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ژاک دریدا

ژاک دریدا )1930 – 2004( فەیلەسوفی جەزائیری بە رەگەز فەڕەنسی 

و داهێنەری بنەماشکێنی. تیۆرەکانی کاریگەری زۆریان لە سەر فەلسەفەی 

پۆست مۆدێرن و رەخنەی ئەدەبی دانا.

ئەو کە لە بواری دەرکەوتەناسی Phenomenology لە پێکهاتەگەرایی 

Structuralism و  بنەما شکێنی Deconstruct نزیک بۆوە و بە تێڕوانینەکانی 

سەرنجی  دەق،  گرنگی  تایبەتی  بە  و  واتا  و  زانست  و  زمان  بارەی  لە 

پەیوەندی ناسانی بەالی خۆیدا راکێشا. خوێندکاری شۆڕشی پێکهاتەگەرایی 

و ئەندێشەکانی دوای پێکهاتەگەرایی میشێل فۆکۆ بوو، بەو رەنگانەی کە لە 

ئەندێشە و الیەنەکانی نیشانەناسی Typology گەیشت، سەرنجی کۆمەڵەی 

ئەمەریکای  زانکۆکانی  مۆدێرنی  پۆست  کۆمەڵگەی  و  ئەدەبی  رەخنەگرانی 

ئەدەبیاتی  و  فەلسەفە  نێوان  دووری  بەرهەمەکانیدا  لە  دری��دا  راکێشا. 

کەمکردەوە و وەک رەخنەگرێکی ئەدەبی بەهێز ناسرا.

بە ناوبانگترین ئەو چەمکەی کە دریدا باسی کردووە، بریتیە لە بنەما 

شکێنی Déconstruction بە ئینگلیزی Deconstruct. بە دڵنیاییەوە وشەی 

بنەما لەم چەمکەدا نابێت لەگەڵ چەمکی پێکهاتە Structure لە پێکهاتەگەرایی 

و دوای پێکهاتە گەرایی بە یەکسان دابنرێت. وشەی Déconstruction بۆ 

کە  بەکاردێت،  فەڕەنسیەکە  نوسینە  هەمان  و  وەرنەگێڕدراوە  زمانەکانیتر 
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دریدا ئەو وشەیەی لە نوێ بنیات ناوەتەوە )وێران کردن و لە هەمان کاتیشدا 

سەرلەنوێ بونیاتنانەوە(ی بەکارهێناوە.

• ژیاننامەی ژاک دریدا
دریدا لە رێکەوتی 1930/7/15 لە شاری )ئالگرین Algryn( یەکێک لە 

شارەکانی فەڕەنسا و لە خێزانێکی یەهودی لە دایک بووە و هەر لەوێش 

گەورە بووە. خێزانەکەی بە رەگەز جەزائیری بوون. خوێندنی بااڵی لە ) 

دوای  و  تەواوکردووە   )École Normal Superiorسوپریۆر نۆرمال  ئیکۆل 

 ،Sorbonne وەرگرتنی بڕوانامەی دکتۆرا لە هەمان زانکۆ، زانکۆی سوربۆن

وانەی فەلسەفەی وتەوە.

ب��ارەی  لە  ب��وو،  دک��ت��ۆراک��ەی  نامەی  کە  کتێبی،  یەکەم  دری��دا 

سەرنجی  بەر  کەوتە  بەخێرایی  بەرهەمەی  ئەم  نوسی،  دەرکەوتەناسیەوە 

ئەدەبی  شێوازی  بە  فەلسەفەی  چونکە  فەلسەفییەکان.   – ئەدەبی  کۆمەڵە 

دەنوسی.

 Speech( ناوەکانی  بە  کتێب  سێ  باڵوکردنەوەی  دوای   ١٩٦٧ ساڵی 

 )and Phenomena، Writing and Difference، Of Grammatology

Post- گەرایی  پێکهاتە  دوای  لێکۆڵینەوەکانی،  گرنگترین  لە  یەکێک  دریدا 

بابەتی  لە  هۆسرێل  تیۆری  رەتکردنەوەی  بە  دەستپێکرد.   structuralism

دەرکەوتەناسی زمان، تیۆری زمانی دوای پێکهاتەگەرایی خۆی دامەزراند.

 Harvard University ساڵی 1972 لەسەر بانگهێشتی زانکۆی هارڤارد

وەک مامۆستای میوان لەم زانکۆیە وانەی وتەوە.

ئەمەریکا  لە  دریدا  بیروڕاکانی  و  بەرهەم  و  ئەندێشە  وردە  وردە 

پێشوازی بەرچاویان لێکرا و الیەنگری زۆری هەبوو، هەروەها بۆ یەکێک لە 

بەناوبانگترین کەسایەتییە فەلسەفییە هاوچەرخەکان گۆڕا.
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بە گشتی دریدا زیاتر لەوەی لە فەڕەنسا جێگەی گرنگی پێدان بێت، 

لە واڵتانیتر زیاتر پێشوازی لە بیروڕا و تیۆرەکانی دەکرێت. بەاڵم بە هەمان 

ئەو رێژەیەی کە دریدا الیەنگری هەیە، بە هەمان رێژە یان زیاتر نەیاری 

زانکۆکانی  و  ئەنگلۆسەکسۆن  تایبەتی  بە  فەڕەنسا  دەرەوەی  و  ناوخۆ  لە 

کامبریج، هەیە.

بە رەخنە لە فەلسەفە، سنورەکانی نێوان فەلسەفە و ئەدەبیاتی خستە 

گومانەوە و فەلسەفەی خستە ناو بوارەکانی وەک هونەر و ئەندازیاری و 

یاسا و سیاسەت و .... بە شێوەیەک، کە پێی بابەتەکانی وەک نەژاد پەرستی 

و ناسنامەی نەتەوەیی و چاالکیە فێمێنیستیەکان و ئاپارتاید و .... بۆ ناو 

فەلسەفە و رێگەی فەلسەفەی بۆ ناو ئەو بوارانەش کردەوە.

فەیلەسوف  بە  خۆی  خوێندبوو،  فەلسەفەی  دریدا  ئەوەی  لەگەڵ 

بەڵکو  نەنوسیوە،  فەلسەفی  بەرهەمێکی  کاتێک  هیچ  بەاڵم  دەزانێت، 

بەرهەمەکانی زیاتر لە بوارەکانی ئەدەبیدا بە دیدێکی فەلسەفی بوون.

لە تەمەنی 74 ساڵیدا و لە رێکەوتی 2004/10/8 لە نەخۆشخانەیەک 

دوایی  کۆچی  پەنکریاسەوە  شێرپەنجەی  نەخۆشی  هۆی  بە  پاریس  لە 

کردووە. دریدا هاوسەرگیری لەگەڵ پزیشکێکی دەروونی بە ناوی )سیلڤیانا 

ئاگاسینسکی( کردووە و کوڕێک، بەرهەمی ئەو هاوسەرگیریەیان بووە.

• ئەندێشەی ژاک دریدا
دریدا زیاتر لەوەی لە فەڕەنسا جێ سەرنج بێت، لە واڵتانیتر زیاتر 

جێگەی سەرنجە. بەاڵم لە هەمان کاتیشدا نەیاری زۆری هەبوو. 

ناوی دریدا زیاتر لە هەر شتێک بیرهێنەرەوەی )پۆست مۆدێرنیتە( و 

)دوای پێکهاتەگەرایی Post-structuralism(ە. لە راستیدا دوای پێکهاتەگەرایی 

بە  دریدا  کتێبی  سێ  باڵوکردنەوەی  بە   1967 ساڵی   Post-structuralism
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 Speech and Phenomena، Writing and Difference، Of( ناوەکانی 

 .... و  گاتاری  فلیکس  و  دۆلۆز  جیل  دواتر  و  بنیاتنرا   )Grammatology

لەم رێگەیەدا هاوڕێیەتیان کرد. دریدا بە رەتکردنەوەی تیۆری هۆسرێل لە 

بارەی دیاردەناسی زمان، تیۆری زمانەوانی دوای پێکهاتەگەرایی خستەڕوو. 

ناوەند،  ئاماژە،  وەک  پێکهاتەگەرایی  وەک  چەمکەکانی  لە  رەخنەگرتن  بە 

ئامادە بوون، وتار و پێکهاتە و ... چەمکەکانی دوای پێکهاتەگەرایی خۆی، 

نوسین، المەرکەزی و  نەبوون، جیاوازی،  ئامادە  کایەی زمانەوانی،  لەوانە 

... پێشکەشکرد.

ئەندێشەی دریدا –دا،  لە  کلیلیەکان  ناوەندی و  یەکێک لە چەمکە 

لە بواری دوای پێکهاتەگەرایی Post-structuralism، زاراوەی )بنەما شکێنی 

»لە  کردووە:  پێناسە  بەمشێوەیە  خۆی  شکێنی  بنەما  Deconstruction(ە. 

و  کردەوە  فەلسەفە  لە  ئەدەبیاتم  تۆڵەی  بنەماکان  شکاندنی  بە  راستیدا 

تیۆرە  مۆدێلی  دوا  شکێنی  بنەما  ئامانج.  کردە  کالسیکم  فەلسەفەی  دڵی 

ئەدەبی-فەلسەفی و جۆرێک هایدگەر گەرایی مەترسیدارە، بۆیە پێویستە بە 

وریاییەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت...«

بیروڕاکانی ئەویان بە تێکدەر  لەبەر ئەم وتانەی بوو، رەخنەگرانی 

و پووچ دەزانی و پێیانوابوو، بنەما شکێنی دروستکردنی جۆرێک ئاڵۆزییە، 

فەیلەسوفەکان  رەشبینی  هۆی  بۆتە  دریدا  کە  وابوو  باوەڕیان  هەروەها 

لێی  ئامێزیەوە  گاڵتە  بە  و  فەڕەنسا  مۆدێرنی  پۆست  فەلسەفەی  بەرامبەر 

بڕوانن. هۆکاری ئەم حوکمدانەش لەالیەن رەخنەگرانەوە ئەوەیە کە بیروڕا و 

بەرهەمەکانی دریدا لە چوارچێوەی پێوەرە پەسەند کراوەکاندا نییە و زۆربەی 

و  زانستین  تیۆرێکی  بنەمای هەر  کە  نییە،  راستیان  و  روونی  نوسینەکانی 

بەشێوەیەک تەکنیکی و مەحاڵن و تێگەیشتنیان لەالیەن خوێنەری ئاساییەوە 

ئەستەمە و بەشێوەیەک قورس و پڕن لە کایەی زمانەوانی و چەمکی ئاڵۆز، 
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ژمارەیەک لە کەسانی تایبەتمەندیش دان بە ئەوەدا دەنێن، کە پەی بە واتای 

تەواو و گشتگیری بابەتەکانی نابەن. چونکە زۆربەی دێڕ و وشەکانی دریدا 

ئەو شتە نین، کە دەردەکەون. زیاتر دوو الیەنە، دژ یەک، الدەر و پڕ لە 

وەرگرتن و کایەی زمانەوانی و وتنە، کە توانای هەر جۆرێک بە دەرەنجام 

گەیشتنی تیۆری لەناو دەبات و نەیارانیشی سود لەم خاڵە بۆ بەرژەوەندی 

خۆیان وەردەگرن و پێیانوایە نوسینەکانی پووچ و روکارن.

دەستەیەوە،  ئەم  بەپێچەوانەی   Jonathan Ray رای  جۆناسان 

بارەی  لە  ئەو  -یە.  دریدا  توندی  بەرگریکارانی  و  پشتیوانان  لە  یەکێک 

فەیلەسوفە  و  کالسیکی  رەخنەگرە  زیاتر  دریدا  »نەیارانی  دەڵێت:  دریداوە 

خۆیان  و  وەرگرن  نوێ  بیروڕای  ناتوانن  کە   Traditional سوننەتگەراکانن 

بەرامبەر بیرکردنەوەی نوێ و جیاواز ناگرن.« 

بەرهەمەکانی دریدا بەشێوەیەک لە شێوەکان رەخنە لە فەلسەفە و 

بنەماکانیەتی. ئەو راستەقینە و ناسین دەخاتە ژێر پرسیارەوە. لە راستیدا بە 

رەخنەگرتن لە فەلسەفە سنوری نێوان ئەدەبیات و فەلسەفە دەلەرزێنێت. 

فەلسەفە بە پێنوسێکی ئەدەبی دەنوسێت و بە دیدێکی فەلسەفی لە ئەدەب 

دەڕوانێت. رەخنەی دریدا لە فەلسەفە رەخنەیەکی ناسراو نییە، چونکە بە 

وشە و زاراوەی باو بەیان ناکرێت، وتەکانی بە ئاشکرا ناڵێت، بە روونی 

رێگاکەی پێشنیار ناکات، بە تەواوی هیچ تیۆرێک رەتناکاتەوە و بە درۆی 

ناخاتەوە، لەالیەکیتریشەوە هیچ تیۆرێکی روون و ئاشکرا ناخاتەڕوو. 

هەموو شتێک لەسەر بنەمای شک و گومان و دوفاقی و فرەالیەنییە. 

بەشێوەیەک کە ناتوانرێت لە نوسینەکانی ئەنجامێکی تەواو بەدەست بێت، 

لەهەمان  بەاڵم  وێرانکەرن،  و  دژوار  نوسینەکانی  کە  ئەوەی  لەگەڵ  بەاڵم 

نوسینەکانمدا  »لە  دەڵێت:  خۆی  خراونەڕوو.  ناسک  و  ورد  زۆر  کاتیشدا 

بە  نوسینەکانمن.  لە  تێگەیشتن  سەرەداوی  کە  خاڵێ سەرەکی هەن،  دوو 
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تیۆرێکی  دەتوانن  چارەسەری«ە،  »بێ  و  پەیوەندی«  »گرفتی  دۆزینەوەی 

گشتی لە نوسینەکانم دەربێنن.«

بە  بوو،  )نوسین(  تایبەتی  شێوەیەکی  بە  و  دریدا)زمان(  نیگەرانی 

)زمان( دەکەوتە وێزەی )زمان( بۆ سەلماندنی گرنگی )نوسین(. نوسینەکانی 

و  واتا  دەقەکان،  لەبارەی  باوەکان  وێناکردنە  کە  ئەوەی  هۆکاری  بوونە 

چەمکەکان بگۆڕێن. 

الیەنەوە  لەو  و  دەزانی  نوسین  بە  فەلسەفەی  سەرەتادا  لە  دریدا 

کە خۆی بە فەیلەسوف ناو دەبرد، نیگەرانی نوسین و تێگەیشتن لە دەق 

بوو. مەبەستی بە کۆد کردنی شتێک بوو، کە تاکەکان بیر بکەنەوە و لە 

وشەکان تێبگەن. کایە زمانەوانیەکان، دووفاقی واژەکان، وەرگرتن، شاراوەیی 

و فرە الیەنی لە بنەماکانی نوسینی دریدا -ن. بە بۆچوونی ئەو نوسین لەم 

روبەڕووبوونەوانەدا دروست دەبێت.

بە بۆچوونی دریدا سەرجەمی بوون وەک دەقێک هەژمار دەکرێت. 

لە خوێندنەوەی هەر دەقێکدا، ئەگەر کتێب بێت یان سروشت یان کۆمەڵگە 

شێوەیەک  بە  دەیخوڵقێنێتەوە.  دوبارە  خوێنەر  خوێنەر،  بوونی خودی  یان 

لێکدانەوە و شیکاری هەیە. هەر  بە ژمارەی خوێنەرانی  کە هەر دەقێک 

خوێندنەوەیەک، نوسینێکی بێکۆتایە و هەرگیز بە ئاگاییەوە نابێت. لەمڕوەوە 

ناتوانێت  )نوسەر( هەرگیز  بەرهەم،  نوسەری  وەرگریش هاوشێوەی خودی 

پەی بە نیەتی نوسەر ببات. 

تەنیا  دەقدا  لە  ئێمە  و  زاڵە  )ئامادەبوون(دا  بەسەر  )ئامادەنەبوون( 

لە  یان  دەق  پەراوێزی  لە  ئەوەی  هەڵدەگرین.  ئامادەنەبووەکان  شوێنپێی 

وەک  و  گرنگن  دەق  وشەکانی  وەک  شاراوەیە،  هێڵەکاندا  نێوان  بۆشایی 

هەر خوێندنەوەیەک لە راستیدا هەمان نوسینە، بەاڵم بەهۆی کۆمەڵێک لە 

لێکدانەوە و ئاماژەکانەوە، دەبنە هۆی فرە دەنگی بەرهەم. بەمشێوەیە هەر 
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چیەک لە جیهاندا بیەوێت خۆی دەربخات، بنەماشکێنی وەک حەاڵڵێک لەناو 

خۆیدا دەیتوێنێتەوە.

نییە  سەرچاوەیەکی  دەقێک  هیچ  راستیدا  لە  دریدا،  بۆچوونی  بە 

نە  )نوسەر(  نوسەرێک  هیچ  لەالیەکیترەوە  و  ناگات  نایاب  هۆکاری  بە  و 

مەبەستێکی ئاگایانەی هەیە و نە لە بنەڕەتدا توانای ئەنجامدانی بە ئاگایانەی 

مەبەستەکانی خۆی دەبێت. 

لەمڕوەوە نابێت و ناتوانرێت، نوسەر بە کۆتا سەرچاوە بۆ لێکدانەوەی 

و  دەق  لە  بێجگە  نییە،  شتێک  دەمێنێتەوە  ئەوەی  بکرێت.  هەژمار  دەق 

ئەم  ئەوە،  لە  بێجگە  لەسەر هەستی وەرگرەکانی هەیە.  کاریگەریەی  ئەو 

چوارچێوەی وتە و شێوازی نوسینە لە ناوەرۆکی دەق لەپێشترە.

• ئاشنابوون بە دریدا
خۆشناوێت(.  ی��ادەوەری  و  بیرهاتنەوە  خودی  وەك  شتێكم  )هیچ 

فەیلەسوف  یادكردنەوەی)پۆل دومان(ی  كاتی  لە   1984 دریدا( ساڵی  )ژاك 

كاتدا  هەمان  لە  نوسی.  دێڕەی  ئەم  مردبوو،  تازە  كە  نزیكی  هاوڕێی  و 

دریدا دانی بەوە دانا، كە )هیچ كاتێك تێنەگەیشتم پێویستە چۆن چیرۆكێك 

بگێڕمەوە.( بە بۆچوونی نوسەرەكەیان ئەم دوو دێڕە تەبان، چونكە لەبارەی 

خۆیەوە وتویەتی:)لەبەرئەوە گێڕانەوە فەرامۆش دەکات، بۆ ئەوەی یادەوەری 

خوێندنەوەی  كە  چیرۆكێكدا  لە  هزری  وێنەی  گونجاندنی  بە  بپارێزێت.( 

دەسڕێتەوە و لێكدانەوە دەسەپێنێت، هێشتا دەخوێندرێتەوە. تا ئێرە گرفتێك 

نە  وتراوەكە،  یادەوەرییە  ببینین  كاتێك  بەاڵم سەرمان سوڕدەمێنێت  نییە، 

وێنەی دۆستێكی لە خۆگرتووە و نە هیچ یادەوەریەكی خۆی تێدایە. جێگەی 

ئاماژەیە نیشانەیەك لە چیرۆكێك لەبارەی ئەویشەوە بەردەست نییە: ئەمەش 

بەشێوەیەكی  ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ  دەسەپێنێت.  شیكردنەوە  دۆخێكە 
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دەستكەوتی  شیكردنەوەی  لە  یادەوەریە،  بەناو  ئەم  سەرجەمی  ناسازگار، 

فکری هاوڕێكەیدا بەكار هێنراوە. بە وتەی دریدا لەگەڵ بەرهەمی )دومان( 

»بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ گفتوگۆ دەكات« واتە ئەوان لەڕێگەی )شیكاری 

هەستیارانە( و )كۆمەڵێك ئاکاری جێبەجێكاری( روخسارەكانی وەك هایدگەر، 

ئاستین و هولدرلین و نیتچە بە شێوەیەكی نادیار و ناڕاستەوخۆ شیدەكاتەوە.

بەمجۆرە هەموو شێوە تێروانینێكی روون و لەسەر بنەمای عەقڵی 

تەواو زیانی زۆر بە دریدا دەگەیەنێت و نەخوازراو دەبێت. خراپتر لەوە 

ئەم شێوازی تێڕوانینە لەگەڵ خواست و ئامانجی ئەو دژە. لەبەرئەوە خراپ 

نییە ئاگاداری خوێنەر بكەم كە هەوڵم بەرەو شیكردنەوەی روون و ئاشكرای 

ژیان و كاری دریدا بە گەورەیی خودی خۆی، خاوەنی دەرەنجامی پێچەوانە 

و بەشێوەیەكی حاشاهەڵنەگرانە الیەنگرانە دەبێت. 

لەالیەكیترەوە بێگومان گاڵتە و زۆر وتن لەم كتێبەدا رەوایە. دریدا 

ئەوەدا،  لەگەڵ  بووە.  گەپ  و  گاڵتە  و  نوكتە  بە  باوەڕی  قوڵی  بە  خۆی 

تایبەتی  قسەخۆشی  ئەمە  دەبینەوە:  گرفتێك  روبەڕووی  جارێكیتر  لێرەدا 

رۆشنبیرێكی فەڕەنسییە. ئەم قسەخۆشییە لە نەریتی مۆدێرنیزمی هونەر و 

بیری ئەوروپاوە دێت، كە بە )پوچ Absurd( ناودەبرێت. مرۆڤە سادەكانی 

بێگانە، خوویان بە ئەم قەڵەمڕەویە رۆشنبیرییە باشەوە گرتووە، کە كاتێك 

سادەییە  ئەم  پێدەكەنن.  دەبنەوە،  بێمانا  یان  پوچ  دۆخێكی  روب��ەڕووی 

قسەخۆشی  جدییە.  تێگەیشتنێكی  پووچی  تێگەیشتن.  خراپ  بۆ  نیشانەیە 

دریداش بەمشێوەیەیە. بابەتەكە بەهیچ شێوەیەك پێكەنیناوی نییە )تەنیا بۆ 

رۆشنبیرە فەڕەنسیەكان نەبێت(. بابەتەكە بە تەواوی جدییە. ئەم جۆرە گاڵتە 

و گەپە تەنیا بۆ پێكەنین نییە. لەوانەیە دریدا لە رەگەزە یەهودیەکەیەوە 

هیچ  دووانە  ئەم  قسەخۆشی  بەاڵم  بێت،  هاوبەش  ئالن(  )وودی  لەگەڵ 

)مەنهەتنی(یە  زانە  بەنەخۆش  ئەو خۆ  ئەوەی كە  نییە.  خاڵێكی هاوبەشی 
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مرۆڤ بوونی جۆراوجۆر و ناجێگیری ئێمە باشتر روون دەكاتەوە یان ئەم 

رۆشنبیرە بەرجەستە پاریسییە - بە واتایەكیتر كامیان جدیترە - بابەتێكیترە.  

• بەرهەمی دریدا
بنەمای )بنەماشکێنی( دریدا پێداگرییە لەسەر ئەو خاڵەی كە )شتێك 

لە دەرەوەی دەق بوونی نییە.( لەگەڵ ئەوەشدا پێدەچێت ئەو راستییەی كە 

ژاك دریدا ساڵی 1930 لە جەزائیر لەدایك بووە بەدەر لەوەی لە چ قاڵبێكدا 

بنوسرێت یان فۆڕمی دەقەكەی چی بێت، بەرامبەر هێرشی بنەماشکێنی بە 

پارێزراوی دەمێنێتەوە. بنەماڵەكەی لەو یەهودیە بۆرژواییانە بوون، كە بە 

بەشێك لە چینی پەنابەر لە فەڕەنسا دادەنران و لە ناویشیاندا بە نزیكەیی 

وەك بێگانە ژیانیان بەسەردەبرد. لە پایتەختی جەزائیر گەورە بوو. وەك 

ئەوەی نوسەر و فەیلەسوفی فەڕەنسی � جەزائیری) ئالبێر كامۆ( لە )بێگانە(

دا بە روونی باسی كردووە، لێرە ئەورووپاییەكان ژیانێكی مامناوەندی خۆش 

و پووچیان لە نێوان كار و كافێ و كەنار ئاودا هەبوو. دریدا لە شەقامی 

رێكەوتیش  بە  هەرچەندە  دواتر  كە  راستییەك  دەژیا،  ئاگوستین(  )سنت 

بووبێت، رۆڵێكی گرنگی لەو ژیاننامەیەیەدا گێڕا، کە ساڵی 1991 نوسیبووی. 

ژیاننامەکەی خۆی ناونا )Circumfession(، ناوێك ئاماژە بوو بۆ دوو بابەتی 

سەرەكی: خەتەنە و دانپێدانان. لەگەڵ ئەوەشدا لە كۆتایی كتێبەكەدا ئێمە 

لە  ناهێنین.  بەدەست  بابەتەوە  دوو  لەو  یەكێك  هیچ  لەبارەی  وردەكاری 

»ئەو  نوسیویەتی:  خۆی  بۆ  ئاماژەیەك  وەك  دریدا  كتێبەكەدا  جێگەیەكی 

خۆی خەتەنە دەكات«، )چەتاڵ لەدەستێك و چەقۆ بە دەستێكیترەوە(، بەاڵم 

دووبارە لە چەند الپەڕەی دواتردا نوسیویەتی: »خەتەنە وەك هەڕەشەیەك، 

کە ناچارم دەكات لێرەدا بنوسم، دەمێنێتەوە.« دانپێدانانیش بە هەمانشێوە 

نوسیویەتی:  خوێنەر  بۆ  دایكیەوە  لەبارەی  شوێنێكیتردا  لە  ئەو  نادیارە. 
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»هەمیشە درۆم لەگەڵ دەكرد، وەك لەگەڵ یەك بە یەكی ئێوە دەیكەم.« 

ئاگوستینی  دانپێدانانی  التینی،  زمانی  بە  درێژ  گێڕانەوەیەكی  ئەوە  دوای 

پیرۆز دێت. )Circumfession( دریدا پڕە لە گێڕانەوە التینیەكانی ئاگوستینی 

نزیكیەوە  هەستی  و  دەردەدڵ��ی  هۆی  بە  دریدا  كە  فەیلەسوفێك  پیرۆز، 

لەگەڵیدایە. لە راستیدا ئاگوستینی پیرۆز ساڵی 354 لە كۆمەڵگەی زۆرەملێی 

رۆمیەكان )نومیدیا( هاتۆتە دنیاوە، كە ئێستا خاكەكەی بەشێكە لە جەزائیر. 

هاوشێوەییەكانیتری دریدا لەگەڵ فەیلەسوف و دانپێنوسەری ئاینی سەرەتای 

مەسیحیەت کەم و ناتەواون. بێجگە لە دەردەدڵی دریدا لەگەڵ ئاگوستینی 

پیرۆز لەبارەیەوە خەیاڵیش دەكاتەوە، بەشێوەیەك فۆڕم بەو مەسیحیە پیرۆزە 

یەهودی  »هاوشێوەی  پیرۆزەکە  مەسیحیە  کە  ئەوەی  وەك  دەبەخشێت، 

هاوڕەگەزخوازی بچوكی خەڵكی جەزائیر یان نیویۆرك وێنا و ئاماژەش بە 

رایدەگەیەنێت:  جێگەیەكیتردا  لە  دەكات.  خۆی  مەحاڵی  هاوڕەگەزخوازی 

بۆتەوە،  روون  بەڕێژەیەك  بابەتەكە  كە  ئێستا  ناناسم.«  پیرۆز  »ئاگوستینی 

دەتوانین تیشك بخەینە سەر بابەتی دیارتر.

ساڵی 1940 كاتێك دریدا لە تەمەنی 10 ساڵیدا بوو، جەزائیر پەلكێشی 

سەربازی  بەرگی  یان  شەڕ  هەرگیز  جەزائیر  كرا.  دووەم  جیهانی  شەڕی 

ئەڵمانی نەبینی، بەاڵم شەڕی جیهانی سێبەری وێرانکاری خۆی بەسەر ژیانی 

ئەو پەنابەرە فەڕەنسیانەدا كێشا، كە كەوتبوونە ژێر دەسەاڵتی نازیەكانەوە. 

جارێكیتر كامۆ دۆخی ئەو كاتەی لە رۆمانی )تاعون(دا وێنا كردووە. فەڕەنسا 

داگیركرابوو، جەزائیری ژێردەستەش ئیتر لە ژێر دەسەاڵتی رژێمی مارشال 

یاسای  فەرمانی  نازیەكان  فەرمانی  بە   1942 ساڵی  دەبرا.  بەڕێوە  )پتن( 

نەژادی پەیڕەو كرا و یەهودی بوونی نهێنی ئەوروپاییەكانی جەزائیر ئاشكرا 

فەڕەنسی  »فەرهەنگی  وتبوو:  دریدای  بە  لە خوێندنگە  مامۆستایەك  بوو. 

بۆ یەهودیە بچوكەكان دروستنەكراوە.« هەڵكردنی ئااڵی فەڕەنسا لە بۆنەی 
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بااڵكان،  تایبەت بوو بۆ خوێندكارە  ئیمتیازێکی  سەرلەبەیانیانی خوێندنگەدا 

بەاڵم لەبارەی دریداوە ئەم بابەتە بە خوێندكاری دووەمی پۆلەكە سپێردرابوو. 

بەپێی بڕیارێك تەنیا %14 خوێندكارە یەهودیەكان لە دواناوەندی وەردەگیران. 

ماوەیەكی كەم دوای ئەو بڕیارە بەڕێوەبەری خوێندنگەكەی دریدا، بڕیاریدا 

ئەو ڕێژەیە بۆ %7 كەم بكاتەوە، بەمشێوەیە دریدا لە خوێندنگە دەركرا. 

ئەمجۆرە بیركردنەوەیە لە كۆاڵن و شەقامەكان تووندوتیژی لێكەوتەوە.

دتوانرێت وێنا بکرێت کە ئەم بابەتە چی كاریگەریەكی لەسەر هزری 

خوێندكارێكی زیرەك و هەستیار دەبێت. هەروەها مایەی تێگەیشتنە مرۆڤێك 

كە لە ناخی ئەمجۆرە ئەزمونەوە سەری دەرهێنابێت، چاوپۆشی لە كاریگەری 

هەرچۆنێك  بكات.  داهاتووی  بیركردنەوەی  لەسەر  ژیانی  سەرەتای  ساڵنی 

لە  لە خۆی.  نەك  فەلسەفە،  لە  بوو  پرسیار  ئەو،  ئامانجی سەرەكی  بێت 

ئەنجامدا لە هەرجۆرێك شیكردنەوە لەبارەی وردەكاری ژیانی تایبەتی خۆی 

كە بە روكار بە دوای دیاریكردنی پەیوەندی نێوان ژیان و كارەكەیەوە بێت، 

بە بێزاری مایەوە و بە كەمێك ویژدانەوە پێویستە بیرمان بێت، كەسێكی 

پێگەیشتوو كە لە ناخی ئەم ئەزمونانەوە سەری دەرهێناوە، فەلسەفەی خۆی 

لەگەڵ ئەو هەموو هەواڵنەی بۆ تێكدانی ژیانە رۆشنبیرانە و كۆمەاڵیەتیەكەی 

درا، بە ورد و بە تەواوی پەروەردە كرد.

بەمجۆرە ژاكی گەنج بۆ ماوەیەك لە خوێندن دابڕا. لە دواناوەندی 

ناڕەسمی یەهودی ناوی نوسی، بەاڵم زۆربەی كاتەكان بە نهێنی لە خوێندنگە 

دەچووە دەرەوە. لە پەیوەست بوونی بە یەهودیەتەوە ئاگادار بوو، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەی وەك یەهودیەك لە كۆمەڵگەی ئەورووپاییدا پەروەردە بوو، 

بە  ئەزمونی  نییە.  كۆمەڵگەیە  ئەو  ئەندامێكی  کە  دەكرد،  هەستی  ئێستا 

ئازار، دریدای بەرەو رەتكردنەوەی هەر جۆرە نەژادپەرستیەك برد. لەگەڵ 

هەموو ئەمانەشدا، بە وتەی )جێفری بنینگتون(ی هاوكاری، لە هەمان كاتدا 
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»بەرامبەر بە تاكێتی شێوە مێگەل لەگەڵ تووندوتیژی و دوژمنکاری شاراوە 

لە گرێ دراویدا، بە شێوەیەكی گشتی بێ  ئارام بوو، ئەگەر ئەو گرێ  دراویە 

لە جۆری یەهودیش بێت.« 

بۆ  دریدا  خوێندنگەكان،  دۆخی  بوونەوەی  ئاسایی  و  شەڕ  دوای 

خوێندكارێكی نائارام گۆڕا و تەنیا لە یاریدا سەركەوتوو بوو. خەونی بوون 

بە یاری زانێكی دوو گۆڵی لە مێشكیدا پەروەردە دەكرد. ئەو ئارەزوەش 

بەو رێژەیە خراپ نەبوو. تەنیا بەر لە 10 ساڵ، كامۆ گۆڵچی تیپی )ریسینگ 

جەزائیر( بوو. هەر لەو ماوەیەدا، دریدا بە رێكەوت لە رادیۆوە گوێبیستی 

دریدا  پاڵەوانی  كرا.  كێش  فەلسەفە  بۆ  كاتەوە  لەو  بوو،  كامۆ  وتارێكی 

رۆشنبیرێكی كارا بوو.

وەك  گەنجێتی  سەركێشی  لەگەڵ  دریدا،  هاوتای  بێ   بیری  هێزی 

خۆی مایەوە. لە تەمەنی 19 ساڵیدا ناردیان بۆ پاریس بۆ ئەوەی خۆی بۆ 

بااڵ  پێكراوترین خوێندنی  بااڵ، متمانە  نۆرماڵ سوپریڤر( خوێندنگەی  )كول 

لە فەڕەنسا ئامادە بكات. بەاڵم ژیانی تەنیایی لە شەقامە سارد و سڕەكانی 

پاریس و دوور لە دەریا و هەتاوی جەزائیر، بۆ ئەو ئەزمونی پەراوێزخستن 

بوو. دریدا خۆی نوقم لە فەلسەفەی ئەگزیستانسیالیستی پوچگەرای سارتەردا 

خوێندكاریەكانی  كافتریا  لە  ئەو،  بوونی  خولیا  كە  فەلسەفەیەك  بینییەوە، 

كەناری چەپی روباری )سن( گەرم بوو. سارتەر بەرگری لە )لەپێش بوونی 

خودی  یان  ناخ  ناوی  نییە  شتێك  پێیوابوو  ئەو  دەك��رد.  زات(  لە  بوون 

مرۆڤایەتی بێت. هزری )Subjectivity( ئێمە شتێك نییە پێمان درابێت: ئەوە 

خودی ئێمەین كە بە ئاکارەكانمان دەیخوڵقێنین. ئەو رێگەیەی ئێمە بۆ ژیان 

هەڵیدەبژێرین، ئێمە وەك ئەوەی هەین دروست دەكات. 

گوشاری  ئەنجامی  لە  و  سەرەتا  ئەزمونی  تێپەڕاندنی  دوای  دریدا 

خەو(،  و  )ئامفتامین  حەبی  خواردنی  و  سەرگەردانی  و  تاقیكردنەوەکان 
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دەستی لە كارەكەی هەڵگرت و تووشی تێكچوونی دەروونی الوەكی بوو. 

ساڵی 1952 دوای دووەم هەوڵی لە )كول نۆرماڵ سوپریڤر( وەرگیرا و دوای 

پێنج ساڵ، دەستی بە خوێندنەوەی فەلسەفە کرد. دەستی بە خوێندنەوەی 

وردی بەرهەمی دوو کەسایەتی کرد، کە زۆرترین كاریگەریان لەسەر سارتەر 

هەبووە، واتە فەیلەسوفە ئەڵمانیەكان )هۆسرێل و هایدگەر(. ئەم بیرمەندانەی 

پەرەپێدانی  و  گرنگی  سەر  لە  زۆریان  كاریگەری  بیستەم،  سەدەی  بەرایی 

ئاگایی هەبوو. دیاردە ناسی جەختی دەكردەوە  دیاردەناسی و فەلسەفەی 

لەسەر ئەوەی، كە ئاگایی بنەڕەتی ئێمە لەوپەڕی دەست پێڕاگەیشتنی ئێمە 

بە بەڵگە عەقڵیەکان یان زانستیەكاندایە و تەنیا شایەتەکان ڕێگەیەكیان بۆ 

وەك  بنەڕەتیەكانی  بەبابەتە  بینینەوە  لەرێگەی  تەنیا  هەیە.  پێی  گەیشتن 

خودی بوون دەگەین. بەمشێوەیە بنەمای گشتی ناسینی ئێمە، لەوپەڕی هزر 

و زانستدا شاراوەیە: ناسینی ئێمە پشت بە بنەمای ئاگایی دەبەستێت.

ساڵی 1954 كاتێك بەربەریەكان و عەرەبە رەسەنەكانی جەزائیر بۆ 

دریدا  دەستیپێكرد.  جەزائیر  شەڕی  راپەڕین،  فەڕەنسا  دژی  سەربەخۆیی 

بەرگری لە شۆڕشی جەزائیریەكان بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی كرد، بەاڵم 

بۆ  فەڕەنسی  سەربازێكی  وەك  خوێندن،  تەواوكردنی   دوای   1957 ساڵی 

خوێندنگەیەكی  بۆ  نێردرا  و  دەوتەوە  وانەی  جەزائیر  لە  نێردرا.  جەزائیر 

دەرەوەی جەزائیر، كە بۆ منداڵی ئەو سەربازە فەڕەنسی و جەزائیریانەی 

لەنێوان  خۆی  دریدا  دروستكرابوو.  دەكرد،  خزمەتیان  فەڕەنسا  سوپای  لە 

ئومێدەوار  كاتەشدا  لەو  بەاڵم  بینیەوە،  دووكەرتی  بە  بەرەیەدا  دوو  ئەم 

بوو، بە دەركەوتنی جەزائیرێكی سەربەخۆ و ئازاد كە ئەوروپاییەكان بتوانن 

لەگەڵ هاوسێ  عەرەبەكانیان بژین. بنەماڵەی دریدا پێنج نەوە زیاتر بوو لە 

زیاتر خۆیان بە جەزائیری دەزانی، نەک  ژیانیان بەسەر دەبرد و  جەزائیر 

فەڕەنسی. ساڵی 1960 بۆ فەڕەنسا گەڕایەوە و دەستیکرد بە وتنەوەی وانەی 
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فەلسەفە و لۆژیك لە )سۆربۆن(، كە بەشێك بوو لە زانكۆی پاریس. دریدا 

بوو،  هاوپۆلی  بااڵ  خوێندنی  لە  ماوەیەك  كە  ئۆكتوریە(  )مارگرێت  لەگەڵ 

هاوسەرگیری كرد. لەسەفەری جەزائیر لەگەڵیدا بوو، بەاڵم دوای گەڕانەوەی 

بۆ فەڕەنسا نەیتوانی رێگە لەو دەرد و ئازارانەی بگرێت، كە لە روداوێكی 

زۆر ناخۆشەوە سەرچاوەی گرتبوو. ساڵی 1962 شەڕەکە، بە بەدەستهێنانی 

بۆ  ئەوروپیەكانیش  پەنابەرە  و  كۆتاییهات  جەزائیرییەکان  سەربەخۆیی 

جەزائیری  هاواڵتیەكی  ئەوەی  بۆ  دریداش  هیوای  گەڕانەوە.  واڵتەكانیان 

سەربەخۆ بێت، بەباچوو، لەو كاتەوە بەردەوام لە دۆخێكدا بوو كە خۆی 

پێی دەوت )نۆستالیژیا Nostalgia(، بەاڵم ساڵی 1962 سەرەتای سەربەخۆیی 

دریداش بوو، وەك فەیلەسوفێك یەكەم بەرهەمی خۆی باڵوكردەوە. كتێبی 

)سەرچاوەی ئەندازە(ی ئێدمۆند هۆسرێل وەرگێڕا و پێشەكیەكی بە قەبارەی 

كتێبێك بۆ زیادكرد، ئەمەش كتێبەكەی هۆسرێلی بچوكتر نیشان دەدا.  

لەبنەڕەتدا هۆسرێل بیركاریناس بوو، ئەمەش بەرەو بینینی مەترسیەك 

ڕێنوێنی كرد، کە هەڕەشەی لە دیاردەناسی بۆ پتەو كردنی گشتی زانستی 

)ناسین(ی مرۆڤایەتی لە سەر بنەمای بینین یان بێناوبژیوانی درك و وەرگرتنی 

تایبەتی دەكرد. ئەگەر بنەمای گشتی دانایی مرۆڤ لەوپەڕی زانین و زانستدا 

شاراوە بێت، تاك چۆن دەتوانێت راستی شتێك بزانێت كە لە سەر بنەمای 

بینینی خود نییە؟ ئەمەش بەو واتایە بوو، كە ناسینی بیركاری و زانست، 

مشتومڕ  جێگەی  و  راست  ئیتر   ،4  =  2  +  2 وەك  نمونەكانی  رێژەییە. 

نەبوون، بەڵكو تەنیا بە بینینی تاكێكی تایبەتی لە جیهاندا هەژمار دەكران. 

لەوانە بوو تاكەكانیتر شتەكان بەشێوەیەكیتر ببینن. لەم دۆخەدا تاك هیچ 

بەڵگەیەكی بۆ ڕەتكردنەوەی تێڕوانیەكانیتر نەبوو. 

ئاڵۆزییە كە بنەمای گشتی زانستی  هۆسرێل هەوڵیدا فەلسەفە لەو 

الواز دەكرد، رزگار بكات. ئەندازەی بە راستترین جۆری زانینی مرۆڤایەتی 
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دانا و وەك نمونەیەك بۆ سەرجەم زانینە زانستی و بیركاریەکان، سودی 

لێوەرگرت. ئەگەر بكرێت نیشان بدرێت، کە تێگەیشتنی ئێمە بۆ ئەندازە 

گەرەنتی  لەمجۆرەش  زانستی  راستی  هەیە،  جێگەی  ڕێژەییەوە  لەوپەڕی 

دەكرێت.

هۆسرێل پێی وابوو ئەندازە پێویستە بنەما و سەرچاوەی مێژوویی 

هەبێت. سەرچاوەی مرۆڤەكانی سەرەتای مێژوو بووە. بێگومان لە ڕۆژێكی 

دووری  یان  هێڵ  تایبەتی  كەسێكی  مێژوو،  لە  بەر  لەسەردەمی  تایبەتدا 

یان لەوانەیە خاڵێكی دیتبێت. ئەندازە � هێڵ، دووری، خاڵ و ... هتد � 

ئاماژە سەرەتاییانە بەدڵنیاییەوە  بەمشێوە عەقڵییە دەستیان پێكردووە. ئەم 

واتایەكی روون و حاشا هەڵنەگریان هەیە، واتایەك كە سەرەتا لە رێگەی 

رێگەی  لە  ئاماژانە  ئەم  ئەوەی  دوای  بەاڵم  پێكراوە.  دركی  بینەرانیەوە 

بینەرانیەوە دركیان پێكرا، پاشماوەی ئەندازە بە پێی پێویستییە راستەكانی 

 )Euclid )ئیقلیدس  كۆندا  یۆنانی  لە  وەرگرتووە.  پێشینانە رووخساری  ئەم 

نیشانی دابوو، کە پێكهاتەی ئەندازە چۆن لەناخی ئەم تێگەیشتنە بونیادیانەوە 

ئەوێ (  )لەپێش  بەجۆرێك  ئەندازە  خودی  بەمشێوەیە  دەرهێناوە.  سەری 

كاتێك  بووە.  مێژووییەکەی  هەلە  رێگەی  لە  چاو  و  دۆزینەوە  چاوەڕوانی 

حاشا  و  مسۆگەر  وەک  مایەوە  ئەوەی  دۆزران��ەوە،  سەرەتاییەكان  چەمکە 

هەڵنەگر دەردەكەوت: واتا تێڕوانینی ڕێژەیی بۆ ناو ئەو رەخنەی نەدەکرد. 

بەڵێ ،  كاردەكات.  بەمشێوەیە  فەلسەفەش  و  زانست  تێگەیشتنی  بەگشتی 

دەبەستێت  بینراو  بە  پشت  ناسین  بنەمای  دیاردەناسی،  لەناوسنورەكانی 

)بەواتایەكی مێژوویی(. بەاڵم نەخێر، ناسین ڕێژەیی نییە، چونكە لە ئەنجامی 

راستی گشتی هەمان بینەرە سەرەتاییەكانەوە هاتۆتە بوون، كە پێكهاتەیەكیان 

ئاشكرا كرد و بە شێوەیەك )لەپێش ئەوێ ( لە چاوەڕوانی دۆزرانەوەدا بوو. 
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دریدا بەو ئەنجامە گەیشتبوو، كە لێكۆڵینەوەی هۆسرێل پێویستی بە 

سەر گەردانییە، واتە دژیەکیەکی دەروونی هەیە و بە چارەسەر نەكراوی 

هۆسرێلی  ئەندازەی(  )سەرچاوەی  بۆ  كە  پێشەكیەدا  لەو  ئەو  دەمێنێتەوە، 

تێڕوانینی  بنچینەی  و  بنەما  دواتریشیدا  بەرهەمەكانی  لە  نوسی، هەروەها 

دریدا خۆی  فەلسەفەی  چونكە  دانا.  بنەمایە  ئەم  لەسەر  فەلەسەفی خۆی 

لە خۆیدا فەلسەفەیەك نییە، بەڵكو زیاتر خستنە ژێر پرسیاری فەلسەفەیە: 

گشتی  پێكهاتەی  سەر  دەكاتە  هێرش  ئ��ەو.«  توانای  خودی  لە  »پرسیار 

فەلسەفە و توانای بۆ لە سەر پێ وەستانی خۆی. پێكهاتەی گشتی فەلسەفە 

بێت.  یەكگرتوو  و  رێكخراو  ناتوانێت  خۆی  و  بووە  سەرگەردانی  تووشی 

بنەمای  لەبارەی خواست و  لێكۆڵینەوەیەكی شاراوە بوو  پڕوپاگەندەیە  ئەم 

بنەما  توانای فەلسەفە و  لێكۆڵینەوەیە هێرشی دەكردە سەر  ئەندازە: ئەم 

گشتیەكانی زانین.

و  تەواو  زانینی  بەجۆرێك  ئەندازەی  هۆسرێل  دریدا،  بەبۆچوونی 

جێگەی  كاتدا،  نەكراوی  دیاری  راستییەكی  سنوری  لە  كە  دەزانی،  راست 

بە  كە  بوو،  مشتومڕ  بێ  و  تەواو  زانستێكی  ئەندازە  پێیوابوو  گرتووە. 

دەمایەوە.  راست  و  راستەقینە  بە  مرۆڤانە،  بینینی  یان  درك  لە  تێپەڕین 

مێژوو هیچ  درێژایی  بە  مێژووییانە،  لە  بەر  ئەو شایەتیە  دریدا  بڕوای  بە 

راستی  نمونەی  وەك  كە  نییە،  ئەندازەوە  تێگەیشتنی  بە  پەیوەندییەكیان 

زانستی و فەلسەفی فۆڕمیان وەرگرتوە. ئەمە راستییەكی نمونەییە لەودیو 

راستییە.  ئەو  سەر  كردە  هێرشی  دریدا  ویستییەوە.  بەڵگە  سنورەكانی 

ئەگەر تێگەیشتنە بنەڕەتیەكانیش لە رووی مێژووییەوە )یان بەر لە مێژوو( 

ببینرانایە، دووبارە ئەو راستیانە سەرچاوەیان ئەزمونی ژیان نەبووە. بەپێی 

تێڕوانینی هۆسرێل، راستی پێش )لە دەرەوەی ئێمە( چاوەڕوانی دۆزرانەوە 

بووە. لەمڕووەوە لەوانەیە ئەم راستییە نەیتوانی بێت پشت بە ئەزمونی ژیان 
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ببەستێت. ئەم راستییە بەشێوەیەكی ئاگایانە بۆ بینەران � بنەمای پێویستی 

سەرجەم جۆرەكانی ناسین لە دیدی دیاردەناسییەوە � نەبووە. لێرەدا لەناخی 

فەلسەفەدا جۆرێك سەرگەردانی هەیە. لەئەنجامدا تێگەیشتنی گشتی ئێمە 

ناسینیمان رەگی لە  ئیتر  ناسازگار و جیاواز دەردەكەوت.  بۆ واتای ناسین 

لە هەردووكیان  لە شێوەكان  بەشێوەیەك  ناسین  یان  بینەرەكاندا هەبوبێت 

پێكهاتبێت، مەحاڵ بووە. لەكوێوە دەزانین كە ئەندازەی )دەرەوەی ئێمە( 

چاوەڕوانی دۆزرانەوە بووە؟ ئایا راستی ئەندازە لەبەر ئەوە پەسەند ناكەین، 

كە لە جیاتی ئەوەی لەگەڵ بینەران تێیبگەین، یاساكانی بەسەردا دەسەپێنین؟ 

لەوانەیە ئەندازە لەناو زمان و سنورەكانی خۆیدا یەكگرتوو بێت، بەاڵم چۆن 

وەك زانین دەی بینین؟ چی بنەمایەک لە ئاگایی ئێمەدا � بونیادی كۆتایی 

ناسینی ئێمە� بۆ پەسەندكردنی راستی ئەو هەیە؟

بەاڵم  نەبن،  گرنگ  و  بن  الوەك��ی  پرسیارانە  ئەمجۆرە  لەوانەیە 

بنەما  و  رۆژئ��اوا  فەلسەفەی  سەرجەم  لەسەر  كاریگەریان  ئەنجامەكانیان 

زانستیەكانی ناسینی دەبێت. )هایدگەر(یش پرسیاری لەوشێوەیەی كردبوو، 

بەڕەی لە سەر ئەو پێشبینیە نهێنیانە هڵدابووەوە، كە بنەمای گشتی زانستی 

ئێمەی پێكدێنا. ئەم پێشبینیە بەهیچ شێوەیەك رەگی لە بینینی تاكدا نییە، 

بە دڵنیاییەوە مێتافیزیكیە. واتە بەشێوەیەك دەچێتە سەرو جیهانی فیزیكی 

ئێمە و لەوپەڕی ئەودا جێگەی گرتووە. ئەم پێشبینیە لەسەر بنەمای هیچ 

جۆرە ئەزمونێك نییە. هایدگەر نیشانی دا، كە سەرجەم فەلسەفەی رۆژئاوا 

و زانینی زانستی پشت بەستوو بەو، پشت بە ئەو بنەمایە دەبەستێت، کە 

زات راستی ئەگەرەکانە و بەشێوەیەك، لە جێگەیەکدا، لە واتایەكی رەهادا 

بسەلمێنریت. سنورێك بۆ راستی هەیە، کە رێژەیی نییە. ئەویش )جێگەیەك 

لە دەرەوەی ئێمە( كە ئەندازە جێگەی گرتووە و خۆی بەشێكە لەو سنورە، 

سنوری )بوون(، جێگەیەك كە راستی رەهای تێدایە. ئەم بوونەش سەرجەم 
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خۆیەوە  ئامادەبوونی  رێگەی  لە  راستی  لێرەدا  دەكات.  گەرەنتی  راستی 

دەسەلمێت. راستی بوونی هەیە. )بەپێچەوانەوە، راستی ئامادە نەبوو(. ئەم 

ئامادە بوونە رەهایەیە، گەرەنتی راستی رەها دەكات. چییەتی ئەم بوونی 

)ئامادەبوونە(، ناتوانێت شتێكی بێجگە لە فۆڕمێک لە بوون بێت، كە هەموو 

شتێك و راستی هەموو شتێك، لەوانە خۆی، دەزانێت. ئەمە واتای راستی 

ئامادەبوونەدا، راستی هەموو  لەم  دانایی  بەیەکەوە بوونی بوون و  ئەوە. 

شتێک گەرەنتی دەكات.

راستی،  کردنەی  گەرەنتی  ئەم  نیشانی دەدات،  دریدا  بەوشێوەیەی 

فەلسەفی  ئایدیای  سەرگەردانیەكیتر.  بۆ  ئاماژەیە  خۆی  ئامادەبوونە،  ئەم 

ئەو راستیەی تەنیا پشت بە بینین ببەستێت، گیرۆدەی دژیەکیەکی ناوەکی 

دەبێت. راستی رەها تەنیا بەبوونی سنور یان ئامادەبوونی تەواو، دەتوانرێت 

گەرەنتی بكرێت. هەر راستییەكی تێپەڕی بچوكتر، پێویستە ڕێژەیی بێت. 

مەحاڵە عەقڵێكی تێپەڕ، كە لە سنوری بینینی خۆیدا سنوردارە، بتوانێت لەوە 

تێبگات، کە ئایا راستی ئەوەی لە بینینەوە بۆی دەردەکەوێت، بەشێوەیەك 

و  بوون  یەکەوە  بە  ئەمجۆرە  نەخێر.  یان  هەیە  راستییەی  بەو  یەكسانە 

ناتوانێت  عەقڵە  ئەم  كە  رەها،  فەرمانێكی  بە  دەتوانێت  تەنیا  یەكسانییە 

بیبینێت، گەرەنتی بكرێت.  

دۆزینەوەی ئامادەبوونی تارماییەكی پیرۆز لە پشتی بەڵگەی بوونەوە 

زۆر ئەستەم نیە.

بۆچەندین سەدە خوا هەمان راستی بووە، كە ئەو راستیە رەهایەی 

لەخۆگرتووە. بەاڵم بەبێ  ئەو ئامادەبوونە � بە پیرۆزی بزانین یان سەپێنراو 

� هیچ راستیەك بوونی نابێت و ئێمە لە كێشمەكێشی رێژەییدا چەقبەستوو 

بارەی  لە  كە  راستە،  ئەندازەوە  بارەی  لە  رێژەیە  بەو  خاڵە  ئەم  دەبین. 

فەلسەفەوە راستە. لە راستیدا دریدا رایدەگەیەنێت ئەم دۆخە توانای فەلسەفە 
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لەناودەبات. ئێستا روون بووەوە بۆچی خۆی بە فەیلەسوف نازانێت! 

لە رابوردووشدا فەلسەفە ئەم رێگەیەی بڕیبوو. لە سەدەی هەژدەدا 

)دەیڤد هیوم( فەیلەسوفی ئۆسكەتلەندی رایگەیاند، سەرجەم زانستی ئێمە 

بێ   روخساردا  لە  ئەزمونی  حوكمی  پاشان  دەبەستێت.  ئەزمون  بە  پشت 

دێنێت.  دەست  بە  سەرسوڕهێنەر  دەرەنجامی  و  شیدەكاتەوە  مشتومڕ 

بۆ  بڕۆین  باوەڕەدا  ئەزمونی  ئەمجۆرە  دوای  بە  كۆتایی  تا  بەسە  ئەوەندە 

ئەوەی سەرجەم بنەمای زانینمان بۆ وێرانەیەك بگۆڕێت. پراكتیكیانە هۆكار 

نەك شتێك  پێدەكەین،  دركی  كرداردا  لە  ئەوەی  تاقیناكەینەوە: سەجەمی 

بەمشێوەیە  دێت.  شتێكیتر  دوای  شتێكە  بەڵكو  شتێكیتر،  هۆی  دەبێتە  كە 

كۆمەڵێك  تەنیا  تاقیدەكەینەوە  ئەوەی  ناكەینەوە،  تاقی  شتەكان  راستی  بە 

ئێمە  تاقیناكەینەوە.  ئەزمونی خودی خۆمان  تەنیا  ئێمە  پێدراوی هەستین. 

یان  هەست  نەهیچ  نییە،  خۆمان  لەسەر  راستەوخۆمان  ئەزمونێکی  هیچ 

وێنایەك لە ناسنامەمان، نە هەرگیز شتێك تاقیدەكەینەوە، كە پێمان بڵێت 

ئەم بە ناو )خودیەتە( لە ساتێكەوە بۆ ساتێكیتر بە یەکسانی دەمێنێتەوە. ئەم 

كورت كردنەوە رێگرەی راستی بۆ ئەزمون، پێشڕەوی فەلسەفەی راگرت، 

بەاڵم لە حوكمی كۆتایی ئەودا نەبوو. هەروەها لە حوكمی كۆتایی زانستی 

وەك  تێگەیشتنەكانی  بنەمای  سەر  لە  كە  زانست،  تایبەتی  بە  مرۆڤایەتی، 

هیوم  كاری  سەرجەم  نەبوو.  هیتریشە،  و  بەردەوامی  و  ناسنامە  هۆكار، 

نیشاندانی پێگە و متمانەی زانینی )ناسینی( ئێمە بوو. ئەزمونی نالۆژیکی و 

نەگونجاوی ئێمە، كاتێك بەمجۆرە روبەڕووی ئەم شیكردنەوە لۆژیکیە ورد و 

رەق و تووندە دەبێتەوە، بە سادەیی لەبەریەك هەڵدەوەشێت.

هەندێك كات فەلسەفە دەتوانێت متمانەی زانستی ئێمە بە تەواوی 

شیبكاتەوە. تیۆر دەتوانێت متمانەی خۆی یەكسەر لەناو ببات، بەاڵم ئەمكارە 

هەوڵی كرداری ئێمە بۆ بەدەستهێنانی ئەو راناگرێت. بێگومان ئەم بابەتە 
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كاتێكیش  ئێمە،  راستە.  فیزیك،  وەك  زانستی  و  بیركاری  بوارەكانی  لە 

سەرجەم  هەڵوەشاندنەوەی  لە  دریدا  و  هایدگەر  وەك  فەیلەسوفانی  دژە 

تێگەیشتنمان لە راستی زانستی، سەركەوتوو دەبن، بەردەوام هەوڵدەدەین 

بەشێوەیەكی زانستی بە ناسین بگەین. ئێمە شێوازی زانستی لەو بوارانەشدا 

 Chaos ئاشوب  )تیۆری  نەناسراون.  زانست  وەك  هێشتا  كە  بەكاردێنین، 

دارستانێكی  لە  پەپولەیەك  باڵی  جوڵەی  چۆن  دەدات  نیشانی   )theory

ویالیەتی  لە  گەردەلولێك  ببێتە  دەتوانێت  كۆتاییدا  لە  بەرازیل  ئیستیوایی 

كانزاسی ئەمەریكا. كاریگەرییە زۆر جیاوازەكانی گۆڕانكاریە بەرفراوانەكانی 

كاریگەر لەسەر پێشبینی كەشوهەوا ناجێگیرتر و لەوە پێشبینی نەكراوترن، كە 

بتوانرێت دۆخی كەشوهەوای داهاتووی دوور بە تەواوی پێشبینی بكرێت. 

ئەمەش لە بارەی سەرجەم پێشبینیە ئابوری و كاراییە زانستیە دەروونیەكانەوە 

راستە. ئەمانە هێشتا زانست نین و )لەوانەیە هەرگیز نەشبن بە زانست(. 

بەاڵم راستە كە زیاتر هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی وردەكاری زانست لەم بوارانەدا 

بەكاربێنین.

رەتكردنەوەی راستی ئەندازە و فەلسەفەش لەالیەن دریداوە، ئەویش 

بەشێوەیەکی روتەڵ، دەكەوێتە بەرهەمان ئەو رەخنانەی خۆی دەیانخاتەڕوو. 

بنەماوە سست  لە  وتەكانی خۆشی  راستی  راستی،  بنەمای  بە سستكردنی 

پەسەند  ئەم هەڵێنجانە  بێدواكەوتن،  بەوشێوەیەی دەیبینین دریدا  دەكات. 

دەكات و بە شێوەی گشتی بە دوای پێداویستیەكانی تا گەیشتن بە ئەنجامی 

لەرزێنەر و رادیكاڵدا دەڕوات. بەاڵم راستە كە ئەمجۆرە تێڕوانینە )ئەگەر 

كاری  یان  پراكتیك  نەخێر(  یان  بێت  دەرونی  كێشمەكێشەكانی  گرفتاری 

كەشناسی  و  ئابوری  لە  سود  ئێمە  دەكاتەوە.  كێشە  روب��ەڕووی  مرۆڤ 

یارمەتیمان  دێت،  بەرهەم  لێی  رونەی  ناسینە  ئەو  چونكە  وەردەگرین، 

دەدات. لەوانەیە ئەو خاڵە پەسەند بكەین، كە شتێك بەناوی راستی تەواو 
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كرداردا  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ   � نیە  )زانست(  ناسین  كۆتایی  گەرەنتی  یان 

پلەیە،  راستیەی كە كۆی سێ گۆشەی سێگۆشەیەك 180  لەو  ئێمە گومان 

ناكەین. ئەلیكترۆنی ناو ئەتۆمێك، وەك دەرزیەكی ناو یاریگایەکە، لەگەڵ 

ئەوەشدا لێكدانەوەمان بۆ پێشبینی وردی رەفتاری ئەو ئەتۆمە بەدەستهێناوە. 

پیشەسازی كۆمپیوتەریش پشت بەمجۆرە پێشبینیانە دەبەستێت. بەدڵنیاییەوە 

ئیتر راستی زانستی، کە كەمتریش وردن، پەسەند دەكەین � راستی وەك 

تیۆری داروین، پێكهاتەی دی ئێن ئەی و هیتر. لە راستیدا كاتێك پەسەندی 

دەكەین، كە هیچ راستیەكی تەواو نییە، دووبارە بۆ الوازكردنی ئەم راستییە 

رێگەیتر  تاقیكردنەوە(  و  )ئەزمون  زانستی  رێگەیەكی  لە  بێجگە  ناتەواوانە 

بە توندی رەتدەكەینەوە. لەوانەیە راستی لە روی تەواویەوە رێژەیی بێت، 

بەاڵم بە رێژەیی سەپاندنی بابەتێكیترە. بۆنمونە لەوانەیە دریدا ئەو راستیە 

رەتنەكاتەوە، كە چەند ملیۆن یەهودی لە هۆلۆكۆست گیانیان لەدەستداوە. 

لەوانەیە شارستانیەتی رۆژئاوا بەکارهێنانی چەمکی دژیەک لە راستی رەها 

لە دڵی خۆیدا پەروەردەكردبێت، بەاڵم بابەتەكە لێرەدایە، كە شارستانیەتی 

رۆژئاوا بێ  ئەم چەمکە دژیەکە لێكهەڵدەوەشێت. تیشكخستنە سەر چۆنێتی 

بۆ  فەلسەفە،  بێدەنگی  و  بابەتە  ئەو  بەرامبەر  دریدا  روبەڕووبوونەوەی 

هەرجۆرە لێكۆڵینەوەیەك لە بابی پێگەكەی ئەو، وەك بیرمەندێك پێویستە.

نۆرماڵ سوپریڤر(  )كول  لە  فەلسەفەی  مێژووی  وانەی   1965 ساڵی 

دەركەوتوی  تازە  رۆشنبیرانی  كۆمەڵەی  ئەندامی  بووە  كاتەدا  لەو  وتەوە. 

پاریس، كە هاوكاری گۆڤاری )تێل كویل Tel Quel وەك ئەوەی هەیە(یان 

بەرەوپێشبردنی  ئامانجی  نەبوو.  ئاسان  ناوەكەی  وەك  كویل  تێل  دەكرد. 

)تیرۆریزمی رۆشنبیرانە(ی نوێ  بوو، كە سەرجەم بەدەستهاتووە دێرینەكانی 

لە نوسین و رەخنەی ئەدەبی و فەلسەفەی هەڵدەگێڕایەوە. ئەو رۆشنبیرە 

نوێ و پێشڕەوانەی فەڕەنسا كە جارجار لەم باڵوكراوەیەدا دەیاننوسی بریتی 
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بوون لە: بارت، فۆكۆ، كریستۆڤا، دریدا. بە ناچاری ئامانجی سەرەتای ئەم 

رۆشنبیرانە، كە پەیوەندیەكی ئەوتۆیان بەیەكەوە نەبوو، زۆر بەخێرایی لە 

یەكتر دووركەوتەوە.

سەرجەمی  وێرانكردنی  لە  بێجگە  نەبوو،  شتێك  دریدا  ئامانجی 

بە  نوسەر  هەڵنەگریەوە.  حاشا  ناڕاستی  نیشاندانی  رێگەی  لە  )نوسین( 

دەستێك دەنوسێت، بەاڵم بەدەستەكەیتر چی دەكات؟ سەرجەم نوسینەكان، 

سەرجەم دەقەكان، بەرنامەی خۆیان هەیە واتا سەپێنراوی مێتافیزیكی خۆیان 

لەخۆگرتووە. ئەمە لەبارەی خودی زمانەوە راستە. نوسەر زیاتر ئەم راستیە 

لەبەرچاو ناگرێت. 

ئەو زمانەی سودی لێوەردەگرێت، بەشێوەیەكی حاشاهەڵنەگر ئەوەی 

ئەو بیری لێدەكاتەوە و دەینوسێت بەالڕێدا دەبات و لە فۆڕمی دەخات. 

دریدا لە )نوسین و جیاوازی 1967( هێرش دەكاتە سەر بیرمەندی فەڕەنسی 

بە  دیكارت  دیكارت.  واتە  مۆدێرن،  فەیلەسوفی  یەكەم  و  سەدەی حەڤدە 

یارمەتی زیرەکی، بە دوای دڵنیایی كۆتایی عەقڵدا گەڕابوو. ئەو، بەمەبەستی 

پاككردنەوەی گومانەكان، كارەكەی بە بەدواداچوونی گومانە سیستماتیكیەكان 

دڵنیاییەك  لە هەموو  گومان  دەتوانێت  كە  دەركەوت  بۆی  دەستپێكردبوو. 

هەندێكجار  هەستەوەرەكانی  بدەن،  فریوی  هەستەكانی  لەوانەیە  بكرێت. 

خەو لە هۆشیاری جیاناكەنەوە. بێجگە لە ئەوە، لەوانەیە گیانی خراپ و 

فێڵباز بتوانێت لەبارەی دڵنیایی بیركاریەوە، فێڵی لێبكات )نزیكەی سێ  سەدە 

دوای ئەوە دریدا دەیەوێت نیشانی بدات چۆن لەوانەیە بابەتەكە بەو شێوەیە 

كە شتێك هەیە  گەیشت،  ئەنجامە  بەو  دیكارت  كۆتاییدا  لە  بەاڵم  بێت(، 

ناتوانێت گومانی لێی هەبێت، ئەویش دڵنیایی كۆتایی )بیردەكەمەوە، كەواتە 

هەم(. گرنگ نەبوو چۆن فریوی جیهانی دەوروبەری دەخوات، بیركردنەوە 

ئەو شتە بوو، كە نەیدەتوانی گومانی لێی هەبێت.
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كە  دا،  نیشانی  راستیدا  لە  نەكرد.  پەسەند  حوكمەی  ئەم  دریدا 

دیكارت لە بازنەی ئەو زمانەدا گرفتار بووە و سودی لێ وەرگرتوە. بۆ ئەو 

مەحاڵ بوو، دەست بۆ دەرەوەی ئەو زمانە بەرێت، كە لەچوارچێوەیدا بیری 

دەكردەوە � لەگەڵ هەموو گریمانە پێشوەختە نهێنیەكانی و ئەو پێكهاتەیەی 

توانایدا بوو،  � . شێوازی ئەو زمانە لە  بیری سنوردار و بەالڕێدا بردبوو 

سنورداریانە  ئەمجۆرە  ببات.  بەالڕێدا  خەیاڵێك  هەرجۆرە  لە  زیاتر  بیری 

»لە گەوهەر و خودی دیزاینی زماندا، لە دیزاینی سەرجەم زمانەكاندا بە 

گشتی، شاراوەیە«. بۆ نمونە تەنیا زمانەوانی، دیكارتی بەو ئەنجامە گەیاند 

كە: »)من( بیردەكەمەوە كەواتە )من( هەم.« ئەزمونی كۆتایی بۆ دڵنیایی 

یان  وێنایەكی هاوشێوەیی  بە هیچ  پێوستی  دواتر هیوم دەریخست،  وەك 

هۆكاری)كەواتە هەم( نەبوو. لە كۆتاییدا دیكارت تەنیا ئاگای لە هاوکاتی و 

بوون، بوو. لەوانەیە ئەم ئەندێشە و بوونە یەكێك بووبن. یان وەك ئەوەی 

جیهاندا(یە،   � لە   � )بوون  ئێمە  بونیادی  تێگەیشتنی  وتی،  هایدگەر  دواتر 

ئەمەیە بینەری دەركەوتە ناسانە، كە لەودیو تێگەیشتن و زانستدا جێگەی 

هەیە.

)لە  سەردەمەدا  ئەو  نایابەكانی  بەرهەمە  لە  یەكێكیتر  لە  دری��دا 

گراماتۆلۆژی Of Grammatology 1967( كۆمەڵێك چەمک دەخاتە بەرباس، 

دریدا  بنەمای هێرشی  دابوون.  بیری خۆیدا  كاری  لە چەقی  كاتە  ئەو  كە 

گریمانە  قوڵترین  لە  یەكێك  شاراوەیە.  نەداندا(  لە)بڕیار  فەلسەفە  بۆ 

شاراوەكانی رابوردووی بیری رۆژئاوا، ئەو یاسا بنەڕەتیە لۆژیکیەیە كە زیاتر 

بە  پەیوەندی  بنەڕەتە  ئەم  ناودەبرێت.  سێیەم  كەلێنی  دوورخستنەوەی  بە 

كە  ئەو،  فۆڕمی  كۆنترین  و  )ئەمە هەمانە(وە هەیە  هاوشێوەیی  بنەڕەتی 

لەالیەن ئەرستۆوە بەیانكراوە، بەم شێوەیەیە: » لەنێوان راستی و درۆدا، 

شتێك بوونی نییە.« بە واتایەكیتر شتەكە راستە یان ناڕاستە. واتە ناكرێت 
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هیچیان نەبێت یان هەردووكیان بێت. زۆر پێش دریدا كۆمەڵێك شتی دەگمەن 

خرابوونە ئەم یاسایەوە. وتەی )ئەمە درۆیە( دڵنیایی دەخستە چاڵەوە. وتەی 

)خەندەیەكی شیرین لەسەر لێوانی دەركەوت( دەتوانین بە بێواتای دابنێین 

)بەكارهێنانی ناڕاستی وتەكان(، هەروەها دەتوانرێت بەشێوەیەكی شاعیرانە 

واتای هەبێت )بۆ باسكردنی خەندەی منداڵێكی خۆشەویست.( لە راستیدا 

هونەرەكانیش  سەرجەم  وێناكان،  سەرجەم  شاعیرانەكان،  ئاماژە  سەرجەم 

یاسای دوورخستنەوەی كەلێنی سێیەم پێشێل دەكەن. وتەی )جیهان بە گشتی 

شانۆی نمایشە / و سەرجەم پیاوان و ژنان تەنیا ئەكتەر(ی شكسپیر لەبەرچاو 

بگرن. بێگومان جیهان سەكۆی شانۆگەری نیە كە لە دار دروست كرابێت 

و لەبەردەم بینەرانیدا بێت، هەروەها بە واتایەكیتر )واتایەکی خوازە( ئێمە 

وەك ئەكتەرەكانی سەرشانۆ رۆڵی راستیەكانی ژیان دەبینین. وێنەیەك )ئاماژە 

- خوازە( وەك وێنەیەك، هەمان ئەو شتەیە كە نمایش دەكات و ئەو شتەش 

نییە. كەواتە كۆمەڵێك شت هەن مێتافیزیكین و لەبەر ئەوە ناسەلمێنرێن 

)دوای ئەم جیهانە، ژیانی هەتاهەتایی چاوەڕوانمان دەكات( هەڵبژاردەیتریش 

هەن، لەوانەیە لە روی زمانەوانیەوە راست بن، بەاڵم هیچ واتایەكیان نییە 

)درۆی لەگەڵ سەگی هاوسێی دەكرد(، )رەهاییم لەسەرپێی خۆی وەستا(.

بەاڵم دریدا لە ئەمەش زیاتر رۆیشت. پێیوابوو كە لە رابوردوودا بە 

هەڵە فەلسەفەیان لەگەڵ گەڕان بە دوای راستی گەوهەری كە بە جۆرێك 

لە )گەوهەری شتەكان(دایە، بەیەك بابەت زانیوە. بە پێچەوانەوە فەلسەفە 

پێویستە جەخت لەو زمانە بكاتەوە، كە سودی لێوەردەگیرێت. زمان هیچ 

هاوتاییەكی خودی و گەوهەری لەگەڵ شتەكان یان ئەو چەمکانەی ناویان 

لێدەنێت یان باسیان دەكات، نییە. زمان لەم رێگەیەوە بە واتا ناگات. سەرجەم 

بە  جیاوازیەكانە،  لە  سیستمێك  دەیدۆزینەوە  زماندا  لە  ئێمە  شتانەی  ئەو 

واتایەكی سادەتر لە ناخی ئەم جیاوازیانەوە سەر دەردێنێت. لەگەڵ ئەوەشدا 
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ئەم جیاوازیانە جۆراوجۆر و ناسكن. رێگەیەك نییە بۆ ئەوەی بتوانرێت ئەو 

جیاوازیە الوەكیە بەرفراوانانەی لە زماندا هەن، بۆ پێكهاتەیەكی سەرەتایی 

لۆژیکی كەم بكرێنەوە، كە لەسەر دروستكردنی هاوشێوەیی بێت.

دریدا رایگەیاند، بیری رۆژئاوا بە تایبەتی فەلسەفە پشتی بە بنەمای 

تێگەیشتنی دووالیەنە بەستووە، كە لە یاسای دوورخستنەوەی كەلێنی سێیەمدا 

بەستووە.  بەرامبەر  بە  پشتی  تێگەیشتنەكان  بۆ  ئێمە  پێناسەی  شاراوەیە. 

مردووە. شوێنێك  یان  زیندووە  یان هەڵەیە. شتێك  راستە  هەڵبژاردەیەك 

لە ناوەوەیە یان لە دەرەوەیە، بەرزە یان نزم، سەرەوەیە یان خوارەوەیە، 

گشتی/الوەكی،  باش/خراپ،  ئەرێنی/نەرێنی،  بەمشێوەیە:  راستە.  یان  چەپە 

ریزمان  و  شیكردەوە  ئەزمونەكانمان  بەمشێوەیە  و  مێ   نێر/  هزر/جەستە، 

كردن، بۆ ئەوەی واتایان پێببەخشین. ئەو رەخنەیەی لەم شێوازە دەگیرێت 

واتای  بە  هەریەكێكیان  واتای  روبەڕووبوونەوانە،  لەم  هەریەكێك  ئەوەیە 

ئەویتریانەوە گرێ دراوە. بە واتایەكیتر ئەمە دەركەوتەیەكە لەخۆیدا گرفتارە: 

واتە لە جیاتی ئەو شتەی پڕوپاگەندەی ناسینی خۆی دەكات، دەگەڕێتەوە 

بۆ خۆی. بە بۆچوونی دریدا ئەمە نیشانەی كەموكورتی گەوهەریە لەم یاسا 

و بەڵگەنامە و هۆكارانەدا. یاسا ئاماژە پێكراوەكان ئەو گریمانە مێتافیزیكیە 

نهێنیەیان لەخۆگرتوە، كە راستیەكی گەوهەری باس دەكەن و خاڵی هاوبەشی 

و  هۆكار  ئەو  لۆژیکیە،  یەكگرتویی  و  گرێدراوی  گەوهەریە  راستیە  ئەم 

بەڵگانەی لە لۆژیکدا دەیدۆزینەوە لە راستەقینەشدا دەستدەكەون. ئەمجۆرە 

تەواو  راستییەكی  بەبونی   � راستییەكی گەوهەری  تەنیا  بیركردنەوەیە نەك 

ئەم  كە  دادەنێت،  بەڕاست  خاڵەش  ئەو  بەڵكو  وەردەگرێت،  گریمانەیی   �

یاسا  لەگەڵ  كە  تەواو  راستیەكی  وێناكردنی  هزرییە.  و  لۆژیکی  راستییە، 

لۆژیکیەكان جیاواز بێت، مەحاڵە.
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ئاگایی بە پلەی بینینی ئێمە بۆ جیهان، لە لۆژیک زیاتر تێدەپەڕێت. 

خۆمان  ئێمە  نابینێت.  تەواو  راستی  ئامادەبوونی  شێوەیەك  بەهیچ  ئاگایی 

و جیهان لە ڕێگەی ئاگایی و ئاوێنەی زمانەوە دەناسین. ئەمانە پێكهاتەی 

ناسینی ئێمەن، ئەوەی توانا بەئەم ناسینەی ئێمە دەدات. لەگەڵ ئەوەشدا 

تێدەپەڕن، لە راستیدا لەو پرۆسانەی  ئەم پرۆسانە كە لە بەڵگە و راستی 

ئێمە لە رێگەیەوە بە ناسین دەگەین � راستی، هەڵێنجان، هتد.. � دەخرێنە 

الوە. لۆژیک، ئەو جیاوازیانەی دەبنە هۆی دروستبوونی واتا لە زماندا، بۆ 

جیاكارییە جیاوازەكان، چییەكان )هاوشێوەکان( و راستەقینەكان، دەگۆڕێت. 

بۆ دریدا ئەم دژیەکییە، بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگر )راستی( ناسینی ئێمە 

لە بنەماوە سست دەكات. 

بە بڕوای دریدا ناسینمان بۆ جیهان كە لە سەر بنەمای هاوشێوەیی و 

لۆژیک و راستی دروستبووە، لە سەرگەردانییەكەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەم 

سەرگەردانیە هۆكارەكەی دژیەكی دەروونیە. جارێكیتر دیاریكرنی ئەم خاڵە 

لێكۆڵینەوەکەی دریدا گرفتاری دژیەكی لەگەڵ خۆی  نیە، كە  زۆر ئەستەم 

بێت. ئەگەر بوونی جیاوازیەك ناسینی لۆژیکی ئێمە لەناودەبات، بێگومان 

بە كارهێنانی لۆژیک، لە بەڵگەهێنانەوەی دریداشدا بەو ڕێژەیە زیانی هەیە. 

دەكات،  خاڵی  خۆی  ژێرپێی  ئەوەی  لەگەڵ  دریدا  بەڵگەهێنانەوەی 

فەیلەسوفی  )بێركلی(  هیوم-یش  پێش  نییە.  نوێ   بەڵگەهێنانەوەیەكی 

ئیرلەندی سەدەی حەڤدە، توانی بیركاری � بە ویستی خۆی، بە سود وەگرتن 

تەنیا  بێركلی چەند جیاوازییەك دەژمێرێت، كە  � رەتبكاتەوە.  بیركاری  لە 

رێگەی راستكردنەوەیان گونجاندنی یاسای خۆویستی و بێبەڵگەیە لە سیستمی 

بیركاریدا، سیستمێك كە لە روکاردا لە راستی پێویست پێكهاتبوو. ئەو بەو 

ئەنجامە گەیشت، كە بیركاری لە رووی لۆژیکیەوە تەواو نییە. بۆ نمونە:

0 = 0 × 12
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0 = 0 × 13

كەواتە:

0 × 13 = 0 × 12

ئەگەر هەردوال دابەشی سفر بكەین بەم ئەنجامە دەگەین:

13 = 12

بەپێی بۆچوونی بێركلی، ئەم تێكەڵییە تەنیا لەڕێگەی یاسای خۆویستەوە 

بەاڵم  بدرێت،  سفر  لە  دەتوانرێت  یەكسان  دووالی  كە  راستدەكرێتەوە، 

نیشاندانی  بێركلی،  توندیتری  رەخنەیەكی  بكرێن.  سفر  دابەشی  ناتوانرێت 

كەموكورتی لۆژیکی ژماردنی نیوتنی بوو. ئەو ڕێژە زۆر وردانەی نیوتن لە 

ژمێریاریدا بەكاری دەهێنان، بەڕاستی هەبوون یان نەبوون، بە پێی هەژماری 

ئەو، لە دۆخێكی نێوانیدا )بەردەوام گۆڕاو(، بەردەوام لە ئەگەری )بوونی 

سودوەرگرتنی  لەگەڵ  بێركلی  بەاڵم  دەگۆڕا.  )نەبوونیان(  بۆ  رێژەیە(  ئەو 

بەرچاو لە یاسای دوورخستنەوەی كەلێنی سێیەم لەم لێكۆڵینەوەیەدا ئەوەندە 

وەرگرتن  سود  بە  )دوبارە  رەتكردەوە  یاسایەشی  ئەم  كە  بەرەوپێشچوو، 

ئەوە  لەبەر  بیركاری،  كەموكورتیەكانی  ئاشكراكردنەوەی  ئەم  لۆژیک.(  لە 

سەرجەم ناسینی )دڵنیاکراو(، لەكاتی لەدایكبوونی دریدادا، گەیشتە ترۆپك. 

وەرگرتن  سود  بە  دووب��ارە  )گ��ودل(  نەمسایی  بیركاریناسی   1931 ساڵی 

ناتوانێت  هەرگیز  بیركاری  كە  بیسەلمێنێت،  توانی  لۆژیک،   � بیركاری  لە 

بنەمای ورد،  زانستێكی تەواو سەلمێنراو بێت. هەموو سیستمێكی خاوەن 

سود  بە  ناتوانرێت  كە  لەخۆدەگرێت  بابەت  كۆمەڵێك  بیركاری،  لەوانە 

وەرگرتن لە بنەمای بونیادی ئەو سیستمە بسەلمێنرێت و لە هەمان کاتیشدا 

هەر  لە  زیاتر  بەڵگەهێنانەوەیە  ئەم  راستیدا  لە  رەتبكرێنەوە.  ناتوانرێت 

لێكۆڵینەوەیەكی دریدا، زیانی بۆ بیركاری هەبوو، چونكە ئەوەی دەخستەڕوو 
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دژیەکی.  دروستبوونی  ببێتە هۆكاری  دەتوانێت  بیركاری خۆی  زانستی  كە 

دەكرد:  پێشێل  سێیەمی  كەلێنی  دوورخستنەوەی  یاسای  لێكۆڵینەوەیە  )ئەم 

لەناوسیستمێكدا، ئەم بابەتانە نە راست بوون و نە هەڵە(.

وەك ئەوەی بینیمان دریدا دەیویست بە پوچەڵكردنەوەی سەرجەم 

پرۆسە لۆژیکیەكان، هەنگاوێكی گەورەتر بنێت. بەاڵم لەگەڵ بۆچوونەكانیدا، 

ئەمكارەی بە سود وەگرتن لە بەڵگەهێنانەوەی لۆژیکی ئەنجامدا. ئەو بەشەی 

وتەكانی دریدا بەرامبەر لێكۆڵینەوەكانی 250 ساڵەی بێركلی و هیوم، یان 

لە  نوێن و خۆیان جێی مشتومڕن.  راستیدا  لە  بەڵگە كۆتاییەكانی )گودل( 

هەمان كاتدا بەو ئانجامە گەیشت، كە سەرچاوەی جیاوازی نێوان بینەر و 

ئەندێشەی هزر دەگەڕێتەوە بۆ دوو هەزار ساڵ بەر لە ئێستای ئەندێشەی 

کاراییان  بینەر و عەقڵ  بێگومان دریدا دەڵێت،  دێرین.  یۆنانی  فەلسەفەی 

لەسەر  هەریەكێكیان  كارایی  كەمەوە  الیەنی  بە  یان  نییە.  یەکتر  لەسەر 

ئەوەیتر دڵنیایی بەرهەم ناهێنێت.

هیوم  و  بێركلی  رەخنەكانی  بۆ  خۆیان  توانیان  زانست  و  بیركاری 

خۆیاندا.  ڕێگەی  بە  درێژەیان  پێدان  بێگوێ   گودل  سەردەمی  تا  و  بگرن 

رەخنەكانی دریداش بەو ڕێژەیە گرنگ و كاریگەر دەهاتنە بەرچاو، بەاڵم ئەم 

لێكۆڵینەوانە چییان دەگێڕایەوە؟

سەلمێنراو  باسکرا  ئەوەی  وەك  بیركاری  كە  ئەوەی،  ئاشكراكردنی 

نییە، لە راستیدا روداوێكی لەناكاو و وەك گورزێكی كاریگەر لە گەورەیی 

سادە  زۆر  بوو.  بەشێوەیەكیتر  زانست  بۆ  بەاڵم  هەژماردەکرا.  بیركاری 

هەر لە سەرەتاوە زانست ئاگاداری ئەوە بوو. یان بەالیەنی كەمەوە دوای 

گالیلۆ بەردەوام زیاتر لەوبارەیەوە بە ئاگا دەبوو. تیۆرە زانستیەكان سەرەتا 

دەخرێنەڕوو پاشان ئەگەر پێچەوانەی راستی بن، راستدەكرێنەوە یان ناهێڵرێن. 

ئێستا چەند سەدەیەكە ئیتر راستی زانستی بەشێوەیەكی تەواو سەلمێنراو نییە 
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و زانایانیشی وای دانانێن. تیۆرەكانی گالیلۆ لەالیەن نیوتنەوە راستكرانەوە و 

نیوتنیش جێگەی خۆی بە ئەنیشتاین بەخشی. زانست راستی كارایە، نەك 

كەمتر  رێژەیەكی  بە  لەوانەیە  بنەمایە  ئەم  دەتوانرێت  سەلمێنراو.  راستی 

لێرەدا  پێیوایە  دریدا  بگشتێنرێت.  مرۆڤایەتیەكاندا  زانستە  سەرجەم  بەسەر 

خاڵێك پشتگوێ  خراوە. بۆ زۆربەی ئێمە )ئامادەبوونی( راستیەكی رەها لە 

شێوازی تێڕوانینماندا بۆ ناسین بەردەوام دەبێت و ئەم باسە پێویستی بە 

هیچ لێكۆڵینەوەیەكی وردتر نییە. ئەوەی لەبارەی زانستەوە راستە لەبارەی 

كاروبارە كەمتر سەلمێنراوە مێژوویەكانیشەوە راستە. جێگەیەك كە كاروباری 

بگیرێت،  لەبەرچاو   � هۆلۆكۆست  نمونە  بۆ   � مێژووییەكان  راستیە  وەك 

ئێمە بەشێوەیەك رەفتار دەكەین، گوایە )ئامادەبوونی( ئەو روداوانە هێشتا 

و  لێكدانەوە  رووەو  بەپێی سروشتەكەی  كە  روداوە  ئەم  ئێمە  بەردەوامە. 

بە  بینەرانیەوە  و  بەڵگەنامە  بونی  بەهۆی  كراوەتەوە،  ئینكاریش  و  گۆڕان 

رووی  لە  بەڵكو  بوون،  دڵنیا  تەنیا  نەك  هۆلۆكۆست  ئێە  دەزانین.  راستی 

زانستیەوە بە راستی دەزانین.

نییە.  رەتكردنەوە  شێوەیەك  بەهیچ  لێرەدا  دریدا  ئامانجی  بەاڵم 

و  لۆژیک  كە  پێكهێنەرانەیە  ئەو  هەمان  هەژماركردنی  سەرەكی  ئامانجی 

روونی بەدوای پشتگوێ  خستنیانەوە لە رێڕەوی بینینی ئاگایی ئێمەدا بوون.

دەوڵەمەندی  سەرجەم  ناسینمان،  ئەزمونی  كەمكردنەوەی  بە  ئێمە 

شتێكە  ناسین  نییە.  نوێ   زۆر  ئەمەش  ناگرین.  لەبەرچاو  ئەزمونەكانمان 

هەڵێنجراوە � واتە لە ئەزمونەكانەوە وەرگیراوە � واتای بنەڕەتی التینی ئەم 

وشەیە Abstract، راكێشانی شتێك بۆ دەرەوە وەك وشەی Absent واتە 

ئەو گشتەیە.  واتە كورتكردنەوەی  واتایەكیتر هەڵێنجان  بە  نەبووە.  ئامادە 

دوبارە سەرچاوەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەزمونی مرۆڤایەتی نەك دەرخستنی 

راستی، بەڵكو مانەوە و سودوەرگرتن لە ئەزمون و بە دەستهێنانی دەسەاڵت 
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پێش   - تیۆرانە  ئەم  سەرەكی  سەرچاوەی  چواردەورێتی.  لە  جیهاندا،  لە 

ئەوەی ماوەیەكی دوورودرێژ دوای ئەوەی پۆشاکی )راستی رەها(ی نپۆشێت، 

-تەكنیكێكی- زانستی بووە.

بەاڵم باسی سەرەكی دریدا لێرەدا پەیوەندی بە چۆنێتی سودوەرگرتنی 

و  خۆمان  چۆن  ئێمە  نییە.  بێت،  لۆژیکی  یان  بینین  زانست،  لە  ئێمە 

ناسینمان بەیان دەكەین؟ لە زماندا. بەاڵم ئەمەش تەواو و ورد یان لۆژیکی 

مەبەستانە  و  واژە  ئەو  پێكهاتەی  و  رستەیەك  و  واژەی��ەك  هەموو  نییە. 

رادەك��ات.  وردی  و  روونی  لە  زمان  ناڕوونی.  مایەی  دەبنە  رستەدا  لە 

واتای  ژمارەیەك  بەاڵم  هەیە.  خۆی  واتاكانی  یان  واتا  واژەی��ەك  هەموو 

تا زۆر شاراوە لەگەڵ خۆیدا دێنێت. شاراواییەكان، هاوشێوە  الوەكی كەم 

كاردانەوەییەكان، گەڕانەوە و ئاماژە کیناییەکان، لێكدانەوە جۆراوجۆرەكان، 

رەگە جیاوازەكان، واتا دوو الیەنیەكان و هیتر، هەموویان لە زماندا بوونیان 

هەیە. زمانی قسەکردن لەوانەیە بەشێوەیەكی الوەكی ئاماژە بێت بۆ واتە 

بێ   و  سادە  خاڵی  لە  جەخت  كۆمیدیایەك  قسەکردن.  دووالیەنەكانیەکانی 

ئامانج دەكاتەوە، كە بەڕووی لێكدانەوەی ناسادە و مەبەستداردا کراوەتەوە. 

واتای  رێکەوت  بە  تایبەتیدا،  هەلومەرجی  لە  وتەكان  لە  بەشێك  لەوانەیە 

پێچەوانەیان هەبێت. »پێویست بە بەخشین ناكات، لە سێدارەی بدەن.«

لەبارەی زمانی نوسینیشەوە دۆخەكە بەو شێوەیەیە. خوێنەر ئازادە 

الپەڕە  سەر  وشەكانی  بكات.  زیاد  دەقەكە  بۆ  خۆی  نیەتی  و  لێكدانەوە 

دریدا  خوێنەر.  لێكدانەوەكانی  بۆ  ئامڕازێكن  تەنیا   � ش��اراوەن  خۆیان   �

ئیجابی(  )زمانی  بێ   جیاوازی  بوونی  دەبات.  كۆتایی  تا  شیكردنەوەیە  ئەم 

هاوشێوەیی )ناسنامە( بەو واتایەیە كە زمان لەو چینەی خوارەوە و بنەمای 

واتا، بە نزیكەیی بەتەواوی ناجێگیرە. ئەگەر هیچ هاوشێوەیی یان ناسنامەیەك 

بوونی نەبێت، هیچ واتایەكیش بوونی نابێت � واتە تێگەیشتنی بەیانكەری 
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هاوشێوەیی )تێگەیشتنە ناسێنەرەكان( بە راستی مەحاڵە. ئەم چینە � الفاوی 

ئامێز دەگرن و هیتر �  شاراوەییەكان و گاڵتەكان، ئەو واتایانەی یەكتر لە 

لە روونی رادەکەن. بەاڵم لەم رێگەیەوە پەنا دەباتە بەر مێتافیزیكی راستی 

كە ئەندێشەی رۆژئاوا لە هەوڵی سەپاندنیدایە. ئەو داهێنەرە دەوڵەمەندەی 

زمان كە لە تێكەڵی بڕیار نەدان و جیاوازیەكان پێكهاتووە، لەم چینەدا -تا 

سنورێك لە بێئاگایی و هزری ناوشیار دەچێت- جێگە دەگرێت.

ئەدەبیات،  دەركەوتنی  دوای  زماندا،  لە  نادیاری  مبارەیەوە  لە 

رەخنەگرانی  پێشوازی  سەرەكی  هۆكاری  لەوانەیە  بوو.  دیار  شاعیران  بۆ 

چوارچێوەی  لە  یەكەمجار  بۆ  كاتێك  دریدا،  ئەندێشەكانی  لە  ئەمەریکا، 

وتاردان لە زانكۆی )جۆنز هۆپكینز( ساڵی 1966 لە زمانی خۆیەوە ناسێنران، 

ئەمە ئەو خاڵە بوو. لە ئەمەریکا ستراتیژی دریدا لە زماندا وەك ئامرازێكی 

بڕەر و داهێنەر بۆ رەخنەگرتنی ئەدەبی داڕێژرا. ئەم ستراتیژە نیشانی دا، 

چۆن دەتوانرێت پەی بە جۆرەكانی واتا نوێیەكانی دەقە ئەدەبیەكان ببرێت، 

خواستی  دەیتوانی  ستراتیژە  ئەم  دەخوڵقێنن.  خۆیان،  وردەكانی  دەقە  كە 

بكات.  ئاشكرا  دەقەكان  نهێنی  ناڕونەكان،  و  داپۆشراو  مێتافیزیكە  شاراوە، 

گەرموگوڕ  فەیلەسوفەكاندا  كۆمەڵگەی  لە  دریدا  لە  پێشوازی  لەالیەكیترەوە 

نەبوو، بەاڵم وتەی دریدا چی بوو؟

وەاڵمی دریدا بۆ ئەم پرسیارە بە هەمانشێوەی زمان كە بە گەورەیی 

دەرباز  واتاكەی  لە  خۆی  دەكات،  قوتار  خۆی  ورد  بەیانكردنی  لە  خۆی 

زمان  سەرەتادا  لە  هەیە.  واتایەكی  زمان  بێت  هەرچۆنێك  بەاڵم  دەكات. 

پەیوەندییە  ئەو  ئەگەر  بوو.  دروست  كردن  پەیوەندی  بۆ  ئامرازێك  وەك 

تێگەیشتنیشی تێدا نەبێت وەك هاواری مرۆڤە كۆنەكان بۆ یەكتر، ئەمەش 

كەم  واتای  بە  گواستنەوەیەش  ئەم  بووە.  پەیوەندیكردن  لێی  مەبەست 

یاری  ب��ەردەوام  هونەر،  وەك  ئەدەبیات  زمانە.  كاریگەری  ورد  زۆر  یان 
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بەاڵم  بەكاردێنێت.  ش��اراوەی  و  گەپ  و  گاڵتە  الیەنی  و  دەكات  زمان  بە 

سوریالیزم  دادائیزم،  واتایە.  بێ   بەكەمی  زمانیش  بەكارهێنانەی  ئەمجۆرە 

پێچەوانەی  پاڵنەرەكانی  تێكەاڵو،  واتای  لە  هێزیان  هاوشێوەكانیتر  ئیزمە  و 

بنەما و بابەتی لەوجۆرە بەدەستدێنن. ئەگەر بەمشێوەیە نەبوایە دەقەكان 

بێواتایی هاوشێوەی ئەم دەقانەیان دەبوو. كەواتە لە كۆتاییدا شیكاری دریدا 

سودی چییە؟ نیشانی دەدات چۆن واتای دەقێكی تایبەت، بنەما و بنچینەی 

ئەو  لەخۆگرتووە.  تایبەتی  نهێنی  و  وەردەگرێت  گریمانە  بە  جۆراوجۆر 

نیشانی دەدات دەقێك چۆن واتای دەبێت، لەجیاتی ئەوەی نیشانی بدات 

ئەو دەقە چی واتایەكی هەیە. نیشانی دەدات دەقێك چۆن لە ناوەرۆکی 

خۆیدا کورت و سادە دەبێتەوە. ئەم شێوازی دیاریكردن و دەستبردنە بۆ 

پانتایی دەوڵەمەندی زمان، بەردەوام بەبابەتێكی گرنگ هاتۆتە ژماردن و لە 

كاری فەیلەسوفە كۆنەكانیشدا دەردەكەوێت. دریدا ئەم خاڵە بە نمونەیەكی 

)فایدروس ئەفالتوون( روون دەكاتەوە. لەم وتەیەدا ئەفالتوون ئەفسانەی توت 

)Theuth( خوای میسری دێرین دەگێڕێتەوە، كە تێیدا باس لە سودی شای 

میسر دەكات، كە دەستوپێوەندەكانی فێری نوسین كردووە. توت دەڵێت، 

بیركردنەوەیان  یارمەتیان دەدات،  بۆ دەستوپێوەندەكان  نوسینە  توانای  ئەم 

بەهێز بكات و زانیارییان زیاتر بكەن. توت پڕوپاگەندەی ئەوە دەكات، کە 

داهێنانی من ئەو دەرمانەیە Pharmakon كە بیر و زانست بەهێز دەكات. 

هەیە:  پێچەوانەی  كاریگەری  نوسین  وایە  پێی  و  رەخنەدەگرێت  شا  بەاڵم 

»ئەم داهێنانە دەبێتە هۆی ئەوەی لەبیرچوونەوە رەخنە بکاتە ناو رۆحی 

ئەو کەسانەوە کە فێری بوون، چونكە ئەوان بەهۆی پشت بەستن بە ئەوەی 

نوسیویانە، ئیتر پێویستان بە مێشكی خۆیان نامێنێت«. داهێنانەكەی توت ) 

فارماكۆن Pharmakon ( تەنیا بۆكاتی لەبیرچوونەوە باشە نەك بۆ مێشك. 

نوسین  دەگەیەنێت،  رای  شا  بەوشێوەیەیە.  دۆخەكە  زانستیشەوە  لەبارەی 
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نوسین  راستەقینە.  زانستێكی  نەك  دێنێت،  بەرهەم  روكار  زانستێكی  تەنیا 

گومان پەرەپێدەدات، نەك زانستی راستی دەرون.

دریدا دەڵێت ئەفسانەی جێ مەبەستی ئەفالتوون، روبەڕووبوونەوەكانی 

)یان ئەم، یان ئەو( لەخۆدەگرێت. نوسین بۆ بیرنەچوونەوە باشە یان نەخێر. 

تیشك  دریدا  لێرەدا  بێت.  هەردوویان  نوسین  دەتوانرێت  ئەوەدا  لەگەڵ 

بە  یۆنانیدا  زمانی  لە  وشەیە  ئەم   )Pharmakon )فارماكۆن  سەر  دەخاتە 

دەرمانخانە.   Pharmacy واتە  ئینگلیزی  بە   Pharmakon دەرمانە.  واتای 

بەاڵم Pharmakon دەتوانێت، بە واتای ژەهر یان جادو بێت. لەبەر ئەوە 

فارماكۆن مەبەستی هەردوالیەنی باسەكەیە. نوسین دەتوانێت توانای لەبیر 

و  بكات  ژەه��راوی  دەتوانێت  هەمانكاتیشدا  لە  بكات،  زیاتر  نەچوونەوە 

هێزەكەی لەناو ببات. لەم شێوەیەدا، واتای فارماكۆن ناجێگیر دەبێت و ئەم 

ناجێگیریە جیاوازی دێنێتەئاراوە. هاوشێوەیی، روبەڕووبونەوەی دوان، یان 

یاسای ئەمە / یان ئەوە، دەچنە پەراوێزەوە و لەجیاتی ئەوە گومانی جیاوازی 

دەردەكەوێت. لۆژیکی لێكۆڵینەوەی ئەفالتوون وردە وردە روون دەبێتەوە و 

لەبەرامبەردا ئێمە گیرۆدەی بڕیارنەدان، دەبین.

مایەی سەرسوڕمان نەبوو، كە فەیلەسوفە ئەمەریکاییەكان كەمترین 

لەوانەبوو،  شێوازە  ئەم  ئەوان  بەبۆچوونی  نەكرد.  دریدا  لە  پێشوازیان 

بەسەر  چی  بەڕاستی  ب��ەاڵم  هەبێت،  ئەدەبیات  بۆ  س��ودی  تاڕێژەیەك 

بەڵگەهێنانەوە روونەكانی فەلەسەفەدا دێنێت؟ ئەم ستراتیژە تەنیا مەبەستی 

و  لێكهەڵوەشاندنەوە  بابەتەكان،  نادیاركردنی  و  دۆخەكە  ئاڵۆزتركردنی 

گومانانە  ئەو  بوو،  مەبەستی  فەلەسەفە  بوو.  تێگەیشتنەكان  وێرانكردنی 

دریدا  بوو؟  چی  سودی  گومانانە  ئەو  دووبارەی  رووی  خستنە  نەهێڵێت. 

ئەو  هەوڵیدا  سەرەتادا  لە  دایەوە.  رەخنانەی  ئەم  وەاڵمی  بەڵگە  دوو  بە 

فەلسەفیەكان  گریمانە  كاردەكات،  سەریان  لە  فەلسەفە  یاسایانەی  و  بنەما 
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لەبارەی راستیەوە و رەمزە نهێنیەكانی ئەوان بخاتەڕوو. لە هەنگاوی دواتردا 

ئەوەی خستەڕوو، كە سەرجەمی زمان لە سەربنەمای وردە دەقی شاراوە 

دروستبووە. زمان لە لێچوون لەگەڵ هەر بابەتێکیتر خۆی قوتار دەكات و 

لەبەرچاو نەگرتنی ئەم خاڵە وەك لەبەرچاو نەگرتنی تەواوی ودەوڵەمەندی 

زمان وایە. تەنیا فەیلەسوفەكان بەرامبەر ئەم لێكۆڵینەوەیە بێدەنگ نەبوون. 

كاتی  تا  زانستی  یاسایەكی  خستووە.  پشتگوێیان  هەمانشێوە  بە  زانایانیش 

هەڵوەشاندنەوەی كاری پێدەكرێت، بەاڵم ئەم هەڵوەشاندنەوەیە ناتوانێت لە 

رێگەی پێشكەشكردنی داپۆشینی وتە و زمانەوە بێت. یاساناسان و زانایانی 

وەك  رەتكردەوە.  گاڵتەوگەپێك  وەك  دریدایان  لێكۆڵینەوەكانی  سیاسی، 

خۆیدا  جێگەی  لە  زانستانە  لەم  هەریەكێك  خستبویەڕوو:  دریدا  ئەوەی 

بنەمای خۆی هەبوو. بەاڵم ئەوەی كە تا چی رێژەیەك ئاگاداری ئەم بابەتە 

بوو، هەروەها ئەم بابەتە چەندێك گرنگی هەبوو، بابەتێكیتر بوو.

خۆی  فەلسەفی  تێڕوانینی  یان  بەڵگەهێنانەوە  هۆكاری  دری��دا 

)هەڵبژاردنی پێناسەی بۆ ئێوە( بە بنەماشکێنی ناوبرد. ئەم ناونیشانە، كاری 

دریدا تاڕێژەیەك بە وردی شیدەكاتەوە. ئەو ئەوەی کە پێشتر بەشێوەیەكی 

و  مانەوە  بەمشێوەیە  تێكدەشكێنێت.  كۆكراوەتەوە،  دەقێكدا  لە  الوەكی 

گەورەیی دەقەكە لەناودەچێت. دەق لەجیاتی واتایەك، واتای زیاتر پەسەند 

دەكات. دوای یەكەم وتاردانی دریدا لە زانكۆی جۆنز هۆپكینزی ئەمەریکا، 

رۆشنبیری  جیهانی  رۆژانەی  باوی  خوێندنگەی  بۆ  بەخێرایی  بنەماشکێنی، 

گۆڕا. وەرنەگرتنی بڕیار، سەرگەردانی، جیاوازی و هتد...... بەخێرایی بۆ 

دروشمەكانی رۆژ گۆڕان و بوونە مۆدیلی نوێی زانكۆیی. زانكۆكانی جۆنز 

پێهێنا،  باوەڕیان  و  ئامێز  گرتە  بنەماشکێنیان  تاسەوە  بە  ییل،  و  هۆپكینز 

بەاڵم دامەزراوە پەروەردەییەكانیتر، بەهەمان تاسەوە رەتیان كردەوە. ئەم 

دوو دەستەیی و كەلێنە لە زانكۆكانی ئەمەریكادا، بەخێرایی بۆ سەرتاسەری 
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ئەوروپاییەکان،  و  فەڕەنسی  فەیلەسوفە  گشتی  بە  كرد.  تەشەنەی  جیهان 

تامەزرۆی بیستنی وتەكانی دریدا بوون. ئەمەش لەكاتێكدا بوو، كە بەریتانیا 

و واڵتە ئینگلیزی زمانەكانیتر گرنگیان بە لێكۆڵینەوەكەی نەدا. ئەم بەسادەیی 

هەبوو.  جۆراوجۆری  كاردانەوەی  زانكۆ  بەشەكانی  لە  دووالیەنە  روانینەی 

پەیڕەوانی دریدا، زۆرتر لە بواری فەلسەفە و رەخنەی ئەدەبیدا چاالك بوون، 

زانستی بیركاری و فیزیك لێكۆڵینەوەكانی دریدایان بە بێ  واتا لەقەڵەمدا. لە 

ژێردەسەاڵتی رێژەیی، جێگەیەك بۆ ناڕێژەیی نەبوو. 

بە  زۆری  نارەزاییەكی  و  خۆپیشاندان  پاریس  1968/5دا  مانگی  لە 

خۆیەوە بینی. خوێندكاران رژانە سەرشەقامەكان و روبەڕووی پۆلیس بونەوە 

ئاژاوەی  و  توند  نائارامی  شانۆی  بە  بوو  )سن(  روباری  چەپی  كەناری  و 

بەردەوام. خوێندكاران بەرامبەر گازی فرێسك ڕێژ و ئۆتۆمبێلە ئاوپڕژێنەكان 

بەرگریان كرد و سەنگەریان دروستكرد و بەردیان دەهاویشت و لە ئەنجامدا 

)سن(یان  روب��اری  باشوری  و  پاریس  ناوەندی  و  داگیركرد  )سۆربۆن(یان 

كۆنترۆڵكرد. بە خێرایی نائارامیەكان بۆ سەرجەم زانكۆكانی فەڕەنسا پەرەی 

سەند و لە چەندین كارگەی گەورە مانگرتنی خۆڕسكانە، وەك هاودەردی 

بۆ خوێندكاران بەڕێوەچوو. واڵت تووشی بێدەنگیەكی راستەقینە بوو. لەگەڵ 

لەوەش  بەاڵم  دەكرد،  خوێندكاران  لە  پشتیوانیان  كەسایەتی  زۆر  ئەوەی 

دەترسان حكومەت بڕوخێت. بڵێسەی توڕەیی و توندوتیژی گەنجان دەرەنجامی 

ساڵنێكی زۆری حكومەتی دیكتاتۆری بوو، ئێستا دوای 10 ساڵ دەسەاڵتداری 

باوكساالرانەی جەنراڵە پیرەكە )شارل دیگۆل(، ئیتر الواز ببوو. لە ئەمەریكا، 

بەریتانیا، ئەڵمانیا و جێگەكانیتر، گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی و كەلتوری دەیەی 

شەست، بەڕێوە بوو. ڕێپێوانە جەماوەریەكان دژی چەكی ناوەكی و شەڕی 

میوزیكی  دایكبوونی  لە  هاوشانی  كۆمەاڵیەتی  دابونەریتی  شۆڕشی  ڤێتنام، 

راپ و دەركەوتنی بزوتنەوەی )هیپی(، هەروەها دەركەوتنی خۆشگوزەرانی 
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دوای شەڕ، گۆڕانكاری كەمیان لە كۆمەڵگەی فەڕەنسادا دروستكردبوو. لەم 

گەنجان  لەسەر  تایبەتی  توندی  كۆنترۆڵی  پەروەردە  سیستمی  نێوەندەشدا، 

هەبوو. بەرنامەی پەروەردەیی خوێندنگەكان زۆر توند بوو، لە كۆتاییشدا بە 

تاقیكردنەوەی كۆتایی ترسێنەر، بەكۆتا دەگەیشت و سەركەوتن یان شكستی 

ژیانی دیاری دەكرد. لە راستیدا بەرنامەی پەروەردەیی، بەشێوەیەك جێگیر 

كاتژمێرێكی  لە  دڵنیابێت  دەیتوانی  پ��ەروەردە  وەزیری  كە  بوو،  سەپاو  و 

لەپۆلەكانی  وانەكە  كتێبی  كام  الپەڕەی  كام  تایبەتدا،  رۆژێكی  دیاریكراوی 

گشت واڵتدا دەوترێتەوە. لەبەرامبەردا دۆخی خوێندنی بااڵ زۆر خراپ بوو 

� كەمی ئامڕاز و ئامێری كۆن و لەناوچوو، هۆڵەكانی خوێندن بەشێوەیەك 

پڕ بوون، زۆربەی كات نیوەی خوێندكاران نەیاندەتوانی بچنە هۆڵەكانەوە، 

نەشارەزاکان  و  پیر  مامۆستا  سود،  بێ   و  ڕێكنەخراو  خوێندن  یەكەكانی 

وانەكانیان دەوتەوە و ئاستی ژیانیش نزم بوو.

 - پاریس  سارتەری   � دوای  بیرمەندانی  نوێی  شەپۆلی  دەركەوتنی 

)تل  باڵوكراوەی  هاوكاری  كە  ئەوانەیتر،  و  دریدا،  بارت،  فۆكۆ،  لەوانە 

نەزۆك  و  پووچی  بۆ  رۆشنبیرانەیە  رەخنەی  ئاماژەی   – دەكرد  یان  كل( 

بوونی كۆمەڵگەی فەڕەنسا -. تێگەیشتنی هەندێك لە زیادەڕەویەكانی ئەم 

زمان  سێاڵوی  لەسەر  دریدا  پێداگری  ئاسانترە.  دۆخەدا  لەم  جواڵنەوەیە، 

فەرمانی  و  حوكم  زەمینەیەكی  بەرامبەر  كە  پێدەكرێت،  دركی  كاتێك 

جەختكردنەوەی  بیبینین.  فەڕەنسادا  پەروەردەیی  سیستمی  دیكتاتۆرانەی 

ئامانجەكان،  لەگەڵ  واژەكان  لەجیاتی هاوشێوەیی  لەسەر )جیاوازی( زمان، 

دەسەاڵتی  سنوری  سوننەتە  ئەم  هەڵدەگێڕایەوە.  باوی  زمانناسی  نەریتی 

جەخت  فەرهەنگە  ئەو  هەروەها  بووە:  و  فەڕەنسایە  فەرهەنگی  تایبەتی 

لەسەر دەركردنی بەیاننامەكان دەكاتەوە، لەبارەی پاكی و یەك دەستی زمانی 

فەڕەنسا )لەوانە رێگری لە هاتنە ناوەوەی وشەی ئەمەریكی و ئینگلیزی( و 
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واتای وردی واژە فەڕەنسیەكان، ئەم كۆت و بەندانە جۆرێك هەستی قوڵی 

سەركوتكردن دەگوازنەوە. سنورداری لەمشێوەیە كاریگەری لەسەر شێوازی 

بیركردنەوەی تاك دەبێت و دەڕژێنە هزری تاكەوە. ئینگلیزی زمانەكان، كە 

هیچ هەڕەشەیەك لەسەر زمانەكەیان نییە و رۆژانە زیاتر هەژمونی خۆی 

بەسەر زمانەكانیتردا دەسەپێنێت، ئەزمونی كەمیان لەم بارەیەوە هەیە یان 

لە بنەڕەتدا هیچ ئەزمونێكیان لەم بوارەدا نییە. لە راستیدا زمانی ئینگلیزی 

و  كێشكرن  و  سازگاری  توانایی،  رووی  لە  خۆی،  بەرفراوانی  هاوتەریبی 

بەرگری بەدەستهێناوە. )لەبەرامبەردا ئەگەر زمانی عەرەبی لەبەرچاو بگرین: 

پێدەكرێت،  دركیان  فیلیپین  تا  مەغریبەوە  لە  كالسیكیەكان  عەرەبییە  دەقە 

بەاڵم شێوازی ئاخاوتنی زمانی عەرەبی لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكیتر جیاوازە 

ئینگلیزی  بیستەم،  سەدەی  ناوەندی  بگەینە  تا  ئەستەمە.(  تێگەیشتنی  و 

بەبەردا  تازەی  گیانێكی  بەریتانیی  ئینگلیزی  لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەمەریكیی 

هاتبۆوە، كە لە ئیمپراتۆریەتی بەریتانیادا زیاتر لە یەك لەسەر سێی زەوی 

قسەی پێدەكرد و بە زمانی ناوبژیوان دادەنرا. هەروەها بە ئەگەری زۆر 

پێشكەشی  رەوانبێژی  و  بنەما  لە  رێژەیەك  بەریتانی،  ئینگلیزی  هەمان 

جۆرەكانیتری زمانی ئەمەریكی و هیندی و ئوسترالی و ئەفەریقی كردبوو، 

هەروەها سەرجەم ئەو جۆرە جیاوازانەی بەیەكەوە گرێدەدا. ئەم راستیە، بۆتە 

هۆی ئەوەی زۆربەی رەخنەگرانی ئەمەریكایی دریدا، رەخنەكانی لە زمان 

و پێویستییە فەلسەفیەكانی بەگرێ  نەدراو بە جیهانی ئینگلیزی زمانەكانەوە 

هەڵبسەنگێنن. لەسەرەتاوە دەزانین زمان چۆن دەتوانێت ژیانی سەربەخۆی 

خۆی بدۆزێتەوە و ڕێگەی خۆی بگرێتەبەر، یان واژەكان چۆن دەتوانن ئاوازە 

یان واتای تەواو نوێ  لەخۆبگرن. ئەوەندە بەسە واژەكانی وەك  نوێیەكان 

زمانی  دەركەوێت  بۆمان  ئەوەی  بۆ  بیربێتەوە   )gay,freak,challenged(

ئینگلیزی چۆن لەدۆخی گۆڕان و لەبەر رۆیشتندایە. دریدا لەزۆر الیەنەوە 
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بۆ ئەو ئازادیە شەڕی دەكردو كە ئینگلیزی زمانەكان بە ئاشكرایان دەزانی. 

لەگەڵ ئەوەشدا بەدەستهێنانی ئەو ئازادیە، بێگومان ئامانجی سەرەكی نەبوو 

بەگشتی  زمان  كە  بوو،  خاڵە  ئەو  دەرخستنی  دریدا  سەرەكی  ئامانجی   –

لەبەری دەڕوات و ناجێگیرە.

دریدا لەسەرەتای روداوەكانی مانگی 1968/5وە رۆڵی چاالكی هەبوو، 

خوێندنی  لە  ئەنجومەنێكی  دەكرد.  بەشداری  مانگرتنەكاندا  و  ڕێپێوان  لە 

خوێندكارانی  نێوان  ئ��ازادی  گفتوگۆی  و  لێكۆڵینەوە  كە  دامەزراند،  بااڵ 

كە  نوێخواز،  و  بەناوبانگ  رۆشنبیرانی  هاوڕا،  زانكۆی  كارمەندانی  زانكۆ، 

یەكێك  لە  لەخۆدەگرت. سارتەریش  كاروانەكە جێبمێنن،  لە  نەیاندەویست 

هوهایان  بەخێرایی  زۆر  بەاڵم  بوو،  ئامادە  سۆربۆن  لە  ئەنجومەنانە  لەم 

لێكێشا و وەك ناڕازی بوون ڕێگەیان لە وتەكانی گرت. سارتەر هاودەدری 

بۆ خوێندكاران دەردەبڕی، بەاڵم لە راستیدا پەیوەندی خۆی بەم نەوەیەوە 

ئامانجەکانی  بۆ  وردیان  وێناكردنێكی  هیچ  تەمەنترەكان  بە  لەدەستدابوو. 

گەنجان نەبوو. دریداش  زوو لە ئانارشی و نادیاری خواست و وتە و پۆپۆلیزم 

بزوتنەوەكە  زۆرینەی خۆویستانەی  دژایەتی هونەری،  و  فەرهەنگی  بێ   و 

)لەژێر  نوسرابوو  دیوارەكان  لەسەر  كە  گەنجانە،  گڕوتینی  دووركەوتەوە. 

نوسینەكانی  )ئێمە  ئەمڕۆیە(،  روناكی  )سبەی  شاراوەیە(،  كەنارێك  شەقام، 

سەر دیوارین، جێگەی بۆ بەرنامەیەكی رۆشنبیرانە نەدەهێشتەوە. )سارتەر 

لەتوانایدا نەبوو درك بە ئەم خاڵە بكات.( دریدا هاوسۆزی بۆ بزووتنەوەکە 

نیشان دەدا، بەاڵم ئیتر زۆر دەرنەدەكەوت. لە دۆخی ئاشوبی ئەو كاتەدا، 

چی پێبوو بیڵێت؟

فەرهەنگیە  پایتەختە  دەبینی،  سەرسوڕماندا  لە  نوقمبوو  جیهانی 

گەورەكەی بۆ كەرنەڤاڵێكی ئانارشیستی گۆڕابوو. لەم نێوانەدا دیگۆل ترسا و 

بە نهێنی رایكرد بۆ ئەڵمانیا، بۆ ئەوەی لەگەڵ فەرماندە سەربازیەكانی )كە 
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فەرماندەیی سوپای داگیر كاری فەڕەنسایان لە ناوچەی فەڕەنسی ئەڵمانیای 

بەدەستهێنا  سوپای  پشتیوانی  دیگۆل  بكات.  راوێژ  بوو(  ئەستۆ  لە  رۆژئاوا 

بۆ  خوێندكاران  كاتێك  گەنجانیش،  ڕێكنەخراوی  و  بەرنامە  بێ  شۆڕشی  و 

بەاڵم  دامركایەوە.  ڕۆیشتن،  یۆنان  دورگەكانی  بەرەو  پشوو  بردنی  بەسەر 

ئیتر  كردبوو.  كۆن  سیستمی  فێری  گەورەیان  وانەیەكی  لەسەرەتادا  ئەوان 

لەپۆستەكەی  دەستی  دیگۆل  ساڵێك  پاش  بەسەر چووبوو.  كۆن  سەردەمی 

كێشایەوە، دوای ساڵێك مرد. فەڕەنسا پێینایە جیهانی مۆدێرنەوە و ڕێڕەوی 

بە  زیاتر  موچەی  گرتەبەر.  گەنجانی  فەرهەنگی  و  پۆپۆلیستی  دیموكراسی 

كرێكاران دەدرا و خوێندكاران مافی دەربڕینی ڕا و بڕیاردانیان لە سیستمی 

پەروەردەدا بەدەستهێنابوو. وتاردانەكانی دریدا لە )كول نۆرماڵ سوپریڤر( 

بەردەوام الیەنگری زیاتر دەبوو. رۆشنبیرێكی جوان و شیكپۆش لەگەڵ قژە 

سەرنجڕاكێشەكانی بەخێرایی بووە بتی الیەنگرانی.

ژیانی  بزواوی  سنوری  كردنی  پەرێشان  بە  تەنیا  دۆخە  ئەم  بەاڵم 

رۆشنبیرانەی پاریس فەراهەم بوو. لەسەرەتادا، دریدا لەگەڵ تێڕوانینەكانی 

سەرە  بەو  فۆكۆش  نیشاندا.  هاودەردی  فۆكۆ  خۆی،  سەردەمی  بیرمەندی 

تاشراوە بەناوبانگەی، چاویلكەی مۆدی رۆژ، چاكەتی یەخە كراوە، ڕێكوپێك 

و شیكپۆش بوو. تێڕوانینی ڕێژەیی فەرهەنگی فۆكۆ لەگەڵ تێڕوانینی ڕێژەیی 

 Post زمانی دریدا سازگار بوو. هەردوكیان بە ڕێبەری بزوتنەوەی ناسراو بە

ناسینی  پرۆسەكانی  سەرجەم  كە  بزوتنەوەیەك  دەناسران،   structuralism

مێژوو،  دادەن��ا.  دەق(  بۆ  ڕێژەیی  لێكدانەوەی  لەخۆگری  )واتە  دەق  بە 

دەرونناسی، فەلسەفە، مرۆڤناسی، ئەم بەشانە بەبەراورد لەگەڵ تێگەیشتنەكان، 

زۆرتر لەگەڵ واژەكان كاریان دەكرد. بەگومانی فۆكۆ، سەرچاوەی ئەمكارە 

خۆیاندا  پێكهاتەی  لە  كە  دانایی،   paradigms نمونەكانی  بۆ  دەگەڕایەوە 

ئەندێشەی  زانستی  دەبەخشیە  دروستبوونیان  نمونانە  ئەم  توانایان هەبوو. 
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هەر سەردەمێك، ئاماژەیان بە ڕێگەكانی بیركردنەوەی ئەو سەردەمە دەدا 

و ئەمجۆرە بابەتی بیركردنەوەیەی ئەو سەردەمە، ئامانجی ئەو ئەندێشەیە، 

لە  ڕێگەشیان  و  دەكرد  دیاری  ئەندێشەیەی  ئەو  بەتاڵی  بۆشایی  هەروەها 

لە سەدەكانی  نمونە  بۆ  دەگرت.  بابەت  لە هەندێك  بیركردنەوە  ئەگەری 

ناوەڕاستدا كە پێیان وابوو جیهان لە زەوی و هەوا و ئاگر و ئاو و ئاوێزان 

بوونی ئەوان پێكهاتوە، مەحاڵ بوو بیر لە گەردیلەی ناوەكی بكرێتەوە. لەگەڵ 

هاتنی هەر سەدەیەكی نوێدا،  وەك هاتنی سەدەی هزری دوای رێنیسانس – 

نمونەیەكی تەواو نوێی ئەندێشە جێگیر بوو. فۆكۆ )دیكارت(ی بە نیشانەی 

سەردەمی هزر دەزانی. دوای ئەوەی دیكارت، هزری بۆ گومان بردن بە 

هەموو شتێك و شیكردنەوەی بوونی خود )بەشێوەی الوەكی دڵنیاییەكانی 

بوو،  بەكارهێنا  ئەوەوە(  بە  پەیوەندیدارەكان  نمونە  و  پێشووی  سەردەمی 

بەاڵم  هەم.(  كەواتە  )بیردەكەمەوە،  خۆی:  بنەڕەتی  دڵنیایی  گەیشتبووە 

دریدا شیكردنەوەی فۆكۆی پەسەند نەكرد. فۆكۆ بەبەكارهێنانی زمانی هزر 

 Rationalism بۆ باسكردنی شێوازی دیكارت، نمونەكانی سەردەمی هزری

یان  بخوازێت  ئەوەی  بێ   دیكارت  گومانی  راستیدا  لە  كردبوو.  پەسەند 

بزانێت، پێكهاتەی هەمان ئەو هزرەی الواز دەكرد، كە مەبەستی بوو بیخاتە 

سەر تەخت. ئیتر دەكرا گومان لە هزریش بكرێت. دەقی دیكارت ئەگەری 

ئەوەی  گریمانەی  هەبوو.  فۆكۆ  لێكدانەوەی  لە  بنەماتری  بە  لێكدانەوەی 

ئەندێشە دەتوانێت سود لە زمانێك وەرگرێت، كە لە دەرەوەی ئەو زمانەی 

باسی دەكات دابنرێت، خەیاڵێك زیاتر نەبوو.

وەك چاوەڕوان دەكرا، كاردانەوەی فۆكۆ بەرامبەر ئەو رەخنەیەی كە 

سەرجەم پرۆژەكەی )هەروەها هەر پڕۆژەیەكی فكریتر( لەبنەڕەتەوە الواز 

دەكرد، توندوتیژانە بوو. بەبۆچوونی فۆكۆ هێرشی رەخنەگرانەی دریدا تەنیا 

بە دوو  ئەنجامەكەی  مقۆیانە،  ئەم مقۆ  بوو.  كایەی رۆشنبیرانەدا  لەئاست 
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لەگەڵ  كۆتایی هات.   Post structuralism دەستەیی سەرجەم جواڵنەوەی 

مێژوویی،  بەڵگەی  تایبەتی  بە  دادەگرت،  دەق  لە سەر  پێی  فۆكۆ  ئەوەی 

توانای  پێكهاتەی  شیكردنەوەی  ئەوەی  لەسەر  دەكردەوە  جەختی  دووبارە 

یەكگرتوو لەگەڵ دەقێكی تایبەتیدا، ئەگەری بوونی هەیە. ئەو نمونەیەی كە 

نوسینی خۆی كۆنترۆڵ و دیاری دەكرد، ئاماژە بوو بۆ سیستمێكی دەسەاڵتی 

سیاسی. ئەم دەقە مێژووییە توانای لێكدانەوەی تایبەتی بەدەستەوە دەدا. 

هەر  وەك  مێژووییش  دەقی  كە  دەك��ردەوە،  ئەوە  لەسەر  جەختی  دریدا 

دەقێكیتر، لەبەر ڕۆشنایی لێكدانەوەی هەژمار نەكراودایە. تێڕوانینی سەرەكی 

دەگۆڕێت.  سەردەمێكیتر  بۆ  سەردەمێكەوە  لە  مێژوویی  بەڵگەیەكی  هەر 

و  بەهێز  لێكدانەوەیەكی  تەنیا  بەندی  لە  دەق  بوو  لەوانە  هەڵێنجانە  ئەم 

كە  تۆمەتەی،  ئەو  بەر  دەخستە  دریدای  بەاڵم  بكات،  ڕزگار  متمانەپێكراو 

بەمشێوەیە لە روكاردا هەر لێكدانەوەیەك بۆ دەقێك پەسەندە.

)رۆالن  پاریسیەكەی  هاوسەردەمە  لەگەڵ  دریدا  تێڕوانینی  جیاوازی 

بارت(، لە بنچینەوە كەمتر توند و ئاشکرا بوو. بارت بەرگریكاری نیشانەناسی 

Typology بوو. نیشانەناسی لەبەر رۆشنایی واتای پلەی دووەم یان الوەكی، 

مەبەستی  بە  دەقیان  ئاگایانەی  بێ   رۆشنبیرە  ئەو  دەكۆڵیەوە.  دەقی  لە 

بیركورت  بە  نیەتەكانی نوسەرەكەی دەخوێندەوە،  دۆزینەوەی مەبەست و 

لە  هەردەقێك  راستەقینەی  واتای  وەدەرن��ران.  و  دادەن��ران  ناشایستە  و 

شیكردنەوەی سیمبول و نیشانە گرێدراوەكاندا شاراوەیە، كە پێكهاتەكەیان لە 

ژێر روكاری ئەو دەقەدا شاراوەیە. بارت ئازایانە ئەم شیكردنەوەیەی بردە 

ئەوپەڕی دەقە فەلسەفی و ئەدەبیەكان، هەروەها بۆ سنورە جۆراوجۆرەكانی 

وەك مۆدە، بورجی ئیڤڵ و كەشتیش )جێگەیەك كە هەموو جۆرە نیشانە 

كێشمەكێشن  كە خەریكی مشتومڕ و  ژێرەوە،  لە  دەتوانرێت  گرێدراوەكان 

لەگەڵ یەكتر ببینرێن( بەرفراوان بكرێت.
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ئەم شێوازی شیكردنەوەی دەقە، الی بارت بە راگەیاندنی )مردنی 

نوسەر( دانرا. ئەوەی نوسەری دەقەكە دەیڵێت، گرنگ نییە. نوسەر تەنیا 

چین،  قۆناغەكان،  بەرهەمی  فەرهەنگییە:  دروستكەرێكی  یان  بەرهەمهێن 

رەگەز، چاوەڕوانی و حەزە دیاریكراوەكان لەالیەن كۆمەڵگەوە، .... هیتر. 

و  روكار  چۆن  كە  دەدا،  نیشانی  دۆخدا  باشترین  لە  بارت  شیكردنەوەی 

ببێتە  و  داپۆشێت  گریمانەكان  نهێنی  پێكهاتەیەكی  دەتوانێت  زمان  شێوازی 

یان حاشا  بە دەستكرد )سروشتی(، جیهانگیر،  ئەم گریمانانە  ئەوەی  هۆی 

هەڵنەگر دەركەون. بۆ نمونە ئەم شیكردنەوەیە لەبارەی رۆمانی بۆرژوایی و 

بەها فەرهەنگیە بێ  چەند و چونەكان، كە ئەم رۆمانە پشتی پێبەستبوون، 

راست بوو.

دریدا هەستی پێچەوانەی بەرامبەر تیۆری )مەرگی نوسەر( هەبوو. بە 

دڵنیاییەوە ئەو بەهۆی دەرخستنی گریمانە نهێنیەكان و نیشاندانی ئەوەی چۆن 

)راستەقینەكانی جیهانی رەوا و رەها( سەرچاوەگرتوون لە بەها بۆرژواییەكان، 

نین،  حوكمدراوەكان  لەپێشدا  و  گریمانەكان  لە  زیاتر  شتێك  لەڕاستیدا 

دەستخۆشی لە بارت دەكرد. تێڕوانینی بارت لەگەڵ ستراتیژی بنەماشكێنی 

خودی ئەودا سازگار بوو. لەم شێوازی روبەڕوو بونەوە لەگەڵ دەقدا، شایەتی 

ئاشكرا  رۆژئاوای  مێتافیزیكی   Transcendental بااڵیی  ئامادەبونی  لە  زیاتر 

پاكی ئەوجۆرە راستەقینانە، بەردەوام  پێویست بوو مرۆڤ بوونی  دەكرد. 

ئاشكرا بكرێن. لەالیەكیترەوە دریدا هەموو گریمانەیەكی لەمجۆرە، كە ئەم 

رەخنەیە خۆی دەتوانێت لە مرۆڤگەرایی تێپەڕێت و بە زاراوەی فەڕەنسی 

ئایدۆلۆژیای هیومانیستی جێگە بگرێت، یان ئەوەی رۆژێك دەتوانرێت بە 

هەڵنەگرە  حاشا  حوكمدراوە  و  هیومانیزم  كۆتی  لە  رەها  تەواو  حوكمی 

پەیوەندیدارەكانەوە پێی بگات، مەحكوم دەكرد. ئەمكارە مەحاڵ بوو. خودی 

ئەو زمانەی ئەم رەخنەیەی تێدا بەیان دەكرا، هەڵگری نیشانەی گریمانەی 
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بەستبوو،  بنەماكانی  بە  پشتی  رەخنەیە  ئەم  كە  بوو،  هیومانیستیە  ئەو 

بەدرێژایی مێژوو شانازی بە هەمان ئەو بنەمایانەوە كردبوو. لەوانەیە ئەم 

هەڵێنجانە وا دەركەوێت بە ڕێژەیەك لەخۆیدا گرفتاری دووریە، بەاڵم خاڵی 

سەرەكی بە تەواوی روون نییە. ئێمە لەناخی دووری وتارەکانماندا گرفتارین. 

وتاری ئێمە بەردەوام دوای ئەو زمانە دەكەوێت، كە سودی لێوەردەگرین. 

بچینە  زمانمان  هیومانیستی  دەنگدانەوەی  پێویستی  لە  ناتوانین  هەرگیز 

راستەقینەی  وێناكردنێكی  هەر  رۆشنایی  لەبەر  لەوانەیە  ئەمكارە  دەرەوە. 

وەك  گشتیەكان،  پەسەندكراوە  و  وەرگیراو  تێگەیشتنە  لەوپەڕی  شاراوەدا، 

نائومێدكەر، بێتە بەرچاو. لەگەڵ هەموو ئەمانەدا راستەقینەی جێ  مەبەستی 

دەرەنجامەكان و پێویستیە دیاریكراوە دڵخۆشەكەرەكانیش هەن. راستەقینە 

وەك ئەوەی ئێمە دەیناسین و هەمان ئەو تاكە شتەی دەتوانین بیناسین، 

بۆ  مرۆڤ،  )هی  پێویستە  بمێنێتەوە.  )هیومانیستی(  مرۆڤگەرایانە  پێویستە 

و  مێتافیزیك  باوەڕدارانی  ئەوەی  وەك  داخە  جێگەی  بمێنێتەوە.  مرۆڤ( 

ئەم  دەتوانرێت  رایانگەیاندووە،  بەخێرایی  بەردەوام   ،Deism دائیزمەکان 

پڕوپاگەندەیە لەبارەی ئەو گریمانەی مێتافیزیكی و ئایینیەی كە بۆ ماوەیەكی 

دوورودرێژ بەشێك بوون لە زمان، بخرێتەڕوو. دریدا دەڵێت پێویستە ئێمە 

لە کۆت وبەندی ئەم ئامادە بوونە رزگارمان بێت و لە هەمانكاتدا پێیوایە 

ئێمە هەرگیز ناتوانین لە كۆت و بەندی ئامادەبوونی هیومانیستی رزگارمان 

بێت. تێگەیشتنی ئەوەی چۆن دەتوانێت ئەم دوو بابەتە بخاتەڕوو قورسە – 

مەگەر لە سنوری )لێكدانەوەی ئازاد( كە ئەو بەرگریكاریەتی و لەوانەیە لە 

چوارچێوەی ئەوەدا بتوانرێت، لەگەڵ خۆی دژ بێت.

لە كۆتاییەكانی دەیەی 1960دا دریدا بەرەو ئامادەبونێكی ناودار و 

بوو  خەریك  ئەتڵەس  زەریای  لەهەردووالی  دەگۆڕا.  ناسراو  روخسارێكی 

بنەماشكێنیەكانی بۆ باوی رۆژ دەگۆڕان – بەهەمان ڕێژە بابەتی لێكۆڵینەوە بی 
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كۆتاییەكان -. فەیلەسوف و زانایان، تەنیا كەسانێك نەبوون كە ئەندێشەكانیان 

رەتدەكردەوە.  بێواتا  و  شاراوە  یان  ئاڵۆز،  زۆر  روون،  لێكۆڵینەوەی  وەك 

بیری  كاری  پێشچوو، كە  بەرەو  ئەوەندە  ئینگلیزی  ناسراوی  )مامۆستایەكی 

دریدای بە لەخۆگری هەرسێ  تایبەتمەندی ناوبراوی لەقەڵەم دا – ڕێكخستنێك 

خۆی  بنەماشێكنیەكانی  بەرامبەر  بتوانێت  دووربوو،  خۆی  دریدا  لەوانەیە 

بگرێت.( لەهەمانكاتدا خوێندكارانی پێشووی دریدا لە كاریگەری بەرفروان، 

هێزە  بەاڵم  دەب��وون.  سودمەند  پاریس  و  ییل  سنورەكانی  لە  زیاتر  زۆر 

كۆنەپەرستەكان لەكاری ڕێكخستندا بوون. لە زۆربەی زانكۆ دێرینەکانی هەر 

نەمابووەوە.  بنەماشكێنیەكان  بۆ  جێگەیەك  ئەتڵەسی،  زەریای  بەری  دوو 

ئەم  مەرگی  لە  بەاڵم  بدات،  روو  لەجێگەیەكیتر  دەیتوانی  نوسەر،  مەرگی 

نوسەرانەدا زیاد لە پێویست زیادەڕەوی كرابوو. ساڵی 1970 دایكی دریدا 

دوای  دواییكرد.  كۆچی  شێرپەنجە  نەخۆشی  بە  ساڵیدا،  حەفتا  تەمەنی  لە 

ئەو  گەڕایەوە  جەزائیر  سەربەخۆیی  دوای  یەكەمجار  بۆ  دریدا  ساڵێك، 

واڵتە و زنجیرەیەك وتاری لە زانكۆكانی جەزائیر پێشكەش كرد. لەماوەی 

مانەوەیدا سودی لە هەلی پێشهاتوو وەرگرت و سەردانی شوێنی لەدایكبوونی 

ڤێالی كەناری دەریا و باخچە ساوایانەكەی و زۆربەی شوێنی یادگاریەكانی 

كۆچی  لەژێركاریگەری  لەمەودوای،  )نۆستالیژیا(ی  كرد.  منداڵی  سەردەمی 

دایكیدا توندتر و قوڵتر بووەوە. لەو سەردەمە بەدواوە، ئاماژەی رەمزیی بۆ 

جێگەكانی ژیانی پێشووی و بەیانی ئاماژەكردنی هەستەكانی بەرامبەر ئەو 

هۆكاری  بەاڵم  دەكردنەوە.  دوبارە  بەردەوام  بەرهەمەكانیدا  لە  جێگایانە، 

ئەم شاراوەیی و ئاڵۆزیە چی بوو؟ ئەویش لەكاتێكدا شتێكی بۆ شاردنەوە 

نەبوو، بە ئاشكرا بەیانكردنی ئەو هەستانەی ئەوانی بەبچوك نیشان دەدا. 

هەوڵ بۆ گونجاندنی ئەم هەستانە، لە قاڵبی ئەو وشانەی بێگومان كەلێنیان 

دەخستە نێوان ئەو و ئێستای یادەوەریەكانی لە گڕوتینیانی كەمدەكردەوە. 
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ژەهراوی  و  دەرمان  بیرەوەریمان  سەردەردێنێتەوە،  )فارماكۆن(  جارێكیتر 

دەكات، خیانەتی لێدەکات و دوبارە ناچار بە کارکردنی دەكات. )فارماكۆن( 

یان نوسین وەك جۆكەر دەبێت، پێكهاتەیەكی پێشبینی نەكراو و نادیار لە 

كۆمەڵێك كاغەزدا، كە دەتوانێت هەر واتایەكی هەبێت. واژەكان بەیانكەری 

بزانین واژەكان دەتوانن چی  ئەوەی  لەجیاتی  جیاوازن، نەك هاوشێوەیی. 

وەكخۆی  و  تازە  یادەوەریەكانی  دەخوازێت  دری��دا  هەبێت.  واتایەكیان 

بهێڵێتەوە: بەمشێوەیە هۆی شاراوەی خۆویستی نوسینەكانی ژیانی روونتر 

دەبێتەوە.

لە  روونی  و  ئاشكرا  توندی  گرێدراوی  دری��دا،  دوات��ری  بەرهەمی 

باڵوكردەوە:  هاوكاتی  كتێبی   3 جارێكیتر   1972 ساڵی  دەدا.  نیشان  زماندا 

پێكهاتبوو(،  چاوپێكەوتنێك  چەند  )لە  بابەتەكان  فەلسەفە،  كەنارەكانی 

دەگەیاند،  ڕێڕەوی  ئەو  كتێبی، هەواڵی  دوا  )سودوەرگرتن(.  بەرهەمهێنان 

كە ئەندێشەی دریدا لەو كاتەدا گرتبویەبەر. ئەم كتێبە جارێكیتر ئەم باسە 

دێنێتەوە پێش، كە دەقێك هیچ واتایەكی تاكی جێگیری نییە. ناتوانرێت لە 

دەقێكدا بەرامبەر هێزی واتا جیاوازەكان، ئاڵۆزی دوو واتایی، هاوشێوەییە 

ئەنجامدا  لە  واتاكان  سودوەرگرتنی  دۆخی  ئەم  بكات.  بەرگری  وێناییەكان 

دەبێتە مایەی لێكدانەوە جیاوازەكان. دریدا جەخت لەو راستییە دەكاتەوە، 

كە لە واژەی dissemination دەنگدانەوەی واژەی seme هەیە، لە یۆنانی 

دێریندا بە واتای )واتا( بوو ) هەروەها واژەی semantics بە واتەی واتاناسی 

ئەو هاتووە(. هەروەها رایدەگەیەنێت ئەم واژەیە نیشانەی seme بە واتەی 

)واتا(ی لەگەڵدایە و بەمشێوەیە، واتا دەبەخشێتە دەرەوە. ناوی لێكۆڵینەوەی 

كۆتایی كتێبی بەرهەمهێنان )بەرهەمهێنان( بوو. دریدا خۆی بە شانازیەوە 

رایگەیاند كە دەقی ئەم لێكۆڵینەوەیە نهێنیەكە ناكرێتەوە و ناخوێندرێتەوە 

بەداخەوە!  بەاڵم  كرد.  دەستبەسەر  بەدبەختی  رەخنەگرانی  بەمشێوەیە  و 
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كایەی   � دەقایەتی  ئاستی  بەرزترین  گەیشتبووە  دەقەدا  لەم  دریدا  چونكە 

جیاوازییە واتاییەكان، دوو واتایی و هاوشێوەیی، بڕیارهەڵنەگر و ... درك 

پێنەكراوی هەتایی � بەدەستهێنابوو. بەاڵم بەڕێكەوت دوو نمونەی دەقەكە، 

سەرەتا ناوی بەشێك لە وەرزێك: )پێكهاتەی دوانی فەرمانی سەرو ئێستا( و 

دێڕێكیتر: »بەمشێوەیە، بێبەشی خاوەندارێتی بە تەواوی لە ڕێگەی پەراوێزی 

رەمزی ئاواز، لە ڕێگەی دانانی نێوان، كە ئەو ئاوازی مەبەستە دەپچڕێنێت، 

یان بە بەیانكردنێكی وردتر تەوەرەكان دێنێتە دەرەوە، بەرە و پێشناچێت، 

بێبەشكردن لە خاوەندارێتیش، بەڵگەی ناو ئاوازە.«

لەبارەی ڕیژەی  بابەتەكە  ناتوانێت مافی  هیچ گێڕانەوەیەكی كورت 

جۆرە  هەر  لۆژیکێك،  هەرجۆرە   � واتایەك  هەر  لە  دریدا  دەقی  دووری 

بۆ  هەوڵێك  جۆرە  هەر  بەمشێوەیە  ب��دات.  ت��ەواوی  بە   � عەقاڵنیەتێك 

شیكردنەوەی ئەم دەقە مەحكومە بە شكست. لە راستیدا لە دیدی نوسەری 

ئەم دەقەوە ئەنجامدانی ئەمجۆرە كارە تەنیا لێدانی زەبرە لە پەیكەری ئەو. 

هەوڵدان بۆ لێكدانەوەی واتای ئەم دەقە، تەنیا واتا پێشوەكانی كە لەوانەیە 

دەقەكە هەڵگریان بێت، هەروەها ئەگەری لێكدانەوەی داهاتوو لەناوببات. 

ئاڵۆز بێت و  هەر واتایەكی ئێستای سەپێنراو بەسەر دەقەكەدا، دەتوانێت 

هەوڵدەدات بۆ ئەوەی ئامادەبوونی واتایەكی رەها یان راستیەكی ئازاد، بۆ 

جارێكیتر بەسەر دەقەكەدا بسەپێنێت � بێگومان ئەمەش هەڵەیە. 

یان لە قاڵبی وتەی بێ  هاوتای خودی مامۆستا: »نوسراو، هەرجارێك، 

راكردن،  پاكبونەوە،  پاشەكشێ ،  وەك  دەبێت،  ئاشكرا  نائاشكرایی  وەك 

بوونی  چی  شیكردنەوەی  بە  هەمووی  ئەمانە  لەوانەیە  بەرەولێكۆڵینەوە.« 

ئەم دەقە و چۆنێتی دروستبوونی رۆشنتر بێت.

ئەم بەناو وتارەی دریدا، لە راستیدا رەخنەیەك لە كتێبی )ژمارەكان( 

بوو، کە لە نوسینی )فیلیپ سولرس( نوسەری پاریسی هاوچەرخ و ئەندامێكیتری 
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گروپی تل كول بوو. الپەڕەی یەكەمی كتێبەكە بەرونی رایدەگەیەنێت، كە 

ژمارەكان رۆمانێكە. كتێبەكە بە پێشەكیەك بە زمانی روسی دەستپێدەكات 

كە  دێت،  التینی  زمانی  بە  سەردێڕێك  دواتردا،  لەالپەڕەی  ئەوە  دوای  و 

هەواڵی )بەرزی و قواڵیی بێ  سنوری لێكدانەوەكان( لەم كتێبەدا دەگەیەنێت 

ئەوە  دوای   .)Seminaque innumero numero summaque profundo(

دەسوتا،  كاغەزەكە   ....« دەستپێدەكات:  كتێبەكە  سەرەكی  دەقی  یەكسەر 

رون نەبوو ئەم نەخشە و وێنانە، كە زیاتر بەشێوەی خواروخێچ لەسەری 

كێشرابوون بەراستی چی بوون، و لەسەر كاغەزەكە نوسرابوو: )ئەمە سەربانی 

دەرەوەیە(.« سەد الپەڕە دوای ئەوە بە ئەم وشانە كۆتایی دێت: »سوتاو 

)لێرەدا  ناوەوە و شێوەی وچوارگۆشەی  لە روپۆش خستنەسەر  و دووبارە 

بە سەرنجدانە دەقەكە ئەم چوارگۆشەیە بە واتای توانی دووش دێت( خۆی 

بەدوور دەگرت � 100 = 2)4 3+ 2+ 1+( � )لە دەقی سولرسدا ئەم بۆشاییە 

تایبەتكراوە بە دوو پیتی چینی كە بە قەبارەی گەورە نوسراون.« لە نێوان 

ئەو سەرەتا و ئەم كۆتاییەدا رۆمانی سولرس، ئەگەر رۆمان نەبێت هیچ نییە. 

لەگەڵ ئەوەشدا ئەم ئەگەرە دەتوانێت بەنزیكەیی هەر ئەگەرێك بێت. لەم 

دەقەدا پیت و ئاماژە چینیەكان، نیشانەكان، خشتەی زۆر دەدۆزینەوە، كە 

كراوەتەوە،  جێگەیان  واتادا  بێ   دەقی  زنجیرەیەك  میانەی  لە  سەرجەمیان 

بەیەکەوە  پەیوەندیان  شكاو  ئاوێنەی  پارچە  وەك  دەوترێت  دەقانەی  ئەو 

هەیە. هەروەها كتێبەكە وتەی روخساری زۆر جیاواز كە یەكتر ناخوێننەوە 

لە خۆدەگرێت، لەوانە بیركاریزان و باوەڕداری توندڕەوی سەدەی حەڤدە، 

پاسكال، كاردیناڵ و زانای پێشبینیكەری سەدەكانی ناوەند، نیكۆالس كوزایی، 

كارل ماركس، فریدریش نیتچە، ماوتسی تونگ. هەروەها گێڕانەوەی وتەی 

كە  فەڕەنسیەكان،  زانە  بیركاری  لە  كۆمەڵێك  خوازراوی  )ناوی  )بورباكی( 

كارەكانی  هاوبەشی  بەرپرسیارێتی  و  دەكرد  كاریان  نەناسراو  بەشێوەی 
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لێكۆڵینەوە لە بواری بیركاری، كە لەژێر ئەم ناوەدا بەرهەم دەهێنرێن لە 

ئەستۆ دەگرن( لە دەقەكەدا جێگەیان كراوەتەوە. ئاڕاستەی پشت بەستوو بە 

بنەمای بابەتی بورباكی جەخت لەوە دەكاتەوە، كە لە بیركاریدا تاك نازانێت 

ئەوەیتر لەبارەی چیەوە دەدوێت، هەروەها تاك گرنگی نادات ئایا ئەوەی 

بنەڕەتە  ئەم  هاوشێوەیی  هەڵەیە.  یان  راستە  راستی  بە  دەیڵێت  ئەوەیتر 

لەگەڵ سەرجەم دەقی سولرس بە ئەگەری زۆر خۆویستانەیە، ئەم ئاراستەیە 

بەباشی ناسێنەری شێوازی دریداشە.

بەاڵم دۆخەكە لەبارەی )ویتگنشتاین( كە وتەی ئەویش لە ژمارەكاندا 

هاتوە، جیاوازە. ئامانجی فەلسەفەی ویتگنشتاین بەتەواوی پێچەوانەی دریدا 

بوو. هەردوو فەیلەسوفەكە پڕوپاگەندەی ئەوە دەكەن کە)چارەسەری كۆتایی( 

فەلسەفەیان دۆزیوەتەوە و بەمشێوەیە یەكجار و بۆ هەمیشە خاڵی كۆتاییان 

بۆ داناوە. هەروەها هەردوكیان هەوێنی ئەم ئاوازە لە زماندا دەدۆزنەوە. 

بەاڵم سەرجەم لێكچوونەكان تەنیا ئەمانەیە. دریدا )گرفتی فەلسەفە(ی بە 

پیالنی سادەی لێكهەڵوەشاندنی زمان لەناخەوە و پارچەپارچەكردنی واتای ئەو 

بۆ هەزاران پارچەی شاراوە و نەگونجاو و بەكارهێنانی گاڵتە لەسەر بنەمای 

فەلسەفەیەكی  هەر  بەمشێوەیە  دەكات.  چارەسەر  واژەك��ان  هاوڕەگەزی 

یەكگرتوو و شایستە – یان، لەمبارەیەوە هەر شتێكی یەكگرتوو و شایستە 

لە  فەلسەفەی  سەرچاوەی  ویتگنشتاین  لەالیەكیترەوە  دەبێت.  مەحاڵ   –

گرێی واتاكاندا دەدۆزیەوە، كە هۆكاری دروستبوونیان بەكارهێنانی هەڵە و 

نابەجێی واژەكان لەبارەی گوتارە نەگونجاوەكانەوە بوو. )بۆنمونە لە دیدی 

ویتگنشتاین -ەوە پرسینی ئەم پرسیارە كە »ئامانجی ژیان چیە؟« بەسادەیی 

بەشێوەیەكی  ناتوانن  ژیان،  و  ئامانج  وەك  واژەكانی  چونكە  بوو،  مەحاڵ 

واتادار لەگەڵ یەكتر بێن.( ئەوەی ئێمە بە فەلسەفەی ناودەبەین لە هەڵەی 

شێوازی بەكارهێنانی زمانمانەوەیە. كاتێك ئەو گرێیانە بكرێنەوە، بە ئاسانی 
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پرسیارە  ئەوجۆرە  بۆ  تەنیا وەاڵمێك  نەك  راستیدا  لە  نامێنن.  هەڵەكانیش 

فەلسەفیانە نەبوو، بەڵكو لەسەرەتاوە و لە بنەڕەتدا هیچ پرسیارێك لە ئارادا 

نەبوو. ئەوەی ویتگنشتاین و دریدا بەتەواوی هاوڕا بوون لەبارەیەوە، بینینی 

فەلسەفە وەك جادوگەری بوو. بەاڵم لەوالیەنەوە كە ویتگنشتاین كەروێشكی 

سپی لە كاڵوەكەیدا بزر دەكرد، دریدا هەژمار نەكراو كەروێشكی لە كاڵوەكە 

دەردەهێنا.

لە  زیاتر  شتێكی  دری��داوە،  لەالیەن  ژمارەكان  رۆمانی  لێكدانەوەی 

بەسەربردنی السایی ئەو ئاوێنە شكاوەیە، كە بانگەشەی لێكدانەوەی هەیە. 

)دەقی  تێفكرینێكیتری  لەگەڵ  هاودڵ(  و  )هاوڕێ   تێفكرینێكە  نوسینە  ئەم 

سولرس(، یان زنجیرەیەك تێفكرینە لەناو تێفكرینێكیتردا. دەقە بنەرەتیەكە 

كراوە.  هەجو  بەجدی  و  ئاگایانە  ك��راوەت��ەوە،  السایی  وەرگ��ی��راوە،  لێی 

لەبەرچاو  گرفتێك  وەك  روكاردا  لە  سەرەكی  دەقی  شاراوەیی  لەراستیدا 

گیراوە، لەجیاتی هەوڵدان بۆ سەركەوتن بەسەریدا پێویستە ئەو بەرەو پێشتر 

ببرێت و هەنگاوی زیاتر بنرێت. وتاری دریدا بانگەشەی ئەوەش دەكات، 

هەر رەخنەیەك ئەمكارە دەكات: »هەر شیكردنەوەیەكی لەمشێوەیەش، كە 

بەشێوەی بەویژدانانە نوسرابێت، نهێنیەكانی ناكرێنەوە«. دیارە ژمارەیەك لە 

لەبارەی  بۆچوونیان  بەیانكردنی  بۆ  رونتر  رێگەیەكی  توانیویانە  رەخنەگران 

بۆچوون  )بێهودە( هەمان  بدۆزنەوە.  دریدا  لێكۆڵینەوەی  و  دەقی سولرس 

كتێب  خوێندنەوەی  دوای  كە  بوو،  نهێنی(  )نەكرانەوەی  دریدا  بەوتەی 

ئینگلیزی زمانەكانەوە.  بەخێرایی رەخنەی كردە هزری زۆربەی رەخنەگرە 

ژمارەیەك لە الیەنگرە سەرسەختەكانی دریدا، ئارەزومەند بوون ئەو كتێبە 

تەواو الدەرە بەشێك لە كاری ئەو بووبێت. ئەو لەم خاڵەوە ئیتر دەیتوانی بۆ 

كوێ  بڕوات؟ بە وتەی خۆی، بەرزتر لە مەحاڵ بوونی خوێندنەوەی چی بوو؟
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ئەوەندەی پێنەچوو، ئەم پرسیارە وەاڵمی خۆی دۆزیەوە. دوو ساڵ 

دوای ئەوە، ساڵی 1974 دریدا )زەنگی ماتەمینی( باڵوكردەوە. كتێبەكە لە 

وەك  ستونەش  دوو  ئەم  پێكهاتبوو.  ڕۆیشتوو  بەدوادا  چاپی  ستونی  دوو 

لەگەڵ  دەستپێدەكەن،  دێڕەكانەوە  لەنێوانی  »بەرهەمهێنان«(  )سودوەرگرتن 

 300 تا  نزیكەیی  بە  ستونە  دوو  ئەو  دەقی  ئەمجارە  كە  جیاوازیەدا  ئەو 

الپەڕە بەردەوامە و هەندێكجار بەشی تایبەتی هەڵگری خاڵ و بۆچوونەكان 

لەگەڵ الپەڕەی پڕ لە وتەی وەرگیراو لەنێوانیاندا گونجێنراوە. ستونی الی 

لەخۆگری  لەیەك،  نزیكتر  دێڕی  و  گەورەتر  كەمێك  چاپی  بەپیتی  چەپ 

خوێندنەوەی تەواو نوێ  و بەیەكەوە چنراوی وتەی وەرگیراوی فەیلەسوفی 

ئەڵمانی سەدەی نۆزدە )هیگڵ(ە. ستونی الی راست شیكاریە، دوبارە وتەی 

وەرگیراوی دوورودرێژ لەبەرهەمی نوسەری غەزەل، رەگەزباز، بەندكراوێكی 

پێشینەداری فەڕەنسی )ژان ژنیە(یە. هەر یەكێك لەو دوو ستونە بەشێوەی 

مێتافیزیكی  نێوان  جیاوازی  بێت  هەرچۆنێك  ئ��ازاردەرن.  خۆیان،  تایبەتی 

لە  ناتوانێت  فەڕەنسی،  سیستماتیكی  رەگەزبازی  و  ئەڵمانی  سیستماتیكی 

ئاراستەی دژە ئەڵمانی یان ترسی  ئەمە گەرمتر بێت. هیچ نیشانەیەك لە 

رەگەزبازی لە دەقەكەدا نیە. بەرهەمی هیگڵ و ژنیە، لە هێرشكردنە سەر 

هەست و چاوەڕوانیەكانی خوێنەر، لەگەڵ نوسینەكانی دریدا -دا هاوتایی 

دەكەن. رستە یەك الپەڕەییە بێ  وەستانەكانی هیگڵ، كە بە زمانی لێڵ و 

نائاشنای مێتافیزك نوسراوە، توانای بەدەستهێنانی پلەی )ماركی دوساد( لە 

بواری فەلسەفەی پێدەبەخشن. پەیوەندی ژنیە لەگەڵ ساد كەمتر فەلسەفیە، 

بەاڵم ئەنجام دەتوانێت بەهەمان پێوەر قورس و ئازاردەر بێت. 

كەواتە زەنگی ماتەمینی لە ڕاستیدا لەبارەی چیەوەیە؟ بەوشێوەیەی 

لەوانەیە پێویست بێت تا ئێستا بۆمان رون بوبێتەوە، دیاریكردنی ئامانج و 

بابەتی ئەم دەقە كاری ئێمە نیە. بە وتەی )كریستۆفەر نوریس( لە بیرمەندانی 
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هاوبیری دریدا »زەنگی ماتەمینی بەالیەنی كەمەوە لە واتای سوننەتی واژە 

بریتی  ئەو  یەكگرتووبەخشی  بنەمای  كە  بەرگتێگیراوێك،  واتە  »كتێب« 

نوسەر.«  نیەتی  باشی  بۆ سەرچاوەی  ئێمە  بەردەوامی  لە گەڕانەوەی  نییە 

لەالیەكیترەوە پیت چنین و شێوازی چاپی ئەم كتێبە، بە رونی نیشانەی نیەتی 

زۆر وردی نوسەری باشی ئەوە. كرێكارانی چارەڕەشی چاپخانە، بە ئاشكرا 

مافی هیچ لێكدانەوەیەكی بێ  سنوری بێ  مەرجیان نەبووە. لەم دەقەدا چوار 

پێنوسێك  بۆ هەر ستونێك،  پێنوس  بەكارهاتوە )دوو جۆر  پێنوسی جیاواز 

لە  جیا  وەرگیراو(  وتەی  الپەڕەكانی  بۆ  یەكێكیش  دێڕ،  سەری  بۆشایی  بۆ 

و  دێرین  یۆنانی  واژەكانی  ئەڵمانی،  دەربڕینی  بەردەوام،  ئیتالیكی  وشەی 

التین و ...... هیتر. كۆپی بنەڕەتی ئەم ناكتێبە، بەشێوەیەك دەرهێنرابوو 

كە قەبارەی زیاتر لە 100 ئینج چوارگۆشەی هەبوو. الپەڕەكانی چوارگۆشەی 

دە ئینج بە دە ئینج بوون و ئەستوریەكەی دەگەیشتە ئینجێك. )بەدڵنیاییەوە 

دەڵێم ئینج: چونكە بەمشێوەیە، ئەو كتێبەی كرێكارانی چاپخانەكانی فەڕەنسا 

كە بە یەكەی سانتیمەتر كار دەكەن، چاپیان كردووە، لەوانەیە )ژنیە(ی تووڕە 

کردبێت.(

بەاڵم لەو الیەنەوە كە ئەم كتێبە بۆ بەكارهێنانی گشتی خراوەتەڕوو، 

مافی خۆمانە بپرسین، ئایا لەبنەڕەتدا واتایەكی هەیە یان نەخێر؟ شێوازی 

دیالێكتیكی بەناوبانگی هیگڵ بە تێزێك دەستپێدەكات و لە قۆناغی دواتردا 

بەیەكەوە  دوان��ە  ئەم  ئەوە  دوای  و  دەك��ات  دروس��ت  خۆی  تێزی  ئەنتی 

سەنتێزێك بەرهەم دێنن. بۆ نمونە: )بوون( ئەنتی تێزی خۆی، واتە )نەبوون( 

بەرهەمدێنێت، دوای ئەوە ئەم دووانە یەكدەگرن و سەنتێز بەرهەمدێنن. 

سەرجەم سیستمی گشتگیری هیگڵ بەمشێوەیە فۆڕمی وەرگرتوە. دەتوانرێت 

ستونی  ببینرێت.  دریداشدا  ماتەمینی(  )زەنگی  دەقی  لە  دیالێكتیكە  ئەم 

هیگڵی الی چەپ، تێزە: نمونەی فەلسەفەیەكی بەرین لە لوتكە و بەرزیدا 
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و كۆتایی ئەوپەڕی پاساوی هزری حكومەتی دیكتاتۆری سەدەی نۆزدەیەمی 

پرۆس لەالیەن هیگڵەوە. بەدڵنیاییەوە ئەوەندە گرفت نیە كە ئەنتی تێزی 

 un jeune garcon blond ئەم فەلسەفە هزریە لە نوسینەكانی )ژنە( لەبارەی

ئەگەری  بدۆزینەوە.  هاوشێوەكانیدا  بابەتە  و  ئاڵتونی(  مو  و  گەنج  )كوری 

ئەوەهەیە سەنتێز لە شوێنێكیتر روبدات، لەوانەیە لە زەینی خوێنەردا. یان 

وەك ئەوەی دریدا بەرونی دەڵێت )لێكدانەوەی ئەو راستەوخۆ كاریگەری 

لەسەر سەرجەم پێناسەی هیگڵی ماف لەالیەك و پێناسەی هیگڵی سیاسەت 

سیستم..  پێشكەوتنی  و  پێكهاتە  لە  ئەو  پێگەی  جێدەهێڵێت.  لەالیەكیتر 

بەشێوەیەكە جێگۆڕكێكان یان پێداویستییە ناڕاستەكان، كە ئامانجیان دەبێت، 

ناتوانن بەتەواوی سەرچاوەی الوەكیان هەبێت.(

پێویستە  بگات، كە  ئەنجامە  بەو  ئەگەر كەسێك  تێگەیشتنە  شیاوی 

كردنەوەی  )مەحاڵی  نوسینی  كاتێك  هەبێت.  نوسینانە  ئەم  بۆ  سنورێك 

نهێنی ... مەحاڵی خوێندنەوە( بەهەر شێوەیەكی بتوانرێت بەرهەم بێت، 

دوبارەكردنەوە  بە  پێویست  و  بەدیهاتووە  ئەو  ئامانجی  و  مەبەست  ئیتر 

ناكات. بەاڵم دریدا رازی نەبوو. لەگەڵ گەشتە ئەوروپاییە بەرفراوانەكانی بۆ 

وتاربێژی، كاری زانكۆیی لە پاریس، هەروەها كات بۆ پێڕاگەیشتن بە ئەركە 

بەشێوەیەكی  بەردەوام  ئەمەریكا،  جیاوازەكانی  زانكۆ  لە  ئەكادیمیەكانیتری 

بەرهەمهێنانی  ژمارەی  كاتەشدا  لەم  بوو.  چاالك  و  كارامە  سەرسوڕهێنەر 

دەقەكانی � لەو ناكتێبانەی قەبارەیان بە ئەندازەی كتێبێك بوو تا نامە بێ  

واتاكانی � دەگەیشتنە سەدان. ساڵی 1980 كتێبێك كە بەگومانی زۆرێك بە 

شاكاری دواتری دادەنرا، چاپكرا. ناوی ئەم بەرهەمە )كارت: لە سوقراتەوە 

تا فرۆید و زیاتر( بوو. بیرهاتنەوەی ئەم راستیە كە سوقرات هیچ كاتێك 

نە بۆ فرۆید و نە بۆ هیچ كەسێك هیچ كارتێکی )كارتی پیرۆزبایی( نەنارد، 

بەرهەمی بنەماشكێنی روكار و بێ  سودەكان ناونیشانی كتێبەكەیە، لەگەڵ 
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ئەوەی ئەم بنەماشكێنیە الوەكیەش، ئەگەر شێوازی دریدا بەو شێوەیەی كە 

هەیە پەسەند بكەین، دوبارە جێگەی پەسەندە.

دەستپێدەكات.  پەستی(  )بنەمای  لەبارەی  لێكۆڵینەوە  بە  كتێبەكە 

چونكە  گرنگترە،  فرۆید  چێژی  بنەمای  لە  بنەمایە  ئەم  دریدا  بەبۆچوونی 

زیاتر(  و  فرۆید  تا  سوقراتەوە  )لە  رۆژئاوا  مێتافیزیكی  مێژووی  سەرجەم 

لەخۆدەگرێت. بۆ ناردنی كارتێكی پیرۆزبایی، یان هەر پەیامێك، ئێمە شتێك 

دەدەین، بەاڵم ڕێگە لە پێدانی خۆمان دەگرین. 

 )destinateur( لێرەدا دریدا یاری بە پەیوەندی نێوان نوسەر یان نێرەر

و خوێنەر یان وەرگر )destinataire( و ئەو راستیەی كە ئەم واژە فەڕەنسیانە 

)مەنزڵ،   destination و  چارەنوس(  )پێشهات،    destiny بە  پەیوەندییان 

مەبەست( هەیە، دەكات. لە نوسینەكانی رابوردوویدا لەبارەی ئەم بابەتەوە 

بەو ئەنجامە گەیشتبوو، كە )نامەیەك هەمیشە دەتوانێت نەگاتە مەنزڵگە... 

پێكهاتەی نامە بەردەوام ئامادەی نەگەیشتنە.( بەشی زۆری كتێبەكە تایبەتە 

بەرزكردنەوەی  بۆ  فرۆید  پاڵەوانانەی  هەوڵی  باوە،  وەك  دەرونناسی.  بە 

دەرونناسی بۆ پێگەی زانستی تاقیكاری بە هەڵە وەك هەوڵێكی مێتافیزیكی 

فرۆید  كە  بێت،  شتە  ئەو  مێتافیزیك هەمان  ئەگەر  ئێستا   � رەتدەكەنەوە 

خوازیاری بوو خۆی لێبپارێزێت. بەاڵم بە گومانی دریدا هەرجۆرە هەوڵێك 

بۆ دیاریكردن و پێناسەی راستەقینە سەرچاوەی مێتافیزیكی هەیە، چونكە 

سەرجەم  بەسەر  كێشاوە  باڵی  كە  )ئامادەبوون(  هەمان  بەر  دەباتە  پەنا 

ئەندێشەی رۆژئاوادا. )لەبەرئەوە ئەو راستیەی كە فرۆید لە كۆتاییدا نەیتوانی 

دەرونناسی وەك زانستێكی تاقیكاری ورد وەك فیزیك بسەلمێنێت، جێگەی 

مێتافیزیك،  بەندی  لە  دەرونناسی  رەهاكردنی  لە  بەناكامی  ئەو  ستایشە. 

نەیتوانی لە پتەوكردنی لەسەر بنەمای مێتافیزیك سەركەوتوو بێت.( بەاڵم 

تەنانەت لەم نێوانەشدا خاڵی دژوار بوونیان هەیە و بایەخی هەوڵدان بۆ 
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رونكردنەوەیانی هەیە: )ئەوەی نەڕاستە و نەهەڵەیە، راستییە. بەاڵم لەگەڵ 

بە  پابەندە  بەوجۆرەی  راستی،  ئاشكراكردنی  بە  تاك  وتار،  دەستپێكردنی 

بەڵێنی راست بوونی، بەڵێن دەدات: بە ئامادەبوون، وتار، بەڵگە.( وتار، 

هەڵگری  كە  دەكات,  باس  راستیەك  تێدایە،  درۆی  و  راست  ئەگەری  كە 

بنەماكانی  )یان  راستەقینەییە  ئەم  بۆ  فەلسەفە  مەیلی   . نییە  باسانە  ئەو 

بەبەراورد  قوڵتر  پلەیەكی  لە  ب��ەردەوام  راستەقینەییە(  ئەو  لەگەڵ  ئێمە 

باسی  تەنیا بەدوای  پێناسەی زانستی  لەگەڵ زانست دادەنێت. لە كۆتاییدا 

روبەروبوونەوەی ئێمە لەگەڵ ئەو راستەقینەیەیە، نەك ئاكاری خودی ئەو 

زانستی  ناسینی  ئەو(.  لەگەڵ  ئێمە  پەیوەندی  بنەماكانی  )یان  راستەقینەیە 

دژواری  دەكات.  تۆمار  راستی  لەگەڵ  ئێمە  روبەڕووبونەوەكانی  بەڵگەی 

گوتار  كە  ئەوەیە،  گوتار  بنەڕەتی  تایبەتمەندی  لێرەدایە.  دریداش  شیكاری 

بەهایەیە.  بێ   راستەقینە  ئەم  لەگەڵ  ئێمە  روبەڕووبوونەوەی  بە  پێویستی 

نوسینی  هەڵە.  نە  ڕاستە  نە  خۆیدا  لە  كوژ،  مشك  دەرمانی  شوشەیەك 

)ژەهر( لەسەر شوشەكە راست یان هەڵە، راستی ئەگەری روبەڕووبونەوە 

نەك  زانستیە،  راستیەكی  ئەمە  ئەو.  خودی  نەك  دەكات،  باس  لەگەڵیدا 

راستییەكی رەها. ئەم راستییە لە ڕێگەی تاقیكردنەوەوە دەسەلمێنرێت، نەك 

لە ڕێگەی گەڕانەوە بۆ ئامادەبوونێكی رەها.

لەوێ   شارێك  پراگ،  گەیشتە  گەشتەكانیدا  لە  دریدا   1981 ساڵی 

كات لەپشت پەردەی ئاسنینەوە بوو. دریدا لە دامەزراندنی ئەنجومەن یان 

كردبوو(  كڵێسای  كە سەرپێچی  پانزەی چیكی،  )شەهیدی سەدەی  )هوس( 

رۆشنبیرە  یارمەتیدانی  ئەنجومەنە  ئەم  ئامانجی  هەبوو.  بەرچاوی  رۆڵی 

سەركوتكراوەكانی چیكسلۆڤاكیا بوو، كە لەژێر ئازار و رەنج و ئەشكەنجەی 

رژێمی كۆمۆنیستیدا بوون. دریدا لەگەڵ ئەو مەترسیە زۆرەی هەڕەشەی لە 

ئەو و بیسەرانی دەكرد، سمیناری یەك هەفتەیی ڕێكدەخست. سمینارەكە 
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ناوی  دەنگدانەوەی  ناوەكەی  كە  یاسا(  )لەبەرامبەر  وتاری  بە  بوو  تایبەت 

لە  ژیانی  بەشێكی زۆری  نوسەرێك  بوو،  كافكا  فرانتس  چیرۆكێكی كورتی 

بۆ  و  وتاربێژیە وەك هەمیشە شاراوە  ئەم  پوختەی  بردبوو.  بەسەر  پراگ 

پۆلیسی نهێنیش، كە بەشی دووەمی واژەی بنەماشکێنی بە زیادە و مەترسیدار 

كەلوپەلەكانیدا  لەناو  و  كرا  پشكنینی جەستەی  دریدا  بوو.  روون  دەزانی، 

پاكەتێكی قاوەیی )ماری جوانا( دۆزرایەوە و بێ  دواكەوتن دەستبەسەریان 

كرد.

ئەو  وەردەگرت،  جدی  بە  زۆر  رۆشنبیرەكانی  بەردەوام،  فەڕەنسا 

كاتانەشی كە ئەوانیتر بە جدی وەریان ناگرن. ئەوەی لە دیدی لێپرسراوانی 

فەڕەنسی  ئاژاوەگێڕی  فریودەرێكی  بچوكی  لیپێچینەوەیەكی  تەنیا  چیكەوە 

میراتی  پێی  دەردەك���ەوت.  جیاواز  زۆر  پاریس  باڵوكراوەكانی  بۆ  بوو، 

نەتەوەیی فەڕەنسا لەنێواندا بوو، لەمڕوەوە زۆر بەخێرایی سەرۆك كۆماری 

فەڕەنسا)فرانسوا میتێران( خۆی هەستەكانی لە چوارچێوەی لێكدانەوەی بێ  

پەردە و نەشكاندنی بنەماكان، بە لێپرسراوانی چیك راگەیاند. )بیست ساڵ 

چاالكی  هۆی  بە  هەوڵیاندابوو  فەڕەنسا  كاربەدەستانی  كاتێك  بەرلەوكاتە، 

هاتبووە  خۆی  )دیگۆل(  بكەن،  دەستبەسەر  سارتەر  نایاساییانە،  سیاسی 

مەیدانەوە و بە ئەوانی وتبوو: )مافی ئەوەتان نییە، والتەر بگرن.( بەمشێوەیە 

Existentialist خۆی،  ئەگزیستانسیالیستی   تێڕوانینی  خۆنەویستانە  سارتەر 

كە دەیوت: )مرۆڤ مەحكومە بە ئازادی(، بەرجەستە كردبوو. دریدا خێرا 

بە فەرمانی كاربەدەستانی چیك ئازادكرا و لەگەڕانەوەیدا بۆ پاریس، وەك 

پاڵەوانێك پێشوازی لێكرا. ساڵێك پێشتر سارتەر و بارت مردبوون. سێ  ساڵ 

دوای ئەوە فۆکۆ مرد و دریدای بە پۆشاكی گەورەترین رۆشنبیری زیندووی 

فەڕەنسا � كە لە دیكارتەوە تا والتر و لەم یەكەوە تا سارتەر دەستاودەستی 

كردبوو � بەتەنیا جێهێشت.
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دژی  سودوەرگرتن  بۆ  ئامڕازێك  بە  بنەماشكێنی  ب��ەردەوام  دریدا 

سیاسەتی  كە  پێدەچێت،  ئەوەشدا  لەگەڵ  زانیوە.  نایەكسانی  و  دیكتاتۆری 

بنەماشكێنی بەرامبەر هەر جۆرێك بەیاننامەی روون یان هەر كردارێكی روون 

و خاوەن بنەما، بەرگری دەكات. بەپێی تێڕوانینی دریدا: )بنەماشكێنییەكان 

پێویستە گەڕانی نوێ  لە بابی بەرپرسیارێتی بگرنەبەر، نهێنییە میراتیەكانی 

رەوشت و سیاسەت بخەنە ژێر پرسیارەوە.( ئەم تێڕوانینە بێگومان دەتوانێت 

ئەم  لەگەڵ  بەاڵم  ئەنجامبدرێت.  سیاسی  هەڵوێستێكی  هەر  وەرگرتنی  بە 

دەیەی  ناوەڕاستی  سااڵنی  لە  دریدا  رۆشنبیرانەدا،  بێالیەنییە  و  بەرزەفڕی 

هەشتادا، رۆڵی چاالكی لە شەڕكردن بۆ ئازادی نێلسۆن ماندێلال و كۆتایی 

هێنان بە ئاپارتاید لە ئەفریقای باشوور، گێڕا.

دژی  شەڕی  مەترسیدارتر،  بەدڵنیاییەوە  و  هەڵگر  گفتوگۆ  بابەتی 

پانتایی  لە  بەردەوام  دیار و  تایبەتمەندێتی  لە فەڕەنسا،  بوو  نەژادپەرستی 

كۆچبەری  زۆری  دانیشتوانی  تایبەتی  بە  كە  فەڕەنسا،  ناوخۆی  سیاسەتی 

ئەفەریقای باكوری دەكردە ئامانج. 

نەیاراندا  توڕەكانی  و  تووند  بوونە  ناڕازی  ئەو  بەگژ  دریدا  بەاڵم 

چووەوە و بۆ پێدانی مافی دەنگدان بە كۆچبەران بەرگری دەكرد. )خەبات 

دەنگدانیشەوە  مافی  ڕێگەی  لە  نەژادپەرستی  و  بێگانە  لە  ترس  دژی 

كارایی دەبێت. تا ئەو كاتەی ئەو مافە بەدەست نەهاتبێت، نادادپەروەری 

بەسنورداری دەمێنێتەوە و وەاڵمی دەمشكێنی  حوكم دەكات، دیموكراسی 

نەژاپەرستی روتەڵ و بێ  سود دەبێت.( میراتگری پۆشاكی والتر نیشانی دا، 

كە روونی و رۆشنی هزری خۆی هەندێك كات مشتومڕی سیاسی بە میرات 

بردووە.

بەاڵم كاتێك سەرەی سیاسەتی فیمینیستی دەهات، دۆخەكە تا رادەیەك 

جیاواز دەبوو. ئەگەر روبەڕووبوونەوە دوانیەكانی ئەندێشەی لۆژیکی رۆژئاوا 
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پەسەند  بە  بوو  بڕیار   � نەرێنی  ئەرێنی/  ناراست، هزر/ جەستە،  راست/   �

نەكردنی بڕیار جێگەی بگیرێتەوە، چی بەسەر دوانەی � پیاو/ ژن � دەهات؟ 

لەوانەبوو ژنان خوازیاری ئەوە بن وەك بونەوەری یەكسان رەفتاریان بەرامبەر 

ناسنامەی  لەسەر  بەردەوام  ئەوان  بەاڵم  بڕیار(،  نەكردنی  )پەسەند  بكرێت 

سەربەخۆ و جیاوازی خۆیان پێداگریان دەكرد )دوانەیی(. پێدەچوو ڕێگەی 

ناسنامە  و  هاوشێوەیی  جیاتی  لە  جیاوازی  لەسەر  جەختكردنەوە  هەاڵتن، 

بێت. باوكساالری )پیاوساالری(ش وەك دوانەی لۆژیکی كە بەهێزی دەكرد، 

پێویست بوو بنەماكانی بشكێنرێن. بەاڵم فیمینیزم بە پێچەوانەی ئەو دوانە 

لۆژیکیە، پێویست بوو لە بنەماشكێنی بە دوور بمایەتەوە. فیمینیستەكان، 

كە هەوڵی یەكسانیان لەگەڵ پیاو دەدا، تەنیا هەڵەكانی رابوردوویان دوبارە 

دەكردەوە. ئەمجۆرە فیمینیزمە )پرۆسەیەكە تێیدا ژن دەخوازێت وەك پیاو 

بێت، هاوشێوەی فەیلەسوفێك، بێ  دوودڵی كە بە دوای راستی و زانست 

و سەرچاوەوەیە. واتە بەدوای سەرجەم خەیاڵە پیاوانەكان.( هەروەها دریدا 

دژی ئەو شتەیە كە خۆی بە )فیمینیستی كاردەرەوە( ناودەبات، فیمینیستێك 

لەالیەكیترەوە  سنورداركەر(ە.   � خود  و  سازش  )پەسەندكەری  تەواوی  بە 

بە  ئەو  و  دەكات  جیاوازی  لەسەر  پێداگری  چاالك  و  ئیشكەر  فیمینیستی 

لێكۆڵینەوەیەیان  ئەم  سەرجەمی  فیمینیستەكان  زۆربەی  دەزانێت.  ئیجابی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  هەڵسەنگاندوە،  زمان  گوتاری  و  رەوانبێژی  بە  بەتەواوی 

)باربارا  وەك  بەتوانای  ئەمەركایی  بەرگریكاری  بنەماشكێنیەكانی،  و  دریدا 

جۆنسۆن(یان دۆزیوەتەوە )هەمان ئەو كەسەی سەرەڕای قورسی و كاری زۆر 

توانیویەتی »بەرهەمهێنان« بەویژدانانە بۆ ئینگلیزیەكی مەحاڵی خوێندنەوە و 

مەحاڵی تێگەیشتن، وەربگێڕێت.(

كە  دۆزی��ەوە،  مشتومڕێكدا  لەناوەندی  خۆی  دری��دا   1992 ساڵی 

لەبەریتانیا هەڵگیرسابوو. كاتێك زانكۆی كامبریج پێشنیاری دكتۆرای فەخریان 



62
ئاشنابوون بە دریدا

بە دریدا كرد، كاندید بوونی بۆ وەرگرتنی ئەو بڕوانامەیە دژایەتی ژمارەیەك 

رابوردوودا  لە  نەدەهات  بیری  كەس  لێكەوتەوە.  زانستی  لیژنەی  ئەندامی 

رەوانبێژانی  بەندی  لە  ئەوەندە  نەیارانی  رویدابێت.  روداوە،  شێوە  لەو 

پۆشتە و ناسك نەبوون. فەلسەفەی فەڕەنسی لەالیەن )سیستمێكی پێكهاتوو 

ئەو  و  دەبرا[  پێش  ]بەرەو  مۆدەكان  و  ڕێنماییكاران  و  جێبەجێكاران  لە 

لە  هەیبوون.  بەریتانییەكەی  هاوتا  كە  نەبوو(  رونانەی  و  ورد  ستانداردە 

راستیدا: )فەڕەنسیەكان لە بەكارهێنانی زاراوە دروستكراوە بە واتا ناجێگیر 

و ئاڵۆزكراوەكاندا بێ  هاوتان و دەرخستنی ئەو خاڵەی كە بەتەواوی لە چی 

مەحاڵ  بێسەروبەر،  قسەی  بۆ  دەگۆڕێت  فەلسەفی  بیركردنەوەی  خاڵێكدا 

دەكات.( لەگەڵ ئەو كۆمەڵەی لە فەڕەنسا دەترسان، لە ئەنجامدا دكتۆرای 

فەخری بە دریدا درا. 

دریدا درێژە بەبەرنامەی بنەماشكێنیەكان دەدات. وەك پێشوو پڕكارە، 

پێداگری دەكات لەسەر بەشداری پێكردنی بیرمەندان و نوسەرە گەورەكانی 

رابوردو لە گفتوگۆی بنەماشكێنیەكان. سوقرات، ئەفالتوون، دیكارت، ماركس، 

ماالرمی، تەنیا ژمارەیەكی كەم  لەو گەورانە هەن، كە لەم پرۆسانەدا تاك 

الیەنە بەشداریان كردووە )یان بە بەیانكردنێكی وردتر، بەشداریان پێكراوە(. 

كاریان بنەما شكێنراوەكانە و دەستكەوتەكانیان بۆ ئاماژەی بنەماشكێنیەكان 

ئەوەی  بۆ  دەبێت  بەس  ب��وارەدا  لەم  كەم  كورتی  نمونەی  وەرگێڕدراوە. 

خوێنەر خۆی بتوانێت لە بارەی سود و مەبەستی ئەمكارە دادوەری بكات.

دەرونناسی فرۆید: دریدا جەخت دەكاتەوە لەسەر ئەوەی كە هزری 

خودئاگا هەرگیز لە جێپێكان و شوێنەواری ئەزمونی هزری ناخودئاگا بەدەر 

لەراستیدا  ئێستادا دەبینێت،  كاتی  لە  بە خود، كە خۆی  نیە. درك كردن 

دەنوسرێت،  رابوردوودا  لە  ناخودئاگایانەیەك  جێپێكانی  بەهۆی  بەردەوام 

هەروەها ئەم شوێنەوارانەی ناخودئاگاش بە نۆبەی خۆیان، بەهۆی شوێنپێكانی 
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ناخودئاگایانەیەك، لە رابوردوویاندا دەنوسرێن و ئەم ڕۆیشتنە كۆتایی نییە. 

ئەمە بەو واتایەیە كە شتێك بە ناوی تێگەیشتنی نایابەوە بوونی نیە.

 1991 ساڵی  نەدزیوەتەوە،  گرفتەكان  لە  خۆی  كاتێك  هیچ  دریدا 

بڕیاری دا لەبارەی ماركسەوە بنوسێت، ئەویش لەكاتێكدا كە پێدەچوو كاتی 

لێكهەڵوەشانی ماركسیزم هاتووە. لە )تارمایی ماركس(دا تیشك دەخاتە سەر 

 )hauntologie لێكۆڵینەوە لەبارەی تێگەیشتنێك، كە خۆی بە )تارمایی ناسی

ناوی دەبات. تارمایی ناسی لێكۆڵینەوەی تارماییەكان، رۆحەکان، بونەوەرە 

بوون  بۆ روبەڕووبوونەوە دوانیەكان -  نادیارەكانە، كە سەركێشی دەكەن 

و نەبوون، زیندو و مردوو، تارمایی لێدراو و داگیری دەكەن. لێرەدا دریدا 

بەو راستیەی كە واژە داهێنراوەكەی لە زمانی فەڕەنسیدا )hauntologie( بە 

 ontologie ی نەخوێندراوە دەستپێدەكات و بەمشێوەیە لەگەڵ واژەیH پیتی

سنوری  ناسی،  هەستی  دەكات.  یاری  هاوئاوازە،  ناسی  هەستی  واتای  بە 

دەسەاڵتێكە لە فەلسەفەدا، كە تایبەتە بە تێڕامان لە بابی )بوون( یان رەهایی 

دەستپێدەكات:  رستەیە  ئەم  بە  ماركس،  كۆمۆنیستی  مانیفێستی  بوون. 

دریدا  بۆ  كۆمۆنیزم.(  تارمایی  دەكات،  داگیر  ئەوروپا  خەریكە  )تارماییەك 

و  هەبوو(   باوەڕە  ئەم  سەردەمانێك  ئەوەی  )وەك  نەزیندووە  ماركسیزم 

نەمردووە )وەك ئەوەی ئێستا ئەم باوەڕە هەیە(. ماركسیزم نە ئەم دوانەییە، 

ئەنجامە  بەو  دریدا  كۆتاییدا  لە  تارماییە.  )نادیاریكراو(ە،  بڕیارنەدەر  كە 

ماركسیزمە.  لە  رادیكاڵتر  روخسارێكی  ڕاستی  بە  بنەماشكێنی  كە  دەگات 

یەك  مەحاڵی  پەیامی  ئەنجامدانی  لە  ئەنجامە،  ئەم  بەدەستهێنانی  بە  ئەو 

پێگرتنی بەنزیكەیی سەرجەم فەیلەسوف و ئەندێشەگەرانی سیاسی هاوچەرخ 

دەڵێم  ئەوان دژی خۆی.  یەكپێگرتنی  لە  بەداخەوە  بەاڵم  بوو،  سەركەوتو 

نزیكەی سەرجەم، چونكە مەبەستم سەرجەم بیرمەندان، بێجگە لە ئەوانەی 

بە  كە  گۆڕەپانێک  بوون،  پاریس  رۆشنبیری  گۆڕەپانی  ئەندامێكی  خۆیان 
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ئەنجام گەیشتنی كتێبی دریدا، لەناویاندا مشتومڕی گەرمی هاوڕا و نەیاری 

)بیرهێنەرەوەی هەمان دوالیزم كە دریدا خۆی بەبێ  بەها و  هەڵگیرساند 

نەسەلماوی هەژمار دەكرد(.

لەوانەیە مەحاڵ بێت، دریدا لە خاڵێكی ڕێڕەوی ئەندێشەیدا بە جێمس 

لەناوەندی سەرنجی دابنێت، نوسەرێك كە چوستوچاالكی  جویس بگات و 

زمانی بە تەواوی خاڵی بەرامبەری هەرزەوێژی زمانی دریدایە. سودوەرگرتنی 

جویس لە زمان، خوێنراوە و سەرقاڵكەر و سەرنجڕاكێشە. دەوڵەمەندی و 

پڕی واتا بۆئەوەی باسی دەكات زیاد دەكات )بێ  ئەوەی واتا یان ئەركی 

مەبەستی باسكراو البەرێت(، و لە هەمانكاتدا بەدوای هیچ پڕۆژەیەك یان 

بەرنامەیەكی دژە فەلسەفیدا ناڕوات. دریدا دەپرسێت: )ئایا هیچ سنورێك 

بۆ لێكدانەوەی جویس هەیە؟( و خۆی وەاڵم دەداتەوە، نەخێر. دوای ئەوە 

لێكدانەوەكانی  سەرجەم  ئەگەری  جویس  كە  خاڵەی  ئەو  شیكردنەوەی  بە 

وەاڵمی  پێشێلی  لەروكاردا  جێكردۆتەوە،  دەقەكەیدا  لە  ئێمەی  بەردەمی 

بۆ  جویسی  )یولیسس(ی  دریدا  كە  سەرسوڕمانە  مایەی  كردووە.  پێشووی 

لێكۆڵینەوە و شیكردنەوە هەڵبژارد نەك )شەوبێداری فینەگان( كە لەوانەیە 

زۆر سادەتر لە بابەتێك بۆ لێكدانەوەی بێكۆتا، بێ  هیچ واتایەكی تەواو و 

كۆتایی، نزیك ببووەوە. ئەم نمونە سەیروسەمەرەیەی زەوق و بلیمەتیەی 

كە بەدوایدا دێت، لە ژێر تۆفانی واژە نوێیەكان، رەگەزدۆزی، هەڵە گوتاریی 

خۆئاینیەكان، دوبارە واتایەكی كاریگەری خۆی هەیە:

)سێ  جار قیڕە قیڕ بۆ )مارك(ی خاوەن!

بە دڵنیاییەوە شتێكی ئەوتۆ لە واقە واقی ئێمە تێناگات

دووبارە  دەستكەوێت،  شتێكی  ئەگەریش  بەدڵنیاییەوە  هەروەها 

سەرجەمی پەرت و بێ  پەیوەندیە.(

جویس  بنەماكانی  دری��دا  ئ��ەوەی  پێش  دوور،  رابوردوویەكی  لە 
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بشكێنێت، زانای ناوكی ئەمەریکایی )موری جل � مان( )شەوبێداری فینەگان(

ی بەچێژەوە دەخوێندەوە. كاتێك جل � مان جۆرێكی نوێی گەردیلەی ژێر 

)كوارك(،  بنێت  ناویان  دا  بڕیاری  یاریكردنەوە،  لەروی  دۆزیەوە،  ناوكی 

ئەو ئەم واژەیەی لە گێڕانەوەكەی سەرەوە قەرز كردووە. بۆ جویس ئەو 

واژە نوێیە ئەدەبیە واتە )كوارك( توانای جۆراوجۆری رەگەزدۆزی و كایەی 

دریدا  بۆ  لێكدانەوەی سەرنجڕاكێش و سەرقاڵكەری دەڕەخساند.  و  وتاری 

ئەم واژەیە بێگومان دەتوانێت تا سنوری بێ  واتایی بنەماكانی بكشێنرێت. بۆ 

جل � مان و ئەمڕۆ بۆ سەرجەم جیهانی زانست )كوارك( ناوی دیاریكراوی 

جۆرێك گەردیلەی ناوەكیە كە )سپین Spin 2/1( و باری ئەلكترۆنی بەرامبەر 

بە )2/3 + یان 1/3(ی هەیە و بەیەكەوە )هادرۆن hadron(ەكان پێكدێنن، 

بەاڵم تا ئێستا لە دۆخێكی ئازاد و سەربەخۆ و دوور لە یەكتر نەبینراون. لە 

لێكدانەوەكانی سەرەوەوە، یەكێك لە حوكمی سودی ئەدەبی لە زمانەوەیە 

و ئەوەیتر لە حوكمی سودی زانستیەوەیە. بەاڵم دیاریكردنی ئەوەی كە ئەو 

لێكدانەوەیتر چیە، بەتەواوی لە ئەستۆی ئێوەیە )هەروەك دریداش بێگومان 

لەگەڵ ئەمە هاوڕایە(. 

• پەیوەندی سیاسەت و هاوڕێیەتی
ژاک دریدا فەیلەسوفی هاوچەرخی فەڕەنسی، کە چەند ساڵێک بەر 

چەند  لە  کرد،  دوای��ی  کۆچی  شێرپەنجەوە  نەخۆشی  هۆی  بە  ئێستا  لە 

ناوی  بە  کتێبەکانی  لە  یەکێک  باڵوکردنەوەی  بۆنەی  بە  راب��وردوودا  ساڵی 

)سیاسەتی هاوڕێیەتی The Politics of Friendship( لە یەکێک لە ناوەندە 

زانکۆییەکانی فەڕەنسا دەستی بە وتاردان کرد.

پەیوەندیدار  پرسیاری  چوار  بە  وتارە،  ئەم  رێکخەری  بەرپرسانی 

لەبارەیانەوە  خۆی  بۆچوونی  کە  کردبوو،  دریدا  لە  داوایان  کتێبەکەوە  بە 
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رابگەیەنێت، پرسیارەکانیش بریتی بوون لە: بۆچوونی لەبارەی سیاسەتەوە 

چییە؟ چۆن بیر لە دیموکراسی دەکاتەوە؟ هاوڕێیەتی چی رۆڵێکی لە سیاسەت 

و دیموکراسیدا هەبووە؟ بۆچی باسی چەمکەکانی )دڵدانەوەی بەرامبەر( یان 

)پەسەندکردنی بەرامبەر(ی کردووە؟ 

لەسەرەتادا وەاڵمی ئەو رەخنانەی داوەتەوە، کە لە بارەی راکردن 

لە سیاسەتەوە لێیگیراوە، دواتر جەخت لەسەر ئەو خاڵە دەکاتەوە، کە هیچ 

کاتێک عەوداڵی قوتابخانە یان تیۆرێکی تایبەتی سیاسی نەبووە. لە بەشی 

دووەمدا، باس لە پەیوەندی نێوان سیاسەت و هاوڕێیەتی دەکات و ئاماژە 

بۆ  سیاسی  فەلسەفەی  مێژووی  درێژایی  بە  کە  دەکات،  تێگەیشتنانە  بەو 

هاوڕێیەتی هەبووە. بە بۆچوونی ئەو، هاوڕێیەتی بە پیاوان و برایەتییەوە 

گرێدراوە و چەمکێکی تاک ناوەندی لێدروستکردووە.

دریدا لە بەشی سێیەمی بابەتەکەدا، تیشکدەخاتەسەر دیموکراسی و 

پەیوەندی بەو خااڵنەی پێشتر لە بارەی سیاسەت و هاوڕێیەتیەوە باسکران. 

بە بۆچوونی دریدا دیموکراسی کارێکی دیاری نەکراو و بااڵ نییە، لەبەر ئەوە 

ناتوانرێت لە کات و شوێنێکی تایبەتدا بۆی بگەڕێین. خاڵێکیتری باسەکەی 

پێویستە  دریدا  بۆچوونی  بە  بەرامبەرەوەیە،  دڵدانەوەی  لەبارەی  دریدا 

ناو سیاسەت و دیموکراسیەوە.  بەرامبەر بخەینە  ئێمە چەمکی دڵدانەوەی 

کراوە  ئامێزی  بە  مەرجێک  و  وبەند  کۆت  بێ هیچ  بەرامبەر،  دڵدانەوەی 

و رووی خۆشەوە پێشوازی لە بەرامبەرکردنە. ئەو بەرامبەر و دڵدانەوەی 

هیچ  بە  بەرامبەر،  دەکات:  پێناسە  بەمشێوەیە  وتارەکەیدا  لە  بەرامبەر، 

شێوەیەک کەسێکیتر کە لە دەرەوە دێت، نییە...بەرامبەر لە ناخی ئێمەدایە 

ناخی  لە  پێویستە  لەمڕووەوە  بکرێت.  پەسەند  و  بپارێزرێت  پێویستە  و 

خۆماندا پێشوازی لە دڵدانەوەی بەرامبەر بکەین. ئەمە چاالکیەکی ئاڵۆزی 

نائاگایانەیە. پێویستە کەسی بەرامبەری ناخمان بدوێنین و بەرامبەری هەستیار 
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بین. کەسێک کە ناتوانێت ئەم دڵدانەوەی بەرامبەرە لە ناخی خۆیدا پەسەند 

بکات، ناتوانێت بەرامبەر کەسانیتریش روویەکی خۆش نیشان بدات. ئەمە 

چارە  خۆتاندا  ناخی  لە  کێشەکانتان  کردووین:  فێریان  یۆنانیەکان  وانەیەکە 

بکەن. ئەگەر دووژمنی خۆت بیت، بەرامبەر کەسانیریش نیشانی دەدەیت.

1. سیاسەتێکیتر

ژمارەیەکی  ک��ردووە،  پ��ەروەردە  و  نوسین  لە  رووم  کاتەوەی  لەو 

زۆر لەوەی کە راستەوخۆ گرنگیم بە بابەتە سیاسیەکان نەدەدا، دۆستانە و 

دوژمنانە سەرزەنشتیان دەکردم. بە بۆچوونی من ئەمە هاوکات رەخنەیەکی 

بە ویژدانانە و بێویژدانانەیە. بێویژدانانە لەبەرئەوەی کە بە بۆچوونی من 

هەر شتێک کە نوسیومە، بەشێوەی راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ پەیوەندی بە 

بابەتە سیاسیەکانەوە هەبووە و دەتوانم ئەمە بە روونی نیشان بدەم. بەاڵم 

ئەم رەخنەیە تا ئەوەی کە ئەم پەیوەندییە بە سیاسەتەوە زۆر ناڕاستەوخۆ و 

شاراوە بووە، بە ویژدانانەیە.

ئەوەی تا ئێستا بۆ ئەنجامدانی هەوڵمداوە، بە تایبەتی لە کتێبەکانی 

وەک )تارماییەكانی مارکس Specters of Marx( یان )سیاسەتی هاوڕێیەتی 

بیرکردنەوە،  دوب��ارە  یان  تێگەیشتن   ،)The Politics of Friendship

هاوبەش  هەوڵدانی  بەڵکو  دەکەم،  ئەمکارە  نیم  کەس  تاکە  بەدڵنیاییەوە 

هەمان  یان  سیاسەتە،  چەمکی  لە  بیرکردنەوە  دوبارە  بۆ  کەسانیتر  لەگەڵ 

شت کە لە باڵوکردنەوەکانی بواری سیاسیدا هەبووە. لەبەر ئەوە من هیچ 

ناوەرۆکێکی نوێی سیاسی لە چوارچێوەی رابوردوو ناخەمەڕوو، بەڵکو تەنیا 

بکەمەوە،  پێناسەی  دوبارە  هەیە،  سیاسیدا  کاری  لە  ئەوەی  هەوڵدەدەم 

بوونی  چی  بابەتی  لە  بەتایبەتی  بکەم،  باسی  دەمەوێت  ئەوەی  چونکە 

هاوڕێیەتی و دڵدانەوەی بەرامبەر، لە دوای ناسینەوەیە. 
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ئەو  لەگەڵ  شێوازیدا،  بنچینەییترین  و  کۆتایی  لە  پێویستە  ئەمکارە 

شتەی کە ناتوانێت بۆ فۆڕمۆڵێک بگۆڕێت، بسازێت. شتێکە تەنیا پێویستە 

ئاگایی لە بارەوە هەبێت. جۆرێک ئەزمونە، ئەزمونی سیاسی لە هاوڕێیەتی 

و دڵدانەوەی بەرامبەر، کە ناتوانێت ببێتە ئامڕازی دانانی تیۆر. 

دانانی  پێموایە  نییە،  تیۆر  دژە  جوڵەیەکی  ئەمکارە  دڵنیاییەوە  بە 

تیۆرێکی  پێویستی  ئەوەی  بۆ  هەوڵدەدەم  بەاڵم  پێویستە،  سیاسی  تیۆری 

سیاسی لەگەڵ شتێک لە سیاسەت، لە هاوڕێیەتی و دڵدانەوەی بەرامبەردا 

بەیان بکەم. کارێک کە بە هۆکاری پێکهاتەیی ناتوانێت بابەتی ناسین، لە 

لەم  هەوڵدەدەم  من  ئەوەی  بێتەوە.  جێگەی  فۆڕمۆڵێکدا  یان  تیۆر  دانانی 

کتێبانەدا باسیان بکەم، بەشێک لە تیۆرێک لە بابی سیاسەتناسی یان تیۆری 

سیاسی و سیاسەتێکی پشت بەستوو بە بنەماشکێنی نییە. 

ناوی  یان  کارنامەیەك  بەرنامەیەک،  )سیاسەت(  ناوی  لە  ئەگەر 

رژێمێکمان مەبەست بێت، شتێک لە ژێر ناوی سیاسەتی بنەماشکێنی نییە. 

بە  ئەودام،  پێگەی  دیاریکردنی  لە هەوڵی  دەبینین وشەی دیموکراسی کە 

هیچ شێوەیەک ناوی رژێمێکی سیاسی یان سەربازی لەسەر بنەمای میللەت - 

دەوڵەت نییە. کەواتە پێموانییە ئەوەی پێیەوە سەرقاڵم، ئەو شتەی ماوەیەکی 

بدەم،  ئەنجامی  شاراوە  شێوەیەکی  بە  ئەوەی  بۆ  داوە  بۆی  هەوڵم  زۆر 

بتوانرێت بە تیۆری سیاسی یان سیاسەتی بنەماشکێنی ناو ببرێت.

ئەو کاتە ویستوومە بۆ ئەوەی لە بارەی سیاسەت شتێک بڵێم، کە 

بەڵێنێکی  راستیدا  لە  و  نەبێت  تیۆری  دانانی  شێوەی  شێوەیەک  هیچ  بە 

پەیوەستکراو و تایبەتیە و ئەم بەڵێنی جێبەجێکردنە، بەشێکە لەوەی گرنگی 

لەوەی  بەر   )Specters of Marx مارکس  )تارماییەكانی  کتێبی  پێدەدەم. 

دەقێک لەبارەی تیۆری سیاسی مارکس یان میراتی مارکس بێت، بەڵینێکی 

تایبەتی بۆ کاتێکی دیاریکراو و شێوازێکی تایبەتی فکری و سیاسییە.
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2. هاوڕێیەتی لە سیاسەتدا

بۆ وەاڵمی پرسیاری دووەم، کەواتە بۆچی ئەم ئیمتیازە لە چوارچێوەی 

سنورداری )سیاسەت( کە باسم کرد، بۆ هاوڕێیەتی تەرخان کراوە؟ بە راستی 

وتراوە، بە درێژایی سەدەکان، هاوڕێیەتی لە بواری سیاسی و فەلسەفەی 

سیاسی بە تێگەیشتنێکی الوەکی دانراوە. ئەمە راستە، بەاڵم زۆریش راست 

ناتوانرێت  الوەکیە.  سیاسیەکاندا  چەمکە  ریزبەندی  لە  )هاوڕێیەتی(  نییە. 

خراوەتەوە  ئاسایی  شێوەیەکی  بە  بدۆزرێتەوە.  لەوێدا  هاوڕێیەتی  واتای 

ئەستۆی زانستی ئەخالق، دەروونناسی یان بنەما ئەخالقیەکان.

دەسەاڵتداری  دەوڵ��ەت،  وەک:  سیاسی  واتایەکی  بە  )هاوڕێیەتی( 

دەقە  خوێندنەوەی  کە  کاتێک  بەاڵم  ناکرێت،  هەژمار  بوون  هاواڵتی  یان 

ئەرستۆ  یان  ئەفالتوون  بەرهەمەکانی  بە  تیۆری سیاسەتدا  لە  بنچینەییەکان 

لە  رێکخەری  رۆڵێکی  هاوڕێیەتی  کە  دەردەکەوێت  بۆتان  دەستپێدەکەین، 

پێناسەی دادپەروەری و دیموکراسیدا هەبووە. لە کتێبی )سیاسەتی هاوڕێیەتی 

The Politics of Friendship( زۆر دەقم لە ئەفالتوون و ئەرستۆ وەرگرتووە، 

کە لەو دەقانەدا )هاوڕێیەتی( لە حوکمی عەقڵی بنچینەییدا پێناسەدەکرێت. 

بە وتەی ئەرستۆ سێ جۆر هاوڕێیەتی هەیە: 

یەکەم هاوڕێیەتی بااڵ، کە لەسەر بنەمای عەقڵە و هیچ پەیوەندیەکی   -

بە سیاسەتەوە نییە و تەنیا بە هاوڕێیەتی نێوان دوو کەس دەدانرێت.

دووەم، هاوڕێیەتی لەسەر بنەمای سودمەندی، کە هاوڕێیەتیەکی   -

سیاسییە.

سێیەم، لە ئاستێکی نزمدا هاوڕێیەتی لەسەر بنەمای چێژ، یان وەک   -

ئەرستۆ باسی دەکات »چێژ وەرگرتنی نێوان گەنجەکان«.

هاوڕێیەتی  ناسیاسیشە.  و  سیاسی  هاوڕێیەتی  واتای  دەبینن  وەک 

رۆژانە  پێویستە  پرسیارانەی  لەو  یەکێک  هاوڕێیەتییە.  جۆرێکی  سیاسی 
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بکرێت، ئەوەیە کە: ئایا پێویستە دۆست و هاوڕێکانمان لەناو هاوپەیمانە 

سیاسیەکانماندا هەڵبژێرین؟ ئایا پێویستە لەگەڵ كەسێک کە دەستی هاوڕێیەتی 

و  سیاسەت  ئایا  بین؟  رازی  سیاسیەوە  رووی  لە  دەک��ات،  درێژ  ئێمە  بۆ 

هاوڕێیەتی، چەمکی هاوشێوەن؟ ئایا دەکرێت هاوڕێی کەسێک بیت، کە لە 

رووی سیاسیەوە بە دوژمن دابنرێت و بە پێچەوانەوە؟ 

بە  پەیوەندی  دادپەروەریدا  دوای  بە  گەڕان  ئەرستۆدا  بیروڕای  لە 

سیاسەتەوە نییە، دەتوانرێت زیاتر لە سنورەکانی هاوڕێیەتی یان هەندێک 

بکرێت.  لە هاوڕێیەتی  دادپەروەریەوە خیانەت  ناوی  بە  دەتوانرێت  کات، 

لە  رێکخەر  رۆڵێکی  هاوڕێیەتی  یان   )Philia )فیلیا  کە  دەبینن  کەواتە 

پێناسەکردنی ئەزمونی سیاسیدا دەگێڕێت.

لە  لێکۆڵینەوەیە  دەدەم،  ئەنجامدانی  بۆ  ه��ەوڵ  ئ��ەوەی  بۆیە 

جیاوازیەکانی نێوان هاوڕێیەتی و سیاسەت و گەڕانە بۆ نمونەیەکی بەردەوام 

لە هاوڕێ، کە لە فەرهەنگەکانی یۆنان و رۆم و یەهودی و مەسیحی و 

ئیسالمیدا باوە و چەسپیوە. تایبەتمەندییەکانی ئەم چەمکە، کە دەتوانێت لە 

رووی سیاسیەوە بە پڕ واتا و گرنگ دابنرێت، چییە؟ 

لە  کە  ئەوەی  لەگەڵ  و  نییە  واتایەکی هاوشێوە  ئەمە  بەدڵنیاییەوە 

بووە،  باو  ئەمڕۆشدا  لە  و  ناوەڕاست  سەدەکانی  لە  و  یۆنان  سەردەمی 

جیاوازە، بەاڵم تایبەتمەندی جێگیری هەیە، کە من هەوڵمداوە بۆ ئەوەی 

ئەوان دوبارە بێنمەوە، شیکار و لە دیدی سیاسیەوە رێکیانبخەم. باشە ئەمانە 

کامانەن؟

زۆر بە خێرایی باسیان دەکەم: سەرەتا نمونەی ئەم هاوڕێیەتیە لەسەر 

بنەمای هاوڕێیەتی نێوان پیاوانی گەنج، کە بەڵێنیان داوە هاوشێوەی ئەو، 

یەکێک لەویتر زیاتر لە ژیاندا بمێنێتەوە و یەکێکیان میراتگری ئەویترە. ئەوان 

لە رووی سیاسیەوە رێککەوتوون، کە لە قۆناغی یەکەمدا کێبڕکێی نێوان پیاو 
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و ژنێک یان نێوان ژنان لەبەر چاو ناگرێت. لەبەر ئەوە ژنان بە تەواوی لەم 

نمونەی هاوڕێیەتیە دەرکراون، واتە ژن لە پلەی هاوڕێی پیاوێک یان ژنان 

لە پلەی هاوڕێیەتی ژنانیتر. 

کەواتە روخساری برا یان برایی لە ناوەرۆکی ئەم نمونە رەسمیەدا 

دڵنیاییەوە  بە  رەسمیەیە.  هاوڕێیەتیە  ئەم  نیشانەی  برایی  دەگرێت.  جێگە 

واتای برایی سەرەتای کەلتوری و مێژوویی جۆراوجۆری هەیە. خواستەی ئەو 

یۆنانە، هەروەها نمونەی مەسیحی هاوڕێیەتی کە لە ناویدا برایی و برایەتی 

سەرجەمیان  مرۆڤەکان  گرتووە:  سەرچاوەی  لەوەوە  دادەنرێت،  بنەما  بە 

بران.

دەتوانرێت بنەمای ئەخالقی ئەم تێگەیشتنە لە تێگەیشتنی هاوڕێیەتی 

پێکهاتەی  فەڕەنسادا  شۆڕشی  لە  واتایە  ئەم  بدۆزرێتەوە.  سیاسەتیشدا  و 

بەیاننامەی مافەکانی مرۆڤ دادەڕێژێت. لە فەڕەنسا و لەو سەردەمەدا واتای 

برایەتی زۆر لێکۆڵینەوەی لەبارەوە کرا. 

لە  کۆماری  بنەماکانی  لە  یەکێک  وەک  برایەتی  یان  برایی  واتای 

نێوان دوو واتای یەکسانی و ئازادیدایە. لێرەدا لەگەڵ ئەوەی من، لە ئەو 

بە تێگەیشتنێکی نێرینە ناوەند یان وتەی نێرینە ناوەند باسی دەکەم، یەک 

دەگرێتەوە. بە دڵنیاییەوە مەبەستم ئەوە نییە کە دەسەاڵتی ئەم تێگەیشتنە 

ئەوەندە بەهێز بووبێت ئەوەی دەری کردووە، بە تەواوی دەرکرابێت. 

هاوڕێیەتی  ئەزموونی  نەیدەتوانی  کە  ژنێک،  ئەوەیە  مەبەست 

لەگەڵ پیاوێک یان لەگەڵ ژنانیتری هەبێت، بەڵکو بەو واتایە دێت، کە لە 

چوارچێوەی ئەم کەلتوور و کۆمەڵگەیەدا، کە لە رێگەی ئەوەوە ئەم سوننەتە 

بە رێگە پێدراو هەژمار کراوە و بە متمانەپێکراو ناسراوە، هیچ دەنگ، هیچ 

دەرکراوانە  توانا  ئەم  ناسینی  رەسمی  بە  بۆ  توانایەک  و هیچ  گفتوگۆیەک 

بوونی نەبوو.  
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بنەڕەتی  بە  سیاسەتدا  لە  کە  چەمکانەی  ئەو  سەرجەمی  باشە، 

بەشێوەیەکی   .... و  نوێنەرایەتی  هێز،  دەسەاڵتداری،  لەوانە:  دادەنرێن، 

راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ مۆری ئەم تێگەیشتنی رەسمیە لە هاوڕێیەتیان بە 

لەگەڵ  پێویستە  دیموکراسیەش  ئایدیا  ئەو  ئەوە  لەبەر  هەیە.  ناوچەوانەوە 

گریمانەکانی ئەم تێگەیشتنە، واتا بە پێدانی ئیمتیاز بە پیاو و بە برایی یەکتر 

بخوێنێتەوە.

واتای برایی چییە؟ واتا: خێزان، چوارچێوەی خێزان، پەیوەندی منداڵ 

کە مەبەستی ئەو لەوە، برایە لە جیاتی خوشک. دەقی زۆر بوونیان هەیە، 

لەو،  جیاواز  نەک  برایە،  لە  وێنەیەک  روونی  بە  خوشک  ناویاندا  لە  کە 

میللەت –  تێگەیشتنەکانی وەک:  کەواتە  نییە،  گرنگیەکی  راستیدا هیچ  لە 

پەیوەندیەکانی سەرزەوی،  نوێنەرایەتی،  منداڵەوە،  بە  پەیوەندی  دەوڵەت، 

دەسەاڵتداری و ..... لەم تێگەیشتنە نێرینە ناوەندەدا، پەیوەندی کۆمەاڵیەتی 

وەک هاوڕێیەتی بەشدارە. 

لەبەر ئەوە، پێموابوو کە ئەم هێڵە سەرەکیە، یان دروستکاری گرفتی 

تیۆری سیاسی سوودمەند  بنەما شکێنی  ئاڕاستەی  بە  هاوڕێیەتی دەتوانێت 

بێت و لە هەمان کاتیشدا ئەوەی کە بە شێوەیەکی کاریگەرتر بچمە بواری 

سیاسەتەوە، بۆ من ئامڕازێکی ستراتیژی بێت بۆ بەردەوام بوون لەسەر ئەو 

کارەی کە ئەنجامم داوە.

3.بەڵێنی دیموکراسی

وشەی  بۆچی  ب��ەاڵم  دیموکراسی،  بە  تایبەتە  سێیەم  پرسیاری 

چەندینجار  من  کە  رێگەی(  لە  )دیموکراسی  دەستەواژەی  لە  دیموکراسی 

ئەوەم بەکارهێناوە؟ چونکە دیموکراسی ناوێکی نەناسراوە بۆ رژێمێک. لە 

سەرەتادا دیاریکردنی پێگەی دیموکراسی لە ناو رژێمە سیاسیەکاندا ئەستەم 
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بووە و هەموو کەسێک لە دیاری کردنی شوێنێک بۆ دیموکراسی روبەڕووی 

کێشە بۆتەوە. 

لێرەدا  و  دێت  یەکسانی  واتای  بە  دیموکراسی  کەمەوە  بەالیەنی 

چونکە  هەیە،  خۆی  گرنگی  هاوڕێیەتی  بۆچی  کە  ببینرێت  دەتوانرێت 

هاوڕێیەتی، بە واتا کالسیکیەکەشی، گەرەنتی پەیوەندی دوو الیەنە، یەکسانی، 

هاوسەنگی و شتیترە. هیچ دیموکراسیەک لە دروستکردنی یەکسانی لە نێوان 

هەموواندا بەدەر نییە. 

من دواتر لە بارەی وشەی )هەمووان( روونکردنەوەی زیاتر پێشکەش 

تۆ  بکرێت:  ئامار  بە  و  بژمێردرێت  بتوانرێت  یەکسانیەک،  بەاڵم  دەکەم، 

ژمارەی بەشەکان، دەنگدەران، دەنگەکان و هاونیشتیمانیان لە سندوقەکانی 

دەنگداندا هەژمار دەکەیت. بە واتایەکیتر ئەم داواکاری یەکسانیە یان کەسێتی 

تایبەت، یەکبخەن و  پلەی کەسێکی  تایبەتە، واتا رێزگرتن لە بەرامبەر لە 

دادپەروەری  و  یەکسانی  لەگەڵ  هاوکات  دەتوانرێت  چۆن  گرفتە.  ئەمەش 

نا  کەسێتی  باسکردنە،  ئەم  بە  و  بێت  مەبەست  )هەمووان(  بۆ  ویژدان  و 

هاوشێوەی )هەمووان( بێننە بەرچاو و رێزی لێبگیرێت؟ 

لە سەرەتاوە دیموکراسی بەو بەها و بنەما ناسراوانەی، کە تایبەت 

بوو بە ئەو تێگەیشتنە رەسمیە لە هاوڕێیەتی، واتە برایی، خێزان، رەچەڵەکی 

یەک سەرزەوی، میللەت – دەوڵەت پشت بەستوو بە یەک سەرزەوی، خاک 

و شوێنێک و .... گرێی خواردبوو. 

کە  رەخساوە  دیموکراسیەک  لە  کردنەوە  بیر  ئەگەری  ئێستادا  لە 

تێگەیشتنیتر  دیاریکاری  کەمەوە  بەالیەنی  بەڵکو  هاوشێوە،  نەک  بتوانێت، 

بۆ هاوڕێیەتی بێت. واتا ئەزمونێکیتر لە هاوڕێیەتی کە بە هیچ شێوەیەک 

پشت بەستوو یان شوێنکەوتووی ئەوەی، کە من ئەو لە واتای رەسمی و 

باوی هاوڕێیەتی )ناوەند بوونی قسە کردنی نێرینە، پیاوانە و .....( لێکی 
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دەدەمەوە، نییە. ئەمە هەمان ئەو شتەیە کە هەوڵ دەدەم بۆ ئەوەی لە 

کتێبی )سیاسەتی هاوڕێیەتی The Politics of Friendship( باس بکەم... 

تەنیا هەوڵ دەدەم  نیم،  من بە هیچ شێوەیەک دژی میللەت – دەوڵەت 

بۆ ئەوەی لەو شتەی ئەمڕۆ لە پشت سنورەکانی میللەت – دەوڵەت روو 

دەدات، تێبگەم. لێرەدا بە ئارامی لە پرسیاری کۆتایی دڵدانەوەی بەرامبەر 

نزیک دەکەوینەوە.

رابوردوودا چی  لە  دەوڵەت   – میللەت  دروستکەری  کێشە  سنوری 

ئەوە هەیە  ئەگەری  ئایا  دەبێت؟  داهاتوشدا چی  لە  و  ئێستا چییە  بووە، 

پارێزەری  تەنیا  نەک  نەتەوەوە، چەمکی دیموکراسی  لە پشت دەوڵەت – 

دەستوورێک  بنەمای  لەسەر  ناچاری  پارێزەری  بەڵکو  تایبەت،  واتایەکی 

بێت؟.... ئایا دەکرێت بە شێوازێکی جیاواز بەرامبەر بە حوکمی دووفاقی 

یەکسانی بۆ هەمووان و رێزگرتن لە تاک، لە پشت سنورە کالسیکیە سیاسی 

و هاوڕێیەتییە ئاساییەکانەوە، بیر بکرێتەوە؟ لەبەر ئەوە ئێمە هەوڵماندا بۆ 

ئەوەی چەمکی رەسمی هاوڕێیەتی بخەینە ژێر پرسیارەوە....

بە بۆچوونی من لە واتای سوننەتی هاوڕێیەتیدا، کە میراتگری ئەوین، 

ئەمڕۆ،  ئەگەر  شاراوەیە...  رابوردوو  بۆ  گەڕانەوە  و  نایەکسانی  جۆرێک 

مەیلمان بۆ ئەمجۆرە بابەتانە هەبێت، بۆمان دەردەکەوێت کە واتای برایەتی 

چی دەسەاڵتێکی بەدەستهێناوە: ئێستا ئەم واتایە لە وتەی سیاسەتمەداراندا 

بەاڵم  رێزە.  زۆر جێگەی  کات  دەبێتەوە و هەندێک  دوبارە  چەندین جار 

زۆر  پرسیاری  دەگەڕێن،  برایەتیدا  چەمکی  بەکارهێنانی  شوێن  بە  ئەگەر 

دەکرێن.

 democracy to باشە، کاتێک من لە بارەی )دیموکراسی لە رێگەی

come( دەدوێم، مەبەستم دیموکراسیەکی داهاتوو، رژێمێکی نوێ، سیستمێکی 

نوێ لەسەر بنەمای میللەت – دەوڵەت )ئەگەر چی ئومێد دەکرێت ببێت( 
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نییە، بەڵکو مەبەست لە ئەم )لەرێگەیە( بەڵێنی دیموکراسیە، کە هەرگیز لەو 

لێکدانەوەیەی بۆ دیموکراسی هەمانە، جێگەی نابێتەوە. ئەمە رێگەیەکە بۆ 

بەردەوامی رەخنە لەو شتانەی لە ئەمڕۆدا، لە هەموو شوێنێک لە ژێر ناوی 

ئازادیدا بە ئێمە دراوە. 

رێگەی(  لە  )دیموکراسی  کە  نییە،  واتایە  بەو  ئەمە  دڵنیاییەوە  بە 

)ئێستا( دیموکراسییەکانی  چەمکی  کە  داهاتووە،  دیموکراسی  سادەیی  بە 

ئەم  واتایەیە سەرەتا،  بەو  بەڵکو  ی چاکسازی کردووە و چاکیان دەکات، 

دەبەستێت.  بەڵێنێک  بە  پشت  پێیەتی،  ئومێدمان  ئێمە  کە  دیموکراسیە 

دیموکراسی  هەڵکۆڵراوە.  دیموکراسیدا  ئایدیای  لە  بەڵێنێک  ئەندێشەی 

بەڵێنێکە. لەبەر ئەوە دیموکراسی زیاتر چەمکێکی مێژووییە. لەبەر ئەوە من 

ئەو بە )دیموکراسی لە رێگەی( ناو دەبەم: )دیموکراسی( بەڵێنێکە و وەک 

بەڵێنێکیش دەمێنێتەوە، بەاڵم )لە رێگە( بوون ئەم واتایەش دەبەخشێت کە 

)دیموکراسی( )کارێک( نییە لە داهاتوودا، بەڵکو )کارێک(ی )لە رێگەی(دا، 

وەک بەڵێنێک و ئەرکێک لە خۆیدا حەشارداوە....

تایبەت  )سیاسی(  رژێمێکی  پێکهاتنی  تەنیا  واتایە،  بەو  دیموکراسی 

نییە، بەاڵم ئەگەر دیموکراسی لە ناوی رژێمێک جیا بکەینەوە، دەتوانین ئەو 

بە هەر جۆرێک ئەزمون کە لە ناویدا یەکسانی، دادپەروەری، ویژدان و رێز 

لە کەسێتی کەسانیتر هەیە، ببەخشین. بە واتایەکیتر دیموکراسی واتا ئەمە.

بە دڵنیاییەوە ئەم خاڵە جەخت لە سەر ئەوە دەکاتەوە، کە ناتوانرێت 

 – میللەت  یان  ئەو  کالسیکیەکەی  واتا  بە  سیاسی  کارێکی  لە  دیموکراسی 

لە  ئەمڕۆش  کە  دەزانین  بکرێتەوە.  کورت  هاونیشتیمانیدا،  یان  دەوڵەت 

چوارچێوەی دام و دەزگا نێودەوڵەتیەکاندا، دەوڵەت بنەمایەکە و لەبەر یاسا 

یاسا  ئەوانیتر،  لە  بەهێزتر  دەوڵەتی   – میللەت  ژمارەیەک  نێودەوڵەتیەکان 

بنەڕەتدا  لە  )نێودەوڵەتی(انە،  یاسا  ئەم  کە  ئەوەی  لەبەر  نەک  دادەڕێژن. 
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بە یاسایەکی ئەوروپایی لە سوننەتی ئەوروپا هەژمار دەکرێن، بەڵکو لەبەر 

ئەوەی میللەت – دەوڵەتە بەهێزترەکان گرنگی بە دانانی یاساکان دەدەن، 

واتا لە راستیدا ئەوان سیستمی نێودەوڵەتی بەڕێوە دەبەن. 

لەبەر ئەمە کێشەی هەستیاری زۆر هەن، کە بە وردی پێویستیان بە 

گۆڕان لە تێگەیشتنی سیاسەت، دیموکراسی و هاوڕیەتیدا هەیە. لە ئێستادا 

ئەمکارە بە رێژەیەک ئەو هۆکارانە دەردەخات، کە من دڵدانەوەی بەرامبەر 

دواییەمدا  ئەم  نوسینەکانی  و  کۆبوونەوە  و  کۆڕ  لە  نایاب  بابەتێکی  وەک 

هەڵبژاردووە.

4. دڵدانەوەی بەرامبەر

پێویستە من – ئەمە یەک حوکمی بێ بەند و مەرجە – پێشوازی لە 

کەسێکیتر بکەم، هەر کەسێک – ژن یان پیاو – بێت، بێ هیچ مەرجێک، بێ 

داواکردنی بەڵگەنامە، ناو، دۆخ یان رێگەپێدان )لەو(.  ئەمە یەکەم رێگەی 

پەیوەندی من بە )بەرامبەر(ەوەیە. کردنەوەی شوێنەکەم، ماڵەکەم، زمانم، 

کەلتوورم، دەوڵەتم و خۆم بە ڕووی بەرامبەردا. من نابێت ئەوانە بکەمەوە، 

چونکە ئەوان کراوەن. 

لە راستیدا پێش ئەوەی کە بڕیاری کردنەوەیان بدەم، کراوەن، لەبەر 

ئەوە پێویستە ئەوان بە کراوەیی بهێڵمەوە، یان هەوڵبدەم بۆ ئەوەی ئەوان 

بێ هیچ کۆت و بەند و مەرجێک بە کراوەیی بهێڵمەوە. بە دڵنیاییەوە هەر 

کەسێک بتوانێت، بێتە ناو شوێنەکەم، ماڵەکەم، شارەکەم، دەوڵەتەکەم، زمانم 

و بیر لەوە بکەینەوە کە من بیری لێدەکەمەوە، واتا هاتنە ژوورەوەی بێ 

کۆت و بەند و مەرجی بەرامبەر، دەبێتە هۆکاری شوێنگۆڕکێ و تێکچوون 

و الوازی یان وێرانی هەموو شتەکانی ناو ماڵەکەم، هەروەها لە ئەگەری 

روودانی خراپترین کاردا، من ئامادەی ئەو – خراپترین یان باشترین شێوازەی 
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ئەو-م.

ببێتە  بەرامبەر،  رەهای  دڵدانەوەی  کە  الیەنەوە  لەو  دڵنیاییەوە  بە 

هۆی الدانی رەوشتی هاوڕێیەتی، پێویستە ئەو بێ کۆت و بەند و مەرجیە، 

مەرجی بۆدابنرێت. پێویستە لە بابی پەیونەندی نێوان ئەم حوکمە رەهایە و 

هەلومەرجی پێویستدا گفتوگۆ بکەین و پێویستیشە گرنگی بە ئەم دڵدانەوەی 

بەرامبەرە بدەین، واتا هەمان یاسا و ماف و رێککەوتن و چوارچێوە رەفتاری 

و یاساکانی کۆچ و ......

بووینەوە،  کۆچبەران  قەیرانی  روب��ەڕووی  ئەوروپا  لە  ئەمڕۆدا  لە 

)لەبەر ئەوە( تا چەندێک پێویستە پێشوازی لە )کەسانیتر( بکەین؟ لەمڕوەوە، 

بەمەبەستی بیر کردنەوە لە بارەی سیاسەتی نوێی دڵدانەوەی بەرامبەر، یان 

بەستنی پەیوەندی نوێ لەگەڵ هاونیشتیمانیەک، پێویستە لە بارەی سەرجەم 

ئەو بابەتانەی لە پێشتردا باسم کردن، دوبارە بیر بکەینەوە. 

تێبینی دەکەن چەندێک سەرسووڕهێنەرە، پێشکەش کردنی وردەکاریە 

پێویستەکانی ئەم تێگەیشتنە نوێیە بۆ دیموکراسی لەسەر بنەمای – گریمانە 

کردنی بنەمایەک، من دڵنیا نیم – ی ئەم ئەزمونە بێ بنەمایە لە هاوڕێیەتی، 

کە نابێت بەو شێویەی باو بووە، سنوردار بکرێت، )هەروەها( تێگەیشتنێک 

لە دیموکراسی کە نەک تەنیا کاری سیاسی لە پشت تێگەیشتنی میللەت – 

پێناسە  دوبارە  نیشتیمانی  جیهانی  تێگەیشتنی  لە  سەروتر  بەڵکو  دەوڵەت، 

دەکاتەوە. بەدڵنیاییەوە ئەمە بۆ شاری خەونەکان یان ئاسۆیەکی دوور بەدوور 

کە  بکەینەوە،  لەو  بیر  ئەگەر  ناکەمەوە.  بیر  شێوەیە  بەو  من  دەزانرێت. 

دەتوانرێت ئەو کارانە بەدەست دێن یان بەتەواوی دەتوانرێت وێنا بکرێن، 

کردنەوەی  لەگەڵ  ئەمڕۆدا  لە  بەاڵم  دڵنیاییەوە دوورییەکی زۆر هەیە.  بە 

رۆژنامەیەک، دەبینین ئەم بابەتانە لە ژیانی رۆژانەدا بۆ کارێکی پێویست و 

باو گۆڕاوە. 
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لە ژیانی رۆژانەدا دەبینین کە تێگەیشتنی کالسیک لە دیموکراسی، 

کە بە شێوەیەک لە وتەکانی سیاسەتمەداران و نوێنەرانی پەرلەماندا هەیە، 

کەوتۆتە جوڵە و لەرزین و ئێمە پێویستمان بە شتێکیترە.

تێگەیشتنی هاونیشتیمانی بۆ سنوور، کۆچ  لە ئەمڕۆدا دەبینین کە 

و .... بۆتە قوربانی گۆڕانی گەورە. ئێمە بە تەنیایی هەست بەو بابەتە 

ناکەین، بەڵکو دەتوانرێت رۆژانە شیکاری بۆ بکرێت. لەبەر ئەوە ئەوەی کە 

پێدەچێت هەبێت یان هەیە، لە بەر چاوی ئێمەیە و رۆژانەش زۆر نزیکە لە 

ئێمەوە. ئەمە ئەرکێکی پێویستە بۆ بەرفراوان کردن، دوبارە تێڕوانینەوە و 

پابەندی دوبارە و بە شێوازێکی جیاوازی بەڵێدانە بەو بابەتانە.

• تیرۆریزم چییە؟
ب��ورادوری(  )جیۆڤانی  چاوپێکەوتنی  لە  بەشێکە  چاوپێکەوتنە  ئەم 

لەگەڵ ژاک دریدا کە ساڵی ٢٠٠٤ ئەنجام دراوە.

یان نەخێر، ئەوە لە جێگەی  11 سێپتەمبەر، روداوێکی گەورەیە   -

خۆی، بەاڵم تۆ لەمبارەیەوە چی رۆڵێک بۆ فەلسەفە دادەنێیت؟ ئایا فەلسەفە 

دەتوانێت بۆ تێگەیشتن لەم رووداوە یارمەتیمان بدات؟

وەاڵمێکی  بە  پێویستی  رووداوە  ئەمجۆرە  بێگومان  دری��دا:  ژاک 

توندڕەوترین  ئەوەی  بۆ  پێویستە  وەاڵمێک  بڵێم،  باشتر  یان  فەلسەفییە، 

گریمانە کە لە باسە فەلسەفیەکاندا، زیاتر لەوانیتر رەگی داکوتاوە، بخاتەژێر 

پرسیارەوە، ئەم تێڕوانینانە کە زۆربەی کاتەکان لە ناویاندا »رووداو« باسکراوە 

و لە گروپێکدا رێکخراوە، لە )خەوێکی بیرکۆڵ(ەوە سەرچاوە دەگرن، کە 

بەبێ ئەندێشەی نوێی فەلسەفی ناتوانرێت بە ئاگا بێتەوە، بێ هەڵوەستەیەک 

لەسەر فەلسەفە، بەتایبەتی لەسەر فەلسەفەی سیاسی و میراتەکەی. باسی 

باو، واتە باسی ئامڕازەکانی پەیوەندی جەماوەری و وتە رەسمیەکان، زۆر 
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بە ئاسانی پشت بە تێگەیشتنەکانی وەک )شەڕ( یان )تیرۆریزم(ی نەتەوەیی 

یان نێودەوڵەتی دەبەستن.

 Carl Schmitt بۆ نمونە خوێندنەوەیەکی رەخنەگرانەی کارل سمیت

دەتوانرێت،  ئەوەندەی  پێویستە  لەالیەکەوە  چاو،  پێش  دیتە  بەسود  زۆر 

جیاوازی لە نێوان شەڕەکاندا بکرێت: لە نێوان شەڕی کالسیک )لە کەلتوری 

شەڕی  و  دەوترێت(  واڵت  دوو  نێوان  راستەوخۆی  شەڕی  بە  ئەوروپاییدا 

ناوخۆ یان شەڕی پارتیزانی )کە لە سەرەتای سەدەی نۆزدەوە بە شێوازی 

نوێ دەرکەوتووە و سمیت پەسەندی دەکات(. بەاڵم لەالیەکیترەوە دەبوو 

دژی سمیت بوەستینەوە: ئەو توندڕەویەی ئەمڕۆ دەرکەوتووە، لە شەڕەوە 

سەرچاوە ناگرێت، ئەم چەمکە )شەڕ دژی تیرۆریزم( زۆر نادیارە، پێویستە 

زمانەوانی  خراپی  سودوەرگرتنی  بە  کە  بەرژەوەندیەی  و  نادیاری  ئەو 

بانگەشەی خزمەتکردن بە ئەو دەکرێت، بخرێتە بەر شیکار و لێکۆڵینەوە. 

)بوش( باسی شەڕی دەکرد، بەاڵم لە دیاریکردنی ناسنامەی ئەو دوژمنەی کە 

شەڕی دژی ئەو راگەیاندبوو، بێتوانابوو. ئەم وتەیە چەندین جار وتراوە، کە 

خەڵک و سوپای ئەفغانستان دژی ئەمەریکاییەکان نین.

بووە،  سەرەکی  بڕیاردەری  ئەفغانستان  لە  الدن  بن  گریمان  ئێستا 

بەاڵم هەمووان دەیانزانی کە ئەو ئەفغانی نییە و لە واڵتەکەی دەرکراوە، 

هەروەها بە چ رێژەیەک بۆ دروستکردنی رێکخراوەکەی قەرزارباری ئەمەریکا 

بوو، بەتایبەتی کە ئەو تەنیا نەبوو، ئەو واڵتانەی کە ناڕاستەوخۆ یارمەتیان 

دەدا، وەک دەوڵەت یارمەتیان نەدەدا. هیچ دەوڵەتێک بە ئاشکرا پشتیوانی 

پشتیوانی  کە  بکرێن  دیاری  واڵتانە  ئەو  بتوانرێت  گرفتە  ئەوە  لێنەدەکرد، 

گروپە تیرۆریستیەکان دەکەن.

و  لەندەن  ئەوروپا، هەروەها  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

سەرجەم  بۆ  زانیارین  بەدەستهێنانی  و  مەشق  شوێنی  و  پەناگە  بەرلین، 
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تیرۆریستانی جیهان. ماوەیەکە ئیتر بۆ دیاریکردنی بنکەی چاالکیەکانی ئەم 

تەکنەلۆجیا نوێیانەی پەیوەندی کردن و هێرش بردن، پێدانی جوگرافیا یان 

سەرزەویەکی دیاریکراو رەوا نییە.

بۆ قوڵبوونەوەی زیاتر لەوەی باسکرا لە بارەی نادیاری تیرۆریستان و 

واڵتەکانیان، پێویستە ئەوە بڵێم، کە هێرشە تیرۆریستییەکان ئیتر پێویستیان 

بە فڕۆکە و بۆمب و خۆکوژ نابێت، ئەوەندە بەسە ڤایرۆسێک بخرێتە ئەو 

کۆمپیوتەرانەوە کە گرنگی ستراتیژیان هەیە یان بۆ مەبەستی ئیفلیج کردنی 

کیشوەرێکەوە  یان  واڵتێک  لە  سیاسیەکان  و  سەربازی  و  ئابوری  سەرچاوە 

مەترسیدار.  تێکدانی  هۆکاری  ببێتە  و  کۆمپیوتەرێکەوە  بخرێتە  ڤایرۆسەکە 

ئەمجۆرە چاالکیانە دەتوانن لە هەرشوێنێکی جیهاندا و بە تێچوونێکی کەم و 

ئامڕازی سنوردار ئەنجام بدرێن.

ئیتر پەیوەندی نێوان زەوی و سەرزەوی و تیرۆر گۆڕاوە. پێویستە 

بزانین کە هۆکاری تیرۆر زانستە، واتە تەکنەلۆجیا – زانست. ئەم  تەکنەلۆجیا 

– زانستەیە کە دیاریکردنی شەڕ دژی تیرۆریزم دەشێوێنێت. لەمڕوەوە بە 

لە  داهاتوو  بۆ  کە  گێرەشێوێنیەکان،  و  وێرانکاری  توانای  لەگەڵ  بەراورد 

تۆڕە کۆمپیوتەریەکانی جیهاندا هەڵگیراون، روداوی 11 سێپتەمبەر لە جۆری 

سبەی  گشتییە.  هزری  شێواندنی  ئامانجی  و  توندوتیژیە  کۆنەکانی  نمایشە 

بە  خوێنڕشتن،  بێ  و  خێرا  ئەویش  نەبینراوی،  بە  و  بێدەنگ  دەتوانرێت 

)کۆمەاڵیەتی،  ژیانی  سەرجەمی  کە  کۆمپیوتەر  تۆڕەکانی  سەر  هێرشکردنە 

پێوە  جیهانی  زلهێزی  گەورەترین  یان  واڵتێک   ).... و  سەربازی  ئابووری، 

گرێدراوە، گورزێکی توندتری لێبدرێت.

رۆژێک دەڵێن: 11 سێپتەمبەر دەگەڕێتەوە بۆ رۆژگاری خۆشی دوا 

شەڕ، سەردەمێک کە هەموو شتەکان دەبینران! لە رووی قەبارەوە، بەاڵم 

دۆخەکە خراپتر بوو. لە ئێستا بە دواوە تەکنەلۆجیا بە هەموو جۆرەکانیەوە 



81
ئاشنابوون بە دریدا

نەبینراو و بێ سنوور، رەخنەی کردۆتە ناو هەموو شوێنەکان. 

و  میکرۆب  نێوان  ب��ەراوردی  ناسیدا،  گەردیلە  زانستی  بواری  لە 

ئاگادارە،  ئێمە هەستیار بووە و  ئاگایی  ئیتر بێ  بەکتریاکان دەکەن. بەاڵم 

هەر ئەمەشە کە ترس بەرهەم دێنێت.

نەبێت،  دوو واڵت  نێوان  سێپتەمبەر، شەڕی   11 توندوتیژی  ئەگەر 

و  ناوخۆیی  شەڕە  جۆری  لە  پێکردووە،  ئاماژەی  )سمیت(  ئەوەی  وەک 

شەڕە پارتیزانیەکانیش نییە. چونکە زۆربەی شەڕە پارتیزانییەکان، راپەڕینی 

دەستی  گرتنە  ئامانجیان  و  ئازادیخوازانەن  جواڵنەوەیەکی  یان  نەتەوەیین 

دەسەاڵت لە ناوچەیەک یان واڵتێکی دیاریکراوە.

پێتوایە دەکرێت ئەم جیاوازیانە دیاری بکرێن؟  -

ژاک دریدا: لە هەموو کاتێک قورسترە، ئەگەر نەمانەوێت کوێرانە 

پەیڕەوی لە زمانی باو بکەین، زمانێک کە زیاتر پەیڕەوی باسوخواسەکانی 

سیاسی  دەسەاڵتی  وتەکانی  نمایشی  یان  جەماوەری  پەیوەندی  ئامڕازەکانی 

دەسەاڵتدارە، دەبوو کاتێک چەمکی تیرۆریزم بەتایبەتی تیرۆریزمی جیهانی 

بەکاردەهێنین، ئاگادار بین. 

سەرەتا پێویستە بزانرێت کە تیرۆر چییە؟ چ شتێک تیرۆر لە ترس 

و نیگەرانی و تۆقاندن جیادەکاتەوە؟ پێشتر وتم: رووداوی 11 سێپتەمبەر 

رووداوێکی گەورەیە، چونکە زیانێکی قوڵی بە ئاگایی و بێئاگایی گەیاندووە 

و وتم ئەمە نەک لەبەر ئەو شتەیە کە رویداوە، بەڵکو بە هۆی هەڕەشەی 

ئایندەیەکی مەترسیدارتر لە شەڕی ساردە. لەوێ باسم لە چی دەکرد: لە 

تیرۆر، ترس، تۆقاندن یان نیگەرانی و پەشۆکان؟

نێوان ئەو تیرۆرەی کە بەرهەمهێنراو و رێکخراوە،  خاڵی جیاوازی 

لەگەڵ ئەو ترسەی کە الی بەشێکی گەورە لە سوننەتی فکری لە )هۆبز(

و  یاسا  دەسەاڵتداری  مەرجی  وەک  بنیامین(،  )واڵتەر  و  )سمیت(  تا  ەوە 
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خۆبەڕیوەبەری دەسەاڵت و مەرجی سیاسەت و دەوڵەت لەقەڵەم دەدرێت، 

لە  باس  ناکات،   »fear« ترس  لە  باس  تەنیا  هۆبز  )کویاتان(دا  لە  چییە؟ 

تیرۆریش دەکات.

بە  ئەوەیە  دەوڵەت  مەبەستی  دەڵێت:  دەوڵەتەوە  لەبارەی  بنیامین 

بە  بکات..  خۆی  بە  تایبەت  توندڕەوی  دیاریکراو،  بەشێوەیەکی  هەڕەشە 

دڵنیاییەوە دەڵێن هەر ئەزمونێک لە تیرۆر ئەگەر تایبەتمەندی خۆی هەبێت، 

دەرەنجامی تیرۆریزم نییە. گومان لەوەدا نییە، بەاڵم مێژووی سیاسی وشەی 

گرتووە،  فەڕەنسییەوە سەرچاوەی  )تیرۆریزمی شۆڕشگێڕ(ی  لە  )تیرۆریزم( 

تیرۆرێک کە بە ناوی دەوڵەتەوە ئەنجام درا، بەو گریمانەیەی کە رەوایی 

توندوتیژی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو.    

ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ پێناسەی بەرباڵو و روونی یاسایی بۆ تیرۆریزم،   -

چی دەدۆزینەوە؟

لەم پێناسانەدا، تیرۆریزم ئاماژەیە بۆ تاوانێک کە دژی ژیاری مرۆڤایەتی 

و بە دەستدرێژی کردنە سەر یاسا نەتەوەیی و نێودەوڵەتیەکان روودەدات. 

بەپێی ئەو پێناسانەیە، هێزی سەربازی و چەکدار لە خەڵک جیادەکرێنەوە 

سیاسی  ئامانجێکی  و  دادەنرێن(  مەدەنی  بە  زیاتر  تیرۆریزم  )قوربانیانی 

تۆقاندنی هاواڵتیانی مەدەنی بە مەبەستی  )ترساندن و  لەبەرچاو دەگرێت 

کاریگەری یان گۆڕینی سیاسەتی واڵتێک(. لە ئەنجامدا ئەو پێناسانەی هەن، 

)تیرۆریزمی دەوڵەتی( ناسڕنەوە.

سەرجەم تیرۆریستانی جیهان جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە، کە بۆ 

بەرگری لە خۆیان دژی تیرۆریزمی دەوڵەتی ئەو کارانە ئەنجام دەدەن و 

بە لێکدانەوە کەم تا زۆر باوەڕپێکراوەکانیان، پاساو بۆ کارەکانیان دێننەوە.

کراون،  ئەمریکا  ئاراستەی  تۆمەتانەی  ئەو  تایبەتی  بە  و  نمونە  بۆ 

ئەم واڵتە تۆمەتبار دەکرێت بە هاندانی تیرۆریزمی دەوڵەتی. لەالیەکیترەوە 
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کۆنەکانی  شێوازە  لە  واڵت��ان،  نێوان  راگەیەنراوەکانی  ش��ەڕە  کاتی  لە 

ئەوروپادا دەستدرێژی تیرۆریستی باو بووە. لە سەدەکانی رابوردووەوە، لە 

بۆردومانەکانی هەر دوو شەڕە جیهانیەکەوە، ترساندن و تۆقاندنی خەڵک 

ئامڕازێکی ئاسایی بووە.

لێرەدا پێویستە لەبارەی چەمکی تیرۆریزمی نێودەوڵەتیەوە بدوێین، 

کە باسی گفتوگۆی سیاسی رەسمیە لە جیهاندا. ئەم چەمکە لە زۆرێک لە 

دەبینرێت. دوای 11 سێپتەمبەر  نەتەوەیەکگرتووەکاندا  بڕیارە رەسمیەکانی 

زۆرینەی نوێنەرانی والتان لە نەتەوەیەکگرتووەکان، ئەوەی کە بە تیرۆریزمی 

ئەمکارە  هەمانشێوە  بە  دەک��ەن.  مەحکومی  دەبرێت،  ناو  نێودەوڵەتی 

چەندینجار روویداوە، کوفی ئەنان )ئەمینداری پێشووی نەتەوە یەکگرتووەکان( 

لە چاوپێکەوتنێکیدا ئاماژەی بە کۆبونەوەیەک کرد، کە بۆ دەنگدان لەسەر 

دەبوون  ئامادە  نوێنەرەکان  ساتەی  »لەو  رایگەیاند:  بەڕێوەچوو،  تیرۆریزم 

بۆ ئەوەی دەنگ لەسەر ئیدانە کردنی بدەن، ژمارەیەک لە واڵتان لەبارەی 

روونی تێگەیشتن لە تیرۆریزمی نێودەوڵەتی و ئەو تایبەتمەندیانەی دەبنە 

هۆی ناسینەوەی، بە گومان بوون.« شتێک کە لەم تێگەیشتنانەدا رەخنەی 

لێناگیرێت، وەک زۆر بابەتی یاسایی کە دەرەنجامی قورسییان هەیە، رێگر 

نییە لە وەی هێزە ئامادە بووەکان و ئەوانەی خۆیان بە رەوا دەزانن، ئەو 

کاتەی بە گونجاوی دەزانن، سوودی لێوەرگرن.

هەلەکان  زیاتر  بێت،  نادیارتر  تێڕوانین  هەرچەندە  پێچەوانەوە  بە 

باسی  کەمترین  بێ  و  پەلە  بە  بڕیارە  ئەم  دوای  کاتە  ئەو  دەقۆزرێنەوە. 

کردنی  مەحکوم  راگەیاندنی  و  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  لەبارەی  فەلسەفیە 

بوو، کە نەتەوە یەکگرتووەکان رێگەی بە دەوڵەتی ئەمریکادا کە بۆ پاراستنی 

خۆی، سوود لە هەر ئامڕازێکی گونجاو بەرامبەر )تیرۆریزمی نێودەوڵەتی( 

وەرگرێت.
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لەم  کە  شتانەی  ئەو  یان  راب��وردوو،  بۆ  نەگەڕێینەوە  ئەگەر  ئێستا 

لە  دەتوانن  تیرۆریستان  کە  نەدەین،  ئەوە  بە  گوێ  دەیبیستین،  رۆژانەدا 

سەردەمێکدا وەک بەرگریکارانی ئازادی ستایش بکرێن )وەک بەرەنگاری دژی 

سوپای داگیرکاری یەکێتی سۆڤێت لە ئەفغانستان(، بەاڵم لە سەردەمێکیتردا 

وەک تیرۆریست لێیان بڕوانن.

دیاریکردنی  بارەی  لە  کە  بچێت،  بیرمان  نابێت  ئەوەشدا  لەگەڵ 

نەتەوەیی یان نێودەوڵەتی بوونی تیرۆریزم، کە باڵی کێشاوە بەسەر مێژووی 

جەزائیر و ئیرلەندای باکور یان ئیسرائیل و فەلەستین، روبەڕووی کێشەی 

بەرفراوان دەبینەوە.

تیرۆریزمی  جۆرێک  کە  بکات  لەوە  حاشا  ناتوانێت  کەسێک  هیچ 

حکومەتی  الیەن  لە  جەزائیریەکاندا،  کردنی  سەرکوت  لەکاتی  دەوڵەتی 

فەڕەنساوە لە سااڵنی 1954 تا 1962 هەبووە. ئەو کاتە تیرۆریزمی شۆڕشگێڕە 

چونکە  دادەن��را،  ناوچەیی  دەرکەوتەیەکی  بە  ماوەیەک  بۆ  جەزائیریەکان 

تیرۆریزمی  دادەنرا، هەروەها  لە فەڕەنسا  بەشێک  بە  کاتەدا  لەو  جەزائیر 

دەوڵەتی فەڕەنسا، بە چاالکی پۆلیس و ئاسایشی ناوخۆیی دەناسێنێت. ئێستا 

دوای تێپەڕینی دەیان ساڵ لە سااڵنی دەیەی 1990دا ئەنجومەنی فەڕەنسا 

نێودەوڵەتی(،  )روبەڕووبوونەوەی  ناونا  روبەڕووبوونەوانەی  ئەو  )شەڕ(ی 

یاساییەکانی،  خواستە  ئیجابی  وەاڵمی  بتوانێت  کە  ئامانجەی  بەو  ئەویش 

خانەنشینی پارتیزانە فەڕەنسیەکان بداتەوە.

سوود  دەکرا  دەب��وو،  کە  ئەوەی  دەک��رد؟  ئاشکرا  چی  یاسایە  ئەم 

لەو ناوانە وەربگیرێت بۆ ئەوەی ئەو رۆژە بگۆڕێت )جارێکیتر، رایگشتی 

سەرکوتکردنی  لەالیەکیترەوە  بێبەشکرا(.  شتە  ئەو  بۆ  گونجاو  ناوێکی  لە 

بە  دەوڵەتی  تیرۆریزمی  و  ناوخۆ  پۆلیسی  چاالکی  ناوی  لەژێر  چەکدارانە 

بەشێکی  لە  دواوە  بە  ئێستا  لە  لەالیەکیتریشەوە  گۆڕا،  )شەڕ(  بۆ  جارێک 
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و  ئازادی  رێگەی  بەرگریکارانی  وەک  تیرۆریستەکان  جیهاندا  بەرفراوانی 

پاڵەوانانی سەربەخۆیی نەتەوەیی ناسراون و دەناسرێن. 

بەاڵم تیرۆریزمی ئەو گروپە چەکدارانەی کە دامەزراندنی دەوڵەتی 

ئیسرائیل و بە رەسمی ناسینیان سەپاند، ئایا نەتەوەیی بوو یان نێودەوڵەتی؟ 

ئەو  ئیرلەندیەکان،  فەلەستین،  جیاکانی  جیا  تیرۆریستییە  گروپە  هەروەها 

ئەفغانیانەی دژی یەکێتی سۆڤێتی جاران شەڕیان دەکرد، چیچانیەکان.

لە چ کاتێکەوە دەتوانرێت تیرۆریزمێک بەو ناوەوە بە کەم دانەنرێت 

و وەک تەنیا سەرچاوە و توانای بەرەنگاری رەوا ستایش بکرێت؟ یان بە 

پێچەوانەوە لە کوێ دەتوانرێت سنورێک لە نێوان نەتەوەیی و نێودەوڵەتی 

دابنرێت؟ سنوری نێوان پۆلیس و سوپا، سنوری دەست تێوەردان بۆ پاراستنی 

ئاشتی و شەڕ، جیاوازی تیرۆریزم و شەڕ، سنوری نێوان چەکدار و هاواڵتی 

ئاسایی بێ چەک لە کوێیە؟

    
دریدا: رەخنەكان و گواستنەوەی وتەكان

بیری  ئ��ەوەی  الی  )خ��ۆم(  ئامادەبوونی  لە  دەك��ەم،  قسە  كاتێك 

كە  خاڵەشم  ئەو  ئاگاداری  هەمانكاتدا  لە  ب��ەاڵم  بەئاگام،  لێدەكەمەوە 

گەوهەرێكی ڕێپیشاندەر، ئاوازێك كە هەناسەم هەڵگریەتی، تا ئەو شوێنەی 

دەكرێت لە نزیكەوە لە ئەندێشەم دەڕوانم.

ژاك دریدا

بنەماشكێنی بە دڵنیاییەوە هەڵە  پێناسەی  هەرجۆرە هەوڵدانێك بۆ 

سنورداری  بنەماشكێنی  شكان،  بنەڕەتیەكانی  الیەنە  لە  یەكێك  دەبێت... 

هەستناسی و گرنگتر سنورداری گوزارشتی كەسی سێهەمە: گوزارشتێكن لە 

شێوەی )ئەلف، با(.  
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ژاك دریدا

هەرلەگەڵ ئەوەی كە )گوتاری ئامادە( بەسەر )ئەم راستیە ئاشكراگەریە( 

ناڕاستیەكەی، زیاتر لەوەی شایەتی تیشك خستنە سەر  زیاتر لە راستی و 

واتایەكی دیاریكراو لە گوزارشت یان نیشانەیەكی دیاریكراو، راستی یان درۆ، 

دەدات، ئیتر پێویستیش ناكات بەها هاونرخ و ئاشكراكراوەكان لە چاوەڕوانی 

سەلماندن یان هاتنە دی هەڵوێستێكی دەرەوەی ئامانجێكدا بمێننەوە.                                                                                                               

ژاك دریدا 

هەموو  )زمان  كە  بدات،  نیشانی  هەوڵدەدات  دریدا  بنەماشكێنی 

رۆژێك پوچ و بێالیەن نییە، بەڵكو لەخۆگری گریمانە و خەیاڵە فەرهەنگیەكانی 

تەنانەت  ئەم رەگەزە دژە عەوامگەر و  نیشاندانی  لەوانەیە  كەلتورێكە.... 

دژە ئەفالتوونیەش ... گرنگترین كاریگەری دریدا بێت.(

             جۆن لچت

تا  ئەفالتوونەوە  لە  فەلسەفە،  دێرینەی  كەلتورە  بەو   ... دری��دا 

هایدگەر، ئاماژەن كە خوازیاری پێكهێنانی بنەماكان بۆ رۆحی عاقڵ بوون... 

ئەمجۆرە بنەمایانە لەوانەیە نایاب بن.

             كریستۆفەر نوریس

لەوانەیە لە پرسیاركردن لە رۆحی عاقڵ � پرسیاركردنێكی ئارامگرانە 

و لە كۆتاییدا ورد � كە فەلسەفە دەتوانێت رۆڵی بەرپرسیارێتیەكانی ئێستای 

بەباشترین شێواز بگێڕێت.

             كریستۆفەر نوریس
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كۆتاییەكانی سەدەی  فەیلەسوفی  )گرنگترین  بە  دریدایان  ژمارەیەك 

بیستەم دەزانی. بەداخەوە هیچ كەسێك دڵنیا نەبوو، كە ئایا ئەو جواڵنەوە 

رۆشنبیریەی ئەو دایهێنا � بنەماشكێنی � بووە هۆی پێشكەوتنی فەلسەفە یان 

مردنی ئەو.(

             جیم پاول

نەتەوەی ئەمەریكا نەتەوەیەكی كۆچەرە، و بەمجۆرە )روانگەی زۆر 

بارەی ژیان، زمان، رەفتار هەیە كە فەڕەنسای یەكدەست، دانیشتوانە  لە 

جەزائیریەكەی سەركوت دەكات، بێبەشە لێی. دریدا ئەم یەهودیە بەرەگەز 

جەزائیریە، بەرنامەی فكری تایبەتی خۆی هەبوو، بەرنامەیەك کە لە ئەمەریكا 

توانای جێبەجێكردنی نەبوو.(

كامی پاگلیا

ئەندێشەی بارت پەی بردن بە واتایەكیتری رەخنەی دریدا لە )هاوكاتی 

ئیالهیاتی كتێب(ە، واتە ئەو گریمانە مێتافیزیكیەی دەڵێت، گەوهەری دەقێك 

تۆڕێكی هاوكاتی بۆنەی دوو الیەنەیە، لەبەرئەوە چوارچێوەی دیاریكردنی 

كات و كتێب بە تەواوی بەیەكەوە گرێدراون.

مایكل موریارتی

و  وتن  ئاڵۆز  بۆ  بێت،  تیۆرێك  تەواوی  بە  بنەماشكێنی  پێدەچێت 

چەنەبازی بەكاربێت.

پیتەر لنون
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• سەرچاوەکان
پۆل ستراتێرن، و. بۆ فارسی:پویا ئیمانی، ئاشنا بوون بە دریدا، تاران، چاپی 

یەکەم، 2000.

http://marxists.catbull.com/farsi/reference/derrida/works/terorizm.htm

http://www.bashgah.net/fa/category/show/61003

http://www.ensani.ir/fa/content/109587/default.aspx

http://marxists.catbull.com/farsi/reference/derrida/works/terorizm.htm
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

 ئەفالتوون »ئەكادیمی« یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن )یۆنان( 387 پ. ز.

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركابەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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زانیاریساڵ

و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی    فرانكفۆرت17
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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