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زیگمۆند باومان
وەرگێڕانی :هاوار محەمەد

بــە پالنێکــى میتۆدیــى بــێ وێنــە و،

دیــاردەى کۆمەاڵیەتیــى ئاشــناى تێــدا

شارستانێتى ڕۆژئاوایى ،لە لۆچەکاىن
()1

بــە دنــەداىن بەهێــزى ئایدیۆلۆژیــى

دەردەکەوێــت کــە ئینســان بێــزى لــێ

هەڵگرتووە ،ئەوە یەکێکە لە دەرهاویشە

کــراوە و درێژبوونەوەیەکــە کــە لــە

دەکاتــەوە ،هەڵبــەت لــووىت خــۆى لــێ

ماتریاىل و ڕۆحییەکاىن.

نەتــەوە و هەرێمــەکان تێدەپەڕێــت و،

دەگرێــت ،بــەاڵم گەلێــک دیــاردەن

ریچارد رۆبنستین و جۆرج رۆت

ئاوێتەکردنێکــى نــاوازەی ســەرچاوە و

کــە دەتوانیــن و دەبێــت لەگەڵیانــدا

(مامەڵەکاىن ئاوشڤیتز)

پشــتیوانییە لۆکاڵــى و جیهانییــەکان بــوو.

هەڵبکەیــن؛ ئەمانــە لــەو دیاردانــەن

ئــەم پێداگرییــە لەســەر پێناســەکردىن

کــە هەرگیــز لەنێوناچــن و لــە هەمــوو

دوو ڕێــگا هەیــە بــۆ گاڵتەکــردن بــە

هۆڵۆکۆســت ،ئەگــەر ئــەم دەســتەواژەیە

جێیەکیــش هــەن .لەبەرئــەوە دەبێــت

هۆڵۆکۆســت ،یــان حوکمــداىن نابەجــێ

بگونجێــت ،وەک ئــەوەى بەردەوامبــووىن

لەگــەڵ ئــەم دیاردانــەدا هەڵبکەیــن

لەبارەیــەوە ،یــان ســوکایەتیکردن بــە

دیــاردەى دژایەتیــى یەهــودە ،وای

چونکــە کۆمەڵگــەى ڕۆژئاوایــى مۆدێــرن،

گرنگییەکــەى بــۆ کۆمەڵنــاىس وەک

لێــدەکات وەک ڕووداوێکــى ئاوارتــە

پێشــر و ئێســتایش مەنزومەیــەک بــووە

بنچینــەى تیۆریــى بەشارســتانیبوون و

دەربکەوێــت کــە لــە ئاراســتەى گشــتى

کــە ئامانجــى پووچەڵکردنــەوەى ئــەم

مۆدێرنــە و شارســتانیى مۆدێرنــە.

کۆمەڵگــەى ڕۆژئاوایــى جیــاوازە .ڕەنگــە

دیاردانــە بــووە ،ڕەنگــە بــە تەواوەتیــش

ڕێــگاى یەکــەم ،وێناکــردىن هۆڵۆکۆســتە

بەوەیــش هۆڵۆکۆســت پــەردە لەســەر

لەنێویــان ببــات و ،لــە داهاتوویشــدا

وەک ئــەوەى شــتێکە تەنیــا بەســەر

شــپرزەیى ئــەو کۆمەڵگــە هەڵامڵێــت کــە

بــە وریاییــەوە بەرامبــەر دەوەســتێت.

یەهودییەکانــدا هاتــووە ،وەک بڵێــى

تێیــدا ڕوویــداوە ،بــەاڵم تێگەیشــتنامن

بەمجــۆرە هەندێــک لــە لێکۆڵــەراىن

ڕووداوێکــە لــە مێــژووى یەهودییەکانــدا

ئەوەنــدە فــراوان نــاکات کــە بارودۆخــە

هۆڵۆکۆســت وەهــا وەســفى هۆڵۆکۆســت

بــە بــێ گــەالىن تــر ،بــە ســادەیى

گشــتییەکەى ئــەم کۆمەڵگەیــە بگرێتــەوە.

دەکــەن کــە ئەگەرچــى زەق و دیاریــش

وەک ڕووداوێکــى تایبــەت کــە هیــچ

ئــەم تەفســیرەیش واتــاى ئەوەیــە

بــوو ،بــەاڵم تەنیــا حاڵەتێــک بــوو لەنێــو

دەاللەتێکــى گرنگــى بــۆ کۆمەڵنــاىس تێــدا

هۆڵۆکۆســت کەمــر بانگــان دەکات بــۆ

زۆر حاڵــەىت دیکــەى «هاوشــێوە»دا

نییــە .زۆرجــار توێــژەران هۆڵۆکۆســت وەک

هــەر پێداچوونەیەکــى ڕاســتەقینە بــە

لەنێــو ملمالنــێ یــان نەژادپەســتى

ترۆپکــى دژایەتیــى ئەوروپیــى مەســیحى

شــوێنکەوتەیى ئیدراکیــدا بــۆ تێگەیشــتنى

یــان دوژمنکاریــدا .لــە خراپرتیــن

بەرامبــەر یەهودییــەکان تەفســیر دەکــەن،

تــاواىن مێژوویــى مۆدێرنــەى ڕۆژئاوایــى و

حاڵەتیشــدا ،هۆڵۆکۆســت دەگەڕێتــەوە

وەک ئــەوەى ڕووداوێکــى تاقانەیــە کــە

پرۆســێىس کەویکــردىن شارســتاىن و بابەتــە

بــۆ

«رسوشــتى»ى

ئەســتەمە بــە ڕووداوە گــەورە و زەقــەکاىن

ســەرەکییەکاىن لێکۆڵینــەوەى سۆســیۆلۆژى.

ســەرەتایى مرۆیــى کــە ئەســتەکە بــە

دوژمنایــەىت و دەمارگیــرى نــەژادى و

بــەاڵم ڕێــگاى دووەم ،وا دەردەکەوێــت

ڕۆشــنبیرکردن کۆنــرۆڵ بکرێــت؛ ئەمــە

ئایینــى بــەراورد بکرێــت(.)2

بــە ئاراســتەیەکى پێچەوانــەدا دەڕوات،

ئایدیاکــەى «کۆنـراد لۆرنتس»ـــە دەربارەى

لەســەروو ئەوەیشــەوە ،ئــەوان پێیانوایــە

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا دەگاتــەوە بــە هەمــان

دوژمنایــەىت غەریزەیــى ،ئایدیــاى «ئارســەر

هیــچ فۆڕمێکــى دیکــەى دوژمنایــەىت

دەرەنجــام ،ئەویــش ئەوەیــە کــە وەهــا

کویســتلەر»ە

شکســتى

نێــوان میللەتــان هاوشــێوەى دژایەتیــى

وێنــاى هۆڵۆکۆســت دەکات ،حاڵەتێکــى

پــەردەى مێشــک بــۆ کۆنرتۆڵکــردىن بەشــە

یەهــود نییــە ،چونکــە ئەمــەى دووەمیــان

تووندڕەوانەیــە کــە کۆمەڵێکــى زۆر

هەڵچوونییــە کۆنەکــەى مــۆخ .

خۆیدا کەمپەکاىن مەرگ و مۆزملانەکاىن

کەڵکەڵەیەکــى

دەربــارەى
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بەمەیــش ئــەو فاکتەرانــەى بەرپرســبوون

دیســانیش

هۆڵۆکۆســت

هیــچ شــتێک ڕووینــەداوە کــە بخوازێــت

لــە ڕووداىن هۆڵۆکۆســت ،لــە لێکۆڵینــەوەى

بگەڕێنینــەوە بــۆ یــەک مێــژووى تــەواو

گوتارێکــى ڕەخنەیــى نــوێ لــە کۆمەڵگــەى

سۆســیۆلۆژى بە تــەواوەىت دووردەخرێنەوە،

ئاشــنا ،دەگەینــەوە هەمــان بەرەنجــام:

مۆدێــرن دابهێرنێــت ،کــە چوارچێــوەى

گوایــە ئــەم فاکتەرانــە ســەر بــە جیهــاىن

ســەدان ســاڵى ژیــان لــە گەڕەکــە

تیــۆرى و داڕشــتنى پراگامتیکــى مومارەســە

پێــش ژیــاىن کۆمەاڵیەتیــن و ملکەچــى

یەهودییەکانــدا ،جیاکاریــى یاســایى،

سۆســیۆلۆژییەکاىن بــە کامڵرتیــن شــێوە

کەویکــردىن کولتــوورى نابــن .لــە باشــرین

دەســتدرێژییە میللیــە ڕێکخــراوەکان،

بەرجەســتە کــردووە.

حاڵەتــدا ،هۆلۆکۆســت لەنێــو کاتیگۆرییــە

چەوســاندنەوە بەرامبــەر بــە کۆمەڵــە

لــەم تێربــوون و ڕەزامەندییــەوە هەندێــک

هــەرە ترســناک و قێزەونەکاندایــە،

یەهودییــەکان لــە ئەوروپــاى مەســیحیدا.

دەنگــى زانســتى جودابوونــەوە ،زۆربەیــان

ئەگەرچــى لــە ڕووى تیۆریشــەوە

ئــەم مێــژووە وەهــا هۆڵۆکۆســت پیشــان

مێژوونووســەکان و تیۆلۆژیســتەکان

قبوڵکراوبێــت ،ئەویــش کاتیگۆریــى

دەدان کــە تراژیدیایەکــى هێنــد قێزەونــە

بــوون ،بــەاڵم کۆمەڵناســەکان بایەخــى

کۆمەڵکوژییــە ،یــان ڕەنگــە بــە ســادەیى

لــە وێنــەى نییــە ،ئەگەرچــى بەرەنجامێکــى

کەمرتیــان بــەم دەنگانــە دا .ئەگــەر

لــە پۆلێنکــردىن گشــتیى چەوســاندنەوە و

تــەواو لۆژیکیــى خۆخواردنــەوەى ئایینــى و

بەشــداریى کۆمەڵناســەکاىن پســپۆر لــە

ســەرکوتکردىن دەرمارگیــری یــان کولتــوورى

ڕەگەزپەرســتى بــوو.

هۆڵۆکۆکســتدا لەگــەڵ ئــەو لێکۆڵینــەوە

یــان نەژادپەرســتیدا بتوێتــەوە ،ئەمەیــش

ئــەم دوو ڕێگەیــە ئــەو بۆمبــە تەوقیتکراوە

زۆروزەبەندانــەدا بــەرارد بکەیــن کــە

پۆلێنێکــى بەرفــراوان و تــەواو ئاشــنایە(.)4

فەرامــۆش دەکات کــە مۆدێرنــەى

مێژوونووســەکان ئەنجامیانــداوە ،بەراوردى

ئــەم دوو ڕێیــە هــەر کامێکیــان بگرینــە

ڕۆژئاوایــى نابوویــەوە ،هەردووکیــان

بکەیــن بــەو بایەخــە زۆر و بەرفراوانــەى

بــەر دەگەینــە هەمــان دەرەنجــام ،ئەویــش

جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە کــە

کــە تیۆلۆژیســتە یەهودى و مەســحییەکان

ئەوەیــە هۆلۆکۆســت دەخەینــە ڕێڕەویــى

ئێمــە پێویســتامن بــە پێداچوونــەوەى

بــەم ڕووداوەیــان داوە ،ئــەوا دەبینیــن

مێژوویــى ئاشــناوە.

ســەرەکیى تیــۆرى کۆمەاڵیــەت نییــە،

بەشــداریى کۆمەڵناســە بلیمەتــەکان هیــچ

کاتێــک بــەم شــێوەیە لــە هۆڵۆکۆســت

وەک بڵێــى ڕوانگەکامنــان بــۆ مۆدێرنــە

ســەنگێکى نییــە! بگــرە ئــەو توێژینــەوە

دەکۆڵینــەوە ،پڕکێــى ئامــاژەدان بــە کارە

و ئیمکانــە شــاراوە نادیــارەکاىن و

سۆســیۆلۆژییانەیىش کــە بــە کردەیــى

ترســناکە مێژووییــەکاىن دیکــە دەکەیــن،

مێژووگەراییەکــەى ،پێویســتیان بــە

ئەنجــام دراون ،بــە بــێ ئــەوەى بــوار بــۆ

وەکــو جەنگــى خاچهەڵگــران ،کوشــتنى

هەڵوێســتێکى جــددى نییــە ،وەک بڵێــى

گومــان بهێڵنــەوە ئــەوە ڕوون دەکەنــەوە

گومــڕاکان لــە شــارى ئەلبــى فەرەنــى،

میتــۆد و چەمکــە کەڵەکەبــووەکاىن

کــە هۆڵۆکۆســت دەتوانێــت شــتانێکى

ئەرمەنــەکان

کۆمەڵنــاىس ،دەتوانێــت بــە خۆڕاگرییــەوە

زۆر لەبــارەى بارودۆخــى کۆمەڵناســییەوە

بەدەســتى تورکــەکان ،دروســتکردىن

بــەرەوڕووى ئــەو مەترســییانە ببێتــەوە کــە

بڵێــت ،زیاتــر لــەوەى کــە کۆمەڵنــاىس

کەمپــەکاىن دەستبەســەرکردن لــە جەنگــى

هەڕەشــەمان لێدەکــەن ،دەتوانــن «ئــەوەى

خــۆى دەتوانێــت ،بــەم شــێوەیەى

بوێــردا لەالیــەن بەریتانــەوە ،ئــەوا وا

ڕوویــداوە ،تەفســیر بکــەن» و «مانــای

ئێســتایەوە ،شــتانێک بخاتــە ســەر خەرمــاىن

دەردەکەویــت «هۆڵۆکۆســت» ڕووداوێکى

پێبــدەن» .بەرهەمــى کۆتاییــش بریتییــە لــە

مەعریفەمــان دەربــارەى هۆڵۆکۆســت!

«تاقانە»یــە ،ئەگەرچــى لــە هەمــوو

دۆخــى تێربــوون و ڕەزامەنــدى بــە بنچینــە

بــەاڵم وا پێدەچێــت کۆمەڵناســەکان

دۆخێکــدا شــتێکى رسوشــتیە(.)5

تیۆرییــەکان ،وەک ئــەوەى بــە کردەیــى

ڕووبــەڕووى ئــەم حەقیقەتــە تۆقینــەرە

لەناوبــردىن

زۆربــەى
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نەبوونەتــەوە ،بەڵکــو پشــتیان تێکــردووە و

کــە لــە تاوانــەکان و «کارە نزمەکان»ـــەوە

گوێــى خۆیــان لــی خەوانــدووە!

ســەرچاوەیان گرتــووە.

ڕەنگــە ئیڤرنــت هیــوز ،یەکێــک لــە گــەورە

2-ئامادەکــردىن لیســتێکى دیکــەى ئــەو

کۆمەڵناســەکان ،بەوپــەڕى وردییــەوە

فاکتەرانــەى کــە لــە بەهــاى بەرەنــگارى

گوزارشــتى لــە ڕوانگــە و ڕۆڵــى ئــەم

تاکەکــەکان بەرامبــەر ئــەم کەڵکەڵــە

کۆمەڵناســانە کردبێــت بەرامبــەر ئــەوەى

ڕەفتارییانــە دەهێنێتــەوە خــوارەوە،

ناونــراوە «هۆڵۆکۆســت» .هیــوز دەڵێــت:

ئەوەیــش بەرەنگارییەکــى چاوەڕوانکــراوە

حکومــەىت سۆشــیالیزمى نەتەوەیــى

هەرچەنــدە دواییــش بکەوێــت.

ئەڵامنیــا گەورەتریــن بــەىش «کارى نــزم»ى

3-لــە کۆتایــی شــیکارییەکەدا گەیشــن بــە

لــە مێــژوودا دەرهــەق بــە کۆمەڵــە

مەعریفەیەکــى تەفســیرى کــە بتوانێــت

یەهودییــەکان ئەنجــام داوە .دوو پرســیارى

پێشــبینیى ئــەم کەڵکەڵــە و خواســتانە

گرنــگ لێــرەدا ئەمەیــە:

بــکات ،ڕێگــە بەوانــە بــدات کــە لــەم

1-ئــەو کەســانە کێــن کــە قبوڵــى

جیهانەمانــدا هەیانــە ،جیهانێــک کــە

جێبەجێکــردىن ئــەم جــۆرە کارەیــان کــرد؟

ڕێکخســتنى عەقــاىن بەڕێــوەى دەبــات،

2-ئــەو ناڕوونیانــە چیــن کــە واى لــە

پاراستنیشــیان بــە بــێ گۆرینیــان بــە

خەڵکانێکــى «چاکــەکار» کــرد واز لــەم

شــێوازى کردەیــى ڕەفتــارى یــان بــە

کەســایەتیانە بهێنــن و ئــەوە بکــەن کــە

بــێ ئــەوەى کاریگەرییــە زیانبەخشــە

کردیــان؟ تەنیــا پێویســتامن بەوەیــە

«پۆزەتیڤیستییەکان»ـــیان وەدیــى بهێنــن.

لەبــارەى

وا گریامنــە دەکرێــت وەدیهێنــاىن ئــەم

پێشــهاتەکانەوە هەبێــت هەتــا دەگات بــە

ئەرکــەى کۆتایــى لــە ڕێگــەى پراکتیزەکردىن

دەســەاڵت و باشــرین شــێوازى خۆپاراســن

ئــەو منوونەیــەوە بەدیــى بهێرنێــت کــە

لەمــە (.)6

واى لــە جیهانەکەمــان کــردووە بەنــد

لێــرەدا هیــوز ڕەهەنــدەکاىن کێشــەکە

بێــت لەســەر سیســتەمێکى عەقاڵنیــى،

بــە گوێــرەى بڕوابــووىن خــۆى بــە بنەمــا

سیســتەمێک کــە بتوانێــت دەســتەمۆى

چەســپاوەکاىن مومارەســەى سۆســیۆلۆژى،

بــکات و کۆنرتۆڵــى بــکات ،وەک بڵێــى

زانیارییەکــى

باشــرمان

لــە ســێ خاڵــدا دیــاری دەکات:
1-هەوڵــدان

بــۆ

ئــەوەى

پێویســتیامنە

بەرهەمى کۆتاییش
بریتییە لە
دۆخى تێربوون
و ڕەزامەندى بە
بنچینە تیۆرییەکان،
وەک ئەوەى بە
کردەیى هیچ شتێک
ڕووینەداوە کە
بخوازێت گوتارێکى
ڕەخنەیى نوێ لە
کۆمەڵگەى مۆدێرن
دابهێنرێت

دابینکــردىن

کەشــفکردىن

تەکنۆلۆژیایەکــى باشــرى مۆدێلێکــى

ئاوێتەیەکــى تاقانــە لــە فاکتــەرە

کۆنــە کــە هەرگیــز متامنەمــان پێــى الواز

دەرووىن و کۆمەاڵیەتییــەکان ،لەوانــەى

نەبــووە ،ئەویــش هیــچ نییــە جگــە لــە

پەیوەندییەکــى بەرجەســتەیان بــەو مەیلــە

مۆدێــى ئەنــدازەى کۆمەاڵیــەىت!

ڕەفتارییــە ســەیر و نامۆیانــەوە هەیــە

هیلیــن فایــن پەیــڕەوى لــە ڕێنامییــەکاىن
()7
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هیــوز دەکات و لــە یەکێــک لــە باشــرین
بەشــدارییە سۆســیۆلۆژییە تایبەتییــەکاىن
توێژینــەوە لــە هۆڵۆکۆســتدا بــۆى
وەفاداربــووە ،ئامانجــى توێژینەوەکەیــى
وەهــا دیاریکــردووە کــە پێکهاتــووە
لــە رشۆڤەکــردىن ژمارەیــەک گــۆڕاوى
ســایکۆلۆژى و ئایدیۆلــۆژى و بونیــادی،
لەوانــەى پەیوەندییەکــى پتەویــان بــە
ژمــارەى قوربانییــەکان و ڕزگاربــوواىن
یەهودیــى نێــو ئــەو هەرێمــە نەتەوەییــە
جیــاوازە ئەوروپییانــەوە هەیــە کــە نازیــزم
بەســەریاندا بااڵدەســت بــوو .توێژینــەوەى
فایــن بــە هەمــوو پێــوەرە دروســتە بــاوەکان
توێژینەوەیەکــى نایابــە ،زۆر بــە وردى
و بــە پاکــژى خشــتە و پێڕســتى تایبــەىت
خەســڵەىت کۆمەڵگــە نەتەوەییــەکان و
ڕادەى دژایەتیــى یەهودییــەکاىن تێــدا
ئامــادە کــردووە ،ئەوەیــى دەرخســتووە
کــە تــا چ ڕادەیــەک بەهودییــەکان
چوونەتــە نێــو کولتــوورى واڵىت خانەخوێــوە
و تــا چ ڕادەیــەک ئاوێتــەى کۆمەڵگەکــە
بــوون و هاوبەندیــى نێــوان کۆمەڵــە
جیــاوازەکان تــا چ ئاســتێک بــووە .هیلــن

n
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فایــن دەیەوێــت ڕووپێویــى پەیوەندییــە
هۆکاربەندییــە ئاڵوگــۆڕەکان بــکات و
بــە وردى بایەخەکەیــان دیاریــى بــکات،
بــەاڵم ئــەوە ڕوونبوویــەوە کــە هەنــدێ لــە
پەیوەندییــە مەجازییــەکان بوونیــان نییــە،
یــان الیەنیکــەم لــە الیــەىن ڕووپێوییــەوە
دروســت نیــن ،ئەگەرچى ئامــارەکان هەندێ
پەیوەندیــى نەرێنــى دەســەملێنن ،وەکــو
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پەیوەندیــى نێــوان نەبــووىن هاوبەنــدى

ژیــاىن کۆمەاڵیــەىت نیــن یــان دووبــارەى

گریامنــە میتۆدییەکانییــەوە نــەک بــە

و ئیمکانییــەىت داماڵینــى تاکــەکان لــە

دەکەنــەوە .لەســەروو ئەمەیشــەوە،

«فاکتــەر دیارەکان»ـــەوە ،ناوەڕۆکــى

کۆتوبەنــدە ئەخالقییــەکان .لێــرەدا بەهــرە

گوتــارى سۆســیۆلۆژى ،گریامنــەى ئــەوە

ئــەم نامەیــە ئەوەیــە کــە هۆڵۆکۆســت

سۆســیۆلۆژییە بــێ غەلوغەشــەکان

دەکات کــە هــەر غەریزەیەکــى ئاکاریــى

شکســتى مۆدێرنــەى ڕۆژئاوایــى بــوو نــەک

دەبینیــن ،ئــەو لێهاتووییــەى خامنــى

لەوانــەى کــە لە ڕەفتــارى مرۆییدا کەشــفى

بەرەنجامــى ئــەم مۆدێرنەیــە«.

لێکۆڵــەر دەبینیــن کــە لــە خســتنەگەڕی

دەکەیــن ،بەرهەمێکــى کۆمەاڵیەتییــە

لــە توێژینەوەیەکــى نایابــدا دەربــارەى

ئەمانــەدا هەیانــە ،تاوەکــو بــە ســەهو

و هــەر کــە کۆمەڵگــە لەکاربکەوێــت

هۆڵۆکۆســت ،نخامــا تیــک هەوڵیــداوە

و بــە بــێ مەبەســت ڕادەى الوازیــى

ئەویــش دەتوێتــەوە و هەڵدەوەشــێتەوە!

رسوشــتى دیــوە ڕۆشــنەکەى کۆمەڵگــە

کۆمەڵنــاىس تەقلیدیــى دەربخــات .ناتوانین

»کاتێــک کۆمەڵگــە پێویســتى بە ڕاگــرەکاىن

بکێشــێت ،واتــە ئــەو کەســانەى کــە

شــتێکى گەورەتــر لــەوە بەدەســتبهێنین

نەزمــى کۆمەاڵیەتییــە و ،پشــێوى و

ڕێگایــان نــەداوە ئــەم «کارە نزمــە»

کــە هیلیــن فایــن کردوویــەىت هەتــا

نامۆبــوون بەســەریدا زاڵ دەبــن ،ئــەوا ئیــر

ئەنجــام بدرێــت ،بەڵکــو لــە جیهــاىن

بــە هەنــدێ لــە گریامنــە جەوهەرییــە

خەڵکــى لــە ڕەفتاریانــدا دەربەســتى ئــەو

ســتەمگەرانەى خۆپەرســتیدا ،قوربانییــان

ناوەکییــەکاىن گوتــارى سۆســیۆلۆژیدا

زیانانــە نایــەن کــە دەشــێت بەوانیــرى

بــە ژیــاىن خۆیانــداوە لەپێنــاو ڕزگارکــردىن

نەچینــەوە ،دەنــا هــەر هۆڵۆکۆســت

بگەیەنــن (.«)8

قوربانییەکانــدا .زۆر بــە کــورىت،

بــە بەرەنجامێکــى تاقانــە و حەمتیــى

لەمــەوە ئــەوە هەڵدەهێنجێنیــن کــە

نخامــا تیــک بایەخــى بەوانــە داوە

زنجیرەیەکــى پێکەوەبەســراوى ئــەو

نەزمــى کۆمەاڵیەتیــى چــاالک ،ڕەنگــە

کــە خۆڕســکى ئەخالقیــى خۆیــان لــە

فاکتــەرە ســایکۆلۆژى و کۆمەاڵیەتییانــە

ڕێگــە بــەم بێدەربەســتییە بگرێــت،

ڕەوشــێکى نا-ئەخالقیــدا پاراســتووە ،ئــەم

دادەنێــن کــە بەشــیوەیەکى کاتیــى

ســەپاندىن کۆتوبەندیــى ئەخالقییــش

خامنــە لێکۆڵــەرە هەوڵێکــى زۆرى لــەم

قەڵەمبــازى شارســتانێتیى پەکخســتووە

بەســەر خۆپەرســتى هەڵکشــاو و

ڵیکۆڵینــەوەدا بەگەڕخســتووە ،پەیڕەویــى

کــە عادەتــەن حوکمــى ڕەفتــارى

دڕندەیــى خۆڕســکى ئاژەڵــە شــاراوەکەى

لــە ڕێنامیــى و (بنەمــا) سۆســیۆلۆژییە

مرۆیــى دەکات .،ئــەم ڕوانگەیــە ،ئەگــەر

نــاو مرۆڤــدا ،پاڵهێــزى هەریەکــە لــە

پتــەوەکان کــردووە تاوەکــو ئــەو فاکتــەرە

نەبێــت

مەنزومــەى کۆمەاڵیــەىت و شارســتانێتى

کۆمەاڵیەتییانــە کەشــف بــکات کــە

ئــەوا بەشــێوەیەکى شــاراوە بێتاوانیــى

مۆدێرنــەى ڕۆژئاواییــە ،شارســتانیەتێک کــە

ڕۆڵێکــى یەکالکەرەوەیــان لــە دەرکەوتنــى

یەکێــک لــە تۆمەتبــاراىن ســەرەکیى

بــەوە نــارساوە خولیــا ڕێکخســتنکارییەکاىن

ئــەوەدا بینیــووە کــە کۆمەڵگــە ،بــە

تــاواىن هۆڵۆکۆســت ڕادەگەیەنێــت،

بــەرەو ئاســۆیەکى نادیــار پاڵدەنێــت.

گوێــرەى هەمــوو پێــوەرە عەقالنییــە

دامــەزراوەى

لــەم ڕوانگەیــەوە ،کۆمەڵناســیى تەقلیــدى

بااڵدەســتەکان ،وەک ڕەفتارێکــى شــاز

کۆمەاڵیــەىت و هەوڵــى ئــەم دامەزراوەیــە

کــە لــە ئاشــتە میتۆدییەکــەى خۆیــدا وا

و نابــاو بینیویانــە .ســەرجەم ئــەو

بــۆ «هیومانیزەکــردن» ()humanizing

نــاوى ناینــاوە مەنزومــەى لێکۆڵینــەوە،

گریامنانەیــى تاقیــى کردۆتــەوە کــە

یــان «عەقاڵنــدن» ()rationalizingـــى

تاوتوێــى فاکتــەکاىن هۆڵۆکۆســت دەکات

هــەر یەکێــک لــە کۆمەڵناســە مەزنــەکان

ئــەو پاڵنــەرە نامرۆڤانانــەى کــە حوکمــى

تەنیــا دەتوانێــت پەیامێکــان ئاراســتە

دەتوانــن لــە پــرۆژەى لێکۆڵینــەوەى

ڕەفتــارى کەســانێک دەکــەن وا ئاشــناى

بــکات کــە زیاتــر پابەســت دەبێــت بــە

خۆیانــدا بــەکارى بهێنــن ،ڕووپێویــى

بەشــێوەیەکى

مەبەســتم

ئاشــکرایش

لەمەیــش
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پەیوەندییــە ئاڵوگــۆڕەکاىن نێــوان هابیتــوىس

تیــک لــە هەمــوو کۆمەڵناســەکاىن هاوڕێــى

فاکتــەرە ئەخالقییــەکان .هــەر کــە

تاکەکەســانیىش کــردووە بــۆ یارمەتیــداىن

نزیکــرە لــە دەرکــردن بــە پرســیارى

ئــەم ئومێــدە تێکدەشــکێت ،ئیــدى بــە

قوربانییــەکان لەالیــەک ،فاکتــەرە جیــاوازە

ســەرەکیى ئــەم دۆزە؛ پرســیارەکە ئــەوە

ئاســاىن ســەردەکەوێت تاوەکــو دەرەتانــە

پەیوەســتەکان بــە ئینتیــاى چینایــەىت

نییــە »ئێمــەى کۆمەڵنــاىس دەتوانیــن چــى

«ڕوونــاک و بەرینە»کــەى دەرچــوون

و تائیفــى و ســیاىس و ئاســتى خوێنــدن

لەســەر هۆڵۆکۆســت بڵێیــن؟« بەڵکــو

لــەم ڕێگــە تیۆرییــە بەبونبەستگەیشــتووە

لەالیەکــى دیکــەوە ،ئــەم خامنــە دواجــار

ئەوەیــە »هۆڵۆکۆســت دەتوانێــت چــى

تاقــى بکەینــەوە ،بۆیــە ڕایدەگەیەنیــن

ئەوەیــى دەرخســتووە کــە هیــچ

لەبــارەى ئێمــەى کۆمەڵنــاس و لەبــارەى

هۆڵۆکۆســت «مۆێــى بااڵدەست»ـــى

پەیوەندییــەک لەنێــوان ئەمانــەدا نییــە! بــۆ

شــێوازى تاوتوێکــردن و چارەســەرەکامنانە،

شارســتانێتى

ڕۆژئاولویــى

تەحەداکــردىن خــۆى و ئــەو خوێنەرانــەى

بڵێــت؟«.

بــووە ،بەرەنجامێکــى «رسوشــتى» و

کــە ئەزموونێکــى سۆســیۆلۆژییان هەیــە،

وا پێدەچیــت زەرورەىت خســتنەڕووى ئــەم

«چاوەڕوانکــراو» بــوو ،ڕەنگــە مۆدێــى

نخامــا تیــک دەگاتــە یــەک دەرەنجامــى

پرســیارە لــە ڵیکۆڵینــەوە و تاوتوێکــردىن

«بەربــاو»ى ئــەم شارســتانێتیە و

پاســاودراوى ڕازیکــەر ،ئەوەیــش ئەوەیــە

هۆڵۆکۆســتدا گەورەتریــن زەرورەتــە و لــە

مێژووگەراییەکــەى بێــت .بــەم لێکدانەوەیە

کــە »ئــەو کەســە باشــانەى یارمەتیــى

هەموویــان گرنگــرە ،لــە هەموویشــیان

هۆڵۆکۆســت دەبێتــە حەقیقــەىت مۆدێرنــە،

قوربانییەکانیانــدا ،بــە رسوشــتى خۆیــان

زیاتــر فەرامــۆش کـراوە .بــەاڵم دەبێــت بــە

نــەک تەنیــا یەکێــک لــە ئیمکانــەکاىن،

ڕەفتاریــان کــردووە ،بــە فیــرەت و

بــاىش لــە ئاکامــەکاىن خســتنەڕووى ئــەم

دەبێتــە حەقیقــەىت شــاراوەى پشــتەوەى

خاســیەىت زگامکــى خۆیــان ،توانییــان بــە

پرســیارە بکۆڵینــەوە ،زۆر ئاســانە هێــرىش

دیباجــە

کــە

خۆڕســک بەرەنــگارى کارە ترســناکەکاىن

زێدەڕوانــە بکەینــە ســەر حاڵــەىت ڕووىن

ســوودمەنداىن ئــەو «درۆ گەورەیە»ى وا بە

ســەردەمى خۆیــان ببننــەوە( ،«)10ئــەوان

مایەپووچیــى ڕوانگــەى بــاوى سۆســۆلۆژى.

مۆدێرنــە نــارساوە ،دەیســەپێنن .ســەبارەت

ئامادەییەکــى زگامکــى رسوشــتییان

ڕەنگــە لــە تاوتوێکــردن و چارەســەرکردىن

بــەو تەفســیرەیش کــە دەوترێــت گوایــە

هەبــوو بــۆ ڕزگارکــردىن ئازارکێشــەکان،

چوارچێــوەى

زیــاد لــە ڕادە بایەخــى بــە گرنگیــى تیــۆر

«لەکارکەوتنــى

و مێژوویــى هۆڵۆکۆســت داوە ،ئــەوە

ڕووى

کۆمەاڵیەىت»ـــدا ئومێدمــان تێکبشــکێت،

ڕوون دەکەینــەوە کــە ئەمــە خزمــەىت

ڕاســتەقینەى ئــەو درۆیــان دەرخســت کــە

واتــە چارەســەرکردىن لــە چوارچێــوەى

هیــچ شــتێک نــاکات تەنیــا کەمکردنــەوە

بانگەشــەى ئــەوەى دەکــرد ئــەم کەرتانــە

کاتیگۆرییــەکاىن وەکــو ئــەوەى :مۆدێرنــە

نەبێــت لــە بایەخــى هۆڵۆکۆســت؛ چونکــە

‹›دیاریکــەرى کۆمەاڵیەىت»ـــى ڕەفتــارى

نەیتــواىن

ناعەقاڵنییــەکاىن

ئەمــە دەگات بــە شــوێنێک کــە ئیــدى

ئەخالقیــن .لــە ڕاســتیدا دەرکــەوت ئــەم

ڕۆژئــاوا ســەرکەوت بــکات ،هەوڵــە

ناتوانێــت ترســناکییەکاىن کۆمەڵکــوژى و

دیاریکەرانــە شکســتیان هێنــا لــەوەى بــەر

شارســتانییەکان بــۆ دامرکاندنــەوەى

فۆڕمــەکاىن ئــازار و مەینەتییــەکاىن دیکــە،

بــەو ئــارەزووە توونــدە بگــرن کــە الى ئــەم

پاڵنــەرە هەڵچــووىن و دوژمنکارییــەکان

کــە بــێ هیــچ گومانێــک هەمــوو ڕۆژێــک

کەســە باشــانە هەبــوو ،نەیانتــواىن نەهێڵــن

شکســتیان هێنــا ،شکســتى ئاوێتەبــوون

کۆمەڵگــەى مۆدێــرن بەشــێوەیەکى زەق

دەســتى هــاوکارى و یارمــەىت بــۆ قوربانییــە

بــەە کۆمەڵگــە ،بێتوانــاى خــودى کۆمەڵگــە

دروســتى دەکات ،لێکــر جــودا بکاتــەوە.

دامــاوەکان درێــژ بکــەن .بەمەیــش نخامــا

لــە خوڵقانــدىن ڕێژەیەکــى پێویســتى

ســەر بــە هەمــوو کەرتــەکاىن «بنیــاىت
کۆمەاڵیەىت»ـــیش
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فاکتــەرە

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )65 - 64ساڵی چواردەیەم

مۆدێــرىن

ئایدیۆلۆژییــەکان

پەراوێزەکان:

Brace and World, 1977 ; Arthur

مێــژووى هۆڵۆکۆســتدا ،ســاڵى 1931

( )1بنــەڕەىت وشــەى  ،Muselmanواتــە

Koestler, Janus-a Summing Up

لــە خێزانێکــى پۆڵەندیــى یەهــودى

موســوڵامن بــە ئەڵــاىن ،کۆکەیــى

.)(Londaon : Hutchinson, 1978

لەدایکبــووە ،تــووىش شــۆک بــوو کاتێــک
کتێبەکــەى « ڕۆڵــى خێــزاىن بیلســکى لــە

دەبێتــە  ،Muselm-nnerیەکێکــە لــەو
زاراوە باوانــەى کــە لــە کەمپــە نازییــەکاىن

(Henry L. Feingiold, “How Unique )4

ڕزگارکــردىن یەهودییەکانــدا» کــرا بــە

دەستبەســەرکردندا بەکارهاتــووە ،بــۆ

is the Holocaust?”, in Genocide:

فیلمــى ســینەماویى؛ چونکــە فیلمەکــە

ئامــاژەدان بــەو قوربانییانــەى کــە لــە

Critical Issues of The Holocaust,

لــە ڕاســتییەکان الیــداوە و الیەنگــراىن

لێــوارى مردندابــوون بەهــۆى ئــەوەى

ed. Alex Grobman & Daniel Landes

خێــزاىن بیلســکى وەهــا وێنەگرتــووە

برســێتى و تینووێتــى و ئــازار تەنگــى

(Los Angeles: The Simon Wiesenthal

کــە شــەڕیان بەرامبــەر دەبابــەکاىن

پێهەڵچنیبــوون ،بەکارهێنــاىن ئــەم وشــەیە،

Cemter, 1983), p. 368

ســوپاى نازیــزم کــردووە( .و .عــەرەىب)

نیشــانەى پرســیار زۆرى خســتە ســەر
تێڕوانینــى ڕۆژئــاوا بــۆ بەهودییــەکان وەک

(George M. Kren & Leon )5

(Nechama Tec, When Light )10

ئــەوەى دوژمنــى خــودى موسوڵامنیشــن.

Rappoport, The Holocaust and the

Pierced the Darkness Press, 1986,

(و .عــەرەىب)

Criseis of Human Behaviour (New

.p. 193

.York: Holmes & Meier, 1980), p. 2
( )2دژایــەىت یەهودییــەکان ،لــەم
وەرگێڕانــەدا بــە بەرامبــەر «دژایــەىت

(Everett C. Hughes, “Good people )6

ســامى» یــان «ئەنتــى ســامیزم» anti-

and Dirty Work”, Social Problems,

 semitismدانــراوە ،باومــان لــە بــەىش

.10-Summer 1962, pp. 3

دووەمــى کتێبەکەیــدا ئــەم زاراوەیــە
هەڵدەوەشــێنێتەوە و پێیوایــە ئــەم

(Cf. Helen Fein, Accounting for )7

زاراوەیــە هیــچ مانایەکــى نییــە جگــە لــەو

Genocide: National Response and

بــاوەڕەى کــە یەهــود کۆمەڵەیەکــى نامــۆى

Jewish Victimitation during the

دژایەتیکـراوى نەخــوازراوە ،هەروەهــا ئــەم

Holocaust (New York: Free Press,

زراراوەیــە ئامــاژە بــەو مومارەســانە دەدات

.)1979
سەرچاوە:

کــە لــەم بــاوەڕەوە دەکەونــەوە ،یــان

باومــان:

الحداثــة

و

ئــەوەى لــە ئــاوەزدا جێگیــر دەکرێــن( .و.

(Fein, Accounting for Genocide, )8

زيجمونــت

عــەرەىب)

.p.34

الهولوكوســت ،ترجمــة :حجــاج ابــو جــر –

(Cf. Konrad Lorenz, On )3

( )9نخامــا تیــک  Nechama Tecخامنــە

Aggression (New York : Harcourt,

لێکۆڵەرێکــى بەناوبانگــى پســپۆڕە لــە

دينــا رمضــان ،مــدارات لألبحــاث والنــر،
الطبعــة األوىل ،القاهــرة ،2014 ،ص.57-51

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )65 - 64ساڵی چواردەیەم

253

