سیاسەتەکانى فریودان

گفتوگۆ لەگەڵ «ژان بۆدریار»

سازدانى:
سۆزان مۆر
ستیڤن جونستۆن

ئــەم گفتوگۆیــە لەگــەڵ فەیلەســوف و

چاالکــن -بزووتنــەوەى ســەوز ،بزووتنــەوەى

ئیــدى گرنــگ نییــە ئایدیــاکان بــاش بــن

کۆمەڵنــاىس فەرەنــى ،ژان بۆدریــار (-1929

فێمێنیــزم و شــتى لــەم بابەتــە ،ئەمەیــش

یــان خــراپ .وەک منوونەیــەک بــۆ گــۆڕان

 ،)2007لەالیــەن ســۆزان مــۆر و ســتیڤن

بــەو بزووتنەوانــە دەوترێــت کــە ئومێــد

و ئاڵوگــۆڕى وزە ،هێشــتا ئەمریــکا ئێجــگار

جۆنســتۆنەوە لــە کانــووىن دوەمــى ســاڵى

دەبەخشــن و خولیــاى ئەوەیانــە ببنــە

زینــدووە .زۆر لــە ئەوروپــا زیندووتــرە.

 ,1989بــۆ گۆڤــارى «مارکســیزمى ئەمــڕۆ»ى

بزووتنەوەگــەىل شۆڕشــگێڕی .بــەاڵم

بەریتــاىن ئەنجامــدراوە .لــە ئەســڵدا بــە

لــە حەقیقــەىت کردیــى زێدە-واقیعــى

ناونیشــاىن «سیاســەتەکاىن فریــوودان»

ئەمریکیــدا ،ئــەم بزووتنەوانــە بەشــێکن

( )The Politics of Seductionباڵوبۆتــەوە.

لــە گەمــەى زڕە-نواندنــەوە (دیعایــە)

لێــرەدا پشــت بــەو نوســخەیە بەسـراوە کــە

خــۆى .ڕەنگــە بەشــێک نەبــن لــە دەســەاڵىت

لــە کتێبــى Baudrillard live: Selected

فەرمــى ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەیشــدا ڕۆڵێــک

 Interviewsدا باڵوبۆتــەوە ،کــە «مایــک

لــە پرۆســەى زڕە نواندنەوەیەکــى زەبەالحدا

گیــن» (ڕۆتلیــدج  )1993دەریکــردووە.

دەگێــڕن کــە ئەمریکایــە.

گریمانــەى نۆســتالژیایەک نــاکات

لــە ئەمریــکا گرنــگ کردەیــە ،ئیــدى

بــەرەو «کولتــوورى ئەوروپــى» ،بــە

گرنــگ نییــە ئایدیــاکاىن باشــن یــان خ ـراپ.

تایبەتیــش کولتــوورى ئەکادیمــى؟

ئــەوان لەمــەدا بێبــەرى و پاکــژ نیــن،

 -بەڵــێ ،هەڵوێســتى ئەوروپــى زۆر

یــان لەمــە بــێ خــەوش نیــن .بــەم جــۆرە

ناڕوونــە .مۆدێــى ئەوروپــى وەهــا

ئــەوان هەڵوێســتێکى زۆر ڕووکەشــیان

کولتــوورى ئەمریکــى دەبینێــت کــە زۆر

لەبارەیانــەوە هەیــە .بــەردەوام دەبــن لــە

ڕووکەشــە و بەشــێوەیەکى ڕووکەشــیش

گۆڕانــکارى .بزووتنــەوەکان دەردەکــەون

شــیکاریى دەکات .بــەاڵم کولتــوور یــان

و نامێنــن ،بــەاڵم لەبەرئــەوە نییــە

نا-کولتــوورى ئەمریکــی ،لــە خۆیــدا

وێنــە ،پاســیڤیزمى «جەمــاوەر»

ئایدیــاکان باشــن یــان خ ـراپ ،بەڵکــو هــەر

دیســانیش لــە کتێبــە نوێیەکەتــدا

زۆر ڕەســەنە .ئــەم کولتــوورە تەنیــا لــە

بــە ســادەیى وەک بەڵگەیــەک لەســەر

کەموکــورىت کولتوورییــدا کــورت نەبۆتــەوە

زیندووێتــى –زیندووێتــى ماتریاڵیــى

و پێویســتى بەوەیــش نییــە بەشــێوەیەکى

واقیعــى ئەمریکــى دەردەکــەون کــە لــە

نەرێنــى تەفســیر بکرێــت .دەبێــت

گۆڕانێکــى بەردەوامدایــە .لێــرەدا ،پێموانییــە

وشــەى «ڕووکــەش» بخرێتــە نێــوان دوو

بکرێــت ئــەم جــۆرە مەســەالنە بــە زاراوە

کەوتــەوە ،چونکــە مــن شــێوازێکى زۆر

سیاســییەکان وەســف بکرێــت .بــاوەڕم بــە

ئاســایى و بێبەهــام بــۆ ڕوانیــن لــە ئەمریــکا

بزووتنــەوەى ئیکۆلــۆژى نییــە ،بــەاڵم هــەر

هەڵبــژاردووە و گۆڕیویشــمە .ئــەم نــا-

دەیشــیکەم .پێویســت نییــە مــرۆڤ بــاوەڕى

کولتــوورە لــە خۆیــدا پۆزەتیڤــە و نابێــت

بــە شــتێک بێــت تاکــو بیــکات ،تەنیــا

لــە چــاواىن نۆســتالژیاى ئەوروپییــەوە لێیــى

ئــەوە خۆشــە بڵێــم دەیکــەم .کــردن گرنگــە

بڕوانرێــت.

* دواییــن کتێبــت لەبــارەى
ئەمریــکاوە بــوو ،وتووتــە›‹ :هەموو
ئــەو تێمایانــەى کــە لــە کتێبەکانى
پێشــترمدا

کەشــفکراون،

لــە

نــاکاو لــە فۆڕمێکــى هاوبەنــد
و پێکەوەســازاودا لەبەردەممــدا
کرانەوە››.پرســیارەکان دەربــارەى
لەدەســتچوونىواقیع ،لەپێشــینەیى

دەردەکەونــەوە .وەک دەڵێیــت
هیــچ ئومێدێــک لــە کۆمەڵگــەى
ئەمریکیــدا نییــە .بــەاڵم ،ئــەى
چــى ئومێــد بــە تــۆ دەدات؟

 لــە ڕابــردوودا وتوومــە ئومێــدتاڕادەیــەک بەهایەکــى ناپێویســتە .ئێمــە
لــە ســەردەمێکداین کــە تێیــدا ئومێــد
بــە ئایدیــا زۆر ڕوون نییــە .پێموایــە لــە
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان یۆتۆپیــاکان زۆر
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* لــە کتێبــى «ئەمریــکا»دا وەهــا
وەســفى کولتــوورى ئەمریکــى
دەکەیــت

کــە

«کولتوورێکــى

موبتەزەلــە ،بــەاڵم ئاسانییشــە»،
کولتوورێکــە

ڕۆشــنبیرەکانى

ناتوانــن شــرۆڤەى بکەیــن .ئایــا
ئــەم قســەیە بــە شــاراوەیى

* ئەگــەر ڕۆشــنبیرە ئەمریکییەکان

* بەهــا ،بەڵــێ ،بیابــان! دەڵێیــت:

کولتوورەکــەى

‹›بیابانــەکان پێکهاتەیەکــى بــااڵى

خۆیــان تێبگــەن ،ئــەى داخــۆ تــۆ

دوور لــە هــەر کۆمەڵکەیــەگ ،دوور

هــاوڕاى ئەمبێرتــۆ ئیکۆیــت کــە

لــە هــەر ســەنتیمێنتالیزمێک ،هــەر

دەڵێــت پێویســتە پرۆفیســۆرە

سێکســواڵێتییەکەیان

هەیــە››.

ئەمریکییەکانــى زانکــۆ خانەنشــین

پێشــنیارى ئەوەیــش دەکەیــت کــە

بکرێــن؟ ئایــا دەشــێت قوتابیانــى

‹›پێویســتە هەمیشــە مرۆڤ شــتێک

تێگەیشــتنێکى

ئامــادە بــکات تاکــو لــە بیابانــدا

تــەواو ڕوون و ڕاشــکاوی ئەوتۆیــان

بیکاتــە قوربانــى ( )sacrificeو

لــە کۆمەڵگەکەیــان هەبێــت کــە

وەک قوربانــى پێشکەشــى بــکات.

ڕۆشــنبیرەکان هەرگیــز ناتوانــن

ژن .ئەگــەر شــتێک هەبێــت لــەوێ

هەیانبێــت؟

بــەدواى ئەمــەدا بێــت ،شــتێک کــە

لــە

نەتوانــن

خوێندنگــەکان

 بەڵــێ ..ئیمکانییــەىت تێگەیشــتنێکهەیــە لــە ڕیگــەى بەڵگەنەویســتییەوە.
بــەاڵم ڕۆشــنبیرى ئەمریــکا ناتوانێــت
لــە کۆمەڵگەکــەى تێبــگات ،چونکــە لــە
گیتۆیەکــى کولتووریــدا گیــرى خــواردووە.
شــێوازە

بەرگریکارییەکەیــى

کــە

الســاییکردنەوەى کولتــوورى ئەوروپییــە،
ڕووىن دەکاتــەوە کــە بۆچــى جیاوازییەکــى
گــەورە لەنێــوان ڕۆشــنبیرى ئەمریکــى و
کولتــوورى ئەمریکیــدا هەیــە .بێگومــان،
گەنجــان بەڵگەنەویســتى زیندووتریــان
هەیــە و لــەم دۆخــە ســاختەیەدا نیــن.
کاتێــک ویســتم خــۆم لــە لــە زێــدە-
واقیعــى ئەمریکــى بکۆڵمــەوە ،هاوکارەکانم
نەیانویســت

بەشــداریى

بکــەن،

لەبەرئــەوە لەگــەڵ ئیکــۆدا ناڵێــم پێویســتە
خانەنشــین بکرێــن ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا
گــەر لەدەســتمبێ دەمەوێــت بیاننێــرم بــۆ
بیابــان.

لــە جوانیــدا هاوتــاى بیابــان بێــت،
بۆچــى ژن نییــە؟›› ئامانــج لــەم
قســە هەراســانکەرە بــێ پاســاوە
چییــە؟ ئایــا بەرەنجامــى سروشــتى
ئەمەیــە

کــە

قوربانــى

بــە

فەیلەســوفێکى پۆســتمۆدێرنیتى
بدرێــت لــە ناوەنــدى شــاردا؟

 ڕەنگــە ئایدیایەکــى زۆر بــاش بێــتکــە بــە ئاشــکرا قوربــاىن بــە فەیلەســوىف
پۆســتمۆدێرنیتى بدرێــت .لــەو وێنەیــەدا
کــە لەبــارەى قوربانیــدان بــە ژنــەوە
خســتوومەتەڕوو بڕێــک هەراســانکارى
«اإلســتفزازیە» هەیــە ،بــەاڵم بــە پێموانییــە
بــە زەرورەت زاراوەى «قوربانیــدان»
نێگەتیــڤ بێــت .مــن وەک شــتێکى

هەڵوێستى ئەوروپى
زۆر ناڕوونە.
مۆدێلى ئەوروپى
وەها کولتوورى
ئەمریکى دەبینێت
کە زۆر ڕووکەشە
و بەشێوەیەکى
ڕووکەشیش
شیکاریى دەکات.
بەاڵم کولتوور
یان نا-کولتوورى
ئەمریکی ،لە خۆیدا
زۆر ڕەسەنە

پۆزەتیــڤ لێیــى دەڕوانــم .بڕێکــى
دیاریکــراو «قوربانیــداىن دووالیەنــە ،بــۆ
منوونــە ،لــە فریوودانــدا هەیــە .شــتێک
کــە پێویســتە بکرێــت بــەاڵم واینابینــم
ناچــار بێــت کەســێک بســڕێتەوە -ڕەنگــە
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پێویســت بێــت شــەهوەت و عەشــق

بــە نا-ئاگایانــە ،نەرێنبوونەکــەى خۆمــم بــۆ

ژنــە .ئەمــە وزە لــە لەبەرگرتنــەوە

مبــرن .قوربانیــدان بــە ژن لــە بیابانــدا

گواســتبنەوە ،ئەمەیــش ئــەو شــتەیە کــە

()simulationـــەوە

وەردەگرێــت.

پرۆســەیەکى لۆژیکییــە ،چونکــە مــرۆڤ لــە

پێشــبینیم دەکــرد .دەتوانــم بڵێــم زێــدە-

بەداخــەوە ،لــە فێمێنیزمــدا هــەر شــتێک

بیابانــدا شــوناىس خــۆى ون دەکات .لێــرەدا

کاردانــەوە ( )hyper-reactionبەرامبــەر

بەختــى هەبێــت کــە ژنانــە بێــت بەرگریــى

قوربانیــدان کردەیەکــى بااڵیــە و بەشــێکە

کارەکــەم هەبــوو ،کەوایــە لــەم ڕوانگەیــەوە

لێدەکرێــت –نووســینى ژنانــە ،شــیعر،

لــە درامــاى بیابــان .کــردىن ژنیــش بــە بابــەىت

مــن ســەرکەوتوو بــووم.

هــەر جــۆرە داهێنانێکــى هونــەرى،

قوربانیــدان ڕەنگــە گەورەتریــن ســتایش
بێــت کــە بتوانــم هــى ژىن پــێ بکــەم.

* کەواتــە دەربــارەى جێگــەى ژن
لــە کارەکەتــدا چــى؟ ئایــا ئــەوان

* بــەم دواییانــە لــە نیویــۆرک،

پســپۆرى فریوودانــن؟

پێشــانگایەک هەبــوو بــە نــاوى

 -مــن هــاوڕاى ئــەو ئایدیۆلۆژیــا

‹›بەرەنــگارى (دژ بــە بۆدریــار)››،
ژمارەیــەک هونەرمەنــدى دیــار
بەشــدارییان تێــدا کــرد .هەســت
بــە چــى دەکەیــت کاتێــک وەک
شــتێک هەســت بــە کتێبــەکان
[و نووســینەکانت] دەکەیــت کــە

دەمارگیــرەى فێمێنیــزم نیــم کــە دەڵێــت
ژن وەک فریوودەرێــک ()seducer
گوزارشــتە لــە ڕۆڵێکــى ســووکایەتیپێکراو.
بــە بۆچــووىن مــن ،ســراتیژییەىت فریــوودان
هێزێکــى شــادیبەخش و ڕزگارکەرانــەى

ئەمەیــش وا دەکات ئەمەیــش وا دەکات
مەســەلەکە ئاوێنــەى لەبەرگرتنەوىــە
پیاوانــە بێــت .ئەمــە لەبەرگرتنەوەیــە
نەرێنییــە و جێــگاى داخــە .پێموایــە
ســراتیژیەىت ژنانــەى فریــوودان نامۆبــوون
()alienationـــى ژن نییــە ،وەک ئــەوەى
فێمێنیســتەکان بــۆى دەچــن .دەبێــت
مــرۆڤ دەســت لــە جەنگــى نێــوان دوو
ڕەگەزەکــە هەڵگرێــت و لــە نامۆبــووىن
سێکســییانە دووربکەوێتــەوە .نابێــت

دژى دەجەنگــن ،بــەوە تۆمەتبــارى

پیــاوان و دژنــان دژایەتیــى یەکــرى

دەکــەن کــە ڕەشــبین و پاســیڤن و

بکــەن .پێموایــە مــرۆڤ دەتوانێــت

هیــچ ڕێگایەکیــش بــەرەو پێشــەوە

فریــووى مێینەیــى وەک فەزیلەتێکــى

پیشــان نــادەن [ئەڵتەرناتیــڤ

پۆزەتیــڤ بەدەســت بهێنێتــەوە ،ئەمەیــش

ناخەنــە ڕوو]؟

یەکێکــە لــە ڕێــگا باشــەکاىن مامەڵەکــردن

 -وەک پێشــر وتــم ،هەمیشــە ڕەگەزێکــى

لەگــەڵ مەســەلەکەدا .بــەاڵم بێگومــان

هەراســانکەر لــە نووســینەکامندا هەیــە.

ڕیســکى ئــەوە دەکــەم کــە ڕووبــەڕووى

ئەوەیــش جۆرێــک تەحــەدا دەخاتــە بەردەم

هەڵەتێگەیشــن ببمــەوە .گرنــگ ئــەوەی

ڕۆشــنبیر و خوێنــەر ،جــۆرە گەمەیەکیــش

ڕەخنــەى ژن بکرێــت وەک ژن .فریــوودان

دەســت پێدەکــەن .بێگومــان ،ئەگــەر

تەنیــا ســراتیژییەتێکى ســێکىس نییــە.

پێشــبینى دژە-هەراســانکردن و هەنــدێ

*

ڕوانگەیــە

کاردانــەوەى نێگەتیڤیــش بکەیــت .ئــەو

ڕوانگەیەکــى ڕۆمانســیى نییــە

بێزراوییــەى تێیــدام شــتێکى ئێجــگار خــۆش

بــۆ ژن وەک بوونەوەرێکــى بــااڵ

خەڵــکان هەراســان بکەیــت ،ئــەوا دەبێــت

و تینبەخشــە .وا دەردەکەوێــت ڕەنگــە هــەر

Jean Baudrillard

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك
دەردەچێت ،ژمارە ( )67 - 66ساڵی پانزەیەم

82
No.(67 - 66) April .2018

ئایــا

ئــەم

()transcendent؟

هــەوەک

ئــەوەى زۆرێــک لــە ژنــان ڕەخنــە

بەســەردا نــەدان .پاشــان ،ئــەوان خۆیــان

ئایــا تەنیــا گۆڕینــەوەى هــەر

لــەو جەوهەرگەراییــە دەگــرن کــە

ڕێــگاى خۆیــان دۆزییــەوە و ئەوەیــان کــرد

بەرکەوتنێــک لەگــەڵ ]کایــەى[

تۆیــش ڕەخنــەى لێدەگریــت.

کــە دەیانویســت بیکــەن.

سیاســیدا

نــاکات

لەپێنــاو

شــەیدایى بــە نا-ماقوڵییەتــى

 گرنگــە وەک ژن ڕەخنــەى ژن بکرێــت.فریــوودان تەنیــا ســراتیژییەتێکى ســێکىس

* قومار دەکەیت؟

کولتــوورى بەرخــۆرى؟

نییــە و ،تاکالیەنەیــش نییــە .بەڵکــو بەنــدە

_ بەڵــێ ،لــە الس ڤێــگاس دەیکــەم.

 -کێشــەیەکى دیاریکــراو هەیــە ،چونکــە

بــە هاودەســتییەوە .کۆمەڵێــک ڕێســا بــۆ

هەندێجاریــش قومارچــى نیــم.

گەمەکــە هەیــە .فریــوودان گەمەیەکــى
زۆر جەســتەیى و یەکســانانەیە .هــەردوو
ال بــە قووڵــى دەچنــە نێوییــەوە و
گرەوەکانیــش گــەورەن .بــە جۆرێــک لــە
جــۆرەکان فریــوودان ئایدیۆلۆژیایەکــە کــە
لەســەر حســێبى دیموکراســییەت یاریــى
دەکات .ئێســتا پیــاوان هــەوڵ دەدەن
بــۆ دۆزینــەوەى ئایدیۆلۆژیایــەک کــە
بیانناســێنێت ،پێموایــە دەبێــت مێینەیــى
لــە ســنوورە بەرتەســکەکاىن خــۆی زیاتــر
بــڕوات ،دوورتــر لــەو ڕێگەیــەى کــە لــەم
ســاتەى ئێســتادا خــۆى لێــوە دەبینێــت.
*کەواتــە گــەر وەهــا بێــت ،دەتوانین
لەبــارەى عەشــقەوە بدوێین؟

 یاخیبوونێــک هەیــە ،بــەاڵم بەڕاســتىنازانــم .شــتێکى زۆرم نییــە لەبــارەى
عەشــقەوە بیڵێــم.
* منداڵــت هەیــە؟ منداڵــەکان
واتلێدەکــەن گەشــبین بیــت؟

 دووانــم هەیــە لــە تەمــەىن پێگەیشــنو کامڵبوونــدان .ڕەنگــە باوکێکــى خــراپ
بووبــم ،چونکــە هیــوا کەســییەکاىن خۆمــم

نــەوەى  68هەمــوو شــتێکى خســتە
گەمــەوە .نکوڵییەکــى سەرســوڕهێنەر لــە

* ئایــا قومارکــردن بــە کارى خــۆت

کولتــوور هەبــوو ،قوربانیشــیان بــە بەهــا

دادەنێیــت؟ ئەگــەر وابــێ ئــەى چــى

سیاســییەکاندا .بێگومــان ،دواى قوربــاىن

لــە گرەودایــە؟

_ نازانــم ئاخــۆ دەتوانــن نــاوى بنێیــن
گــرەوى کولتــوورى .بــەاڵم نابێــت گــرەوەکان
تێکــەڵ بــە بەرەنجامــەکان بکــەن .کێشــەکە
ئــەوە نییــە کارەکــە تــەواو بێــت- ،ڕەنگــە
کار هیــچ گرەوێکــى تێــدا نەبێــت -کار
لــە دەورى خــۆى دەســووڕێتەوە تاوەکــو
تــەواو دەبێــت .پێموایــە گــرەو ]ى قومــار[
ڕەنگــە زیندووێتــى کار بێــت .ئەمــە بــە
نزیکەیــى لــە یاریــى پۆکــەر دەچێــت .بــە
شــێوەیەک لــە شــێوەکان گەمــە زیاتــرە لــە
موزایەدەکــردن لەپێنــاو بینینــى دەســت و
پێــڕى ئەوانیــردا .گرەوەکــە ئەوەیــە ئەوانیرت
ئــەوە دەربخــەن کــە لەدەســتیاندایە.
* لــە «مووچوڕکــى سۆســیالیزم»
()The Ecstasy of Socialism
دا ،سەرزەنشــتى «ســاویلکەیى نــا-

ئــەوەى دەمێنێتــەوە بەتاڵییــە ،بەتاڵیــى
کولتــوورى .لــە ئەمریــکا ،جێــگاى ئــەم
بەتاڵییــە پــڕ کراوەتــەوە ،نــەک لــە ڕێگــەى
کولتــوورەوە بەڵکــو لەڕێگــەى ڕووداوەکان
()eventsـــەوە ،کــە ئاڵوگــۆڕى لەگــەڵ
دیمــەىن ســیاىس 68دا هەیــە -یاریــى
ئاگرینــى کولتــوورى.
ڕادیکاڵیــزم  68گەیشــت بــە ڕووداوى
گــەورە ،هــەر بەوجــۆرەى کــە داتەپینــى
بۆرســە و دەرکەوتنــى ئایــدز دەگــەن بــە
ڕووداوى گــەورە -ئــەوە ڕادیکاڵیزمــى
ئەمریکییــە .ئەمــە ڕادیکاڵیزمێکــە کــە
ڕۆشــنبیر تێیــدا جێگــەى نابێتــەوە،
ڕۆشــنبیر بــە واتــا تەقلیدییەکــەى وشــەکە.
ڕادیکاڵیزمــى کولتــوورى بــووە مایــەى
ڕووداوەکان ،پاشــان ڕۆشــنبیر بێکاریگــەر
کــرا .ڕۆشــنبیر هیــچ داهاتوویەکــى نییــە.

ماقووڵــى فیکــرى سۆسیالیســتى»
دەکەیــت .ئایــا ئــەم دۆخــە
هــەر بــە ســادەیى نائومێدییــە
لــە سیاســەتەکانى پــاش-68؟
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