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پێشەكی وەرگێڕ
ژان فرانسوا لیوتار یەكێكە لە كۆمەڵناسو فەیلەسوفە دیارو
بەرچاوەكانی مێژووی نوێو هاوچەرخی فەلسەفەو یەكێكە لەو پردە بەهێزو
تۆكمانەی عەقڵو ماریفەی مرۆڤایەتی ،كە رەوڕەوی عەقڵو فەلسەفەی
سەدەكانی ناوەڕاستی گرێداوە بە فەلسەفەی نوێو هاوچەرخی مرۆڤایەتییەوە.
لەسەر كەلتورو پاشخانی فەلسەفەی زەنگینو زەبەالحی فەرەنساو زەمینەی
ماریفەی سەنگینو سەرداری فەلسەفەی پاریسدا پێگەیشت .بەدەر لەو
خواستو خولیاو بەهرە بەهێزانەی هەست و سۆزو لۆژیكی لیوتار ،بە
وردی كشایە ناو ئەكادیمیاو بنەما بەهێزەكانی زانستەوە و بەوردی شرۆڤەو
شیكارو روئیای خۆی لەبەرامبەر دنیای فەلسەفەو داهێنانی مەزنی چەمكو
دەستەواژەو دەربڕینی زمان خستەڕوو و باری سەرنجی خۆشی لەسەر
رەوشی مرۆڤایەتی دەربڕیی و دەیان بەرهەمی لە قۆناغە جیاوازەكانی
تەمەنیدا ،پێشكەش بە رەوگەی فەلسەفە كردو سەدان دەستەواژەی زیندوی
راگرتو سەدان رێبازو میتۆدو مەودای سیاسەتی پێشنیازكردو لە ناو نەتەوەو
رەگەزو ناوچەو كیشوەرە جیاوازەكاندا ،خرانە بوارو چوارچێوەی پراكتیكەوە.
ئەوەی لیوتار زیندو رادەگرێت ئەوەیە ،كە تەمەنێكی درێژی بەخشی
بە رەوگەی كۆمەڵناسیو بەرهەمگەلێكی فرەی دایە كتێبخانەو ئەرشیفەكانی
دونیاو داهێنانەكانی نەمردن و بە زیندوویی خزانە ناو مشتوماڵو ملمالنێ
فەلسەفیو كلتوریو كێبەركێكانەوە .لیوتار لە پاش جەنگی جیهانی
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دووەمەوە ،بەرهەمەكانی ناوبانگیان دەركردو لە تەمەنێكی الوییەوە نوسینی
مەزنی پێشكەشكرد ،لە سەرزەمینی عەقڵو ئاوەزەوە ،زاری كرایەوەو بە
زمانی مەزنی فەلسەفەو زمانی فەرەنسا دەستەواژە مەزنەكانی شیكارو
شیتەڵكرد ،بەدەر لەوەیش تایبەتمەندی لەو سۆنگەیەوە دەبینرێتەوە كە
تەنها لە ئەكادیمیاو زانكۆ و هۆڵەكانی وانەبێژییەوە وێنای فەلسەفەی برەو
پێنەدەدا ،بەڵكو بەكردارەكی خزایە ناو جەنجاڵییەكانی ژیانەوەو بە پراكتیكی
باری سەرنجی خۆی پێشنیاز دەكرد و لەسەر بنەمای ئەزمونو واقیع ئایدیای
دەگۆڕی.
هەربۆیە لەیەككاتدا ئەزمونگەلێكی لە میانی ژیانیدا بەرجەستەكرد،
ئەزمونی كادیرێكی سیاسی چەپگەرای سەربەخۆ كە هیچ هێزێك زاتی
دەستەمۆكردنی ئەوی نەبوو ،هاوكات ئەزمونی رۆژنامەنوسو راپۆرتنوسو
وتارنوسێكی مەیدانی ،یەكێك بوو لەو فەیلەسوفو ئەكادیمیانەی تیۆری
تێپەڕاندو بە ئەزمونەوە باری سەرنجی دەخستە روو ،لە واڵتی جەزائیرەوە
لە كیشوەرێكی بندەستی باكوری ئەفەریقاوە ،لە زمانو زادگایەكی جیاوازەوەو
لە كەلتورێكی غ��ەوارە بە واڵت و وشەو وێنای تاكی فەرەنسا ،گرەوی
مرۆیی بوونی دەكردو وەك مرۆڤ مەینەتیو مەهامی مرۆڤبونی نیشاندا.
لیوتار چەپێك بوو لە گەرمەی بوونی چەپی رادیكاڵدا ،وەلێ شل رەوانە
وابەستە نەبوو بە ئیعازو ئیمانی ئایدیۆلۆژیاوە ،چونكە لە خوێندنەوەی
واقیعەوە باری سەرنجی خۆی دەخستە پێشچاو .نەكۆپی ئایدیاكانی دەكردو
نەشیدەخوێندنەوە ،بەڵكو لەم روانگەوە توانی ئەزمونگەلێك بكاتە هەوێنی
راچەنینی پڕۆژەیەكی مەزنی ناو كایەی فەلسەفە ،كە راچەنینەكە لە چەمكو
دەستەواژەو بەرنامەی لیوتارەوە گەشەی كرد ،دواتر توانی پڕۆژەی مەزنی
پۆست مۆدێرنە بكاتە بەرنامەو میتۆدێكی سەنگین ،كە تەواوی كایەكانی
فەلسەفەو ئ��ەدەبو هونەرو رەخنەو زانستو بەها ئەخالقیو ئەجێندا
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مرۆڤایەتییەكان سەرقاڵ بكات و ببێتە پ��ڕۆژەی كاروانێك لە بیرمەندو
عەقڵمەندو ئەكادیمیای مێژووی نوێو هاوچەرخی ئەوروپاو تەواوی دنیا.
لیوتار پڕۆژەكەی تەنها لە مەیدانی فەلسەفەدا نەبوو ،بەڵكو بوویە هەوێنێك
بۆ پڕۆژەگەلێكی وەك پڕۆژەی مەزنی ئابوریو سیاسیو مەعنەویو بابەتی
جدی.
لە پڕۆژەی پۆست مۆدێرنەدا بەتەواوی ،تەواوی كایەكانی ئابوری بە
تایبەتی لە دەستەواژەی مەزنی ئابوری شەهوانیدا گەلێ پرسی جدی وروژاوەو
چەندین كێشەو گیروگرفتی زیندوی كۆمەڵگەی خۆرئاوای ،خستووەتە ژێر
پرسیارەوە .لیوتار لەبەرامبەر رێبازو قوتابخانە زیندو كاریگەرەكان ،بە تایبەت
لەبەرامبەر كۆمۆنیزمو لیبرالیزمو دیموكراسیو لەسەرووی هەموووشیانەوە،
ت��ەواوی ئەوانە لە بۆتەی رۆشنگەریو عەقڵگەرایدا شوێنكردووەتەوە.
توانیویەتی روئیای خۆی بەجۆرێك پێشنیاز بكات ،كە رەوگەیەكی ئامانجدارو
بۆشاییەكی بەرینی فەلسەفە لەبەرامبەر قۆناغێكی دارای دوو سەدە
لەمومارەسەی فەلسەفە پڕبكاتەوە ،چونكە لە ئەزمونی مۆدێرنەو شۆڕشی
پیشەسازیو رۆشنگەریداو لەپاش سەردەمی رێنیسانسو پڕۆژە مەزنەكانی
ئیمپریالیزمو سەرمایەداریدا سەریهەڵداوە.
وردە وردە قەیران و هەڕەشەكانی سەر ئاسایشی مرۆڤ بەرۆكی
پڕۆژە ،عەقاڵنییەكانیان دەگرتو رووداوە تاریكەكانی سەدەی بیست بە
هەردوو جەنگەكەوە ،كەوتنە ژێر پرسیاری چەوسانەوەی مرۆڤو بندەستی
مرۆڤو جینۆسایدو سوتماكی خاكی یەكتریو رەوشی رەشی بازاڕو هەمووو
ئەمانە ،لە پڕۆژەی لیوتارا خوێندنەوەی نوێی بۆكراو بە ئەجێنداو ئەوینی
زانستییانەوەو بە جورئەتەوە بەرۆكی عەقڵی گرتو بەشانازییەوە بواری
مەعنەویاتو ئیحساسو ئەدای مەعنەویی هێنایە پێشەوە ،بۆ راستكردنەوەی
روانگە عەقڵییەكانو قوتاركردنی مرۆڤ لە بەرژەوەندییەكانی عەقڵو
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لەپڕۆژەی شەهوانی عەقڵ .لەبەرئەوە دەتوانین بڵێین پڕۆژەی مەزنی پۆست
مۆدێرنە ،دیارترین مەچەكو بەهێزترین مەچەكی جواڵنو كردنی بە بابەتی
رۆژ لە دەیان ساڵی مێژووی ئەوروپاو جیهاندا بریتی بوو لە پڕۆژەی لیوتار.
هەربۆیە دەكرێت بڵیین لە دنیای رۆژهەاڵتدا ،كە پیاوێكی لەمجۆرە
یەكەمین ئەزمونی ژیانی خۆی لە بۆتەی بەرگری پڕۆژەیەكی شۆڕشگێریدا
تاقیكردەوە ،كە بەرگریبوو لە خەباتی گەلی بندەستی جەزائیر ،وەلێ
بەداخەوە هێشتا لە دونیای عەرەبیو ئیسالمیدا لیوتار نەناسراوەو پڕۆژەكەی
لە تەك باوەڕو بیری گەالنی رۆژهەاڵتدا نەخراوەتە روو ،نەك هەر ئەوە
ئەو كتێبانەی لەسەر خودی پڕۆژەكەی لیوتار نوسراوون بە پەنجەی دەست
دەژمێردرێن.
لەكاتێكدا بەشێكی بەرینی روانگەكانی لیوتار لەتەك فەرهەنگو
كلتوری رۆژهەاڵتدا ئاوێتەن بەتایبەتی لەبواری لێبوردنو پێكەوەژیانو فرەییو
ئازادیخوازیدا ،كە هەمیشە ئێرەی رۆژه��ەاڵت لەو مەیدانەدا بندەستو
چەوساوەو زەب��وون ب��وون .لیوتار پ��ڕۆژە رۆشنگەرییەكەی ،پڕۆژەیەكی
دەگمەنە و رۆژه��ەاڵت و قەڵەم بەدەستانی رۆژه��ەاڵتو دنیای ئیسالم،
نەیانتوانیوە كەڵك لە بڕواو باوەڕو نوسینی ئەم پیاوە وەربگرنو ئاشنابن
بەو كەلێنە بەرینەی مێژووی مرۆڤایەتی كە ئەم فەیلەسوفە لە گۆڤاری
كۆمۆنیزم ،یان بەربەریزم دەستی پێكردو لە دیارترین زانكۆكانی ئەوروپاو
ئەمریكادا ،گەیاندییە لوتكەو تا ئەو رۆژەی ،كە ماڵئاوایی لەژیان كرد ،لە
داهێنان نەكەوت .لیوتار بە مەغزی دابڕانەوە لێنەوی و بە پڕۆژەیەكی
ریشەیی هاتە پێشو توانی جموجوڵ لە ئەدگارو ئامانجی مرۆڤدا بكات.
لیوتار لەپێش خۆرئاواوە دەبوو لەناو كارنامەی سیاسیو ئابوریو فەلسەفیو
كلتوری رۆژهەاڵتدا ،شوێنی بااڵی هەبووایەو لە زانكۆكانی ئێرەدا ،میتۆدی
كار لەسەركردن بووایە.
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بەداخێكی ل��ەوەی رۆژه���ەاڵت قوڵترەوە ،گەلی ك��ورد هێشتا
نەیتوانیوە بە بچوكترین نوسینو باری سەرنج ،مەزنە پیاوێكی وەك لیوتار
بە تاكەكانیو بگرە بەنوخبەكانی و كتێبخانەی كوردی بەتاڵە لە كاریگەریو
بۆنو بەرامەی لیوتارو لیوتارییەكان ،هەربۆیە دەستبردنی پڕۆژەی بیرمەندو
فەیلەسوفانو وەرگێڕانیان بۆ سەر زمانی شیرینی كوردیو لەوانە بیركردنەوە
لە شوناسو ژیانو بەرهەمو پڕۆژەی لیوتار ،كە دەزگای ئایدیا دەستی
بۆبردووەو پێشنیازی كردووە ،ئەركێكی مەزنو پیرۆزەو بە ئەمەكەوە دەستم
بۆ بردووەو توانیومە سەرنجێكی خێراو رێبەرێكی خێرابم ،تا مشتێك لە
خەرواری مەعریفە لەبەرامبەر لیوتار ئاشناكەم بە خۆنەرانی كورد ،هەروەها
ببێتە دەروازەیەكی باشو كاریگەرو ئەو شەرەفەی كە یەكەم نوسینی كوردییە
لەم بارەیەوە هەنگاوێك بێت ،تا نوسینو وەرگێڕانو بابەتگەلی ئەكادیمی
تر بەشوێنیدا بێنو وریاییەكی جدی لەبارەیەوە هەبێت .ئەم نامیلكەیە
هەوڵێكەو رێبەرێكە بۆ ئاشنابوونێكی خێراو چڕو پڕ بە مەزنە پیاوێكی بواری
فەلسەفەو لەوێندەر توانراوە بە كورتی ژیانو بەرهەمو نوسینەكانیو قۆناغە
ئەكادییمییەكانیو بەشێك لە بۆچونكەو كارەكانی شیكارو بەراورد بكرێنو
بخرێنە روو.
هاوكات هەر لەم نامیلكەدا ،هەوڵمانداوە ب��ەراوردی بەشێك لە
پڕۆژەو بەرنامەكانی فەلسەفەو هزرو سیاسەتو ئایین لەتەك ئەم پڕۆژەدا
بخەینە روو ،كە خۆی لە روانگەی ماركسو ئیسالمو بەگشتی روانگەی
مۆدێرنەو فەیلەسوفانی مۆدێرنەدا دەبینینێتەوە ،سەبارەت بە جان فرانسوا
لیوتارو پڕۆژەكەی بەناوی پرۆسەی پۆست مۆدێرنەوە ،هەربۆیە جێی خۆیەتی
دوپاتیكەینەوە ،كە ئەم هەوڵە ناكاتە هەوڵێكی تەواو كامڵو پێویست بۆ
لیوتارناسی ،بەڵكو دێڕێكە لە هەزاران دێڕی بەرهەمو بەرینایەتی عەقڵی
ئەم پیاوەو هەوڵێكی دەسپێك ئامێزە ،بۆ كردنەوەی كەناڵی ترو روئیای ترو
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وەرگێڕانو نوسینی تر لەسەر لیوتار .هیوادارم توانیبێتم دەستەواژە ئاڵۆزو
قوڵەكانی لیوتارو فەلسەفەكەی بەپێی پێویست وەرگێڕمە سەر زمانی شیرینو
سەنگینی كوردیو هەقی تەواو بە كارەكەم بدەم.
یەكەم :ژیانو بەرهەمەكانی لیوتار و فەلسەفەی ئابوری غەریزە و
سێكس
ژان فرانسوا لیوتار لەكایەیەكی فەلسەفیدا ،ئەسپی خۆی تاوداو
بووە ئەستێرەیەكی دیاری دونیای پۆست مۆدێرنە كە دارای بازنەیەكی
فەلسەفی قۆناغێكی دیاریكراوی فەلسەفەیە .لێرەدا چەند قۆناغێكی ژیانیو
چەند وێستگەیەكی گرنگ لە ژیانی سیاسیو چەند بەرامەیەكی قوڵبوونەوە
فەلسەفییەكانی ،لە تیۆری ئابوری شەهوانیدا پێشچاو دەخەین و لەسەریان
رادەوەستین .
ژان فرانسوا لیوتار لە 10ی ئەیلولی  1924لەدایك بووەو لە 21ی
ئەپرێلی  1998كۆچی دووایی كردووە .لیوتار فەیلەسوفێكی دیارو زانای
كۆمەڵناسو تیۆریستی مەزنی فەرەنسییەكانەو توانیویەتی بەهۆی بەرهەمو
تیۆرو وتارەكانی و رۆڵی ئەكادیمی خۆیەوە ،نەك هەر فەرەنسا ،بەڵكو
تەواوی خۆرئاواو هزری مرۆڤی هاوچەرخ بە نوسینەكانییەوە سەرقاڵو
مژوڵ بكات .بەوە زیاتر شۆرەتی پەیدا كرد كە بۆ یەكەمجار چەمكی
پۆست مۆدێرنەی تێكەڵ بە كایەی زانستە كۆمەاڵیەتییەكانو فەلسەفە كردو
بەتەواوی لەو مەیدانەداو لە كۆتایی حەفتاكانی سەدەی رابردوودا ،توانی
ئەسپی خۆی تاوبدات .نەك هەر ئەوە ،بەڵكو توانی پێكدادانی پۆست
مۆدێرنە لەشیكارو شرۆڤەی خۆیدا ،لەسەر رەوشی مرۆڤایەتی هەڵسەنگێنێتو
فەلسەفییانە شوێن دەستی خۆی لەوپێناوەدا نیشانبدات .هاوڕێ لەتەك
بیرمەندو فەیلەسوفە مەزنەكانی وەك جاك درێداو فرانسوا تشالیو جیل
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دۆلۆز توانیان پەیمانگەی جیهانی فەلسەفە دابمەزرێنن ،دیارە دامەزراندنی
ئەم دامەزراوەیە لەو كاتو شوێنەدا ،پاشان دەرهاویشتەی كارە ئەكادیمیو
عەقڵ هەژێنەكانیان لەو دامەزراوەیەدا ،خزمەتێكی ئێجگار گەورەو مەزنی
بە نەزمو نواڕینی فەلسەفەی هاوچەرخو نوێ كردووەو لە كایەی فەلسەفەدا
ئەو پەیمانگەیە ئێستاش بووەتە سەرچاوەیەكی گرنگو بەهێزی تەواوی ئەو
نوسینانەی ،كە لەسەر فەلسەفەی نوێ دەنوسێن.
بەشدارییە سەرەكییەكانی لە فەلسەفەدا بریتین لە رەخنەی
مۆدێرنێتەو نوسینەكانییەتی لەسەر داروخانی هزرو ئایدیۆلۆژیا مەزنەكان،
كە بە گێڕانەوەو چیرۆكە مەزنەكان ناوی بردوون .لەهەمانكاتیشدا رەخنەی
لە خودی رۆشنگەریی گرتووەو یەكێكە لەو كەسانەی كە هەڵشاخاوە بە
شاكارەكانی رۆشنگەریداو بواری مۆدێرنەی بە شیكارو شرۆڤەكانیو بە پێشنیازە
نوێیەكانی قەڵسو تەریك كردوەو بە تەواوی نەوەیەك لە عەقڵمەندانی
سەرقاڵی ملمالنێو پێكدادانی دووقۆناغ كردووە ،كە بە قۆناغەكان یاخود
پڕۆژەكانی مۆدێرنەو پۆست مۆدێرنە ناویان براوە ،لەبەرئەوەی پێیوابووە
هەمووو ئەو ئایدیۆلۆژیانە دەرهاویشتەی رۆشنگەرینو تێكڕایان یەك ئامانجیان
هەیە ،كە بریتین لە ئازادیخوازیو گەیشتن بە كامەرانی و خۆشگوزەرانی
مرۆڤ  ،لیوتار هەمووو ئەوانەی لە بازنەی عەقڵدا پیشاندابوو ،بە نەزمێكی
ناعەقاڵنی لەبەرامبەریان وەستاو رووە نەرێنییەكانی كردنە بابەتێكی زیندووی
ناو مشتومڕەكان ،چونكە لیوتار پێیوایە تێكڕای ئەوانە شكستیانهێناو
بەشێوەیەكی فرە فراوان لە لوتكەوە كەوتنە خوارێ ،هەربۆیە دەخوازێ لەم
جەهەنەمی مۆدێرنێتەدا بێنە دەرێ ،ئەو دۆزەخە مرۆییەی كەمەندكێش كرد،
بۆ رووداوگەلی چونكە ناكازاكیو هێرۆشیماو هۆڵەكۆست .دیسان زەمەنی
مرۆڤی كۆیلەی بەرهەم و بەكارهێنانەكانی كردووە ،بەو زەمەنەی ژنی
كردووەتە ئامرازو شەهوەتی پیاوساالریو ئەو زەمەنەی ئابوری خزاندووەتە
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گیرفانی پێرێكەوەو ئەو زەمەنی بەشێكی بەرچاوی گۆی زەوی لە بندەستی
بەشێكیتریدا بندەستكردووە ،هەمووو ئەمانە لەالی لیوتار پێویستیان بە
نەفەسی فەلسەفە بوو ،پێویستیان بە شۆڕشێك بوو بۆ تێپەڕاندنی قۆناغێكو
دەستپێكی قۆناغێكی نوێ.
هەموو ئەو رەخنەو گلەیی و گازاندانەیش ،كە رووب��ەرووی جان
فرانسوا لیوتار بوونەتەوە و خۆیان لە رەشبینیو نائومێدی ئەو لە رەوتی
مۆدێرنە دەبیننەوە و پێیانوایە لیوتار هەرگیز تەماشای بەشی بە تاڵی
كوپەكە ناكات .ئەویش وەك زۆرێك لە فەیلەسوف و بیرمەندە باكگراوند
ماركسییەكان ،هەمیشە بە چاوی رەخنەو تانەوە ،دەڕوانێتە مۆدێرنەو تیۆری
رەخنەیی قوتابخانەی فرانكفۆرد .ئەوە لەكاتێكدایە كە ئایدیۆلۆژیای كۆمۆنیزم
شكستیهێناوەو لەبەرامبەریشدا لیبراڵییەتو دیموكراتییەت لەبرەودایە،
كە زۆرێ��ك لە سەرەداوەكانی جڵەوی رۆشنگەری لە ه��زری لیبراڵیو
دیموكراتیەتەوە سەرچاوەیان گرتووە.
بەشێكیش پێیانوایە كە لیوتار وەك كەسی تر نەبوو ،بەڵكو كرۆكی
فەلسەفەكەی وایانكرد كە وابەستە بە ب��ڕواو بە پێناوێك نەبێت ،لە
جوانییەكانی ماركسیزمدا گەشەی كردو لە نەرێنییەكانی كۆمۆنیزم هەڵهات،
ئەو هیچ دەسەاڵتێكی عەقڵ نەیبەستەوەو نەبووە دەرباری هیچ پڕۆژەیەكی
پێشین ،بەڵكو بۆ خۆی ،خۆی دۆزییەوەو تەنانەت نەبووە دەرباری عەقڵی
خۆیشیو رەخنەكانی رووبەڕووی عەقڵ كردەوە ،ئیدی عەقڵی نەكرد بە
شێری دارستانی هەمووو جوانییەكانی مرۆڤ.
لیوتار بۆخۆی لە ڤێرسای پێتەختی مێژوویی فەرەنسادا لەدایكبووە.
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەكانی بۆڤۆنو لویسی گەورە لە پاریسدا
خوێندووە .هاوكات فەلسەفەیشی لە زانكۆی سۆربۆنی فەرەنسەدا خوێندووە.
تێزی ماستەرەكەی بەناونیشانی (كەمتەرخەمی وەك مەفهومێكی ئەخالقی،
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شیكاری جۆرەكانی كەمتەرخەمی لە بوداگەراییو ت��اویو ئەبیقۆریو
هتد .پاش تەواوكردنی خوێندنی لە پۆستی توێژەردا دامەزراو لە ناوەندی
نەتەوەیی فەرەنسادا بۆ توێژینەوەی زانستی دەستی بە كارەكەی كرد.
ناوبراو ساڵی  1950لە قوستەنتینەی رۆژهەاڵتی جەزائیر بووە مامۆستای
فەلسەفە .پاشتریش توانی ببێتە خاوەن بڕوانامەی دكتۆراو لەماوەی ژیانیشیدا
دوو جار هاوسەرگیری كردووە.
لیوتار دەستپێكی ژیانی سیاسی خۆی ،وەك هەڵسوڕاوێكی ماركسی
دەستپێكردو لەسەرەتادا تێكەڵ بەكارو چاالكی گروپێك بوو ،بەناویی
كۆمۆنیزم ،یاخود بەربەریی .ساڵی  1954وەكاتێك هەوڵیدا ماركسییەت ناچار
بە ملدان بكات ،بۆ هەندێك رەخنەی خودی لەكایەی بەخۆداچونكەەوەی
هزری ،كە هەندێك وتەو وتاری بنچینەیین ،ئەویش لەوەوە سەرچاوەی
گرتبوو ،كە شرۆڤەو شیكاری ترۆتسكی لە دەركەوتەی جۆرێكی نوێ لە
هەیمەنەی سۆڤییەتدا بەپێی پێویست نەبووەو نەیپێكاوە .ئەودەم لیوتار تەنێ
كەسێك بوو لە گروپێكی بەرفراوانی ماركسیەكانو رۆشنبیرە كۆمۆنیستەكان،
كە رەخنەی دەگرتو دەربڕینی رەخنەیی هەبوو لە هەڵسوكەوتو ئەتواری
سیاسیو هزری ،بەتایبەتی لەپاش جەنگی جهانی دووەم رەخنەكانی رووبەڕوی
حزبی شیوعی فەرەنسی بوون .هاوكات لەودەمەدا بیرمەندی دیاریتر .لە
دیارترینی ئەوانەی كە لە رەوگەی رەخنەییدابوون ،بریتی بوون لە رۆجیە
گارودیو لوی ئاڵتۆسێرو هێربرێت ماركوزەو بودریالر .لیوتار پەیامنێری
رۆژنامەیەك بوو ،كە گروپەكە لە واڵتی جەزائیر دەری دەچوواندو زیاتر
جەختی لە سەر رووداوەكانی پەنجاو شەستەكانی جەنگی جەزائیر دەكردەوە.
ئەوەی نومایان كراوە لەسەر ناوەڕۆكی وتارەكانی ئەو دەمی لە رۆژنامەكەدا،
بریتیبوون لە چەندین وتار لەبارەی هزرو سیاسەتی نێوان ماركسییەتو
ئەرسەدۆكسییەت ،یاخود لە نێوان هزری سیاسیو تیۆریدا ،پێداگری فرەی
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كردووە .
لیوتار بەتەواوی رەخنەی لە جۆری مامەڵەی حزبی كۆمۆنیستی
فەرەنسی هەبوو ،لەتەك شۆڕشگێڕانی جەزائیردا ،پارتی كۆمۆنیستی
فەرەنسی شۆڕشەكەی لە وێنای خۆیدا ،هەستانی دەنگە ناڕەزاییەكان و
پرۆلیتاریا بوو دژ بە سەرمایەداریی ،لە كاتێكدا لیوتار پێیوابوو شۆڕشی
جوتیارو خەڵكی ناو كێڵگەكان ،هیچ پەیوەندییەكی بە ملمالنێی چیینەكانەوە
نەبوو ،وەك ئەوەی شرۆڤەی ماركسی بۆ واڵتە پیشەسازیەكانی دەكرد.
هەروەك چۆن لیوتار هەڵوێستی حزبی كۆمۆنیستی فەرەنسی لە راپەرینی
خوێنكارانی فەرەنسادا دایە دواوە ،ئەو راپەرینەی كە لەساڵی  1968دا
فەرەنسای هەژاندبوو .هەر لەو دەم��ەدا بوو ،كە بەتەواوی لە گروپی
ماركسی هاتە دەرێو لەو پەیوەستیەی بە كۆمەڵەی ماركسیو بەربەرییەوە
هەیبوو لێكدابڕا .ئەو دابڕانە ساڵی  1964بوو ،ئەوەبوو پەیوەندی كرد بە
گروپێكی تری چەپەوە ،وەلێ لەتەك ئەوانیش تا دووساڵ بەردەوام بوو،
دواجار ساڵی  1966وازی لە وانیش هێنا .پاشتر بە تەواوی لە ماركسیەت
جودا بوویەوە ،ئەوە كاتێك بوو ،كە پەرتووكە نوێیەكەی بەناوی ئابوری
لیبیدۆیی ،یان ئابوری شەهوانی خستەروو .وەك وترا لیوتار لە قوستەنتینەی
جەزائیر وانەی فەلسەفەی دەوتەوە .لە دەستپێكی حەفتاكانیشدا لە زانكۆی
پاریس حەوت وانەی دەوتەوەو تا لە ساڵی  1987بووە ئوستادی فەخری
ئەو زانكۆیە .لەو میانەدا وانەكانیشی بردە دەرەوەی فەرەنساو لە واڵتانی
دیكەدا سیمیناری بۆ سازدەكراو وانەی دەوتەوە .بەشێوەیەكی سەرەكی
وەك مامۆستای تیۆری رەخنە لە كالیفۆرنیا وانەی دەوتەوە ،هەوەها وەك
مامۆستای وانەبێژ لە گەلێ لە زانكۆكانی دیكەدا وانەی دەوتەوە لەوانە:
زانكۆی كون هوبكنز ،زانكۆی كالیفۆرنیای بیركلی ،زانكۆئ ئییل ،زانكۆی
ستونی بروك ،زانكۆی كالیفۆرنیا لە سانتدیگۆ ،زانكۆی مۆنتریال لە كویكبیكی
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كەنەدا ،زانكۆی ساولۆ پاولۆی بەرازیل ،هەروەها بەڕێوەبەری دامەزراوەو
ئەندامی ئەنجومەنی پەیمانگەی جیهانی بوو بۆ فەلسەفە لە پاریس .ماوەی
پێش مەرگی لە نێوان فەرەنسا و ئەتاڵنتادا دەگوزەراند ،كە وانەی فەلسەفەو
زمانی فەرەنسی لە زانكۆی ئیموری دەوتەوە .لیوتار بەتەواوی لە تیۆرو
بۆچونكەەكانیدا دەگەڕایەوە سەر چەمكو تێگەیشتن لە پۆست مۆدێرنەو
تەواوی وتارەكانو پەرتوكەكانی كراونەتە ئینگلیزی یان بە ئینگلیزی بوون،
گرنگترینی نوسینەكانی لەم كایانەدا خۆی بینیوەتەوە ،شیكاری پۆست
مۆدێرنە بۆ زارۆكان ،بەرەو پۆست مۆدێرنە ،چیرۆكی پۆست مۆدێرنە بۆ
زارۆ ،لیوتار وەختێ مەرگ بەرۆكی گرت لە كۆنگرەیەكی زانستیدا بوو بە
ناوی پۆست مۆدێرنە و میدیا .پاش ئەوەی دووچاری شێرپەنجەی خوێن
ببوو ،بەشێوەیەكی خێرا ئەو نەخۆشییە پەشێوی كردبوو ،ئەوەبوو دواجار
ساڵی  1998ماڵئاوایی یەكجاركی لە ژیان كرد.
دووەم :ژان فرانسوا لیوتارو پۆست مۆدێرنێتە
()1998/1924
ژان فرانسوا لیوتار وەك فەیلەسوفێكی پۆست بونیادگەرا ،گەاڵڵە
كاریگەرو بااڵكەی پۆست مۆدێرنیزم ،باشترین ناوبانگی لە كایەی پۆست
مۆدێرنەدا پێبەخشی .هەر ئەو گەاڵڵەیەش بوو ،كە هێنایە پێشەوەو بە
بڕوا سەرنجڕاكێشەكانی توانی بەشێكی بەرینی نوسەرانو لێكۆڵەرانی بواری
سیاسییو ئابوریو كۆمەاڵیەتی ،بهێنێتە ناو بازنەیەكەوە ،كە خودی خۆی
پێشەوایەتی هەمووانی دەكرد.
هەرچەند لەم لێلێكۆڵینەوەیەدا بەشێوەیەكی سانا شەنو كەوی
ژیانو كارەكانی ئەم فەیلەسوفە كراوە ،وەلێ فەیلەسوفی بە ناوبانگی ناو
كایەكانی جوانناسیو سیاسەتو فەلسەفەیە ،ئەزمونێكی بااڵی لەتەك گەلێ
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لە رەوگەو رێبازەكاندا هەیە .لێرەدا بەشێوەیەكی گشتی ،دەكرێت كارەكانی
ناوبراو بەسەر سێ جۆر كاری سەرەكیدا دابەشبكەین .نوسینە سەرەتاییەكان
بریتین لە نوسین لەبارەی دیاردەناسیی ،سیاسەت ،رەخنە لە بونیادگەرایی،
فەلسەفەی ئارەزووی شێلگیر ،كاری دواتریشی فەلسەفەی چێژو ئارەزووی
شێلگیربوو ،پاشان كاری لەسەر پۆست مۆدێرنیزمو جیاوازیی كرد .هەرچەند
زۆرترینی كارەكانیشی هاوتای روانگەیەكی جێگیرە ،كە لەواقیعدا پێكدێن
لە رووداوگەلێكی دەگمەن ،كە ناتوانرێت لە رووی تیۆری عەقاڵنییەوە
فرە بەوردی نومایان بكرێن .ئەمەیش لەالی لیوتار ،دارای هاوردەیەكی
سیاسی قوڵو پڕواتایە .لەوێوە سیاسەت ئەوە دەخوازێ ،كە لەسەر بنەمای
نوێنەرایەتییەكی دروستی واقیعی نومایان بكرێت .لێرەدا فەلسەفەی لیوتار
بابەتگەلی باو و هاوبەش لەبەرامبەر بونیادگەراییو بیری پۆستمۆدێرنیزم
نیشاندەدات .لێرەدا هێزی عەقڵ دەخاتە ژێر پرسیارەوە ،هاوكات پێداگری
دەكات لە بایەخی هێزە نا عەقاڵنییەكانی وەك هێزی سۆزو هەستەكان.
هاوكات هیومانیزمو بیری فەلسەفەی كالسیكی ،مرۆڤ وەك بابەتێكی
چەقگیرو سەرەكی ماریفە دەداتە دوواوە .هەروەها بەرگریو پشتیوانی
خۆیشی بۆ فرە رەگەزیی و جیاوازیی دووپاتدەكاتەوە .هاوكات ئەوەیش
نیشاندەدات ،كە تێگەیشتنی كۆمەڵگە لە چەمكو چوارچێوەی پێشكەوتنی
گۆڕانە سیاسی و زانستی و تەكنەلۆژی و كەلتوریەكانی كۆتایی سەدەی
بیستەم سڕاونەتەوە.
لیوتار لەتەك ئەو بابەتە هاوبەشانەدا بە رێگەیەكی فرە بەهادارو
بااڵو رەسەن ،مامەڵەو دەستوپەنجەی نەرمدەكات ،هاوكات كارەكانی گەلێ لە
چەمكو دەستەواژە باو و گشتییەكانی پۆستمۆدێرنیزم ،لە كایەكانی خەیاڵو
وردو وریاییو قوڵیدا تێدەپەڕێنێت ،لەبەرئەوە هزرو هێزی لیوتار ،هێشتا لە
كایەكانی مشتومڕە هاوچەرخەكانی دەوروخولی سیاسەتو فەلسەفەو تیۆری
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كۆمەاڵیەتیو توێژینەوە كلتورییەكانو هونەر و جوانناسیدا ،بایەخێكی بەرزو
پێناوێكی زیندوویان هەیەو شوێنی خۆیان پاراستووە.
چونكە پۆست مۆدێرنە لەگەلێ لەكایەكاندا ئەودیوی مۆدێرنەكانی
گرتووەو لەبەشی جوانیو هونەرو تەالر ناسیو ئەندازیاریشدا ستایلو
شێوازو نەخشی تایبەت بەخۆی هەیەو میكانیزمێكی بەهێزی راچەنین ئەو
زانستانەیشی گرتووەتەوەو لە زانستەكانی پێشخۆیو لە تەوەری مۆدێرنەی
خۆرئاوا ،بە تەواوی جیایكردووەتەوە ،لەبەرئەوە دەتوانین بڵێین لیوتار،
نەك هەر سیاسیو رۆژنامەنوسو سۆسیۆلۆژو فەیلەسوفی هاوچەرخ بووە،
بەڵكو جوانناسو هونەرمەندو پەی بە زۆربەی كایەكانی زانست بردووەو
ئاشنایان بوە و بە سەلیقەو سیمایەكی لۆژیكییەوە ،توانیوییەتی شوێنیان لە
نوسینەكانیدا بكاتەوە.
ژان فرانسوا لیوتار لە ڤینسینی فەرەنساداو لە 10ی مانگی هەشتی
 1924چاوی بەژیان هەڵهێناوە .بابی ژان بێر لیوتار نوێنەرو نمایندەی
كڕینو فرۆشی بازاڕ بوو .ناوی خانەوادەی دایكیشی مادلین كاڤالی بوو .بە
زارۆیی لە بۆڤۆنو لوی لوجرادی پاریس نرایە بەر خوێندن .لە نەوجەوانیدا
كەڵكەڵەی بوونە راهیبی دۆمینیكان ،تابلۆكێش ،مێژوونوس ،یاخود رۆماننوس
لە سەریدا بوو ،وەلێ دواجار رێی فەلسەفەی دایە بەرو ئەو كایەیەی لەژیانی
خۆیدا هەڵبژارد .
ئیدی توانی لە زانكۆی سۆربۆن هەریەك لە فەلسەفەو ئەدەب
بخوێنێت ،دیارە ئەوە كاتێك بوو ،كە دوو كەڕەت لە تاقیكردنەوەكانی
چونكەە ناو خوێندنی مامۆستایانی بااڵ شكستیهێنابوو .ناوبراو لە زانكۆی
سۆربۆن بوویە هاوەڵی جیل دۆڵوز.
یەكەمین بایەخی خۆی لە فەلسەفەی رواڵەتیو ئاسانكار دەبینییەوە،
ئەمەیش بوویە ئاكامی پایاننامەكەی لە ماستەردا كە خۆی لە ناجیاوازیو
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سادەكاری یاخود بێ موباالتی فەلسەفە دەبینییەوە ،وەك چەمكێكی
ئەخالقی .لیوتار لە پێناسەی بوونی خۆیدا ،هەتاوەكو جەنگی جیهانی
دووەم ،خۆی لە رەوشێكی شاعیرانەو گۆشەگیرو وابەستەو رۆچوو دەبینێتەوە،
ئەمەش لە شێوازی بیركردنەوەو رەوشی ژیانی خۆیدا ،هەڵسەنگاندنی بۆ
كردووە .وەلێ جەنگ هۆیەك بوو تا هەردوو رەوگەی ژیانو بیركردنەوەو
ئەندێشەی تێكبشكێنێتو لەگەڕیان بخات .چونكە ئەویش مژوڵبوو بە
شەڕەوە ،لیوتار لە مانگی هەشتی 1944دا وەك خۆبەخشێكی فریاگوزاری
سەرەتایی لەبەرەكانی جەنگدابوو ،لە رزگاركردنی كوچەو شەقامەكانی
پاریسدا ،لەكارەكەی بەردەوامبوو .لەودەمەدا ناوبراو وازی لە بیركردنەوەی
جیاوازی هێناو روویكردە هەڵسەنگاندنی واقیعگەراییو لەرێگەی كاردانەوە
كۆمەاڵیەتییەكانەوە ،خۆی گالند لەو رەوشە نوێیەی بیركردنەوە .لیوتار
بەزووییو هەر لەتەمەنێكی الویدا ژیانی هاوسەری لەتەك ئەندرۆ مای دا
پێكهێنا ،ئەوێ دەم ساڵی  1948بوو ،دووابەدووای ئەوە ،بووە خاوەنی دوو
زارۆ ،بە ناوەكانی كۆرینو لۆرانس .هاوكات توانی لەتاقیكردنەوەی تایبەت بە
وتنەوەی وانە لە فەرەنسادا سەركەوتووبێتو توانی بڕوانامەی پەیوەست بە
وتنەوەی وانە فەلسەفییەكان بەدەستبهێنێتو بە تایبەت لە خاكی داگیركراوی
جەزائیردا ،كە ئەوێ دەم لەساڵی  1950دا ،لەژێر دەسەاڵتی فەرەنسادا بوو.
بەمجۆرە توانی لەساڵی  1952تا  1959لە قوتابخانەدا و لەشاری فلیشدا
وانەی ،تایبەت بە نەوەی سەربازەكان بڵێتەوە .ناوبراو لەشاری قوستەنتینیەدا
ماركسی خوێندەوەو بە ت��ەواوی ئاشنابوو بە رەوشی سیاسی جەزائیر،
هەربۆیە لەو بڕوایەدابوو ،كە ئەو كیشوەرە ئیدی ئامادەو سازە بۆ شۆڕشێكی
سۆشیالیستی ،هەربۆیە لەساڵی  1954دا لیوتار پەیوەندی كرد بە رێكخراوی
شۆڕشگێرانی سۆشیالیزمەوە (سۆشیالیزم ،یان بەربەرییزم) ئەندامانی دیكەی
رێكخراوەكە هەموو ئەم كەسایەتیانەی لەخۆدەگرت ،كە بریتی بوون لە
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كۆرنلیوس كاستۆریادیس ،كۆرن لوفر و پیر سۆیرس .لیوتار لە كۆبوونەوەی
یەكێتییەكە لە كۆتایی  1950چاوی كەوتبوو بە سۆوریس ،هەربۆیە ئەوان
دارای پێوەندییەكی نێزیكو دۆستانە بوون ،وەلێ دواتر بە بوونی ناكۆكییە
تیۆریو سیاسییەكان ،تەنگژەو ملمالنێ لە نێوانیاندا سەریهەڵدا .لەم كاتەدا
لیوتار ببووە هەڵسوڕاوێكی پەڕگیری بیرمەندو بۆماوەی پازدە ساڵ لە خەمو
خولیای شۆڕێكی سۆشیالیستیدا بوو.
ئەو تەنها رێگەیەكی عاشقانە پێناسەی ئەو رێبازەی دەكردو پێیوابوو،
ئیدی بوارێكی تر بۆ ژیان بەبێ ئەو بوارە بوونی نییە ،هەربۆیە لەو نوارینو
نەزمەدا خۆی دەبینییەوە .نوسینەكانی لیوتار لەو قۆناغەدا تەنێ لەدەوروخولی
سیاسەتی شۆڕشێكی چەپگەرای پەڕگیرو توندا دەخوالنەوە .لەم پێناوەدا بە
تەواوی جەختی لە رەوشو رەوگەی سیاسی كیشوەری جەزائیر كردبوویەوە.
بە وردیو بە ئەمەكەوە باری سەرنجی خۆی لەو كیشوەرەدا چڕكردەوەو
بەراوردی ئەوێی بەكیشوەرەكانی تر كرد ،زانی ئەو سیاسەتو ویژدانەی
كیشوەری فەرەنسا پێشدەخات ،هەر ئەو سیاسەتو ویژدانەیە ،كە لەم
واڵتە دواكەوتووەدا ژیانی پەك خستووە ،لەوێدا تایبەتمەندیو دەرهاویشتەی
عەقڵی مۆدێرنەی بەچاوی خۆی بینی ،بینی چۆن ئازادی كڵۆم دراوەو چۆن
بەسانایی خوێن دەڕژێتو چۆن سیاسەت گەمەی بێ مانای خۆی ،بە تەواوی
مرۆڤی ریسواو شەرمەزار كردووە .زانی ئەوە مۆدێرنەیە ئااڵوەتە ئاسودەیی
مرۆڤو ئەوە عەقڵە پەڵپ بە هەناسەی ئازادی دەگرێت.
ئەوكات لەساڵی  ،1954جەنگی سەربەخۆخوازی تاوی سەندبوو.
ناوبراو لەوكاتەدا رۆڵی هەبوو لە بەشداریكردن لە رەوشەكەدا ،چونكە
توانی گۆڤاری سۆشیالیزم ،یان بەربەریزم دەربكاتو بەسەر فەرمانبەر و پاڵەو
كرێكاراندا دابەشی بكەنو نوسراوەكان بە دەرگاو دەروازەی كۆمپانیاكاندا
هەڵبواسن .یەكەمجار لەرێی گۆڤارو كاری رۆژنامەوە پەنجەی لە هۆشیاری
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كۆمەڵگە وەرداو توانی بە باڵوكراوەكان شۆڕبێتەوە بۆ ناو ئەو دونیاو
راستییەكان ،كەم تا زۆر بدركێنێت .لەساڵی  1964دا ناكۆكیو ملمالنێ
سەریهەڵداو لەناوەندی شۆسیالیزمو بەربەریزمدا گروپی نوێ لەسەر بنەمای
تیۆری سیاسیی كاستۆردیاسدا بۆ ناو گروپەكە هاتنەئارا .لەم كاتەدا لیوتار
هاوڕابوو لەتەك سۆوریسدا .ئەوەبوو بووە ئەندامی گروپێكی جیابووە لە
رەوتی سۆشیالیزم بەناوی هێزی كرێكاران .وەلێ فرە ب��ەردەوام نەبوو،
چونكە لەساڵی  1966دا وازی لەو گروپە هێناو دەستی لەكاركێشایەوە.
لێرەوە لیوتار باوەڕو متمانەی خۆی بە ماركسگەرایی لەدەستداو پێیوابوو
وەك تیۆرێكی گشتگیرو هەمەشت ناكرێت پشتی پێببەسترێت ،هەربۆیە
دیسانەوە گەڕایەوە بۆ لێكۆڵینەوە و قوڵبوونەوە لە فەلسەفەو لەو بارەیەوە
نوسینەكانی خۆی چڕكردەوە.
لیوتار لە ماوەی  1959بۆ  1966لە زانكۆی سۆربۆندا وەك مامۆستای
یاریدەدەر دەستبەكار ببوو ،پاشان لە بەشی فەلسەفەی زانكۆی پاریس
ئێكس نانتیر ،توانی پۆستێك بەدەستبهێنێت و دەست بەكاربێت .ناوبراو
بەشداریی لە چاالكییە سیاسییەكانی مانگی پێنجی 1968دا كرد .یەكێك بوو
لە رێكخەرانی خۆپیشاندانەكانی بزووتنەوەی 22ی مارس لە فەڕەنسادا .لیوتار
هەر لەو قۆناغەداو لە ناوەندی شەستەكاندا توانی ،لە سیمیناوۆرك شۆپەكانی
جاك الكانی شیكەرەوەی رادیكاڵی بواری دەرونیدا ئامادەبێت ،ئەو سیمینارو
كۆڕانەی ،گەرمو گوڕی دابوویە تیۆرە باوەكانی ناو رۆشنبیرو سەوداكەرانی
فەلسەفە لەو قۆناغەدا ،هەڵچونكەو وەاڵمدانەوەكانی لیوتار بۆ جاك الكان
لەبارەی گوتارو شێوە و شكڵە تیۆرییەكانی ،بوونە هۆی ئەوەی ،كە بتوانێت
لەو بوارەدا پلەی دكتۆرای میریی بە دەستبهێنێت .لە ساڵی  1968بۆ 1970
لیوتار بوویە بەرپرسی ناوەندی نەتەوەیی فەرەنسی بۆ توێژینەوەی زانستی.
ئەم كارەی لیوتار بوارو بایەخێكی مەزنی لەبەردەمدا كردەوەو بەتەواوی
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خۆی بۆ دنیای نوسینو چڕكردنو پتەوكردنی تیۆرەكانیو بەهێزكردنیان بە
بەڵگەو مانای دروست یەكالییكردەوە .هاوكات لە دەستپێكی حەفتاكاندا،
لیوتار وەك مامۆستای زانكۆی پاریسی هەشت ،ڤینیسین دیاریكرا ،لەوێ
شۆرەتی پەیداكردوو ،بووە نوسەرێكی پڕبەرهەم و ناوازەی ناو ئەو قۆناغە.
لەساڵی 1972دا چەند كۆنفرانسێكی بەست ،دواتر لە كاری فەلسەفەدا ،ناو
شۆرەتی فرە رۆیشتبوو ،لە ساڵی  1987دا لە ڤینیسین نازناوی پرۆفیسۆری
فەخری پێبەخشرا.
لەساڵی  1979دا باڵوكراوەكانو چاپەمەنی لەسەر رەوشی پۆست
مۆدێرنیزم ،بەتەواوی لیوتاریان لەسەرانسەری جیهاندا كردە قەڵەمو
قەلەندەرێكی چوستو چاالكی ئەو مەیدانە ،هەربۆیە لەهەشتاكانو
نەوەدەكاندا ،لیوتار وانەی لە ئاستێكی بەرباڵوی دەرەوەی فەرەنسا دەوتەوەو
بە تەواوی رۆشنبیران ئاشنابوون بە تیۆرو نوسینو سیمینارو رەخنەكانی لە
رەوشی پۆستمۆدێرنەدا ،بوونە یەكەمین مشتومڕی گەرمی كایەی فەلسەفە.
ئەم شۆڕبوونەوەیە بۆناو دەزگا ئەكادیمییەكانو ئەم دەرهاویشتەیە لە
ئەنجامی كارو نوسینەكانیدا لیوتاری ناساندو كردیانە پاڵەوانێكی هاوچەرخی
فەلسەفەو ئیدی لە تەواوی كێشە سیاسیو ئابووریو كۆمەاڵیەتییەكاندا،
دەستی ئاتاج بۆ لیوتار دەبراو قوتابخانەكانی سەر بەباڵی ئەم لەپێشترین
پەناو پێناوی رۆشنبیران بوون .بەدەر لەو كایانە ،لە زمانەوانیشدا شوێنی
دیاربوو ،چونكە هاوكات پرۆفیسۆری فەرەنسیو ئیتاڵی بوو لە زانكۆكانی
كالیفۆرنیا ،ئیرفین ،رۆبەرت دەبلیۆ .پرۆفیسۆری ودرۆف لە زانكۆی ئیمۆری،
هاوكات ئەندامی دامەزرێنەرو هەندێك كاتیش سەرۆكی كۆلێژی نێونەتەوەیی
فەلسەفە بوو .لەگەڵ ئەوەشدا ئوستادی سەردانكەرو خوازراوی گەلێ لە
زانكۆ بەناوبانگە جهانیەكان بوو ،لەوانە زانكۆی كالیفۆرنیا لە بیركلی،
سانتیاگۆ ،زانكۆی مینیسوتاو مۆنتریاڵی كەنەدا ،زانكۆی سیگن ئەڵمانیای
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خۆرئاواو زانكۆی سان باولۆ لەبەرازیلو چەندین زانكۆی تر .ئەو لەساڵی
 1993دا دووەم خێزانی خۆی پێكدەهێنێتو لە تەك خانمێكدا بە ناوی
(دولوریس) ژیانی هاوسەری پێكدەهێنێتەوە .دواتر لە 21ی مانگی چواری
 1998دا بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەی خوێنەوە لەشاری پاریسدا ماڵئاوایی
لە ژیان دەكات..
دووەم :كارە یەكەمینەكانی
 . 1دیاردەگەرایی:
یەكەمین پەرتوكی لیوتار ساڵی  1954باڵوكرایەوە ،ئەم پەرتوكە
بە پێشەكییەكی كورتەوە ،هەڵسەنگاندنو شەنو كەوی دیاردەگەرایی
تێدا خرابوویەڕوو .لە بەشی یەكەمی كتێبەكەدا دیاردەگەرایی لە رێگەی
كارەكانی (ئیدمۆن هوسرێڵ)ەوە خرابوویەروو .لەوێدا بەوردی دیاردەگەرایی
پێشنیازكرابوو ،بەڵكو ریشەو رەونەقو كاریگەرییەكانی لەناو كایەی فەلسەفەدا
داڕێژرابوونو پەیوەستیش كرابوون بە ئاگایی كۆمەڵگەوەو بەوردی لەسەر
پرەنسیپە سەرەكییەكانی دیاردەگەرایی ،وەستانی هێمنانە كرابوو ،هەربۆیە
ئەو نوسینە پێشینەكانی تایبەت كرد بەو پێناوەو لەوێوە زەمینەی بۆ گەلێ
كایەو كەناری تر رەخساند.
 .2بەشی دووەمیشی زێدەتر هەڵسەنگاندنو تاوتوێكردنی پەیوەندی
دیاردەگەرایی بوو بە زانستە مرۆڤایەتییەكانەوە ،بەتایبەتی لەتەك زانستەكانی
مێژوو ،دەرونناسی ،كۆمەڵناسی .هەر لەبەشی دووەمدا سەرنجی وردی
نوسەر لەسەر هوسرێڵ الدەچێتو زێدەتر كارەكانی مۆریس مونرۆ بۆنتی
شرۆڤە دەكرێن .هەرچەند كە لیوتار پەیوەستبوو بە هەوڵی دیاردەگەراییەوە
تا لەوێوە رێگەی سێهەم بدۆزێتەوە ،كە لە نێوان خودگەراییو ماددەگەرایدایە
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و هەوڵیداوە لە گرفتەكانو كۆسپەكانی هەركامێكیان قوتاری بێتو خۆی
بەدوور بگرێت .بەتایبەتی لیوتار بایەخداربوو بەوەی كە لەئاقار ئەو گرفتەدا
پشودرێژبێت ،كە لەپرسو جۆی ئەوەدابوو ،ئایا دەتوانێت لەبەرامبەر
دیاردەگەرایدا بەشێوەیەكی سیاسیی بیر لە مێژوو بكرێتەوە  ،چونكە بەم
نەزمە دەكرا بەشداربێت لە رەوگەی ماركسیزمدا.
دی��ارە ئ��ەم بابەتە كە بریتییە لە پەیوەندی دی��اردەگ��ەرای��ی بە
ماركسیزمەوە ،تەواوی بیرمەندانی فەرەنسای لە پەنجاكاندا مژوڵو مۆڵەق
كردبوو ،لەبەرئەوە پەرتوكەكەی لیوتار بە دۆكیۆمێنت كردنێكی بەسودو
ئاتاجێكی خوازراوی ئەو دۆزو دژوارییەی ناو ئەو پرسە بوو .هاوكات زۆرێك
لە شرۆڤەو شیكارەكانی پۆزەتیڤو ئەرێنی بوون .لێرەدا لیوتار پێداگریو پەی
بەوە دەبات ،كە دیاردەگەرایی دەتوانێت بەشدارییەكی بەهاداری هەبێت
لەتەك زانستە كۆمەاڵیەتییەكاندا .كە دیارە لەوێدا دەبێت لەخزمەتی ئەم دوو
ئەرك و ئەدایەدا بێت:
یەكەم ،ناوەڕۆكی ئامانجی زانستەكە پێناسە دەكاتو دەیخاتە روو،
ئەمەیش پێش هەمووو ناوەرۆكو پێش هەمووو ئەزمونو تاوتوێكردنێك.
دووەم :بەشێوەیەكی فەلسەفیش ئاكامەكانی هەڵسەنگاندنو ئەزموونەكە
هەڵدەسەنگێنێتو تاوتوێیدەكات .بۆنموونە لیوتار ئەوە دەخاتەڕوو كە
سۆسیۆلۆژی دارای پێویستی بە پێناسەو شوناسی دیاردەگەراییو ناوەڕۆكی
كۆمەاڵیەتییە ،پێش ئەوەی بتوانێت وەك زانستێكی كاراو كاریگەر خۆی نومایان
بكاتو بخرێتە گەڕ .لەبەرئەوە لیوتار لەو ماوەیەدا سودمەندیی دیاردەگەرایی
لەگەلێ لە دیسپلینەكاندا دەبینێت .هەرچەند كە ئاكامگیرییەكانی لیوتار
لەبەرامبەر سودمەندیی دیاردەگەرایی بۆ ماركسیزم بەشێوەیەكی بەرین،
نێگەتیڤ نومایان كراون .ئەو لەوبارەیەوە مشتومڕ دەكات ،كە دیاردەگەرایی
لەبەرامبەر ماركسیزمدا هیچ پێشڤەچونكەێك پیشاننادات ،بەڵكو لەراستیدا
24

ئاشنابوون بە لیوتار

ئەوە هەنگاوێكە بەرەو دواوە ،لەبەرئەوە لەالی لیوتار دیاردەگەرایی ناتوانێت
گەاڵڵەیەكی رێكو پێكو تەندروست لەبەرامبەر دنیابینی مادیو سروشتی
بابەتی پەیوەست بە پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان نیشانبدات ،لەبەرئەوە
ئەو رەوشە ملمالناو خەباتی چینایەتی وەك ئەوەی لە ئاگاییدا روودەدات،
كۆتایی پێدێنێت ،بۆیە لیوتار هەوڵی دیاردەگەرایی بۆ دۆزینەوەی رێگەی
سێهەم لەنێوان خودییو بابەتگەرایدا دەداتە دواوەو پێداگریدەكات ،كە
ماركسیزم لە نومایانی خودگەراییدا بااڵترە ،هەروەك ئەوەی كە لە خودی
خودگەراییدا ئەو رەوشە بەرجەستەبووە.
 . 2جەزائیر
لە پانزە ساڵی نێوان هەردوو پەرتوكە یەكەمینەكانی لە بەرامبەر
فەلسەفە ،لیوتار هەمووو هەوڵەكانی نوسینی خۆی تەرخانكردبوو بۆ دۆزی
سیاسەتی شۆڕشگێڕیی .بەرچاوترین نوسینەكانی ئەم قۆناغەی بەشداربوون لە
گۆڤاری سۆشیالیزم ،یان بەربەریزم كە لەبارەی رەوشی سیاسیی جەزائیرەوە
بوو .رەوشی سیاسی جەزائیر بۆ ئەو تاقیكردنەوەیەكی كرداری بوو ،لەو
رەوشەدا رووی دروست ،یان نادروستی فەلسەفەكەی خۆی دەبینیییەوە،
هەربۆیە لەو ماوەیەدا بازدانو راچەنینو گواستنەوەو رەخنەی لە رابردووی
خۆی بەهێزترتر بوو.
دیارە كە زۆرترینی ئەوانە لە نوسینە سیاسییەكاندا كۆكراونەتەوە.
پڕۆژەی گۆڤارەكە خۆی لەوەدا دەبینییەوە ،كە سەرچاوەگەلێكی تیۆریی
بهێنێتەگۆڕێ بۆ بەشداریی لە شۆرشێكی سۆشیالیستیداو هاوكات رەخنەو
پالری لە رەوتو رەوگە سۆشیالیستییەكانی دیكەی كردبووە بنێشتە خۆشەی
ناو نوسینەكان ،بەتایبەت رەخنەكانی لەسەر ستالینیزمو پارتی كۆمۆنیستی
فەرەنسی بوو .ئەوەی ئەو بڕوایەی لەالی خەڵكی بەهێزتر كرد ،بریتی
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بوو لەوەی دەمارگیرو پەڕگیر نەبوو ،بڕوای بەهیچ رەوگەیەكی باژۆیش
نەبوو ،بەڵكو لێبوردانەو پێكەوەییانەو جەسورانە بڕیاری دروستی دەداو
زمانێكی كۆمیدی توندترین هێرشی بوو لەسەر نەیارانی بۆچونكەەكانیو
تەنێ بەزمانێكی كۆمیدی مەهزەلەی بە ئایدیا ،یان واقیعێك دەكرد ،كە
دووربوو لە واقیع یان راستییەوە .هەر بۆیەش تامو چێژێكی سەیر لە گەلێ
لە وتارەكانیدا خۆی حەشار دابوو ،كە هەوێنی هەموویان بریتی بوو لە
مرۆڤ دۆستیو ئاشنایەتی بە راستییەكان .ئەو لەبەرامبەر ستالینییەكان وای
نیشاندابوو ،كە پێیانوابوو كۆسپو كرمی ناو داری شۆڕشو خەباتن ،هاوكات
رەخنەشیان لە بیۆكراتییەت دەگرتو شرۆڤەی نەرێنییەكانیان دەكرد ،چونكە
رەخنەكانی تەنیا ئاڕاستەی رەوتو رێبازو دوژمنێكی پێشتر بڕیار لەسەردراو
نەبوو ،بەڵكو چركە بەچركە نیازو نواڕینی بەرامبەرەكانی دەخوێندەوەو
لەسەریان دەپەیڤا.
لە بابەتەكانی پەیوەست بە جەزائیر ،لیوتار روئیای خۆی لەمەڕ
داگیركاریی فەرەنسا دەخستە روو ،هاوكات هەوڵەكانی بۆ دەستنیشانكردنی
ئەگەریی شۆڕشێكی سۆشیالیستیو راپەرینێك دژ بە رەوشەكە تاوتوێ دەكرد.
هاوكات سەرنجی وردی خستبووە سەر هێزە ئابوورییەكانی ناو رەوشی
داگیركاریی جەزائیر و ئەوەی خستبووە روو كە لە بەرژەوەندی ئابوری
فەرەنسایە كە واڵتی جەزائیر لە رەوشی دواكەوتووییو هەژاریو بندەستی
دا بهێڵێتەوە .هەر ئەمەیش بوو باوەڕی ئەوی بەهێزتر كرد لەبەرامبەر
نەنگییەكانی مۆدێرنەو عەقڵی بەرژەوەندخوزی مادیو ملمالنێی شەهوەتو
غەریزە لە بندەست كردنی ئابوریو ئامانجی ئەوانی تردا.
زیاد لەوەیش لیوتار دێتو چەمكی تیرۆر ئاشنا دەكات ،دیارە ئەم
چەمكە لەناو نوسینەكانی تری داهاتوویدا فرە بە چڕوپڕی پەرەیپێدەدات.
هاوكات دەستنیشانی بن دەستكردنو چەوسانەوەی كەلتووریی جەزائیرییەكان
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بە سەپاندنی فۆرمەكانی كەلتوری غ��ەوارەو غەریبی فەرەنسییەكان لە
سەریاندا .لە كۆتاییدا لیوتار دێتە سەر ئەوەی ،كە پێویستە داگیركاریی كۆتایی
پێبهێنرێت ،ئەوە لە كاتێكدا ئەگەر خەڵكی جەزائیر ئامادەییان هەبێت ،وەلێ
لیوتار لەو رەوشەدا بە دڕدۆنگی لە بەرامبەر تواناو تینی شۆڕشێكەوە تێمابوو،
چونكە نەیدەزانی چۆن ئەو باوەڕە نەرێنیانە لە بیری خەڵكیدا دەربهێنێت،
كەالیان وابوو باوەڕی شۆڕشگێڕی خۆیانیان بۆ دەكردە قوربانی .هۆشیاری
لەو كاتەیشدا ئەستەم بوو ،دەنگی میدیاو نوسینو راپۆرت كەمتر گوێی بۆ
دەگیرا ،كەلتورەكە ماندو بوو ،هۆكاری بیستنو حاڵی بوون فرە ،كەم كاری
خۆی دەكرد .هاوكات لیوتار لەو باوەڕەدابوو ،كە شۆڕشی ناسیۆنالیستیو
دیموكراتی هۆكاری سەرهەڵدانی فۆرمە نوێیەكانی نایەكسانی كۆمەاڵیەتیو
سەپاندنو ستەمكاری دەبێتو لەسەر ئەو بڕوایە سور دەبێت ،كە شۆڕشی
سۆشیالیستی ئاتاجی كۆمەڵگە بندەستەكانە .بەمجۆرە ئەم بگرەو بەردەیە لە
سەر ناوەڕۆكی هزریو سیاسی شۆڕشەكان ،لە الپەڕەكانی گۆڤاری سۆشیالیزمو
بەربەریزمدا بەتەواوی رەنگی دابوویەوەو ئەوە تاوتوێدەكرا كە بەڵێ یان
نەخێر بۆ پشتیوانی جەنگی جەزائیر بۆ سەربەخۆیی .ئەوەیش خۆی لەوەدا
دەبینییەوە ،كە ترس لە خواستە دیموكراتی و ناسیۆنالیستییەكان بەجۆرێك
شرۆڤەدەكرا ،كە نەكا ئاكامەكانی بەو شێوەیە نەبێت ،كە خواستەكانی شۆڕش
شیمانەیان دەكات.
لە جەزائیری راگوێزراودا كە لەپاش دومایی هاتنی داگیركاریی
جەزائیر نوسراوە ،لەوێدا لیوتار بە جەخارەوە دەپرسێت بۆچی شۆڕشێكی
سۆشیالیستی رووی��ن��ەدا .ئەنجامگیرییەك دەك��ات كە ئاڵۆزییە سیاسیو
كۆمەاڵیەتییەكانی تێدا وابەستەكردووە بە ملمالنیێی هەلپەرستی بۆ گەیشتن
بە دەسەاڵت لەبری ئەوەی كاربكرایە ،لەپێناو چینەكانی ئەو كۆمەڵگەیەدا.
كۆتا ئەنجامی كاری لیوتار لەمەڕ كیشوەری جەزائیرو نائومێدیو وەڕس
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بوونی لەبارەی روونەدانی شۆڕشێكی سۆشیالیستیو داهاتووی ئەو رەوشو
رێبازە ،بە تەواوی كەمەندكێشیان كرد ،تا واز لە بیرۆكەی سۆشیالیزمی
شۆڕشگێڕیو ماركسیزمی ترادیشناڵ دا بهێنێت ،چونكە لە زەمینەیەكدا،
كە واقیعی كۆمەاڵیەتی فرە ئاڵۆزوبڵۆزە ،تا هەر ئاشناییو ئامانجێكی ئەو
رەوگەیەو گوتارێكی ئەو فەلسەفە سیاسییە بتوانرێت لە زیهنییەتی خەڵكیدا
زیندوو رابگیرێت.
 .3شكڵو گوتار
دووەمین پەرتوكی فەلسەفەی لیوتار دژوارو دورودرێ���ژ بوو.
پەرتووكەكە بابەتگەلێكی بەرینو هەمەچەشنی لەخۆگرتبوو .لەوانە
دیاردەگەراییو شرۆڤەی دەرونی ،هۆنراوەو هونەر ،دیالێكتیكی هیگڵیو
نیشانە شوناسیو فەلسەفەی ژیان .نیازو مەبەستی سەرەكی ئەم پەرتوكە،
هەرچەندە خۆی لە رەخنە لە بونیادگەرایی دەبینییەوە ،بەتایبەتی خۆی
وەك شیكارو شیكەرەوەی دەرونی جاك الكان نومایان كردبوو .پەرتوكەكە
دابەشكراوە بۆ دوو بەش ،یەكەم دیاردەگەرایی مۆرلۆ پۆنتی بەكاردەهێنێ
بۆ دیاریكردنو بەرجەستەكردنی بونیادگەرایی .دووەمیش شیكاریی دەرونی
فرۆیدیی بە كاردەهێنێت بۆ دیاریكردنی هەردووالیەنە دیاریكراوەكانی
دیاردەگەراییو شیكارە دەرونییەكانی الكانییەكان.
لیوتار بە خستنەرووی ناتەباییو نەگونجاوی لە نێوان گوتاری
پەیوەست بە دیاردەگەراییو تێكستی نوسراو دەست پێدەكات ،لەگەڵ فۆرم
یاخود وێنەو بینراوی پەیوەست بە دیاردەشوناسییو بینین .ئەوە نیشاندەدات
كە بیری وێناكراوی ئەبستراكو پێكهێنراو لەزەمەنی ئەفالتونەوە بەسەر
فەلسەفەدا زاڵەو كاریگەرە ،لێرەشەوە شۆرەتو شێوەی ئەزموونی هەستو
هێزی هەستەوەریی شێواندووە .تێكستی نوسراو و ئەزمونی خوێندنەوە
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پەیوەندیدارە بە پێشووەوە و هاوكات وێنەو شكڵو شێوە و ئەزموونی
بینین ،وابەستەیە بە دواترەوە .بەشێك لە ئامانجی لیوتار ،بۆ ئەوەیە كە
پشتیوانیو داكۆكی بكات لە ئەزموونی هەستییو شكڵیی وەك بینین .لیوتار
لەوكاتەدا بەردەوام دەبێت لە تێكشكاندنو هەڵوەشاندنەوەی ئەو جیاوازی
و ناكۆكیانە .هەرچەندە هەوڵەكان بۆ نیشاندانی ئەو شكڵو شێوەو گوتارانە،
هەوڵگەلێكی دوو الیەنەو بەرچاووبوونو زەمینەی وەك یەكیان لەو قۆناغە
مێژووییەدا بۆ رەخساوە .گوتارو گوفتمان رەگەزەكانی شكڵی (شیعرو تێكستی
رەوان نمونەگەلێكی فرە باشن) لەخۆدەگرێت ،هەروەها لە فەزای بینراودا،
دەتوانرێت هاوشێوەی وتار بسازێنرێت .ئەوە كاتێك هەڵدەوەشێنرێنەوە ،بۆ
ئەوەیە رەگەزە كالسیكییەكانو رێكخراوەكان تێكدەشكێنێت ،ئیدی بابەتگەلی
دیدەنی زێدەتر لە دنیابینی تاكەكاندا دەرویان لەبەردەمدا واز دەبێت.
ئایدیای شكڵی وەك هێزێكی تێكشكاو پێشدەخات ،كە لەپێناو
وەستانو پچڕاندنی بونیادە دامەزراوەكان كاردەكات ،دیارە ئەمەیش لە
زەمینەی هەردوو بینینو خوێندنەوەدا دەبێت .لە كۆتاییدا نوكتەی باسەكە
لەوەدایە كە هیچ بایەخێكی شكڵی بەسەر لۆژیكیدا نییە ،بەاڵم خاڵی سەرەكی
لێرەدا ئەوەیە ،كە چۆن ئەم رەگەزانە لەتەك یەكتریدا بسازێنو بگونجێن.
هەڵەی بونیادگەراكان لەوەدا بوو ،كە شرۆڤەی شكڵییان بە تەواوی لە
زەمینەی گوتارییداو لەناو لۆژیكدا دەبینییەوەو رەچاوی جیاوازی رێگەو
نەزمی هەریەك لە رەگەزەكانیان لە ناو زەمینەی كاریاندا نەدەكرد .لەبەشی
دووەمی شكڵو گوتارو بونیادو خەرقو پێشێلكاریدا ،كە پەیوەستن بە هێزو
بزووتنەوە ئارەزوگەراییەكانی فرۆیدییەكانەوە ،هەمووو ئەمانە رێگەخۆشكەرن
بۆ فەلسەفەی ئارەزووگەراییو شەهوانی ،كە لە ئابووریی ئارەزووگەراییدا
یان ئابووری شەهوانیدا پێشخراوە.
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سێهەم :فەلسەفەی شەهوانی
لە دەستپێكی حەفتاكانەوە لیوتار زەمینەی فەلسەفەی لەسەر بنەمای
تیۆرە سێكسیو ئارەزووگەراكانی سیگمۆند فرۆیدا پێشخست .لەالی لیوتار
تینو تاو و وزەی سێكسو ئارەزوو ،یاخود شەهوەت دەتوانرێت وەك خەیاڵو
وێنای تیۆریی بەكاربهێنرێت ،كە تەواوی ئەو ئاڵوگۆڕو گۆڕانكاریانەی ،كە
لە كۆمەڵگەدا روودەدەن پێناسە دەكات .ئیدی پاش دابڕانی لە ماركسیزمو
دانەدواوەی تیۆری تێكڕاگەرایی ،یان تۆتەڵیزم ،ئیدی لیۆتارد لە تەقەالی
پێشخستنی تیۆرێكدا بوو ،كە دارای هێزە هەمە چەشنو جیاوازەكان بێتو
بتوانێت ،یاخود لە زەمینە سیاسیو كۆمەاڵیەتییەكاندا شوێنی خۆی بگرێتو
هەوێنی رووداوەكانی ناو هەلومەرجەكان بێتو تەنیا لە گۆشە نیگایەكەوە بۆ
رووداوەكان نەڕوانێت ،واتە ئەمە رێگەخۆشكردن بوو بۆ نوسینی تیۆرەكانی
لە سیاسەتی شۆڕشگێڕییەوە بۆ ئابوورییەكی گڵۆباڵو گەردوونی .بەمجۆرە
فەلەسەفەی شەهوانی لیوتار لە كاری سەرەكی ئابورییەكی شەهوانیدا
پێشدەخرێتو هاوكات لەگەڵ لە وتارە بەناوبانگەكانیدا لەسەر ماركسو
فرۆید بەتەواوی تیۆرەكەی خۆی شوێندەكاتەوەو وتارەكانیشی بۆ گەڵ
لە زمانە جیاوازەكانی دونیا وەردەگێڕن .دیارە كە ئابووری ئارەزووگەراو
شەهوانی كارێكی دژوارو نا نۆرماڵەو هاوكاتو هاوتەریبە بە چەندین
تیۆری ئاڵۆزی پەیوەست بە سیاسەتو ئابووریو تیۆرو ستایلی ئەكادیمیو
خوێندنەوەگەلەكانی پەیوەست بە ماركسو سیگمۆند فرۆید.
دی���ارە ئ��ەم ن��وس��راوان��ەی��ش ل��ە تێكسمڕاندنی بابەتگەلێكو
پەیوەندیداركردنی نەزمو ستایلەكانەوە بوو ،زۆرجار خوێندنەوەی نوسراوەكان
زیاتر لە رۆمانێك دەچونكە ،تا لە دەقێكی فەلسەفیی .ئەو میتۆدەی لیوتار
پێیدەنوسی هەوڵێك بوو بۆ شكاندنو زاڵبوون بەسەر كۆتو بەندەكاندا،
چونكە لیوتار لە تیۆری ئەكادیمی ترادیشناڵو كالسیكدا ،هەم ئەو كۆتو
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بەندو سنوردانانەی دەبینی .فەلسەفەی لیوتار دەستپێدەكات بە پەیوەستی
گشتی لیوتار بۆ ئۆتۆلۆژی رووداوەك��ان .كە دیارە هەر ئەمەیش زەمینە
خۆشكەربوو بۆ فەلسەفەی پۆست مۆدێرن ،كە لەكاتەكانی دواتردا ،لیوتار
دەستی بۆبرد .لیوتار واقیع لە زەمینەی رووداوگەلێكەوە دەبینێت ،كە
توانای پێشبینیكردنیان نییە ،نەك لە زەمینەی رێكخراوێكی بونیادنراوی
رێكو پێكەوە .ئەو رووداوانە دەتوانرێت لە رێگە گەلی جیاوازەوە شرۆڤە
بكرێن .نەوەك تەنها تەفسیرێك بۆ رووداوەكان بژنەورێتو قوڵبونەوەی
تێدا بكرێت .هەمیشەو هەردەم رووداوەكان لە شرۆڤەو شیكارێك زێدەتر
هەڵدەگرنو شیكارو شرۆڤەكان تێدەپەڕێنن .هەمیشە شتێك لەپشت تەفسیرو
تەكبیرەكانەوە جێماوە كە شرۆڤەكان ناتوانن پەی بێبەرنو قسەو قەراری
لەبارەوە بدەن .لەفەلسەفەی شەهوانیدا لیوتار ئایدیای وزەو تینو تاوی
شەهوانی بۆ شوناسو ناساندنی رووداوەكان بەكاردەهێنێت .رێگەیەك كە پێی
شرۆڤەكراون ،یاخود بەكاردەهێنرێن.
هەروەها لیوتار فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی لە زەمینەی تینو تاوی
ئابوری ئارەزووگەراو شەهوانیدا برەوپێدەداتو پێشی دەخات .هاوكات
لیوتار چەمكو دەستەواژەكانی تێروتەسەلییو چربوونەوەی ئ��ارەزوو و
كاریگەرییەكانی لە ئاماژە بۆ رووداوەكان بەكاردەهێنێت .ئەم چربوونەوەو
كاریگەرییانە زیاتر خۆیان لە چەمكگەراییو هەستو سۆزو مەیلێكی هاوبەشو
باودا دەبییننەوە.
لیوتار هەمووو ئەو دەستەواژانە بەشێوەیەكی مەزاجی بەكاردەهێنێت،
هەرچەندە بۆئەوەی كارەكانی واقیعو كۆمەڵگە بناسێنێت ،بەتەواوی لەوان
جودا دەبێتەوەو لە هەمووو ئەو شتە باوانەی كە نوساون بە مرۆڤەوە
دادەبڕێت .لیوتار لە زەمینەی سۆزو هەستەكاندا ،كەسایەتیو ناكەسایەتییەكان
بە تەواوی دەناسێنێتو شوناسیان وەسفدەكات .هەروەك چۆن وێنەو وێنای
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جیهان دەكێشێتو وەك ئەو وێنایە دەیانبزوێنێت ،كە هەستو سۆزەكان چۆن
خەڵكی دەبزوێنن .هاوكات لیوتار دان بەوەدا دەنێت ،كە وەسفی هەرشتێك
لە زەمینەی شەهوەتو ئارەزوودا ،بریتییە لە خەیاڵێكی تیۆریی .پێیوایە بە
تەنها زەمینەی قسەكردن زەمینەو دۆخێكی بەسودمان پێدەبەخشێت ،تاوەكو
بتوانین ئەوەی لە جیهاندا دەگوزەرێتو ئەو رووداوان��ەی كە روودەدەن
تیۆریزەیان بكەین .بەشێوەیەكی میتافیزیكیانە ،لیوتار كەسێكی مادییەو
لەالی ئەو كاریگەرییەكان پێویستەو دەبێت وەك یەكەگەلێكی مادی مەلموس
تێبگەیەنرێن .كاریگەرییەكان دەكرێت دەنگێك ،رەنگێك بزەیەك ،یاخود
نەوازشێك بێت .هەرشتێك كە دارای توانایەك بێت بۆ بزواندنو جواڵنو
كاریگەری لەسەر هەست و سۆزو نەست دابنێت .كاریگەرییەكان بونیاد
دەنرێنو شرۆڤەدەكرێن لە سیستەمگەلێكی پێكهاتوو لە هەڵسوكەوتوو ئەتواری
شەهوانیو ئارەزووگەریدا ،كۆمەڵگەیش لە چەندەها ئەتوارو هەڵسوكەوتی
جیاواز پێكدەهێنرێت ،كە كێبركێی بەكارهێنانو قۆستنەوەی وەزەو تینو
تاوی رووداوە شەهوانییەكان دەكەن .لیوتار پەرە بە زنجیرەیەك شێوەو
ژمارەی ئاڵۆز دەدات ،تا بتوانێت وەسفی چۆنیەتی روودانی ئەو بكات.
ئابوری شەهوانی بە شكڵو شێوەی پێكهاتەو الشەیەك دەستپێدەكات.
لیوتار هەڵدەستێت بە وەسفی ناوچەیەك ،كە تێیدا بەرژەوەندی شەهوانیو
ئارەزووەكان روودەدەن .كە لەوێدا دەگەنە هەڵسوكەوتو رەفتارێك لە
كەناڵێكی وزەو هێزی شەهوانیدا خۆی دەبینێتەوە .ئەم هەرێمو ناوچەیە
مادەو مەوادێكە وەك پێكهاتەو الشە وایە ،وەلێ هێشتا رێكنەخراوەو بەم
شێوەیە شكڵو شێوەكە دابڕاوە .تەختایی باندێك خولدەخوات ،كە رووی
الشەی بونیادێكەن ئیدی شێوەی شریتێك وەردەگرێت ،كە دارای تەنها
روویەكە ،ئەویش بەهۆی زۆر پێچ خواردنو بەردەوامبوونی لەسەر پێچ
خواردن ،هێڵێك شان بەشانی رووەكە دروستدەكات ،بەبێ ئەوەی لە رووەكە
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جودا بێتەوە ،ئەم شریتە دواتر دەجوڵێت و زۆربەخێرایی دەخولێتەوەو
هاوكات رەنگێكی درەوش��اوەو سورو گەرمی هەیە  .دیارە ئەوە بریتییە
لە گرۆو باندی شەهوانی كە هەندێكجار بە پێستی شەهوانیو ئارەزوو
ناو دەبرێت .ئەوە پرۆسەگەلێكی سەرەكیو یەكەمین نومایان دەكات لە
بەهێزیو ئارەزووی شەهوەتدا ،كە وزەیەكی شەهوانی لەخۆی دەردەخاتو
دەخولێتەوەو خۆو بەختی شێوەیەك نیشاندەدات كە هەتا ئێستا هیچ شتێكی
لێهەڵنەهێنجراوە ،لەبەرئەوەی باندی شەهوانی شریتێكی موبیوسە ،وەزەی
شەهوانی دابەشدەبێت بە سەر روویەكدا ،ئەو نە لە دەرێدایە و نە لەناوێدا،
لەم كاتەدا باندەكە هێواش و خاو دەبێتەوە ،كە لیوتار ناوی دەبات بە
بارێكی دوالیەنە .هەروەكو بارەكە نیشاندەدات هەندێك كات لەو ناوچەیەدا
دەخرێتەگەڕ .ئیتر دەبێتە دووالیەنو جیادەبێتەوە و تایبەتمەندییەكانی ئەمە
نین.
ئەم قۆناغی گواستنەوەیە لە باندی شەهوانیدا گەاڵڵەی بیرێكی لۆژیكی
نومایان دەكاتو لەالیەن لۆژیكێكی دووالیەنەو یاسایەكی بێ المو جیمو نا
ناكۆكەوە هەیمەنەی بەسەردا كراوە .لەكۆتایدا شریتەكە دەوەستێتو بە
جیابوونەوەیەكی جێگیر فۆرم دەردەگرێت.
لیوتار شریتەكە وەسفدەكات بە سوڕانەوەی بە دەوری خۆیدا ،پاشان
دروستكردنی بۆشاییەكی داخراوی لێدەكەوێتەوە .ئەمەیش گواستنەوەیەكی
تایبەتە لە باندی شەهوانیدا ،یاخود دەورگرتنێكی دیاریكراوە لە باندی
شەهوانیدا ،كە برەو دەبەخشێت بە نمایندەگیو تیۆرێكی دیاریكراو.
دیارە فەزایەكی شانۆیی دارای ناوەكیو دەرەكی خۆیەتی ،كە دابڕانێكی
روونو رەوان لەنێوان ئەمو ئەودا هەیە .لیوتار تیۆرەكە وەك شانۆیەك كە
لەسەر بنەمای پێوەندیداریی ریشەناسی نێوان دوو بنچینە وێنا دەكات .كە
هەردووكیان لە شانۆی گریكییەوە سەرچاوەیان گرتووە ،كە بەواتای رامان
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دێن لە هزرو روانگەدا .لێرەدا تیۆریست وەك چاودێرێكە ،كە دەڕوانێتە
نواندنێكی جیهانی دەرەوەی شانۆ.
هاوكات لەسەر تەختەی شانۆیش دەڕوانێتە ناو شانۆكە .وەسفی
لیۆنارد لە گواستنەوە ،یان ئاڵوگۆڕی باندی شەهوانیدا ،بریتییە لە خەیاڵێكی
تیۆریی ،و ئەوە فەراهەمدەهێنێت ،كە ئەژمارێك بكات چۆن جیهان
كاردەكات لە رێگەی كارلێكێكی چڕو پڕەوە .وزەگەلی شەهوانی وروژێنەرو
بونیادگەلی جێگیر بەكاردەهێنرێنو چڕیو توندییان بەرە بەرە الواز دەبێتو
كەم دەبێتەوە.
چوارەم :روئیاكانی فرانسوا لیوتار لەسەر پۆست مۆدێرنە
لە چ��واردەی ئۆكتۆبەری ساڵی  1979دا رۆژنامەنووسو نوسەری
بەناوبانگی (فەرەنسی كریستیان) دوكان لە رۆژنامەی لیمۆندی فەرەنسی
دەقی تەواوی چاوپێكەوتنێكی رۆژنامەنوسی بیرمەندی دیاری فەرەنسی
لیوتاری باڵوكردەوە .ئەوێ دەم ژان فرانسوا لیوتار لە زانكۆی پاریسی
هەشتدا ،مژولی وانە وتنەوە بوو .هەر ئەو كات ناوبراو بە پێشەنگی رەوگەی
پۆست مۆدێرنە ناوی رۆیشتبوو ،هەر لەو ناوبانگەیشدا دەناسرایەوە .تەواوی
دیدارەكە لەدەورو خولی بۆژوونو هزرو بنەما تیۆرییە بنچیینەییەكانی لیوتارا
دەسوڕایەوە .كە لەبارەی رۆشنبیرو كۆمەڵگەو ژیانەوە بوو ،لیوتار وەك
ئامادەیی بااڵی لە كایەی پۆست مۆدێرنەدا ،بۆچونكەەكانی لەو مەیدانەداو
لەو كاتە دا ئێجگار جێ بایەخو بەهێز بوون.
هاوكات لەو بزووتنەوەیەدا بەشداربوو ،لەبەرئەوە بەدەمەوەچونكەی
جیهانی ،دەبوو لەبەردەم بۆچونكەە نوێیەكانی هەڵبسەنگێنرێت .وەك تێبینی
دەكرێت ناوبراو لە دیدارەكەدا قۆناغێكی تایبەتی گوزەر دەخاتەڕوو ،كە ناوی
دەبات بە تەقینەوەی پێوەندیی و وابەستەیی لە ئایندە .چونكە ئەو ئاگاداری
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رووخانو هەڵوەشانەوەی مەزهەبو رەوگەو ئایدیا مەزنەكانە لە مەیدانی
مەعریفەی ئەدەبیو زانستیدان ،هاوكات پێیوابوو مرۆڤایەتی بەدەستی غیابی
فۆرماتی بیروباوەرو ئاوەزو تیۆرەكانەوە دەناڵێنێ هەمووو ئەو باوەڕانەی كە
لە مەیدانی بیركردنەوەو رەفتارو پەیوەندییانەوە بە یەكترییەوە رووبەرووی
مرۆڤ بوونەتەوە .هەمووو ئەم دیاردانەی كە لەم سەردەمەدا دەركەوتوون،
لە گرنگترین جیاكەرەوەكانی ئەم قۆناغەن ،یاخود ئەم رەوشی پۆست
مۆدێرنەن ،كە ئێستە تێیدا دەگوزەرێین.
لیوتار لە دەستپێكی دیدارەكەدا دان بەوەدا دەنێت ،كە چەمكی پۆست
مۆدێرنەی لە كەڵك وەرگرتن لە هزری ئەمریكییەوە هەڵهێنجاوە ،چونكە
ئەمان لە رەوشی ئەمڕۆدا گوزارشت لە هەلومەرجی رۆشنبیری دەكەن.
بەو پێیەی كە كۆمەڵگە نوێیەكان ئەوانەی لە دوای سەدەكانی ناوەڕاستەوە
دەركەوتن ،چونكە كۆمەڵگە گەلێكی پەیوەست بە راستگۆییو دادوەرییەوە
بوون ،ئەوەیش لە سەر بنەمای كۆمەڵێ چیرۆكو سەرگوزەشتەی مێژووی
مەزن بوون كە ئەوەیش بەپێچەوانەی ئەم قۆناغەی پۆست مۆدێرنەیە ،كە
رۆژگاری ئەمڕۆ پێیدا تێدەپەڕێت ،چونكە بە رەوشێكدا تێدەپەڕین كە نازانین
كێ راستگۆو كێیش دادوەرو بە ویژدانە ،هەربۆیە ئەو رەوشە سەریكێشاوە
بۆ هاندانو هێنانە پێشێی بزووتنەوە گەلێكی تێرۆریستی ،كە زۆرێكیان
پەلدەكێشن بۆ چونكەە سەر مەیلو میزاجی ستالینیو مادیگەراو هەتا دوایی،
هەربۆیە دەشبینرێت ،كە سەرمایەدارو سەرمایەداری رووبەڕوی واقیعێكی
كوشندە بوونەتەوە ،كە دەزانرێت چۆن هەنگاوگەلێكی بەرو پێشەوە نراو
پێشكەوتن هاتە گۆڕێ ،بەاڵم ئەم پێشكەوتنە نەك هەر لەوەستانایە ،بەڵكو
لە گەلێ بواردا وەختە بەرەو دوواوە هەنگاو دەنێین ،هەربۆیە لیوتار
بەوتەی خۆی ،پێیوایە قەیرانەكانی ئەمڕۆ وابەستە نین ،تەنێ بە قەیرانی
پترۆڵو بەرزبوونەوەی نرخەوە ،بەڵكو قەیرانەكان بریتین لە خودی ئەو
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چیرۆكو حیكایەتە مەزنانەی مێژوو .ئەو دەستەواژەو دەربڕینانە ،كە لە
لیوتار دەخوێنرێتەوە و راستیەكەمان پێدەڵێت ،كە لەمیانی ئەو رۆژگارەدا
زۆرێك لە پەڕتوك و نوسراوەكانی نوسەران لە ئەمەریكاو ئەوروپا وابەستە
بوون پێیانەوەو داكۆكیان لە قۆناغێك دەكرد بە ناوی پۆست مۆدێرن ،كە
گەلێكیان بە تامەزرۆوە داكۆكیان لێیدەكردو لە نمونەی بیركردنەوەیاندا
رەنگدانەوەی هەبوو هەروەك چۆن بەشێكیش بە رەخنەوە ئەو رەوشەیان
دەدوان ،تەنانەت هەندێكیش بە شۆخییەوە باسیان لەو رەوگەیە دەكرد.
بیرمەندەكانی تریش لە سەر پێناسەیەكی روونو رۆشن بۆ پۆست
مۆدێرنە كۆك نەبوون .وەلێ بیرۆكەی بنچینەیی پشت ئەم چەمكە ،بریتییە لە
بیروباوەڕگەلێك ئەوە دەخاتە روو كە شێوازی دنیای خۆرئاوایە لە و گۆڕانە
گەورەی ،كە لەبواری مەعریفەو مەیدانی پێشكەوتنی ئابووریو سەرنجی
كۆمەڵگەكان رووی��داوە ،كە لەدەرهاویشتەی ئەو شەپۆلی پێشچونكەەی
میدیاو پەیوەندیو بیناكاریدا ،شێوە بیركردنەوەی نوێو هەڵوێستەو بەخۆدا
چونكەەوە سەریهەڵداوە.
كۆمەڵگەی نو ێ
كۆمەڵگەی نوێ لە نواڕینی پۆست مۆدێرنەدا بریتییە لە بزووتنەوەیەكی
هزری ،كە لەسەر بنەمای رەخنە وەستاوە ،وەلێ هەمووو پێودانگو
بنەمایەكی شارستانییەتی خۆرئاوای مۆدێرن دەداتە دواوە .هەروەك چۆن
هەمووو ملدانێك بۆ ئەو ژیارە پەسەند ناكات ،بەالیەنی كەمیشەوە گەرەكیەتی
بڵێت ئەو قۆناغە تێپەڕیووە ،یان قۆناغێكە لێوان لێوە لە هەڵە ،هەربۆیە
زۆرێك لە بیرمەندانی پۆست مۆدێرنە ،پێیانوایە كە بزووتنەوەیەكە بااڵترە
لە سەرمایەداری و بە مۆركی بنچینەییو جیاكەرەوەی ئەم شارستانیەتە
دادەنرێت.
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بەاڵم هەندێكیش پێیانوایە كە سەردەمی مۆدێرنە بە تەواوی و بە
كردارەكی كۆتایی هاتووە .هاوكات قۆناغی پۆست مۆدێرنە لە خۆشهاتندایە
ئەوەیش بە پێودانگی مەفهومە رەخنەییەكانیان لە هزری پێشوودا .هەربۆیە
پێیانوایە بۆ بونیادی كۆمەڵگەیەكی نوێ ،پێویستە پێداگری لە سەر بونیادو
بنەمای نوێ بكرێتەوە ،كە بەدەربن لەو بنەمایانەی كۆمەڵگەی ئەوروپی
نوێو مۆدێرن دەستی بۆ بردوون ،هەربۆیە دەكرێت بڵێین بیرمەندانی
پۆست مۆدێرن لەم سەرنجانەیاندا بەتەواوی لە ژێر كاریگەری فەیلەسوفە
ئەڵمانیەكانی وەك نیچەو هایدگەردان .ئەوانەی كە بە تەواوی لەوەدا
قوڵبونەوە ،كە بیرێكی نوێ بۆ كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ئاتاجێكی ئەم قۆناغەیە.
بەاڵم ئەمە بەو واتایە نییە ،كە رێگری لە ئاراستەكانی تر بكرێت ،كە
وا دەبینن ،ئەم رەوشو قۆناغە هیچ نییە جگە لە رێكخستنو تاوتوێكردنی
هەندێك بنەمای شارستانیو ژیاری خۆرئاوای مۆدێرن .هەروەك ئەوەی لە
تەواوی شارستانییەتو سەردەمە مێژوویەكاندا روویداوە ،ئەم ریفۆرم و
گۆڕانانە ئاكامی گۆڕانی هەلومەرجن ،ئەو هەلومەرجانەی كە بە رۆشنبیری
نوێ گەمارۆ دراوون .بەهەر نرخێك بێت ،گۆڕانی رووكەشنو ناوەڕۆكو
جەوهەری شارستانیو مۆدێرنەی خۆرئاواو بنەما سەرەكییەكانی مۆدێرنە لەق
ناكەنو لە رووكەشی گۆڕانكارییەكاندان .لەبەرئەوە جیاوازی مەزن لەنێوان
هەردوو ئاراستەكەدا هەیە ،كە نەیارانی پۆست مۆدێرنە ،پێیانوایە درێژەی
سەردەمی مۆدێرنەیەو پێیانوانییە سیما جەوهەریەكانو سەرەكی هەبێت،
لەبەرامبەردا داكۆكیكارانی پۆست مۆدێرنەش بە سەردەمێكی نوێی دەزانن ،بە
تەواوی رەگەزە سەرەكییەكانی هزرو بیرو باوەڕو كەلتورو سەرنجەكانییەوە.
وەلێ لێرەدا جیاوازییەكی فرە هەیە لەنێوان ئەو بیرمەندانەی كە
قسە لەسەر پۆست مۆدێرنە دەكەن ،بە جۆرێك هەندێك لەو نوسەرانە
ئەرنۆلد توێنبی مێژوونوسو تیۆریستی بەناوبانگی خاوەن كاری فەرهەنگی
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بەناوبانگی خوێندنەوەی مێژوو ،بە یەكێك لە پێشەنگە دیارەكانی رەوتی
پۆست مۆدێرنە دەژمێرن .با مەزهەبو تیۆرەكانیش نەڵێین ،هەڵوێستی
توێنبی لە بارەی ژیارو شارستانی خۆرئاوا لە سەدەی بیستەمدا.
كە بەتەواوی هۆكارەكانی هەڵوەشانەوەو روخانیو بۆگەنبوونی
دەخاتەڕوو ،بەاڵم رەوشەكە الی هەندێك گەیشتۆتە ئەوەی ،كە وادادەنێن
پۆست مۆدێرنە نوێنەرایەتی ئەو بۆشاییەیە ،كە جیاوازی دەكات ،یان كەلتورو
فەرهەنگی بااڵو شاز كە خۆرئاوا تێیدا بااڵ دەستە جودادەكاتەوە ،بەتایبەتی
لە سەدەی نۆزدەوە ،تاوەكو نیوەی ئەم سەدەیەی كە تێیدا دەگوزەرێین،
ئەو فەرهەنگە جودا دەكاتەوە لە فەرهەنگی رەشۆكیو خەڵكی گشتی ،یان
فەرهەنگو رۆشنبیریی خەڵك ،وەك ئەوەی لە خۆرئاوادا باوە .بەو واتایەی
رەوشی پۆست مۆدێرنە ،نوێنەرایەتی رەوشی داڕوخاوو پچڕانی ئەخالقیو
داخورانی كەلتوریدایە ،یاخود ئەم مەسەلەیە تەنها سروشتێكی زەمەنی ،یان
مێژوویی نێوان مۆدێرنە ،پاشان پۆست مۆدێرنە نییە ،بەڵكو ئەم مەسەلەیە
جیاوازی جەوهەری نێوان دوو حاڵەتو دوو رەوشە لە فەرهەنگو كەلتوردا،
كە بۆ هەریەكەیان تایبەتمەندیو جیاكەرەوەو پاڵنەری تایبەت بە خۆی هەیە.
هەرچەندە بیرمەندانی سەر بە رەوگەی پۆست مۆدێرنە لەسەر ئەوە كۆك
نین ،كە كەیو چۆن رەوگەی رۆشنبیری خۆرئاوا ،تەنانەت لەسەر ئەوە كۆك
نین ،كە ئایا مانای رۆشنبرییو كەلتور چی لێدێت لە داهاتوودا بە تایبەتی لەو
روانگەوە ،كە خۆرئاوا بەتیژی لە گۆڕانكارییدایەو قۆناغەكان تیژتر دەبڕێت.
تاوەكو ئێستا لە رەوشی دۆزینەوەو تێگەیشتنن لە بوارەكەو دیاریكردنی
تایبەتمەندییەكانی رۆشنبیرییو فەرهەنگی كۆمەڵگەكاندان ،لەبەرئەوە ئەو
چەمكە بەتەواوی چەمكێكی ئاڵۆزوبڵزە لە زیهنی خاوەنەكانیاندا .لێرەدا مانای
فراوانی لقو پۆپو بیركردنەوەی مرۆ لەبەرامبەر رەوشێكدا دەبەخشێت ،كە
پەیوەستە بە ژیار و بیركردنەوەو رۆشنبیریی خۆیەوە.
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شارستانیەتی پۆست مۆدێرن
پرسیارێكی گرنگ كە لە زیهندا سەرهەڵدەدات ئەوەیە :ئایا ئەم
گۆڕانكاریانە بەو واتایە دێت ،كە ئیتر سەردەمی مۆدێرنە كۆتایی هاتووەو
ئیدی ناگەڕێتەوە .ئایا شارستانیەتی مۆدێرن هێشتا لە بوونی خۆیدا
بەردەوامە ،یاخود وەستاوە .ئایا مۆدێرنە هۆیەكە لەئێستادا لە گەرمەی
لەناوچونكەی دەستكەوتو دۆزینەوە زانستییەكانو بەهای كۆمەاڵیەتیدایە،
یاخود لە دەرگای شارستانیەتێكی نوێدایە ،كە بریتییە لە شارستانییەتی پۆست
مۆدێرن.
بەشێوەیەكی گشتی تایبەتمەندییەكانی ئەم شارستانیەتە ،چینو چ
كاریگەرییەكیان لە سەر داهێنانو خودی سروشتی كۆمەاڵیەتی هەیە .تائێستە
وەاڵمێكی جێگیرو كۆك نییەو جیاوازی روانین لەنێوان الیەنگرانو نەیارانی
ئەم شارستانیە لە گۆڕێدایە .الیەنگرانو شوێنكەوتوانی پۆست مۆدێرن ،گەلێ
لە رەخنەو روانگەی نەیار ئاڕاستەی دەستكەوتەكانی سەردەمی مۆدێرنە و
هەڵوێستی مۆدێرنە دەكەن لە بوارەكانی هونەرو سیاسەتو هزرو ژیان.
لە مۆدێرنەدا عەقڵ سەرچاوەی پێشكەوتنو سەرچاوەی بەرەوپێشچونكەی
مەعریفەیەو بنچینەی راستگۆییو بنەمای مەعریفەیەكی میتۆدییە.تەنها
عەقڵ توانای بەسەر دۆزینەوەی پێوەرە تیۆرییو عەمەلییەكان هەیە،
كەتێیدا رێنوێنی هزرو كار دەكرێت .لە وەختی خۆشیدا دانیان بەوەدانا ،كە
بنەماكانی فەلسەفەی رۆشنگەریی یارمەتیدەربون بۆ شۆڕشە دیموكراسیەكان
لە فەرەنساو ئەمریكاو كۆتاییان بە سەردەمی دەرەبەگایەتی هێناو تێیدا
رژێمێكی كۆمەاڵیەتی وایان دانا ،كە بڕوای بە یەكسانیو دادپەروەری هەبێت،
هەروەها دانیش بەوەدا دەنێت ،كە دەستكەوتەكانی سەردەمی مۆدێرنە لە
زۆربەی رووەكانی ژیانی مرۆڤدا دوچاری پەكخستنو شێواوی هاتووە.
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بۆ نمونە لە تەكنەلۆژیای جیاوازو شمەكی بەكارهێنراو هۆكارەكانی
هاتوچۆو گەیاندن ،كە بوونەتە هۆی ملمالنێی كەسیو ئاراستەی عەلمانیو
عەقاڵنیو بیۆكراتی لەو پێودانگانەوە قوت بوونەتەوە ،كە دواجار سەریانكێشاوە
بۆ بەبااڵتر زانینی كەلتوریو جیاوازی لە شیمانەی ئەو رەوشەدا پێدا بووە.
لەگەڵ ئەوەدا پۆست مۆدێرنە وا دەبینێ ،كە ئەو زەمەنە دەگۆڕێتو
ئەم رەوشە گشتییە هەمووو ئەو دەستكەوتانە تێدەپەڕێنێت ،بەتایبەتی
ئەوەیش لە ئاكامی بەرەوپێشچونكەی هۆكارەكانی گەیاندنو راگەیاندنەوە
دێتە گۆڕێ ئەم رەوشەیش سەردەكێشێ بۆ دەركەوتنی دیاردەیەكی نوێ لە
مێژوودا ،كە دەخوازێ تیۆرگەلی نوێ بێنێتە گۆڕێو چەمكگەلو تێگەیشتنی
گونجاو لەمەڕ شێوە مەعریفییە نوێیەكان و ئەو گۆڕانكاریانەی لە خودی
سیستەمی سەرمایەداریدا روودەدەن بێتە گۆڕی ،بە تایبەتی دوای ئەوەی
لە روانگەی زیاتر بەرەو جیهانگیری هاتووەتە پێشێو زەمینەسازی زیاتر
لەو مەیدانەدا كراوەو تێیدا ئەزمونو شارەزایی مرۆڤایەتی ئاڵۆزتر دەبێت.
فرەیی ئاڕاستەی رۆشنبیریو هەمە چەشنی هەڵوێستی هزری لەو رەوشەدا
سەرهەڵدەدەن ،بەاڵم دەركەوتنی ئاراستەگەلی نوێ لە هونەرو زێدەڕەویو
سنوربەزاندن لە قوتابخانە نوێیەكانی وەك تەعبیریو سریالیو هتد .هەمووو
ئەوانە لە تەواوی كۆتو بەندە كالسیكیەكان ئازاد دەكرێن ،بە تایبەتی لە
بیناكاریدا ،كە دەزانین چۆن رەگەزە جوداكانی كۆكردووەتەوە ،ئەمە لە
بواری تری هونەردا رەنگدانەوەی هەبووە و سنورەكانی نەهێشتووە ،بە
تایبەتی لە هونەری تەعبیری ،وەك سەمای باڵیو فیلمی سینەمایی.
دەكرێت بڵێین پۆست مۆدێرنە لە گومانەوە دەستی پێكرد ،گومان لە
گەلێ لە بنەماكانو باوەڕە گشتییەكان ،كە لە سەردەمی رۆشنبیریدا باو بوونو
رووبەڕوی سەردەمی نوێ بوونەوە ،یاخود وەك دەستەواژەی ژان فرانسوا
لیتار پۆست مۆدێرنە لە ئارەزووەوە دەستپێدەكات ،ئارەزوو لە گومان خستنە
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سەر هەمووو ئەو شتانەی ناو دەبرێن بە چیرۆكو حكایەتەكانی رۆشنبیریی
بااڵ یاخود ئەوەی لە پشت حیكایەتەكانەوەیە ،كە هزری نوێ میراتگریەتی
لەو سەردەمەدا .هەروەها ئەوە دەداتە دواوە ،كە مل بدات بۆ باوەڕو
سەرنجی نوێ و تایبەتمەندیەكانی هزر ،كە تێیدا داهێنەرەكانی سەردەمی
نوێ بە سەریدا زاڵن.
چونكە مۆدێرنە وادەبینێ كە تیۆری گشتیو تەواو رەنگدانەوەی
واقیعە ،وەلێ پۆست مۆدێرنە بە پێچەوانەی ئەو تیۆرەوە وادەبینێت كە
تیۆر لە باشترین رەوشدا پێشناكەوێت ،جگە لە روانگە گەلێكی الوەكی لە
بابەتەكە ،كە بە دەورو خولی خۆیدا قەتیس ماوە.
هەندێك لە نوسەران پێیانوایە كە جیاوازییەكانی نێوان مۆدێرنەو
پۆست مۆدێرنە جیاوازی بەرینو باڵو نین .پێیانوایە جیاوازییەكان لە پلەدایە
نەك لە جۆردا ،بەاڵم هەندێك لە سەرخەرانی تیۆری مۆدێرنە پێیانوایە ،كە
پۆست مۆدێرنە شتێك نییە ،جگە لە گەمەیەكی زمانەوانی ،یان گەمەیە بە
زمان بە شێوەیەكی بەهرەدارو فەلسەفیانە.
پێكەوەنانی عەقڵی هاوچەرخ
نوسینەكانی لیوتار باشترینن ،كە لە هەمووو تایبەتمەندییەكاندا
شتانێكمان بۆ دەخاتەڕوو ،لەگەڵ ئەوەشدا شتانێكی بە شاراوەییو ئاڵۆزی
دروست ،وەك نوسینی نوسەرانی پۆست مۆدێرن هێشتووەتەوە .ناوی
لیوتار لە مەیدانی هزری فەلسەفیدا ،لە پەنجاكانی سەدەی رابردووەوە
دەركەوتووە ،كاتێك پەرتوكی فنومنولۆژی لەساڵی  1954دا خستەڕوو ،ئەو
دەم لە سییەكانی تەمەنیدا بوو .وەلێ گرنگترین كتێبەكانی لە حەفتاكاندا
بلاڵوكردەوە ،كە ئەو پەرتوكانەی هۆشداریان خستە سەری.
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ئەوێ دەم دوو پەرتوكی دەركرد ،كە هەریەكەیان پشكی بەرچاوی
لەو رەوەندە فەلسەفیو تەڤگەرەدا هەبو ،یەكێك لەوانە كە ناونیشانێكی
نامۆو سەیری هەبوو بەناوی ئابوری شەهوانیەوە .وشەی لیبیدۆی بەكارهێنا
كە بە واتای چێژی سێكسی دەهات .ئەم پەرتووكەی ساڵی  1971باڵوكردەوە،
كتێبی دووەمیشی بریتی بوو لە حاڵەتی پۆست مۆدێرن ،ئەم پەرتوكە ساڵی
 1979دەركەوت ،كە ناونیشانێكی الوەكیشی پێدابوو ،بەناوی راپۆرتێك
لە بارەی مەعریفەوە .لەنێوان ئەو دوو پەرتوكەدا چەندەها وتارو نوسینو
پەرتوك دەرچونكە ،كە هەڵگری سروشتو بۆنو بەرامەی پۆست مۆدێرنەو
كاریگەرییان دەدا ،بەتایبەتی لە پەنجاو شەستەكانیشدا ،دیسان ئەو رەوگەیە
كەوتبووە خۆی.
لیوتار لە ساڵی  1992دیسان پەرتوكێكی نوێی بەناوی شرۆڤەی پۆست
مۆدێرن باڵوكردەوە ،پێشووتر لەساڵی  1986بە واتایەكی كۆمیدی پەرتوكێكی
بەناوی شرۆڤەی پۆست مۆدێرن بۆ زارۆكان باڵو كردبوویەوە .تێیدا باوەڕی
قوڵی بەو بزووتنەوە هزریە هەیەو پێیوایە رۆڵی گەورە لە پێكهاتەی عەقڵی
مرۆڤی هاوچەرخدا دەگێڕێت.
هەربۆیە چاودێران پێیانوایە كارەكانی لیوتار لە رەوگەی پۆست
مۆدێرنەدا ،زیاتر لە هاوپیشەكانی شوێنی داناوە ،لە بواری تیۆری ئەخالقو
سیاسەتو جوانناسی .پێشەنگی ئەو نوسەرو بیرمەندانەیەو لە لوتكەی
هەموواندایە كە پەیوەندی تیۆری مۆدێرنەو میتۆدی مۆدێرنەی دابڕیووە و
كاردەكات بۆ باڵوبوونەوەی شوێنگرەوەكانی پاش مۆدێرنە .هەرچۆنێك بێت
لیوتار لە كارەكەیدا هەوڵیداوە ،پەیوەستی لەنێوان ئابوری سیاسیو ئارەزوودا
بدۆزێتەوە ،هەروەك چۆن گەرەكیەتی لە نێوان تیۆرو چێژدا هەمان شت
بكات ،یاخود لەنێوان هونەرو غەریزەو هەستو سۆزو ئارەزووی قوڵدا.
لیوتار لە رەهەندیداو لە نوسینیدا شۆڕبووەتەوە بۆ ناو ژیانی رۆژانەو
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زانستو وردەكاریەكانی زانستو تەكنەلۆژیا ،كە پەیوەستن بە كۆمەڵگەوە
و بە وردی هەمووو كایەكانی شەنو كەو كردوون .بۆ خۆی لە خێزانێكی
كراوە چاوی بە ژیان هەڵهێناوە .لەسەرەتاوە مێشكی دەجواڵ ،گەلێ كایەی
تاقیكردەوە تا تیایاندا ببێتە شارەزاو پسپۆر لە هونەرو مێژووەوە گرتی تا
ئەوەی ببێتە پیاوێكی ئاینی دوواتر خۆی لە فەلسەفەدا بینییەوە.
بۆخۆی دەیوت لەو كایانەدا نەیتوانی سەركەوتوو بێت ،بۆ نمونە
دەڵێت ش��ەوقو ش��ۆرو ئ��ارەزووە سێكسییەكانی نەیدەهێشت رەوگ��ەی
راهیببوون بگرێتە بەرو نەیتوانی .چونكە ناچاربوو كە هاوسەرگیریی بكات.
هەرچەند دارای هونەرو تواناو بەهرەی وێنە كێشان بوو ،بەاڵم نەیتوانی
بەردەوام بێت ،هەروها دەشیوت ناتوانێت یادەوەری بەهێزی بخاتە گەڕو
ببێتە مێژووناس ،هەربۆیە ملی بەفەلسەفەوە نا .سەرەتا مامۆستایانی بااڵی
ساڵی  1958خوێندو ساڵی  1971دكتۆرای دەولەی لە سۆربۆن بە دەستهێنا.
ئەوێ دەم لە تەمەنی  47ساڵیدا بوو ،بە تەواوی مەیلی بەالی
فەلسەفەی هوسرێڵو هایدگەرو هیگڵ چووبوو .هەروەك چۆن دەستی
دابوویە نوسینی شیعرو هۆنراوەی دڵداری .بۆ چەند ساڵێك لە ئامادەییەكانی
فەرەنسادا وانەی فەلسەفەی دەوتەوە .دواتر لەتەك خێزانەكەیدا ،چووە
واڵتی جەزائیر بۆ وانەوتنەوە ،ئەوێ دەم لەسااڵنی  1950بۆ  1952دا بوو،
كە ئەو گەشتەی دەستپێكرد.
ئەزموونی لە واڵتی جەزائیردا كاریگەری فرەی لە سەر رەوگەی
فەلسەفی ئەو و بیری سیاسی هەبوو ،بە تایبەتی لەو روانگەیەوە ،كە
بۆخۆی ناوی ناوە ویژدانی سیاسی .بۆخۆی شاهیدی كاریگەریو شوێن
دەستی داگیركاری فەرەنسا بوو لە نەزمی دروستكردنی تەفرەقەو جیاوازی
رەگەزیو برسیكردنو چەوساندنەوەی خەڵكدا ،هەر ئەمەیش وایكرد كە
ناوبراو رەوگەی كۆمۆنیزم بگرێتو بچێتە ناو گروپی بەناوبانگی كۆمۆنیزم،
43

ئاشنابوون بە لیوتار

یان بەربەرییەت .ئەو كۆمەڵەیە ساڵی  1966هەڵوەشایەوە .هاوكات ئەو
سەر بە بیری كۆمۆنیزم بوو ،فرە لەژێر كاریگەریو رەوایەتی بزووتنەوەی
خوێنكارانو كرێكارانی ساڵی 1968ی پاریس بوو .بۆ ماوەی بیست ساڵ لە
زانكۆكانی فەرەنسادا دەرسی وتەوەو دواتر بووە مامۆستایەكی خۆتەرخانكەر
بۆ زانكۆی پاریسی هەشت .هاوكات ئەندامی ئەنجومەنی كولێژی دەوڵەتی
بوو بۆ فەلسەفە ،تاوەكو ئەتالنتاو لە زانكۆی ئاموری دەرسی وتووەتەوەو
وانەی زمانی فەرەنسی یەكێك بووە لە وانە كاریگەرەكانی ،كە پێشووتر
لە كالیفۆنیا وتبوویەوە ،دواتریش تا ساڵی  1959لە ئاموری بەردەوام بوو.
تا ئەو كاتەی كۆچی دوایی دەكات ،هەرچەند گیرۆدەی شێرپەنجەی خوێن
بوو ،بە تەواوی تێكشكاوبوو ،بەاڵم هێزی عەقڵیو رامانو داهێنانی تادوا
ساتەكانی ژیانی وەك خۆی بە بەهێزی مابوونەوە.
تێگەیشتن لە كتێبەكانی لیوتار هەروا سانا نییە .هەروەك چۆن
پەسەندكردنو ملدان بۆ هەندێك لە بۆچونكەو پێشنیازو سەرنجەكانی لیوتار
ساناو ساكار نییە .بۆ هەموووشتێك سەرنجی هەیەو پێوەرو بەرنامەی خۆی
پێیەو لە سەر هەموو خاڵێك بە سانایی تێنەپەڕیوەو بۆ هەر رووداوێك
خوێندنەوەی تایبەت بە خۆی هەبووە.
پێنجەم  :ماركسیزمو شرۆڤەی سایكۆلۆژی لەالی پڕۆژەكەی لیوتار
ئەو رەهەندەی لیوتار دەستی بۆ برد ،لەالی ماركسییەكان چەندین خاڵی
لێكچونكەو لەبەرامبەردا چەندین خاڵی ناكۆكو ناتەبای لێكەوتەوەو هەرزوو
رۆشنبیرو فەیلەسوفانیشی لە بەرامبەر ئەم پرسەدا دابەشكرد بۆ دووبەرە،
لێرەدا لە روئیاو نیازی پۆستمۆدێرنەدا ،بەراوردێك لەنێوان روئیاكانی لیوتار
و ماركسیزم ،یان كۆمۆنیزم بەشێوەیەكی گشتی دەكەین .لە دەستنوسەكانی
 1844دا ،كارل ماركس چارەسەری هۆكارەكانی نامۆبوونی مرۆڤی لە
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كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا كردووە ،كەواتە تواناگەلی داهێنانكاریی ،كە وەك
دەربڕینێكی كار پێیگەیشتوون ،دەرهاویشتەكەی شێواندنی بە قیسمەت بووە
 ،كە هێزێكی راپەڕێنەری بوونی مرۆڤایەتییە .بەم پێیەش مرۆڤ دەبێتە
كۆیلەی كۆمەڵگە ،كە ئەویش بریتییە لە نەوە و تۆرەمەكانی خۆی.
لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا ،كار گۆڕانكاریی بەسەردا دێت .بەو
دەربڕینەی كە گەورەترین سەرچاوەی داهێنانو ئافەرێن دەگۆڕێت ،بۆ
ئەركێكی رۆتینی قێزەون و ملمالنێیەكی رۆژان��ە ،كە كەسەكان تەقەالی
خۆدوورخستنەوە دەكەن لێی ،هەروەك چۆن لە رشانەوە هەڵدێن .دیارە
ئەمە بە گوێرەی دەربڕینی ماركس بەو جۆرە شرۆڤە بۆ كار كراوە لە
كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا.
ب��ەاڵم ب��ە دەرب��ڕی��ن��ی سیگمۆند ف��رۆی��د ،نامۆبوونی م��رۆڤ،
دەرهاویشتەیەكە ،كە شارستانییەت خۆی لێقوتار ناكات .شارستانییەتیش
لەالی ئەو هەمیشە بریتییە لە شارستانیەتی خۆرئاوا ،هەروەها لە روانیندا
رەشبین بوو بەرامبەر بە شارستانیەت ،ئەویش لەبەر پێشكەوتنەكانی .ئەمە
بە گوێرەی بۆچونكەەكانی .چونكە بە گوێرەی پێداویستیەكانی سەردەكێشێت
بۆ خواستی زیاد لە رادەو بە شێوەیەكی بەرچاو مرۆڤ بندەستدەكات،
ئەوەش لەپێناو غەریزەو ئارەزووەكانیدا ،لەبەرئەوەی گەشەی شارستانیەت
پشت دەبەستێت بە پێداویستی زیاتر بۆ كاركردن .لەداهاتووشدا لەسەریەتی
رێو شوێنی غەریزەكانی كۆنترۆڵ بكاتو بیانوەستێنێتو بۆماوەیەكی درێژ
بەدەمیانەوە نەچێت .دیارە كە ئەمەش سەردەكێشێت بۆ پێكدادانی دەرونیو
هەستكردن بە نائومێدیو وەڕسبوون ،لەبەرئەوە كە شارستانییەت لە الی
فرۆید شتێكی تر نییە ،جگە لە نائومێد بوونو خۆونكردنو وەڕسبونی
مرۆڤەكان .
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هەربۆیە دەبینین هەمووو ئەو پێشبینیو دووربینیانەی فرۆید ،لەالیەن
رێكخراوی تەندروستی جیهانیەوە پشتڕاستكراونەتەوەو سەلمێنراون .ئەم
پشتڕاستكردنەوەیە لە دیاریكردنی زیاد لە دە جۆر لە نەخۆشی دەوونی دێت،
كە راستەوخۆ پاش جەنگی جیهانی دووەم سەرەداوەكانیان دەركەوتوون،
بەتایبەتی دیارترینی ئەو نەخۆشییە دەروونیانە بریتین ،لە كەئابە و بێزاریی
و بێهودەیی مرۆڤەكان لە خودی ژیانیان .ئەمەش لەكاتێكدایە كە هەنگاوی
گەورە لەبارەی دیاریكردنی نەخۆشییە دەرونییەكانو چارەسەریان نراوەو
رێو شوێنی زانستی تەواویان لەبارەوە گیراوەتە بەر .هاوكات سەرەڕای
باوەڕی تەواوی فرۆید بە ئامانجە ماركسییە سامییەكان (یەهودییەكان)،
وەلێ لەتەك ئەودا جیاوازە ،بە تایبەتی لەوبارەیەوە ،كە ماركس پێیوایە
نامۆبوونی ناهێڵرێت ،یاخود كەمدەكرێتەوە ،لەبەرئەوەی تەواوی ئەو
پاڵنەرە دووژمنكارو شەڕەنگێزانەی الی مرۆڤ ،كە ماركس گەرەكیەتی
كەمبكرێنەوە یاخود نەیانهێڵێت ،فرۆید پێیوایە ئەوانە دەستكاری ناكرێن
چونكە پاڵنەرگەلێكی سروشتیو بیۆلۆجین ،لەبەرئەوە سروشتە بیۆلۆجییەكان
ناتوانرێت گۆڕانكارییان تێدابكرێت ،هەر بۆیەش پێیوایە كە سەركوتكردنو
بندەستكردن بە هەمووو جۆرەكانیەوە بۆ هەمیشە دەمێننەوەو بەردەوام
دەبن ،كەواتە نەك هەر لەگەڵ پێشكەوتنی شارستانیەتدا ،ئەوانە لەناو
ناچن ،بەڵكو خواستو پێداویستی زێدەتری كار ،ملمالنێی توندو تیژو
توڕەییو ئیستغاللكردنی زێدەتر لە ناو مرۆڤەكاندا بەرهەمدەهێنێت.
هاوكات بیرمەندی كۆمۆنیستی گرامشین ،ئەویش دووبارە دەگەڕێتەوە
سەر بۆچونكەەكانو شرۆڤەی كارل ماركس  ،ئەو دەڵێ هەر لەوكاتەوە
مرۆڤ نامۆ بووە ،كە لە سەرەتاوە مرۆڤ بڕوای بەوە پەیداكرد ،كە
بونیەی ئایدیۆلۆژی ریشەدار بە ژیانی كۆمەاڵیەتیو سیاسیی كاردانەوەی
رژێمێكی سروشتی سەرمەدییە ،كە دواتر هیچ بوارێكی بۆ گۆڕانكاریی
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تێدا نییە .دیارە بە سروشتی حاڵ ،ئەم تێگەیشتنە نادیدە گیراوە ،چونكە
سروشتی كاتی لە ئایدیۆلۆژییەكانداو نەهێشتنو پەكخستنی مەیلو خواستی
مرۆڤ بۆ كار ،لەپێناو بونیادنانی دامەزراوەیەكی كۆمەاڵیەتی مرۆڤانەترە.
گرامشی دوپاتی كردەوە لە بواری بایەخو گرنگی سەرخانو ژێرخانە ،كە
رۆڵی هەیە لە دیاریكردنی رژێمی كۆمەاڵیەتیو گۆڕانكارییەكانی .دیارە
ئەمەش پێچەوانەو نەیاری ماركسییەتی كالسیكییە ،كە پەسەندی ئەوە
دەكات ،بنەمای ئابوری رۆڵێكی یەكالكەرەوە دەگێڕێت لە مانەوەی نامۆیی
یاخود چارە سەركردنیدا.
هاوكات رەخنەگری ئەدەبی بونیادگەری كە بارتە ،شیكاری ئەوە
دەكات ،كە چۆن سیفەتی سروشتی بەرهەمدێت .دیارە لێرەدا ئاماژە بۆ
گرامشی دەكات  .بیروباوەڕە بۆرژوازیەكان لەالی ئەو الموباالتیو بێ
بایەخیی لە خۆدەگرن ،كە ملكەچن بۆ پرۆسەگەلو بونیادێكی زمانەوانی
الشعوری ئاڵۆز ،تاوەكو سروشتی سەرمەدی خۆیان بەدەستبهێنن.
بەمجۆرە سیستەمە ئایدیۆلۆژیەكان دەبنە سیستەمگەلێكی دەرێی
ئەوەی كە لە مێژوودا گوزەراوە ،ئەوكات ئەوەش بە بنەمای سیستەمێكی
سروشتی هەمیشەیی دادەنرێت ،بە واتایەكیتر نامۆبوونو بندەستكردن،
شتانێكن خۆ قوتاركردن لێیان ئەستەمە .ئەمەش فرۆید ،تەنانەت ئەو
بیرمەندانەش وای دەبینن ،كە نەك هەر وەك فرۆید بیر ناكەنەوە ،بەڵكو لە
بۆچونكەەكانیشیاندا جیاواز لە فرۆید بیردەكەنەوە .لە چەندین نوسراودا،
بارت ئەوەی خستووەتە روو ،كە پرۆسێسی ناخود ئاگای زمان ،هۆیەكە
بۆ چێكردنی داستانگەلێكی پەرتو جیاواز لە مێژوو و سیاسەت .هاوكات
بەشێوەیەكی جیاواز پشتی بەستووە بە هێما زمانەوانییەكان ،ئەوەی كە لە
زانستی نمونەناسی ،یاخود ئاماژەدا دەخوێنرێت .ئەوەش لەپێناو خستنە
رووی باكگراوندی مێژووییو سیاسیی هەمووو ئەو داستانانەو ئەركو
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پێگەیان لە درێژەدان بە رەوشی ئێستایی ،كە بەو جۆرەیە هەیە .هاوكات
هۆلۆب ،بەهیچ جۆرێك دان نانێت بە كاریگەریی فۆكۆ بە سەر دانراوە
هزرییەكانیدا.
دیسانەوە شیكەرەوەی دەروونی الكان( ، )1981 – 1901دەگەڕێتەوە
سەر شرۆڤەی دانراوەكانی سیگمۆند فرۆید  ،هەروەها ئەویش زانستی
نمونەناسی بەكاردەهێنێت بۆ پێشنیازو خستنە رووی وێنایەكی نوێ لە
هەڵسوكەوتو رەفتارو كارلێكی مرۆیی .هەرچەند كە ماركسی نەبوو،
وەلێ شرۆڤە نوێیەكەی بۆ سیگمۆند فرۆید رێگەیەكی لەبەردەم چێكردنی
پێوەندیەكی نوێ لەنێوان ماركسیزمو شیكەرەوە دەروونیەكان رۆشنكردەوە.
بەوەی لەتەك پێشنیازی ماركس لەبارەی فیورباخ سازانی كرد ،چونكەكە
ئەوان پێداگرییان لەسەر ئەوە دەكرد ،كە هەڵەیە وابزانرێت مرۆڤ كائینێكە
و ،بە تەنها لە رەفتاریدا دارای سروشتێكی سەرمەدییە ،بەڵكو پێیانوابوو كە
هەمووو تاكێك دارای تۆڕێكی ئاڵۆزە لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتیو سیاسی ،كە لە
زەمەنێكی مێژوویی دیاریكراودا بۆی دێتەپێشێ ،هەروەها تێگەیشتنی الكان بۆ
دەرونی مرۆڤ تارادەیەكی زۆر لە تێگەیشتنی ماركسەوە نزیكە .لەبەرئەوەی
الكان تارادەیەكی زۆر دەروونی مرۆڤ دادەنێت بە دەرهاویشتەی مەنزومەو
تەركیبێكی كۆمەاڵیەتیو شارستانیو مێژوویی ،كە كاریگەریەكانی خۆی بەرە
بەرە لە مرۆڤدا نومایان دەكات ،ئەوەیش لەو سۆنگەیەوە دەسەلمێنێت،
كە مرۆڤ لەمیانی گەشەدا زمان وەردەگرێتو رەوتی كەسایەتی خۆی لەو
دەربڕینانەوە بۆ قۆناغەكانی داهاتوو دیاری دەكات .وەلێ بە گوێرەی الكان
زۆرێك لە بیروباوەڕو نەریتەكان ،بەشێوەیەكی ناخود ئاگا دەگوازرێنەوە بۆ
زیهنی مرۆڤ.
هاوكات الكان زۆرتر لە مامۆستاكەی فرۆید ،گەشبینە .لەكاتێكدا
فرۆید ئاماژە دەكات بۆ ملمالنێكانی نێوان تاكو شارستانییەتو پەیوەستی
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دەكات بە فاكتەرە بیۆلۆژیەكانەوە ،الكانیش تاك لە چوارچێوەی مەنزومەیەكی
كۆمەاڵیەتیو سیاسیدا دادەنێتو پێیوایە پێویست دەكات كە لێكۆڵینەوە
بكاتو لێیان تێبگات ،ئەوەش لەپێناو توانای مرۆڤ دێت بۆ گۆڕانكارییو
وابەستەنەبوون بە تەنها رەوشێكەوە .
پڕۆژە بۆ چارەسەری نامۆبوون
لێرەدا پڕۆژەیەكی تیۆری بۆ چارەسەریی بێگانەییو نامۆیی خراوەتە
ڕوو .كە تیۆرەكە پشتبەستووە بە دەرخستەكانی ماركسیزمو شیكەرەوە
دەروونیەكان لەتەكیدا .دیارە درێژەو تانوپۆی ئەم پڕۆژەیە ،هێشتا خامەو
پێویستی بە لێلێكۆڵینەوەو لەسەر وەستانی فرەتر هەیە .سەرەڕای شرۆڤەی
لۆژیكی ئەم پڕۆژەیە ،هێشتاش لە هەڵەتێگەیشتنی هەندێ لە باوەڕدارە
ماركسیەكان بۆ شیكاریی دەروون��ی بەریەك كەوتن روودەدات .ئەوەش
سەریكێشاوە بۆ بوونی كۆسپێك لەنێوان گفتوگۆی هەردووالدا بۆ گەیشتن بە
ئاكامو راستییەك سەبارەت بە پرسەكە .ئەمە سەرەڕای بوونی ئیستسناگەلێكی
گرنگ لە بەرامبەر هەردووالدا .
 .1شیكاری دەرونی وەك چارەیەك بۆ عەقڵیەتی كارگەرایی(براگماتیزم)،
یان بەرژەوەندگەرایی ماركسیزمی كالسیكی ،هەڵوێستێكی دوژمنكارانەو
نەیاریی لە بەرامبەر شیكاریی دەروونییەوە نیشانداوەو وادادەنێت كە هێزێكی
نا لۆژیكیو میسالیەو دوواجار پێویستە بدرێتە دوواوە .ئەم دانە دوواوە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ،كە پێیوایە ماركسییەت بەرز راگرتنی دەنگی عەقڵ
لە رەوشەكەدا لەپێشچاو دەگرێت ( مەبەست لێرەدا الیەنی ئاگایی عەقڵەو
هاوكات پایماڵی تەواوی الیەنی نا ئاگایی عەقڵ دەك��ات) .زۆرێكیش لە
ماركسییەكان پێیانوایە كە شیكاری دەروونی بیروباوەڕێكە ،كە بۆرجوازەكان
لەپێناو دەستدرێژیكردنە سەر عەقڵو ئاوەز بە ئامانجیان گرتووە .
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لێرەدا ماركسیزم خۆی یەكسان كردووە بە عەقڵو لەبەرامبەردا
بۆرجوازییەتی یەكسان كردووە بە ناعەقاڵنییەت .دیارە شیكاریی دەروونی
عادەتەن بایەخ بە نا عەقاڵنییەتو ناخود ئاگایی دەدات ،هەربۆیە ماركسییەكان
پێیانوایە كە ئەم زانستە وەك سەكتەیەك وایە بۆ پێنوسی زانستو لە
هەمانكاتدا بە زانستی بۆرجوازیو ئیمپریالیەكان دەیشوبهێنێت .هاوكات
وەك ئێستا تێبینی زیاتر دەخەینە سەر كە لە واتای زانست دایدەبڕێت.
لەبەرامبەردا هەمووو ئەو ماركسیانەدا باوەڕی تەواو بە عەقاڵنییەتی
ماركسیزم دەهێنن ،پێیشیانوایە كە بەكارهێنانی عەقڵ ،دواجار برەو بە
بیرو باوەڕی ماركسیزمو سەركەوتنی سۆسیالیستی دەدات ،واتە لێرەدا
كۆمۆنیزم وەك حەتمیەتێكی مێژوویی چاوی لێدەكرێتو وەك گەشبینیەكی
شۆڕشگێڕیی بە سەركەوتنی عەقڵ دادەنرێتو بە زاڵبوون بەسەر تاریكیدا
نومایان دەكرێت.
ماركسییەت لێرەدا بەرهەمی پاش رێنیسانسە ،كە بە الیەنی
ئاگایی عەقڵ داندەنێت .ئەم بیركردنەوەیە رێگە بۆ ئەوە دەكاتەوە مرۆڤ
دابنرێت بە بوونەوەرێك كە دارای توانایەكی لە رادەبەدەرە لە تێگەیشتن
و لێلێكۆڵینەوە لە زانستەكان ،كە دەتوانێ لە خواستی یاساگەلێك بكات لە
دەرەوەی مێژوودا .بۆ نمونە لە خواستی یاساگەلی زانستە سروشتییەكان،
بەتایبەتی فیزیای كالسیكی ،هاوكات شوێنكەوتنی زانستە كۆمەاڵیەتیەكان،
لەشوێنكەوتنی ئەو زانستانەدا هەڵهێنجراوە ،كە لێرەدا بە درێژی لەسەریان
رادەوەستین .زانستەكانی پاش رێنیسانس ،یاخود زانستەكانی مۆدێرنە بە
تەواوی مەبدەئی برەودان بە عەقاڵنییەتیان بە ئامانج گرتو ئەوانەش كە
نەیاری ئەم رەوتە بوون بە دواكەوتوو و میسالی ناو زەد كران .لێرەدا
زانستەكانو چاالكییە سیاسییەكان ،لەسەر بەرمەبنای مۆدێرنە وەستابوون و
لەدەرەوەیاندا بە دواكەوتوو و میسالی دادەنراو هەوڵێك بوون بۆ لەباربردنی
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سەردەمی رۆشنگەریی  .شیكەرەوە دەروونیەكانی بۆ نمونە وینیكوت وای
دەبینی شیكەرەوەی دەرونی وەك چاالكی چارەسەریی ،یاخود پڕۆژەیەكی
زانیاری ئەوەی لە هەگبەدا بوو ،كە مرۆڤ والێبكات زیاتر توانای هەبێت
لە گەمەكردن و پەیوەندیكردن بە الیەنە ناعەقاڵنیەكانەوە لە ناو كەسایەتی
خۆیدا .لێرەدا وینیكوت دەستەواژەی گەمەی بەكارهێنا لە دژی بیركردنەوە
عەقاڵنیەكانو بەرژەوەندیەكان .ئەوەش كاتێك دەبێت ،كە ئەو دەستەواژەیە
ناوەڕۆكێكی چێكراو بۆ خۆی بسازێنێت.
زانستەكانی مۆدێرنە بەتایبەت زانستە كۆمەاڵیەتیەكانی ،دیسانەوە
وەك هەمیشە الیەنە نا عەقاڵنییەكان لە سلوكو رەفتاریی ئادەمیزاد
دەداتەدواوە .هەر بەم نەزمەیش تواناو شایستەگی مرۆڤ لە سەر داهێنانەكان
پێوست دەكات .الكان بۆ ئەم مەبەستە هەمووو ئەو دەردو نەخۆشیانەی كە
كۆمەڵگەی ئەمەریكی پێوەی گیرۆدەیە ،وەك نمونە هێناوەتەوە .ئەوەیش
بەو سیفەتەیە ،كە ئەوان كۆمەڵگەی مۆدێرنەن.
هەربۆیە پێیوایە دووچاری نامۆبوونو بێگانەییو بەشمەك كردنی
مرۆڤو دوو روویی نێوان تاكەكان بوون .وەلێ هەمووو ئەم نەخۆشیانە
بریتین لە سیفەتگەلێك ،كە ت��ەواوی چاالكیەكانو پ��ڕۆژە سیاسیەكان
پێوەی وابەستەن ،ئەوە بەشێوەیەكە ،كە مەمفۆرد ناوی ناوە عەقاڵنییەتی
تەقەنیو پراگماتیكی  .ئامانجی سەرەكی لە نمونەی ئەم عەقاڵنیەتەدا ،بە
كۆنتڕۆڵكردنو هەیمەنەی حوكمگەلێك بەسەر مرۆڤدا نوێنەرایەتی دەكرێت،
ئەویش بە بەكارهێنانی ئامڕازگەلێك ،كە پێشكەوتنی تەكنەلۆژی دابینیكردون،
كە بەهیچ كلۆجێك ناكرێت ئینكاریی الیەنە ئەرێنییەكانی بكرێت .دیارە
عەقاڵنیەتی پراگماتیكیو كارگەرا ،كە دەرهاویشتەیە بۆ كۆمەڵگەی مۆدێرنە
و ئەوەی لە هەگبەیدایە كەیفخۆشی عەقاڵنییە لە رەفتاریی مرۆڤ دا.
ئەمەیش لەالیەن هێزو كاری هێزە شۆڕشگێڕەكانەوە زیانی پێگەیەنراوە.
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هەربۆیە زۆرێك لە چاودێران تێبینی كورتكردنەوەی ئ��ارەزووی مرۆڤ
دەكەن بۆ كاری سیاسیی .هەندێك لە ماركسیەكان ئەمە كورتدەكەنەوە لە
چاالكیەكانی هێزە نەیارە بۆرجوازیەكانو ئایدیۆلۆژیا گومڕاكەیاندا .لەبیریان
چووە كە كاری داهێنراو ئافەریدە ،حەتمەن الوازی بەرۆكی دەگرێت ،مادام
پارتە سیاسیو دامەزراوەكان ،بەتەنها پشتبەستوون بە عەقڵ ،دیارە لێرەدا
عەقڵ وەك نەیارێكی ناهۆشیاری دێتە ئەژماردن .نمونەی ئەم میتۆدەیش
تامەزرۆیی خەڵكی بۆ كاری سیاسی الوازو هێواش دەكاتەوە .بەبۆچونكەی
مەمفۆرد دەكرێت ئەم الواز بوونو خەمساردییە لەم فاكتەرانەی خوارێدا
بخەینە روو:
هەندێك لەناو پارتە سیاسییەكاندا بوونی خۆیانو كارەكەیان وەك
ئامڕازێك بەكاردەهێنن ،لەپێناو بەئاكام گەیاندنو تەحقیقی خودیدا .وەلێ
وەختێك پارتەكە لەتەك عەقڵدا یەكسان دەكەین ،ئەوێ دەم جیاوازیەكان
لەتەك پارتەكەدا كەواتە جیاوازی لەتەك عەقڵدا .لێرەشدا ناكرێت ئەم
نەنگیو جیاوازیانە بە ناعەقاڵنیەت بچوێنرێت .لەالیەكی ترەوە ،جیاوازی
لەتەك عەقڵدا ،بەواتای كۆتا جیاوازی دێ لەتەك پارتەكەدا ،خۆ ناكرێت
ئەمە سەربكێشێت بۆ هەستكردن بەمەترسیی لە سەر حسابی هاوسەنگی
دەروونی لەالی تاكەكان.
هەوەك چۆن لوفۆرد تێبینی كردووە ،سیاسەتی عەقاڵنی ئارەزووی
مرۆڤ بۆ كاری سیاسی الواز دەكات  .الیەنگرانی ئەم تیۆرە برەو بەوەدەدەن،
كە خەڵكی ئاسایی ناتوانن دارای توانایەكی شایستە بن ،ئەوەی كە لەسەریانە
لە بەرێوەبردنی مەنزومەیەك ،یان دامەزراوەیەكی عەقاڵنیدا بەڕێوەی ببەن.
بانگەشەكارانی ئەم تیۆرە سیاسەت لەبەرژەوەندی توێژێكدا دەهێڵنەوەو
نایسپێرنە دەست خەڵك.
لە بنچینەدا سیاسەتی عەقاڵنی ،بەواتای شوێنكەوتنی رامیاریگەل،
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یاخود جێبەجێكردنی بەرنامەی الوازكردنی داهێنانە .لەكاتێكدا چاالكی سیاسی
شۆڕشگێڕیی ،پێشنیازی بەرنامەیەكی نو ێ دەخوازێ ،كە ناكۆكو نەیارە بە
واقیع .نەوەكو وتاری سیاسی شۆڕگێڕی بداتە دواوە ،رەتی سازشكردن لە
تەك واقیعەكەیدا دەكات .جەماوەر ،هەروەك چۆن زۆرێك لە تیۆریستە
سیاسیەكان جەختی لەسەر دەكەنەوە ،رەوایەتی نادەن بە كارێك لەپێناو
دۆزێكدا ،ئەویش بەهۆی عەقاڵنیەتو رەوایەتی خۆیدا ،بەاڵم تەنها كاتێك
هەستیكرد ،كە هیوایەك هەیە بۆ سەركەوتنی دۆزەكە ،ئیدی میتۆدی خۆی
بەرناداو دەیگونجێنێت .هەروەك چۆن بلوخو مولتمان باسیدەكەن پێویستە
جیهان هیوای هەبێت لەپێناو گۆڕانكاریدا  .لەبەر ئەوە سیاسەتی عەقاڵنی
سەردەكێشێ بۆ جۆرێك لە نامۆییو بێگانەیی ،هەروەك چۆن ماركۆزە
دەیناسێنێ بە بوونێكی یەك رەهەند دار  .ئەمەیش كاتێك دەبێت ،كە
عەقڵ ببێتە سەرچاوەی سەرەكی فەرمانكردن بەسەر دیاردەو شتومەكەكان.
وەلێ دەكرێت شیكاری دەرونی تواناو ئامڕازگەلێكی هزری پێویست ،بۆ
تیۆریستە سیاسیو ماركسیەكان دابین بكات ،ئەمەیش نە تەنها بۆ تێگەیشتن
و دەركی پاڵنەرە عەقاڵنییە هۆشیارەكان ،بەڵكو بۆ تێگەیشتن لە ئەنگیزە ال
شعورییەكان ،چون پاڵنەرو بزوێنەری یەكەمن بۆ تاكو كۆمەڵەكانی تریش،
هاوكات یارمەتیدەری زیندوو راگرتنی هیوایە الی خەڵكی ،بۆئەوەی رەوایەتی
بدەن بە كاری داهێنەرانە ،لە پێناو گۆڕانكاری واقیعدا.
 .2شۆڕشگێڕیی زانستو پارێزگاریی میتۆدیی ئەزمونیی
وەك پێشتر ئاماژەمان پێدا ،زۆرێك لە ماركسیەكان ،شیكاری دەروونی
تۆمەتبار دەكەن ،بە هەوڵێك بۆ ناعەقاڵنی بوونو نازانستی بوون .لێرەدا
جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە ،نازانستی بوونی شیكاریی دەروونیو مامەڵەی
ناعەقاڵنی ،ئەوە سەرەڕای ئەوەی ئەم دوو بابەتە دەستێوەردانی گەورە
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لەنێوانیاندا بوونی هەیە .هۆكارگەلی سەرەكی لە تۆمەتباركردنی شیكاری
دەروونی بە نازانستی بوون بریتییە لە بەكار هێنانی فرۆید وەك پێشەنگی
شیكارە دەروونییەكان .ئەوان فرۆید وەك نمونەیەكی بچوكی نەخۆشیەكان
بۆ بونیادی تیۆرەكانیان دەهێننەوە .لەكاتێكدا بۆ پاڵپشتی بەڵگەكانیان ،هیچ
ئەو رەوگەیە بەكارناهێنن ،كە ناودەبرێت بە میتۆدی لێكۆڵینەوەی زانستیو
تەجریبی .وەلێ ماركسیەكان بە تووندی پشتیوانی لە تیۆری زانای رووسی
پاڤلۆڤ دەكەن .بەتایبەتی لەو بواردا ،كە وابەستەیە بە كردارەكی كارەكانی لە
بواری زانستی دەروونیدا .چون كارەكەی لە سەر كرداری فەسلەجیو دەمار
وەستاوە .ئەوە سەرەرای ئەوەی ،كە ئەو تاقیكردنەوەیە بەسەر سەگدا بەڕێوە
چووە ،نەك بەسەر مرۆڤدا .ئەم بانگەشانە بۆ كرداریی تاقیكردنەوەكانی
پاڤلۆڤ ،دەكرێت ئەستەم بێت لە بواری فسیۆلۆژی و دەماردا ،یاخود لە
بواری بیۆلۆژیدا .چونكە ناكرێت رۆڵی بیۆلۆژیا لەشیكاری دەرونیدا بە هەند
وەرنەگیرێت .وەك ئەوەی ئەم تاقیكردنەوەیە ئەنجامی كردارێكە كە بەسەر
ئاژەڵدا هێنراوە ،گەربێتو بەگشتی بكرێت بۆ مرۆڤیش ،ئەوە دوچاری
هەڵەیەكی فەلسەفیو زانستی دەبینەوە ،هەروەكو هەڵەی بابەتێكی پێچەوانە،
كە بێینو هەستەكانی مرۆڤیش بۆ ئاژەڵ بچوێنینو بسەپێنین .وەلێ بەتایبەت
نازانستی بوونی شیكاری دەروونی ،كە فرۆید یان زۆرێك لە شیكەرەوە
دەرونیەكان نەهاتوون میتۆدی لێكۆڵینەوەی تەجریبی لە توێژینەوەكاندا
بۆ نەخۆشیەكان بەكاربهێنن .ئەوە بەو واتای نازانستیبوونی میتۆدەكەیان
نییە .فیراباند یەكێ لە گەورەترین فەیلەسوفی زانستی سەدەی بیستەم،
لەمیانی شیكاری مێژوویی بۆ پێشڤەچونكەی زانستو ماریفە ئەوەی خستە
روو كە پێشكەوتنی زانست رێگەیەكی هەڵەی نەگرتووەتە بەر  ،چونكە لە
پێشكەوتنی زانستو ماریفەدا ،تەنێ رێگەیەك ،یان میتۆدگەلێكی دیاریكراو
نییە ،بەڵكو پێشكەوتنی زانستو ماریفە بەشێوەیەكی بێ سەرە و بەرەیی لە
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گوزەردایەو وابەستە نییە بە میتۆدو مەنزڵێكی فەلسەفییەوە .هەروەك چۆن
ژمارەیەك لە توێژەر بۆ نمونە گلیمور ئەوەی خستەروو ،كە ئەو میتۆدی
توێژینەوەیەی فرۆید گرتییە بەر بەشێوەیەكی بەرچاو هاوتای ئەو میتۆدی
توێژینەوەیە بوو ،كە نیوتن لە پێكهاتەی تیۆرەكانیدا لە سەری دەڕۆی .كە
دەشزانرێت بەشدارییكردووە لە بەروپێشچونكەی شیكاریی دەرونی زانستو
زانستێكی مۆدێرنیشە .وەك ئەوەیش كە هەندێك لە ماركسیەكان هاوتای
میتۆدی تەجریبی مەیدانی دەكەن ،بە میتۆدی توێژینەوەی زانستی ،ئەوا
پشت بە بنەمایەكی هەڵە دەبەستن.
چونكە میتۆدەكانی توێژینەوەی زانستی ،پێویستی میتۆدی توێژینەوەی
تەجریبی لە زانستە كۆمەاڵیەتیەكاندا بەكار ناهێنێت ،بۆنمونە ئاتاجبوون
بە گریمانەكانی توێژینەوەی تەجریبی ،تەنها بە پشتبەستن بە توێژینەوەی
میتۆدی وەزعی ،یان تەنفیزی(بەگوێرەی میتۆدی فەیلەسوف پۆپەر) لە پێناو
قبوڵی گریمانەیەك وەك تیۆرێكی كرداریی یان بەشێك لەو تیۆرە دێتە
ئارا .بە پێچەوانەی ئەوە ،هەڵهێنجانی یاسا زانستیەكان هیچ نیازێكی بە
توێژینەوەی تەجریبی نییە ،كەواتە توێژینەوەی تەجریبی لەپێناو دەرخستنی
كاراییو كاری ئەو یاسایانە بەكاردێت .بۆ نمونە یاسای فیزیایی (ماوە یەكسانە
بە خێرایی كەڕەتی كات) پێویستی بە تاقیكردنەوەی مەیدانی نییە ،تاوەكو
راستو دروستی بسەلمێنرێت .
ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە ،گرنگ نییە هەڵەی ئەو بۆچونانە
بخەینەروو ،كە نازانستی بوونی شیكاری دەرون��ی دووپ��ات دەكەنەوە،
هێندەی گرنگە كە تێبگەین میتۆدی توێژینەوەی تەجریبیو ئاكامەكانی
نزیكترن بۆ پارێزگاری لە غایەو ئامانجەكانی گرنگیدان بە لێكۆڵینەوەی واقیعو
ریشەكانیشی پێكدادان لەتەك رابردوویدا دەكات .وەلێ زانست ئینتمای بە
رابردوو ئێستە نییەو لە سەروی واقیعەوە خۆی دەبینێتەوە ،كەواتە حەتمەن
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دەبێت ریشەییو شۆڕشگێڕیی بێت  ،كەواتە داروخانی جەمسەرو بلۆكی
سۆشیالیستی ،بە واتای داڕوخانی تیۆری ماركسی نایەت ،چونكە ئەزمونێك
نابێتە سەنگی مەحەكی یەكەم و كۆتایی بۆ هەڵە ،یان تەندروستی تیۆرو
ئەزمونێك ،بەاڵم تەنانەت زانستی سروشتیش (لەوانە فیزیا ،بەو پێیەی
پادشای زانستە سروشتیەكانە) بە گوێرەی نیچە ،بەو واتایە نییە ،چون بۆ
قسەكردن لە سەر گەردوون زیاد لە روانگە و شرۆڤەیەكی پێیە .
 .3وزەی پاڵنەرە سێكسییەكان
فەیلەسوفەكانی وەك هێربێرت ،ماركوزە ،شیكەرەوە دەروونییەكانی
وەك ئەریك فرۆم ،فیلمە رایخ لە هەوڵی ئەوەدا بوون ،كە ماركسییەت
لەتەك شیكاری دەروونیدا ئاوێتە بكەن .چون بەتوندی رەخنە لە تیۆری
ماركسیی دەگرن ،بەوەی بواری غەریزەو هەوەسی فەرامۆشكردووە ،ئەوەی
كە لەشیكاری دەرونیدا گریمانەی بۆكراوەو لە چوارچێوەی غەریزەی ژیانو
مەرگدا شوێنیان كراوەتەوە .لە شیكاری دەرونیدا غەریزەكان پێگەی یەكەمیان
هەیە لە دیاریكردنی رەوگەی تاكو كۆمەڵگەدا .لیوتاری فەیلەسوف بۆ
یەكەمجار دەستەواژەی ئابوری شەهوەتی بۆ جۆرە جیاوازەكانی پاڵنەرە
غەریزییەكان داناوە  .ئەو پێیوایە غەریزە بەشێوەیەكی ناخود ئاگایی ،دێتە
ناو مرۆڤەوە .ئەوە نەنگییە بۆ ماركسیەت كە رۆڵی غەریزەی بەهەند
وەرنەگرتووە .چون پێیوایە ئەو پاڵنەرانە پاڵنەری ناعەقاڵنین و لەتەك
عەقاڵنیەتی ماركسیی و رۆشنگەریدا یەكناگرنەوە ،یاخود ناعەقاڵنیەتی
ئەو غەریزانە بەواتای نەتوانینی پێشنیازو پێشبینی دەرهاویشتەو زاڵبونو
فەرمانبەرداری دێت .زیاد لەوەیش ئینكاری ماركسیەت لە رۆڵی پاڵنەرە
غەریزییەكاندا ،كارێكی سەپێنراوە ،كە ملدەكێشێت بۆ نامۆیی چونكە ئەو
پاڵنەرانە لە جۆرو شێوەو دیاردەی تردا سەرهەڵدەدەنەوەو كاریگەریی خۆیان
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دەبێت  .لە پەرتوكەكانیدا (گرێی ئۆدیب) دۆڵۆزو وتارەكانی شرۆڤەیان
كردووە چۆن پاڵنەرە جنسییەكان شكڵو شێوە دەگرنو دیاریدەكرێن و
پەیوەست دەبن بە دام��ەزراوە و پێگە كۆمەاڵیەتیە دیاریكراوەكانەوە .
وادانراوە ئەو ئارەزووانە بەشێوەیەكی دینامیكی دێنە گۆڕێو دێنە بوونو
دارای توانایەكی هەمیشەیین لە خەونو بیرە نوێیەكاندا ،هەروەها هاتنە
گۆڕێی وزە سەرەتاییەكانی غەریزە دەكرێت ،لەبواری بەرهەمهێنانی چەمكو
تێگەیشتنەكاندا كەڵكیان لێوەربگیرێت.
یاخود لەبواری دامەزراوە هزریەكاندا ،كە پێشووتر بوونیان نەبووە.
هەربۆ ئەمەیشە ،كە زۆرجار ئامانجی دەسەاڵتدارە ئاشكراو پەنهانەكان
بەئێستاشەوە مژوڵی بندەستو سەركوتكردنی ئەو غەریزانەن ،ئەوەش
تەنها بە هۆكاری بەڵگەو لەپێناوی جیا جیا .هاوكات لەپێناو بەردەوامی
دەسەاڵتیانو سەركوتی هەر بیرێكی رادیكاڵی ب��ەردەوام ،ئەگەری زیان
گەیاندن بەو غەریزەو توانا شاراوانەی ناخی تاكەكان سروشتی كۆمەڵگەو
دەسەاڵتدارەكان بووە .
لەم میانەدا ژان فرانسوا لیوتار لە هێنانەناوەی ماهیەتو گرنگی
پێدانی غەریزەو وابەستە كردنی گەلێ لە تۆرەباوەكان بەو ماهییەتەوە
رۆڵێكی فرەی گێڕا .غەریزە بە لێكدانەوەی لۆژیكیو بە لێكدانەوەی دەروونی
لە گوتارو نوسینی لیوتارا ،شوێنی بااڵ و فراوانی هەبوو دەروازەیەكی
بەرینو چاالكی بەرووی شیكارو شرۆڤەی تەواوی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان
كردەوە تا بتوانن زیاترو زیاتر لەو رەهەندەوە شۆڕببنەوەو كەڵك لە بایەخو
چاالكی وزەكانی پاڵنەر لە غەریزەدا ببیننەوە .وێستگەی كارەكانی لیوتار
لەو مەیدانەدا دەتوانین بڵێین یەكەم دەستپێك بوو ،كە بە سەلیقەیەكی فرە
لۆژیكیو بە ئاگاییەكی دەرونییەوە ،واتاو شوێنی تایبەتی بۆ غەریزەكانی
مرۆڤ كردەوەو بە زمانێكی وابەستە بە سروشتی مرۆڤەوە غەریزەكانی ئاشنا
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كرد ،بە پەیجورە زانستییەكانی دنیای سەردەمو گەلێ لە كونو كەلەبەری
زانستیی ،كە لە تیۆری فەیلەسوفە مەزنو زاناكاندا هەبوو ،بە رەوگەی
زانستی لیوتار پڕكرانەوەو دنیای ئاشنا كرد بە ماهییەتی غەریزە لە نەخشی
ئابوریو سیاسیو كۆماڵیەتی ،تەنانەت بە هەڵچونی دەروونی ناو تاكەكانو
شوێنی غەریزەی چ لە پێشكەوتنو چ لە داڕوخانو نەگبەتیەكانی ژیاندا ،بە
روونی دیاریكرد و ئاشنایكردو لەنامۆیی نوسینەكاندا قوتاریكرد.
بەشی دووەم
شەشەم :ئیسالمو پڕۆژەكەی لیوتار
ئیسالم وەك ئاینێك و چەكێكی سیاسیو شۆڕەوەبوو بۆ ناو
گەلێ لەیاساو دەستوورەكانو وەك ئابوریو كەلتورێك كە تارادەیەكی
ئەوتۆ توانیویەتی خۆی لە واڵتانی رۆژهەاڵتدا شوێن بكاتەوە .ئەم ئایینە
تایبەتمەندی لەوەدایە بووەتە كەلتوری گەلێ لەنەتەوەكانو لەسەر بنەمای
ئایین گەلێ لە باوەڕە سیاسیو هزریو ئابوریەكان رەوەندی مێژووی ئەو
ناوچە بەرفراوانەی رۆژهەاڵتیان ئاڕاستەكردووە ،لەبەرئەوە بە جۆرێك لە
جۆرەكان پێوەندییە مێژووییەكانو پێكدادان لەنێوان ئایینو ئاینداریداو لەتەك
فەلسەفەو رەوتی رێبازە سیاسیەكانی خۆرئاوادا بەریەك كەوتن هەیە .ئەم
بەریەككەوتنانە هەندێك جار بوارو بەرهەمێكی ئەرێنیان داوە بەدەستەوەو
هەندێك جاریش مایەی گێچەڵو ناكۆكیو لێك تێنەگەیشتنو دووری بوون
چ لەتەك مۆدێرنەو چ لەتەك پۆست مۆدێرنەدا.
لەبەرئەوە لێرەدا سەرنجی خۆمان خستووەتە سەر پڕۆژەكەی لیوتار،
وەك پۆست مۆدێرنەو كاریگەرییەكانی لە دنیای ئیسالمدا ،یاخود دەنگ
دانەوەكانی لە دنیای عەرەبیو ئیسالمیدا .گەرەكمانە بڵێین تاچەند ئاشنای
ئەم تیۆرەیەو تاچەند سازانو نزیكی ،یاخود دووری لەم كەلتورە ئایندارییەدا
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دەدۆزرێتەوە لەتەك پۆست مۆدێرنەدا .گرفتو تەنگوچەڵەمەكانی نێوان
ئیسالمو مۆدێرنە پیشینەیەكی مێژووییان هەیە .ئەو گرفتە لە هەشتاكان،
تەنانەت نەوەدەكانی سەدەی بیستەمدا بە تەواوی لە جیهانبینی ئیسالمیدا
رەنگیدابویەوە .وەلێ بەریەككەوتنی ئیسالمو پڕۆژەی پۆست مۆدێرنە نەختێ
دوواكەوت ،چون پڕۆژەكە لە حەفتاكانەوە خزایە ناو واقیعی مشتوماڵە
خۆرئاواییەكانەوەو دواتر درەنگتر بیرمەندو لێكۆڵەرانی رۆژهەاڵت لەسەری
وەستان.
یەكێكی تر لەو هۆیانەی كە زیاتر موسڵمانان ئاشنان بە مۆدێرنەو
بایەخی كەمتریان لەسەر پۆست مۆدێرنە هەیە ،بریتییە لە نەیارییەتیان
بۆ پ��ڕۆژەی م��ادیو مەعنەوی مۆدێرنە ،ئەم نەیارییەتەیش هەتاوەكو
ئێستە بەردەوامەو درێژەی هەیە .چونكە مرۆڤی موسڵمان ،یاخود دنیای
رۆژهەاڵت بەهەمووو پێوەرە تیۆریو كرداریو فەلسەفیو زانستیو لۆژیكییە
فەلسەفییەكان لە پۆست مۆدێرنەدا ،خۆی نەبینیوەتەوەو ژیانیان بە جۆرێك
لە جۆرەكان ئاوێزانو تالوكەی دەرهاویشتەكانی مۆدێرنەیەو خۆی لە
مۆدێرنەدا دەبینێت ،هەتاوەكو ئێستەیش نوسینو لێكۆڵینەوە ئیسالمییەكان
لە ئاستانەی ئەم چەمكو چەلەحانێ تیژەی دونیای ئەمڕۆدا فرە كەمن .بۆ
نمونە زەكی میالدی بیرمەندی سعودیە لەم بارەیەوە دەڵێت «هەتاوەكو
ئێستە نوسەرانو لێلێكۆڵەرانی ئیسالمی ،بە پێی پێویست خۆیان لە قەرەی
بیری پۆست مۆدێرن نەداوە ،ئەوە لە كاتێكدایە كە ئەم بیرو بۆچونكەە،
بە تەواوی بیرمەندانو عەقڵمەندانو ئەكادیمییەكانی خۆرئاوای بە خۆیەوە
مژوڵو مۆڵەق كردووە».
وەلێ بایەخەكانی تیۆریستو نوسەرو كۆڵەرە ئیسالمییەكان بە پۆست
مۆدێرنە بایەخگەلی زوو تێپەروو روواڵەتینو بەشێوەی قوڵبوونەوەو لەسەر
وەستان نیینو روانگەی روئیای ملمالنێو جەدەلیان لەتەك خۆیاندا پێ
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نییە .هاوكات لە پەرتوكی ئیسالم و مۆدێرنەی (دكتۆر موستەفا شەریف)
كە كتێبێكی بە بایەخە لەسەر ئیسالمو رایەڵەی لەتەك بیری مۆدێرنەدا،
دەبینرێت لەشەنو كەوكردنی ئەو روئیا ئیسالمیانەدا ،فرە بە الوازی و
لە كۆتاییدا ئاماژەیەكی الوازی بە پۆست مۆدێرنە داوەو هیچ لەسەری
رانەوەستاوە .ئەوەیش سەلمێنەری ئەو راستییەیە ،كە ئەم بابەتەی كە لیوتار
هێناویەتە گۆڕێ ،لە دەرەوەی جەدەلو چەلەحانێكانی بیری عەرەبیدایەو
روئیای عەرەبی بۆی روئیایەكی تاریكو تەریكە .
دیارە ئەو هۆكارانەی كە وایكردووە بیری ئیسالمیو عەرەبی بایەخ
بە پۆست مۆدێرنە نەداتو نەهێنرێتە ناو كایەكانی نوسینی وانەوە بریتییە
لەوەی كە خودی كۆمەڵگەی ئیسالمی ،هێشتا لە قۆناغی مۆدێرنەدایەو مژوڵی
دەستو پل نەرمكردنە لەتەك ئەو قۆناغەدا ،كە خۆرئاوا بە بۆچونكەی
دیارترین بیرمەندو فەیلەسوفو كۆڵەرەكانی تێیپەراندووە .نەك هەر ئەوە،
بەڵكو دونیای ئیسالم هێشتا پێی نەناوەتە دونیای هزریو زانستیو مەعنەوی
پۆست مۆدێرنەیشەوە .بۆیە دەگەینە ئاكامێك ،كە ئەوڕۆ نوسینو لێكۆڵینەوە
الوازو كەمە لەسەر ئەو پڕۆژەیەو ئەوەی كە هەیە بریتییە لە وەرگێڕانو
روئیای بیرمەندانی خۆرئاوا ،وەلێ بیرمەندانی عەرەبو ئیسالم بۆخۆیان
مامەڵەیان لەتەك بیری پۆست مۆدێرنەدا نییە.
تەنانەت ئەو وەرگێڕانانەیش كە بۆ زمانی عەرەبی هەن ،بریتین لە
بابەتگەلێك لە بواری هونەرو ئەدەبی پۆست مۆدێرنەوە .هاوكات روئیای
بیرمەندانی ئیسالمی ،لەتەك پۆست مۆدێرنەدا روئیایەك نییە ،كە پێمانبڵێت
پڕۆژەیەكی شارستانی و رۆشنگەرییە ،بەڵكو پێیانوایە پ��ڕۆژەی پۆست
مۆدێرنە پڕۆژەیەكی عەبەسیو تەڵخو تاریكو نەهامەتئامێزی خۆرئاوایە.
بۆ ئەم مەبەستەیش (زەكی میالد)ی لێكۆڵەری عەرەبی ،چەند هۆكارێكی
هێناوەتەوە ،كە گرنگترینیان ئەمانەی خوارەوەن:
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یەكەم :روانگەیەك لە بەشێك لە نوسینەكانی ئیسالمیو عەرەبییەكاندا،
ئەوەی لێدەخوێنرێتەوە ،كە پ��ڕۆژەی پۆست مۆدێرنە ،دەرب��ڕی واقیعی
خۆرئاوایەو تێیدا رەوشێكی تایبەتو تەنهای پێیە كە لە بازنەی ئەوروپادا
دەسوڕێتەوە ،هەربۆیە پێیانوایە هیچ پێوەندییەكی بە كۆمەڵگەكانی ترەوە
نییە ،كە دیارە مەبەستیان كۆمەڵگە ئیسالمیو عەرەبییەكانە.
بۆنمونە وەختێك دكتۆر (فەهمی جەدعان) لە پەرتوكەكەی خۆیدا
پرسیار لەبارەی ئەوەی پەیوەندی نێوان ئیسالمو پۆست مۆدێرنە هەڵسەنگێنێ
دەكات ،بۆخۆی لە كتێبەكەیدا رابردوو لە ئێستادا وەاڵمدەداتەوەو دەڵێ
پۆست مۆدێرنە رەوشێكی تایبەتە بە شارستانییەتی خۆرئاواوەو پێیشیوایە ،كە
لە خۆرئاوادا خودی مۆدێرنە لە جەوهەری خۆیدا گۆڕاوەو درێژبوونەوەیەكی
مۆدێرنە لە هەناوی خۆیدا پەلی كێشاوە بۆ دونیای پۆست مۆدێرنە ،كە
ئەمڕۆ خۆرئاواییەكان باسی لێوەدەكەن.
دووەم :هەندێك لە نوسەرو لێكۆڵەرە عەرەبییەكانو ئیسالمییەكان
وادەبینن ،كە كۆمەڵگە ئیسالمییەكان هێشتا لەتەك مۆدێرنەو جوانییەكانی
مۆدێرنە بەتەواوی ئاشنا نەبوونو بەشێكی بەرینی كۆمەڵگەكان ،هێشتا
گیرۆدەو گومەساری بەندوباوەكانی سەدەی ن��ۆزدەنو تامی كۆمەڵگەی
پیشەسازییان نەكردووە ،لەبەرئەوە لۆژیكی نییە ،كە هێشتا هەنگاوی بەرچاو
لە قۆناغی مۆدێرنەدا نەنراوە ،كۆمەڵگەو ئاراستەی قەڵەمەكان بەرەو دونیای
مۆدێرنە ،كەمەندكێش بكرێنو لەو پێناوەدا قۆناغێكی ناكامڵو تەواو نەكراو
وابەستە كەین بە قۆناغێكی ترەوە.
سێهەم  :هەندێكیش پێیانوایە ئەوەی لیوتار پێشنیازكردووە هێشتا
پڕۆژەیەكی تاریكو ئاڵۆزەو پڕ ملمالنێیەو روانگەو روئیایەكی تیرۆریستی
لەبارەوە نەخراوەتە روو .هێشتا لەناو خودی ئەوروپیەكان خۆیاندا ،پێناسەو
پەیڕەوێكی لەباری بۆ ن��ەدۆزراوەت��ەوەو بەدیاریكراوی پێمانناڵێن پۆست
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مۆدێرنە چییەو چی دەوێتو الیەنەكانی كامانەنو چین .هێشتا بەشێك
وادەبینن ،كە پۆست مۆدێرنە برێتییە لە رەخنەی ریشەییو گۆڕانكاریو
دەرچونكە لە قۆناغی نەرێنییەكانی مۆدێرنە ،لە بەرامبەردا بەشێك پێیانوایە
كە پۆست مۆدێرنە خودی درێژەدانە بە مۆدێرنەو درێ��ژەدانو ریفۆرمو
تەواوكەری قۆناغی مۆدێرنەیە.
هەربۆیە پێیانوایە بریتییە لە مۆدێرنەی دووەم كە زیادو زیاتر مۆدێرنەترە
لەو قۆناغەی كە بەشێك لە نەنگیو نەگریسی بۆ كۆمەڵگەی خۆرئاوا پێبوو ،لەم
قۆناغەدا هەمووو ئەوانە دووبارە نابنەوە ،هەروەها روانگەی تر هەن پێیانوایە
كە پێكدادانو پەیڕەوەكانی ناو مۆدێرنەو تەوژمی عەقاڵنییەت ،ئاڕاستەیەكی
هەڵەی تری پێیەو مرۆڤی والێكردووە كە لە پۆست مۆدێرنەدا دووركەوتنەوە
لە عەقڵ بكاتە پێوەری جوانییەكان .هەمووو ئەو روانگانەو روانگەی تر لەم
بارەوە پێشنیاز كراونو خراونەتە روو ،هەربۆیە رۆشنبیرو كۆڵەری عەرەبیو
ئیسالمی ،نایانەوێت خۆیان لە قەرەی ئەو تەنگو چەڵەمەیەی مەیدانو میزاجی
خۆرئاوا بدەن.
چوارەم :هاوكات بەشێكیش بەپێچەوانەی ئەو بۆچونكەانەی سەرەوە
پێیانوایە بەپێی پێوەرو پەیڕەوی كایەی ئیسالمیو عەرەبی ،یان كۆمەڵگە
رۆژهەاڵتییەكان جیاوازییەك لە نێوان مۆدێرنەو پۆست مۆدێرنە دا نییەو
پەیوەندی بەوانەوە نییە ،هەروەها بۆچونێكی (دكتۆر تەها عەبدوڕەحمان)
لەم بارەیەوە بۆ گرفتی نێوان پەیڕەوەكانی ئەو دوو قۆناغە دەهێننە پێشێ،
بۆ نموونە پێیوایە كە جیاوازییەك لەنێوان واقیعی مۆدێرنەو واقیعی پۆست
مۆدێرنەدا هەیە .وەلێ ئەگەر لە روانگەی رۆحی دوو قۆناغەكەوە تەماشا
بكەین ،دەكرێت بڵێین رۆحی پۆست مۆدێرنە بریتی نییە لەو رۆحەی كە لەناو
هەناوی مۆدێرنەدا گەشەی كردوو دەرهاویشتەكەی خۆی لە شارستانییەتی
خۆرئاوادا بینییەوە ،هەربۆیە لە كۆی هەمووو ئەو بۆچونكەانەوە بۆمان روون
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دەبێتەوە ،كە پاساوگەلێكی فرە لەبەردەستایە ،كە وایان كردووە بواری ئیسالمیو
عەرەبیو بەگشتی رۆژهەاڵتی نایانەوێت بایەخ بەكایەی پۆست مۆدێرنە ،یاخود
گێچەڵی پۆست مۆدێرنە بدەن .لێرەدا چەند لێكۆڵینەوەیەك هەن لەبواری
عەرەبیو ئیسالمیدا ،كە تێیاندا خاڵیان لەسەر ئیشكالییەتی ئیسالمو پۆست
مۆدێرنە داناوە ،بۆ نموونە( :الكونیە وااڵصولیە وما بعد الحداثە) كە پەرتوكی
(سەید یاسین)ەو لە ساڵی  1998دا باڵوبووەتەوە ،دروست ئەو ساڵەی كە
لیوتار تێیدا كۆچی دوایی دەكات ،هەروەها پەرتوكی ( مابعد الحداثە وااڵخر:
اإلمبریالیە الجدیدە للثقافە الغربیە) كە ئەمیش (زیائەدین سەردار) نوسیویەتیو
دیسان هەمان ساڵ كە لیوتار كۆچی دووایی دەكات باڵوكراوەتەوە.
هەروەها پەرتوكی (الحداثە ومابعد الحداثة) كە ه��ەردوو نوسەر
(عەبدولوەهابی مەسیری)و (فەتحی توركی) نوسیویانە ،پەرتوكی سالم
قەمودی بە ناوی (اإلسالم كمجاوز للحداثە ولما بعد الحداثة) لە ساڵی 2008
باڵوكراوەتەوە ،هەروەها پەرتوكی (اإلس�لام وما بعد الحداثة  ..الوعود
والتوقعات) لە نوسینی نوسەری پاكستانی (ئەكبەر سەالحەدین ئەحمەد) لە
ساڵی  2009نوسیویەتی .هاوكات پەرتوكە بەناو بانگەكەی (زەكی میالد) بەناوی
(اإلس�لام والحداثة /من صدمە الحداثة إلی البحث عن حداثە إسالمیە) لە
ساڵی  2010دا باڵوكراوەتەوە .لێرەدا بۆ تێگەیشتن لە خاڵی بەریەكەوتنی
نێوان ئیسالمو پۆست مۆدێرنە ،پێویستە بە روونی لە چەمكو دەستەواژەی
پۆست مۆدێرنەو رەوەندی مێژووییو گەشو نماكردنیو پێكهاتە ،یان پێكهێنەرە
پراكتیزەكردن و تیۆریو ماریفەتناسییەكانی ئەم پڕۆژەیە تێبگەین .ئایا خاڵی
ناكۆكیو بەریەككەوتنی ئیسالمو پۆست مۆدێرنە لە كوێدایەو هەڵوێستەكانی
هەریەكەیان لەمەڕ یەكتریی چییە .لێرەدا بە وردی لەسەر ئەم پرس وجۆیە
دەوەستینو شرۆڤەو شۆكاری ئەم دوو روانگە هزریو واقیعیو كۆمەاڵیەتییە
دەكەین.
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چەمكی پۆست مۆدێرنە
قۆناغی پۆست مۆدێرنە لە نێوان سااڵنی  1960بۆ  1990دەخەمڵێنرێت.
هەریەك لە رەوتو تیۆرەكانی بواری فەلسەفەو عەقڵو ئەدەبو كایەكانی
دی ،پێیانوایە لەناویدا پۆست مۆدێرنەی بونیادگەراو ئاماژەناسیو زمانناسی
برەوی پێدراوەو دەركەوتووە .هاوكات پۆست مۆدێرنە بەرتەسككردنەوەی
میتافیزیكیای خۆرئاواییو ئەتوارو وتەزای ناوەندیی خۆرئاوای تێكشكاندووە
ئەوانەی لە كۆنو نوێدا هەیمەنەو جوڵەیان بە سەر هزری خۆرئاوادا
هەبوو لە بوارەكانی زمانو شوناسو رەسەنایەتیو دەنگو عەقڵ ،هەربۆیە
لەمپێناوەشدا لێكهەڵوەشانەوەو بەدگومانیو خۆنامۆبوونو ناكۆكی بەرهەم
هێناوە.
هاوكات هاوڕا بە پۆست مۆدێرنیزم فەوزاو ئاژاوەو عەدەمییەتو بێ
بەهاییو هەمووو ئەو پرسانە خرانە ژێر وردبینیو هەڵوێستە لەسەركردن.
تیۆرەكانی پۆست مۆدێردنە بە هێزی دەرچونكە لە ناوەندگەرایی لە مۆدێرنە
جودادەكرانەوە .هاوكات دەرچونكە لە تەقلیدو دروشمو هەمووو ئەو شتانەی
كەببوونە شوناس جەخت و پێداچونكەەوەیان لەبارەوە كراوە .هاوكات
پەیڕەوی لە تێكدانو شیكارو جیاوازیكراو دیسانەوە ،نومایانی جەوهەری
هەمووویان كرایەوەو ملمالنێ بە دەرونو بونیادو زمانو هەمووو پێوەرەكان
دەستی پێكردو گفتوگۆ بوویە رەهەندی سەرەكیو كرانەوە بوویە ئاتاجی
كۆڵەران.
هاورێ لەگەڵ تانەو تەشەر لە دامەزراوە خۆرئاواییە بااڵدەستەكانو
رووتكردنەوەی ئایدیۆلۆژییەكانو خەیاڵو وێناو نامۆیی خزایە ناو بااڵنسەكانی
عەقڵەوە ،هەروەها تەركیزو چاودێریی لەسەر مێینە بوونو نەتەوەو رەگەزو
ئایین كرایەوەو وتاری پاش ئیمپریالیزم جەختی توندی خرایە سەر ،هەمووو
ئەمانە بە لۆژیكێكی جیاواز لە لۆژیكی عەقڵگەرای مۆدێرنە پێوەرو رەخنەو
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روانگەی نوێیان لەسەر هاتە بەرهەم .لەسەرووی هەموو ئەمانەوە دەستەواژەی
پۆست مۆدێرنە لەتەواوی چەمكەكان رەهەندی لێاڵییو ئاڵۆزیو جەدەلی
لەتەك خۆیدا هێنا .هەندێك دەركەوتنی ئەم چەمكە بۆ رۆدۆلف بانتفز
دەگەڕێنەوە كە ساڵی  1917بەكاریهێناوە ،بەشێكیش بۆ مێژوونوسی بەریتانی
ئەرنۆڵد توینبی ،كە لە شاعیری ئەمریكی تشارلز ئۆلسۆن وەریگرتووە بەكاری
دەهێننو مێژووەكەی بە پەنجاكانی سەدەی رابردووەوە وابەستە دەكەن.
ئەوە روونە كە بۆچونەكانی پۆست مۆدێرنە ،بە شێوەیەكی رێژەیی
لە تێگەیشتنو چەمكی مۆدێرنەی پێشوو جیاوازن .بەاڵم بۆچونكەیش هەیە،
كە جیاوازی ریشەیی لە مەفهومی مۆدێرنەو پۆست مۆدێرنەدا دەدۆزێتەوە.
تیۆرەكانی فرۆید لەسەر ناخود ئاگایی بونێكی پێشینەیە ،لەسەر بیری
رۆمانسی ئەڵمانی ،كە لەسەر هابرمانس پێداگریی كردووەو لەسەر ئەو خاڵە
وەستاوە كە پێیوایە بیری مۆدێرنە شتێك نییە كۆتایی پێبێت.
دیارە هابرماس لێرەدا مەبەستی بەهای رۆشنگەری عەقڵو عەدالەتی
كۆمەاڵیەتییە .هاوكات بەشێك لە چەمكی پۆست مۆدێرنەو دەستەواژە
هاوشێوەكانی دەگەڕێننەوە بۆ رۆڵی هۆكارەكانی راگەیاندن لە كۆمەڵگە
سەرمایەدارییەكانی كۆتایی سەدەی بیستەم .هاوكات لە فیلمو لە روانگە
هزرییەكانەوە ،پەلكێشی روانگەی مرۆڤ لە قۆناغی مۆدێرنەدا براوە بۆ
روانگەیەكی خەیاڵی قوتاربوون لە نەهامەتیەكان عەقڵ ،هەمووو ئەمانەو
كۆی بۆچونكەەكانی تر ،لەبازنەی پۆست مۆدێرنەدا كورتكراونەتەوە.
دیارە روانگەیەك لە لێكۆڵەرانی پۆست مۆدێرن دروستبووە كە
جەخت لەسەر هەڵوەشانەوەو بچووككردنەوە لەباری دەبەن .ئەم روانگەیەش
لە فەلسەفەی ئەفالتۆنەوە تا ئێستە هەر هەبووە( .داڤید كارتەر) لە كتێبی
تیۆری ئەدەبیدا نوسیویەتی (هەڵوێستی پۆست مۆدێرنە بە هەڵوێستێكی بە
گومان دەزانێت ،لەسەر كۆی ماریفەتی ئادەمیزاد) .ئەوەیش بەشێوەیەكی
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گشتی كاریگەری لەسەر ژمارەیەك لە پسپۆرییە ئەكادیمییەكان دەبێتو
هاوكات لەسەر مەیدانەكانی چاالكی مرۆڤ كاریگەریی خۆی داناوە .بۆ نمونە
لە زانستی كۆمەڵناسییەوە بۆ یاساو لێكۆڵینەوەی رۆشنبیریو لە نێوان بوارو
مەیدانەكانی تردا ،رەهەندی گومان ئامێزی خۆی بەجێهێشتووە .زۆرێكی
تر پۆست مۆدێرنە بە پوچگەراییەك دادەنێن ،كە بەئاراستەیەكی ترسناكدا
دەڕوات .ئەوان پێیانوایە مانا لەبەرامبەر هیچ سیستەمو هەیمەنەیەك
ناهێڵێتو بێ بەها تەماشای هەر دەستكەوتێك دەكەنو رەشبینانە دەڕواننە
كۆی دەستكەوتەكان .
بە كورتی دەكرێت پۆست مۆدێرنە لەسەر چوار روانگەوە قسەی
لەبارەوە بكرێت ،یەكەمیان بریتییە لە روانگەی فەلسەفی بەڵگەی بۆشاییەك
دەهێنێتەوە ،كە لە ناو ناوەڕۆكی مۆدێرنەدا دروستبووە .دووەمیش
بریتییە لە روانگەی مێژوویی كە پێیوایە پۆست مۆدێرنە بزووتنەوەیەكی
دووركەوتنەوەیە لە مۆدێرنەو بەشێك لە الیەنەكانی مۆدێرنە بەم تێپەڕاندنی
قۆناغە بەجێدەهێڵێت .سێیەمیش بریتییە لە روانگەی ئایدیۆلۆژی سیاسی ،كە
وادەبینێت پۆست مۆدێرنە داماڵراوە لە وەهمو وێناكانی ئایدیای خۆرئاوایی.
هاوكات چوارەم بریتییە لە روانگەی ستراتیژیی دەقگەرا ،كە پێیوایە پۆست
مۆدێرنە لە بەراوردی دەقەكانیدا پێوەست نییە بە هیچ میتۆدێكەوەو بەها
لە تەنها خوێندنەوەیەكدا نییەو دەكرێت روانگەو خوێندنەوەو دەرچونكە لە
دەقو پابەندی بێتە گۆڕی.
چوارچێوەی دەركەوتنی پۆست مۆدێرنە
پۆست مۆدێرنە پێوەستە بە رەهەندگەلێكی مێژووییو مەرجەعیو
چوارچێوەیەكەوە كە لە رووی ئابوریو رۆشنبیریو سیاسیو كلتورییەوە
خۆی گرێداوە بەپێشكەوتنی سەرمایەداری خۆرئاواوە .هەروەك چۆن لەو
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كیشوەرانەدا پەیوەستییەكی توندیشی بە پێشكەوتنی هۆكارەكانی راگەیاندنەوە
هەیە .هەروەك چۆن پۆست مۆدێرنە كاردانەوەیەكی زمانەوانیو بونیادی
زمانگەراییو مەقوالتی ناوەندیی خۆرئاوایی بوو ،كە هەیمەنەو دەسەاڵتو
بەكارهێنانی خۆیان سەپاندبوو .هەروەك چۆن پۆست مۆدێرنە گەرەكییەتی
بندەستی فەلسەفەی خۆرئاواو بەرتەسكی لە هەیمەنەیدا بكاتو جوانییەكانی
تریش ببینێتو هەمووو دامەزراوە سەرمایەدارییەكانی خۆرئاوا كە تەحەكوم
بە دونیاوە دەكەن داماڵێتو رووتیان بكاتەوەو نومایانی جەوهەریان بكات.
هەمووو ئەو دامەزراوە سەرمایەداریانەی كە هۆكارەكانی بەرهەمهێنانیان
مۆنۆپۆڵكردووەو بوونەتە خاوەنو میراتگری ماریفەی زانستیو هەمووو
ئەوانە لەرێگەی رەخنە لە دروشمەكانیانو لۆژیكو عەقڵ كاردەكات،
تاگومانو پەرتەوازەییو جیاوازیو لێك هەڵوەشانەوە لە بەرامبەریان بگرێتە
بەر.
دی��ارە پۆست مۆدێرنە لە رەوشێكی سیاسی دژوارو دوڕیانێكی
ناهەواردا سەریهەڵدا ،كە رەوشی پاش جەنگی جیهانی دووەم بوو .بەتایبەتی
لە چوارچێوەی دەستپێكی جەنگی ساردو شەڕی ساردی جەمسەرەكانو
خۆپڕچەككردن بە چەكی ناوكی بەرامەی پۆست مۆدێرنە هاتە بوون.
هاوكات هەر لەو دەمەدا لەدایكبونی بەندەكانی مافی مرۆڤو دەركەوتنی
شانۆی نالۆژیكی سامۆیل بیكێتو یونیسكۆو ئەدامۆفو ئەراباڵ بوو .هاوكات
دەركەوتنی فەلسەفە گەلی ناعەقاڵنی وەك سریالییەكان ،وجودییەكان ،یاخود
بوونگەراكانو فرۆیدییو پوچگەراو عەبەسییەكان لە دەركەوتندا بوون.
دیارە بونیاد شكێنەكان بوونە سەرداری گواستنەوەی قۆناغی مۆدێرنە بۆ
پۆست مۆدێرنە ،هەربۆیە دواتر چەمكی پۆست مۆدێرنە ،بوویە چەمكێكی
ناكۆكو ناتەباو دژوار لە بەرامبەر چەمكی مۆدێرنەدا ،هەربۆیە كەیفی
پۆست مۆدێرنە لەوەدا دەبینرایەوە ،كە لە سنورشكاندنو دەرچونكە لە
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بەندو باوەكانەوە رەهەندی خۆی ببینێتەوە ،هەروەها نائارامی و گومانی
خستە بەر رەوتی پێشكەوتنو نمونەكانی گەردوونو گومانی لەپەیوەندی
ئاكام بە هۆكارەكانییەوە دروستكرد .هاوكات شەڕی عەقڵو ناعەقاڵنی كردو
بانگەشەی چێكردنی داستانگەلێكی نوێی هێنایە گۆڕێ .كە گونجاو بن لەتەك
چەمكانێكدا كە رەدی نمونە بااڵكانی سەرێ بدەنەوە .هاوكات لە شوێنی
هەموو ئەوانەدا پێویستییە رۆحییەكانی شوێن كردەوەو پێویستی بەدەمەوە
چونكەی گۆڕانكارییە بەردەوامەكانی هێنایە پێشەوە .هەروەها ئەوەی دایە
دوواوە ،كە جیاوازی لە نێوان هونەرو ژیان هەبێت ،تەنانەت ئەدەبی پۆست
مۆدێرنە ئەوەی دایە دوواوە ،مل بۆ تەئویل نەداتو شەڕی واتا جێگرەكانی
ئەدەبی كرد.
تەنانەت پۆست مۆدێرنە یەكەم دەركەوتنی خۆی لەبوارەكانی
شێوەكاریو ئەندازیاری شارستانی و وێنەو بیناكاریدا بینییەوە ،ئەوە پێش
ئەوەبوو ،كە بگوازرێتەوە بۆ فەلسەفەو ئ��ەدەبو تەكنەلۆژیاو زانستە
مرۆڤایەتیو ماریفەكانی تر ،واتە ناكرێت بە تەنها قسان لەبارەی پۆست
مۆدێرنەوە بكرێت  ،چونكە گۆڕانكارییەكان فرە بوار بوونو لقیان فرە بوو،
مۆدێرنە گەلی خۆرئاوا قۆناغگەلی فرەی تێپەراند ،كە خۆیان لە ئەدەب،
زانست ،هونەر ،پەروەردەو تەكنەلۆژیاو سیاسەتو ئابوریو هتد دا بینییەوە.
لێرەدا بە وردی تەواوی پایەكانی پۆست مۆدێرنە پێشچاو دەخەین،
دیارە لە رۆشنبیریی خۆرئاوادا ،پۆست مۆدێرنە پشتبەستووە بە چەند
پێكهاتەو پایەگەلێكی هزریو زەینیو هونەریو جوانیو ئەدەبیو رەخنەیی،
كە دەكرێت لەم رەگەزو رەوگانەی خوارێدا كورتیان بكەینەوە:
یەكەم :الوازك���ردن ،پۆستمۆدێرنە ئامانجییەتی بیری خۆرئاوا
الواز بكاتو تاكی ناوەندی خۆرئاوا لە رێگەی گومانو پەراگەندەكردنو
دواخستنەوە تێكبشكێنێت ،بەو واتایەی پۆست مۆدێرنە پڕچەكە بە نوێڵێك
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لە هەڵتەكاندنو داماڵینی خۆرئاوا لە گوتارە فەرمییەكانو ئەتكی ئایدیۆلۆژیا
باو و گشتگیرەكان دەكات ،بە بەكارهێنانی زمانێكی جیاوازو لێكدژ و ناتەبا.
دووەم :گومان خستنەسەر ،تایبەتمەندترین خاڵی پۆست مۆدێرنە
بریتییە لە دروستكردنی گومانو راڕایی لەسەر ماریفە یەقینەكانو رەخنەگرتن
لە دامەزراوە خاوەندارو بااڵدەستەكان لە وتارو هێزو توانایاندا .لێرەدا گومان
لە فەلسەفەی خۆرئاواو عەقڵو میكانیزمەكانیان هاتووەتە گۆڕێ .لە راستیدا
لێكهەڵوەشانەوەو پەراگەندكردنەكەی جاك درێدا ،بریتی بوو لە دروستكردنی
گومان لەسەر میتافیزیكیای خۆرئاوا ،كە لە ئەفالتۆنەوە پێیدا هاتبوو ،تاوەكو
فەلسەفەی نوێو هاوچەرخ.
سێیەم :فەلسەفەی پوچگەرایی ،دیارە لە رۆچونكەەكانی فەلسەفەكانی
پۆست مۆدێرنەدا ،دەگەینە فەلسەفەی پوچگەراییو ئاژاوەگەرایی ،كە
وەستاون لەسەر بێ بەهاكردنو لەدەستدانی واتاو الوازكردنی عەقڵو
سیستەمو خۆگونجاندن .بەو واتایەی كە فەلسەفەكانی پۆست مۆدێرنە
فەلسەفە گەلێكن لە جیاتی ك��رداری واقیعیو پراگماتیكی پێشناكەون،
بەڵكو فەلسەفەگەلێكی عەبەسیو نا لۆژیكیینو لە ناو كۆمەڵگەدا گلەییو
فەوزاو نائوێدی وەشاندەكەن .ئەم فەلسەفەیە لە فەرەنسادا هاتە پێشو
قوتابخانەیەكی هزری لەبارەیەوە داكۆكیدەكردو ئەداو ئەركانی خۆی لەناویدا
رووندەكردەوە ،دیارە دەرهاویشتەكانی جەنگی جیهانی دووەمو بێ نرخی
مادەو بەرژەوەندییەكانو كوشتوكوشتاری مرۆڤ لەسایەی جدییەتو جیدالی
عەقڵدا ئەو سەرنجەی الی فەیلەسوفان پێشخست ،كە پوچگەرایی بە
ماهییەتی ژیان ئاشتكەنەوەو لە زانستە كۆمەاڵیەتییەكاندا شوێنیان بكەنەوە.
چوارەم :پەرتبوونو سازان ،ئەگەر فەلسەفەی مۆدێرنەو رەوتەكانی
بونیادگەراییو نیشانەناسی بە دووی سیستەمو سازانەوە بووبنو یەكخستنی
دەقو وتارەكانیان بە ئامانج گرتبێتو لە بونیادێكی كەونیو جیهانیدا گردیان
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كردبێتەوەو لە بنەمایەكی وێنای باو و گشتیدا ،نومایانیان كردبن ،هەموویشی
لە پێناو چێكردنی سازانو شێوەگیرییەكدا بووە ،ئەمەیش بۆ مەبەستی
بەئاكام گەیاندنی رەگەزێكی پەیوەستی گەردوونی بووە ،وەلێ فەلسەفەكانی
پۆست مۆدێرنە دژ بە سیستەمو سازاننو نەیاری بیری شمولیو گشتگیرنو
لەبەرامبەردا داكۆكی ،یان بانگەشەی فرەییو جیاوازیو هەمەچەشنیو نا
سیستەمی دەكەنەوەو نیازیانە ئەوە پەرتوباڵوكەن ،كە ناوی رێكخستنو
سیستەمە.
هەیمەنەی وێنە :پۆستمۆدێرنە هاوتا بوو لەتەك پێشكەوتنی
هۆكارەكانی راگەیاندندا ،لەتەك زمانێكدا نەبوو ،كە تەنها زمانی سیستەمی
جیهانی بێت ،بەڵكو وێنای كردە جوڵێنەرو پاڵنەری بنچینەیی گەیشتن
بە راستیو بەدەستهێنانی مەعریفە .لێرەدا الغرۆ گەیشتە ئاكامی جیل
دۆڵۆز ،كە بایەخی تەواوی بە وێنای سینەمایی دەداو دابەشیكردبوون بۆ
وێنەی ئیدراكو وێنەی هەڵچون و وای دادەنا ،كە وێنەو كار ،فێڵ لە
جیهان دەكەن ،هەروەك ئەو فریودانەی ،كە سینەما لە شوێن و كاتدا
دەیكات ،دیارە ئەوەیش لە رێگەی فریوی هەستەكانەوە دێتەگۆڕێ .هەموو
ئەوانە لە پەرتوكەكەیدا بەناوی وێنەو جوڵەوە باسیكراوە ،كە ساڵی 1983
باڵوكراوەتەوە .هاوكات پەرتوكی وێنەو زەمانی باڵوكردووەتەوە كە ساڵی
 1985چاپ بووە.
پێنجەم :بێگانەگەراییو لوغز ،پۆستمۆدێرنە دیسان بە نامۆیی و
رەمزو رازی نامۆ رووبەروو بووەتەوە و ئاوێتەی تایبەتمەندییەكانی بووە.
كە تێیدا پەنهانیو شاراوەیی لە بۆچونكەو هەڵوێستدا بە دیاردەكەوێت .لە
پەراگەندەییو پەرتبوونەكەی جاك درێدادا تاوەكو ئێستە پەنهانیو ئاڵۆزی
دەخوێنرێتەوەو بەئاستەم تێگەیشتنو بینین پێشچاو دەكەوێت .تەنانەت
دەستەواژەی پەرتبوونو لێهەڵوەشانو خودی ناوەكەی مایەی گفتوگۆ ملمالناو
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شرۆڤەو شیكاری فرەیەو لە كایە رۆشنبیرییە جیاوازەكاندا ،تێگەیشتنی
جودا جودای لەبارەوە دەكرێت .بەتایبەتی لە هەر یەك لە كیشوەرەكانی
یابانو واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا ،ئەوە بەروونی بەرچاو دەكەوێت،
هەروەك چۆن فەلسەفەی جیل دۆڵۆزیش ئاڵۆزو پەنهانو سەختەو ناكرێت
بەسانایی لە شوێنێكدا هەڵوێستو تێگەیشتنی جێگیری لەبارەوە بكرێت.
شەشەم :تێكست شكێنی ،لەفەلسەفەی پۆست مۆدێرنەدا بەسانایی
تێكست شكێنیو ئیلهامی روانگەی نوێو داتاشینی تێكسی خود ئاگاو ناخود
ئاگا رەچاو دەكرێت .بەو واتایەی هەر تێكستێك بەسانایی لە تێكستی تر
بەهرەمەند دەبێتو رەچاوی دەكاتو ئاوێزانبوونو تێكستی نوێ بەرهەم
دێت ،ئەمەیش لە ئایندەی نزیكی ئەو نەزمەدا سەردەكێشێت بۆ فرەیی
بۆچونكەو نوێگەرییو ماریفەتی پێشین زیندوو رادەگیرێتو نوێدەبێتەوە.
لێرەدا دەكرێت بڵێین دەق شكێنی بەشێوەیەكی تیۆریی لەالی كەسێكی
وەك میخائیل باختین( )M.Bakhtineپەیوەستە بە رەخنەی دیالۆگییەوە.
حەوتەم :هەڵوەشانەوەی وت��ەزاو گێڕانەوە ناوەندییە بااڵكان،
پۆستمۆدێرنە ئامانجییەتی گێڕانەوە مەزنەكان الواز كاتو وەك دال و
مەدلولو زمانو كەالمو ئامادەو غیاب ،هەمووو ئەمانە لە كایەی رەخنە
لە چەمكەكانی ترە وەك جەوهەرو كرۆك ،هەقیقەتو عەقڵو بونو
شوناس .هەمووو ئەمانە لە رێگەی الوازكردنو شیكردنەوە و پەرتكردنو
دواخستنەوە سەرچاوەی گرتووە ،كە لە ئامانجی پۆست مۆدێرنەدا بوونی
هەیە.
هەشتەم :كرانەوە ،گەر فەلسەفەی مۆدێرنە جەختی لە سەر داخرانی
ناوخۆییو باوەڕی بە فەلسەفەی بونیەوی بێتو رێگری لەواتاو چوارچێوەی
كرانەوە بكات ،ئەوا لە پۆست مۆدێرنەدا خواستی كرانەوەو كارلێكو رێگەو
ئامرازی لێبوردەییو پێكەوەژیانو تێگەیشتن دەبینرێت .بۆ ئەم مەبەستەیش
71

ئاشنابوون بە لیوتار

رەچە شكێنیو دەق شكێنی لە كرانەوەدا رۆڵی بەرچاوی پێدەدرێت،
هەروەك چۆن بایەخ بە كرانەوەی چوارچێوەی دەرەكی بەڵگەیەكی دیكەی
كرانەوەی ئەرێنی هەمە الیەنە لە پۆست مۆدێرنەدا.
نۆیەم :هێزی قوتاربوونو ئازادیخوازی ،فەلسەفەكانی پۆست مۆدێرنە
لە هەوڵی قوتاركردنو رزگاركردنی مرۆڤن لە قەهرو قەمتی دامەزراوە
خاوەندارییەكان لە وتارو هەیمەنەو دەسەاڵتیاندا .هاوكات هەوڵی رزگاركردنی
مرۆڤ دەدات لە وەهمو دڵ ختختۆكەی ئایدیۆلۆژیاو میتۆلۆژیای سپی،
هەروەها قوتاركردنی مرۆڤەكان لە فەلسەفەی سەنتەرو رۆشنكردنەوەی
هەموووان بە فەلسەفەكانی پەرێزو رۆژانەو رواڵەتییەكان.
دەی��ەم :دووب��ارە بونیادنانەوەی پێگەو چوارچێوەی هاوتەریب،
بونایدگەراییو ئاماژەناسی ،دوور بوو لە سیاقی دەرەكیو پێشینەو مرۆڤو
كۆمەڵگەو مێژووی ،لەو پێناوەدا كوشتبوو .وەلێ فەلسەفەكانی پۆست
مۆدێرنە پێگەو رۆڵو بایەخی دانەرو نوسەرو خوێنەری گەڕاندووەتەوە،
هەروەها رۆڵی باكگراوندی مێژووییو كۆمەاڵیەتیو ئابووریو سیاسی
گەڕاندووەتەوە ،هەروەك چۆن رەوشی تیۆری تەئویلو تەفسیرو جوانی
دەربڕینو مادییەتی رۆشنبیریی و رەخنەی رۆشنبیریو تیۆری پۆست
ئیستیعمار و بە مێژووكردنەوەی لەئێستادا بایەخیان گەراوەتەوە.
یازدەهەم :تێكشكاندنی سنورەكان لەنێوان رەگەزە ئەدەبییەكاندا،
ئەمەیش كاتێك هەر رەگەزێكی لە ئاستی پۆلێنو فرەیی خۆیو هەمەچەشنی
خۆیدا شوێنی دەكرێتەوە ،بۆ هەریەك لەوانە بنەماو رەگەزی ئەدەبی خۆی
دیاری دەكرێتو بەهەند وەردەگیرێت .وەلێ لە پۆست مۆدێرنەدا داننانرێت
بە سنووری رەگەزە ئەدەبییەكاندا .هاوكات هەمووو بنەماو رەوگەكانی
ناو رەگەزە ئەدەبییەكانو دیاریكردنیان تێكدەشكێنێتو لە تیۆری ئەدەبدا
رەهایان دەكات ،هەربۆیە لە ئێستادا لەبارەی بەرهەمو دەقو كارەكانەوە
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دەدوێین كە سنورو رەگەزیان بەهیچ جۆرێك دیارینەكراوەو رەهان .هەربۆیە
وابەستەیی یەكێكە لەو درمانەی كە لە پۆست مۆدێرنەدا شوێنی نەكراوەتەوە،
هەمیشە گومانو ئەدگاری جوڵە پێكردنو ئاشنایەتی بە ئاوێزانبوون ،یاخود
دەستكاری كردنو وردبوونەوە پاشخانێكی گەورەی پۆست مۆدێرنە بووە.
چونكە ناكرێت خوالنەوە لە بازنەی تێكستێكداو متبوون لەئاست زانیارییەكدا
یەكسان كەین بە وردبوونەوەو رۆشنبیری ،بەڵكو تێگەیشتن كارێكە كە زاتی
دەستبردن ئاسانو سانا بكاتو هەوڵبدات تێكست شكێنیو نەریت برین
بكاتە داینەمۆی كرانەوەی عەقڵو زاتی هەنگاونانو پڕۆژەی بەرزو موجازەفە
كردن لە ئاستانەی نوسیندا .ئەم بایەخە لە دەربڕینەكانی پۆست مۆدێرنەدا
شوێنو پێگەو پێناوی دیاریان هەیەو وەك پرەنسیپێكی هەرە سەرەكی
پۆست مۆدێرنە شوێنیان بۆ كراوەتەوەو وەك داهێنانێك تەماشایكراوە،
كە لە قۆناغەكانی پێش ئەم فەلسەفەی لیوتارا ئەستەمو ناسۆر بووە ،لە
ئاستانەی تێكستێكدا جواڵنو دەستبردنو وردبوونەوەو شرۆڤەو شیكار كرابێتە
پڕەنسیپ.
دوازدەهەم :ئاماژەكانی غەرقبوون ،دەقو وتارەكانی پۆست مۆدێرنە
بەوە لە مۆدێرنە جودا دەبنەوە ،كە ونو ئاڵۆزو پەنهانن .ئەمەیش بەو واتایە
دێت ،كە ئاماژەكانی ئەو تێكستو وتارو لێدوانانە بە شێوەیەكی ورد دیاریی
نەكراونو هاوكات مەبەستێك ،یان تەنها قەسدێكیان نییە ،بەڵكو ئاماژەگەلی
جیاوازو ناكۆكو فرە رەهەند هەڵدەگرنو جێگەی گومانو پەرتبوونو دابڕانو
دوواخستننن ،هەروەك چۆن لە روانگەی لێكدابڕانو هەڵوەشانەوەكەی جاك
درێ��دادا بە روونی ئەمە پێشچاو دەكەوێت ،بە واتایەكی تر واتا هێند
سانا نادرێتە دەسەوەو رەهەندگەلو خوێندنەوەی فرە جیاواز لەتەك خۆیدا
هەڵدەگرێت.
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سیازدەهەم :سەرووی هەقیقەت ،لەفەلسەفەكانی پۆست مۆدێرنەدا،
بە تەواوی هەقیقەتی یەقینیو جێگیر دراوەتە دوواوە ،بۆ نمونە جان بۆدریار
راستییەكان دەداتە دوواوەو پێیوایە راستی جگە لە مەكرو وەهم هیچی
تر نییە ،هەروەك چۆن نیچە پێوەستی غیابی هەقیقەت دەگەڕێنێتەوە بۆ
هەڵەی زمانەوانیو وەهمەكانییەوە .وەلێ بۆدریار هەقیقەت وابەستە دەكات
بە راگەیاندنەوە ،كە زمانی مەكرو فێڵو شاردنەوەو ساختە بەكاردەهێنێت.
سەرووی هەقیقەت قاڵبێك نییە ،بەڵكو چوارچێوەیەكی ئازادە سەبارەت بە
هەمووو شتەكانو دیسانەوە نومایانی جورئەتە الی بیرمەندو عەقڵمەندانی
پۆست مۆدێرنە .چون ئەوان تیۆر بەو مانا لێكدەدەنەو ،كە قابیلو شیاوی
گۆڕانكارییەو هیچكات تێنەماون لەوەدا ،كە لەسەر خاڵێك كۆك بن ،بەڵكو
بەردەوام سەرنجو روئیای جیاوازو تێپەڕو سنورشكێنیان پێبووە .لە پۆست
مۆدێرنەدا سنور نییەو سنورەكان بەسانایی دەشكێنو دەستەواژەی یەك واتا
نییەو واتای دی هەڵدەگرنو مانەوە بایەخی نییەو جوڵە خاڵی سەرەكیو
تایبەتمەنی پۆست مۆدێرنەن ،هەر بۆیە پرەنسیپێكی تری ئەم پڕۆژەیە قورەما
نەمانە لەئاست رەوشەكانداو زیندوكردنەوەی وشەو دەربڕینو تیۆرەكانە بە
گەشو نماو زاوزێی هزرو واتاو فەلسەفەو ئەخالقو زانست.
چواردەهەم :پاكبوونەوە ،یان قوتاربوون لە پێوەرو بنەماكان ،لە
تیۆرەكانی پۆست مۆدێرنەدا و لە بواری رەخنەو ئەدەبدا ،قوتاربونیانە لە
تیۆرو بنەما میتۆدییەكان .بۆنمونە میشێل فۆكۆ هەمووو ئەوانە بۆ چەند
میتۆدو رەوگەیەكو رەوشێكی بێ بنەما قوتار دەكاتو وایش دەبینێت ،گوتارو
تێكستەكان هەڵگری واتاو ئاماژەی فرە بوارنو دەكرێت خوێندنەوەگەلی فرە
بوارو هەمەجۆر هەڵبگرن .هەروەك چۆن درێدایش میتۆدێكی رەخنەیی
ئەدەبی دەداتە دوواوە بەتایبەتی لە شێوەی وەسفێكی سیحری سەركەوتوودا
بۆ شیكردنەوەی دەقێكی ئەدەبیی .لێرەدا واتایەك نادا بەدەستەوە ،مادام لە
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رەهەندەكە دا پەرتبوونو ئاڵۆزیو شاردنەوەو گومان بوونی هەیە ،هەربۆیە
وەك چۆن جاك درێدا وتوویەتی دەكرێت ماناگەلی لێكجیاوازو نەیار بێنە
گۆڕێ لە تەنها پرسێكی رەخنەیی ئەدەبیدا.
جیاوازیو پێكهاتنەوە لەنێوان ئیسالمو پۆست مۆدێرنەدا
ئیسالمو پۆست مۆدێرنە لە چەند خ��اڵو دی��اردەو الیەنگەلێكی
هاوبەشی ئەرێنیدا پێكدەگەن ،كە لە خزمەتی مرۆڤو رزگاریو رۆشنبیرییو
فەرهەنگی مرۆڤانەدا دەسوڕێتەوە ،لە هەمانكاتدا لە كۆمەڵێك رەگەزدا
جیاوازو ناكۆكو نەیارن ،لێرەدا ئاڕاستەكانی نزیكی ئیسالمو پۆستمۆدێرنەو
دوورییان لەیەكترییەوە دەخەینە روو.
رواڵەتی نزیكیو نیانیی ئیسالمو پۆست مۆدێرنە لەتەك یەكتریدا
رواڵەتە لێكنزیكەكانی ئیسالمو پۆست مۆدێرنە ،شتانێكی فرە
سەرەتاینو بەزۆر وابەستەكردنی چەمكێكی ئیسالمییە بە چەمكێكی پۆست
مۆدێرنەوەن ،چونكە ناكرێت لە هەرشوێنێك وشەی پێكەوەیمان بینی،
راستەوخۆ وابەستەی ئەو وشەیە بكەین بە ئەو وشەیەی ،كە لە پۆست
مۆدێرنەیشدا بەكارهاتووە ،چونكە پێكەوەیی لە تێگەیشتنی ئیسالمیدا ،شتێكە
رەنگە لە تێگەیشتنی پۆست مۆدێرنەدا دروست جوداییو بندەستكردنو
سڕینەوەی ئەوانی تر بێت ،بەاڵم لێرەدا تەنها ل��ەرووی رواڵەتەوە ئەو
دەستەواژانەی ،كە پۆست مۆدێرنە داكۆكییان لێدەكات لە نیۆ ئیسالمدا وەك
نمونەیەك دەیانخەینە رووو بە بەڵگەی كتێبی پیرۆز پشتڕاستیان دەكەینەوەو
باری سەرنجی خۆمان لەبارەیانەوە دەڵێین.
لێرەدا چەند الیەنێك بوونیان هەیە ،كە ئیسالمو پۆست مۆدێرنە
كۆدەكەنەوە ،بۆ نمونە بانگەشەی هەردووال بۆ پێكەوەژیانو لێكبوردەییو
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لێكتێگەیشتن لەتەك ئەوانی تردا .هاوكات باوەڕی هەردوو ال بە فرەییو
هەمەچەشنیو فرە رەگەزیو فرە ئیتنیو هەوڵدان بۆ سڕینەوەی جیاوازی
چینایەتیو كلتوری ،لەبەرئەوەی لە تیۆری ئیسالمیدا مرۆڤەكان بەرامبەرنو
هیچ جیاوازییەك لەنێوان عەرەبو عەجەم نییەو جیاوازی ئەوان بەرەگەز
نییە ،بەڵكو بە خۆپارێزییانە ،یاخود بە بەندایەتیانە بۆ خوا ،یاخود موسڵمانان
وەك دەنكەكانی شانە وەهان .بۆ نمونە لە قورئاندا هاتووە « :إن أكرمكم
عند الله أتقاكم» یاخود پەیامبەری ئیسالم دەفەرموێت « :يا أيها الناس !
إن ربكم واحد ،وإن أباكمواحد ،أال ال فضل لعريب عىل عجمي ،وال لعجمي عىل
عريب ،وال ألحمر علىأسود ،وال ألسود عىل أحمر ،إال بالتقوى ( ،إن أكرمكم عند
الله أتقاكم،أال هل بلغت ؟ قالوا :بلی یا رسول الله  .قال  :فلیبلغ الشاهد
الغائب .هاوكات هەریەك لە خواستەكانی پۆست مۆدێرنەو ئیسالم لە رووی
تیۆرییەوە ئەو خواستەیان هەیە ،كە توندوتیژی و رق بەكارنەیەت ،بۆ
نمونە خودا لەم پێناوەدا دەفەرموێت« :يأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم
كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني» .بەاڵم لە ناوەندی
تووێژینەوە خۆرئاواییەكاندا رەهەندی ئیسالمی بەپێچەوانەی ئەم بانگەشانەوە
لێكدراوەتەوە ،پێیانوایە توندڕەوی لە پراكتیكدا ئایین لێی بەرپرسیارەو
مرۆڤی تووند بەرهەمدەهێنێت ،بۆ نمونە لە شرۆڤەی ئایاتگەلێكدا رەق
مامەڵەیی دەخوێنرێتەوە كە دوواجار لەتەك مرۆڤدایە .بۆ نمونە لە قورئاندا
هاتووەَ »: :وأَ ِع ُّدوا لَ ُه ْم َما ْاستَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّو ٍة َو ِم ْن ِربَ ِاطالْ َخيْلِ تُ ْر ِهبُو َن ِب ِه َع ُد َّو
ج
ش ٍء فيِ
اللَّ ِه َو َع ُد َّوكُ ْم َوآ َخرِي َن ِم ْن ُدونِ ِه ْم لاَ تَ ْعلَ ُمونَ ُه ُم اللَّ ُه يَ ْعلَ ُم ُه ْم َو َما تُ ْن ِفقُوا ِم ْن يَ ْ
َسبِيلِ اللَّ ِه يُ َو َّف إِلَيْ ُك ْم َوأَنْتُ ْم لاَ تُظْلَ ُمو َن» .هەروەها بۆچونكە گەلی فرەیش
دیسانەوە لە بەرامبەر وێرانەییو كوشتنو تۆقیندا ،كە پۆست مۆدێرنە دژ
بە سوتماكی زەوییە ،باوەڕی ئیسالمی دەهێننەوە ،كە هاتووە»: :هو أنشأكم
من ااڵرچ واستعمركم فیها « .هەروەها لە مەبەستی زانیاری وەرگرتنو
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ئاشنابوون بە كرانەوەی عەقڵو زانستیش دیسانەوە هاو هەڵوێستی دەبینرێت
بۆ نموونە هاتووە  »: :إن فی خلق السماوات واالرض واختالف اللیل والنهار
الیات االولی االلباب « .گرنگترین شتانێكیش كە لە پۆستمۆدێرنەدا پەسەندە
ئاشنابوونو تێكەاڵییو نەبوونی رەگی رقەبەرایەتیو دیالۆگەو موسڵمانان
ئەم ئایەتە هەمیشە بۆ داكۆكیان لە نزیكی لەو رەهەندە دەهێننەوە ،كە
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُ ْم ِم ْن َذكَ ٍر َوأُنْثَ ٰى َو َج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبًا َوقَ َبائِ َل
دەفەرموێت « :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
لِتَ َعا َرفُواج إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْمج إِ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌري» هەرچەندیش لە بواری
ئەئویلی تەفسیرو شرۆڤەی تێكستەكاندا موسڵمانان بۆ خۆ گونجاندن لەتەك
پرەنسیپی تاویلی پۆست مۆدێرنە ئەم ئایەتە دەهێننەوە ،كە دەفەرموێت
 »: :هو الژی أنزل علیك الكتاب منه ێیات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات ،فأما الژین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاو
الفتنە وابتغاو تأویله ،وما یعلم تأویله إال الله والراسخون فی العلم یقولون
يمنا به كل من عند ربنا وما یذكر إال أولو االلباب» ،بەاڵم لە رووی
پراكتیكییەوەو لە بەشێك لە تیۆرو تێكستە ئیسالمییەكاندا ،بەتایبەت ئەو
مەزهەبگەرییەی لە ئیسالمدا هەیەو ئەو كپكردنەوەی عەقڵ ،كە لە قۆناغی
جیاوازی مێژوویدا ،بەتایبەتی لەسەردەمی عەباسییەكانداو تەسككردنەوەی
پانتایی ئازادی لەبەردەم موعتەزیلەدا ،هەموو ئەوانە ئیسالم وابەستەدەكەن
بۆ پابەندبوون بە تێكستو دەق��ەوەو خودی رەهەندی سەلەفییەت بۆ
خۆی ئەو دروشمە زەنگیندەكات ،كە بواری كرانەوەو دروستكردنی ئاكامی
نوێ لە ئیسالمدا نییە .بەتایبەت لە پڕۆژە ئیسالمییەكانی سەدەی بیستدا،
بوارێك بۆ ئاسۆ نییەو بەتەواوی هەمووو رەوتە ئیسالمییەكان وابەستەن بە
پێشینو تێكستەوەو دروشمی هەموویان پابەندبوونە بە قورئانو سوونەتەوە.
هاوكات هەندێك پێیانوایە كە ئیسالم لەگەڵ شرۆڤەو شیكاردایە ،كە لە
پۆست مۆدێرنەدا جەختی لێكراوەتەوە ،بەتایبەتی شرۆڤەو شیكاری كتێبی
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پیرۆز ،بەاڵم ئەمە الیەنێكی باسەكەیە چونكە لە ئیسالمدا چەند زانایەك
هەن ،كە پابەندن بە تێكستەكانەوەو پێیاندەوترێت بناژۆ ،یاخود ئسوڵی.
هەروەك چۆن پۆاڵ ریكۆرو لیوتار لەو مەیدانەدا گەرەكیانە خوێندنەوە
بكرێت بۆ رەهەندی كتێبو تێكستو وتراوەكان .بەشێك دەڵێن ئیسالمیش
تەئویلدا بڕوای بە تیۆری هیمۆتریقی هەیە لە ،كە پێیانوایە شیكاری زیاتر بۆ
تێگەیشتنی باشتر ئاتاجێكی لە جێیە .كە دروست وەك هەنگاوەكانی گادامێر
( ،)H.G.Gadamerكە خۆی لە وردی تێگەیشتنو جێبەجێكردنو تەفسیر
دەبینێتەوە .بۆ نموونە هەنگاوەكانی پۆل ریكۆر لەم مەیدانەدا بریتین لە:
پێش تێگەیشتن كە خوێنەر ساز دەكات ،پاشان تەفسیرو دواتر قۆناغی پەیڕەو
دێتە پێشەوە.
دیاردە ناكۆكو جیاوازەكانی نێوان ئیسالمو پۆست مۆدێرنە
ئیسالم لەوەدا خۆی لە پۆست مۆدێرنە بە جیاواز دەزانێت ،كە
پێیوایە ئاینێكی تایبەتی مرۆڤایەتییە ،بە پێچەوانەی پۆست مۆدێرنە دژی
گومانو پەرتەوازەییو شاردنەوەو غەرقبوونو نامۆییەو هاوكات دژی
عەبەسییەتو پوچگەراییو بێ باوەڕییە ،واتە باوەڕبوون بەو شتانەی كە
ئیسالم وەك بنەمای ئایین ،یان رەگەزی ئایین تەماشایان دەكات .بۆ نمونە
ئیسالم لەتەك فەلسەفەی فریدریك نیچە یەك ناگرێتەوە ،كە ئیلحاد لە
بونیدا بەرجەستە دەكرێت ،یاخود لەتەك فەلسەفەی وجودیو بونگەرایی
سارتەردا نییەو دژ بە تیۆری ماركسییەو لەم بارەوە ئەم ئایەتە دەهێننەوە
كە دەڵێ  »: :أأَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنمَّ َا َخلَ ْق َناكُ ْم َع َبثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَ ْي َنا لاَ تُ ْر َج ُعونَ ،فَتَ َع ىَال اللَّ ُهالْ َملِ ُك
الْ َح ُّق لاَ إِلَ َه إِلاَّ ُه َو َر ُّب الْ َع ْر ِش الْ َكرِيمِ » ،هاوكات بۆ بەڵگەی زێدەتر ئەم
ئایەتەی دی دەهێننەوەَ »: :ولَ َق ْد بَ َعثْ َنا فيِ ك ُِّل أُ َّم ٍة َّر ُسوالً أَنِ ا ْع ُب ُدوا ْ اللّ َه َوا ْجتَ ِن ُبوا ْ
الطَّاغُوتَ »[ ،]41ویقول كژلك »:ۆا ْعبُ ُدوا ْاللّ َه ۆاڵ تُشْ ڕكُوا ْ ِب ِه شَ یْئًا» ،هەروەها
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دیسانەوە لەبەرامبەر شكو گومانو دڕدۆنگیدا كە فەلسەفەی پۆست
مۆدێرنیزم جەختی لەبارەوە دەكاتەوە ،موسڵمانەكان وەك بنەمایەكی ئیسالم
ئەم ئایەتە بەنمونە دەهێننەوە »: :ۆاڵ تَیْأَ ُسوا ْ ِمن َّر ْو ِح اللّ ِه إِنَّ ُه اڵ ێیْأَ ُس ِمن َّر ْو ِح
اللّ ِه إِاڵ الْ َق ْو ُم الْكَا ِف ُرو َن» .دیارە لە فەلسەفەی پۆست مۆدێرنەدا ،دڕدۆنگی
وەك ئەو چەمكە شرۆڤە نەكراوە ،كە بە سانایی موسڵمانەكان شیكاریان
بۆ كردووە ،یاخود كوفرو شاردنەوەو پەنهانی وەك ئەوەی كە ئیسالم لە
چەمكێكی دینیدا شوێنی كردووەتەوە جیاوازە لەو چەمكە قوڵە فەلسەفییەی،
كە كەسێكی وەك لیوتار ئاماژەی پێداوەو ،لە پێناو گەیشتن بە هەقیقەتێك
لێكی داوەتەوە نەك هەقیقەتێكی تێكسمڕاو لە تێكستێكدا كە بۆنی خوێنو
كوشتنو ماڵوێرانی سەدەكانی سەردەمی مۆدێرنە بوو .دیسانەوە لەبەرامبەر
شزوزو رەگەز بازیدا ،ئیسالم وەاڵمێكی پەیوەستی هەیەو بە هەڵە چەمكە
فەلسەفییەكانیان ئاوەژوو كردووەو لە بوارێكی ئەخالقیدا شرۆڤەیان كردووەو
پەنایان بۆ ئەم دەقەی قورئان بردووەَ »: :ولُوطًاإِ ْذ ق ََال لِ َق ْو ِم ِه أَتَأْتُو َن الْف ِ
َاحشَ َة
صونَأَئِ َّن ُك ْم لَتَأْتُو َن ال ِّر َج َال شَ ْه َو ًة ِّمن ُدونِ ال ِّن َساءبَ ْل أَنتُ ْم قَ ْو ٌم تَ ْج َهلُونَ».
َوأَنتُ ْم تُ ْب رِ ُ
هاوكات گەلێ خاڵی تر هەن كە وادەك��ات ب��ەوردی دورییەكی فرە لە
ئاستانەی ئایینو پۆست مۆدێرنەدا هەبێت ،چونكە پۆست مۆدێرنە قۆناغێكی
پاش هۆشیاری مرۆڤو رۆشنگەرییەو سەرهەڵدانی ئایین لە قۆناغێكی پاش
بێ ئاگاییو جەهلدا بووە .گەر نەنگییەكانی مۆدێرنە لە رۆشنگەرییەوە
بووبن ،ئەوا نەنگییەكانی پێش ئیسالم لە تاریكییەوە بوون.
پۆست مۆدێرنە گۆڕانی ریشەیی لەكایەی ژیاندا دەخواست ،وەلێ
ئیسالم بوونی خۆی لە بەندایەتیدا دەبینێتەوە چونكە فەلسەفەی ئیسالم بۆ
مێژوو بریتییە لە بەندایەتی ،بەاڵم لە پڕۆژەی پۆست مۆدێرنەدا ،بەندایەتی
رەوگەیەكی سەرمایەداریو كۆیلەییەو لە ناوەڕۆكەوە دژ بە بۆنو بەرامەی
بەندایەتییەو لەم چوارچێوەیەشدا تەواوی فەیلەسوفەكانی قوتابخانەی سەر
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بە پۆست مۆدێرنە ،دژ بە وابەستە بوونی مرۆڤن بە ئایینو مەزهەبەوەو
پێیانوایە ئایین دەرهاویشتەیەكی دنیای سەرمایەداریو قۆرخكارییەكانی بازاڕە
و پیاوانی ئاینی راستكەرەوەی چەكوشی حاكمن بۆ سەر سەری میللەت،
هەربۆیە بە هەموو پێوەرو پێناوێكو بە هەموو پێشینەو پەندێكی ئاینی
پۆست مۆدێرنە قەڵسو نامۆیەو حاشا لە هەر خاڵێك دەكات ،كە ئاڕاستەی
خۆی لەتەك ئاڕاستەی ئاییندا پێ یەكبخات .نومایانی ئەو بەڵگانەیش لەو
خااڵنەوە پێی ئاشناین ،كە ئاینییەكانو نوسەرانی ئیسالمی ئەوانە نەبوون،
كە ئاشنای فەلسەفە بن ،بەڵكو ئەوانەن كە پسپۆڕن لە دین ،هەر بۆیە
ئەستەمە لە ئاڵۆزیو پەنهانیو دابڕانی پۆست مۆدێرنە تێبگەنو بتوانن
چەمكە ئاینییەكان هاو واتای ئەو چەمكانە بكەن ،كە پۆست مۆدێرنە خۆی
بە داهێنەریان دەزانێت.
لیوتار بۆخۆی ج��ی��اوازی لەنێوان پ���ڕۆژەی ئایندا ن��ەك��ردووەو
جیاوازییەكانیشی ل��ەرووی بەرنامەو ستراتیژو نەخشی بەندایەتییەوە
گەڕاندووەتەوە بۆ غەریزەی تاكەكانو بەرژەوەندییە مادییەكانو پێو پێناوی
جوگرافی ئاینەكان ،هەربۆیە پێش مردنی سەرقاڵی پەرتوكێك بوو لەمەڕ
كریستیانەكان ،وەلێ مەرگ بواری نەدا ئەو پەرتوكە تەواو بكات ،ئەگینا بە
بڕوای گەلێ لە چاودێران ،دەبووە هۆیەك بۆ تەقینەوەی مشتومڕێكی مەزن
لەمەڕ شوناس و پێویستیو ژینگەی ئایینەكان.
پێ ئەچێ كە زەینی و چەمكی و كلتوری ئیسالمو موسڵمان لە
شتگەلێكی چونكە دیموكراسی و ئازادی و مافی مرۆڤ و هاوشێوەكانیان
لەسەرەتای مۆدێرنەدا بەس نەبوون ،هەر ئەوەش مۆڵەتی ئەوەی نەدا،
كە هەر لەو سەرەتایە خواستی دیموكراسی لە ریزی داواكاریەكانماندا
بێت ،هەرچۆن ئێستە ئەبینین كە ماوەیەك درێژەی خایاند ،تا كار بەوەی
ئەمڕۆمان گەیشت و ئەم خواستە وردە وردە و پلە بە پلە لە نێوان گرنگترین
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داواكاریەكانمان ،تەنانەت لە پێشەوەی ئەوانیشەوە بێت( ،بۆچییەكانی)
ئەم مەسەلەیە تا حەدێك ئاشكرایە! یەكەم (كلتوری دینی) كلتورێكە كە
(تكلیف اندیش)ەو(حق اندیش) نییە ،ئەمە چەندجارێك پێداگریی لەبارەوە
كراوەتەوە ،فیقهو شارەزایانی ئێمە ،فەیلەسوفەكانمان ،تەنانەت عارفەكانی
ئێمە ،هەمووویان لە سنوورو چوارچێوەی (تەكلیف)دا قسەیان كردووە و
هەروەها لە چوارچێوەی (تەكلیف)دا بیریان كردوەتەوەو ئەو خوایەشی ،كە
ناساندویانە ،خوایەك بووە بەر لەوەی كە حەق و مافێك بدات بە خەڵكی،
بەرپرسیارێتی و تەكلیفی ویستووە( ،بێ لەوەی كە بمەوێ لە گرنگی ئەو
بەرپرسیارێتی و تەكلیفە كەم كەمەوە.
بەاڵم كە تای داواكاری و تەكلیفەكان زۆر قورسترن ،لە تای حەق
و مافەكان ،بە شێوازێك كە مرۆڤێكی دیندار لە سەرەتاكانی باڵغبوونیدا بە
مرۆڤێكی (مكلف) ئەزانرا ،نەوەكو مرۆڤێكی خاوەن ماف و داواكاری.
ئەمە لەروانگەی كلتوری ئایینییەوە ،كلتوری غەیرە ئایینیش ،بەتایبەت
كلتوری رۆشنبیری و ژێردەستەی بیری چەپە ،لە بیری چەپدا بەواتای ماف
بەرجەستە بوونێكی پێوە دیارە ،نەواتای ئازادی و دیموكراسی ،لە بنچینەوە
ئەمانە گاڵتەیان بە ئازادی و دیموكراسی دەكرد و بەبەشێك لە فێڵ و
تەڵەكەكانی بۆرجوازی ئەزانی ،بۆ فریودانی كرێكاران و بێ ئاگا كردنیان لە
پێگەی مێژووی و شۆڕش.
ئەم بیرۆكە لەراستیدا لە بیروخوێنی خوێندەوارەكانی ئێمەدا
هاتووچۆی دەكرد.
تا رادەیەك كەوتنە شوێنی دیموكراسی ،شێوازێك بوو لە عەیبە
و كەم و كوڕی و نیشانێك بوو بۆ شۆڕشگێڕ نەبوون و هێمایەك بوو بۆ
ئەمەریكایی و ڕۆژئاوایی بوون ،هەمان تێگەیشتن و واتای رۆژئاوایی كە
بەداخەوە لە واڵتی ئێمەدا بەر لە شۆڕش جوانیەكی پێوەدیاربوو ،واتە
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رۆژئاوایان مەحكوم دەكرد ،شتە باشەكانیان مەحكوم دەكرد زۆرێك لەم
خاوەن بیرۆكانە ئەناسم ،كە بەداخەوە گیرۆدەی جۆرەها گەندەڵی رۆژئاوایی
بوون ،بەاڵم تا كەسێك بانگەشەی بۆ مافی مرۆڤ دەكرد ئەویان ئەدا بە
حوكم و ئەویان بە ئاڵودەبووی رۆژئاوا دەستنیشان دەكرد و بە چەندان شێوە
و ئابڕوو ناموسیان ،كەواتە بە هەردوو بارەكەدا هەم تێگەیشتنی ئیسالمیانە
بۆ مۆدێرنەو بۆ ئەو چەمكانەی دەرهاویشتەی مۆدێرنەن تێگەیشتنێكی
دوورە لە بنەما فەلسەفییەكان ،هەمیش تێگەیشتنی ئیسالمی لە پۆست
مۆدێرنە ،هێشتا بەتەواوەتی لەسەرەتای رەوەندی كاری خۆیدا دەسوڕێتەوەو
نەیتوانیوە هیچ قواڵییەكیان هەبێت لە مەڕ وردبوونەوەو تێگەیشتن لە
چەمكە فەلسەفییەكانو خۆگونجاندنو قوتاربوون لە تێكستەكان ،تەنانەت
ناوەكانیش هەر وابەستەن بە ناوە پێشینەكانەوە ،هەربۆیە ئیسالم گەر لەتەك
مۆدێرنەدا بیەوێ وەك یەكی هەڵنەبژێرێ ،ئەوا لەتەك پۆست مۆدێرنەدا گەر
وەك یەكیش هەڵبژێرێت ،هەر شتێكی نەگونجاوو نامۆو دوورە لە راستی
فەلسەفییەوە.
خوێندنەوەی بەرهەمگەلێكی لیوتار
سیمۆن مالباس ئوستادی فەلسەفەو ئەدەبی هاوچەرخو بیرمەندی
بواری فەلسەفەی هاوچەرخ لە زانكۆی مانچستەر لە بەریتانیا ،یەكێكە لەو
قەڵەمو قەلەندەرە مەزنانەی لیوتار ناسیو لە پەرتوكەكەیدا توانیویەتی
فرە بەوردی مۆخو میتۆدو میزاجی فەلسەفی لیوتار بناسێنێت .ئوز لەوێدا
توانیویەتی لیوتار وەك پێشەنگی فەلسەفەو دەستەواژەی پۆستمۆدێرن و
تەواوی كارەكانی شەنو كەو بكات و بیانهێنێتە بەر باسو لێلێكۆڵینەوەی
جدیی .دیارە ئەوە روونە كە لیوتار دەستپێكی بوونی خۆی لە هەوێنو
هێزی پۆست مۆدێرنەدا دەبینێتەوەو لەو سۆنگەیەشەوە ناوی دەركردو لە
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تەواوی ناوەندە كلتوریو رۆشنبیریو هونەرییەكاندا ناسێنرا .ئەو دەستەواژەو
نوسینەكانی بە زمانی فەرەنسی وایانكرد ،كە شكۆی خۆی وەك گەورەترین
فەیلەسوفی فەرەنسی لەپاش قۆناغی جان پۆڵ سارتەر لەفەرەنسادا هاتووەتە
پێشەوە ،هەربۆیە زۆرێك بوونی لە خانەی فەلسەفەكانی پۆستمۆدێرنە دا
شوێن دەكەنەوە .هاوكات لە هێزی ناوبانگیدا هەریەك لە جاك درێداو
میشیل فۆكۆو جیل دیلۆز براونەتە ناو ئەو دەستەواژە فەلسەفییەوە ،كە
خودی لیوتار خاوەنییەتی.
ماوەی ژیانی لیوتار و لەدایكبونی كاریگەریی فرەیان لە سەر ناو و
ناوبانگی هەبوو .لە سەدەی بیست لە پایتەختی فەرەنسای پێش پاریسو
لە ڤێرسایدا لە دایكدەبێت .هاوكات تەمەنی زو دەستپێكردنو تێكەڵبوونی
بەكایەی فەلسەفەو بوونی پێكدادانو ملمالنێ سەختەكانو هەیمەنەی
شارستانییەت لەو قۆناغەدا بەتەواوی زرنگو وریاكرد ،لەو تیۆرەیدا كە
زەمینەی فەلسەفەو واقیع فرە ئاتاجیان پێی بوو .هەرچەندە حەزوو
خولیای وەك تاكەكەسێك لە وێناو تابلۆ ،تەنانەت مەزهەبگەراو رەبەنبووندا
دەبینرایەوە ،یاخود گەڕانەوە بوو بۆ رابردوو بۆ مێژوو ،هەروەها تێكەڵبوونو
وابەستەبوونی لیوتار بە زانكۆی سۆربۆن هەنگاوێكی كاریگەربوو ،چونكە
سۆربۆن مەیدانی میشیل فۆكۆو جیل دۆل��ۆزو فرانسوا شاتلییەو میشیل
بوتور بوو ،لەوێندەرەوە ئاڕاستەیەكی بەرینی فەلسەفەو هەنگاوی گەورەی
عەقڵو خاڵی بەبایەخی لەسەر وەستان دروستدەبوو .هاوكات عەمەلی بوونی
لەكارەكەیداو جێگۆرینی مەیدانو تاقیكردنەوەی ئەزموونەكان فرە كاریگەریی
گەورەیان لە رەوتی هزریو سیاسیو فەلسەفەی ئەودا هەبوو.
خاڵی گرنگ لێرەدا ئەوەبوو ،كە پاش بڕینی قۆناغێكی ئەكادیمی
توانی فەرەنسا بەجێبێڵێتو روو لە واڵتی جەزائیری كۆڵۆنی فەرەنسا بنێت،
ئیدی لەوێندەرو لە واڵتێكی بندەستی باكوری ئەفەریقا تێكەڵ بە بگرەو
83

ئاشنابوون بە لیوتار

بەردەو گێچەڵی هزریو سیاسی و بە فەرمی تێكەڵ بە ماركسیزم دەبێتو
لە سەر نەزمی ستالینییەكان ئەزمونێك تاقیدەكاتەوە.
رەخنە و گلەیی لە پارتی كۆمۆنیستی فەرەنسی هەبوو ،هاوكات
بە نوسینو كاری رۆژنامەنوسیو گۆڤاری كۆمۆنیزم ،یان بەربەریەت توانی
ببێتە مەچەكێكی بەهێزی ناو رۆشنبیرە چەپەكانو هاوكات لە قۆناغی
پەنجاكانەوە ،تاوەكو  1966شانبەشانی گەل وەك هەڵوێستی رۆشنبیرێكی
سیاسی لە سەنگەری خەڵكی بندەستی جەزائیردا بوو .ئ��ەوەی زێدەتر
ناوبانگیدا بە لیوتار برێتی بوو لە باڵوبوونەوەی یەكێ لە پەرتووكەكانی بە
ناوی مەرجی پۆست مۆدێرنە كە لەساڵی  1976دا وەشان كرا ،ئیدی بە هۆی
ئەم پەرتوكەوە لیوتار بوویە فەیلەسوفێكی سنوور بڕو لە تەواوی دونیادا
ناوی بەخێرایی باڵوبوویەوە .لەو قۆناغەی حەفتاكانی سەدەی رابردوودا،
بەتەوژمێكی بەرچاو نوسەرە مەزنەكانو رۆشنبیرانو هزری سیاسی بوویە
پشتیوانی تیۆرە نوێیەكانی لیوتارو لیوتارییەكان .دیارە پەرتووكی فرەبوون،
بەاڵم بەشێكیان هۆكاری ناو باڵوبوونەوەی ئەو بوونەن.
بۆ نمونە لە دەستپێكی هەشتادا ،توانی گرنگترین پەرتوكی خۆیو
گەورەترین كتێبی بەناوی جیاوازی ،یان ناكۆكی باڵوبكاتەوە وەلێ ئەم كتێبە
بەدەر لە نوخبەیەكی شارەزاو تایبەتمەند ،هیچ بایەخێكی ئەوتۆی پێنەدراو
لە ئاستیدا كاردانەوەی بەرباڵونەبوو ،لە كاتێكدا هەوێنی بەشێك لە پرەنسیپە
مەزنەكانی ئەو و هزری ئەو لەو پەرتووكەدا جەختی لەبارەوە كرابوویەوەو
لەسەری راوەستابوو .یەكێكی تر لە كارە مەزنەكانی بریتی بوو لە دامەزراندنی
دامەزراوەی فەلسەفەی جیهانی لە پاریس ،ئەم كارەی تەنێ خۆی دەستی
بۆ نەبرد ،بەڵكو هاوشان لەتەك فەیلەسوفێكی مەزنی وەك جاك درێدا
دەستی پێكردو لە ساڵی  1984توانی پەیمانگا یان دامەزراوە فەلسەفییە
ناونەتەوەییەكە دابمەزرێنن .هاوكات پلەی شەرەفی ئوستادی لە زانكۆیەكی
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بەناوبانگی ئەمەریكی پێدراو و دواتر لە گەلێ لە زانكۆ ناوبانگەكانی دونیادا
رۆڵی زانستی خۆی هەبوو ،ئەو تا ئەوكاتەی كەماڵئاوایی لە ژیان دەكاتو
بە بڕینی حەفتاو چوار ساڵ لە تەمەن ،كە زیاد لە پەنجاساڵ یاخود نیوسەدە
لەناو كایەی فەلسەفەدا بوو .ئەو تا ئەو تەمەنە لێنەگەڕاو دانەبڕا بەجۆرێك
لەسەروبەندی توشبوونی بەنەخۆشی كوشندەی شێرپەنجەی خوێن ،هەر لە
كارەكانی بەردەوام بوو ،بە مردنیشی كتێبێكی تەواو نەكراوی لە دووی خۆی
بەجێهێشت ،كە لەسەر یان دەربارەی قەدیس ئۆگستینۆس بوو.
بە بڕوای چاودێران ئەم پەرتووكە بایەخی ئێجگار فرەو هێزی
وەرچەرخانی هزری هەبوو ،لە بەرامبەر گەلێ لە ئایدیاو بۆچونكەە
مەزهەبیەكاندا .بە كۆچی دوایی ئەو ،سەرۆك وەزیران دێتە سەر خەت،
لیونێل جوسپان لەم بارەیەوە وتبووی ئەو بە بێ هیچ دوو دڵییەك كەسێكی
بەرزو میهربانو دەگمەن بوو ،لە بواری فەلسەفەی هاوچەرخی فەرەنسیدا
یەكێك بوو لە كەسایەتییە هەرە بەهێزەكانی دنیای هاوچەرخ .سیمۆن مالباس
كە بۆخۆی كتێبی لەبارەی لیوتارەوە نوسیوە ،پرسیارگەلێكی وروژاندووەو
پێداگرییان لەسەر دەك��اتو دەپرسێ بۆچی لیوتار دەستەواژەی پۆست
مۆدێرنەی وروژاندو پێداگریی لەبارەوە دەكرد ،بۆچی بە رەچەشكاندنی
نومایانی ئەم پرسە ناوی دەركرد ،بۆچی ناودەركردنی ئەو دەستەواژەیە
لە ئاستێكدا بوو ،كە وەخت بوو بەتەواوی دەستەواژەی مۆدێرنە لە گۆڕ
بنێت .پێیوایە كە هەردوو سەدەكانی نۆزدەو بیست مرۆڤایەتیو هزری
فەلسەفی مژوڵی ئازادكردنی ئینسانو رەوشی مرۆڤ بوو ،لەم سۆنگەیەوە
وەاڵمی بۆچونكەەكانی خۆی لە بەرامبەر پرسیارەكانییەوە دەداتەوە .دیارە
دۆزی ئازادیخوازی مرۆڤو رەوشی مرۆڤ وەك بڕێك لە سەدەی هەژدەوە
نومایان بووەو بەتایبەتی لە پاش شۆڕشی فەرەنسیو سەردەمی رۆشنگەری،
كە دیسانەوە لە پاریسو فەرەنساوە سەرهەڵدەدات ،ئیدی ئازادی خوازیو
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ئامانجگرتنی خودی مرۆڤ دەبێتە بیری فەیلەسوفانو خاڵی مشتومڕەكان.
دیارە تەواوی پڕۆژە فەلسەفییەكان لەو سەردەمەدا نەبیلو نەستیلە بوونو
وەاڵم��دەرەوەی خواستی ناهەمووارو چەقبەستووی سەدەكانی ناوەڕاست
بوون بۆ قوتاربوونو دارشتنەوەی پێگەو پێناوی عەقڵو لۆژیك ،هەربۆیە لەو
سەردەمەدا خەونی مەزن لەبەرامبەر پێشكەوتنی زانستو كرانەوەی عەقڵو
تەكنەلۆژیاو كرانەوەو ئازادی سیاسیو لۆژیك هەبوو ،ئەوەش شتێكە هیچ
هێزو هیوایەكی مرۆڤ دۆستی نكوڵی لێنەكردووەو بە شێوەیەكی تایبەت
ئاتاجێكی روولێنراوی كۆمەڵگەی خۆرئاوابوو .پێیانوابوو ئەو رێچكەو رێچكانە
مرۆڤ كەمەندكێش دەكات بۆ پشتكردنە تاریكیو تانەی دواكەوتووییو
ئازادی سیاسیو قوتاربوون لە بندەستیو كۆیلەیی بەندو باو و ئایینەكان،
هەربۆیە رۆشنگەریی هەنگاوێك بوو بەوەی مرۆڤ ئاڵودەبێت بە خوێنەواریی
و قوتابخانەو میتۆدی نوێو نیازی پێشكەتنو داهێنانو دەرچونكە لە كۆتو
بەندەكان.
لە هەموووی گرنگتر رامكردنی تاكەكان بوو بۆ ئاشنابوون بە
چەمكی هاوواڵتی بوونو ئەركو ماف دیاری و قسەكردن لەسەر مافو
مەدلولی هاوواڵتی بوون كە خۆی لە خۆیدا هەمووو ئەم چەمكە نوێیانەی
كە كاریان لە سەر دەكرا ،بریتیبوون لە هێڵە سەرەكییەكانی رۆشنگەری كە
لە سەدەی هەژدەو نۆزدەوە ،بنێشتە خۆشەی سەر زاری هاوواڵتیانی بە
ئاگای خۆرئاوا بوو .بە كورتی ئەوە وەك قۆناغی تێپەڕبوونی مرۆڤ بوو لە
دۆخێكەوە بۆ دۆخێكی نوێ ،كە بریتی بوو لە دۆخی وازهێنان لە تاریكیو
نەخوێندەواریو دەمارگیریی ئاینیو بندەستی سیاسیو نەتەوەیی ،هەمووو
ئەو كۆتوبەندانە پچڕێنراونو بڕوابوون بە ئازادی عەقڵو پەروەردەی مرۆڤی
رۆشنبیرو پێشكەوتنی بازاڕو ئابوری بوونە تایبەتمەندییەكانی قۆناغی نوێ.
هاوكات لەم رەوشەدا نوسەری كتێبەكەی تایبەت بە لیوتار ئەو رەوشە بە
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رەوشی یەكتر قبوڵكردنو بیروڕای جیاوازو فرەیی دەناسێنێتو لەبەرامبەردا
بەم شێوەیە ئاماژە بە بۆچونكەەكانی لیوتار دەكات.
لەم قۆناغانەدا كە سەدەكانی هەژدەو نۆزدە بوون ،رەوتی ئازادی
خوازی و هیومانیستیو ئازادی سیاسی بەرەو پێشێ چونكە ،وەلێ تا ئەو
كات بۆنو بەرامی مەسیحییەتی بناژۆو توندڕەو و رەوتی نازی و نەژاد
پەرستی توند بەرامەیان نەبوو ،چونكە ئەو قۆناغە سەرەداوی دەركەوتنی
رەوتگەلێكی مرۆ دۆست بوون ،وەك رەوتەكانی لیبراڵی سیاسیو لیبڕاڵی
ئابوریو رەوتی ماركسییو رەوتی فەوزەویو هاوكات پێڕی كۆمۆنیزمی
دەرەوەی بازنەی ماركس سەریانهەڵدا .سەرەڕای بوونی پشێویو بگرەو
بەردەی سەخت لەبەرامبەر ئەو رەوتانەو ملمالنێی توندی نێوانیان ،بەاڵم
دوواجار لەسەر خاڵێكی مەزنو گەورە كۆك بوون ،كە بریتی بوو لە خاڵی
رۆشنگەرییو ئازادیی .وەلێ هەرچەند تەواویان لەسەر ئەو خاڵەو ئەو پڕۆژە
رۆشنگەریە كۆك بوون ،لەهەمانكاتدا لەسەر رەوگەو میتۆدو ئامڕازەكانی
گەیشتنو سەركەوتنو بەدەستهێنانی ئەو پڕۆژە رۆشنگەرییە لێكجیاوازو
ناتەبابوون .دیارە ئەوەش نمونەیەكی بەرچاوە ،كە ئەو جیاوازی ئامرازانە
سەریانكێشاوە بۆ جۆرێك لەداروخانو هەڵوەشانەوەی كۆمەڵگەو شارستانییەتە
پێشكەوتووەكانی ئەوڕۆی دونیاو رەوتەكە بە ئاڕاستەیەكی مەترسدارو دوور
لە ئامانج رۆیشتووە .لەم سۆنگەیەوە رۆشنبیرو بیرمەندو فەیلەسوفانی
فەرەنسا یەكەمكەس بوون لە بەرامبەر نەهامەتیو نەسازیی دنیای خۆرئاوا،
بەو رەوتە فەلسەفیو هزریو سیاسیو تەكنەلۆژیانە دڵكرمێ بوون.
لەپێش هەمووویانەوە لیوتار دڕدۆنگ بوو لە بەرامەی پیشەسازیو
مۆدێرنەو لە بەرامبەر پرسیاری مەزنی رۆشنگەریو ئازادیخوازی هەڵوێستەی
كردو وەیشومەی دوس��ەدەی پێشوتری بە فەتەراتبردنی مرۆڤی خستە
گەردنی پێشكەوتنو رۆشنگەریو جەنگە جیهانییەكانی ئاوێتەكرد ،بە
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ئامرازی گەیشتنەكان بە ئازادكردنی مرۆڤو چەمكەكانی هاوواڵتی بوون،
كە مۆدێرنە بۆ ناو كۆمەڵگە پیشەسازیو پێشكەوتووەكانی داتاشی .ئەو
بندەستی نەتەوەكانو برسیەتی كۆمەڵگەكانی بەستەوە بەو ئامرازانەوە كە
لەپێناو گەیشتن بە ئازادی مرۆڤ گیرابوونە بەرەو بەتەواوی پێداگری لە
سەر بێ ناوەرۆكیو نا مرۆیی و دووركەوتنەوە ،لە ئامانجە مەزنەكە لە
سەردەمی مۆدێرنەدا دوپاتكردەوە .لیوتار بە وردی ئەوەی سەلماند ،كە
تۆتالیتاریو ئیستبدادییەتی رەهاو نازیییەتو فاشیزمو كۆمۆنیزم بەرهەمی
بێپەرواو ت��ەواوی مۆدێرنەیەو كەوتنی م��رۆڤ بۆ دۆخ��ی ئ��ەو رەوت��ە
شەڕانگێزانە بە دەسكیسەو پاڵنەر و فیتی مۆدێرنەو خودی مۆدێرنەزانی،
هەربۆیە پێیوایە ئێستە كاتییەتی بۆ دەرچونكە لە پڕۆژەی مۆدێرنە بە كۆی
رەوتە داكۆكیكارەكانییەوە ،ئەو پڕۆژەیەی بەرهەمەكانی وەك هێرۆشیماو
ناكازاكیو هۆڵەكۆستو گڕتێبەردانی یەهودییەكانو پڕۆژە ئیمپریالییەكانی
لێسەوزبوونو وەیشومەو وێرانەیان بۆ مرۆڤایەتی پێبوو.
دیارە نەتەوە بندەستەكان ،بەشێكیان لەتەك بۆچونكەی لیوتارانو
بە هاوخەمی ئازارەكانی خۆیانیان دایدەنێن ،وەلێ لە دنیای ئیسالمدا گلەو
گازاندەی فرەهەیە لە بەرامبەر پڕۆژەی پۆست مۆدێرنەو ئەوان پێیانوایە
لیوتار باس لە بندەستیو كوشتارو كورەی سوتاندنی فەلەستینییەكان ناكاتو
تەنێ وەك كورەی سوتاندنی یەهود ،ئەو دیوە ترسناكە نیشاندەدات.
هاوكات بزوتنەوەی زایۆنی برەوی گەورەی بە نیشاندانی كورەی سوتاندنی
یەهود داوەو لەپێناو شاردنەوەی كاری خۆیان لە فەلەستینداو خۆرئاوایش لە
پینەكردنی تاوانەكانیان دژ بە جوو لەئاست سوتماكو كوشتاری فەلەستیینەكانی
دەست یەهود ،كە لە  1948وە دەستیپێكردووە بێدەنگە ،بەم پێیەش
ئەو مۆدێرنەیەی كە لیوتار دەستیپێدەكات ،هەر بە دەسكیسەو سیاسەتی
خۆرئاوا بوویە دوو مەحرەقە .دیارە نەك هەر لیوتار لە ئاست ئەوەی
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كیشەوەرەكانی خۆرئاوا بێدەنگە ،بەڵكو كەمێك لە فەیلەسوفان هەڵوێستیان
هەبووە ،لەوانە جیل دۆڵۆز بەئاشكرا بۆچونی خۆی نواندووە .بە بڕوای
چاودێرانو رەخنەگرانی تیۆرو فەلسەفەی لیوتار رەخنەگەلێك وەك تانەو
گازاندەو بۆچونی زانستی لەبەرامبەر بە نوسینو بیری لیوتار دەخرێتە روو.
بۆ نموونە دیارترین رەخنە لە لیوتار ئەوەیە ،بە كەسێكی رەشبینو نادیدەی
تەماشادەكەن ،ئەو رەشبینە بەرامبەر بە مۆدێرنەو جگە لە نەرێنییەكانی
پڕۆژەی مۆدێرنە لە دەرهاویشتەی تاریكو تار ،هیچی تر ناڵێتو لە ئاست
جوانییەكانی ئەو پڕۆژەیەداو لە بەرامبەر شارستانییەتی ئازادی خوازی و
عەقڵو پێشكەوتنو ئابوری خۆرئاوا ،دێڕێكیشی نەنوسیوە ،هەربۆیە ئەوە
بە رەخنەیەكی دیار و بەرچاو لە لیوتار دێتە بەردیدەو بە نادیدەی دەزانن
لە ئاست جوانییەكانی مۆدێرنە .ئەو هەڵەكانی مۆدێرنەو كارە نەرێنیو
نەنگییەكانی لە میانی دوو سەدەدا پێشچاو دەخاتو دەیانبینێت ،وەلێ تەواوی
ئەو پێشكەوتنە پیشەسازیو پێناوە هزریو هەنگاوە مەزنانەی داهێنانو ئەو
هەمووو خاڵی وەرچەرخانو وێستگە مەزنانەی مرۆڤایەتی نابینێت ،یاخود
بەواتایەكی دی ئەو نیوەی لێوانەكە بە خاڵی دەبینێتو نیوە پڕەكەیشی بە
تەژی لە رەشبینیو نائومێدیو هەناسە ساردی شرۆڤەی بۆ دەكاتو ئاوێتەو
یەكسانی دەكات بە بزوتنەوەو رەوڕەوەی مێژووی ئەو قۆناغە.
هەر لەبەر ئەمەیشە كە جان فرانسوا لیوتار پڕۆژەی رۆشنگەریو
گەشانەوەی بیرو هۆش بە یۆتۆپیایەكی خەیاڵی دەچوێنێت ،كە بەسەر واقیعی
تاڵی كۆمەڵگەی خۆرئاوادا قڵپ بووەتەوەو خۆی گرتووە ،ئەو تەواوی ئەو
ئایدیۆلۆژیانەی كە هەیمەنەو جواڵنیان لە سەدەی نۆزدەو بیست هەبوو،
وەك ئایدیای لیبراڵیو كۆمۆنیستیو ماركسی بە ئایدیای حیكایەتە مەزنەكان
ناویان دەب��ات ،كە ت��ەواوی ئەوانە كاندیدو هەڵبژاردەن بۆ داڕوخ��انو
لەناوچونكەو بەسەرچونكە .هەندێك پێیانوایە لەوەی كە كۆمۆنیزم كەوتووە،
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لیوتار بە تەواوی بۆی چووە ،وەلێ خۆ لیبراڵییەت نەك هەر نەكەوتووە،
بەڵكو لە دۆخی هەڵكشان و پێشكەوتنی بەرچاودایە ،بەاڵم بۆچونكەێكیش
پێیوایە كە بەڵێ وەك كۆمۆنزم نەكەوتووە ،وەلێ كۆمەڵگەی خستوەتەسەر
نااڵندن بەدیار رەوشی برسییەتیو جەنگو بێ دەرەتانی  .بەمجۆرە تەواوی
بۆچونكەو تیۆرو تێڕامانی لیوتار لە یەكەمەوە تا كۆتایی جەدەلو رەوگەی
تەباو ناتەبای تایبەت بەخۆی هەبووەو دەبێت.
رەوشی پۆست مۆدێرنە لەالی لیوتار و پەیوەندی پتەوی پۆست
مۆدێرنەو دێموكراسیی
هێشتا بیرمەندان لەسەر پێناسەیەكی روونو رەوان لەمەڕ پۆست
مۆدێرنە رێك نەكەوتوون ،وەلێ بیری سەرەكی لەپشت ئەم چەمكەوە
وەستاوە لە سەر بیروباوەڕێك ،كە شێوازەكانی دنیای خۆرئاوا لە بەرامبەر
روئیاو دەربڕینو ماریفەتەوە ،گۆڕانی خێراو بەرینیان بەسەردا هاتووە ،بۆ
نمونە پێشكەوتنی بەرچاو لە پێوەندیو ماس میدیاو پێوەندیی جەماوەرییو
برەوی سیستەمی زانیاری لە تەواوی جیهاندا هاتووەتە ئارا .ئەوەش ئاكامی
روودانی گۆڕانگەلێكی بەرچاوە لە ئابووری جیهانی خۆرئاوا ،كە زێدەتر
پشتبەستووە بە پیشەسازیو زێدەبوونی ئارەزووەكان ،لەپێناو بەكاربردندان
دیارە ،ئەمەیش لە سەر ریتمی ژیانی ئابوریدا رەنگی داوەتەوەو كۆمەڵگەو
رۆشنبیر لەسەر نەزمێكی نوێ دەركەوتووەو بارهاتووە.
ژان فرانسوا لیوتار دوپاتیدەكاتەوە كە بەڵێ پۆست مۆدێرنە بە
ئارەزوویەك دەستپێدەكات بۆ پێكهێنانی ئەوەی كە پێیدەوترێت حیكایەتە
رۆشنبیرییە ،یاخود كەلتووریە بااڵكان ،یان ئەوەی لە پشت حكایەتگەلێكەوە
هەیە ،كە لە هزری مۆدێرنەی ئەم سەردەمەوە ماوەتەوە .هاوكات ئەوە
دەداتە دوواوە ،كە ملبدات بە بوونی بنەماو بیروباوەڕگەڵك ،یان ئەو
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تایبەتمەندیو ناسەرەوە هزرییە گشتیانەی ،كە زاڵبوون ،یاخود باڵیان كێشاوە
بەسەر بیركرنەوەو بیرمەندانی سەردەمی مۆدێرنەدا.
بێگومان بیرمەندانی پۆست مۆدێرنە ،زاراوەگەلو دەستەواژەگەلێكیان
هێنایە گۆڕێ ،كە واتاكانیان واتایەكی جێگیرو شێوەی تەواویان نەدەگرت.
هەمووو ئەو دەستەواژانەش لە نوسینی پۆست بونیادگەراكانەوە هەڵهێنجرابوون،
بۆ نمونە وەك دەستەواژەی لێكهەڵوەشان .هاوكات هەندێكی تری نوێ لەو
دەستەواژانە وەك زمانی جەدەلیو لۆژیكیو بونیادیو هەتا دوایی ،ئەمانە
ئەو راستیەمان پێدەڵێن ،كە پۆست مۆدێرنە گەمەیەكی زمانەوانی بوو ،كە
زمانێكی بەهێزی تێدا بوو ،زمانێكی بەهێزو كارا ،كە ئامانی ئاراستەكردنو
هۆشیاری بوو بۆ رەهەندەكانی هەقیقەتی مرۆڤ ،كە زۆرێك گەرەكیانە
چاوپۆشی لێ بكەنو بەسەریدا باز بدەن.
كۆتایی سەرەتا ،یان سەرەتای كۆتایی
یەكێ لە نوێنەرەكانی پۆست مۆدێرنە ،بە سەرسوڕمانەوە بۆ لیوتار
دەنوسێت (دیاردەگەرایی) هاوكات جیاوازی دەكات لە نێوان دیاردەگەرایی
وەك كۆتایی سەرەتا ،یاخود پۆست مۆدێرنە وەك سەرەتای كۆتایی .لێرەدا
دیاردەگەرایی بزووتنەوەیەكی ریفۆرمخوازییە لە فەلسەفەی خۆرئاوادا،
كە جیاوازی دەكات لەنێوان مردنو لە دەستدانی ژیانو زیندووبوونەوە،
زیندووبوونەوە وەك عەنقایەك لە خۆڵەمێشێكدا ،پاشان لە دەستدانی ژیان.
هۆسرەل لە كۆتاییدا ئەوە وا دەردەبڕێت كە ئەزمەی زانستە ئەوروپیەكانە..
زۆرێك لە بیرمەندان وای دادەنێت ،كە ئەم لەسەر وەستانە یەكەمكەس
لەالیەن لیوتارەوە بوو ،توانی لە جیهانی ماهیاتدا بەو پێیەی ،كە جیهانی
نوێیە هەڵوێستە بكات .هەر ئەو شتانەی كە هۆسرەل هەوڵیدەدا نومایانی
بكات ،ئەوەش لەپێناو رەخنەگرتن بوو لە هۆشیاریی ئەوروپی ،لە هەمووو
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خواستو نەزعە ئەزموونیو ئیداریو جسمیوو رێژەییو كورتەی عەدەمییەت
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

ئەفالتوون «ئەكادیمی» یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن (یۆنان)
دامەزراند.

 335پ .ز.

ئەرستۆ (لوكیون) خوێندنگەی ركابەری ئەكادیمی لە ئاتن
(یۆنان) دامەزراند.

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە .فەلسەفە كێش
دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە.

410

تااڵنکردنی رۆم بەدەستی (ویزیگوت)ەكان ،هەواڵی سەرەتای
(سەدەی تاریكی) دەدات.
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ساڵ

زانیاری

529

داخستنی ئەكادیمیا لە ئاتن (یۆنان) بە فەرمانی ئیمپراتۆر
(یوستی نیان) كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت.

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا .ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە
روكردنە زانستی یۆنانی.

1543

كۆپەر نیك (لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان) باڵودەكاتەوە و
بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

1633

كڵێسا ،گالیلو ناچار دەكات تیۆری ناوەند بوونی خۆر ئینكار
بكات.

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

لۆك( ،وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ) باڵوكردەوە ،سەرەتای
ئەزمونگەرایی.

1710

بێركلی رەگوریشەی زانستی مرۆڤایەتی باڵودەكاتەوە و
چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

1716

مردنی الیبنتز.
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ساڵ

زانیاری

1739

هیوم (نامەی لە سروشتی مرۆڤایەتی) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

1781

كانت ،بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی (هیوم)( ،رەخنەی
هزری پاك) باڵودەكاتەوە .سەردەمی فەلسەفەی گەورەی
ئەڵمانی دەستپێدەكات.

1807

هیگڵ (دیاردەناسی  Phenomenologyه��زری) بەرزترین
فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

1818

شۆپنهاور (جیهانی وەك ئیرادە و وێنا)ی ب�ڵاوك��ردەوە و
فەلسەفەی هیندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی پێشنیار
دەكات.

1889

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو (خوا مردووە) لە (تۆرین) تووشی
نەخۆشی دەروونی دەبێت.

1921

ویتگنشتاین (نامەی لۆژیکی ـ فەلسەفی) باڵودەكاتەوە كە
داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920

بازنەی ڤین پۆزەتیڤیزمی رەه��ا پێشنیار دەك��ات1927 .
هایدگەر (هەستی و كات)ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی
فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

1943

سارتەر (بون و نەبون «هەستی و نیستی») باڵودەكاتەوە
كە پەرە بە ئەندێشەی هایدگەر دەدات و ئەگزیستانسیالیزم
 Existentialismبەڕێدەخات.

1953

باڵوكردنەوەی دوای مردنی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی
ویتگنشتاین .بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014
2014

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی

رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
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35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە
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كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

