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                  بیبلۆگرافیای ژیانی درێدا 

ئا: لوقمان رەئوف

- لە 1930/7/15 لە گەرەكی بیار، لە شاری جەزائیر لە ماڵی پشوەكان لە 

دایك بووەو،  لە ساڵی 1934 چونەتە شەقامی سان ئۆگۆستین لە شاری دەكاست.

- لە ساڵی 1935 لە شاری دەكاست چووەتە قوتابخانە.

نزیك  لە  عكنون  بن  كۆلێژی  لە  پۆلی شەش  دەچێتە   1941 ساڵی  -لە 

شاری دەكاس.

لە  جگە  ئەمە  و  قوتابخانە  لە  گەڕانەوەی  كاتی  لە   1942 ساڵی  لە   -

كۆلێژەكە، دواتر لە گەڕەك، تەقینەوەیەك لە هەستەكانی لە دژی جولەكە و دواتر 

بەرەو توندوتیژی قسەی وتەنی ، لەوانەش مندااڵن، تا ساڵی 1943 لە كۆلێژی 

ئەمیل ماوباس دا بوو.

- لە ساڵی 1943--1947 گەڕایەوە بۆ كۆلێژی بن عكنون، لە چەندین 

پێشبڕكێدا بەشداری كردووە و خەونی بەوەوە دەبینی ببێتە یاريزانی تۆپی پێ .

1947 - 1948 پۆلێنی فەلسەفە لە كۆلێژی گۆتە لە جەزائیر.  -

1948-1949 روكردنە فەلسەفەیەكی دیاریكراو و خوێندنەوەی كیركەگۆر   -

و هایدگەر.

1949-1950 یەكەمین گەشت بۆ مارسیلیا، راهاتن لەگەڵ لویس بەگستی   -

، دەستدانە خوێندنەوەی چڕی سیمۆن دی )بوونگەراییەكان(، شكست لە خوێندنی 

بااڵی مامۆستایان.

1950-1951  بەردەوام لەگەڵ لویس دا، ژیان و گوزەرانی زۆر خراپ   -

بوو.
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1953 خوێندنی بااڵی مامۆستایان.  -

1954 گەشتكردن بۆ یۆنان، دۆسیەكانی هۆسرێل، نوسینی )سەرهەڵدانی   -

گرفت لە فەلسەفەی هۆسرێلدا( لە ساڵی 1990 باڵوبوویەوە.

1956-1957 هاوسەرگیری لەگەڵ )ئۆكوربیر مارگرین( ئەنجامدا.  -

زیاتر  لەماوەی  ش��ەڕدا،  لە  سەربازی  خزمەتی  چوەتە   1959-1957  -

فێری  الوانی  مەدەنییەوە،  جلوبەرگی  بە  بووە  پلەدوو  سەربازی  ساڵدا  دوو  لە 

وەرگێڕانی   ، تایبەتی  خوێندنی  لە  وتنەوە  وانە  دەكرد،  ئینگلیزی  و  فەرەنسی 

بابەتی رۆژنامەنوسی.

1960 لە سۆربۆن خوێندنی فەلسەفەی گشتی و لۆژێك، یاریدەدەری   -

باگیالرد، ریكۆر، گەشتی دووەم بۆ پراگ، سەربەخۆی جەزائیر 1964 وانەی لە 

زانكۆی سۆربۆن وتوەتەوە.

1960-1966 بەهۆی بانگهێشتی رینیە جیرار بەشداری لە زانكۆی جۆنز   -

هۆبكنز لە بالتیمۆردا، كرد، ئەمەش بووە هۆی ناساندن و دەركەوتتنی لەبارەی 

بونیادگەریەوە.

1965 كۆمەڵەی )تیل كیل( ئەدەبی فەلسەفی نزیك بوویەوە.  -

1967 سێ  كتێبی یەكەمی باڵوكردەوە.  -

بەرلین،  زانكۆی  لەگەڵ  خودین  وانەی  زنجیرەیەك  سەرەتای   1968  -

گەشتی بەردەوام بۆ ئەوروپا و دەرەوەی ئەوروپا.

1971 گەڕانەوە بۆ جەزائیر و خوێندن لە زانكۆی جەزائیر.  -

كۆنگرەی  كرنەوەی  سۆربۆن،  لە  دەوڵەت  نامەی  بەرگریكردن   1980  -

زمانی فەرەنسی لە ستراسبۆرگ، 

فەلسەفەی  نێودەوڵەتی  كۆلێژی  دامەزراندنی  لە  بەشداری  و   1983  -

)clph( كرد ، بەرێوەبەری لێكۆڵینەوە لە خوێندنگەی كۆمەڵناسیەكان لە زانكۆی 

پاریس.

1984 دووەم گەشتی بۆ یابان ، فرانكفۆرت.  -

لەگەڵ  دانیشتنی  دووەم   ، التین  ئەمریكای  بۆ  گەشتی  یەكەم   1985  -

بۆرخیس یەكەم دانشتن لە فرۆكەدا بوو لە نێوان ئەسینا و نیویۆرك دا.
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1988 گەشتی سێیەم بۆ قودس لە كۆبوونەوە لەگەل رۆشنبیران.  -

1992 دكتۆرای فەخری لە زانكۆی كامبریدج وەرگرت.  -

ناسراو   رەخنەیی  تیۆری  بە  گەشەی  و  كتێبە   40 لە  زیاتر  خاوەنی   -

بەهەڵوەشانەوە دا و كارەكانی لە قۆناغی پۆست بونیادگەری و پۆست مۆدێرنە 

پۆلێنكرد.

ئەنسرۆپۆلۆژیا،  وەك)  مرۆییەكانی  زانستە  لەسەر  زۆری  كاریگەری   -

زانستی كۆمەڵناسی، سیمیایی، تیۆری ئەدەب..... تاد، هەبووە.

كارەكانی كاریگەریان لەسەر ئەندازیار بیناسازی و مۆسیقا و هونەری   -

تەشكیلی هەیە.

هەرچەندە هەڵوەشانەوە لە كۆتایی هەشتاكاندا بەرەو كزی رۆیشت،   -

بەاڵم كاریگەری جاك درێدا لە زیادبووندابوو.

 ( وتۆتەوە  جیهان  بەناوبانگەكانی  زانكۆ  لە  زۆر  وانەی   2003-1984  -

بەرلین، سان جۆن هۆبكینز، بیل لە ئیرمین، نیویۆرك، كۆرنێل ، ......هتد(.

2002 خەاڵتی ئەدۆرنۆی لە شاری فرانكفۆرت وەرگرت.  -

لە 2004/10/8 كۆچی دوایی كرد.  -
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جاك درێداو دیكۆنستراكشن
ئەریك ماتیۆز

لە فارسییەوە: پێشڕەو خانی

یەكێك لەو دەرەنجامانەی فەلسەفەی خستە نێو تەنگژەیەكی فراوانەوە، 

سەرەكی  نوێنەری  ن��اس��راوەو  “دیكۆنستراكسیۆن”  بە  كە  ب��وو،  روانگەیەك 

و  لەسەرە  لێڤیانسی  ئەمانوئێل  كاریگەری  درێدا  درێدایە.  جاك  رەوتەش  ئەم 

بووم،  لێڤیانس  هزرییەكەی  گەشتە  شەیدای  و  “شێت  دەبێژێت:  لەمبارەیەوە 

چونكە ئەو “فەیلەسوفێك بوو لە بواری فێنۆمێنۆلۆژییدا كاریدەكرد و پرسێكی 

دیكەی بۆ ‘فێنۆمێنۆلۆژیی‘ هێنایەئارا”1. بەاڵم بەو جۆرەی لە گوتارەكەیدا بەناوی 

“توندوتیژی و میتافیزیك” )ئەم گوتارە لە كتێبەكەیدا هاتووە بە ناوی ‘نووسین 

و جیاوازیی‘(2 نیشانیدەدات، كاریگەریی لێڤیانس لەوە زۆرتر و بەرباڵوترە، كە 

ئەو دەیڵێت و لە راستیدا تەواوی پرسیی كاریگەربوونیی هەمیشەیی ترادیسیۆنیی 

فەلسەفەیی سەرچاوەگرتوو لە گریكییەكان دادەڕێژێت. 

درێدا گەنجترین فەیلەسوفێكە، تا ئێستا كارمان لەبارەوە كردبێت )ئەو لە 

ساڵی 1930 لە خێزانێكی جولەكە لە جەزایر، كە ئەوكات بەشێك بوو لە فەرەنسا، 

هاتە جیهانەوە( و )بە چاوپۆشیكردن لە لێڤیانس( تاكە كەسێكە، كە تا هەنوكە لە 

ژیاندایە3. ئەو دوای خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی، رۆیشتە فەرەنسا و وەكو 

فێرخوازی فەلسەفە لە ئیكوال نۆرمال سۆپەریۆر ناوی نووسی. لەوێ، فەلسەفەی 

هەریەك لە هێگل، هۆسرێل و هایدیگەری خوێند و ئەمانە كاریگەرییەكی زۆریان 

فەلسەفەی هۆسرێل،  لە  ئەو  تێگەیشتنی  بەاڵم  بەجێهێشت،  ئەو  لەسەر هزری 

تەواوی  بۆ  راستیدا  لە  و  فێنۆمێنۆلۆژیی  كێشەكانی  دۆزینەوەی  رووەو  ئەوی 

كە  گەیشت،  دەرەنجامە  بەو  درێدا  كرد.  ئاراستە  فەلسەفەیی،  ترادیسیۆنیی 

لۆژیكیی رۆشن و رووت  بەڵگاندنێكی  ئەگەرچی وەكو  فەلسەفەیی،  نووسراوی 

دادەڕێژرێن، ئەوا بە هەمان ئەندازە پڕن لە میتافۆر و وێنەی هەر تێكستێكی 

“ئەدەبی”، واتا و هێزی ]نووسراوە فەلسەفەییەكە[4، النیكەم وابەستەی هەمان 

توخمە “ئەدەبییەكە”یە نەك بەڵگاندنە فۆرمالییەكە.

دكتۆرییە  تێزی  نووسینی  لە  واز  هۆیانەوە  بەم  درێدا  ئەوەی  لەتەك 
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بەاڵم  دەهێنێت،  زانكۆ(  لە  وانەگوتنەوە  بۆ  پێویست  )مەرجی  دەوڵەتییەكەی 

دەگەڕێتەوە،  سۆپەریۆر  نۆرمال  ئیكوال  بۆ  مامۆستا  وەكو  شیاودا  پێگەیەكی  لە 

لەوێ  لە فێرگەی توێژینەوەی بااڵدا، وانەی زانستە كۆمەاڵیەتییەكانی گوتوەتەوە، 

پێشكەشكردوون،  سیمیناری  ئەمەریكادا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  زانكۆكانی  لە 

هەروەها پرۆفیسۆریی زانستە مرۆییەكان بووە لە زانكۆی كالیفۆرنیا لە ئێروین. 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  ئەو  ناووبانگی  الیەنەوە،  زۆر  لە  راستییەكەی 

لە جیهانی  ئەمە  لە واڵتەكەی خۆی. سەرباری  زیاتر بووە وەك  ئەمەریكا زۆر 

ئەنگلۆساكسۆندا، بە گشتی كاریگەرییەكی زۆری لەسەر رەخنەگرانی ئەدەبی و 

سۆسیۆلۆگیستەكان داناوە و كەمتر كاریگەریی لەسەر فەیلەسوفان نواندووە: لە 

راستیدا لەو ماوەیەدا كاتێك لە زانكۆی كامبریج پێشنیاری ئەوە كرا بڕوانامەی 

رێزلێنان بەو ببەخشن، ئەوا ئەم پێشنیارە بە گشتی لە الیەن ئەدیبانەوە خرایەڕوو، 

ژمارەیەك لە فەیلەسوفان، كە درێدایان بە شارالتان5 دادەنا، بە سەختی دژی ئەم 

پێشنیارە وەستانەوە.

نێوان  پێدەچێت یەكێك لە هەستە بەهێزەكانی دژایەتیكردنی درێدا لە 

تێكەڵەیەك  رەنگدانەوەی  شرۆڤەیی  ترادیسیۆنیی  فەیلەسوفاندا،  لە  هەندێك 

نەتەنها  ئەو  كە  بێت،  كێشەیەك  لەبارەی  ئەوان  نیگەرانی  و  گێژووبوون  لە 

ژێرخانی  فەلسەفەیی  پ��رۆژەی  ت��ەواوی  بەڵكو  ئ��ەوان،  فەلسەفەییەكەی  پێگە 

بە  دەتوانن  شرۆڤەیی  فەیلەسوفانی  ژێرپرسیارەوە.  دەخاتە  بەرهەمەكانیان 

ئاسوودەییەوە لەتەك ئەو ملمالنێیانەدا خەریك بن، كە ترادیسیۆنیی فەلسەفەیی 

بە بەڵگەی میتۆدەوە بە ئامانج دەگرێت: بۆ نموونە دیكارت، كانت، هۆسرێل 

و ڤیتگنشتاینی سەرەتا، هەریەكەیان بە شێوەی تایبەت بە خۆی، بۆ خەریكبوون 

لەتەك پرۆژەی فەلسەفەییدا، چەندین رێگەی تازە و بە وتەی  خۆیان رێگەی 

كاریگەرتریان لە رێگەكانی رابوردوو، پێشنیاركردووە، بەاڵم متمانە و ناوەڕۆكی 

پۆزەتیڤیستە  پرسیارەوە.  ژێر  نەخستوەتە  فەلسەفەییەیان  پرۆژە  ئەم  خودی 

ئاستێكی سەرەكیدا خستە  لە  پرۆژەی فەلسەفەییان  ڤییەنا  بازنەی  لۆگیكییەكانی 

بەردەم ملمالنێوە: پێوەری سەلماندنگەرایانەی ئەوان بۆ دیاریكردنی واتاداربوون، 

خەیاڵبێژییەكی  بە  كرابوو،  فەلسەفەیی جێكەوت  گوتاریی  وەكو  لەوەی  زۆرێك 
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ئاشكرایان، لە باشترین دۆخدا، جۆرێك لە شیعر یان چیرۆكبێژیی دانرا،  ئەوان 

بەاڵم هەمان  زانست” كورتكردەوە،  “لۆگیكیی  ئاستی  بۆ  فەلسەفەییان  چاالكیی 

جەختكردنەوەی پۆزەتیڤیستەكان لەسەر لۆگیك و زانست، و دووركەوتنەوە لە 

چیرۆكبێژییەكی رووت، ئەوانی بۆ یەكێتیی فەلسەفەی شرۆڤەیی گۆڕان پێدا )كە 

هێشتا هەندێك جار بە هەڵە لەتەك “پۆزەتیڤیزمیی لۆگیكی” تێكەڵ دەكرێت(. 

كە  بوو،  فەلسەفەیی  ترادیسیۆنیی  دژایەتیكردنەی  جۆرە  ئەم  هەمان  كەواتە، 

فەیلەسوفانی شرۆڤەیی بە ساناهی رووەو ئەمە هاتن. 

تەنانەت هەندێك لە فەیلەسوفانی سەدەی بیستەمی “كیشوەری ئەوروپا”، 

بەهۆی ئەوەی زمان و رەفتاری گشتی ئەوان بە “خۆسەپێن”، “چیرۆكبێژییەكی 

رووت”، یان “ئاڵۆزییەكی ناپێویست” دانراوە، بۆیە كەوتوونەتە بەردەم دژایەتیكردنی 

الی  سەرەنجامدا،  لە  بەاڵم  شرۆڤەیی،  ترادیسیۆنیی  فەیلەسوفانی  لە  زۆرێك 

لەم  پەسەندكراون.  شرۆڤەیی،  فەلسەفەی  هزرئازادەكانی  نوێنەرە  لە  هەندێك 

بارەیەوە ئەگەر تەنها ناوی چەند كەسێك بهێنین، ئەوا دەتوانین باسی برگسۆن، 

سنگ  )ئەوانەی  النیكەم  بكەین.  مێرلۆ-پۆنتی  و  سارتر  هۆسرێل،  یاسپەرس، 

هزرڤانانە  ئەم  كە  بكەن،  ئەوە  قبوڵی  دەیانتوانی  هەبوو(  زێتریان  فراوانییەكی 

بەو ئەندازەیەش، كە شێوەی كاركردنیان پڕ لە خۆسەپێنی و ناڕوون بێت، ئەوا 

لەتەك هەمان ئەو شتەدا خەریك دەبن، كە هاوتا شرۆڤەگرەكانی دیكە لەتەك 

ئەو بابەتانەدا هاتوونەتە خەریك بوون. 

ئەم  لەسەر  جەخت  پێویستە   ( پێدەچێت  درێ��داوە،  لەبارەی  ب��ەاڵم، 

“پێدەچێت”�ە بكەینەوە( دۆسیەكە زۆر ریشەییتر بێت لەم قسانە. وادەردەكەوێت 

فەلسەفەییەكەی  پرۆژە  ئەنجامدانی  بۆ  شێوازەی  ئەو  یان  میتۆد،  تەنها  نە  ئەو 

بەكاریهێناوە، بەڵكو خودی ئەم پرۆژەیەش دەباتە ژێر پرسیارەوە، كە ترادیسیۆنیی 

فەلسەفەیی تێیگەیشتووە، ئەویش نەك بەهۆی ناڕوونییەكی لۆگیكی یان وردییەكی 

بازنەكانی  لە  كە  ئەندازەیەش،  بەو  ڤیتگنشتاین،  دواتری  )بەرهەمی  زانستی. 

دیكەدا وەكو یەكێك لە پارادایمەكانی فەلسەفەی شرۆڤەیی دانراوە، ئەوا لەتەك 

بەریەككەوتن  تووشی  فەلسەفەییدا  ترادیسیۆنیی  زۆر هاوشێوەی  بەدگومانییەكی 

بۆ  شرۆڤەییدا  فەیلەسوفانی  لە  هەندێك  نێو  لە  هاوشێوە  دوژمنێكی  و  دێت، 
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هۆی  ببێتە  لەوانەیە  پرسیارە  ژێر  بردنە  جۆرە  ئەم  ئ��اراوە(.  دەهێنێتە  خۆی 

ئاڵۆزیی: باشە خودی درێدا لە كارەكەیدا بە دوای چیدا دەگەڕێت؟ هەستكردن بە 

ناڕوونی بابەت، كە لەوانەیە كاتی رووبەڕووبوونەوە لەتەك بەرهەمەكانی درێدادا 

ئەو  نامۆیانەی  زاراوە  لەو  بێتەئاراوە،  شرۆڤەییدا  ترادیسیۆنیی  خوێندنەوەی  لە 

بەكاریدەهێنێت یان لە جۆری ئاڵۆزیی رستەكانییەوە سەرچاوە ناگرێت، یاخود بە 

تەواوی لەوانەوە سەرچاوە ناگرێت: ئەم هەستە زیاتر لە رەوشی سەرگەردانیی 

ئەو خوێنەرەوە سەرچاوە دەگرێت، كە نازانێت بابەتەكە لە چ جۆرێكە. درێدا 

یەكێك  بە هیچ  پەیوەندی  دەینووسێت  ئەم  ئەو شتەی  وێناكردنێكی هەیە؟  چ 

لە ژانرە فەلسەفەییەكانەوە نییە، كە فەیلەسوفیی شرۆڤەیی دەتوانێت بیناسێت. 

بنەڕەتدا  لە  لەوانەیە  دەیڵێت  ئەم  شتەی  ئەو  كە  هەستكردنە،  ئەم  سروشتییە 

هۆكاری بوونیی خودی فەلسەفەی شرۆڤەیی بباتە ژێر پرسیارەوە، ئەم هەستكردن 

و سەرگەردانییە، ئەو ]خوێنەرە[6 رووەو دوژمنی و دژایەتیكردن ئاراستە دەكات.  

كەواتە درێدا چ وێناكردنێكی هەیە؟ روانگەی خودی ئەو لەبارەی ئەو 

بەاڵم دەتوانین  فۆرمێنراوە،  لە درێژەی ساڵەكاندا  بە سروشت  شتەی دەیكات، 

بە بابەتێكی هاوبەش بگەین، كە بەرهەمەكانی ئەو بەیەكەوە دەبەستێتەوە. ئەو 

ئیكوال  لە  بەها  بێ  ناونیشانی  واتای  بە  هەم  ناودەبات،  فەیلەسوف  بە  خۆی 

نۆرمال، و هەم بەم واتا بەهادار و گرنگەی، كە ئەو هێشتا خۆی بە دەرگیری 

كاری فەلسەفەیی سەرەكیی پرسگەریی بنەڕەتیی ناودەبات. ئەو جیاوازیی خۆی 

لەتەك ترادیسیۆنیی لێتوێژینەوەی فەلسەفەییدا، یەكەم، لە شێوازیی پرسگەریی 

خۆیدا، دووەم، لە بردنە ژێر پرسیاری خودی فەلسەفە و سێیەم، خۆپاراستن لە 

پەسەندكردنی جیاوازییدا دەبینێت، كە ترادیسیۆنیی فەلسەفەیی لە نێوان فەلسەفە 

بە واتا تایبەتییەكەی و فۆرمەكانی دیكەی هزرینی مرۆییدا دایدەنێت )جیاوازی 

سێیەم لە زۆر الیەنەوە دەرهاویشتەی جیاوازیی دووەمە(. 

لەوانەیە باشترین هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لە پرۆژەكەی درێدا، لێكۆڵینەوە 

بێت لە پرسگەریی بنەڕەتی ئەو لەبارەی خودی فەلسەفە )بە لەبەرچاوگرتنی ئەم 

پنتەی، كە بردنە ژێر پرسیاری ترادیسیۆنیی فەلسەفەیی بە واتای دژایەتیكردنی 

دێت  رێگەیەك  چەند  بەدوای  گەڕان  واتای  تەنها  و  نایەت  فەلسەفە  تەواوی 
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الیەنە  لەو  یەكێك  درێدا،  روانینی  بە  فەلسەفەیەیی(.  پرۆژەی  ریڤیزیۆنیی  بۆ 

گرنگانەی فەلسەفەی دووچاری الڕێ و الدان كردووە، بریتییە لە “لۆگۆسێنتەریزم”7 

ئایدێنتیتی  لۆگیكی  لەسەر  جەختی  پێویست  لە  زیاد  واتا  لەسنووربەدەرەكەی: 

)شوناس( و كێماسیی ئەریستۆتێلیسی كردوەتەوە. ئەو میتافیزیكەی لەسەر ئەم 

لەتەك  شوناسە  هەمیشەیی  بوونیی  پالتۆنیی  مێتافیزیكیی  دام��ەزراوە،  لۆگیكە 

جەخت  دەخوازێت  ئەمانەدا،  بەرانبەر  لە  “ئامادە”.  میتافیزیكیی  واتا  خۆیدا، 

تێرمەكەی خۆی بەكاربهێنین، دیفرانس  لەسەر سێنتەریزمێكی دیكە، یان ئەگەر 

différance8 بكاتەوە. )كاریگەریی لێڤیانس لێرەدا بە ئاشكرایی دەردەكەوێت(. 
لەتەك  گەمەیە  جۆرێك  درێدایە،  چێكراوی  واژەیەكی  )دیفرانس(   différance
وشەكاندا، چونكە واتای différence )بە پیتی “e” و نەك پیتی “a”( واژەیەكی 

“دواخستن  بۆ  فەرەنسیی  واژەیەكی   ،différer و  “جیاوازیی”،  بۆ  فەرەنسیی 

واتایە  دوو  ئەم  ئاوێتەكردنی  دەكات.  ئاوێتە  یەكەوە  بە  جیاوازییدانان”،  یان 

بە واژەیەكی داهێنراوی وەكو  پێكهاتەیە  ئەم  نیشاندانی  تاكدا، و  لە واژەیەكی 

différance )a لە جیاتی e(، شێوازێكی درێدایە بۆ خستنەڕووی ئەم روانگەیەی 
ئایدێنتیتی  جیاتی  لە  دیفرانس،  بنەمای  لەسەر  هەم  ئێمە  دەبێت  كە  خۆی، 

ئامادەی  )شوناس( و هەم لەسەر بنەمای دواخستن و جیاوازییدانان، لە جیاتی 

هەمیشەیی، لە ریالیتی )داكەوت( تێبگەین. 

سێنتەریزمیی فەلسەفەیی différance )دیفرانس( بۆ درێدا، نەك لەسەر 

دامەزراوە،  ئامادە  میتافیزیكی  بەرانبەر  لە  مێتافیزیك  دیكەی  جۆرێكی  بنەمای 

)یەكێك  مێتافیزیك دامەزراوە.  تەواوی  لە  بنەمای دووركەوتنەوە  بەڵكو لەسەر 

لە الیەنە روانگە جیاوازەكانی ئەو لەتەك لێڤیانسدا ئەمەیە(. وەكو میشێل فوكۆ، 

دووركەوتنەوەی درێدا لە ترادیسیۆنیی فەلسەفەیی بە واتای دووركەوتنەوە دێت، 

تێگەیشتنی  ئەوان  بەرباڵوەكان، كە مەبەستی  میتافیزیكییە گەورە و  تیۆرییە  لە 

دەمێنێتەوە  فەلسەفە  لە  ئەوەی  گشتی.  شێوەیەكی  بە  بووە  ریالیتی  ئاوەزیی 

بنەڕەتیی بە شێوەیەكی گشتی، نەك  بریتییە لە چاالكییەكی سادەی پرسگەریی 

پێكهێنانی ئەم جۆرە تیۆرییە گشتیانە. روون و ئاشكرایە كە بە سەرنج خستنە 

لەسەر  نەك  بنەڕەتییە  پرسگەرییە  ئەم  “لۆگۆسێنتەریزم”،  رەتكردنەوەی  سەر 
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لێكۆڵینەوە  شێوەی  لەسەر  بەڵكو  بەڵگاندنەكان،  لۆگیكی  هەڵسەنگاندنی  فۆرمی 

لەو شێوازە داڕێژراوانەی بێ تایبەتمەندیی لۆگیكین، دەركەوتووە. ئەم روانگەیە 

شتێك دەهێنێتە پێشەوە، كە زێتر هاوشێوەی رەخنەی ئەدەبییە، نەك بەڵگاندنی 

كەواتە،  تێیگەیشتووین.  ترادیسیۆنیی  شێوەیەكی  بە  چەشنەی  بەو  فەلسەفەیی 

لە  بریتییە  “لۆگۆسێنتەریزم”،  دژایەتیكردنی  دەرهاویشتەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 

ئاوێتەكردنی فەلسەفە لەتەك ئەدەبیات و ئاوێتەكردنی رەخنەی فەلسەفەیی لە 

شرۆڤەی رەخنەكاریی تێكستە ئەدەبییەكاندا. بۆ نموونە، ئەو لە نووسراوەكەیدا 

پەراوێزە  ناونیشانی  بە  وتارەكانیدا  كۆ  لە  كە   ،”Qual Quelle“ ناونیشانی  بە 

و  ڤالێری  پاول  بەیادهێنانەوەیەی  ئەم  لەسەر  جەخت  هاتووە،  فەلسەفەییەكان 

دەرەنجامگیرییەكەی لەم بەیادهێنانەوەیەدا دەكاتەوە، كە فەلسەفە دەنووسرێت و 

كەواتە “ژانرێكی ئەدەبیی تایبەتییە” و هەڵگری چەند تێكستێكە، كە وەكو هەر 

تێكستێكی دیكە پێویستە شیكردنەوە و شرۆڤەی بۆ بكرێت. تێكستی فەلسەفەیی 

گەرەكە لەم رەهەندانەی خوارەوە لێیبتوێژرێتەوە:

و  واتایی  رێكخستنی  روانگەی  لە  فۆرمالییەوە،  پێكهاتەی  روانگەی  لە 

روانگەی  لە  تێكست،  هەمەچەشنەیی  و  تایبەتمەندیی  روانگەی  لە  دەربڕین، 

ژانر،  پێیدەگۆترێت  پێشتر  لەوانەی  داهێنراوەكان-جگە  و  شرۆڤەكراو  پارادایمە 

روانگەی  لە  )میزانسێن(یەكەی،  دیمەنئارایی  كەشیی  روانگەی  لە  هەروەها 

سینتاكس، كە نەتەنها دەربڕی واتاكانییەتی، واتە گەڕانەوەكانی بۆ “بوون” یان 

حەقیقەت، بەڵكو رێنوێنیكەری داخوازییەكانی و هەر شتێكی لەوانە خەرجكراوە، 

بێت9. 

درێدا بە جەختكردنەوەیەكی ئاشكرا ئاماژە بە تێگەیشتنی ڤالێری دەكات 

باسی  زوو  زۆر  “ڤالێری  دەبێژێت  ئەو  دیكارت.  “دەهزرێم”ی  ئەرگیومێنتی  بۆ 

بریتییە لە پرسی جێ  تێڕوانینی ئەو، حەقیقەتی كۆتایی،  ئەوە دەكات، كە بە 

سەرنجی دیكارت”، بەاڵم “دەهزرێم، كەواتە هەم”ی ئەو بە خاوەن “بەهایەكی 

لەڕادەبەدەر” دادەنێت. 

لەم  نووسراو  تێكستی  لەسەر  ڤالێری  پشتبەستنی  بە  درێدا  رێككەوتنی 

وەرگێڕانی  روو  سێنتەریزمی  ناوەڕۆكەكانی  لە  یەكێك  نیشاندەری  پەرەگرافەدا، 
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ئەوە لە ترادیسیۆنیی فەلسەفەیی. بە روانینی درێدا، یەكێك لە دیمەنە دیارەكانی 

ئەم ترادیسیۆنە، لە پالتۆنەوە تا ئەمڕۆ، بریتییە لەوەی گۆتار بەسەر نووسراودا 

بەرز دەكاتەوە. یەكەمین بەشی سەرەكی بەرهەمەكەی ئەو بەناوی باڵوكردنەوەی 

واتا )Dissemination(10، تەرخاندەكات بۆ توێژینەوەیەك لەبارەی هزری پالتۆن، 

بە تایبەت لە دیالۆگەكەی پالتۆندا بە ناوی فایدرۆس، كە تێیدا سۆكرات وشە11 یان 

گۆتار بەسەر لۆگۆس12 یان نووسراودا بەرز دەكاتەوە. سۆكرات لەوێدا دەبێژێت، 

داهێنانی نووسراو خوازیارانیی دانایی ناچاركرد، لە جیاتی پەروەردەكردنی هزرە 

تازەكانی خۆیان، پشت بەست بن لەسەر ئەوەی خودی ئەوان یان ئەوانی دیكە 

لە رابوردوودا وتویانە. ئەوسا نووسراو لەوانەیە لەڕادەبەدەر بگاتە دەستی هەر 

جۆرە خوێنەرێك، هەم ئەو خوێنەرەی دەتوانێت لێی تێبگات، هەم ئەو خوێنەرەی 

ناتوانێت لێی تێبگات: سەرەنجام، هزرە خراپ و ئاڵۆز و پەرێشانكەرەكان برەو 

پەیدا دەكەن. دانایی لە شتێكەوە سەرچاوە دەگرێت، كە فایدرۆس پێی دەبێژێت 

“گۆتاری زیندووی مرۆڤ لەتەك داناییدا، كە گۆتاری نووسراو كەمتر دەتوانێت 

بە سێبەری ئەوەش بزانرێت”13. بە گۆتنێكی دیكە، بە تێڕوانینی سۆكرات دانایی 

راستینە بە هۆی فێركردنی زارەكیانەی مرۆڤێكی داناوە بۆ شاگردە لێهاتووەكەی 

دێتەئاراوە. 

پێدەچێت ئەم پنتە راست بێت، كە ئەم مۆدێلەی ویستنی دانایی، واتا 

دیالێكتیكیی سۆكرات، بەشێكی سێنتەری بووبێت لە ئاماژەیەك )وێنەیەك(، كە 

نیشانیداوە فەلسەفە لەتەك چ شتێكدا خەریكە. بە تێڕوانینی درێدا، پنتی گرنگ 

ئەمەیە، كە ئەم ئاماژە، ناڕاست و گومڕاكەرە. ناڕاستە، چونكە زیاتر فەلسەفەی 

بەڕێی  نەك  فەلسەفە  ب��ووە:  نووسین  فۆرمی  لەسەر  راستیدا  لە  خۆرئاوایی 

ترادیسیۆنیی زارەكی، بەڵكو لەسەر فۆرمی تێكستە نووسراوەكان )وەكو تێكستە 

سەرابە14  ئەم  چونكە  گومڕاكەرە،  گوازراوەتەوە.  پالتۆن(  خودی  دیالۆگەكانی 

دەئافرێنێت، كە گوایە دەتوانین بگەڕێینەوە بۆ سەرچاوەی هزرین بۆ ئەوەی لە 

تازەترین فۆرمیدا لێی تێبگەین. كەواتە، ئەم وەهم و سەرابەی دیكە دەئافرێنێت، 

بە  كە  دەستەاڵتەكانە،  خاوەن  تاكە  دەربڕینی  بنەڕەتە،  و  سەرچاوە  ئەم  كە 

شێوەیەكی راستەوخۆ دەربڕدراوە، بێ ئەوەی هەوڵێكی دیكە بۆ دەربڕینی ئەوە 
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بە زمانی نووسراو، بە ناچاری تووشی الدانی كردبێت. لەبەر ئەوە زمانی نووسراو 

ناكەسەكیترە لە زمانی گوتار، كەواتە دوورترە لە دەربڕینێك بەبێ ناڕوونی ئەوەی 

دەربڕینی  نووسراودا[  زمانی  ]لە  بیڵێت.  گەرەكیەتی  ئاگامەندانە  هزرڤان  یەك 

و  “دوادەخرێت  هەبێت،  راستەوخۆی  “ئامادە”ییەكی  ئەوەی  لەبری  حەقیقەت، 

جیاوازیی دادەنرێت” )بگەڕێوە بۆ ئەوەی پێشتر لەبارەی زاراوەی différanceی 

درێدا گوتمان(. 

تێكستێكی  خەریكین  لەتەكیدا  شتەی  ئەو  قبوڵمانكرد  كە  هەر  كەواتە 

نێوان  لە  بكەین  درزێك  بوونی  بە  هەست  النیكەم  دەتوانین  ئەوا  نووسراوە، 

بەڵگاندنە  دەیڵێت-ئەو  كە  پێیەتی،  باوەڕیی  ئاگامەندانە  فەیلەسوف  شتەی  ئەو 

ئاوەزییە سیستماتیكەی، كە ئەو وێنایدەكات بیخاتەڕوو، هەروەها بابەتێكی شاراوە 

لە نێو تێكستێكدا، كە هەڵگری چەندین گریمانەی روون و ئاشكرایە و نووسەر 

لێیان بەئاگا نییە. رێك لە نێو ئەم درزە دایە، كە دەشێت “دیكۆنستراكسیۆن” 

بێتە نێوەوە و شێوازێك لە خوێندنەوەی تێكستە فەلسەفەییەكان بخاتەڕوو، كە 

پێچەوانەی شێوازیی لۆگیكیی دەرەكیی )یان نالۆگیكیی دەرەكیی( بەڵگاندنەكانیانە. 

پلەیەكی  بانگەشەی هەبوونی  رابوردوو  فەلسەفەییەكانی  تێكستە  رووەوەی  لەو 

جیاتی  لە  روانگەیەی  لەو  رێك  ئەویش  ك��ردووە،  خۆیان  بۆ  تایبەتمەندیان 

خەریكبوون بە جۆرەكانی وێناكردن، كە واتاكانیان بە تەواوی  روون و ئاشكرا 

نییە- ئەمە تایبەتمەندیی بەرهەمە ئەدەبییەكانە- ئەوا سوودیان لە بەڵگاندنێكی 

واتای  رێك  ئەوا  ئەوان  بۆ  ئاراستەیە  جۆرە  ئەم  وەرگرتووە،  لۆگیكی  وردی 

رەتكردنەوەی ئەم پلەیە تایبەتییە دەبەخشێت، كەواتە بۆ ئەو پنتە دەگەڕێینەوە، 

ئاراستەكەی درێدا، جیاوازیی نێوان فەلسەفە و جۆرەكانی  كە پێشووتر وتمان، 

دیكەی نووسین، وەكو ئەدەبیات، كەمدەكاتەوە. 

لەتەك  هاوكات  ئەدەبیاتدا  لەتەك  فەلسەفە  یەكسانكردنەی  جۆرە  ئەم 

لۆژیكیی سادەدا واتای یەكساكردنی ئەدەبیات دەبەخشێت لەتەك فەلسەفەشدا. 

كایەی  بەڵكو  كورتناكاتەوە،  رووت”  “ئەدەبیاتی  سنووریی  تا  فەلسەفە  درێدا 

فەلسەفە فراوان دەكات بۆ ئەوەی تەواوی چاالكیی هزریی مرۆیی لەخۆبگرێت، 

بێگومان جێكەوتكردنیی خودی فەلسەفە لە نێو پانتایی پرسگەریی فەلسەفەییدا، 
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واتای دەرچوون لە سنوورەكانی فەلسەفەی ترادیسیۆنیی دەبەخشێت، كە خۆی 

ئەو  دەزانی،  مرۆیی  هزرینیی  دیكەی  كایەكانی  لە  بااڵتر  پێگەیەكی  خاوەن  بە 

پێگەی توانستی ئەوەی هەبوو بنەڕەتەكانی ئەم كایانەی دیكە هەڵبسەنگێنێت. 

ترادیسۆنیی  فەلسەفەی  كورتكردنەوەی  واتای  جێكەوتكردنە  ئەم  واتایەدا،  لەم 

دەبەخشێت بۆ سنووریی ئەم كایانەی دیكە، بەاڵم بە هەمان ئەندازە دەتوانین 

خودی  لەتەك  فەلسەفە  بنەڕەتی  پرۆژەی  فراوانكردنی  واتای  كارە  ئەم  ببێژین 

هزریی مرۆییدا دەبەخشێت. ئەگەر بەم چەشنە بێت، بەو جۆرەی درێدا پەسەندی 

شتێكی  ئەوا  دوایی  واتاكەی  بە  فەلسەفە  دەرەوەی  رووەو  دەكات، هەنگاونان 

نەشیاوە. ئەو دەبێژێت “تێگەی سنووریی میتافیزیك خۆی تەنها كێشەسازە”15، 

كەواتە ئێمە تەنها لە “نا-شوێن”16ێك، كە دەبێتە فەلسەفەیەكی “دیكە”، دەتوانین 

بكەوینە هزرین لەبارەی “نەشیاویی جیابوونەوەی خود لە زمانی میتافیزیك”. 

جەختاندنی  لەوانەیە  نا-شوێنە  ئەم  دەبێژێت،  ئەمەدا  درێژەی  لە  ئەو 

ئەدەبیات بكات، ئەدەبیات بە واتای “ئەو تێكستە روون و دیارانەی سنوورەكانی 

زمانی ئێمە رووبەڕووی تەنگژە دەكەنەوە و نیشانیدەدەن ئەوانەش چەند شتێكی 

دەهێنێت،  ناویان  درێدا  نموونانەی  )ئەو  كێشەدارن”17.  و  دابەشبوون  شیاوی 

بۆ  هەوڵدان  لەتەك  درێ��دا،  بەمجۆرە  بێكت(.  و  باتای  بالنشۆ،  لە  بریتین 

جێكەوتكردنی خودی فەلسەفە لە نێو پرسیارە بنەڕەتییەكاندا، لە بنەڕەتدا لەتەك 

هەمان ئەو كێشانەدا رووبەڕوو دەبێتەوە، كە ئەو كاتەی فەیلەسوفانی وەكو كانت 

و ڤیتگنشتاین هەوڵیانداوە سنووری زمانی ئێمە پێناسە بكەن، ئەوا لەتەك ئەو 

كێشانەدا رووبەڕوو بوونەتەوە. ئەو پرسەی كە سنووردانان بە واتای دەرچوونە 

شتێكی  زەروورەت  بە  زمانەوەیە،  لەودیو سنووری  ئەوەی  بەاڵم  سنوورە،  لەو 

نیشانی  پەرەگرافە  ئەم  ئەوەی  لێهزرینە.  نەشیاوی  نەشیاوی گۆتن و سەرەنجام 

دەدات بریتییە لەوەی درێدا وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە لە جۆرەكانی ئەدەبیاتدا 

واتا  كێماسییەوە،  نێو  بخاتە  زمان  سنووریی  هەوڵدەدات  كە خۆی  دەبینێتەوە، 

هەوڵدەدات شتی نەشیاوی گوتن بڵێت و بەمجۆرە “سنووریی زمان دەخاتە نێو 

دەربڕینی  شێوازی  )ئەگەر  لەوانەیە  تەنگژەوە  نێو  خستنە  هەمان  تەنگژەوە”. 

ڤیتگنشتاین بەكاربهێنین( ئەوەی نەتوانرێت بگوترێت، نیشان بدات. 
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جیاوازیی درێدا لەتەك نموونەكانی ڤیتگنشتاین لە نێو تراكتاتوس لۆگیكۆ-

فیلۆسۆفیكوس18 ئەوەیە، كە ئەو “سنووریی زمانی ئێمەی” لەتەك سنوورەكانی 

پرۆپۆزیشنە واتادارەكان “راست-یان-درۆ” بە یەكسان نابینێت، لەبەرئەوەی زمان 

نابینێت.  یەكسان  بە  بن،  درۆ  یان  راست  لەوانەیە  پرۆپۆزیشنانەی  ئەو  لەتەك 

“لۆگۆسێنتەریزم”  بە  بەستن  پشت  واتای  رێك  دووانە،  ئەم  یەكسانزانینی  بە 

لە  ئەو  دەكات.   تاوانبار  بەوە  ترادیسیۆنیی  میتافیزیكی  ئەو  كە  دەبەخشێت، 

ستروكتورالیزم19�ەوە روانگەیەكی لەبارەی واتا وەرگرتووە، كە  لەتەك روانگەی 

لە هەر   تایبەتی  گوزارشتێكی  “واتا”ی هەر  راستێتی20دا جیاوازە:  بۆ  گەڕانەوە 

ئەو  واتا  بزانین،  یەكسان  بە  “راستێتیی”یەكەیدا،  لەتەك  نەگەرەكە  تێكستێكدا 

شتەی ئەم گۆزارشتە بە ئێمە دەسپێرێت و گریمانەی ئەوە دەكرێت بە چەشنێكی 

راستەوخۆ گەیەنراوە و لەم رووەوە تەواو نەشیاوی ناساندنە. كەواتە، واژەكان 

نەك لە پەیوەندی یەكبەیەكەیان لەتەك شتە نازمانییەكاندا، بەڵكو لە پەیوەندیاندا 

 -différance “جیاوازییەكان”یان-دیسان  نموونەی  )لە  دیكە  واژەكانی  لەتەك 

كەواتە،  دەكەن.  پەیدا  واتا  زماندا،  نێو سنووریی  لە  دیكەدا(  واژەكانی  لەتەك 

هەوڵدان بۆ دیاریكردنی “واتا”ی هەر گوزارشتێكی تایبەتی پێویستی بە لێكۆڵینەوەی 

ژمارەیەكی ناكۆتا لە پەیوەندییەكانی ئەو گۆزارشتە لەتەك گوزارشتەكانی دیكەدا 

هەیە، ئەمەش خۆی بەم واتایە دێت، كە هەرگیز ناتوانین واتای ئەو گۆزارشتە 

بە شێوەیەكی تەواو دیاریبكەین. ئەگەر ئەم پنتە لەبارەی گۆزارشتە پێكهێنەرەكانی 

پرۆپۆزیشنێك دروست بێت، ئەوا بەو دەرەنجامە دەگەین، كە هەرگیز ناتوانین 

هیچ پرۆپۆزیشنێك بە شێوەیەكی گشتی بە دروست یان نادروست ناوبنێین، چونكە 

وەها ناونانێك هەڵگری ئەو واتایەیە، كە ئەو شتەی لە پرۆپۆزیشنەكەدا بانگەشەی 

بۆ كراوە واتایەكی دیاریكراوی هەیە و دەشێت ئەوە لەتەك “فاكت”ێكدا بەراورد 

بكرێت، بۆ ئەوەی دروست یان نادروستی ئەم بانگەشەیە دەربكەوێت. 

لەوانەیە تا هەنوكە بە شێوەیەكی باش قسەمان لەبارەی درێداوە كردبێت، 

بۆ ئەوەی بتوانین جۆرێك راڤەكردنی پابەند بە “دیكۆنستراكسیۆن” بهێنینە ئاراوە. 

ئاشكرایە ناتوانین “دیكۆنستراكسیۆن” پێناسە بكەین، هەر بەو چەشنەی ناتوانین هیچ 

گۆزارشتێك پێناسە بكەین، بەاڵم دەتوانین لەم بارەیەوە، كە “دیكۆنستراكسیۆن” 
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چ شتێك نییە، چەند پنتێك ببێژین. بابەتی “دیكۆنستراكسیۆن” ئەوە نییە نیشانی 

بدات هەندێك لە پرۆپۆزیشنەكانی فەیلەسوفێك یان هەر كەسێكی دیكە “بێتواتا” 

یان “بێ بنەڕەتی لۆگیكی”ین: ئەوەی تا هونەكە گۆتومانە پێویستە ئەم پنتەی 

روون كردبێتەوە، هەروەها بابەتەكەی ئەوە نییە، كە بە نیشاندانی ئەوەی روانگە 

كەسییەكان دەربڕی بەرژەوەندییە كەسەكییەكانن و نەك حەقیقەتێكی ئۆبژێكتی، 

كەواتە ناتوانین هیچ پرۆپۆزیشنێكی تایبەتی بەهۆی نانیشاندەرییەكەی، ناگرنگ 

بكەین، كەواتە “دیكۆنستراكسیۆن” ناتوانێت ببێتە مێتۆد یان رێگەبڕینێك بۆ هەر 

ترادیسیۆنی،  فەلسەفەی  لۆگۆسێنتەریزمی  ئامانجەكانی  دەستەبەرییەكی  چەشنە 

ئەم  خودی  پایەی  لەرزاندنی  لە  بێت  بریتی  بابەتەكەی  دەبێت  پێچەوانەوە  بە 

لۆگۆسێنتەریزمە: بە رووبەڕووبوونەوە لەتەك فەلسەفە وەكو ژانرێكی ئەدەبی، 

نیشانی دەدات، كە بۆ گەیشتن بە ناوەڕۆكەكەی، وەكو ناوەڕۆكی هەر ژانرێكی 

ئەدەبی، پێویستە نە تەنها لە ستراكتوری لۆگیكی بەڵگاندنەكانیدا، بەڵكو النیكەم 

بۆی  فیزیكییەكەی  شێوازە  تەنانەت  و  میتافۆر  شێواز،  لە  ئەندازە  هەمان  بە 

بگەڕێین. بابەتەكەی بریتییە لە لێكۆڵینەوەی بەرهەمێكی فەلسەفەیی )یان هەر 

ژانرێكی دیكە، كە لەتەك فەلسەفەییبووندا خەریك بێت( لە بنەڕەتدا بەناونیشانی 

تێكستێكە وەكو هەر تێكستێكی دیكە، كە زیاتر نیشاندەری رەوشی نووسەرە نەك 

هەڵگری بەڵگاندنی فۆرمالی و تاكەسەكی بێت. 

خوێندنەوەی  بۆ  رێگەیەك  وەكو  بەمجۆرە  “دیكۆنستراكسیۆن”  كاتێك 

ئەوە  پێویستە  بكەین،  دابەش  دیكە(  تێكستەكانی  )و  فەلسەفەییەكان  تێكستە 

هەر  لەبارەی  دەكات(  پەسەندی  درێدا  بێگومان  )بەوجۆرەی  بكەین  پەسەند 

تێكستێكی دیار زیاتر لە خوێندنەوەیەكی رۆشنگەر دەشێت بوونی هەبێت: بە 

گوتنێكی دیكە، شتێك بەناوی تاكە خوێندنەوەیەكی دروست بوونی نییە، بەاڵم 

ئەو  تەواوی  دەتوانین  ئەگەر  بكەین،  بۆچوونە  ئەم  وێنای  دەتوانین  ئاسانی  بە 

هەموو  كەواتە  بێت،  ئەمەندە  هەر  بیڵێین،  دیكۆنستراكسیۆن  لەبارەی  شتەی 

ئەم دژبەرییەی لەسەر ئەوە بنیات نراوە بە شتێكی زێدەڕۆییانە دەردەكەوێت. 

خۆرەی21  بووەتە  بنەڕەتدا  لە  كە  تەنگژەوە،  دەخاتە  شتێك  دیكۆنستراكسیۆن 

چاالكی فەلسەفەیی راستەقینە و رەسەن، ئەو شتەی وەكو ئامرازی مێژوونووسانی 
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دەتوانێت خودی  بە سەختی  بەاڵم  بەهای هەبێت،  لەوانەیە جۆرێك  فەلسەفە 

توێژینەوەی فەلسەفەیی بەرەوپێش بەرێت، بەاڵم پێدەچێت مەبەستی درێدا لە 

“دیكۆنستراكسیۆن” بریتی بێت لەوەی، نە ئەو جۆرە خۆرەیەیە، كە ئەم بۆچوونە 

وێنای دەكات و نە بەو ئەندازەیە نێگەتیڤە، كە واژەكە هەڵیگرتووە. 

ئەو وێنایەی لەتەك خوێندنەوەی واژەكانی “دیكۆنستراكسیۆن” دێتە نێو 

هۆشەوە، لە راستیدا وێنایەكی نێگەتیڤە- وێنای “دابەزاندن”22ی پارچەكانی بینایەك 

یان پێكهاتەیەك. ئەم وێناكردنە بە شێوەیەكی گشتی، هەڵگری هیچ شتێك نییە، 

كە نیشانی بدات ئەم دابەزاندنەی پێكهاتەیە لەوانەیە شتێكی نوێ لە خودی ئەم 

پێكهاتەیەدا دەربخات، كە پێشووتر شاراوە بووە، بەاڵم ئەگەر دیكۆنستراكسیۆنی 

ناوەڕۆكە  ئاشكراكردنی  مەبەستی  بە  خوێندنەوەی  بۆ  رێگەیەك  بە  تێكستێك 

شاراوەكەی بزانین، ئەوكات واژەكە زۆر بە پۆزەتیڤی دەردەكەوێت. بۆ نموونە 

دیكۆنستراكسیۆنیی تێكستێكیی فەلسەفەیی ترادیسیۆنیی لەوانەیە واتا شیاوەكان 

و وەاڵمە شیاوەكانی پرسیارە فەلسەفەییەكان دەربخات، ئەو ئەگەر و توانستانەی 

لە ئاستی ناوەرۆكە روون، باو و لۆگۆسێنتەریستانەی تێكستەكەدا هەرگیز ئاشكرا 

نین، ئەگەر ئەم واتایە دەستەبەر ببێت، ئەوكات دەتوانین دیكۆنستراكسیۆن بە 

دەتوانین  بزانین:  فەلسەفەی  راب��وردووی  راڤەكردنی  ئامرازی  لە  زیاتر  شتێكی 

ئەوەی  بزانین.  فەلسەفە  كاری  بۆ  نوێ  شتێكی  زیادكردنی  ئامرازی  بە  ئەوە 

وەاڵم  نوێی  جۆرێكی  دەبێتە  فەلسەفە  سەر  بیخاتە  دەتوانێت  دیكۆنستراكسیۆن 

كێشەكان  رۆشنكەرەوەی  وەكو  زیاتر  شتەی  ئەو  فەلسەفەییەكان:  پرسیارە  و 

دەخرێتەڕوو، بۆ ئەوەی وەكو “وەاڵمێكی دروست” بێت، كە پێویستە بەند بێت 

شتێكی  توانستی  دیكۆنستراكسیۆن  ئەمە،  سەرباری  لۆگیكییەكان.  بەڵگە  لەسەر 

توانستی  تێكستەكانی دیكە دەهێنێتەئاراوە:  لە رێگەیەك بۆ خوێندنەوەی  زیاتر 

هێنانەئارای رێگە تازەكانی هزرین، نەك بەڕێی بەڵگاندنی فۆرمالی و لۆگیكی، 

بەڵكو بە یارمەتی دۆزینەوەی لێهاتووییانەی مێتافۆرەكان و وێناكردنەكان. 

درێدا خۆی لە گفتوگۆدا لەتەك ریچارد كێرنەی، بەرگری لەم روانگەیە 

ئەوەی  میانەی  لە  گفتوگۆیەدا،  لەم  ئەو،  دەكات.  دیكۆنستراكسیۆن  لەبارەی 

سیستەماتیكتری  هەرچی  “بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵێك  وەكو  دیكۆنستراكسیۆن 
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فەلسەفە”  پرسیاری  ژێر  بردنە  بۆ  نافەلسەفەیی،  شوێنێكی  یان  نا-شوێنێك23، 

دادەنێت، ئەوا بەم چەشنە درێژەی پێدەدات: “بەاڵم گەڕان بەدوای بەدەستهێنانی 

جێگەیەكی نافەلسەفەیی واتای دژ بە فەلسەفەبوون نابەخشێت. پرسیاری سێنتەری 

 )non-lieu( من ئەمەیە: فەلسەفە بە شێوەیەكی گشتی لە كام شوێن یان ناشوێنی

دەشێت وەكو شتێك جگە لە خۆی لە بەرانبەر خۆیدا دەربكەوێت، بە جۆرێك 

ئاراستە  هزرینەوە  و  لێپرسینەوە  رووەو  خۆی  رەسەن  شێوەیەكی  بە  بتوانێت 

بكات؟”24.

و  گوتەیە  ئەم  لێكچوونەكانی  ئەوەی  كەڵكەڵەی25  دەكەوینە  لێرەدا 

ترادیسۆنیی  نێو  لە  گوتانەی  ئەو  بدۆزینەوە،  رۆرتی  ریچارد  كۆتایی  گوتەكانی 

فەلسەفەیی ئەنگلۆساكسۆندا بەهۆی بەرهەمەكانی هزرڤانانی وەكو ویلیام جەیمز، 

دیوی، هایدیگەر و ڤیتگنشتاین، قۆناغی ئەو شتەی ئەم پێیدەبێژێت “فەلسەفە 

توانستی  كە  ئەوەیاندەكرد،  بانگەشەی  فەیلەسوفەكانیشی  و  گەورە”،  پیتی  بە 

ئەوەیان هەیە لەبارەی تەواوی كایەكی دیكەی هزری مرۆیی بكەونە بڕیاردان و 

داوەریكردنەوە، ئیدی ئەمە هەنوكە ناگرنگ كەوتووە. رۆرتی دەبێژێت، ئەوەی 

پێویستە جێگەی “فەلسەفە” بگرێتەوە، “فەلسەفە”یە )بە پیتی بچوك(، كە لەتەك 

ئەدەبیات و هونەردا لە بنەڕەتدا دەبێتە بە شێك لە “دیالۆگی چەشنی مرۆڤ”، 

كە نەك لەتەك بەدەستهێنانی “حەقیقەت”دا، بەڵكو لەتەك ئافراندنی وێناكردنەكان 

نییە  بێت. جێگەی سووڕمان  ئێمەدا خەریك  ژیانی  لە گوزەراندنی  بۆ چۆنێتی 

كاتێك رۆرتی درێدا بە هاوپەیمانی خۆی دەزانێت26. سەرباری ئەمە لە الیەكی 

گرنگەوە، درێدا لەتەك رۆرتی، یان النیكەم ئەو وێنەیەی رۆرتی بە گشتی بۆخۆی 

ترادیسیۆنیی  لەبارەی  ئەو  دیكۆنستراكسیۆنی  واتا  هەیە:  جیاوازیی  دەكێشێت، 

میتافیزیكی زیاتر پابەند دەبێت لەسەر هێنانەكایەی پرۆژەیەكی نوێ و لە روانگەی 

مۆراڵییەوە بەرپرسانەتر بۆ فەلسەفە نەك تانەدان لێی. )ئەم پنتە، بەهۆی ئەم 

ئاوازە رەند و جوانەی ئەو، كە رۆرتی ئاماژەی بۆ كردووە، شتێكی راستە(.

لەتەك  درێدا  بەریەككەوتنی  لە  دەتوانین  ئەمە  دیكەی  نموونەیەكی 

“هیومانیزم”دا بیبینینەوە، كە لێكۆڵینەوە لێی ئەو وێناكردنەی میتۆدی درێدا بۆ 

بەدەستەوە  توێژینەوەش  لەبارەی  تێكستەكان  دیكۆنستراكسیۆنانەی  خوێندنەوەی 
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دەدات. گوتارەكەی ئەو بە ناونیشانی “ئامانجەكانی مرۆڤ”27 خوێندنەوەیەك بۆ 

بەرهەمی ژمارەیەك لە فەیلەسوفان دەهێنێتە ئاراوە. ئەو دەبێژێت، هیومانیزم 

ئەدگارێكی ئاشكرای تەواوی فەلسەفەی فەرەنسایی سەرەتاكانی سەدەی بیستەمە، 

تەنانەت فەلسەفەی كەسێكی وەكو سارتر، كە بە سەختی هەوڵدەدات هیومانیزم 

هەجو بكات )بۆ نموونە، لەبارەی كەسێتی “ئۆتۆدیداكت”28 لە رۆمانی هێڵنجدا(. 

درێدا دەبێژێت، سارتر بە هەڵە لە فەلسەفەی هایدیگەر تێدەگات كاتێك وەها 

گریمانە دەكات، كە ئەم فەیلەسوفە ئاڵمانییە لەتەك ئاگامەندییەكی تەواو مرۆییدا 

خەریكە:

)تقلیل(  ریدۆكسیۆنی  دوای  كە  ترانسێندێتالییەكان،  )پێكهاتە(  ستراكتۆرە 

فێنۆمێنۆلۆژیی وەسف دەكرێن، چەند ستروكتوورێكی ئامادەی نێو جیهانی نین بە 

ناوی “مرۆڤ”، هەروەها ئەوانە لەتەك كارەسات، كلتوور، زمان، یان تەنانەت 

“گیان، یان “دەروون”ی مرۆییدا پەیوەندییەكی نێوەكییان نییە. هەر بەوجۆرەی 

وێنا   Seelenlos(29( بەبێ دەروون  ئاگامەندی  دەتوانین  تێڕوانینی هۆسرێل،  بە 

بكەین، بە هەمان چەشن-و بە رێگەی یەكەم-دەتوانین ئاگامەندی بەبێ مرۆڤ 

وێنا بكەین30. 

بە وتەی درێدا، بەو جۆرەی بەرهەمەكەی هایدیگەر لە دوای جەنگ بە 

ناوی “نامە لەبارەی هیومانیزم” نیشانیدا، هایدیگەر هەرگیز بەم واتایە هیومانیست 

نەبووە: ئەویش، وەكو هۆسرێل، نەك لەتەك ئاگامەندی مرۆڤدا بە شێوەیەكی 

گشتی، كە هەمیشە لە ژێر كاریگەری مێژوو، كلتوور و زمان دایە، بەڵكو لەتەك 

ئەوەی  رەچاوكردنی  بەبێ  بووە،  خەریك  گشتی”دا  شێوەیەكی  بە  “ئاگامەندی 

پەیوەندی بە چ كەسێكەوە هەیە. 

بوو،  دژی  هایدیگەر  هیومانیزمەی  ئەو  درێ��دا،  بۆچوونی  بە  ب��ەاڵم 

هایدیگەر  شتەی  ئەو  دەبێژێت،  درێدا  بوو.  میتافیزیك  بە  پابەند  هیومانیزمی 

بە گشتی لەتەكیدا دەكەوتە خەریكگەرییەوە، “لە بنەڕەتدا مرۆڤی میتافیزیكیی 

نییە”31. سەرباری ئەمە، “شتێكیش نییە جگە لە مرۆڤ. بەو جۆرەی دەیبینین، 

دووبارەكردنەوەی ناوەرۆكی مرۆڤە، كە مۆڵەتی ئەوە دەدات بگەڕێینەوە بۆ ئەو 

 )humanitas( شتەی بەر لە پەیدابوونی تێگە میتافیزیكییەكان لەبارەی مرۆڤایەتی



20

بوونی هەبووە”32. گێڕانەوەی مێتافیزیكیی هیومانیزم بەندە لەسەر تێگەیشتنێكی 

تایبەتییەكانی  رەوشە  بە  دەبێت  پەیوەست  كە  مرۆڤ؟،  “ناوەرۆكی  لە  تایبەت 

مێژووە، كە مرۆڤایەتی ئێمە بە تواناییمانەوە لە كرداری دەستەاڵتی تەكنۆلۆژیك 

وێرانكەری  هایدیگەر  روانگەی  بە  تێگەیەی  دەبەستێتەوە-ئەو  سروشتدا  بەسەر 

مرۆڤایەتی راستەقینەیە. لە راستیدا، ئێمە بە “رامان” و ناسینەوەی خۆمان بەر 

لە هەر شتێك لە پەیوەندیماندا لەتەك )حەقیقەتی “بوون”(، لە هەماهەنگیماندا 

درێدا  بە مرۆڤ.  دەبین  راستی  بە  ئەوا  بە شێوەیەكی گشتی،  “بوون”  لەتەك 

لە وێناكردنە دیارەكانی  لەبارەی مرۆڤایەتی راستەقینە  دەبێژێت، ئەم روانگەیە 

هایدیگەر سەبارەت بە “ماڵ” و “بێ ماڵ” دەخرێتەڕوو. 

هیومانیزمیی  رەخنەیەی  جۆرە  ئەم  لەتەك  درێدا  ئاشكرای  گونجانی 

میتافیزیكی، پەیوەست دەبێت بە ناڕەزایەتییە سیاسیی و مۆراڵییەكانی ئەو سەبارەت 

لە  بریتییە  “دیكۆنستراكسیۆن”  لە  ئەو  مەبەستی  خۆرئاوایی.  نەتەوەگەرایی  بە 

بە  الوەكی  خەریكبوونی  نێوان  ئاڵۆزیی  ئاشكراكردنی  فەلسەفەیی  ترادیسیۆنیی 

ئیدیالەكانی بزووتنەوەی رۆشنگەری لەبارەی مرۆڤایەتی و ئاوەزمەندێتی جیهانی 

و ئەم تێگەیشتنە قوڵەی، كە ئەم ئیدیاالنە لە راستیدا تەنها بەشێكی نەشیاوی 

جیابوونەوەن لە بەها تایبەتییەكانی كولتوورێكی مێژوویی تایبەت، واتا كولتووریی 

ئەوروپایان  كاریگەریی  كە  جیهان،  دیكەی  بەشەكانی  و  خۆرئاوایی  ئەوروپای 

و  هەڵچوون  ئەم  لەتەك  خۆی  ئەلجەزایری  زادگەی  )ئاشكرایە  بووە.  لەسەر 

هەیەجانەدا لەبارەی ئەم پرسەوە بێ پەیوەندی نییە(. سەرباری ئەمە، تێگەیشتن 

لەم پنتە گرنگە، كە ئەم هەستكردنە بەم واتایە نییە درێدا خودی ئەم ئیدیاالنەی 

بزووتنەوەی رۆشنگەری رەتدەكاتەو، هەڵبەت ئەگەر بە دروستی شیاوی تێگەیشتن 

بن. 

درێدا لە گوتارەكەیدا بە ناوی “دەهزرێم ]ی دیكارت[ و مێژووی شێتی”33، 

 Historie de( دەكەوێتە رەخنەگرتن لە كتێبەكەی فوكۆ بە ناوی مێژووی شێتی

la folie مانوسكرێپتی سەرەكی و دوور و درێژتر ناوی شێتی و شارستانێتییە(. 

بە وتەی درێدا، فوكۆ لەم كتێبەدا هەوڵ دەدات كارێكی نەكردە ئەنجام بدات، 

واتا هەوڵدەدات گۆتاری ئاوەز لە جێگەیەكی دەرەوەدا ئاوەژوو بكاتەوە. درێدا 
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نیشانیدەدات، كە تەنانەت تێگەیشتن لە مێژووی شێتی پابەندە بە سوودوەرگرتن 

لە ئاوەز. ئەو دەبێژێت، فوكۆ هەڵوێستەكەی خۆی لەسەر تێگەیشتنێكی هەڵە 

لە بەڵگەكاری “دەهزرێم”ی دیكارت )“دەهزرێم، كەواتە هەم”(، و بە تایبەت 

سەرنجی دیكارت لەم بەڵگاندنە بۆ ئەگەری شێتی، بنیات دەنێت. بە تێڕوانینی 

بانگەشەی  فوكۆ  جۆرەی  بەو  پۆست-دیكارتی،  ترادیسۆنیی  و  دیكارت  درێدا، 

كردووە، نایانەوێت شێتی لە نێو كایەی ئاوەزدا رەتبكەن، بەڵكو هەوڵ دەدەن بە 

هەڕەشەی ئاوەز لە رووی شێتیدا بووەستنەوە، بۆ ئەوەی ئەم هەڕەشەیەش لە 

هەمان تێگەیشتنی ئێمە لە ئاوەزگەراییدا جێكەوت بكەن. درێدا بەو دەرەنجامە 

دەگات، كە راكردن لە دەستی خودی گۆتاری ئاوەز شتێكی نەكردەیە. 

ئەم ئەنجامگیرییە، رۆڵێكی زۆر رۆشنكەرەوەی بۆ واتای دیكۆنستراكسیۆنیی 

ترادیسیۆنیدا  فەلسەفەی  لێكۆڵینەوەی  لە  درێ��دا  ئامانجی  هەیە.  درێ��دا 

ئاوەژووكردنەوەی نییە پەیوەست بە تێگە مرۆیی و ئاوەزییەكان، بەڵكو رزگاركردنی 

نادیارەكانی دیكە  هەمان ئەو تێگە و كۆنسەپتانەیە لە دەست الدانە كاریگەرە 

لەسەر ئەم فەلسەفەیەدا. ئەم كاریگەرییە نادیارانە، وەكو ویژدانی ناخۆئاگامەندی 

ئاشكراكانی  بەڵگاندنە  دەرەكیی  لۆگیكی  و  پەخشان  لە  نەك  خۆی  الك��ان، 

كە  دەردەخات،  وێنەسازییەكاندا  و  میتافۆر  لە  بەڵكو  نیشاندەدات،  فەیلەسوفدا 

بە ناچاریی تەنانەت دەچنە نێو هۆشیارترین نووسینە فەلسەفەییەكانیش. ئەركی 

دیكۆنستراكسیۆن بریتییە لەوەی ئاڵۆزیی نێوان ئەم وێنانە و ئەوەی دەریدەبڕن 

]لە الیەكەوە[ و لۆگیكی باو و ئەوەی ئەم لۆگیكە بانگەشەی دەربڕینی دەكات ]لە 

الیەكی دیكەوە[ ئاشكرا بكات. بۆ بەرگریكردن لە درێدا لە بەرانبەر ئەو بانگەشە 

فەرەنسی  دژە  شرۆڤەیی  فەیلەسوفانی  لە  هەندێك  شارالتانگەرییەی  بێواتایە 

راڤەیەی  بەو  دیكۆنستراكسیۆن،  ئامانجی  جدیبوونی  هەمان  ئەو،  پاڵ  دەیدەنە 

بۆمانكرد، لە خۆیدا شتێكی بەس و تەواوە. 

گومانشیاوە  گریمانە  بەم  دیكۆنستراكسیۆن  بانگەشەكانی  ئەمە  سەرباری 

پەیوەستن، روونبووەتەوە “لۆگۆسێنتەریزم”، كە درێدا رەخنەی دەكات، كەموكورتی 

لە  زیاتر  شتێكی  هەڵگری  گشتی  بە  فەلسەفەییەكان  تێكستە  كە  ئەمەی  هەیە. 

بەڵگاندنی لۆگیكیی ناكەسەكین و لە وەها تەنها دەتوانرێت بە لە بەرچاوگرتنی 
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ئەم “شتە زیاترە” بە شێوەیەكی گشتی تێیبگەین، پنتێكی شیاوی پەسەندكردنە، 

كە شرۆڤە دیكۆنستراكسیۆنەكانی خودی درێداش جەخت لەمە دەكەنەوە، بەاڵم 

هەڵگری  فەلسەفەییەكان  تێكستە  كە  بكەین،  دەرەنجامگیری  پنتەوە  لەم  نابێت 

تەواوی  بە  ئاشكراكانیان  بانگە  پەسەندكردنی  یان  نین،  تاكەسەكی  بەڵگاندنی 

وابەستە نین لەسەر گرنگی لۆگیكی ئەم بەڵگاندنە. ئەمە نموونەی ئەوەیە، كە 

ببێژین لەبەرئەوەی تایبەتمەندی ئەزموونی ئێمە لە كێبەڕكێیەكی فوتبال دەتوانێت 

رەفتاری  چیمەن،  زەوی  تایبەتمەندی  وەكو  شتگەلێكی  كاریگەری  ژێر  بكەوێتە 

هاندەران رەنگی جلوبەرگی یاریزانان و هتد، كەواتە ئەگەرەكە ببێژین دەرەنجامی 

كێبەڕكێكە پەیوەندی بە ژمارەی ئەو گۆاڵنەوە هەیە، كە الیەنێك لە الیەنەكەی 

دیكەی دەكات. 

ئێمە تەنها ئەو كاتە دەتوانین پەسەندی بكەین، كە لۆگیكی بەڵگاندنەكانی 

لە  ئەوەی  پەسەندبوونی  لەسەر  ئەو  پرۆپۆزیشنەكانی  راستی  و  فەیلەسوفێك 

ئەم  نیشانبدەین  ئەوە  بتوانین  كە  نییە،  كاریگەر  دەیڵێت،  فەیلەسوفدا  پلەی 

پرۆپۆزیشنانە نە راستن و نە درۆ، و كەواتە لۆژیك )كە لەم شتە دەكۆڵێتەوە لە 

رەتبوون لە پرۆپۆزیشنێكەوە بۆ پرۆپۆزیشنێكی دیكە چۆن دەشێت راستییەكەی 

بپارێزێت؟( ناتوانێت هیچ خوازیارێكی هەبێت. ئایا درێدا ئەمەی نیشانداوە؟ بەو 

جۆرەی بینیمان، ئەو بە پەیڕەویكردن لە ستركتۆرالیستەكان، بە سەختی جەخت 

لەسەر ئەم پنتە دەكاتەوە، كە واتای هەر گوزارشتێك بەندە لەسەر پەیوەندیی 

ئەو لەتەك گوزارشتەكانی دیكە لە نێو سنووری زماندا و نەك بە هیچ شتێكی 

نازمانی. دەرەنجامەكەی، بەم چەشنەی بینیمان، بریتییە لەوەی ناوەرۆكیی واتایی 

تەواوی پرۆپۆزیشنە پێكهێنراوەكان لەم گۆزارەیەشدا بە هەمان ئەندازە ناڕوونە، 

النیكەم  بكەین،  واتاییە  ئەم  بۆ  بانگەشە  دۆگمایی  شێوەیەكی  بە  ناشێت  بەاڵم 

دەتوانین ببێژین شتێكی نەشیاوی پەسەندكردنە. ئەگەر بتوانین ئەم بەڵگاندنە بە 

راست بزانین، ئەوكات كۆی پرۆژەی دیكۆنستراكسیۆنیی درێدا، النیكەم لە فۆرمە 

پێرفێكتەكەیدا، لەسەر هەڵەیەك بنیات نراوە. 

لەسەر  جەختكردنەوە  بە  درێ��دا،  ببێژین  دەتوانین  ئەمە،  سەرباری 

خوێندنەوەیەكی وردی كۆی تێكستی فەیلەسوفێك، لە چەشنی وێنە بەكارهێنراوەكان، 
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چۆنێتی  تەنانەت  و  هتد(،  و  هێنانەوە  قسە  نامە،  )گفتوگۆ،  ئەدەبی  فۆرمی 

ئەنجام  بە  سوودمەندی  خزمەتێكی  ئەوا  شانۆ،  لەسەر  تێكستێك  نمایشكردنی 

گەیاندووە. پەیوەستبوون بە كۆنسەپتی فەلسەفە وەكو چاالكییەكی ئاوەزیی، كە 

بە پێوەرە ئاوەزییەكان شیاوی هەڵسەنگاندنە، ئەوا بە واتای جەختكردنەوە نایەت 

لەسەر ئەم پنتە، كە تەنها فۆرمی شیاوی ئاوەزمەندێتی، فۆرمێكە، كە بەڵگاندنی 

ماتماتیكی یان لۆژیكی فۆرمالی بەخۆیەوە دەگرێت. بەڵگاندنی ئاوەزیی لە رێگە 

زۆرەكانەوە، هەندێكجار بەهۆی بەكارهێنانی وێنە یان مێتافۆر، یان بە نمایشكردنی 

روانینەكان لە فۆرمە ئەدەبییەكاندا، كە ئەوانە وەكو روانگەیەكی روون و ئاشكرا 

دیكۆنستراكسیۆنی  لەوانەیە  بەكاربهێنرێن.  دەشێت  بكرێن،  پەسەند  ئاسانی  بە 

درێدا بشێت وەكو چەكێكی نوێ لە رەخنەی فەلسەفەیی بڕوانێت، نەك وەكو 

گۆڕانی ئاراستەی بنەڕەتی فەلسەفە،  ئەمە لەوانەیە كەمتر وروژێنەر بێت، بەاڵم 

مژدە بەخشترە. 

سەرچاوە:

 اریك ماتیوز، فلسفەی فرانسە در قرن بیستم، ترجمەی محسین حكیمی، 

انتشارات ققنوس، تهران، 1378، ص257-238.

�����������������������������������������������������

وەرگێڕان  نەشیاوی  بە  و  دێریدایە  كۆنسەپتێكی   :Deconstruction  *

“بونیادنانەوە”  وات��ای   ”Construction“ و  نەرێكردنە   ”De“ دەردەك��ەوێ��ت. 

دەبەخشێت نەك “بونیاد یان پێكهاتە”، كە لە كوردیدا بە هەڵە بۆی دادەنێن، 

لە زۆر  پێكهاتە” دەبەخشێت. هەڵبەت  یان  “بونیاد  واتای   ”Struction“ چونكە

بە  دێریدا  واژەی��ەی  ئەم  دیكەدا،  وەرگێڕانی  و  نووسراوە  و  كتێب  و  شوێن 

هایدگەر  مارتن  یەكەمجار  بكرێتەوە.  راست  پێویستە  و  كراوە  جێكەوت  هەڵە 

زاراوەی “Destruction”ی بەكارهێناوە، كە ئەم واژەیە واتای “هەڵوەشاندنەوە 

هایدگەر  مەبەستی   .”Deconstruction“ نەك  دەبەخشێت،  پێكهاتەشكێنی”  یان 

تا  پالتۆنەوە  رۆژگاری  لە  خۆرئاوایی  فەلسەفەی  كە  ئەوەیە،  دیستراكسیۆن  لە 
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سەردەمی خۆی میتافیزیكی بەسەر “بوون”دا سەروەر كردووە و فەرامۆشی بوونی 

واتا  بڵێت: من دیستراكسیۆن دەكەم،  پێمان  بۆیە هایدگەر دەیەوێت  كردووە، 

تەواوی پێكهاتەی میتافیزیكی دەشكێنم، بەاڵم دێریدا شتێكی دیكەی دەخاتە سەر، 

واتا دەیشكێنێت و لە هەمان كەرەستە پێكیدەهێنێتەوە، كە جیاوازە لە مێتۆدەكەی 

شكاندنی  واتای  كە  دەكەم،  پێشنیار  “پێكهاتەشكێنسازی”  واژەی  من  هایدێگەر. 

پێكهاتەكە دەشكێنین،  كاتێك  پێكهاتەكە و سازاندنەوەیشی دەبەخشێت، چونكە 

ئەوا لە هەمان كەرەستە جارێكی دیكە دەیسازێنینەوە، بۆیە من لێرەدا واژەی 

پێكهاتەشكێنسازی لە بەرانبەر “دیكۆنستراكسیۆن”دا پێشنیار دەكەم، ئەگەریش بە 

تەواوی واتای دیكۆنستراكسیۆن نەدات، بۆیە لەم تێكستەدا زیاتر دیكۆنستراكسیۆن 

دەنووسمەوە، پاشان لە پەراوێزدا پێكهاتەشكێنسازی دادەنێم. “وەرگێڕ”

1 Derrida, in ‹Dialogue with Jacques Derrida›, in Kearney, 

Dialogues, 107, f.

2 Derrida, Writing and Difference, trans. Alan Bass )London: 

Routledge & Kegan Paul, 1978(.
گۆتنێیە  هەژی  و  باڵوكراوەتەوە  و  چاپ   1996 ساڵی  كتێبە  ئەم  تێبینی:   3

ئەمانوئێل لێڤیانس ساڵی 1995 مردووە و ژاك دێریداش لە ساڵی 2004 كۆچیی دوایی 

كردووە. »پێشڕەو«

4 جەختاندنی وەرگێڕی كوردی

5 مرۆڤی زمانباز و فێڵباز.

6 جەختاندنی وەرگێڕی كوردی

بە  تەوەریی،  لۆگیك  لۆژیكسێنتەری،   :)Logocentrism( لۆگۆسێنتەریزم   7

ناوەندیكردنی لۆگیك.

8 جیاوازیی )difference(: ئەگەر تەواو واتای وشەكە ببەخشێت

9 Derrida, Margins of Philosophy, trans. Alan Bass )Chicago: 

University of Chicago Press, and London: Harvester Wheatsheaf, 1982(, 

p.293.

10 Derrida, La Dissèmination )Paris: Seuil, 1972(; English trans. 

Barbara Johnson, Dissemination )Chicago: University of Chicago Press, 
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and London: Athlone Press, 1981(.

11 graphe 

12  logos 

13 Plato, Phaedrus, 276 )quoted(, in the trans, by Walter 

Hamilton, PlatoL Phaedrus and Letters VII and VIII )Harmondsworth: 

Penguin Books, 1973(, 98.

Illusion 14 )وهم(

15 Derrida, in ‹Dialogue with Jacques Derrida›, in Kearney, 

Dialogues, 111.

16 non-place 

17 Ibid, 112.

18 نامەی لۆگیكی-فەلسەفەیی

19 پێكهاتەگەرایی یان بونیادگەرایی

20 مصداق

21 پاسیڤكردنی چاالكی

22 Dismantling )یان هێنانەخوار(

23 non-site 

24 Ibid, 108.

25 وسوسە

26 See especially Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of 

Nature )Princeton: Princeton University Press, 1979(.

27 Derrida, Margins of Philosophy, 10936-.

Autodidact 28 خۆپەروەردەكار

29 Soulless 

.Ibid, 118 30

.Ibid, 124 31

.Ibid, 127 32

.63-Derrida, Writing and Difference, 31 33
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جاك درێداو بنەماو ستراتیژەكانی هەڵوەشانەوە
لوقمان رەئوف

پێشەكی

هەڵوەشانەوە بریتییە لەهەڵوەشاندنەوەی پەیوەندییەكان ئیدی سەپێنراوبن، 

یان هەر پەیوەندێكی دی لەنێوان زمان  و ئەوەی لەدەرەوەیەتی و،  لەسەردەمێكی 

نوێی دوانەییەكانی گومان  و یەقیندا سەریهەڵداوە، ئەمەش پاش ئەوەی سەدەی 

)19( بەدرێژایی لەسەریەقین كاریدەكرد و بڕوای وابوو دەتوانن مەعریفەی یەقینی 

بهێنێتەدی، ئەمەش لەرێگەی پشتبەستن بە حەواس و متمانەكردن بەمەعریفەوە.

ناوەڕاستی سەدەی بیستەم بزوتنەوەیەكی نوێی لەگەڵ خۆیدا هێنا، كە 

گرتەوە،  كەئەوروپای  لەناوبردنەی  لەو  هەر  پێچەوانە  ئاڕاستەی  دوو  دوانەیی 

لەشەری جیهانی دووەم و بەكارهێنانی چەكی ناوكی لەالیەن ئەمریكاوە، لەهەردوو 

لەئەنجامە  مەترسیداری  هەستێكی  ئەمەش  ناكازاكی(  )هێرۆشیما،  یابانی  شاری 

جیهان  بۆ  ئەوەی  دروستكرد،  زانیاری  دۆزینەوەی  تەكنۆلۆژیای  پراكتیكیەكانی 

سەلماند كە زانست شكستیهێنا لەبەدێهینانی خۆشی و ئەمان و مەعریفەی یەقینی، 

لەزانست  )گومانێك  سەریهەڵدا  خراپ  گومانێكی  سەردەمی  لەبەرامبەردا  بۆیە 

لەبەدیهێنانی مەعریفەدا(.

فەلسەفی  هەڵوێستی  بنەمای  لەسەر  هەڵوەشانەوە  ستراتیژیەتی  كەوایە 

دەستپێدەكات، هەڵوێستێك كەلەسەر گۆمان راوەستابێت، هەڵوەشانەوەكان، ئەم 

گومانەیان بەرەفزكردنی تەقلیدی، رەمزی بڕیارە متمانە پێكراو دادەنا، رەفزكردنی 

رژێم و دەسەاڵت لەڕوانگەی مەبدەئەوە.

سێ  لە  پێكهاتوە  بەشەش  ئەم  و  بەشێك  لە  پێكهاتوە  لێكۆڵینەوە  ئەم 

تەوەرە 

ستراتیژی  لەبنیادنانی  درێدا  روانینەكانی  لە  باس  یەكەمدا،  لەتەوەرەی 

ئامادە،   ،رەخنەی دەسەاڵتی  عەقڵدا  بەسەر  )شۆڕش  لە  كە خۆی  هەڵوەشەناوە 

شۆڕش بەسەر بونیادگەریدا ( دەبینێتەوە.

لە تەوەری دووەمدا، باس لە بنەماكانی هەڵوەشانەوە كراوە كە بریتین 

لە)مردن نووسەر و دەسەاڵتی خوێنەر نووسین، ستراتیژیەتی دەقئاوێزان، جیاوازی 
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و تەناسلی واتا(

لە تەوەری سێیەمدا باس لە  ئەركانەكانی هەڵوەشانەوەكراوە كە بریتین 

لە )خوێنەرو وەرگر، هەڵوەشانەوە و واتا ،زمان، ناكۆتایی دەاللەت(

روانینەكانی درێدا لەبنیادنانی ستراتیژی هەڵوەشەناوە

 هەڵوەشانەوەی )deconstruction( گرنگترین میتۆدی پاش بونیادگەرییە 

لە رەخنەی ئەدەبیدا، چونكە بزوتنەوەیەكە خاوەنی مشتومڕێكی زۆرە بەشێوەیەك 

رابەرانی  لە  دروستكرد،  بۆخۆی  دوایدا  ساڵەكانی  لە  سەرنجڕاكێشی  شەپۆلێكی 

خۆی هەڵوەشانەوەش جگە لە درێدا )ج. هیلیس میلر، بول دی مان، جیفری 

پراكتیكی، هەموان پرسیار  یان  تیۆری  ئاستی  بلوم( چ لەسەر  هارتمن، هارولد 

لەسەر ئەوە دەكەن، ئایا هەڵوەشاندنەوە لەناوبەرە یان نا؟ وەاڵمدانەوەی ئەمەش 

بە بەڵێ یان نەخێر پێویستی بە رادەی ئاستی تێگەیشتنی وەاڵمدەرەوە هەیە بۆ 

خودی هەڵوەشانەوەو بنەماكانی ئەم میتۆدە، باشترین هۆكار بۆ گەیشتن بەمە 

)Grammatdogy of( باری زانستی نوسینەوە.

ه. ئبرامز mh. Abrams گەورەترین و دیارترین بەش لە تیۆرەكەی درێدا 

بریتییە لەوەی گرنگی زیاتر بە زمان لە نووسیندا دەدات، دەڵێت لە نووسراو یان 

 Newton( چاپكراودا وێنای دەق بە رێگەیەكی دیارینەكراو نائاساییە، نیوتن گارنەر

garnar( یەكێكە لە شوێنكەوتوانی درێدا پێیوایە درێدا یەكێكە لە فەیلەسوفانی 

زمان و جەخت لەسەر  پێشتری رەوانبێژی لە لۆژیك دەكاتەوە.

هەیە،  نوێ  شرۆڤەی  بە   زۆری  پێویستی  هەڵوەشاندنەوە  لەڕاستیدا 

پێناسەی  بە  پێویستی  بكات،  تیۆرە  ئەم  لەسەر  كار  دەیەوێت  هەركەسێك 

شیكاری  هەوڵی  دەتوانرێت  چونكە  زەرورییەك،  وەك  نییە  هەڵوەشاندنەوە 

زاراوە بنچینەییەكان بەو وێنەیەی درێدا دروستیكردوون لەپێناو هەڵوەشاندنەوەو 

لەناوبردنی رەخنەی كۆن و ئاسانكردنی كاری هەڵوەشاندنەوە.  

جەزائیری  فەرەنسی  بەرەخنەگری  پەیوەستە  هەڵوەشانەوە  كە  ئاشكرایە 

كەلەرێگەیەوە  پردێك  بوونەتە  كارەكانی  یاخود  نووسینەكانی  درێ��داو  جاك 

جیهان،  پاشتر  و  ئەمریكی  رەخنەی  گۆڕەپانی  بۆ  گوازرایەوە  هەڵوەشانەوە 

لەراستیدا ئەم شۆڕشەی كەدرێدا كردی، شۆڕشێكە لەسەر دەسەاڵتی عەقل و لەسەر 
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فەلسەفەی ئامادەو شۆڕش بەسەر بونیادگەری كەبیری ماندو كردوەو واتای بەواتا 

تەقلیدیەكەی كۆت و بەندكرد.

-1 شۆڕش بەسەر عەقڵدا

پەتی  فەلسەفەیەكی عەقلی  بۆماوەیەكی دووردرێژ   فەلسەفەی رۆژئاوا 

راستی،  مەعریفە و  پێوانەی  پێوەرو  بووتە  بااڵو  شتێكی  بووەتە  عەقل  بووە و 

هەروەها تەحوكم بەرەسەنایەتی شت و بەهاكەی دەكات ))فەلسەفە لەسوقرات و 

ئەفالتون و ئەرستۆو عەقڵی بەرەو سیمایەكی گرنگ بردووەو دەسەاڵتێكی چاالكی 

ناكۆتابوون1، ئەمەش  لەدواجاریشدا خاوەن هێزێكی  پێبەخشیوە،  بیردا  لەبواری 

ئەوە دەگەیەنێت كەعەقل الی فەیلەسوفە كۆنەكان پەیوەستە بەراستیەوە و دوای 

عەقل  دەسەاڵتی  بۆ  ملكەچبوون  بەبیری  پشتی  میتافیزیكیا  لەالیەك  ئەمانیش 

دەبەست  و لەالیەكی تریشەوە بۆ دەسەاڵتی ئامادە.

پێیانوایە كەبوون  لەبەرئەوەیە  هەموو ئەم جەختكردنەوەی عەقاڵنیەكان 

بەردەوام ئامادەیە و ئەمەش واتە واتاو چەمك و دەاللەت دیسان بەردەوام لەگەڵی 

ئامادەیە ، جگەلەمەش دیاریكراو و زانیاریە بەپێی بنچینەی عەقڵی كەباوەڕیان 

پێیەتی و كاری لەسەر دەكەن، بەاڵم درێدا لەسەر بنچینەی عەقڵی ئەمەی وروژاندو 

دەڵێت ))نا ئامادەیی واتا و دارشتی دەاللەت هۆكاری كردنەوەی دەقی نوسراو 

فراوانكردنی الیەنی داتایی((.

-2 رەخنەی دەسەاڵتی ئامادە:

بێگومان ئەم روانینەی هەڵوەشانەوەییەكان لەسەر بنەمای گومان و رەفزی 

نوێ   فەلسەفەی  بڕیارەمتمانەیەكانە))ئەوەی  میتافیزیكیەكان و  دابونەریتە  هەموو 

سنوورێك  دانانی  میتافیزیك و  لەسەر  لەبڕیاردان  بریتیە  دەدات،  لەسەر  بڕیاری 

بۆ هۆشیاری مرۆڤ ، چونكە ئەم هۆشیاریە لەخودی خۆیدا چەقێك بۆ گەردون 

دروستدەكات؟((2

هەڵوەشانەوەییەكان پییانوایە فەلسەفە لەئەفالتونەوە تاوەكو هیگڵ بریتی 

بووە لەفەلسەفەی ئامادەو خودی تێچرژاوە لەناو هۆشیاریدا ))بەپێی فەلسەفەی 

ئامادە چەمكی شتەكان و بووەكان تێیدا لەوەسفەكانیشیانەوە شتی ئامادەن((3.

جگەلەمەش ))درێدا نكوڵی لەچەمكی ئامادەبوونی رەها دەكات ، ئەوەش 
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روونە كە وەك تیرێكی دەرچووە و لەهەر ساتێك لەساتەكان ئامادەیە لەشوێنێكی 

دیاریكراودا، لەهەمانكاتیشدا ئامادەنییە لەو ساتەداو بەتایبەتی لەوشوێنەدا((4.

وایكرد هۆشیاری  ئامادەدا،  فەلسەفەی  بەسەر  درێدا  لەراستیدا شۆڕشی 

درێدا و  بكات))كاركردنی  رزگار  لێ  خۆی  نەیتوانی  و  بدات  دەورەی  بیرێت  و 

لەكۆتایی رێگەدا وەك بەندكراوی میتافیزیكی مایەوە، بەندكراوی بۆ میتافیزیكای 

ئامادە، زۆرجار بەرەو هەڵوەشانەوەی برد، بەاڵم نەیدەروخاند((5

-3  شۆڕش بەسەر بونیادگەریدا

گیانی  هەوڵیاندا  لەبونیادگەری  بێزاربوون  لەئەنجامی  هەڵوەشانەوە 

لەرێگەی  ئەمەش  ئەدەبی،  دەقی  جیهانی  بۆ   بگێڕنەوە  مەعریفی  ئیستاتیكی و 

تێكشكاندنی ئەو میكانیزمانە، بەبڕوای درێدا بونیادگەری رزگاری نابێت لەسەر 

ئەوروپی  عەقلی  درێدا  لەرەخنەی  سەرەكی  كەبنەمای  ئامادە،  میتافیزیكیای 

پێكدێنێت، بەوپێیەی بونیادگەری كەلەبونیادەوە دەستپێدەكات، هەر زوو جۆرێك 

هەڵدەوەشێنێ 6،  بونیادە  ئەم  درێدا  بۆیە  دەك��ات،  فەرز  الهوتی  لەهاوكاری 

كۆت و  دژی  شۆڕشێك  وەك  هات  هەڵوەشانەوە  بنەماداریەش  ئەم  لەئەنجامی 

دابەكانی بونیادگەری و خستنەڕووی ئەو شێوازە زمانیە وشكانە.

بنەكانی هەڵوەشانەوە

    هەڵوەشانەوە خاوەنی چەند بنەما، یاخود رێگەیەكەو لەرێگەی ئەم 

بنەماو رێگەیانەوە ئاڕاستەی كارو شوناس دیاریدەكرێت:-

1- مردنی نووسەر و دەسەاڵتی خوێنەر

نوسەر  پیرۆزكردنی  لەسەر  كاری  رەخنەی السایكردنەوە  لەكۆنەوە  هەر 

دەكرد و بەتاكە كەسی لەخۆگری واتاكانی دەزانی و خوێنەرانیش لەڕوانگەی ئەم 

رەخنەیەوە، شتێك نییە جگە لەسەیركەرێك، دواتر ماالرمێ  قسەی لەسەر ئەوە 

كرد كە ))پێویستە تەعویزی زمان بدەینەوە لەبری نووسەر((7.

هەڵوەشانەوە مردنی نووسەری راگەیاندو لەبریشی پێویستیەتی خوێنەری 

ئەدەبی دابڕاو لەنووسەرەكەی راگەیاند، ئەوەش لەدەقدا قسەدەكات))بەهەموو 

شتەكانیانەوە دەاللەتەكانی«poly semic” نەك خودی نووسەر((8
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هەروەها بارت لەبارەی نهێنی الوازی رۆڵی نووسەر دەڵێت ))رێژەی دەق 

بۆ نووسەر واتە وەستان و حەسركردنی دەق و بەخشین بەمەدلولێكی كۆتایی ، 

ئەمەش واتە داخستنی نووسین((9.

بۆ  دەگۆڕێت  نووسەر  خودی  نووسەرەوە،  مردنی  راگەیاندنی  بەهۆی 

كیانێكی ئەفسانەی، یان چەیكەرێكی بەردینی بچووك و نرخێكی وای نامێنێت، 

بەمەش پیرۆزیەتی نووسەر نەماو پەراوێز خراو خوێنەر بوو بەرهەمهێنی دەق، 

تاوەكو  بڕەخسێنرێت،  بۆ خوێنەر  دەرفەت  كەپێویستە  روانگەوەیە  لەو  ئەمەش 

خوێنەر  بەمەش  پڕبكاتەوە،  بۆشاییەكان  بكات و  ئاشكرا  دەق  شاراوەكانی  الیەنە 

لەرۆڵی پڕكردنەوە وە گۆڕا بۆ سەربەخۆبوون ،تاوەكو لەساتەكانی عشق و جوانیدا 

دەق��دا))دەق  لەگەڵ  گفتوگۆیە  خوێندنەوە  كەوایە  بژێن،  لەكۆتەكان  ب��ەدور 

بوونی نییە تەنها لەكاتێكی لێكۆڵینەوەدا نەبێت و تەنها لەرێگەی خوێنەریشەوە 

ئامانجەكانی دەپێكێت((.

2-جیاوازی و تەناسلی واتا:

هەڵوەشانەوەكان وتەی بوونی واتایان رەتدەكردەوە و لەسەر چ بنەمایەك 

وەستاوە،  جیاوازی  بنەمای  لەسەر  واتا  رێ��رەوی  بۆیە  ئامادەیە،  واتا  دەڵێن 

هەروەها هەڵدەستێت بەكارێكی گرنگ لەبەدیهێنانی واتادا ،كەبەردەوام دەبێت 

لەنائامادەبوون و هەیمەنەی ئامادەبوون رەفزدەكات.

3- ستراتیژیەتی دەقئاوێزان: 

هەرچەندە وەك بوونی بابەتی دەقئاوێزان لە ساڵی 1929 ت.س.ئەلیوت 

ئاماژەی پێكردووە بەوەی هیچ دەقێك بێ مانا نییەو پاشانیش شلۆفسكی روسی 

بەمەدلولی  ئاماژەی  كەسە  یەكەم  )باختین(  روسی  رەخنەگری  ب��ەاڵم،  دێت 

دەقێك  ))هەموو  پێیوایە  كریستڤاش  دیالۆگیەتیدا و  لەبەرگی  دەقئاوێزانیكردوە 

بریتیە لەتابلویەك لەوەریگیراوەكان10((

ئەمەش ئەوە دەردەخات كە هەموو دەقێك ئاكامی كۆبوونەوەی چەند 

دەقێكی ترە، رۆالن بارتیش ئەم دەقئاوێزانەی فراوانكرد، لە هەمانكاتدا نكۆڵی 
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دەڵێت  بۆیە  ناكات،  رۆشنبیریەكان  كرانەوەی  شارستانیەتەكان و  لەپێكدادانی 

بەیەكەوە دەبەستن،  یان وەك گفتوگۆ   ، وایە  ئاڵوگوركردن  ))دەقئاوێزان وەك 

یەكیەتی كارلێكی لەنێوان دوو دەق یان زیاتر لەدەقدا رووبەڕووی چەند دەقێك 

دەبێتەوە و یەكێكیان مەفعولی ئەوی تریان الواز دەكات11((

چەند  خ��اوەن  پێكدێت و  نووسین  لەچەند  ب��ارت  الی  دەق  كەوایە 

دەقئاوێزان  بێت  پێیەش  بەم  دەك��ەن،  خۆیاندا  لەنێوان  گفتوگۆ  رۆشنبیرێكە و 

تەكنیكێكە لەتەكنیكەكانی نووسین ،بۆیە نووسەر هانای بۆ دەبات، لەگەڵ ئەمەش 

دەقئاوێزان بەمیكانیزم و شێوازی جیاواز دەبێت، بۆیە خویندنەوەی هەڵوەشانەوە 

بازنەی دەقئاویزان فراواندەكات، بەتایبەتی كاتێك خوێنەر بەرهەمهێنی دەقە.

4-نووسین:  

یان  ئەدەبی  دەقی  ئەوا  جیاوازی،  لەسەر  بنیادنرابێت  زمان  ئەگەر 

بنەمای كۆمەڵێك رستە لەجیاوازیەكان، ئەمەش  بنیاد دەنرێت لەسەر  فەلسەفی 

واتە نووسین شتێك نییە جگە لەپرۆسەی دەرخستن، یان بەرجەستەكردنی ئەم 

هۆكاریك  وەك  زمان  تەنهاو  لەپرۆسەیەكی  بریتیە  ئەوەی  لەگەڵ  جیاوازیانە، 

بۆیاریكردن بەواتاكان لەناو دەقەنوسراوەكاندا، واتە ئەوانەی كەبەرجەستەكراون، 

مرۆڤایەتیە و  بیری  گەشەكردنی  قۆناغی  خاوەن چەندین  نووسین  ئەوەی  لەگەڵ 

لەنووسین بوو، چونكە نووسین سوڵتانی راستی  لەیۆناندا))فەیلەسوفەكان رقیان 

فەلسەفی لەناو دەبات((12.

))درێدا كاری لەسەر ئەوە دەكرد كەدابڕان لەنێوان زمان و قسەو نووسین و 

دەكات  بەوە  ئاماژە  پێشكەشیكردون،  كەسۆسێر  دوانەییانەی  لەو  دەنگ...تاد 

كەلێكچوون لەنێوان وشە و داتاكانیاندا پێشتر لەبووندا نییە، ئەگەرنا چۆن زمانی 

كاری  درێدا  ئامادەو  میتافیزیكیای  نەفیكردنی  لەئەنجامی  هاتنەئاراوە((  جیاواز 

لەسەر دالی شرڤەكاری بەشەفافیەتی زمان ناوی دەبات.

جوناسان كلر دەڵێن ))نووسین زمان پێشكەشدەكات و بەپێی وەسفەكەی 

زنجیرەیەك نیشانەی بیزاوە و لەئامادەنەبوونی قسەكەر كاردەكات((13

یاخود))نووسین خۆی رێگەی بەوانی ترداوە بیناسین وەك ئەوەی كەهەیە 
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، یان وەك ئەوەی ناوی لێدەنین “خودی ناوخۆیی، یان راستی كەلەئامادەییدا 

نابینرێت تەنها لەئاماژە نووسراوەكاندا نەبێت((14 لەراستیدا ئەم نیشانە نووسراوانە 

لەكەموكوڕی و  هەر  دەكات  تەواو  بەجێهێشوە  دەربڕاوەكان  كەنیشانە  ئەوەی 

بۆ  یارمەتیدەرە  نووسین  بۆیە  كاردەكات،  ئامادە  دوانەیی  لەمەشدا  بۆشایی، 

نائامادەییە،  راستیە  ئەو  بگەنە  بكات  شاعیران  لە  وا  خودەكان و  گەڕانەوەی 

لەرێگەی گەشتی بەردەوام و لەرێگەی زمانەوە، كەسروشتێكی نهێنی لەخۆگرتوە، 

كەوایە نووسین كردارێكە وەستان نازانێت و بەردەوام بەدوای مانای هەمەجۆردا 

وا  نادیارەكان و  شتە  ناو  چونكە  ماناكان،  بۆناسینی  هەوڵێكە  یاخود  دەگەڕێت، 

لەنووسەر و خوێنەردەكات، هەوڵبدات بۆ ئاشكراكردنی ئەوەی نهێنییە بەشێوازی 

زمانی نوێ ، كەلەسەر بنەمای رەمزی و كرانەوە و هەمەجۆری ، كەوایە  بیرمەندانی 

هەڵوەشانەوە لەكۆتایدا بەدوای ماناو دەاللەتەوەن، نووسینیش یەكێكە لەهۆكار و 

ستراتیژیەكان كەبەكاریدەهێنن، بەوەی نوێنەری بەرهەمی داهێنەرەوە دەمێنێتەوە.

ئەركانەكانی هەڵوەشانەوە

-1 خوێنەرو وەرگر: گرنگترین رۆڵ لەستراتیژی دەقئاوێزاندا بریتیە لەرۆلی 

خوێنەر نەك نووسەر، یان نیشانەو نەسەق، یان زمان، تەنها خوێنەرەكە واتاكان 

زمان  نە  دەق،  نە  رۆڵە  ئەم  بەبێ  چونكە  دەیانخاتەڕوو،  و  بەرجەستەدەكات 

لەمەسەلەی  دەبێت  هەڵوەشانەوەكان  گفتوگۆی  نییە،بۆیە  نوسین  نە  نیشانەو  و 

ئەزموونی وەرگرەوە دەستپێبكات، چونكە پێش روودانی هیچ شتێك  خوێنەرو 

نییە.

 الی فەیلەسوفانی هەڵوەشانەوە ستراتیژەكان و لەخوێنەردەكەن مامەڵە 

لەگەڵ نەزانراوی دەقی نوێدا بكەن، لەگەل شتە زانراوەكاندا، گادامر) جەخت 

لەسەر راستی بنچینەیی دەكاتەوە شیكاری زۆر وا لەخوێنەرو هەڵوەشانەوە دەكات، 

پەیوەستەیەكی  نییە، دووەم  بوونی  ئاسۆیەكی رۆشنبیری كراوەو داخراو  یەكەم 

ئاشكرا لەنێوان پێكهاتەی ئاسۆیی مێژوویی  و تاكیدا هەیە، كەوایە خوێنەر ئازادە و 

ئازادیەكی وای هەیە كەبتوانین  لەهەر سوچێكی دەقەوە بچێتە ناو دەق، ئەمەش 

واتە نەمانی نووسەر.
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-2 هەڵوەشانەوە و واتا: قسەكردن لەسەر مانا لەڕوانگەی هەڵوەشانەوە 

لەسەر دوو بنەمایە :

أ-كەمتەرخەمی بونیادگەری لەهێنانەدی دەلەالت و مانا، هەروەها خاڵی 

سەرەتایی و كۆتاییشە كە وەك پەرچە كردارێكی راشكاو وەك شكستی بونیادگەری 

، لەهەمانكاتیشدا دەروازەیەكی سەرەكی چونە ناودۆزەكانە.

كەباڵی  تەواوە  گومانی  سەردەمی  دەردراوە)اف��راز(:  هەڵوەشانەوە  ب- 

بەسەر هەموو شتەكاندا كێشاوە و كار لەسەرئەوەیە كەشرۆڤەی ناكۆتایی دەاللی 

لەسەر وەستاوە، لەهەمانكاتدا نكوڵی لەبوونی شرۆڤەیەكی باوەڕپێكراو دەكات.

-3 زمان: واتا لەنێوان دال  و مەدلول، نووسەر لەڕوانگەی هەڵوەشانەوە 

پاش بەرهەمهێنانی دەق دیار نامێنێت و دەمرێت«دەق داخراو و كۆتایی نییە بەڵكو 

لەبەردەم خوێنەردا كراوەیە15”

دەكاتەوە،  ئەو  لەسەر  جەخت  هەڵوەشانەوە  دەالل��ەت:  ناكۆتایی   4-

كەدەاللەتەكان بێكۆتایین و خوێندنەوەكان جیاوازیان هەیە و هەر خوێندنەوەیەك 

كاری خراپ لەسەر خوێندنەوەی ئاكامەكان هەیە، نەك ستراتیژیەتی شرۆڤەكان.

ئەنجام

لەئەنجامی ئەم لێكوڵینەوەیە دەگەینە ئەوەی كە :

شرۆڤەكان  لەسەر  كار  پرۆگرامی  پرۆسەیەكی  وەك  هەڵوەشانەوە   -1

دەكات و زۆر  بەهەستیاریش كار لەسەر دەقەكان دەكات.

دۆزینەوەی  ماناو  لەبەرهەمهێنانی  سەرەكی  رۆڵی  وەرگر  خوێنەر و   -2

الیەنە شاراوەكانی دەقدا هەیە.

3- نووسەر كاری نووسینەوە دەگەیەنێت و جگەلەم كارەی هیچ رۆڵێكی 

نییە.

4- الی هەڵوەشانەوە ماناكراوەیە و كۆتایی نییە.
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جاك درێدا لەنێوان زمان و فەلسەدا
لەعەرەبیەوە: هێمن مەحمود  حەمە

ئایا ئەمڕۆ گەر فەیلەسوفێكی فەرەنسی بیت چ مانایەكی هەیە؟ )جاك 

دێریدا( لەساڵی 1999 وەاڵمی ئەم پرسیارەی داوەتەوە و دەڵێت )لەسەر فەیلەسوف 

نابێت  بەڵكو  ئەوەندەش  هەر  نەك  نەبێت،  پاسپۆرتێك  هیچ  خاوەنی  پێویستە 

لێبكەین،  تەئشیرەیەكیشی  هیچ  داوای  نابێت  بێت،  ئەوراقێكیش  هیچ  خاوەنی 

وەك چۆن نابێت نوێنەرایەتی هیچ ڕەگەزێك یان نەتەوەیەكی دیاریكراو یان سەر 

بەهیچ زمانێكی دیاریكراو بێت(.

ناو  ناڕواتە  و  مرۆییەو  كەلەپورێكی  فەلسەفە  كە  لەبەرئەوەی  ئەوەش 

دوریشە  تەنانەت  دەوڵەتەوە،  یان  هاواڵتیبون  دیاریكراوی  چوارچێوەیەكی  هیچ 

فەرەنسیە  لەفەیلەسوفە  یەكێك  بەاڵم  سیاسیەكانەوە،  ڕژێمە  لەچەمكەكانی 

گەورەكان ئەوەی بەگرنگ زانیوە لەسەر فەیلەسوف كە بەزمانی دایك بنووسێت 

و لەناو هەمان زماندا زمانێك بدۆزێ�تەوە.

 1942 ،ساڵی  لەدایكبووە  جەزائیر  لە  ی   1930 ساڵی  دێریدا(  )جاك 

بەپێی یاسای دژە سامیەت كە دەسەاڵتدارانی فەرەنسی بەسەرۆكایەتی )ڤیشی(

دەریانكردبوو لە قوتابخانە دووردەخرێتەوە.

دوای ئەوەش كە تەمەنی بوو بە نۆزدە سااڵن)دێریدا( گەڕایەوە پاریس بۆ 

ئەوەی خوێندنەكەی لەخانەی مامۆستایانی بااڵ تەواوبكات و دوای دوو ساڵ لەو 

مێژووە توانی بخوێنێت.

یان وتنەوەی  لەنێوان خزمەتی سەربازی  یاسای فەرەنسی دەبوو  بەپێی 

ئەوەی  بۆیە  هەر  هەڵبژێرێت،  یەكێكیان  واڵت   ل��ەدەرەوەی  فەرەنسی  زمانی 

مامۆستا  لەپەیمانگاكان وەك  لەیەكێك  لەواڵتی جەزائیر  و  دووەمیانی هەڵبژارد 

لەزانكۆی  یاریدەر  مامۆستای  وەك  پاریس  گەڕایەوە  كاتێكیش  دەستبەكاربوو، 

سۆربۆن دەستبەكاربوو.

بااڵ  مامۆستایانی  لەخانەی  مامۆستایەك  وەك  1964ی���ش  لەساڵی 

دیراساتە  پەیمانگای  بۆ  كاتەی  ئەو  تا  مایەوە   1984 ساڵی  هەتا  دەستبەكاربوو، 
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بەسەرپەرشتیاری  بوو  دواتریش  هەڵبژێردرا،  كۆمەاڵیەتیەكان  زانستە  بااڵكانی 

خوێندن لە پەیمانگا فەلسەفیەكان كە لەسەر پێشنیاری خۆی دروستكرابوو.

كە  هەیە  دیكەی  جیاوازتری  ژیاننامەیەكی  ژیاننامەیە)دێریدا(  لەم  جگە 

كۆمەڵێك تەگەرە خستنە بەردەم و بیانو هێنانەوە دەگرێتەوە، كە لەبەردەمیدا 

قوتكراونەتەوە بۆ ئەوەی ناوبانگی لەبواری فەلسەفی ئەكادیمیدا تەشەنە نەكات، 

ئەمە جگە لەوەی لە زانكۆكان و دەزگا فەرەنسیەكانیشدا جێگای نەبێتەوە، كە 

هەر ئەمانەش بوو وایلێكرد كە نە لە)سۆربۆن( و نە لە)كۆلێژی دی فرانس(هیچ 

كورسیەكی مامۆستایی دەستنەكەوێت، هەروەها زانكۆی)نانتێر(یش ئەو پەیمانەی 

فەیلەسوفە  ئەم  كاتێكدا  لە  پێبدات،  كورسیەكی  كە  بەوەی  سەر  نەبردە  خۆی 

لە  هەر  كە  بەخشیبوو  سودیشی  چەندین  هەبوو،  بەرفراوانیشی  ناوبانگێكی 

ئەمریكاو ژاپۆنەوە هەتاوەكو واڵتانی ئەمریكای التینی و ڕوسیاشی دەگرتەوە.

لێنەكرد،  وای  بەفەلسەفەوە  )دێریدا(  چارەنوسسازەكەی  پەیوەستبونە 

ئەمە  پێببڕێت،  فەلسەفەدا  پیاوانی  لەنێوەندی  چاكی  و  گونجاو  شوێنێكی  كە 

و  زانكۆ  فەلسەفی  كاری  پەراوێزی  لە  هەر  زانكۆیشدا  لەناوەندی  لەوەی  جگە 

دەزگاكانیدا بوو.

لەهەموشتێك  بەر  و  یەكەمجار  پێویستدەكات  وا  هەڵوێستە  ئەم  دواتر 

شێوازێكی فەلسەفی ئاشكرا دابهێنرێت وەك چۆن ئەوە حاڵی ڕەوتە فەلسەفیەكانی 

كە  دەركەوتن  ڕاب��ردوودا  سەدەی  دوهەمی  لەنیوەی  كە  ئەوانەی  بوو،  دیكە 

بەسارتەر دەستیپێكرد، تاوەكو دەگات بە )دۆلۆز و بادیۆ و باشالر و لیڤی شتراوس 

و میلۆبۆنتی و الكان و تەنانەت فۆكۆش(.

لێرەدا فەلسەفە لە زماندا پێكدێت یان زمان لەناو فەلسەفەدا پێكدێت 

و  لەزماندا  موجەرەد  مانای  لەڕێگای  لەیەككاتدا  دەكات  پێویست  وا  بەجۆرێك 

لەڕێگای نووسینەوە بێت.

زمانێكی  كە  وایلێكرد  درێ��دا  لەالی  گەشەكردوەش  گرنگیپێدانە  ئەم 

خستنە  لەگەڵ  هاوكاتە  زمانە  بەم  نووسینیش  بەكاربهێنێت،  بەخۆی  تایبەت 

ڕووی قەناعەتە میتافیزكیە ڕۆژئاواییەكان بۆ مشتومڕ، كە )دێرێدا( لەژێر چەمكی 

هەڵوەشاندەوە)التفكیك( دا لێی ڕوانیوە.
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بەاڵم ئایا دێریدا مەبەستی لە هەڵوەشاندوە چیە ؟

ئەوەی  بەقەدەر  نییە  تیۆرەیەك  یان  نییە  سیاقێك  ئەوە  بەدڵنیاییەوە 

پرۆژیەكە لەدڵی فەلسەفەی ئەوروپیدا و شۆڕشێكیشە دژی چەمكەكانی، هەروەها 

خۆجیاكردنەوەی بیری ڕەخنەشە لەكەلەپورە فەلسەفیە تەقلیدییەكە.

چەمكی هەڵوەشاندەوەگەراش بە زەرورەت بەماناكەی)هایدگەر( نایەت، 

یان بەوەی كە فرۆید لەچەند لێكۆڵینەوەیەكدا شیكردۆتەوە و پێیگەشتووە، بەڵكو 

مەبەست لێی شیكردنەوەی ئەو ڕێسایانەیە كە دەبنە بنەڕەتێك بۆ دروستبونی 

تیورەی مەعریفە لەفەلسەفەدا.

لەكتێبی  دێریدا  كارەكانی)هۆسرێڵ(ەوە،  جدی  خوێندنەوەیەكی  بەهۆی 

)DELA GRAMMATOLOLOGIE( كە لەساڵی 1967 دا باڵوبویەوە ئەوەمان بۆ 

ڕووندەكاتەوە، كە پێویستە لەسەرمان نموزەجی عەقڵی یەكەمین )ئەو عەقڵەی كە 

لەئەفالتونیەتی تازەدا خالیق و گەردونی لەیەك جیادەكردەوەو هەر لەسەردەمی 

ئەغریقیە پێشوەكانەوە پلەیەكی بااڵتری دەدا بەوشە و دەنگ و گوفتار( بگۆڕین 

بەنوسین بەو سیفەتەی كە نووسراوێكی داڕێژراوە و توانای ئەوەی هەیە كە دەق لە 

ناوەڕۆكە ئەسڵیەكە جیابكاتەوە و بیكات بە پردێك بە مەبەستی )هەڵوەشاندەوەی 

ڕەمزەكانی(  و)خوێندوە(ی بەشێوەیەكی ناكۆتا.

دەقە  لە  زۆرێك  ئەزمونی  كاریگەری  لەژێر  لێرەوە  دێریدا  هەربۆیە 

فەلسەفیەكانی )پالتۆن و هیگڵ و هایدگەر و ئەرستۆ و نیچە وكانت و مۆنتینی و 

ماركس و كیركەگۆر( و چەند لێكۆڵینەوەیەكی دەرونی )فرۆید و الكان( و دەقە 

ئەدەبیەكانی )كافكا وپالنشۆت و لیری و جۆیس و بدنگ و پاتای و ماالرمیە(كار 

لەسەر چەمكی)هەڵوەشاندنەوە( دەكات، بەوەی كە )هەڵوەشاندنەوە( دەكەوێ�تە 

كە  ئەوانەشی  تەنانەت  دیكە،  فەلسەفیانەی  مەنهەجە  ئەو  هەمو  دژی  بەرەی 

دەرگا لەسەر خوێندنەوەی سنورداری دەق دەكەنەوە، كە ئەمەش لەمەنهەجیەتە 

تەقلیدیەكاندا ڕوونادات.

ئەوەیان  ڕێگای  كە  داهێنا  لەنووسیندا  تازەی  شێوازی  چەندین  دێریدا 

بۆ خۆشكرد، كە ببێت بەخاوەنی ئەزمونێكی زۆر لەنووسینی شێوە جیاواز كە 

فەلسەفیەكان  بەدیهیاتە  و  ئەدەبی  لەهەمو)المسلمات(ە،  بیر  دوبارە  وایلێكرد 
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بكاتەوە.

لە سنورەكانی و وەسفكردنی  بەكارهێنانی زمان و دەرچوون  بەمجورە 

بێت  سەرەكیە  هۆكارە  ئەو  لەوانەیە  فەلسەفە،  لەئەركەكانی  یەكێكە  بەوەی 

لەجۆرەكان  جۆرێك  بەهیچ  كە  موحافیزكارەكان،  فەیلەسوفە  لە  وەهایكردبێت 

لەگەڵ دێریدا پێكنایەنەوە.

سەرچاوە:

- سایتی الصباح، لەفەرەنسیەوە بۆ عەرەبی، ئەحمەد عەلوان تەقی.
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جاك درێدا و تیۆری لێكهەڵوەشاندنەوە
روجر جۆنز

لە عەرەبییەوە: عومەر رەسوڵ

 Gayatri(خودی زمان ناوەڕۆكی هەمان نووسینە بە مانا گایتاری سبیفاك

spivak( تێبینی ئەوەی كردووە كە شتێك لە ناویدا هەیە كاریگەری لەسەر 

گۆڕانی هەمیشەیی جێهێشتووە، واتا بنیادی دەرون، بنیادی سمبولی، كە درێدا 

ناوی لێناوە بنیادی )نووسین( سبیفاك ئەم تێبینیەی خوارەوەی سەبارەت بە 

شیكاری چەمكی نووسین دەخاتەروو، بەوجۆرە دەبینین نووسین ناوی ئەو 

بنیادەیە كە هەمیشە كاریگەری لەسەر جێدەهێڵێدرێت و دەمێنێتەوە.

ئەم چەمكە بەرفراوانترە لە چەمكی ئەزموونی نووسین، كە وابەستە و 

ئاماژەدارە بە وەرگرتنەوەی بەڵگە و رەوشی ئەزموونی لەسەر جەوهەری.

درێدا ناوی لێناوە) نووسنی رەسەن( بە جیاوازی لە نێوان ئەم نووسینە و 

چەمكی نووسینی كرچ و ئاسۆ بەرتەسك.

نووسینی رەسەن كار لەسەر گۆڕانی نووسین و نانووسراوی بیەكان دەكان.

)graphic( كە  )گرافیك(  نووسینە  تەنها  بەرتەسكەكەی  مانا  بە  نووسین 

پشتبەستە بە رێچكەیەك ، كە لە راستیدا تەنها دالی )بەكاربراو( باوە، بەاڵم لە 

تیۆرە لێكهەڵوەشانەوەكەیدا كە درێدا رەهەندەكانی دیاری كردوون، كاری نووسین 

مانایەكی تری وەرگرتووە لەو مانا باوە كۆنەی بەكاردەهێنرا دەتوانرێت بگوترێ  

institutionalized-( گرافیما-كاریگەری چەسپێندراوە )graphe( شێوازی نووسینی

go.p.46( تیۆری لێكهەڵوەشانەوە بەوە بووە جێگای سەرنج كە بەرەو سەنتڕاڵی 

بەهۆی  لەخۆبگرێت  بەرفراوان  ناوەڕۆكی  كە  بێت،  مانادار  نووسینی  شێوازی 

گۆڕانكارێكی  كردی  درێدا  گۆڕانكاریەی  ئەو  لەبەرئەوە  رەوشباوی،  كاریگەری 

چەمكی  بەرامبەر  لە  قسەكردن  چەمكی  بە  سەبارەت  نەبوو  گرنگ  ئەوەندە 

نووسیندا بە بەراورد بەو  چەمكە باوەكانی ئەم زاراوەیانە.

بەو  دیاریكردوە  درێدا  مانایەی  بەو  نووسیندایە،  لە جوغری  تەنها  ئەو 

و  ئەرك  و  وێنا  و  عەقڵ  ئاراستەی  ب��ەرەو  چەمكەكان  رەوش��ی  كە  ئاراستەی 
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كاریگەری لەسەر چەندین جۆر پێناسە و زانیاری دەكات و هەموویان سەرافەتیكەر 

و رێڕەوكردنی هزر و دركن.

كاریگەری لێكردن سەرەتا بە شێوازی پۆترێت، )وێنای شەخسی( چەسپی 

دیواری )پۆستەر( و وشەی دەربڕدراو )گوتراو و وشەی نووسراوە و ..هتد(

سەنتڕاڵی دەربارەی نووسینی هزری تازە ئەركی كاریگەری جێهێشتنە.

من كاتێ  وێنای وێنەیەكی شەخسی دەكەم، هزر و عەقڵم دەكەوێتە كار 

بۆ تێگەیشتن لە ئەدگارەكانی ئەو وێنەیە.

)واتا گەڕان بەدوای شتێكدا كە تارمایی خستنەسەر وێنەكە( ئەوەیە ئەركی 

جیاوازی تێڕاوانین.

لە كاتێكدا مۆركی تارماییەكە خۆی كاریگەریەكەیەتی چونكە كارلێكردن خۆی 

بوونی نییە، دەتوانرێت تەرخانبوون لەسەر نووسین دركێكی ئیدراكی هەستێكی 

تارمایی(  )مۆركی  جێهێشتووە  مۆركی  نەبوو،  شتێكی  شتێك،  چونكە  تازەیە، 

لەسەر ئەو بابەتانەی كە جوڵەیەكی دیاریكراو لەناو مێشكدا دروستدەكەن، )ئەو 

مۆركی تارماییانە كاریگەری دەخولقێنن( ئەم كارەش سەرەتا لە رەوشی جیاوازی 

و خواستە )نابوزخواردن 20( چەمكی زمانی باو وەك ئەفسانە دەخرێتەروو، كە 

لەناوەڕۆكیدا بریتیە لە شتێكی شاراوە، وەك نزیكی دەنگ لە مەدلول و ...هتد.

تێبینی دەكەین كە توخمی شاراوە بابەتی میتافیزیكە، میتافیزیكیا زاڵبووە 

بەسەر تێگەیشتنمان لە زمان.

درێدا سیغەی ئەو زاراوانەی كردوەتەوەو بە چەمكێكی تازە دایڕشتوونەوە 

تەنانەت لە چەمكی زمانیشدا، كە لە میتافیزیك رزگاری دەبێت بەالبردنی لێڵی 

و سەرسوڕمان بە جۆرێ  تەواو لە لێڵێتی رزگار دەبێت لەراستیدا البردنی لێڵی و 

نارۆشنی بەمانای البردنی ئەفسانەشە.

و  نادیار  بەالبردنی  سەرەتا  لێكهەڵوەشاندنەوە،  بڵێن  كە  دروستە  ئەمە 

ئەفسانە لە تێگەیشتنی چەمكی زمانی باودا، دەستپێدەكات.

لێكۆڵینەوەكەمان لەسەر سێ  تەوەرە، سەبارەت بە تیۆری لێكهەڵوەشاندنەوە.

قۆناغی یەكەم بریتیە لە تیشك خستنەسەر چەمكی گوتن و نووسین، كە 

پێكهاتووە لەسەر دوو مەسەلەی بنەڕەتی ئەو هۆیەی كە دەڵێت، گوتن پێشتڕەو 
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نووسین دواتر پانتایی نێوانیان چەندە كە میتافیزیك كاریگەری كردوونەسەر.

تازە  وێژەی   : دەڵێت  كە  گوتەیە  ئەو  دەرب��ارەی  دووەم��دا  قۆناغی  لە 

شێوازێكی زانستی بۆ لێكۆڵینەوە لە زمانی هێنایەكایەو كردیە بوارێكی زانستی.

بنەڕەتی و جەختكردنەوە لەسەر چەمكی  لە دوو مەسەلەی  بریتیە  كە 

دەربڕین و شێوازی چەمكی كۆن بۆ دەربڕین و نووسین، چونكە وێژەی نوێ  

بۆتە قوربانی میتافیزیك، بەشی دووەم پێكدێت لە باسكردنی زاراوەكانی درێدا و 

هەڵسەنگاندنی )ناكۆكی و كاریگەری نووسینی رەسەن، تیشكمان خستەسەر مانای 

زاراوەی سەنتراڵی دەربارەی نووسین لە تێڕوانینی درێداوە.

ئەی  گ��ۆڕاوە،  زمان  بۆ  تێگەیشتنمان  پێشوتر،  بنەمایەی  ئەو  لەسەر 

ئەوە  گریمانەی  بە  ئەمە  وەاڵم��دان��ەوەی  لێدێت؟  چیی  رەخنە  چارەنووسی 

دەستپێدەكات، كە ئەدەب شێوازێكە لە شێوازەكانی نووسین شعر یان چیرۆك یان 

هەر كارێكی تری ئەدەبی بنەمای وروژاندنیە.

ئەو وروژاندنەی كە دەزانین مۆركی تارماییە چۆنێتی ئەو نازانین، بەاڵم 

بەرجەستەیی و بوونی دەزانین، بەاڵم رەخنە كە بەشێوەیەكی بنچینەیی دەزانین 

باسێكی وشەییە-رستەیە-دەقە ، یان هەر شتێك مێشك بجوڵێنێت لە خاڵی دركی 

هەستێكی دیاریكراو بۆ فاكتەری لێكۆڵینەوە بە میكانیزمی هێزی تەوەرەكە، كە بە 

گومان دەستپێدەكات ئەو گومانەی كە پشتبەستەبە جواڵندنی هزر و خاڵی دركی 

قەناعەت پێكردن.

رەخنەگر گومانی لە بەرهەمێك هەیە، كە ئەو بەرهەمە )وشەیەك یان 

رستەیەك یان چیرۆكێ  وێنەیە ، پۆترێتێ  بێت.( چونكە ئەو دەگاتە ئەو بڕوایەی 

ئەو شتەی دەیبینێ  هەموو شتێك نییە.

بەڵكو شتێكی تر هەیە ئێمە تەنها بەو شتانەی كە هەن دەستبەردار نابین، 

رەهەندەكانیەوە  بچینە  زیاتر  و  بكەین  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  دەمانەوێت  بەڵكو 

نهێنیەكانی بدۆزینەوە، چونكە وا هەست دەكەین شتێك دیار نییە، یان شتێك 

تێیدا نییە لەوەی ئێمە وێنای دەكەین لە نووسینی رەسەنایەتی بنچینەییدا.

ئەم هەستكردنە هەمیشەییە لەوەی شتێك تێدا دیارنیە ئەمە تەعبیرە لە 

نووسینی بنەچەییدا، بەاڵم وێنە شێوازێكی ترە مۆسیقاش جۆرێكی ترە نووسینی 
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رەسەن كار لەسەر مۆركی وروژاندنی بابەتەكان دەكات كاریگەری زیاتر لە شێوەی 

جێ پێ  دەچێت، ئەو كەسە كێیە لەسەر خۆڵەكە رۆیشتووە؟

ئەو  هەموو  جێهێشتووە،  پێی  جێ  خۆی  دوای  و  رۆیشتووە  كەسێك 

جێپێیانە ئەوەمان وەبیر دێنێتەوە، بەاڵم ئەو نادیار و ونە، ئەمە لەگەڵ خۆیدا 

غەمگینی  دێنێت ئەمە دركی راستەقینەمانە ئەمە دەبێتە مەینەتی بۆ ئەزموونمان، 

لەگەل  بدۆزینەوە،  نادیارە  كەسە  ئەو  ناتوانین  ئاشكرادەكەین  ئەوە  تێیدا  كە 

خۆی  دوای  شوێنێكی  جێ   هەر  هەوڵداین،  لە  و  هەیە  مۆركی  كە  ئەوەشدا 

جێیهێشتووە و شتێكی غەریبە ئەمە مۆركێكە و یاریدەی ئەوە دەدات تێی بگەین.

رەخنەگرتنی كالسیكی هەر لەسەر هەڵدانیەوە هاوتابووە بە فكرەكەوە لە 

رێگای رووبەروبوونەوەی كاری ئەدەبی، بۆیە ئیتر رەخنەكە بۆ دۆزینەوەی مانایە، 

بۆیە مانای بیرۆكە یان چەمك دەشێ  ببێتە چەمكێكی تر، بەردەوامبونیشی بەو 

پاشكۆییە هەتا تێكەاڵو دەبێت لەگەڵ بیرۆكەیەكی هەمیشەیی بااڵ-یان راستەقینەی 

بەرز.

راستیدا  لە  )مانا(،  دەڵێین  پێی  و  نابەین  راستیە  بەو  پەی  ئێمە  بەاڵم 

مەسەلەی فكرەكە- پەناو سەرچاوە لە میتافیزیكیەوە وەردەگرێت، نەك ستراكتۆری 

بێت دەڵێن رەوشی شۆڕشێكە لە رزگاربوونی لە چنگ میتافیزیكا.

بەو مانایەی سەنتراڵی لە شوێنێكدا هەیە، ئەو سەنتراڵە چەمكێكی ناوەندیە 

و دەتوانرێت بدۆزرێتەوە، چونكە وەسفێكی هەمیشەیە یان دەسەاڵتدارێكی بااڵیە، 

نیشانەی بەهرەگیری چەمكی ئەو وەچەیەیە، كە لە هەموو شتێك تێگەیشتووە 

بەباشترین شێوە یان بە النی كەمەوە قابیلی تێگەیشتنە.

لێكهەڵوەشانەوە جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە ئەمانە تەنها وەهمن 

ئەوەی ئێمە پڕ و پاگەندەی بۆ دەكەین – راستیە-یان ماناوەیە.

هۆنینەوەی هاوكوفە-ە، ئەم وشانە بەمانای لەبەرگرتنەوەی زۆرە و بەرەو 

شكستهێنانی باسەكەمان دەبات- سەبارەت بەمانا، ئەمەش بەو مانایە قۆناغێكە 

لێكۆڵەرەوەكان  لێكۆڵینەوە لەو مانایانەی كە  لە قۆناغەكانی مێژوویی دەربارەی 

رایانگەیاندووە – بەهۆیەك لە هۆكان ئەوانە گەیشتنە ئەو دوا ئەنجامەی كە لە 

ئاستە  لەو  كە  نەكرێت-  تر  لێكۆڵینەوەیەكی  هیچ  پێویستە  هەبووە-  توانایاندا 
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تێپەڕی بەنیازی پاراستنیشی ناویان لێناوە )خاڵی كۆتایی( بۆ سوكایەتیكردنی ئەو 

لێكۆڵینەوانەی لە ئایندەدا دەكرێن- ئەم خاڵە جۆرە پیرۆزییەكیان پێبەخشیوە و 

ناویانناوە )حەقیقەت-truth-یان- being( یان هەر ناوێكی تر.

خاڵی لێكۆڵینەوەی كۆتایی یان چەمكی پیرۆز وەك سەنتراڵی رەخنەیی بە 

شێوازی كالسیكی بونیەوی، فریودانێكی گەورە لەسەر رەوش و چاالكی رەخنەیی 

و تێگەیشتنمان لە زمان هەیە و كراوە.

زادەی  تەنها  نوسراون  كە  ئەوەی  دەردەكەوێت  بۆ  ئەوەمان  لێرەوە 

خەیااڵتن؟

من پێموایە تیۆری لێكهەڵوەشانەوە ئەمە دەگەیەنێت كتێبە پیرۆزەكانیش 

كە  نانێت  شتێكدا  بە  دان  لێكهەڵوەشانەوە  تیۆری  راستیدا  )لە  خۆدەگرێت  لە 

ناوی كتێب بێت، بەڵكو تەنها دەق بێ�ت( ئەی دەربارەی چەمكی )خوا( چی؟ 

وەك-origin-نەكانی   ، چی  نایەن  هەژمار  لە  كە  تر  چەمكەكانی  چارەنوسی 

حەقیقەت و واقع و هتد ؟

شێوەیەكی  بە  دەپرسێت-  بەڵكو  ناكات-  خوا  بوونی  لە  نكۆڵی  درێدا 

پێیەوە،  وابەستەیمان  ئاستە  خواو  لە  تێگەیشتنمان  بە  سەبارەت  ناراستەوخۆ- 

دیاریكراو  خوایەكی  بە  ئاماژەكردن  بۆ   )god( خوامان  زاراوەی  لەوانەیە 

وەك  چەمكەكانی  پاراستنی  و  كردن  بەرگری  سیستمێكی  وەك  بەكارهێنابێت، 

، حەقیقەت و ئەزەلی و واقیعی..، سەرچاوەی راستەقینەی راست و دروستی 

ئەمە چییە، كە پێویستە لێی بكۆڵینەوە- لەوانەیە ئەم چەمكانە )لەپشت( لەودیو 

خودا،  یان  بێت  حەقیقی  دنیایەكی  لەوانەیە  بن-  مرۆڤەوە  تێگەیشتنی  ئاسۆی 

جیهانێك لە مرۆڤ قەدەغەكرابێت-كەناتوانێت هیچ لەبەرامبەریدا بكات، تەنها 

بیركردنەوە و حەیاڵكردن لە بەرامبەریدا یان لە باشترین حاڵەتدا پەیوەستدارێكی 

نەبوون و  بە  ئەم هەستكردنە  بەنەبوونی supreme-بكات،  بێت هەست  هیچ 

تەوقی ئامادەباشیە، نووسینی پێزدارە.

بەاڵم مۆركی ئەو ئامادە باشیە نادیارە كە لە هەموو شوێنێكدا هەستی 

پێدەكەین ئەویش كاریگەریە.

كە  میتافیزیكی-  بنەمای  خستەنەڕووی  بۆ  درێدا  هەوڵدانی  رێگای  لە 
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لە دەست  رزگاربوونمان  بۆ  زمان – هەوڵدانە  لە  تێگەیشتنمانە  بنەمای  لەسەر 

میتافیزیكا.

درێدا لە شیكاركردنەوەی ئایینەكاندا- بۆ وەالنیان پەنا بۆ جیهانی زمان 

چەمكەكانی  پاراستنی  بۆ  گرتووە  زمانیان  پەنای  و  بەربەست  ئایینەكان  دەبات 

میتافیزیكی، تێیدا.

ئەمە  ناراستەوخۆ  شێوەی  بە  درێ��دا  بڵێین  دەب��ێ   ئەمەشدا  لەگەڵ 

چارەسەرییەكانی  و  مرۆیی  چەمككانی  هەموو  پشت  لە  خوا  كە  دەخاتەروو، 

مەنهەجێكی  درێدا  بكرێتەوە،  خاڵە  ئەم  لەسەر  تەئكید  پێویستە  دەربڕینەوەیە 

لێكۆڵینەوەی ئازادانە لە بواری مەعریفیدا بنیاد دەنێ�ت ، دەیەوێت عەقڵ لەو 

فشار و پەیڕەوانەی بەناوی خواو ئاینەكان فەرزكراون، رزگار بكات.

راستیەكاندا  بە  چاو  كە  دەب��ات،  ئەوەمان  بەرەو  بەهێزی  بە  درێدا   

بخشێندرێتەوە عەقاڵ ئازادییەكی تازەی پێبدرێت لە لێكۆڵینەوە و باسەكاندا لەسەر 

ئەم بنەمایە بۆچوونەكانی درێدا و بەڵگەكانی لەسەر ناوەڕۆكەكانی رۆحین.

سەرئەنجام دەبێ  بگەڕێمەوە سەر مەسەلەی رەخنە بەمانا كالسیكیەكەی بە 

پەیڕەوكردنی ئەو نمونەیەی كە بۆ چەمكی كاری ئەدەبییە، لەوانەیە ئەو نمونەیە 

فەلسەفی یان ئەخالقی یان ئایینی یان زمانی ، بێ�ت لەوانەیە رەخنەگرەكە تەواو 

ناوی  ئەوەی  دیاریكراو هەیە،  نمونەیەكی  لەسەر  كە  راستیەی  بەو  نەبێت  ژیر 

نراوە )هەڵسەنگاندنی خود( لە راستیدا ناخودیە- ئێمە تەنها دەگەینە الیەنێكی 

بەشێكی ئەوكارە ئەدەبیەی كە هەیە و لەبەردەستدایە رەوشی ئەو تێگەیشتنەی 

دەمانگەیەنێتە هەڵسەنگاندن.

و  رێگانیشاندەری وشە  كە  بێ�ت  ئەدەبیە  ئەو سمتە  ئەو شتە-  دەشێ  

كردارەكان و دیاردەی پێكهێنان و دروستكەری مانابن.

 )The lake isle of innisfree( شعری  هەوڵبدەم  ئەگەر  نمونە:  بۆ 

لێكبدەمەوە ئەو یان لە رێگای پەیوەستكردنی ناوەڕۆكی شعرەكە بەو زانیاریانەی 

سروشتی  لەسەر  زانیاریانەی  ئەو  دەكرێت،  هەیە-  شاعیرە  ئەو  ژیانی  لەسەر 

هەروەها   – گۆڕاودا  بەردەوام  سروشتی  لەسەر  تێڕوانیەنەكانی  مەینەتباری  و 

و  ژیان  بۆ  شەیدایی  و  ئەو  مادی  دەستكەوتی  جوان  شتی  لەناوچوونی  خێرا 
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خەونەكانی، دواتر ئەمانە وابەستە بەو بیرۆكانەی بەردەست، كە لە شعرەكەدا 

هەیە، دەكەمەوە لەم الیەنەوە بیرۆكەی شعرەكەم دەستدەكەوێت.

جگە لەمەش من بەدوای خەمۆكی هۆی خەمۆكی شاعیردا دەگەڕێم، ئەو 

هۆیانەی بووەتە رق لێبونەوەی لە دەستكەوتە مادیەكان- كاریگەریە دەرەكیەكان 

لەسەر خودی  تەركیز  ئەوە دەكەین، كە  تێبینی  لەم جۆرە رەخنەگرتنانەدا   ،..

سەمتەكە نییە، چونكە وردبوونەوە لە دەقەكە و بەس بەرەو بنیادی بونیەویمان 

دەبات.

و  دایك  نیشتمانی  جێهێشتنی  چیە  ئەوە  ئەدەبی  مەغزای  نمونە:  بۆ 

لە  دڵنیاییەوە  بە  بەڵی  وەاڵم:  هەن؟  تر  مەغزای  ئایا  دورگەیەك؟  بۆ  رۆیشتن 

هەندێك لە كاراكتەرە كۆمیدیەكانی شكسپیردا دەبینین لە شانۆنامەكانی ) وەك 

خۆشت دەوێت( و ) خەونی شەوی ناوەڕاستی هاوین( كەساتیەكانی شار بە جێ  

دێڵن و دارستانەكان دەكەنە پەنا كە تێیدا چارەسەری ملمالنێكان كراوە و حیلمەتی 

تێدا باڵوبۆتەوە- لەسەر ئەم رەوشە زۆر كەسایەتی لەناو شعر و چیرۆكەكاندا شار 

جێدەهێڵن و بۆ دوورگەی ال چەپك و دوورەدەست دەڕۆن.

)گەردەلول(  شانۆنامەی  لە  )بروسبیرو(  كەسایەتیانەش  ئەو  نمونەی 

كارائەكتەری ) جیلیفر( لە رۆمانی ) گەشتەكانی جیلیفر( لەبەر ئەمە حەزی شاعیر 

)ییتس( بە پەنابردن بۆ دورگەی )innisfree( باس لە حەزی نووسەرانی پێشوتر 

دەكات، ئێمە پڕوپاگەندەی ئەوە دەكەین كە لە ناوەڕۆكی ئەو شعرە دەگەین واتا 

جێهێشتنی شار و پەنابردن بۆ دوورگە مانایەكی گەورەی هەیە لە شعرەكەدا.

ئەمەش لەبەرئەوەی قەناعەتێكی ئەدەبی هەیە كە ئەم بیرۆكەیە فكرەیەكی 

لەگەڵ  ئەگەر  بونیەوی،  لێكدانەوەیەكی  دەبێتە  ئەمەش  تێدایە-  مانای  خاوەن 

توخمەكانی تری شعرەكە لێكدانەوە و لێكۆڵینەوەی سەمتی شعری بۆ بكرێت.

ئەو  نابونیەوی  پەیڕەوكردنی  واتا  كرا  جێبەجێ  یەكەمدا  نمونەی  لە 

نمونانەی بەسەر شعرەكەدا جێ بەجێ  كرا بۆ تێگەیشتن لە شعرەكە.

و  شعر  بونیەوی،  لێكدانەوەی  نمونەی   : دووەم��دا  نمونەی  لە  بەاڵم 

پێكهاتەكانی بە لێكۆڵینەوەی سەمتی شعری ، یان بە لێكۆڵینەوەی نمونەی ئەدەبی 

ناسراودا.
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پێویستە لێرەدا ئاماژە بەوە بكەین كە لێكهەڵوەشاندنەوە لە هیچ لەو دوو 

حاڵەتەیەدا خۆی نانوێنێت نەناكۆكیشە لە گەڵیاندا.

ناداتە رەخنەگر، نە هیچ نمونەیەكیش  لێكهەڵوەشانەوە هیچ نمونەیەك 

بەسەر دەقێكی ئەدەبیدا جێبەجێ دەكات، بەڵكو   هەموو ئەو نمونانە وێران و 

لەناودەبات كە هەن و هیچ نمونەیەكیش پێشكەش ناكات ، لەبەر ئەمە نووسینی 

بونیەوی،  رەخنەگری  پێچەوانەی  بە  گەورەیە  سەرسوڕمانی  لێكهەڵوەشانەوە 

رەخنەی لێكهەڵوەشانەوە باوەڕی بە بوونی سەمت و تێگەیشتن لێی، نییە.

پێیوایە بیرۆكەی سەمتی، كەشتەكان رێكخراون و دەشێ  وایان لێبكرێت، 

بەاڵم ئەم بیرۆكەیە سەرچاوەی مەینەتی راستەقینەیە.

كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  باشترە،  سەرسوڕمان  لە  پێ   مەینەتباریمان  ئێمە 

مەینەتی لە فریودان پێكدێت، بەاڵم باشترە لە دووچاربوونەوە بەسەرسوڕمان.

ئاڵۆزی  رووب��ەڕوی  ئەوەی  )دوای  كە  راگەیاند  ئەوەیان  بونیەوییەكان 

دەتوانرێت  و  لێكدانەوەیە  قابیلی  ئاڵۆزی  كە  بوونەوە(  ئەدەبی  تێكڕژاوی  و 

تێبگەیەندرێت، پڕوپاگەندەی ونی سەمتی ئەدەبی دەتوانرێت شیكاری ئاڵۆزیەكەی 

بكرێت ئەمە جەخت كردنەوەیە لەسەر ئەوەی بونیەویەت دەتوانێت بە ئیرادەی 

مرۆڤ و توانای چارەسەری شتە ئاڵۆزەكان بكات، یان )بدۆزێتەوە(، بە پێچەوانەی 

ئەمە لێكۆڵینەوەی لێكهەڵوەشاندنەوە لە ئەگەری سەمتی، دەیخاتە ژێر پرسیار و 

پرسیار لە شێوازی چۆنیەتی هاتنەكایەی ئەوە دەكات چۆن نەریتەكان هێناویانە و 

خەسڵەتی ئەدەبی چین دروستیان كردوە.

رووبەڕووبوونەوە هەیە لە نێوان عەقڵی مرۆڤ و سەمتی مۆركەكەی، كە 

ئەمە ئاڵۆزیەكە بە جۆرێ  تێگەیشتن لێی سەختە، لەبەرئەمە لێكهەڵوەشاندنەوە 

 )David Allison-ئالیسون( گوتەی  پێی  بە  كە  دەكاتەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت 

پێویستبكات  لەوانەیە   ، سەرتاپا  زمان  ئاریشەی  بە  چاوپیاخشانەوەیە  پێویستی 

بوارێكی تازەی مەعریفی لەسەر بنەمای وشەكان لەگەڵ زانستی دەرونزانیدا پێكەوە 

بوارێكی مەعریفی پێكبێنن بۆ چارەسەركردنی، لێرەدا تێبینی ئەوە دەكەین كە 

لێكهەڵوەشانەوە ناكۆكە لەگەڵ میتافیزیك و فەلسەفەدا بەوەی رەوشی ئیدراكیان 

فریودەرانەیە.
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زماندا  لەناو  نمونەكانی  میتافیزیكیادا  ناو  لە  كە  گوتەكانی  چۆن  وەك 

حەشاردراون، لەگەڵ تیۆری لێكهەڵوەشانەوەدا نایەتەوە، هەروەها لێكهەڵوەشانەوە 

وشەكان  و  گوتە  لەسەر  كار  هێزەوە  و  بەتوندی  كە  نابات  بونیەویش  بۆ  پەنا 

دەكاتەوە.

وادیارە تیۆری لێكهەڵوەشانەوە بنەما و سیستم و زمانێكی تایبەتی هەیە 

لێكۆڵەرەوە  تازە  كەسانی  بۆ  كە  تایبەتی هەیە  زمانێكی  بنەما و سیستم و  كە 

زمانی  و  سیستم  و  بنەما  ئێمە  جیاوازە،  راستیەكە  بەاڵم  سەختە،  تێگەیشتنی 

لێك  تیۆری  لە  لەوەی  زۆرتر  كالسیكیدا  رەخنەیی  تیۆریەكانی  لە  تایبەتمان 

هەڵوەشانەوەدا هەمانە.

زۆر  تەكنیكی  زاراوەی  رووب��ەرووی  تیۆریەدا  لەم  سەرەتایانە  ئەوانەی 

دەبنەوە وەك: كەسایەتی، وێنا، سمبول، شعری گۆرانی و سۆنێتە و ...هتد، 

هەمیشە و بەردەوام ئەمانەمان بەكارهێناون تەنانەت ئەمانە بوونەتە شتی ئاسایی.

جیاوازی،  ناكۆكی،  وەك،  زاراوەك��ان��ی  لە  ئێمە  ئەگەر  لەمەش  جگە 

كاریگەری ، نووسینی رەسەن، و ..هتد، نەگەین ئەوا ئێمە ناتوانین زۆر لەم تیۆرە 

بكەین و شتی تازەی لیوە فێربین ، بەاڵم كەكەسێ: سەرەتا هەوڵ و كۆششێكی 

باش بدات بۆ تێگەیشتن لەم تیۆریە ئەوا دەتوانێت بچێتە ناو كرۆكی تیۆریەكە، 

تیۆری  لە مرۆڤ و جیهانەكەیی و مەعریفەتەكەیەتی،  تێگەیشتن  كە دەربارەی 

لێكهەڵوەشانەوە رۆشنایی دەخاتە سەر كارە فكریەكانمان و پێشمان رادەگەیەنێ�ت 

زمانیشە،  لە سەمتی  نە  نیە،  ئەدەبەوە  لە دەستڕۆیی  زمان  كە دەسەاڵتدارێتی 

و  رەسم  و  مۆسیقا  تری،  بوارەكانی  وەك:  خۆیەتی  زمان  دەستڕۆیی  چونكە 

سەرەتاییەوە  رۆژگارانی  هەستكردنی  لە  كە  و...هتد،  سروت  و  پەیكەرتاشی 

هاتوون و رەسەنن و ون و نادیارن، دەبنە هۆی ئاراستەكردنی ئیدراكی مرۆڤیش. 

درێدا: لێكهەڵوەشانەوەی فەلسەفەیی ئارایی

لە :  لەتەك هەریەك  لە رێبەرانی فەلسەفەی كلتوری ،  درێدا یەكێكە 

فۆكۆ، دۆلۆز.

ئەو یەكەم كەسە هەوڵیداوە هایدگەر لە راڤەی )وجودی( بێ  هودەیی كە 
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سارتەر سەبارەت بە فەلسەفەی هایدگەر پێشكەشی كرد لێكهەڵوەشانەوە- وەك 

چۆن بننگتۆن، لە كتێبەكەیدا كە لەسەر هایدگەر نووسیویەتی و خستوویەتەڕوو 

وەرگێڕانێكە بۆ زاراوەی هایدگەریی: وێرانكردن.

و  شوناس  دەڵێت:  كورتیدا  لێكۆڵینەوەیەكی  لە  كە  هایدگەرە  ئەوە 

ئەفالتوونەوە  سەردەمی  لە  هەر  كە  رایدەگەیەنێت  ئاشكرا  بە  زۆر  رێچكەیی، 

فەلسەفەی ئەوروپی لەسەر یەك بنەما دامەزراوە، هەر چەندە فەلسەفەی دوانە 

رەوتی  بەاڵم   ، رۆیشتوون  تر  رەوشەكانی  لەسەر  و  هەبوون  هەمەجۆریش  و 

تێیدا  بنەما ئەویش خۆی لە فەلسەفەی ئەفالتوندا دیوەتەوە ئەو جیهانەی  زاڵ 

نوێنەرایەتی كردووە نمونەی لەمەن.

تێدەگات،  ئەو  بەدەرنیە  لەم رەوشە  لە فەلسەفەی مۆدێرنەدا هیگڵێتی 

كە دەوڵەت وەك هاتنی خوا وایە بۆ دنیا، هەموو ئایدیاڵێكی ئەڵمانیە، تەنانەت 

درێدا لە كتێبە نایابەكەیدا )دەنگ و دیاردە(دا ئەوە ئاشكرا دەكات كە )هۆسرێل( 

دامەزرێنەری تیۆری فینۆمینۆلۆژیا، تەنها درێژبوونەوەی فەلسەفەی ئەفالتونیەتە، 

رەهەندیەوە،  تاك  تێڕوانینە  لەم  ئەڵمانیە  ئایدیای  رەوشی  هەمان  ئەمیشان 

ئیمپریالێتی مان، هزر ئامادەباشە لە خوددا.

كە  ئامادەییەی  ئەو  ناوی خود  دەڵێن  پێی  بەیەگەشتی  كە  بوونە  ئەوە 

و  هزر  لۆژیكی  لەسەر  هایدگەر  بوون،  )ئیفال-الهوتی،  ناوە  ناوی  هایدگەر 

هەوڵی  نیچە  قبوڵیانكرد  فرۆیدیش  و  نیچە  كە  بەردەوامبوو،  بوون  فەلسەفەی 

)كانت(  پرسیارەی  ئەو  هەرگیزیش  و  ن��ەداوە  تازەی  حەقیقەتی  دامەزراندنی 

زەمینەیەكی  زەوی  ئیتر  پێدانی  گرنگی  جێگای  نەبۆتە  نسندنتالی،  دەرب��ارەی 

ئاسایشی نییە بۆ دال و مەدلول، رەسەن و پڕمانایەتی ئیتر ئەو دروستكەرە، لە 

خۆیدا خولیا بۆتەوە.

پێی  بە  لێكهەڵوەشانەوە  بۆ  بووە  نیچە سمبولی چەمكەكانی زەردەشت 

بۆچوونی درێدا )گراماتیكیای میتافیزیكی بە پلەی نایاب( بێ  ئەوەی بێ  ئاگابین 

لە )فرۆید( كە ئەویش ئەو سیستمەی رەتكردۆتەوە، واتا رەوشی هزری الهوتی، 

)سارە كۆفمان( لە كتێبەكەیدا كە لە ژێر ناوی )خوێندنەوەی درێدا( بە ئاشكرا 

ئەمە دەخاتەروو لەوكاتەی رایگەیاند كە هەرچەندە فرۆید رەوشی نائاگايی وەك 
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سیستمێك زانیوە و تێگەیشتووە، لەگەڵ ئەمەشدا دەتوانرێت بگوترێ  كە نائاگايی 

بوونی نیە و خەسڵەتی بەرجەستەیی نییە.

چۆن سەربە ناسیستماتیكە لە دنیای خوددا، ئەویش وەك چەمكی نووسین 

لە  بەرگری  مرۆڤ  مردنی  فەلسەفەی  وەك  بونیەوییە،  فەلسەفەی  رێبەرێتی  و 

بیرۆكەیەك دەكات نووسەر وەك شەخسی ، هەست و تێڕوانین لە دنیایەك كە 

مردووە، ئیتر دەسەاڵتدارێتی بەسەر دەقەكانیدا نییە لە نووسینەكانیدا ) زمانەكەی 

، ئەم نادیارە()جولیا كریستیڤا( نەخشەی بۆ كێشاوە سەرەتاكانی رەوشی بونیەوی 

خۆی  نیە  شتە  ئەو  ئیتر  زانست  بۆ  بابەتێك  بۆتە  رەوشە،  ئەم  پێی  بە  زمان 

پشتگوێ  بخات بەڵكو لێرەوە ئیتر دەكەوێتە دوان و یاسا تایبەتیەكانی دەردەبڕێت 

ئەو قانونانەی كە بە كورتی دەتوانرێت لە بیرۆكەیەكدا كورت بكرێتەوە، ئەویش 

جیاكردنەوەی زمان لەگەڵ قسەكەردا ئەمەش دەبێتە هۆی لەرزاندنی سەنتراڵی 

مرۆڤ و تەنهاییەكەی.

ئەگەر رۆژگاری رێنیسانس دروشمی مرۆڤی دژبە سەدەكانی ناوەڕاستی 

بەرهەمهێنابێ ، ئەوا بونیەوی دروشمی زمان دژە لەگەڵ مرۆدای هەیە..، مرۆڤ 

وەك مانا و ئایدۆلۆژیا.

1- بنەما میتافیزیكیەكانی ) زمان (ی سۆسێر و درێدا لە بەشی دووەمی 

كتێبەكەی لە ژێر ناوی )پاشكۆكانی فەلسەفە( وشەی رێبەر، بەشێوەی ئیمالیی تازە 

نووسیوەتەوە، ئەمە تەنها بەمانای وێرانكردنی لەبەر نووسینەوەی ئۆرسۆدۆكسی 

نیە، بەڵكو بەمانای رەوشی هزری تۆتالیتاریشە ، بێ  دوودڵی )سۆسێر( یەكەم 

كەسە كە لەوە گەیشتووە رێبەریی مەرجی دەوڵەتە.

زمان بەرای ئەو سیستمێكی لێكجایە بنەمابوونی نیە نالێكچونی یەكەییەكانی 

نین، بە پێی بۆچوونی درێدا ناكۆكیەكە لەسەر وشە و چەمكەكەی نیە درێدا پاساو 

هەمیشەیی  لۆژیكی  گیرۆدەی  چونكە  ناهێنێتەوە،  وشە  بە  نووسین  شێوەی  بۆ 

جەدەلی نیە.

بەاڵم  رێنووسە،  جیاوازی  ئەمە  بنووسێ   و  بخوێنێتەوە  دەتوانێت  مرۆ 

ناتوانێت گوێی لێبێت )نەبیستراوە( درێدا دەڵێت: جیاوازی پەیوەندی بە سیستمی 

هەمیشە  نامێنێت  دەنگی  سەنتراڵی  ئەزمونیشەوە،  سیستمی  نەبە  نیە  هزرەوە 
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سەنتراڵی عەقڵیە، درێدا نایەوێت هیچ بڵێت: فەلسەفە ئیرادە نییە گوتنی جیاوازی 

التینی  ی  بێ   و  ئەلف  لە  یەكەم  پیتی  تێدەپەڕێنێت،  دوانیەكان  گرفتە  هەموو 

هەمیشە نادیارە، هیچ ناڵێت بە بەسروشت و نەبە هزر حەقیقەت لە خۆناگرن 

درێدا كار لەسەر فەلسەفەی كالسیكی و لۆژیك ناكات جیاوازیەكە تەنها لۆژیكێتی 

نییە.

و  ستراتیژی  درێدا  زمانی  بە  لۆژیكیت  نا  دووبارە  بەاڵم  ئەنتۆلۆژیاشە، 

سەركێشیە ستراتیژی واتا حەقیقەت بوونی نییە، واتا ترنسندنتالی تەحەكوم بە 

نووسینەوە دەكات.

سەركێشیە  و  الهوتی  ئەنتۆلۆژیای  شێوازەكانی  هەموو  بە  دژ  نووسین 

چونكە نووسین خۆی قەتیس ناكات بە ئامانجێكی دیاریكراو یان بۆ ستراتیژێكی 

هەوڵدان بۆ ئەبستراكی بۆ پێشەنگێتی و خاوەندارێتی سەرلەنوێ  ئەمەگرتنەبەری 

ستراتیژێكی بێ  نیازیە و سەر لێشێواوی و گومبوونە.

جیاوازیەكان  نییە،  تازە  فەلسەفی  سیستمێكی  بنیادنانی  ئامانجی  درێدا 

پەناگای تازەنین بۆ حەقیقەت و مەدلولەكان، بەڵكو پرۆسەی لێكهەڵوەشانەوەن كە 

لە خوێندنەوەكانی درێدا بۆ )سۆسێر( بە ئاشكرا دەردەكەون.

دال- بە پێی بۆچوونی سۆسێر، واتا سەرهەڵدانی ساتەوەختێكی بوونێكی 

بوونێكی  تەنها  كە  ئەوەوەیە  بەهۆی  جیاوازیش  و  الوەكیە  ئەمە  بۆیە  نادیار، 

كاتیە، درێدا هەوڵدەدات لەمەی تێپەڕێنێت واتا جیاوازی كاتی، كە دەبێتە دیلی 

بەڵگەكانی  و  زمان  پشت  لە  هەرچەندە  سۆسێر،  زمانەوانی  بوون)ئامادەیی( 

شاراوەیە بەپێی بۆچوونی درێدا بۆتە دیلی میتافیزیكا )بننگتۆن(یشت لەو كتێبەی 

پێشتر ئاماژەمان بۆكرد، بە ئاشكرا خستویەتەروو .

لێرەدا دەتوانین راكەی ئەو لەم دوو خاڵەدا كورت بكەینەوە:

یەكەم: چەمكی بەڵگەی میتافیزیكی ، واتا بەڵگەی بەالی )سۆسێر(ەوە- كە 

جیاوازی لە نێوان دال و مەدلولدا، دادەنێت-كە سەرچاوەی ئەمەش لەفەلسەفەی 

دوانەییدا هەیە كە لەسەر بنچینەی هەستپێكراوی و عەقاڵنیەتە سۆسێر تەنها ئەو 

بۆشاییەی لە فەلسەفەی ناوبراودا، قۆرخ كردووە.

دژە  بەڵگەی  پێشخستنی  لە  بەرگری  لێكهەڵوەشانەوە  تیۆری  دووەم: 
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دەرەوەی  لە  سەرچاوەیەك  هیچ   ، دەك��ات  )سەرچاوە(  چاوگ  بۆ  گەڕانەوە 

ئەو  رادەچڵەكێنێ   بوون  دەسەاڵتدارێتی  بەتوندی  درێدا  جۆرە  بەم  نیە،  بەڵگە 

كە  نەبوون  و  بوون  بكەینەوە  بوون  لە  بیر  دەكات  ناچارمان  دەسەاڵتدارێتیەی 

لە  پرسیار  درێدا  ئەگەر  هەتا  نەسەرچاوەش،  و  رەسەنە  نە  و  نەجیاوازی خود 

پرسیارەكە  خودی  كە  دەڵێت،  ئەمە  كاتە  ئەو  تەنها  بكات  جیاوازیش  چەمكی 

هەڵبوەشێنێتەوە.

پرسیاری ئەوەی ئەمە چییە، پرسیارێكی میتافیزیكە بە راڤەی هایدگەر، 

پاواندارێتی بوونە، بەوجۆرە درێدا كەرنەڤاڵی نووسین دژ بە هزر دەنووسێ  و 

بەڕێوەدەبات.

نووسین مێینەیە، هزریش لە هەموو شتێك ساڵ دەكاتەوە كە مێینەیی بێت 

دەترسێت بگۆڕێ  بۆ نووسین، چونكە ئەمە پیرۆزی و بەرزی لە دەست دەدات 

نووسین بانگەوازی مردنی یەزدانی دا و لۆژیكی شوناسی تێپەڕاند.

بەپێی بۆچوونی )سارە كۆفمان ( زیادەیە، بوونەوەرێكی لێكدراوە، وەك 

دارێكی بێ  رەگ و ڕیشە، وەك دەقێكی بێ  یاسای سنوردار بەسەر دەقی تردا 

كراوەبێت لەسەر دەقی تربێت.

2- درێدا و هۆسرێل: لێكهەڵوەشانەوەی سەنتراڵی دەنگی

ئادمۆند   ، دەكەنەوەكە  لەوە  جەخت  ئەڵمانی  رەخنەگری  هەندێك 

هۆسرێل، گەورەترین فەیلەسوفە كە مرۆڤایەتی بەخیەوە بینیبێت دوای ئەفالتون.

لەوانەیە مەزنیەكەی زیاتر لەوە دەردەكەوێ ، كاتێ  كتێبە بەناوبانگەكەی 

)پۆست مۆدێرنە( دەخوێنینەوە كە دەتوانرێت وەك پرۆسەی لێكهەڵوەشانەوەی 

رەوشی هزری فەلسەفی رێبەری و فەلسەفەی بوونی هۆسرێلینی ، بێت.

نمونەش بۆ ئەمە فەیلەسوفی فەرەنسی )جاك درێدا( دەڵێت: دەتوانین 

رەخنەی فەلسەفی هۆسرێل لەیەك رستەدا كورت بكەینەوە ئەویش كتێبەكەیەتی 

لە ژێرناوی )دەنگ و دیاردە(.

ناكۆك  بۆیە  عەقاڵنی،  سیمبول،  مانای  دەدوێ (  پارێزراوەی  مانا  )ئەو 

بە  قسەكەر،  ئامادەی  بەخودی  دەكاتەوە،  وابەستە  خودی  بە  هۆسرێل  و  نیە 

بەوە  ئەمەش  مانایە،  خود  هێزی  بگوترێ   دەتوانرێت  گاڵتەجاڕی،  شێوازێكی 
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مەحكومە بگوترێت، مانای خۆی وەردەگرێت، ئەو مانایەی پێش گوتە دەكەوێت، 

خودێتی، جێگیری یەكجاری و بۆ هەمیشە كە پێی دەڵێن عەقاڵ، دەتوانرێت تەواو 

ئەو ئیرادەیە ئامادەبكرێت، وەك چۆن عەبد لە كاتی نوێژدا پەروەردگار ئامادە 

دەكات، گۆڕانی مەعنا بۆ قسە یان زمان، بە تێڕوانینی هۆسرێل كارێكی الوەكیە، 

جۆرێكە لە زیادەڕۆیی ئەگەر زمانی ئایینی بەكاربێنین )یبوخی-یە-یان شیكاری 

وەك  گومدەكات  مەعریفە  كە  دنیا،  لە  دەرچوونە  نیشانەی  فینۆمینۆلوژیە-كە 

گومبونی كات و هەست لە پێناو یان بۆ جێ  چۆڵكردن بۆ تێڕزوانینی گشتیانە 

لە جەوهەرو، نەهێشتنی بوونی جیهان، هەتا جەوهەرەكەی دەستەبەر بكرێت، 

دنیای دەرەكی،  بوونی  )پێش  پێشترە  زانستێكی  فینۆمینۆلۆژیاش  تیۆری  وادیارە 

لە وشەی ئەفالتونی هزر لەم فەلسەفەیەدا زادەی سەرئەنجامی سروشت نییە، 

بەڵكو تەواو لە سروشت ئازادە لە كاتێكا سروشت ناتوانێت حاڵی نەبوونی نەبێت 

هۆسرێل، بەروونی ئاماژەی بەمەكردووە و دەڵێت: ئەگەر هەموو عەقڵی دنیامان 

سڕیەوە ئیتر سروشت بوونی نامێنێت، بەاڵم ئەگەر سروشت بسڕینەوە ئەوا شتێك 

لە ژیاندا دەمێنێ  ئەویش عەقڵە، عەقڵی تاكەكەس  ئەم تێڕوانینە بۆ سروشت 

زانستی  لە  بەمە  فینۆمینۆلۆژیاش  ، جیاوازی  بە عەقڵە  شتێكی الوەكیە و سەر 

بابەتی واقیعین  واتاناسی كالسیكی، كە تەنها ئەو وشانە قبوڵدەكات كە لەسەر 

چەمكی سەرەكی فەلسەفەی زمانی هۆسرێلیانی، بریتیە لە دابەشكردنی بەسەر 

سیمانتیكدا جا كە ماددی بێت یان دەنگی یان نووسیبێت، و لەوێشەوە بۆ واتایی 

هۆسرێل جیاوازی لە نێوان دوو هێما گەریدا دادەنێت واتا و هێما یان ئاماژە، 

هێمای یەكەم مانای هەیە لە كاتێكدا دووەمیان واژەی ئاماژەییە.

و  میتافیزیكیە  سیستمێكی  كە  دەك��ات  جیاكردنەوەیە  لەم  وا  درێ��دا 

پەیوەندیداری قبوڵناكات.

دەڵێت: كاتێ  ئەركی پەیوەستی وابەستە دەپچڕێ  ئەوكاتە ئەركی تەعبیری 

بێ  خەوش دێتەبوون هەتا پەیامی هێماگەری و دامەزراندنی واتایەكی بێگەردی 

دەبێت لەناو زماندا، پێویستە هەموو پەیوەندیداریەكانی نێوانیان الببرێت.

لێكۆڵینەوەی لۆژیكی بەالی درێداوە دەقێكی ناوەڕۆكیە بۆ هەموو تیۆری 

فینۆمینۆلۆژیا، درێدا لە كتێبەكەیدا)دەنگ و دیاردە( چارەسەری گرفتی ماناداری 
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یان  رەسەن  میتافیزیكیای  نێوان  لە  گەیشتوون  تێی  دیكارتیەكان  وەك  دەكات 

كرد،  عەقل  لە  خیانەتی  كە  كالسیكی  میتافیزیكیای  و  سەرەتایی  میتافیزیكیای 

فینۆمینۆلۆژیا بریتیە لە گرتنە بەرچاوی پەیڕەوی هەستیەكەی- هەستیاری، بەاڵم 

بەاڵم  میتافیزیكی،  زیادەڕۆیی  بەسەركشان و  عەقالنی دژی هەموو شێوازەكانی 

لەگەڵ ئەوەشدا، درێدا پێی وایە فینۆلۆژیا بابەتی پرسیارەكەی دانەمەزراندووە، 

هیچ جۆرە شێوازێكی بنبڕی دەستەبەر نەكردووە.

جیاوازی  لە  سەیردەكات،  عەقاڵنی  بوونەوەرێكی  وەك  زمان  هۆسرێل 

نێوان زمان و لۆژیك نەگەیشتووە، ئەگەر شێوازی فۆكۆ بەكاربهێنین كە دەڵێت: 

تەنها سەروكاری لەگەڵ زمانی هەمیشەییدا، لە دەوڵەمەندی زمان گەیشتووە یان 

لەسەر ڕای درێدا بڵین تێگەیشتن جیاوازی لە نێوان گراماتیكی رێزمان و لۆژیك، 

ئەمە گراماتیكی لۆژیكێتیە ئەگەر شێوازی فۆكۆ بێنینەوە دەڵێن تەنها سەروكاری 

لەگەل زەمەندا هەیە، كە گراماتیكی میتافیزیكی عەقاڵ تەنها یەك واتا دەگەیەنێت 

ئەویش بوونە، بەواتایەكی تر  دەنگ، دەنگی فینۆمینۆلۆژی، كە پێویستە تێكەاڵو 

نەكرێت لەگەڵ دەنگی فیزیكی، چونكە دەنگی  ترنسندنتالی و هەستە، دەنگێك 

كە خاوەنی رۆحێكە سەر بەجیهان نیە، لە بەرگی یەكەمی)بەڵگە و بەڵگێتی( لە 

كتێبی درێدا ئەو فەیلەسوفە بە هێماكانی ئاماژە دەستپێدەكات، یان بە كورتی 

ئاماژە لە بەرامبەر واتادا ئاماژە سەر بە دنیایە، بۆ دنیایەكی بێ  بوونی عەقڵ 

بێ  من و ئەو قسەكەرە، لە بەرامبەردا واتا، گوتەی هەستیە ، )ئیرادەی گوتن( 

دەتوانین ئەم ئەنتۆلۆژیایەی زمان بەم خشتەی خوارەوە روون بكەینەوە:

= دنیا:

=عەقڵ:

=ناتەوێ  هیچ بڵێی:

=مانا، ئیرادەی گوتن، خود، عەقڵ، بابەتی ئایدیالی:

=ئیمبریقی:

=حەقیقەت:

هۆسرێل ئەوە رووندەكاتەوە كە واتا هێما نیە بۆ شتێك، بەڵكو نیشانەی 

ئەم  بێ�ت،  پەیوەندیەكان  بە گوتەی  وابەستە  ئەگەر هەمیشە  نییە، هەتا  بوون 
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وابەستەییانە هەمیشە بەالی هۆسرێل-ەوە الوەكین.

هێماكاریدا  بنەمای  و  پێكگەیشتن  ك��رداری  دەرەوەی  لە  مانایانە  ئەو 

مۆنۆلۆژیادا،  و  بااڵ  نمونەی  دنیای  لە  دنیا،  دەرەوەی  لە  دەبیندرێتەوە، 

فینۆمینۆلۆژیای ترتسندنتالی رێگا نادات ئاڵۆگۆڕی قسەكردن هەبێت.

چونكە پەیوەندێتی بە كردارێكی الوەكی دەزانێت رەسەنێتی هەمیشە لە 

نەبوونی ئەوانی تردا دەستەبەر دەبێت لە نەبوونی جیاوازی ، لە ژیانی دابڕاو 

گۆشەگیری رۆحدا ئەم خشتەیە خوارەوە ئەمە رووندەكاتەوە:

=ئەو گوێگرە:

=وابەستەیی و ناوەندێتی فیزیكی:

=ئەو قسەكەرە:

=تێگەیشتن لە نیازی قسەكەر:

= واتایی ئاماژەیی:

ئەمە پەیوەندی بە ئەمبیریكیەوە هەیە نەك خودی، نەك لەگەڵ بوون یان 

ئیرادەی دەربڕین مانا بە تێڕوانینی هۆسرێل، بەرجەستە دەبێت، بەڵكو تەعبیر 

لە مانای بوون دەكات پێش هزر ئێمە واتا وەك رواڵەتی بەرجەستەیی ناوەوەی 

تێدەگەین بەرجەستەیی یان رووكەش یان دەرەكی نەكا سروشت بەڵكو مانا.

دەنگی خودی قسەكەرە، ئەمە بنەمای رەوانبێژیە الی هۆسرێل و نمونەی 

بااڵیە، كە مەدلول و گۆڕان قبوڵناكات ، ئایدیالی بەالی ئەوەوە تەنها دەتوانێت 

پێی هۆسرێل وەك چۆن درێداش  بە  بوون  بێنێتەوە  بەرهەم  بوون  خود وەك 

پێیوایە تەنها دووبارەبوونەوەی  یان كردەوەی ئامادەیی و بوونە ئەم وێناكردنە 

بۆتە بنەچە و بنەمای تیۆری هۆسرێلیالیی.

چونكە رەوشەكە تەنها لە بواری رەفزكردنی پەیوەندیەكاندا قەتیس نابێت، 

بەڵكو بوون لە رەسەنایەتیێكی دیاریكراودا دەنێژێت، شوێنێكی بۆ تەرخان دەكات.

درێدا دەڵێت: پێشكەوتنی مێژوویی بەڕای هۆسرێل هەمیشە شێوازێكی 

بۆ  باوەو  دووبارەبوونەوەی  كەواتە  ئایدیالیە،  دروستبوونی  ئەویش  بنچینەییە، 

هەمیشە پارێزگاری لێدەگرێت: دووبارەبوونەوە و السایی كردنەوە واتا گواستنەوە 

و تازەكردنەوەی رەسەن ئەم دیاریكردنە بۆ بوونی ئایدیال رێزە یان كردەوەیەكی 
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ئەخالقیە.

تێڕوانینێكە كە حوكمی رەسەنایەتی بۆ هەمیشە لە شێوازی فەلسەفەی 

ئەفالتونیەتدا دەهێڵێتەوە.

دەنگ گوزارشتی ئەم بوونەیە لەم شێوازەی ئەفالتونێتی، درێدا دەپرسێت، 

بۆچی دەنگ زیاتر بە ئایدیالی هەژماردەكرێت لە نێوان هەموو هێماكانی تردا؟

پرسیارە  ئەم  دێت؟  كوێوە  لە  ئایدیال  دەنگ  نێوان  وابەستەییەی  ئەم 

ناوەڕۆكی ئەم كتێبەیە، لە رێگای پێشنیاركردنی ئەم پرسیارە درێدا هەوڵدەدات 

سەنتراڵی نێوان عەقڵ و دەنگ لێكهەڵبووەشێنەێتەوە، درێدا هەوڵدەات پەیوەندی 

نێوان عەقڵ و دەنگ روونبكاتەوە كە پەیوەندێكی ناخاكیە.

دەنگ دەبێتە دیلی منی بااڵ، هیچ جێگای شتی تری تێدانابێتەوە، جێگای 

دنیای تێدا نابێتەوە، خودی دال و مەدلول هەردووكیان هەمان یەك شتن نمونە: 

من لێرەم لەوكاتەی ئەم قسەیەی تێدادەكەم، گوێ  بگرە بۆ ئەو شتەی دەیڵێم، لە 

خودی بوونی خۆم ئێستادا، دەكۆڵمەوە وەك خود و رۆحێك.

كە  بەوەدەكات  ئاماژە   )De la grammatologie(كتێبەكەیدا لە  درێدا 

مێژوو میتافیزیكیایە نەك هەر لە ئەفالتونەوە هەتا هیگڵ، بەڵكو هەتا لە پێش 

سوكراتیەكانیشەوە تەنانەت خودی هایدگەریش پێی وابووە، كە هەمیشە عەقڵ 

بەردەوام شتێكی  كە  دەڕوانێت  نووسین  لە  وا  تێڕوانینە  ئەم  ئەسڵی حەقیقەتە 

الوەكی و تەكنیكیە و دەكەوێتە درەوەی حەقیقەت بەاڵم دەنگ بە پێچەوانەی 

نووسین پێكهاتەیەكە لە پێكهاتیەكی ئابووری میتافیزیكی ، بەڵكو ئاماژە پیكراوێكە 

بەدەستەوە  مانا  نووسین  خۆیەتی،  عەقڵ  بەڵكو  نییە،  ئەزموون  بەدنیای  سەر 

نادات نە كاریگەریش، دەتوانرێت دەستبەرداری بكرێت میتافیزیكیایە و پێویستی 

بە جەستە نیە، بەڵكو نەرجسیەتە، جۆرێكە لە گوێگرتن لە خود دەنگ و بوون 

لەیەكەوە نزیكن دەنگ، وەك هیگڵ دەڵێت: لەرۆحەوە هاتوون، كتێبەكەی لەم 

و  بەپردەبازێكە  تەنها  و  میتافیزیكیای الهوتی  تیۆری  پۆلێنی  دەكەوێتە  رووەوە 

حەقیقەت لە خۆناگرێت، بەڵكو ئیرادەی گوتنە.

درێدا پێیوایە تەنها رەنگدانەوەی ئەسڵی مانا نییە، بەڵكو مەرجی  توانای 

نییە، سەرەتا هێما خودنەبووە  پێشتر دروستكراو  مانای  بووی  كرداری  ماناشە، 
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نەبۆتە هیچیان، بەاڵم سیستمی هێما لە خود دایە.

وەك  هەنوكە  و  ئێستا  هەنوكەدا  لە   ، هەڵكشاوە  كاتدا  بەسەر  درێدا 

دیاریكردنی ئەفال-الهوتی بۆ بوون ، وەك ئەسڵی حەقیقەت و یەزدا بۆ مانا بەالی 

درێداوە شێوازێكە لە شێوازەكانی ئەفالتونی هێرمۆنێتیكای كالسیكی كە بەردەوام 

پڕوپاگەندەی ئەوەدەكات هەمیشە چاوپیاخشانەوە بەمانای ئەسڵی دەكرێت ئەم 

هێرمۆنێتیكیە لەسەر بنەمای چەمكی نەك لەسەر جیاوازی نائامادەیی بە تێڕوانینی 

ئەو رۆڵێكی بنەڕەتی لە پێكهێنانی مانادا دەگێڕێت.

لە  بوونی مرۆڤ  بونیەوی دەربارەی  تیۆری  بیستدا،  نیوەی سەدەی  لە 

لێكۆڵینەوە لە زمان و زانستی زمانی بونیەوی فردیناند دی سۆسێر)1913-1857( 

زمانەكاندا  هەموو  )رێزمانی(  بنەمای  لە  مانا  پێویستە  دەڵێت:  كە  باڵوبویەوە، 

لەسەر لێكدانەوەی خودی وشەكان بێت.

بەاڵم ماركسیستییەكان جەخت لەسەر ئەوەدەكاتەوە كە حەقیقەتی بونی 

مرۆڤ دەبێ  لەسەر دۆخی ئابووریەكەی لێكبدرێتەوە و شرۆڤە بكرێت، زانایانی 

تێگەیشتنەكانی  تەوەری  بكەنە  دەرونی  بنەمای  هەوڵدەدەن  دەرونیش  بواری 

عەقڵی لە شەستەكانی سەدەی رابردوو بزووتنەوەی بونیەوی لە فەرەنسا هەوڵیدا، 

بیرۆكەكانی  رێگای  لە  ئەمەش  بخاتەروو،  بۆ حەقبەقت  دیالێكتیكی  گریمانیەكی 

یەكی  وجودیەكاندا  بۆچوونی  لەگەڵ  ئەمە  سۆسێر-ەوە،  و  فرۆید  و  ماركس 

نەدەگرتەوە، كە پێیانوایە مرۆڤ خۆی لە خۆی دەكۆڵێتەوە یان خۆی دروستدەكات، 

بنەمای سۆسیۆلۆژی و سایكۆلۆژی و  )تاك(  بونیەوی دەڵێت مرۆڤ  كاتێكدا  لە 

زانستی رێزمانی زمان، كە مرۆڤ زاڵن بەسەریدا، بەاڵم دەتوانرێت بیدۆزێتەوە لە 

رێگای بەكارهێنانی پەیڕەوكانی بەرەوشتی كورت كردنەوە و دەربڕین رەسەنایێتی 

خەسڵەتی بونیەوی دەگەڕێتەوە بۆ میشێل فۆكۆ كە دیارترین و پێشەنگێتی، ئەو 

پێی وایە زمان و كۆمەڵگە سیستمی فەرمانڕەوایی دروستی دەكات، بەاڵم ئەو لەم 

خاڵەدا لەگەڵ بونیەویەكاندا كۆك نییە، ئەمەش لەبەر دوو هۆ یەكەم پێیوانییە 

ژێرخان بتوانێت مەرجی روونكردنەوەی مرۆڤ بكات.
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دووەم: پێیوایە ئەستەمە هەنگاو لەدەروەی گوتە و سڕینەوەی دۆخی الببات.

برد،  پێش  بەرەو  لێكهەڵوەشانەوەی  تیۆری   )2005-1930( درێدا  جاك 

بەوەی تەكنیكێكە بۆ دۆزینەوەی لێكدانەوەی هەمەجۆری دەقەكان دیارە ئەمیش 

كاریگەری هایدگەر و نیچەی لەسەربوو.

درێدا دەڵێت: دەق هەمووی بە شتی ئاڵۆز و نادیار دەگیردرێت، بۆیە 

لێكدانەوەی دروست و كۆتایی شتێكی ئەستەمە پۆست مۆدێرنەش دەتوانین لە 

دوان بونیەوی و تیۆری لێكهەلچوەشانەوە، دوای ئەمانەیە مۆدێرنە كە لەرووی 

بیرۆكەییەوە لە رۆژگاری رۆشنگەری سەری هەڵدا )Enlightenment( لە كۆششی 

ئەزموون،  عەقاڵنی،  بكات،  وەسف  بابەتیانە  زارەوەی  بە  دنیا  كە  ئەوەدابوو 

روو(  )بخرێتە  پێویستە  و  هەیە  حەقیقەت  داتاكە  ئەوەشی  گریمانەی  هەروەها 

رووی لەسەر هەڵماڵدرێت روپۆش وەك رێگایەك بۆ دەستگەیشتن بەو وەاڵمانەی 

ئەم  مۆدێرنە  پۆست  بەاڵم  مرۆییەوەن،  دۆخی  بەهۆی  و  بابەتین  پرسیاری  كە 

جۆرە شتانە ناخاتەروو، بەو متمانە و جەخت كردنەوەی پێشوەخت لەسەر عەقڵ، 

چونكە عەقڵ خۆی كڵێشەیەكی هیراكیە ریزبەندی تایبەتە، وەك ئەبریشی، كە 

لەسەر  رەوشی رووننكردنەوە و شیكاری كۆنی دنیایە لە چەمكەكانی ئیالهیدا.

بابەتی پۆست مۆدێرنە رەوشتێكی عەقاڵنی ناگرێتەبەر لە هەڵسەنگاندن و 

باشترین لەوابەستەكانی حوكمی حەقیقەت و جوانی و بابەتێیتی.

درەخت  بێ   دارستانێكی  و  لێكهەڵوەشایەوە  كۆن  هیراكێتی  چونكە 

لەم  ببوژێتەوە  و  وەچەبكا  بیرۆكە  ئەوەی  وەك  دادەپۆشێ ،  عەقڵ  و  دروستی 

دارستانەدا لە پێناو ئەو ئایندەیەی بڕیاری لەسەر دەدات میشێل فۆكۆ لە نووسینی 

مرۆڤ و مەعریفەدا، هەوڵدەدات كردەوەی قسەكردنی دەرهاویشتەیی چەمكی 

راستەقینەی بۆ بدۆزێتەوە لێكدانەوەی مێژوویی یان )genesis(ئەو پڕوپاگەندەی 

ئەوەدەكات كە هەوڵیداوە هەڵكۆڵین بەدوای مەعریفەدا بكات هەتا پێداویستی و 

بەرجەستەكردنی حەقیقەتی دەستكەوێت.

لە دواین كاری دا، فۆكۆ بیرۆكەیەكی یان بیرۆكەی نیچەوە هەڵێنجاوە 

هەورەها لێكدانەوەیەكی ئایدیۆلژیشی لە ماركس وەرگرتووە، هەروەها باسێك 

لەسەر بەروەپێشچوونی مەعریفە كە هاوەڵە لەگەڵ میكانیزمەكانی هێزی )سیاسی( 
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بنەمای  نییە،  ئایدۆلۆژیەكان  بە  قەناعەتی  ماركس-فۆكۆ  كارل  پێچەوانەی  بە 

كۆمەڵگە  لێكدانەوەی  یان  گوتە  لێكدانەوەی  لێیەوە  دەتوانێت  بابەتی  تێروانینی 

بكرێت.

و  كۆمەڵگە  سەر  بۆ  كردۆتەوە  دەوڵ��ەت  شاری  لەسەر  جەختی  فۆكۆ 

تاكەكەس سەبارەت بە مەعریفە هەروەها بۆ پێشكەوتنی لە سەردەمی مۆدێرنەدا.

بەرەو  كە  دەكات  لەوە  باس  جنس(  )مێژووی  بەناوی  كتێبەكەیدا  لە 

خوڵقاندووە  قوڵی  جنسی  رەوتێكی  سایكۆلۆژی  و  سروشتی  زانستی  پێشچوونی 

غەریزەی نەك هەناوی ئەم رەوشە جێگای قبوڵكردنە وەك روونكردنیەكی باو 

ئەزموونی  رێچكەیە  بەو  دەبنەوە  ناخ  و  ناوخۆیی  كێشی  گریمانەییەكانی  كە 

گوتارەی  ئەو  بەسەریدا،  زاڵبووە  و  دروستبووە  رەگەزەكەی  بۆ  مرۆیی  خودی 

گرانبێت  نییە،  شتێك  مەعریفەدا  بەدوای  گەڕان  دەكات  شیكاری  پڕوپاگەندەی 

بەدوای ماددەیەكی پێش بوون بەڵكو بەشێوەیەكی چاالك دروستكراوە.

پێشنیار   ، مرۆڤ  سروشتی  دەربارەی  سەرتاپایی  تیۆریەكی  هیچ  فۆكۆ 

بەروونكردنەوەی  پێویستی  كە  قەناعەتیە  تیۆری  دوای  رەخنەگری  ئەو  ناكات، 

بابەتیە سەبارەت بە واقیع، فۆكۆ چاوەڕوانی دوا وەاڵم ناكات، درێدا پێی وایە 

زمان یان دەق رەنگدانەوەی سروشتی دنیا نیە ، بنەمای دەق لێكدانەوەی دنیا نیە 

درێدا رەوشی هایدگەری گرتەبەر ئەو پێی وایە زمان پێكمان دەهێنێت ، نووسین 

دارستانێكی بی درەخت دروستدەكات، ئێمەش وای تێدەگەین كە واقیعیە.

هەروەها وایبۆدەچێت كە مێژووی بیرۆكەی خۆرئاوا بنەمای دژیەكەكانە 

قسە  ژن،  پێچەوانەی  پیاو  ماددە،  پێچەوانەی  عەقڵ  شەڕ،  پێچەوانەی  بە  خێر 

دووەم  چەمكی  هیراكیاییە(   ( دیاریكراوانە  دژەیەكە  ئەم  نووسین،  پێچەوانەی 

دەبێتە هۆی گەندەڵكردنی یەكەم سەرئەنجام چەمكەكان دژەیەكی یەكسان نین، 

پێیوایە هەموو دەقێك بریتیە لەم گریمانەییانە بەهۆی ئەوەوە دەتوانرێت  ئەو 

لەو  درێدا  زماندا  هیراكیلی  لە  بكرێت  بۆ  لێكدانەوەیان  دووب��ارە  دەقانە  ئەو 

بڕوایەدا نییە، بتوانین سەرئەنجامێكی بنبڕ و كۆتاییمان لە لێكدانەوەەی حەقیقەت 

جیاوازی  رووب��ەڕووی  دەقەكان  هەموو  پێیوایە  ئەو  هەروەها  دەستبەكەوێت، 

پەیامەكەی  مانا  لێكبدرێتەوە  شێوە  زۆر  بە  دەدات  ئەوە  بواری  كە  دەبنەوە 
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باڵوكردنەوەی مەعریفەیە جێگیری نیە و ناناسێت.

بۆ  ئەودابین  دەرەوەی  لە  ناتوانین  و  بەكەموكوڕییەوە  هەمیشە  دەق 

هەوڵماندا بە گەڕان بەدوای دۆزینەوەی بابەتیانە، یەكێ  لەسەر ئەنجامەكانی تیۆری 

لێكهەڵوەشانەوە، راستیە لە لێكدانەوەی دەق و دەگۆڕدرێت بۆ وەاڵمدانەوەی، 

لەوانەیە لێكدانەوەی ركەبەرێیانە هەبێت، بەاڵم رێچكەی نا لێكدانەوەیی نییە، 

بتوانێت كەسێ  دروستی ئەو لێكدانەوە ركەبەرێیانە هەڵسەنگێنێ  دەبێ  پشت بە 

ناتوانترێت  راستیانەی كە  ئەو  بۆ دەستەبەری  ببەستێت  چەمكی فەلسەفەكەمان 

نكۆڵیان لێبكرێت گۆڕانی لێكهەڵوەشانەووە بریتیە لە قواڵیی حەقیقەتێكی جێگیر 

بۆ عەقاڵنیەتی لەناو لمێكی جواڵوی فرە لێكدانەوەدا.
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مێژووی فەلسەفەو ئاین لە روانگەی جلك درێداوە
محەمەد ئەندەلوسی

لەعەرەبییەوە : محەمەد حسێن

دەبێت  لەئایین  ئەمڕۆ  بیركردنەوەیەكی  هەر  درێدا  جاك  بەبۆچوونی   

بەشێوەیەك بكرێت هاوپەیوەندبێت بە« شەڕی ڕیشەیی » )مردن، ئازار، تەكنیك(

وە.

ئایینەوە  لەبارەی  قسەبكرێت  مەحاڵە  ئەودا  لەدیدی  چۆن  ه��ەروەك 

بەسەربەخۆ لە زمان و دەق و نووسین كە بەرۆڵی خۆیان پەیوەستن بەپەیوەندیە 

زەحمەتر  مەسەلەكەش  گەلەوە.  نەتەوەو  ئەتنیەكانی  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 

دەبێت كاتێك كە پەیوەست دەبێت بەنزیكی مەسەلەی » گەڕانەوەی ئاینیەوە«. 

ناشكرێت ئەم گەڕانەوەیە بچووك بكەینەوە بۆ ئەوەی پێی دەوترێت: ئوصولیەت، 

یان توندڕەوی، یان دەمارگیریی. هەروەك چۆن پێویست ناكات تێكەڵ بكرێت 

لەنێوان ئایین و مەزهەبی ئاینیدا. بۆ نمونە پێویستە ئیسالم و نەزعەی ئیسالمیزم 

تێكەڵ نەكرێت كە ئەمەی دواییان ئیسالم بەكاردەهێنێت وەك ئاینێك و بەناوی 

ئەوەوە قسە دەكات. لێرەدایە » مەترسی ناولێنان« بەدیاردەكەوێت.

لەپێگەیەكی  نابێت  لەئایین  بیركردنەوە  كە  دەڵێت  ئەوەش  هەروەها 

ئایینی وەك دامەزراوەی ئاینیەوە سەرچاوە بگرێت، یان بیروباوەڕێكی دیاریكراو، 

هەروەك چۆن نابێت لەهەڵوێستێكەوە سەرچاوە بگرێت دژ بێت لەگەڵ ئایندا، یان 

لەهەڵوێستی زانستی، یان هەڵوێستی رەخنەگرانەوە.. هتد. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

ئەم بیركردنەوەیە بێالیەن نابێت یان ئەبستراكت نابێت لەهەر سۆنگەیەك، بەڵكو  

لە بە باش دانان و ئارەزوویەكەوە سەرچاوە دەگرێت كە پێی دەڵێین » نمونەی 

دیموكراتی« وەك ئەوەی كە نمونەیەكی میسالیە دەكرێت لەسەر ئاستی گەردونیدا 

ئازاد دەكات  بیرمەند  یان  توێژەر  ئەوەی كە چوارچێوەیەكە  بگشتێنرێت، وەك 

لەهەر دەسەاڵتێكی دەرەكی وەك ئەرسەدۆكسی یان بڕوارەهایی یان دەسەاڵتی 

ئایینی.
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لێرەوە بینیمان درێدا پێداگری دەكات لەئازادكردنی مەسەلەی » بیركردنەوە 

لەئایندا  لەوە   پێداگری دەكات  ئەوەی  بەتایبەتی  باوەڕرەهایی  لەهەر  لەئایین« 

جگە لە وەهم و فێڵ لەخۆكردنێك شتێكی تر نەبینرێتەوە. ئەمڕۆ گەڕانەوە بۆ 

ئایین گەڕانەوە نابێت بۆ میتافیزیا، وەنە بۆ بیروباوەڕێكی كەنیسەیی دیاریكراو، 

وە نە بۆ رێكخستنێكی ئایینی دیاریكراو. بەڵكو پێویستی بەئایین لەڕوانینی ئەودا 

پێویستە ببەسترێتەوە بە نەبوونی شیاویەتی » مەسەلەی مردن« بۆ تێگەیشتن و 

فامكردن، نە لەالیەنی فەلسەفە و نە زانست و نە ئایدۆلۆژیاش.

گەڕانەوەی ئایینی ئەمڕۆ لە تێڕوانینی خاوەنی تەفكیكیەتدا، گەڕانەوەیەكی 

دەدات  ئەمە  لەسەر  شایەتی  ئەوەش  لەشوێنێكدا،  سنورداربێت  یان  نیە  ئاسایی 

جیهانیبوون و هەمەگیریی و وێنەكانیەتی كە بەشێوەیەكە پێشتر نەبووە و تەواو 

ئەفرێنراوە. ئەو تەنها گەڕانەوەیەك نیە بۆ ئەوەی كە ئایینیە چونكە لەیەكێك لە 

رەهەندەكانیدا » نەزعەیەكی وێرانكەرانەو ڕیشەییانە« لەخۆدەگرێت بۆ هەموو 

ئەوەی كە ئایینی و دنیاییە، وەك یاسای نێودەوڵەتی و، بنەماكانی مافی مرۆڤ، 

بەاڵم هەروەها وێرانكردنێكە بۆ ژیانی هاوبەش و، ئەو لێبوردەییەی كەلە بنچینەی 

خودی ئاییندا هەیە، هەروەها بۆ ئەو شوێنانەی كەوا داڵدەی پیرۆز دەدەن... 

هتد.

بانگەوازێك  تریدا  لەرەهەندەكەی  هەروەها  گەڕانەوەیە  ئەم  بەاڵم 

لەخۆدەگرێت بۆ ئازادكردنی » ئەزمونی پیرۆز« لەهەژمونی تیۆلۆجیاو میتافیزیا، 

هەروەك چۆن نەزعەیەك لەخۆگرتووە ئایین لەناوەوە بونیاد دەنێتەوە لەرێگەی 

باڵوكردنەوەی رۆحی برایەتی لەسەر ئاستی گەردوونی، هەروەها كار دەكات لەسەر 

بەدیهاتنی ئاشتەوایی لەنێوان مرۆڤەكاندا » رۆڵەكانی یەك خواوەند«، بەچاوپۆشین 

لەو ناكۆكیانەی كەوا هەیە لەنێوان ئاینە جۆراوجۆرەكاندا، بەتایبەتی ئەگەر ئەو 

بڕوایانە سەر بە یەك » كلتوری یەكتاپەرستی« بن ئاینە ئیبراهیمیەكان. درێدا وای 

برایەتی و هاریكاری دەكات  ئاشتیانەیە كەوا داوای  دەبینێت كە ئەم بزوتنەوە 

دوو ئاراستە تێیدا تێكەڵ دەبێت كە زەحمەتە لێك جیابكرێنەوە. یەكەم رەهەندی 

ناسوتیە » بۆ ئاوابوونی تراندستاڵی« واتە بزوتنەوەی بڕوابوون بەمافەكانی مرۆڤ 

و بەرگریكردن لەڕاستی لەژیانی مرۆڤایەتیدا. لەئاستی دووەمیشدا »جیهانگیری« 
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هەیە دەیەوێت بااڵدەست بێت لەمەشدا وتارێكی یاسایی تەوزیف دەكات كەئەمڕۆ 

كاری  گوتارە  ئەم  ئەوەش  دادەنرێت.   –ئەمریكی  ئەنگلۆ  خۆرئاوا  زمانی  بە 

لە  وا  یان  تەكنیكیەوە،  زانستی  خزمەتی  بخاتە  ئایین  كە  ئەوەیە  دەكات  بۆ 

زانستی تەكنیكی بكرێت لەخزمەتی ئایندا بێت. هەردوكیشیان واتە جیهانگیری و 

ئوصولیەتە ئاینیەكان تۆڕە جیهانیەكان بەكاردەهێنن بۆ پەیوەندیكردن، هەروەها 

تەكنیكەكانی پەیوەندیكردن لەدوورەوە.

بەتەنها  عەقڵدا  لەسنوری  ئایین   « كانت  كتێبەكەی  بە  بەستن  بەپشت 

دەكات  روون  جیاكاریەكی  درێ��دا   Le religion les limites de laraison

باوەڕو  لەنێوان  جیاكردنەوە  كەلەسەر  بیركردنەوەیی”،  لەنێوان:”باوەڕێكی 

لەوەی كەپێویستە  بیربكاتەوە  لەمرۆڤ دەكات  داوا  بونیاد دەنرێت و  مەعریفە 

لێ  تەوبەی  و  بێنێت  بەدەست  خوا  ڕەزامەندی  ئەوەی  بۆ  لەئایندەدا  بیكات 

چیكردوە  خوا  كەوا  بزانێت  ئەوە  هەركەسێك  ناكات  پێویست  وەربگرێت:”  

یان چی دەكات لەپێناو رزگاربوونیدا، بەاڵم پێویستە لەسەری ئەوە بزانێت چی 

ئەم  لەبەرئەوەی  ئیالهی”.  دەستگیرۆیی  شایستەی  ببێتە  ئەوی  لەپێناو  دەكات 

نابێت  پابەند  و  نابێت  مێژوویی  سروشێكی  ملكەچی  بیركردنەوەیەش  باوەڕە 

بەهەر بیروباوەڕێكی دیاریكراوەوە، ئەمە وای لێدەكات كۆك و تەبابێت لەگەڵ 

عەقڵی  رەخنەی   “ لەكتێبەكەیدا  كانت  ئەوەی  وەك  ئەخالقی”دا  عەقاڵنیەتی   “

كرداری” دیاری كردوە ئەو “ ئیرادەی باشە” ستایش دەكات لەوەدا كە مەعریفە 

وایدادەنێت و پێی وایە.

بانگەشەی مەعریفە دەكات و جیاوازی  وە “باوەڕێكی توندو رەهایانە” 

نێوان باوەڕو مەعریفە فەرامۆش دەكات. ئەم باوەڕە ڕەهاییەش لەسەر باسكردنی 

دێنێت  بەدەستی  پابەند  ب��اوەڕداری  كەوا  دەكات  ئیالهیەكان  نیعمەتە  باشەو 

بەوشێوەیەی كەباوەڕ راسپاردەی پێدەدات و هەڵسوكەوت و كارەكانی دەسازێنێت 

بەپێی ئەوەی كە پێشتر دیاریكراوە. لەبەرئەمە دیتمان ئەم باوەڕە هانی مرۆڤ 

باشترو  كە  ئەوەدا  بەدوای  كاركردن و كۆششكردن و هەوڵدان   لەسەر  نادات 

تەواوترە، بەڵكو بە فێركردنی نوێژكردن و شتانی تر لەفەرزە ئاینیەكانی تر واز 

لە”  ئایین  لەكاتێكدا  ئەمە  پەرستش،  هاوواتای  دەبێتە  ئایین  لێرەدا  دەهێنێت. 
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و  ئەخالقی  بااڵیی  لەپێناو  بەردەوام  كاری  هاوواتای  دەبێتە  تێڕامانیدا«  باوەڕی 

كەرامەتی مرۆیی. بەاڵم ئەم “باوەڕە تێڕامانیە، چەند الیەنی سلبی و دەرئەنجامی 

لێدەكەوێتەوە، درێدا جەخت لە دوو ئەنجامی مومكین دەكاتەوە بەاڵم بەتاڵیش 

نین لەجیاوازی ئەوانیش:

ب��اوەڕە   “ ئەم  ناوەڕۆكی  بە  پابەندبوون  دەڵێت  یەكەم  ئەنجامی   -

بیركردنەوەیە” وا دەكات بنچینەی ئایین بریتی بێت لە ئەخالق و ڕوانین بۆی 

تەنها لەگۆشەنیگای عەقڵەوە بێ پەیوەستبوون داواكاریەكانی باوەڕو ئایدۆلۆژیاوە. 

ئەمەش بەواتای “ هەڵسوكەوتكردن بەپێی ئەخالق دەخوازێت لەمرۆڤ مامەڵەبكات 

خوا  كە  ئەوەی  وەك  هەروەها  نەبێت،  بوونی  ئایین  ئەوەی  وەك  لەژیانیدا 

رزگاركردنی ئەمی بەالوە گرنگ نەبێت. یەكێك لە سلبیەتەكانی وەرگرتنی ئەم 

“ باوەڕە بیركردنەوەی”یە ئەگەر بەزمانێكی نیچەیی گوزارشتی لێبكەین- بریتیە 

لەدانان بەئاوابوونی بااڵ یان “ مردنی خوا” ئەمە لەكاتێكدا ئەم گوزارشتە ناڵێت 

خودا بوونی نیە، بەڵكو دەڵێت خوا كشاوەتەوەو دیارنەماوە، وە بەرپرسیارێتی 

ئەوەی كە روودەدات لەگەردوندا بریتیە لە بەرپرسیارێتی تەنها مرۆڤ. ئاوابوون 

لێرەدا بەمانای كشانەوە دێت retrait Le و ئاوابوون Le crepuscule و مانای 

نەبوون و عەدەم ناگەیەنێت. درێدا دەڵێت: “ چ كاتێك كەسی مەسیحی وویستی 

مۆركی ئەخالقیی بدات لە كردەوەكانی ئەوا دەبێت پشت لەخوا بكات لەكاتی 

ئەوەی  وەك  بكات  هەڵسوكەوت  وا  چاكەو  ئیرادەی  بنەمای  بەپێی  كارەكەیدا 

خوا وازی لێهێناوە”.  ئایین – لەتێڕوانینی درێددا- ناتوانێت هەستێت بە پەیامە 

ئەخالقیەكەی تەنها كاتێك نەبێ�ت كەوا هانی باوەڕدا بدات لەسەر نكوڵیكردنی 

نائامادەگی خودا لەم جیهانەدا كەوا شەڕی ڕیشەیی  ئاوابوون و  سەرسەختانەی 

باڵی بەسەردا كێشاوە لەناو دڵی ئەم مێژوەشدا كەوا پڕە لە ڕوداوە لەڕادەبەدەرو 

لە رووداوە سەمەرەو  نییە  یەكێك  ئایا ڕوداوی 11 سێپتەمبەریش  سەمەرەكان. 

بەپێچەوانەی  ئیسالم،  جولەكەو  وایە  پێی  درێدا  هەروەها  لەڕادەبەدەرەكان؟ 

هێزەو  بەوپەڕی  كەوا   دادەنرێن  یەكتاپەرستی  ئایینی  بەدوایین  مەسیحیەوە، 

لەبەرامبەر هەموو باوەڕێكدا دەوەستنەوە كە ئاماژە بە » مردنی خودا« بكات 

دەبینێت.  بەخۆیەوە  جیهانەمان  ئەم  كە  بەگاوركردن  پرۆسە  لەچوارچێوەی 
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هەروەك چۆن ئەو دووانەو، بەپێچەوانەی مەسیحیەتەوە،  رێگە بەوتنی فرەیی 

نادەن لەیەك چوارچێوەدا، ئەمەش وای لێكردون نامۆبن لەو رۆشنبیریە گریكیە- 

مەسیحیەی كەئەمڕۆ ئەوروپا مۆركی گرتووە.

دەڕوات  یەكەمدا  پێچەوانەی  بەئارستەیەكی  ئەمەیان  دووەم  ئەنجامی   -

ئەوەیە كە باس لە مۆركی پێش- ئەخالقی، پێش- ئایینی دەكات بۆ بونەوەری 

بەرپرسیار-گوناهبار-، بۆ شەهادەتی رەسەن و بنچینەیی. بەمانای ئەوەی كە دان 

بەبوونی “ ئەزمونێك بۆ پیرۆزی” دەنێت كەپێشترەو لەبەرترە لەهەموو باوەڕێك 

و هەمووو عەقاڵنیەتێكی ئەخالقی. ئەم ئەزمونەش ناكرێت بەدەست بهێنرێتەوە 

ئەگەر پیرۆز رزگار نەكرێت لەهەژموونی تیۆلۆجیاو میتافیزیا، واتە لەهەژموونی 

ئەوەی هایدگەر پێی دەڵێت مۆركی ئەنتۆ-تیۆلۆجی بۆ ئایین. بەزمانی نیچیەیش 

ناكرێت ئایینی رەسەن و ڕیشەیی بەدەست بهێنرێتەوە تەنها كاتێك نەبێت بیری 

لەدەرەوەی  واتە  تیۆلۆجیاوە،  ل��ەدەرەوەی  و  ئەخالق  ل��ەدەرەوەی  لێبكرێتەوە 

ئەوەی  و  دوانیەتی جیهان  كوفر ون  باوەڕو  دوانیەتی  دوانیەتی خەیرو شەڕو، 

لەپشت جیهانەوە هەیە.

باوەڕی  و  ئەخالقی  باوەڕی  لەنێوان  كانتیەدا  جیاكاریە  ئەم  لەچێوەی 

پەرستشی، درێدا دوو سەرچاوە دیاری دەكات بۆ ئایین: یەكەم دەكرێت ناوبنرێت 

فەرەنسی  messianismeی  لەبەرامبەر  وەرگێڕانێك  وەك  “مەهدەویەت”  بە 

ئەگەریش ئەم باوەڕە لەئینیجلدا مانای باوەڕ بوون بگەیەنێت بەهاتنی مەسیحی 

بۆ  دەبێت  بەویژدان  و  دەك��ات  حوكم  ب��ەدادپ��ەروەری  كەوا  ڕاستگۆ  دڵسۆزو 

پڕبووە  ئەوەی  دوای  باڵودەكاتەوە  دادپەروەری  لەزەویدا  و،  زەوی  بێنەوایانی 

لەستەم و، رەخنە لەهەموو مرۆڤایەتی دەگرێت. ئەوا درێدا ئەم گوتەیە كە لە 

كلتوری ئایینی مەسیحی و جولەكەیەوە هەڵیدەگۆزێت تەوزیفی دەكات بۆ ئەوەی 

بەئاماژەو مانا نوێ و جیاوازەكەی بەكاری بێنێت كە بەتاڵە لەهەر ناوەڕۆكێكی 

الهوتیانەی پێشوو. درێدا ئەم گوتەیە بەكاردەهێنێت بۆ ئاماژەكردن بە ئەزمونی 

باوەڕ یان باوەڕێكی قوڵ و ڕیشەیی بەبێ باوەڕ یان ئایدۆلۆژیا، وە بەبێ بەڵێنێك 

بۆ رزگاربوون یان زەوی بەڵێنپێدراو. ئەمە بەڵێنێكە بەبێ بەڵێنێكی دیاریكراو و، 

چاوەڕوانیەك بەبێ ئاسۆی چاوەڕوانی. ئەمە جۆرێكە لەباوەڕ كە پشت بەهیچ 
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بەاڵم  ئایندە  بەرەو  ئارەزومەندیە  مانایە  بەم  نابەستێت.  باوەڕێك  ئایدۆلۆژیاو 

لەناكاوە  بەڵكو كتوپڕو  نیە،  پەیپێبردن  پێشبینیكردن و  ئایندەیەك كە شایستەی 

رەنگە  دێت  كە  ئەوەی  بەرەو  ئایندە  بەرەو  ئارەزوومەندیە  ئەم  لەڕوودانیدا. 

ئارەزومەندی بێت بەرەو باشتر، یان بەرەو ئەوەی كە خراپترە بەتایبەتی لەسایەی 

جیهانێكدا كەوا شەڕی ریشەیی لەسەر هەڵنیشتووەو كارەسات و نەهامەتیە بێ 

سنورەكان لەپێشیدایە، رەنگە لەناوئاخنیدا هیوایەك هەبێت ڕوو بەدەالقەیەك، 

رەنگیشە تەواو بەپێچەوانەی ئەوەوە ببێتە هۆی مردن.

سەرچاوەی دووەم بۆ ئایین، بەبۆچوونی درێدا، ناوی “كوراKhora “ی 

بۆیەكەمجار  كە  وەریگرتووە  ئەفالتونەوە  لە  درێدا  گوتەیەكە  ئەمەش  لێدەنرێت 

بەكاری هێناوە لەگفتوگۆكەیدا “ تیماوس”، كە لەمانا ڕەسەنەكەیدا واتە “ ئەو 

دەفرەی كەوا كاری “ خواوەندی دروستكەر”ی تێدا دەخرێتەڕوو، ئەمە لەكاتێكدا 

ئەفالتون بەكاری هێناوە بۆ ئاماژەدان بە شوێنی سێیەم لەنێوان جیهانی ترندستاڵی 

و جیهانی بەدیهاتوو. ئەگەریش هەبووەكان دابەش ببن بۆ دوو بەش هەبووی 

ئەزەلی و هەر هەبوویی جێگیر كەملكەچی صەیرورە نابێت و، هەبووی بەدیهاتوو 

ملكەچ بە صەیرورە، ئەوا ئامادەگیەكی سێیەم هەیە خۆی لەو دەفرەدا دەبینێتەوە 

رونیشە  صەیرورەدان.  رەوشی  لە  كە  لەخۆبگرێت  شتانە  ئەو  دەتوانێت  كە 

ئەفالتون نەیتوانیوە بیركاتەوە لە چەمكی “كورا” تەنها بەهۆی زمانێكی مەجازی و 

وێنەیەكی خوازەیی وەك دەفر و دایك و دایەنگەو منداڵدان نەبێت. بەاڵم درێدا 

جیاكەرەوەیە  ماوە  لەو  گوزارشتكردن  بۆ  بەكاردەهێنێت  )كورا(  گووتەی  لێرەدا 

بریتیە  ئەمە    “ بیاباندایە.  دڵی  كەلەناو  بیابانێك   “ بۆ  ئاماژەكردن  لەناوەوەو، 

لەشوێنێك كە “ پنت یان خاڵی بەرگریی” پێكدەهێنێت، دژی هەموو هەوڵێكە بۆ 

سازاندن و گونجاندنێك كە یادەوەریی گشتی یان كلتوری باو یان سیاسەت یان 

مێژوو ئەنجامی دەدات. ئەمە گوزارشتێكە لەوی دی كە سیماو روخساری نیە. 

بەهۆی ئەمەشەوە نە یادەوەری و نە رۆشنبیری لەخۆیی ناگرێت ئەمە “ بیابانێكە 

یادەوەریی”.  بیابانی   “ یان  بیاباندا”،  دڵی  لەناو  بیابانێك   “ یان  بیاباندا”  لەناو 

ئەم شوێنە كە درێدا وای دادەنێت سەرچاوەی ئایینە، هەر ئاینێك، شڵەژان و 

پارسەنگیی پێوە دیار دەبێت لەنێوان هەردوو جەمسەری سروش و كەشفكردندا، 
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لەنێوان پەیگریی و گریمانەی پەیگیریدا، لەنێوان سیستمێك سروشی پێدەدرێت 

و سیستمێكدا كەوا شیاوە بۆ كەشفكردن. درێدا پێی وایە ئەم مۆركە شڵەژانی 

و لەڕوویەی ئەم شوێنەیە، وای لێدەكات كە ببێتە سەرچاوەیەك و هەلێك بۆ 

دەركەوتنی “ باوەڕێكی بیركردنەوەیی”ی ترو، دەركەوتنی لێبوردەییەكی نوێ.

بەوشێوەیە كەواتە وادیارە ئەزموونی ئایینی- لەم وێناكردنە درێداییەدا- 

پێكهاتووە لە ئەزمونی بیابان لەناو دڵی بیاباندا، واتە ئەزمونێك كە پشتبەستووە 

بە سەرسامیی و خۆپارێزی و وەرگرتنی مەسافەو جیاكردنەوەو، هەڵوەشاندنەوە، 

بەاڵم تێگەیشتن لە بیابان لێرەدا بەوشێوە نا كە بریتی بێت لەوێڵی و گۆشەگیری 

و  بەڵێن  هیواو  ئەوەی  وەك  بۆی  ڕوانین  هەروەها  بەڵكو  بەتەنها،  ئاتاجی  و 

چاوەڕوانییە.

لەگەڵ  چ��اودێ��ری  و  ل��ەچ��اوەڕوان��ی  بریتیە  ئایین،  بنچینەی  كەواتە 

سەرسەختانە  ئارزویەكی  هەروەها  لێی،  دەروو  كرانەوەی  بۆ  گەورە  هیوایەكی 

بۆ دادپەروەریی. ئەوەش گومانی تێدا نییە ئەویە ئاماژە داتاشراوەكان بۆ گوتەی 

و  پەیوەستبوون  ماناكانی  بۆ  دەكەن  ئاماژە  هەموویان  التینیدا  لەزمانی  ئایین 

پێوەندو پابەندبوون. مانای جۆرێك لە گرێبەست دەگەیەنێت لەنێوان مرۆڤ و 

خواوەند بنچینەكەی بریتیە لەئەرك و ئایین مانای پرۆسەی كۆكردنەوەو سەرلەنوێ 

بۆ  بەرگری  لەشێوەكانی  شێوەیەك  وەك  دەگەیەنێت  رێكخستنی  كۆكردنەوەو 

جیابوونەوە )لەنێوان خواو مرۆڤدا( وە ڕووبەڕوبوونەوەی خۆنویستی رەها.

ئەوانیش:  ئەزموون  دوو  بۆ  دەگێڕێتەوە  ئایین  بنچینەی  هایدگەر   

ئەزموونی پیرۆزی) رزگاربوو، دەرباز(و ئەزموونی باوەڕ )باوەڕو ڕاستاندن(،  كە 

لەرێگەی  لێداوە  سەرنجی  كەلەنزیكەوە  یەكەم  ئەزموونی  لە  كراوەتربوو  ئەوە 

قەصیدەكانی هۆلدرین، لەكاتێكدا ئارەزوویەكی زۆر نیشان دەدات بۆ ئەزموونی 

دووەم بەوەی كە لەسەر ڕاستاندن یان بڕابوونی ساویكانە دەوەستێت كەوا تاك 

باوەڕبووندا  ئەزمونی  لە  درێدا   ئەوا   )iv( دەسەاڵتەوە.  داوەكانی  ناو  دەخاتە 

جیاكاری دەكات لەنێوان دوو شتدا، لەنێوان باوەڕبوونی ساویلكانە كەوا هایدگەر 

باوەڕبوونێكی  كە  باوەڕبوون  بۆ  تردا  وێنەیەكی  لەنێوان  وە  كردووە،  ئیدانەی 

بەوەفا و دڵسۆزە  كە مەرجی بوون پێكدەهێنیت لەگەڵ ئەوی تر، وە مەرجی 
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گشتی.  بەشێوەیەكی  تر  ئەوی  لەگەڵ  پەیوەندیەك  بەرپاكردنی  یان  رووتێكردن 

ئەم جۆرەی دووەمیشە لەباوەڕبوون  كە دەبێتە سەرچاوەیەك بۆ بەڵێن، بۆ ئەو 

بەڵێنەی كە لەوێكی تری جیاوازەوە دەردەچێت.

درێدا باس لەئەزمونێكی تر دەكات پێی دەڵێت “ ئەزمونی شەهادەت” كە 

ئەمە چەمكێكی پێشترە لە چەمكەكانی رۆشنبیری و یاسا، وە لەسەر كۆكردنەوە 

لەنێوان دوو سەرچاوەدا دەوەستێت كەوا هایدگەر دیاریكردون وەك دوو سەرچاوە 

بۆ ئایین، واتە پیرۆزی و باوەڕبوون. كەواتە ئەزمونی شەهادەت نمایشی خاڵی 

بەیەكگەیشتنی ئەو دوو سەرچاوە دەكات كەوا وێنەی زۆرو هەمەجۆریان هەیە، 

ئەمەش بە لەتێڕوانینی درێددا پاساوی پێویستی لێپرسینەوەی دەداتەوە. لەشایەتیدا 

بەڵێن دەدرێت بە وتنی راستی لەپشت هەر نیازێك یان دەرككردنێكەوە. هەتا 

كاتێكیش درۆ دەكەم ئەوا من بەڵێن دەدەم بەوتنی ڕاستی، هەروەها داوا لەوی 

تر دەكەم كەبڕوا بەوی تر بكات كەوا خۆمم. ڕاستاندنی شایەتی لێرەدا دەبێت 

وەك چۆن بڕوا بە موعجیزە دەكەین یان “ چیرۆكی لەڕادەبەدەر”.

یەكخستنی  لەرێگەی  دوو سەرچاوەدا،  لەنێوان  هەیە  بوونی  شەهادەت 

یان  نائامادەگیە،  ئامادەییە-  ئەو  بەپیرۆزكردنی  بەویتر.  ڕاستاندنی  ب��اوەڕو 

بەپیرۆزكردنی یاسا، بەوەی كە یاسای ئەویترە. ئەم سەرچاوەیە دەكرێت بەچەندین 

رێگە دابەش ببێت:

یەكەمیان، هەڵبژاردن لەنێوان پیرۆزیەك كە باوەڕ لەگەڵیدا نیە )نمونەی 

و  البەرە  و،  لەگەڵیدا  نیە  پیرۆزی  كە  بەپیرۆزیەك  باوەڕبوون  وە  هایدگەر( 

لێكەرەوەیە بۆ هەموو مۆركێكی پیرۆز هەتا ئەو البردنی مۆركی جادویی جیهان 

دەكاتە مەرجی پیرۆزی ئەصڵی و بنچینەیی(.

 Le retrait بەوشێوەیە بۆشایی و بەتاڵیی لەپشتیەوەیە “ كشانەوەی خوا

لەئایندا  نوێ  بیركردنەوەیەكی  بەرپابوونی  ئیمكانیەتی  بە  بەڵێنێك   de Dieu

بیرۆكەی  ل��ەدەرەوەی  درێدیدا  تێڕوانینی  لە  ئیمكانیەتەش،  ئەم  هەڵدەقوڵێت. 

ل��ەدەرەوەی  هەروەها  دەبێت،  دروست  ئایین   بۆ  تەقلیدیەوە  ئەرتۆدۆكسی 

نەزعەی مرۆیی سەركەوتووەوە هەر لەرۆشنگەری و دژ بەئایینەوە. بۆیە پێویست 

بەڵكو  خوا”،  مردنی  بۆ  هێرمۆنتیكا   “ وەك  بخوێنرێتەوە  تەفكیكیەت  ناكات 
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بە  تایبەت  مرۆیی  نەزعەی  دەرئەنجامەكانی  بۆ  ڕیشەیی  رەخنەیەكی  لە  بریتیە 

نوێگەری خۆرئاوایی. ئەمەش وا دەكات كە تەفكیكیەت لەدەروەی دوالیزمەكانی 

تیۆلۆجیاو میتافیزیاوە دروست بێت: وەك دوالیزمەی باوەڕو كوفر و، دوالیزمەی 

ئەم   لەرێگەی  دەیەوێت   ئەو  ناپیرۆزی..هتد  و  پیرۆزی  و،  دنیایی  و  ئایینی 

ئامادەیی  بترازێنێت كەهەوڵی  ئیمكانیەتەكان لێك  پرۆسەی تەفكیكەوە، هەموو 

تیۆلۆجیا دەدات لەوێنە تەقلیدیەكەیداو، داننان بە ونبوونیدا بەشێوەیەك كە چیدی 

مایەی ئەوە نیە بگەڕێنرێتەوە، لەالیەكی تریشەوە  لەرێگەی ئەم پرۆسەی ئاه و 

حەسرتەوە تەئكیدكردنەوە لە تیۆلۆجیایەكی مومكین.

پەراوێزەكان:

1-بەراوورد بكە لەنێوان ئەم وێناكردنەی كە درێدا فۆرمەلەی دەكاتەوە 

بە پشت بەستن بە كتێبەكەی كانت » رەخنەی عەقڵی كرداری«، هەروەها لەنێوان 

وێنای موعتەزیلەدا بۆ مەسەلەی دادپەروەریی ئیالهیی.

2-الدین فی عالمنا« ال 19، سەرچاوەی پێشوو

3-بڕوانە پەراوێزی » الدین فی عالمنا« ال 25.

لەسەر  دەكاتەوە  جەخت  هایدگەر  الموصدە(،  )الطرق  4-لەكتێبەكەیدا 

لەفكردا«  نیە  بڕوابوون  یان  باوەڕ  بیر بەهێز دەكات، وە »  ئەوەی » پرسیارە 

كە  ساویلكانەیە  ڕاستاندنە  ئەو  باوەڕبوون،  یان  باوەڕ  لە  مەبەستی  هایدگەر 

بیرناكاتەوەو چاوەكانی دادەخات تا دەكەوێتە ژێر چنگی دەسەاڵتەوەو بەشێوەیەكی 

دۆگمایانە ملكەچی وتارەكانی دەبێت.
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تیۆری هەڵوەشانەوە لە فەلسەفەوە بۆ رەخنەی ئەدەبی
مەمدوح ئەلشەیخ - هەیسەم حسێن

لەعەرەبییەوە: عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە

جاك درێدا یەكێكە لەو بیرمەندو فەیلەسووفانەی لە بنچینەدا لە جەزائیر 

گەورە بووە و هەر لەوێش ژیاوە تا بۆ خزمەتی سەربازی گەڕاوەتەوە پاریس، 

جان   “ بیرمەند  قوتابیی  بووەتە  و  مامۆستایان  بااڵی  پەیمانگەی  چوەتە  دواتر 

ئیبۆلیت”  پسپۆڕ لە فەلسەفەی هیگڵ. درێدا توانیی ناوی خۆی بەسەر ژیانی 

ساڵێكدا  لە  و  ئەمریكا  بگەێنێتە  كاریگەریی  و  بسەپێنێت  فەرەنسادا  هزریی 

یەك مانگی تەواو لەزانكۆی »ییل« وانە بڵێتەوە، درێدا یەكێكە لە دانسقەترین 

الكان،  جاك  شتراوس،  لیڤی   « وەك  بونیادگەرایی  بیرمەندانی  و  فەیلەسووف 

زۆری  ناوبانگێكی  زۆرەكانیەوە  نووسینە  بەهۆی  بارت«.  رۆالن  فۆكۆ،  میشێل 

دەركرد.. گەرچی زۆرینەی نووسینەكانی سەبارەت راوبۆچوون و نووسینی ئەدیب 

و فەیلەسووف و بیرمەندانی تر بوو. وێڕای چەندین كتێب كە تیایاندا قسەی لە 

هەندێ بابەتی دانسقە كردووە، وەك كتێبی » كارتە وێنەییەكان«، » هەقیقەتی 

وێنە«. درێدا لە ساڵی 1962 دا ناوبانگی زیاتری دەركرد، دوای باڵوكردنەوەی 

ئەڵمانی »هۆسرێل«  لێكۆڵینەوەیەكی فەیلەسووفی  بابەتێكی وەرگێڕردراو لەسەر 

لە بارەی ئەسڵی ئەندازەوە، پێشەكیەكی »150« الپەڕەیی بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە 

نووسی و كتێبەكەیش خەاڵتی«كافیێ«ی وەرگرت.

و  بونیادگەری  بە  پەیوەستە  راستەوخۆ  درێ��دا  ن��اوی  هەرچەندە 

نێو  پارادۆكسی  دەرخستنی  بۆ  بوو  پەرۆش  هاوكات  بەاڵم  بونیادگەراكانەوە،  

دیاردە،  و  گوتە  گراماتۆلۆژیا،   « كتێبەكانی  لە  تر.  بونیادگەراكانی  راوبۆچوونی 

نووسین و جیاوازی« گومان و بێمتمانەیی خۆی دەردەبڕێت لە هەموو فۆرمەكانی 

و  نوێ  ئاراستەیەكی  خاوەنی  دەبێتە  بەوپێیەش  میتافیزیكی،  بیركردنەوەی 

گرنگ لە نێو فێرگەی بونیادگەریدا كە بە » پاش بونیادگەری« ناوبراوە. درێدا 

لێگرتنی  رەخنە  كردەی شیكردنەوەی دەق و  لە  تایبەتی خۆی هەبوو  شێوازی 

كە ئەم شێوازەش بە » ستراتیژی هەڵوەشانەوە« ناوبراوە، واتە هەڵوەشانەوەی 
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تێكەڵەیەك لە دەقی  ئاوێتە و  لە  بریتیە  دەق بە مەبەستی روونكردنەوەی كە 

بەهۆیەوە  كە  روو،  بخاتە  رێگەیەش  ئەو  هەڵوەشاندنەوەیە  ئەم  دەشێت  تر. 

سەرەتا دەق پێكهێنراوە. نووسینەكانی درێدا بە گشتی و لێكهەڵوەشاندنی دەقی 

یەكەم  لە  كە  دەگرێت،  لەخۆ  لەقورسایی  جۆرێك  تایبەتی  بە  تر  نووسەرانی 

و  دەستەواژە  و  وشە  دیالێكتی  لە  پڕە  چونكە  پێدەكرێت،  هەستی  الپ��ەڕەوە 

تریش  زمانی  و  عەرەبی  زمانی  بۆ  ئەستەم  بە  كە  دەستەواژەكان،  جێگرەوەی 

لێكهەڵوەشاندنی  كۆڵەكەكانی  و  بنچینە  لە  یەكێكە  درێدا  جاك  وەردەگێڕدرێن. 

هاوچەرخ و هاشم ساڵح سەبارەت بە كۆچی دوایی دەڵێت »درێدا ئەستێرەیەكی 

گەشی ئاسمانی پاریس بوو و بە لەدەستچوونی، تەالری فەلسەفی بنچینەیەك لە 

تری  فەیلەسووفێكی  زەمەن  كەی  ئاخۆ  دەدات،  لەدەست  سەرەكیەكانی  بنچینە 

وەك درێدا بەخۆیەوە ببینێتەوە«.

لێكهەڵوەشاندن زاراوەیەكە لەزاراوە باوەكانی نێو رەخنەی هاوچەرخ و 

زاراوەیەكی  ناوەڕۆكیدا  لە  میتافیزیك  بە  دژ  چەمكێكی  چەند  بوونی  بەهۆی 

بیركردنەوەی رەخنەی عەرەبییش لە بارەی ئەم زاراوەیە و  جێ بە مشتومڕە. 

هاوشێوەكانیەوە تەوەری گرتووە، دوای ئەوەی ئەو هەواڵنە وەستان كە ئامانج 

لێیان ئەفراندنی تیۆرێكی رەخنەیی عەرەبی بوو.

ئەو  پرسی  كۆمەاڵیەتیەكان،  و  مرۆیی  زانستە  بەشەكانی  هەموو  وەك 

سیستم و رەوتەی هزرەكانی تێدا سەرهەڵدەدەن و پەرەدەسەنن جێی مشتومڕ 

لەسەركردن و جیاوازیە لە راوبۆچوونی ئەوانەدا، وادەبینن دیاردە مرۆڤایەتیەكان 

بە پێی ساڵگەلێكی چەسپاو پەرەدەسەنن كە بەو سیستم و رەوتە ژیاریە كاریگەر 

نابن تیایدا سەریانهەڵداوە، لەنێوان ئەوانەشدا پێیانوایە هەموو كردار و بیرۆكەیەك 

رەنگدانەوەی دیدێكی ژیاریە كە خۆی لەخۆیدا – دیار بێت یان نادیار – هەڵگری 

بۆچوون و وێناكردنن لە بارەی خود و ئەوانی تر و گەردوون و میتافیزیكەوە. 

بەاڵم واقیعی لێكۆڵینەوە رەخنەییە عەرەبیەكان خۆیان بە فێرگە خۆرئاواییەكانی 

وەك بونیادگەری و لێكهەڵوەشاندنەوە و....هتد سەرقاڵ كردووە..پاڵنەری ئەو 

دەدات  دەرگاكان  لە  كلتورێك  بۆ  پاشكۆیەتی  لە  بێت  ترس  سەرقاڵكردنە  خۆ 

بەو  رەوایی  كە  راگەیاندنكاریە  و  سیاسی  و  ئابوری  پاشۆكیەتیەكی  هەڵگری  و 
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بە  كاروانێك  بە  بووبێت  گەیشتنەوە  خواستی  پاڵنەرەكە  یاخود  دەدات،  ترسە 

كردەیی رێی گرتۆتە بەر و چەندین وێستگەی لە ڕێدایە، هەركام لەوانە بێت، 

بەڕێوەبردنی جۆرێك لە دیالۆگی ئەرێنی لەگەڵ ئەو هزر و فێرگە رەخنەییانەدا 

سوودی خۆی دەبێت.

* لێكهەڵوەشاندن

دەستەواژەی  عەرەبیەكەی  بەرانبەرە  لەسەر  مشتومڕ  دیاردەی  یەكەمین 

بەكارهێنانی  پێیوایە  عەنانی  محەمەد  دكتۆر  كە  لەوەدابوو   ،)deconstruction(

زاراوەی ) تفكیك/ هەڵوەشاندنەوە( بەكاریهێنانێكی تەواوە بۆ زاراوە ئینگلیزیەكە، 

مانای  گرتووە،  سەرچاوە  لێوە  پیشەسازیەكەی  سەرچاوە  كە  )تفكیك(   چونكە 

و  دەگەیەنێت  بەیەكەوە  پارچەكان  پەیوەندیی  نەهێشتنی  و  هەڵوەشاندنەوە 

و  زمان  گریمانەكراوەكانی  بەشە  لێكهەڵوەشاندنەوەی  مانای  هەمان  لەزمانیشدا 

هەموو ئەوانەی دەرەوەی دەگەیەنێت.1، نووسەرانی كتێبی “ دلیل الناقد االدبی” 

بۆ ئەوە چوون وەرگێڕانی لەوجۆرە لەو چەمكە نزیك نابێتەوە خاوەن تیۆرەكە 

مەبەستێتی، هەرچەند ئەو دوو نووسەرەش دان بەوەدا دەنێن زاراوەی “ تقویچیە، 

نەگەیشتنیان هەیە  كێشەی  بەكاریان هێناوە هەمان  ئەمان  كە  هەڵوەشاندنەوە” 

بە مانای تەواوی ئەو چەمكە تیۆرییەی درێدا بەكاری هێناوە، بەاڵم بە باشتریان 

بونیادنانی   – عەرەب  رەخنەگرانی  بۆچوونی  پێی  بە   – تیۆرەكە  داناوە چونكە 

دوای هەڵوەشاندنەوە قبوڵ ناكات. درێدای خاوەنی ئەم تیۆرە پێیوایە دەبێ هزری 

دووبارە  و  هەڵبوەشێنرێتەوە  بیناسازی  تەالرێكی  وەك  خۆرئاوایی  میتافیزیكی 

بونیادنانەوەیش لەگەڵ چەمكەكەدا ناگونجێت. بۆیە هەر هەوڵێك بۆ بونیادنانەوە 

نابێت كە دەویسترێت هەڵبوەشێنرێتەوە،  لەگەڵ ئەو هزرەدا  هیچ جیاوازیەكی 

مەبەست لە هزری« ئامانجگەرایی ، غائیە«2 . 

لە  لە سەر دەستی فەیلەسوفی فەرەنسی )جاك درێدا(  لێكهەڵوەشاندن 

سێ كتێبیدا دەركەوت كە ساڵی 1967 باڵوی كردنەوە.3 درێدا ئەم تیۆرەی بە 

رەخنەگرتن لە هزری بونیادگەری دەستپێكرد، كە ئەو دەمە باو بوو جەختی لەوە 

دەكردەوە كە ئێمە ناتوانین بە رێگە تەقلیدیەكان بگەینە چارەسەركردنی كێشەی 
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»ئیحالە، حەواڵەكردن«. واتە توانای دەستەواژەكان لە حەواڵەكردنمان بۆ شتەكانی 

دەرەوەیان، ئەو نكۆڵی لەوە دەكات زمان » بوونی هێنابێت«، مەبەست لەمە 

توانایە لە پڕكردنەوەی بۆشایی نێوان ئەو كلتورەی مرۆڤ درووستی كردووە و 

ئەو سروشتەی خودا هێناویەتە بوون. هەموو هەوڵی فەیلەسوفانی خۆرئاوایش 

لە چەسپاندنی پەیڕەوەكانیان لەسەر بنچینەی شتانی بەڵگەنەویست، یان لەسەر 

بوون.  نەزۆك  هەوڵی  زمان،  دەرەوەی  بەڵگەنەویستەكانی  هەقیقەتە  بنچینەی 

ساختەوە  یەقینێكی  لە  راب��ردوو  بۆ  سۆز  و  بێهوودە  بە  هەواڵنەی  ئەو  درێدا 

وەسفكردووە،4 كە هزری خۆرئاوایی بە چەندەها دەستەواژە لە بارەی هزری 

فۆرم،  هەقیقەت،  گەوهەر،  ماهیەت،  بوون،  وەك:  سەنتەریزمیەكانی  بنەما 

ناوەرۆك، ئامانج، هۆشیاری، مرۆڤ، خواوەند« تەعبیری لێكردوون.5

وێڕای ئەو تایبەتمەندییانەی تیۆرەكە، بەاڵم درێدا سوورە لەسەر ئەوەی 

پێیوایە  بەڵكو  نیە،  عەدەمیەت«وە  نەبوونگەرایی«  بە  پەیوەندیی  پرۆژەكەی 

دەق  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  خوێندنەوەیەكە  ئەو،  لێكهەڵوەشاندنەوەی  خوێندنەوەی 

و  راشكاوەكانی  و  روون  مانا  سەلماندنی  بۆ  یان  تەقلیدی،  لێكۆڵینەوەیەكی 

بە  بەاڵم  دەقەوە،  بەو  پەیوەستەكان  مانا  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  هەوڵدان  دواتر 

خوێندنەوەیەكی پێچەوانە پشت بەو مانایانەی دەقەكە دەبەستێت كە پارادۆكسی 

مانا روون و ئاشكراكانن. واتە مەبەستی پەیبردنە بە كەلێنێك لەنێوان مانا ئاشكرا 

و روونەكان و مانا شاراوەكانی دەقەكە. بەو جۆرەش خوێندنەوەی لێكهەڵوەشاندن 

پێیوایە  درێدا  ئاوەژووكرد.  میتافیزكی  فەلسەفەی  باوەكانی  خوێندنەوە  هەموو 

كە  یەكییە،  بە  دوژمن  یەكیی  دژ  دوالیزمەیەكی  بەرمەبنای  خۆرئاوایی  هزری 

لەیەككاتدا لەسەر ئەو دوالیزمەیە دامەزراوە و هەر بەویش بوونی دەبێت، وەك 

: عەقڵ و عاتیفە، جەستە و رۆح، خود و ئەوی تر، زارەكی و نووسین، پیاو و 

ژن.6

* هەڵوەشاندنەوە، وەك میتۆدێكی رەخنەیی

ژێر  لە  كە  بابەتانەی  ل��ەو  خوێندنەوەكانیدا  هەموو  لە  درێ��دا     

زاراوانە  ئەو  بەدواداچوونی  لەڕێی  تەنها  و  دادەڕێژێت  زاراوە  لێكۆڵینەوەدان 
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تیۆرەكەیش  لە  لەسەركراوەكەدا  ئیش  دەقە  نێو  لە  ئیشكردنیانەوە  چۆنێتیی  و 

تێدەگەین، هەموویشیان لەبوون یاخی دەبن تەنها لەدەرەنجامی كارلێك نەبێت 

لەنێو دەقەكەدا، گرنگترینی ئەو زاراوانەیش كە درێدا دایڕشتوون:

diffrence وەشاندن، پەرتبوون

trac ئەسەر، نیشانە

defferance جیاوازی، دواخستن

درێدا بۆ ئەم زاراوانەی كە لە دەقی ژێر لێكۆڵینەوە داڕێژراون وشەی 

“ژێرخان”ی بەكارهێناوە.7

 trac ئەسەر، نیشانە *

كە  رشت،  بونیادگەراكاندا  دەنگۆیەی  ئەو  بەسەر  تووڕەیی خۆی  درێدا 

زانست  زانستی،  میتۆدی  لەسەر  هەیە  ئیشكردنی  خواستی  درێدا  پێیوانبووە 

 « لەسەر  خۆی  سیستمی   – میتافیزیكی  فەلسەفەی  و  ئاین  وەك   – ئەو  الی 

ئامادەگی« دادەمەزرێنێت كە مانای رادەست بوون دەگەیەنێت بە سیستمێك لە 

دەرەوەی زماندا كە حەواڵەكردن بۆ هەقیقەت یان هەقیقەتەكان پاساو دەدات. 

درێدا بەڵگەكەی بەمجۆرە ئاسان دەكات: » فەلسەفەی خۆرئاوایی لە سەردەمی 

یان  هەقیقەت  بە  كە  بكات  شتێك  بوونی  گریمانەی  دەیەوێت  ئەفالتوونەوە 

هەقیقەتی بااڵ ناودەبرێت، یان ئەوەی كە ئەو بە » مەدلولی بااڵ«ی ناو دەبات، 

واتە ئەو مانایەی لەسەروو چوارچێوەی هەستەكان و هەموو گوتە دیاریكراوەكانی 

ژیانەوەیە. بە رای ئەو دەشێت لە میانەی كۆمەڵێك قەوارەی میتافیزیكیی وەك: 

خودا(وە  خاو«،  كەرەستەی  هەیوولی«  ئامانج،  ئەزەل،  یەكەم،  بنەمای  )وێنە، 

دەركی پێبكرێت كە لە هەموو پەیڕەوە فەلسەفیەكاندا پێگەی پێشەوەیان گرتووە، 

دەكرێت زمان بە كۆتا فلتەری سەر بەو لیستەی بوون دابنرێت.8

هەر  بۆیە   ( هەڵوەشاندنەوەدا  فەلسەفەی  نیشانە..لە  چەمكی«ئەسەر«، 

یان  نیشانە،  بوونی  بە  تایبەتە  چەمكەكە  چونكە  بەكارهێناوە  ئەسەرم  وشەی 

ئاسەوارێكی مەبەستدار لە دەقدا، كە دواجار بە پێی بووچوونەكانی درێدا ئەو 

ئاسەوارەی نێو دەق چەمكە میتافیزیكیەكان بۆ هەمان زاراوە هەڵدەوەشێنرێنەوە/ 

وەرگێر(، پەیوەندە بە چەمكی » ئامادەگی خودی« و الی درێدا ئەسەر چەمكە 
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میتافیزیكیەكە بۆ ئەسەر و ئامادەگییش دەسڕێتەوە.9 ئامانجی دریدا لێكهەڵوەشانی 

كە  لەوێوە  ئامادەگی  دەرككردنی  بۆ  خواستەكانێتی  داژەنینی  و  فەلسەفە 

ویستوویەتی بیسەلمێنێت ئیشی خودی زمان رێگرە لە گەیشتن بەو ئامانجە. لە 

بەرانبەر تەركیزكاری لە بەرانبەر یەك دانانی )دال و مەدلول( واتە ) گوتە و مانا( 

الی سۆسێر، درێدا پێشخستنی »دال« بەسەر »مەدلوول«دا رەتدەكاتەوە، چونكە 

بۆچوونی سۆسێر بوونی چەمكی »ئامادە«ی لە دەرەوەی گوتەكاندا دەگەیاند.10

defferance   )جیاوازی/ دواخستن، راگرتن ) االختالف، االرجا و *

لێكەوتەوە و  لەزمانی عەرەبیدا كێشەی زۆری  زاراوەیە  وەرگێڕانی ئەم 

هەندێ بە ) االختالف، االرجا ء( 11و هەندێ بە )االختتالف(12 و دكتۆر عبدالوهاب 

مسیریش بە )االخترجالف(ی داناوە كە لێكدراوی هەردوو  وشەكەیە. )بێگومان 

ئێمە لە وەرگێڕانی زۆربەی ئەم زاراوانەدا بۆ زمانی كوردی كێشەمان زیاتر دەبێت 

و لە هەندێ باردا رەنگە بە هیچ وشەیەك نەگەینە مەبەستی تەواوی زاراوەكە/ 

كە  دایڕشتووە.    ”differ  « فەرەنسیەكەوە  وشە  لە  خۆیشی  درێدا  وەرگێر( 

مەبەستی سەرەكی لێیان جیاوازیە لە “ شوێن” و دواخستنە لە “ كات”دا. درێدا 

پێیوایە مانا لە جیاوازیی “دال”ێك و  “دال”ێكی ترەوە دروستدەبێت، چونكە 

هەموو “دال” ە كان لە یەكتری جیاوازن گەرچی هاوبەندییشیان پێكەوە هەیە، 

هەر “دال”ێكیش لە نێو تۆڕێك پەیوەندیی لەگەڵ “دال”ەكانی تردا دەستنیشان 

دەكرێت، بەاڵم مانای هەر “دال”ێك بە تەواوی و لە یەك ساتەوەختدا بوونی 

نابێت )چونكە وێڕای ئامادەگییشی هەمیشە نا ئامادەیە(. بەوجۆرەیش )اخترجالف( 

كەی عبدالوهاب مسیری پێچەوانەی ئامادەگی و نائامادەگی دەگەیەنێت و بگرە 

لە پێشیشیانەوەیە.13

)difference وەشاندن، پەرتكردن) االنتشار، التشتیت *

 )dissemination ( لە وەرگێڕانی ئەم زاراوەیش كە بنچینە ئینگلیزیەكەی

جیاوازی و ناكۆكی لە نێوان رەخنەگرانی عەرەبدا هاتە ئارا. لە كاتێكدا )رویلی 

المعنی”ی  تناپر   “ )مسیری(  التشتیت(وەریانگێڕاوە،  و  االنتشار   ( بە  بازعی(  و 
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داناوە. بەاڵم دریدا لە پێگەی وشەی “دەاللەت”دا بەكاری هێناوە كە لە كرداری 

) disseminat( وەرگیراوە و مانای ) وەشاندن(ی وەك تۆو وەشاندن دەگەیەنێت 

و مانای تریشی هەیە وەك: مانای دەق وەك تۆو لە نێو دەقەكەدا بە هەموو 

الیەكدا پەرش و باڵوە و ناتوانرێت كۆ بكرێنەوە. یان پەرشكردنی مانا – گەمەیەكی 

ئازادی بێكۆتاییە لە زۆرترین »دال« كە تیایدا وشەكە مانایەك وەردەگرێت، وەك 

ئەوەی دەاللەتێكی وەربگرێت، بێئەوەی هیچ دەاللەتێكیشی هەبێت، واتە تەنها 

ئەسەر و نیشانەی »دال«ێكی هەبێت و بەس.14 زاراوەی پەرشبوونی مانا الی 

درێدا رەهەندێكی تایبەت وەردەگرێت كە ئەو تەركیزدەخاتە سەر زیادەی مانا 

زمان  بەكارهێنانی  وەسفی  گشتی  بە  خەسڵەتێكە  دواجار  كە  شیبوونەوەی  و 

دەكات.15

* لە نێوان فەلسەفە و ئەدەب دا

كاریگەریی فەلسەفەی درێدا لەسەر رەخنەی ئەدەبی تەنها لە نووسینی 

دەركەوت.  زیاتر  مان«وە  دی  »پۆل  تایبەتی  بە  و  »ییل«  زانكۆی  رەخنەگرانی 

پۆل دی مان لە بارەی پەیوەندیی نێوان ئەدەب و فەلسەفەوە دەڵێت:« ئەدەب 

بووەتە بابەتی بنچینەیی فەلسەفە و مۆدێلی جۆرێك لە راستی »هەقیقەت« كە 

فەلسەفە دەیەوێت پێیبگات« ئەمەش مانای وایە ئەدەب بانگەشە ناكات كە خوێنەر 

پێناسەیەكی  ئەوە  بكات، چونكە  زمان  دەرەوەی  راستەقینەی  واقیعی  حەواڵەی 

پێی بۆچوونی »دی مان« كۆچێكی درێژخایەنە  بە  فەلسەفە  خەیاڵییە. مێژووی 

لە دنیای حەواڵەكردن و حەواڵەكاری بۆ ناوەرۆك دوور لە هۆشیاری بە خودی 

خۆی، بەو مانایەی فەلسەفە رەگ و ریشەی خۆی لە سەرچاوەی رەوانبێژی و 

زانستی رەوانبێژی وەرگرتووە. »دی مان« بۆ ئەم بۆچوونە پشت بە گوتەی درێدا 

دەبەستێت كە دەڵێت دەتوانین ئەدەب بە بزاوتێكی خود لێكهەڵوەشێنەری دەق 

دابنێین، چونكە مانایەكمان دەداتێ و دواتر هەڵیدەوەشێنێتەوە و بەوەیش زیاتر لە 

بەرجەستەكردنی بنەمای جیاوازی نزیك دەبێتەوە، لە یەك كاتیشدا بەجێهێنەری 

 – )خوازە  خوازراوەكان  وزە  بازنەی  لە  وشەكانە  ئازادیی  و  دەاللەت  ئەركی 

پارادۆكسەكان  لێكگرێدانی  بێ  بە  بەاڵم  خەیاڵ(،  )مەجاز،  جۆرەها  و  استعارە( 

هەرگیز ناگاتە یەكبوون.16
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و  بۆچوون  ئەم  كە  ئەوەیە،  بكرێت  تێبینی  لێرەدا  شتێك  گرنگترین 

یەكتریشدا  ڕووی  بە  پێكداچوو،  دەقی  كۆمەڵێك  وەك  ئەدەب  بۆ  وێناكردنە 

كراوەن و دەق سنوورێكی تێدا نیە رێگر بێت لەوەی خودی خۆی تێپەڕێنێت، لە 

بریی بۆچوون و وێناكردنێكی بەرمەبنای بوونی دەقێكی سەربەخۆ، یان كتێبێكی 

داخراو كە دژی ئەو ئەدەبە بێت رەخنەی نوێ هێنایە ئارا و بە ئیشێكی یەك 

ئۆرگانی دادەنرێت. تیۆرەكە هەروەها پشت بەوەش دەبەستێت كە بە » ئەزموون 

بنچینەیەكە دەبێتە  ناوبراوە و  لە خوێندنەوەی دەقەكەدا  و شارەزایی خوێنەر« 

دواجاریش  و  ملمالنێكەرەكان  هێزە  یەكخستنی  لەگەڵ  ماناكان  سازانی  هۆكاری 

ناردن و حەواڵەكردنی دەق و خوێنەر بۆ جیهانی دەرەوە. » جیفری هارتمان« 

یەك لە بونیادگەراكان دەڵێت هەقیقەتی شیعری لە دیدی رەخنەی نوێوە ژیانی 

خۆی لە جیهانی دەرەكی وەردەگرت، چونكە بە هەقیقەتێكی بااڵتر لە واقیعی 

زمانكاری دادەنرا.17

ئەدەب  خەسڵەتی  یەكەمین  كە  وادەبینن  هەڵوەشاندنەوە  بیرمەندانی 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەدەب خەیاڵە یان درۆ، شیعر لە حەواڵەكاریەوە ئازادی 

وەردەگرێت و هۆشیاریشە بەوەی بنچینەی ئەفراندنەكانی ئەندێشەكارین، بۆیە 

وەك دەقەكانی تر كێشەی حەواڵەكردنی بۆ دەرەوەی دەقی نیە. »فێرنوون گراس« 

یەكێك لە شرۆڤەكارانی تیۆرەكە بەمجۆرە كورتی دەكاتەوە:« بایەخ و گرنگیی 

ئەدەب لە سایەی هەڵوەشاندنەوەدا دەگەڕێتەوە بۆ وزەی خۆی لە فراوانكردنی 

پەردە لەسەر  بۆیە دەتوانێت  باوەوە،  لە ڕێی رووخاندنی واقیعی  سنوورەكانی 

سروشتی مێژوویی ئاسایی خۆی البەرێت. شاكارە ئەدەبیەكان هەمیشە لە میانەی 

دیارەكانیان  مانا  ناكرێنەوە،  یەكالیی  ئاسانی  بە  مانایانەی  ئەو  پێشكەشكردنی 

دەكەنەوە، جا نووسەرانیان ئاگایان لەم حاڵەتە بێت، یان بێئاگان بن لێی. ئەدەب 

بەهۆیەوە  زمانەوانی كە مرۆڤ  پرۆسەی  لە خستنەڕووی  تواناترین هونەرە  بە 

توانیی بەكاتییش بێت لە دنیای خۆی تێبگات و ئەم تێگەیشتنەش هەرگیز كۆتا 

تێگەیشتن نابێت.18
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* هیچ شتێك لە دەرەوەی دەقدا بوونی نیە.

هەڵوەشاندنەوە  بنچینەكانی  لە  گرنگ  بنچینەیەكی  دەستەواژەیە  ئەم 

پێكدێنێت و درێدا بەمجۆرە باسی دەكات:«  هیچ شتێك لە دەرەوەی دەقدا بوونی 

لێكۆڵینەوەكانی  و  ئەدەب  تەقلیدیی  مێژووی  رەتكردنەوەی  مانای  ئەمەش  نیە« 

دابەشكردنی سەردەمە ئەدەبیەكان و چاوكردن )رصد(ی سەرچاوەكان دەگەیەنێت 

چونكە بۆ كاریگەریە نازمانەوانیەكان دەگەڕێت و رەخنەگر لە جیاوازی و ناكۆكیە 

زمانەوانیەكان دوور دەخاتەوە. هەڵوەشێنەران قووڵبوونەوە لە دەاللەت و كارلێك 

هەموو  چونكە  دادەنێن،  نووسین  هاوتای  بە  بەردەوامەكانیان  بوونە  جیاواز  و 

سەردەمێك مافی خۆیەتی راڤەیەكی رابردووی خۆی بكاتەوە كە وێنەی داهاتووی 

پێ بكێشێت. هەموو راڤە و بڕیارە هەڵەو الیەنگیرەكان تاكە رێگەن بۆ دانانی هەر 

مێژوویەكی ئەدەبی بە مانا هەڵوەشاندنەكەی. »جیفری هارتمان« ئەم بۆچوونەی 

بە  لێكدانەوەی  سنووری  و  بەرجەستەكرد  زۆرس«دا  لۆد   « ئیشەكانی  بەسەر 

»تەوریە«  بە  بێت  پابەند  بێئەوەی  كرد،  فراوان  كتێبەكانیەوە  و  وتار  و  شیعر 

جۆراوجۆرەكان لە رستە و دەستەواژەكان و حەواڵەكردن و تەعبیرەكانی  لەگەڵ 

نووسەرانی تر، دواجار ئەگەرەكانی دەق ئاوێزانی، كە بەم كارە پڕ كارامەییەی 

سەرنجی گەنجانی راكێشا و پیرانیش بەهۆی تێكشكاندنی ئەو مانایانەی نەوەكان 

دروستیان كردبوو هاوڕای نەبوون.19

سااڵنی  لە  درێدا  تیۆرەكەی  عنانی”  “محمد  دكتۆر  بۆچوونی  پێی  بە 

بینی  خۆوە  بە  سەرسوڕهێنی  وەرچەرخانێكی  بیستەمدا  سەدەی  نەوەدەكانی 

ناوبرا، چونكە رەخنەگرە  ناوەڕۆكی”  لە  بەدەر  زاراوەكە  بەكارهێنانی   “ بە  كە 

هەڵوەشێنەرەكان ئیدی گاڵتەیان بەو گوتەیە دەهات كە دەڵێت زمان ئەركێكی 

عەقاڵنی و مەعریفیی هەیە، دواتریش هەمواركردنی نامۆیان لە چەمكی پەیوەندیی 

نێوان زمان و واقیع، یان هەقیقەتدا كرد و كەوتنە چاوكردن) رصد(ی زمان لە 

ناوەكیدا،  یان لە دەقی  تانوپۆكانی دەقەوە  دەرەوەی زمان خۆی و لە میانەی 

مادیەكان”  تانوپۆ  یان  فرۆید”،   “ سێكسیەكان  حەزە  و  خواست  وەك  تانوپۆی 

ماركس” یان ئەوەی نیچە بە خواستی دەسەاڵت، یان دەسەاڵتخوازی و ئیرادەی 

هێزی ناوبردووە. هەن دەڵێن ئەو خواستە ناعەقڵییانە لە مەعریفەی عەقڵی زیاتر 
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یارمەتیدەرن لە پرۆسەی  دەاللەتدان بە ماناكان، گەرچی دكتۆر عنانی پێیوایە ئەم 

ئاراستە نوێیانە سوود لە هەڵوەشاندنەوە وەردەگرن بێئەوەی خۆیان هەڵوەشێنەر 

بن.20

*رەخنەگرن لە هەڵوەشاندنەوە

رەنگە  و  لێكەوتەوە  زۆری  پەرچەكرداری  هەڵوەشاندنەوە  تیۆری 

گرنگترینیان رەخنەكەی »میگان روەیلی« و«سەعد ئەلباز« بێت كە پێیانوایە ئەم 

تیۆرە سەرباری توانای لە هەڵوەشاندنەوەی بەڵگەنەویستە تەقلیدیە میتافیزیكیەكان 

دوای  دریدا  چونكە  سەرسوڕهێن«،  »پرۆسەیەكی  دەگاتە  دواجار  لەخۆرئاوادا، 

میتافیزیكیە خۆرئاواییەكان  بەڵگەنەویستە  بۆ  ئەلتەرناتیڤێكی  هەڵوەشاندنەوەیان، 

نەهێنا. بگرە درێدا پێیوایە خودی ئەڵتەرناتیڤەكانیش بە بێ هیچ گومانێك هەمان 

خەسڵەتی میتافیزكییانەیان دەبێت، بۆیە تەنها هەڵیوەشاندنەوە. روەیلی و بازعی 

و عبدالوهاب مسیرییش لەگەڵیاندا بۆ ئەوە چوون كە تیۆری هەڵوەشاندنەوە بەم 

میتۆدیەوە قەرزداری راڤە تەوراتیە یەهوودیەكە و شێوازەكانێتی. ئەوەی دریدا 

كردی گواستنەوەی تەئویلكاریەكانی دەقە یەهوودیە پیرۆزەكان و بەرجەستەكردنیانە 

بەسەر گوتاری فەلسەفی و بەوەیش بنچینەكانی میتافیزیكێكی الهوتی ناسراوی 

چەسپاند بۆ جێگرتنەوەی میتافیزیكە خۆرئاواییەكە، بەاڵم مسیری هزرو بیرەكان 

لەتیۆرەكەی دریدا دەگێڕێتەوە بۆ بنچینە یەهوودیەكەی، چونكە لە دەروازەكانی: 

ئەسەر، پەرتبوونی مانا، بۆشایی، نووسینی گەورە و نووسینی رەسەن، بە سەنتەر 

كردنی بێژە، بنچینە و بنەمایەكی هزریی مێژوویی جوولەكەیەتیی دریدا لە خۆی 

و هزری یەهوودیەت لە تیۆرە رەخنەییەكەیدا بەڕونی دەردەكەوێت.21

چەندین  قۆقزەكان(دا  ئاوێنە   ( كتێبی  لە  حمودە  عبدالعزیز  دكتۆر 

نموونە لە رەخنەی هەڵوەشاندنەوە لە خۆرئاوا دێنێتەوە. بۆ نموونە »لیچ« لە 

لێكۆڵینەوەكەیدا لەسەر هەڵوەشاندنەوە دەڵێت ئەم تیۆرە وەك بۆتە و داڕشتنێك 

نەریتەكاندا  لە  شتێك  هەموو  دەقەوە  شیكاری  و  دەق  بارەی  لە  تیۆرێك  بۆ 

تێكدەشكێنێت و گومانیش دەخاتە سەر هەموو هزرە بۆ ماوەكان دەرهەق بە 

پەیوەندیی نێوان زمان و دەق و سیستم و رەوتی دەق و نووسەر وخوێنەر و 

رۆڵی مێژوو و كردەی لێكدانەوە و هەموو فۆرمەكانی تری نووسینی رەخنەیی. 
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لەم پرۆژەیەشدا واقیع دەڕووخێت تا شتێكی زۆر ناهەموار بێتەئارا.22

»جۆن ئەلیس« یەك لە دیارترین رەخنەگران لە تیۆری هەڵوەشاندنەوە 

دەڵێت :« هەڵوەشاندنەوە، بۆ بەكاربوونی پەنا بۆ هۆكار و ئامرازێك دەبات: 

داڕشتنی بابەتەكان لەزاراوەیەكی نوێ و نامۆدا دادەڕێژرێن و ئەمەش وا دەكات 

پەیوەستەكانیش  لێكۆڵینەوە  دواتر  دەربكەون،  نامەئلوف  مەئلوفەكان  هەڵوێستە 

ناپەیوەست. هێرشكردنە سەر تیۆری هەواڵەكردنی مانا دەكرێتە هێرش بۆ سەر 

سادەیە  بۆچوونە  لەو  تەعبیر  هەردووكیان  هەرچەندە  ئامادەگی،  میتافیزیكیای 

دەكەن كە جەخت لە بوونی پەیوەندیی لە نێوان وشە و شتەكاندا دەكاتەوە، بەاڵم 

زاراوەكان وا دەكەن ئەم بابەتە جیاواز دەربكەوێت.23

* دواجاریش

بێگومان ئەم باسە هەرچەندە گرنگترین سیماكانی تیۆری هەڵوەشاندنەوە 

دەشێت  نیە.  تیۆرەكە  بارتەقای  بەاڵم  ڕوو،  خستوەتە  ئاراستەكراوەكانی  رەخنە 

وەرگێڕانی ئەم تیۆرە رەخنەییانە دواجار سوودێكی زۆری هەبێت بۆ لێكۆڵینەوە 

لە مێژووی ئەدەبیات و فەلسەفەی خۆرئاوایی، چونكە چاالكییەكی فیكری مرۆییە 

و نابێ لێی بێئاگا بین، بەاڵم خۆ گێلكردنی بە ئەنقەست لە هەڵوێستی تیۆرەكە 

دەرهەق بە غەیب و مرۆڤ و سیستمە بەهاییە چەسپاوەكان لە ژیاری ئێمەدا 

تەمەن  ئەدەبی عەرەبیی  لە هەر شتێك  بەر  بێگومان مەترسییەكی گەورەیە و 

هەژدە سەدەیی پڕ لە دەستكەوتمان دەخاتە مەترسییەوە.

* جاك درێدا و تیۆری هەڵوەشاندنەوە لە رەخنەی ئەدەبیدا 24

تیۆری هەڵوەشاندنەوە بە گرنگترین بزاوتی پاش بونیادگەری دادەنرێت 

پێدەچێت  لێكەوتەوە.  زۆری  مشتومڕێكی  ئەوەی  وێڕای  ئەدەبیدا،  رەخنەی  لە 

دوایدا جێی  سااڵنەی  لەم  تیۆرە  ئەم  وەك  ئەدەبیدا  رەخنەی  لە  تیۆرێك  هیچ 

سەرسوڕمان و هاوكات ناڕەزایی و بێزاری نەبووبێت، چونكە لە الیەك دەبینین 

جیفری  مان،  دی  پۆل  میلەر،  وەك«ج.هیلیس  رەخنەگرانی  كەڵە  لە  هەندێ 

بە  پەرۆشییان،  و  شێواز  جیاوازیی  لە  چاوپۆشی  بە  بلۆم«  هارۆڵد  هارتمان، 
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تریشەوە  الیەكی  لە  دادەنرێن،  هەڵوەشاندنەوە  پراكتیكیی  و  تیۆری  پێشەنگانی 

تێبینی دەكەین زۆرێك لەو رەخنەگرانەی لە بازنەی رەخنەی تەقلیدیدان تووڕەیی 

خۆیان دەخەنەڕوو لە تیۆری هەڵوەشاندنەوە و بە تیۆرێكی پووچ و شەڕەنگێز 

و وێرانكەری دادەنێن. هیچ نێوەندێكی هزرییش لە ئەوروپادا بەدەر نەبووە لە 

مشتومڕكردن لەسەر بەهای ئەم تیۆرە نوێیە لە بواری رەخنەدا، كەواتە دەپرسین 

ئایا تیۆری هەڵوەشاندنەوە وێرانكەرە؟ ئەگەر وەاڵمەكە بەڵێیە ئاخۆ چۆن و بۆچی 

وێرانكەرە و ئەگەر وەاڵمیش نەخێرە ئەم ترسە بۆ؟ دیارە دوای تێگەیشتنی تەواو 

وەاڵمی  ناتوانین  نەبێت  هەڵسەنگاندنیان  و  تیۆرەكە  بنچینەییەكانی  چەمكە  لە 

پرسیارەكان بدەینەوە. رەنگە باشترین پنت بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكەمان لێیەوە 

نووسینەوە(ی درێدای فەیلەسوف و  زانستی  بارەی  لە   ( بین كتێبی  دەستبەكار 

رەخنەگری فەرەنسی بێت كە بە زمانحاڵی هەڵوەشاندنەوە دادەنرێت.25 

پێموایە هەر توێژینەوەیەك لە بارەی درێدا و تیۆرەكەیەوە بكرێت دوو 

ئاستەنگی سەرەكیی دێتە ڕێ، یەكەمیان شێوازی سەرسوڕمان وروژاندنە، سەرباری 

كە  رەخنەییەكانێتی  راوبۆچوونە  زنجیرە  تریشیان  چەمكەكانی..ئەوی  و  زاراوە 

رۆشناییش  هەرچەند  دادەنرێن،  شیمانەكراو  تەئویلی  یان  ناتەواو،  تەئویلی  بە 

دەخەنە سەر ئەو چەمكە قورسانەی درێدا دایڕشتوون. بەر لەوەی بچمە سەر 

لەو  هەندێ  هەڵوەشاندنەوە،  تیۆری  چەمكەكانی  هەڵسەنگاندنی  و  وەسفكردن 

بۆچوونە رەخنەییانە دیكۆمێنت دەكەم.

بەش  دیارترین  كە  دەكاتەوە  m. h. abrams( جەخت  ئەبرامز  ه  »م. 

نووسین،  بۆ  زمانەوە  لە  توێژینەوەكەیەتی  گواستنەوەی   * درێدا:  لەتیۆرەكەی 

دیاریكراوی  بە شێوەیەكی  وێناكردنی دەق  نووسراو، دەقی چاپكراو، *  دەقی 

نائاسایی.26 . ئەبرامز تەنها پێگەی دریدای وەك هەڵوەشێنەرێك بە یەكسانكردنی 

لەگەڵ بونیادگەرا فەرەنسییەكانی تردا سادە نەكردەوە، بگرە تا رادەیەكی زۆریش 

شێواندی كاتێك ویستی هەندێ لە وشە بنچینەییەكانی هەڵوەشاندنەوەی وەك “ 

نووسین”و”دەق” پێناسە بكات. روونیشیكردەوە كە نووسین الی درێدا بریتیە لە 

دەقی چاپكراو یان دەقی نووسراو، چەمكی دەقیش نائاساییانە دەستنیشانكراوە. 

من لە هەڵسەنگاندن و قسەكردنمدا لەسەر بۆچوونەكانی درێدا دەیسەلمێنم ئەوەی 
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تیایاندا هیچ  تەئویلكردنە و  تەنها كۆمەڵێك خراپ  لێوە كردووە  باسی  ئەبرامز 

باسێكی لە ماهیەتی هەڵوەشاندنەوە نەكردووە و ئەوەی ئەو قسەی لەبارەیانەوە 

كردووە هیچ پەیوەندیەكیان بە تیۆرەكەی درێداوە نییە.

كردووە  درێ��دا  لەسەر  قسەی  لەوانەی  ترە  یەكێكی  گارفریش  نیوتن 

و  زمانەوانی  فەیلەسووفەكانی  لە  یەكێكە  درێدا  كە  دەكاتەوە  لەوە  جەخت  و 

جەختیش لەوە دەكاتەوە رەوانبێژی لە پێش لۆژیكەوەیە.

درێدا لە ژێر ئااڵی ئەو بزاڤەدایە كە وەك نوێنەری ماهیەتی زمان و مانا 

بۆ ئاسەواری گوتراوەكان لە وتاری كردەییدا” UTTERANCES” دەڕوانێت كە بە 

هۆیانەوە وا دادەنرێت لۆژیك لە رەوانبێژییەوە رەوایی وەرگرتبێت.27  

ئەو مشتومڕەی كە دەڵێت هەڵوەشاندنەوە كایەیەكی مەعریفیی رەوانبێژییە 

هەڵوەشاندنەوە  دەڵێت:”  میلەر  لێكرا،  پشتگیری  میلەر”ەوە  “هیلیس  الیەن  لە 

لە  گێڕانەوە”سەرد”  و  چەمك  و  مەجاز  كە  دەكات  كەلەپوورە  لەو  توێژینەوە 

لە  كایەیەك  بە  هەڵوەشاندنەوە  هۆیەشەوە  بەو  هەر  و  جێیدەهێڵن  یەكتریدا 

مەعریفەی رەوانبێژی دادەنرێت”28 “مورای كریگر murray kriger” یش پێیوایە 

“درێدا بونیادگەرایەكی رەخنەییە كە بەسەر بونیادگەریدا سەركەوت و بەزاندی 

كردی  درێدا  هەڵمەتەی  ئەو  دەڵێت:”  هەروەها  هێنابێت”،  لەبنیشی  رەنگە  و 

ئەفسانە،  خوڵقێنەری  بە  دانانی  و  شاعیر  سەر  بۆ  ئەفالتوون  هەڵمەتەكەی  لە 

مۆدێرنانەتر بوو”29. “فردریك جیمسۆن”یش جەخت دەكاتەوە كە فیكری درێدا 

وەهمی تێپەڕاندنی میتافیزیك و هەڵهاتن لە مۆدێلە كۆنەكە بۆ هەڵسەنگاندنی 

شتە نوێ و نەدۆزراوەكان رەتدەكاتەوە”30.

دەشێت ئەم بۆچوونانە، سەرباری بە سوودییان لە توێژینەوە و سۆراخدا 

بۆ تیۆری هەڵوەشاندنەوە، ببنە  سەرچاوەی چەواشەكاری ئەگەر بە روونكردنەوە 

دەخەینە  دریدا  كاتێك  ئێمە  دریدا،  تیۆرەكەی  بۆ  دابنێین  هەڵسەنگاندنیان  و 

لەرەوانبێژیەوە  لۆژیك  پێیانوایە  كە  زمانەوانی  تری  فەیلەسووفانەی  ئەو  پاڵ 

نوێكانی  هزروبیرە  لە  تێگەیشتن  ئەگەری  لە  دەبێت  رێگر  ئەمە  وەرگیراوە، 

كە  لەوەی  جەختكردنەوە  و  ئەفالتوون  بە  درێدا  یەكسانكردنی  هاوكات  ئەو، 

درێدا هەمان ملمالنێی كۆن لەئەفسانەدا دووبارە دەكاتەوە بێگومان خراپەكاریە 
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دەرهەق بە پێگەی ئەو، هەروەها جەختكردنەوە لەوەی درێدا هیچی نەكردووە 

“نووسین”  بە  گرنگیدان  بۆ  كالم”  “گوتە/  بە  گرنگیدان  گواستنەوەی  لە  جگە 

تەئویلكردنە.  بێگومان خراپ  تایبەتدا  ژوورۆچكەیەكی  لە  دەق  قەتیسكردنی  و 

بۆ  الوەكییەكان  لێكدانەوەی سەرچاوە  و  بەراوردكردن  لە  دەبێ  مرۆڤ  چونكە 

تێگەیشتن لە درێدا و تیۆری هەڵوەشاندنەوە زۆر وریا و ئاگادار بێت. رەخنەگران 

بوونە دوو گرووپەوە..هەندێكیان، یان سەركەوتوونابن لە تێگەیشتن لە دریدا، 

پشت  ناتوانین  بۆیە  دەكەن،  بیروبۆچوونەكانی  بۆ  لێكدانەوە  خراپ  بە  یاخود 

بە سەرچاوە الوەكیەكان ببەستین و بە رێگەیان دابنێین بۆ گەیشتن بە جیهانی 

هەڵوەشاندنەوە، بەاڵم رەخنەگرانی تری وەك »هارۆڵد بلۆم، هیلیس میلەر، پۆل 

دی مان، جیفری هارتمان« هەن  هێندەی رەسەنێتیی درێدا ئەوانیش رەسەنن، 

پێكدێنن كە زۆر دەگمەن راڤەی دریدای مامۆستای  لێ هەریەكەیان فێرگەیەك 

یەكەمین  بە  خۆی  درێدا  لە  تێگەیشتن  بۆیە  دەكەن،  هەڵوەشاندنەوە  گەورەی 

تێگەیشتن لە هەڵوەشاندنەوە دادەنرێت، بێگومان ئەو یەكەم  هەنگاوی گرنگی 

هەنگاوەیشمان بۆ بەدینایەت تا شەڕێك لەگەڵ هزرەكانی درێدا نەنێنینەوە.

شیكاری  زۆرترین  بە  پێویستیی  هەڵوەشاندنەوە  تیۆری  بڵێین  دەكرێت 

نوێ هەیە و هەوڵی هەر رەخنەگرێكیش بۆ شیكردنەوەی ئەم تیۆرە پێویستی 

بە پێناسەكردنی تیۆرەكە نیە، چونكە تیۆرێكی ئاڵۆزی لەوجۆرە بە ئاسانی پێناسە 

زاراوە  راڤەكردنی  هەوڵی  دەتوانێت  مرۆڤ  ئەمەشەوە  پێچەوانەی  بە  ناكرێت. 

تەقلیدی  رەخنەی  تێكشكاندنی  بۆ  درێدا  كە  بدات  تیۆرە  ئەم  بنچینەییەكانی 

هەنگاوە  یەكەم  پێكیهێناون..ئەم  دەق  هەڵوەشاندنەوەی  كردەی  ئاسانكردنی  و 

هەوڵی  درێدا،  زاراوەكانی  شیكردنەوەی  و  وەسف  دوای  و  دەینێم  لێرەدا  من 

وەاڵمی پرسیارەكانی لەمەڕ چۆنێتی دووبارە ئاراستەكردنەوەی رەخنەی ئەدەبی 

لە الیەن تیۆری هەڵوەشاندنەوە دەدەم. لەدواین قۆناغەكانی شیكارەكەمدا روونی 

دەكەمەوە ئەوەی لە بارەی ئەم تیۆرەوە بە پووچی ناوبراوە وانیە و ئەم تیۆرە 

ناوەرۆكی رۆحیی خۆی هەیە.

لە  لێیانەوە  دەتوانین  و  تەوەرین  وشەی  دوو  و«گوتە«  »نووسین«   

دەاللەتی  زماندا  تەقلیدیەكانی  چەمكە  لە  وشەیە  دوو  ئەم  بگەین.  مەسەلەكان 
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تایبەتی خۆیان هەیە، چونكە ئەم چەمكانە پێشبوون و پێشینەیی »گوتە« بەسەر 

وشەیەكی   phone دەنگ  واتە  گوتراو«  وشەی«  كە  دەردەخەن  دا  »نووسین«  

ناوەكیە و توانای خۆكرد سڕینەوەی هەیە. هەروەك پێناسەی وشەی گوترا و بەوە 

دەكرێت كە وێنەیەكی دەنگی “بیستراوە” ئەركی هێنانە بەر زەین و چاوی ئەو 

چەمكەی هەیە كە وێنە دەنگییەكە نموونەگیریی دەكات و دواجار وشە گوتراوەكە 

یان وێنە دەنگییە بیستراوەكە لە رەوتی هێنانە بەر زەین و چاودا دیار نامێنێت..

بە “مەدلول”دا  مانادان  لە رەوتی  بەو هۆیەشەوە كە “دال” ە ، خودی خۆی 

وێنە  ئەو  میانەی  لە  تەنها  دەكوژێنێتەوە.  گرنگترە  تر  شتەكانی  هەموو  لە  كە 

دەنگییەشەوە نەبێت كە “دال” ە ناتوانین “مەدلول” وێنا بكەین. دەكرێت لێرەدا 

مرۆڤ،  زەینی  بكەین:  پەیوەندییەدا  لەم  سێكوچكە  هاوشێوەی  شتێكی  تێبینیی 

“دال” ە كە وێنە دەنگییەكەیە، “ مەدلول” كە چەمكەكەیە.

تەقلیدیدا  تێگەیشتنی  لە  نووسراو  وشەی  پێگەی  دەبێ  ئێستا  كەوابێ، 

بەوە  نووسراو  زمان، وشەی  تەقلیدیەكەی  پێی چەمكە  بە  بێت؟  زمان چی  بۆ 

پێناسە دەكرێت كە نواندن و نوێنەری كردنی نووسینە بۆ وشەی گوتراو: بەمەش 

“دال”ی  دەبێتە  نووسراو  “وشەی  پێیەش  بەم  گوتراوەكە.  وشە  “دال”ی  دەبێتە 

وشەی  دادەنرێت”.  الوەكی  بە  گوتراوەكەوە  وشە  الیەنی  بە  و  تر  “دال”ێكی 

نووسراو جگە لە نوێنەریكردنی وشەی گوتراو هیچی تری پێناكرێت، لە كاتێكدا 

وشەی گوتراو “دال”ە. گەر من بمەوێت چەمكی “گوڵ”ێك بێنمە زەینی خۆم 

دەبێ ئەوكات بە دەنگ وشەی “گوڵ” بدركێنم و “دال”یش ئەو وێنە دەنگیە، 

دەنووسم هێندەم  “گوڵ”  كاتێك وشەی  بەاڵم  دەبێت،  بیستراوە  وێنە  ئەو  یان 

 graphic لەسەرە نموونەگیریی وێنە دەنگیەكە بكەم لەڕێی بونیادێكی نووسینەوە

نابێت،  چەمكەكەوە  بە  پەیوەندیەكی  هیچ  نووسراوە  وێنە  ئەم  و   structure

بەڵكو وێنە نووسراوەكە ناتوانێت نموونەگیریی چەمكەكە بكات چونكە بونیادێكی 

الیەنی  بە  ئاسایەو  واتە شتێكی شەبەنگ  نەبینراوەكەیە،  دەنگییە  وێنە  بینراوی 

وێنە دەنگیەكەیشەوە شتێكی الوەكیە و دەكرێت پشتگوێ بخرێت، بەڵكو دەبێ 

پشتگوێ بخرێت.

لێرەدا دەبێ ئاماژە بەوە بدەین ئەو بەڵگە تەقلیدییانەی پێگەی الوەكییان 
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بە وشەی نووسراو و هاوكات پێگەی سەرەكییان بە وشەی گوتراو داوە بەڵگەی 

میتافیزیكی و الهووتین. 31 دریدایش لە بارەی بنچینەی میتافیزكیی بۆ چەمكی 

 ”logos وشەی گوتراو نووسیویەتی:”  تێگەیشتنی خودا ناوەكەی تری “لۆگۆس

ە بەو وەسفەی خود ئامادەگییە. دەكرێت بێكۆتایی و هاوكات ئامادەیش بێت 

و دەشكرێت لە میانەی دەنگەوە  بەو وەسفەی كە خەسڵەتێكی خودیە بەرهەم 

بهێنرێت. كەواتە رێكخستن و زنجیرەبەندكردنی “دال”ە كە خود دەتوانێت لە 

میانەیەوە لە دەرەوەی خودی خۆیەوە ئەو “دال”انە خوازە بكات كە لە خودی 

خۆیانەوە سەرهەڵدەدەن و هاوكات كاریشیان بكاتە سەر. حاڵەتەكە بۆ ئەزموونی 

“نووسین”  وەالخستنی  وەك  ئەزموونە  ئەم  واتە  شێوەیە،  بە هەمان  دەنگییش 

خۆی رادەگەیەنێت، بە مانایەكی تر وەالخستنی “دال”ی دەرەكی هەستپێكراو و 

“دال”ی شوێنی”زەمەنی” كە ئاستەنگی خود ئامادەگییە.

درێدا جەخت دەكاتەوە هەردوو چەمكی تەقلیدیی گوتە و نووسین بۆ 

دەرەوەی مانا حەواڵە دەكرێن )ئەمەیش زاراوەیەكی تری گرنگە كە درێدا بەمانای 

ئاراستەگیری شتەكان بەرەو میتافیزیك و بەرەو الهوت بەكاری دێنێت.( ) بۆ 

ئەوەی وردتر بم دەمەوێت روونی بكەمەوە كە هەردوو چەمكی گوتە و نووسین 

میتافیزیك پێكیهێنان و كردینی بە مەرج و كۆنترۆڵیشی كردن. راستییش، ئەم 

واتای  بە   ،  phonocentrismلۆگۆسە سەنتەر كردنی دەنگە بە سەنتەركردنی   (

 . transcendental 35 ئەو بڕوایەی پێیوایە دەنگ لە واقیعی بااڵدا ئیش دەكات

لە تیۆرەكەی دریدایشدا دەبینین سەنتەركردنی لۆگۆس و دەنگیش دوو زاراوەی 

جیاوازن كە نموونەگیریی یەك دیاردە دەكەن واتە: گەشەسەندنی میتافیزیكیانەی 

چەمكی گوتە و تێگەیشتن. بە سەنتەركردنی لۆگۆس و دەنگیش تەركیز دەخەنە 

سەر دەنگ، چونكە ئەم دوو چەمكە لەو بڕوایەوە دێنە ئارا، كە پێیوایە دەنگ 

لە نێوەندی عەقڵی مرۆڤ و واقیعی بااڵدایە. دەكرێت بڵێین ئەم بەڵگەیە نزیكە 

لە چەمكە هیندیەكەوە بۆ دەسەاڵتی mantras كە دەكرێت بە :” دەنگ، یان 

پێمانوایە دەنگ دەسەاڵتی هەیە،  ئێمەیش  بكرێت.  پێناسە  زنجیرەیەك دەنگ” 

چونكە تێبینی دەكەین دەنگ دەتوانێت دەسەاڵتی بااڵیش بوروژێنێت؛ بەو هۆیەی 

گرنگی بۆ ریتم و لەرەی دەنگ دەگەڕێتەوە لە كاتی دەربڕینی وشەكاندا...كەواتە 



87

دەسەاڵتی  دەنێین  لێ  ی   mantar ناوی  كە  دیاریكراو  وشەیەكی  دەنگی  چۆن 

هەبێت؟ بۆیە ئەو خەسڵەتەی هەیە چونكە تێبینی دەكەین دەنگ دەبێتە نێوەند 

لە نێوان لۆگۆس و دەسەاڵتی بااڵدا. دیارە من لێرەدا هەوڵی جەختكردن نادەم 

لەوەی چەمكە خۆرئاواییە تەقلیدیە تایبەتەكە بە سەنتەركردنی لۆگۆس و دەنگیش 

هاوشێوەیی  بوونی  لە  جەخت  بەاڵم    ،mantra بە  تایبەتە  چەمكی  هەمان 

دەكەمەوە.

“بە  كە  دەكەین  تر  رەگەزێكی  تێبینی  هەڵوەشاندنەوەشدا  تیۆری  لە 

سەنتەركردنی نووسینە  graphocentrism “ ئەمیش زاراوەیەكی گرنگە كە بەر 

لە چوونە نێوجەرگەی تیۆرەكەی دریداوە پێویستیی بە راڤەكردن و لێكدانەوەی 

هەیە. دەكرێت لەوێوە دەستبەكار بین و بڵێین نووسین )writing (  نووسینەوەیە  

گرافیك”  graphic ( و )گرافیم grapheme  ( پیتێكە لە ئەلف و بێ دا، یان 

كۆی پیتەكان و كۆمەڵە پیتەكانە كە دەشێت ئاماژە بۆ فۆنیم بكات و فۆنیمیش بە 

بچووكترین یەكەی گوتە پێناسە بكرێت كە گوتراوێك، یان وشەیەك لەگوتراوێكی 

نووسین  زانییشمان  گەر  بكاتەوە.  روون  زم��ان  لە  تر  وشەیەكی  یاخود  تر 

نووسینەوەیە دەشتوانین بڵێین گرافیم، بە پێی ئەوەی چەمكە تەقلیدییەكە باسی 

دەكات،  “دال”ێكی تەواوە و مەبەست لێی ئەوەیە كە یەكێتی نووسین )وحدە 

الكتابە( هیچ پەیوەستیەكی نیە لەوە زیاتر نەبێت كە نوێنەری وێنەی دەنگیە. بەم 

هۆیەوە دەتوانین بڵێین مەبەست لە بە سەنتەركردنی نووسین گواستنەوەی بایەخ 

ئاوەژووكردنی چەمكە  بریتیە لە  و گرنگییە لە گوتەوە بۆ نووسین و ئەمەیش 

تەقلیدیەكە، كە پێیوایە وشەی گوتراو دەكەوێتە پێش وشەی نووسراو.

بە  هەڵوەشاندنەوە  تیۆری  پێیانوایە  هەن  دیكەیش  رەخنەگری  هەندێ 

گواستنەوە دادەنرێت لەبە سەنتەركردنی لۆگۆسەوە بۆ بە سەنتەركردنی نووسین، 

ئەمەیش تێبینیەكی پاك نیە و دەبێ پێش بە دوورودرێژی راڤەكردنی تەعبیر لە 

هەوڵی  پرسە  ئەم  روونكردنەوەی  بۆ  رێگە  باشترین  پێموایە  بكەین.  دەاللەتی 

ئاسانكردنی بێت لەڕێگەی پێوانە” قیاس”وە..ئەگەر بەراوردی نووسین و گوتە و 

چەمك بكرێت كە دەیكەن بە نموونەی جەستە و رۆح و واقیعی بااڵ، ئەوكات 

بایەخدان بە گوتە یەكسان دەبێت بە بایەخدان بە رۆح) بایەخدان بە گوتەیش 
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بایەخدان دەبێت بە سەنتەركردنی دەنگ و لۆگۆیش(، بەاڵم بایەخدان بە نووسین 

دەبێت  بایەخدان  نووسینیش  بە  بایەخدان  جەستە)  بە  بایەخدان  بە  یەكسانە 

سەنتەركردنی  بە  هەڵوەشاندنەوە  ئەگەر  نووسین(..بۆیە  سەنتەركردنی  بە  بە 

نووسین بێت، ئەگەر بە سەنتەركردنی نووسین بایەخدان بگەیەنێت بە نووسین، 

ئەوكات دەكرێت پێناسەی هەڵوەشاندنەوە بەوە بكەین كە رەتكردنەوەیەتی بۆ 

ئاكاریەكان  ركابەریی هەموو شتە  نێوەندكار و  پێشدانانی رۆح و دەسەاڵتی  لە 

و چوونە نێوگەرمەی ژیانی دنیایی، واتە دیارنەمانی خودا.. ئایا جێی قەناعەتە 

ئەم  هەموو  بڵێین  دەكرێت  ؟   nihilistic عەدەمیە  هەڵوەشاندنەوە  بڵێین  كە 

جەختكردنانە راستن و وەاڵمی پرسیارەكانی پێشوویش لە بارەی هەموو ئەوەی 

دریدا دەیڵێت و لە بارەی ئامانجی هەڵوەشاندنەوەیشەوە”بەڵێ” دەبێت. دوای 

كۆڵینەوە لەو زاراوانەی درێدا كە وەك ئامێری داژەنین و هەڵوەشاندنەوە كار 

دەكەن، دەگەڕێمەوە سەر ئەم گرفتە.

هەردوو  الهووتیەكانی  و  میتافیزیكی  بنچینە  خستنەڕووی  دوای  درێدا 

چەمكی گوتە و نووسین، كەوتە پشكنینی پرسی وەسفی زمانكاری” لسانی” بۆ 

زمان” اللغە” و ئەو چەمكانەی وەسف دەیەوێت بونیادیان بنێت. بە راستی ئیشی 

“دال”  یەكێتی  دەڵێت  كە  سۆسێر”  “دی  تیۆرەكەی  بۆ  بوو  وەاڵمدانەوە  دریدا 

“دال” و  بەرمەبنای  نوێكانیش كە  زمانكاریە  زمانكاریە.  نیشانەی  “مەدلوول”  و 

“مەدلوول”ن و بونیادگەرییش كە قەرزاری ئەو چەمكەن، بانگەشەی ئەوە دەكەن 

ببنە دوو كایەی  لێكۆڵینەوەكان لە زمان و رەخنەگری كردووە  ئەوان وایان لە 

فیرودانە، چونكە  بانگەشەیە  ئەو  روونیكردەوە كە  درێدا  زانستی.  مەعریفی و 

پێمانگەیشتووە  زمانكارییەوە  لە  كە  زمانەوە  لەو  مەدلوول”  و”  “دال”  چەمكی 

وێنەیەكی تری چەمكی گوتە و نووسینی تەقلیدییە. درێدا لە كردەی تێبینیكردنی 

پەیوەندیی دوو الیەنەی نێوان میتافیزیك و الهووتدا بۆی دەركەوت: چەمكی 

نیشانە “العالمە” لە نێو خودی خۆیدا ئاماژە بە جیاوازیی نێوان “دال” و”مەدلول” 

دەدات...جیاوازیەكە بەجۆرێكە دال و مەدلول وەك دوو ڕووی دراوێك دەربكەون، 

بۆیە ئەم چەمكە لە چوارچێوەی كەلەپووری بە سەنتەركردنی لۆگۆسدا ماوەتەوە 

كە لە هەقیقەتدا بە سەنتەركردنی دەنگە: نزیكبوونەوەی رەهایانەی نێوان دەنگ/ 
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دەنگ و بوون ) كەینوونە  being( و نێوان دەنگ/ مانای كەینوونە و ئایدیالیستیی 

مانا. بەو هۆیەشەوە رەوتی سیستمی زمان كە دەڵێت زمانكاریەكان بە زانستیی 

كردووە و بونیادگەرییش وەك مۆدێلێكی رەخنەیی  پەرۆشانە خوازەی كردووە، 

لە راستیدا هەمان سیستم و رەوتە كۆنەكەیە، واتە سیستمی “بە سەنتەركردنی 

لۆگۆس – بە سەنتەركردنی دەنگ« كە بەرهەمی میتافیزیكە.

روونیشە كە دریدا میتافیزیك و زمانكاریەكانی ئاخنیوەتە یەك خانەوە، 

بۆ  رەخساند  زمانكار  بۆ  دەرفەتی  میتافیزیك  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەیش 

ئەوەی دیاردەی زمان لە رۆشنایی جووت جەمسەرییەوە وێنا بكات، بەو مانایەی 

چەمكە میتافیزیكیەكان – چەمكی واقیعی و ئایدیالیستی، جەستە و رۆح، خێر و 

شەڕ – بوار و توانای بۆ زمانكار رەخساند تا لە رۆشنایی جووت جەمسەریەكی 

هاوشێوەدا زمان وێنا بكات. ئەو بەڵگە زمانكاریەش كە دەڵێت وێنەی بیستراو 

چەمكەكە دێنێتە بەر زەین) واتە دال مەدلول دێنێتە بەر زەین( جەختكردنەوەیە 

بۆ لەپێش بوونی وشەی گوتراو بەسەر وشەی نووسراودا. لەم بارەیەوە زمانكارییە 

نووسین،  تەقلیدیی  كەمتەرخەمیی  لە  هەمواركراوە  وێنەیەكی  بونیادگەریەكان 

ئەو كەمتەرخەمیەی دەرەنجامی دوورگیریی فەلسەفی و میتافیزیكیە لە مۆركی 

بینراو و بەرجەستەی وشەی نووسراو. لەمەشەوە دەردەكەوێت كە  دەرەكی و 

لەپشت چەمكی تەقلیدیی زمان و پشت چەمكی نیشانە لە  زمانكاریدا الی سۆسێر 

میتافیزیك لە فۆرمی هێزێكی مەرجدانەری بەهێز خۆی حەشار داوە.

درێدا ناوی »چەمكی ریسوایی نووسین«ی لەو چەمكی نووسینە ناوە كە 

چەمكی زمانی تەقلیدی و زمانكاریی هاوچەرخیش كەمتەرخەمییان تێدا كردووە 

و بە چەمكێكی الوەكیی داناوە، واتە شتێك تەنها بۆ نموونەگیری دەنگ بوونی 

ئەو  دەڵێت  زیاتر  بارەیەوە  لەو  درێدا  دەكات.  بەرجەستەی  نووسین  كە  هەیە 

بیروباوەڕەی لە كلتوری خۆرئاواییدا لە بارەی نووسینەوە باو بووە، ئەوەیە كە 

»پیت« و« نەقشی بینراو« و«جەستە و مادە« بە الیەنی لۆگۆسەوە دەرەكین..هەر 

ئەمەیشە چەمكی ریسواكراو. درێدا ئەم چەمكە ریسواكراوەی وەالنا كە وێڕای 

بێئاگاییمان تێگەیشتنی ئێمەی بۆ زمان ئاراستە دەكرد. درێدا هاوكات ئەدای ئێمەی 

لە كایەی رەخنەی ئەدەبیدا بەو بیروڕایە ئاراستەكرد كە بزانین هەموو شتێك مانا 
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هەڵدەگرێت و كاتێك ئەو مانایە بە دەستەوە دەدات كە بە بیروبۆچوونێكەوە 

پەیوەند بێت كە دەبێ ئەو بیروڕایەش لە بەرانبەردا پەیوەند بێت بە بیروڕایەكی 

ترەوە و ...هتد، تا دواجار هەموو ئەو بیروڕایانە لە بیروڕای ئێمەدا لەبارەی 

بوون و كەینوونەی بااڵوە كۆ دەبێتەوە. بەم هۆیەشەوەیە كە بیروڕامان دەرهەق 

بە كەینوونەی بااڵ وەك هزرێك كار دەكات كە بیروڕاكانیشمان لە بارەی زمان و 

رەخنەوە كۆنترۆڵ دەكات...بۆیە رەخنەگرتن لە شیعرێك پەیبردنە بە ماناكەی..

ترەوە  هزروبیرێكی  بە  دەكرێت  دادەنرێت  بیرێك  و  هزر  بە  كە  مانایەی  ئەو 

هاوبەندی بكەین و دواجار لە كردەی تێگەیشتنماندا لە كەینوونەی بااڵ هەموو 

ئەو هزروبیرانە كۆ دەبنەوە.

جێی ئاماژە پێدانە هەموو ئەو هزروبیرە پەرش و باڵوانەی كە دەكرێت 

دەكاتەوە  كۆیان  سەنتەر  یەك  یان  نێوەند،  یەك  كۆبكرێنەوە،  رەوتدا  یەك  لە 

كە بۆچوون و بیروڕای ئێمە لە بارەی كەینوونەی بااڵ نموونەگیریی دەكات و 

پەرشوباڵوەكانە.  هزرە  كۆمەڵە  بوونی  ئاماژەی  سیستمەكە  و  رەوت  شیمانەی 

دەكرێت ئەم بنەمای كۆكردنەوەیەش بەوە پێناسە بكرێت كە بیرۆكەی كەینوونەیە 

و لە داهێنانی میتافیزیكە. هەوڵی دریدایش بۆ ئازادكردنی تێگەیشتمان لە زمان و 

كردەی رەخنە لەو كاریگەریی كۆكردنەوەیەدایە كە میتافیزیك كردوویەتی، تا لە 

میانەی داڕشتنی دوو زاراوەی نوێوە كە دەشێت چەمكی كۆنی زمان و رەخنەی 

كۆن  پووچەڵ بكاتەوە، گەیشتە ئەم كردەی ئازادكردنە. بەاڵم زەینی ئێمە بە 

بوو.  زمان  تەقلیدیی  تێگەیشتنی  مەرجەكانی  ملكەچی  لێی،  بێئاگا  یان  ئاگابین 

ئێمە كاتێك دەڵێین هزری نوێمان داڕشتووە لە راستیدا لە گۆڕینی هزرە كۆنەكان 

»دی  زمانكاریانەی  زاراوە  ئەو  نموونە  بۆ  نەكردووە.  ترمان  كارێكی  بەوالوە 

سۆسێر« هێنانی و دەڵێن شۆڕشێك بوو لە تێگەیشتنماندا بۆ زمان، بەرهەمێكی 

تری میتافیزیكە و ئێمە خۆمان دووبارەی دەكەینەوە كە دەڵێین ئەم رەوت و 

سیستمە نوێیەی زمان زانستیە.

لە ڕاستییشدا ئەگەر زەینمان بێالیەن بێت دەشێت هزرو بیری نوێ لەدایك 

رەخنە  و  زمان  میتافیزیكیی  بنچینەی  لە خستنەڕووی  درێدایش  مەبەستی  ببن. 

بێالیەنكردنی زەینەكانمانە، چونكە زۆرباش دەزانین كە دیاردەیەكی سرووشتیی 
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وەك زمان لە نێو خۆیدا هەڵگری تۆوی میتافیزیكە. تەنانەت راڤە زانستیەكەی 

»دی سۆسێر«یش بۆ زمان قوربانیی میتافیزیكە. درێدا پاش خستنەڕووی بنچینەی 

میتافیزیكیی زمان، كەوتە داڕشتنی زاراوە تایبەتەكانی كە دەتوانن تێگەیشتنێكی 

نوێ بۆ زمان بەرهەم بێنن. ئەم دوو هەنگاوەیش بونیادی تیۆری هەڵوەشاندنەوە  

لە زمان و رەخنەی ئەدەبیدا پێكدێنن.

* هەمان زمانی ئەوی تر، یان  نۆژەنكردنەوەی بنچینە

درێدا لە كتێبی » هەمان زمانی ئەوی تر، یان نۆژەنكردنەوەی بنچینە« بە 

وردی قسە لە زمان دەكات بە هەموو ئاسەوار و پێكداچوون و لق و بەشەكانی 

و بە مێژووی وشە و دەستەواژە و گۆڕانكاری و چینەكانی و ئەوەی دەیخاتە روو 

و دەیشارێتەوە و ناوی دەنێت یان بێ ناوهێنانی ئاماژەی بۆ دەكات. درێدا لە 

بونیادی بیركردنەوە لە زماندا گۆڕانكاریی كرد و ئاسۆی زمانی فراوانتر كرد و 

نووسینەكانی بوونە شۆڕشێكی فیكری و زمانەوانی.

لەم كتێبەیدا درێدا لە دوو پێشنیارەوە دەستبەكار دەبێت :« ئێمە هەمیشە 

بە یەك زمان قسە دەكەین – هەمیشە بە یەك زمان قسە ناكەین«. ئاخۆ درێدا 

باس لە چ زمانێك دەكات كە دەڵێت:« تەنها یەك زمان شك دەبەم كە موڵكی 

خۆم نیە، زمانی تایبەت بەخۆم ئەو زمانەیە كە شی نابێتەوە..ئەو تاكە زمانەی 

ئەو  زمانە  ئەم  ترە«.  ئەوی  زمانی  بگۆیە،  دەبم،  گوێبیستی  پێدەكەم،  قسەی 

زمانەیە نووسەر تیایدا دەژی و ئەویش بە ناچاری بێت یان بەهۆی هەلومەرجی 

مێژووییەوە یان بە سەریدا سەپێنراوە لەودا دەژی. دریدا بە خۆشحاڵییەوە مامەڵە 

لەگەڵ زماندا دەكات بە یەك زمانی و جووت زمانەكانیەوە، روونیشی دەكاتەوە 

كە چۆن ئەو یەك زمانیە تەوزیمە “مولزەمە” دەبێتە چەندین جووت زمان كاتێك 

مرۆڤ بەهۆیەوە بە رووی كەسانی دەوروبەریدا دەكرێتەوە، بێئەوەی بە رووی 

خۆیدا دابخرێت یان تیایدا گرمۆڵە بێت، هەروەها باس لە ئامرازەكانی هەندێك 

بە بێ  یان  تەیمانەكانی زمانەوە خۆیان دەشارنەوە،  لەودیوی  دەكات كە چۆن 

هەر  دەبن.  نیشتەجێ  زماندا  نێو  لە  پەرەپێدانی  بۆ  ئیجتیهادی  هەوڵێكی  هیچ 

زمانێكی زیندوو – وەك زانراوە – تەواو زیندەوەرێكی زیندووە و لەسەر دەستی 
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داهێنەرانی نیشتەجێی خۆیەوە پەرەپێدەدرێت، ئیتر ئەوانە خاوەن ماڵ بن یان 

زمان بووبێتە ماڵیان. ئەمەیش بە رازیبوون بە بۆتە ئامادەكان  و بە گرەوكردن 

بەكۆششێكی  بەڵكو  نایەت،  بەدی  كردن  بۆ  گرەو  بە  و  هەیە  ئەوەی  لەسەر 

راستەقینە دەبێت بۆ رامكردنی تا لەگەڵ ئەو ئامانجانەیدا بگونجێت كە دەیەوێت 

بەدیی بێنێت.

بەاڵم  نیە،  زمانی خۆی  پێدەكات  درێدا قسەی  زمانەی  ئەو  هەرچەندە 

نە ئەم لەو نامۆیە و نە ئەویش لەم نامۆ. واتە نە ئەم ئەوی ترە و نە ئەویش 

زمانێكی تر. ئەم لە نێویدا وەك هاواڵتیی نیشتەجێیە و دەبێتە نیشتیمانی، بەو 

دەژی، لەگەڵیدا دەژی. درێدا زمان بە ماڵی خۆی ناودەبات، بەو هەستەكات، 

بەو و لە نێو ئەودا هەناسە دەدات، بەو و لەنێو ئەودا هەیە، كێشەی لەگەڵیدا 

ئەو  واتە  ئەمە،  زمان خودی  نیە، چونكە  ئەمدا  لەگەڵ  ئەویش كێشەی  نیە و 

پێكدێنێت، واتە ئەم ئەوە. درێدا دەڵێت :«ئەو یەك  بوون و كەینوونەی ئەم 

نا،  سروشتی  مادەی  مادەیە،  منەوە  بەالی  دەدەم،  تێدا  هەناسەی  زمانییەی 

روونی و شەفافیەتی هەوا نا، بەڵكو نێوەندێكی رەها، یەك زمانیەك كە ناتوانم 

بیگوزەرێنم، كێشە و ناكۆكی قبوڵ ناكات، ناتوانم لێی داببڕێم تەنها كاتێك نەبێت 

لە نێو خودی خۆمدا ئامادەگیی هەمەكیم دەبێت. ئەو هەردەم پێشم دەكەوت، 

ئەوە منم. یەك زمانیی ئەوی تر بە الی منەوە، خودی خۆمە«.  

بەزمانی  فرەشێوەی  پەیوەستیی  تر  ئەوی  زمانیی  یەك  درێداوە  بە الی 

فەرەنسییەوە هەیە كە هەندێجار بە “هەستیاری”دادەنێت، ئەو لەدەرەوەی زمانی 

فەرەنسیدا خۆی بە سەرگەردان دەزانێت، چونكە زمانەكانی تر بە نیشتیمانی خۆی 

دەكاتەوە،  دەیانخوێنێتەوە، شییان  كارامەیی  بێ  زۆر  كەم و  نازانێت هەرچەند 

پرسی  لێرە  دەڵێت:”   بوونەوە  نیشتیمان  بە  ئەو  بارەی  لە  پێدەكات.  قسەیان 

لە  من  دەگەێنێت.  مانەوە  دەگەێنێت،  شتێك  من  بۆ  لەزماندا  نیشتەجێبوون 

دەرەوەی زمانی فەرەنسیدا وێڵ، سەرگەردان، داماوم و هەستێكم هەیە بەوەی 

دەبێ رێز لە زاراوەكان بگرم، لە خزمەتیاندا بم، بە یەك وشە بە نووسین “زیاتر” 

بەرگریكردن  دەوروژێنم،   بوونم  فەرەنسی  لە  بەرگریكردن  كاتێك  و”باشتر” 

بەرز  بەدەنگی  فەرەنسییەی  زمانە  ئەو  بوونم،  فەرەنسی  نهێنیی  پاكتاوی  لە 
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بۆ  سەرسەختانەی  نەدانی  خۆبەدەستەوە  بەرگریكردنی،  بەڵێ  پێدەكرد،  قسەم 

وەرگێڕدران لە هەموو زمانەكاندا، بە خودی زمانی فەرەنسییشەوە “. درێدا كە 

پاساوی ئەستەمیی وەرگێڕانی زمانەكەی دەدات، لەگەڵ زۆرێك لەو نووسەر و 

زمانە  بەو  نیشتیمان،  كردۆتە  تریان  زمانێكی  كە  دەگرێتەوە  یەك  بیرمەندانەدا 

داهێنان دەكەن، شتی بۆ زیاد دەكەن، تایبەتمەندیی خۆیانی پێدەبەخشن. ئێدوارد 

سەعید یەكێكە لەو بیرمەندانەی عەرەب كە بەزمانی فەرەنسی دەینووسی و لە 

ڕووی جیهانییەوە ئامادەگیەكی دیاری هەبوو.

بنچینە”  نۆژەنكردنەوەی  تر..یان  ئەوی  زمانیی  یەك   “ كتێبی  كەواتە 

لە  شارەزا  نە  خوێنەری  و  هزروبیرەكانی  و  بەناوەرۆكی  دەوڵەمەندە  كتێبێكی 

هەر  چونكە  وەربگرێت.  لێ  چێژی  پێویست  وەك  ناتوانێت  درێدا  فەرهەنگی 

وشەیەك، هەر بیرۆكەیەك بە ڕووی وشە و بیرۆكەی تردا دەكرێتەوە و لەڕێی 

زمانێكی ورد و بە هەند وەرگیراوەوە لە رەوتێكی گشتیدا یەكتری تەواو دەكەن. 

نامێنێت، بەڵكو لە خودی  ئامرازی كۆمنیوكەیشن  الی درێدا زمان چیدی وەك 

خۆیدا دەبێتە كەینوونە..كە زمانی ئەوی ترە، رێگەیەكی بیركردنەوەی دریداییە 

كە بەهزرێكی كراوە و هۆشیارییەكی بەرپرسانە  لە خەم و خواستی نیشتەنیی نێو 

نیشتیمانی زمانەكاندا كنە دەكات.
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جاك درێدا

زمان، ئەرگیومێنت
  ئا: شاسوار كەمال مەحمود

 

دەربارەی زمان و واتای وشەكان

ئەدەبی،  تیۆرستی  فەیلەسوف،  دژە  فەیلەسوف،  وەك  درێ��دا  جاك 

تێكشكێنەری ئەدەبی و نوكتەبازی فەلسەفی ناسراوە. لەگەڵ ئەمانەشدا باوەڕ و 

بۆچوونە سەرەكیەكانی دیار و ناسراون.  درێدا پێیوایە كاتێك ئێمە زمان بەكار 

دەهێنین )ئاخاوتن یاخود نووسین( بۆ ئاماژە دان بە واقع، ئەو واقعە لە رووی 

زمانەوانییەوە فۆرمەلە دەبێت ئەگەرنا، ئەو واقعە نەزانراوە.

 بە بۆچوونی ئەو مانا شتێك نییە كە پێشتر لەناو بیری مرۆڤدا بوونی 

قوتابخانەی  پێچەوانەی  درێدا،  ببڕین.  دەری  دەدەین  هەوڵ  ئێمە  كە  هەبێت، 

شیكاری فەلسەفەی زمان لە هیوم بەدواوە و پێچەوانەی سۆسێر، پێی وانیە كە 

وشەكان دەربڕی ئایدیاكان بن.

نیە،  بناغەیەكیان  هیچ  وشەكان  لەوەی  بریتیە  درێدا  دووەمی  بیرۆكەی 

نەك وەك تێگەیشتنی ئوستن كەمانای وشەكان دەگەڕێنێتەوە بۆ سەر)ئاخاوتن( 

یان فرێج بۆ سەر)ناونان( هەروەها چۆمسكی  یان گریس بۆ سەر)مەبەست(،  

بە  كۆمەاڵیەتی(.  )بەكارهێنانی  سەر  بۆ  ویتگنشتاین  یاخود  قوڵ(  )رێزمانی  بۆ 

بۆچوونی درێدا ئێمە ناتوانین لە مانای وشەكان بگەین تەنها بەهۆی پەیوەندیانەوە 

نەبێت لەگەڵ یەكتریدا.

فەیلەسوفانی قوتابخانەی شیكاری فەلسەفەی زمان زۆر قورسایی دەخەنە 

فەیلەسوفە  لە  هەندێك  پێیوایە  درێ��دا  باوەڕەكان.  و،  راستێتی  مانا،  سەر: 

شیكارییەكان بواری كاركردنیان زۆر تەسك   و هاوكات زۆر خود سەنتەر بووە. 

دامەزراوەكان،  دەقەكان،  بیسەلمێنێت:  لەوەی  بریتیبوو  درێدا  كاری 

عادەتەكان، كۆمەڵگەكان، باوەڕەكان، جێبەجێكردنەكان... مانایەكی دیاریكراویان 

نیە و هەمیشە ئەو سنوورە تێدەپەڕێنن كە بۆیان دیار كراوە.
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لەچەند  كە  داخ��راو  سیستمێكی  لە  بریتیە  زم��ان  ئەو  بۆچوونی  بە 

نیە. هەروەها هیچ  تێگەیشتنی  پێكهاتووە. زمان سەنتەرو لۆجیك و  هێمایەك 

هەڵسوكەوتێكی كۆمەاڵیەتی ناتوانێت زەمینەیەك بۆ زمان دابین بكات. ئەمەش 

نەبووە  مەبەستی  بۆچوونەكانی  بە  ئاماژەدان  لە  درێدا  سەرەتاییەكەیە.  واقعە 

سیستمێكی فەلسەفی دابمەزرێنێت، ئەو تەنانەت دژی سیستمێكی لەو جۆرە بووە 

و حەزی بە دنیای ئەكادیمی نەبووە. بۆ زانینی ئەو راستیەش  لە گفتوگۆیەكی 

بەناوبانگدا لەگەڵ جۆن سێرل ئەو پێداگیری لەوە دەكات، كە مەبەستی  سەرەكی 

لەو دیبەیتە بریتیە لە روونكردنەوەی ئەو بیر تەسكیەی دەربارەی مانا هەیە و بە 

پێچەوانەوە هیچ مەبەستێكی جدی ئەكادیمی مەبەست نیە.

شێوازی ئەرگومێنتی جاك درێدا

لەگەڵ پیادەكردنی زۆربەی دیسپلینەكان، هەڵوەشاندنەوە بۆتە رێبازێك 

و  ئازاد  دەبێت  دەق  خوێننەوەی  هەردەقێك.  شیكردنەوەی  و  خوێندنەوە  بۆ 

بەچێژ بێت، لەهەمان كاتدا دەبێت ئەدائێكی داهێنەرانە بێت. هەڵوەشاندنەوەی 

ئەدەبی ئەمە دەكات_ هاندانی دەقەكان بۆ هەڵوەشاندنەوەی خۆیان، بۆ تێكدانی 

مانا  نەگۆڕەكان. ستراتیژەكانی ئەنجامدانی ئەو پرۆسەیەش لەهەر ئەرگومێنتێكدا 

بریتین لە مانەی خوارەوە:

1-وەك كەیسێكی گشتی دەستپیكردن بەوەی كە هەموو یاخود هەندێك 

لە مانا روون و ئاشكرا نییە. بۆ پێدانی رەسەنایەتی پێویستە هەندێك ناڕۆشنی و 

لێڵی لە نووسینەكەدا هەڵبگۆزرێت.

2-دوو واتایی یاخو پێچ و پەنایی، دوو واتایی بە نمونە دەكرێت، گرفتی 

سەرەكیش بریتی دەبێت لەوەی واتا سیاسیەكان بەردەوام و زووتر هەڵدەبژێردرێن.

3-ستراتیژی پەراوێزكردنی وشەكان لەتەواوی دەقەكە پاشان دیاریكردنی 

ناڕۆشنی بەوەی كە وشەكان بەچەندین شێوازی جیاواز بەكار دەهێنرێن.

4-تاریكی واتا، بەشێوەیەك واتای سەرەكی زۆر زۆر نادیار دەبێت.

5-پیشاندانی بەكارهێنانی وشە و دەستەواژەكان كە خوێنەر بەرەو قواڵیی 

راپێچ بكەن.
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6-بەكارهێنانی ستراتیژی ئەبستراكت ئەویش لە رێگای البردنی : كێ ، 

كەی، چۆن... و ئاڵوگۆڕكردنی بە هێزی نا شەخسی و كلتورییەكان.

7-تێوەگالندنی مانا لە وشەكان بەشێوەیەك رێگە خۆش بكات بۆ زیاتر 

شیكردنەوەی واتای وشەكان و ئەم شیكردنەوەیەش پرۆسەیەكی بەدەوام دەبێت.

 سەرچاوە:

http://www.textetc.com/theory/derrida.html
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