــە ڕێگــەی

دەخاتــە ڕوو ،چونكــە نووســەرانی مۆدێرنــی

كاریگەریــی گشــتی پــارۆدی بریتییــە

هاودژییــە ناوەكییەكانــی و لــە ڕێگــەی

مــەزن هەموویــان لــە ڕێگــەی داهێنــان یــان

لــەوەی -چ ئــەوەی بــە هاوســۆزی بێــت یان

بەرەنگارییــە دەرەكییەكەیــەوە ڕاماڵــرا

بەرهەمهێنانــی ســتایڵە نــاوازەكان پێناســە

بەدنیــازی -ســوككردنی رسوشــتی تایبەتــی

و هــەژا .دەمەوێــت لێــرەدا هێڵكاریــی

ك ـراون :بیــر لــە ڕســتەی درێــژی فۆكنــەری

ئــەم شــێوازە ستایلیســتییانە و زێدەڕۆیییــان

ئــەو ڕێگایانــە بكــەم كــە بــە هۆیانــەوە

یــان وێنــەی رسوشــتیی تایبەمتەندیــی

و نامۆییــان لــە پێوەنــد بــەو شــێوازەی

پۆســتمۆدێرنیزمی نــوێ حەقیقەتــی

دی.ئەیــچ .لۆرێنــس بكــەرەوە .بیــر لــە

خەڵكــی بــە شــێوەیەكی ئاســایی قســە

ناوەكیــی ئــەو سیســتمە كۆمەاڵیەتییــە

شــێوازی ســەیری واالس ســتیڤنس بكــەرەوە

دەكــەن یــان دەنووســن .بۆیــە لــە پشــت

تــازە دەركەوتــوەی كەپیتالیزمــی درەنــگ

لــە

ئەبسرتاكشــنەكان.

هەمــوو پارۆدییــەوە هەســتێك دەمێنێــت

دەردەبڕێــت ،بــەاڵم دەبێــت وەســفەكە

هەروەهــا بیــر لــە خوەكانــی فەیلەســووفان

لەمــەڕ ئــەوەی كــە نۆرمێكــی زمانەوانــی

ســنووردار بكــەم بــە دوو تایبەمتەندیــی

بكــەرەوە ،بــۆ منوونــە لــە هایدێگــەر ،یــان

هەیــە كــە لــە بەرانبەریــدا ســتایڵەكانی

گرینــگ كــە مــن پێیــان دەڵێــم پاســتیچ

ســارتەر ،بیــر لــە ســتایڵی میوزیكــی ماهلــەر

مۆدێرنیســتە مەزنــەكان دەشــێت گاڵتەیــان

و شــیزۆفرینیا .ئەمانــە دەرفەتێكــان

یــان پرۆكۆفیــڤ بكــەرەوە .هەمــوو ئــەم

پــێ بكرێــت.

دەدەنــێ تــا هەســت بــە دیاریكراوێتــی

ســتایاڵنە چەنــدەی جیاوازیــش بــن لــە

بــەاڵم چــی ڕوو دەدات ئەگــەر كەســێك

ئەزموونــی پۆستمۆدێرنیســتیی پانتایــی و

یەكــری ،لەمــەدا بــەراورد دەكرێــن :هیــچ

چیــر بــڕوای بــە بوونــی زمانــی نۆرمــاڵ،

كاتــە یەكلەدوایییــەك ،بكەیــن.

كامیــان بــە هەڵــەدا ناچــن .لــە حاڵەتــی

وتــاری ئاســایی ،بــە نۆرمــی زمانەوانــی

تێگەیشــتنی یەكێكیانــدا ،ڕێــی تــێ ناچێــت

(بــۆ منوونــە ئــەو جــۆرە ڕوونــی و هێــزە

(پاستیش)( ،پارۆدی) دادەپۆشێت

لەگــەڵ ئەویــردا تێكــەڵ بكرێــت.

پێوەندیــكارەی لــە الیــەن ئۆروێــل لــە

یەكێــك لــە تایبەمتەندییــە هــەرە

ئێســتا پــارۆدی لــە ســەر ناوازەیــی ئــەم

وتــارە بەناوبانگەكەیــدا بەنــاوی سیاســەت

گرینگەگانــی پ ـراوەكان لــە پۆســتمۆدێرنیزم

ســتایاڵنە ســەرمایەگوزاری دەكات و

و زمــان باســكراوە) نەمێنێــت؟ مــرۆڤ

لەمــڕۆدا بریتییــە لــە پاســتیش .دەبێــت مــن

شــێوازەكانیان و تایبەمتەندییەكانیــان

دەتوانێــت بــەم شــێوەیە بیــری لــێ

یەكــەم جــار ئــەم زاراوەیــە ڕوون بكەمــەوە

دەقۆزێتــەوە

بەرهەمهێنانــی

بكاتــەوە :لــە وانەیــە پارچەپارچەبوونــی

(كــە لــە زمانــی هونــەرە بیرناوەكانەوەیــە)،

الســاییكردنەوەیەك كــە گاڵتــە بــە

بەرچــاو و بــە تایبەتكردنــی ئەدەبــی

كــە خەڵكــی بــە شــێوەیەكی گشــتی لەگــەڵ

ئۆریجیناڵەكــە دەكات .مــن ناڵێــم ئەنگێزەی

مۆدێــرن -تەقینەوەكــەی لــە نــاو كۆمەڵێــك

ئــەو دیــاردە زارەكییــە پێوەندیــدارە تێكەڵــی

ســەتیریانە لــە هەمــوو فۆڕمەكانــی

خــوو و ســتایلی نــاوازە بــە گشــتی .بــە

دەكــەن كــە پێــی دەوترێــت پــارۆدی .هــەم

پارۆدیــدا ئاگایانەیــە :لــە هــەر حاڵەتێكــدا

گریامنەكردنــی ئەمــەی كــە مۆدێرنیــزم و
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بەكارهێنانــی

بــۆ

مــەزن

هونــەری مۆدێــرن -دوور لــەوەی جۆرێــك

هەســتە پاســیڤەی كــە لێــرەدا شــتێكی

هەڵەدانەچــووی خــۆی پێــك بهێنێــت.

لــە ویســتیاری ئیســتاتیكی تایبەمتەنــد

نۆرمــاڵ هەیــە ئەگــەر بــەراورد بكرێــت

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،ئەمڕۆكــە لــە هــەر

بێــت -بــە ڕاســتی گەشــەی كۆمەاڵیەتــی

بــەو شــتەی الســایی دەكرێتــەوە ،كۆمیدییــە.

ژمارەیەكــی ڕوانگــە جیاوازەكانــەوە،

چاوەڕوانكــراون بــە درێژاییــی ئــەم

پاســتیش پارۆدییەكــی بەتاڵــە ،ئــەو

تیۆریســتانی كۆمەاڵیەتــی ،دەرونشــیكاران،

هێاڵنــە ،بــە گریامنەكردنــی ئەمــەی كــە

پارۆدییــەی كــە دۆخــی گاڵتــەی لــە دەســت

تەنانــەت زمانەوانــەكان ،ئــەوە باســی

چەنــد دەهەیــەك پــاش ســەرهەڵدنای

داوە :پاســتیش پــراوەی مۆدێرنــی جۆرێــك

ئەوانــە لــە ئێمــە هــەر مەكــە كــە لــە

ســتایڵە مۆدێرنــە مەزنــەكان كۆمەڵگــە

لــە پــاری بەتاڵــە ،ئــەو شــتەیە كــە وایــن

بــواری كەلتــوور و گۆڕانــی ڕەســمیی

خــۆی دەســتی كــردوە بــە دابەشــبوون

بــوت پێــی دەڵێــت پــارە كۆمیدییــە

كەلتووریــدا كار دەكــەن ،هەمــوو تاوتوێــی

بــەم شــێوازە ،هــەر گروپێــك دەگەڕێتــەوە

جێگیرەكانــی ســەدەی هــەژدە.

ئــەو بیرۆكەیــە دەكــەن كــە ئــەم جــۆرەی
تاكگەرایــی و شوناســی كەســی شــتێكە لــە

ســەر قســەكردن بــە زمانێكــی تایبەتــی
ویســتیارانەی خــۆی ،هــەر پیشــەیەك

مەرگی سوبێكت

ڕابــردوو ،ئەمــەی كــە تاكــی كــۆن یــان

كــۆدی تایبەتــی خــۆی گەاڵڵــە دەكات و

بــەاڵم ئێســتا دەبێــت پارچەیەكــی نــوێ

ســوبێكتی تاكگــەرا «مــردو»ە و لــە وانەیــە

لــە كۆتاییــدا هــەر تاكەكەســێك جۆرێــك لــە

لــە نــاو ئــەم مەتەڵــەدا بخەینــە ڕوو،

تەنانــەت كەســێك چەمكــی تاكەكەســی

دوورگــەی زمانەوانــی دەبێــت كــە لــە هــەر

كــە لەوانەیــە یارمەتیــدەر بێــت بــۆ

نــاوازە و بنەمــای تیۆریــی تاكگــەرای بــە

كەســێكی تــر جیــا دەبێتــەوە؟ بــەاڵم ئــەو

ڕوونكردنــەوەی ئەمــەی كــە بۆچــی

ئایدۆلــۆژی لــە قەڵــەم بــدات .لــە ڕاســتیدا

كاتــەش لــەو حاڵەتــەدا ،دەشــێت ئەگــەری

مۆدێرنیزمــی كالســیك شــتێكە لــە ڕابــردوو

دوو ڕوانگــە لــە ســەر هەمــوو ئەمــە هــەن،

هــەر نۆرمێكــی زمانەوانــی لــە ســۆنگەی

و بۆچــی دەبێــت پۆســتمۆدێرنیزم شــوێنی

یەكێكیــان ڕادیكاڵــرە لــەوەی تــر .یەكەمیــان

ئەمــەی كامەیــان دەتوانێــت ســووكایەتی

گرتبێتــەوە .پێكهاتــە نوێكــە ئــەو شــتەیە

ئاســودەیە بــەوەی كــە بڵێــت :بەڵــێ،

بــە زمانــە تایبەتــەكان و ســتایڵە نــاوازەكان

كــە بــە گشــتی پێــی دەوترێــت «مەرگــی

جارێــك لــە جــاران ،لــە ســەردەمی كالســیكی

بــكات بــزر ببێــت و ئێمــە هیچــان نەبێــت

ســوبێكت» یــان گــەر بــە زمانێكــی باوتــر

كەپیتالیزمــی ڕكابــەردا ،لــە ڕۆژگاری خێزانــی

جگــە لــە هەمەڕەنگــی ستایڵیســتیكی.

بوترێــت ،كۆتاییــی تاكگــەرای .مۆدێرنیزمــە

ناوكــی و ســەرهەڵدانی بۆرجوازیــدا

ئەمــە ئــەو ســاتەیە كــە تێیــدا پاســتیش

مەزنــەكان ،هــەر وەك گومتــان ،لــە ســەر

وەك چینێكــی كۆمەاڵیەتــی هەژموونــی،

دەردەكەوێــت و پــارۆدی بوەتــە شــتێكی

ســتایڵی تایبەتیــی كەســی

بونیــاد

شــتێكی وەك تاكگەرایــی هەبــوو ،وەك

ئەســتەم .پاســتیش ،وەك پــارۆدی،

نرابــوون .بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایەیــە كــە

ســوبێكتە تاكەكەســییەكان .بــەاڵم ئەمڕۆكــە،

بریتییــە لــە ســنووربەندیی ســتایڵێكی

ئیســتاتیكای مۆدێرنیســتی بــە شــێوەیەك

لــە ســەردەمی كەپیتالیزمــی كۆمپانیــای

نــاوازە یــان ســەیر ،پۆشــینی دەمامكێكــی

لــە شــێوەكان لــە بنەڕەتــەوە پێوەندیــدارە

زەبەالحــدا ،ســەردەمی بــە نــاو مرۆڤــی

ستایڵســتیكی ،وتارێــك لــە زمانــی مــردوودا:

بــە چەمكــی خودێكــی نــاوازە و شوناســی

ڕێكخســتندا ،ســەرەمی بیرۆكراســییەكان

بــەاڵم ئــەوە پــراوەی بێالیەنانــەی ئــەو

تایبــەت ،تاكایەتــی و كەســایەتی نــاوازە ،كە

لــە بزنســدا و هەروەهــا لــە دەوڵەتــدا،

الســاییكردنەوەیەیە ،بــە بــێ مۆتیڤــی

دەشــێت چاوەڕێــی ئــەوەی لــێ بكرێــت

ســەردەمی تەقینــەوەی دیموگرافیــدا-

دەرەكییانــەی پــارۆدی ،بــە بــێ ئەنگێــزەی

ڕوئیــای نــاوازەی خــۆی لەمــەڕ جیهــان

ئەمڕۆكــە ،كــە ســوبێكتی تاكەكەســی

ســەتیرانە ،بــە بــێ پێكەنیــن ،بــە بــێ ئــەو

بەرهــەم بێنێــت و ســتایڵی نــاوازەی بــە

بۆرجــوازی چیــر بوونــی نییــە.
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ئینجــا دوەم ڕوانگــە هەیــە ،كــە لــەو دوو

ئەمەیــش لــە وانــە نییــە تەنیــا بابەتێكــی

مۆدی نۆستالجی

ڕادیكاڵرتینیانــە -ئــەوەی كــە دەشــێت پێــی

«ســایكۆلۆژی» بێــت :بــە هەمــان شــێوە

بوترێــت ڕوانگەی پۆســت سرتەكچرەلیســتی.

دەبێــت ئێمــە قورســاییی گــەورەی حەفتــا

لــە كاتێكــدا كــە دەشــێت ئەمــە زۆر

ئەمەیــان دەڵێــت :نــەك تەنیــا ســوبێكتی

یــان هەشــتا ســاڵی مۆدێرنیزمــی كالســیك لــە

تاكەكەســی بۆرجــوازی بوەتــە ڕابــردوو،

بەرچــاو بگریــن .ئەمــە لەگــەڵ ئەوەیشــدا

ئەمــە بــە هەمــان شــێوە شــتێكی بــێ

دۆخێكــی تــرە كــە تێیــدا نووســەران و

بنەمایــە .ئەمــە قــەت بــە ڕاســتی بوونــی

هونەرمەندانــی ڕۆژگاری ئێســتا چیــر ناتوانن

نەبــوە .ئەمــە تەنیــا تەمومژاویكردنــی

جیهــان و ســتایڵی نــوێ دابهێنــن – ئەمانــە

فەلســەفی و كەلتوورییــە كــە ئامانجــی

هەنوكــە داهێــراون ،تەنیــا ژمارەیەكــی

ئــەوە بــوە خەڵــك ڕازی بــكات بــەوەی كــە

ســنوورداری تێكەڵــەكان مومكینــن ،ئەوانــەی

ئەمانــە ســوبێكتی تاكەكەســییان «هەبــوە»

كــە نــاوازەن هەنوكــە بیریــان لــێ كراوەتەوە.

و شوناســێكی كەســیی ناوازەیــان هەبــوە.

بۆیــە قورســاییی نەریتــی ئیســتاتیكی

بــۆ مەبەســتی ئێمــە ،بــە شــێوەیەكی

بــە «فیلمــی نۆســتالجیا» نــارساوە .دەبێــت

مۆدێرنیســتی -كــە ئێســتا مــردوە -بــە هەمان

دیاریكــراو گرینــگ نییــە بڕیــار بدەیــن

ئێمــە بــە ڕێگەیەكــی فراوانــر درك بــەم

شــێوە «وەك مۆتەكەیــەك دەكەوێتــە ســەر

كاتیگۆرییــە بكەیــن .گومانــی تیــا نییــە كــە،

مێشــكی زینــدوون» ،هــەر وەك ماركــس

بــە شــێوەیەكی بەرتەســك ،ئەمــە تەنیــا

ئەمــەی لــە كۆنتێكســتێكی تــردا گوتــوە.

لــەو فیلامنــە پێــك دێــت كــە لــە بــارەی

لێــرەوە ،جارێكــی تــر پاستیشــان هەیــە:

ڕابــردوو و لــە بــارەی ســاتە نەتەوەیییــە

كام لــەم ڕوانگانــە ڕاســتە (یــان كامیــان
زیاتــر جێــی بایــەخ و بەرهەمهێنــە).
ئــەوەی كــە دەبێــت ئێمــە لــە هەمــوو
ئەمــە دەســتگیری بكەیــن بریتییــە لــە
تەنگژەیەكــی ئیســتاتیكی :چونكــە ئەگــەر
ئەزمــوون و ئایدۆلۆژیــای خــودی نــاوازە،
ئەزموونێــك و ئایدۆلۆژیایــەك كــە پــراوەی
ستایلیســتیكی مۆدێرنیزمــی كالســیكی تێــدا
بــوو ،بــە ســەر چــوە و لــە كــۆڵ بوەتــەوە،
كەوایــە چیــر ڕوون نییــە هونەرمەنــدان و
نووســەرانی ســەردەمی ئێســتا ئەبێــت چــی
بكــەن .ئــەوەی كــە ڕوونــە تەنیــا ئەوەیــە
كــە مۆدێلــە كۆنــرەكان -پیكاســۆ ،پرۆســت،
تــی ئێــس ئیلیــەت -چیــر كار ناكــەن (یــان
بــە شــێوەیەكی پۆزەتیــڤ زیــان بەخشــن)،
چونكــە هیــچ كەســێك ئــەو جــۆرە ســتایڵ و
جیهانــە تایبەتــە ناوازەیــەی نییــە دەریبڕێت.
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لــە جیهانێــك كــە تێیــدا تازەگەریــی
ستایلیســتیك چیــر مومكیــن نییــە ،هەمــوو
ئــەوەی دەمێنێتــەوە الســاییكردنەوەی
ســتایڵە مردوەكانــە ،قســەكردنە لــە ڕێگــەی
دەمامكــەكان و بــە دەنگەكانــی ســتایڵەكان
لــە مۆزەخانــەی وێناییــدا .بــەاڵم ئەمــە بــەو
مانایەیــە كــە هونــەری پۆستمۆدێرنیســتی
یــان هاوچــەرخ لــە بــارەی خــودی هونــەرەوە
دەبێــت بــە شــێوازێكی نــوێ .لەوەیــش
زیاتــر ،ئەمــە بــەو مانایەیــە كــە یەكێــك لــە
پەیامــە جەوهەرییــەكان بریتــی دەبێــت
لــە شكســتی زەرووری هونــەر و ئیســتاتیكا،
شكســتی نــوێ ،زیندانیبــوون لــە ڕابــردوودا.

ئەبســراكت دیــار بێــت ،مــن دەمەوێــت
هەندێــک منوونــە بــدەم بــە دەســتەوە،
كــە یەكێكیــان ئامادەیــی زۆری هەیــە و
ئێمــە بــە دەگمــەن پێوەســتی دەكەینــەوە
بــە جۆرەكانــی بەرەوپێشــچوونەكان لــە
هونــەری بــااڵدا كــە لێــرەدا بــاس دەكرێــت.
ئــەم پ ـراوە دیاریك ـراوەی پاســتیش بەشــێك
نییــە لــە كەلتــووری بــااڵ بەڵكــوو لــە نــاو
كەلتــووری جەماوەریدایــە و بــە گشــتی

دیاریكراوەكانــی ئــەو ڕابــردوەن .لێــرەوە،
یەكێــك لــە فیلمەكانــی دەســتپێك لــەم
«ژانــر»ە نوێیــەدا بریتــی بــوو لــە
(ئەمەریــكان گرافیتــی)ی لــوكاچ كــە لــە
ســاڵی 1973دا ،هەمــوو ئەمتۆســفێر و
نامۆییــە ستایلیســتییەكانی ئەمریــكای
ســااڵنی 1950كانــی هێنایــەوە بەرچــاوان:
ئەمریــكای ســەردەمی ئایزنهــاوەر .فیلمــی
مەزنــی پۆالنســكی (چاینــا تــاون )1974
شــتێكی هاوشــێوە بــۆ ســااڵنی 1930یــەكان
دەكات ،هــەر وەك (كۆنفۆرمیســت )1969ی
بێرتۆلۆچــی ئەمــە بــۆ كۆنتێكســتی ئیتالــی
و ئەورووپــی هەمــان ســەردەم ،ســەردەمی
فاشیســتی ئیتالیــا ،دەكات و هیــر .ئێمــە

دەتوانیــن ئــەم فیلامنــە بــۆ كاتێــك بــە

دواتــر دەبیــرا( .جەنگــی ئەســتێرەكان)

تایبەمتەندییەكانیــەوە بــە شــێوەی كینایــە

لیســت بكەیــن .بــەاڵم بۆچــی پێیــان بڵێیــن

ئــەم ئەزموونــە لــە فۆڕمــی پاستیشــدا

ئــەو ماوەیــەش دەردەبڕێــت (كــە چیــر

پاســتیش؟ ئایــا ئەمانــە كارێــك نیــن لــە

دادەهێنێتــەوە .پــارۆدی ئــەم زنجیرانــە

ڕۆژگاری ئێمــە نییــە).

ژانــری نەریتیــری نــارساو بــە فیلمــی

هیــچ مانایەكــی نییــە ،چونكــە ئەمانــە لــە

ئێســتا بــا قســە لــە ســەر ســەیرییەكی تــر

مێژوویــی -ئــەو كارەی كــە بــە شــێوەیەكی

مێــژە نەمــاون .دوور لــەوەی ســەتایرێكی

بكــەم كــە لــە وانەیــە بــەرەو تێگەیشــن لــە

ســادەتر دەكرێــت بــە فراوانكردنــی ئــەو

بــێ كەڵكــی ئــەم فۆڕمــە مردوانــە بێــت،

فیلمــی نۆســتالجیامن ببــات بــە تایبــەت

فۆڕمــە نــارساوەی تــر ،واتــە ڕۆمانــی

جەنگــی ئەســتێرەكان تامەزرۆییەكــی قــووڵ

پاســتیش بــە گشــتی .ئەمەیــان فیلمێكــی

مێژوویــی ،تیۆریــزە بكرێــت؟

بــۆ ئەزموونكردنەوەیــان تێــر دەكات :ئەمــە

تــازە دەگرێتــە خــۆ بــە نــاوی گەرمیــی

مــن هــۆكاری خــۆم هــەن بــۆ بیركردنــەوە

بابەتێكــی ئاڵــۆزە كــە تێیــدا لــە یەكــەم

جەســتە (لۆرێنــس كاســدان )1981 ،كــە لــە

لەمــەڕ ئــەوەی كــە ئێمــە پێویســتامن بــە

ئاســتدا منــااڵن و هــەرزەكاران دەتوانــن

كاتێكــدا لــە الیەن زۆرێــك لــە ڕەخنەگرانەوە

كاتیگــۆری نــوێ هــەن بــۆ ئــەو فیلامنــە.

سەركێشــییەكان بــە ڕێكــی وەربگــرن،

قســەی لــە ســەر كــراوە ،جۆرێكــە لــە

بــەاڵم ســەرەتا بــا هەندێــک ســەیری بخەمــە

لــە كاتێكــدا كــە پێگەیشــتوان دەتوانــن

دروســتكردنەوەی لــە مێژینــەی (بیمــەی

ڕوو :وای دابنێیــن مــن گوتــم جەنگــی

ئــارەزووی نۆســتالجی قووڵــر و ڕێكوپێكــر

دوانــە( .)1944 ،بــێ گومــان قۆپیكردنــی

ئەســتێرەكان (جــۆرج لــوكاس )1977 ،بــە

بــۆ گەڕانــەوە بــۆ ئــەو ســەردەمە كۆنــە تێــر

ناڕاســتەوخۆی پلۆتــە كۆنەكانیــش بــە

هەمــان شــێوە فیلمێكــی نۆســتالجیە.

بكــەن و جارێكــی تــر لەگــەڵ كەرەســتە

هەمــان شــێوە تایبەمتەندییەكــی پاستیشــە).

دەشــێت ئەمــە چ مانایەكــی هەبێــت؟

ئیســتاتیكییە كۆنــە نامۆكەیــدا بژیــن.

ئێســتا (گەرمیــی جەســتە) لــە ڕووی

مــن وای دادەنێــم كــە ئێمــە دەتوانیــن لــە

لێــرەوە ئــەم فیلمــە لــە ســۆنگەی كینایــەوە،

تەكنیكییــەوە فیلمێكــی نۆســتالجی نییــە،

ســەر ئــەوە كــۆك بیــن كــە ئەمــە فیلمێكــی

فیلمێكــی مێــژووی یــان نۆســتالجیە.

چونكــە لــە شــوێنێكی هاوچــەرخ ،لــە

مێژوویــی نییــە لــە بــارەی ڕابــردووی

بــە پێچەوانــەی (ئەمەریــكان گرافیتــی)،

گوندێكــی بچووكــی فلۆریــد لــە نزیــك

نێــوان هەســارەیی ئێمــە .بــا بەشــێوەیەكی

ئەمــە وێنەیەكــی ڕابــردوو لــە گشــتێتییە

مایامــی ڕوو دەدات .لــە الیەكــی تــرەوە،

جیاوازتــر بیڵێــم :یەكێــك لــە ئەزموونــە

ئەزموونكراوەكەیــدا داناهێنێتــەوە ،بەڵكــوو

ئــەم هاوچەرخییــە تەكنیكییــە لــە ڕاســتیدا

كەلتوورییــە هــەرە گرینگەكانــی ئــەو

بــە داهێنانــەوەی هەســت و شــێوەی

تەمومژاویرتینــە :تۆمــارەكان هەمــووی

نەوانــەی لــە نێــوان ســااڵنی 1930یــەكان

كەرەســتە هونەرییــە تایبەمتەندەكــەی

بــە پیتــی ســتایڵی ئــارت دێكــۆی ســااڵنی

بــۆ ســااڵنی 1950كان پێگەیشــن بریتــی

ماوەیەكــی كۆنــر (ســێریاڵەكە) ،دۆخێكــی

1930یــەكان نــوورساون كــە ناكرێــت جگــە

بــوو لــە زنجیــرەی (بــەك رۆجــەرز)ی پــاش

ڕابــردوو بێــدار دەكاتــەوە كــە پێوەندیــی

لــە پەرچەكردارەكانــی نۆســتالجیا (ســەرەتا

نیــوەڕۆی شــەمامن -تاوانــكارە فەزاییــەكان،

هەیــە بــەو كەرەســتانەوە .لە هەمــان كاتدا،

بەرانبــەر چاینــا تــاون ،پاشــان لــەو دیــو

پاڵەوانــە ئەمریكییــە ڕاســتەقینەكان،

(رەیــدەرز ئــەڤ زە لۆســت ئــارك )1981

ئەمــەوە بەرانبــەر ئاماژەیەكــی مێژووییــر)

پاڵەوانــە مێینــە نیگەرانــەكان ،تیشــكی

لێــرەدا پێگەیەكــی نێوانگیــر دەگرێــت:

هیــچ شــتێكی تــر ببزوێنێــت .پاشــان

مــەرگ یــان ســنوقی قیامــەت و

لــە ئاســتێكدا ئەمــە لــە بــارەی ســااڵنی

ســتایڵی خــودی پاڵەوانەكــە تەمومژاوییــە:

هەڵپەســاردنێك لــە كۆتاییــدا كــە چــارە

1930یــەكان و 1940ەكانــە ،بــەاڵم لــە

ویلیــام هێــرت ئەســتێرەیەكی نوێیــە بــەاڵم

پەرجوئاســاكەی پــاش نیــوەڕۆی شــەممەی

واقیعــدا لــە ڕێگــەی چیرۆكــە سەركێشــییە

هیــچ شــتێكی لــە بابــەت ســتایڵی نــاوازەی
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نــەوەی پێشــووی سوپەرســتارە نێرینەكانــی

بــا بڵێیــن ئــەو دیــو مێــژوو .بــە الی منــەوە

ڕۆماننووســە ڕادیــكاڵ یــان چەپەكانــی

وەك ســتیڤ مكویــن یــان جــاك نیكلســن

لــە ڕادەبــەدەر دیــارە ئــەو ســتایڵەی

ئەمــڕۆ .بــێ ڕێزیــش نییــە بەرانبــەری

نییــە ،یــان كەســایەتییەكەی لێــرەدا

فیلمەكانــی نۆســتالجیا بدۆزینــەوە كــە

كــە بوترێــت حەكایەتەكانــی نوێنــەری

جۆرێكــی تێكەڵــە لــە تایبەمتەندییەكانیــان

تەنانــەت ئــەو فیلامنــەی ئەمــڕۆ كۆلۆنایــز و

ڕابــردووی مێژووییــان نییــە ئەوەنــدەی

بــە ڕۆڵێكــی كۆنــری ئــەو جــۆرەی كــە بــە

داگیــر دەكــەن كــە شــوێنگەی هاوچەرخیــان

نوێنــەری ئایدیاكامنــان یــان ســتێرێۆتایپە

گشــتی پێوەندیــدارە بــە كالرك گەیبــڵ.

هەیــە ،وەك بڵێــی لەبــەر هۆكارێــك لــە

كەلتوورییەكامنانــە لــە بــارەی ئــەو ڕابــردوە.

بۆیــە لێرەیشــدا هەســتێكی تــا ڕادەیــەك

هــۆكارەكان ئێمــە لەمــڕۆدا نەمانتوانیــوە

بەرهەمهێنانــی كەلتووریــی گەڕێرناونەتــەوە

دێرینــە هەیــە بــۆ هەمــوو ئەمــە .ئــەم

تەركیــز بخەینــە ســەر ئێســتای خۆمــان،

بــۆ نــاو عەقــڵ ،نــاو ســوبێكتێكی ســادە:

بینــەرە ســەری دەســوڕمێت لەمــەڕ ئــەوەی

وەك بڵێــی ئێمــە توانــای ئەوەمــان نەبــوە

ئەمــە چیــر ناتوانێــت ڕاســتەوخۆ لــە

بۆچــی ئــەم چیرۆكــە كــە دەكــرا لــە

نواندنــە ئیســتاتیكییەكانی ئەزموونــی

چاوەكانیــەوە بڕوانێتــە جیهانــی واقیعــی

هــەر شــوێنێك بێــت ،لــە شــارۆچكەیەكی

هەنوكەییــان بــە دەســت بهێنیــن .بــەاڵم

بــۆ ســەرچاوە بەڵكــوو دەبێــت ،وەك لــە

بچووكــی فلۆریدایــە ،ســەرباری ئامــاژە

ئەگــەر دۆخەكــە وەهــا بێــت ،ئــەوا ئەمــە

ئەشــكەوتەكەی ئەفالتونــدا ،لــە ســەر چــوار

هاوچەرخەكــەی .مــرۆڤ پــاش كاتێــك درك

تۆمەتێكــی خەمناكــی خــودی كەپیتالیزمــە-

دیوارەكــەی ،ســۆراخی وێنــە عەقڵییەكانــی

بــەوە دەكات كــە شــارۆچكە بچوكەكــە

یــان ،النــی كــەم ،نیشــانەیەكی پاتۆلــۆژی

جیهــان بــكات .ئەگــەر هــەر ڕیالیزمێــك

كردارێكــی ســراتیژی گرینگــی هەیــە:

و هۆشداریبەخشــی كۆمەڵگایەكــە كــە

لێــرە مابێــت ئــەوا «ڕیالیزمێكــە» كــە لــە

ڕێگــە بــە فیلمەكــە دەدات بــە بــێ

الواز بــوە لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ كات و

شــۆكی دركپێكردنــی ئــەو چواردیــوارە و

زۆربــەی ســیگناڵەكان و ئامــاژەكان بەڕێــوە

مێــژوودا.

زانینــی ئــەوەوە ســەر هەڵــدەدات كــە ،

بچێــت كــە لەوانەیــە پێوەندیــدار بێــت

بۆیــە ئێمــە ئێســتا دەگەڕێینــەوە بــۆ

لەبــەر هــەر هۆكارێكــی ســەیر بێــت ،ئێمــە

بــە جیهانــی هاوچــەرخ ،بــە كۆمەڵــگای

پرســیاری ئەمــەی كــە بۆچــی فیلمــی

مەحكومیــن بــە گــەڕان بــە دوای ڕابــردووی

بەرخــۆر -ئامــرازەكان و كەرەســتەكان،

نۆســتالجیا یــان پاســتیش بــە جیاواز لــە فیلم

مێژوویــی لــە ڕێگــەی وێنەكانــی پــۆپ و

بەرزبوونەوەكانــی بینایــەكان ،جیهانــی

یــان ڕۆمانــی مێژوویــی دادەنرێــت .دەبێــت

ســتێریۆتایپەكان لــە بــارەی ڕابــردوو كــە

كەرەســتەی كەپیتالیزمــی درەنــگ .بۆیــە

مــن بــە هەمــان شــێوە منوونــەی ئەدەبیــی

خــۆی تاهەتایــە دوورەدەســت دەمێنێتــەوە.

لــە ڕووی تەكنیكییــەوە ،كەرەســتەكانی

گــەورەی هەمــوو ئەمــە بخەینــە نــاو ئــەم

(بــۆ منوونــە ،ســەیارەكانی) بەرهەمــی

مشــتومڕەوە ،بــە الی منــەوە :ڕۆمانەكانــی

ســااڵنی 1980كانــن ،بــەاڵم هەمــوو شــتێك

ئی.ئێڵ.دۆكتــۆرۆ -میوزیكــی راگتایــم،

لــە فیلمەكــەدا گەلەكۆمەكــێ دەكات بــۆ

بــە ئەمتۆســفێری ســەروبەندی ســەدەی

تەمومژاویكردنــی ئــەو ئامــاژە هاوچەرخــە

بیســتەوە ،و (لــوون لەیــك) لــە بەشــی

ڕاســتەوخۆیە و مومكینكردنــی وەرگرتنــی

هــەرە زۆریــدا لــە بــارەی 1930یەكانــی

ئەمــەش وەك كارێكــی نۆســتالجی-

ئێمــە .بــەاڵم ئەمانــە ،بــە ڕەئــی مــن ،تەنیــا

وەك حەكایەتێــك كــە لــە ڕابردوویەكــی

لــە ڕواڵەتــدا ڕۆمانــی مێژووییــن .دۆكتــۆرۆ

بێســنوور1930 ،یــە ئەبەدییەكانــدا دانـراوە،

هونەرمەندێكــی جیدییــە و یەكێكــە لــە
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لەنــاو فەیلەســوفە هاوچەرخەکانــدا لەوانەیــە هیچیــان بــە ڕێــژەی نیچــە نامەیــان بــۆ دایکیــان نەناردبێــت .ئــەوەی
جێــی سەرســوڕمانە ئــەم نامانــە لــە نێــوان دوو کەســدا بــوون کــە لــە ڕووی بیــروڕاوە زۆر جیــاواز بــوون ،هەروەهــا
خاڵێکــی تــری جێســەرنج ئەوەیــە کــە نیچــەی داب ـڕاو لــە هەمــوو کــەس هەرگیــز لــە دایکــی دانەب ـڕاوە .نامەکانــی
نیچــە بــۆ دایکــی هەرگیــز کۆتاییــان نەهاتــوە و لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵییەوە دەســتیان پــێ کــردوە و تــا کۆتایــی
تەمەنــی درێژەیــان هەبــووە.
لێرەدا پێنج نامەی کورتی نیچە بۆ دایکی دەخوێننەوە:
نامەی یەکەم:
9ی ئۆکتۆبەری 1858
دایکی ئازیزم!
دڵنیــام ســەرت دەســوڕمێت لــەوەی کــە دووبــارە نامــەت بــۆ دەنووســمەوە .ئەمــڕۆ دوای ئــەوەی کــە نامەی پێشــووم
دا بــە پۆســتەچی ،بــێ دواکەوتــن نامــە جوانەکــەی تــۆ گەیشــت .بــە گەیشــتنی نامەکــەت زۆر خۆشــحاڵ بــووم و
مەمنوونــی تــۆم .ســاوم بــە پــوورم بگەیەنــە و پێــی بڵــێ ئەگــەر گونجــا یەکشــەممەی دواتــر دێمــەوە.
داوات لــە مــن کــردوە لیســتی ئــەو شــتانە بنووســم کــە پێویســتمن بــۆ ئــەوەی بــۆم بنێریــت .لــەم نامەیــەدا هەمــوو
کەموکورتییەکانم دەنووســم:
چاویلکــە ،مقەســت ،مەرەکــەب ،تەختــەی مەتبــەخ ،دەفتــەر ،پێــاوی ماڵــەوە ،دەرزی ،شــۆکۆالتەی هــاڕاو ،کەتــری،
دەفتــەری گــەورە.
تەنیــا ئەگــەر کـرا پیانۆیــەک لــە (هنلــن) بــە قــەرز وەرگــرە ،چونکــە زۆر موشــتاقم دووبــارە پیانۆ لــێ بدەمــەوە .دواتر
کاتژمێرەکــەی دەســت و پێاڵوەکانــی ماڵــەوەم بــۆ بنێــرە .تــا ئێســتا بــە خۆشــی بەســەرم بــردوە .پێــم وابــوو (پفورتــا)
شــوێنێکی زۆر ناخۆشــر لــەوە بێــت .لەگــەڵ ئەوەشــدا خۆشــگوزەرانی (نامبــۆرگ) لەگــەڵ ئێــرە بــەراورد ناکرێــت.
خوێندنگەکانــی ئێــرە زۆر توندتــرن لــەوێ .بــەاڵم مــن هــەر کاتێــک کــە پێــم خــۆش بێــت لــە خــەو هەڵدەســتم و
لەبــەر ئــەوەی بــەردەوام کاتژمێــر پێنجــی بەیانــی لــە خــەو هەڵدەســتم ،ئــەو کاتــە نامــەت بــۆ دەنووســم .بێجگــە
لــەوە کاتــم نییــە .دووبــارە زیاتــر لــە ئەمــەت بــۆ دەنووســم .ئێســتا تەنیــا ئــەو کەلوپەالنــەم بــۆ بنێــرە .ســاوی
گەرمــم بــۆ هەمــوو ئەوانــەی منیــان لەیــادە.
(فریتس)ی تۆ
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نامەی دووەم:
خوێندکاری شەوانەڕۆژی
1881-6-2
خۆشەویســتانی مــن چەنــد هەفتەیەکــی تــر کتێبەکــەم[ ]1بــە دەســتتان دەگات و دۆســتانە لێــی بڕوانــن :پــێ
دەچێــت ناوەکــەم کــە زۆر جــوان نییــە ،بــە نەمــری بهێڵێتــەوە! بــەاڵم بــێ توانایانــە لێــی بڕوانــە داوا لــە ئێــوە دەکــەم
نەیخوێننــەوە! هەروەهــا نەیــدەن بــە هیــچ کەســێک .بــە قســەم دەکــەن؟ ()....
لەگەڵ خۆشەویستیم
ف.

نامەی سێیەم:
1884-6-14
دایکی خۆشەویستی من
لێــرە ڕۆژەکان بــە خێرایــی ڕووناکــی تێدەپــەڕن و لەبــەر ئــەوەی ســێ مانگــی داهاتــووم تەرخــان کــردوە بــۆ
لێڕوانینــەوە و هەســتیارترین کارەکان (بابەتەکانــی مەعریفــەی تیــۆری) داوای لێبــوردن لــە تــۆ دەکــەم ،ئەگــەر لــە
گەرمــەی ئــەو ڕۆژانــەدا بــە بێدەنگــی تــەواو لــە تێڕامانــدا نوقــم ببــم و دڵــم نەیەوێــت یــەک الپــەڕە نامەشــت بــۆ
نەنووســم.
بۆ ئەوەی کە لەم بارەیەوە نیگەرانت نەکەم ،ئێستا چەند دێڕێکم بۆ خوشکەکەم نووسی.
ئێستا خۆت ببینە لەگەڵ ئەم وەسفانەدا ،بۆ ساتێک دەتوانیت لەگەڵ من هەڵبکەیت!
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نامەی چوارەم:
1888-1-30
دایکــی خۆشەویســتم ،پێموایــە ئەمــڕۆ دووبــارە خەریکــە ڕوونــر و باشــر دەبێــت ،دوێنــێ ،ئەگــەر بــە ڕاســتی
بیــرم بێــت ،نامەیەکــی غەمگینــم بــۆ یــادی لەدایکبوونــت نووســی .نیــوە گیــان بــووم و مانــدوو بەدەســت هەمــوو
جۆرێــک نەخۆشــی و ڕەنجــەوە .ئاســانیش بــە هــەوری گــەورەی بەفـراوی داپۆرشابــوو .پێــم وابێــت ئەگــەر زســتانان
لــە باکــوور بژیامایــە ،بــەردەوام ئــەو هســتەم دەبــوو :وەک مرۆڤێکــی ســەرزل (گیانــەوەری گــەورە!) خەمۆکــم،
کەواتــە لــە کەســانی تــر زیاتــر پێویســتیم بــە تیشــکی خــۆر هەیــە ،هــەر جۆرێــک بێــت .بــە داوای لێبوردنــەوە!
بوونەوەری پیری تۆ.

نامەی پێنجەم:
14ی سێپتەمبەری 1888
( )...بــە کورتــی بڵێــم :دایکــی باشــم ،ئێمــە نابێــت بێ ـزار بیــن .بــە ڕاســتی وا بیــر دەکەمــەوە ،هــەر دووکــان لــە
ئیســتادا نەخــۆش بیــن و هــەر لەبــەر ئــەوە خەریکــە هەمــوو شــتێک بــە تونــدی وەردەگریــن ( )...بوونــەوەرە
پیرەکــەت لــە ئامێــزت دەگرێــت)....( .
کۆتایی.
***
[ ]1مەبەســتی نیچــە کتێبــی دژواری (ســپێدە دەم)ە ،کۆمەڵێــک ئەندێشــە لــە بــارەی دادوەرییــە پێشــوەختە
ئەخالقییەکانــەوە لەخۆدەگرێــت.
سەرچاوە :بەشێک لە کتێبی (تکایە نامەکانم مەخوێنەوە!) نامەکانی نیچە بۆ دایکی
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نامەی لیبۆت فیێر بۆ جۆرج لۆکاچ
پۆدابێست
جانیوەریی ()1908

وەرگێڕانی :ئایدیا

91

ئازیزم جیۆری...
لــە ناخــی دڵمــەوە دەستخۆشــی و پیرۆزباییــت لــێ دەکــەم بــۆ ئــەو ئەنجامــە قەشــەنگە(*) .ســەرەڕای ئــەوەی ئــەم
خەاڵتــە ســوودێکی بــێ ئەنــدازی بــۆ تــۆ دەبێــت لــە ڕووی کەســییەوە ،لــە هەمــان کاتــدا لــە ڕووی پڕەنسیپیشــەوە
بەهایەکــی دیــاری هەیــە ،چوونکــە گرووپــی (کشــڤاڵۆدی) ئــەم خەاڵتــەی بەخشــیوەتە کەســێکی وەک جەنابتــان،
کــە بــەم ڕادەیــە لــە نــاو ڕۆحــی ســەردەمەکەدایە .ئەمــە جێگــەی شــانازییە .ســاو و پیرۆزبایــی گەرمــم بگەیەنــرە
خێزانــە ئەزیزەکەتــان.
تا دیدارمان ڕێز و ساڵوی هاوڕێی دڵسۆزت قبووڵ بکە
فیێر
ئەگەر لێکۆڵینەوەکە دەرچوو ،تکایە لە خوێندنەوەی بێبەشم مەکە.

سەرچاوە :مراسالت جورج لوکاش
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پڕۆژەی نامیلکە فەلسەفییەکان
لە نوێترین باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
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کریس هارمەن
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94

هێربەرت مارکۆزە

95

تۆنی کلیف

92

96

س

کۆس

82

شانتاڵ موفە

لەباڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

97

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

98

زنجیرە ()436

99

سەنتڕالیزمی دیموکراسی
ئێرنست بلوخ
ڕزگاریی ژنان
نیکۆالس پۆالنزاس
ڕەخنەی بازاڕی ئازاد
ئەلێکس کالینیکۆس
مێژووی خەڵکی جیهان

پرۆژەی ()100
نامیلکەی فکری و
فەلسەفی

م

سۆن

بەشی پێنجەم

هێربەرت مارکۆزە

ۆزە

جۆن مالینۆ

زنجیرە ()435

81
82

شانتاڵ موفە

83

ژان بۆدریار

84

جۆرج لۆکاچ

85

ئێریک هۆبزباوم

86

مەکسیم ڕۆدنسۆن

87

هێنری لۆڤیفرە

88

ئێرنست مەندڵ

89

میشێل لووی

90

سەمیر ئەمین

91

جۆرج البیکا

92
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Herbert Marcuse
هێربەرت مارکۆزە
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97

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
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فریدریک جیمسن

مرۆڤی تاکڕەهەند
ئێرنست بلوخ
بزووتنەوەی خوێندکاران
نیکۆالس پۆالنزاس
ڕەهەندی ئیستاتیکی
کالینیکۆسو شارستانیەت
ئەلێکس ئیرۆس
جۆن مالینۆ

 100ئیمانوێل کانت
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بەشی پێنجەم

هێربەرت مارکۆزە
94

زاس

پرۆژەی ()100
نامیلکەی فکری و
فەلسەفی

Georges Labica
توندوتیژیی شۆڕشگێڕانە
ئـایـدیۆلۆژیا
ڕقی چینایەتی
بەسیاسیکردنی فەلسەفە

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زیگمۆند باومان
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کۆس
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لەباڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

 100ئیمانوێل کانت
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جۆرج البیکا
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ە
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زیگمۆند باومان

پرۆژەی ()100
نامیلکەی فکری و
فەلسەفی

91

فریدریک جیمسن
93

لەباڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
زنجیرە ()437

fredric jameson
کۆمەڵگەی بەرخۆر
پۆستمۆدێرنیزم
تیۆری فیلم
نەستی سیاسی

پەنجەرەی

ئایدیا

ئاالن بادیۆ

لە ستایشی عەشقدا
عەشــق واتــە تێکۆشــان لــە پشــت گۆشــەگیری و کەنارکەوتنــەوە ،پــێ بە پێــی هەر شــتێک کە دەشــێت بوونت لــەم جیهانەدا
بژێنێتــەوە .عەشــق کااڵیــەک نییــە بــۆ کڕیــن و فرۆشــن و بازاڕگــەری ،وەک ســەرمایەداری وێنــای دەکات ،گوزارشــتیش نییــە
لــە پەیوەندییەکــی پۆڕنۆگرافــی کــە مەحکــوم بێــت بــە دووبارەبوونــەوە و قەتیســبوون لــە خۆپەرســتیی سێکســیدا ،بەڵکــوو
عەشــق تاقیکردنــەوەی دوو کەســە ،کــە ڕێککــەوت پێکــەوە کــۆی کردوونەتــەوە ،دواتریــش بەوپــەڕی ویســت و ئــارەزووی
خۆیانــەوە باوەڕیــان بــەوە هێنــاوە کــە لــە دوو گۆشــەنیگای جیــاوازی ڕوانیــن و ڕاڤــەی جیهانــەوە ،ئەزموونــی خۆیــان
بکــەن .خۆشەویســتی لــە دەرەوەی باوەڕبــوون بــە جیــاوازی ،هیــچ مانایەکــی نییــە ،چوونکــە بناغــەی بوونــی دامــەزراو لــە
ســەر عەشــق ،تەنهــا بــە کۆبوونــەوەی پێکهاتــە جیاوازەکانــەوە دەبێــت .ئــەم تێگەیشــتنە پۆستمۆدێرنیســتییە بــۆ عەشــق،
کــە یەکگرتنێکــی نێــوان ڕەخنــەی هــزری ســەرمایەداری لــە الیــەک و دامەزراندنــی بناغەیەکــە بــۆ فەلســەفەی جیــاوازی لــە
الیەکــی دیکــە ،بــەردی بناغــەی تێزەکانــی فەیلەســووفی هاوچەرخــی فەڕەنســی (ئــاالن بادیۆ)یــە دەربــارەی عەشــق لــە نــاو
کتێبــە قووڵەکەیــدا «لــە ستایشــی عەشــقدا».

ئیمانوێل کانت
ئایین لە چوارچێوەی
عەقڵی ڕووتدا
کتێبــی (ئاییــن لــە چوارچێــوەی عەقڵــی ڕووتــدا)ی فەیلەســووفی ئەڵامنــی (ئیامنوێــل کانــت) بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی ()١٧٩٣
بــە زمانــی ئەڵامنــی بــاو کراوەتــەوە .کتێبەکــە لــە چــوار بــەش پێــک هاتــوە ،نووســەر خوازیــار بــوو هــەر یەکێــک لــەم
بەشــانە بــە شــێوەیەکی ســەربەخۆ وەک وتــاری ڕۆژنامەوانــی بــاو بکاتــەوە ،بــەاڵم بــواری ئــەوەی بــۆ نەڕەخســا .بێگومــان
نووســین و لێکۆڵینــەوە لــە ســەر ئاییــن لــە زەمەنــی کانتــدا هێنــدە ئاســان نەبــوو ،چوونکــە چــاوی سانســۆری ئایینــی
و دەوڵــەت گەلێــک تیــژ بــوو لــە ســەر ئــەم کایەیــە .پرســی ئاییــن لــە نــاو فەلســەفەی کانتــدا هێنــدە کارێکــی ســادە
و زووتێپــەڕ نییــە ،بەڵکــوو پرســیارێکی زەروورە و واقیعــی ئایینیــی ئــەو کاتــی ئەڵامنیــا ســەپاندوویەتی لــە ژێــر ســایەی
(جەنگــە ئایینییەکانــی فەڕەنســا ،ملمالنێــی نێــوان کاتۆلیــک و پڕۆتســتانت لــە بەریتانیــا ،جەنگــی خاچدرووشــمەکان) .کانت
لــەم کتێبــە ڕایەڵــەی بەهێــزی نێــوان ئەخــاق و ئاییــن دەخاتــە ڕوو ،پێیشــی وایــە ئەخــاق پێویســتی بــە ئاییــن نییــە لــە
پێنــاو دروســتبوونیدا ،بەڵکــوو هــەر خــودی خــۆی بەســە بــە هــۆی رسوشــتی عەقــڵ و ژیرییــەوە ،ڕاســتە یاســای ئەخالقــی
گریامنــەی بوونــی بوونەوەرێکــی بــااڵ دەکات ،بــەاڵم بیرۆکــەی ئــەم بوونــەوەرە لــە ئەخالقــەوە ســەرچاوە دەگرێــت ،بــێ
ئــەوەی خــۆی ڕەســەن و ئەســڵ بێــت لــە دەرکەوتنــی ئەخالقــدا.

وۆڵڤگانگ شچلوتەر
پارادۆکسەکانی مۆدێرنێتە
مۆدێرنیتە لە دیدی ماکس
ڤێبەرەوە

کار و بەرهەمەکانــی کۆمەڵناســی ئەڵامنــی ماکــس ڤێبــەر و لێکۆڵینەوەکانــی ســەبارەت بــە وەرچەرخانــی کۆمەڵگــەی
ئەورووپیــی مۆدێــرن ،لــە قووڵرتیــن شــیکاری و لێکۆڵینەوەکانــن ،لــە هــەر هەموویــان زیاتــر قــووڵ بوونەتــەوە لــە
نــاو تێگەیشــتنی ئامــاژە و ڕەهەندەکانــی ئــەو وەرچەرخانــە مێژووییــەی ئەورووپــا بــە دەســتی هێنــاوە لــە مۆدێلــی
فیوداڵییــەوە بــەرەو مۆدێلــی کەپیتالیــزم .خاڵــی جیاکــەرەوەی ڕوانگــەی سۆســیۆلۆژیی ڤێبــەر بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە
بــە هۆشــدارییەوە مامەڵــەی لەگــەڵ پێکهاتــەی ئایینــی و ڕۆڵــی لــە پڕۆســەی گــۆڕان و وەرچەرخانــدا کــردوە ،کــە ئەمــەش
وەهــای کــردوە لــە بەرکەوتــن و ناکۆکیــدا بێــت لەگــەڵ تێزەکــەی مارکســدا ،چوونکــە خوێندنــەوە مارکسیســتییەکە ئاییــن
و ڕەگــەزە کولتوورییەکانــی دیکــە وەک ســەرخانێک دەبینێــت کــە ســەر بــەو بنەمــا ئابوورییەیــە کــە ژێرخانــی کۆمەڵگــە
پێــک دەهێنێــت .هــەر بۆیــە نــاوی ماکــس ڤێبــەر هەمیشــە لــە نــاو مشــتومڕە سۆســیۆلۆژییەکاندا ئامادەیــە ،بــە تایبــەت
لــە ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەمەوە ،کــە تێــزە مارکسیســتییەکە باڵــی بــە ســەر کەشــوهەوای ڕووناکبیریــدا کێشــابوو و وەک
دیدێکــی میتۆدۆلۆژیــی خــۆی ســەپاندبوو کــە ڕاڤــەی وەرچەرخــان لــە ســەرمایەدارییەوە دەکات.
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