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خوێنەری بەڕێز:
ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە ،بریتییە لەو پرۆژە فكری
و فەلسەفیەی ،كە دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە
پرۆژەی ( )100نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو،
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم ،بەم پێیەش تاوەكو
ئێستا لەم پرۆژەیەدا ( )80نامیلكەمان چاپكردوە.
بەشی یەكەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە بێركلی،
ئاشنابوون بە باشالر ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە
هایدگەر ،ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز  2بەرگ ،ئاشنابوون بە
هانا ئارێنت ،ئاشنابوون بە هیگڵ ،ئاشنابوون بە سارتەر،
ئاشنابوون بە نیچە ،ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر ،ئاشنابوون بە
سالڤۆی ژیژەك ،ئاشنابوون بە ماركس( )8بەرگ).
بەشی دووەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە فیورباخ،
ئاشنابوون بە تۆماس م��ۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر،
ئاشنابوون بە گرامشی  ،1،2ئاشنابوون بە ئەرستۆ،
ئاشنابوون بە دیموكراسی ،ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3
بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەرکون ،ئاشنابوون بە فۆكۆ ،ئاشنابوون
بە ئەکیونی ،ئاشنابوون بە ئەنگڵس ،ئاشنابوون بە جۆن
ستوارت میل  3بەرگ ،ئاشنابوون بە جاك الكان ،ئاشنابوون
بە الیبنتز ،ئاشنابوون بە میكاڤیلی).
بەشی سێیەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر،
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون
بە پۆپەر ،ئاشنابوون بە دۆركهایم ،ئاشنابوون بە دریدا،
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ئاشنابوون بە لیوتار ،ئاشنابوون بە لینین  2بەرگ ،ئاشنابوون
بە ترۆتسكی ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ ،ئاشنابوون بە
پۆپۆلیزم  2بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون
بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار،
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2
بەرگ ،ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
بەشی چوارەم بریتییە لە (كۆنفۆشیۆس ،جۆن دیۆی،
پیەربۆردیۆ ،مارتن لوسەر ،ئاالن بادیۆ ،ویتگنشتاین ،ماوتسی
تۆنگ ،لیڤی شتراوس ،چۆمسكی ،والتەر بنیامین ،مارتین
بوبەر ،مۆنتیسكۆ ،سپێنوزا ،جولیا كریستیڤا ،روالن بارت،
رۆدۆلف كارناب ،جۆرج باتای ،فۆکۆیاما ،دیڤد هارڤی ،سان
سیمۆن).
خوێنەری بەڕێز :بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی()2011دوو
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا
باڵوكراونەتەوە ،بەشی یەكەمیان()16فەیلەسوفن كە بریتیین
لە( ویتگنشتاین ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە قەشە
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ ،لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا ،میتافیزیك،
لە دیدی فەلسەفیەوە ،كۆمەڵگەو دەوڵەت ،دیموكراسی ئازادی
تاك و كۆمەڵگە،بزوتنەوەی فێمێنیزم ،سوقرات ،سۆسیال
دیموكرات فرۆید ،وێنەی ژی��ان لە بۆچوونی بیرمەنداندا،
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی ،نیچە،
ئاشنابوون بە هیوم ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسل).
بەشی دووەم ( )25نامیلكە و بریتین لە (ئاشنابوون
بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون بە كیرگە
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گۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر ،ئاشنابوون بە كارل پۆپەر،
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین ،ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون
بە ئەرستۆ ،ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین ،ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ ،ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە،
ئاشنابوون بە فرۆید ،ئاشنابوون بە جۆن لۆك ،ئاشنابوون بە
لینین ،ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم ،ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت ،ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم ،بلیمەتی
و شێتی ،ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار ،ئاشنابوون بە
ڤێرجینیا وۆلف ،ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس ،ئاشنابوون
بە درێدا)
لە ئایندەیەكی نزیكیشدا بەشی پێنجەم كە خۆی لە
كۆمەڵێك فەیلەسوف و چەمكی نوێ ،كە ئەمڕۆ لە دونیای
فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
ئەم پ��رۆژەی��ەش لە س��اڵ��ی()2018دا بە شێوازێكی
نوێ و بە ناساندنێكی تر درێژەی دەبێت ،چونكە بە پلەی
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و
هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
ئامانج لەم پرۆژەیەش مەبەستمانە ئەو كردارە بیری و
عەقڵی و توانستە بیریانەی ،كە بیرمەندو فەیلەسوفەكان
بەدرێژایی مێژووی بیری مرۆڤایەتی ناویانە ،بەئاسانترین
رێگە بگەیەنینە خوێنەر ،چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو
هێنانەدی خواست و دیوە شاراوەكانی مێشكدا لە بوارە
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت ،تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان
7

و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت ،لەبەرئەوەی ئەگەر
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە ،ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم
شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو
ئایدیا جیاوازەكان و گرنگی بیركردنەوەكان بكات ،لەپێناو
چارەسەركردنی گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی
كە پێویستە لێیبڕوانێت ،تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند» من بیردەكەمەوە ،كەواتە
من هەم» ،واتە بخوێنەرەوە ،بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو
بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە ،پێویستە بەر لە هەر
شتێك ،هۆكاری بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین ،خوێندنەوەش
یەكێكە لە هۆكارەكان و بەهۆشیەوە ،بیركردنەوەكان
بەرئەنجامی دەب��ن ،چونكە پرۆسەی بیركردنەوە ،لەپێناو
هێنانەدی داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە ،ئەم گەشەكردنەی
تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش ،بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بۆیە نابێت پرۆسەی خوێندنەوەو بەرۆشنبیریكردن،
نەك تاك ،بەڵكو كۆمەڵگەش خۆی لێ نەبوێرێت ،چونكە
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن ،بۆیە پێویستە بەردەوام
عەقڵەكان كراوەبن ،لەپێناو بەرهەمهێنانی بیری نوێ و
بنیادنانی ئایندەیەك ،جیاوازتر لەرابردو.
د .لوقمان رەئوف
2017
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بایۆگرافیای جولیا كرسیتیڤا
ئا :د .لوقمان رەئوف
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 -ن��ووس��ەر و زم��ان��ەوان و دەروونشیکار و

فەلسەفەکاری فەرەنسی ب��ەڕەچ��ەڵ��ەک بولگاری

لە ( )1941/6/24لە شاری (سلیفن)ی بولگاریا

لەدایكبووە.

 -باوكی ژمێریاری کڵێسا بووە ،بۆیە لەگەڵ

خوشكەكەی دەچێتە خوێندنگەی (فرنكوفی)ی

مەسیحییەكان.

 -دواتر دەچێتە زانكۆی (جۆفیا).

 دامەزرێنەری خەاڵتی (سمیۆن دی بوفوار)ـە. -لەساڵی  1969یەكەمین كتێب ب��ەن��اوی

(سیمیۆتیکا) باڵوكردەووە و لە کایەی رۆشنبیری

و ڕاڤ���ەی رەخ��ن��ەی��ی��ە ناوبانگێكی نێودەوڵەتیی

پەیداكرد.

-لەبواری زمانەوانی ،دەقناوێزان ،سیمیۆلۆژیا،

ت��ی��ۆر و ڕەخ��ن��ەی ئ��ەدەب��ی و دەروون��ش��ی��ک��اری��دا

خاوەنی چەندین كاری جیاوازە.

 -یەكێكە ل��ە ک��ارەک��ات��ەرە دی��ارەك��ان��ی پاش

بونیادگەری.

 -ل���ە س��اڵ��ی  1965دەچ��ێ��ت��ە ف��ەرەن��س��ا و

رەگەزنامەی فەرەنسی وەردەگرێت.

_ هەر لە فەرەنسا سەرقاڵی خوێندنی بااڵ و

لێكۆڵینەوە دەبێت.
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 -لە ئێستادا مامۆستایە لە زانكۆی پاریس

دیدرۆ پاریس.

 -ئەندامی كۆمەڵەی دەروونشیکارەکانە.

 -لە چەند زانكۆیەكی ئەمریکی و كەنەدی و

ئەوروپی دكتۆرای فەخری پێبەخشراوە.

 -چەندین خەاڵتی وەرگرتووە :لەساڵی 2004

یەكەم خەاڵتی (هولبیرگ)ی وەرگرت.

 -ساڵی  2006خەاڵتی (هانا ئاریت)ی وەرگرت.

 -ساڵی ( 2008ڤاسالڤ هاڤیل)ی وەگرت

 -ساڵی  2008خەاڵتی (سینۆن دی) بۆ ئازادی

ژن ڕاگەیاند.

 -خاوەنی زیاتر لە ( )35كتێبە.

 -س��اڵ��ی  1967ش���ودەك���ات ب���ە (ف��ل��ی��پ)ی

رۆماننوس.

 -ساڵی  1970لە زانكۆی كۆلۆمبیا دەستدەکات

بە وانەوتنەوە.

 -پەیوەندیی بە گۆڤاری (تێل كێل)ەوە دەكات،

کە ( )sollerدایمەزراندبوو.

 -س���اڵ���ی  1979ب����ڕوان����ام����ەی ب������ااڵ ،ل��ە

دەروونشیکاریدا بەدەستدەهێنێت.

 -ساڵی  1977كتێبی (لەبارەی ژنی چینییەوە)

دەنووسێت.
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 -ساڵی  1970دەچێتە چین.

 -ساڵی  2004كتێبێكی لەسەر دەروونشیکاری

و مۆدێرنە نووسی ،بەهۆیەوە ساڵی  2006خەاڵتی

باشترین ش��ی��ک��ردن��ەوەی دەروون���ی���ی وەرگ���رت،
بەهۆی باشترین كتێبی ئەو ساڵەوە.
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نازیزم و ستالینیزم:
دوو ئایدیۆلۆژیای لێكچوو
گفتوگۆ لهگهڵ «ژولیا كریستیڤا»
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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«ژولیا كریستیڤا» ،خانمه لێكۆڵهر و رهخنهگر و

دهرووشیكارێكی بهناوبانگه ،له بولگاریا لهدایكبوو ه
و خاوهنی زیاتر له سی كتێبه ،لهوانه( :بلیمهتیی

ژن��ان �ه .)2000-1999 ،ئ��هم كتێبه س��ێ بهش ه
دهربارهی ههریهكه له «هانا ئارێنت و میالنی كالین
و كۆلیت» .ئهم خانمه له فهرهنسا خوێندوویهتی،

خاوهنی دكتۆرای فهخرییه له زانكۆی هارڤارد ،نیو

سكوڵ فۆر سۆشیال ریزێرشن ،تۆرنتۆ و سۆفیا.

زۆر تێكۆشاوه لهپێناو جیاوازیی ڕهگ �هزی��دا ،ل ه
كتێبهكانیدا ههوڵیداوه زۆر به پتهوی ماركسیزم
و فینۆمینۆلۆژیا و دهرون��ش��ی��ك��اری و تیۆری

ئهدهب تێكهڵبكات .یهكێك له بهرههمه دیارهكانی

بهم ناونیشانهیه« :شۆڕش له زمانی شیعریدا».

كریستیڤا له دیسهمبهری 2006دا خهاڵتی «هانا
ئارێنت»ی بۆ فیكری سیاسی بهدهستهێنا .ئهم

گفتوگۆیه ڕۆژنامهی «لیبراسیۆن»ی فهرهنسیی
لهگهڵیدا ئهنجامیانداوه ،تێیدا شرۆڤهی فهلسهفهی

پووچێتی خراپه و تۆتالیتاریزممان بۆ دهكات و

تیشك دهخاته سهر ئایدیاكانی «ئارێنت».

* خانمه فهیلهسوفێك ،نوسهرێك ،دهرونشیكارێك،

بهم دواییان ه خهالتی «هانا ئارێنت»ی بۆ فیكری سیاسی
وهرگرت.
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-ههستدهكهم «هانا ئارێنت» ماوهیهكی زۆر ه

ل�هگ�هڵ��م��دای�ه ،ه��هر ل��هو ك��ات��هوهی ك �ه ب��ای�هخ��م ب ه

فهلسهفه و سیاسهت و ژن داوه .ئهو ه حیكایهتێكی
درێژه .لهوهیش زیاتر ،تهنانهت ب ه بێ ئهوهی بیر
لهوهیش بكهمهوه لهبارهیهو ه بنووسم ،من ههر

وهك هاوڕێیهكی ژیان سهیرم كردووه .ئهو حهزی

لهوه بوو قهسیدهكهی شیللهری شاعیری ئهڵمانی
بنووسێتهوه ،چونك ه دهیووت ئهو لهوێو ه هاتووه،

ڕێك وهكو من ل ه ڕیشهیهكی بهڵكانییهوه ،ئهمهیش

تێكهڵهیهك ب��وو ل�ه مهسیحییهت و یههودییهت.
زۆرباش ئاگاداری ئهوهم سنوورهكان ،واڵتهكان،

ب �هش �هك��ان ،ش��ون��اس�هك��ان��ی ت��ێ��دهپ��هڕان��دووه .ئهو
كهسێكی كۆزمۆپۆلیتان بوو .لێرهدا ئارێنت خۆی

بههیچ كۆمهڵهیهكی یههودییهو ه نهدهناساند ،بهاڵم

نكوڵی له هیچ كۆمهڵهیهكیش نهدهكرد .بنچینهكانی
ن �هژاد و نهریته كولتورییهكانی خ��ۆی فهرامۆش
نهدهكرد ،بهاڵم وهك شتانێكی ڕهها پێیانهوه پابهند

نهبوو ،لێرهدا بهدهمیانهو ه دهچ��وو ،ب ه بێ ئهوهی

پێیانهوه بلكێت .ئهمه ئهو شتهیه كه لهم جیهانهی

وا تێیدا دهژین ،وهك شتێكی ههنووكی دێته پێش

چ��اوی م��ن :تهنیا غهریبهكان بوونیان ه�هی�ه ،ل ه

دهرهنجامدا هیچ شتێكی غهریب (نامۆ) بوونی نییه.
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كۆمهڵگ ه مرۆییهكان:
* هانا ئارێنت چهمكی «تۆتالیتاریزم»ی داهێنا و
وهسفی «ئیمپراتۆریهتی خراپه»ی ك��ردووه ،ئایا لهگهڵ
پهرهسهندنی تووندڕەوی و دهرماگیریی ئایینیدا ،فیكری ئهو
ب ه زهرور دهزانیت؟
 -ههمیشه پێمانوابووه پهیامهكهی هانا ئارێنت،

پهیوهندیدار بووه به سهردهمێكی دیاریكراوی مێژووی

ئهوروپاوه ،كاتێك ههردوو ئاراسته تۆتالیتارییهكهی
ن��ازی��زم و ستالینیزم دهس��ت��ی��ان��دای�ه تێكشكاندنی

توانای بیركردنهوهی و فیكر ،ئینجا دۆكترینی دژه
سامی ،تۆتالیتاریزم ،ستالینیزم ،كۆمۆنیزم ،نازیزم

و پۆپۆلیزمیان سهپاند .ههر ئهم دژایهتییهی فیكر

له كینهدۆزیی بهرامبهر به ژیاندا دهركهوتهوه .هانا
ئارێنت لهگهڵ «سهتحییهتی ژیانی مرۆیی»دا نهبوو.

بهالی ئهوهوه خراپه ڕیشهی ههیه .دوو كهسی وهكو
هیتلهر و ستالین و ئایدیلۆژیاكهیان بڕیاریان لهوه

دهدا ،كه ژیان «شایهنی» ههندێك كهس {یان گروپ}

نییه ،بۆیه دهبێت بمرن .لهم كۆنتێكستهدا دهكرێت
پاكتاو بكرێن و كهسیش قسه نهكات .ئهو له كاتێكدا

ئهمهی وت كه خهڵكی بڕوایان به بوونی حزب ههبوو

لهنێوان ههردوو ئایدیۆلۆژیای نازیزم و ستالینیزمدا.
لهگهڵ ئهوهیشدا ،ئهوهی ڕوونكردهوه كه ئهم دوو
16

ئایدیۆلۆژیایه چهنده له یهكتری دهچن ،به تایبهتیش

لهسهر ئاستی خاپووركردنی فیكر و ژیانی مرۆیی.

ئهمه بۆ مێژووی كولتور زۆر گرنگه ،لهبهرئهوهی
دیاردهكه تهنیا تایبهت نییه به سااڵنی ،1940-1930

ئهگهرچی ئ�هو قۆناغهیش ڕەن��گ��دان�هوهی ههبووه،
بهاڵم ئهوهی گرنگه سهرنجدانه لهو مێژووه و بینینی

ڕەههندهكانه ،كهواته فیكری ئارێنت ئێستاییه ،مێژوو
دووب��اره نابێتهوه ،ب�هاڵم له كۆمهڵگه مرۆییهكاندا

كهڵكهڵهی ئهوتۆ الی م��رۆڤ ههن كه كینهی خود
و ئهویتریش ب���هردهوام كهڵهكه و پتهوتردهكهن.

ئ�هم كهڵكهڵهیه فۆڕمی دیاریكردنی فیكر و ژیان
وهردهگرێت .لهم كۆنتێكسته هاوچهرخهماندا ،هۆكاره
ئابووری و سیاسی و مێژووییهكان ههرچییهك بن،
ههرچهندهی ستهم ههبێت ،دهگهینه ئهو دهرهنجامهی

كه ئایینهكان له ههستانهوهدان ،ئهمهیش ئهو حاڵهتهیه
كه له ئیسالمدا دهیبینین و پێیدهڵێین فهندهمێنتالیزم،
ههمان ئهو شتهی كه كار بۆ بهرتهسككردنهوهی
پانتاییه مرۆییهكان دهكات .ئارێنت ئا ئهمهی بینیووه

و به ناوی ژیانهوه دژی تۆتالیتاریم خهباتی كردووه،

به ناوی «هێزێكی بهرگهنهگیراو»ەوه لهپێناو ژیاندا.
ب���هالی ئ��ارێ��ن��ت�هوه «ب��ژی��ت» وات���ای ئ �هوهی �ه بهناو
«شادی»ی فیكر و حوكمداندا ڕۆبچیت.
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* پێتوای ه الی هانا ئارێنت ب��هزهرورهت «بۆچوون»
پێگهیهكی ههبێت؟
ب �هڵ��ێ ،مهسهلهكه پهیوهسته ب �ه گ �هڕان �هوهیسهنگ و قورسایی بۆ تاكهكهس .پێموایه لهمڕۆدا
ئێمه «بۆچوون»مان شێواندووه ،بهاڵم له ههمانكاتدا
هانا ئارێنت دهی��وت بۆچوون تاكه بهرهنگاریكهری
توندوتیژییه .دیموكراسییهتی گریكی و ئاگۆرای
ڕۆما لهنێو ئهودا نیشتهجێبوون ،واته پانتایی گشتی
ك�ه دهك��رێ��ت ه �هر تاكهكهسیك تێیدا دهرب��ك�هوێ��ت.
«دهرك�����هوت�����ن» ل���ه ی����هك ك���ات���دا ف��ی��ك��ر و ح��وك��م
دادهمهزرێنێت .ئهو پێیوابوو ئهمه زۆر بلیمهتانهیه،
چونكه بیری ل �هوه ك���ردهوه كه جوامێریی گ �هوره
بهوه دادهمهزرێت ،كه ههركهسێك دهرب��ارهی ئهوه
قسه بكات كه بهشێوهیهكی تاقانه و دهگمهن تێیدا
ژی��اوه ،بهمهیش هانی ئهوانیتر ب��دات بۆ سیاسهت
و چ��وون ب��هرهو خۆ-وهدیهێنان (تهحقیقی زات).
ئهم «دهركهوتنه له سیاسهتدا» الی ئارێنت زۆر
جددی و نهوعی بوو .لهم ئایدیایهوه ،لهم ئایدیای
«دهرك���هوت���ن»ەوه ،گ��رهوێ��ك��ی سیاسی ك��رد ،نهك
گرهوێكی ئایینی یان شیعری ،ب�هاڵم له ههمانكاتدا
غهمی ئێجگار قووڵی ئهوهی ههبوو ،كه تێمانبگهیهنێت
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ئایینی و شیعری به تهواوهتی لهنێو نهچوون و ئێمه
دهتوانین له سیاسهتدا بیانبینینهوه .به دڵنیاییهوه
ئهمه شتێكی وهكو خهونه و ههندێ نوسهر ڕەخنهی
ئهوهی لێگرت كه ئایدیالیزمه ،بهاڵم زۆر به وردی
وتی :لهم بانگهدا بۆ تاكایهتی و لهخۆتێپهڕاندن بهرهو
وهدیهێنانی خود ،ڕەگهزگهلێكی بهربهری ههیه كه
بهرهنگار دهبنهوه ،پێش ههموو شتێك لهبهرئهوهی
بانگه بۆ ت��اك ،بۆ ك �هس ،بۆ دهرچ���وون ل ه كۆمهڵه
سیاسییه ،ئابورییه ،نهتهوهییهكان ،ی��ان گ��روپ و
شوناسهكانی دیكه ،چونكه ههموو بۆچوونهكانی
تاكهكهس له كۆمهڵهكانی كاریگهری و دهسهاڵتدا
دهستپێدهكات و دیاریدهكرێت و كۆتایی پێدێت ،ئینجا
وهك دهبینیت ،كاتێك ئهم تاكهكهسه بیر له وتنی ئهو
شته دهكاتهوه كه لهو دیوی خۆیهوهیه ،داهێنان له
دڵی توندوتیژیدا دهكات» :من دژم ،من تاكهكهسم،
جگه له من كهس بونی نییه ...ب�هاڵم ئ��ارهزووهك��ان
دروست دهكهم و لهگهڵ ئهوانیتردا بهشی دهكهم«.
پانتایی گشتی ب��ۆت�ه ج��ۆرێ��ك ل �ه تێكهڵه لهنێوان
تاكهكهسی گهوره و دابهشبوونی گهورهدا .ئا ئهمهیش
دیسان منی ڕاگرت ،چونكه له جیهانی هاوچهرخدا كه
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ئارێنت تێیدا نهژیاوه و له ساڵی 1975دا مردووه،
خهڵكانێكی سهرزیندوو دهبینین ،ی��ان چ��اوهڕوان��ی
ههلێك دهكهن ،تاوهكو له الوازیی خۆیان بێنه دهرهوه،
قسه بكهن و پرسیار بكهن .ڕەنگه ئهمه هیچ دالێكی
نهبێت ،ب �هاڵم رێزیكه ،غهمی بانگكردنی داهێنانه
دیاریكراوهكانه .دهبێت سیاسییهكان گوێیهكانیان
بكهنهوه و ببیستن و به دڵنیاییشهوه ڕۆڵی خۆیان
بگێڕن ،ب �هاڵم مهسهلهكه پهیوهسته ب �هو سنووره
جیاكهرهوهیهی ئێستای نێوان بهرژەوهندی گشتی
و دهركهوتنی تاكهكهسی .ئهگهر لهمڕۆدا له جێگای
ئارێنت بوومایه دهموت لهم سهردهمهدا ئامرازهكانی
پهیوهندیگیری نواندنهوهیهكی روون و ئاشكرای
ئاگۆرای گریكییه ،بهاڵم سیاسییهكانمان نازانن چۆن
بوار بۆ داهێنانگهریی بكهنهوه.
ئایكۆنهی فێمێنیزم
*تۆش وهكو ئهو فێمینیزم رهتدهكهیتهوه؟
-ئ����هو س���ااڵن���ێ���ك ،ب �هت��ای��ب �هت��ی��ش ل��� ه وی�لای �هت �ه

یهكگرتووهكان ،بوو ه ئایكۆنهی فێمینیستانه ،من ههموو
ئهم شتانهدا ل ه خۆمدل نابینم .بهالی منهو ه فێمینیزم

زۆر هاوكاربوو ه بۆ ئازادیی ژن ،بهاڵم خۆی لهنێو
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ههموو ئهو بزووتنهو ه ڕزگارییانهدا قهتیسكردووه

ك ه دواتر بوون ه تۆتالیتاریست .پێشنیاریان بۆ كردم
كتێبێك دهرب��ارهی ژنان بنووسم ،ئهو كات ه بڕیارمدا

كتێبێك دهربارهی سهركێشی و ڕیس ه تاكهكهسییهكانی
ژنان بنووسم ،چونك ه پێموای ه ئهم كولتور ه ئهوروپییه
لهسهر ئهو ئایدیای ه بهند ه ك ه ئازادی ب ه بێ مهعریفهی

تاكهكهس ،ب ه بێ یهكترناسینی شار ،بوونی نییه .وێڕای
ئهوهیش ئهو ه یهكێك بوو ل ه غهمهكانی ئارێنت .ئهو

دهڵێت ناوهندی سیاسهت وا ل ه دهركهوتنی تاكهكهس
ل ه ف��ر ه پهیوهستیدا .ئ�هو چارهنووسی پیاو و ژن،

بهبێ پلهبهندی ،ل ه دڵی دیموكراسییهتی بۆچوونهكاندا
دهبینێت .بڕیارمدا كتێبهك ه دهرب��ارهی بلیمهتی ژنانه
بێت ،جۆرێك ل ه بانگهێشت ب��وو ،چونك ه عادهتهن
بلیمهتهكان نێرینهن .بیرم لهو ه كردهوه ،ك ه پێویسته

ژنێك بدۆزمهو ه جهوههری ملمالنێی مێژوویی ژیانی
سیاسی و ڕیسكی فیكر ل ه سهدهی بیستهمدا بهرجهسته

بكاتهوه :هانا ئارێنت خۆی بهسهرمدا سهپاند .ههر لهم

ڕوانگهیهو ه بوو ك ه بهشی یهكهمی «بلیمهتیی ژنانه :هانا
ئارێنت یان كرد ه وهك لهدایكبوون و غهریبایهتی»م

بۆ ئهو تهرخانكرد .سهدهی بیستهم سهدهی ملمالنێ

بوو لهنێوان ژیان و مردندا ،ك ه ئهو ب ه بهرههمهكانی

بهنێویدا تێپهڕیوه.
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فۆرمهكانی تۆتالیتاریزم
*بۆچی بڕیارتدا خهاڵتی هانا ئارێنت بدهیت بهو
كۆمهڵهیهی وا هاوكاری ئهو ژنه ئهفغانییان ه دهكات ،ك ه
دووچاری ئازاری سوتان بوون؟
-كاتێك خهریكی ئامادهكردنی دهقهكهم بووم

بۆ وهرگرتنی خهاڵتهكه ،به ڕێكهوت لهو زانكۆیهی

كه وانهی تێدا دهڵێمهوه ،فیلمێكم بینی .مهبهستم
ل��ه «ن��ی��و س��ك��وڵ ف���ۆر س��ۆش��ی��ال ری��زێ��رش��ن»ە

ل �ه ن��ی��وی��ۆرك ،ك �ه ل �ه بیستهكاندا ل �هالی �هن چهپه
ت��ون��دڕەوهك��ان�هوه دروس��ت��ك��راوه .ئ �هم زانكۆیه له

ماوهی جهنگدا پێشوازی له لیڤی شتراوس كردووه،
ئینجا پێشوازی له هانا ئارێنت ك���ردووه ،دوای

ئهوهی ئهوروپای بهجێهێشت ،ههلووهت ئارێنت له

ئۆردوگای گێرس ل ه فهرهنسا دهستبهسهركرابوو،
دواتر لهوێ ههڵهات .جا كاتێك ئهم فیلمه فهرهنسییه
دیكۆمێنتارییهم بینی ،ك ه ژیانی ئهو ژنه ئهفغانییانه

دهگ��ێ��ڕێ��ت�هوه وا ب �هدهس��ت ئ���ازاری سوتاوییهوه

دهناڵێنن ،پرسیاری ئ��هوهم ك��رد چ��ۆن دهتوانین
فیكری هانا ئارێنت ت��ازه بكهینهوه و بیكهینهوه

فیكرێكی هاوچهرخ .ژنانێك كه پهچه دهپۆشن و
نابینرێن ،قوربانی چهندین جۆری توندوتیژین و به

تایبهتییش توندوتیژیی خێزانین و مافی ئهوهیشیان
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نییه الی خهڵكی سكااڵی حاڵی خۆیان بكهن .كه

فیكری سیاسی فریایان ناكهوێت ،ئهوا رێگایهكی

دیكهیان نییه ،جگه له بهخۆداكردنی بهنزین و

داگیرسانی شقارتهكان ،تاوهكو خۆیانی پێبسوتێنن.
فیلمهكه به ڕوون��ی خێزانهكانی ژن و مێردهكان

پیشان دهدات كه دیمهنهكه دهبینن ،بهاڵم بێباكن
و ناخیان ناجوڵێت .جاوربار ههندێكیان دهیانبهن

بۆ نهخۆشخانه ،ههڵبهت ئهگهر نهخۆشخانهیهك

ههبێت ،لهوێ ههوڵدهدهن به موسهكینات و ئهنتی
بایۆتیكهكان چارهسهریان بكهن .كاتێك گهڕامهوه

بۆ فهرهنسا ،لهڕێگهی هاوڕێیانهوه له كۆمهڵهی
م��ارس��ی��ل��ی��ا «ه��وك��ان��ی ت��ی��را» ،ك��ه ب��ه ه��اوك��اری

ئهمریكییهكان دام���هزراوه ،نهخۆكشخانهیهكم له
«حیرات» ،له ئهفغانسان ،دۆزییهوه كه سوتاوییه

زۆرهكان چارهسهردهكات و گرنگی بهو نهخۆشانه

دهدات ،كه كهم ئهندام بوون ،بهاڵم به زیندوویی
م��اون .پێویسته ب��هردهوام بین له هاوكاریكردنی

ئ �هو ژن��ان�ه و پیشهیهكیان فێر بكهین ،پێویسته

ڕووپێوییهكی س��ۆس��ی��ۆ-پ�هروهردهی��ی خ��ۆی��ان و

ژینكه كۆمهاڵیهتییهكهیان بكهین و كاری سیاسی
بكهین بۆ تێكهڵبوونیان .له دڵی خۆمدا وتم دهبێت
ئهم خهاڵته ببهخشم بهم ژنانه ،چونكه به بڕوای من
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ئهمانه جومگهی بهیهكگهیشتنی غهمی هانا ئارێنت
بۆ ڕێزگرتن له تاكهكهس له سیاسهتدا و یادی
سهد و پهنجا ساڵهی فرۆید ،كه ئێجگار دووره له

ئارێنتهوه ،پێكدههێنن .ئارێنت ڕقی له دهرونشیكاری
ب��وو .پێموایه ئهم ڕق�هی ئهو هۆكاری تایبهتی و

كهسییانهی ههبوو ،هۆیهكی سهرهكییش ئهوهبوو

كهو به تهواوهتی ئاشنای نهبوو .بهالی ئ�هوهوه،
دهرونشیكاری ج��ۆره گوتارێك ب��وو ،كه مرۆڤ
دهخاته چوارچێوهی وێنهكانهوه .به بێ ئهوهی
پێوانهی ڕەههندی شیعری بكات .ئهم بۆچوونهیش

ل�هگ�هڵ فیكری ئ���هودا گونجاو ب��وو .ئ �هم جووڵه

سیاسییه ئامانجی ئهوهیه تاكهكهسهكان ،نێرینهكان
و بهتایبهتییش مێینهكان ،له «مافی دهركهوتن»

بههرهمهند ببن.
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پۆستمۆدێرنیزم
ژولیا کریستیڤا
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد

25

چهمكی «پۆستمۆدێرنیزم» زۆر ب � ه كهمی

لهنێو دیبەیت ە فهرهنسییهكاندا بهكاردههێنرێت ،بۆی ه

بۆ مهبهستی ب�ڵاوك��ردن�هوهی چاپە ئهمریكییهكه،
ن��ی��ش��ان�هی پ��رس��ی��ار خ���راوهت��� ه س���هر ناونیشانی
وتارهكهی كریستیڤا .وێڕای ئهمهیش بهكارهێنانی

چهمكی «پۆستمۆدێرنیتی» له پهیوهندیدا به تیۆر ه

فێمینیستییهكانهو ه بهزۆری بۆ خۆی كێشهیهكه .كریج

ئۆینز ساڵی  1983دهڵێت «غیابی ئهو مشتومڕانهی
كه تاوتوێی جیاوازییه ڕەگهزییهكان دهك �هن» و
«كهمی ڕێ��ژهی ژنان لهو دیبهیتانهدا ك ه لهبارهی

مۆدێرنیتی و پۆستمۆدێرنێتییهوه ك��راون ،وەها

دێنێت به زهینماندا ك ه پۆستمۆدێرنیتی داهێنانێكی
تری پیاوانه ،ئینجا ب ه جۆرێكیش داڕێژراو ه ك ه ژنان

نهگرێتهوه» ( .)Foster, (ed) 1985, p61ميگان

مۆريس ئهم گوزارهی ه دهبینێت و سهیری كۆمێنتی
نوسهرهكانی دیكهیش دهكات لهسهر ههمان بابهت،
وهاڵم��ی ئهم بۆچوون ه دهدات �هوه و ل ه (دهزگیرانی

چهتهكان) ()1988دا لیستێكی شهش الپهڕەیی ل ه
بهرههم ه ژنانهكان ڕیز دهكات ،ك ه ل ه چوارچێوهی

ه �هم��ان بابهتی پۆستمۆدێرنیستیدا ب���وون ،لهم
لیستهیشدا بهرههمهكانی كریستیڤا و شوێنكهوتوانی

دیكهی تیۆری فێمینیزمی فهرهنسی ،حیساب كراوه.
26

هۆكاری دانانی كریستیڤا لهم لیستهدا ب ه تهواوهتی

ڕووننییه .ئاماژەكانی ئهو بۆ ئهدیب ه مۆدێرنیستهكانی
وهكو (پاوهند ،سیلین ،مایاكۆڤسكی ،ماالرمێ) ،لهم
وتارهی ئێستا و بهرههمهكانی دیكهیشیدا ،ههورهها

سهرسوڕمانی ئهو ب ه دۆزینهو ه تاكهكهسییهكان
ل ه ئهدهبی مۆدێرنیزمدا بۆ ڕووب�هڕووب��وون�هوهی

بهرههمه دهستهجهمعییهكانی میدیای چڕوپڕ ،ئهو ه

ب ه بیرماندا دههێنێت كه كریستیڤا ههڵوێستێكی

نهرێنی ههبووه بهرامبهر پۆستمۆدێرنیزم .لهالیهكی
دیكهیشهوه ،ئاماژ ە زۆرهكانی بۆ ئهدیب ه پیاوهكان

و قسهوباسهكانی دواتریشی دهربارهی فۆرمهكانی

چاالكیی سیاسی ،بووه مایهی ئهوهی ك ه پرسیار
بخرێت ه سهر ڕۆڵی ئهو له تیۆری فێمینیزمدا.

دهتوانین بڵێین پاساوهكانی ههڵوێستی كریستیڤا

وا ل ه ئ��ارهزووه گومانگهرییهكهیدا بهرامبهر نهزم
و سیستهم و داب�هش��ك��اری��ی�هك��ان ك � ه لێكهوتهی

پێكهوهسازان و تهبایی گشتیین ،ئینجا وا ل ه تیۆر ه
ههڵوهشاندنهوهگهرایی ه دهروونیی ه سیمۆتیكییهكهیدا

دهرب������ارهی زم���ان و ش���ون���اس ،ئ �هم �ه ئ���هو شت ه
نوێیهی ه ك� ه ب�هش��داری��ی�هك�هی ئ �هو خستوویهتیی ه

سهر پۆستمۆدێرنیزم ،ئینجا كاردانهوهی بهرامبهر
زی��ادك��ردن��ی «نیشانهی پرسیار» بۆ ناونیشانی
27

وتارهكهی ،ئهوهبوو كه وتی نوسینی پۆستمۆدێرنیتی

«س��ن��ورهك��ان��ی م �هدل��ول»ی��ش دهگ��رێ��ت��هوه ،بۆی ه

نوسینی پۆستمۆدێرنیتی ،به بێ ئ �هوهی پاساو ه

ئاینی و سیاسییهكان بیپارێزن ،ههنگاوی زیاتر
دهن��ێ��ت و نوسینهكانی س�هرهت��ا پاڵپشت دهك��ات.

خۆ ئهگهر كریستیڤا پێیوابێت هونهر توانیوویهتی

ئهو شته دهربخاتهو ه كه «نانوێنرێتهوه« (the
 ،)ubrepresentableئ��هوا وات��اك �هی ئ�هوهی�ه،

ه �هر وهك لهنێو كارهكانی تریشدا ئ��ام��اژەی بۆ

ك��ردووه ،خۆی لهوه دهپارێزێت دۆخی ژن بخات ه
نێو چ��وارچ��ێ��وهی «ئ���هوهی نانوێنرێتهوه« ،وات ه

خۆی لهوه بهدوور دهگرێت بیخاته نێو ههڵوێستی
«ئهویتر»ەوه ،كه بهالی پۆستمۆدێرنیزمهو ه ئایدیاڵه،
ئینجا بۆچوونی ئهو پهیوهسته ب ه بابهتگهلێكهوه،

ك ه به شێوهیهكی ڕەخنهیی ،ل ه چهندین جێگای
تری دیبهیت دهرب��ارهی پۆسمتۆدێرنیزمدا ،ئاوڕی

لێدراوهتهوه.
(دهقهكه):

دهتوانین پرسیارهك ه بهم جۆره دابڕێژینهوه:

یهكهم :چۆن دهشێت ل ه سهدهی بیستهمدا دهبارهی

شتێك بنوسین؟ دووهم :چۆن دهتوانین دهربارهی
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ئهم نوسینانه بدوێین؟ ئهم شێوازی داڕشتنهوهی

پرسیار ه ئ �هوهم��ان ل��ێ��دهخ��وازێ��ت ،ئ �هو خاسیهت ه
تایبهتیانهی س �هدهی بیستهم ڕوونبكهینهوه ،ك ه

كاریگهرییان لهسهر چاالكیی ئهدهبی ههبوو .لهسهر

ئهم بنهمایه ،ههر لێكۆڵینهوهیهكی ئهدهبی یهكهمجار
دهگ��ۆڕێ��ت ب�ه لێكۆڵینهوهیهكی مهعریفی ،ئینجا
دهگۆڕێت بۆ لێكۆڵینهوهی كۆمهاڵیهتیی مێژوویی.
من لێرهدا سهرنجی خۆم لهسهر ئهم دووالیهنهی
لێكۆڵینهوهك ه چڕ دهكهمهوه.

یهكهم :ئهو زانستانهی ك ه له توانا ڕەمزییهكان

(زم��ان��ن��اس��ی ،س��ی��م��ی��ۆل��ۆژی��ا ،دهروون��ش��ی��ك��اری،

مرۆڤناسی) دهكۆڵنهو ه و لێكۆڵینهو ه دهمارناسی و
بایۆلۆژییهكانیش ،ئهوهیان ڕوونكردۆتهوه ،ك ه دانانی

زم��ان لهنێو چوارچێوهی ئهزموونی مرۆڤایهتیدا

كاركردێكی یهكالكهرهوهیه ،بهاڵم الوازیشه.

زم��ان فاكتهرێكی دیاریكهری یهكالكهرهوهیه،

ل �هب �هرئ �هوهی ه �هم��وو دی����ارده كۆمهاڵیهتییهكان
ڕەمزین .كهشفكردنی نائاگایی ،رووی ڕاستهقینهمان
پیشاندهدات ،نهك لهبهرئهوهی جهبرییهتی سێكسی

وهك بهڵگهنهویست و شتێكی بێچهندوچوون
وهردهگرێت ،بهڵكو لهبهرئهوهی ئهو ه دهردهخات،

ك �ه سێكس دهچ��ی��ت� ه خ��ان �هی ن��ائ��اگ��ای��ی�هوه ،ئینجا
29

نائاگایی نهزمێكه ك ه لهسهر بنهمای سیستهمی زمان
دامهزراوه .ئهو ه گرنگه ك ه میكانیزم ه كۆمهاڵیهتییهكان

ل � ه م��ی��ان�هی ئ�هن��ت��رپ��ۆپ��ۆل��ۆژی��ای ب��ون��ی��ادگ�هری��ی�هو ه

روونبكرێنهوه ،نهك بهو هۆیهی كه جهخت لهسهر
ئهو ه دهكاتهوه ،ژن كهرهستهی ئاڵوگۆڕه ،بهڵكو بهو

هۆیهو ه كه دهریدهخات تاكهكهسهكان هیچ نین ،جگ ه
ل ه گۆڕاو ه زوو تێپهڕەكان ل ه ماشێنێكدا ك ه قبوڵكردن

و رهت��ك��ردن �هوه ،نهرێنی و ئهرێنی ،شهیدایی و

دوژمنكاری دووبارهدهكاتهو ه و كۆنترۆڵی بونیادی

دهنگییانهی زم��ان دهك���ات ،ئهمهیش ل ه ڕوانگهی

نهرگسییهتی ئهنترۆپۆلۆژییهو ه شتێكی ڕەتكراوهی ه

و قبوڵناكرێت.

زمان ههبوویهكی فشۆڵه ،چونكه ههر زمانێك

ت �هن��ی��ا ب�هش��ێ��ك��ی چ��ك��ۆل �هی �ه ل��ه ك���ۆی ئ �هزم��وون��ی
ڕەم��زی ،وهك ئامرازی وردبینیی زمانییانه به پاڵ
ههمهجۆرییهكانی گفتوگۆوه دهرب��ارهی پهیوهندیی

زمانییانهی ئهو زمانه .دروستكردنی مهترسی لهسهر
كۆگای بایۆلۆژی غهریزهیی ئاگاییانه تهنیا له شریتی

ناسكی زماندا كورتنابێتهوه ،بهڵكو خودی دیاردهی

ڕەمزییش دهگرێتهوه ،لهبهرئهمه چهند نیشانهیهكی
جهستهیی و چهپاندن و غهمی لێوه دهردهكهوێت،
لهمانهیشدا ئ �هو شتهی ك�ه ئیمكانی ئ���هوهی نییه
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بگۆڕێت بۆ ڕەمزی ،یان بچێته پانتایی ڕەمزییهوه،

فۆرمی نوسین وهردهگرێت ،ئهم فۆڕمهیش لهسهر

بنهمای گۆڕاوێكه كه له بۆشایی تایبهت بهخۆیدا ،واته
له چوارچێوهی رهمزدا تۆمارناكرێت ،جا لهبهرئهمه

ههرگیزیش تۆمارناكرێت ،كهواته یان هاوار دهكات،
یان دهخنكێت.

ههروهها زمان ل ه دۆخی خۆیدا ،وهك ئامرازێكی

ڕاستهقینهی پهیوهندی ،ههبوویهكی الوازه ،بۆی ه

لهالیهن ئهو زانستانهوه كراوهته بابهتی لێكۆڵینهو ه

ك�� ه ل��ۆژی��ك��ی س����هدهی ن���ۆزدهی���ان ب�� ه م��ی��رات بۆ

ماوهتهوه .كاتێك كۆگای بایۆلۆژی نهزمی ڕەمزیی

تووشی مهترسی دهك��ات ،ئهوا ههبووی قسهكهر

خۆی ئاشكرادهكات و دهتوانێت ئهو ه پێكبهینێت ك ه
ل ه زماندا ناتوانرێت دهرببڕدرێت و بنوێنرێتهوه،

كهوات ه لهم دۆخهدا ئایا ئێم ه له حاڵهتی خوڵقاندنی

ههڵگهڕاوهی زمانهكان و نهزمی زمانی و گوزارشت ه

بێ سنوورهكاندا نین ،ك ه ههوڵدهدات به زیندوویی
بمێنێتهو ه و ههبوویهكی ئێستاتیكی تهواوكارانهمان
پێبدات؟!

خ��ۆ ئ��هگ��هر ئ����هوه ڕاس����ت ب��ێ��ت ،ك�� ه زان��س��ت� ه

مرۆڤایهتییهكان ،زم��ان وهك ئ��ام��رازی بهزاندنی
قهڵغانی واقیعیی عهقاڵنییهت بهكاردههێنن ،ئهوا
31

ئ���هوهش ڕاس��ت��ه ،ك� ه ئ �هم لێكۆڵینهو ه مهعریفییه،
تایبهتمهندی س �هردهم��ی ئێستامانه ،ك� ه هاوهڵی

یهكێك ل ه گهورهترین ههوڵهكان ه بۆ بهفراوانكردنی
«سنووری مهدلول» ،وات ه بهفراوانكردنی بازنهی
ئهزموونی مرۆیی له میانهی دووبار ه رێكخستنهوهی
رهگهزه ههره تایبهتییهكهیهوه ،ك ه ئهویش زمانه.

با بڵێین پۆستمۆدێرنیتی ئهو ئهدهب ه تۆماكراوهی ه

به ئامانجی بهرفراوانكردنی بازنهی مهدلول ،ئینجا

بهفراوانكردنی چوارچێوهی مرۆیی ،پاشان ناو ل ه

مومارهسهی كردهیی نوسین دهنێم «ئهزموونی

سنوور» .خۆ ئهگهر شێوازه نوسینهكهی «جۆرج
باتای» بهكاربهێنین ،ئهوا دهڵێین سنووری زمان
نهزمی پهیوهندی ،سنوورهكانی بوونی سوبێكتیڤ و

سێكسی ،سنوورهكانی مۆركی كۆمهاڵیهتییه .نوسین
وهك ئهزموونی سنورهكان كردهیهكی تاقانهیه،

ئهمهیش ب���هراورد به ئامرازهكانی راگهیاندن ك ه
وهزیفهكهی تهنیا كۆكردنهوهی نهزمی نیشانهكان و

رهمزهكان ،تهنانهت نیشانه و ڕەمز ه نائاگایانهكانیشه.

ئهم تاقانهیی ه تا قوواڵیی ئهو ئامرازان ه دهڕوات ،ك ه

پێكهێنهری ئهزموونی مرۆیین وهك ئهزموونێكی
ترانسێنتدنتاڵ ،ه �هروهه��ا ت��ا سوبێكتی یهكهمی

نهرگسی تهمومژاوی درێژ دهبێتهوه ،وات ه قۆناغێك
32

ك�� ه ت��ێ��ێ��دا سوبێكت س���هره���هڵ���دهدات ،ب��ۆئ��هوهی
ڕووبهڕووی سوبێكتێكی دیكه ببێتهوه .نوسین وهك

ئهزموونی سنوورهكان ،ب ه ئهڵتهرناتیڤی گهڕانهو ه
بۆ ئهم میكانیزم ه تایبهتیهی تاقانهیی دادهنرێت،

ك ه خاسییهتی شڵهژانی عهقاڵنی یان تێكچوونی

پهیوهندیییه ب ه واقیعهوه ( ،)psychosisلهبهرئهو ه

نوسین سهیرترین و نامۆترین كێبهركێكاری

دهروونشیكارییه .ههر ل ه سهردهمی فرۆیدهو ه ئهو ه
ڕوونبوویهو ه دهروونشیكاری جێگای ئهو ئهدهبهی

گرتۆتهوه ،كه بههۆی خهیاڵهو ه بهرههمدێت و ل ه
چواچێوهیدا قهتیسدهبێت .ئهگهرچی دهروونشیكاری

ماوهیهكی كهمه و زۆر به ئاستهم دهرك��ی بهو ه
كردووه ،ك ه ئهدهب وهك ئهزموونی سنوورهكان،
دهروونشیكاری له تێكچوونی عهقڵی و ههموو
ئاماكامهكانی ئهم تێكچوونه بێبهش كردووه.

خاڵی دووهم ،ك� ه ئ �هم لێكۆڵینهوهی ه جهختی

ل�هس�هر دهك��ات��هو ه ئ �هوهی � ه ك� ه م��ێ��ژووی س �هدهی

بیستهم ،لهچوارچێوهی لێكدژیی نێوان دهوڵهت و
ئهخالق یان ئاییندا ،زنجیرهیهك ڕووداوی كتوپڕ
و ل � ه ن��اك��اوی ل �هگ �هڵ��دا ب���وو .ه��هر ل �ه س �هردهم��ی

جیاكردنهوهی سیاسهت و ئایینهوه له س �هدهی

ن��ۆزدهدا ،دوو دهرهنجام ل ه دوو ب��واری جیاوازدا
33

دهرك��هوت��ن .یهكهمیان ل� ه ب���واری سیاسهتدا ،ك ه
عهقاڵنییهتی ئابووریی زۆر به تووندی و وردی

ڕێ��ك��خ��راب��وو و ت��رۆپ��ك �هك �هی��ش��ی س�هن��ت��راڵ��ی��زم��ی

تهكنۆكراتی ب��وو ،ئهویتریان له ب��واری ئهخالقدا
ب��وو ،ك ه كهلێنێك دهرك���هوت و وهك بهرهنجامی
نوقسانیهكی گهور ه ل ه دامهزراوهكاندا (خودا پهنامان

بدات) دهبینرا ،بگر ه وهك بهرههمی نوقسانی ئهو
زمانان ه دهبینرا ،ك ه دهتوانین بههۆیانهو ه گوزارشت
لهو مهحالێتی و مهترسییه بكهین ك ه لهم دۆخهدا

ههبوو .دوو كاردانهوهی شیمانهیی و چاوهراونكراو

بۆ ئهم دوو بهرهنجامه ههبوو .ئهوانیش :یان ئهوهتا

دهوڵهت دهرك به جیاوك ه ئهخالقییهكان دهكات و
تێههڵكێشیان دهكات ب ه عهقاڵنییهت ه ئابورییهكهی،
ك ه ئهمهیش بووه مایهی تۆتالیتاریزمی فاشیزم و
ستالینیزم ،یاخود دهوڵهت واز لهم گهمهیه دههێنێت

و ڕۆلی خۆی بهشێوهیهكی ناڕستهوخۆ ،له ڕێگهی

لیبرالیزمی تهكنۆكراتییهوه دهگێڕێت ،ئهمهیش دهبێت ه
مایهی زیاتركردنی مومارهس ه ئێستاتیكییهكان

لهسهر ئهو ئاستهی ك ه بۆ ئێم ه گرنگه.

بۆ نموونه ل ه ئهوروپا ،ئهدهب شوێن و پێگهی

خۆی داگیركرد ،ك ه پێگهیهكی تهقلیدی بوو ،وهك
ڕێنماییكهرێكی متمانهپێكراو ،ی��ان ڕەخنهگری
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سیاسی ،ب���هاڵم ل � ه س���هدهی بیستهمدا ،خ��ۆی ل ه
ب �هردهم تۆتالیتاریزمدا بینییهوه .لێرهدا لهبارهی

پاوهند و سیلین و مایاكۆڤسكییهوه دهدوێ��م .ئهم

ئهدیبانه له بهرههمهكانیاندا له ه��هردوو حاڵهتی
وات��ا و سوبێكتڤیزم نزیك ب��وون�هت�هوه ،بۆئهوهی

پهرهیانپێبدهن و پاكژیانبكهنهوه و بیانخهنه نێو
ژیانهوه ،ئینجا دیوهكانی دیكهی بهرههمهكانیاندا،

ڕێ��ك �هوت��ی ئ���هو ش��ت �ه دهك�����هن ،ك�� ه ن����اوی دهن��ێ��م

«تهڵزگهی پۆزهتیڤ» ،وات ه ئارهزوویهكی شێلگیران ه
بۆ بینینی ڕۆحێكی دی��اری��ك��راو ،وات �ه ئ �هو ڕۆح ه

پۆزهتیڤه ئیسپاتیی ه كۆكهرهو ه هۆمۆژینییهی ك ه

له ههر ئایدیۆلۆژیا ،یان تهنانهت ههر دهزگایهكی
وهك��و دهوڵ �هت و حزبدا ههیه ،پاشان ئ �هوان ئهم

ئ���ارهزووه ب ه شێوهیهكی دژەب �هران �ه دهق��ۆزن �هوه.
ئهم هاوسهنگییه دژیهكهیش لهبهردهم ئهزموونی
مردن ،یان زیندووبوونهوهدا ،كه نوسینه ،یان باشتر

بڵێین نوسینه وهك ئهزموونی سنورهكان ،گۆڕانی

بهسهردا دێت و دهبێته قورساییهك ،كه دهكهوێت ه

س �هری��ان .كاتێك ئهدیبه بلیمهت ه هۆشیارهكان،
لهڕێگهی وانهكانی مێژووهوه ،فریوو ه سیاسییهكان

ڕهت��دهك �هن �هوه ،ئ��هوا زۆرج���ار ئایین ڕۆڵ��ی ئ�هو ه

دهبینێت ك ه هۆشداری و عهقاڵنیكردن و ئارامی
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دهبهخشێت ،یان ئایین چاالكییه سهركێشان ه پاساو
نهدراوهكهیان پاساو دهدات .بهم جۆر ه سۆلژینتسین

( )Solzhenitsynل� ه دژە جهمسهری سیلیندا
ڕادهوهستێت.

پ��رس��ی��ارهك�� ه ئ���هوهی���ه ،داخ����ۆ ئ���هم نوسین ه

ناچوونییهكه ،ه�هر له ماالرمێ و جۆیسهوه ،ك ه

ه��هردووك��ی��ان پ��ێ��ك�هو ه ئ��هم ج���ۆر ه ڕادیكاڵیزم ه
هاوچهرخهی نوسین دهنوێننهوه و ل ه شارستانێتی

و س �هردهم �هك��ان��ی دی��ك �هی م��ی��رات��ی سۆفیگهریدا

هاوشێوهی ههیه ،له فۆڕم و ئابووریدا گۆڕاو ه یان نا.
ئهگهر ئارتۆ و پورۆز وهك دوو نموونه وهربگرین،
ئ��هو ه روون��دهب��ێ��ت �هوه ،ك� ه ئ �هم نوسینه ،ل�هوان�هی

پێش خۆی زیاتر ڕووب��هڕووی ئهو نا-ڕەمزییهت ه
دهب��ێ��ت �هوه ك � ه تایبهتمهندی ح��اڵ�هت��ی پهشۆكانی
عهقڵییه ،یان تایبهتمهندی پێكهوهگونجانی لۆژیكی

و دهنگییه ،كه واتا پووچهڵدهكاتهو ه و چهندهێندهی
دهكاتهوه ،لهكاتێكدا ك ه داوا دهكات گاڵتهی پێبكهین

یان لێیههڵبێین .ئهگهر ڕۆشنایی سهرنجمان بخهین ه

س �هر ب��ات��ای ،ی��ان بیخهین ه س �هر دژەك����هی ،وات � ه
«سیلین» ،دهبینین ئهم نوسینهی ك ه ئهزموونكردنی

سنوورهكانه ،یهكهمجار تووشی شێواندن دهبێت ،
دواتریش جارێكی دیكه ڕادهپهڕێت و دژ ب ه لێواری
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تیژی ئهو «كۆمیدیا»یهو ه دهوهستێتهوه ،كه هیگڵ
ب ه بنهمای پهیوهندیی نێوان سوبێكت و ئامانجی

ب��ااڵ ،یان ڕۆح��ی هاوبهشی دادهنێت و گوزارشت

ل ه لێكدژییهكی تووند دهك��ات لهنێوانیاندا ،بهر ل ه

دهركهوتنی ئهو ئایینهی ك ه مژدهی داوه« .دزێوی»

الی ههر یهكه له باتای و سیلین دهبێت ه كۆمیدیای

ڕەش .پێناچێت هیچ بااڵبوونێك مومكین بێت تهنیا ل ه

میانهی گهمهكردنێكی گاڵتهجاڕانهو ه نهبیت ب ه زمان،

ئهمهیش ل ه خۆیدا تهنیا ب ه جۆرێك ل ه خۆكردێتی
ههڕەمهكی دهتوانێت كاریگهرییهكی ئهوتۆی ههبێت.

نوسینه پۆست-ئاییندهگهرییهكان و پۆست-

سوریالیستییهكانیش سهر بهم ئاراستانهن ،ههر
ههموویشیان جۆرێك له سهرلهنوێ ڕێكخستنهوهی

سهرهكیی له ستایلدا پیشان دهدهن���هوه ،وات�ه ئهو
شتهی كه دهتوانین وا تهفسیری بكهین دهرخستن

و كهشفكردنی پهیوهندییه وههمییهكهیه -وات �ه
پهیوهندی به دای��ك �هوه ،-له ڕێگهی ئ�هو زمانهوه

كه له الیهنه ههره ڕادیكاڵ و كێشهئامێزهكانی ئهم
پهیوهندییهیه .ئ�هم پهیوهندییهش دهگهڕێتهوه بۆ
پێش-ڕەمزی ،بۆ رێكخستن و ڕیزكردنی سهرواكان
(قافییه)و ڕەگ����هزدۆزی ،ئهمهیش ئ �هو شتهیه كه
دژ به واتا دهوهستێتهوه یان دایدهڕێژێتهوه .ئایا
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ئهمه ئهو شته نییه كه تهنانهت دوای دهركهوتنی
«رۆب�هرت وێڵسن» و «جۆرن كیدج»یش له سهر

تهختهی شانۆ گوێمان لێی دهبێت؟ بهتاڵكردنهوهی
زمان و پێچلێدان به دهوریدا و شانۆی ئاماژهكان

و دهنگهكان و ڕەنگهكان ،ئهو كۆڵهكانهن كه ئهم
ملمالنێ ڕاستهوخۆیه دژ به پهشۆكانی عهقڵی،
پشتیان پێدهبهستێت .سهیر نییه كه ههندێ له ههوڵه

فێمینیستییهكان له نوسیندا ،بههۆی ئهم كهلێنانهوه

له واتادا ،بانگهشهی ژنانهبوون دهكهن .ئهم ههوڵه
فێمینیستیانه ،ك �ه ب �ه ئ��اراس��ت �هی ئهزموونهكانی
ماالرمێ و جوێسدا دهجوڵێن ،هیچ چۆنییهتی و

تازهگهرییهكی ستایلیستانه ،ئینجا ئهدهبیانهیشیان
تێدا نییه ،بهاڵم ئهوه دهردهخهن كه ژنیش دهتوانێت

ههوڵبدات ،گ��وزارش��ت له گفتوگۆ جهستهییهكهی

خۆی لهگهڵ دایكدا بكات.

سهرهڕای ئهوهیش ،نوسینی پۆستمۆدێرنیستی،

وهك له  Tel Quelو بهتایبهتیش له نوسینهكانی

سۆیلهرزدا دهردهك�هوێ��ت ،دهبێته مایهی بایهخدان

و گ��رن��گ��ی��دان��ێ��ك��ی ن����وێ و زی���ات���ر ب���ه دهالل�����هت

( ،)significanceله بهرامبهر ئایدیای داهێنان
دهرب�����ارهی وات���ا ل �ه س����هدهی ن�����ۆزدهدا .نوسینی
پۆستمۆدێرنیستی دووب����اره شیعری گ��ۆران��ی و
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داستان لهو شتهدا كهشفدهكاتهوه كه به پرۆژهی

دانتێ دادهن��را و لهنێو خۆیدا ئهزموونی فۆڕماڵی
پێشینهكانی لهخۆ گرتبوو .ئهم نوسینانه ،له میانهی
دیبهیتی بهردهوام لهگهڵ ڕووداو و لهگهڵ سیاسهت
و لهگهڵ تهڵزگه سیاسی و سێكسی و شیزۆییهكاندا،
ه�هم تلیاكی ب��وون و ه�هم پێوانهی بوونیشن .بۆ

نموونه ب��هراوردی ( )Gulagالى شۆلزینتسین و
( )Paradiseالی سۆیلهرز بكه.

نوسین مهعریفهیهكی پراكتیكیی ه ل ه چوارچێوهی

خهیاڵ یان تهكنیكی خهیاڵدا .ههمیشهیش بهم شێوهی ه
دهورورژێنرێت و السایی دهكرێتهوه .نوسین ل ه

چوارچێوهی ئ��ارهزووی خهیاڵیدا ،دهتوانێت ببێت ه

ئهزموونێكی دهستهجهمعی ،ئیدی بهشدارییدهكات
ل�ه پێكهێنانی دهس��ت �هی �هك ،ی��ان كۆمهڵێكدا وهك
رهگهزێكی ناسك ی��ان ،ب ه جۆرێك ل ه جۆرهكان،
وهك ڕەگهزێكی ئانارشیستی.

كاتێك خهیاڵ بهرهوڕووی نوسینی سنوورییانه

دهبێتهوه ،ئهوا دهگاته خاڵێك كه تێیدا له كۆمهڵگه

و كۆمهڵ و گروپ دهڕوات �ه دهرهوه .ئهم نوسینه،
بهو ڕهمزانهی كه ناكرێت له خهیاڵدا كورتبكرێنهوه،

گ��وزارش��ت له ئهزموونی ئهوانیتریش دهك���ات .بۆ

نموونه ئهزموونی دوژمنایهتی (شهرهنگێزی) ههیه
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لهگهڵ دوا ئامانجهكانی و گوزارشتهكانیدا .خۆ ئهگهر
شهرهنگێزی لهپێش و له پاش زمانهوه بوونی ههبێت،
ئهوا تاكه شتێك كه دهتوانین دهبارهی ئهمه بیڵێین
پهیوهسته بهو بهشهی شهرهنگێزییهوه (ی��ان بهو

پاڵنهرهی مهرگهوه) كه شتهكان لێك جودا دهكاتهوه،

تاوهكو ناوی تایبهتیان لێ بنێت ،واته ئهو بهشهی كه
ڕهمزهكان دروستدهكات و دهردهخ��ات .بهم جۆره،
نوسینی پۆستمۆدێرنیتی ئهم ئاڵوگۆڕكارییه لهنێوان
ڕەمزهكان و مهرگدا دهردهخ��ات ،به ناوهڕۆكهكان
و ڕهوانبێژییهكانییهوه ،به خهیاڵهكانی و به ستایله

زمانییهكهیهوه ،به دهستێوهردانه سیاسییهكهیهوه كه

له دزێوی و پێكهنیندا نوقمبووه.

لهم ئاستهی تایبهتمهندی و تاقانهییدا ،گوزارشته

زمانییهكان ڕووبهڕوومان دهبنهوه ،كه به جۆرێكی

وهها زیاد دهكهن له كۆنترۆل دهردهچن ،لهگهڵ ئهو
ڕیسكهی كه ببنه كاریگهرییهكی فهرامۆشكراوی
گهوره بهاڵم نادیار ،له چوارچێوهی كۆمهڵگهیهكدا
كه بهشیوهیهكی گشتی بهرهو دژەكهی دهڕوات ،واته

بهرهو یهكگرتن و هۆمۆژینییهت .ههڵبهت ئاشكرایه
ئیمه نموونهكانی كۆزێت ی��ان باوكه گۆریۆ ،یان
ژولیان سۆریلمان له نوسیندا نییه .ستافی پشتهوهی

خ �هی��اڵ��ی ت���هم���وژاوی گ�����ۆڕاوه و ب��ۆت �ه ش��اش�هی
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تهلهفزیۆن .نوسین ئا لهو كاتهوه بۆته ڕابهرێك كه

له دهشتێكی نادیاردا پێشهنگایهتی كاروان دهكات.
بێكێت به شایهتحاڵییه گاڵتهجاڕ و شهیتانییهكهی

خ��ۆی�هوه به باشترین نموونه دادهن��رێ��ت .نوسین
به گومانهكهیهوه له نائاگاییدا ،كه له بازنهیهكی
بهرفراواندا بهرههمدههێنرێت و ،به دوودڵییهكهیهوه

ل���ه خ �هی��اڵ��گ �هری��ی �ه ه��هوای��ی��هك��هی��دا الی ه �هم��وو
تاكهكهسێك ،وننابێت .وێرای وهسوهسهكانی ،ناوچه

ههره تاریكهكانیش دهبهزینێت كه ترس و غهم و
تهحهدای ڕوونی شهفهییانهی تێدا دروستدهبن .ئهم

جۆره ههوڵه بۆ كهشفكردنی سنوورهكانی واتا ،بهم
شێوازهی كه هیچ جۆره پارێزگارییهكی لێناكرێت
و پاساو نادرێت ،له مێژووی پێشتری مرۆڤایهتیدا

رووینهداوه .مهبهستیشم لێرهدا به بێ هیچ پاساوێكی
ئایینی یان سۆفیگهری یان پاساوی تر.

ئایا جۆرێك لهم زمان ه گوزارشتگهرییان ه بهسهر

ئهوانیتردا زاڵ دهبێت؟ چ زمانێكیان زاڵ دهبێت؟
من گرهو دهكهم لهسهر ههر ه نزیكهكهیان و ههره
ههمهجۆرهكهیان و ههر ه لهپێوان ه دهرچووهكهیان و

ههر ه یاخیبووهكهیان ل ه دهربڕین ،بهاڵم ئهوهی له
دهربڕین دهخزێت ،ئهوهی ل ه نواندنهو ه یاخیی ه چییه؟

ئهو شتهی ه ك ه بهشێك نیی ه ل ه هیچ زمانێك خۆی،
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وهك ڕیتم و مۆسیقا و بۆنی غهریزی ،ئهو شتهی ه كه
تهحهمول و حهوسهڵ ه ناكرێت ،وهك شتێكی ترسناك
و ئاستنزم بواری ئهو ه نیی ه ل ه ڕێگهی واتاو ه بیری

لێ بكهیتهوه .نوسینی مۆدێرن دهزانێت چۆن( ،به
گوزارشتی دیدرۆ) «مۆركی مۆسیقی بدات لهوهی»

ك ه ل ه سهردهمهكهی ئیمهدا ترسناك و ئاستنزمه،

س�هردهم��ی ماسكهر ه و زنجیر ه تهلهفزیۆنییهكان.
سهردهمی ئهم مۆسیقا ئاستنزمهی ك ه دهتوانین تێیدا
بژین ب ه بێ ئهوهی چاومان دابخهین و گوێمان بخنین.

ئهم ه فۆڕمی مۆدێرنی جیاواز ل ه حهقیقهته.

سهرچاوه:
مجموعة مؤلفين :الحداثة وما بعد الحداثة ،إعدادو تقديم :بيتر بروكر ،ترجمة :عبدالوهاب علوب،
منشورات المجمع الثقافي ،ابوظبي ،الطبع األولى،
 ،1995ص.318-309
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ژنان یهكهمین غهریبهن
ل ه مێژووی ڕۆژئاوادا
گفتوگۆ لهگهڵ «ژولیا كریستیڤا»

وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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*تاڕادهیهك ،شتێك له بهرههمهكانتدا ههیه ،كه ئاماژە
بۆ ئهنارشیزم دهك��ات ،چونكه بهرهنگاری ههموو دهسهاڵته
دامودهزگاییهكانی سهردهمی ئهمڕۆمان دهبێتهوه ،مهبهستم
له بهرهنگارییه بهڕووی :دهوڵهته-نهتهوهكان ،یان نهتهوه-
دهوڵهتدا .دوای ئهم سهرنجه دهپرسم :دهتوانین تا چ ڕادهیهك
باوهڕ و متمانهمان به ئایدیای «مافهكانی مرۆڤ» ههبێت؟
-من زۆر پهیوهستم به ئایدیای «ئهنارشیزم»ەوه،

ئ�هو ئایدیایهیشم له چهندین كتێبدا دهرب���ارهی شعر
ت��اوت��وێ��ك��ردووه ،ئ��ای��دی��اك�ه ی��اخ��ی��ب��وون�ه ل �ه س��ت �هم و
چهوساندنهوه ،بهاڵم دژ به دهس�هاڵت یان یاسا نییه.

ههرگیز خهیاڵی ژیانێكی كۆمهاڵیهتی و تاكهكهسیم

ن�هك��ردووه ،به بێ بوونی ههندێك پهیوهندیی لهگهڵ
یاسادا .مهسهلهكه ههڵوهشاندنهوهی یاسا نییه ،بهڵكو

پهیوهستكردنهوهی یاسایه به تێگهیشتنێكی فراوانمانهوه
بۆ ئهزموونی م��رۆی��ی ،مهبهستم ئ�هوهی�ه پهیوهستی
بكهینهوه بهو شتانهوه ،كه زانسته مرۆڤایهتییهكان

و مێژوو پێمانی دهڵێن ،ئهوهیش لهپێناو ئهوهی یاسا

كهمتر ئهبستراكت بێت.

ب��ا بابهتهك ه وردت���ر دی��اری��ب��ك �هم :ل � ه واڵتێكی

كۆمۆنیستیدا لهدایكبووم (بولگاریا) ،شوێنێك ك ه

تێیدا نه یاسا و نه «مافی مرۆڤ»یش بوونی نهبوو،

لهبهرئهم ه ههرگیز وهه��ا بیرم ن �هك��ردۆت �هوه ،ك ه
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خهباتكردن لهپێناو ئازادیدا ئیمكانی ئهوهی تێدای ه
دهس��ت��ب�هرداری «مافی م��رۆڤ» ببێت ،بۆ من ب ه

پێچهوانهوهیه ،دهبێت مافهكانی مرۆڤ لهگهڵ یاسادا
تهبا و گونجاو بن .من ههمیشه مافهكانی مرۆڤ

دهخهم ه بهرامبهر هێزی دهوڵهتی چهوسێنهرهوه.

ی��اس��ا و م��اف�هك��ان��ی م���رۆڤ ل��ێ��ك��دژی ئ���هم ج��ۆر ه

دهوڵهتهن.

*ل � ه كتێبهكهتدا ك� ه ب �هم دوای��ی��ان�ه ب�ه ناونیشانی
«ل �هخ��ۆم��ان غ �هری��ب» چ��اپ ب���وو ،ل �هب��ارهی غهریبهكان
()Estrangersەوه دهدوێ���ی���ت ،كتێبهك ه دهرب����ارهی
نهتهوهیهك ه كه پێویستی به غهریبهكان ههیه ،لهبهرئهوهی
غهریبهكان ههمیش ه وهك ڕەگهزێكی دهرهك��ی وێناكراون،
ویستراوه غهریبهكان له دهرهوه ب��ن .بهپێی ئ �هوهی من
تێدهگهم ،ناوهڕۆكی ئایدیاكهی تۆ دهرب��ارهی غهریبهكان
ئهوهیه ك ه دهبێت درك بهوه بكهین ،ههر یهكێك ل ه ئێمه ل ه
ناو خۆیدا غهریبهیه .ڕاست بۆی چووم؟
 -ئهم كتێبه ل ه سهروهختی ئێستادا چهند الیهنێكی

ههیه ،ئهوروپا لهالیهن غهریبهكانهو ه خراوهت ه ژێر

فشارێكی زۆرهوه .بۆ نموونه فهرهنسا ژمارهیهكی
زۆری كۆچبهرانی لهخۆی گ��رت��ووه ،بهتایبهتیش
ئهوانهی ل ه واڵتهكانی باكوری ئهفریقاو ه هاتوون،
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بهاڵم ئهو كۆچبهرانهی ڕوویان له ئینگلتهرا كردوو ه
ل ه واڵتانی دیكهوه هاتوون.

ئهوروپا وا ههستدهكات لهالیهن ئهم واڵتانهو ه

لهژێر ه�هڕەش�هدای�ه ،ئینجا مهسهلهیهك ههی ه ك ه
كۆمهڵگهی ئ �هوروپ��ی وروژان��دووی �هت��ی ،ئهمهیش

ئهندامانی نهتهوهی ئهوروپی (واڵته ئهوروپییهكان)

پاڵدهنێت ب �هرهو كێبهركێیهك ك ه كهسانێكی زۆر
پێیانوای ه تهحهمولناكرێت .ئینگلیزهكان ناتوانن

ب��هرگ��هی كێبهركێ ل �هگ �هڵ ف�هرهن��س��ی��ی�هك��ان یان

ئهڵمانییهكاندا بگرن .فهرهنسییهكانیش ڕۆحیان لهو ه

چوو ه ئهڵمانیا كێبهركێیان لهگهڵ بكات.

ئێستا ڕەههندێكی دیك ه باسدهكهم :ئهوروپای

ڕۆژه����هاڵت .ل���هوێ دۆخ���ی م�هع��ن�هوی و ئ��اب��وری
لهڕادهبهدهر مهترسیداره ،لهبهرئهو ه ئهم خهڵكانهی

ئهوێ فشار لهسهر سنوورهكانمان دروستدهكهن.

من ل �هو ه دڵنیانیم ك ه خهڵكی له ڕۆژئ��اوا ههر ب ه

ڕاستی دهرك بهو سهختی و ناڕەحهتییانه بكهن،
ك ه ڕووبهڕوومان بۆتهو ه و سیاسییهكانیش زیاتر
و زیاتر قسهی لهسهر دهكهن ،بهاڵم تا ئێستا كهسی

ئاسایی ل ه فهرهنسا ،یان ئینگلتهرا لێی هۆشیار و
ئاگادارن.
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ك���هوات��� ه «غ��هری��ب��ه« چ �هن��د الی �هن��ێ��ك��ی ه �هی �ه،
ئ �هو ڕەگ �هزهی �ه ل �هم ڕۆژگ����ارهی ئهمڕۆماندا ئهم
كێش ه سیاسییانهی وروژان�����دووه .دهش��ێ��ت ئهم
كێشانه ل �هالی �هن سیاسییهكان ،ئابوریناسهكان،
پارێزهرهكانهوه ،ههروهها بهگوێرهی یاسادانان و
كهمكردنهوهی بێكاری و..هتد چارهس ه بكرێن .ل ه
ڕووی الوهكییهو ه ئهم ه مهسهلهی قبووڵكردنی
«غهریبهكان»ـه له واڵتهكانماندا ،بهاڵم پێش ههموو
شتێك ئهسڵی مهسهلهكه مهسهلهی هاوكاریكردن
و ههماههنگییه لهگهڵیاندا ،بهتایبهتیش ل ه واڵت ه
تایبهتییهكانی خۆیاندا ،چونك ه ئهوروپا ناتوانێت
جێی ههموو ئ �هم كهسانه بكاتهوه و ههموویان
قبووڵبكات .ئاخر ئهمهیش سنوورێكی ههیه .دهبێت
ههندێك ل� ه سامانهكانمان بهوانیتر ببهخشین،
ب��ۆئ�هوهی بهشێوهیهكی باشتر بژین ،ب �هاڵم چ ل ه
ئهوروپا بهخێرهاتنی هاتووهكان بكهین ،یاخود ل ه
واڵتانی خۆیاندا هاوكارییان بكهین ،ئهوا هێشتایش
دهب���ێ���ت ه���هم���ووم���ان ڕووب��������هڕووی م �هس �هل �هی
«غهریبه« ببینهوه ،چونك ه ئهم ه شتێكی زهرورییه،
ی��ان ئ �هو شتهی ه ك�ه دهم �هوێ��ت وهك ج��ۆرێ��ك ل ه
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تێڕامانی كهسییان ه و تایبهت ،لهمیانهی ئایین یان
دهروونشیكاریی ،یان ههر ب ه سادهیی لهڕێگهی
كاركردن لهگهڵ دهرووندا ،پێناسهی بكهم.
ئهمه ب ه وات��ای كردنی ئهم پرسیارهیه :بۆچی
غهریبهكان زۆر تووشی نیگهرانیم دهكهن؟ ڕەنگ ه
شتێكی شاز ل ه ناو مندا ههبێت ،یان كێشهیهكی
بێچارهسهر لهنێو مندا بێت ،یان ڕەنگه دهردێكی
بێدهرمان ل ه ناخمدا بێت كه تووشی ئێش و ئازارم
دهكات ،جا لهبری چارهسهركردنی ئهم كێشهیه لهنێو
خۆمدا ،دهیهێنم بهسهر «غهریبه«كهدا« ،غهریبه«
وهك شتێك بۆ قوربانی و وهك ئاماژەیهكی روون
بۆ ههموو كێشهكانی ئێمهی ئینگلیز و فهرهنسی و
ئهڵمانییهكان.

ئ�هم ج��ۆر ه ورد ه شیكارییه خودیی ه كهسییه،

ل� ه واق��ی��ع��دا وات���ای دام �هزران��دن��ی ئاشتیی ه لهگهڵ

شهیتانهكانی ن��او خۆماندا ،لهگهڵ دۆزهخ �هك �هی
ن��اوهوهم��ان��دا .ئ �هم شیكاریی ه سوبێكتییه دهشێت
بمانوهستێنێت ل �هوهی لۆمهی «غهریبه« بكهین.
دهرههق به ههموو كێشهكانمان ،دهكرێت لیكتێگهیشتن
و هاوكاریكردنی دووالیهنه دروستببێت ،ئهمهیش

بهشداری ل ه مافهكانی مرۆڤدا دهكات
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* چ��ۆن ئ�هم ئایدیایهی «غهریبه» ،ی��ان بیرۆكهی
«ل ه خۆ غهریببوون» دهبهستیتهوه ب ه تیۆرهكانی ئاگایی
ڕەگهزییهوه؟ بۆچوونێك ههی ه كه بۆ وهسفكردنی پهرهسهندنی
«فێمێنیزم» ل ه سهدهی بیستهمدا ،زۆر بهكاردههێنرێت ،ك ه
دهڵێت قۆناغی یهكهمی ئهم پهرهسهندنه دهربارهی شوناسی
ژنان لهگهڵ پیاواندا بوو ،قۆناغی دووهم دهربارهی شوناسی
ژن��ان بوو دژ ب ه شوناسی پیاوان ،ب�هاڵم قۆناغی سێیهم
كه ئهم سهردهمهی خۆمانه ،رهواندنهوهی گومانه دهربارهی
خودی ئایدیای شوناس ،كهوات ه ئایا ئهم بیرۆكهیهی «لهخۆ
غهریب»ە پهیوهست ه ب ه جیاوازیی ڕەگهزییهوه؟
بهڵێ ،ئهم ه زۆر ڕاسته .كتێبهكهم ب ه میژووی
پهیوهندییهكان ل�هگ�هڵ «غ�هری��ب�ه« ل� ه كولتوور ه
ڕۆژئاواییهكانماندا دهستپێدهكات ،كه پێموای ه ئهوهی
شایهنی سهرنج و گرنگیپێدان ه ئهوهیه ك ه ژنانن
یهكهمین «غهریبه« باسكراوهكانن ل ه مێژووی
ڕۆژاوادا .ژنهكانی دانیایدس  Daniaidsل ه ئهفسان ه
گریكییهكاندا و له بهرههمهكانی ئهسخیلۆسدا ،ئهو
ژنانهن ك ه ل ه دهرهو ه دهگهن ه واڵتی گریك.
ئ��هو پ��رس��ی��ارهی ل��ێ��رهدا ن��اچ��اری��ن بیكهین
ئهوهیه :داخۆ لهالیهن شاری گریكییهوه چۆن
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پێشوازی له «غهریبهكان» ك��راوه؟ وایدهبینم
مهسهلهی «غهریبه« پهیوهسته به جیاوازیی
ڕەگهزییهوه .ئێمه ،پیاوان و ژنان ،بوونهوهری
جیاوازین .ئێمه ،ژنانی نهوهی من ،دوای ساڵی
 1927پهرهماندا به بزووتنهوهیهكی ژنانه كه
یهكهم و پێش ههموو شتێك ئاوازیی جیاوازیی
دهخوێند.
بۆ نموونه بهالی «سیمۆن دی ب��ۆژوار»هوه،
مهسهلهكه وا له دهرخستنی شوناس یان یهكسانیی
ژنان لهگهڵ پیاواندا ،ههر یهكێك له تاكهكهسهكان
دهتوانن بزانن بۆچی لهپێناو یهكسانی و لهپێناو
مافی یهكسان و..هتد ،خهباتیان ك��ردووه ،بهاڵم
ب �هالی نهوهیهكی دی��ك�هوه ،مهسهلهكه ئاڵۆزتره،
لێرهدا ئهمه واتای بهرپاكردنی خهبات نییه لهپێناو
یهكسانیدا .وێ���رای ئ��هوه مهسهلهكه دان��ن��ان�ه ب ه
جیاوازیدا ،ئینجا بهرهوڕووبوونهوهی «غهریبهیی»
 strangenessو ژیان لهگهڵیدا ،نهك وهك دوو
پارتیزانی بهگژیهكداچوو ،نهك لهسهر بنهمای كینه،
بهڵكو وهك دوو بوونهوهری سهربهخۆ لهیهكتر،
لهگهڵ ڕێزگرتن لهویتری «غهریبه»دا.
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* تۆ باست لهوه كرد ك ه سیمۆن دی بوڤوار بیرۆكهی
یهكسانی لهسهردا بوو ،بهاڵم لهگهڵ پاڵ ئهوهیشدا تیۆری
ژنانهی ههبوو وهك حاڵهتی بوونی ئهویتر ،نهك بوونێكی
دیارینهكراو ،ل ه كاتێكدا كه دهبێت نێرینهیی ئهویتری
جگ ه ل�هم ئهویتره بێت ،ب �هالی منهوه ئهمه ت��اڕادهی�هك
هاوشێوهی ئایدیاكهی تۆی ه ك ه پێماندهڵێت غهریب ه كهسیكی
دیارینهكراوه.
 ئهوه ڕاسته ،منیش وهكو ههموو كهسهكانیدی��ك �هی ن��هوهك��هی س��هردهم��ی خ��ۆم ب �ه قووڵی
لهژێر كاریگهری «سیمۆن دی بوڤوار»دا بووم،
ئهگهرچی جیاوازی گ �هوره لهنێوانمادا ههبوو،
بهتایبهتیش له مهسهلهی پهیوهندیمان لهگهڵ
فێمینیزمدا .پێموایه جیاوازییه سهرهكییهكه وا
له جهختكردنهوه و دووپاتكردنهوهی مهسهلهی
دایكایهتی Motherhodدا .ب�ه ب���ڕوای م��ن له
ئێستادا تاڕادهیهك دهشێت داوای شوناسی ژنانه
بكرێت ،بهاڵم كێشهی «دایكایهتی» فهرامۆشبكرێت
و نهكرێته پرسێكی بنچینهیی.

ڕەنگ ه ئهوه بههۆی ئهو ه بێت كه «مهنعی سكپڕی»

لهو وهختهدا زۆر سهرهتایی بوو و كهرهستهكانی
ئهمڕۆ ل ه ئارادا نهبوون ،ڕهنگ ه ژنانیش ل ه ڕووی
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سێكسییهو ه كهمتر ئازاد بووبن ،بهاڵم سیمۆن دی

بوڤوار ،وهك جۆریك له كۆیالیهتی یان لهمپهری
بهردهم ژنان سهیری دایكایهتی دهكرد.

ب���هاڵم ڕوان���گ���هی دهروون��ش��ی��ك��اری ،ه �هروهه��ا

ڕوانگهی زۆرینه ئهوهیه كه دایكایهتی پاڵنهره بۆ
كهشفكردنی دهروون و بهشداریكردنێكی بێ وێنه له

شارستانیهتدا .ئهمه جیاوازییه جهوههرییهكهیه لهگهڵ
تیۆرهكانی «سیمۆن دی بوڤوار»دا.

*وا دێته بهرچاو ،گرنگیدانی تۆ ب ه ژنان وهك دایكان،
پهیوهست ه ب ه بایهخدانتهوه به دهروونشیكاری .چۆن وهك
خانمێك دهستتكرد ب ه مهشقكردن لهسهر دهروونشیكاری ،ههر
ئهوهی ك ه ئێستا وهك دهروونشیكارێك بۆت ه كاری خۆت؟
 -م��ن ل��هب��هر ه �هن��دێ��ك ه���ۆك���اری مهعریفی

بایهخمدا ب ه دهروونشیكاری ،ههڵبهت هۆكاریی

كهسییانه و تایبهتییش ههبوو .من له زماندا ،ل ه
بواری «دۆخهكان-سنوور»دا خهریكی لێكۆڵینهو ه
بووم ،بۆ نموون ه دۆخی مندااڵن بهر لهوهی بتوانن
قس ه ب��ك�هن ،ی��ان زم��ان��ی پ�هش��ۆك��او ه عهقڵییهكان
 ،psychoticsگهیشتمه ئهو بڕوایهی ،مامهڵهی

زمانناسییانهی پهتی لهگهڵ ئهم دی��اردان �هدا زۆر

گونجاو نییه.
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الی ههر كهسێك ك ه قسهدهكات ،ههروهها الی من ل ه
وهختی تێبینیكردندا ،ڕەگهزێكی زۆر سوبێكتیڤ بۆ ئهم
كاره ههیه .بهم جۆر ه ههستمكرد پێویستم به مامهڵهی
دهروونشیكارانه ههیه ،بۆئهوهی بهشێوهیهكی باشتر
لهم «زمان-سنوور» ە تێبگهم ،ههروهها بۆئهوهی ل ه
دهروونشیكارییشدا ببم ه كهسێكی كارامه .ههر بهم
شێوهی ه دهبوو دهروونشیكاریی بۆ خۆیشم بكرێت و
ملكهچی ڕاهێنانی شیكارییهكهی خۆم ببم.
بهم جۆره هێدی هێدی دهستبهرداری كارهكهم لهگهڵ/
دهربارهی مندااڵن بووم ،ئێستا تهنیا لهگهڵ گهورهكاندا
كاردهكهم ،بهاڵم ئهوانهی تهمهنیان ههیه ،وات ه پیرهكان،
ڕاستهوخۆ لهسهر قهرهوێڵهی شیكارییهك ه دیوێكی
مندااڵن ه پیشاندهدهن ،لهبهرئهوه ههر سووربووم لهگهڵ
مندااڵندا كاربكهم ،ئهو مندااڵنهی ك ه ئێمهی ب ه تهمهنین.
من بیست ساڵ ه خهریكی ئهم كارهم.

*تۆ بایهخ به قۆناغێكی زۆر زووی پهرهسهندنی منداڵ
دهدهیت ،وات ه قۆناغی پێش-ئۆدیپی ،قۆناغی پێش-زمانی.
سیگمۆند فرۆید وهها لهبارهی ژنانهوه دواوه ك ه كیشوهرێكی
دهروونشیكاریی تارین ،بهاڵم ئێستا زۆربهی دهروونشیكارهكان
ئهوه دهردهخ �هن ،ك ه ساڵی یهكهمی ژیانی منداڵ كیشوهره
تاریك ه ڕاستهقینهكهیه ،ئهم ماوهیهیش پهیوهندییهكی زۆر
تایبهتی ههی ه ب ه مهسهلهی مێینهییهوه.
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 -ب���هرل���هوهی خ���وو ب��دهم �ه دهروون��ش��ی��ك��اری،

پێموابوو چهند بهشێكی زمان بهسهر زمانی شیعریدا

زاڵ��دهب��ن ،كه له «زایهڵهكانی مندااڵن»یشدا ههیه.
زمانی شیعریی زمانێكی میوزیكییه ،به زۆرییش واتا

بهسهر مۆسیقادا بااڵدهست دهبێت .بۆ نموونه الی
«ماالرمێ» زۆرجار له زمان تێدهگهین ،بهاڵم له واتا

تێناگهین.

ئهم بااڵدهستییهی نێو زمان یارمهتیدام تێبینی

ئهو ه بكهم ،ك ه دروستكردنهوهی زایهڵ ه منداڵییهكان

له زمانی منداڵیدا واتای دوو شته .قۆناغی پێش-

ئۆدیپی ك ه مهسهلهی نهرگسییهت لهخۆ دهگرێت:

نائارامیی سنوورهكانی «ئیگۆ» ،توانا خهمۆكییهكان،
بهاڵم ئهم ه ئهو ماوهیهیش ه ك ه منداڵ ،پشت ب ه دایكی

دهبهستێت ،بهم جۆر ه زمانی شیعری موزیكیبوونی
پێش-زمان دهردهخات ،لهبهرئهوهی بهڵگهی ه لهسهر
نهرگسییهت ه فشۆڵهكهی و ،لهسهر پهیوهندیی نێوان

دایك و منداڵ.

ئهمه لهسهرجهم ئهو بۆچوونانهدا ڕوون و

ئاشكرایه ،ك ه شاعیرهكان بانگهشهی بۆ دهكهن

دهربارهی ئهوهی مێینه و دایكانهین و ههندێجار

هۆسێكسواڵین .بۆ نموون ه سهیری ڕۆماننووسی
ئێرلهندایی «جهمیس جوێس»  J. Joyceبكه،
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له ڕۆمانی «یولیسێس» و ڕۆمانی «فینگس»دا

دهكهوێت ه نێو سیحری وێنهی مێینهی مۆنۆلۆگی

«م��ۆل��ی» ()Moulyی�����هوه .ئ �هم نموونانه ئ�هو ه

دهس �هل��م��ێ��ن��ن ،ك � ه م��ن دهرب�����ارهی الی�هن�هك��ان��ی

قسهكردنی منداڵ ،كه له گۆرانی دهچێت ،وتوومه.
ئهو الیهنانهی ك ه فۆڕمی وش ه ههڵكۆڵراوهكان
وهردهگ����رن .ههندێك ل� ه ئهدهبیاتی ه��اوچ�هرخ
سهرقاڵ ه به رێ��ڕەوی قۆناغهكانی پهرهسهندنی

ئهم «زمان ه بهراییهوه« ()Language archaic
ی���هوه ،ق��ۆن��اغ��ی پ��ێ��ش-ئ��ۆدی��پ��ی و پاشكۆیهتی

دایكایهتی.

*زۆرێك له بهرههمهكانی سهرهتای كاركردنت ،دهربارهی
تیۆر و سنوورهكانی زمانن ،وا دهردهك �هوێ��ت ك ه بیرۆك ه
سهرهكییهك ه ههر ل ه پێشهوه گریمانهی بوونی تاكهكهسێكی
قسهكهر دهكات ،تۆ تێرمی سیمیۆتیكت بۆ وهسفكردنی شتێك
بهكارهێناوه ،ك ه توندوتیژی لهسهر مومارهس ه ك��راوه،
لهپێناو ئهوهی ئیمكانی دروستبوونی تاكهكهسی قسهكهر
بڕهخسێنێت .ئایا ههوڵتداوه به ش��اراوهی��ی ئاماژه بهوه
بكهیت ،كه ئهو تیۆره زمانیی ه ئهكادیمیی ه ئۆرسۆدۆكسییه،
ههڵ ه ب��وو ،ی��ان تهنیا وهك پێویست ئاگایی بهرامبهر
گریمان ه بنچینهیی و سهرهتاییهكانی خۆی نهبوو؟
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 پێموانیی ه ت��ی��ۆر ه زم��ان��ن��اس��ی��ی� ه ن��وێ��ی�هك��انههڵهبووبن ،بهاڵم سهر ب ه نهریتێكی مهعریفیین ،ئهمان ه
دهستكهوتی زۆریان ههبووه ،بهاڵم پهیوهندیی لهگهڵ
ئهو مهبهست و خولیا سوبێكتیڤانهدا دانامهزرێنن ،ك ه
ل ه ژیانی كۆمهاڵیهتی و ل ه دهروونشیكاریدا ،یان ل ه
ههردووكیاندا ،بایهخی بهرچاویان ههیه .ئهمهیش وا
دهخوازێت ههر ل ه پێشهو ه جیاكاری لهنێوان سوبێكت
و ئوبێكت ،لهنێوان تۆكمهیی و ئاگایی قسهكهردا
بكهین .ل ه ناكۆكی حاڵهت ه نهخۆشییهكاندا ،یان كاتێك
كۆدی كۆمهاڵیهتی ل ه حاڵهتی توانهوهدایه ،ئهم حاڵهت ه
دهبینین .كهوات ه من نموونهیهكی نهخشهكێشراوم
خستهڕوو بۆ پێكهوهگونجانی ئهم دۆخ ه دینامیكییانه،
ك ه لهوێدا واتا ههمیش ه و ههر ل ه پێشهوه ،پێدراو نییه.
ئهم ه ئهو شتهی ه ك ه ن��اوی دهنێم دهاللهتكردن

 ،significanceیان سیمیۆلۆژیا ك ه پهیوهندیدار ه ب ه

گۆكردنی منداڵهو ه بهر ل ه پێكهاتنی ڕست ه ،syntax
ی��ان پێش ئ�هو شتهی ك ه ن��اوی دهنیم «ڕەم��زی».
ههموو ئهمان ه پێكهو ه دینامیكییهتی زمان پێكدههێنن،

بۆ نموون ه ئهم دینامیكییهت ه ل ه ههندێ حاڵهتی زمانی
شیعری «جهیمس ج��وێ��س»دا ب� ه ڕوون���ی دی��اره،

بهاڵم ل ه كاری ئهدیب ه كالسیكییهكانیشدا ئاشكرایه،
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دهتوانیت گوێت ل ه نهغمهكانی ڕستهكانی «بالزاك»

بێت ،ئهگهر گوێی لی بگریت.
ئ���هم دینامیكییهته ،وێ����ڕای س�هرك��وت��ك��ردن�هك�هی،
دهبینین له گوتاره فێركارییهكان ،گوتاره زانستی و
سیاسییهكانیشدا كاردهكات ،كه زیاتر و زیاتر بهسهر
عاتیفه و پاڵنهردا بااڵدهست دهبن .بهم جۆره دهتوانیت
«توێژینهوهناسیی ڕەمزهكانی گوتار» (hupology of
 ،)discourseلهسهر بنهمای ئایدیا سیمیۆلۆژییهكان،
لهسهر بنهمای ئایدیا ڕەمزییهكان كه وات��ای زمانی
ڕاشكاو و یهكالكهرهوهیه ،لهسهر بنهمای تواناكانی
گۆڕان ،دابمهزرێنیت .توێژینهوه زمانناسییهكان ههڵه نین،
بهاڵم بابهتێكی دیاریكراو و مێژوویهكی تایبهتییان ههیه.
*م��اوهی��هك ل � ه ژی��ان��ی پیشهیی ت���ۆدا ل � ه س �هرهت��ای
شهستهكاندا ههیه ،ئهو كاتهی ك ه نهك تهنیا ماركسیست
بوویت ،بهڵكو ماویستیش بوویت ،ههروهها چهند دهقێكی
جیاوازت ههیه ،ك ه هی ئهو سهردهمهن ،لهوانهدا زمانی
ماتریالیزمی دیالهكتیكی بهكاردههێنێت و وهسفی واڵتی
«چین» دهكهیت وهك ههڕەشهكهرێك ل ه ههر سوبێكتیڤیزمێكی
ڕۆژئ��اوای��ی ب��اوهڕدار ب ه یهك خ��ودا ،زۆری��ش دهگهڕێیتهوه
بۆ «ماوتسی تۆنگ» و «لینین» .ئێستا خۆت چۆن ئهو
دهقانهت دهخوێنیتهوه؟
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وهك ئاركیۆلۆژیستێك دهیانخوێنمهوه ك هبهدوای یۆتۆپیادا دهگهڕێت ،ئهو دهقان ه یۆتۆپیایان
نیشاندهدا ،یۆتۆپیایش گوزارشتبوو ل ه نهرێنیبوونی
ئهو كۆمهڵگهیهی ك ه تێیدا دهژین ،نهك گوزارشت بن
له كۆمهڵگهیهكی پۆزهتیڤ .ههرگیز نهمانویستوو ه
دۆكترینی م��اوی��زم و لینینیزم ل�ه ف�هرهن��س��ا یان
ئینگلتهرا یان ههر جێیهكی دیكه دابمهزرێنین ،ئهم ه
ههڵه تێگهیشتنی ئ �هو كهسانهی ه كه دهیانویست
بزووتنه ماویسییهكان «الیهنیكهم بزووتنهوهكهی
ئیم ه ل ه فهرهنسا» وهك ب��زووت��ن�هوهی دۆگمایی
پیشانبدهن.

ب������هاڵم ب������هالی ئ���ێ���م���هوه ،ئ������هو ه ش���ێ���وازی

پرسیارخستنهسهر نهریتی ڕۆژئاوایی بوو .ئهوهی
زیاتر سهرنجی منی بهرهو چین برد ،تاویزم و ڕۆڵی

ژنان بوو ،پهیوهندیی نووسین بوو ب ه ئاماژەكانهوه،

دهنگ بوو له دهربڕینی زمانی چینیدا .ئهم ئایدیایان ه

ئاڵۆز و ناڕوون دههاتنهپێش چاو ،بهاڵم تهحهدای
ههندێك لهو ئایدیایانهی ڕۆژئاوایان دهكرد ،كه ههر
له پێشهوه دروستكرابوون .وهك بینیشمان ،پێش
سوكراتییهكان و ماویستهكانی سهردهم ه كۆنهكان

پێوهی پهیوهستبوون .مهبهستمان ل ه «ماویزم»
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ئهم ه بوو ،كهوات ه ئێستا ئهم ه چۆن دهبینم؟

نایابن ،ههرگیز ڕەت��ی��ان ناكهمهوه ،دهمهوێت

جارێكی دیكهیش ههمان كار بكهمهوه ،بهاڵم شتێك
ههبوو ك ه ل�هو ك��ات�هدا فهرامۆشمانكردبوو ،ههر
ئهو شتهی كه تا ئێستایش دهمهوێت ئهنجامیبدهم.

ئ �هم گرنگیدان ه ب ه ش��ێ��وازی ن��ا-ڕۆژئ��اوای��ی وهك

ش��ێ��وازێ��ك��ی پ��رس��ی��ارخ��س��ت��ن� ه س���هر ك��ول��ت��ووری
مهسیحی ،رێگایهكی زۆر باشه ،بهاڵم وهك پێویست
ه �هوڵ��دهدهی��ن ل � ه ك��ول��ت��ووری مهسیحی خۆیشی

تێبگهین ،بهتایبهتی پهیوهندی ئهم كولتووره لهگهڵ
پرسیاری «ئهویتر»دا .بۆ نموونه ،ههردوو كتێبهكهم
«حیكایهتهكانی عهشق» و «ل ه خۆمان غهریب»،

ه�هوڵ��دهدهن دابهشكارییهكه دووب��ار ه بكهنهوه ل ه

ڕوانگهی باوهڕنهبوون بهو نهریته تیۆلۆژییهی ب ه

میرات بۆمانماوهتهوه ،كه دهبێت ههوڵبدهین لێیشی
تێبگهین.

خولیایهكی ماركسی ههیه ،كه وا له هیگڵ دهكات

لهسهر پێیهكانی خ��ۆی بوهستێت ،ئ �هوهی گرنگ ه

ئهوهیه تیۆلۆژیا ڕاس��ت بكهینهو ه و لهسهر پێی

خۆی بیوهستێنین .تیۆلۆژیا ل ه ڕووی مهعریفییهو ه

دهربارهی ئهزموونی مرۆیی زۆر دهوڵهمهنده .ئێستا
دهكرێت تیۆلۆژیا ب ه هاوكاری دهروونشیكاری و
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زمانناسی كار بكات .زهرورهت��ی ڕاستكردنهوه و
چاككردنهوهی نهریته تایبهتییهكانمان ،خوێندنهوهی

ب ه هاوسۆزییهوه ،تێگهیشتن ل ه مهودایهكی دوورهو ه
لهم نهریته تیۆلۆژییه ،لهنێو ئهم جۆر ه خهریكبوون ه

به كولتوور ه ناڕۆژئاواییهكانهوه پۆلێن دهكهم.

*یهكیك ل �هو شته زۆروزهب���هن���ده نایابانهی ك� ه ل ه

بهرههمهكانی ئ �هو س �هردهم �هت��دا ه�هی�ه ،ئ �هوهی �ه تهنیا
یۆتۆپیایی نییه ،بهڵكو واتای خهونێكی ئومێدبهخشیشی
تێدای ه و خۆیشت پێداگری ل�هس�هر ئ��هوه دهك �هی��ت ،ك ه
پێویستمان بهم ئومێدهیه .ل ه كۆتایی كتێبهكهتدا «شۆڕش
ل ه زمانی شیعریدا» مهرجهعییهتێك ههی ه بۆ ژی��ان ل ه
كۆتایی قۆناغی  2000ساڵدا ،وات ه ئهو قۆناغهی ك ه
گواستنهوه ل ه فیودالیزمهوه بۆ سهرمایهداریی ،ڕووداوێكی
ڕواڵهتی چكۆله دهنوێنێتهوه؛ له كتێبی «حیكایهتهكانی
عهشق»دا باس لهوه دهكهیت ئهو قهیرانهی تێیدا دهژین
قهیرانێكی ههمیشهییه .داخۆ ئهم جموجوڵهی تۆ ئومێدی
سیاسیی شهستهكانی سهدهی بیستی گهیاندووه ب ه شتێكی
جیاواز؟
 -پێموایه به شێوهیهكی ڕوونتر مهسهلهكه بۆته

مهسهلهیهكی جدی تر ،من لهم ئایدیایهدا لهگهڵ تۆدا
هاوڕام ،كه ئهم قهیرانه قووڵتر دهبێتهوه .لهبارهی ئهم

بابهتهوه زۆر به ڕوون و ڕاشكاوی قسهم ك��ردووه،
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نایشزانم ئاخۆ كهشفگهرییهكی خهونبینانهبووه یان نا.

بهم دوواییانه ڕۆمانێكم باڵوكردهوه به ناوی «پیرهمێرد
و گ��ورگ��هك��ان» ،س �هرهت��اك �هی ئ���هوهی���ه ،ك �ه دهت��وان��م
بڵێیم كوشتنی باوكمه له نهخۆشخانهیهكی ئهوروپای
ڕۆژههاڵتدا ،بههۆی ناكارامهیی پزیشكی و گوێپێنهدانهوه.

ههوڵمدا لهمیانهی ئهم شۆك ه كهسیی ه تایبهتییهوه،

بهرههمێك دابهێنم ،ك� ه وهك میتافۆڕێك بێت بۆ
ئهزموونی ههموومان وهك گشتێك .جیهانهكهمانم
–ڕۆژئ�����اوا و ڕۆژه�����هاڵت -وهك جمكی ق�هی��ران��ی

ئیمپراتۆریهتی ڕۆمانی وێناكردووه ،وهك گشتێك و

وهك خاڵی ل ه بهها ،پڕ ل ه ڕق و كینه ،ك ه نازانێت بۆ

كوێ دهڕوات ،تهنیا دهزانێت ستالین و هیتلهری ناوێت.
تاكه بههای پۆزهتیڤ ئهو بههایا كۆنینانهیه ،كه
له ئاییندارییهوه داتاشراون و لهگهڵ داواكارییهكانی

سهربهخۆیی ڕەگ �هزی��دا ناگونجێن .خهڵكی ،زوو
بێت یان درهن��گ ،خۆیان له دۆخ��ی بهریهككهوتن
لهگهڵ ئهم دیاردانهدا دهبیننهوه .بهم جۆره ،بهها
ئاینییهكان پێویستن ،بهاڵم هاوكات تهحهمولكردن
و پێرهوكردنیشیان سهخته .وێنهیهكی تهواو ڕەشم
كێشاوه .من خهمی قۆناغی گواستنهوهمه ،نه هیچ
ڕۆشناییهك دهبینم و نه هیچ ئهنجامێكی پۆزهتیڤیش.
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سهرچاوه:

-جولیا كریستیفا :الغرباء األوائ��ل في التأریخ

الغربي هم النساء 15 ،اغسطس  ،2009نور الله،

العرب اون الينNourallah.com .
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ئیرۆتیزم لهنێوان
جهست ه و واتادا
ژولیا کریستیڤا
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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بۆچی كهنیسهی كاتۆلیكی هاوسهرگیری ل ه

ڕاهیبهكان قهدهغه دهكات؟ بۆچی ههندێك تهوژمی

ئیسالمی ،حیجاب پۆشین لهسهر ژنان فهرزدهكهن؟

چۆن دهتوانین ئهم ههموو ترس ه ل ه ئ��ارهزوو و
ئهم ههموو نكوڵیكردنه ل ه جهسته تهفسیربكهین؟

ئایا خودا دژ به سێكسه؟ خودایی ناكۆك ه لهگهڵ

جهستهییدا؟ ئ��هو ههڵوێسته ب�هه��ێ��ز ه دۆگمایی ه

ك��ام�هی��ه ،ك �ه دهرب����ارهی م�هس�هل� ه سێكسییهكان،
چهندین الیهنگر و هاوبهشی پێكهو ه كردۆتهوه؟
بهدڵنیاییهو ه ههموو ئایینهكان بایهخیان ب ه سێكس

داوه ،ب�هاڵم ل ه شێوازی تهئویل و لێكدانهوهیاندا

جیاوازن ،چونك ه ههموویشیان ترس له سێكس ل ه

دڵی پێڕهوكارانیاندا ناچێنن ،ههرههموویان هاوڕا

نین لهسهر رهتكردنهوهی چێژ ،ههموویان ژن ب ه
سهرچاوهی ف �هوزا یان تهنیا ئامرازیك بۆ وهچ ه

خستنهوه تهماشا ناكهن.

لهم وتارهدا ،خانمه بیرمهندی فهرهنسی به ڕهگهز

بولگاری «ژولیا كریستیڤا» ههوڵدهدات مێژووی

پهیوهندی نێوان سێكسوالێتی و سیستهم ه ئایینیی ه

جیاوازهكان ،كه بوون و مێژووی مرۆیی ل ه قاڵب
دهدهن ،دیاریبكات .كریستیڤا پێیوای ه نابێت پرسی
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سێكسوالێتی ل ه شێو ه خام و پهتییهكهیدا تهفسیر
بكرێت ،ئهو دژ ب ه ههوڵی ههندێك بایۆلۆژیست و
یاساناسه ،ك ه دهیانهوێت تهفسیرێكی بایۆلۆژی یان

یاسایی ڕووت بۆ دیارده مرۆییهكان بكهن ،لهوانهیش
مهسهلهی سێكسوالێتی ،بهمهیش ڕەههنده دهروونی
و كۆمهاڵیهتی و كولتوورییهكان فهرامۆشدهكهن...
ههروهها واتاكان و ڕەمزه كولتووری و ئایینییهكان،

كه ل ه پرۆسێسێكی دورودرێژیی زهمهنیدا دروست
ب��وون ،ناكرێت ب ه خوێندنهوهیهكی ڕووكهشانهی

دهقه ئاینییهكان تهفسیر بكرێن ،بهڵكو دهبێت دهق ه

ئاینییهكان تهئویل بكرێن و ئهو گۆڕان ه ڕیشهییان ه
لهبهرچاو بگیرێن ،ك ه ل ه پهیوهندیی نێوان پیاو-
ژن��دا ڕووی��ان��داوه ،ئهو گۆرانانهی ك ه ب ه شێوازی

جیاواز ڕەنگدانهوهیان لهسهر س��روت و ڕیتواڵ ه

ئاینییه ڕێكخراوهكانی كۆمهڵگاكان ه �هب��ووه .ب ه

ب��ڕوای كریستیڤا« ،رهف��ت��اری سێكسی» و «وات��ا
ئاینییهكان» ،ل ه چوارچێوهی یهكگرتنێكی ئهزهلیدا

ئامێزانی یهكتری دهب��ن ،ب ه جۆرێك ك ه ناتوانین

ل ه یهكتری جیایانبكهینهوه .لهكاتێكدا دام��هزراو ه

ئاینییهكان ه �هر ل� ه ك��ۆن �هوه ب�هش��ێ��وازی جیاواز

چ��اودێ��ر و دیسپلینكهری سێكسوالێتی ب��وون،
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ڕێوشوێنهكانیشیان ی��ان ب �هت��وون��دی سێكسیان

ق �هدهغ �هك��ردووه و سهركوتیان ك���ردووه ،یانیش
رێیان به ڕیتواڵ ه پۆرنۆییهكان داوه له پهرستگاكاندا.

(و .عهرهبی).

(دهقهكه):
ل ه ڕاستیدا م��رۆڤ وهك��و ئاژەڵێكی قسهكهر،
ئ��اژهڵ��ێ��ك��ی ك��ۆم �هاڵی �هت��ی��ی �ه ،ب����هاڵم ب���ه ت��ای��ب�هت��ی
ب��وون�هوهرێ��ك��ی ئیرۆتیكییه .ئایینهكان ئ �هم شت ه
دهزانن ،لهبهرئهوه ئیرۆتیكا ،له باشترین و خراپترین
حاڵهتدا ،دهكهنه بابهت و ماهییهتی خۆیان .ئاخۆ بهم
ڕێگایهی ه كه میكانیزمهكانی بهرههمهێنانی ئهخالق
به مهبهستی سهركوتكردنی سیكس ،پێكدێن؟ ئایا
ئهوان ه ل ه ئیرۆتیكادا شارهزا و فرهژنن؟ ل ه كاتێكدا
ك ه بزانین فرهژنی له ڕیتواڵهكانیدا دهردهكهوێتهوه،
خ��ۆی خزاندۆته نێو كتێبی سۆفییهكانهوه و ل ه
ڕێگای هونهره ستایشكهرهكانییهوه ،لهگهڵ و دژ ب ه
دۆگماتیزمهكان ،نائاگایی شوێنكهوتوانی تێردهكات.
داخ��ۆ ئهمه سهرچاوهیهكی دهروون���ی و نێوان-
كولتووریی ه بۆ پرسێك له زهمهنێكی پهشۆكاوی
شارستانێتیدا؟
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دوای ئهوهی «سێكسوالێتی»یهك ك ه كهوتبوو ه

ژێر ههژموونی بایۆلۆژیا و یاساناسییهوه ،كه تا
ئاستی ئهستێرهبوون بهرزكرابوویهو ه و ماسكی
قوربانی و ئاستنزمیی پۆشیبوو ،مۆدێرنیستهكانی

ماندوو و شپرزهكرد ،ئیدی ئ �هوان ل ه رۆژئ��اوا و

دهرهوهی ڕۆژئ����اوا ،هێرشیان دهستپێكردووه،
ب��ۆئ��هوهی ڕۆح��ان��ی��ی�هت� ه «ت��ای��ب�هت��ك��راوهك��ان»ی��ش

بهێنن ه پێشبڕكێی ب���ازاڕهوه .ك ه دهسهاڵت ه ئاینیی ه
ب��ااڵدهس��ت��هك��ان ل��هس��هر س��وب��ێ��ك��ت ،ل��ه دهس��ت��ی

فهندهمێنتالیستهكاندا كۆدهبنهوه ،لهوێدا دهبینین
«قاعیده« لێبووردهتره بهرامبهر «جوانچاكهكان»،

«ئ�هوان��ی��ت��ر» ،ه��ۆم��ۆك��ان ،ژن��ان...ه��ت��د .داخ��ۆ ئهم ه

ئهفیونێكی نوێی گهالنه؟

زانسته مرۆڤایهتییهكان و كۆمهڵگ ه ههوڵێكی

زۆری�����ان داو ه ب��ۆ ل��ێ��ك��پ��چ��ڕان��ی ڕەگ��هك��ان��ی ئ �هم
«ن �هری��ت» ە و ل� ه پیرۆزداماڵینی م��رۆڤ��ی ئایینی

( ،)homo religiousههر ل ه نیاندهرتاڵهو ه تاوهكو

مرۆڤی مۆدێرن ،بهاڵم هیچ شتێكیان لهو فریوو ه

ك��اڵ ن���هك���ردهو ه ك �ه ب���واری ئایینی م��وم��ارس�هی

دهك���ات ،ب��واری ئایینی وهك ئ�هو یهكتربڕەی ك ه

تێیدا «ئارهزوو» و «قهدهغهكراوهكان» به یهكتری

دهگهن.
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ك��ت��وپ��ڕ ،ل � ه م��ی��ان�هی قۆناغێكی م��رۆی��ی پێش

مێژووییدا ،جۆش و كوڵی سێكسی كهوتهبهر زهبری

«چهپاندنی ئهسڵی»هو ه (فرۆید) ،بهرههمهێنانهوهی

مرۆییش له فۆڕمی هۆز (عشائر) و خێزاندا لهقاڵبدرا:
لهئهشكهوتهكاندا وڕێنهی شامانییهكان دهبینینهوه،
لهسهر ڕووی دیوارهكانیش ڕێسا سهرهتاییهكانی
خزمایهتی ،ك ه هاوكات ه لهگهڵ زینای مهحرهمهكاندا،

نهخشێنران و هێشتایش ماونهتهوه :ئهم دووان ه دوو
رووی یهك دراون ،به جۆرێك ك ه یهكێكیان ب ه بێ

ئهویتریان بوونی نییه .سێكسوالێتی كه ل ه جهوههردا
ناكۆمهاڵیهتی بوو ،دواتر ل ه الیهن خودایییەوه دهست

بهسهر ههموو شێوازهكانیدا گیرا :سێكسوالێتی
ب���ووه شتێكی پ��ی��رۆز .ت �هن��ان �هت ل �هژێ��ر چ�هت��ری

چێژی ڕهشیشدا ،شهرم ،وهك پلهی سفری ژیانی
دهروونی ،ههروهها مهرگیش ،بوون ه شتانێك ل ه پاڵ

ئهم بوار ه ترسێنهر و بهخوداییكراوهوه ،لهمهیشدا
ئ �هو هێمایهی ب �هخ��ۆی �هوه هێشتهو ه ك � ه ئ���اوازی
پیرۆزیی تێدا بوو .مرۆڤی السكۆكس (،)Lascaux
شۆڤیی ه ( )Chauvetیان پێچ مێرل ()Pech-Merl

ههست ب ه پهشیمانی ن��اك�هن ،بهڵكو ئ �هم ههست ه

به وێن ه دهكێشن ،ب ه گرێی نۆیودس ()noeuds
و ب� ه «دهس��ت �ه نهرێنییهكان» دهری دهب��ڕن �هوه،
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یان بهو ه دهری دهبڕنهوه ك ه لهجیاتی ئارهزووی
سێكسی خ��وو بدهنه پێشبڕكێی ئهسپهكان ،یان

ئاراستهی مامۆسهكان ()mamouthsی بكهن ،یان
بیدهن ه پاڵ ئهم زێ مێین ه گ�هورهی�هی ،ك ه سهری

گ��ای بیسۆن ب��هرزی دهك��ات �هوه ،وهك ئ��هوهی ل ه
سهركێشیی شۆڤییهدا ههیه (ل ه  32000ساڵ پ.

ز) .داماڵراو له كۆمهڵگهیهك ك ه بهو شێواز ه ژیان ه

دهژی وا ل ه سهر ڕووی دیوارهكان جێیدههێلێت،
ئهم مرۆڤه نهێنیی دۆخ ه ئهسڵییهكهی نیگار دهكات،

گۆرانی دهڵێت ،سهما دهكات و نیگار دهكێشێت ،بۆ
ئ�هوهی خۆی بكات ه ئاژهڵێك و ژنێك .وهك تیرێز
داڤیال ( )Thérèse dAvilaئ��ام��اژهی بۆ دهك��ات

»دهمرێت ل ه پێناو ئهوهی نهمرێت« .وێڕای مهشق ه
ڕۆحییهكانی ئیگناس دی لۆیۆال (Ignace de

 ،)Loyolaكه پهیوهسته ب ه ئازارهكانی مهسیحهو ه

له ڕێگهی تهوزیفكردنی ههستهوهرهكانهوه.
• سهلمێنراوێكی ئهنترۆپۆلۆژی:

وهك ههوڵێكی بێوچان بۆ ئاراستهكردنی سێكس

لهنێوان مومارهسهی ئارهزوو و وهچهخستنهوهدا،

ف���هزای ساختهبازانهی دهروون��ی��ی م��رۆڤ��ی عاقڵ

و ئایینی (ك�� ه ه�هرگ��ی��ز ه�هس��ت ب �ه ئ��اس��وودهی��ی
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ناكات) لهگهڵ مهحاڵ (مهرگ ،جیاوازی ڕەگهزیی)
دا تێكهڵدهبێت و ب ه درێژایی سهردهمه ئاینییهكان

خۆی راستدهكاتهو ه و دهمێنێتهوه.

دهروونشیكاری له ئیرۆتیكادا سهلمێنراوێكی

ئهنترۆپۆلۆژی ساغدهكاتهوه :پێویستبوون ب ه ئایین،
هاوتا لهگهڵ پێویستبوون به مهعریفه .جۆرج باتای

( )1897-Georges Bataille) (1962ل ه كتێبی
ئیرۆتیزم ( )Erotisme) (1957دا جهخت لهسهر

ئهم بابهت ه دهكاتهوه ،بهاڵم ئهم دوو پێویستییه ل ه
سایهی مرۆڤایهتی پۆست-تۆتالیتاریم و پۆست-

ئهتۆمیزمدا ،دهبن به ههوا و با دهیانبات كه ههر
ل ه پێشهو ه له نكوڵیكردنی ئهو ئیرۆتیزمهو ه گالون

،ك �ه ئیرۆتیكا ل�ه سێكسی لیبراڵی و سهرپێی و
كورتخایهندا كورتدهكاتهوه .بخوێننهوه ،گوێبگرن،

ببینین :بهرزنرخاندنی پاڵنهرهكان (یان ههڵچوون ه

سێكسییهكان) ئهوهیه ك ه ئیرۆتیكا پێكدێنێت ،تهنیا

پاكژكردنهوهی فانتازیاكان ل ه وردهك��اری��ی ڕهمز

و نیشانهكان چێژ ب �هرهو بااڵبوون دهب��ات .ئهو ه

ئ �هو حهقیقهتهی ه ك� ه ل� ه ئ�هزم��وون��ی ئایینیدا كار
دهك��ات و لێی جیادهبێتهوه ،ه�هر ل ه نیگارهكانی

پێش م��ێ��ژووهو ه لهسهر دی��وارهك��ان ههتا دهگ��ات

ب ه س��روده نوێژییهكانی باخ ( ،)Bachل ه سهری
70

فڵچهكهی پیكاسۆوه تا دهگ��ات ب ه قهرهوێڵهكهی

فرۆید ( .)Freudئهمهیش به پاڵ ئهو ئاستنزمی
و پیسییهوه ك ه له وهختی پیدۆفیلیا (دهستدرێژی

سێكسی بۆ سهر منداڵ) یان له سزای سهنگهساردا
پهخشدهبنهوه ،ئهمهیش تهنیا بهو ه تهفسیرناكرێت،

بڵێین بههۆی سهركوتكاریی دامهزراوهكانهوهیه،

بهڵكو ئهو سنوور و ههڵ ه شاراوانه كهشفدهكات ك ه
له پێكهوهژیانی خودایی لهگهڵ سێكسدا ههیه.

عهلمانییهت ل �هس �هر ه�هق�ه ك � ه سهرزهنشتی

سنووربهزاندن ه سهركوتكاریی و تاریكبڕواییهكانی

ئایینهكان دهكات ،سهركۆنهی ئارهزووی جیاكاری

ل�هن��ێ��وان ه����هردوو رهگ���هزهك���هدا ،زێ���دهڕەوی���ی ل ه

هاوسۆزی لهگهڵ ئارهزووی «باوك» ،خرۆشاندن،

ف����ری����ودان ،گ��ێ��چ �هڵ��پ��ێ��ك��ردن (ت����هح����هروش) ،ی��ان
چهوساندنهوهی ژنان یان دایك دهكات .ئهو زهمهنهی

ك ه ئهم ملمالنێیهی تێدا دهگوزهرێت ،ملمالنێیهكی
تر دهكات ه ئهڵتهرناتیڤ ،هێندهیش دڵڕەقان ه نیی ه و

نهفهسێكی قووڵیشی ههیه« :قڵپكردنهوهی بههاكان»
(نیچه) ،تێكشكێنهری نهریتهكان ،ل ه ڕێگهی گهیشتن

ب�ه ج �هوه �هری ئ �هم ف��ری��ودان�ه ئیرۆتیكییهوه ،ك ه

نهریتهكان ،دروستی دهكهن و وزهی پێدهبهخشن.

به دڵنیاییهوه ،ئ�هو كۆمهڵگایانهی  پاشماوهی
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بههێزیان له ڕەچهڵهكی ئهمیسییهوه لێ ماوهتهوه،
به خودا ژنانهكانهوه شادی دهگێڕن ،ئهم ڕیتواڵه
له هیندۆییزم و تهنتهریزم ()tantrismeدا ههیه،

كه تێیدا دووالیزمی جهمسهرییانهی گهردوونی له
ڕیتواڵی گاڵتهوگهپ ()orgyی لینگا-یۆنی (linga-

)yoniدا بهرجهسته دهبنهوه ،ههر بهو جۆرهی كه
یین و یانگ ( )yin-yangله ئایینی تاوییدا رێ

به ئهنجامدانی ڕیتواڵی هاوسهرگیری خوداكان
دهدهن .ئ�هم ڕێ��ب��ازهی دوای��ی��ان دزهی كردۆته نێو
كۆنفۆشیۆنیزمیشهوه ،ه�هروهه��ا كۆمهڵگهی «بێ
باوك یان مێرد»یش ههن ،بۆ نموونه خێڵهكانی ()NA

له چینی ئێستا .له كاتێكدا كه ڕاستی بااڵ ،براهما ،له

سروشتێكی بێالیهنه (نه نێره و نه مێ) ،بهاڵم بودیزم،

كه ئامۆژگاریی دهستگرتن به زوه��دهوه دهك��ات و
ئ���ارهزوو له پێڕەوكارانی قهدهغه دهك��ات و وهك
سهرچاوهی ئ��ازار لێیدهڕوانێت ،له ژیان و عهشق

جیادهبێتهوه و له قوواڵییهدا كینهدۆزه بهرامبهر
ژنان ( .)misogyneله بودیزمدا مومارهسهكردن و
ڕێكخستنی ئیرۆتیكای سێكسی له ههموو حاڵهتێكدا

تایبهتمهندیی پیاوانه.

ئ���هزهل���ی خ��ۆی��ش��ی وهك����و ن��ێ��ری��ن��ه ،ی���ان ب��اوك

دهردهكهوێت ،بهاڵم ل ه سهرهتای تهوراتدا ،خودا نێرین ه
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و مێین ه بهرجهستهدهكات :حیكمهت وهك ڕهههندی

مێینهیی و دایكانه ،ع �هرش و هۆگرێتی خواوهند

(یههوه) ،خودای تهورات ،دهپارێزێت ،یهكگرتنی ئادهم
لهگهڵیدا ( )demouthجۆرێك ل ه دووڕهگ��ی (دوو

ڕەگهزی) ب ه مرۆڤی یهكهم دهبهخشێت (لهكاتێكدا حهوا
«ژیان» دهخزێت ه نێو دهسهاڵتێكی چهوسێنهری پاشا

تهوراتییهكانهو ه و چاوهڕوانی گهیشتنی بزووتنهو ه

ژنانهكان دهكات) .ئادهمی زهمینی ( )adamahههر

بهخێرایی دهبینێت ك ه ژنێكی ههی ه ل ه پهراسوویهو ه

خولقێنراوه ،بۆئهوهی ببێت ه هاودهمی و بهرهو ههڵهی

ببات :حهوای دیالۆگۆكه ،وێرای ئهوهی یارمهتیدهر و

هاودهم و بهرامبهرێكی پێویسته ،بهاڵم تهنیا چاڵێكه.
بههۆی خهتهنهكردنهوه ،خواوهند تهنیا شیرهخۆرهی

نێرین ه ههڵدهبژێرێت ،ب�هاڵم كچهكان و ژنهكان ل ه
پشتی پ �هردهك��ان �هو ه ی��ان ل ه ح���هرهم و حهوشهی

پهرستگاكاندا دهمێننهوه .ئهم ناهاوسهنگیی ه ل ه الیهن

گرێبهستی هاوسهرگیرییهو ه ئهوهند ه دیسپلینكراو و
لهقاڵبدراو ه ك ه سێكسواڵێتی ههتا ئاستی ڕۆحانییهت

ب�هرزدهك��ات�هوه ،یهكگرتن لهگهڵ خ��وادا ب ه شێوهی
یهكگرتنی نێوان ژن و مێردهكانه .ب ه ل ه ئامێزگرتنی

ئهم ئیرۆتیكا موبارهكه ،ژن و مێردی یههودی ل ه

ب �هردهم گۆڕانی ئ��ارهزوو ه وهچهخستنهوهییهكاندا
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ڕێ��گ��ا ب��ۆ ع�هش��ق��ی خ��وێ��ن��دن �هو ه و تهفسیركردن

دهكهنهوه :ل ه مهنفاو ه بۆ مهنفا« ،مهعریفهی خود»
لێكجووت دهبێت لهگهل «قسهكردن بۆ خ��ود» و

«سێكسكردن» ،ب �هاڵم ڕۆحانییهتێك ك ه زیاتر ل ه
نێو لۆژیكی ئیزۆتریكادای ه و ل ه ڕووی رهگهزییهو ه

تایبهتمهندكراو ه ب ه س��رودی س��رود ه پیرۆزهكان

( ،)Cantique des cantiquesل ه زمانی ژنێكهو ه
خۆی كهشفدهكات :السوالمیت (.)La Sulamite
• وش ه و جهسته:
مهسیحییهكان ك ه تانهی ئهوهیان لێدهدرێت گوای ه

«گهلێكن عاشقی جهستهن» ،ب ه جۆرێكی تر درێژ ه ب ه
شیكاریی ئهم گرێ ئیرۆتیكیی ه دهدهن ،ك ه ل ه ئامادهیی

هاوبهشی «جهسته« و «وات���ا» الی ب��وون �هوهر ه
قسهكهرهكان دهردهكهوێتهوه :وش ه بۆت ه جهسته،

ئ��هو ه »ب���هالی گریكییهكانهو ه سكانداڵ ه و ب�هالی
یههودییهكانیشهو ه شێتییه« .ب ه ڕێگایهكی باشتر

ل ه ههر ئایینێك ،مهسیحییهت ئهو خۆشهویستیی ه
دهردهخات ك ه ههتا مردن لهنێوان باوك (خودا) و كوڕ

(مهسیح)دایه ،بۆئهوهی بهرهو سهركهوتنی تیۆلۆژیی
و بڵندبوونی هونهریی ببات ،ههر ئهم سهركهوتن و

بڵندبوونهیش سهربهرزی ئهویان دروستكردووه.
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ئارهزووی مهسیحی زاڵدهبێت ،بهاڵم تهنیا ههناوی
دایكانهی مریهم ب ه پیرۆزیی دهمێنێتهوه ،ل ه سایهی

ئهم پاكیزهییهدا هاوسهرگیریی مهسیحی وهك لهمپهر
و چارهسهرێك دژ ب ه خهتای جهست ه دادهنرێت ،بهاڵم

بۆ یهكهمجار لهگهڵ قهش ه پۆلس ()Saint Paulدا دان

ب ه یهكسانیدا دهنرێت ،ك ه ئهو ه ب ه ژن ڕەوا دهبینێت

مافی ئهوتۆی لهسهر جهستهی مێرد ههبێت ك ه زیاتر ه
لهوهی پیاو مافی لهسهر جهستهی ژن ههیبێت ،بهاڵم

قهش ه جیرۆم ( )saint Gérômeو قهش ه ئهنسلیم

( ،)Saint Anselmeك ه ههردووكیان ستۆیسیزمی
كریسیپ ( )Crysippeو سینیكا ()Sénèque

پهیامبهخشیان ب��وون ،بڕیارێكیان دهرك��رد ،ك ه ب ه

درێژایی چهندین سهد ه كاریگهریی جێهێشت ،ئهویش

دهڵ��ێ��ت» :هیچ شتێك ل �هو ه ش�هرم��اوهرت��ر نیی ه ك ه

بكهویت ه داوی خۆشهویستی ژنێكهوه ،ب ه ههمان
شێوهی ئهو ئارهزووهی ك ه ل ه كاتی زینادا ههمانه«.

دژ بهم ڕۆحانییهتهی ك ه ل ه جهست ه جیاكراوهتهو ه

و ،ب ه پشتبهستن ب ه یهكێتیی پیرۆزی نێوان وش ه
و جهست ه -وهك یهكێتییهكی گرنگ و داپۆشراو،

ك ه ب ه بهردهوامی ل ه سهر دهستی ههندێك سۆفی
بڵند دهكرێت و ت��از ه دهكرێتهوه ،ل ه چوارچێوهی

ڕەتكردنهوهی ناوهكیی دۆگماتیزم ه فهرمییهكاندا،
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ب ه تێپهڕین ب ه ههڵهاتنی س �هردهم��ی رێنسانس و

تهقینهوهی هونهری بارۆكیدا ،توانای ڕزگاركردنی

ژنان ل ه قهتیسكردن و لێپێچینهو ه ڕەخسا ،دواتریش
لهگهڵ سهدهی ڕۆشنگهریدا قهڵهمبازێكی بههێزیدا و
بهردهوام بوو.

دهركهوتنی ئیرۆتیكای مێینهیی ل ه ڕۆژگ��اری

ئ��هم��ڕۆم��ان��دا ،ق �هی��ران��ی دام�������هزراو ه ئاینییهكان
قووڵتردهكاتهوه ،ب ه تایبهتیش ئهوانهی ك ه شوێنكهوتهی

ئایین ه یهكتاپهرستییهكانن ،ئهم ه ل ه جهوههردا ههر
وهك سهرچاوهیهكی ههڕەشهكردن ل ه بنچینهكانی
ههموو ئایینهكان دهمێنێتهوه ،لهمهیشهو ه كاردانهوهی
فهندهمێنتالیزم گهشهدهكات .ل ه ڕوانگهی قورئانهوه

ئاڵۆش (ش �هه��وهت)ی سێكسی خهاڵتێك ه لهالیهن
خ��وداوه ،بێگومان ئهم ه ب�هالی «محهمهد»یشهوه

ههر وابووه ،ئینجا بۆ پیاو ه فرهژنهكانی دوای خۆی،
ههروهها لهنێو ئیرۆتیكایهكی ناكۆتادا ك ه شهقڵی

خۆی ل ه شیعری مهزنی سۆفیگهرییانهی عهرهبی

داوه ،ب ه ههمان شێو ه بووه ،بهاڵم ئهم ه ب ه ئافرهتان
ن �هدراوه ،چونك ه حیجابیان بهسهردا دهسهپێنرێت،
وهك ڕێزێك بۆ مهال و ب��اوك و برا و خێزان .به

لهبهرچاوگرتنی ئهوهی ئازادی (ژنان) مهترسیدار ه و
ههمیش ه كێش ه دروستدهكات ،ئهوا زۆرینهی خهڵكی
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–ب ه ژنانیشهوه -وا ب ه باشتر دهزانن ڕوخساریان

بشارنهوه ،ب ه واتا حهقیقی و مهجازییهكهی وشهكه،
تاوهكو خهون بهوهو ه ببیننن ،ك ه ئارامشێكی وههمی
و كاتی دهتوانێت ڕۆڵیان ل ه كردهی وهچهخستنهوه

و پارێزگاریكردن ل ه جۆردا بۆ دیاریبكات.

• بااڵدهستی پیرۆز بهسهر ههردوو ڕەگهزهكهدا:
ب ه پێچهوانهی ئهوهوه ،هێزی خودای تاك ( )Unو
سێیین ه ( ،)trinitaireدژ ب ه كهڵكهڵ ه فهندهمێنتالییهكان،
ل����هوهدا دهردهك���هوێ���ت���هو ه سوبێكت لهنێو م��رۆڤ��دا
بونیادبنرێت ،لهبهرئهوهی پیاو و ژنیش ،ل ه ڕێگهی
نوێژەوه ،بهم باوكایهتیی ه ڕەمزییهو ه بهستراونهتهوه
ك ه ل ه ت �هورات و ئینجیلدا یاسا و عهشق دهستهبهر
دهكات ،بۆی ه ههردوو ڕەگهزهك ه بۆ ئهو ه بانگدهكرێن،
ك ه ههردووكیان ببن ه یهك كهس :ئهو ه هاوبهندییهكی
ههستبزوێن ه بۆ گهڕان ب ه دوای گهردوونێتی و مافهكاندا.
لێرهدا دهبێت سهرنج لهو ه بدهین مافهكانی كهس ،كه
لهنێو چوارچێوهی سێكیوالریزمدان ،لهمڕۆدا وهك
تاك ه نموونهی گهردوونی دهخرێنهڕوو ،ك ه دهتوانێت
ئهو فر ه كولتورییهی هاتۆت ه ئاراوه ،ڕێكبخات.
داخۆ ئهو باوكایهتیی ه رهمزییهی ك ه ئهم جیاكارییه
دروس���ت���دهك���ات ،زهرورهت���ێ���ك���ی ب��ون��ی��ادی��ی��ه ،ی��اخ��ود
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یهكسانكردنهوهیهكی گواستنهوهیی (انتقالی) سهرخان ه
خزمایهتییهكان ه ل ه سهوهختی دووب��ار ه پێكهێنانهوهدا؟
ئیرۆتیزمی نێران ه ل �هم��ڕۆدا ه��هوڵ��دهدات ب��ۆ دووب���اره
خهلقكردنهوهی سهرلهنوێی باوكایهتی ڕەم���زی ،جا
ی��ان ل �هگ �هڵ ش�هپ��ۆل��ی پ��ۆرن��ۆگ��راف��ی ی��ان هۆمۆخێزان
( )homoparentalitéیان دوور لهم شهپۆله .بزووتنهوهی
پۆست-فێمێنیزم خ��ۆی سهرقاڵ ه ب�هم مهسهلهیهو ه و
ه �هژم��وون��ی چ���ووك ( )phallocrateڕەت��دهك��ات �هوه،
بهاڵم وا دهردهكهوێت ك ه جیاوازی ئهفسونگهری نێوان
ههردوو ڕەگهزهكه ،لهسهر یهكسانی ڕووكهشانهی پیاو-
ژن ،ب ه باشتر دهزانێت .ل ه م�هودای ئهم ماو ه زهمهنییه
هاوچهرخهدا ههندێك ل ه پسپۆرهكان پرسیاردهكهن:
بۆچی «ئیسالم» سوبێكتهكان دروست ناكات ،بهڵكو تهنیا
كۆمهڵهكان ( )communautésدروست دهكات؟ ڕەنگه
ب ه پاساوی پاراستنی ڕووتیی پیرۆزی ژنان ه (sacro-
 ،)sainteچێژ و داهێنانی ژنان ه لهنێو یهكگرتنی جهسته-
وات��ادا ئهو شت ه بێت ك ه لێیدهترسین ،تامهزرۆین بۆی،
دهستبهسهری دهكهین و ستهمی لێدهكهین.
سێكیوالریزم تهنیا بهو ه دهتوانێت ڕووب �هڕووی
تهحهدای ئایینهكان ببێتهو ه ك ه دان ب ه بااڵدهستی ئایینیدا
بنێت لهسهر ههردوو ڕەگهزهك ه و بیری لێبكاتهوه .ههر
لهبهرئهمهیش دووبار ه نووسینهوهی ڕومانی ئیرۆتیكی
بهرپرسیارێتییهك ه ب ه ئهستۆی ئیمهوه.
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پهراوێزهكان:

*  Sessualitéله بنچینهدا «»sex(sens)ualité
بووه ،ئهمهیش وشهیهكی لێكدراوه ،پێكهاتوو ه له :ڕەگهز
 sexو  sensوات��ا ،ئ�هم دوو شهی ه ل ه ی�هك چهمكدا
ل��ێ��ك��دراون ،ب��ۆئ��هوهی ج�هخ��ت ل �هس �هر واب�هس��ت�هی��ی و
یهكێتییهكهیان بكرێتهوه .ویستوومانه ب ه سێكسـ(واتا)
والێتی وهریبگێڕین ،ك ه الی كریستیڤا دهاللهته لهوهی ك ه
مهحاڵ ه ل ه سێكس بكۆڵیتهوه به بێ ئامادهیی سهرجهم
فۆڕمهكانی تهئویل ،كه لهكۆنتێكستێكی شارستاندیی
دیاریكراودا واتای جیاوازی پێدهدات.
**  :Nékévوشهیهكی عیبریی ه ئاماژ ە بۆ مێین ه
دهك��ات ،ههروهها وات��ای چ��اڵ ،كهلێن ،كونیشی ههیه.
ل ه فرمانی nakavەوه دات��اش��راوه ،وات � ه دهی��ك��ات ب ه
كون ،به نیشانهیهك دهیسمێت ،واتای ئهوهی ه ك ه مێین ه
ههڵدهكۆڵرێت و بانگ دهكات ،بهاڵم نێرینه ()zakhar
ی��ادی��دێ��ت�هوه .ژن بانگدهكات و پیاویش ئ �هم بانگهی
بیردێتهوه .كریستیڤا گریمانهی ئهوه دهكات ،ك ه ژن ل ه
كهلهپووری یههودیدا ،ههروهها ل ه دهق ه ئایینیی ه مهسحیی
و ئیسالمییهكانیشدا ،ل ه پێگهیهكی نزمتر له پیاودایه ،تهنیا
تهواوكهری كهسایهتی پیاوه.
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سهرچاوه:
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دزێوی و دهسهاڵتهكانی
ژولیا کریستیڤا
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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ل ه شهوێكدا كه وێنهكان دیارنامێنن و دهنگ ه

خهمناكهكان دهیلهرێننهوه ،له ههموو دۆخێكدا لهنێو
چهندهها لهشی وش��ك��دا ،كه به ب �هردهوام��ی یهك
ئارهزوویان تێدا نیشتهجێی ه و ناوملێناو ه «ئاستنزمی
لهسهر رووپهڕ» ،نهخش و نیگاری ئهوانهم لهسهر
ئهو ڕووپهڕە كێشا ،كه توانای ئهوهیان پێبهخشیم،

چۆن بهو بهتاڵییهی ك ه لهنێویاندای ه بێم ه خوارهوه.

من به نهناسراوێكدا دهڕۆم ،ك� ه ه���هزاران ساڵی
بهسهردا تێپهڕیووه ،خهیاڵی خۆی له «ئامانجی

زانستی» ڕووتكردۆتهوه ،تاوهكو دوای تارمایی

ئایینهكان ب��ك�هوێ��ت .ئ �هو ئاستنزمییهم بینی ك ه

-دواج���ار -بهدزێوییهو ه ت���هواوی دهسهاڵتهكانی

خۆی لهڕێگهی ئهدهبهو ه ساد ه دهكاتهوه.

ئهگهر له گۆشهی ڕوانینهكه نزیك ببینهوه ،ئهوا

ئهدهب ،به پۆتێنشیهل و شیمانهیی ،شێوازێكی ئهو
كارهساتهیه ،ك ه وا دهردهكهوێت له ههموو ڕەوشێكی
كۆمهاڵیهتی و مێژووییدا ،ڕەگی ل ه قوواڵیی هێڵی
فشۆڵ «ئاستی ههر ه نزم»دایه ،ك ه شوناسهكانی

تێدا نییه و بێ «سوبێكت/ئوبێكت»ە ،ی��ان تهنیا

شوناس ه دووهێند ه و ل��هرزۆك و ناهۆمۆژین و
ئاژەڵی و بهڕموزنبوو و گۆڕاو و بۆگهنهكان بوونی

ههیه.
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ل ه دواجاردا كارهكهی سیلین ،ك ه ل ه مۆدێرنهو ه

توانای سهرسهختییهكی تێكشكێنهر ،یان باشتر
بڵێین سهرسهختییهكی ههڵوهشێنهر وهردهگرێت

و ،ل �هو كارامهیی ه كالسیكییه پاڵهوانییانهیه ك ه
هاوڕێی ه لهگهڵ ئاسۆ پۆپۆلیستی یان عهوامییهكاندا،

ه �هر وهك��و نموونهكانی دیكه هیچ نییه ،جگ ه ل ه

نموونهیهكی «ئاستنزمی».

بۆدلێر یان (لۆتریامۆنت) یان كافكا ،یان باتای،

ی���ان س��ارت��هر (ه��ێ��ڵ��ن��ج) ،ی���ان ن���ووس���راو و كتێبی
مۆدێرنیستهكانی دیك ه دهیانتوانی ب ه ڕێگای خۆیان
بهشداریی لهو ناونانهدا بكهن  ،ك ه تا دۆزخ لێوهی

دابهزیم ،وات ه ناونانی ئهو شوناسهی ك ه دهاللهت
قبووڵدهكات ،بهاڵم ڕەنگ ه سیلین نموونهیهكی تایبهت،

ئینجا ئاسانییش بێت ،لهبهرئهوهی زبرییهكهی ك ه

بهرههمی تراژیدیا جیهانییهكانی جهنگی دووهم��ی
جیهان بووه ،هیچ فهزایهكی لهنێو خولگهی ئاستنزمیدا

نهبواردووه ،هیچ شتێكی ئهخالقی و سیاسی و ئایینی
و ئێستاتیكی لهبیرنهكردوو ه و جێی نههێشتووه،

ب ه تایبهتیش هیچ شتێكی كهسییان ه و نهریتییانهی
نهبواردووه .ئهگهرچی سیلین لهو ڕێگهیهو ه یهكێك
ل ه حاڵ ه ههر ه دوورهكانمان پیشاندهدات ،ك ه دهشێت

بیگهینێ ،ئ �هوا توانای ئ�هو ههرێم ه بۆگهنهیشمان
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بۆ كهشفدهكات ،ك ه دهتوانێت ب ه ئاشكرا و شاراو ه
كاریگهری لهسهر ههموو شتێك دابنێت ،ئهمهیش الی

كهسی ئهخالقگهرا هاوتا و هاومانای عهدهمییهته .ئهم

نووسین ه ههوڵدهدات پێوهری سوبێكتیڤ (ك ه پێموای ه
پێوهرێكی یونیڤێرساڵیشه) كهشفبكات ك ه ئهو دزێویی ه
و دهاللهتهكهی و دهسهاڵتهكهی پشتی پێدهبهستێت.

من پێموای ه ئهدهب دهركهوت ه و دهاللهتێكی تایبهتی ئهو

ههرێمهیه ،ههوڵدهدهم ئهو ه دەربخهم ،ك ه ئهو ئهدهب ه
–یان ئهدهب بهشێوهیهگی گشتی -كۆدڕێژكردنێكی

تهواوی قووڵترین و مهترسیدارترین ئازارهكانمان و
دهردهسهرییهكانمانه ،ئهم بۆچوونهیشم پێچهوانهی

ئ�هو بۆچوون ه گشتییهی ه ك ه دهیكات ه پهراوێزێكی

چكۆلهی كولتوورهكهمان ،ئینجا دوای ئهم ه دهسهاڵت ه

شهوانهییهكهی دێ��ت ،هێز ه تاریكهكهی ئهم جۆر ه

ئهدهبه« ،تاریكایی م �هزن»ی ئهنجێل دو فۆینۆوا
( )Angèle de Folignojjaدێ��ت و گومانێك
بهرههمدێنێت ك ه ههمیش ه تێیدایه»» :ئهدهبی خراپه«

(ه�هم��ان ئ�هدهب��ی ج��ۆرج ب��ات��ای) مۆمێكی پیرۆزی

ههڵگرتوو ه و پشت ب ه جادووگهرهكان دهبهستێت ،ك ه

ل ه ههموو ئاسۆكانی خراپهو ه هاتوون بۆ الی ،ئهم

مۆم ه (باتای) ئهگهرچی الی ئێم ه ئاوابووه ،كهچی
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ناهێڵێت مێشكمان ئاسوودهبێت .ئهدهب ك ه پێگهی

خۆی داگیردهكات و ل ه ئاكامی ئهمهیشهو ه دهسهاڵت ه

پیرۆزهكانی دهگرێتهدهست ،ڕەنگ ه بۆههر ههوڵێكی

شێلگیرانه ،بووبێت ه ناوجهرگهی «ئاستنزمی» .ئهدهب

ناوجهرگهی ئاستنزمیی ه و خاڵیكردنهوهیهتی لهڕێگهی
وشهی شێواوهوه.

ئهم حاڵهتی نادڵنیاییه ،ك ه پێیدهڵێم «ئاستنزمی» له

دایك –دایكایهتییهو ه دێت ،بهاڵم وێرای ئهمهیش ههر

گونجاو ه بۆ رێنماییكردنی نوسینی ئهدهبی دهربارهی
جهنگ ه سهرهكییهكه ،ك ه پێویست ه لهسهر نووسهر (پیاو

بێت یان ژن) ،بهرپایبكات ،ب ه بێ ئهوهی سیفهتی شێتی
بدات ه پاڵ الیهنهكهی بهرامبهر ،یان پاڵ ئهویتر (ڕهگهزی

بهرامبهر) ،ك ه خۆی ب ه تووندی پێوهی بهستراوه.

ئ��ای��ا ك � ه ئێمه دهن��وس��ی��ن ،جگه ل � ه ئاستنزمی

شتێكی ترمان ههی ه بمانخاته حاڵهتی پاكژبوونهوهی

ن���ادی���ارهوه؟ ه��ی��چ شتێك ب��وون��ی نیی ه (ج��گ � ه ل ه

ئهدهب) ،بهاڵم بزووتنهوهیهكی فێمینیسان ه ههیه ،ك ه
دهیهوێت ل ه دهسهاڵتهكهیدا بمێنێتهو ه -كه دوایین
ئایدیۆلۆژیای داخوازیكهری دهسهاڵته -بۆئهوهی

گاڵت ه ب ه ئهتككراوێك بكات ،ئهم كارهیش لهبهردهم

هونهرمهندێكدا دهكات ،كه تێكشكێنهری نهرگسییهت ه
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و شكێنهری ههموو شوناسێكی وههمییه ،لهوانهیش

شوناسی ڕەگ���هزی .خۆ ڕەنگه ئ�هو هونهرمهند ه
خۆیشی ئاگای لهم هێزهی خۆی نهبووبێت.

سهرهڕای ئهوهیش ،لهم زهمهنهدا ك ه نیشانهكانی شوومی

و قهیرانی بهدبهختیی تێدا دیاره ،پێداگری لهسهر سیفهتی
دزێوی چ سوودێكی ههیه؟
ئهوانهی كه رێڕهوی شیكاریی نوسین و ئهزموونی

ئازاراوی و خهمناك بهرهو دڕاندنی پهردهی نهێنیی
به كۆمهڵ دهی��ب��ردن ،كه له پشتی ئ�هم پ�هردهی�هوه

خودئهڤینی و شهیدایی بۆ ئهویتر شاردراونهتهوه،
دهیانهویست تهماشای چاڵی ئهو «ئاستنزمی»یه

بكهن ،كه كۆت و بهندیكردبوون ،ئا ئهمانه دهیانتوانی
به جۆرێك ئهم نوسینه بخوێننهوه كه جیاواز بێت

لهو جۆره خوێندنهوهیهی دهیكاته مومارهسهیهكی

فیكری ،چونكه به كورتی« :ئاستنزمی» دیووهكهی
دیكه و ڕواڵهتی ئهودیووی كۆده ئایینی و ئهخالقی و
ئایدیۆلۆژییهكانه ،كه مهستكردنی تاكهكان و ئارامیی

ڕێژەیی كۆمهڵگاكانیان لهسهرهوه بهرههمدههێنرێت.
ئهو كۆدانه پاكژكردنهوه و چهپاندنن ،بهاڵم گهڕانهوهی
چهپێنراوهكان بۆمان دهبێته «كارهسات» ،كه تێیدا

هیچ ڕێگهیهكمان بۆ ههڵهاتن له كرژییه ترایدییهكانی

شۆكه ئایینییهكان نییه.
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تاكه جیاوازییمان كه لهم دوو جۆره ئهدهبهوه

بهرههمدێت ،ئهوهیه كه ئێمه نامانهوێت و ئارهزووی

ناكهین ڕووب�هڕوو و ڕاستهوخۆ «شته نزمهكان»

ببینین .كێ دهیهوێت ببێت به پێغهمبهر؟ باوهڕمان
به «دال��ی رێنماییكار» ل �هدهس��ت��داوه .پێشبینی و
خۆگێلكردنمان پێباشتره :پالندانان ،بهڵێندان به

چارهسهركردن و شیفادان و ڕازاندنهوه ،مومارهسهی

دهستهبهریی كۆمهاڵیهتی ،یان دهستكهوتنی هونهر
له ئامرازهكانی ڕاگهیاندن و میدیاوه.

زۆر به كورتی لێتان دهپرسم ،كی قبوڵی ئهوه دهكات

پێیبوترێت ئاستنزم (ڕس��وا) یان خۆی وا بهخۆی بڵێت،
ب�ه خ��ۆی بڵێت ك� ه ئوبێكتی ئاستنزمیی ه ی��ان ئاستنزمی
ئوبێكتهكهیهتی؟
هیچ شتێك دهروونشیكار بهو ه ناچارناكات ك ه

جێگای سۆفی بگرێتهوه ،هێشتایش وا دهردهكهوێت

مرۆڤهكان كهمتر دهت��وان��ن لهگهڵ ئ�هو نهزمانهدا
ڕاووین و بگونجێن ،ك ه تایبهتن به دهروونشیكاری،

لهبهرئهوهی ئهو فهساد ه بنهڕەتییهی ك ه تێیدای ه
بهرهو چاككردنهوهی ئهو گۆڕانه ئاراستهی دهكات،

ك � ه ل �ه وهخ��ت��ی پ��رۆس �هی بهرههمهێنانی حاڵهت ه
ورده-پارانۆییدییهكاندا بهسهریدا دێت ،ئهم ه ئهگهر

بێتوو تهنیا و تهنیا له حاڵهتهكانی الوازیی عهقڵیی
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تاكڕەههندیدا ك��ورت نهبێتهوه .لهگهڵ ئهوهیشدا،
دهشێت دهروونشیكار– ئهگهر بێتو پهیوهست بێت

بهو تاكه شوێنهو ه وا بۆی تهرخانكراوه ،ك ه بهتاڵییه،
وات ه شتێك كه له میتافیزیكا چ��اوهڕوان ناكرێت-

دهتوانێت گوێبگرێت و گوێیشی لێ بگیرێت كاتێك
گوتارێك بهرههمدههێنێت دهرب���ارهی خاسیهتی

ئ�هو دزێویی ه ی��ان ئ�هو ئهفسوونهی ك ه پێشبینیی
نوقسانییهك الی سوبێكتی ق��س �هك �هر دهك���ات،
بهاڵم دهبێت پێیوانهبیت وهك بڵێی ئهمه قهیرانی

نهرگسییهت ه ل ه سنوورهكانی پانتایی مێیینهییدا ،ك ه
بهگڕێكی گاڵتهجاڕان ه بانگهشه ئایینی و سیاسییهكانی

ڕووناككردۆتهو ه كهههوڵدهدهن واتایهك بدهن ب ه

سهركێشییه مرۆییهكان .لهبهرامبهر ئاستنزمیدا

دهاللهت تهنیا دهاللهتێكی ههڵوهشێنراو و ڕەتكراو ه

و سهرزهنشتكراوی ههیه :كۆمیدیایهكی «خوداییه«،
«مرۆییه« ،یان «دووپاتهوهبوو»ە ،كهواته كۆمیدیا

و خورافهت تهنیا ل ه مهحاڵی هاتوو ،یان بنجبڕهو ه
شایهنی وهدیهاتنن ،بهاڵم ئهوهتا لێرهدا بابهتێكی

ئهرێنی (و ئیسپاتیی) ههیه.

ب��هو پێیهی ك �ه دهروون��ش��ی��ك��ار –ك�� ه ب �ه قهد

ت��ووت��ی��ی �هك �هی رای��م��ۆن��د ڕۆس��ێ��ل پ �هی��وهس��ت � ه ب ه
دهاللهتهكهیهوه -تهئویل دهكات ،ئهوا به دڵنیاییهو ه
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یهكێكه ل ه شایهتحاڵهت ه دهگمهنهكان لهسهر ئهوهی
ك�� ه ئێم ه ل��هس��هر دهم���ی گ��ڕك��ان س �هم��ادهك �هی��ن.
ئهگهر دهیهویت لهم دۆخ �هو ه چێژ ە داڕزاوهك��هی
وهربگرێت ،ئهوا با وهری بگرێت ،بهاڵم بهو مهرجهی

وهك پیاو یان ژنێكی بێ سیفهت و بێ خاسییهت
لۆژیكی وهسواسی و كینه قووڵه شاراوهكانمان
بتهقینێتهوه .ئایا دهكرێت دزێوی وێنابكرێت به بێ
بههرهمهندبوون له دهسهاڵتهكهی؟ ئایا دهتوانین
دزێوی پیشانبدهینهوه ،به بێ ئهوهی بیكهینه بهری

خۆمان؟ رهنگ ه ئهم ه ڕوون���هدات ،ب�هاڵم گهر ئهم ه

بزانین ،زانینێك ك ه پڕیهتی ل ه بهسههووداچوون

و الدان ،زانینێكی دزێوانه ،ئهوا دهیهوێت یهكهمین

بهرچاوڕوونی-سهرلێشێواندن Demystification

ی گهورهی دهسهاڵت (دهسهاڵت ه ئایینی ،ئهخالقی،
سیاسی و نهریتییهكان) تێپهڕێنێت ،ك ه مرۆڤایهتی
بهخۆیهوه بینیوویهتی و به زهرورهت له ناوهندی

دۆخی تهواكاریی ئایینیدا ،وهك دزێوییهكی پیرۆز
ك�� ه دزێ����وی یهكخستنی ی�هه��ودی-م�هس��ی��ح��ی��ی�ه،
بهرههمهاتووه .لهههمانكاتدا با ئهوانیتریش ڕەوتی
خۆیان بهردهوامیی پێبدهن بهرهو پهرستراوهكان و
حهقیقهتهكانی سهرجهم ئهو پۆالنهی كه ب ه ئیمان

پڕچهكن ،ئهمهیش تهنیا ئیمانێكی ڕاستهقینهی ه
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ب� ه جهنگهكانی داه��ات��وو ،ئ �هو جهنگانهی ك� ه بێ

ئهمالوئهوال جهنگی پیرۆزن...

ك��ات��ێ��ك دزێ�����وی دهك���هم���ه خ���ۆراك���ی���ی بنكی

پانتاییهكانی خوارهوه ،كه ئهو شارستانییانهی كار
بۆ دوورخستنهوهی دهكهن ،لهگهڵ یهكتردا یهكسان
و رێكدهكاتهوه :ب ه پاكژكردنهوه و ڕێكخستن و

وێناكردنی

به مهبهستی بونیادنانی سوبێكت و

ئاراستهكردنی ،ئایا بهم كاره دهمهوێت كهنارێكی
ئ��ارام بۆ تێرامان ب��دۆزم �هوه؟ پێموایه ئ �هم كاره

ئومێدبڕ و چهپاندن و بهتاڵكردنهوهیه ....ئهوه به

شیمانهیی تاكه دۆخێكه ،كه هاوسهنگییهك لهگهڵ
ئاستنزمیدا دروستدهكات ،بهاڵم ئهوهی كه ماوهتهوه

شوێنهوار و شێوهگیرییهكهی -هیچ نییه جگه لهئهدهب :واته ترۆپكی ئهو خاڵهی كه ئاستنزمی بههۆی
تهقاندناندنهوهیهكی قهشهنگهوه كه لهخۆیدا نوقممان

دهكات ،دهسڕێتهوه و دادهڕمێت ...و »ههموو شتێك
بوونی خۆی لهدهستدهدات« (سیلین).
سهرچاوه:

-جولیا كریستیفا :سلطات البشاعة ،ترجمة :عزیز

نعمان 10 ،اكتوبر nomene.blogspot. .2015
.com
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ل ه خۆمان غهریب:
ئومێدی تاك
گفتوگۆ لهگهڵ «ژولیا كریستیڤا»
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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ژولیا كریستیڤا مامۆستای زمانناسیی ه ل ه زانكۆی

پاریسی حهوت .له بولگاریا له دایكبووه ،بۆ خوێندن

چوو ه فهرهنسا و ل ه نێو كۆمهڵهی ئاڤانگاردی (Tel

)Quelدا بهخێرایی ناوبانگی پهیدا كرد.

ه�هن��دێ��ك ل �ه كتێبهكانی( :ش���ۆڕش ل � ه زمانی

شیعریدا ،ئ��ارهزوو له زماندا :نزیكبوونهوهیهكی
نیشانهناسییانه له ئهدهب و هونهر ،دهسهاڵتهكانی
دزێوی ،ل ه سهرهتادا عهشق ههبوو :دهروونشیكاری

و ئیمان ،ههتاوی ڕەش ،نهتهوهكانی و ناسیۆنالیزم،
سامۆرای (ڕۆمان) ،ل ه خۆمان غهریب.

* شوناسی خۆت وهك ئهوروپییهك چۆن وهسفدهكهیت؟
 -خۆم به كۆزمۆپۆلیتانی دهزان��م .ل ه منداڵیدا

بهختێكی باشم ه �هب��وو ،چونكه ه �هر ل� ه سااڵنی
س���هرهت���ای ت �هم �هن��م��دا ف��ێ��ری ف��هرهن��س��ی ب���ووم،

كهسوكارهكهم ناردمییان ه دایهنگهیهكی فهرهنسی ل ه
سۆفیا ،ك ه راهیبهكانی دۆمێنیكان بهڕێوهیان دهبرد،

دایهنگهك ه س�هر به كۆلێژی یهسوعییهت ب��وو ل ه
قوستهنتینییه ،بۆی ه بهر لهوهی ب ه بولگاریی بخوێنم،

خومدای ه فێربوونی فهرهنسی ،دواتر ئهو خانمان ه ب ه

تۆمهتی سیخوڕیكردن ،دادگاییكران و ل ه بولگاریا
دوورخرانهتهو ه و كارهكانیان سپێردرای ه یهكێتیی
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فهرهنسی ،لهبهرئهم ه ههر لهو كاتهدا ل ه پاڵ بولگاری
فێری زمانی فهرهنسی زمانی بووم ،بۆی ه داغڵبوونم
ب ه كولتوری فهرهنسی – تاڕادهیهك -شتێكی ئاسایی
بوو .كاتێك بۆ تهواوكردنی ئاستی سێیهم (لیڤڵی
سێیهم)ی خوێندنهكهم چووم ه فهرهنسا ،ههستمكرد

تاڕادهیهك سهر ب ه كولتوری فهرهنسییم ،بهاڵم بۆ

فهرهنسیهكان مهسهلهك ه بهم ج��ۆره نهبوو ،بۆی ه
ئهوان وێرای پێشوازییه گهرمهكهیشیان ،ههر وهك

غهریبهیهك تهماشایان دهكردم.

ئاسانه كهسێك خ��ۆی به كۆزمۆپۆلیتانیست

ب��زان��ێ��ت ،ئ �هگ �هر –ه���هر وهك م���ن -ل �ه واڵتێكی

چكۆلهی وهكو بولگاریاوه پێگهیشتبێت ،ههر رێك
بهو جۆرهی كه  -بۆنموونه -ئهگهر به دانیماركی

لهدایكبیت ،نهك به ئینگلیزی ،ئاسانتره خۆت ب ه
كهسێكی ئهوروپی بزانیت .پێداگری لهسهر ئهم خاڵ ه
دهكهم ،چونكه باوهڕم بهوهیه داهاتووی ئهوروپا
پشت دهبهستێت بهم بیرۆكهی ،رێزگرتنه لهنێوان

نهتهوهكاندا ،ئینجا تهبایی لهنێوانیاندا .من زۆر
گرنگی بهم ئایدیایهی كۆزمۆپۆلیتانیبوون دهدهم،

كه میراتی كولتوری كۆنی ستۆیسیزمی ئهوروپیی ه
و دوات���ر ل �هالی �هن بیرمهنده فهرهنسییهكانهوه،

له س��هدهی ه���هژدهدا پهرهیپێدرا ،ه �هروهه��ا ئهو
93

ئایدیا كۆزمۆپۆلیتانییهیشم زۆر خۆشهوێ ،ك ه

ب��زووت��ن �هوهی ڕۆشنگهریی پشتیوانی لێدهكرد.
خ��ۆ ئ �هگ �هر دوای داب�هش��ك��اری��ی�ه ن�هژادی��ی�هك��ان��ی

ئ�هم دوای��ی��ه ،كه له یوگسالڤیا و چیكۆسلۆڤاكیا

و یهكێتی سۆڤییهت و..هتد ڕووی��دا ،ئومێدێك ل ه

ئهوروپادا ههبێت ،ئهوا لهم ڕۆحه جیهانییهدایه.
دهبێت له سهرووی چهمكی نهتهوهكان و میراتی
لهكاركهوتووهوه بجوڵێین ،ب �هاڵم به بێ ئ�هوهی

خاسییهته تایبهتییهكانمان فهرامۆش بكهین.

* با بگهڕێینهوه بۆ ئهزموون ه تایبهتییهكهی تۆ لهگهڵ
ئ �هوهی ك ه پێیدهوترێت «ئ�هوروپ��ای ڕۆژه���هاڵت» ،ئێستا
چۆن ئهم بهش ه دوورهپهرێز و دابڕاوه ل ه كیشوهرهكه ،چۆن
وهسفدهكهیت؟
 -به داخ نیم بۆ دابهشبوونی ههردوو ئهوروپاك ه

(ئ��هوروپ��ای ڕۆژه����هاڵت و ئ��هوروپ��ای ڕۆژئ����اوا)،

لهبهر دوو هۆكار :یهكهمیان هۆكاری تایبهت و

كهسییانهیه ،كه تۆزێك لهمهوپێش ئاماژهم بۆكرد،
ئ �هوی��ش ئ��هوهی��ه ك � ه م��ن چ��ووم � ه نیو كولتوری

فهرهنسییهوه ،دووهمیان ئهوهیه ك ه من بژاردهیهكی
عهقاڵنیم ههڵبژاردووه ،كورتهی بیركردنهوه لهم
بژاردهی ه ئهوهیه ،ك ه ئهسڵ و فهسڵ زهرور نییه،
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چونك ه ئهسڵ تهنیا ك��اردان �هوهی ههستكردنه ب ه

ئازارێك ،ك ه دهشێت بگۆڕێت بۆ كینهیهكی زۆر و
كوێرانه .ئهو كهسانهی كه بۆ ئهسل دهگهڕێنهوه،
عادهتهن نازانن چۆن كینهی خۆیان ههرسبكهن،
ی��ان خۆیانی ل��ێ پاكبكهنهوه .ئ���هوان ب��ری��ن��دار و

خهمۆكن ،بهتایبهتیش ههر ئایدیالێك كه ههبوو ه
لهدهستانداوه ،ن ه ئاین ڕازییاندهكات و ن ه ماركسیزم

و ن ه هیچ ئایدیۆلۆژیایهكی خودایی ،ك ه دهشێت ببێت ه

ڕزگاركهریان ،بۆیه دهبینین دهگۆڕێن و دهبن ب ه
ئهسڵێكی فهرامۆشكراو .میتۆدی فێربوونی من ب ه
تهواوهتی عهقڵیی ه و دژ بهم ئایدیای ئهسڵهیه.

* ئایا شیاوە یان دادوهرانهی ه ك ه بهم ڕێگهی ه چاو ل ه

حهقیقهت ه ئاڵۆزهكهی ناسیۆنالیزم بپۆشین؟
 -زۆرب���اش دهرك ب��هو ه دهك���هم ،ك�ه ئێمه بۆ

م��اوهی �هك��ی زۆر ل �ه چ��وارچ��ێ��وهی ن �هت �هوهك��ان و
ڕەگهزهكاندا دهژین .من دژ بهم ئایدیا چهپگهراییهم

ك ه چ��او ل ه ئایدیای نهتهو ه دهپۆشێت ،ههروهها
پێیشموایه ئایدیای نهتهو ه تهمهنێكی درێژ دهژی،

بهاڵم دهبێت ئهم ه ههڵبژارده بێت ،نهك پهرچهكردار
و گ����هڕان����هو ه ب���ۆ ئ���هس���ڵ .ك��ات��ێ��ك م����رۆڤ وهك

ههڵبژاردهیهك لهگهڵ ئایدیای نهتهوهدا دهژی -ب ه
واتای ئهوهیه ب ه ڕوونی ل ه خهوندا بیبینێت ،دهرك
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بهو هۆكاره ئایدیۆلۆژی و سیاسی و كولتورییان ه

بكات ،كه وامان لێدهكهن سهر ب ه فهرهنسا و ئێرلهندا

و بهریتانیای مهزن و...هتد بین ،نهك ئنیتمای بۆ
ئهم نهتهوان ه ههبێت ،تهنیا لهبهرئهوهی له ڕێگهی
جینهكانهوه پێیانهوه پهیوهستین ،-ئا لهم دۆخهدا

ئهو ئایدیایه دهشێت بژاردهیهكی باش بێت.

با بچین ه سهر بهشی دووهم��ی پرسیارهكهت:

ئهزموونی من لهگهڵ ڕۆژههاڵتدا ،دهتوانێت لهمڕۆدا

چیم پێببهخشێت؟ پێموای ه دوو شتی پێبهخشیووم:

یهكهم ،توانای ئهوهی پێداوم كه وهرزی زستان ل ه

دهرهو ه بهسهرببهم ،تاوهكو ل ه بایهخی ههوڵدان و
تهقهال تێبگهم .ئیمه هێشتا منداڵ بووین ك ه دهرد

و ئ���ازاری زۆرم���ان ب�هدهس��ت ن���هداری و ستهمی
ئابورییهو ه بینی (ئهگهرچی ئهوه كارهسات نهبوو،

بهتایبهتیش لهو تهمهنهدا ك ه منی تێدا بووم) ،بۆی ه

ههتا هێزمان تێدا بوو ههوڵماندا ،بهاڵم ئهوانهی ك ه

بهرگهی ئهم ب��ار ه گرانهیان نهگرت و پهیوهست

نهبوون ب ه ههوڵدانهو ه و توانای تهحهمولكردنیان
نهبوو ،گهڕانهوه بۆ دواوه .ئهم ه هێزی فێربوونی
پێداین ،ب��ۆئ�هوهی پشوودرێژ بین و سهرنجمان

چڕبكهینهو ه و ئیلتیزاممان ههبێت .دووهم ،من ل ه
بولگاریا زانیم كولتور چهند ه ب ه بایهخه ،بولگاریا
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ئهو واڵتهیه ك ه ئهبجهدییهتی سالڤی تێیدا پهیدابووه.
سیریل و میتۆدیۆس دوو ب��رای بولگاری بوون

،ك ه ئهم ئهبجهدییهتهیان ب ه جیهان داوه ،ههر ئهم
ئهبجهدییهشه ك ه ئێستا ڕوسهكان بهكاریدههێنن.

له بولگاریا جهژنێك بۆ یادكردنهوهی ئهم داهێنان ه

ههی ه -ڕهنگ ه ل ه ههموو دنیادا جهژنی دیكهی لهو

ج��ۆره بوونی نهبێت .له بیست و چ��واری ئایاری
ههموو ساڵێكدا ،مندااڵن ب ه شهقامهكانی سۆفیادا

دهڕۆن ،ههر یهكێكیان پیتێكی ب ه سنگهوهیه ،كهوات ه

ئێم ه گهلێكین كه بههۆی ئهبجهدییهتهو ه ناسراوین.
* ئایا حهرف ه سیریلییهكان به ئهسڵ بولگارین؟

-بهڵی ،قهشه سیریل ئهم ئهبجهدییهتهی ب ه ناوی

خۆیهو ه ناوناوه .هێشتاش مشتومڕ دهبارهی ئهسڵی
سیریل بهردهوامه ،ك ه ئایا بولگاریی ه یان یۆنانی،

دایكی ل ه ن �هژادی سالڤیی ه و زمان ه سالڤییهكانی

زانیوه ،كاتێك پاپا داوایكرد ئینجیل وهربگێڕدرێت ه

س �هر زم��ان��ی س�لاڤ��ی ،ب��ۆئ �هوهی م��ژد ه ب� ه گهالنی

ڕۆژههاڵتی ئهوروپا ب��دات ،ئهم ئهرك ه سپێردرای ه

برایانی سیریل و میتۆدیۆس.

بۆی ه له بولگاریا ئهم ئاراستهیه بهرهو خۆناسین

لهڕێگهی كولتورهوه بوونی ههیه ،ل ه منداڵیمدا زۆر
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به پهرۆشهوه لهنێو ئهم دۆخ�هدا ژی��اوم ،ئهمهیش

هۆكارێكی پۆزهتیڤ بوو .پێموای ه ل ه پێشتردا زۆربهی
خهڵكی ل� ه ئ��هوروپ��ای ڕۆژه����هاڵت ،ب� ه تایبهتیش

ق��وت��اب��ی��ان ،ف��زول��هت ك��ول��ت��وری و وابهستییهكی
ت��وون��دی��ان ب� ه ك��ول��ت��ورهو ه ه �هب��وو ،ئهمهیش ئهو

شتهی ه ك �ه گهنجهكانی ڕۆژئ����اوای كیشوهرهك ه
بههۆی رابواردنی كولتورهوه نهیانماوه (دهتوانیت

ل ه ههر شوێنێك ههرچیت بوێ ،بۆ رهف�هی كتێب ه
تایبهتییهكانت ،بیكڕیت) ،ههروهها لهبهرئهوهی میدیا

تامی كولتوری مهزنی كالسیكی و كولتوری مهزنی
مۆدێرنی وێرانكردووه .ماوهیهكی درێژ ە ئهوروپا
گیرۆدهی ههڵوهشانهوهی كولتورییه.

زۆر نییه له نووسینی ڕۆمانێك بوومهتهوه،

كه ناومناوه «پیرهمێرد و گورگهكان» ،كه تێیدا
چیرۆكێكی دڕندانهی جیهانی مۆدێرن دهگێڕمهوه،

ك �ه دهش��ێ��ت م���رۆڤ ل �ه ئێرلهندا و بهریتانیا و
فهرهنسا ،به ههمان ئهو شێوهیهی له «ئهوروپای

ڕۆژههاڵت» ههیه ،بیبینێت .مۆدهیهكی شێتی ههیه:
تووندوتیژی دژ به خهڵكی ،لهنێوبردنی كولتور و

لهنێوبردنی ڕێز ،ئهمه لهم ڕۆژگارهدا ،لهگهڵ داڕمان ه

دوابهدوایهكهكان له ئهدهبی ساختهی كالسیكیدا،
خراپتریش دهب��ێ��ت .هیچ شتێك ن�هم��اوهت�هوه .بۆ
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ڕووبهڕووبوونهوه و تێپهڕین لهم دۆخه تووشی
سهختی و ناڕەحهتیی ه��ات��ووی��ن .دوو كێشهی

گهوره سهرههڵدهدهن :ئابوری بازاڕ ،پێویستبوون

بۆ س�هرهوژوورك��ردن�هوهی ئهو سهرهلێژوونهو ه
پهنجا ساڵییهی بۆشایی كولتوری و ئهخالقیی.

ئیمهی بیرمهند ك��اری زۆرم���ان به ئهستۆوهیه،

ب��ۆ نموونه -وهك هاوكاریكردن له ئاڵوگۆڕیكولتوری ،لهسهر ئاستی مرۆیی ،لهنێوان ههدوو

بهشی كیشوهرهكهدا.

* چ��ۆن كۆزمۆپۆلیتانیبوونت وهك هاوواڵتییهكی
فهرهنسی ،و دڵسۆزیت بۆ نیشتمان ه بنهڕەتییهكهت ،لهگهڵ
یهكتردا كۆدهكهیتهوه؟ پێتوانییه بوونی ههندێك جیاكاری ل ه
ئهسڵی نهتهوهیی ،یان جوگرافیدا پێویستن؟ ئهو بیرۆكهیهت
خستهڕوو كه ناسیۆنالیزم دیاردهیهكی نهخۆشانهیه ،بهاڵم
ئایا پێتوانیی ه نكوڵیكردن له پێویستیی مرۆڤ بۆ شوناسێكی
نهتهوهیی دیاریكراویش ب ه ههمان شێوه نهخۆشانهیه؟
 -له ڕوانگهی منهوه زێدهپهیوهستبوون به نهتهوه

بهلتیكی و سربییه سلۆڤاكییهكان و كرواتییهكانهوه،

ههڵوێستێكی كۆنزهرڤهتیڤانه و خهمۆكانهیه .ئهگهر
ڕێمبدهیت ئهم سهرنجه كورتهی دهروونشیكاریی
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دهرببڕم ،ئهوا دهڵێم ئهم نهتهوه پارچه پارچهبووانه

نهتهوهگهلێكن ك�ه م��اوهی�هك��ی زۆره ل�ه شوناسی
خۆیاندا زهلیلكراون .ماركسیزمی سۆڤییهتی ئهم

شوناسانهی لێكجیانهدهكرهوه ،لهبهرئهوه ئێستا تهنیا
دهت��وان��ن دژ به خهمۆكییهك كه فۆڕمی شێتانهی
وهرگرتووه ،پهرچهكردار بنوێنن – ههڵبهت ئهگهر

بتوانم بهمجۆره وهسفیبكهم .ههستكردنی ناهاوسهنگ
به ئهسڵهكان و بهها فۆلكلۆرییه فهرامۆشكراوهكان،
دهش��ێ��ت ف��ۆڕم��ی توندوتیژانه بهخۆیانهوه بگرن،

چونكه م��رۆڤ دوژم��ن��ی دهوێ���ت ،جا لهبهرئهوهی
كۆمۆنیزم ڕووخاوه و چیتر دوژمن نییه ،ئهوا دهبێت

ئهم دوژمنه «ئهویتر» بێت :كۆمهڵه نهژادییهكانی

دیكه ،نهتهوهكانی تر ،قوربانییهكان...هتد .ڕهنگه ئهم
نهخۆشییه زۆر بخایهنێت ،دهشێت ئهم پاشماوانهی
كه بههایان مردووه ببنه ڕێگر ،بگره به دڵنیاییهوه
دهبنه لهمپهر له ب��هردهم پهرهسهندنی ئابوری و

شارستانێتی كه ئهم دهوڵهتانه پێویستیان پێیهتی.

م���رۆڤ دهت��وان��ێ��ت پ��رۆس �هك �ه خ��ێ��رات��ر بكات،

دهت��وان��ێ��ت ه��هوڵ��ب��دات نههێڵێت ل��ه وهس���ت���ان و

چهقبهستندا نغرۆ ببێت ،دهتوانێت ب ه خێراتر پاڵی

پێو ه بنێت ،لهم ئاستهدا زۆر كار ههیه ،كه دهكرێت
ئهنجامبدرێن ،لهالیهك له ڕێگهی كهنیسهكانهوه،
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ل�هالی�هك��ی دیكهیش ل� ه رێ��گ�هی بیرمهندهكانهوه.
ل�هب��ی��رم� ه ك�هن��ی��س�هی كاتۆلیكی ل �ه «ئ���هوروپ���ای

ڕۆژه�هاڵت» ڕۆلێكی گهورهی گێرا له شۆڕش دژ

به كۆمۆنیزمدا ،لهمڕۆیشدا ڕۆڵ��ی گ �هورهی ههی ه

ك ه بیگێڕێت بۆئهوهی یارمهتیدهر بێت بۆ تێپهڕین

ل ه ناسیۆنالیزم،دهتوانێت ئایدیاڵێك بهم خهڵكان ه
ب��دات ،كه به گوێرهی بونیاده نهژدپهرستی یان

ناسیۆنالیزم ه لهكاركهوتووهكان نهبێت .بهم دواییان ه

كهنیس ه باڵوكراوهیهكی گشتی نووسییو ه كه بهڵگهی ه
لهسهرئهوهی گرنگی به ملمالنێ ئهخالقییهكان دهدات

دژ به دیكتاتۆرییهت ،نهك ههر ئهوهنده ،بگر ه دژ ب ه

جۆرێك ل ه «ئهمریكاسیۆن» (ب ه ئهمریكاییكردن)
یش .من زۆر لهم ئایدیا كۆزمۆپۆلیتانییهدا ڕۆچووم
ك ه كهنیسهی مهسیحی وهك چارهسهری دهردی
ئهو ناسیۆنالیزمانه كاری لهسهر دهكات ،نایشبێت

زۆر پهل ه بكهین له یهكالكردنهوهی ئهم كێشهیه،
بهڵكو دهبێت ههوڵبدهین تێیپهڕێنین.

* وهك تۆ وتت ،ئهگهر وا دابنێین ك ه كارهساتهكان
ب� ه تهنیا ك��ارهس��ات��ی سیاسی ن��ی��ن ،بهڵكو ئهخالقی و
رۆحییشن ،ئایا ئهم ه واتای ئهوهیه ك ه چارهسهرهكه دووباره
رێكخستنهوهی ڕۆحی و ئهخالقییشه؟
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 -تهنانهت ناشێت كێشه ئابورییهكانیش به بێ

ت��ازهك��ردن �هوهی ئهخالقی چ��ارهس�هرب��ك��رێ��ن .خهیاڵی
ئ��هوه بكه ك�ه دۆخ �هك �ه چ��ۆن دهب���وو ،ئ�هگ�هر خهڵكی
بكهونه ب�هردهم بازاڕێكی ئابوریی كه لهسهر بنهمای
بیرۆكهی كێبهركێی تاكهكهسییانه بونیاد نرابێت ،بهاڵم

ههستكردنییان به بههای تاكگهرایی هێشتا زۆر الواز
و شلۆق بێت و ئاسان تێك بشكێنرێت ،بۆئهوهی ئهم

ههستكردنه به تاكگهرایی و سهربهخۆیی و ئ��ازادی
بههێز بكرێت ،ئهوا تاكهكهس پێویستی به پاڵپشتێكی

گهورهی ئهخالقییه ،لهبهرئهم هۆكاره پێموایه ئهم دوو
الیهنه :ئابوری و ئهخالقی ،پێكهوه پهیوهندیدارن .من

شۆڕشی ئهخالقی له پێش ههموو شتێكهوه دادهنێم.

* كهوات ه تۆ پێشنیاری گهڕانهوه بۆ فهلسهفهی هیومانیزم
و تاكگهرایی دهكهیت ،ئهم دوو ڕێبازه ڕزگاریبهخشهی ك ه
ل ه س �هدهی ن��ۆزدهدا بااڵدهستبوون –من به تایبهتی بیر
ل ه پێشنیارهكانی لۆك و هیوم و میل

دهكهمهوه ،ئهوان

دوور له ناوهرۆكی سۆشیالیزم و كۆمهاڵیهتیبوون ،ئایدیای
مافی تاكهكهسیان پهرهپێداوه؟ یاخود ئهو بابهتهی ك ه
لهبارهیهوه دهدوێیت شتێكی دوورل ه له تاكگهرایی تهقلیدی ه
ب ه ئاراستهی شتێكی نوێی مافی تایبهتێتی تاكهكهسی ،ب ه
جۆرێك كه لهگهڵ هاوبهندیی كۆمهاڵیهتیدا بگونجێت؟
102

 -پێموایه تایبهتمهندێتی مافه ،بهاڵم وا پێناچێت

ئ �هو دهوڵ �هت��ان �هی ك�ه ئێستا چوونهت ه دهرهوهی

كۆمۆنیزمهوه ،ك ه ل ه ئایدیۆلۆژیای بهكۆمهڵهو ه
پهیدابووه ،بتوانن ئهم تایبهتمهندێتییه بهدیبهێنن
تهنیا ب���هو ه نهبیت ،ك �ه فۆڕمێك ل � ه فۆڕمهكانی

تاكگهرایی وهربگرن.

* پێتوایه زهرورهتێك ل ه ئارادایه وامانلێبكات بچین ه
نێو لیبرالیزمهوه؟
 ئهو لیبرالیزمه زێدهڕهوه یان ئهو لیبرالیزمهیك�ه جیاكرنهوه و ڕەخ��ن �هی تێدا الوازه ،نهخێر.
ئ �هم �هی��ش ئ���هو ه��ۆك��ارهی �ه ك �ه وام ل��ێ��دهك��ات كه
پێداگری لهسهر شوناسێكی تاكهكهسییانهی باشتر
بكهم ،وهك ئهو شوناسهی مرۆڤ له ئاین یان له
بزووتنهوهی فهلسهفیی ڕۆشنگهریدا دهیبینێتهوه.
ل���ێ���رهدا ك��ۆت�هی��ش��ن��ێ��ك دهه��ێ��ن��م �هوه ك��ه پ��ێ��م��وای�ه
ئامانجی مهسیحییهت ڕوون��دهك��ات �هوه ،تهنانهت
ئهگهر پهیوهندییهكی ئهوتۆیشی پێیهوه نهبێت،
كۆتهیشنهكه هی «مۆنتسكیۆ»یه و دهڵێت» :ئهگهر
بزانم شتێك ههیه كه سوودی بۆ من ههیه ،بهاڵم
بۆ خێزانهكهم زیانمهنده ،ئ �هوا له عهقڵی خۆمی
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دهردهكهم .ئهگهر زانیم بۆ خێزانهكهم سوودهمهنده،
بهاڵم زیانی بۆ نیشتمانهكهم ههیه ئهوا به تاوانی
دادهنێم .ئهگهر بزانم كهڵك به ئهوروپا دهگهیهنێت،
بهاڵم مرۆڤایهتی ئازاردهدات ،ئهوا ئهوهیش ههر به
تاوان دادهنێم« .ئهمه ئایدیایهكی قهشهنگه ،چونكه
دهرككردنی به واتای تاك ،كهس ،خێران ،نهتهوهی
تێدایه .نهك تهنیا ئهمه ،بهڵكو گریمانهی ئهوهیش
دهك��ات كه كهسی ت��اك تهنیا له چوارچێوهیهكی
بهرفراوانتردا پهرهدهستێنێت.

* ئ �هم � ه ئ���هو ش��ت �هب��وو ك �ه دهت��وی��س��ت ن���اوی بنێیت

كۆزمۆپۆلیتانی؟
بهڵێ ،چونك ه دهشێت نهتهوه ،تاكهكهس ،خێزان
وهك مهبهست یان ئوبێكتی گواستنهوهیی (تێپهڕین)
پێناس ه بكهین ،وهك بڵێی كۆمهڵێك ساتهوهختن ل ه
هاوبهندییهكی پێویست ،بهاڵم بهسیش نین .ئهم ه ئهو
لۆژیكی پهڕینهوهی ه ك ه مۆنتسكیۆ ،بهو جۆرهی ك ه
ل ه كۆتهیشنهكهی پێشتردا دهردهكهوێت ،پهرهیپێداوه.
پێیشموای ه دهبێت ئهمه –ب��ۆ نموونه -ل ه ت �هواوی
قوتابخان ه فهرهنسییهكاندا بخوێنرێت ،چونك ه ڕووننیی ه
ك ه ههموو فهرهنسییهكان ئهم لۆژیك ه جێبهجێدهكهن
ی��ان ن��ا ،ئ���هوان لهم ه دوورن ،ئینجا كاتێك وهك
غهریبهیهك ل ه فهرهنسا دهژی��ت ،بهر دۆخی دژوار
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دهكهویت ،سهخت ه وهك غهریبهیهك لهوێ بیت ،بۆی ه
دهبێت رووبهڕووی ئهم دۆخ ه ببینهوه ،لهسهرووی
ههموویشیهوه ،دهبێت ههوڵبدهین ئهم بابهت ه لهگهڵ
هاوڕێكانماندا ل ه ڕۆژه�هاڵت دابهشبكهین ،ئهوهیش
بۆئهوهی جیكاری بكهین لهنێوان ئنتیمای نهژادی و
نهتهوهییدا ،لهو رێگهیهو ه ك ه هانیانبدهین بۆ وهالنانی
چهقبهستوویی و قهتیسبوون لهم ئاستهدا ،ههروهها
ب��ۆئ�هوهی بۆ پێشهو ه ب �هرهو ئاسۆی بهرفراوانتر
بجوڵێین.
* پێتوای ه ئاین ڕۆڵێكی پۆزهتیڤ ببینێت ل �هوهدا،

كه دوورتر له تاقم و كهڵت ه دیاریكراوهكان بڕوات و ل ه
پرۆژهی دامهزراندنی جیهانیبوونێكی هاوبهشی دیاریكراودا
بهشداریبكات؟
 له ههندێ ئایندا تێڕوانینێكی هۆمۆژین ههیه،ك ه ئهگهر بێتوو بهشداریی له گریمانهكانی تاكهكانیدا
نهكهیت ،واتلێدهكهن وهك غهریبهیهك دهربكهویت،
ئهمهیش واتای ئهوهیه كه ئاین ه یهكتاپهرستییهكانمان
ه��هوڵ��ی��ان��داو ه ب��ۆچ��وون��ێ��ك دهرب������ارهی ئ�هوی��ت��ر
پهرهپێبدهن .دهبێت سوود لهم ڕوانگهیه وهربگرین
و ههرچی تێیدا ب ه كهڵكه بۆخۆمانی بچنینهوه،
ئهمهیش بهرههمی بیركردنهوهی ڕۆژئاواییه ،دهبێت
ئهوهیش بقۆزینهوه و بخهینهگهڕ ،ك ه بزووتنهوهی
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ڕۆش��ن��گ �هری ه �هوڵ��ی��دا بهدهستیبهێنێت ،ئ��هوهی
ل �هم��ڕۆدا پێویستمان ه دووب���اره پ �هرهدان �هوهی �ه ب ه
ههموو ئهم شتانه .ئهم ه وات��ای چییه؟ بۆ نموون ه
كاتێك غهریبهیهك ل ه دهرگ���ای ماڵهكهم دهدات،
پێویسته–وهك ئینجیل دهڵێت -گریمانهی ئهو ه بكهم
كه دهشێت ئهوه خودا خۆی بێت- ،ئهم ه ئاماژەی ه بۆ
قهداسهت و تایبهتمهندیی ئهویتر .ئهمه ،وهك ئهوهی
یهكهمین حاجییهكانی سهدهی یهكهمی مهسیحییهت
ههتا س �هردهم��ی قهش ه ئاگۆستین فێرماندهكهن،
مانایهكی تریشی ههیه كه واتای گهشت و ،ههڵگرتنی
پهیامی مهسیح ه بۆ ئهوانی تر و پێشوازیكردن ل ه
غهریب ه هاتووهكان وهك ئهوهی حهجكهرن ،ههموو
ئ�هم��ان� ه دهم��ان��ب �هن ب���هرهو ج��ۆری��ك ل � ه پێكهاتهی
هاوبهند و تهبا لهنێوان كۆمهڵ ه نهژادییهكاندا.
ئایدیای كاریتاس و خۆشهویستی مهسیحییهت،
ك ه بههۆیهو ه شێوازی داڕزان ل ه مێژووی ترسناكی
كۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاواییدا دهبینین ،لهمڕۆدا هێز ب ه
كهنیسه مهسیحییهكان دهبهخشن .دهتوانین سهیری
پهرهسهندنهكهی بكهین و سهرنجی لێ بدهین ،بۆ
نموون ه له ئایدیای یارمهیتدانی كاتۆلیكیدا ،یان
ل ه شێوازهكانی دیكهی ك��اردا كه مهسیحییهكان
ل�� ه ف �هرهن��س��ا ب��ۆ غ �هری��ب �هك��ان ڕێ��ك��ی��ان��خ��س��ت��ووه:
فێركردنی خوێندنهو ه بۆ كرێكار ه كۆچبهرهكان
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و خێزانهكانیان ،دابینكردنی هاوكاری م��ادی.... ،
هتد .من باوهڕم بهوهیه به زۆری پشت بهم جۆر ه
دیاردان ه ببهسترێت ل ه كولتوری ئاینیدا ،چونك ه ل ه
چاودێریی و هاوكاریی ه میللیهكانهو ه بهختهوهری
پهخشدهكاتهوهو دهتوانێت پێشبینی مهترسییهكانی
ههر ئاراستهیهكی الدهری ناسیۆنالیستی بكات.
* ل ه حاڵهتێكدا ك ه ئاینهكان ئهم كارهیان ئهنجامدا،

ئایا هیچ كارێكی تر دهمێنێتهوه ك ه بیكهن؟
 بهڵێ ،لهپاڵ ئهم ك��ارهدا زۆر شتی دیك هه�هی�ه ،ك�ه دهت��وان��ن ل�هس�هر ئاستی تاكهكهس
ئهنجامیبدهن ،ئهویش پهرهدانه بهم رهههندهی
تایبهتمهندێتی ت��اك�هك�هس��ی .ئایدیاكانمان ل ه
ئ��اس��م��ان �هوه ب��ۆ دان���اب���هزن ،ئێمه میراتێكمان
ههیه و دهب��ێ��ت پشتی پ��ێ ببهستین ،ئهگهرنا
دهبینه بوونهوهرانێكی ئهبستراكت .له سهدهی
ه �هژدهوه گۆڕانێكی ڕیشهیی له تێگهیشتنماندا
بۆ تایبهتمهندێتی مرۆیی ڕوویداوه ،زۆر كاریش
ههیه كه دهروونشیكاریی دهتوانێت بیكات ،وات ه
ههمان ئهو شتهی كه بهردهوام پێداگری لهسهر
دهكهم سورم لهسهر ئهوهی ،له كاری ڕۆژانهمدا
پراكتیزهی بكهم.
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* پێتوایه ئ �هم ك���ارهی ك�ه لهنێو ك��ای�هی تایبهتی
دهروونناسیدایه ،ناكرێت ل ه الیهن ئاین و سیاسهتهوه ب ه
شێوهیهكی دروس��ت و ڕاس��ت ئهنجامبدرێت ،یاخود كارێكی
تایبهته ب ه دهروونشیكاری -كاری ڕۆحه؟
نامهویت مژدهی دهروونشیكاری بدهم .بهالی

دهروونشیكارهكانهوه ،ئهو كهسهی كه شیكاریی
بۆ دهكرێت دهبێت ئ��ارهزووی تایبهت بهخۆی بۆ
ئهم كاره پیشانبدات ،لهبهرئهمه من ئهو رێنماییه

به خوێنهرهكانت نادهم كه دهستبكهن به شیكاری،
بهاڵم پێموایه دهروونشیكاری فۆڕمێكی مۆدێرنه،

كه دهشێت كهلهپووری یهكگرتنی ی�هه��وودی و
مهسیحی و زانینی ڕۆشنگهرانه له سوبێكت و
تاكگهراییمان لهبهرچاو بگرێت ،بهاڵم دهیشتوانین
ف��ۆڕم��ی دی��ك �هی ف��ێ��رك��ردن ب��دۆزی��ن��هوه ،ك �ه لهم

تاكگهراییهیش زیاتره ،فۆڕمی ئهوتۆ كه له تێرامانی

ت��اك�هك�هس��ی��ی�هوه درێ��ژدهب��ێ��ت �هوه ه�هت��ا ه��ون �هر و

خوێندنهوه و میوزیك و شێوهكاری.

* ئایا دهكرێت ئهم ه ل ه ڕێگهی پهیوهندیی لهگهڵ
ئهویتردا بهدیبێنین؟
ب���هالی م���ن���هوه ،پ��هی��وهن��دی ل��هگ��هڵ كهسێكی

دیكهدا زۆر زهرورییه .هونهرهكان وهك جۆرێك
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ل ه فۆڕمهكانی ڕۆشنكردنهوه زۆر پێویستن ،بهاڵم
ههندێجار بهسنین .ه�هر ب�هم بۆنهیهوه ،دهكرێت

ههندێكات وا ل ه كهسێك بكهیت ب ه تاكگهرایی خۆی
رهزامهند بێت و پێی بپهسهند بێت ،له ههمان ئهو

كاتهیشدا ئهم كار ه بكهیت ،ك ه تێیدا دهتوانیت ل ه بری

ئهوهی وای لێبكهیت زاڵبێت بهسهر نیگهرانیدا ،ب ه

داخران فریووی بدهیت و قهتیسی بكهیت ،كهوات ه
بهڵێ ،پهیوهندی لهگهڵ ئهوانی تردا ،بۆ پهرهدان بهم

تاكگهراییه ،پێویستییهكی حاشاههڵنهگره.

* ل ه كۆتاییدا دهمهوێت لێت بپرسم :ههستدهكهیت
لهمڕۆدا چ شتێك دهبێت ه ڕۆڵی پرۆژەی ڕۆشنگهریی ئهوروپی؟
من بیر له خهونی ڤۆڵتێر و مۆنتسكیۆ دهكهمهوه ،كه وهك
كۆمارێكی جیهانی خهونیان به ئهوروپای گهورهوه بینیووه،
چونك ه یهكهم كهس بوو ن تێڕوانینی خۆیان دهربڕیوه .ئێم ه
دابهشبوونی ئهوروپامان بۆ نهتهوه كێبهركێكارهكان لهگهڵ
یهكتردا بینی ،ئهم ه جگ ه له دوو جهنگی جیهانی ل ه یهك
س��هدهدا ،ك ه ئاكامێكی ڕاستهوخۆی ئهم دوژمنكارییهیان
نواندهوه .دوای ئهم دوو جهنگ ه جیهانییه ،ب ه دیاریكراوی
دوای ئاوشڤیتز ()Auschwitz

 ،دهتوانین لهمڕۆدا

پێشنیاریی چی بكهین وهك پرۆژهیهكی زیندوو و ڕەوا بۆ
ئهوروپای یهكگرتوو؟
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 -دهب��ێ��ت ب � ه ج��دی��ی �هت �هو ه ل���هم ت��وون��دوت��ی��ژی�هی

ئارهزووكردنی شوناس بڕوانین .بۆ ساتێك ،ئهگهر
كهسێك وهها دهرك ب ه خۆی بكات ،ك ه ل ه ئهسڵێكهوه
هاتووه ،ئهوا دهشێت وا ههستبكات پێویستی بهوهیشه

ك ه ستایشبكرێت و بهخۆیهو ه بنازێت ،بهاڵم دهبێت
تووندوتیژیی پشت ئهم ئارهزووهمان لهبیر نهچێت،

ئهو تووندوتیژییهی ك ه دهشێت بهسهر مرۆڤ خۆی
و ئهوانیتریشدا ههڵبگهڕێتهو ه و جهنگ لهنێوان براكاندا
بهرپابكات ،بۆی ه ئێم ه پێویستمان ب ه دهرككردنی
ڕەههندهكانی پهیوهندی لهگهڵ نهتهوهكاندا ،وردهكار
و بهدیقهتبین .دوای ب �هرپ��اب��وون��ی ب��زووت��ن �هوهی

ڕۆشنگهری ،ئایدیای نهتهو ه -بۆماوهیهكی درێ��ژ-
ب ه ئایدیایهكی وهه��ا كۆنهپهرستان ه و دواك �هوت��وو
دادهن���را ،ك ه م��رۆڤ دهتوانێت وهالی بنێت و ب ه بێ
ئ �هو ئایدیای ه ب��هرهو پێشهو ه ههنگاو بنێ .پێموایه

-الیهنیكهم لهسهر ئاستی ئابوری -ئایدیای نهتهوه

ه�هر دهمێنێتهوه ،الیهنیكهم بۆ م��اوهی سهدهیهكی
دیكهیش لهگهڵماندایه .ئهوهند ه بهسنییه ،ك ه رهههنده
ئابورییهكانی دهرك بكهین :دهبێت ئهو تووندوتیژییه

دهروونیی ه پێوانهبكهین ك ه وا ل ه پهیوهستبوون بهم
ئ��ای��دی��اوه .ئ �هم تووندوتیژیی ه ههندێجار ل� ه ڕێگهی

ههندێك ل ه ئاینهكانهو ه مومارهسهدهكرێت ،بهاڵم –
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لهالی ئاینهكان -فۆڕمێكی دیكهی پهیوهستبوون به

ئهسڵهو ه وهردهگرێت .بزووتنهو ه فهندهمێنتاڵیستهكان
–ئوسوڵییهكان -ك ه ل ه م��ڕۆدا ل ه ههموو بوارهكاندا
سهردهردێنن و زهقدهبنهوه ،ناتوانین تهنیا ب ه پێشنیاری

برایهتی ب��اش ،لهبهریهك ههڵیانبوهشێنین .دهبێت
ڕووبهڕووی زۆر سهختی و ناڕهحهتی ببینهوه .ئێمه

بهرهوڕوو و لهبهرامبهر ئارهزووی مهرگدا وهستاوین.
پێموای ه ل ه دوای كهوتنی دی��واری بهرلین زیاتر لێی
نزیك بووینهوه .كاتێك ئهم ه ڕوویدا ،ههر بهربهستێك

دهی��ت��وان��ی كهوتنی ئ �هم ئ����ارهزووی م �هرگ �هم��ان لێ
بشارێتهوه ،بهربهست ه ئایدیۆلۆژیی ه پرۆمیسیۆسییه
نوێیهكان ،وهك��و ماركسیزم ،ك ه ل ه ئێستادا شتێكی

ئ �هوت��ۆی ل��ێ��ن�هم��اوهت�هوه ،ه �هروهه��ا ئاین ه كۆنهكان،
ئهگهرچی هێشتایش بههێزن و دهتوانن بۆ ماوهیهكی
درێژتر بمێننهوه ،بهاڵم ل ه ژێر پرسیاردان .هیچ شتێك

ناتوانێت ئهم ئارهزووی مهرگ ه بسڕێتهو ه و بشارێتهوه.

ئێم ه ب ه تهنیا ڕووب���هڕوو لهگهڵیدا ماوینهتهوه ،ئهو
وهاڵمهی ك ه دهشێت ل ه ڕوانگهی منهو ه قهناعهتهێنهرتر
بێت و تۆزێك ڕازیمانبكات فۆڕمهكانی ڕۆشنكردنهوهو

تیڕامانه ،ك ه هونهر و دهروونشیكاریی دهیڕەخسێنن.
ئامرازهكانی راگهیاندن و میدیا ،ئهم ئارهزووی
مهرگ ه پهخشدهكهنهوه .ب��ڕوان� ه ئ �هو فیلمانهی كه
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خهڵكی دوای ڕۆژێكی درێژ و ناڕەحهت حهزدهكهن
تهماشایبكهن :فیلم ه ترسناك و ئیمۆشناڵهكان ،بهاڵم
ن ئیدی ئهوانیتر وهك كۆمهڵێك
جگ ه لهم جۆرهیا 
ب�هره�هم��ی وهرزك����هر و ب��ێ��زهوق دادهن���رێ���ن .ئێمه
ش �هی��دای ئ �هم تووندوتیژییهین ،ل�هب�هرئ�هو ه ك��اری
ئهخالقیی م��هزن ،ك ه تایبهت ه ب ه كێشهی شوناس،
ئهم ئهزموون ه كاتیی ه لهگهڵ مهرگ و تووندوتیژی
و كینهدا دهچهسپێنێت .فۆڕم ه ناسیۆنالیستییهكان،
ههروهكو بزووتنهو ه فهندهمێنتاڵهكان ،تهنیا كۆمهڵێك
شاشهن لهبهردهم ئهم تووندوتیژییهدا ،شاشهگهلێكی
تهنك و ڕوون و فریوودهر ،چونك ه تهنیا ئهو كینهیه
دهشارنهو ه و بۆ ئهوانیتر ،بۆ دراوس��ێ ،بۆ كۆمهڵه
نهژادیی ه كێبهركێكارهكانی دهنێرن .كاری گهور ه كه
دهبێت مهدهنییهتهكهمان ئهنجامی بدات ههوڵدان ه بۆ
كوشتنی ئهم كینهیه ،ب ه بێ پهنابردن بۆ توانا و هێزه
بااڵكان.

(پاریس)1991 ،
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دهروونیشكاری و زمان
گفتوگۆ لهگهڵ «ژولیا كریستیڤا»
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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* تۆ وهك مامۆستای زمان ،وهك نووسهرێكیش ك ه بابهتی
ئهو كتێبانهی باڵویدهكهیتەوه ،پێیهكیان لهنێو فهلسهفهدای ه
و پێیهكهی دیكهیان لهنێو ڕەخنهی ئهدهبیدا ،چی وای لێكردیت
ك ه دهستبكهیت ب ه ڕاهێنان لهسهر دهروونشیكاری؟
 -پێموانییه كهس ببیته دهروونشیكار ،ئهگهر

بێتوو ههندێك پاڵنهریی نهێنیی تایبهت به خۆی

نهبێت ...كۆمهڵێك دهردیسهری كه تێیاندا دهژی،
ههندێك ئ��ازار كه ناتوانێت دهریانببڕێت .لهگهڵ

ئ �هو دهروون��ش��ی��ك��ارهدا قسهمكرد كه دهرب���ارهی

ڕواڵهتێك له ڕواڵ �هت��ی شتهكان مامهڵهم لهگهڵ

دهكرد ،ئهمڕۆیش دهتوانم دهربارهی ئهم پاڵنهران ه

تایبهتییانهی كارهكهم قسهبكهم.

دهم���هوی���س���ت ئ����هو ح��اڵ��هت��ان��ه ب��پ��ش��ك��ن��م ك ه

سنوورهكانی زمانیان تێدایه ،ئهو ساتهوهختانهی

ك ه چیتر زم��ان دهوهستێت -ب��ۆ نموونه -دهبێت ه
جۆرێك ل ه پهشۆكان ،یان ئهو ساتهوهختانهی ك ه
هێشتا زمان تێیاندا بوونی نییه ،وهك ئهو كاتهی ك ه

منداڵ ،له تهمهنێكی كهمدا ،مهشق لهسهر فێربوونی

زمان دهكات .بهالی منهو ه مهحاڵه لهم دوو حاڵهتهدا

مرۆڤ خۆی له پشتی وهسفێكهوه بشارێتهوه ك ه

گوایه بابهتی و میانڕەوه ،چونكه ههڵبژاردنی ئهم

دوو نموونهی ه ههر له پێشهوه گریمانهی بوونی
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چهشنێكی دی��اری��ك��راو پهیوهندیگیری لهگهڵ ئهو
خهڵكانهدا دهكات كه لهگهڵت دهدوێن.

تهئویلكردن و ل��ێ��ك��دان �هوهی ق��س�هی خهڵكی،
ه �هر پێشتر گریمانهی ئ��هوه دهك���ات ك�ه ك��ار بۆ
لێكجووتكردنهوهی تێگهیشتنی خۆت لهگهڵ واتای
ئهو قسانهدا دهكهیت ،ك ه ئهوان دهیڵێن .گهیشتم ه
ئ �هو ب����اوهڕهی ك � ه بابهتگهرایی ل�ه وهسفكردنی
زم���ان و س��ن��وورهك��ان��ی زم��ان��دا ئیمكانی نیی ه و
ئێمه ب ه شێوهیهكی جێگیر و ب���هردهوام ئهو شت ه
ئ��هن��ج��ام��دهدهی��ن ،ك�� ه دهروون��ش��ی��ك��ار پێیدهڵێت
«وهرچهرخان» ( .)transferبۆم دهركهوت ئهگهر
خۆیشم ب ه ئهزموونی دهروونشیكاریدا تێپهڕنهبم،
ئ���هوا دهره����هق ب � ه پ��راك��ت��ی��زهك��ردن��ی ئ��هم گ��ۆڕان� ه
(وهرچهرخانه) ،دهستپاك و ئهمانهتپارێز نابم.
* بهشێكی گ��رن��گ ل � ه ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن�هوهك�هت ل � ه ب���واری
دهروونشیكاریدا ،پهیوهست ه بهو پرۆسهیهوه ك ه تێیدا تاك
زمان وهردهگرێت .ئهم پرۆسهی ه پێویستی ب ه چییه؟
 -دهستهواژەی «پرۆسه«م لهو كاتهدا بهكارهێنا

كه كارم لهسهر دهقهكانی ئهنتوان ئارتۆ دهكرد .ئارتۆ
له ئهدهبی مۆدێرنی فهرهنسیدا نوسهرێكی نیگهرانكهر
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و شپرزهكهری سیستهمه .هۆكاری ئهم ه بهشێكی

دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی كه به ئهزموونێكی سهیری
شێتیدا تێپهڕیووه ،لهالیهكی دیكهیشهوه بهو هۆیهیه كه

به قووڵی بیری لهو مۆسیقایه كردۆتهوه كه له زماندا
ههیه .ههر كهسێك كه دهقهكانی ئارتۆ بخوێنێتهوه به

زوویی دهرك بهوه دهكات كه شوناسهكان هیچیان
جێگیرنین :شوناسی نیشانه زمانییهكان ،شوناسی
وات���ا ،بگره وهك دهرهن��ج��ام��ی ئ �هوهی��ش شوناسی

قسهكهر خۆیشی .جا بۆئهوهی بابهتی چهسپاوی و
جێگیری له واتا و بكهر (كه واتا بهرههمدههێنێت)
دابماڵم ،بیرم لهوه كردهوه ،كه دهستهواژەی «بكهر

له پرۆسهدا» ،گوزارشتێكی گونجاوه« .پرۆسه« بهو
واتایهی كه دهستهواژەی پرۆسه پشتیوانیی لێدهكات

و ل�ه ههمانكاتدا ب �هو وات��ای�هی��ش ك�ه داوا (دهع���وا)

ی دادگایی ساغیدهكاتهوه ،ئهگهر بێتوو بكهرهكه

دادگایی بكرێت ،چونكه شوناسهكانمان لهم ژیانهدا
بهبهردهوامی ملكهچی پرسیار دهبن و دهكهونه ژێر
پرسیارهوه ،ئینجا دادگایی دهكرێن و ههمیشهیش

حوكم له دژیان دهردهكرێت.

دهمویست ئهو زمان ه بپشكنم كه بهشێوهیهكی
ڕوون و ڕۆش���ن ،ئ��هم ح��اڵ�هت��ان�هی ناجێگیری و
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نائارامی ،ل ه پهیوهندیگیریی باودا دهردهخهن –ك ه
پهیوهندیگیرییهكی ڕێكوپێك ه و دهخرێت ه نێو ڕاهێنان
و دهستهمۆكردنهوه -لهكاتێكدا كار بۆ چهپاندنی
ئهم حاڵهته ناجێگیرانهی ههڵچوونی وروژێنهران ه
دهكهین ،ههروهها حاڵهتهكانی پهشۆكان له خولقاندن
و داهێنان و ئ��ازاری��ش��دا .دهمویست ئ �هم ساتان ه
دهربخهم ،كه نائارامی پێكدههێنن و تێیاندا پێویستمان
ب ه زمان ،یان نیشانهكانی زمان ،یان سوبێكتی بكهر
ههیه ،تاوهكو ببنه ئوبێكتی «پرۆسهی» گۆڕانهكه.
دهتوانین ئهم ئایدیایه بهدهستبهێنین و بهكاریبهێنین،
ن �هك تهنیا بۆ پشكنینی دهقهكانی ئ��ارت��ۆ ،بهڵكو
بۆ وهسفكردنی ه�هر «ڕووداو»ێ����ك ك ه تێیدا ب ه
ئاراستهی بهزاندنی پێوهرهكاندا دهجوڵێین.

* ل ه كتیبهكهتدا دهربارهی ئهم پرۆسهیه ،یهكێك لهو

جیاكارییانهی ك ه تۆ ك��ردووت�ه ،جیاكاریی ه لهنێوان ئهو
دوو شتهدا ك ه ناوتناون «سیمیۆتیكی» ( )Semioticو
«ڕەمزی» .ئهمهت بۆ ئهوه كردووه ،تاوهكو ئهو پهرهسهندنهی
پ��ێ ڕوونبكهیتهوه ك� ه م��ن��داڵ ل� ه قۆناغهكانی س�هرهت��ای
گهشهكردنیدا پێیدا تێپهڕدهبێت ،تێپهڕین ل ه كهسێكهوه ك ه
هێشتا ڕەگهزی خۆی ناناسێت ،بۆ سوبێكتێكی قسهكهر .ئایا
دهتوانیت ئهم جیاكارییهمان بۆ ڕوونبكهیتهوه؟
117

 -بۆئهوهی لهم حاڵهتهی ناجێگیری و نائارامی

بكوڵینهو ه -وات ه ئهو ڕاستییهی ك ه واتا تهنیا بونیادێك
یان پرۆسهیهك نییه ،یان ئهو ڕاستییهی ك ه بكهر تهنیا

یهكهیهك نییه ،بهڵكو ئهم یهكهی ه ههمیش ه دهخرێت ه

ژێر پرسیارهوه ،-وهك بابهتێك بۆ چارهسهركردن
گریمانهی ئ �هم دوو ح��اڵ �هت ،ی��ان دوو مهرجهی
بهدهستهێنانی واتام كرد ،ك ه ناومنان «سیمیۆتیكی»
و «ڕهم�����زی» .ئ���هوهی پێیدهڵێم «سیمیۆتیكی»

دهمانگهڕێنێتهو ه ب��ۆ حاڵهتهكانی پ��ێ��ش-زم��ان ل ه
منداڵیدا ،كاتێك منداڵ ،ئهو دهنگان ه دووبار ه دهكاتهو ه

و دهیانداتهو ه ك ه دهیانبیستێت ،یان لهو كاتهی ك ه

منداڵ كاردهكات بۆ گۆكردنی ڕیتمهكان و سازاندنی

ڕهگهزهكان  alliterationsیان بهرز و نزمییهكان،
لهمهیشدا ههوڵدهدات تهقلیدبكاتهوه ،یان تهقلیدی ئهو

شتان ه بكاتهو ه ك ه ل ه دهوروبهرهكهی بوونیان ههیه.
لهم حاڵهتهدا منداڵ نیشان ه زمانیی ه پێویستهكانی نییه،

ئینجا واتایهك بوونی نییه ،ك ه وش�هی «وات��ا» ب ه

كردهیی واتاكهی بدات .تهنیا دوای ڕۆڵی ئاوێنهكان،
یان دوای ئهزموونی خهسان ل ه گرێی ئۆدیپدا ،تاك
توانای ئهوهی دهبێت ببیت ه خاوهنی نیشان ه زمانییهكان

و وشهكان بهو جۆر ه گۆ بكات ك ه بۆی وهسفكراوه.
من ئهم قۆناغهیان ناو دهنێم «ڕەمزی».
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* ههر به ڕاست ،له ڕۆڵی ئاوێنهكان و گرێی ئۆدیپدا
چی ڕوودهدات؟
 -ه��اوش��ون��اوس��ی و لێكجووتی ل� ه شوناسدا

ڕوودهدات .ئهوهی ناویدهنێم «سیمۆتیكی» حاڵهتێك ه
له شیكاریی ك ه تێیدا چهشنهكان دهردهكهون ،بهاڵم

هیچ شوناسێكی جێگیریان نییه .ئهوانه چهشنگهلێكی
ی لێرهدا
ناروون و زوو گۆڕاو و كاتیین .ئهو پرۆسانه 

ڕوودهدهن ئهوانهن ك ه فرۆید ناویان دهنێت پرۆس ه
«بهراییهكان» (سهرهتاییهكان) ،وات ه پرۆسهكانی

گ����ۆران .ن��م��وون �هم��ان ب��ۆ ئ �هم � ه ئ���هو دهن��گ��ان �هی��ه،
ك� ه م��ن��دااڵن دهری��دهك��هن ،قسه ناڕوونهكانیان و
گڕوگاڵهكانیانه كه سهرجهمیان وێنهی دهنگیین
دهب���ارهی ناجێگیریی ل� ه جهستهیاندا .جهستهی

منداڵ دابهشبووه بهسهر پارچهگهلێكدا ك ه پڕیهتی
ل ه ئ��ارهزووی سێكسی ،دهتوانین ئهو شوێنانهیان
تاڕادهیهكی زۆر بووروژێنین ،یان ب ه پێچهوانهوه،
ئهو شوێنانه بێههست و بێباكن ل ه حاڵهتی گۆڕانی
ب �هردهوام و وروژان ،یان ل ه حاڵهتی لهناوچوون

و كوژانهوهدان ،ب ه بێ ئهوهی شوناسێكی جێگیر

بوونی ههبێت.

«شوناسی جێگیر» ڕەنگه تهنیا دروستكراوێك،

ههڵبهستراوێك بێت ،ڕهنگه تهنیا وهمێك بێت .كام
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بنیادهم «شوناسی جێگیری» ههیه؟ ههندێك ههنگاو
ه�هن كه ب �هرهو ئ�هم جێگیرییهمان دهب��هن ،یهكێك
لهو ههنگاوانه كه دهروونشیكاری فهرهنسی «ژاك

الكان» دهریخستووه ،ئهو لێكجووتییه ئاوێنهییهیه كه

ئهو ناوی ناوه «قۆناغی ئاوێنهكان» .لهم قۆناغهدا
منداڵ دهتوانێت وێنهی خۆی له ئاوێنهكاندا ببینێتهوه
وهك ئهوهی وێنهی تایبهتی خۆیهتی .ئهمه یهكهم
هاوشوناسییه كه جهستهی هیوالیی بهشبهش و

پارچهپارچه پێیدادهڕوات .ئهمه شتێكی توندوتیژ و
دڵڕەقه و لهههمانكاتدا دڵخۆشكهر و شادیبهخشیشه.

ئهم لێكجووتییه له حاڵهتی ههژموونی وێنهی دایكدا
ڕوودهدات ،كه نزیكتره له منداڵهوه و ڕێگهی پێدهدات
له ههمانكاتدا نزیك بێت و دووریش بێت.

م����ن ڕوخ����س����ارێ����ك دهب���ی���ن���م ،ج����ۆرێ����ك ل� ه

جیابوونهوهی یهكهم ڕوودهدات ،ئینجا دهرككردن
ب � ه ف��ۆرم��ی ی�هك�هم��ی ف��ۆرم �هك��ان��ی ش��ون��اس .ئهم

شوناسه ههر ناجێگیره ،چونك ه ههندێكات شوناسی

خ���ۆم دهن��اس��م��هو ه وهك ش��ون��اس��ی ت��ای��ب �هت ب ه

خ��ۆم ،ههندێجاریش لهگهڵ شوناسی دایكمدا لێم

تێكدهچن .ئهم ناجێگیریی ه نهرگسییه ،ئهم گومان ه

(؟) ،هێشتایش ههر دهمێنێتهو ه و وام لێدهكهن ل ه
خۆم بپرسم« :من كێم؟ ئایا ئهو ه منم یان كهسێكی
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تره؟» تێكهڵبوونی وێنهی سوبیكت و وێنهی دایك
وهك یهكهم «ئهویتر» (كه بهر منداڵ دهكهوێت)

ههر دهمێنێتهوه و لهنێوناچێت.

بۆئهوهی بتوانین لهم تێكهڵبوون و سهرلێشێوان ه

و ل��هم ج��ی��ان �هك��ردن �هوهی �ه دهرب��چ��ی��ن ،ئ���هوا چهشن ه
كالسیكییهكهی پهرهسهندن ب�هرهو ئهوهمان دهبات،
ك ه ئارهزوو بۆ دایك و كردهی لهدهستچوونی( دایك)

كه ئاكامی دهس�هاڵت��ی باوكانهیه ،لهنێو سێگۆشهی
ئۆدیپیدا ،ڕووب �هڕوو ببنهوه .لهم دۆخه ئایدیاڵییهدا،

ئهم بابهت ه ل ه دهرهنجامدا دهبێته مایهی جێگیربوونی

سوبێكت ،لێرهیشهوه كهسهك ه دهتوانێت ئهو ڕستان ه

دهرببڕێت ،ك ه به گوێرهی ڕێساكان و به گوێرهی
یاساكان كاردهكهن ،ههروهها دهتوانێت چیرۆكی خۆی
بگێرێتهوه ،واته دهتوانێت حوكمبدات .ئهم دۆخ ه جۆرێك

وهرگرتنی ڕەم��زی دهنوێنێتهوه ،كه ههر ل ه پێشهو ه
گرێدراوی ئهزموونی دهروونییه ك ه له پهیوهندییهكهیدا

لهگهڵ ئهویتردا ،دهیبات بهرهو جێگیربوون.

* یهكێك ل �هو وێ��ن��ان�هی ك� ه ب��ۆ ڕوون��ك��ردن �هوهی ئهم
پهیوهندیی ه سیمیۆتیكیی ه ب ه دایكهوه بهكارتهێناوه ،وێنهی
«وێاڵش»ە ،ئایا دهتوانیت ئهم وێنهیهمان بۆ شرۆڤهبكهیت؟
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 -من باوهڕموایه كه ئهم شێوازه سیمیۆتیكییه

فهرامۆشكراوهی كه ئاماژەت پێدا ،بهو پێیهی ئاماژە

به قسهی بێ سهروبهر و تێنهگهیشتراوی منداڵ
دهك��ات و منیش بۆ ئ �هوه بهكارمهێناوه ،تاوهكو
پێناسهكه ڕوونتربێت ،شێوازێكی ههره درێژخایهنه له

زهمهندا ،كه یادهوهریمان دهربارهی ئهو پهیوهندییهی
به جهستهی دایكهوه گرێمان دهداتهوه ،دهپارێزێت،
ی��ادهروهی دهرب��ارهی ههموو پشتبهستنهكانمان به

جهستهی دایكانه و ناسهربهخۆییمان لهو جهستهیه،
لهم حالهتهیشدا جۆرێك له شههوهتی سوبێكتیڤ
پ �هی��دادهب��ێ��ت ك �ه ئ�هس��ت�هم�ه ل �ه ئ �هزم��وون��ی دای��ك

جیایبكهینهوه  .ئێمه گوزارشته دهنگی و هێماییهكان

لهم ئهزموونهدا دهچهپێنین و به كاریگهری ئهو
شتانهی دواتری وهریان دهگرین دهیانشارینهوه ،له
ڕاستیدا ئهمه یهكێكه له مهرجه گرنگهكانی بهدیهاتنی

سهربهخۆیی سوبێكت.

س���هرهڕای ئ�هوهی��ش ،ڕەنگه ڕێگهی جیاواز بۆ

كهپتكردنی ئهم ئهزموونه ههبێت .ڕەنگه جۆرێكی
سهرهنجڕاكێشی كهپت ههبێت ك�ه دوای ئ �هوهی

ڕوودهدات ،ئیدی لهسهر لم باڵهخانه دروستبكهین،

چ��ون��ك�ه ل���هو ك��ات��هدا بنچینهكان خ��اپ��وورك��راون،
مهبهستم ئ �هوهی �ه س�هرك��وت��ك��راون و چهپێنراون،
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یان ڕەنگه ههوڵبدرێت بۆ گۆڕینی ئهم چاڵه ،ئهم
دهفره و بگوێزرێتهوه بۆ شوێنێك كه له دهرهوهی
پانتایی ڕەمزی بێت .به دهربڕینێكی دیكه ،پرۆسهی

خهساندنی ئۆدیپی دواتر دێت ،دوای قۆناغی ئاوێنه.

(وشهی «وێاڵش» ( )Choraله زمانی یۆنانیدا به
واتای دهفر دێت ،ئهوهیش ئاماژەیه به بیرۆكهكهی
وینیكۆت دهب����ارهی «س��ك��پ��ڕی» :دای���ك و منداڵ

پهیوهستن به بهندێكی ههمیشهییهوه ،به جۆرێك
كه ه�هر یهكێكیان بهویتریانهوه بهوستراوهتهوه،
دهروازهیهكی دووالیهنه ههیه تێیدا منداڵ پهیوهسته
دای��ك �هوه ،ب �هاڵم دایكیش پهیوهسته به منداڵهوه).

لهم بابهتهدا دهتوانین توانای خولقاندن و داهێنان
ببینین ،تهنانهت داهێنانی زانستی بهرهنجامی توانای

بهزاندنی پێوهرهكان و بهردهوامیدانه بهم پرۆسهیه
ههتا بهدهستهێنانی بهختهوهری و چێژ .ئهمانهیش

گوزارشتگهلێكن كه ئاماژە به ئهزموونێكی كۆنینهی

دووره زهم �هن دهك �هن ،كه پهیوهسته به بابهتێكی

دایكانهی پێشوهختهوه.

* الی تۆ واتاكانی خولقاندنی ئهدهبی چییه؟ ئایا ژنان،

ب ه ئهزموونی هێزهكی (پۆتێنشییهڵ) و كردهیی (ئهكچواڵ)
لهگهڵ دیكایهتیدا ،نیشانهیهكی تایبهتییان ههیه ،ك ه هی
قۆناغی سیمیۆتیكی بێت؟
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 -ئهوهی لهم ئهزموونه وێالشیی ه سیمیۆتیكییهی

زم��ان��دا ڕوون و ئ��اش��ك��رای � ه ئ��هوهی�� ه ك�� ه شیعر
بهرههمدێنێت .دهكرێت ئهم قۆناغ ه به سهرچاوهی
ههوڵی ستایلیستیكی و سهرچاوهی ڕاستكردنهوهی

ن �هزم��ی ئ��اس��ای��ی و ئ��اس��ت��ن��زم ،ه���هروهه���ا ن�هزم��ی
لۆژیكی دابنێین ،لهڕێگهی كردهكانی شێواندن و

بهالڕێدابردنه زمانییهكانهو ه وهكو خواز ه و تیلنیشان
و هێنانهناوهوهی ڕەگهزی میوزیكی.

ب�هاڵم دهره �هق ب ه ژن��ان ،مهسهلهك ه ئاڵۆزتره.

لهالیهكهو ه ژمارهیهكی زۆری ژنان –جا بونیادی

حاڵهته تایبهتییهكانیان ههرچییهك بێت -ڕووبهڕووی
ح��اڵ�هت�هك��ان��ی ب �هزی��ن (اح���ب���اط) و هیستریا ،ی��ان

حاڵهتهكانی داڵغهلێدان دهبنهوه .ئهوان گلهیی لهو ه

دهكهن ،ك ه ئهزموونیان لهگهڵ زماندا وایانلێدهكات
وا ههست بكهن ،كه زمان الوهكییه ،ساردوسڕە،

ن��ام��ۆی�ه ب � ه ژی��ان��ی��ان ،ن��ام��ۆی� ه ب �ه ههستهكانیان،
نامۆیه ب ه ئازارهكانیان و ئارهزووهكانیان ،وهك

بڵێی زمان جهستهیهكی بێگیانه و بێگانهی ه پێیان.

كاتێكیش كاریگهریی ئهم ه ك�هم دهك �هن �هوه ،ئهوا

ع���ادهت���هن ئ���هو ه�هس��ت�هی��ان ال دروس��ت��دهب��ێ��ت ك ه
زم��ان ،وهك ڕاهێنانی لۆژیكی ،بۆ ئ �هوان جێگای

پ��رس��ی��اره .دهك��رێ��ت ئ���هم گلهیی ه ب �ه دوو ج��ۆر
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تهفسیربكرێت :ڕەنگ ه ئهوه رهتبكهنهو ه ك ه خۆیان
بدهن ه دهست پرۆسهی پهیوهندیگیری ،كه پێویستی

به قوربانییه ل ه ههموو الیهن ه ب�هش��دارهك��ان�هوه،
ه�هم لهالیهن پیاوان و ه�هم لهالیهن ژنانیشهوه،

ئهم رهتكردنهوهی ه لهالیهن شێوازێكی دیاریكراوی
ڕۆمانسیی بزووتنهوه فێمێنیستییهكانهو ه وهك
كردهیهكی شۆڕشگێڕانه وهسفكراوه ،ب �هاڵم ئهم

تهفسیره بۆ ههموو دۆخهكان دروستنییه ،چونك ه
دهشێت ئهم ڕهتكردنهوهی ه ههوڵێك بێت بۆ ههڵهاتن

ل ه كۆمهڵگه و پهیوهندیگیری ،ئینجا پهنابردنه بهر

ج��ۆرێ��ك ل� ه ئ�هزم��وون��ی روح���ی ،ك� ه رهن��گ�ه ببێت ه
مایهی بهسهرخۆدا داخ��ران و (ناوهكیبوونهوه) و
جۆرێك ل ه نهرگسییهت .من پهیوهندیگیریی لۆژیكی

ڕەتدهكهمهوه ،پهیوهندیگیرییهك كه ب ه من نامۆی ه
 ،ئینجا دوات��ر دهكشێمهوه بۆ ئهزموون ه كۆنین ه

فهرامۆشكراوهكهم ،ك ه تێیدا خوازیاری دڵخۆشییهكی

سۆزدارییانهم لهنێو جهستهی دایكانهدا .من ئهمه ب ه

جۆڕیك له تهحهدی شۆڕشگێڕانه دادهنێم.

لهالیهكی دیكهیشهوه پێموایه دهبێت حهقیقهتی

بوونی جۆرێكی دی��اری��ك��راوی ئ��ازار ببینین ،ك ه

ئ �هم گلهیی و سكااڵیه دهری��دهخ��ات .ئ �هم بابهت ه
ل���هو ك��ات��هدا دهردهك���هوێ���ت ك �ه س �هرن��ج��ی ئ �هو ه
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بدهین له كۆدی كۆمهاڵیهتیدا ،له پهیوهندیگیریی

كۆمهاڵیهتیدا ،بنچینهی ئهو شوناسانهی وا قۆناغی
سیمیۆتیكی له قۆناغهكانی زمان دروستیكردووه،

دهچهپێنرێت و فڕێ دهدرێته بازنهی ئاڵۆسكان
و شلهژانهوه ،حهقیقهتی گوێ لێ نهگرتنیشی و

بایهخ پێنهدانی بهشێوهیهكی تایبهت (ئهمهیش
دهبێته م��ای �هی كوشتنی پهیوهندییه دای��ك��ان�ه و

ئهسڵییهكه ،كه ههموو سوبێكتێكی بكهر به دایكهو ه
دهبهستێتهوه) ،تووشی بهزینمان دهكات ،تووشی

ههستی نامۆییمان دهكات .چهندین پیاو و ژن ههیه،

كه تووشی ئهم جۆره ئهزموونه بوون .من وهك
دهروونشیكارێك كه دهیهوێت بهگژ ئهم بهزین و

داڕووخانهدا بچێتهوه ،له كاری خۆمدا به دوای

دوو شتدا دهگهڕێم ،لهالیهكهوه ئهگهڕێم بهدوای
بهتاڵبوونه له هێزی كینه ،كه ناتوانێت گوزارشت

له خۆی بكات ،ناتوانێت خۆی دهرببڕێت (به زۆری
بهزین (إحباط) ئاكامی كینهیهكه ،كه هێشتا خاڵی

نهكراوهتهوه).

ل �ه ههمانكاتیشدا ب���هدوای ئ �هو گۆڕانكاریی ه

زمانییانهدا دهگهڕێم ،كه تایبهتن ب ه پهیوهندیگیریی

فهرامۆشكراو لهگهڵ جهستهی دایكانهدا ،كه ب ه

جۆرێك ل ه جۆرهكان له بیر كراوه .تۆ لێم دهپرسیت
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ئ �هم ج��ۆر ه دهس��ت �هواژان � ه ل ه كوێو ه دێنین؟ ئێم ه
ئهم دهستهواژان ه له واتای ئهو قسانهو ه ناهێنین،
ك ه نهخۆشهكان دهیڵێن ،چونكه ع��ادهت�هن وات��ای

قسهكانیان ئاسایی نییه و شێوازێكی باو نییه و هیچ

پهیوهندییهكی ڕاستهقینهی ئهوتۆیان ب ه بابهتهكهو ه

نییه .ئێمه دهتوانین ئهم دهستهواژانه له پل ه و ئاستی

دهنگ ،له خێرایی قسهكردنهوه ،یان ل ه نزمی دهنگ
و وهڕزی���ی ل ه دهن��گ��دا ،ی��ان ل ه ههندێك ڕەگ �هزی

میوزیكییهو ه ل ه بهكارهێنانی زمانیدا ،وهربگرین،
ه�هروهه��ا دهتوانین ل ه ههندێك ج��ۆری س��ازان و

پێكهو ه گونجاندنهوه بهدهستیان بهێنین ،ئهمهیش

واتای ئهوهی ه كه مرۆڤ ،ههروهك «ئهلیس له واڵتی

سهیوسهمهرهكاندا» ،گوزارشتهكانی پارچهپارچ ه

بكات و بهدوای «وش ه ههڵكۆڵراوهكان»دا بگهڕێت ،
ئا ئهمهیش واتای ڕاستهقینهی ئارهزوو ه بیمارهكهیه،

ل �هو جێیهدا ك� ه ئ �هم پهیوهندییه فهرامۆشكراو ه
لهگهڵ دایكدا ،ب ه دوای پهناگهیهكدا دهگهڕێت .ئهم
مهسهلهی ه زهروورییه ،بۆئهوهی بتوانین سهرلهنوێ

ئ �هم نهخۆشخان ه ئ��ام��اد ه بكهینهوه و بۆ ههموو
تاكهكهسێك ،ب ه تایبهتییش بۆ ژنان ،خاڵی دهستپێك
دروستبكهین.
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* ئایا دهك��رێ��ت ژن��ان زم��ان و نوسینی تایبهت
بهخۆیان ههبێت؟
 -ل���هب���ارهی ئ���هم خ��اڵ��هوه دڵ��ن��ی��ا ن��ی��م ،چونك ه

ئهوهی كه وهك «نووسینی ژنانه« جهختی لهسهر
دهك��رێ��ت �هوه ،بهشێوهیهكی س �هرهك��ی ل � ه ڕێگهی
ههڵبژاردنی بابهتهكانییهو ه خ��ۆی ل� ه «نوسینی
پیاوانه« جیادهكاتهوه .بۆ نموونه دهتوانین دهربارهی
بایهخدان ب ه منداڵ و دایكایهتی ب ه جۆرێك بدوێین،

كه پیاوان نهتوانین بهو ج��ۆر ه قس ه له بارهیهو ه
بكهن ،چونك ه ههردوو الیهنهك ه ههمان ئهزموونی

مێژوویی و كۆمهاڵیهتی و خێزانییان نییه.

دهرب�����ارهی ستایلیش – ئ���هو دینامیكییهت ه
كردهییانهی زم��ان ،ئ�هو گ�هڕان�هوهی�ه بۆ قۆناغی
س��ی��م��ی��ۆت��ی��ك��ی ،گ��وزارش��ت��ك��ردن ل��ه پ �هی��وهن��دی��ی
فهرامۆشكراو به دای��ك �هوه له زم��ان��دا ،ئا ئهمان ه
مۆنۆپۆلی ژنان نین .كتێبهكانی پیاوانێكی وهكو
جهیمس جوێس و ستیڤان ماالرمێ و ئهنتوان ئارتۆ،
بهڵگهی ئهم ڕاستییهن .ئهم مهسهلهیه پهیوهست ه
به ههڵبژاردنی بابهتهكانهوه ،بهاڵم دهكرێت ئێم ه
له داهێنانی ئێستاتیكیدا چهندین شوێن و پێگ ه
داگیربكهین .ههر داهێنهرێك به ناچاریی له ڕێگهی
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لێكجووتی لهگهڵ ب��واری دایكانهدا دهجووڵێت،
ئهمهیش ئهو هۆكارهیه كه وا دهكات ،سهرلهنوێ
لهدایكبوونهوهی دینامیكییهتی سیمیۆتیكی ،ل ه
ههموو كردهیهكی خولقاندندا ،شتێكی گرنگ بێت.
پرسیارهكه ئ �هوهی �ه :ئایا پ��ی��اوان و ژن��ان به
ههمان شێواز و به یهك ڕێگه لهگهڵ ئهو دایكه
كۆنینه فهرامۆشكراوهی ناوهوهیاندا ،لێكجووت
و ه��اوش��ون��اس دهب����ن؟ ل �ه ڕاس��ت��ی��دا ل �ه ڕووی
فۆڕماڵهوه هیچ جیاوازییهكی ئهوتۆ نابینم ،بهاڵم
له الیهنی دهروون��ی��ی�هوه پێموایه مهسهلهكه بۆ
ژنان سهختتره ،چونكه ژن ڕووب��هڕووی شتێك
دهب��ێ��ت�هوه ،كه ناتوانێت خۆیی لێ جیابكاتهوه،
ئهو شتێكی هاوشیوهی خۆی دهبینێت .ئێمه لهم
دۆخ �هدا دوو ژنین ،بهاڵم الی پیاوان دایك ههر
وهك ئهویتر مامهڵهی لهگهڵدا دهكرێت .له دۆخی
پیاواندا لێكجووتی و هاوشوناسی لهگهڵ دایكدا
چێژێكی قهدهغهكراوی الدهرانهیه ،بهاڵم له دۆخی
ژن��ان��دا پرۆسهكه ههندێك مهترسیی پهشێوی
لهخۆدهگرێت .ڕەنگه مهسهلهكه بگاته شوێنێت كه
خۆم لهدهستبدهم ،شوناسهكهم بدۆڕێنم.
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ڕەن��گ� ه ئ �هم دۆخ � ه ڕاڤ���هی ئ �هوهم��ان ب��ۆ بكات،
ك� ه بۆچی ب��ۆ ژن��ان ئهستهمه ل �هم دۆزهخ���ه ،لهم
كهوتنه ،ڕزگار ببن ،ئۆرفیۆس توانی كاری خۆی
جێبهجێبكات ،بهاڵم یۆریدا نهیتوانی.

* داخۆ ئهم ه ڕاڤهی ئهوهیش دهكات ،ك ه بهشێكی زۆری

كاری تۆ ل ه ئهدهبدا لهسهر ئهو كتێب ه چڕ بۆتهوه وا باست كرد؟
 -حاڵی ح��ازر م��ن ك��ار ل�هس�هر «مالیخولیا»

دهكهم ،دهقهكانی مارگرێت دوراس وهك نموونهی
نووسینی م��ۆدێ��رن ،ك� ه وات���ای ئ���ازار بهدهستهو ه

دهدهن ،بهكاردههێنم .مارگرێت دوراس ل ه دهقهكانیدا
تێمای ئازار دهكات ه تێمایهكی ب �هردهوام .ئهو زیاتر

گرنگی ب ه وهسفكردنی تێمای ئ��ازار دهدات ،نهك

ب� ه لێكۆڵینهوهی ستایلیستیكی و زم��ان �هوان��ی .ل ه
ه�هر كوێدا ت��ازهب��وون �هوهی ستایلیستیكی ههبێت،

ئ�هوا ف��ۆڕم داخ��وراو و شكست ه و نوقسان دهبێت.
ڕست ه ناتهواوهكانی دوراس ،لهو گهم ه ئاگرینانهی

ك ه ل ه بهرههمهكانی جوێسدا ل ه چێژی دهنگی و
تۆنهكاندا ههستی پێدهكهین ،زیاتر كار بۆ وهرگێڕان

(ت �هرج �هم �هك��ردن)ی ئ���ازارهك���ان دهك���ات ،ب���هاڵم ل ه
كارهكانی دۆراسدا گوزارشتكردن ل ه ئازار خۆیشی
ئازاربهخشه.
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* ب �هش��ی ه���هره زۆری دوا ب �هره �هم��ت ت �هرخ��ان �ه بۆ
لێكۆڵینهوه ل ه پهیوهندی نێوان مالیخولیا و بهزین (أحباط)
و داهێنان .چۆن بوو ئهم گۆشهی لێكۆڵینهوهیه هات ه نێو
كارهكهتهوه؟
 -ئهمه ل �هو سهرنجه دهروونشیكارییهوه

دهستیپێكرد ،كه ههر به ڕاستی بهزین نهخۆشی
سهردهمهكهمانه .خهڵكانی زیاتر و زیاتر ههن كه
داد له دهس��ت بهزین و داڕووخ��ان��ی كهسایهتی

دهك �هن ،ئێمه له دهروونشیكاریدا تێبینیی ئهوه

دهك�هی��ن ،كه زۆری��ن�هی ئ�هو كهسانهی كه وهك
تووشبوو به هیستریا و خهڵهفان و شتی لهم

بابهته دێن بۆالمان ،نیشانهكانی بهزینیان ههیه،

كه بۆیان بۆته حاڵهته نهخۆشییهكان .ئهمه زۆر

گرنگه ،چونكه كێشهكه دهكهوێته ئ�هو پنتهوه،
ك�ه كهوتۆته ن��ێ��وان لێكۆڵینهوهی ب��ای��ۆل��ۆژی و

لێكۆڵینهوهی دهروونییهوه.

بهر ل ه سااڵنێك دهروونشیكاری خۆی ل ه بهرامبهر

زمانناسیدا بینییهوه .ل ه ئێستایشدا تهحهدایهكی نوێ

ههیه ،ئهویش بایۆلۆژیای دهمارناسییه .زۆر دهرمان
ههن ك ه كێشهی بهزین چارهسهردهكهن ،ئهم دهرمانانه

توانا و كاریگهریی تایبهتیان ههی ه ل ه چارهسهركردنی

ن��ی��ش��ان�هك��ان��دا ،ب���هاڵم م��ن وهك دهروون��ش��ی��ك��ارێ��ك
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پێموانیی ه ب ه بهكارهێنانی حهب و دهرم��ان ئ��ازاری

دهروون���ی كهمبكرێتهوهو بهزین چارهسهربكرێت،

چونك ه هێشتایش ئهسڵی كێشهك ه ههر دهمێنێتهوه.

ب �هاڵم دهره��هق ب ه ك��ردهی داهێنانی ئهدهبی و

ئێستاتیكی (ك� ه ئهم ه بۆ من گرنگه) ،دهڵێم كاری

داهێنهران ه ل� ه ڕێ��گ�هی ئ�هزم��وون��ی ههستكردن ب ه
بهزینهو ه دهستپێدهكات و ه �هر بهنێو ئهمهیشدا

تێدهپهڕێت ،چونك ه ب ه بێ ئهم ئهزموون ه ناتوانین
دهرب����ارهی جێگیربوونی وات���ا ی��ان ئاساییبوونی

گ���وزارش���ت ،پ��رس و ب��اس داب��م�هزرێ��ن��ی��ن .دهبێت

جاروبار نوسهر ب ه دۆخی لهدهستچووندا بڕوات –

لهدهستچوونی پهیوهندییهكان ،لهدهستچوونی واتا-

بۆئهوهی بتوانێت بنووسێت.
وێڕای ئهوه ،شتێك له پارادۆكسی لێكدژانه له كاری
ئهو نووسهرهدا ههیه كه به سهختترین و كاریگهرترین
ئهزموونی بهزیندا دهڕوات ،بهاڵم له ههمانكاتدا توانای
ئهوهی ههیه لهم ئهزموونه دهربازببێت .بۆ نموونه
نووسهر دهتوانێت باسی بهزینی خۆیمان بۆ بكات،
له ڕاستیدا ئهمهیش سهركهوتنه بهسهر بهزیندا.
دهق�هك��ان��ی مارگرێت دوراس تاوتوێی ئ��ازارهك��ان،
ئ �هزم��وون��ی غهمگینی ،م���هرگ ،خ��ۆك��وژی دهك���هن،
دهقهكانی دۆستۆیڤسكیش به ههمان شێوه ،بهاڵم
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دهقهكانی جیرار دو نێرڤال  ،وێرای ههموو ئاماژهكانی
بۆ كهلهپوری كولتووری ،ئهوهمان پیشاندهدهن كه تا
چ ڕادهی �هك غهمگینی و ئازارهكان دهكرێت له تێما
ئهدهبییهكاندا بهرجهسته ببن.

بهاڵم تهنانهت كاتێكیش كه مهسهلهكه پهیوهست ه

به نووسینی شادیگێڕ و گهشبینانهیشهوه ،ئهوا ل ه

سهربوردهی نوسهرهوه دهزانین ،كه ئهمه ههمیش ه

گریمانهی ئ�هوه دهك��ات جۆرێك له بهكارهێنانی

دژبهرانه بوونی ههیه :ئهمه ڕوخساری درهوشاو ه
دهنوێنێتهوه له خۆری مالیخولیادا .لهو رێگهیهو ه

دهت��وان��ی��ن ل �ه نهخۆشیی ب �هزی��ن ڕزگ��ارب��ب��ی��ن ك ه
ناوهرۆكه نهرێنییهكانی ههڵبگهڕێنینهوه ،ئهوهیش

له ڕێگهی گۆڕینی ئهم ناوهرۆكانهوه به رێگهیهكی

پۆزهتیڤ .ئهمه له پێكهنینی ئهو لیبۆكه دهچێت ك ه
غهمێكی قووڵ دهردهبڕێت .لهم ڕوانگهیهوه بواری

خهیاڵكراو دهپشكنم ،وهك شتێك كه به زهرورهت
سروشتێكی پ �هی��وهس��ت ب �ه مالیخولیای ههیه،

ههروهها له ههمانكاتدا وهك ملمالنێیش لهگهڵ ئهم

مالیخولیایهدا لێیدهكۆڵمهوه.

ب����وون����هوهر ه خ �هی��اڵ��ی��ی �هك��ان چ��ارهس �هرێ��ك��ی

كاریگهری بهزینن ،ئهگهر بتوانین ئهم ه بكهین ،ئهوا
دهتوانین ئهم بوونهوهره خهیاڵییانه دابهێنین.
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زمانی بینراو
ژولیا کریستیڤا
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد

135

ئهگهر سروشتی فۆتۆگرافیا و سینهما ب ه زۆری

ل ه ڕوانگهی فینۆمینۆلۆژییهوه قسهیان لێكرابێت،

ئ�هوا ئهو میتۆدهی –كه وهك زم��ان سهیری ئهم
دوو كایهی ه دهك���ات -میتۆدێكی زۆر نوێیه .لهم
بارهیهوه ،دهتوانین سهرنج ل ه جیاوازی شێوازی
بونیادی فۆتۆگرافیا و شێوازی بونیادی سینهما

بۆ بهدهستهێنان و گرتنی واقیع بدهین .بهم جۆر ه
بۆچوونی «رۆالن بارت» دهربارهی زهمهنیبوونی
فۆتۆگرافیا كاتیگۆریایهكی نوێی «شوێن/كات»ە:

«[ف��ۆت��ۆگ��راف��ی��ا] ب�� ه دروس��ت��ك��ردن��ی پانتاییهكی

ڕاس��ت �هوخ��ۆ و زهم�هن��ێ��ك��ی پێشتر ،ق��اڵ��ب��ی خ��ۆی

وهردهگرێت»« ،پێكهوهبهستنێكی نالۆژیكی «ئێر ه

و «ئهوهی كه بووه« [یان ئهوهی ك ه ڕوویداوه]».
فۆتۆگرافیا واقیعێكی پێشترمان دهخات ه ب �هردهم،

تهنانهت كاتێكیش وامانلێدهكات ههست بهو ه بكهین
ل ه بابهتی فۆتۆكاندا ئایدیالیزمێك ههیه ،ئهوا وهك

وههمێكی پهتی ههستی پێناكات :فۆتۆ دۆكیۆمێنتی
واقیع ه و «ئێمه لهبهردهمیداین».

ب ه پێچهوانهی ئهمهوه ،سینهما دهیهوێت سوبێكت

بكهوێته نێو ئهو شتهوه ك ه دهیبینێت .خۆی وهك

كایهیهك پیشاننادات ك ه دهیهوێت واقیعێكی ڕابردوو
بهێنێتهوه ،بهڵكو وهك خهیاڵێك ك ه سوبێكت تێیدا
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دهژی .ههندێك ن��ووس�هر ئ �هم م��ۆرك�هی سینهما،
ك ه وهك واقیعێكی خهیاڵی ب �هر ئێم ه دهك�هوێ��ت،

دهگێرنهوه بۆ توانای سینهما له نواندنهوهی جوڵه و

زمان و گێڕانهوهدا و..هتد.

ل���هالی���هك���ی���ت���ری���ش���هوه ،ه����هر ل���ه س����هرهت����او ه

دهرهێنهرهكان خۆیان ل ه ڕهخنهی فینۆمینۆلۆژیی

به دوورگرتووه ،و له گۆشهیهكی دیكهوه بایهخیان
ب � ه خهسڵهتهكانی سینهما داو ه و ،پێشبڕكێی
ههڵگۆزینی یاساكانی سینهمایان ك��ردووه .لهوانه:

ئایزنشتاین و ڤێرتۆڤ .بۆ نموون ه ئێم ه له وان ه

سهرهتاییهكان دهربارهی فۆڕم و دهاللهت قهرزداری
ئایزنشتاینین ،ك ه لهوێدا گرنگی مۆنتاژ دهسهلمێنێت
ل ه بهرههمهێنانی سینهماییدا ،پاشانیش له ههموو
بهرههمهێنانێكی «دهاللهتدار»دا.

سینهما ب ه ڕێگایهكی «ئوبێكتیڤ» و سروشتی

و ب����هردهوام واقیعێكی دی��اری��ك��راو ناگوازێتهوه،

بهڵكو بڕگهكان ب �هش ب �هش دهك��ات و ئاستهكان

لێكجودادهكاتهوه ،ئینجا له ڕێگهی مۆنتاژێكی نوێو ه

سهرلهنوێ پێكیان دههێنێتهوه .سینهما دووب��ار ه
شتهكان بهرههمناهێنێتهوه ،بهڵكو دایاندهڕێژێتهو ه

و ڕێكیان دهخ��ات �هوه و ئاراستهیان دهك���ات .ئهم
ڕەگهزان ه مانای خۆیان تهنیا ل ه بونیادێكی نوێدا
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وهردهگرن كه له ڕێگهی مۆنتاژەو ه دروستدهكرێت.

ئهم بنهمای پێكهێنانهوهیه ،یان باشتر بڵێین ئهم
بنهمایهی لێكبهستنهوهی ڕهگ �هزه لێكجیاكان ،جا
چ لێكچووبن یان لێكدژ ،دهاللهتێك دروستدهكات

ك� ه ل �هو ڕهگ �هزان � ه خۆیاندا نییه و ئهمهیش ئهو
بنهمایهیه ك ه ئایزنشتاین ل ه نووسینی هێرۆگلیفیدا

دۆزیویهتییهوه .ههڵبهت ئهم پیاوه بهو ه ناسراو ه

بایهخێكی زۆری ب ه هونهری ڕۆژههاڵتی داو ه و

زمانی یابانیی زانیوه...

بهگوێرهی بۆچوونی ئهو ،دهبێت فیلم دهقێكی
هێرۆگلیفیی بێت ،تێیدا ڕەگهزی دوورهپهرێز واتایهكی
ل ه دهرهوهی پێكهاتهی كۆنتێكستهكه نهبێت و بگر ه
بهشداربێت له پێكهێنانی سیاقهكهدا ،ههروهها ل ه
پهیوهستیدا بێت لهگهڵ پێگهی خۆی ل ه بونیادهكهدا.
ل �هم ب���وارهدا با ب��اس ل �هو وێنه ج��ی��اوازان�هی سێ
پهیكهری شێرهكه بكهین له فیلمی «كهشتی جهنگیی
پۆتمكین»دا .ئهم وێنانه ب ه پێی ئاست ه سهربهخۆ
و یهك ل�هدوای یهكه ڕیزكراوهكان ،لێكجیان ،ئهم
وێنانه گوتراوێكی فیلمكارییانه دهنوێننهو ه كه تێیدا
«وات��ا» پهیوهست ه ب ه نواندنهوهی هێزی شێر ل ه
شۆڕشی بهلشهڤیدا.
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بهم جۆره ،ههر له سهرهتاكانییهو ه سینهما ،وهك

زمانێك لهخۆی تێگهیشتووه ك ه بهدوای پێكهاتهی
تایبهت به خۆیدا دهگهڕێت ،پاشان دهكرێت بڵێین،

ئهم گهڕانه بهدوای ڕێساكانی گوتنی فیلمكارانهدا،

ب ه تایبهت لهو كاتهدا زۆر زهق و بهبایهخ بوو ك ه

سینهما قسهی تێدا نهبوو ،وات�ه هێشتا سینهمای

بێدهنگ بوو :لهو كاتهدا سینهما ،ك ه بێدهنگ بوو،

بهدوای زمانێكدا دهگهڕا ،ك ه بونیادێكی جیاوازی ل ه
بونیادی قسهكردن ههبێت.

ئاراستهیهكی تر ههیه دژی مۆنتاژە ،خواستی

بهالی گێڕانهوهیهكی سینهماییدای ه ك ه بهشبهشكردن

و پێكهێنانهوهی ئاستهكانی تێدا نهبێت ،ههر ئاستێك
تێیدا بڕگهیهك بێت ،جوڵهی ئ��ازادی كامێرا بێت،

وهك بڵێی فیلم دهستبهرداری دهرخستنی پێكهات ه
زمانییهكهی خۆی دهبێت (گواستنهو ه له پێشهوه،

گ��واس��ت��ن �هو ه ل �ه پ��ش��ت �هوه ،پ��ان��ۆرام��ای ئ��اس��ۆی��ی،
پانۆرامای شاقوڵی و..هتد) ،بۆئهوهی ب ه ههر زمانێك

ههبووه ،بێته گۆ و بدوێت .ئهمهیش ئهو شتهی ه ك ه
الی ئهنتۆنینی و فیسكۆنتی و كهسانێكیتری وهك
«ئ��ارس��ۆن» و «ژان ل��وك گ���ۆدار» ،دهیبنینهوه.

ڕەنگه ئهم دوو شێوازهی باسمان كرد وهكو یهك
جێی پهسهند بن.
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ئ �هم تێبینییه خێرایان ه ئ��هوه دهردهخ����هن ،ك ه

ناكرێت پێمانوابێت سینهما زمانێكی قسهكردن ه

(لسان) ك ه تهنیا لهسهر ڕەگهز و یهك ه و یاساكانی

خ��ۆی دروس��ت��ك��راوه ،بهڵكو ب��هر ل �ه ه��هر شتێك
زمان ه (ل��غ��ة)  .پێشتر قس ه دهرب���ارهی جیاوازی
نێوان ئهو بۆچوونهی ك ه سینهما دهكات ه زمانی

قسهكردن (لسان) بۆ گواستنهوهی قس ه و ئهوهی

دهیكاته زم��ان [وهك خاوهنی بونیاد] ،ك��راوه .ل ه

ئێستایشدا زۆر توێژینهو ه ههیه ك ه تهرخانكراو ه
بۆ ڕێسا ناوهكییهكانی زمانی سینهمایی .بگر ه
ههندێك توێژینهو ه ههن كه چوارچێوهی فیلم ل ه

مانا بهرتهسكهكهیدا تێدهپهڕێنن و ،گرنگی ب ه زمانی
شریت ه نیگاركراوهكان [یان وێنهی جواڵو] دهدهن.

ئ �هم بهدوایهكداهاتنهی نیگارهكان ،ك ه بێگومان

السایی ڕیزبهندیی وێن ه سینهماییهكان دهكاتهوه،
جێگیریی وێنهی فۆتۆگرافی و بێجوڵهیی نیگارهكان

تێدهپهڕێنێت ،بۆئهوهی زهمهن و جوڵ ه ل ه گێرانهوهدا

ئاوێزانی یهكتربكات.

وێن ه [یان وێنهی فۆتۆگرافی] گهر دوورهپهرێز

و و تاكوتهنیا بێت دهبێت ه گ��وت��راوێ��ك ،كاتێكیش

لهگهڵ وێنهیتر ،یان لهپاڵ كۆمهڵ ه وێنهیهكی دیكهدا
دانرابێت دهبێت ه گێڕانهوه .لێرهدا دهتوانین كایهیهكی
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نوێی لێكۆڵینهو ه دیاریبكهین :پهیوهندیی نێوان زمانی

سینهمایی و شریت ه نیگاركراوهكان لهالیهك و ،دهقی

زارهكی (قسهی كردهیی) ،ك ه هاوشێوهی ئهم زمانهی ه
و وهریدهگێڕێت و گهرهنتۆریهتی ،لهالیهكیتر.

واپ��ێ��دهچ��ێ��ت ل���ێ���رهدا م �هس �هل �هك �ه پ �هی��وهس��ت

ت ب � ه بهكارهێنانی زارهك��ی��ی��ان �هی زاراوهی
نهبێ 

«زمان»ەوه .مهسهلهك ه پهیوهست ه ب ه بهكارهێنانێكی

پێوانهكارییهوه :لهبهرئهوهی سینهما سیستهمێكی
جیاوازییهكان ه كه گوتارێك دهنوێنێتهوه دهتوانین

ن��اوی زمانی لێ بنێین .كێشهكه دهگ�هڕێ��ت�هو ه بۆ

زانینی ئهوهی ك ه دوای ئهو توێژینهوه دهروونییانهی
دهربارهی دیاردهی سینهمایی ئهنجامدراون ،ئیدی

ڕەنگه بۆچوونی زارهكییانهی زم��ان قابیلی ئهو ه

بێت وهك ئامرازێك بهكاربهێنرێت ل ه شیكاریی

فیلمدا ،ئهوهیش ل ه ئاسۆی دامهزراندنی سیمیۆلۆژی
(نیشانهناسی)یهو ه بۆ سینهما.

كریستیان میتز ل � ه كتێبهكهیدا «دهرب����ارهی

دهاللهتی سینهمایی« ( )1968سهرنجی ئهو ه دهدات
شتێك بوونی نیی ه ك ه بكرێت ب ه ئاستی فۆنۆلۆژی

زمان [دهنگناسیی زمان] ل ه سیستهمی سینهماییدا،

بهراوردی بكهین ،سینهما یهكێتییهكی وهك فۆنیمی
[دهنگی] نییه ،بهاڵم ههروهها یهكێتییهكی «وشه«یش
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نییه .زۆربهیجار وێن ه ب ه وش ه و ،بڕگ ه ب ه ڕست ه حسێب
دهكرێن ،بهاڵم وێن ه الی میتز یهكسان ه ب ه ڕسته ،یان

كۆمهڵ ه ڕستهیهك ،بڕگهیش وهك بهشێكی پێكهاتهی

گوتار مامهڵهی لهگهڵ دهكرێت .ب ه ههرحاڵ «وێن ه
ههمیش ه قسهیه ،نهك یهك ه و یهكێتیی زارهكی»  .ب ه

گوێرهی ئهمه ،ئهگهر سینهما خاوهنی پێكهاتهیهكی
ت��ای��ب�هت ب �هخ��ۆی ب��ێ��ت ،ئ���هوا ل �هس �هر بنچینهیهكی
پێكهاتهیی نا-مۆرفۆلۆژیی دامهزراوه.

نیشانهناسیی سینهما ی��ان وهك نیشانهناسیی

ئاماژەناردن دیاریی دهكرێت یان وهك نیشانهناسیی
دهرخ��س��ت��ن .ل� ه حاڵهتی دووهم��ی��ان��دا ل� ه باكگراوند،

چێوهبهندیی ،جوڵهی ئامێرهكان ،كاریگهرییهكانی
ڕۆش��ن��ای��ی و..ه���ت���د دهك���ۆڵ���ی���ن���هوه ،ب����هاڵم ح��اڵ�هت��ی
یهكهمیان پهیوهست ه ب ه لێكترازان (تفكیك)ی دهاللهته
جیاوازهكان ،كهش و ههوا و شتی لهم بابهتهوه ،كه
بهش ه دهرخهرهكهی دروستیدهكات .لهالیهكتریشهوه

نیشانهناسیی سینهما وهك نیشانهناسییهكی پێكهێنهر
دادهمهزرێت «توێژینهو ه ل ه ڕێكخستنی ڕهگهزهكان

لهنێو كۆمهڵهیهكی بهیهكداچوو و پێكهوهسازاودا» ،نهك
وهك نیشانهناسییهكی ئاڵوگۆڕكاری :لیستی یهكهكان
دهشێت ،ل ه ڕێگهی زنجیرهیهكی فیلمهو ه ك ه ههمیشه
دیاریكراو نییه ،ل ه شوێنێكی دیاریكراودا دهركهون.
142

دهشێت وێنای ئهو میتۆده بكهین ،كه دهكرێت

بههۆیهو ه ئهم نیشانهناسییهی تایبهت بهسینهما

وهك ت���وێ���ژی���ن���هوهی پ��ێ��ك��ه��ات �هك �هی و ل��ۆژی��ك��ی
سیستهمی یهكهكانی ،بخهینه ڕوو .نموونهی ئهم

لۆژیك ه پێكهاتهی ئاڵوگۆڕكارییه :وێنهی پهیكهری

م��ی��س��ری ،وێ��ن �هی ك��ورهئ��اگ��رێ��ك��ی ب����هرز ،دی��س��ان
وێنهی پهیكهری میسری ،وێنهی كورهئاگرێكی

ب �هرز..ه��ت��د .بهریهككهوتنی دووب���ارهی ئ �هم وێن ه

ب��ی��ن��راوان � ه ل � ه گ��ۆش � ه ج��ی��اوازهك��ان و ل � ه الی�هن� ه
جیاوازهكانهوه ،دهتوانێت ل ه زمانی نیشانهناسییدا
تهواوی حیكایهتهك ه دروستبكات ،كه ئهدهب ناچار

دهبێت بۆ شرۆڤهكردنی ه��ۆك��اری پهیوهندیی و

لێكبهستنهوهیان [ك ه بۆچی پێكهو ه نیشاندهدرێن]،

بیخاته نێوان دوو پێكهاتهی بهرامبهر یهكترهو ه

(پهیكهر ،كوره) .لهم جۆر ه حیكایهتهدا پێكهاتهیهكی

ئاڵوگۆڕكاریی «خۆویستانهی» چیرۆكێك ههیه ك ه
چیرۆكی شارستانێتی دهریای سپیی ناوهڕاسته.

وهك بینیمان ،كاتێك بابهتهك ه پهیوهست ه ب ه

دروستكردنی ت �هرز ه دهاللهتكارییهكی تایبهت ب ه

سینهماوه ،فۆڕمهكان ل ه شیكاریی دابهشكردنی
فیلمدا ئ��اڵ��ۆز و ب �هی �هك��داچ��وون :چ��ۆن یهكهیهكی

ن��زم��ی ن��م��وون �هی وێ��ن �هگ��ی��راو دهب��ێ��ت � ه یهكهیهكی
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نیشانهناسییانه؟ چۆن ل ه كۆمهڵ ه یهكهیهكی خۆ-تهبا
و خاوهن یهكێتیدا ،دهكرێت پێكهاتهكان لێبترازێنرێن:

وێنه ،دهنگ ،قسه ..،هتد؟ بهڵگهنهویست ه ك ه گۆڕینی
بنهما زمانهوانییهكان بۆ شیكاریی سینهمایی تهنیا

بهو جۆر ه ئاكام و ئهنجامێكی دهبێت ك ه دووب��ار ه

لهگهڵ سیستهمی تایبهت ب ه فیلمدا لێكبدرێنهوهو

بگونجێنرێن و تهبابكرێنهوه .بابهتهك ه پهیوهست ه ب ه

وه نهك ب ه میتۆد ه
بهكارهێنانی چهمك ه زمانناسییهكانه 

زمانناسیهكانهوه[ ،وات ه ب ه بهكارهێنانی چهمكی وهك:]:
جیاكردنهوهی دال/مهدلول ،بڕگهكردن ،لێكبهستنهوه،

گونجاندن و..هتد .بایهخی توێژینهوهی نیشانهناسی
لهم بوار ه و بوارهكانی تریشدا ،لهوهدای ه ك ه كهشفی
یاساكانی ڕیزبهندیی سیستهم ه دهاللهتكارهكان و

ئاماژەكان دهكات ،ئهمهیش ئهو شتهی ه ك ه ل ه زمانی

گوتندا دهرناكهوێت .ب ه ڕەچاوكردنی ئهم یاسایانه،
دهتوانین پێداچوونهو ه ب ه زماندا قبووڵبكهین ،بۆ
كهشفكردنی ئهو ناوچ ه دهاللهتدارانهی ك ه ل ه دۆخی

ئێستای زمانناسیدا زهوتكراو و چهپێنراون :بابهتهك ه

پهیوهست ه ب ه [كهشفكردنی] ئهو پنت ه داپۆشراو و

زهوتكراوهنهوه ،ك ه هونهر دهتوانێت بچێت ه نێوییانهو ه

و كۆنترۆڵیان بكات ،تاوهكو دهریان بخات و تێیاندا

باڵوببێتهوه..
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واتا ،نا-واتا ،شۆڕش
گفتوگۆ لهگهڵ (ژولیا كریستیڤا)
وەرگێڕانی :هاوار محهمهد
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 ل ه ماوهیهكی ژیانتدا لهژێر كاریگهری فیكری «ماوتسیتۆنگ»دا بوویت ،بنهمایهك دهدرێت ه پاڵ ئهو ،ك ه دهڵێت
كاتێك مرۆڤ شۆڕش دهكات ،ل ه شۆڕشهكهیدا لهسهر ههقه.
ئایا ناتوانین بڵێین ،ب ه جۆرێك ل ه جۆرهكان ،ئهوه ههمان
ئهو بنهمایهی ه ك ه ژیانی تۆ و بگره بهرههمهكانیشتی ئاراست ه
كردووه؟
 -ماوتسی تۆنگ زۆر شتی وتووه ،ههوڵمداو ه

فیكری ئهو ب ه ههموو ئهو ئاڵۆزییانهوه كه تێیدان،

بخوێنمهوه ،بۆ ئهمهیش ناچاربووم ب ه تهواوی ل ه
فیكری چینیدا ڕۆبچم ،چوومه كۆرسێكی فێربوونی

زمانی چینی و بهكارلۆریام تێدا بهدهستهێنا ،ههڵبهت

ئهم ه ههرگیز دادی ن �هدام ،بهاڵم ب�هرهو تهرزێكی

جیاوازی فیكر ئاراستهیكردم .له ئهزموونی چینیدا
كۆمۆنیزمی ناسیۆنالیستانهم بینییهوه ،ك ه دهیتوانی

س �هرهت��ا و ڕێگهخۆشكهر بێت ب��ۆ ف��ۆڕم��ی نوێی
شۆڕش ،به تایبهتیش دژ ب ه دۆگماتیزمی ستالین.
ل��هم ڕوان��گ��هی��هو ه دهبینین ه�هن��دێ��ك گ��وزارش��ت��ی

ماوتسی تۆنگ ،ئهگهرچی ئێجگار ساكارن ،بهاڵم ئهو

جۆر ه حیكمهتهمان بۆ دهردهخات ك ه ل ه پێشینانهو ه
وهرگیراون ،ههندێك لهو قسانهم بیرماوه ،لهوانه:

»ل ه ههڵهیهكهو ه بۆ ههڵهیهكی تر ،دهڕۆی��ن ههتا
سهركهوتن« ،ههروهها »با تهنیا پشت ب ه هێزی
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خ��ۆم��ان ببهستین« .ئ �هم دوو گ��وزارش��ت �هم زۆر

بهكارهێناو ه و گهلێجار دووبارهم كردوونهتهوه ،ب ه

تایبهتیش كاتێك باس له ئهزموونی هاوسهرگیریی

دهك���هم .ب �هالی منهوه ئهزموونی مرۆیی ه�هر ب ه
كردهیی ل ه جهوههریدا واتای شۆڕشی ههڵگرتووه،

چ پهیوهندیدار بێت ب ه ژیانی سیاسییهوه ،یانیش ب ه
ژیانی تایبهتییهوه.

ڕاستییهكهی ئ �هوهی � ه نیگهرانیی دهروون����ی،

جمكی نیگهرانیی سیاسییه .له سایهی مێژووی
م���ۆدێ���رن���دا ت��وان��ی��م��ان ئ����هوه ب��ب��ی��ن��ی��ن ك��� ه چ��ۆن
ڕێچكهكانی دهروونشیكاری لهگهڵ ڕێچكهكانی

ت��اك�هك�هس� ه ئ��ازادهك��ان��دا ی�هك��ت��ری دهب����ڕن .لهنێو

ئهم تاكانهدا كهسانێكی شۆڕشگێڕیان تێدایه ك ه
مهیلی كۆمۆنیزمییان ه �هی �ه .ئ���هوان دهچ��ن � ه نێو
ئهزموونێكی دهروونشیكارییهو ه ب ه بێ ئ �هوهی
بههۆی الیهنگیریی سیاسییهوه ڕەتیبكهنهوه ،یان

بسڵمهمێنهوه .ئهم ڕەفتاره وهكو ئهو جهنگه دڕندان ه
نیی ه ك ه الیهنگرانی ستالین بۆسهر دهروونشیكاری

بهرپایان كرد .به گشتی ،كێن ئهوانهی لهمڕۆدا ل ه

دهروونشیكاری دهترسن؟ بهشێكی زۆریان ڕژێم ه

دۆگمایی ه فهندهمێنتالهكانن ،ههروهها ههموو ئهو

كۆنزهرڤهتیڤانهی ك ه دهیانهوێت پارێزگاریی ل ه
147

دهستكهوتهكانیان بكهن ،چونك ه نایانهوێت هیچ
بزانن یان هیچ شتێك بگۆڕن .له بهرامبهردا ،دهبینین

دهروونشیكاری ،له حهقیقهتهكهیدا و بهو جۆرهی ك ه
من تێیدهگهم ،وێنهیهكی ههر ه تۆخی ئهم شۆڕشهی ه
ك ه باسمكردووه ،به بێ شۆڕشیش دهبینه مردووی
بهش-زیندوو خۆر.

كتێبی «خاوهندارێتی» ،ك ه ل ه خانهی فایار باڵوبۆتهوه،ڕۆمانێكی پۆلیسیی ه و ب ه كهشفكردنی الشهی ژنێك دهستپێدهكات
ك ه ل ه «سهنتا بهرباره« سهری خۆی ل ه لهشی جیاكردۆتهوه.
ئهم بهڕەحمهتچووه ب ه گاڵتهوه وهه��ا وهسفی س�هری خۆی
كردووه ،ك ه «ئهندامی سێكسییه« ب ه لهبهرچاوگرتنی ئهو
»چێژە عهقڵییهی ك ه پیشهكهی وهك وهرگێڕێك پێیدهدات
و ،ئهو ئ��ازاره زۆرهی ك ه هێڵنج پێیدهدات« ،كوڕهكهی ب ه
ناوی «جیری» ب ه ههموو ههستوسۆزییهوه لهژێر كاریگهری
ئهو دایكایهتییهدای ه ك ه ل ه ناخیدایه .لێرهدا لێكۆڵینهوه
ڕەمزییهك ه دهستپێدهكات ك ه دهریدهخات چۆن دهشێت ئازار
ب ه پاڵ ههستكردن ب ه مێینهیی و دایكایهتیهوه ببن ه مایهی
م �هرگ .ئایا وێنهی خۆت ل ه وێنهی ههموو پاڵهوانهكانی
ئهم ڕۆمان ه خهیاڵییهدا ،ڕەنگی نهداوهتهوه؟ تاوێك دهبیت ه
قوربانی ،تاوێكیتریش دهبیت ه جهالد ،بگره ل ه یهككاتدا ههم
چاودێر و ههمیش بكهری ڕووداوهكانیت.
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 وایه .ئهم پرسیارهت وام لێدهكات ئهو ڕێگای هدیاریی بكهم كه بردمی ب �هرهو نوسینی ڕۆم��ان.
ڕاستییهكهی لهمهدا من قهرزاری دهروونشكیكاریی
و دایكایهتیم .ههر لهو كاتهی له بولگاریا منداڵ
بووم و ل ه دایهنگه بووم ،زمانی فهرهنسی فێربووم.
كاتێكیش ل ه فهرهنسا دهستمكرد به توێژینهوهی
دهروونشیكاری ل ه ههموو ئهو شتان ه نزیكبوومهو ه
ك� ه ل �هم زم��ان �هدا ج �هوه �هری و ب���اون .ل��ێ��رهوه ل ه
چوارچێوهی وشهكان وهك چهمكهكان دهرچووم و
چوومه نێو چوارچێوهی وشهكانهو ه وهك ههست
و سۆزهكان .كاتێك منداڵم بوو ئهمه له دهربڕینی
زم���ان وهك ه �هس��ت �هوهرهك��ان نزیكی ك��ردم �هوه.
فرۆید دهڵێت شیكاریی گرنگی به شت ه بچووكهكان
دهدات ،یان گرنگی ب ه «كردنی نیكۆكهكان» دهدات.
وشهگهلێكی ناوبۆش كه هیچ واتایهكیان نییه ،بهاڵم
كاتێك گوێمان لێیان دهب��ێ وات��ای بڵندیان لێبار
دهكهین ،چونك ه تێیاندا گوێمان ل ه بهدبهختییهكان و
ساتهكانی بهختهوهری دهبێت .ئهمه ئهو ڕێگایهی ه ك ه
زمانی تێدا دهژی .ئهمهیش بردمی بهرهو نوسینی
ڕۆمان.
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ئهزموونی نووسینی ڕۆمانه خهیاڵییهكان ههر به
ڕاستی ئهو ههله به نووسهر دهدهن ،كه له یهككاتدا
له چهند شوێنێكهوه و به چهند مهسهلهیهكهوه
خهریك بێت ،ئهمه ئهو شتهبوو كه بهسهر مندا
ه��ات كاتێك س�هرق��اڵ��ی نووسینی «پیرهمێرد و
گورگهكان» بووم ،لهوێدا ههوڵمدا باسی مهرگی
باوكم بگێڕمهوه كه له یهكێك له نهخۆشخانهكانی
بولگاریادا ك���وژرا .ل �هوێ��دا وهك پیاوێكی س��اده
وێنام ك���ردووه ،كه وهك گورگهكان ڕادهپسكێ،
چونكه كهسانێك له دهوروبهری خۆی دهبینێت ،كه
سیفهتی مرۆڤانهیان لهدهستداوه و بوون به ئاژەڵ،
ئینجا ههوڵمداوه وهك گێڕەرهوهی چیرۆكهكه خۆم
بخهمه شوێنی ئهم پیاوهوه و ژیانی ئهو بژیم ،ئهوه
ببینم كه ڕوانگهی ئهو بینیوویهتی ،دواجار له زاتی
خۆم دهبچم.
ل � ه ڕۆم��ان��ی «خ��اوهن��دارێ��ت��ی»ی��ش��دا م��ن ئ�هو
كچ ه رۆژنامهنووسهم كه لێكۆڵینهوهكانی پۆلیس
بهدوایهوهن بۆ ئهوهی بگهنه دڵی ئهم خانمه .من
لهوێیشدا ل ه یهككاتدا له كهسێك زیاترم ،یهكهمجار
وهك گلۆریای وهرگێڕ كه یارمهتیماندهدات بۆئهوهی
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سهیروسهمهرهیی كهسایهتی خۆمان كهشفبكهین،
داوام���ان لێدهكات دهرب���ارهی ئ�هوان��ی تر پرسیار
بكهین ،ئهوانهی كه چ دووكهوتنهوه ههڵبژێرن یان
تێكهڵبوون ،هیچ جیاوازییهكی ئهوتۆی بۆیان نییه.
نابێت تهنیا ب ه شیكاریی شوناس ه یاخییهكهمان
و مهسهلهی دهسهاڵت الی دهروونشیكار قهناعهت
بكهین ،بهڵكو دهبێت ل ه ڕێگهی كۆمهڵهو ه و به زمانی
كۆمهڵ لهبارهیهو ه بدوێین ،دهبێت ئهم كۆمهڵهیهیش
ب � ه ب����هردهوام بخهینهو ه ژێ��ر پ��رس��ی��ار .ئهمهیش
پێویستی ب ه ڕادهیهكی زۆری ههڵسوكهوتی باش و
پاكی و ڕۆشنبینی و لێبووردهیی ههیه .ئایا حزبێكی
سیاسی لهم ج��ۆر ه ههیه كه ئهم مهرجانهی تێدا
ههبێت؟
ل ه كتێبی «واتا و ناواتای شۆرش»دا و ك ه بهشێك هل ه زنجیره كتێبێك ،تاوتوێی دهس���هاڵت و سنوورهكانی
دهروون��ش��ی��ك��اری دهك �هی��ت .ب��اس له سێ مۆدێل دهك�هی��ت و
پ��رس��ی��ووت�ه :كێیان ه�هس��ت ب � ه ت��رس دهك����هن؟ نموونهی
«ئ�هراگ��ۆن»ت هێناوهتهوه ،ك ه كتێب ه شیعرییهكانی ئهو
چێژی سێسكییان تێكهڵ ب ه چێژوهرگرتن ل ه زمان كردووه،
نموونهی «سارتهر»یشت هێناوهتهوه  ،كه پێگهی سیاسهت
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ئهوهنده بهرزدهكاتهوه ،دهیگهیهنێت ه ڕادهی گۆڕینی مرۆڤ،
ئینجا باست ل ه «رۆالن بارت» كردووه ك ه فێری كردووین
چۆن شتانێكی زۆر ل ه جانتاكانمان دهربهێنین ،ك ه پێش ئێم ه
هیچ كهسێك ل ه ڕێگهی دیاردهكات و نامهكان و وێنهكانهوه
نهیوتوون .ڕەنگ ه داهێنانی ئهم مۆدێالن ه له ڕوانگهی تۆدا
بههۆی شۆڕشكردنیانهوه بێت بهسهر چهمكی سنوورداری
ش��ون��اس��دا .دهت��وان��ێ��ت وات��ا و ن��ا-وات��ای ئ �هم شۆڕشهمان
پیشانبدهیت؟
 -ئهراگۆن و سارتهر و بارتیش لهگهڵ باوكیاندا

كێشهیان ه�هب��وو ،ڕەنگ ه ئهم ه ئ�هو شت ه بووبێت
ك ه ئهم شۆڕشهی بۆ ئاسان ك��ردوون ،ئهگهرچی

له بواری جیاوازیشدا قۆستوویانهتهوه! یهكهمیان
حزب و دووهمیان فهلسهف ه و سێیهمیان ئهدهب،

ب �هاڵم لهبری ئهمه ،ه�هر سێكیان بهرههمگهلێكی

نائاساییان ب�هره�هم��ه��ێ��ن��اوه ،ك �ه گهلێك پرسیار
ههڵدهگرن و ههوڵ دهدان بۆ قڵپكردنهو ه و گۆڕینی
چهمك ه باو و بااڵدهستهكان .ئێم ه مهترسیی ئهم

جۆر ه ئهزموونان ه لهسهر شوناس ب ه باشی حسێب

ناكهین .ههستدهكهین پێویستمان به دهستگرتنه

 ب ه نموونهیهكی ب��ااڵوه ،یان ب ه دهسهاڵتێكهو ه

كه قهرهبووی شوێنی باوكمان بۆ بكاتهوه ،بۆیه ل ه
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كتێبی «واتا ،نا-واتا ،شۆڕش»دا ههوڵمدا بهدوای
ههمان ڕۆڵی باوكانهدا بگهڕێم.

ڕەنگه زۆرێ��ك له ئێمه ب��اوهڕم��ان وابێت گهر

خۆمان بۆ شوناسێكهوه بلكێنین ،ئیدی دهرهتانێك

بۆ دهرچوون لهم ئێستا قهیراناوییه دهدۆزینهوه ،به
تایبهتیش ئهگهر ئهم شوناسه به تۆخی فهندهمێنتاالنه
بێت ،ئهوا چارهسهری چڕوپڕ و گشتی بۆ پرسیارهكان

لهسهر كهسایهتی دادهنێت ،ب�هاڵم سهرهتا دهبێت
دان بهوهدا بنێین ،پرسیاردانان لهسهر «شوناس»

ڕهوای���ه ،بۆیه پێویست نییه پرسیاردانان لهسهر
«ئینتیما» و وابهستهیی قهدهغهبكهین ،بۆ كهسێكیش

كه پرسیاری وابهستهییهكهی به دهروونشیكارییهوه
دهكات ،دهڵێم» :ئهگهر وابهسته نهبێت به شتێكهوه

ئ��هی چ��ی ب��ك��ات؟ ئ�هم�ه ئ��هو پ��رس��ی��ارهی�ه ك �ه ههر

ئ�هن��دام��ێ��ك ل �ه ئ�هن��دام�هك��ان��ی حیزبی كۆمۆنیست
دهتوانێت بیكات ،به بێ ئهوهی ئینتماكهی بۆ حزب

ههڵبوهشێتهوه .ئهگهر ئهندامێكی حزب ئهم پرسیاره
له خۆی و لهوانی تر بكات ،ئ�هوا دهگهڕێتهوه بۆ

ئازادییهكهی خۆی ،ئازادیی بوونی خۆی ،ئینجا ئهو
پهیوهندی و هێاڵنهیشی كه كۆمهڵهكهیان پێكهێناوه و
لێكبهستۆتهوه دهبنه پهیوهندی و هێڵی ئازاد.
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سهرچاوه:
-جوليا كريستيفا في ثالثة حوارات ،حاوره :أرنو

سبير ،ت :كاميل صبحي ،مجلة (اإلبداع) ،العدد 12

( ،)1998ص.57-54
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پ.د .جولیا کریستیڤا
ئا .لەئینگلیزیەوە :شاسوار كەمال مەحمود
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فەیلەسوفی بولگاری-فەرەنسی جولیا كریستیڤا

ساڵی  1941لە واڵتی بولگاریا لە دایك بووە ،لە
تەمەنی  23ساڵیدا دەڕوات بۆ فەڕەنسا و لەو
كاتەوە لەو واڵتە ژیان بەسەر دەب��ات ،لە ئێستادا

پڕۆفیسۆرە لە زانكۆی ( ،)Paris Diderotلەگەڵ

ئەوەی وەك تيۆرسين ناسراوە ،هاوكات كریستیڤا

وەك ڕەخنەگری ئەدەبی ،دەروونشیكار ،كۆمەڵناس،
فێمێنیست ،هەروەها ڕۆماننوس پۆلێندەكرێت .دوای
باڵوبوونەوەی یەكەم كتێبی بە ناوی ()Semeiotic

لەساڵی  1969دا ناوبانگی جیهانی لە بوارەكانی

شیكردنەوەی ڕەخنەگرانە ،تیۆری كلتوری ،فێمێنیزم
پەیدا دەكات.

هاوشێوەی لیڤی شتراوس ،كریستیڤا بە یەكێك

لە فەیلەسوفە دیارەكانی بونیادگەرایی دادەنرێت،

ه��ەروەه��ا ن��وس��راوەك��ان��ی ك��اری��گ��ەری گ��ەورەی��ان

خ��س��ت��وەت��ە س���ەر ب��ی��ری (پ���اش ب��ون��ی��ادگ��ەرای��ی) .
كریستیڤا ساڵی  1965پەیوەندیدەكات بە گروپی
( )Tel Quelو ل��ەوێ ئاشنایەتی ل��ەگ��ەڵ فیلیپ
سۆلسەر پەیدا دەكات ،كە دواتر دەبێتە هاوسەری

ژیانی ،هەروەها دەبێتە ئەندامێكی كارای ئەو گروپە
و ل��ە زۆرب���ەی ك��ارەك��ان��ی��دا تەركیز دەك��ات��ە سەر
سیاسەتەكانی زمان ،هەروەها هەوڵیداوە شێوازی
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دەرونشیكاری بگونجێنێت لەگەڵ ڕەخنەی پاش
بونیادگەرایی .كریستیڤا لەهەندێ لە بۆچوونەكانیدا

لەگەڵ فرۆید هاوڕا بووە ،بۆ نمونە دەربارەی بابەت

و دروستبوونی ب��اب��ەت ئ��ەو رەف���زی تێگەیشتنی
بونیادگەرانە بۆ چەمكی (بابەت) دەكات و پێیوایە

ئ��ەم چەمكە وەك شتێك كە لە ن��او (پرۆسە)دایە
سەیر بكرێت باشترە.

كریستیڤا ساڵی  2004خ��ەاڵت��ی (Holbery

 )International Memorial Prizeوەردەگرێت
بەرامبەر دۆزینەوە داهێنەرەكانی لە پرسیارەكاندا
ل��ەس��ەر بەریەككەوتنی زم���ان ،ك��ل��ت��ورو ئ���ەدەب،

ه��ەروەه��ا ساڵی  2006خەاڵتی (هانا ئارنێت)ی

تایبەت بە بیری سیاسی وەردەگرێت.
هەندێك لەوتەكانی:

*مرۆڤی بێزار ،كەسێكی توندڕەو و بێ باوەڕی

دڵڕەقە .

*ناسینی ناڕەحەتی ،باسكردن و شیكردنەوەی

ب��ۆ ب��چ��وك��ت��ری��ن ب����ەش ،ب��ێ��گ��وم��ان ڕێ��گ��ای��ەك��ە بۆ

كۆنتڕۆڵكردنی خەمباری .

*شووناسی ژیانی ئێستا بریتيیە لە شێتێتی

مرۆڤایەتی ،سیاسەتیش بەشێكە لە شێتیە ،بەتایبەتی
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لە تەقینەوە كوشتاریەكاندا ،سیاسەت وەك هانا
ئارنێت پێیوایە شوێنێك نییە بۆ بەرزڕاگرتنی ئازادی
مرۆڤ.

سەرچاوەكان:
1. www.wikipedia.org
2. www.egs.edu/library/julia-kristeva/biography
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین
ئاشنابوون بە سوقرات
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین
ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ
ئاشنابوون بە دیڤید هیوم
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە فرۆید
ئاشنابوون بە جۆن لۆك
ئاشنابوون بە لینین
ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم
ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم
بلیمەتی و شێتی
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

27

كتێبی سور

28
29

سەیران بۆ سەرێكانێ
گەندەڵی

نوسەر

ساڵی
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
214
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013

وەرگێڕ
رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆڕش مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
رێباز مستەفا
سەرهەنگعەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر
بازگر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل

ماوتسی تۆنگ

فازڵ حسێن مەال
رەحیم

سرتان عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014
2014
2014
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە هانا ئارێنت
ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر
ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
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2015
پێشەوا فەتاح
كۆمەڵێك نوسەر
2015
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
2015
ئەنوەر حسێن (بازگر)
رێكەوت ئیسامعیل 2015
بریتا بولەر
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ماجد خەلیل
سەجعان میالد ئەلقزی

2015
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015

ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59
60
61

ئاشنابوون بە فیورباخ
ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە دیموكراسی
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
سێیەم
ئاشنابوون بە ئەركون
ئاشنابوون بە فۆكۆ
ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی
ئاشنابوون بە ئەنگڵس
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە جاك الكان
ئاشنابوون بە الیبنتز
ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

81

فیتنە

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

پێشڕەو محەمەد 2015
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن
2015
رۆبێرت بایەر
حەسەن
2015
كۆمەڵێك نوسەر
2015
وریا غەفوری
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
2015
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ
2016
هشام جعیط
كەریم
2015
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

98

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

95
96
97

100
101
102
103
104
105
106
107

162

ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ب .لیڤا

2016
2016
2016

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
164

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
165

مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

166

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

پرۆژەی  25نامیلكەی فەلسەفی
ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆڕش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رەئوف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

214

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سيكۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامن رەئوف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 20 – 1
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

2

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

3

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

4

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

5

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

6

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

7

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

8

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

9

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

10

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

11

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

12

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

13

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

14

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

15

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

16

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

18

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

19

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

20

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم

جەالل حەمید

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 40 – 21
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

21

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

22

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفوری

2015

23

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

24

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2015

25

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم

ئومێد عوسامن

2015

26

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

27

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

28

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

29

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

30

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم

مستەفا زاهیدی

2015

31

ئاشنابوون بە ئەركون

د .نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد

2015

32

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

33

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی

ماجید خەلیل

2015

34

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

35

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

36

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

37

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

38

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 60 – 41
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

41

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

42

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

43

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

44

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

45

ئاشنابوون بە دۆركهایم

ئارام مەحمود – دانا لەتیف
جەالل

2016

46

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

47

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجید خەلیل

2016

48

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

49

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

50

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

51

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

52

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم

ب .لیڤا

2016

53

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم

ب .لیڤا

2016

54

ئاشنابوون بە ئەفالتون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

55

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

56

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

57

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

59

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

60

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست

موصڵح شێخ شیسالمی

2016
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 80 – 61
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

61

ئاالن بادیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

62

روالن بارت

كۆمەڵێك نوسەر

2017

63

جۆرج باتای

هاوار محەمەد

2017

64

چۆمسكی

كۆمەڵێك نوسەر

2017

65

جۆن دیۆی

د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود

2017

66

رۆدۆلف كارناب

كۆمەڵێك نوسەر

2017

67

كۆنفۆشیۆس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

68

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

69

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

70

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

71

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

72

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

73

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

74

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

75

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

76

والتەر بنیامین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

77

فرانسیس فۆکۆیاما

كۆمەڵێك نوسەر

2017

78

مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

79

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

80

دێڤد هارڤی

كۆمەڵێك نوسەر

2017
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پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()10 - 1
ژمارە
1

ناوی توێژینەوە
سێگۆشەی گڕگرتوو

ناوی نوسەر
ولیام داریمپڵ

2

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون
و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی
ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی
باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی
سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە
جیۆپۆلۆتیكەكانی

هەڵگورد جەالل

8

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

9

تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

10

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی

3
4
5
6
7
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ناوی وەرگێڕ
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
/

2016

عەلی فائیز – كەریم
سەجادپور
مارتن میرفی

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

ئەنتۆنی دۆركن

سۆران عەلی

2016

بیالل عەبدوڵاڵ

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2016

بەهزاد ئەحمەدی
لفورىك – مەسعود
درەخشان
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب
– رەشید خەشانە
د.عەلیرەزا سەمیعی
ئیسفەهانی –
عەبدولكەریم سالكی
ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند
سوبرامانیان

ساڵی چاپ
2016

2016
2016

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر

2016

پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()20 – 11
ژمارە
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ناوی توێژینەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی
ناوخۆو دەرەوە
پەیوەندییەكانی ئێران و
هندستان
چین و ئێران

ناوی نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

ناوی وەرگێڕ
بابان ئەنوەر

ساڵی چاپ
2017

ماجید خەلیل

2017

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی
كازمی
محەمەد چیا
د.فهد مزبان خزار –
منوشهر دوراج – مایكل
سینگ
ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
ئارام مەحمود
هاكان ئالتینای
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
ئەحمەد
دادپەروەری
كۆشان عەلی زەمانی
براندۆن فایت – كلۆی
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
كۆگلین – شولت
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
راپۆرتی وەرزیی بانكی سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
كاریگەرییەكانی دابەزینی
نێودەوڵەتی
نرخی نەوت
/
بەختیار ئەحمەد ساڵح
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
شاناز هیرانی
ئەنوار بوخرس
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان
/
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ئەنوەر حسێن (بازگر)
ناوچەییەكان
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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