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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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بایۆگۆافیای
كلود لیڤی شتراوس

د. لوقمان رەئوف



10

فەرەنسی  كۆمەڵناسی  زان��ای  شتراوس    -
برۆكسلی  لەشاری   1908 نۆڤەمبەری   28 لە 

بەلجیكا لەدایكبووە.
- بەیەكێك لە زانا بونیاگەرەكان دادەنرێت.

-لە كەشێكی پڕ لە ئەدەب و هونەردا گەورە 
بووە، چونكە كوڕی هونەرمەندو نەوەی حاخام 

بووە.
جەنگی  ل��ەس��ەردەم��ی  1914و  لەساڵی   -
جیهانی یەكەمدا لەگەڵ باوكی چووە بۆ فرسای.
- كەسێك بووە هەر لە منداڵییەوە حەزی لە 

بیركردنەوەو تێڕامان و خوێندنەوە بووە.
- لەساڵی1927-1932 خوێندكار بووە لە 

زانكۆی پاریس. 
پاریس  لە  فەلسەفەی  و  یاسا  ماوەیەك   -

خوێندوە.
م��ام��ۆس��ت��ای  دەب��ێ��ت��ە   1934 -ل���ەس���اڵ���ی 
و  ساوپاولۆ  زانكۆی  لە  كۆمەڵناسی  زانستی 
بۆ   ك��ردوە  زۆری   گەشتی  ئەمەشەوە  بەهۆی 

دارستانەكانی بەرازیل.
حكومەتی  داوای  لەسەر   1939 لەساڵی   -
ف��ەرەن��س��ی ل��ە زان���ك���ۆی س��اوپ��اول��ۆ دەس��ت��ی 
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بوو  لێكۆڵینەوەیەك  سەرقاڵی  لەكاركێشایەوەو 
لە بەرازیل و چەند لێكۆڵینەوەیەكی لەسەر چەند 
خێڵیك ئەنجامدا، ئەمەش بووە النكەی بیری بۆ 
شتراوس، چەنكە دواتر ئەم كارەی فراوانتركرد.
- ساڵی 1940 گەڕایەوە فەرەنسا و خزمەتی 

سەربازی كرد.
پاریس چوو  كەوتنی  پاش   1941 - ساڵی 

بۆ ئەمریكا
كۆلێژێكی  راگ���ری  ب���ووە   1943 س��اڵ��ی   -
ت�����ازە، ك���ە ب���ۆ  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی ك��ۆم��ەڵ��ن��اس��ی 
دكتۆراكەی  نامەی  لەوێش   هەر  كرابوویەوەو 
خزمایەتی( سەرەتایی  بەناونیشانی)بونیاتی 

نوسی.
-لەساڵی 1945 لەگەڵ یاكۆبسن لێكۆڵینەوەی 
لە  بونیادگەری  بەناوی)لێكدانەوەی  هاوبەشیان 
لە گۆڤاری)  ئەنسرۆپۆلۆژیا(  زانستی زمانی و 

زنجیرەی نیویۆرك( باڵوكردەوە.
پاشكۆی  ل��ە   1947-1946 ل��ەس��ااڵن��ی   -

رۆشنبیری ئەمریكا كاریكردوە.
لەدوای جەنگی جیهانی دووەم گەڕایەوە   -

فەرەنسا
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ب��ەڕێ��وەب��ەری  ب����ووە   1950 ل��ەس��اڵ��ی   -
لێكۆڵینەوە لە پەیمانگەی پراكتیكی خوێندنی بااڵ 

لە زانكۆی پاریس
- لەهەمان ساڵدا بۆ لێكۆڵینەوەیەكی مەیدانی 

چوو بۆ پاكستان.
-لەساڵی 1959 دەستنیشانكراوە بۆ كورسی 

ئەنسرۆپۆلۆژی لە كۆلێجی دی فرانس.
رێزلێنانی  م��ەدال��ی��ای   1964 ل��ەس��اڵ��ی   -

وەرگرت.
تەمەنی  لە  و  ب��ووە  چ��ەپ  -كەسایەتیەكی 
پەرلەمانی  سكرتێری  ب��ووەت��ە  ساڵیدا  بیست 

نوێنەرێكی سۆسیالستی.
ئەكادیمیای  چاالكی  ئەندامێكی  )35(ساڵ   -

فەرەنسی بووە.
ب��ەن��اوب��ان��گ��ە  كتێبی  چ��ەن��دی��ن  خ���اوەن���ی   -
هندییەكانی  كۆمەاڵیەتی  ژیانی خێزانی،  لەوانە) 
ن���ام���ب���ی���ك���وارا1948، رەگ�����ەزو م���ێ���ژو1952، 
بونیادگەری1973،ئەفسانەو  ئەنسرۆپۆلۆژیای 

مانا1978، بینەر، بیسەر ، خوێنەر1993 (
- لە30 ئەكتۆبەری 2009 لەفەرەنسا كۆچی 

دوایی كردوە.
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لیڤی شتراوس و
شیعرییەتی مەعریفە

وەرگێڕانی: هاوار محەمەد
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دەستكەوتە  ل��ەب��ارەی  شتراوس  لیڤی  كلۆد 
زان��س��ت��ی��ی��ە م����ەزن����ەك����ەی����ەوە ك����ە ب����ە ن����اوی 
ئەو  »شایەنی  دەڵێت  »ئەفسانەناسی«یەوەیە، 
ك��ردم«.  تێیدا  كە  نەبوو  ماندووبوونە  هەموو 
و  بەرگ  چوار  لە  بەرهەمێكە  لەسەر  قسەكەی 
هەزاران الپەڕەدا، دەلیلی غرور، یان خاكەڕاییەكی 
شتە  ئ��ەو  قسەیەدا  ل��ەم  بەڵكو  نییە،  درۆزن��ان��ە 
ب��ە روون���ی وت���راوە ك��ە ب��ە ئاستەم دەوت��رێ��ت، 
دەرب��ارەی  راستگۆییەكیشەوە  بە  لەمەش  جگە 
لێڵن.  ئاراستەكانی  حەقیقەتێك دواوە كە هێشتا 
ئەم ئەنترۆپۆلۆژیستە بەناوبانگە كە ساڵی 1908 
ناڕوونی  و  ئاڵۆزی  لە  لەدایكبووە،  پاریس  لە 
مەعریفە تێهەڵدەچێتەوە و تەنیا كەمێك پشت بە 
دەردەكەوێت  وا  لەبەرئەمە  دەبەستێت،  روونی 
كتێبە نایابەكەی »ناوچە كەمەرەییە غەمگینەكان« 
شیعرییەتی  تێیدا  بێت،  خۆی  كتومت  وێنەیەكی 
مەعریفە، سنووردارێتی زانست رادەگەیەنێت، كە 
دەرگایەك دەكاتەوە و دەرگایەكی تر دادەخات، لە 
گەردووندا پرسیارێكی هێند بەرفراوان دەبینێت، 
بەتەواوەتی  و  ئەوسەری  ناگەینە  هەرگیز  كە 

وەاڵمنادرێتەوە. 
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»ن���اوچ���ە ك��ەم��ەرەی��ی��ە غ��ەم��گ��ی��ن��ەك��ان« لە 
یەككاتدا هەم كتێبێكی پسپۆڕییە و هەم دوورە 
»ئەنترۆپۆلۆژیستەكە«  تێیدا  پسپۆڕێتی،  لە 
دەست لە »مادەی غەریزە« دەدات، خوێنەریش 
بۆ  ئاماژە  كە  شتانەدا  ئ��ەو  بەسەر  دەك��ەوێ��ت 
دەك��ەن،  م��رۆڤ  سروشتەكانی  و  هونەرەكان 
بە مەبەستیش ویستوویەتی قسەی درەوشاوە 
رەن��گ��ە  ب��ك��ات.  ت��ەس��ەوف��دا  و  ل��ەن��ێ��وان شیعر 
پسپۆڕیدا  كایەی  لە  ه��ەم  كتێبەكە  سروشتی 
ئەوە  هۆی  تریشە،  كایەكانی  بە  سەر  هەم  و 
كایە  ئەم  ناپسپۆڕەكانی  لە  وای  كە  بووبێت، 
 ،  1955 لە ساڵی  لەگەڵ چاپكردنی  كرد، هەر 
ژۆرژ  وەك  هەر  لەمەیشدا  لێبكەن؛  پێشوازیی 
ئ��ارۆن��ە،  ری��م��ۆن  و  بالنشۆ  م��ۆری��س  ب��ات��ای، 
كە  كرد،  گۆنكۆر  ئەكادیمیای  لە  وای  ئەمەیش 
ئاواتەخوازبن كتێبەكە رۆمانێك بووایە، تاوەكو 
وەربگرتایە،  دەزگ��اك��ەی  گ��ەورەك��ەی  خ��ەاڵت��ە 
ناپسپۆڕییەك  و  پسپۆڕی  كتێبەكەدا  لە  چونكە 
بە  زۆر  زانستییەكان  ن��اوەن��دە  ك��ە  ه��ەب��وو، 
لە  بەرگرییان  و  دەكەوتن  تووخنی  وریاییەوە 
»زانستی پوخت«ی هەر پسپۆڕێتییەك دەكرد، 
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تارماییەكانی  و  لە رۆحی شیعر  بێبەریبوو  كە 
تێڕامان. ئەو هەڵوێستە جیاوازانە تەنیا وێنەیەك 
بوون لە كتێبێك، كە نەیدەویست وەك كتێبەكانی 
پرسیارەوە  و  نیگەرانی  ب��ە  چونكە  بێت،  ت��ر 
یاداشتە رۆژانەییەكانی »مرۆڤایەتی«، زانیارییە 
لەخۆگرتبوو،  نوێیەكانی  »ئ��ێ��ت��ن��ۆل��ۆژی«ی��ە 
ناونیشانێكی هەبوو، كە رۆژێك لە رۆژان ئەم 
دیكەی  شتێكی  لە  گەورەیە  ئەنترۆپۆلۆژیستە 
گەنجیدا  لە سەردەمی  نابوو، چونكە شتراوس 
ناوی  بە  دەك��ات  رۆمانێك  نوسینی  بە  دەس��ت 
»كەمەرە غەمگینەكان«، كە دوای نوسینی سی 

الپەڕە دەستی لێهەڵدەگرێت. 
پارادۆكسی  لە  پڕ  كەسێتییەكی  شتراوس 
لە سەردەمی  ه��ەم  بۆ خ��ۆی دروس��ت��ك��ردووە، 
لە  ت��ردا،  سەردەمێكی  لە  هەم  و  دەژی  خۆیدا 
زەم��ەن��ەك��ەی خ��ۆی دەرب��ازدەب��ێ��ت و گەشت 
ئەو  بە هەرێمە چ��ۆڵ و دوورەك��ان��دا دەك���ات، 
حەزی  كە  سەرەتایی«یە  »گەالنی  لێكۆڵەری 
گەشتی  لە  نییە،  دۆزێنەوەكان«  و  لە »گەشت 
ناچارییشدا دڵخۆشییەك دەبینێت، كە پەیوەستە 
دڵخۆشیی  دووبارەكردنەوەی  دڵتەنگییەوە،  بە 
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دووب���ارەك���ردن���ەوەی ئ��ەو س��ەف��ەرەی��ە، ك��ە لە 
ب��ەدەرە؛ ئەو زانایە كە زەمەنی نوێ بە  تاقەت 
بەڵگەنامە و دۆكیومێنتەكانی سەردەمە كۆنەكان 
دەخوێنێتەوە، پێیوایە هێشتا پردی نێوان تیرەی 
ئەو خێاڵنەی كە بەرەو لەناوچوون رۆیشتوون، 
كۆمەڵگەكانی پاریس و نیویۆركدا بە تەواوەتی 
رێ  مرۆیی  پردی  نەبوونی  بەاڵم  نەڕووخاوە، 
وردی  زانایەكی  ئەو  دەگرێت.  ئەمە  زانینی  لە 
ئینسكلۆپیدیایی بوو، كە بەسەر جۆری جیاوازی 
حوكمە  و  یەقین  لە  ك��راب��ووی��ەوە،  مەعریفەدا 
بێبەربەستی  هەستی  هەڵدەهات،  بنجبڕەكان 
ئەو  زانستییەكانەوە.  پ��ێ��دراوە  پ��اڵ  دەخستە 
قسەی  چونكە  ب��وو،  ئ��اوەدان��ك��ەرەوە  زانایەكی 
و  فەوتاو  و  دێرین  زەمەنی  دەرب��ارەی  زۆری 
»مرۆڤی  دەك���ات  داوا  ك���ردووە.  خ��اپ��وورب��وو 
رەح��م  ب��ە  رێكەوتەكەیدا  گەشتە  ل��ە  رێ��ب��وار« 
لەگەڵ  مامەڵە  دڵڕەقییەوە  و  بێباكی  بە  بێت،و 
»زەوی«�ەكەیدا نەكات. ئەم سیفەتانە، كە شتێكن 
مرۆییە  بۆچوونە  تاقانەیی،  و  ناوازەیی  وەكو 
شتراوسەوە،  كەسایەتی  خستۆتە  دڵفراوانانەی 
ئەخالقی-تیۆریدا  فۆڕمێكی  لە  ل��ەوەی  بەر  كە 
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شێوەبگرێت، كە ناونیشانەكەی: بەرگریكردن لە 
لێكبووردن و  بە  بڕوای  بوو،  كولتوری  فرەیی 
مامەڵەی دیالۆگییانە هەیە و دەیەوێت بەرپەرچی 

دەمارگیری و راسیزم بداتەوە. 
شتراوس لە بانگەشەكانی نەژاد و رەگەز و 
»دەسەاڵتی هێز« خۆی رزگاردەكات و بەرگری 
و  گەشەپێدانی  و  مرۆیی  كەلتوری  فرەیی  لە 
پاراستنی ئەم فرەییە دەكات، دەیەوێت لەمەوە 
ئەو كەرەستانە هەڵبژێرێت، كە بۆ تازەبوونەوە 
ئەم  بێگومان  یارمەتییدەدەن،  بەردەوامبوون  و 
باوەڕەكانی  لە  نكوڵی  وێناكردنە،  و  بۆچوون 
»ئاستە ستوونییە مرۆییەكان« دەكات و بەرگری 
كە  دەك���ات،  یەكسانەكان  مرۆییە  كەلتورە  لە 
جیاوازن، بەاڵم یەكتر رەتناكەنەوە، نالێكچوون، 
بەاڵم نكوڵی  لەیەكتر ناكەن، گفتوگۆ دەكەن و 
یەكتر ناسڕنەوە. ئەم فرەیی و هەمەجۆرییە، كە 
بە زۆربەی ئەو ئەزموونانەدا درێژبۆتەوە، كە لە 
رووی هەلومەرج و سەردەمەوە لێكجیاوازبوون، 
دیالۆگ  و  گفتوگۆ  كردووە  كەوای  شتەیە  ئەو 
زەروری  شتێكی  جیاوازەكاندا  گەلە  لەنێوان 
كولتورە  دەوڵەمەندبوونی  مایەی  ببێتە  بێت، 
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هاوسەنگەكە  دیالۆگە  چونكە  دیالۆگكەرەكان، 
نوێی  رەگەزی  نوێ،  پرسیاری  بە  گەیاندوونی 
دەرەك���ی دەخ��ات��ە س��ەر رەگ���ەزە بۆماوەیی و 
وەك  مرۆڤایەتی  گشتی  دۆخی  ناوەكییەكانی. 
فرەیی  بە  تێیدان،  كە  كولتورانەی  ئەو  دۆخ��ی 
تاكڕەوییەی  ئەو  گەشەدەكات،  هەمەجۆریی  و 
دژایەتی  »سەنترالیزم«ەوە  بە  كە  نییە،  تێدا 
لەبەرئەمە  دەیانهاڕێت.  و  دەك��ات  تر  ئەوانی 
»هاوبەندیی كولتوریی مرۆڤایەتی« گوزارشتە 
لە نەبوونی كولتوری مرۆیی، چونكە ئەم تاك-
تر  یەكێكی  بە  كەلتوری  زەمەنێكی  كەلتورییە 
دەسڕێتەوە و، »كەلتورە سەرەتاییەكان« بەرەو 
لەنێوچوون دەبات. رەنگە خەیاڵی هەمەجۆریی 
لە  ك��ە  كردبێت،  ش��ت��راوس  ل��ە  وای  كەلتوری 
و  »ن��ەژاد  چكۆلەكەی  كتێبە  دا   1952 ساڵی 
مێژوو«ی نووسیبێت، كە بۆتە یەكێك لەو دەقە 
كالسیكییانەی، دژ بە دەرماگیرییە جیاوازەكان 
وەستاوەتەوە، دوای نزیكەی بیست ساڵ ئینجا 
كتێبی »نەژاد و كەلتوریش«ی بۆ زیادكرد، كە 
دووبارە دەچێتەوە سەر هەمان پرسیاری دەقی 

یەكەم و روونتریشی دەكاتەوە. 
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كەلتورانەی  ئەو  »دەبێت  دەڵێت  شتراوس 
نەزمی  و  ژی���ان  ش��ێ��وازی  ب��ە  پەیوەستن  ك��ە 
بپارێزن،  خ��ۆی��ان  تایبەتمەندیی  ب��ەه��اك��ان��ەوە، 
هەمیش  و  چ��اك  ه��ەم  مامەڵەیەكی  ئەمەیش 
كەلتورێك  هەموو  لەبەرئەوەی  قبوڵنەكراوە...، 
كەلتورەكانی  لەگەڵ  ئاڵوگۆڕەكانییەوە  بەهۆی 
تردا گەشە دەكات، بەاڵم دەبێت هەر یەكێكیشان 
چونكە  دابمەزرێنن،  بەخۆیان  تایبەت  بەرگری 
ئەو  هەموو  زووی��ی  بە  هەر  نەبێت،  وا  ئەگەر 
بكرێن.  ئاڵوگۆڕ  لەنێودەچن، كە دەشێت  شتانە 
هەموو نەبوونێكی پەیوەندی یان زێدەڕەویكردن 
لە پەیوەندیدا، بۆ كەلتورەكان مەترسی خۆیان 
هەیە«. شتراوس داوای »گفتوگۆی كەلتورەكان« 
هاوكات  گەشەكردنیان،  مەرجی  وەك  دەك��ات 
كەلتورییەكان  بەرگرییە  دروستكردنی  داوای 
دەك�����ات، چ��ون��ك��ە ئ���ەو ك��ەل��ت��ورەی ك��ە خ��ۆی 
بەدەست كەلتورێكی دیكەوە دەدات دەكوژێتەوە 
، ئینجا لەناویش دەچێت. رەنگە هەر بەهۆی ئەم 
ئایدیای فرەیی كەلتورییەوە بووبێت، كە هەر لە 
سەردەمێكی زووەوە ئومێدی ئەوەی پێداوە لە 
»سەنتراڵیزمی كەلتوری ئەوروپایی« دەربچێت 



21

و بەرەو ئەو كەلتورانە بچێت، كە خەریكە لەنێو 
دەچن و كۆلۆنیالیزمی ئەوروپی بە كەرەستەكانی 
كوشتن و جینۆساید و هاوڕین مامەڵەی لەگەڵ 
خەڵكانی  لە  سێنتراڵیزمە  ئەم  چونكە  كردوون، 
نا-ئەوروپییدا ،نگوناهێكی گەورە و هاوشێوەی 
بەو  ه��ەر  ئێستایش  بگرە  و  دەبینی  شەیتانی 
خێڵە  ب��ۆ  گ��ەش��ت��ەك��ەی��دا  ل��ە  دەیبینێت.  ج���ۆرە 
بەرازیلدا،  چوارقوڕنەی  لە  »سەرەتاییەكان« 
كە  دەنێت،  ب��ەوەدا  دان  ئەخالقییانە  شتراوس، 
نامۆ  و  سەیر  ئ��ەو  بۆ  ناوچانە  ئ��ەم  كەلتوری 
بوون، لە رووی زانستییشەوە دان بەوەدا دەنێت، 
بینراوی  و  بەرجەستە  بوونێكی  »ئەویتر«  كە 
ئایدیۆلۆژییەكانەوە  گشتییە  قاڵبە  لە  كە  هەیە، 
داناتاشرێت؛ لە هەردوو حاڵەتەكەیشدا، وەك لە 
جەختی  غەمگینەكان«یشدا  كەمەرەییە  »ناوچە 
لەسەر كردۆتەوە، ئەخالق رەگەزێكی ناوەكییە 
مەعریفەیش  و  مەعریفە  بەرهەمهێنانی  ل��ە 
دەبێتە مەسەلەیەكی ئەخالقی، دوور لەو هەوڵە 
بەرهەمهێنراون  ئێستا  تا  كە  »ئەكادیمیانە«ی 
ل��ە ه���ێ���زەوە دادەت���اش���ن. بگرە  و ح��ەق��ی��ق��ەت 
ئایدیای جیاوازیی  بە  پەیوەستبوونی شتراوس 
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دانپێدانانە  ئایدیای  كە خوازیاری  كەلتورییەوە، 
هەر  لە  لێكرد  وای  ت��ەواوك��ەر،  ببێتە  ت��اوەك��و 
كە  دوورب��ك��ەوێ��ت��ەوە،  فەلسەفی  روانگەیەكی 
خوازیاری گشتێتییەكانە و گاڵتە بە هەلومەرجی 
لێكرد  وای  بینراودەكات،  و  دیار  و  بەرجەستە 
لە  كە  روان��گ��ەی��ەك  ه��ەر  لە  بكەوێتەوە  دوور 
كەلتوری ئەوروپییەوە دەستپێدەكات و كۆتایی 
دەك��ات  هەڵوێستەكەی  تەفسیری  ئەمە  دێ��ت. 
گووتەی  ب��ە  چونكە  ف��ۆك��ۆ،  میشێل  ب��ەرام��ب��ەر 
لە  خ��ۆی  بایەخدانی  ب��واری  فۆكۆ  ش��ت��راوس، 
مامەڵەی  كردووە،  قەتیس  ئەوروپیدا  كەلتوری 

لەگەڵ كەلتوری پەتیی ئەوروپیدا كردووە. 
چەمكی  وت���م���ان،  ب����ەوەی  پشتبەستن  ب��ە 
»گ��ەالن��ی س��ەرەت��ای��ی«، ك��ە ش��ت��راوس پشتی 
وات��ای  لێدەگرێت،  رەخنەشی  و  پێدەبەستێت 
كە  چەمكێكە  بەڵكو  نییە،  هەڵسەنگاندن  و  بەها 
و  پڕیانكردۆتەوە  هەمەجۆرەكان  بەكارهێنانە 
ماونەتەوە  ج��ۆرە  ب��ەو  گەالنە  ئ��ەم  ت��ر،  هیچی 
زەمەنە  لە  چونكە  بمێننەوە،  ویستوویانە  كە 
ك��ۆن��ەك��ان��ی��ان��دا، ن��م��وون��ەی��ەك��ی ب����ااڵی ئ��ەوت��ۆ 
لێبكەن،  پ��ارێ��زگ��اری��ی  دەب��ی��ن��ن��ەوە، ك��ە دەب��ێ��ت 
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درێ��ژب��وون��ەوەی  خ��وازراوەی��ش��دا  نموونە  ل��ەم 
باوباپیران دەبیننەوە.  ئیرادەی  ویستی خودا و 
نەك  ت��ر«ە  »ئ��ەوی  »سەرەتایی«  واتایە  ب��ەم 
تایبەتی  پێوەری  بە  ئەمەیش  و،  »شارستان« 

خۆی هەڵدەسەنگێنرێت. 
هەمان شت دەربارەی »فیكری كێوی«یش 
ئەم  شتراوسە،  كتێبێكی  ناونیشانی  كە  راستە، 
جۆرە فیكرەیە، ئاماژە بۆ فۆرمێكی دیاریكراو لە 
فیكر دەكات، كە پێوەری تایبەت بەخۆی هەیە، 
كە  نییە  فیكرێك  هیچ  خوزاریاری  هەرگیزیش 
یان  بێت،  بچێتە س��ەرووی��ەوە، جا رۆژئ��اوای��ی 
كەلتورییە،  رێژەیی  ئەم  بەڵگەنەویستە،  چینی. 
دەكات،  نزم  و  بەرز  دووالیزمی  لە  نكوڵی  كە 
لە بنچینەدا ئایدیای هەمەجۆریی كەلتورییە، كە 
بانگەشەی  ئەخالقی  ئەنترۆپۆلۆژیستی  دەبێت 
رۆمانسی  هاوسۆزییەكی  ئەگەرچی  بكات،  بۆ 
و  بانگەشە  ل��ەم  بەسەرچووەكان  زەم��ەن��ە  بۆ 
داوایەیشدا هەبێت، كۆمەڵێك رەهەندی ئەخالقیی 
مرۆیی  گەڕۆكی  مێژوویەكی  داوای  كە  هەبن، 

دەكەن، بەهەر الیەكدا بیەوێت دەچێتە پێش. 
ئ��اڵ��ۆز  زم��ان��ێ��ك��ی  ب��ە  ش��ت��راوس  كاتێكیش 
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»كۆمەڵگە  ب��اس��ی  ل��ەالی��ەك  ت��ەم��وم��ژاوی،  و 
لێیان  ئێتنۆلۆژیست  /كە  دەك��ات  س��اردەك��ان« 
دەك��ۆڵ��ێ��ت��ەوە ن���ەك م��ێ��ژوون��ووس��ێ��ك، ك��ە لە 
لەالیەكی  هەڵەدەكات،  بابەتەدا  ئەم  هەڵبژاردنی 
كە  دەكات  گەرمەكان«  »كۆمەڵگە  باسی  دیكە 
پرسیار و وەاڵمی پێویست دەخاتە بەردەستی 
لەو  نییە  مێژوونووس، مەسەلەكە زۆر جیاواز 
هەڵوێستانەی پێشتر باسمانكردن. كۆمەڵگەكانی 
بەاڵم  نییە،  مێژوویشیان  ئەگەرچی  س��ەرەت��ا، 
نەیانتوانیووە خۆیان لە مێژوو بدزنەوە، بەهۆی 
كۆمەڵێك هۆكاری تایبەتەوە هەر وەك خۆیان 
ماونەتەوە، وەك بڵێی داهاتوویان لە رابردوویاندا 
گۆڕانكاریش  و  گ��ۆڕان  پێشیانوایە  و  دەبینن 
پووچی، یان گوناهێكە كە شیاوی پاكبوونەوە نییە، 
بە پێچەوانەی كۆمەڵگەكانی جۆری دووەمەوە، 
كە لەنێو میژوودا دەژین و تەفسیری پێدەكەن، 
لە مەعریفەی مێژووییدا ئامرازی پەرەسەندن و 
خوێندنەوە دەبینن. ئێتنۆلۆژیست لە »كۆمەڵگە 
مرۆیی  بەڵگەنامەی  كۆمەڵێك  س��اردەك��ان«���دا 
دەبینێت، كە زیاتر لە بێدەنگییەكەوە نزیكترن و 
میكانیكییانە  هاوبەنددا  زەمەنێكی  لە  ئەمانەیش 
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هاوبەند  بەشێوەیەكی  یاخود  بەرهەمهێنراون، 
لێكدژیی  و  جیاوازی  پەیدابوون  لەسەردەمێكدا 
ت��ێ��دا ن��ەب��ووە، ب��ەم ه��ۆی��ەی��ش��ەوە، ئ��ەم ج��ۆرە 
ریزبەندییەكی  و  »رێكخستن«  كۆمەڵگەیانە 
زۆر پتەویان هەیە و كەلتورەكەیشیان نەزمێكی 
فەوزایەك  كەلتورەكەیاندا  لە  بڵێی  وەك  كەم. 
یان  دەترازێت،  رێكخستن  و  نەزم  لە  كە  هەیە 
خوازیاریی  شتێك  كۆمەڵگاكەدا،  لە  بڵێی  وەك 
جێگیری و ئارامییە و دەیپارێزێت. بە پێچەوانەی 
یان »كۆمەڵگە  ئەمەوە، »كۆمەڵگە گەرمەكان« 
مێژووییەكان« بەوە دەناسرێنەوە كە كەلتورێكی 
ئامێر  نیشانەكانیشیان  هەیە،  نەزمداریان  زۆر 
پسپۆڕیی  و  پ��ی��ش��اس��ازی��ی��ەك��ان  ب��ەره��ەم��ە  و 
ب��ەاڵم  ك���اردا،  دابەشكردنی  ل��ە  دیسپلینكراوە 
فۆڕمێكی كۆمەاڵیەتی هەیە مەیلی لە فەوزا و بێ 
نەزمییە، كە بوارەكەی ملمالنێ كۆمەاڵیەتییەكان 
بزاووتێكی  وات��ە  سیاسییەكانن،  ناكۆكییە  و 
كۆمەاڵیەتیی كراوە، كە دژ بە جێگریی و وەستان 
و هاوبەندییە. بەم واتایە، شارستانییەت بە دوو 
كولتوور،  یەكەمیان  دەكرێت،  دیاریی  رەگ��ەز 
رێدەخات  جیهانەوە  بە  م��رۆڤ  پەیوەندیی  كە 



26

كە  كۆمەڵگە  دووەم��ی��ان  دەب���ات،  ب��ەڕێ��وەی  و 
دیاریی  یەكترییەوە  بە  مرۆڤەكان  پەیوەندی 
دەكات. وێرای ئەو مێژووەی كە لە »كۆمەڵگە 
هەڵدەقوڵێنێت،  نوێ  شارنشینییەكان«ەوە شتی 
بە پشت بەستن بە كەڵەكەبوونێك كە بەردەوام 
ت���ازە دەب��ێ��ت��ەوە ل��ە ئ��ێ��س��ت��اوە داه��ات��ووی��ەك��ی 
پێشكەوتووتر دروستدەكات، شتراوس دوورە لە 
بانگەشە بۆ مێژوو و دوورتریشە لە »گەشبینیی 
مێژوویی«�یەوە كە زەمەنێكی باشتر لە داهاتوو 
ئاماژە  لەقسەكانیدا  لەبەرئەمە  چاوەڕواندەكات، 
بە دوو خاڵ دەكات، كە زۆر ستایشی ئایدیای 
پێشكەوتن ناكەن: یەكەم خواستی یەكسانی الی 
»گەالنی سەرەتایی« كە فەرمان بە »پێشەوا« 
دەدات، لەگەڵ ئەوانی تر یەكسان بێت و رێگری لە 
خواستی جیاوازیی الی ئەوانی تر بكات، دووەم 
پێشكەوتن  نێوان  پێكەوەبەستراوی  پەیوەندیی 
كۆمەڵگە  ل��ە  بەشێك  ك��ە  چ��ەوس��ان��دن��ەوە،  و 
دەخاتە خزمەتی بەشەكەی تریانەوە، وەك بڵێی 
پەیوەندیی  بە  پێویستی  ناچاری  بە  پێشكەوتن 
چەمكی  رەنگە  هەیە.  ملكەچی  و  بااڵدەستی 
پێشكەوتن، لە پرسیارە تەمومژاوییەكەیدا، وای 
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لە شتراوس كردبێت، كە پەیدابوونی نوسین و 
كۆمەڵگە هیرارشییەكان، كە لە گروپی نایەكسان 
لەوێدا  ك��ە  ببەستێتەوە،  پێكەوە  پێكهاتووە، 
بااڵدەستەكان  مەرجەعە  ملكەچكراوان  دەبێت 
هەیە  شتێك  نوسیندا  لە  ئەگەرچی  بنوێننەوە، 
ی��ادەوەری  قەرەبووی  جێگیر  یادەوەرێكی  كە 
تێپەڕی مرۆڤایەتی دەكاتەوە، كەچی بەر لە هەر 
شتێك ئەوەی تێدایە، كە ئاماژە بە دەسەاڵتێكی 
سیاسی دەكات، كە پێویستی بە سەرژمێری و 
هەیە،  جێگیركردن  و  سەلماندن  و  وردەك��اری 
قورسەیش  »ئەرشیف«ە  بەو  ئاماژە  هەروەها 
دەكات، كە نهێنیی مردوو و زیندووان دەهێڵێتەوە. 
واتای  لە  دڵنیایی  و  بێمتمانە  بە  شتراوس 
پێشكەوتن راماوە، بە پشتبەستن بە بۆچوونی 
تایبەتی، كە دوورە لە بۆچوونی بانگەشەكارانی 
»پ��ۆس��ت م��ۆدێ��رن��ی��ت��ی«، ك��ە پ��ێ��ك��ه��ات��ووە لە 
»خ��ەون��ب��ی��ن��ە دام�����اوەك�����ان« و ف��ەی��ل��ەس��وف��ە 
تێردەكەن  بازاڕ«  »داواك��اری  كە  بچووكەكان، 
و كۆمەڵێك رستەی ناڕوون دەردەبڕن، لەیەك 
ناڵێن.  هیچیش  و  دەڵێن  شتێك  هەموو  كاتدا 
و  »ن���ەك���واڵو  كتێبی  ن���ووس���ەری  رەشبینیی 
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كواڵو« سەرچاوەی جیاوازی هەیە، لەالیەكەوە 
بۆچوونێكی رۆمانسیی هەیە، كە لێیەوە سەیری 
ئەو شارستانێتییە جیاوازانە دەكات، كە بۆ ئەبەد 
بۆچوونێكی  دیكەشەوە  لەالیەكی  رۆیشتوون، 
لێیەوە دەبینێت، كە  تێدایە، كە  ناڕۆمانسییانەی 
شارستانێتییەكانی ئەمڕۆ ئەوانی تر هەڵدەلوشن، 
گاڵتەیان بە هەمەجۆری و دیالۆگ و دانپێدانانی 
س��اردەك��ان«  »كۆمەڵگە  ن��ێ��وان  دووالی��ەن��ەی 
ئاگاییە  ئ��ەم  دێ��ت.  گ��ەرم��ەك��ان«  »كۆمەڵگە  و 
»ناوچە  لە  لێدەكات  وای  كە  ئەوەیە  غەمگینە 
رستەی  كۆمەڵێك  غەمگینەكان«دا،  كەمەرەییە 
لەنێوچوو و نەماو  ئەسەفبارانە بۆ رابردوو و 
بخاتە سەر قەڵەمەكەی، كۆمەڵێك رستەیش بۆ 
»ئێتنۆلۆژیست«ی داهاتوو، كە ئەو كۆمەڵگەیانە 
رێزێكی  بە  و  ناسیوینی  شتراوس  كە  نابینێت، 
زۆرەوە مامەڵەی لەگەڵدا كردوون، دەردەبڕێت. 
ب��ەرگ��ری��ك��ردن ل��ە ف��رەی��ی، گ��وزارش��ت��ە لە 
الیەنە  تاكە  لەو  ئاگایی  ئەوەی  نادڵنیایی، وەك 
هاوبەند و لێكچووەدایە، كە خۆبەسێتیی هەیە و 
هەر لەویشەوە پرسیارەكان لەبارەی شتەكانەوە 
نەگۆڕان  و  جێگیر  داخ��راو  تاكایەتی  دەكرێن. 
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بەرهەمدەهێنێت، فرەییش كراوەیی بەرهەمدێنێت 
و پڕیەتی لە جوڵە، لەبەرئەمە كەلتوری مرۆیی 
حەقیقەتیش  دێت،  كەلتورەكانەوە  لە  بڕشت  بە 
كە  دێت،  وردەكانەوە  و  بەشەكی  حەقیقەتە  لە 
كۆتاییەكان دووردەخاتەوە.  بنجبڕ و  حەقیقەتە 
نادڵنیایی باوكی مەعریفەكانە كە مەعریفەیەكی 
لێ پاكدەبێتەوە وا تووشی خوێنبەربوون بووە، 
دیسان  كە  دەدات،  ن��وێ  مەعریفەیەكی  هانی 
كە  شتراوس  خوێنبەربوونە.  شایەنی  ئەویش 
لە روونی پەتی دڵنیانییە، باوەڕی بە حەقیقەتە 
زانست  كەرەستەكانی  كە  هەیە،  دواخراوەكان 
وەردەگرن و لە سنوورەكانی ئەگەر و گوماندا 
پشتیوانی  لێدەكات  وای  ئەمەیش  دەوەس��ت��ن. 
ئاگاییە  »ئ��ەو  دەب���ارەی  ماركس  قسەكەی  لە 
دەخەڵەتێنێت«  خاوەنەكەیشی  كە  ساختەیەی 
بكات، كە لەوێدا ئاگایی رێگایەك پێشنیاردەكات، 
ئەمەوە  بەهۆی  لێدەبێتەوە.  تری  رێگایەكی  كە 
و  بەدیدێت  پارچە  پارچە  تیۆری«  »مۆدێلی 
ریالیزە دەبێت، لەبەرئەوەی پێشبینینەكراو مەكر 
پڕی  دەك��ات،  چاوەڕوانكراو  و  پێشبینیكراو  لە 
دەكات لە سوپرایز و پێشهاتی چاوەڕواننەكراو. 
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لەخۆی  پێشبینینەكراوی  كە  پراكتیزەكردندا،  لە 
تیۆریی«  »مۆدێلی  كە  هەیە  شتێك  گ��رت��ووە، 
نیگەران دەكات و تووشی خوێنبەربوونی دەكات، 
ئەم بەشەش پەیامەكەی ئەوەیە، كە واقیع لەفیكر 
یاخی دەبێت و بەسەریدا هەڵدەگەڕێتەوە، فیكر 
دەستەمۆی  و  ناگرێت  واقیعدا  بەسەر  دەست 

ناكات.
لە ساتی  تاریك هەیە، كە هەمیشە  پنتێكی   
و  دەشارێتەوە  خۆی  سەرنجداندا  و  تێڕامان 
دەردەخ���ات.  خ��ۆی  پراكتیزەكردندا  ساتی  ل��ە 
و  ك��ۆت  كۆمەڵێك  »فیكر  دەڵ��ێ��ت  ش��ت��راوس 
بەندی هەیە، كە بەسەر واقیعێكدا دەیسەپێنێت، 
تەنیا  نێوییەوە،  بچێتە  ناتوانێت  هەرگیز  كە 
ل��ەڕێ��گ��ەی ئ��ەم��ەی��ش��ەوە دەرك���ی پ��ێ��دەك��ەی��ن«. 
مەعریفی،  گ��ەورەی  ئیجتیهادێكی  رستەیە  ئەم 
گومانێكی بەردەوامی تێدایە كە خامۆش نابێت. 
كەمەرەییە  »ن��اوچ��ە  ن��وس��ەری  راستییەكەی 
غ��ەم��گ��ی��ن��ەك��ان« پ��رۆس��ەی م��ەع��ری��ف��ی ل��ەس��ەر 
كە  بونیاددەنێت،  هەمەجۆر  رەگەزی  كۆمەڵێك 
بااڵدەست  بەسەریدا  تەواوەتی  بە  دەتوانین  نە 
دیسپلینبكەین،  ه��ەم��ووی  دەت��وان��ی��ن  ن��ە   ، بین 
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لە  كە  مەعریفییەكان،  رەگ���ەزە  فرەیی  بەڵكو 
»مۆدێلی تیۆریی«دا هەن، لە بنەمادا گومانێكی 
زانستە  كە  فرەییەیە  ئ��ەو  ئەمەیش  پێویستن. 
مرۆڤایەتییەكان لە زانستە سروشتییە وردەكان 
ش��ت��راوس  وەك  ه��ەر  چونكە  ج��ی��ادەك��ات��ەوە، 
پرۆسەی  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  دەڵ��ێ��ت« 
كامڵ  و  ب��ەردەوام��ە  رەت��ك��ردن��ەوەی  و  گومان 
سروشتییەكان،  زانستە  پێچەوانەی  بە  نابێت، 
یان )حەقیقییەكان(ەوە، كە بڕوایان بە كامڵبوون 

و پڕبوون و دڵنیایی هەیە. 
پێشبینی  دەڵ��ێ��ت »رووداوەك�����ان  ش��ت��راوس 
بەاڵم  رووی��ان��ن��ەداوە،  هێشتا  چونكە  ن��ەك��راون، 
لێیانتێبگەین  دەت��وان��ی��ن  روودەدەن،  ك��ە  ه��ەر 
ئەنترۆپۆلۆژیست  ب��ك��ەی��ن«.  ت��ەف��س��ی��ری��ان  و 
ت���وان���ای پ��ێ��ش��ب��ی��ن��ی��ك��ردن و پ��ێ��ش��گ��ۆی��ی��ك��ردن 
رەتدەكاتەوە، چونكە ئەمە تایبەتمەندیی زانستە 
و  پوخت  تێگەیشتنی  هەروەها  سروشتییەكانە، 
ئامادە و كڵێشەیی لە دیاردەكان قبوڵنییە، چونكە 
لە تێگەیشتندا پانتاییەكی بەرفراوان بۆ لێكدانەوە 
و تەفسیركردن هەیە، لەبەرئەمە جەخت لەسەر 
ئەوە دەكاتەوە كە )مەحاڵە بگەینە واتای كۆتایی(، 
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تێدادەبێت  چونكە هەلومەرجەكان گۆڕانكارییان 
و ه���ەم���ەج���ۆرن، ب��ەك��اره��ێ��ن��ەری وات��اك��ان��ی��ش 
تەمومژاویدا  ئاسمانێكی  لە  دیاردەكان  ه��ەروا. 
دەسوڕێننەوە، كە شاراوەیی و گۆڕان و تێپەڕین 
دۆخە  لەو  مرۆڤیش  دەبێت  تێدایە،  رێكەوتی  و 
خۆی  بەیەكگەیشتنی  لە  و  تێیدا  كە  بڕوانێت، 
بتوانێت  ئەگەر  ببێتەوە،  ورد  هەلومەرجەكە  و 
م��اوەت��ەوە.  كە  بڕوانێت  ل��ەوە  چاوكراوەیی  بە 
دێ��ڕی  كۆمەڵێك  ب��ە  »ن��ازان��م��گ��ەرای��ی«ە،  ئ��ەم 
ئەسەفبارانە لە كتێبی »ساڵنامە غەمگینەكان«دا 
لە  ب��اس  رستەكانیدا  ل��ە  ك��ە  ه��ەی��ە،  ئ��ام��ادەی��ی 
فیكری  بێتوانایی  گ��ەردوون و بوون و  ئاڵۆزی 
مرۆیی دەكەن ) كە ناتوانێت گەاڵكان و گوڵەكان 
هەژاریی  بناسێت(.  ناكۆتاكانیاندا  فرەییە  لە 
مرۆڤە،  عەقڵی  ه��اوڕێ��ی  هەمیشە  ك��ە  فیكری، 
نوێ  پەیوەندییەكی  گەردووندا  و  »من  لەنێوان 
دروستدەكات، وەك بڵێی ئەو سوبێكتە زانەرەی 
كە نوقسانە، گەردوون لەخۆیدا دەبینێتەوە، یان 
تێیدادەتوێتەوە. هەژاریی فیكری كە هەمیشە هەر 
هەیە )گەشتی دۆزینەوەكان دەگۆڕێت بە فێڵێك(، 
مەعریفەیەكی  ل��ەوەی  بەر  گەڕۆكەكان  چونكە 
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نوێ بەدەستبهێنن، جەهلی خۆیان كەشفكردووە، 
بەاڵم پێدەچێت ئەم دانپێدانانە غەمگینە تەنیا لە 
كە  نەبێت،  ناجێگیرەوە  گ��ۆڕاوی  مەعریفەیەكی 
بەهۆی كۆمەڵێك پرسیاری سرك و سەختەوە 
رووب������ەرووی دوای��ی��ن وەاڵم����ی دڵ��ن��ی��اك��ەران��ە 
فەزانبوونێكی  پێشانگای  لە  بەڵكو  دەبێتەوە، 
مەعریفە  گەشتی  چونكە  س��ام��ن��اك��ی��ش��ەوەی��ە، 
ل��ە چ��اوی زان��ی��ن��خ��وازەك��ەدا ئامانجی  و زان��ی��ن 
ئاشنابوونە بە گەلە هەڵوەشاو و پەژموردەكان 
)ئەو گیایانەی كە سووتاون و ئەو چاوانەی كە 
گەشتێكی  لە  دۆزەرەوە  دایانپۆشیون(.  لمەكان 
لە دڵەڕاوكێ و خۆداماڵیندا دەژی، مەعریفە  پڕ 
لەسەر بنەمای ئەو مادە مرۆییانە دادەمەزرێنێت، 
لەمەیشدا  ئەوەی  بەبێ  لەنێودەچن،  كە خەریكە 
ئەو گەڕۆكانەی تر لە بیربكات، كە پێشتر بەوێدا 
یان  بینیووە،  لەمیش  زی��ات��ری��ان  و  تێپەڕیون 
رەنگە هیچیشیان نەبینیبێت. بەم واتایە »گەالنی 
سارد« دەبێتە بایەتێكی زانستی و شایەتحاڵێكی 
ترسێنەر لەسەر لەنێوچوون و فەنابوون، دەبێتە 
كە  مرۆڤێك«  »پۆزلێدانی  لەسەر  بەڵگەیەك 

پێیوایە گەشتە كورتەكەی ئەبەدییە.  
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)دوای چەند سەد ساڵێك، رێك لەم شوێنەدا، 
گەڕۆكێكی تر، یان موسافیرێكی تر بێرەدا دێت، كە 
نائومێدییەكەی لەوەی من كەمتر نییە، بەداخەوە 
لەنێوچووە.  و  بینیوومە  كە من  ئەو شتەی  بۆ 
من قوربانیی دۆشدامانێكی دووالیەنەم، سەیری 
دەكات،  و خەمبارم  بریندار  دەكەم  هەرچییەك 
كەچی هەر سەرزەنشتی خۆم دەكەم ،كە ناتوانم 
زیاتر ببینم...(. ئەم دێڕانە و ئەوانتریش، مەگەر 
تەنیا لە زاری كەسێكی ناوازەوە بەرببنەوە، كە 
تردا  هەرێمەكانی  و  مەعریفەكان  سنووری  لە 
وەستاوە، رەگەز و كەرەستەكانی، هەستكردن 
سەیرنییە  ن��اوەوەی��ە.  راستەوخۆیی  بینین  و 
لە  حەكیمانە  تیژبینییەكانی  بە  ش��ت��راوس  كە 
هونەرەكان رابمێنێت، دەستكەوت و بەرهەمێكی 
هیچ  كە  تێداببینێت،  ئەوتۆیان  ن��اوازەی  مرۆیی 
دەڵێت«  نموونە  بۆ  ئاستی،  ناگەنە  تر  شتێكی 
ئەگەر بە رێكەوت دە، یان بیست سەدەی مێژوو 
لەسەر  زۆری  كاریگەرییەكی  ب��س��ڕدرێ��ت��ەوە 
زانین و شارەزاییمان لەبارەی مرۆڤەوە نابێت. 
قەرەبووی  ناتوانین  كە  خەسارەتەی  تاكە  ئەو 
لەم  كە  هونەرییانەیە  بەرهەمە  ئەو  بكەینەوە، 
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ئەو  گرنگیدانی  رەنگە  پەیدابوون..(.  سەدانەدا 
بە هونەرەكان ئەو شتە بێت، كە پەیوەندی ئەو 
لەگەڵ ڤالێری و گۆتە و كانتدا بەرپادەكات، كە 
لەوێدا شیعر بە مەعریفە و خەیاڵكراو بە زانست 
دەگات و هەر لەوێشدا »نادیار« لەنێو هەموو 

مەعریفەكاندا نیشتەجێدەبێت. 
شتراوس هەم سەر بە بونیادگەرییە و هەمیش 
سەر بە بونیادگەریی نییە، چونكە سەر بە هەوڵێكی 
تایبەتیش  شێوەیەكی  بە  و  خۆیەتی  بە  تایبەت 
دیاریدەكات...  بیناكراو و گۆڕان  و  بونیاد  واتای 
فرۆید و ماركس ئیلهامدەری )ئەگەر ئەم وشەیە 
دروس��ت��ب��ێ��ت( »م��ۆدێ��ل��ی ت��ی��ۆری« ئ���ەو ب���وون. 
كاریگەری فیكرەكانی كانت و هۆسرێل و الیبێنتز و 
كەسانی دیكەیشی بەسەرەوەوە بوو. بە شێوازێك 
بیانخاتە  بەرلەوەی  كە  دادەڕشت،  زانیارییەكانی 
دەچوویەوە،  پێیدا  ،خۆی  تر  ئەوانی  بەردەستی 
ل��ەب��ەرئ��ەم��ە ب��ە ب��ێ ئ��اگ��ای��ی خ���ۆی ب��ون��ی��ادگ��ەرا 
ل��ەب��ارەی  خ��ۆی  جارێكیان  ئ���ەوەی  وەك  ب���وو، 
یاكۆبسنەوە، كە هاوكاریی یەكتریانكردووە، وتی. 
لەم حاڵەتەدا، ئەوە سەیرنییە كە نزیكییەك لەنێوان 
ئ��ەو و »ب��ون��ی��ادگ��ەرە« ه��اوچ��ەرخ��ەك��ان��ی تری 
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ببینرێت، ئەمەیش ئەو شتەیە، كە لە كتێبی »دوور 
و نزیك«دا بە ڕاشكاوی باسیكردووە. شتراوس 
ل��ەم��ەس��ەل��ەی م��ەع��ری��ف��ەدا ه��اوب��ەش��ی روان��گ��ەی 
الكان  گریمانەكانی  بە  قەناعەت  ن��اك��ات،  فۆكۆ 
تەماشای  ناكات، بە سەرسوڕمانێكی زۆریشەوە 
بەرهەمەكانی بارت ناكات. خۆ ئەگەر خۆی بداتە 
پاڵ كەسێك، ئەوا باسی لە ناوی ئیمانوێل كانتی 
ئەڵمانی دەكرد، كە دان بەوەدا دەنێت »كانتییەكی 
ئاستنزم« بووە. ئەو كاتێك سەرنج لە رەخنەیی 
وشەی  ناتوانێت  دەدات،  بونیادگەری  ئ��ەدەب��ی 
بەكارنەهێنێت،  رق  بە  تێكەڵ  و  ت��ووڕە  و  تووند 
وەك ئەوەی باس لە »دزیی فیكری« و »خراپ 
یان  دەك���ات،  »بونیاد«  وش��ەی  بەكارهێنان«ی 
باسدەكرێت،  بونیادگەریەی  دەڵێت«ئەو  كاتێك 
ل��ە واق��ی��ع��دا ه��ی��چ ن��ی��ی��ە، ج��گ��ە ل��ە پ��اس��اوێ��ك بۆ 
جیاوازی  ش��ت��راوس  راستییەكەی  ئاستنزمی«. 
زانستە  و  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  نێوان  دەخاتە 
بونیادگەرییە  ج���ۆرە  ل��ەو  راس��ت��ەق��ی��ن��ەك��ان��ەوە، 
بەختەوەرە دووركەوتەوە، كە باسی لە »زانستی 
ئەدەب« دەكرد و سیفەتی زانستیبوونی دەدا بە 

وشە پەرشوباڵو و پچڕپچڕەكان.
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كەمەرەییە  »ن��اوچ��ە  ل��ە  ش��ت��راوس  كاتێك 
نامۆكان«  »كێوییە  لە  ب��اس  غەمگینەكان«دا 
دەكات كە بینیونی، دەڵێت «لێم نزیكبوون  وەك 
دەستیانلێبدەم،  دەمتوانی  ئاوێنەدا،  لە  وێنەیەك 
ن����ەك ل��ێ��ی��ان��ت��ێ��ب��گ��ەم(. دی���وارێ���ك���ی ن��ەب��ی��ن��راو 
»سەرەتاییە«  لە  نامۆكە  »ئێتنۆلۆژیست«ە 
دەخاتە  هەردووكیان  جیادەكاتەوە،  نامۆترەكە 
نێو بازنەیەكی دڵڕەقانەوە، كە ناتوانن لێی بچنە 
دەرەوە، لە پشتی ئاوێنەكانەوە تەنیا بێدەنگی و 

بەتاڵی هەیە و هیچی تر. 
كتێبێكی  غەمگینەكان«  كەمەرەییە  »ناوچە 
ن��ەن��اس و  ن��اس��راو  ئ��ۆرس��ت��ۆك��رات��ە، ك��ە تێیدا 
پرسیار  پێشبینیكراو  دەدوێنێت،  دی��ار  نادیار 
دەخاتە  زانست  شیعر  دەكات،  پێشبینەكراو  لە 
هەموو  هاوڕێی  بینینیش  و  نیگا  وەسوەسەوە، 
»گ��ەالن��ی  دەرب�����ارەی  كتێبێكە  زان��س��ت��ەك��ان��ە. 
سەرەتایی«، كە تێیدا پسپۆڕێتی شوێنی خۆی 
هەیە، بەاڵم دەبارەی غەمێكی بەرفرانی مرۆییانە، 
پسپۆڕییەكان  و  تایبەت  زانستە  هەموو  لە  كە 

دەترازێت و دووتر دەڕوات. 
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ب���ۆئ���ەوەی ل����ەوە ت��ێ��ب��گ��ەی��ن، ك��ە ك��ەل��ت��ورە 
لەیەك  ت��ا چ ڕادەی����ەك  م��رۆی��ی��ەك��ان چ��ۆن و 
جیاوازییانە  ئ��ەم  ئایا  هەمەجۆرن،  و  ج��ی��اواز 
دەبن  لێكدژ  یەكتر  لەگەڵ  دەس��ڕن��ەوەو  یەكتر 
یان نا، یاخود چۆن لەگەڵ یەكتر مامەڵەدەكەن، 
سیستەماتیكی  كۆمەڵێكی  و  دەگ���رن  یەكتر 
دروستدەكەن، دەبێت یەكەمجار هەوڵبدەین كە 
هەژماریانبكەین، بەاڵم بەربەست و كێشەكانییش 
هەر لێرەوە دروستدەبن، چونكە دەبێت ئەوە بە 
زەینی خۆماندا بهێنین، كە كەلتورە مرۆییەكان، 
بە هەمان شێواز و ڕێگا و لەسەر هەمان ئاست 
لە  نین.  ج��ی��اواز  یەكتر  ل��ە  ڕادە  ه��ەم��ان  ب��ە  و 
سەرەتادا ئێمە دەزانین چەندین كۆمەڵگە هەن، 
باڵوبوونەتەوە،  و  پ��ەرش  شوێنەكاندا  بە  كە 
لەگەڵ  دوور.  هەندێكیان  و  نزیكن  هەندێكیان 
یەكترن،  هاوزەمەنی  و  ه��اوچ��ەرخ  ئەوەیشدا 
پاشان دەبێت ئەو فۆڕمانەی ژیانی كۆمەاڵیەتی 
بە زەینی خۆماندا بهێنین، كە لە زەمەندا بەدوای 
ئەزموونی  بە  ناتوانین  و  دروستبوون  یەكتردا 
ڕاستەوخۆ بیانناسین. هەموو كەسێك دەتوانێت 
و  ئەنترۆپۆلۆیست  و  ڕەگەزناس  زان��ای  ببێتە 
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بچێتە نێو ئەو كۆمەڵگەیانەوە كە بەالیەوە گرنگ 
بەش  لەگەڵدا  ژیانیان  لەوێدا  و   بایەخدارن  و 
دەكات، بەاڵم بە پێچەوانەوە تەنانەت ئەم كەسە 
ئەگەر ببێتە مێژوونووس یان شوێنەوارناسیش، 
ڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  ناتوانێت  هەرگیز 
لەنێوچوودا  لەگەڵ شارستانێتییەكی  پەیوەندیی 
بگرێت، بەاڵم لەڕێگەی دیكۆمێنتە نووسراوەكان 
ل��ەم كۆمەڵگە  و ش��وێ��ن��ەوارە م��اوەك��ان��ەوە ك��ە 
دەتوانێت  م��اون��ەت��ەوە،  لەنێوچووانە  ج��ی��اوازە 
پ��ەی��وەن��دی دروس����ت ب��ك��ات. دواج����ار دەب��ێ��ت 
ئەوەیش لەبیر نەكەین كۆمەڵگە هاوچەرخەكانی 
ن��ەب��ووە، وەك  ئ��ەو س��ەردەم��ەی ك��ە نووسین 
»كێوی«�ی  كۆمەڵگەی  دەڵێین  پێیان  ئەوانەی 
و »سەرەتایی«، چەند فۆڕمێكی تری كۆمەڵگا 
مەحاڵە  ك��ە  ه��ەب��ووە  ب��وون��ی��ان  لەپێشییانەوە 
بیانناسین،  دروست  و  ڕاستەقینە  بەشێوەیەكی 

تەنانەت بە ڕێگەیەكی ناڕاستەوخۆیش. 
ه��ەژم��اردن��ێ��ك��ی  بمانویستایە  ئ��ەگ��ەر  خ��ۆ 
ڕاستگۆیانە بكەین، ئەوا بێگومان دەبوو ژمارەی 
كە  زۆرتربێت،  خانانە  لەو  سپییەكانمان  خانە 
هەستدەكەین دەبێت شتێكیان تێدا تۆماربكەین. 



42

دەسەپێنێت،  خ��ۆی  حەقیقەت  ی��ەك��ەم  ل��ێ��رەدا 
لە  مرۆییەكان  كەلتورە  فرەیی  ئەوەیە  ئەویش 
واقیعی ئێستا و واقیع و یاسای ڕابردوویشدا، 
زۆر لە توانا و ئامادەیی ئێمە زیاتر و گەورەتر 
و دەوڵەمەندترە بۆ زانین و ناسینی هەموویان. 
توانا  بەم  هەستیش  ئەگەر  تەنانەت  ب��ەاڵم 
خ��اك��ەڕا و س���ن���ووردارەی خ��ۆم��ان بكەین و 
ڕووب��ەڕووی  ئەوا  بدەین،  سنوورانە  بەم  مل 
جیاوازەكان  كەلتورە  دەبینەوە.  دیكە  كێشەی 
بۆ ئێمە چ مانایەكیان هەیە؟ خۆ وا دەردەكەون 
ئەگەر هەموویشیان  بەاڵم  یەكتر جیاوازن،  لە 
هێشتا  ئەوا  هاتبن،  هاوبەشەوە  ڕەگی  لەیەك 
هەرگیز  كە  لێكنزیكترن،  كۆمەڵگەیە  دوو  لەو 
بەم  نەبووە.  نێوانیاندا  لە  پەیوەندییەك  هیچ 
پیرۆ  لە   Incas ئینكا  ئیمپراتۆریەتی  ج��ۆرە 
ڕوونتر  بەشێوەیەكی  ئەفریقا  لە  داهۆمی  و 
ئینگلتەرا  نێوان  جیاوازی  لە  دڵنیاكەرانەتر  و 
ئەمڕۆ،  ئەمریكای  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  و 
ئەوەی  وێڕای  هەبووە.  لەنێوانیاندا  جیاوازی 
مامەڵە  جیاواز  كۆمەڵگەی  دوو  وەك  دەبێت 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەم دوو ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەدا ب��ك��ەی��ن. لە 
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كۆمەڵگەیانەی  ئ��ەو  پێدەچێت  وا  بەرامبەردا 
پەیوەندییەكی  سەریانهەڵدا،  دواییانە  بەم  كە 
توندوتۆڵی ئەوتۆ لەنێوانیاندا هەیە، كە وێنەی 
دەخ��ەن��ەب��ەردەس��ت،  شارستانێتیمان  ی���ەك 
بە  و  جیاواز  شوێنی  لە  یەكەیان  هەر  كەچی 
گەشەیانكردووە،  و  پەیدابوون  جیاواز  ڕێگای 
جیاوازییانە  ئەم  نییە  ئەوەمان  هەقی  ئێمەیش 
كۆمەڵگە  لە  هەمانكاتدا  لە  فەرامۆشبكەین، 
مرۆییەكاندا، هێزگەلێك هەن، كە بە ئاراستەی 
هەندێكیان  كاردەكەن،  پێچەوانە  و  دژبەیەك 
خاسییەتە  ل��ە  پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن��ن  خ��وازی��اری 
ت��ای��ب��ەت��ەك��ان��ی��ان و ب��گ��رە ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوەو 
زیاتریان،  زەقكردنەوەی  لەسەر  سووربوون 
و  تەبایی  ئ��اراس��ت��ەی  ب��ە  دی��ك��ەی��ان  هەندێكی 
لێكنزیكبوونەوەدا كاردەكەن. توێژینەوە لە زمان 
دیاردەیەمان  جۆرە  ئەم  ڕۆشنی  نموونەیەكی 
پێدەدات؛ بەم جۆرە، ئەو زمانانەی هاوڕەگەزن 
لە  مەیلیان  هەیە،  هاوبەشیان  ڕیشەی  یەك  و 
زمانی  )وەك��و  هەیە  یەكتردا  لەگەڵ  جیاوازی 
كەچی  ئینگلزیزی(،  و  ف��ەرەن��س��ی  و  ڕوس��ی 
نییە  ی��ەك  ڕەگ��ەزی��ان  زمانانەی  ئ��ەو  هاوكات 
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پێكەوە  هەرێمە  لە  كە  ج��ی��اوازە،  ڕیشەیان  و 
پێدەكرێت،  قسەیان  لێكنزیكەكاندا  و  نووساو 
لێكنزیكیی  و  پیشاندەدەن  هاوبەش  خاسیەتی 
لە  كە  ڕوسی  زمانی  وەكو  هەیە،  لەنێوانیاندا 
تر  سالڤییەكانی  زمانە  لە  ڕووەوە  هەندێك 
جیاوازە، بەاڵم الیەنیكەم لە ڕووی گۆكردنەوە، 
[فینۆ- فینلەندی-هەنگاری  زمانی  هەردوو  لە 
هەنگاری ]Finno-ougrienne و توركییەوە، 
دراوسێ  جوگرافییە  ناوچە  لە  ڕاستەوخۆ  كە 
و  نزیك  پێدەكرێت،  قسەیان  نزیكەكانی  و 

لێكچووە. 
كاتێك لەم جۆرە ڕاستییانە دەكۆڵینەوە -هەڵبەت 
دام��ەزراوە  وەك��و  شارستانی  تری  كایەگەلێكی 
كۆمەاڵیەتی و هونەری و ئاینییەكان، هەمان واقیعی 
لێكچوو پیشاندەدەن- ئەو پرسیارەمان دێتەپێش 
پەیوەندییە  لە  مرۆییەكان،  كۆمەڵگە  تۆبڵێی  كە 
نەگەیشتبێتە  ئاڵوگۆڕییەكەیاندا،  و  دووالی��ەن��ە 
ڕادەی��ەك��ی ئ��ەوەن��دە ب���ەرزی ه��ەم��ەج��ۆری��ی، كە 
بڕۆین، هەروەك  دوورتر  و  تێیپەڕێنین  ناتوانین 
ناشتوانێت بە بێ مەترسی دابەزێتە سەر ئاستێكی 
ئ��ەم سنوورە دوورەدەس��ت��ە، بە هۆی  خ��وارت��ر. 
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ژمارە و بایەخی چەند كۆمەڵگەیەكەوە، لەڕووی 
و  دوورییە جوگرافییەكەی  و  دانیشتوان  چڕێتی 
)ماتریالی  پەیوەندیگیرییەكەیەوە  ئامرازەكانی 
و ك��ەل��ت��وری(، گ��ۆڕان��ی ب��ەس��ەردا دێ��ت. ه��ەر بە 
فرەیی  و  ه��ەج��ۆری  مەسەلەی  وای��ە،  ڕاستیش 
مەبەست  كەلتورانە  ئەو  بۆ  تەنیا  كەلتورەكان، 
ئاڵوگۆڕدان،  لە پەیوەندیی دووالیەنە و  نییە، كە 
بەڵكو لەنێو هەر كۆمەڵگەیەكیشدا ئامادەیی هەیە، 
كۆمەڵگە  كە  كۆمیونیتییانەدا  ئەو  هەموو  لەنێو 
پێكدێنن، لەنێو گروپ و چینەكاندا، لەنێو ناوەندە 
پیشەیی و خێڵەكییەكاندا و،..هتد، بوونی هەیە و 
هەندێك جیاوازیی دەردەكەون، كە هەر یەكەیان 
دەتوانین  هەیە.  گ��ەورەی��ان  ئێجگار  بایەخێكی 
بڵێی  تۆ  كە  بكەین،  ئەوە  دەرب��ارەی  پرسیاریش 
ئەم فرەییە ناوەكییە زیاتر گەشەنەكات و زەقتر 
كاریگەری  لەژێر  كۆمەڵگە،  كاتێك  دەرنەكەوێت 
هاوبەندتر  و  گ��ەورەت��ر  ت��ردا،  پەیوەندییەكانی 
دەبێت. وا دەردەكەوێت ئەمە حاڵەتی هیندستانی 
كە  كاستییەكەی  سیستەمە  لەگەڵ  ب��ووە،  ك��ۆن 
ئارییاییەوە،  ه��ەژم��وون��ی  گ��ەڕان��ەوەی  ب��ەه��ۆی 

زیندووبوویەوە. 
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مرۆییەكان  كەلتورە  هەمەجۆریی  كەواتە 
ئەم  لێیتێبگەین.  جێگیر  بەشێوەیەكی  نابێت 
فرەیی و هەمەجۆرییە، نموونەیەكی چەقبەستوو 
نییە  تێدا  گومانی  نییە.  وشك  ئاماژەیەكی  یان 
و  جوگرافی  ك��ارك��ردی  بەهۆی  مرۆڤەكان  كە 
ئاگاییان  بێ  و  ژینگە  جیاوازەكانی  خاسیەتە 
دی��ك��ەوە،  مرۆییەكانی  كۆمەڵگە  و  گ��روپ  ل��ە 
بەاڵم  بەرهەمهێناوە،  جیاوازەكانیان  كەلتورە 
كە  متمانەیە،  كاتە زۆر جێگای  ئەو  تەنیا  ئەمە 
كۆمەڵگەیەك  هەموو  ی��ان  كەلتورێك  هەموو 
كۆمەڵگەكانی  لە  و  بێت  پەیوەندیدار  لەخۆیدا 
لە  تەنیا  ئەمە  ب��ەاڵم  بووبێت،  دوورەپ��ەرێ��ز  تر 
و  ڕووی��داوە  دەگمەندا  ئاوارتەو  حاڵەتی  چەند 
كەم(،  ماوەیەكی  بۆ  )تەنیا  تسمانییەكان  ڕەنگە 
نموونەیەكی لەم جۆرە بن. كۆمەڵگە مرۆییەكان 
لەوپەڕی  كاتێكیش  نین،  یەك كۆمەڵگە  هەرگیز 
ڕادەی دابڕان و لێكجیاییدان، ئەوا ئەمە فۆڕمی 
بەم  وەردەگ��رێ��ت.  كۆمیونیتییەكان  یان  كوتلە، 
ئەوە  گریمانەی  ئەگەر  نییە  زی��ادەڕەوی  جۆرە 
بكەین، كەلتورەكانی هەردوو ئەمریكای باكور و 
باشور لە ماوەی قۆناغێكی زەمەنیدا ،كە لەنێوان 
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دە هەزار بۆ پانزە هەزار ساڵی خایاندووە،  هیچ 
تەواوی جیهاندا  لەگەڵ  پەیوەندییەكیان   جۆرە 
نەبووە، بەاڵم ئەم بەشە مرۆییە دابڕاو و دوورە 
دەستە، خۆیشی لە چەندین كۆمەڵگە پێكهاتووە، 
كە هەندێكیان گەورە و هەندێكیان بچووك بوون 
و پەیوەندیی پتەو لەنێوانیاندا هەبووە. لەپاڵ ئەو 
پەرێزییەوە  دوورە  بەهۆی  كە  جیاوازییانەدا، 
دروستبوون، جیاوازیی دیكە بوونیان هەیە، كە 
بە هەمان ڕادە گرنگ و بایەخدارن و ئەمانەیان 
بەهۆی دراوسێیەتی و لێكنزیكییەوە پەیدابوون، 
و  تایبەتمەندی  و  دژای��ەت��ی  ئ���ارەزووی  وەك��و 
بەهۆی  نەریتەكان  لە  زۆرێ��ك  بەدیهێنان.  خۆ 
گونجاوەوە  ڕووداوی  و  ناوەكی  پێداویستیی 
ئیرادەیەكەوە  ئەنجامی  لە  بەڵكو  پەیدانەبوون، 
بۆشاییدا  لە  نەمانەوە  لەپێناو  دروس��ت��ب��وون، 
ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ك��ۆم��ەڵ��ەك��ەی دراوس���ێ���دا، ك��ە بە 
بەكارهێناوە،  یەكتریان  سنووردار  شێوەیەكی 
ئەمەیش بوارێك بووە هەرگیز بە بیری كەسدا 
فرەیی  پاشانیش  دابنێت.  بۆ  ڕیسای  نەهاتووە 
كەلتورە مرۆییەكان، نابێت وامانلێبكات كە  نیگا 
و ڕوانگەیەكی بەشەكی و پارچە پارچەمان بۆ 
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هەبێت،  كولتورانە  لەم  لێكۆڵینەوە  خوێندنەوەو 
لە  كە  پەیوەندییانەوە  ئ��ەو  ئاكامی  لە  چونكە 
ب��واری  ه��ەی��ە،  ب��وون��ی��ان  كۆمەڵگەكاندا  ن��ێ��وان 
هاوبەشبوون و لێكچوون زیاترە لەوەی كە لە 

یەكیان دادەبڕێنێت ،  یان دووریاندەخاتەوە.  
بە  كەلتورەكان،  فرەیی  ئەوەیشدا  لەگەڵ 
وەك  و،  خ��ۆی��ان  حەقیقەتی  وەك  دەگ��م��ەن 
ئەنجامی  ل��ە  ك��ە  س��روش��ت��ی،  دی���اردەی���ەك���ی 
پەیوەندییە ڕاستەوخۆكان، یان ناڕاستەوخۆكانی 
خەڵكی  بۆ  پەیدابوون،  كۆمەڵگەكانەوە  نێوان 
و  نامۆیی  ل��ە  ج��ۆرێ��ك  بەڵكو  دەرك���ەوت���وون، 
ناكامییان تێدا بینییووە. پێشكەوتنی مەعریفەیش 
ئەم  ڕەوان��دن��ەوەی  هۆی  نەبۆتە  ب���وارەدا،  لەم 
وەهمە، تاوەكو تێڕوانێنێكی وردتر بێتە كایەوە 
الیەنیكەم  ی��ان  قەبووڵبكرێت،  فرەییە  ئ��ەم  كە 
ئامرازی ڕامكردنی ئەم وەهمەی بۆ بدۆزێتەوە. 
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ك��ۆن��ت��ر، ك��ە ب��ێ��گ��وم��ان پشت 
ب���ە ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ب��ن��اغ��ەی پ���ت���ەوی دەروون�����ی 
دەب��ەس��ت��ێ��ت، ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ك���ە ل���ە ش��وێ��ن و 
دووب��ارە  خولیای  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راودا،  كاتێكی 
دەرك���ەوت���ن���ەوەی الی ه��ەری��ەك��ێ��ك��م��ان ه��ەی��ە، 
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ب���ەاڵم ه��ەم��وو ف��ۆڕم��ە ك��ەل��ت��وری و ئ��اك��اری 
ئێستاتیكییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئایینی  و 
كە  بەهایانەوە،  لەو  دوورە  زۆر  ڕەتدەكاتەوە، 
وەكو  گوزارشتەكانی  پەیڕەوییانلێدەكەین.  ئێمە 
شتەمان  ئەم  »ئێمە  و  كێوییەكان«  »نەریتی 
و..ه��ت��د  ب��دەی��ن«  ب��ەم��ە  »ن��اب��ێ��ت ڕێ  و  نییە« 
نەشیاوانەن،  پ��ەرچ��ەك��ردارە  ل��ەو  زۆرێ���ك  و، 
هەمان  و  چەقبەستووی  هەمان  دەرب���ڕی  كە 
بێزلێهاتنەوەن ،لەبەرامبەر ئەو شێوازانەی ژیان 
پێمان  و  ئێمەوە  لە  دوورن  كە  بیركردنەوە،  و 
كۆنەكان  سەردەمە  هەموو  جۆرە  بەم  نامۆن. 
كەلتوری  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  شتانەی  ئ��ەو  ه��ەم��وو  و 
ی��ۆن��ان��ی-ڕۆم��ان��ی(  ك��ەل��ت��وری  )ئینجا  یۆنانیدا 
»بەربەرییەت«دا  ن��اوی  لەژێر  یەكناگرنەوە، 
شارستانێتی  دواتریش  كۆدەكرێنەوە،  پێكەوە 
بە  وەحشی  و  كێویی  دەس��ت��ەواژەی  ڕۆژئ���اوا 
هەمان واتا بەكارهێنا. ڕۆژئاوا لەپشتی هەموو 
بەربەرییانەی  ئەم سیفەتانەوە، هەمان حوكمی 
ش����اردۆت����ەوە، چ��ون��ك��ە وش���ەی ب���ەرب���ەری لە 
جریوە  ناڕوونی  واتای  زمانەوانییەوە،  ڕووی 
دەگەیەنێت،  باڵندەكانی  ئ����اوازی  گ���ەروی  و 



50

لەبەرامبەر بەها گوزارەییەكەی زمانی مرۆییدا، 
ه��ەروەه��ا وش���ەی ك��ێ��وی [وەح��ش��ی]ی��ش، كە 
واتای ئەوەیە لە »دارستان«ەوە هاتووە، بیری 
لەبەرامبەر  ئاژەڵیمان دەخاتەوە  جۆرێك ژیانی 
حاڵەتەكەیشدا،  ه��ەردوو  لە  مرۆییدا.  كەلتوری 
ئەوە ڕەتدەكەینەوە كە هەمان فرەیی كەلتوری 
قبوڵبكەین و، وامان پێباشترە هەر شتێك لەگەڵ 
دان��اوە  ژیانمان  بۆ  ئێمە  كە  ڕێسایانەدا  ئ��ەو 
نەگونجێت، ئەوا فڕێی بدەینە دەرەوەی كەلتور 

و دەیخەینەوە نێو سروشت. 
الی  ب��ەاڵم  ساكارە،  و  س��ادە  ڕوانگەیە  ئەم 
داك��وت��اوە.  ڕەگ��ی  قوڵی  ب��ە  زۆری��ن��ەی خەڵكی 
پارادۆكسێكی  لە  لێرەدا سەرنج  بەسە  ئەوەندە 
مانادار بدەین. ئەم هەڵوێستە فیكرییە كە لەژێر 
ئەوانەی  هەموو  )یان  »كوێیەكان«  ناوەكەیدا 
كە پێمانوایە كێوی و وەحشین( فڕێی دەدەینە 
دەرەوەی مرۆییبوون، كتومت هەمان هەڵوێستی 
هەر  كێوییانەیە.  خەڵكە  ئ��ەو  تایبەتی  و  زەق 
كە  مرۆیی  ئایدیای  دەزان��ی��ن  ئێمە  ڕاستی  بە 
شارستانێتیدا،  و  ن���ەژاد  ل��ە  ج��ی��اوازی  ب��ێ  ب��ە 
دەگرێتەوە،  مرۆیی  جۆری  فۆڕمەكانی  هەموو 
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لە  و  دەركەوتووە  زۆرنابێت  و  دواییانەدا  لەم 
لەوێیشدا  باڵوبۆتەوە.  بەرتەسكدا  سنوورێكی 
ئاستەكانی  بااڵترین  گەیشتبێتە  واپێدەچێت  كە 
دڵنیایی  ئەوە جێگای  پەرەسەندنەكەی، هەرگیز 
دەسەلمێنێت-  ئەمە  نزیك  -مێژوویەكی  نییە 
جێگیركرابێت  پاشەكشە،  و  ئاڵۆزی  بێ  بە  كە 
و چەسپێنرابێت، بەاڵم وا دەردەكەوێت، بەالی 
و  مرۆییەوە  ڕەگ��ەزی  كەرتەكانی  لە  زۆرێ��ك 
بیرۆكەیە  ئەم  س��اڵ،  ه��ەزار  دەی��ان  بەدرێژایی 
جۆرێك  بەهیچ  و  ن��ائ��ام��ادەب��ووە  ت���ەواوی  ب��ە 
سنوورەكانی  لە  مرۆڤایەتی  ن��ەب��ووە.  بوونی 
خێل یان كۆمەڵی زمانیدا و هەندێ جاریش لە 
سنوری گونددا دەوەستێت، تا ئەو ڕادەیەی كە 
ژمارەیەكی زۆری خەڵكی ناوێك لەخۆیان دەنێن 
و بەخۆیان دەڵێن »خەڵكی« )هەندێجاریش زۆر 
بە متمانە و دڵنیاییەوە بەخۆیان دەڵێن خەڵكانی 
واتای  ئەمەیش  »ن��اوازە«، »كامڵ«(،  »باش«، 
گوندەكانی  و  كۆمەڵە  ت��ر،  خێڵەكانی  ئ��ەوەی��ە 
–بگرە  نین  ه��اوب��ەش  فەزیلەتەكانیاندا  لە  تر 
بەڵكو  نین،  هاوبەش  مرۆییشدا  سروشتی  لە 
و »شەرەنگێز«  »خ��راپ«  خەڵكانی  زۆری  بە 



52

»گ��ەرای  ل��ە  ی��ان  زەم��ی��ن«  »مەیمونەكانی  و 
دوای��ی��ن  ل��ە  بێگانەكان  زۆرج����ار  ئ��ەس��پ��ێ«ن. 
دەیانكەینە  و  بێبەشدەكەین  حەقیقەتیش  پلەی 
»تارمایی« یان »خەیاڵ«. بەم جۆرە دۆخێكی 
سەیر دروستدەبێت، كە تێیدا بەدڵڕەقی و توندی 
وەاڵم��ی یەكتر دەدەن���ەوە. لە واڵت��ی گ��ەورەی 
ئەمریكا،  لە دۆزینەوەی  ئانتیل، دوای سااڵنێك 
لەو كاتەدا كە ئیسپانیا نێردراوەكانی خۆی بۆ 
دۆزینەوە و لێكۆڵینەوە لەوە دەنارد، كە بزانن 
هەرێمە  نەیتڤەكانی  و  ڕەسەن  دانیشتوانە  ئایا 
ئەوانیش  نا،  یان  هەیە  ڕۆحیان  دۆزراوەك���ان 
پێستەكانیان  سپی  زیندانییە  خ��ۆی��ان��ەوە  الی 
تاوەكو  دەخنكاند،  و  نوقمدەكرد  ئاوەكاندا  لە 
و  بكەن  چاویدێرییان  دورودرێ���ژ  ماوەیەكی 

بزانن الشەكانیان هەڵدەوەشێتەوە، یان نا. 
بە  تراژیدییە، زۆر  و  نەفرەتبار  قۆناغە  ئەم 
)كە  كەلتوری  ڕێژەگەرایی  پارادۆكسی  باشی 
بە فۆڕمی جیاواز دەیبینین(، دەردەخات  دواتر 
و، چەندەیش بانگەشە بۆ لێكجیاكردنەوەی نێوان 
ئەوەندەش  بكەین،  نەریتەكان  و  كەلتورەكان 
زیاتر سەر بەو شتەین كە هەوڵدەدەین نكوڵی 
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دابماڵین،  لەوانە  مرۆیی  سیفەتی  گەر  لێبكەین. 
مرۆییەكەیان  جۆرە  تری  هاوشێوەكانی  لە  كە 
ئەوا  دەردەك��ەون،  »بەربەریتر«  و  »كێویتر« 
و  ج��ی��اواز  هەڵوێستە  ل��ە  میتافۆرمان  ه��ەم��ان 
تایبەتییەكانیان وەگرتووە. واتە بەربەری بەر لە 
هەر شتێك ئەو مرۆڤەیە، كە بڕوای بە بوونی 
بەربەریزم ]یان بڕوای بە بوونی كۆمەڵە مرۆڤی 

بەربەری[ هەیە. 
مرۆییە  سیستەمە  ك��ە  نییە  ت��ێ��دا  گومانی 
گەورەكان، سیستەمە فەلسەفی و ئاینییەكان –
جا بودیزم بێت، یان مەسیحییەت، یان ئیسالم 
و تیۆرە ڕەواقییەكان و كانتیزم و ماركسیزم، 
دژی ئەم تاریكییە وەستاون، بەاڵم داواكارییەكی 
سادە و ساكاری یەكسانیی سروشتی لەنێوان 
هەموو خەڵكیدا و بانگەشەی برایەتی، كە دەبێت 
خەڵكی بە بێ جیاوازی نەژاد و كەلتورەكانیان 
لەگەڵ یەكدا كۆبكاتەوە، هەندێكی شتی لەخۆیدا 
چونكە  فیكرە،  نائومێدكەری  كە  هەڵگرتووە، 
هەمەجۆرییە واقیعییەكە، كە بە ناچاری دەبێت 
و  تیۆری  لەڕووی  تاوەكو  بگرین،  لەبەرچاوی 
وەالدەنێت  بێت،  لەبەردەستماندا  پراكتیكییەوە 
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و فەرامۆشدەكات؛ ئەوەندەیش بەس نییە بڵێین 
مەسەلەكە  جەوهەری  لەسەر  كاریگەری  ئەمە 
ك��ارب��ك��ەی��ن وەك  ب��ە ج��ۆرێ��ك  دەب��ێ��ت  نییە و 
ل��ە پێشەكی  ب��ەم ج��ۆرە  نییە.  ب��وون��ی  ئ���ەوەی 
ل��ەب��ارەی  یونیسكۆدا،  دووەم����ی  ڕاگ��ەی��ان��دن��ی 
ئەوەی  كراوە،  لەوە  باس  نەژادەكانەوە  بابەتی 
بوونی  بە  بڕوا  پیاوێكی سەرشەقام  دەكات  وا 
ڕاستەوخۆی  »دڵنیاكاریی  بكات  ن��ەژادەك��ان 
ئەفریقی  كەسانێكی  كاتێك  هەستەكانییەتی، 
ئەمریكی  و  هیندی  و  ئاسیایی  و  ئەوروپی  و 

پێكەوە دەبینێت«. 
مافەكانی  گ���ەورەی  ڕاگەیاندنی  ه��ەروەه��ا 
مرۆڤ لەنێو پێچەكانیدا، هێز و الوازیی خۆیی 
باو  نموونەیەكی  ب��ەوەی  ئەویش  هەڵگرتووە، 
ڕادەگەیەنێت، كە ئەو حەقیقەتە لەبیردەكات مرۆڤ 
ئەبستراكتەكەیدا  مرۆڤایەتییە  لە  سروشتەكەی 
تەقلیدیانەشدا  كەلتورە  لەو  بەڵكو  بەدیناهێنێت، 
بەشێكی خۆی دەناسێت، كە تێیاندا گۆڕانە زیاتر 
بەردەوامبوونی  بێ  بە  شۆڕشگێڕییەكانیش، 
تەواوی نەریتەكان سەرناگرێت و، لێرەدا مرۆڤ 
لەڕێگەی دۆخێكی زۆر ورد و دیاریكراوەوە لە 
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شوێن و كاتدا خۆی دەردەبڕێت. مرۆڤی مۆدێرن 
بینییەوە،  دووالیەنەدا  فریوێكی  لەنێوان  خۆی 
لەالیەك قەرزاری ئەو ئەزموونانە بوو، كە بەر 
دەبوو  دیكە  لەالیەكی  و  دەك��ەوت  هەستەكانی 
ڕووی  لە  كە  بكات،  جیاوازییانە  ل��ەو  نكوڵی 
لەم  ئیدی  لەدەستبدرێن،  ناكرێت  كەلتورییەوە 
كاتەدا خۆی دایە دەست زۆر تێڕمانی فەلسەفی 
بەتاڵ  یەكسانییەكی  ت��اوەك��و  كۆمەاڵیەتی،  و 
دروستبكات  لێكدژانەدا  جەمسەرە  ئەم  لەنێوان 
هەوڵی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ەل��ت��ورەك��ان  هەمەجۆریی  و، 
بێزاركەر و  بێوچانیدا بۆ سڕینەوەی ئەو شتە 

وەڕزكەرانەی كە بۆی مابوونەوە، بخاتەڕوو. 
ج��ی��اواز  ه��ەرچ��ەن��دە  تێڕمانانە  ئ��ەم  ب���ەاڵم 
هەموو  كەچی  ب��ن،  سەیریش  ك��ات  هەندێ  و 
ج��ارێ��ك��ی��ش دەگ���ەن���ە ه��ەم��ان دەرەن���ج���ام، كە 
ت��ی��ۆری ه��ەڵ��ەی پ��ەی��داب��وون و پ��ەرەس��ەن��دن، 
بە  دەگرێتەوە؟  چی  ئەمە  لێدەكات.  گوزارشتی 
دیاریكراوی مەبەستەكە، هەوڵێكە بۆ سڕینەوەی 
ئەوەی  لەڕێگەی  كەلتورییەكان  هەمەجۆرییە 
ب��ەت��ەواوەت��ی  گ��وای��ە  ك��ە  پیشانبدات،  وا  خ��ۆی 
حاڵەتە  لەو  بێتوو  ئەگەر  دانیپێدادەنێت، چونكە 
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مرۆییەكان  كۆمەڵگە  كە  بكۆڵینەوە،  جیاوازانە 
تازە، وەك قۆناغ  هەیانە، چ كۆن و دوور یان 
و سەردەمەكانی یەك پەرەسەندن كە لە هەمان 
خاڵەوە دەستی پێكردووە و دەبێت بەرەو یەك 
ئامانجیش بڕوات، ئەوا بۆمان دەردەكەوێت، كە 
مرۆڤایەتی  و،  ڕواڵەتییە  تەنیا  هەمەجۆرییەكە 
ئەم  ب���ەاڵم  ه��اوش��ێ��وە،  پ��ارچ��ەی  ی��ەك  دەبێتە 
بەرەبەرە  تەنیا  هاوشێوەییە دەشیت  یەكێتی و 
هەمەجۆری  ك��ە  ئ���ەوەی  ه���ەروەك  بەدیبێت، 
ڕاستەقینە  و  كردەیی  ساتگەلێكی  كەلتورەكان 
پیشاندەدەن كە حەقیقەتە قووڵەكە دەشارنەوە، 

یان دەركەوتنەكەی دوادەخەن. 
هەبێت،  پێشینەی  پێناسەیە  ئ��ەم  ڕەن��گ��ە 
چونكە لە زەینی دۆزینەوە گەورەكانی دارویندا 
ئامادەیی هەبووە، بەاڵم ئێمە داوینمان مەبەست 
نییە، چونكە پەرەسەندگەرایی بایۆلۆژی و شێوە 
پەرەسەنگەراكان، دوو تیۆری زۆر لێكجیاوازن. 
كار  بەرفراوانی  گریمانیەكی  وەك  یەكەمیان 
دروستبووە و، پشت بە تێبینییەكان دەبەستێت 
لەوێدا كە بواری تەفسیركردن زۆر بەرتەسكە. 
بەم جۆرە ئەو تەرزە جیاوازانەی كە ژینالۆژیای 
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زنجیرەیەكی  لە  دەتوانین  دروستدەكات  ئەسپ 
دوو  لەبەر  بكەین،  ڕی��زی  پەرەسەندنگەراییدا 
بوونی  ئەسپێك  پێویستە  یەكەمیان  ه��ۆك��ار: 
هەبێت تاوەكو ئەسپێكی تر لێیەوە لەدایك ببێت، 
یەك  لەسەر  چینە  كە  ئەوەیە  دووەمیان  بەاڵم 
س��ەرەوەی��ان  ئ��ەوەی  كە  زەمین،  نیشتوەكانی 
كۆنترە،  دیكەیان  لەوی  مێژووییەوە  ل��ەڕووی 
كۆمەلێك ئێسكە پەیكەری هەمەجۆریان تێدایە، 
بۆ  تازەترینییانەوە  لە  پلەبەندی،  بەشێوەی  كە 
ڕێی  زۆر  ج��ۆرە  ب��ەم  ڕی��زب��وون.  كۆنترۆنیان، 
تێدەچێت كە ئەسپی هیپاریۆ )كە ئێستا بە بەرد 
بووە( باپیرە گەورەی ڕاستەقینەی ئەسپ بێت. 
ڕەگ��ەزی  بەسەر  لۆژیك  هەمان  بێگومان 
بەاڵم  دەچەسپێت،  نەژادەكانیشیدا  و  م��رۆڤ 
سەر  دێینە  ب��ای��ۆل��ۆژی��ی��ەوە  ب��اس��ی  ل��ە  كاتێك 
باسی كەلتور، مەسەلەكە بەشێوەیەكی تایبەتی 
لە زەمینەوە زۆر شتی  ئاڵۆز دەبێت. دەتوانین 
مادی كۆبكەینەوە و بە گوێرەی قوواڵیی چینە 
و  فۆڕم  كە  ببینەوە  دڵنیا  لەوە  جیۆلۆژییەكان 
تەكنیكی پەیڕەوكراو لە دروستكردنی جۆرێكی 
تایبەتی لەش و پەیكەر هێدی هێدی دەگۆرێت، 
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تری  تەورێكی  فیزیاییەوە  لەڕووی  تەور  بەاڵم 
لێنابێت، وەك ئەوەی ئاژەڵێك لە ئاژەڵێكی دیكەوە 
پەیدادەبێت. لەم حاڵەتەی كۆتاییدا، تەورێك كە 
لە تەورێكی ترەوە پەرەی سەندووە، شێوازێكی 
مەجازیی و نزیكەیی وەردەگرێت، كە خاڵییە لە 
هەر حەقیقەتێكی زانستی، بەاڵم هاوشێوەییەكی 
بایۆلۆژییەكاندا. ئەوەی بۆ  هەیە لەگەڵ دیاردە 
شتە ماتریالییەكان ڕاستە كە بوونە ماتریالییەكەی 
دیاریكراودا  قۆناغێكی  نیشتووەكانی  لە  خۆی 
دەسەلمێنێت، بە هەمان شێوە بۆ دامەزراوەكان 
كە  خولیاكانیش،  و  ح��ەز  و  بیرباوەڕەكان  و 
ڕاب��ردووی��ەك��ی  ئێمە  ب��ۆ  گشتی  ب��ەش��ێ��وەك��ی 
پەرەسەندنی  ئایدیای  ڕاستە.  هەیە،  نادیاریان 
كە  گریمانەیەكەوە  ب��ە  پەیوەستە  ب��ای��ۆل��ۆژی 
لە  دەتوانین  و  بێت  ڕاست  تێدەچێت  ڕێی  زۆر 
هەڵكەوین،  لێی  سروشتییەكاندا  زانستە  بواری 
كۆمەاڵیەتی  پەرەسەندنی  ئایدیای  كاتێكدا  لە 
سەرنجڕاكێشە،  ڕێگەیەكی  تەنیا  كەلتوری  و 
هەیە،  مەترسیدارییشی  زۆر  ئاسانییەكی  بەاڵم 
لەم بوارەدا  كە بۆ پێشكەشكردنی ڕاستییەكان 

كورتدەهێنێت. 
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لەگەڵ ئەوەشدا ئەم جیاوازییە فەرامۆشكراوە 
هەڵەدا،  و  ڕاس��ت  پەرەسەندنگەرایی  لەنێوان 
ب��ەه��ۆی م���ێ���ژووی دەرك���ەوت���ن���ی ت��ای��ب��ەت بە 
تێدا  گومانی  دەكرێت.  تەفسیر  هەریەكێكیانەوە 
لەالیەن  كۆمەاڵیەتی  پەرەسەندنگەرایی  كە  نییە 
پشتیوانییەكی  بایۆلۆژییەوە  پەرەسەندنگەرایی 
پێش  واقیعییەوە  ل��ەڕووی  بەاڵم  ك��راوە،  بەهێز 
ئەویش پەیدابووە. بە بێ گەڕانەوە بۆ ئەو هزرە 
كۆنانەی، كە پاسكال سوودی لێیانوەرگرتووە، 
كە مرۆڤی بە بوونەوەرێكی زیندوو چواندووە 
دەڕوات،  دواب��ەدوای��ەك��دا  قۆناغگەلێكی  بە  كە 
بۆ  ل��ەوی��ش��ەوە  و  گەنجێتی  ب��ۆ  منداڵییەوە  ل��ە 
پێگەیشتن، سەدەی هەژدە كۆمەڵێك دایاگرامی 
مایەی  بوونە  دواتر  كە  بەرهەمهێنا،  سەرەكی 
)ڤیكۆ(،  »ئیسپرینگییەكان«  زۆر:  تێڕامانی 
»س����ێ ق���ۆن���اغ ب���ۆ س���ێ ح���اڵ���ەت« )ك���ۆن���ت(، 
)ك��ۆن��دۆرس��ێ(. ه��ەردوو دەزگاكەی  »پ��ەی��ژە« 
خۆیان  تیۆریی  كۆمەاڵیەتی  پەرەسەندنگەرایی 
دامەزراند و بەر لە »ئەسلی جۆرەكان«، یان بە 
بێ ئەوەی ئەم كتێبەی داروینیان خوێندبێتەوە، 
كۆمەاڵیەتی،  پەرەسەندنگەرایی  باڵویانكردەوە. 
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ئەگەرچی بەر لە تیۆری پەرەسەندنی بایۆلۆژی 
پەیدابوو بوو، كەچی هیچ نییە، جگە لە وەهمێكی 
فەلسەفی،  كۆنی  بابەتێكی  بۆ  درۆینە  زانستیی 
تێبینی  دڵنیانین  لەوە  هەرگیز  لەمڕۆدا  ئیتر  كە 
لێی  تێگەیشتن  بۆ  ئەوتۆمان  كلیلێكی  بەڵگە  و 

پێبدەن. 

سەرچاوە: 
د.  ترجمە:  التأریخ،  و  العرق  لیفی شتراوس:  -كلود 
و  النشر  و  للدراسات  الجامعیە  المۆسسە  ح��داد،  سلیم 

التوزیع، السلسلە اإلجتماعیە، د. س. گ.، ص 18-9.
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كاری فكر

وەرگێڕانی: هاوار محەمەد
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دەمەوێت پرسیارێكی ئاسانت لێ بكەم:
ئەفسانە چییە؟ 

شتراوس: بە پێچەوانەوە، ئەم پرسیارە هەرگیز 

رێگە  چەندین  بە  دەكرێت  چونكە  نییە،  ئاسان 
هیندۆ- ل��ە  پ��رس��ی��ار  ئ��ەگ��ەر  ب��درێ��ت��ەوە.  وەاڵم 
ئەمەریكییەك بكەیت بەم جۆرە وەاڵمت دەداتەوە: 
هێشتا  كە  سەردەمێك  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەفسانە 
من  نەبوو.  مرۆڤدا  و  ئ��اژەڵ  لەنێوان  ج��ی��اوازی 
پێموایە ئەم پێناسەیە زۆر قووڵە. دۆخێكی مرۆیی 
زیندووەكانی  ج��ۆرە  لەگەڵ  زەمین  لەسەر  كە 
بەبێ  بەشبكات،  لەگەڵدا  چێژیان  و  ب��ژی  ت��ردا 
بكات  لەگەڵیاندا  پەیوەندیگریی  بتوانێت  ئ��ەوەی 
تراژیدییە  دۆخێكی  بێت،  ب��ەردەوام  لەگەڵیاندا  و 
وێڕای  ئەمە  فیكرە،  و  پێشێلكردنی هەستەكان  و 
ئ��ەو دەری���ا م��ورەك��ەب��ەی ك��ە میراتی ی��ەه��ودی-
ئەم  تاوەكو  باراندوویەتی  بەسەریدا  مەسیحی 
ئەوە  پێشووەوە  پێناسەی  لەو  دابپۆشێت.  دۆخە 
رەتدەكەنەوە  ئ��ەوە  ئەفسانەكان  كە  تێدەگەین، 
لە خەلیقەتدا رەسەن  ئەم نەنگی و كەموكورتییە 
پێناسەیە  ئ��ەم  بەپێی  بەڵكو   بێت،  بنچینەیی  و 
دەركەوتنی ئەم كەموكوڕییە رووداوێكی تاقانە و 
بنەڕەتییە بۆ هەلومەرجی مرۆیی و نوقسانییەكانی.
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دەك��رێ��ت ل��ە ش��وێ��ن��ی دی��ك��ەی��ش��دا ب���ەدوای 
نموونە  ب��ۆ  ب��گ��ەڕێ��ی��ن،  ئ��ەف��س��ان��ەدا  پێناسەی 
میراتی  ت��ری  فۆڕمەكانی  ل��ەگ��ەڵ  لێكدژیی  ل��ە 
ئەم  بەاڵم  حیكایەتەكان...  گێڕانەوە،  زرارەكیدا: 
ئەم  رەنگە  نین.  پەتیی  هەرگیز  جیاكارییانە 
هەمان  ج��ی��اوازەك��ان��دا  ك��ول��ت��وورە  ل��ە  فۆڕمانە 
ب��ەره��ەم��ی خ��ودی  ب���ەاڵم خ��ۆ  رۆڵ��ی��ان نەبێت، 
رێگربێت  ناتوانێت  شیكارییەكیش  هیچ  فیكرن، 
ئەم  هەموویاندا.  لە  سوودوەرگرتن  لەبەردەم 
فیكرە پشت بە چی دەبەستێت؟ بە پێچەوانەی 
كە  رەت��دەك��ات��ەوە  ئ��ەوە  دیكارتییەوە،  میتۆدی 
بۆیە  بكەین،  پارچەپارچە  سەختەكە  وەاڵم��ە 
قبوڵ  ناتەواوی  و  بەشەكی  وەاڵمێكی  هەرگیز 
نییە، خۆی لەو تەفسیرانە دەئاڵێنێت كە گشتێتی 

دیاردەكان دەگرێتەوە.
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی س���ەرەك���ی ئ��ەف��س��ان��ە ئ��ەوەی��ە 
لەڕێگەی  دەبێتەوە،  پرسێك  رووب���ەرووی  كاتێك 
هاوشێوەكردنی لەگەڵ پرسگەلێكی دیكەدا كە لەسەر 
ئاستی تر خراونەتەڕوو، بیری لێدەكاتەوە: گەردوونی، 
فیزیایی، ئەخالقی، یاسایی، مافداری، كۆمەاڵیەتی و 

هتد... هەموو ئەمانەیش پێكەوە لەبەرچاودەگرێت.
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- ه���ەر ئ��ەم��ەی��ش��ە ت��ەف��س��ی��ری گ��ەم��ەی 
لێكئااڵنەكان دەكات كە باستكردووە.

زم��ان  ب��ە  ئەفسانەیەك  ئ���ەوەی  ش��ت��راوس: 

دەی��ڵ��ێ��ت وا دەردەك����ەوێ����ت، ك��ە ت��ای��ب��ەت��ە بە 
بەهەموو  كایەیە  ئ��ەم  دیاریكراو،  كایەیەكی 
ئەو كایانەی تردا پەخشدەبێتەوە، كە دەشێت 
فۆڕمی  ه��ەم��ان  ب��ە  پرسێك  كۆمەڵە  تێیاندا 

رواڵەتیی تێیدا بخرێنەڕوو و باسبكرێن.
- ئ���ەم���ە ئ����ەو ش��ت��ەی��ە ك���ە ل���ە ك��ۆت��ای��ی 
فرۆیدی  رەخ��ن��ەی  پ���ەرۆش«دا  »گڵینەكاری 
كۆدی  لە  هەمووی  ئەو  سەرنجی  پێدەكەیت: 

سێكسیدا قەتیس بووە.
ش���ت���راوس: دەت��وان��ی��ن ت��ا ن��اك��ۆت��ا رەخ��ن��ە 
ل��ە ف��رۆی��د ب��گ��ری��ن: دەق��ەك��ان��ی ه��ەن��دێ ك��ات 
تێدا  گومانی  ب��ەاڵم  لێكدژن،  و  ت��ەم��وم��ژاوی 
كۆدە  بە  داوە  دەروازەی��ی  پێگەیەكی  كە  نییە 

سێكسییەكان.
كە  ئەفسانانەدا  لەو  ئەوەیشدا  لەگەڵ   -
و  سێكس  گشتی  ئامادەیی  دەكات،  شیكارییان 
و  هاوڕێیەتی  هەمیشە  كە  توندوتیژییەی  ئەو 
لەگەڵیدایە، وەك هەورەبروسكە لێمان دەدات.
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پانتاییەكی  الیەنە  ئ��ەم  چونكە  شتراوس: 

ژیانی  و  بەهاكانمان  نەزمی  لە  بەرفراوانی 
كۆمەاڵیەتیمان داگیركردووە. لەگەڵ ئەوەیشدا 
هەرگیز  ئەفسانە  كە  داوە  ئ��ەوەی  سەرنجی 
مەسەلەی پەیوەست بە سێكسی لەخۆیدا و بۆ 
خۆی، دابڕاو لە هەموو شتەكانی تر، تاوتوێ 
ویستووە  ئەوەندەی  هەر  بەڵكو  ن��ەك��ردووە، 
دەری بخات ئەم مەسەلەیە لە رووی فۆڕمەوە 
دیكەیە،  مەسەلەیەكی  كۆمەڵە  ه��اوش��ێ��وەی 
ئاسمانییەكان،  ت��ەن��ە  ل��ەب��ارەی  م���رۆڤ  ك��ە 
بەدوایەكداهاتنی شەو و رۆژ، بەدوایەكداهاتنی 
وەرزەك�������ان، رێ��ك��خ��س��ت��ن��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
و  گ��روپ  ن��ێ��وان  سیاسییەكانی  پەیوەندییە 
خستوویەتییەڕوو.  دراوس��ێ��ك��ان..  ك��ۆم��ەڵ��ە 
تایبەت  پرسێكی  ئەفسانەیی  فیكری  كاتێك 
دیكە  پرسێكی  كۆمەڵە  بە  تەریب  باسدەكات 
چەندین  كاتیشدا  هەمان  لە  كە  باسیدەكات، 

كۆد بەكاردەهێنێت.
بەدوای  پرسە  رێگەی  لە  شرۆڤەیەكە  ئەمە   -

یەكداهاتووەكانەوە.
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ئ���ەوەی هەرگیز  ب��ەب��ێ  ش��ت��راوس: ه��ەڵ��ب��ەت، 

ئەم  لەنێوان  لێكچوون  شیكاربكرێن.  هیچیان 
كە  پێدەدات  ئەوەمان  وەهمی  پرسەدا  هەموو 
دەتوانین شیكارییان بكەین، ئەمەیش ئەوكاتەی 
كە پێمانوابێت ئەگەر تێبینیكردن و وردبوونەوە 
ئ��ەوا  ب��ێ��ت،  ئ��ەس��ت��ەم  و  س��ەخ��ت  حاڵەتێك  ل��ە 
وردبوونەوە لە حاڵەتەكانی تر سەخت نییە، یان 
الیەنیكەم بەهەمان ئەو رادە سەخت و ئەستەم 
نییە. ئێمە زۆر بە كەمی بەم رێگایە ئەرگومێنت 
دەخەینەڕوو و شتێكی پێ دەسەلمێنین، كاتێك 
دەڵێین:  بكەین  شتێك  ش��رۆڤ��ەی  دەم��ان��ەوێ��ت 
ل��ە...« یان »ئەمە وەك���و....« ئەمە  »ه��ەروەك 
تەمبەڵییە لە ئێمەدا، بەاڵم فیكری ئەفسانەیی ئەم 
رێگەیە بەشێوەیەكی چاوكراوە  و سیستەماتیك 
جێگای  ك��ە  رادەی���ەی  ئ��ەو  ت��ا  بەكاردەهێنێت، 

بەڵگەی سەلماندن دەگرێتەوە...
- پرسیارێكی دیكەی ئاسان:

ئەفسانە بە كەڵكی چی دێت؟ بۆچی باشە؟
بكات  ئەوە  شرۆڤەی  باشە  ئەوە  بۆ  شتراوس: 

كە بۆچی شتەكان، وەك ئەوەی هەبوون، هەر لە 
سەرەتاوە لێك جیاواز بوون و بەم شێوەیە هەن، 
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بۆچی نەدەكرا ببنە شتێكی تر و بەشێوەیەكی تر 
هەبن، چونكە -بەدیاریكراوی- ئەگەر گۆڕانكاریی 
جیهان  ن��ەزم��ی  ه��ەم��وو  بكەیت  ك��ای��ەی��ەك��دا  ل��ە 

هەڵدەگەڕێتەوە، چونكە كایەكان هاوشێوەن.
- ئەفسانە چۆن پەیدا دەبێت؟

دەبێت كەسێك بۆ یەكەمجار وتبێتی!
شتراوس: بە دڵنیاییەوە، بەاڵم ئەگەر پێتوابێت 

كە دێرینەناسەكان Paleontologists بنەڕەتی 
مرۆیی زیاتر و زیاتر بەرەو دواوە دەگەڕێننەوە، 
ئەوا تۆیش هاوڕای من دەبیت كە وەاڵمدانەوەی 
رەنگە  نییە.  ئ��اس��ان  ه��ەرگ��ی��ز  پ��رس��ی��ارەك��ەت 
ملیۆن  دوو  ی��ان  –ملیۆنێك  م��رۆڤ  پێشینانی 
ساڵ لەمەوبەر- زمانێكی گۆكردنیان هەبووبێت، 
كە  دوورناخاتەوە  ئەگەرە  ئەو  شتێكیش  هیچ 
ئەفسانانە  ئەم  گێڕابێتەوە.  ئەفسانەیان  ئ��ەوان 
بە درێ��ژای��ی س��ەردەم��ەك��ان گ��وازراون��ەت��ەوە و 
هەندێكی  و  لەنێوچوون  هەندێكیان  گ���ۆڕاون، 
ئەفسانەی  پەیدابوونی  مایەی  بوونەتە  تریان 
شتێك  دەش��ێ��ت  هەلومەرجێكدا؟  چ  ل��ە  دی��ك��ە. 
بووبێت وەك بەكتریا، هەرگیز نایبینین و بەاڵم 
پەیدایش دەبێت و دەڕوێت! داهێنانی تاكەكەسی 
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بەڵكو  بئافرێنێت،  ئەفسانە  ناتوانێ  تەنیا  ب��ە 
دەبێت بەهۆی كیمیایەكی شاراوە و نەبینراوەوە 
گۆوپێكی  و  بكرێت  دەوڵەمەند  و  بگۆڕدرێت 
كۆمەاڵیەتی بینوێننەوە، چونكە لەگەڵ پێویستییە 
فیكری و ئەخالقییەكانیاندا گونجاو و تەبابۆتەوە. 
چیرۆكەكان لە گەرووی تاكەكان دێنە دەرەوە، 
هەندێكیان سەركەوتوودەبن و هەندێكی تریان 

شكستدێنن.. 
بنەڕەتی  لە پرسی  ئەفسانە  بنەڕەتی  پرسی 
زمان دەچێت، كە كۆمەڵەی زمانناسانی پاریس 
بەوپەڕی رێزەوە چیتر لێكۆڵینەوەی لێ ناكات و 
نایخاتە قسە و باسەوە، چونكە وەاڵمەكان تەنیا 
ئەم  وەاڵم��ی  رەنگە  بن.  مەزەندەكراو  دەتوانن 
پرسیارە لە فیزیۆلۆژیای دەمارناسیی مێشكەوە 
وەاڵم بدرێتەوە، كەچی هیچ كاتێك لە ئێتنۆلۆژیا 
و زمانناسییەوە وەاڵم نادرێتەوە، بەاڵم دەرهەق 
پرسی  وەاڵم��دان��ەوەی  ئەفسانەییەكان،  وێنا  بە 
ب��ن��ەڕەت��ەك��ەی ه��ەم��ان ئ��ەو ب��ای��ەخ��ەی نییە كە 
توێژینەوەی ئەو هەڵوێستە فیكرییانەی خەڵكی 
هەیەتی.  دەیگرنەبەر،  ئەفسانەكانیان  بەرامبەر 
ئەم ئەفسانانە گێڕانەوەی جیاوازیان هەیە، بەاڵم 
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یان  هەڵبژێرین،  ئەفسانانە  لەم  یەكێك  ناكرێت 
رەخنەیان لێ بگرین یان بڕیاڕی ئەوە بدەین، كە 
تەنیا یەكێكیان راستە و لەوانی تر دروستترە: 
بەڵكو هاوزەمەن و پێكەوە قبوڵدەكرێن، بە بێ 
شێواندنێك  و  ئاڵۆزی  جیاوازییەكانیان  ئەوەی 
پنتە  ل��ە  لێكۆڵینەوە  چ��ەن��دی��ن  دروس��ت��ب��ك��ەن. 
جەخت  كە  ئەنجامدراون  جیهاندا  جیاوازاكانی 
لەسەر گشتێتی ئەم هەڵوێستە فیكرییە دەكەنەوە. 
هەڵوێستە  لەم  توێژینەوە  نزیكەوە  لە  پێویستە 
بكەین، بەراوردی بكەین بە هەڵوێستی خۆمان 
و  كۆمەڵگاكانماندا  لە  كە  مێژوودا،  لەبەرامبەر 
لەنێو یەك كۆمەڵگایشدا گێڕانەی جیاواز، بگرە 

جاروبار گێڕانەوەی دژیەكیشی بۆ دەكرێت.
كۆی  ئەفسانە  ت���ۆوە  ب���ەالی  ك��ەوات��ە،   -
ئەی  جیاوازەكانییەتی.  گێڕانەوە  و  هەمەجۆری 
هەوڵت نەداوە بۆ دیاریكردنی گێڕانەوە بنەڕەتی 

و ئۆرگیناڵییەكەی؟ 
بوونی  »باش«  گێڕانەوەیەكی  هیچ  شتراوس: 

یان  دەستپێك،  و  بنەڕەتی  فۆڕمێكی  هیچ  نییە، 
هەموو  دەبێت  نییە.  بوونی  ئەفسانە  ئۆرگیناڵی 

گێڕانەوەكان بە جددی وەربگرین.
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پ��ەرۆش«���دا  »گڵێنەكاری  كۆتایی  ل��ە   -
نووسیوتە ئەفسانە »ئاوێنەی گەورەكەر«ی رێگای 
ئەمە  ئایا  بیركردنەوە.  بۆ  ئێمەیە  هەمیشەیی 
كتێبەدا  زنجیرە  ئەو  كۆی  لە  كە  كێشەیە  ئەو 

رایكێشاویت و بەدواداچوونت بۆ كردووە؟ 
شتراوس: ئەمە هەمان كات كێشەی »بونیادی 

بەرایی خزمایەتی«�یشە، بێجگە لەوەی كە واقیعە 
»بونیاد«دا  لە  »ئەفسانەناسیدا«  لە  ئاینییەكان 
دەگرنەوە،  سۆسیۆلۆژییەكان  واقیعە  جێگای 
بوونی  ل��ەگ��ەڵ  ن��ەگ��ۆڕاوە:  پرسیارەكە  ب��ەاڵم 
كۆمەاڵیەتییەكان،  مومارەسە  لە  گرێكوێرەیەك 
دەتوانین  چیتر  ئایا  ئاینییەكاندا،  بۆچوونە  یان 
بەشەكییە  ل��ێ��ك��دان��ەوە  و  ت��ەف��س��ی��ر  ب�����ەدوای 
دۆخێك  و  حاڵەت  ه��ەر  پێی  بە  جیاوازەكاندا 
دەرخستنی  هەوڵی  باشترە  وا  یان  بگەڕێین؟ 
بونیادە  و  ش���اراوەك���ەی  گشتییە  سیستەمە 
قووڵەكەی بدەین بەهۆی شرۆڤەكردنی هەموو 
لێكترازانیان  و،  دی��اران��ەوە  هەمەجۆرییە  ئ��ەم 
ه��ەروەك  رەتبكەینەوە؟  لێكجیاكردنەوەیان  و 
ئەوەی »بونیادەكان« و »ئەفسانەكان« كتومت 
لە كایە جیاوازەكاندا هەمان پرس دەخەنەڕوو و 

بە دوو رێڕەوی هاوشێوەیشدا دەڕۆن.
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گەورەكەر«  »ئاوێنەی  گوزارشتە  ئەم  بەاڵم   -
پێویستی بە لەسەر وەستانە.

شتراوس: لە هەموو ئەو شتانەدا كە لەبارەی 

ئ��ەوە  ویستوومە  ن��ووس��ی��وم��ە،  م��ی��ت��ۆل��ۆژی��اوە 
یان  كۆتایی،  وات��ای  بگەینە  مەحاڵە  دەرب��خ��ەم 
نییە  شتە  ئ��ەو  هەمان  ئەمە  ئایا  وات��ا.  دوایین 
كە  دەالل��ەت��ەی  ئ��ەو  روودەدات؟  ژی��ان��دا  لە  كە 
ئەوانەیشی  و  من  بە  دەتوانێت  ئەفسانەیەك 
بدات، كە لە ساتێكدا و لە دۆخێكی دیاریكراودا 
پەیوەندیدا  لە  تەنیا  دەیبیستن،  یان  دەیگێڕنەوە 
بە دەاللەتەكانی ترەوە بوونی هەیە كە ئەفسانە 
دەت��وان��ێ��ت ل��ە س���ات و دۆخ��ێ��ك��ی دی��ك��ەدا،ب��ە 
گێڕەرەوەكان و بیسەرەكانی دیكەی بیبەخشێت.
دادەمەزرێنێت كە دەكرێت  ئەفسانە تۆڕێك 
ب��ون��ی��ادەك��ەی��ەوە  رێ��س��اك��ان��ی  ل��ەڕێ��گ��ەی  تەنیا 
پێناسەی بكەین. ئەم تۆرە ریگە دەدات واتای 
لێوە دەربكێشین، نەك بۆ ئەفسانە خۆی، بەڵكو 
جیهان،  وێنەی  تریش:  شتەكانی  هەموو  بۆ 
سنووری  لەژێر  كپكراو  م��ێ��ژووی  كۆمەڵگە، 
مرۆڤ  كە  پرسیارانەدا  ئ��ەو  لەگەڵ  ئاگاییدا، 
و  قاڵب  ئەو  ئینجا  دەیانخاتەڕوو؛  لەبارەیەوە 
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چوارچێوەیەی كە ئەفسانە پێشكەشمانی دەكات 
پێكەوەبەستراودا  گشتی  ی��ەك  لە  دەك��ات  وا 
پاڵ  دەدرێتە  كە  رۆڵەی  ئەم  بكەینەوە.  كۆیان 
بۆدلێر  كە  رۆڵەیە  ئ��ەو  هاوشێوەی  ئەفسانە 
دەی���دات���ە پ���اڵ م��ۆس��ی��ق��ا. ب��ۆدل��ێ��ر ك��ە ب���اس لە 
دەك��ات،   Lohengrin دەستپێكی  و  سەرەتا 
كە  پیشاندەدات  ئ��ەوە  ن��م��وون��ەوە  رێ��گ��ەی  ل��ە 
هەموو سوبێكتێكی تاكەكەسی لە بەرهەمەكەدا 
ناوەڕۆكێكی جیاواز دەبینێت. ئەگەرچی هەموو 
ژمارەیەكی  بۆ  دەگەڕێنەوە  ناوەڕۆكانە  ئەم 

كەم لە پارچە جێگیرەكان  .
كاتێك بەشێوەیەكی گشتی دەپرسین وشەی 
دەبینین  چییە،  واتای  دەكات«  لە...  »دەالل��ەت 
ت��ردا  ك��ای��ەی��ەك��ی  ل��ە  ئ��ەوەی��ە  وات���ای  هەمیشە 
هاوتایەكی فۆڕماڵ بۆ ئەو واتایەی بدۆزینەوە 
فەرهەنگ  و  موعجەم  دەگەڕێین.  بەدوایدا  كە 
)قاموس( هیچ نییە جگە لە دەرخستنی ئەم بازنە 
لۆژیكییە. پێدانی دەلەالت بە وشەیەك، بەهۆی 
پێویستیان  خۆیشیان  كە  ترەوەیە  وشەكانی 
ئیدی  و  پێناسەبكرێن  تر  بە وشەكانی  بەوەیە 
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بێوچانی  ه��ەوڵ��ی  وێ���ڕای  ئیتر،  ج���ۆرە.  ب��ەم 
وەالنانی  بۆ  موعجەمەكان  و  قاموس  دان��ەری 
پێناسە بازنەییەكان، كەچی الیەنیكەم لە رووی 

تیۆرییەوە، دەگەڕێینەوە بۆ سەرەتا.
ئ��ێ��م��ە پ��ێ��م��ان��وای��ە ك��ات��ێ��ك ل��ە ن��ێ��و كایە 
دۆزی��ن��ەوەی  لە  دیكەدا  سیمیۆلۆژییەكانی 
ه��اوت��ا زۆر و ف��رە ج��ۆرەك��ان��ی وش��ەی��ەك، 
مانای  دەبین،  سەركەوتوو  ئایدیایەكدا  یان 
وای����ە وات����ای وش��ەك��ە ی���ان ئ��ای��دی��اك��ەم��ان 
لەم  جگە  نییە  هیچ  دەالل��ەت  دەرخستووە. 
و  وێنەكان  ب��ۆ  ه��ەم  ئەمە  بەیەكگەیاندنە. 
هەم بۆ وشەكانیش راستە، چونكە ئەفسانە 
وێ��ن��ەك��ان و رووداوەك�������ان –ك���ە ب��اب��ەت��ی 
ئەم  ئەفسانە  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ێ��ت،  گ����ەورەن- 
دیاردەیە بە روونییەكی زیاتر و بە چڕوپڕتر 
دەنوێنێتەوە، بەاڵم مەرج و پێشمەرجی زۆر 

گشتی كاری فیكریش ئاوەژوو دەكاتەوە.

پەراوێز: 

  شارل بودلیر »ریشار فاغنر و تانهاور فی باریس« 
فی ااڵعمال الكاملە، باریس، بلیاد، ص1214-1211.
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سەرچاوە: 
)الدوائر  لیڤی شتراوس: من قریب و من بعید  كلود 
اری��ب��ون، ترجمە: م��ازن م.  ال��ب��اردە(، ح��وارات مع دییە 
حمدان، دار كنعان للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق، 

الگبعە ااڵولی، 2000، ص225-221.   
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لە سەبەتەی
فەرامۆشكراوەكانی مێژوودا

لە عەرەبییەوە: هاوار محەمەد
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- گفتوگۆ لەگەڵ سارتەردا تەنیا ڕووبەڕووبوونەوەی 
بەڵكو  نەبوو،  فەلسەفە  و  مرۆڤایەتییەكان  زانستە 
ڕەخنەی ئەوەیشت لێگرت، كە بایەخێكی زۆر بەرز بە 
مەسەلەی  گفتوگۆیە  ئەم  لەبەرئەوە  دەدات،  مێژوو 
مێژووی  و  ئێتنۆلۆژی  فیكری  نێوان  پەیوەندییەكانی 
هێنایەپێش. ئەمە پرسێكە كە لە كارەكانی تۆدا زۆر 
دووبارە دەبێتەوە. ساڵی 1949 وتارێكت بە ناونیشانی 
سەرەتای  لە  كە  باڵوكردەوە،  ئێتنۆلۆژیا«  و  »مێژوو 

ئەنترۆپۆلۆژیای بونیادگەرییدا دەیبینینەوە. 
كە  نەبوو  ئەوە  سارتەر  لە  من  ڕەخنەی   -
بەڵكو  مێژوو،  پاڵ  داوەت��ە  ب��ەرزی  ئیمتیازێكی 
بەالی  كە  بوو،  مێژوو  فەلسەفەیەكی  بنیاتنانی 
لە  مێژوو  ئەفسانەییە.  جیهانی  بە  سەر  منەوە 
هەر شتێك زیاتر و هەر زۆر لە زووەوە، بۆ من 

جێگای بایەخپێدان بووە. 
ساڵی  باسیدەکەیت،  كە  وت��ارەی  ئەو  بەاڵم 
1948 نووسیومە. باش بیرم نییە لەسەر داوای 
گۆڤاری »میتافیزیكا و ئەخالق« بوو، یان هەر 
من  ب��ه��ەەرح��اڵ،  نووسیومە.  خ��ۆم  ویستی  بە 
لەو كاتەدا خەریكی خوێندنەوەی بەرهەمەكانی 
لوسیان ڤیڤەر بووم، ئەو وتارەیش لەو نیگایەوە 

هەڵقواڵبوو كە ئەو بەرهەمانە پێیاندابووم. 
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- تۆ ئەوت دەناسی؟ 
- ه���ەر ل���ەو ك���ات���ەوەی ل��ە س��اڵ��ی 1948 
گەڕامەوە بۆ فەرەنسا پەیوەندیمان دروستكرد، 
ئەو وتارەم سەرنجی ڕاكێشابوو، كە لە )گۆڤاری 
نیویۆرك(  لە  توێژینەوە  بۆ  نوێ  قوتابخانەی 
»لەتبوونی  ناونیشانی  بە  كردبوویەوە  ب��اڵوم 
نواندنەوە لە هونەرەكانی ئاسیا و ئەمریكادا«، 
بگرە ئەم وتارە هەندێك ڕوانینی پێبەخشبوو)1(. 
هەر یەكسەر كە بەشی شەشەمی لە قوتابخانەی 
)كە  دام��ەزران��د  ب��ااڵ  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی  پراكتیكیی 
بااڵی  توێژینەوەی  قوتابخانەی  دەبێتە  دوات��ر 
بۆئەوەی  بانگیكردم،  زانستە كۆمەاڵیەتییەكان(، 

بەشداریی تێدا بكەم. 
- لەم وتارەتدا بەر كۆمەڵێك ڕستەی سەرنجڕاكێش 
دەكەوین: «مێژوو هەموو شتێكە»، هەروەها «شتێكی 
كەم لە مێژوو باشترە لەوەی هەرگیز هیچ شتێك لە 

مێژوو بوونی نەبێت». 
كۆمەڵێك  و  مالینۆڤسكی  هەڵوێستی   -
ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆژی��س��ت��ی دی��ک��ەی ئ��ەم��ری��ك��ی كە 
تێكەڵیان بووبوون، دەرهەق بە مێژوو تووشی 
بڕوایانوابوو  ل��ەوان  زۆرێ��ك  ك��ردم.  شۆكی 
لەسەر  زانیارییەك  هیچ  بێ  بە  دەبێت  كە 
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لێكۆڵینەوە،  شوێنەكانی  بچنە  دانیشتووان 
تێڕوانینی  لەگەڵ  كە  ئەوەبوو،  بۆچوونیان 
ن��اس��ی��ن��ی ڕاب�������ردووی ئ���ەو ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ان��ە 
تر  مەیدانییەكانی  توێژینەوە  و  نەبن  تێكەڵ 
پێیانوابوو  ئەوان  نەخوێننەوە.  لەبارەیانەوە 
بۆ  گوڕییەك  و  گ��ەرم  هەموو  شێوەیە  بەم 
ئەوان  بەاڵم  دەهێڵنەوە،  ڕاستەوخۆ  تێبینیی 
دەبووە  تەنیا  ئەمە  كە  تێنەدەگەیشتن  لەوە 
ساویلکەیی  ئاكامی  ئەمە  بێتواناییان.  مایەی 

و سەفسەتە بوو. 
- دوای چەند ساڵێك برۆدوێلیش هەمان ڕەخنەی 

ئەم  مێژووەوە  لەبارەی  كتێبەكانیدا  لە  لێگرتیت. 

تۆ  نوستو«�ی  »دیۆجینۆسی  وت���اری  ل��ە  ڕستەیە 

دەگوازێتەوە: «كاتژمێرێك كە لەگەڵ هاوسەردەمێكی 

و  نووسین  هەموو  لە  سەر،  دەیبەینە  ئەفالتووندا 

دەكات،  فێرمان  زیاتر  مێژوونووسەكانمان  بەرهەمی 

بووە،  هەماهەنگ  گریكی  شارستانێتی  ڕادەیەك  چ  تا 

یان هەماهەنگ نەبووە». كۆمێنتی برۆدوێل ئەمەیە 

ئەم  كە  لەبەرئەوەیە  ب��ەاڵم  ڕاستە،  ئەمە  «وای��ە، 

ئەو  هەموو  بەرهەمی  خوێندنەوەی  لەڕێگەی  گەشتە 

مێژوونووسانەوە ئامادە كراوە»)2(. 
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ناوەڕۆكەکەی  دەك��ەم،  سوعبەتێك  -لێرەدا 
بگرێت،  ڕەخنە  ناچارە  ب��رۆدوێ��ل  كە  ئ��ەوەی��ە، 
كە  ناگۆڕێت،  بابەتە  لەو  هیچ  ئەو  وەاڵمەکەی 
ئەسینای  دەرب����ارەی  خولەكی  پێنج  فیلمێكی 
س����ەدەی پ��ێ��ن��ج��ەم دەت��وان��ێ��ت ب��ە ق��وڵ��ی ئ��ەو 
مێژوونووسەكان  كە  بگۆڕێت  تێڕوانینەمان 
تێبینیی  وت��م  پێشتر  دروس��ت��ك��ردووی��ن.  بۆیان 
ڕاستەوخۆ دەبێت وزە پێدراو و ئامادەكراو بێت 
شتێك  هیچ  بەاڵم  سازكرابێت،  بۆ  زەمینەی  و 

جێگای ناگرێتەوە. 
- هەر لەم وتارەدا جەخت لەسەر ئەوە دەکەیتەوە، 
كە مێژوو و ئێتنۆلۆژیا هەمان ئوبێكتی لێكۆڵینەوەیان 
هەیە و بابەتەکەیان هاوبەشە: تێگەیشتن لە ژیانی 
یەكەمیاندا  ئەوەی  حاڵەتی  لە  بۆئەوەی  كۆمەاڵیەتی، 
حالەتی  لە  و،  بڵێین  لەبارەوە  ئاگایانەیان  گوزارشتی 
ڕستەیە  ئ��ەم  نائاگایانە.  گوزارشتی  دووەم��ی��ان��دا 

گفتوگۆی زۆری وروژاند. 
مێژووسەكانی  ل��ەالی��ەن  سەرزەنشتەكە   -
»س���ااڵن���ەن���ام���ەك���ان«ەوە ب����وو. ئ����ەوان ل��ەوە 
تێنەگەیشتبوون كە من، وەك خاڵی دەستپێكی 
گوتارەكەم، دوو حاڵەتی دیاریكراوم لەبەرچاو 
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گرتووە: مێژووی هەرە تەقلیدی )كە تایبەتە بە 
ڕێكەوتنەكان(،  و  جەنگ  و  پەیمان  و  پاشایان 
كەرەستەكانی  بە  كە  ئێتنۆلۆژیا  لەالیەك،  ئەمە 
دەكرێت،  مومارەسە  بونیادگەریی  شیكاریی 
كە  ڕاستە  ئ��ەوە  ج��ۆرە  بەم  دیكەوە.  لەالیەكی 
یەكەمیان بە تەواوەتی پشت بە بەڵگە و دیكۆمێنتە 
گ��وزارش��ت��ە  ب��ە  پشت  ئینجا  ن���ووس���راوەك���ان، 
ئ��اگ��ای��ان��ەك��ان دەب��ەس��ت��ێ��ت و، دووەم��ی��ش��ی��ان 
تێبینیكراوەكانەوە  واقیعە  پشتی  لە  هەوڵدەدات 
بەڕێوەی  كە  نائاگایانەی  كەرەستە  بەو  بگات 

دەبەن. 
ئێتنۆلۆژیا و مێژوودا  لەنێوان  لێكدژییە  ئەم 
پەیڕەوكەرانیدا  و  ڤیڤەر  لوسیان  كارەكانی  لە 
دەسڕدرێتەوە و نامێنێت، بەاڵم ئەم پەرەسەندنە 
لە  كە  ڕێنماییانەیە  ئەو  ق��ەرزاری  لەسەرەتادا 
وەریگرتووە  دورکهایمییەوە  سۆسیۆلۆژیای 
كە  وەرگرتووە  خراپە  دەسەاڵتە  لەو  )كەمێكی 
دوات��ر،  ڕزگ��ارب��ك��ات(.  لێ  م��ێ��ژووی  دەیویست 
كە  ئەوەیە،  قەرزارباری  زۆر  پەرەسەندنە  ئەم 
هەڵگرتووە.  مێژوونووسەكانی  بۆ  ئێنتۆلۆژیا 
ئێنتۆلۆژیا  لە  دەڵێن-  نوێ« –وەك  »مێژووی 
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ئاو دەخواتەوە و وزە وەردەگرێت. سەرجەمی 
كە  بسەلمێنێت  ئ���ەوە  دەی���ەوێ���ت  وت���ارەك���ەم 
ئ��اوی  زیانمەند  لێكدژییەكی  ل��ە  س��ەردەم��ەك��ە 
بۆیە  وەرگ����رت����ووە،  وزەی  و  خ����واردۆت����ەوە 
لەمەودوا  ئیتر  كە  جێی  بخرێتە  كارێك  دەبێت 
پێكەوە  مێژوونووسەكان  و  ئێتنۆلۆژیستەكان 
پتەو،  هاریكارییەكی  بە  و  یەكترییەوە  بەپاڵ  و 

بتوانن بیكەن.
- هەر وایش بوو. 

لەنێوان  گفتوگۆیەك  ساڵە  سی  م��اوەی   -
پێكردووە.  دەستی  سیستەمەكەماندا  ه��ەردوو 
مێژوونووسەكان لە گرنگی و بایەخی ڕووداوە 
ئێنتۆلۆژیا،  كە  ڕۆژان���ە،  ژیانی  بچووكەكانی 
تێگەیشتین.  لێیاندەكۆڵێتەوە،  و  دەریاندەخات 
هیچ  م��ێ��ژوون��ووس��ەك��ان  پێشتری  ن��ەوەك��ان��ی 
گ��رن��گ��ی��ی��ان ب��ەم��ان��ە ن���ەداب���وو. ج��ارێ��ك��ی��ان، لە 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  دا   1952 ساڵی 
ئەنترۆپۆلۆژیستەكاندا،  كۆنگرەی  لە  ئەمریكا، 
رێكی   Wenner-Gren-Foundation كە 
خ��س��ت��ب��وو، وت���م «ئ��ێ��م��ە ل��ۆم��ەی زێ���دەڕەوی���ی 
لە  م���ێ���ژووی���ی دەک����ەی����ن و  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی 
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خۆماندا  سامانی  ب��ەدوای  زبڵەکەیدا  سەبەتە 
ك���اردان���ەوەی ج��ی��اوازی  دەگ��ەڕێ��ی��ن»)3(. ئەمە 
ب��ەراوردەی��ان  ئ��ەم  هاوپیشەكانم  لێكەوتەوە، 
ماگرێت  دانیشتنەكەدا  كۆتایی  لە  ن��ەدا.  پاساو 
هەن،  وشە  »هەندێك  پێیوتم:  و  الم  هاتە  مید 
كە نابێت هەرگیز بووترێن«، هەر لەو ڕۆژەوە 
هەتا  ك��ە  پێكرد،  دەس��ت��ی  هاوڕێیەتییەكەمان 
مردیش هەر وا بووین، بەاڵم مێژوونووسەكان 
زبڵدانەی كە  ئ��ەم  كە  دەرك���ەوت،  بۆ  ئ��ەوەی��ان 
ماوەیەكی زۆرە فەرامۆشكراوە و، جاروبار لە 
لە  و  یادەوەرییەكان  و  یاداشت  و  هەواڵەكان 
ئەدەبدا دەردەكەوتەوە، لە تێبینییە مەیدانییەكانی 
سوودی  دەتوانن  و،  دەچێت  ئێتنۆلۆژیستەكان 
لە  چێژم   ،1950 دەروروب��ەری  وەربگرن.  لێ 
خوێندنەوەی زنجیرەیەك كتێبی ئەلفرێد فرانكلین 
ژیانی  باسكردنی  بۆ  تەرخانكرابوون  كە  بینی، 
سێزدە  س��ەدەی  نێوان  فەرەنسای  لە  تایبەتی 
الی  كتێبەم  كۆمەڵە  ئ��ەم  ه���ەژدە.  س���ەدەی  و 
لە ژێرەوە دەرهێنا  كتێبفرۆشێكی دەستی دوو 
فرانكلین  دەب��وون.  بەرگ  بیست  هەموویان  و، 
لە  بوو،  مازارین  كتێبخانەی  نهێنیی  ئەمینداری 
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هەمان ئەو كاتەی كە پرۆستیش، بۆ ماوەیەكی 
كاتیی تێیدا فەرمانبەر بووە، پێدەچوو پرۆست 
سەرۆككارەکەی  بەاڵم  نەچووبێت،  كاتێك  هیچ 
ب����ە ش����ێ����وازی خ�����ۆی س���ەرپ���ەرش���ت���ی���اری���ی 
»گەڕان  دەربارەی  بوو  نایاب  لێكۆڵینەوەیەكی 
فرانكلین  كتێبەكانی  لەدەستچوو«!  كاتی  بۆ 
لەمڕۆدا  كە  كتێبانەدایە،  ئەو  چوارچێوەی  لە 
ئەمەیش  مێژوویی،  ئەنترۆپۆلۆژیای  پێیدەڵێین 
بۆتە  مێژوونووسەكان،  الی  و  پسپۆڕییەكە 
ل��ەم��ڕۆدا  ك��ە  ل��ێ��ك��ردوون  وای  و  ب��او  شتێكی 
بگرن.  شانۆكە  پ��ێ��ش��ەوەی  ئ��ەوەب��ن  شایەنی 
زیاتر  زۆر  چەمكێكە-  –ئەمە  جەماوەر  چونكە 
ەندییەكانی  ژیانی  شێوازی  بە  بایەخ  ل��ەوەی 
ئەمریكای باشوور و میالنیزییەكان بدەن، بایەخ 

بە شێوازی ژیانی پێشینانمان دەدەن. 
بۆ  ب��رۆدوێ��ل  وت��ارەک��ەی  ئامانجی  دەڵ��ێ��ن   -
بۆ ئەوەی  تۆدا  بە ڕووی  بەرگریبووە  ماوەیەكی درێژ 

كاریگەرییەكەت نەگاتە مێژوونووسەكان. 
- غروری ئەوەم نییە ئەم بۆچوونەم هەبێت. 
پێموایە ئەو  هۆکاری گرنگتری هەبوو، لەگەڵ 
بەختەی  ئەو  كردبوو  ئەوەم  گریمانەی  ئەوەی 
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كە ئێتنۆلۆژیا الی ڕای گشتی دروستیكردبوو –
لە سەروەختێكدا- مێژوونووسەكانی خستبووە 
ئەو  مێژوونووسەكانی  هەڵوێستی  دڵەڕاوكێوە. 
چەند  هەڵوێستەکەی  ئێتنۆلۆژیا  بەرامبەر  كاتە 
دههێنێتەوەیاد  ڤیڤەر  ل��ەوەوب��ەری  دەی��ەی��ەك 
هەردوو  لە  دۆرکهایمییەوە.  قوتابخانەی  لەمەڕ 
چۆنی  چۆن  زانیویەتی  مێژوو  حاڵەتەکەیشدا 
دەستبەرداری  و  بپارێزێت  خۆی  سەربەخۆیی 

پاشماوەكانی كێبەركێکەی ببێت. 
- لەبەرامبەردا مێژوونووسەكانیش بەشدارییەكی 

گەورەیان لە توێژینەوەی ئێتنۆلۆژیدا كردووە. 
ئەو  سەر  بۆ  الیەنێكیان  ئ��ەوان  بێگومان.   -
فۆڕمە كۆمەڵگایانە كە بەالی ئێمەوە گرنگبوون 
شوێندا  بە  كە  كۆمەڵگایانەی  لەو  پێکهاتبوو  )و 
ب���اڵوب���ووب���وون���ەوە( زی���اد ك���رد، ئ��ەوی��ش ئ��ەو 
كۆمەڵگایانە بوون كە لە زەمەندا، دروستبووبوون، 
ئەگەر ئەم دەربڕینە بگونجێت. مێژوو ژمارەیەكی 
زۆر ئ��ەزم��وون��ی »ئ��ام��ادە«م��ان پ��ێ��دەدات، كە 
دەتوانین پشتیان پێ ببەستین. بەهۆی ئەمەیشەوە 
هەڵگەڕانەوەیەكی نایاب ڕوویداوە. لە سەرەتادا، 
و  كۆن  مێژووی  لە  »سااڵنەنامە«  قوتابخانەی 
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یاداشتنامەكان  كتێبی  و  ه��ەواڵ��دەری  مێژوویی 
كشابوویەوە و، لە نەزمی دیموگرافی و ئابووری 
یان لە نەزمی ەزرەكاندا، بایەخی بە بزووتنەوە 
ئێمەیش  كاتەدا  لەو  هەر  بەاڵم  دەدا،  قووڵەكان 
پێچەوانەمان  ڕێگایەكی  –ئێتنۆلۆژیستەكان- 
گرتەبەر. مێژووی ڕووداوەكان و –بگرە مێژووی 
شتەبوو  ئ��ەو  دەگ��م��ەن��ەك��ان-  شتە  و  ڕووداو 
بەستنی  چۆنیەتی  ئاشنای  لێكردین  وای  ك��ە 
دروستبوونی  و  هاوسەرگیرییەكان  پەیوەندییە 
لە  تۆڕەكانی خزمایەتی و گواستنەوەی سامان 
ئۆرستۆكراتەكاندا  یان  پادشایەتییەكان،  خێزانە 
گوندنشینییە  ن��اوەن��دە  ل��ە  ئ���ەوەی  وەك  ببین، 
لێكردین  وای  ئەمەیش  هەبووە،  تەقلیدییەكاندا 
خاڵەكانی گواستنەوە و تێپەڕین و ئەو جومگانە 
دەربخەین، كە توانای ئەوەی پێداین بەراوردی 
كۆمەڵگە كۆن و نامۆكان لەگەڵ حاڵەتە دێرینەكانی 
كۆمەڵگەکەی خۆماندا بکەین. بەم جۆرە دیسانیش 
ئەمە ب��وو ب��ە ه��ۆی ئ���ەوەی رێ��گ��ەی م��ێ��ژوو و 
ئێتنۆلۆژیا )ئەمجارە( لەگەڵ ئومێددا یەكتر ببڕن 
و لەوەبەدوا لەم خاڵی بەیەكگەیشتنەوە بە هەمان 

ڕێگادا بڕۆن. 



86

قسە  وت��ارەت  ئەم  دەرب��ارەی  هەر  هێشتایش   -
نائاگایانەی  »چاالكێتی  دەرب��ارەی  لەوێدا  دەکەین، 
ن��اوەڕۆك«���دا  بەسەر  »ف��ۆڕم  كە  دواوی���ت  فیكر« 
فۆڕمانە  ئ��ەم  كە  وت��ووە  ئەوەیشت  دەسەپێنێت. 
كۆن  فۆڕمی  هاوشێوەن.  كۆمەڵگاكاندا  هەموو  لە 
وای  ئەمەیش  پێشكەوتوو.  و  سەرەتایی  ن��وێ،  و 
چەمكە  لە  ڕەخنە  كە  ك��ردە  مێژوونووسەكان  لە 

نامێژووییەکەی تۆ بۆ كاری فیكر بگرن. 
- ئەوە بەدحاڵیبوونە. ئەو كاتەی سەرقاڵبووم 
دەرب��ارەی  كۆنەكە  چەمكە  ڕاستكردنەوەی  بە 
كردووە  ئەوەم  باسی  تەنیا  مرۆیی،  سروشتی 
كە مێشكی مرۆیی لە هەموو كات و شوێنێكدا 
هاوشێوە  كۆتوبەندی  ئینجا  سروشتە،  خودی 
فیكر  بەاڵم  دەسەپێنرێتە،  فیكردا  كاری  بەسەر 
لە شوێنە جیاوازەكاندا تاوتوێی هەمان پرس و 
بابەت ناكات. ئەم پرس و بابەتانە بە گوێرەی 
جیاوازیی و هەمەجۆریی ناوەندە جوگرافییەكان 
كۆمەڵگە  شارستانیی  دۆخ��ی  و  كەشوهەوا  و 
بە  و،  ئ��ێ��س��ت��ای  و  ڕاب������ردووی  م���ێ���ژووی  و 
جیاواز  زۆر  شێوەی  بە  تاكەكانیش،  جیاوازی 
دەخرێنەڕوو: سروشت و مێژوو و دۆخی هەر 
ئامرازەكە  لە كۆمەڵەکەیدا.. كەرەستە و  تاكێك 
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بەاڵم  شتە،  هەمان  ه��ەر  شوێنێكدا  هەموو  لە 
دەروازە و دەرەتانەكان جیاوازن. 

بە  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  ئەوەیشدا  لەگەڵ   -
ڕەتكردنەوەی  بۆ  میتۆدێكە  )كە  نوێ)4(  ئیلیاتیزمی 

جووڵە(، تۆمەتبار كرایت. 
- هەر بە سادەیی، ئەوە شتێكی سەخیفە. ئەو 
ئەوەم  ڕەخنەی  هەندێجار  كە  مێژوونووسانەی 
نەگۆڕاندام  و  جێگیریی  لەگەڵ  من  كە  لێدەگرن 
بە  دان  دەب��ێ��ت  ك��ە  ك��ەس��ان��ەن  ئ���ەو  یەكەمین 
چۆن  دەنا  بنێن.  كۆمەڵگاكاندا  هاوبەشییەكانی 
كە  دروستبكەنەوە،  ئ��ەوە  سەرلەنوێ  دەتوانن 
بەر لە دوو یان سێ یان چوار سەدە بە مێشكی 
خەڵكیدا هاتووە، ئەگەر بڕوایان بە بوونی هەندێك 
شتی هاوبەشی ئیمە و ئەو خەڵكانە نەكردبێت و، 
ئەگەر بڕوایان بەوە نەبێت كە خەڵكی بەشێوەیەكی 
گەر  بیردەكەنەوە؟  ج��ۆر  هەمان  بە  س��ەرەك��ی 
دێرینن  ك��ە  شتانەی  ئ��ەو  و  م��ێ��ژوو  نەبێت  وا 
مێژوونووسانە  ئەو  نەدەبوون.  لەبەردەستماندا 
ئەمانە بە نەگۆڕی بەڵگەنەویست دادەنێن و، ئەوە 
نابینن كە ئەمە چەند پرسوباسێكی فراوان دێنێتە 
بگرە  و  هەیە  ئەوەیان  مافی  ئەوانیتر  كە  پێش 

دەبێت بەرپەرچی بدەنەوە. 
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- ئەوەی لە ڕەخنەی مێژوونووسەكاندا سەرنجڕاكێش 
بوو ئەوەیە كە جیاكارییەكت خستۆتە نێوان »كۆمەڵگە 
مێژووی  كە  شوێنەدا  لەو  ئێتنۆلۆژیا  كە  ساردەكان« 
گەرمەكان«  »كۆمەڵگە  و،  دەكۆڵێتەوە  لێی  نییە،  لێ 
ئەم  لێرەیشدا،  سەرقاڵە.  پێیەوە  مێژوونووس  كە 
چارەسەر  كێشە  كۆمەڵێك  ئەوەی  لەبری  جیاكارییە 

بكات، كۆمەڵێك كێشەی ناوەتەوە. 
- ئ��ەم چ��ەم��ك��ەم ل��ە »چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن لەگەڵ 
وانەی  لە  و،  خستەڕوو  شاربۆنییە«)5(دا  جۆرج 
فرانسیش  دو  كۆلێژ  ل��ە  دەس��ت��ب��ەك��ارب��وون��م��دا 
دووب��������ارەم ك������ردەوە ب���ۆ ئ������ەوەی ه��ەن��دێ��ك 
دەرب���ارەی  كاتێك  بڕەوێنمەوە.  بەدحاڵیبوون 
كۆمەڵێك  قسەدەكەم  س��اردەك��ان«  »كۆمەڵكە 
ح��اڵ��ەت��ی دی��اری��ك��راوم ل��ەب��ەرچ��اوە. س��ەدج��ار 
كردۆتەوە  دووب��ارەم  و  نووسیومە  و  وتوومە 
ڕەهایی  بە  كە كۆمەڵگەی »سارد« و »گەرم« 
تیۆریین  چەمكی  كۆمەڵێك  ئەوانە  نییە.  بوونی 
گریمانەكانمان.  داڕشتنی  بۆ  پێویستمانن  كە 
كەمەرەكاندا  درێژیی  بە  واقیعییەكان  كۆمەڵگە 
باڵوبوونەتەوە و هیچ یەكێكیان لە قوتبەكاندا نین. 
لە ئاستی دووەمیشدا، من جیاكاریی ناخەمە 
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كۆمەڵگەكانەوە،  جیاوازەكانی  شێوازە  نێوان 
بەڵكو دەگەڕێمەوە بۆ ئەو هەڵوێستە خودییەی كە 
كۆمەڵگە مرۆییەكان دەرهەق بە مێژووی خۆیان 
پشتیوانویی لێدەكەن. كاتێك دەربارەی كۆمەڵگە 
وشەیە  ئەم  ئەوا  دەدوێین،  »سەرەتاییەكان« 
دەخەینە نێوان دوو كەوانەوە تاوەكو ئەوەمان 
نییە  دروس��ت  چەمكە  ئەم  كە  بێت  پێشچاو  لە 
و كەچی سەپاوە بەسەرماندا كە بەكاریبهێنین، 
بەاڵم بە شێوازێكی گونجاو: ئەو كۆمەڵگایانەی 
جۆرێك  هیچ  بە  »سەرەتایی«  پێیاندەڵێین  كە 
ویستووە.  وایان  خۆیان  بەاڵم  نین،  سەرەتایی 
هەبووە  ئەوەی  خەونی  سەرەتایی  كۆمەڵگەی 
ئەوە  ئایدیاڵەکەی  چونكە  بێت،  سەرەتایی  كە 
بوو كە چۆن خودا و پێشینانەكان لە سەرەتای 
زەمەندا دروستیان كردووە هەر ئاوا بمێنێتەوە. 
هەڵبەت ئەمەیش و هەم بووە و ئەوانیش وەك 
سەرجەم كۆمەڵگەكانی تر لە مێژوو دەربازیان 
بوون،  مێژووە  ئەم  ملكەچی  ئەوانیش  نەبووە. 
كە گومانیان لێی هەبووە و حەزیان لێی نەبووە، 
بەاڵم كۆمەڵگە گەرمەكانی وەك ئەوانەی ئێمە، لە 
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بەرامبەر مێژوودا هەڵوێستێكی تەواو جیاوازیان 
مێژوودا  بوونی  بە  دان  تەنیا  ئێمە  ه��ەب��ووە. 
ئەو  چونكە  دەیشیپەرستین،  بەڵكو  نانێین، 
پێیەتی و دەمانەوێت  بڕوامان  مەعریفەیەی كە 
لەبارەی ڕابردووە هاوبەشەكەمانەوە بەدەستی 
بهێنین، بە دیاریكراویی لەو شێوازەوە كە ئەم 
یاساڕێژیی  بۆ  تەفسیربکەین،  پێ  ڕاب��ردووەی 
یان ڕەخنە لە پەرەسەندنی ئەو كۆمەڵگەیەی، كە 
تێیدا دەژین و بۆ ئاراستەكردنی داهاتووەکەی، 
نموونەکەی  و سوودبەخشە.  دێت  كەڵكمان  بە 
ئێمە  دەردەخ���ات.  ئەمە  بەباشی  زۆر  سارتەر 
مێژوومان هەڵدەگۆزێن و دەیکەینە ڕەگەزێك لە 

ئاگاییە ئەخالقییەكەمان. 
مارك  و  گۆدێلییە  مۆریس  لەگەڵ  مشتومڕ  لە   -

ئۆوجێ، كە لە  گۆڤاری »مرۆڤ«)6(�دا، لە ساڵی 1975، 

دەربڕین هەن،  و  گوزارشت  باڵوكراوەتەوە، كۆمەڵێك 

وێڕای ئەوەی كەمیشن، بەاڵم زۆر بە باشی تێگەیشتنی 

دەڵێیت:  نموونە  بۆ  دەدەن.  پیشان  مێژوو  بۆ  تۆ 

مێژوودا  ناپەیوەستەگی  یەكەمین  لەبەردەم  «دەبێت 

بنوشتێینەوە». 
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هەنگوینەوە  »ل��ە  كۆتایی  ڕس��ت��ەی  م��ن   -
كاتێك  ن��ووس��ی��ب��ب��ووی��ەوە،  خۆڵەمێش«�م  ب��ۆ 
نوێیەكان،  ماركسیستە  و  ماركسیستەكان 
ڕەخنەی ئەوەیان لێگرتم كە مێژووم فەرامۆوش 
ك����ردووە، وەاڵم���م دان����ەوە: ئ���ەوە ئ��ێ��وەن كە 
مێژووتان فەرامۆش كردووە یان باشتر بڵێین 
گەورانەی  یاسا  ئەو  ئێوە  تێكردووە.  پشتتان 
واقیعی  مێژووی  بری  خستۆتە  پەرەسەندنتان 
بوونیان  خۆتاندا  سەری  لە  تەنیا  كە  دی��ار،  و 
هەیە. ڕێزی من لە مێژوو و ئەو مەیلەی كە بۆ 
مێژوو هەستی پێدەكەم، لەو هەستەوە دێت كە 
مێژوو پێمدەدات و دەمگەیەنێتە ئەو باوەڕەی 
كە هیچ بونیادێكی فیكری نییە، بتوانێت جێگای 
ئەو ڕێگا پێشبینینەكراوەی كە شتە واقیعییەكان 
لەسەری دەڕۆن، بگرێتەوە. پێموایە ڕووداو لە 
پێدراوە.  »پێشوەختە«  پەیوەستییەکەیدا«  »نا 
بوونی  بە  بونیادگەرانەیش  شیكاریی  دەبێت 

ئەمە كار بكات. 
- تۆ بوونی »یاسای مێژوو« ڕەتدەکەیتەوە!

- ژمارە گۆڕاوەكان زۆرن )ئینجا ژمارەیەكی 
زۆر پێوەریش هەن(. تا ئەو ڕادەیەی كە تەنیا 
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خ��ودا دەزانێت لە ئ��ەزەل��ەوە چی ڕووی���داوە و 
چی ڕوودەدات، یان دەبێت ئێمەیش ئەم دەركە 
بزانین.  ئەمە  ب��ۆئ��ەوەی  هەبێت،  خوداییەمان 
مێژوویش  و  دەك��ەن  هەڵە  هەمیشە  مرۆڤەكان 
هەمیشە ئەمە دەسەلمێنێت. دەڵێن: «شتێك لەم 
سێیەم  هەمیشە  كەچی  ڕوودەدات»،  دووان��ە 

ڕوودەدات. 
بۆ شیكاریی  ڕەها ئەم شوێنە  ناپەیوەستەگیی   -

مێژوویی جێدێلێت؟ 
- بێگومان. ڕووداوەكان قابیلی پێشبینیكردن 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  هێشتا  ڕووی��ان��ن��ەداوە،  ن��ی��ن، 
هەوڵبدەین  دەتوانین  ڕوودەدەن،  كاتێك  بەاڵم 
هەروەك  بکەین.  تەفسیریان  و  تێبگەین  لێیان 
دەكرێت ڕوودەوەكان پێكەوە ببەستینەوە و بە 
 retrospcti vement ڕوول��ەدوا  شێوازێكی 
هیچ  ئێستادا  لە  ب��ەاڵم  تێبگەین،  لۆژیكە  ل��ەم 
پێشبینیی  كە  پێنادات  ئەوەمان  ڕێگەی  شتێك 
بەهۆی  ئەوەیش  ڕوودەدات،  چی  بکەین  ئەوە 
بوونی ژمارەیەكی زۆری ئەگەرەوە: هەندێكیان 
شایەنی ئەوەن وێنا بكرێن و هەندێكیتریشیان 

قابیلی وێناكردن نین.
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مەبەستێكی  ب��ە  ش��ت��راوس  لیڤی  ك��ە  ڕوون���ە  ئ��ەوەی��ش 
ناكات،  ب����ەراوردە  ئ��ەم  سەركوتكارانە  و  كینەبازانە 
و  ئەندامان  ئەوەی  وەك  دەربكەوێت،  وایش  ئەگەرچی 
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هاوڕێكانی لە كۆنگرەكەدا تێیگەیشتبوون. 
و  گریكی  ئیلیای  شاری  لە  ناوەکەی  ئیلیاتیزم،   4-
كە  هاتووە،  ناوبانگەکەیەوە  بە  فەلسەفییە  قوتابخانە 
ئەندامە  ئیلیایی  زینۆنی  و  پارمەندیس  و  كزینۆفۆن 

دیارەكانی بوون. 
-5 جۆرج شاربونییە، لقاء مع كلود لیفی شتراوس، 
باریس، االتحاد العام للمنشورات، 1961، أعید نشرە فی 

سلسلە 18/10، باریس، بلون-جولیار، 1969. 
-6 االن��ث��روب��ول��وج��ی��ا، ال��ت��أری��خ، اإلی��دی��ول��وج��ی��ا، فی 
       . »اإلنسان«، تموز/ كانون الثانی 1975، ص188-177

سەرچاوە: 
)الدوائر  لیڤی شتراوس: من قریب و من بعید  كلود 
اری��ب��ون، ترجمە: م��ازن م.  ال��ب��اردە(، ح��وارات مع دییە 
حمدان، دار كنعان للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق، 

الطبعە ااڵولی، 2000، ص201-193.
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دەربارەی ئەدەب

لە عەرەبییەوە: هاوار محەمەد
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بۆ  كە  دەقانەوە  ئەو  خوێندنەوەی  لەڕێگەی   -
ئەدەبت تەرخانكردوون، وا دەردەكەوێت كە تۆ دووریت 

لە ڕەخنەی ئەدەبی بونیادگەرییانە؟ 

- من دوورم لەو ڕەخنەیەی كە وا خەیاڵی 
خۆی دەكات گوایە بونیادگەرییانەیە و وشەی 
و  بەكاردههێنێت  ل��ەخ��ۆی��ەوە  ه��ەر  »ب��ون��ی��اد« 
ك��ااڵی��ەك��ەوە».  ج��ۆرە  هەموو  بە  «دەیلكێنێت 
هەستەكەم من بوومەتە قوربانیی تەڵەكەبازییەكی 
ئاستنزمەكان  بەرهەمە  داواك��را  كاتێك  فیكری، 
بخرێنە ڕیزی بەرهەمە نایابەكانەوە، ئەویش لە 
توێرژنەوە،  بابەتی  وەك  هەڵبژاردنیان  ڕێگەی 
ك��ە زۆرج����ار ڕوودەدات  ش��ت��ەی��ە  ئ���ەو  ئ��ەم��ە 
نایابەكاندایە(.  بەرهەمە  لە  تێپەڕین  )دەرەتانی 
بونیادگەری جاڕی خۆی  ئەمەی كە وەك  ئەم 
پاساوی  لە  جگە  نییە،  هیچ  واقیعدا  لە  دەدات 
ئاستنزمی. لە »كۆتایی« مرۆڤی ڕووتدا ئەمەم 

ئاشكرا وتووە.  
- باوەڕت بە هیرارشییەتی بەرهەمەكان هەیە؟ 

بونیادگەرانە  شیكارییەكی  بمەوێ  ئەگەر   -
شعرەكانی  ئ��ەوا  بكەم،  ئ��ەدەب��ی  بەرهەمی  بۆ 
بۆدلێر هەڵدەبژێرم نەك قسەی گۆرانینووسان.
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چكۆلەی  نامەیەكی  قەشمەرییانەیە،  زۆر  ئەمە   -
دادەنێت،  بزووتنەوەیەكت  دنەدەرێكی  بە  تەنزئامێز 
بەرهەمە  نێو  هیرارشییەتی  سڕینەوە  بۆ  كار  كە 

كولتوورییەكان دەکەیت. 
هیچیشی  و  نەخوێندۆتەوە  كتێبەم  ئ��ەم   -
لێ نازانم، تەنیا لە ڕۆژنامەكانەوە هەندێ شتم 

لەسەر بینیووە. 
كە  ئەوەیە،  لەوبارەی  چییە  بۆچوونت  بەاڵم   -
دەقەكانتەوە  بەهۆی  دەكرێیت،  تۆمەتبار  بەوە  تۆ 
لە  بەشداریت  كولتووری،  رێ��ژەگ��ەرای��ی  دەرب���ارەی 

سڕینەوەی ەیرارشییەتەكاندا؟
ك��ول��ت��وور  وات����ای وش���ەی  - دەب��ێ��ت دوو 
ت��ێ��ك��ەڵ��ی ی��ەك��ت��ر ن��ەک��ەی��ن. ك��ول��ت��وور ل��ە وات��ا 
بۆ  ڕۆشناییە  زۆرك��ردن��ی  وات��ای  گشتییەکەیدا 
تەكنیكیی  زمانی  لە  بەاڵم  حوكمدان و سەلیقە، 
هەیە.  ت��ری  واتایەكی  ئەنترۆپۆلۆژیستەكاندا 
بەپێی پێناسە كالسیكییەکەی تایلەر، كە بۆ ئیمە 
گرنگییەكی زۆری هەیە و بەم هۆیەوە ئاماژەی 
و  مەعریفە  ل��ەو  بریتییە  «كولتوور  پ��ێ��دەدەم، 
بیروباوەڕ و هونەر و ئەخالق و یاسا و نەریت 
و هەموو ئەو توانا و عادەتانەی تر، كە مرۆڤ 
وەریدەگرێت».  كۆمەڵگادا  لە  ئەندامێك  وەك 
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كولتوور –بە واتای دووەمی- واتای ئەوەیە كە 
هەموو شتێك بابەتی توێژینەوەیە: واتە بەرهەمە 
وشەكە(  یەكەمی  وات���ای  )ب��ە  نزمەكان  ه��ەرە 
ڕێژەگەرایی  بەرزەكانیش.  ه��ەرە  بەرهەمە  و 
كولتووری تەنیا جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە، 
ڕههای  پێوەرێكی  نییە  كولتوورێك  هیچ  كە 
هەبێت كە مافی ئەوەی پێبدات ئەو جیاكارییەی 
دیكەدا  كولتوورەكانی  بەرهەمی  بەسەر  پێشتر 
پراكتیزە بكات. لەبەرامبەردا، هەموو كولتوورێك 
دەرب��ارەی  ئەمە  پێویستیشە،  بگرە  دەتوانێت، 
بەرهەمە تایبەتییەكانی خۆی بكات، واتە بەسەر 
چونكە  بكات،  پراكتیزەی  خۆیدا  بەرهەمەكانی 
ئەندامەكانی ئەم كولتوورە -بۆ ئەم كولتوورە- 

لە یەك كاتدا هەم بكەرن و هەم تێبینەرن. 
كارمەندێك  وەك  خ��ۆم��دا  پێگەی  ل��ە  م��ن 
ڕۆك  ی��ان  ج��واڵوەك��ان  وێنە  هەرگیز   agent
نییە،  پێیان  ح���ەزم  و  ڕاناكێشیت  س��ەرن��ج��م 
ئەم  باڵوبوونەوەی  لە  تێبینەرێك  وەك  ب��ەاڵم 
پێموایە  سۆسیۆلۆژییەدا،  دی��اردە  ج��ۆرە  دوو 
بێ  بە  بكرێن  توێژینەوە  خۆیان  وەك  دەبێت 
و  ئەخالقی  ب��ەه��ای  حوكمی  لەبەرچاوگرتنی 
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دروستدەبن.  الی  دەرب��ارەی��ان  كە  ئێستاتیكی، 
ڕۆك«  »كولتووری  دەس��ت��ەواژەی  دەربڕینی 
لە  بریتییە  ج��واڵو«  وێنەی  »كولتووری  ی��ان 
واتایەكەوە  لە  كولتوور  وشەی  واتای  گۆڕینی 
شوشتنەوەی  ئەنجامدانی  و  تر  واتایەكی  بۆ 
ئەمە  ب��ەرام��ب��ەر  بۆچوونەکەی  ب��ەاڵم  فیكری، 
تێكدانی  بە  ئێتنۆلۆژیا  تۆمەتباركردنی  )وات��ە 
كایەی  ئ��ەم  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  تەنیا  میللی،  فیكری 
دیاریی  بۆی  و  دیارییكردووە  لێكۆڵینەوەیەی 
تۆمەتباركردنی  لە  زۆر  ت��اڕادەی��ەك��ی  ك���راوە( 
كارمەندانی تاقیگە پزیشكییەكان وایە بەوەی كە 

ئەوانە خوێنگرن یان حەزیان لە پیساییە.448
شیكاركردنی  مەبەستت  كرد.  بۆدلێرت  باسی   -
ئەو بڕگە شیعرییە sonnet بوو كە لەگەڵ یاكۆپسن 

كردووتانە ؟ 
باسی  یاكۆپسن  پاریس،  لە  رۆژێ��ك  بەڵێ،   -
ئایدیاكانی خۆی بۆ كردم دەربارەی شیكاركردنی 
نموونەیشی  چوندین  شیعر،  بونیادگەرییانەی 
ئەوەیشی  ئەڵمانی،  و  ڕوسی  و  ئینگلیزی  پێدام: 
دەیشڵەژێنێت.  فەرەنسی  شیعری  دۆخی  كە  وت 
ئایدیاكانی زۆر كارییان لێكردم، تا ئەو ڕادەیەی كە 
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كە قەناعەتم وابوو ناشێت لە شعریشدا تپراكتیزە 
»پشیلەكان«  ڕۆی��ش��ت،  ئ��ەوەی  دوای  نەكرێن. 
بە  ه��ەر  ك��ە  دەگمەنانەبوو  شیعرە  ل��ەو  –ئ���ەوە 
هێدی  خەیاڵمدا.  بە  هات  دەیپارێزم-  شاراوەیی 
هێدی كێشانی هێڵە سەرەتایی و سەرەكییەكانی 
لێكدانەوە لەنێو ئەو هێلەدا كە پاكۆپسن كێشای، 
بە  كرد  خەریك  خۆم  جۆرە  بەم  دەستیانپێكرد. 
خۆپارێزییەوە  ب��ە  ت��ۆزێ��ك  ك��ە،  شیكارییەكەوە 
-جا  زمانناسی،  شیكاری  بنێم  ن��اوی  دەت��وان��م 
لەبەرئەوەی ساكار و ئاستنزم بوون- بەرەنجامی 
ئەویشی  ئەمە  ن��ارد.  یاكۆپسن  بۆ  تێڕامانەكانم 
كردبوو،  دەستكاریی  تۆزێك  ئەو  بۆیە  هاندابوو، 
منی  شیكارییەکەی  ڕەگ��ەزەك��ان��ی  ل��ە  هەندێك 
دەس��ت��ك��اری  هەندێكیشیانی  و  هێشتبوویەوە 
كردبوو و زۆر ڕەگەزی دیکەیشی بۆ زیادكردووە. 
نامەگۆڕینەوەمان لەبارەی ئەم بابەتەوە بەردەوام 
بوو، كماتێك گەڕایەوە بۆ پاریس بەیانییەكیان لەم 
نووسینگەیە دانیشتین، قەڵەمم گرت بە دەستمەوە 
و پێكەوە دەستمانكرد بە نووسین، دانیشتبووین 
و مشتومڕمان لەسەر وشە بە وشە دەكرد، ئەمە 

هەموو ڕۆژەکەی خایاند. 
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- ئەی نەدەكرا ئەو بەشە تەواو بکەیت؟ 
- من زمانناس نیم، بە تەنیاییش نەمدەتوانی 
پ��ەی��ڕەوی ل��ەم ج��ۆرە ئ��ەزم��وون��ە ب��ك��ەم، ب��ەاڵم 
یاكۆپسن بەردەوام بوو، بە هەمان ڕۆحییەتەوە 

شیكاریی دیکەی بۆ شیعری تر باڵوكردنەوە. 
دەکەین،  قسە  ئەدەب  دەرب��ارەی  لەبەرئەوەی   -
دەتوانیت پێم بڵێیت، بەالی تۆوە كام نوسەرانە باشن؟ 
-وەك پێشتر وتم، كۆنرا، هەروەها بالزاك و 
شاتۆبریان.. پرۆست و بەڵدنیارییەوە ڕۆسۆیش. 
دەکەیت،  شاتۆبریان  باسی  كاتێك  پێموایە   -
ئەودیوی  »یادەوەرییەكانی  شاتۆبریانی  مەبەستت 

مەرگ«، وا نییە؟ 
تێڕوانینانەی  ئ��ەو  ه��ەم��ان  ب��ەاڵم  ب��ەل��ێ،   -
تەنانەت لە كتێبێكی جیاواز و وەڕزكەری وەك 

»عەبقەرییەتی مەسیحییەت«دا دەبینین. 
- ئ���ەی ب���ال���زاك؟ ه��ەن��دێ��ك ل��ە ب��ەش��ەرك��ان��ی 
»وەرزەكانی  ئاوایە  ناونیشانیان  »ئەفسانەییەكان« 

ژیانی تایبەتی« یان »وەرزەكانی ژیانی گوند«ە.
- دەب���وو ه��ەم��وو ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی ب��ال��زاك 
دەیانجار بخوێنمەوە، جا لەبەرئەوەی یادەوەریی 
ئەمە  پێموابوو،  جارێك  هەموو  نییە،  تیژ  من 
ساڵ  چەند  هەموو  دەیانخوێنمەوە.  یەكەمجارە 

جارێك خوێندوومنەتەوە. 
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- چ ڕۆمانێكت زۆر پێباشە؟ »باونی خزم«؟ 
بۆئەوەی  هەبێت،  هۆکار  س��ەدان   ڕەنگە   -
ئەوەم پێباش بێت، بەاڵم »پێچەوانەی مێژووی 
لە  بالزاك  لێرەدا  كردم.  گیرۆدەی  هاوچەرخ« 
دیكنز نزیك دەبێتەوە، كە ئەمەیش هەر لەنێو ئەو 
نووسەرانەدا دادەنێم وا من پێمباشن )»ئومێدە 
من  كە  كتێبانەیە  ئ��ەو  جوانترین  گ��ەورەك��ان« 
بینیوومن(. من الی دیكنز و بالزاكیش، بەتایبەت 
لە »پێچەوانەی مێژووی هاوچەرخ«دا، زنگێك 
ئەوەی  هەستیارم:  پێی  زۆر  من  كە  دەبیستم 

زەنگێكی نایابی مەدەنییە. 
- ئایا دەتوانین ڕۆسۆیش لەنێوان ئەو نووسەرانەدا 
دابنێین، كە لە ڕووی فیكرییەوە كاریگەرییان لەسەرت 

هەبووە؟ 
- دەرب��ارەی ڕۆسۆ و هەروەها دەربارەی 
بەاڵم  پێناكەن،  «قەناعەتم  دەڵێم:  ئاالمبێریش 
سیاسی  فیكری  بۆ  من  مەیلی  دەمجوڵینن». 
قەشەنگەکەی.  بونیادە  ب��ۆ  شەیداییە  ڕۆس��ۆ 
سەرسوڕمانی من بە ڕۆسۆ پێش هەموو شتێك  
پێنج  لە  ئەو  ستایلە!  لەو  وای  ئێستاتیكییانەیە: 
وشەدا شتێك دەلێت كە من پێویستم بە پانزە 
وشەیە بۆ ئوتنی هەمان شت. دوای ئەمە هەموو 
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فۆڕمە ئاڵۆزەكانی تر دێن، بەو ڕادەیەی كە بە 
زەحمەت دەتوانم ڕوونیان بكەمەوە. ڕۆسۆ لەو 
كەسانە بووە كە هەر زوو پێشبینیی داهاتووی 
لێكۆڵینەوە ئێتنۆلۆژییەكانیان كردووە، هەروەها 
ئەدەب  لە  زانستە سروشتییەكان  ویستوویەتی 
حەتمییەتێكی  ك��ردۆت��ە  ئەمە  ب��خ��ات��ەوە.  نزیك 
نائاسایی و ناباو، تێبینەرێك كە زۆر هەستیار 
بووە. ئەو لە هەموو كارەكانیدا بە دوای یەكێتیی 
ئەمەیش   ،intelligible عەقڵییەوەیە و  هەستی 
وای لە من كرد بە ڕێگەی دیكە هەمان شت بكەم 
و شتەكانم لە گۆشەیەكی دیكەوە تاوتوێدەكرد: 
نەك  پێشترە  لە  لەو گۆشەیەوە كە عەقڵ  واتە 
هەوڵ  هەمان  هەردووكمان  الی  بەاڵم  هەست، 
دوو  ئەم  یەكخستنی  و  ئاشتكردنەوە  بۆ  هەیە 

الیەنە. 
ل��ە گ��ف��ت��وگ��ۆی��ەك��ی پ��ێ��ش��ت��ردا وت���م م��ارك��س 
لە  مۆدێلی  میتۆدی  ك��ە  ب���ووە،  ك��ەس  ی��ەك��ەم 
ك��ردووە،  پراكتیزە  مرۆڤایەتییەكانتدا  زانستە 
ڕەنگە وا باشتر بێت ئەم بدەینەوە پاڵ ڕۆسۆ 
نایەكسانی«،  دەرب��ارەی  لە »گوتارێك  ئەویش 
واقیع  لە  دوورن  زۆر  نموونەكانی  ئەگەرچی 
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و ی��ەك��ت��ر ن��اب��ڕن. »دان��پ��ێ��دان��ان��ەك��ان« وای���ان 
بژیم  پ��ەرش��وب��اڵودا  كۆمەڵگەیەكی  لە  لێكردم 
پتەو وەسفدەكرێت و  ئ��اوازی  بە توندی و  كە 
هەردوو سیفەتەکەیش لە تابلۆكانی شاردان یان 
كە  نوێ«،  »ەیلوئیزی  دواج��ار  هەن.  درۆلنگدا 
كەس نایخوێنێتەوە لە كاتێكدا بە تەواوی یەكەم 
ڕەگەزێكی  دوالفاییت  )مەدام  مۆدێرنە  ڕۆمانی 
ڕۆمانی ئەفراندووە(، باس لەوە دەكات: كچێك 
بەاڵم  دەبێت،  عەشیقێكی  باشدا  خێزانێكی  لە 
تەمەن. هەموو شتێكی  بە  پیاوێكی  بە  دەدرێت 
تەنیا  لەدەستنایەت  هیچی  و  دەگێڕێتەوە  بۆ 
بكات و عەشیقەكە  نەبێت، كە دەستوبرد  ئەوە 
دەبێتە  ئەمەیش  خێزانییەكەوە،  ماڵە  بهێنێتە 
نازانین  ه��ەم��ووان.  داماویی  و  بێزاری  مایەی 
ئ��اوا  سادیستییەوە  پاڵنەرێكی  ه��ۆی  ب��ە  ئ��ەم 
پاڵنەری  بەهۆی  ی��ان  ك���ردووە،  هەڵسوكەوتی 
تەممژاوییەوە  ئەخالقی  بەناوی  مازۆخییەوە، 
ی���ان ه���ەر ب��ە گ��ەم��ژەی��ی ڕەف���ت���اری ك����ردووە. 
و  نووسەر  لەنێوان  ج��ۆرە  لەم  پەیوەندییەكی 
نابێت  كەشف  تێدا  هێلەكانی  كارەكتەرەكانیدا 
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لە  تاریكی دەمێنێتەوە، وەك ئەوەی  بە  و هەر 
و  دیستۆیڤسكی  الی  ئەمە  دوات��ر  هەیە.  ژیاندا 
شتانە  ئەم  هەموو  نووسەر  دەبینینەوە.  كۆنرا 
سروشت  بە  بەهێزەوە  هەستكردنێكی  دەخاتە 
دەبینیت،  تۆ  ئەوەتا  زیندەخەون-..  –ه��ەروەك 

ڕۆسۆ دەمجوڵێنێت. 
بوو،  فیكری  كاریگەریی  مەبەستم  من  بەاڵم   -

چونكە ناونیشانی یەكێك لە گەرگوتارەكانت ئاوا بوو: 

لە  مرۆڤایەتییەكان«،  زانستە  دامەزرێنەری  »ڕۆسۆ، 

بالوت  بونیادگەریدا  ئەنترۆپۆلۆژیای  دووەمی  بەشی 

كردۆتەوە. 

دووس��ەد  شكۆ  پڕ  ئاهەنگێكی  ژنێف  لە   -
رێكخرا،  لەدایكبوونی  ساڵیادی  وپەنجاهەمین 
تیابوو،  زێ���دەڕەوی  تۆزێك  وت��م  ئ��ەوەی  بۆیە 

بەاڵم بە تەواوەتی هەڵە نەبوو. 
- لەم دەستگوتارەدا وتوتە: «هەموو ئیتنۆلۆژییەك 

دانپێدانانەكانی خۆی دەنوسێتەوە»، لەوێدا دەبێت بە 

مندا تێپەڕێت تاوەكو لە من ڕزگاری ببێت، بەاڵم تۆ 

هەمیشە جەخت لەسەر ئەوە دەکەیتەوە نابێت هەست 

بە بوونی شوناسی كەسییانەی من بکەین. 



106

- لێرەدا لێكدژییەك نابینم. ئەگەر هەست بە 
شوناسی كەسییانەی خۆمان نەکەین، ئەوا دەبێت 
بدەین بۆ ئەوەی خۆمان وەك  هەوڵێكی زیاتر 
دەرچوون  كگاتی  لە  بەدەستبهێنینەوە  من�ەكان 
لە دۆخە هەاڵوێردییەكان. ئەزموونی ئیتنۆگرافی 
شتێك  دەرب��ارەی  ئەزموونییە  لێكۆڵینەوەیەكی 
كە لێت دەترازێت و لە دەستت دەخزێت. ئەگەر 
ئەبم بە چی، ئەوا پێویستم  بە باشی بمزانیایە 
س��ەرم��ەرەدا  و  سەیر  ڕیسكی  لە  نەبوو  ب��ەوە 

بەدوای خۆمدا بگەڕێم. 
- تۆ ئەوە نازانی؟ 

- زۆر بە خراپی دەیزانم. 
- هەر تۆ وایت یان ئەمە هەر خاسییەتێكی فیكری 

مرڤایەتییە؟ 

بانادەم. پێموایە  تاقانەییەوە  - من خۆی بە 
كەسییانە  شوناسی  بە  هەستكردن  كۆمەڵگە 

دەسەپێنێت... 
- ... وا لە كەسێكیش دەكات كە كتێبەكانی بە ناوی 

فەرەنسی«ەوە  ئەكایمیای  لە  شتراوس،  لیڤی  »كلۆد 

واژوو بكات؟ 
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ببێتە  ئەو  دەیەوێت  كۆمەڵگەیە  بەڵێ،   ...  -
»ك��ەس��ێ��ك«، ت��اوەك��و ئ��ەم »ك��ەس��ێ��ك«ە بكاتە 
ئەگەر  دەیڵێت.  و  دەیكات  كە  لەوەی،  بەرپرس 
ئەوا  نەبووایە  بوونی  كۆمەاڵیەتییە  فشارە  ئەم 
بە  هەستكردن  ئاخۆ  كە  ن��ەب��وون،  دڵنیا  ل��ەوە 
شوناسی كەسییانە تا ئەو ڕادەیە بەهێز دەبوو 
كە زۆرینەی خەڵكی هەستیان پێدەكرد یان نا. 

لە  گوایە  دەڵێن  ڕۆس��ۆ:  بۆ  بگەڕێینەوە  با   -

سەردەمێكدا پرۆژەی ئەوەت هەبووە كتێبێكی لەبارەوە 

بنووسیت؟ 

بە خێرایی  بەاڵم  بە خەیاڵمدا هات،  ئەوە   -
هۆکار:   دوو  لەبەر  ك���ردەوە،  ڕەت  ئایدیاكەم 
هۆکاری سەرەكی ئەوەبوو، كە هەر لە سااڵنی 
خوێندنمدا وەكو قوتابی، ئەدەبیاتێكی ڕۆسۆیی 
گەورەم لەپێشمدا دەركەوت. جا بۆئەوەی هەڵەی 
نەچمە  كراوەكاندا  دەرگ��ا  بە  یان  نەكەم،  زەق 
ژوورەوە، دەبوو دەیان بەرهەم كۆبكەمەوە كە 
ەی پەنجا ساڵی ڕابردوو بوون، ئەمە زەندەقی 

بردم. 
 هۆکاری دووەم، پەیوەندی من بە ڕۆسۆوە 
لێكردم  وایان  ماركس  و  فرۆید  ئاڵۆزە.  تۆزێ 
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بكەمەوە، بەاڵم ڕۆسۆ تووشی هەوكردنی  بیر 
ك����ردم. ب��ۆی��ە م��ن ب��ە زەح����ەت س��وب��ێ��ك��ت��ی و 
ئەوەیش  لێرەدا  دەكرێتەوە،  جیا  بۆ  ئوبێكتیم 
دەڵێم كە هەڵوێستم بەرامبەر ئەو زیاتر بەرەو 
لێگۆڕا  شوێنەم  ئەو  الیەنیكەم  یان  پێشچووو، 
كە لە ژیانی خۆمدا لە بەرهەمەكانیم دەڕوانی: 
سۆشیالیزمدا  ب��ە  پەیوەستبوونم  س��ااڵن��ی  ل��ە 
ل��ە فیكرە  ل��ێ��ی دوورك���ەوت���م���ەوە، الی��ەن��ی��ك��ەم 

سیاسییەكانی دووركەوتمەوە. 
- بۆچی؟ 

كتێبێكی سەختە،  كۆمەاڵیەتی«  »پەیمانی   -
ڕەنگە لە هەموو فەلسەفە سیاسییەكان قورستر 
ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  ل��ەو  توانیم  ه��ەرت��ا  بێت. 
ڕاس���ت���ەوخ���ۆی���ەی ن���ێ���وان ت����اك و ك��ۆم��ەڵ 
collective دووركەوتمەوە، كە ئەو دەیوست 
بۆچوونەی  لەو  دووركەوتمەوە  بیچەسپێنێت، 
دوو  ئ��ەم  ل��ەن��ێ��وان  نێوانكارێك  ه��ەر  ك��ە  ئ��ەو 
من  كە  كاتێكدا  لە  ئەمە  ڕەتدەكاتەوە.  الیەنەدا 
ژیانی  بە  خوێن  و  گۆشت  نێوانكارانە  پێموایە 

كۆمەاڵیەتی دەبەخشن. 
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 structuralism پەرەسەندنی بونیادگەرایی
دەستپیدەكات،  لەوێوە  چلەكاندا،  لە  فەرەنسی 
یاكۆپسنی  كارەكانی  ستراوس  لیڤی  كلۆد  كە 
ڕەنگە  تێهەڵكێشكرد،  ئەنترۆپۆلۆژیادا  لەگەڵ 
سۆسۆرییەكانی  چەمكە  لە  هەندێك  الكانیش 
تایبەتییەکەی  دەروونشیكارییە  شێوازە  لەگەڵ 
خ��ۆی��دا گ��ون��ج��ان��دب��ێ��ت. ئ���ەم پ��ەرەس��ەن��دن��ە لە 
چڵەپۆپەی  گەیشتە  شەستەكاندا  س��ەرەت��ای 
و  جەزبە  جۆرە  بووە  كاتەدا  لەو  ئیدی  خۆی، 
ئەو  هەموو  تووشی  و  فیكری  سەرشێتییەكی 
هەر  بیانگرێتەوە،  دەیتوانی  كە  بووبوو  باسانە 
بیركاری، سەرشێتییەك كە  لە مێژووەوە هەتا 
دیكەدا(  جێیەكی  هەر  لە  )یان  لێرەدا  ئەستەمە 
زمانییەكان  ڕەگ��ەزە  ب��ەاڵم  بکەینەوە،  كورتی 
نەبوو،  باشترین حاڵەتدا هیچ  لە  قۆناغەدا،  لەو 
ناڕێك  پەژموردەی  ڕەگەزێكی  كۆمەڵە  لە  جگە 
لە كاتێكدا  پیاجە 1968(. ئەمە  و پێك )بڕوانە 
تیۆری  بە  كە ڕووداوی جێی سەرنج دەرهەق 
ئەدەب، ئەو هەوڵە بوو كە دەیویست نموونەی 
كە  مرۆیی  سوبێكتی  فەلسەفەی  و  زمانناسی 
لە فەرەنسا باو بوو، پێكەوە كۆبكاتەوە و یەك 



113

بخات، لەوێ وهها تەفسیری عەقل و كۆمەڵگە 
دەكران كە شوێنەوار و بەرەنجامی كاریگەریی 
بونیادەكانن، ئەم بونیادانەیش بە زۆری زمانین. 
دیسانیش  كە سۆسۆر  بوو  ماوەیەدا  لەو  هەر 
دەوروب���ەری  وێ��ن��اك��رای��ەوە.  فەیلەسوف  وەك 
1967 پرۆژەی بونیادگەری بەهۆی كاریگەری 
الكان و دێرێدا و هەندێك فەیلەسوفی دیكە و، 
بەهۆی ڕووداوە سیاسییەكانەوە، داڕما، بەدوای 
پاش- هەمەڕەنگە  فۆڕمە  پرۆژەیەیشدا  ئ��ەم 
بەسەرجەم  كە  سەریهەڵدا،  بونیادگەرییەكان 

ئەوروپا و ئەمریكادا باڵوبوویەوە. 

1-1: پەیامبەخشی زمانییانەی بونیادگەرایی: 
ئەندامانی  ل��ە  ب��وو  یەكێك  ش��ت��راوس  لیڤی 
ل��ە نیویۆرك ئ��ام��ادەی  دەس��ت��ەی ف��ێ��رك��اری، ك��ە 
لیڤی  پێشتر  ب��وون.  یاكۆبسن  دەسگوتارەكانی 
كاتەدا  ل��ەو  ب��ەاڵم  ب��وو،  فەیلەسوف  ش��ت��راوس 
دەبینین(  دوات��ر  )وەك  ب��وو،  ئەنترۆپۆلۆژیست 
فەیلەسوف.  ب��ە  دەب��ێ��ت��ەوە  دی��ک��ەی��ش  ج��ارێ��ك��ی 
ڕاس��ت��ی��ی��ەک��ەی م��ەب��ەس��ت��ی ل��ی��ڤ��ی ش���ت���راوس لە 
ئامادەبوون لەو دەرسگوتارانەدا تاڕادەیەكی زۆر 
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ئەوەی گوێی  بەاڵم  پراكتیكی هەبوو،  ئامانجێكی 
لێبوو هیچ نەبوو، جگە لە جۆرێك خەونی فیكری: 
» هێشتا یش زۆر باش دەرك بەو دژوارییە 
دەكەم كە ڕووبەڕووم بوویەوە، لەبەرئەوەی من 
ماوەی  درێژایی  بە  نەبوو،  زۆرم  ئەزموونێكی 
قاییلكەر  سێ یان چوار ساڵ هەوڵمدا كۆدێكی 
بەرازیلی  ناوەڕاستی  زمانەكانی  كە  بدۆزمەوە 
بچمە  باشتروایە  وت  بەخۆمم  تۆماربكەم،  پێ 
ئەو  ت��اوەك��و  یاكۆپسنەوە،  دەرسگوتارەكانی 
پێیانە،  سەرەتایانە بەدەست بهێنم كە پێویستم 
ئ��ەو وەرم��گ��رت لە  لە وانەكانی  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 
ڕاستیدا شتێكی زۆر جیاواز بوو، ڕەنگە پێویست 
ئەویش  بوو،  گرنگتر  زۆر  شتێكی  بڵێم  نەبێت 
كە  بوو،  بونیادگەری  زمانناسی  پەیامبەخشی 
ئایدیای  كۆمەڵێك  لە  دوات��ردا  لە  لێكردم  وای 
هاوبەند و ڕێك و پێكدا، تێڕوانینێك دروستبكەم، 
كە توانای تێرامانی لە گوڵە وشكاوەكییەكان، لە 
شوێنێكی نزیكی سنوورەكانی لۆكسمبۆرگ، لە 
سەرەكانی ئایاری ساڵی 1940دا پێی بەخشیم... 
تەكنیكییانەی  پرسە  لەو  هەندێك  هەروەها 
مارسێل  چ���ارەس���ەری  وروژان���دب���وون���ی،  ك��ە 
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كە  ك��ۆن،  چینی  ئێتنۆگرافیای  بۆ  بوو  گرانییە 
شتراوس  )لیڤی  كردبوو  سەرقاڵیی  كاتەدا  لەو 
بۆ  گ��ەڕاەوەت��ە  كە  زی��اددەك��ات،  بۆ  ئەوەیشی 
پێشەكییەکەی  )ب��ڕوان��ە  ئ��ەزم��وون��گ��ەرای��ەك(»، 
یاكۆبسن،  وات��ای  و  دەنگ  كتێبی  بۆ  شتراوس 

 .)1976
ئەوەی بەالی منەوە گرنگە جەختی لێبكەمەوە 
ئەو هێزە پەیامبەخشیەیە، كە ڕوانگەی ڕێكخستن 
هەیبوو.  زم��ان��ن��اس��ی  ك��ە  فیكرییە،  ن��ەزم��ی  و 
هیچ  ن��ەك  ئیلهامە،  و  پەیام  ئ��ەم  ڕاستییەکەی 
زمانناسی  نموونەی  كردەیی  پراكتیزەكردنێكی 
ك��ارە،  ئ��ەم  گ���ەورەی  بەرەنجامێكی  هیچ  ی��ان 
پاڵهێزی سەرەكی ئەو بونیادگەرییە بوو، كە لە 
قۆناغی سێیەمیدا لەسەر زمانناسی دامەزرابوو، 
قۆناغی خولیای گشتیی فیكری، قۆناغی شێوازی 
ئایینی لە شەستەكاندا. ئەگەرچی ئەم خەونە لە 
دەبینین  وەك  ب��ەاڵم  ب��وو،  زانستی  سەرەتایدا 
ئەوەی لە دواتردا مایەوە تەنیا هەر خەون بوو، 
لە كاتێكدا دیوە زانستییەکەی پاشەكشە دەكات 
و كاڵ دەبێتەوە، بەمەیش بوار بۆ شیرعییەت و 
ئەفسانەگەرایی دەكاتەوە تاوەكو تێیدا زاڵ بێت. 
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لەژێر  زۆر  ق��ۆن��اغ��ەدا  ل��ەم  ش��ت��راوس  لیڤی 
ك��اری��گ��ەری ئ���ەو زم��ان��ن��اس��ی��ی��ەدا ب���وو، ك��ە لە 
گرتبوو،  وەری  یاكۆبسنەوە  دەرسگوتارەكانی 
ئینجا دواتر بە خوێندنەوەیەكی چڕ بەدوای ئەم 
كتێبی  بۆ  پێشەکەیدا  لە  ئەو  ڕۆیشت.  بابەتەدا 
پیشان  ئەو شتە  یاكۆبسن  وات��ا«ی  و  »دەن��گ 
بووە،  فێری  دەرسگواتارانەوە  لەم  كە  دەدات 
هەروەها چوار بەشی سەرەتای بەرگی یەكەمی 
لیڤی  بونیادگەری«ی  »ئەنترۆپۆلۆژیای  كتێبی 
ئ��ەو وت��اران��ەن ك��ە ەی چلەكان و  ش��ت��راوس، 
بونیادگەری  »شیكاریی  )یەكێكیان  پەنجاكانن 
ل��ە زم��ان��ن��اس��ی و ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆژی��ادا«ی��ە، كە 
لە   ،Word زم��ان��ن��اس��ی  گ��ۆڤ��اری  ل��ە  پێشتر 
وتارانە  ئەم  باڵوكرابوویەوە(.  1945دا  ساڵی 
بەكارهێنانی  بۆ  بابەتەكەدا  لە  قووڵبوونەوەن 
ئەنترۆپۆلۆژیادا،  لە  زمانناسییەكان  نموونە 
شیكارییەكی ئاستبەرز و سەختیان تێدایە، لەوە 
تەكنیكە  بەكارهێنانی  تەنیا  دەڕۆن  بەوالوەتر 
زمانناسییەكان بێت لە شیكاریی پێكهێنەرەكانی 
دەیەوێت  ه��ەروەه��ا  خزمایەتیدا،  چەمكەكانی 

كاریگەرییەكی زۆر قووڵتریش دابنێت. 
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لیڤی  ب��ای��ەخ��ی  ل��ە چ��ل��ەك��ان��دا جێی  ئ���ەوەی 
شتراوس بوو، تۆكمەییە زانستییەکەی زمانناسی 
ئەمەیش  ب��وو،  تەفسیرییەكانی  سەركەوتنە  و 
ئەو  جێهێشت.  لەسەری  قووڵی  كاریگەرییەكی 

دەڵێت: 
»ئ��ێ��م��ەی ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆژی��س��ت ل��ەب��ەرام��ب��ەر 
ناخۆشدا  حاڵەتێكی  لە  خۆمان  زمانناسەكاندا 
دەبینین. ئێمە لەگەڵ ئەواندا، بە پاڵ یەكترییەوە، 
لەناكاو  كرد،  كارمان  ساڵ  چەندین  ماوەی  بۆ 
دەكشێنەوە،  لێمان  زمانناسەكان  كە  زانیمان 
بینیمانن كە دەپەڕنەوە ئەوبەری ئەو پەرژینەوە، 
كە زانستە وردەكار و سروشتییەكان لە زانستە 
كە  دەك��ات��ەوە،  جیا  مرۆییەكان  و  كۆمەاڵیەتی 
پەرینەوە  پێمانوابوو  درێ��ژ  بۆماوەیەكی  ئێمە 
ئەوان  بڵێی  مەحاڵە. وەك  پەرژینە شتێكی  لەو 
بە  ك��رد  شانیان  پێبكەن،  دیقمان  دەیانویست 
هەر  ك����ارەوە،  نێو  خستنە  خ��ۆی��ان  و  ئیشدا 
بەالیدا  ئیمە  كە  ت��وون��دەی  و  پتەو  شێوە  ب��ەو 
تەنیا  ئەوەی  پێمانوابوو  چونكە  نەچووبووین، 
پەیوەندی  و  سروشتییەكانە  زانستە  تێمای 
ئێمە كە  بۆ  ئازارێك بوو  ئەوە  بەوانەوە هەیە. 
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غەمی پێداین، -با ددان بەوەیشدا بنێینم- كە ئێمە 
دەمانەوێت  ئێمە  پێدەبردن.  زۆر حەسوودیمان 
سەركەوتنەکەیان  نهێنیی  زمانناسەكانەوە  لە 
فێرببین. ئایا ئێمەیش ناتوانین ئەو میتۆدە توند 
ڕۆژیك  هەموو  زمانناسی  كە  وردەك��اران��ە،  و 
كایە  ئەم  بەسەر  دەسەلمێنێت،  كاراییەکەیان 
بکەین،  پراكتیزە  لێكۆڵینەوەكانماندا  ئاڵۆزەی 
خزمایەتی،  دەرب���ارەی  لێكۆڵینەوەكانمان  كە 
فۆلكلۆر،  ئ��ای��ی��ن،  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  ڕێكخستنی 
ه��ون��ەرە؟» )ل��ە وت��ارێ��ك��ەوە ك��ە ساڵی 1952 
نووسراوە و كراوەتە بەشی زچوارەمی كتێبی 

ئەنترۆپۆلۆژیای بونیادگەری، بڕوانە ل69(. 
شتراوسدا  لیڤی  سەرەتای  بەرهەمەكانی  لە 
ئەمەیش  زەبەندەن،  و  زۆر  بڕگانە  جۆرە  لەم 
ئ��ەو پ��اڵ��ن��ەرە س��ەرەك��ی��ی��ە دەردەخ�����ات، ك��ە لە 
پ��ش��ت ئ��ەس��ڵ��ی ب���زووت���ن���ەوەی ب��ون��ی��ادگ��ەری��ی 
فەرەنسییەوەیە. ئەم پاڵنەرەیش ئەو ئومێدە بوو، 
كە زانستە مرۆڤایەتییەكان بكرێنە زانستی تۆكمە 
و وردەكار، لەو سەردەمەدا  هێشتا یش وەك 
یەكێك لەو شتانەی وا خواستیان لەسەر كەمە، 
سەیری پێشكەوتنی زانستی دەكرا، بەو ڕادەیەی 
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ئ��ەم پێشكەوتنە  ن��ەدەچ��وو  ب��ۆ  ك��ەس وای  ك��ە 
ئەم  ڕووب��دات.  مرۆڤایەتییەكانیشدا  زانستە  لە 
گەشبینییەكی  لەگەڵیشیدا  بەردەوامبوو،  ئومێدە 
زۆر لە ئارادابوو كە هەتا شەستەكانی خایاند، 
لەدوای ئەوەوە ئیدی شەپۆلێكی دژ بە زانست 
تەنیا  نەك  كە  بوو،  هەستێك  ئەمە  سەریهەڵدا، 
بدرێتە  زانستی  شەقڵی  مەحاڵە  دەریدەخست 
ئەمجارەیان  بەڵكو  مرۆڤایەتاییەكان،  زانستە 
ئەم  ن��ەی��دەوی��س��ت  ك��ە  ڕادەی����ەی  ئ��ەو  گەیشتە 
ڕاستییەکەیشی  ورد.  زانستی  ببنە  زانستانە 
ن�����اوی »پ����اش-ب����ون����ی����ادگ����ەری« )پ���ۆس���ت-
پێدا،  برەویان  ڕۆژنامەكان  كە  ستراكچرالیزم( 
تەنیا پەیوەندی بەم بەرهەمە فیكرییانەوە هەیە 
كە لەم ڕەوتە دژە زانستەوە، بگرە بە بڕوای من 
دژ بە عەقاڵنییەتەوە پەیدابوون، كە ەیشتایش تا 

ئەمڕۆمان بەردەوامە.
نەبۆتە  هەرگیز  شتراوس  لیڤی  ئەگەرچی 
پۆست بونیادگەرا، بەاڵم بەڕادەیەك پاشەكشەی 
بوو  خەریك  كە  كرد  زانستییانەی  خولیا  لەم 
نەمێنن.  بیركردنەوەییدا  لە  تەواوەتی  بە  هەر 
لە حەفتاكاندا پێیوابوو كە توێژینەوەی وەسفی 
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ئەفسانە  بونیادنانی  لە  جۆرێكە  ئەفسانە  لە 
دەربارەی ئەفسانە، ڕێك وەك ئەوەی كە پاش 
ئ��ەدەب��ی«  »ت��ی��ۆری  پێیانوایە  بونیادگەراكان 
ئ��ەدەب،  دەرب��ارەی  وای��ە  ئەدەبی  وەك فۆڕمی 
ملكەچی  دەكرێت  كە  تەفسیر  كۆمەڵێك  ن��ەك 
لێكۆلینەوەی ئەزموونگەری بكرێن. ڕاستییەکەی 
ئێمە لە پێشەكی بەرگی دووەمی ئەنترۆپۆلۆژیای 
لە  ساڵ  یانزە  دوای  كە  دەبینین،  بونیادگەریدا 
و  كتێب  هەمان  یەكەمی  بەرگی  باڵوبوونەوەی 
دوای بیست و یەك ساڵ لە باڵوكردنەوەی ئەو 
وتارەی كە پێشتر هەندێك بڕگەیمان گواستەوە، 
جیاواز  ت��ەواو  تۆنێكی  ئێمە   ك���ردەوە،  ب��اڵوی 
لەوێدا  پێدەکەین.  هەست  پێشوو  تۆنەی  ل��ەو 

شتراوس دەڵێت: 
بگرە دەتوانین بپرسین كە تۆ بڵێی پێوەرێك 
ڕاستی  بە  بكرێتەوە«  پووچەڵ  »دەشیت  كە 
بەسەر زانستە مرۆییەكاندا بچەسپێت. پێگزەی 
وەك  هەرگیز  زانستانە  ئ��ەم  ئەپستمۆلۆژی 
نییە.  سروشتییەكان  و  فیزیكی  زانستە  پێگەی 
ئ��ەم ج��ۆرە زان��س��ت��ەی دووەم��ی��ان ج��ۆرێ��ك لە 
تەبایی و هارمۆنی و پێكەوە گونجانیان تێدایە 
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ئەو  لەنێوان  خ��ۆی  دەس��ەاڵت��ی  هەمیشەیش  و 
ك��ەس��ان��ەدا س��ەپ��ان��دووە، ك��ە ل��ەس��ەر ئاستێك 
دۆخی  بە  پەیوەندیدارە  كە  دەكەن  پراكتیزەی 
كاتێكدا  لە  ئەمە  ه��اوچ��ەرخ��ەوە،  لێكۆڵینەوەی 
كە زانستە مرۆییەكان هەرگیز بەم جۆرە نییە. 
لێرەدا هەندێك مشتومڕ لە بارەی ڕەوایەتی ئەم 
جۆرە گریمانە جیاوازانەوە كراوە. مشتومڕەكە 
تاقیكردنەوەی  لەسەر  ئەوە چڕبۆتەووە  لەبری 
ئاستێكی دیاریكراوی مەرجەع كە ئەم گریمانەیە 
ئاماژەی بۆ دەكات، نەك ئاستێكی تر كە دەشێت 

الیەنە دژەكە حەزی پێی بێت. 
ئەوە دەگمەنە دەرهەق بە ئەنترۆپۆلۆژیستە 
بونیادگەراكان بووترێت: »لێكدانەوەی ئێوە بۆ 
ئەم دیاردەیە یان بۆ ئەم كۆمەڵە دیاردەیە، ئەو 
لێكدانەوەیە نییە كە بە باشترین شێوە حسێبی 
دەبێت  ئەوە  لەبری  بەڵكو  دەكات».  واقیعەكان 

پێیان بووترێت:
مرۆڤە،  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  »بابەتی 
ب���ەاڵم ئ���ەو م��رۆڤ��ەی ك��ە ل��ە ڕێ��گ��ەی زانستە 
دەبێت  دەكۆلێتەوە،  خ��ۆی  لە  مرۆییەكانەوە 
لێگەرێ خواستەكان و الیەنگیرییەكانی تەداخول 
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خۆی  بۆ  كە  بكات،  پێناسەیەدا  ش��ێ��وازە  ل��ەو 
دەكات. ئەوەی لە مرۆڤدا سەیر و جێی سەرنجە 
نابێت،  زانستی  بڕیاری  ملكەچی  كە  ئ��ەوەی��ە، 
بەرهەم  و  دێت  بەرهەم  بژادەیەكەوە  لە  بەڵكو 
ریزبەندییەكی  جەوهەرەکەیدا  لە  كە  دێتەوە 

فەلسەفیی هەیە. 
بۆیە دەبێت دەرك بەوە بکەین كە گریمانەكانی 
زانستە مرۆییەكان ناشیت پووچەڵ بببنەوە، نە 
ئیستا و نە هیچ كاتێكی تر». )ئەنترۆپۆلۆژیای 

بونیادگەری، بەرگی دووەم، 1973، ل9-8(. 
زانستییە  ئامانجە  لەو  واز  شتراوس  لیڤی 
دێنێت كە لە سەرەتادا بۆ خۆیی دانابوو، ئەو بڕوا 
دههێنێت كە ئەوانەی لە زانستە مرۆییەكاندا كار 
دەكەن تا ڕادەیەكی زۆر لەسەر ئەم بۆچوونە 
كۆكن. ئەو بەم قسەیەی ڕۆشناییەكی درەوشاوە 
دەخاتە سەر هەلومەرج و دۆخەكانی كولتووری 
فەرەنسی، كە تا ئەو سەردەمە زۆر لە هاوشانە 
ڕاستییەکەی  جیاوازبوو.  ئەنگلۆ-ئەمریكییەکەی 
گرە  ڕەخنە  لەالیەن  شتراوس  لیڤی  كە  ئەوەیە 
ڕەخنەی  ڕووبەڕووی  ئەنگلۆ-ئەمریكییەكانەوە 
تووند كرایەوە، بە بۆچوونی ئەوان شتراوس لە 
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ئەزمووندا نوقسان و لە لێكدانەوەدا خەیاڵپاڵوە. 
هەندێك لەو ڕەخنانە لە وتارێكدا كۆكراونەتەوە 
و  نووسیویەتی  دای��س��ن-ەدس��ن«  »نیڤین  كە 
پێشكەشی  1966دا  ساڵی  لە  كۆنگرەیەكدا  لە 
كردووە، ئەمەیش كاریگەرییەكی زۆری هەبوو 
لەوەی كە پاش بونیادگەری بچێتە نێو كولتوری 
و  ماكزی  )بڕوانە:  یەكگرتووەكانەوە.  ویالیەتە 

دوناتو 1970(. 
زۆری  ژمارەیەكی  یش  هێشتا  ئەمڕۆ،   تا 
پێیانوایە  ك��ە  ه��ەن  ڕۆژئ���اوای���ی  كۆمەڵناسی 
مومارەسەی زانست دەكەن، بە واتا تەقلیدییە 
تەواوەکەی ئەم وشەیە، بۆیە دەبێت تەنیا بەو 
گریمانانەوە بگیرسێنەوە كە شیاون بۆ پووچەڵ 
كردنەوە یان سەلماندنی ساختەییەکەیان، لەژێر 
ئەزموونییەكاندا.  زانیارییە  پێدراو و  ڕۆشنایی 
كلۆد  لە  تووند  ڕەخنەیەكی  ڕوانگەیەوە  لەم 
لیڤی شتراوس گیرا لەالیەن مارڤن هاریسەوە، 
تیۆری  »پ��ەی��دازب��وون��ی  ق��ەب��ەک��ەی��دا  كتێبە  ل��ە 
ئەنترۆپۆلۆژی« )1968(، كە لەوێدا لە مێژووی 
یەكێكە  هاریس  كۆڵیوەتەوە.  ئەنترۆپۆلۆژیای 
دەشیت  كە  ڕێبازەی  ئەو  شوێنكەوتوانی  لەو 
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ئەم  ببەین،  ناوی  كولتووری  ماتریالیزمی  بە 
دەرب��ارەی  تیۆرییە  هەڵوێستێكی  ڕێبازەیش 
ئەنترۆپۆلۆژیا )هەڵبەت نابێت لەگەڵ ماتریالیزمی 
وەكو  ئەدەبی  ڕەخنەگرێكی  الی  كولتووری 
هاریس  ب��ک��ەی��ن(،  تێكەڵی  ول��ی��ام��زدا  ڕای��م��ۆن��د 
كە  تەقلیدییەكانە  ماركسیستە  هاوڕای  لەوەدا 
كولتوورە  هەمەرەنگیییەكانی  هەموو  دەشێت 
ئابووری  فشاری  بنەمای  لەسەر  مرۆییەكان 
تەفسیر بكرێن، بەاڵم هەندێ ڕهەندی دیکەیش 
فشاری  لەوانە:  زیاددەكات،  تیڕوانینە  ئەم  بۆ 
بۆیە  ژی��ن��گ��ە،  گ��ۆڕاوەك��ان��ی  و  دان��ی��ش��ت��ووان 
ئەمەیش  ڕەتدەكاتەوە.  ماركسی  دیالەكتیكی 
و  گشتگیر  زانستیی  ماتریالیی  بنچینەیەكی 
تەواو بۆ هاریس دەڕەخسێنێت تاوەكو بتوانێت 
ڕەخنەی ئەو ئایدیالیزمە بكات كە لە مامەڵەی 
دەردەك��ەوێ��ت،  بابەتەکەیدا  لەگەڵ  ش��ت��راوس 
بایەخدان  لە  بابەتە  ئەم  كورتكردنەوەی  ئینجا 
هەڵبەت  زەینییەكاندا.  زن��وان��دن��ەوە  ب��ە  تەنیا 
هاریس تاكە ڕەخنەگرێك نییە كە پەیڕەوی لەم 

شێوازە ڕەخنەیە كردبێت. 
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2-1: فۆنیمەكان: 
دەت��وان��ی��ن ب��ە ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی م��ام��ەڵ��ەی 
شتراوس لەگەڵ چەمكی فۆنیم و ئەو جیاكارییە 
ئاستی  لەنێوان  زمانناسەكان  كە  بنچینەییەی 
لەنێوان  زماندا،  ماتریالیستی  ئاستی  و  دەنگی 
ئاستە فۆنیمییەکەی و ئاستی سیستماتیكییەکەیدا 
دروس���ت���ی���دەك���ەن، ڕۆش��ن��ای��ی ب��خ��ەی��ن��ە س��ەر 
ناكۆكییەكە. وەك پێشتر گوتمان، لیڤی شتراوس 
بۆ یەكەمجار لە یاكۆپسنەوە گوێی لەم قسەیە 
بگەڕێنێتەوە  فۆنیمەكان  دەی��ەوێ��ت  ك��ە  ب��وو، 
پتەوەكان.  و  ماتریالی  تایبەتییە  خەسلەتە  بۆ 
ئاساییە لە ئەنترۆپۆلۆژیستێك كە ئەنترۆپۆلۆژیا 
بە زمانناسی پێوانە دەكات و لەسەر ئەم بنەمایە 
بایەخێكی  ئەوەبین كە  كار دەكات، چاوەڕوانی 
و  ماتریالییەكان  هەولمەرجە  بە  بدات  تایبەت 
ژیانی كۆمەاڵیەتی و بە بیۆلۆژیا، بە تایبەتیش 
كاتێك ئەم ئەنترۆپۆلۆژیستە ئەوە ڕاگەیەنێت كە 
هەریەكە لە ماركسیزم و زانستە سروشتییەكان 
بگرە  گرنگە.  ب��ۆ  جیۆلۆجیای  بەتایبەتیش  و 
ئایدیایەك  كە  لێدەکەین  ئەوەیشی  چاوەڕوانی 
ئ��اس��ت��ەك��ان��ی »...ی���ەك���ان« و »... دەرب�����ارەی 
بەرامبەر  ماتریالییەكان  ئاستە  )واتە  مییەكان« 
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هەیە(  كۆمەالیەتییان  وات��ای  كە  ئاستەی  ئ��ەو 
و  دەنگەكان  بە  پێوانەكردن  بكات،  پێشكەش 
زمانناسی  ك��ە  شتەیە  ئ��ەو  ئەمە  فۆنیمەكان. 
ڕوو،  خستوویەتییە  بێك«  »كینیت  ئەمریكی 
ئەنترۆپۆلۆژی  بەشیوەیەكی  هەوڵیدا  كاتێك 
بە  پەیوەندیدا  لە  )زم��ان  بگشتێنێت  زمانناسی 
تیۆرێكی یەكگرتوو دەربارەی ڕەفتاری مرۆیی، 
1964(، بەاڵم هەردوو چەمكی »...یەكان« و ....

یەمیە« ەی مارڤن هاریسن. 
ب����ەاڵم ب����ەداخ����ەوە ل��ی��ڤ��ی ش���ت���راوس ب��ەم 
هەڵوەستەی  ئ��ەوەی  نەڕۆیشت.  ئاڕاستەیەدا 
پرەنسیپی  فۆنیمە،  پرەنسیپی  دەك��ەم،  لەسەر 
 sign نیشانە  نێوان  پەتیی  هاوبەرامبەرێتی 
ه��ەڵ��وەش��ان��ەوەی  ت��وان��ای  و،  بیشومارەكاندا 
بەرامبەرێتییە  بۆ  بەرامبەرانەیە  نیشانە  ئ��ەم 
سەرەكییەكان، كە دەبێتە بنچینەی و بە تەواوی 
دواتر  سوبێكتەوە.  ئاگایی  دەرەوەی  دەكەویتە 
ب��ەس��ەر  پ��رەن��س��ی��پ��ەی  ئ���ەم  لیڤی ش���ت���رازوس 
ئ��ەوە  پێشنیاری  ك���رد،  پ��راك��ت��ی��زە  ئ��ەف��س��ان��ەدا 
یەكە  بۆ  هەڵوەشێنرێنەوە  ئەفسانەكان  دەكات 
ناویان  و  خاڵین  وات��ا  لە  كە  سەرەكییەكانیان 
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دەنێت »ئەفسانەییەكان« )بڕوانە پێشەكی لیڤی 
شتراوس بۆ كتێبەکەی یاكۆپسن، 1976(. ئێمە 
ئەمە  دەکەین.  »...یەكان«ە  ئەم  ڕێكەوتی  زۆر 
هەمیشە ئاماژە بۆ میتافۆرێك دەكات كە بەندە 
وردی  بە  هەمیشەیش  پێویستە  فۆنیم،  لەسەر 

بیپشكنین. 
ئێمە زۆر ستایشی ئەو گواستنەوەیە ناکەین، 
پێویستە  بەاڵم  كردوویەتی،  لیڤی شتراوس  كە 
بۆ  بنچینەیی  چركەساتێكی  وەك  باسیبکەین 
ئەوەی  فەرەنسی.  بونیادگەرایی  دامەزراندنی 
لیڤی شتراوس پێیوابوو لە فۆنیمدا بینیویەتییەوە 
ئەوەبوو كە فۆنیم یەکەیەكی خاڵییە لە واتا و لە 
خۆیدا مانایەكی نییە، بەالم هەر كە دەكەوێتەوە 
هەمان  ت��ری  یەکەیەكی  لەگەڵ  پەیوەندییەوە 
كە  دەكەن  دروست  بونیادێك  یەكسەر  جۆردا 
بونیادەیش  ئ��ەم  ڕاستیدا  لە  هەیە.  واتایەكی 
ل���ەس���ەر ئ���ەو ب��ەرام��ب��ەرێ��ت��ی��ی��ە دوال��ی��ت��س��ی��ان��ە 
دادمەزرێت، كە لە نائاگایی مرۆییدا هەن. الكان 
لە پەنجاكاندا هەڵوێستێكی نزیك لەم بۆچوونەی 
هەبوو دەربارەی نائاگایی فرۆیدی، ئەگەرچی لە 

وردەكاریدا جیاوازی لەنێوانیاندا هەیە. 
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ه���ەردووك���ی���ان  ك���ە  روون������ە  زۆر  ئ�����ەوە 
لە  چ  و  تیۆرەكانیاندا  لە  چ  هەڵەیانكردووە،  
لێكدانەوەی سەرچاوەكاندا. سۆسۆر بڕوایەكی 
پاڵی،  دەكدرایە  كە  نەبوو  تیۆرە  بەو  ت��ەواوی 
ڕاش��ك��اوی  و  ڕوون  ب��ە  ه��ەر  یاكۆپسن  ب��ەاڵم 
ڕووی  لە  ئ��ەوە  هەرحاڵ  بە  دەك��ات،  رەخنەی 
لۆژیكییەوە مەحاڵە. ڕاستییەکەی ئەم هەڵەیەی 
كە  تریش  كەسانێكی  كردی، الی  كاتە  ئەو  كە 
ناوبانگیان كەمترە جار لە دوای جار دووبارە 
لە  ئەو هەڵەیە كە  هێشتا یش  ئەمە  دەبێتەوە. 
ئەدەبیاتی هەشتاكان و نەوەدەكاندا دەیبنینەوە. 

3-1: بونیادی بنچینەیی خزمایەتی: 
زۆری�����ن�����ەی ئ���ەن���ت���رۆپ���ۆل���ۆژی���س���ت���ەك���ان 
دام���ەزراوە  خزمایەتی  سیستەمی  پێیانوایە 
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ئ���ەو ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ان��ەن كە 
شتراوس  لیڤی  كتێبەکەی  دەكۆڵنەوە.  لێیان 
 ،)1949( خزمایەتی  بنچینەیی  »ب��ون��ی��ادی 
لەم  ئ��ەوەی  بابەتە.  ئ��ەم  دەرب���ارەی  كتێبێكە 
كتێبەدا جێگای سەرنجە ئەو خاڵەیە كە دەڵێت 
كۆمەڵگە لەسەر بنەمای قەدەغەی سێكسكردن 
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دام��ەزراوە،  )مەحرەكان(  نزیكەكاندا  لەگەڵ 
خێزاندا،  لەنێو  سێكس  قەدەغەكردنی  وات��ە 
ئەمەیش وای لە پیاوان كردووە، بە مەبەستی 
خۆیان  خێزانەکەی  ژن��ان��ی  ه��اوس��ەرگ��ی��ری، 
بگۆڕنەوە.  ت��ردا  خێزانەكانی  ژنانی  لەگەڵ 
گشتیی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  بونیادێكی  ئ��ەم��ەی��ش 
دروست كردووە كە لە خێزانی ناوەكی )باوك 

و دایك و منداڵەكان( گەورەترە. 
سەرەكیی  ف��ۆڕم��ە  س��ێ  كۆمەڵگایانە  ئ��ەم 
پێكەوە  سیانەیش  ئەم  ب��ووە،  تێدا  ئاڵوگۆڕیان 
كۆمەڵگایان دروستكردووە و هاوبەندییەکەییان 
دیارییە،  ئاڵوگۆڕی  یەكەم  فۆڕمی  ڕاگ��رت��ووە، 
ك��ە ه��اوش��ی��وەی ب��ون��ی��ادی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ە لە 
ئاڵوگۆڕی  دووەم،  ئ��اڵ��ۆزت��رەك��ان��دا،  كۆمەڵگە 
ئ��اڵ��ۆز،  ب��ەگ��وێ��رەی ڕێ��س��ای��ەك��ی زۆر  ژن����ان، 
ئەمەیش بونیادی خزمایەتی پیکهێناوە، سێیەم، 
گۆڕینەوەی پەیامە زمانییەكان و قسە لەڕێگەی 
زم���ان���ەوە، ك��ە ب��ەش��ە گ���ەورەک���ەی ك��ول��ت��وری 
كۆمەڵگەی پێکهێناوە، ئەمەیش لە بەرهەمەكانی 
دواتری لیڤی شتراوسدا دەبێتە بونیادی ڕەمزی 

یان سیستەمی نیشانەكان. 
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وایانكردووە  كە  ڕێسایانەی  ئەو  كاریگەری 
و  نەكرێت  ناوەكیدا  خێزانی  لەنێو  هاوسەرگیری 
كە  ئەوەیە  نەكرێت،  لەنێو گروپە سەپێنراوەكاندا 
بونیادی بنچینەیی خزمایەتی خێزانی ناوەكیی نییە 
كە لە ژن و مێرد و منداڵەكان پێکهاتووە، بەڵكو 
ئەو خێزانەیە كە پیکهاتووە لە ژن و مێرد و منداڵ 
و خاڵ، یان كەسێكی نێرینە كە لەالیەن ژنەكەوە 
بنەڕەتدا  لە  و  نوێنراوە  لەسەر  ڕەم��ەزام��ەن��دی 
لێ  دەستی  و  هەیە  ژن��ەك��ەدا  بەسەر  دەس��ەاڵت��ی 
هەمەجۆر  فۆڕمی  بونیادەیش  ئەم  هەڵدەگرێت. 
هەڵوێستە  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوڕی��ی��ە  وەردەگ���رێ���ت 
خزمایەتی  بونیادی  ئەندامی  كە  هەمەجۆرانەدا 
دەگ��رێ��ت  وەری����ان  دی��ك��ە  ئەندامێكی  ب��ەرام��ب��ەر 
تاكە  كەسی  هەڵوێستی  هەڵوێستانەیش  )ئ��ەم 
دیاریكراوەكان نین، بەڵكو پەیوەستە بە پێگەی ئەو 
كەسانەوە لەنێو خێزاندا(. بەم جۆرە منداڵی نێرینە 
بەڕێزی  توند،  باوكێكی  لە هەندێك كۆمەڵگەكاندا 
كاتێكدا  لە  پێبكات،  سوكایەتی  ئاستەمە  كە  هەیە 
پەیوەندییەکەی لەگەڵ خاڵیدا پەیوەندییەكی خۆش 
و ناخەكییە، كەچی لە هەندێك كۆمەڵگەی تردا ئەم 

پەیوەندییانە بە پێچەوانەوەن. 



131

تەفسیری  هەوڵیاندا  ئەنترۆپۆلۆژیستەكان 
ئەم ڕێسا و هەڵوێستانەی خزمایەتی بكەن، لەنێو 
ئەم تەفسیرانەدا خوێندنەوەیەكی ئابوری هەیە، 
لەو جۆرەی كە ماركس و هاریس كردوویانە. 
بونیادێكی  رێ��س��ای��ان��ە  ئ��ەم  پێیانوایە  ئ��ەم��ان 
جەوهەرییانەی ئابووریی هەیە كە دەبێتە مایەی 
تەفسیرە  ئەم  هەڵبەت  كۆمەڵگاكان.  مانەوەی 
دیكە  تەفسیرێكی  ناكات.  ڕازی  شتراوس  لیڤی 
چەند  بوونی  پێیوایە  كە  مێژووییە،  تەفسیری 
دیاردەیەكی دیاریكراو دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغی و 
تەفسیرەیش  ئەم  مێژووییەكانیان.  پەرەسەندنە 
كێشەی زۆرە، زۆرجاریش باس لە مێژوویەك 
دەكات، كە بەندە بە تێرامانەوە، بەتایبەتی ئەم 
كێشانە لەوێدا زەقدەبنەوە كە لە ئەنترۆپۆلۆژیادا 
پشتیوانی بكرێت، چونكە لە بنەڕەتدا گرنگی بە 
كۆمەڵگە نەخوێندەوارەكان دەدات كە نووسین 
مێژووکەیان  لە  ڕووپ��ۆش  ئاستەمە  و  نازانن 
هەڵبماڵرێت، بەاڵم تەفسیری بونیادگەری جەخت 
بنەمای  لەسەر  دەتوانین  كە  دەك��ات��ەوە،  ل��ەوە 
پەیوەندیی نێوان بەشەكانی بونیادی باو، بەبێ 
تێبگەین.  كۆمەڵگایانە  لەم  مێژوویی،  تێڕامانی 
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توێژینەوەی  گ��وێ��رەی  بە  پێوانەكە  لێرەیشدا 
زمانناسی ئەو سەردەمە، زۆر روونە. 

و  ئەدەب  بواری  پسپۆری  ڕاستییەکەی من 
زمانناسی نیم تاوەكو حوكم لەسەر سەركەوتن، 
یان ئاستی لۆژیكیبوونی گریمانەكانی شتراوس، 
ب��ۆ ت��ەف��س��ی��رك��ردن��ی س��ی��س��ت��ەم��ی خ��زم��ای��ەت��ی 
لە  تەكنیكییەكان  كایە  لە  یەكێكە  ئەمە  ب��دەم. 
ئەنترۆپۆلۆژیادا كە تەنیا پسپۆرەكانی ئەو بواری 
دەوێرن خۆیان لە قەرەی بدەن. هەروەها لێرەودا 
بۆ خۆی سامناكە.  لێكدانەوەیش  دژوارییەكانی 
نیدهام«�ی  »ڕۆن��ی  و  شتراوس  لیڤی  لەنێوان 
ناكۆكییەكی  بەناوبانگدا،  ئەنترۆپۆلۆژیستی 
ئەو شتەی  دەرب��ارەی  هەڵدا،   ئاشكرا س��ەری 
بێت،  نووسین  ڕاستەقینەی  بابەتی  دەشیت  كە 
ئەم ناكۆكییە لە چاپی دووەمی لیڤی شتراوسدا 
ئاڵۆز  كۆمێنتی  لەو  بەتایبەتی  بوویەوە،  زەق 
و س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەری ل��ی��ن��ده��ام��دا دەرب����ارەی 
منەوە شتێك  لەڕوانگەی  بەاڵم  وەرگێرانەکەی، 
بە ڕوونی ماوەتەوە، الیەنیكەم وەك ڕێسایەكی 
زگماكی، ئەویش ئەوەیە كە لیڤی شتراوس گرنگی 
بە واقیعەكان بەو جۆرە نەداوە كە چاودێرەكان 
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بە  گرنگی  زیاتر  بەڵكو  دەیبینین،  دەرەوە  لە 
واقیعەكان  زەینییەكانی  دیاریكراوە  نواندنەوە 
داوە لە عەقڵی بەشداربووەكانی ئەو واقیعانەدا. 
ئەو ئەم ڕوانگە تایبەتییە دەخاتە نێو دووەمین 
كێشەی  ل��ە  لێكۆڵینەوەیە  ك��ە  ب��ەره��ەم��ی��ی��ەوە 
تەوتەمیزمی كۆن )1962( لە ئەنترۆپۆلۆژیادا، 
فیكرزی  دەرب����ارەی  كتیبەکەیدا  ل��ە  ه��ەروەه��ا 
كێوی )1962(، كە وەها وەسفكرا فراوانكردنی 
ئەو  ت��ا  پێشترە  ب��ەره��ەم��ەک��ەی  چ��وارچ��ێ��وەی 

ڕادەیەی كە بوارێكی نوێیش بگرێتەوە. 

4-1: لێكۆڵینەوە لە بونیادی زەینی: 
تەوتەمیزم  لە  هەریەكە  سەرەكی  بایەخی 
عەقڵ  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ل��ەم��ڕۆدا،  كێوی  فیكری  و 
دەخ��ات.  رێ��ك  زانیارییەكان  شێوازێك  چ  ب��ە 
نموونە  ب��ۆ  س��ەرەت��ا  ئەنترۆپۆلۆژیستەكانی 
ئاژەڵەكان  ك��ردن��ی  ك��ە  داوە  ب��ەوە  ئ��ام��اژەی��ان 
ب��ە ت���ەوت���ەم ب��ۆ ن���وان���دن���ەوەی ك���ۆی گ��روپ��ە 
ش��وێ��ن��ەوارە  ل��ە  یەكێكە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان، 
كۆمەاڵنە  ئەم  كە  ڕۆژان��ەی  ئەو  مێژووییەكانی 
لەو سەردەمە  )كە  ئاژەاڵنەیان خ��واردووە  ئەو 
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تەوتەمییەدا لێیان قەدەغە بووە(. ئەمە تەفسیرێكە 
لە پال دەیان تەفسیری تردا، بەاڵم لیڤی شتراوس 
ئ��ەوەی  تەوتەمیزم،  كێشەی  ت���ەواوی  پێیوایە 
تاوەكو ئێستا وەسف كراوە، جۆرێكە لە وهەم 
وایدەبینێت  ئ��ەو  ئ��ەوان��ە،  لەبری  ف��ری��وودان.  و 
پەیوەندییەكان  سیستەمی  س��ەی��ری  دەب��ێ��ت 
ئاژەڵە  ب��ەرام��ب��ەرك��ردن��ەوە  سیستەمی  بکەین، 
كولتوورییانەی  ش��ێ��وازێ��ك��ی  ت��ەوت��ەم��ی��ی��ەك��ان 
دەبێت  ل��ێ��رەدا  ئ���ەوەی  جیهانە.  ڕێكخستنی 
بكرێتە پنتی لێكۆڵینەوە شێوازی بیركردنەوەیە 
بەهۆی سیستەمی پۆلێنكردنەكانەوە، كە ئاژەڵە 
ئەم  دەك��ەن��ەوە.  بەرجەستەی  تەوتەمییەكان 
زۆر  بابەتەكەدا  لەگەڵ  مامەڵەكردنە  شێوازە 
ئەو  لەگەڵ  تێدایە  لێكچووی  و  هاوبەش  خاڵی 
شوێنەوار  مەعریفەناسەكانی  ك��ە  ش��ێ��وازەدا 
ب���ۆ ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە ل���ە ش���وێ���ن���ەواری ش��ێ��وازە 

سەرەتاییەكانی بیركردنەوە، بەكاری دههێنن. 
ڕاس��ت��ی��ی��ەک��ەی، س���ەرج���ەم ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی 
لە  لێكۆڵینەوە  ئاراستەی  بە  ش��ت��راوس،  لیڤی 
نواندنەوەی ئەو بونیادانەدا دەڕۆن، كە لە عەقڵدا 
بوونیان هەیە، لەمەیشدا لە بەرهەمەكانی ڕێسای 
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زگماكییەوە نزیكە،بۆئەوەی ئەم لێكچوونە باشتر 
هەمیشە  شتراوس  لیڤی  كلۆد  دەڵێین:  ببینین، 
ئەو  تا  پێش،  بڕواتە  شێوە  بەم  ویستوویەتی 
ڕادەیەی كە بتوانێت پەردە لەسەر خەسلەتەكانی 
عەقڵی نائاگایانەی گەردوونی هەڵبماڵێت. دوور 
لە بۆچوونی ئەو كەسانەی كە هۆگری هەردوو 
شێواز و ستایلی چۆمسكی و شتراوسن، ئێمە 
لە  یەکەیان  هەر  بیرمەندە،  دوو  ئەم  پێمانوایە 
بوار و كیشوەری خۆیدا، هەردووكیان بە دوای 
ئەگەرچی  دەگ��ەڕێ��ن،  زەینییەكاندا  گشتێتییە 
یەكتری  لەسەر  كاریگەرییان  لە  باس  هەرگیز 
چۆمسكی  كە  ئەوەیش،  وێڕای  دیارە  نەكراوە، 
پێیوازیە كارەکەی لیڤی شتراوس كارێكی بەتاڵە. 
سەرەكییەكانی  جیاوازییە  لە  یەكێك  بەاڵم 
نێوان ئەم دووانە، ئەو چاڵە بەرفراوانەیە كە ئەو 
دەكاتەوە  جیا  یەكتر  لە  فیكرییە  نەرویتە  دوو 
ك��ە ه��ەر ی��ەک��ەی��ان ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی��دا ك��اری��ان 
لە  پەنجاكاندا  لە سەرەتای  كردووە. چۆمسكی 
ڕەفتارخوازی  قوتابخانەی  بەرپەرچی  ئەمریكا 
دەروونناسی  دایەوە–بەرهەمەكانی  بااڵدەستی 
ڕەفتاریی گەورە ب. ف. سكینەر، نموونەی ئەم 
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زمانی  تەنانەت  دەیانویست  كە  قوتابخانەیەیە- 
مرۆییش بگێڕنەوە بۆ »ڕەفتاری ئاخاوتنگەری« 
لە بوونی هیچ توانایەك دەكرد بۆ  و نكوڵییان 
كردنی دیاردە زەینییەكان بە بابەتی لێكۆڵینەوەی 
زانستی، بەاڵم فەلسەفەی بااڵدەست فەلسەفەی 
لە ڕەفتارگەری  ئەزموونگەریی بوو، ئەگەرچی 
هاوتای  »كوین«،  ڕەنگە  بوو،  قورستر  باجی 
»ڕاس������ل«، گ��رن��گ��ت��ری��ن ف��ەی��ل��ەس��وف��ی ت���ەواو 
زمانناسییەوە  بەالی  بەاڵم  بێت،  ئەزموونگەرا 
ڕەفتارگەری  لە  كەمتری  بایەخێكی  فەلسەفە 
گشتێنراو هەبوو، چونكە ئەمەیان لێكۆڵینەوە لە 
هەموو شتێك دەكات، تەنانەت ئەو دەاللەتانەی 
لێیان  لێكۆڵینەوە  پێیانوایە  زمانناسەكان  كە 
چاالكییەكی نازانستییە و نامانگەیەنێت بە هیچ. 
لە بەرامبەردا، لیڤی شتراوس بەر بوونگەرایی 
سارتەر كەوت. بەالی ئەم فەلسەفەیەوە، ڕوانگە 
م��رۆڤ  دەرب����ارەی  ئوبێكتییەكان  و  زانستی 
بە  بایەخ  ئەمە  نییە،  بایەخێكی  هیچ  هەرگیز 
بەاڵم  دەدات،  الحشرات(  )علم  »مێرووناسی« 
ئاگایی –ی��ان »ب��وون بۆ خ��ۆی«- جۆرێكە لە 
عەدەم یان نەبوونی کەینونە، كە ویڕای ئەوەیش 
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تۆپەڵێكی  لە  ئوبێكتەكان  یان  شتەكان  جیهانی 
جیانەكراوە لە بوون لەخۆیدا، دەخولقێنێت. خۆ 
ئەگەر ئەم ئاگاییە دەروب��ارەی جیهان بێت، بە 
تایبەتیش دەربارەی ڕابردووی خۆی بێت، ئەوا 
ئ��ازاد  هەنوکەییەكاندا  ب��ژاردە  هەڵبژاردنی  لە 
ئیمانێكی  ئەمە  ڕەت��ك��ردن��ەوەی  ب��ەاڵم  دەب��ێ��ت، 
مرۆیی  ڕێبازی  لە  م��رۆڤ  هیچیتر.  و  فاسیدە 
و  هەیە  كە  ئەوەی  دەكاتە  خۆی  بوونگەراییدا 
ئەوەیش  دەكاتەوە،  تازە  خۆی  ساتێك  هەموو 
بونیادی  كۆتوبەندەكانی  ك��ە  ئ��ازادی��ی��ەك��دا  ل��ە 
ماتریالییەكان،  هەلومەرجە  یان  كۆمەاڵیەتی، 
یان پاڵنەرە نائاگاییەكان، یان بایۆلۆژیای كەس، 
ئەمە ئەو فەلسەفەیە كە دواتر  ناكەن.  قەتیسی 
یەكیان  ماركسیزمدا  لەگەڵ  هەوڵیدا  سارتەر 

بخات. 
ڕەنگە ئەم سەرنجە كورتە دادوەرانە نەبێت، 
سارتەر  تیژبینی  و  وردی  ل��ە  غ��ەدر  چونكە 
فیكری  گ��ەر  دەک��ەی��ن،  هەڵە  بێگومان  دەك���ات، 
فیكری  س��ەرج��ەم  ب��ە  بکەین  ه��اوت��ا  س��ارت��ەر 
بلێین  كە  هەڵەیە،  ئ��ەوەی��ش  ب��ەاڵم  فەرەنسی، 
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لە  و  لوتبەرزییەوە  بە  فەرەنسی  فەلسەفەی 
سەرەوە ڕوانیویەتییە پەیوەندی خۆی بە زانستە 
هەر  گوایە  و  ئەزموونگەرییەكانەوە   مرۆڤییە 
بیخنكێنێت.  ویستوویەتی  لەدایكبوونیدا  لەگەڵ 
ئەم بابەتە بە درێژی الی یەكێك لە كۆمەڵناسە 
لە  كە  دەبنینەوە،  فرانكۆفۆنییەكان  دەگمەنە 
لیڤی  پێگە نێو دەوڵەتییەکەیدا دەگاتە هاوشانی 
كتیبەکەیدا  لە  پیاجەیە،  ژان  ئەویش  شتراوس، 
وه��ەم��ەك��ان��ی«  و  فەلسەفە  ل��ە  »ڕوان��ی��ن��ەك��ان 
)1965(. ئەم كتێبە تۆماری جەنگێكە كە پیاجە 
بە درێژایی تەمەنی بەرپای كردووە بۆ داننان 
ئەزموونیانەدا،  لێكۆڵینەوە  ئ��ەو  ڕەوای��ەت��ی  بە 
لۆژیكییەكان  كاتگیۆرییە  پەرەسەندنی  لە  كە 
بە  دژ  ئەمەیش  دەكۆڵنەوە،  مناڵدا،  عەقڵی  لە 
دامەزراوەیەك كە پێیوایە هەر لێكۆڵینەوەیەكی 
هەڵەیەكی  ل��ەس��ەر  بەڵگەیە  تەنیا  ج��ۆرە  ل��ەم 
لە  پیاجە  ئەزموونی  ئاشكرا.  ت��ەواو  فەلسەفی 
هێلێكی تەریبدا دەڕوات لەگەڵ ئەزموونی لیڤی 
خواوستە  لە  دەستی  پیاجە  ب��ەاڵم  شتراوسدا، 

ئەزموونگەرییەكەكی هەڵنەگرت. 
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5-1: فەلسەفەیەكی نوی دەربارەی مرۆڤ: 
رەنگە بە حەتمی ئەنترۆپۆلۆژیای بونیادگەری 
بە فەلسەفەیەكی ئەڵتەرناتیڤ دەربارەی مرۆڤ 
لێكبدرێتەوە. ڕەنگە ئەو قسەیە لەجێی خۆیدا بێت، 
كە دەلێت ئەنترۆپۆلۆژیای بونیادگەری لەنێوان 
فەلسەفەیەكی  ببێتە  لەالیەك  ب��ژاردەدای��ە،  دوو 
فەلسەفەیەكی  ی��ان  م���رۆڤ،  دەرب����ارەی  ن��وێ 
كار  كە  دەنێت،  بونیاد  مرۆڤ  دەرب��ارەی  نوێ 
لەگەڵ  ئەنترۆپۆلۆژیا  گونجاندنی  بۆ  دەك��ات 
و  س��ارت��ەر  فەلسەفەی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  خ��ۆی��دا. 
زۆرێك لەو فەلسەفانەی لە چوارچێوەی نەریتی 
فینۆمینۆلۆژیا و بوونگەراییدا بوون، نەیانتوانی 
ئەمە بكەن. فشاری شەڕی فەلسەفی بووە مایەی 
گۆڕینی بۆچوونەكانی لیڤی شتراوس دەربارەی 
ئەنترۆپۆلۆژیا، ئەمە لەو بڕگەیەدا دەردەكەوێت 
كە پێشتر لە بەرگی دووەمی »ئەنترۆپۆلۆژیای 
شتراوس،  گواستمانەوە.  بونیادگەری«یەوە 
بوروژێنێت،  فەلسەفی  پرسیاری  ناچاربوو  كە 
ببێتە  دەچ���وو  ئ��ەوە  ب���ەرەو  بەهێزی  ب��ە  زۆر 
كە  بوو  روون  ڕادەی��ەك  بە  ئەمە  فەیلەسوف، 
دڵنیا  خوێنەرەكانی  هەندێجار  شتراوس  دەبوو 
گرنگیدانە  ئەو  لەوەی غەمی سەرەكی  بكاتەوە 
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بە زانیارییە ئێتنۆگرافییەكان، جارێكیش هەندێك 
بنەڕەتدا  ل��ە  بێگومان  ك��رد،  پراكتیكی  ك��اری 
فەلسەفە باسە بوو كە شتراوس لێیەوە دەستی 

پێكرد. 
ئەو پرسیارەی كە خۆیشی كردی ئەوەبوو 
هەڵوێستێكی  وەك  بونیادگەری  دەكرێت  داخۆ 
ف��ەل��س��ەف��ی پ��ی��ش��ان��ب��درێ��ت؟ ب��ون��ی��ادگ��ەری ئ��ەو 
لەڕێگەی  كۆمەڵگە  پێیوایە  ك��ە  تێڕوانینەیە 
كە  زەینی،  نائاگایانەی  نواندنەوەی  كۆمەڵێك 
دەكرێت.  پێناسە  هاوبەشە،  تاكەكاندا  لەنێوان 
ئەمەیش لە ڕهەەندێكی گرنگییەوە واتای ئەوەبە 
كە سیستەمی نواندنەوە نائاگاییەكان لەپێشترێتی 
كۆمەڵگە  لە  هەریەكە  بەسەر  هەیە  لۆژیكیی 
بنچینە  نائاگایانە  نواندنەوەی  تاكەكانیشدا.  و 
تاكەكەسەكان.  نەك كۆمەڵگە و  سەرەكییەکەیە 
ڕیزكردنی  بەرهەمی  تاكەكەسییەكان  سوبێكتە 
سیستەمەدا،  ج���ۆرە  ئ��ەم  لەنێو  تاكەكەكانن 
كۆمەڵگەیش لە شێوازی بەڕێوەبردنی ئەم جۆرە 
كۆمەاڵیەتییەوە  ڕەفتارییە  زەینییە  سیستەمە 
دروستدەبێت، كە ئەگەر ئەو بنچینەیە نەبووایە 
ئەوا بێواتا دەبوو. جیهانی كۆمەاڵیەتیی ئوبێكتی 
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لە دەرەوەی نواندنەوە زەینییەكانی بوونی نییە، 
سوبێكتی ئازاد بە بێ ئەم نواندنەوانە بوونی نییە. 
ئەمەیش لە جەوهەردا ئایدیالیزمی نیو كانتیزمە. 
ئەمە خاڵی دەستپێكردنی بیركردنەوەی الكان و 

ئاڵتوسێر و فۆكۆیشە.  

6-1: ئەفسانە دەربارەی ئەفسانە: 
دوات��ری  بەرهەمەكانی  زۆرب��ەی  شتراوس 
لەوێیشدا  ئەفسانە،  شیكاریی  بۆ  كرد  تەرخان 
دەبینین كاریگەری زمانناسی  هێشتا یش قووڵ 
و ك��اری��گ��ەرە، ب��ەاڵم ل��ەم��ەدا ش��ت��راوس ج��ۆرە 
و  كرچوكاڵ  ئێجگار  لێكچواندنێكی  و  پێوانە 
ئەفسانە  ئەو  ب��ڕوای  بە  بەكاردههێنێت.  فشۆڵ 
یەك  نێو  جیاوازەكانی  گەلە  كە  جیاوازەكان، 
زمان  یەك  لە  بەشێكن  دەیگێڕنەوە،  كیشوەر 
كاتیگۆرییە  ی���ان  پ��ۆل��ێ��ن  ل��ەس��ەر  ب��ەڵ��گ��ەن  و 
گ��ەردوون��ی��ی��ەك��ان. ب��ە وات���ای���ەك ئ���ەم ڕوان��گ��ە 
یۆنگن  بەرهەمەكانی  فشۆڵە وەك  و  كۆچوكاڵ 
دەربارەی ئاگایی دەستەكۆیی. كاتێك شتراوس 
ئەفسانە  دەرب��ارەی  ئەفسانە  بە  خۆی  كارەكە 

وەسفدەكات، لەمەدا لەسەر هەقە. 
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لیڤی  كە  بەرفراوانانەی  زۆر  كارە  ئەو  وێرای 
ك��ردوون��ی،  ئەفسانەناسیدا  كایەی  لە  ش��ت��راوس 
بنەما  لەو  پەیرەوی  بەشێوەیەكی سەرەكی  بەاڵم 
1955دا  ساڵی  لە  پێشتر  كە  دەك��ات  شیكارییانە 
بونیادگەریی  »توێژینەوەی  بەناوی  وتارێكدا  لە 
لە ئەفسانە«، باسیكردوون. شتراوس بە درێژایی 
هەموو ژیانی بایەخی بە ئەدەب و ئەفسانە داوە. 
هاوكاری یاكۆپسن بووە لە شیكاریی بونیادگەرانەی 
هاوبەشیشیان  ك���اری  بەناوبانگترین  ئ��ەدەب��دا، 
بۆدلێرە،  »پشیلەكان«ی  قەسیدەی  شیكاركردنی 
بااڵدەست  هاوبەشێكی  وەك  یاكۆپسن  لەوێدا  كە 
شیكارییەی  تەكنیكە  ئ��ەو  چونكە  دەردەك��ەوێ��ت، 
لەوێدا بەكاریانهێناوە، زۆر لەو تەكنیكە تایبەتییانەی 
لێكترازاندنی جومگەكانی  لە  یاكۆپسن دەچێت كە 
تاوەكو  هێناوە،  ب��ەك��اری  شكسپیردا  سۆناتای 
بەرامبەرێتییە گرامەری و دەنگییەكان و دەاللەتە 

گریمانەكراوەكانی نێوی كەشفبكات. 
لیڤی  دەستی  جێ  و  تایبەت  تەكنیكی  بەاڵم 
كە  دەردەك��ەوێ��ت،  شیكارییەدا  ل��ەو  ش��ت��راوس 
كارەی  ئەم  كردوویەتی،  ئۆدیپ  ئەفسانەی  بۆ 
ب��ەاڵم  س��ەرەت��ای��دای��ە،  بەرهەمەكانی  ری��زی  ل��ە 
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خاڵە بەهێز و الوازەك��ان لە شێوازی مامەڵەی 
دەردەخ��ات.  گشتی،  بە  ئەفسانەدا  لەگەڵ  ئەو 
ش���ت���راوس، ئ��ەف��س��ان��ە ب���ەس���ەر ئ��پ��س��ۆدەك��ان 
لە  و  دەك��ات  پارچە  پارچە  )ڕووداوەك���ان(����دا 
ڕه��ەەن��دی  دوو  ك��ە  دەخ���ات،  ڕێكیان  تۆڕێكدا 
هەیە، تاوەكو بەرامبەرێتییە مانادارە گرنگەكانی 
لێوە بەدەستبهێنێت، كە ئەفسانەكە لەبارەیانەوە 
داڕێ��ژراوە. ئەفسانەی ئۆدیپ بە بێ ئەم تۆڕە، 

ئەم جۆرەیە:
ئ���ەوروپ���ای خوشكیدا  ب����ەدوای  ك��ادی��م��ۆس 
كادیمۆس  ڕفاندوویەتی،  زی��ۆس  كە  دەگەڕێت، 
ددانی  لە  كە  سپارتۆی،  دەكوژێت.  دراگۆنەكە 
دراگۆنەكەوە دروستبوون یەكتری لەنێو دەبەن. 
ئۆدیپ  )؟(.  شەلە  الی���ۆس،  باوكی  الب��داك��ۆس، 
واتە  الی��ۆس  دەك��وژی��ت.  باوكی خ��ۆی  الیۆسی 
چەپلەرە )؟(. ئۆدیپ دەعباكە لەنێو دەبات، ئۆدیپ 
واتە ئەوەی كە قاچێكی هەڵئاوساوی هەیە )؟(. 
دایكیدا  جۆكاستی  لەگەڵ  هاوسەرگیری  ئۆدیپ 
دەكوژێت،  برای  پۆلینۆسی  ئیتیۆكلیس  دەك��ات. 
بەوەیش  دەنێژێت،  ب��رای  پۆلینۆسی  ئەنتیگۆنە 

یەكێك لە قەدەغەكان پێشێل دەكات. 
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ئ��ەم داب��ەش��ك��ردن��ە ب��ەس��ەر ڕووداوەك���ان���دا 
لەخۆوەیە،  و  ڕێ��ك��ەوت  زۆر  دابەشكردنێكی 
زۆرێك لە ڕووداوەكانی دیكە، كە لە سەرچاوە 
سەرەكییەكاندا باسكراون و خوێنەر بە گرنگیان 
دەزانێت، پەراوێز خراون. پاشان لیڤی شتراوس 
بە  دادەنێت،  لە چوار ستووندا  ئەم ڕووداوان��ە 

پێی ئەم پێوەرانە: 
پ��ەی��وەن��دی��ی��ە  ل����ە  زێ�����دەڕەوی�����ك�����ردن   •
ئەوروپادا  بەدوای  )كادیمۆس  خزمایەتییەكاندا: 
دەگ����ەڕێ����ت، ئ���ۆدی���پ ه��اوس��ەرگ��ی��ری ل��ەگ��ەڵ 
جوكاستدا دەكات، ئەنتیگۆنە پۆلینۆس دەنێژێت(. 
• ك���ەم���ك���ردن���ەوەی ب���ەه���ای پ��ەی��وەن��دی��ی��ە 
خزمایەتییەكان: )سپاتۆری یەكتری لەنێو دەبەن، 
ئیتیۆكلیس  دەك��وژێ��ت،  خ��ۆی  ب��اوك��ی  ئ��ۆدی��پ 

براکەی دەكوژێت(. 
)البداكۆس  وەستان:  پێوە  بە  ئەستەمی   •
قاچێكی  ئ��ۆدی��پ  چ��ەپ��ل��ەرە،  الی����ۆس  ش��ەل��ە، 

هەڵئاوساوی هەیە(. 
ڕێكەوت  زۆر  تارادەیەكی  پێوەرانەیش  ئەم 

و لەخۆوەن. 
گروپەکەی  دوو  لیڤی شتراوس  ئەوە  دوای 
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و  لێكدەداتەوە -كوشتنی وەحشەكان  كۆتاییان 
ئاستەمی بە پێوەوەستان-، وای دەبینێت ئەمانە 
بە دوای یەكدا واتای نەفیكردنەویە لەدایكبوونی 
خودییانەی مرۆڤ و بەردەوامێتی لەدایكبوونی 
دەبێتە  ئەفسانە  بەم جۆرە  مرۆڤ.  خودییانەی 
لە  پەیوەندیدارییانە، «زێدەڕەویكردن  واتایەكی 
نرخاندنی پەیوەندییە خزمایەتییەكان و سیلەی 
خەیاڵپاڵویی  و  زێدەڕەویكردن  دەبێتە  ڕەحمدا 
لە نرخاندنیدا بەو جۆرەی، كە ئەو هەوڵەی كە 
بۆ وازهێنان لە دۆكترینی لەدایكبوونی خودیی 
دەستەبەر  وازهێنانە  ئ��ەم  مەحاڵە  دەدرێ���ت، 
شتراوس  لیڤی  وەك��و  ئەفسانەیە  ئەم  بكات». 
ئەو  كە  مەحاڵێتییەی  ل��ەو  گوزارشتە  دەڵ��ێ��ت، 
لەدایكبوونی  بانگی  وا  تێیدەكەوێت  كۆمەڵگەیە 
خودییانەی مرۆڤ دەكات... كاتێك دەیەوێت لەم 
ب��ەوەدا، كە هەر  داننان  بۆ  بپەڕێتەوە  تیۆرەوە 
یەكێكمان لە ڕاستیدا لە نزیكبوونەوەی پیاو و 

ژنێكەوە لەدایكبووین». 
ئەم  وش��ەی��ەك��ی  هیچ  ب��ە  م��ن  بڵێم  دەب��ێ��ت 
حیكایەتە درێژە باوەڕناكەم. ئەوەی بە تایبەتیش 
جێی باوەڕم نییە ئەوەیە، كە گوایە ئەم میتۆدە 
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میتۆدێكی زانستییە لە لێكۆڵینەوەدا. ئەو بابەت 
لەبارەیانەوە  دەتوانێت  لێكۆڵەر  كە  خااڵنەی  و 
ب��ڕی��ارە س��ەرپ��ێ��ی��ی��ەك��ان ب���دات پ��ەی��وەس��ت��ە بە 
یەكەكانییەوە،  پۆلێنی  یان  ئەفسانە  ناوەڕۆكی 
بسەلمێنن  ئەوە  بەرەنجامەكان  كە  جۆرێك  بە 
بن،  ه��ەرچ��ی  ج��ا  بیسەلمێنن،  دەی��ان��ەوێ��ت  ك��ە 
هەر  زۆرن.  خاڵی  و  بابەت  كۆمەڵێك  ئەمانە 
هەتا حەزبكات  دەتوانێت  لێكۆڵەر  ئەوەی  وەك 
لیڤی  ئەوەی  بەرهەمبهێنێت. ڕاستییەکەی  كتێبە 
نووسیویەتی  ئەفسانەوە  ل��ەب��ارەی  ش��ت��راوس 

ڕەنگە شتێكی وەك ئەمە بێت.

7-1: بونیاد و نیشانە و گەمە
لە گوتاری زانستە مرۆڤایەتییەكاندا:

دەبێت ل��ێ��رەدا ئ��ەم ك��اردان��ەوە زب��رەی من 
خوێنەر- ڕەنگە  –و  ئەدەبی  نوێی  تیۆرسێنی 
میتۆدی  بە  دژ  پاڵنەری  داچڵەكاندبێت.  یشی 
زانستی، كە الی لیڤی شتراوس دەیبینین، تا ئەو 
كۆنەكانی  رەخنەگرە  كە  سەند  پ��ەرەی  ئاستە 
گۆڕانە  دەدوان.  دیكە  زمانێكی  بە  ب��وارە  ئەم 
ڕووی���دا،  دا   1967 س��اڵ��ی  ل��ە  ی��ەك��الك��ەرەوە 
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گەمە  و  نیشانەكان  و  »بونیاد  وت��اری  لەگەڵ 
»ژاك  مرۆڤایەتییەكاندا«ی  زانستە  گوتاری  لە 
دێ���ری���دا«دا، ك��ە ل��ە ه��ەم��ان ئ��ەو ك��ۆن��گ��رەی��ەدا 
دایسن-هێدسن«یش  »نیڤین  وا  پێشكەشیكرد 
كە  خستەڕوو  ئەزموونگەرییەی  ڕەخنە  ئ��ەو 
وتارە  دوو  ئەم  ب��ەاڵم  پێدا،  ئاماژەمان  پێشتر 
سەر بە دوو جیهانیی فیكری لێكجیاواز بوون. 
لیڤی شتراوس وەك  پێیوا بوو  دایسن-هێدسن 
ئەو  وایدەبینێت  و  نییە  ئەزموونگەرا  پێویست 
فەلسەفییەی  و  ئەدەبی  و  خەیاڵی  بۆنوبەرامە 
كە لەو دەروازە و پێشەكییانەوە بەرز دەبێتەوە 
وا لەالیەن كەسی نەخوێندەوارەوە بۆ بەرهەمە 
دەنووسرێن،  شتراوس  ئەنترۆپۆلۆژییەكانی 
سۆنتاگ،  س���ۆزان  و  شتاینەر  ج���ۆرج  وەك���و 
دوودڵ��ی��ی��ە،  و  گ��وم��ان  جێی  بۆنوبەرامەیەكی 
بنەچە  ئ��ەو  دەرب���ارەی  بۆچوونیوشی  هەمان 
شتراوس  كە  هەیە  دوورودرێ����ژە  فەلسەفییە 

خۆی بانگشهەی بۆ دەكات. 
لە  ش��ت��راوس  لیڤی  پێیوایە  دێ��ری��دا  ب���ەاڵم 
لە جەوهەردا  كە  خ��واردووە  كێشەیەكدا گیری 
لە  وات��ای��ەك  بە  ب��ەاڵم،  فەلسەفییە،  كێشەیەكی 
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تا  نییە  فەیلەسوف  ت��ەواوی  بە  ئ��ەو  وات��اك��ان، 
بتوانێت ئەم كێشەیە چارەسەر بكات. ئێتنۆلۆژیا 
)و ئەنترۆپۆلۆژیا( زانستێكی ئەوروپییە و چەمكە 
ئەوروپییە تەقلیدییەكان بەكاردههێنێت )هەڵبەت 
بە سەرجەم ئەو چەمكانەیشەوە دایسن-هێدسن 
و سەرجەم ئەنترۆپۆلۆژیستە ئەزموونگەراكان 
ئەم  لەبەرئەوەی  جا  پێدەكەن(.  ئیشی  بەكاری 
زانستە لە كۆمەڵگە نائەوروپییەكان دەكۆڵێتەوە، 
كاتیگۆرییەكانی  هەموو  لە  ڕەخنە  دەبێت  ئەوا 
ئ��ی��ت��ن��ۆس��ەن��ت��ەری��زم ب���گ���رێ���ت، ب����ەو چ��ەم��ك��ە 
زانستەیشی  ئەو  خودی  كە  زانستییانەیشەوە 
لەسەر دامەزراوە. دەنا گەر وانەبێت ئەم زانستە 
لەدەست  خۆی  تایبەتییەکەی  زانستییە  سیفەتە 
دەدات تەنانەت ئەگەر لەنێو دەستی پیادەكەرێكی 
لێهاتووی وەك لیڤی شتراویسدا بێت )چ جای لە 
تەقەدا  و  ئەزموونگەراییە ڕەق  ئەو  بەردەستی 

بێت كە دایسن-هێدسن نوێنەرایەتیی دەكات(. 
لێرەدا لیڤی شتراوس لەسەر هەقە كە دادگایی 
نێوان  تەقلیدیی  میتافیزیكییانەی  بەرامبەرێتی 
هەستی و زەینی دەكات و دەچێتە سەروویەوە، 
مرۆییەكانی  زانستە  كە  بەرامبەردانانە  ئ��ەم 
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ش��پ��رزە ك����ردووە ب��ە ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك پ��رس��ی��ار وا 
پەیوەستن بەوەی كە داخۆ ئەم زانستانە لە شتە 
ماتریالییەكان و ڕەفتارە فیزییكییەكان و شتی لەم 
بابەتە دەكۆڵنەوە یان لە واتا دەكۆڵنەوە؟ بەاڵم 
لیڤی شتراوس ئەم دادگاییە دادمەزرێنێت و ئەم 
ترانسێندنتە بااڵتر دەبات لەو ڕێگەیەوە، كە هەر 
نیشانەوە،  ئاستی  دەخاتە  خۆی  سەرەتاوە  لە 
ئەمە لە كاتێكدا كە چەمكی نیشانە خۆی، وەك 
گ��رێ��دراوی  م��ەدل��ول،  و  دال  پێكەوەنووسانی 
بەرامبەرێتی نێوان هەستی و زەینییە، ئەستەمە 
بە بێ ئەم بارمبەرێتێیە ئەمە لەمە تێبگەین. بەم 
جۆرە ئیتنۆلۆژیا، وەك رەخنە لە بیركردنەوەی 
چەمكێكی سەرەكی  لەڕێگەی  تەنیا  ڕۆژئاوایی، 
ڕۆژئ��اوای��ی��ەوە  میتافیزیكای  چەمكەكانی  نێو 

دەتوانێت وەزیفەی خۆی جێبەجێ بكات. 
بە هەمان شێوە، لیڤی شتراوس، جیاكارییەكی 
بیركردنەوەدا  جۆری  دوو  لەنێوان  بەناوبانگ 
دەكات. یەكەمیان، ئەو شێوازەیە كە تێێدا چەمكە 
نوێیەكان بۆ تەفسیركردنی جیهان دادەڕێژرێن، 
بەشێكی  لە چەم  ئەندازیارێك  كە  بەو جۆرەی 
دروست  جوان  دیزاینێكی  بە  ئامرازێك،  نوێیە 
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شتراوسەوە  لیڤی  ل��ە  ش��اراوەی��ی  )ب��ە  دەك���ات 
تیۆرسێنی  هی  بیكردنەوەیە  ئەم  كە  تێدەگەین 
نوێیە(، بەاڵم دووەمیان، ئەو شێوازەیە كە ئەو 
ئامادە  پێشتر  وا  بەكازردێت  تێیدا  پۆلێنانەی 
جۆری  لەنێوان  جیاوازی  ئەوەی  وەك  كراون، 
ت��ردا دەك���ات، بە مەبەستی  ئ��اژەڵ��ی و ج��ۆری 
پۆلێنكردنی  وەك  ج���ی���اواز،  زۆر  م��ەع��ری��ف��ی 
ئەوەی هەمیشە  كۆمەاڵیەتییانەی مرۆڤ، وەك 
ناوبراوە  تەوتەمیزم  بە  شتراوس  لیڤی  لە  بەر 
)وا لەمە تێدەگەین كە ئەم جۆرە بیركردنەوەیە 
شێوازی بیركردنەوەی كۆمەڵگە سەرەتاییەكانە، 
بیریان  ئەفسانەییەكان  چەمكە  و  تێرم  بە  كە 
ك��اری  ل��ە  فیكرییە  م��ی��ت��ۆدە  ئ��ەم  ك���ردۆت���ەوە(. 
شتەكان  ك��ە  دەچ��ێ��ت   Bricoleur بریكۆلەر 
كە  دروستدەكاتەوە  كۆنانە  ئامێرە  پارچە  لەو 
پێشتر بۆ مەبەست و كاری دیكە هەبوون. ئێمە 
هەموومان بە چەمكە ئامادەكان بیردەکەینەوە، 
كە لە بنەمادا بۆ مەبەستی دیكە دروست كراون، 
كاری  لەگەڵ  و  دەكەین  دەستكارییان  ئێمەیش 
ئێستای خۆماندا دەیانگونجێنین، كەواتە جۆڕیكی 
بیركردنەوە  بنچینەیی  و  سەرەتایی  و  تایبەت 
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بچێت،   bricolage بریكۆالج  كە  نییە،  بوونی 
بەڵكو هەموو بیركردنەوەیەك بریكۆالجە.

دێرێدا لەوپەڕی دڵخۆشیدایە چونكە بابەتەكە 
هەر بەم جۆرەیە. ئەوەی لە بریكۆالجدا بۆ ئەو 
بەڵكو  نییە،  زانستیبوونەکەی  سەرنجڕاكێشە 
ئ��ەوەی  ئەفسانەییە-شیعرییەکەیەتی.  هێزە 
بەشێوەیەكی سەرەكی مایەی دڵخۆشیی دێریدایە 
ئەو شیكارییەیە كە لیڤی شتراوس، لە یەكێك لە 
بەرهەمەكانی كۆتایی خۆیدا، بۆ ئەفسانەیەك لە 
ئەفسانەكانی گەلی بۆرۆرۆی كردووە و ناوێكی 
زۆر گونجاوی بۆ داناوە »نەكواڵو و كواڵو«، 
نەبوونی هیچ ئەفسانەیەكی مەرجەعی و ئەسڵییە 
بوونی  ئینجا  هەبێت،  تایبەتی  جیاوكێكی  كە 
توانای ڕاستەوخۆ بۆ شیكاركردن لە هەر كوێوە 
بتەوێت، بەهۆی نەبوونی هیچ »سەنتەر«ێكەوە، 
كە  بنچینەییەوە  بنەمایەكی  هیچ  نەبوونی  یان 
بكرێت وەك كڵێشە و بەڵگەنەویست وەریبگرین، 
دەس��ت��ب��ەرداری  ب��ەوەی��ە  پێویستی  ئەمە  ب��ەاڵم 
گوتاری  ببێت،  فەلسەفی  یان  زانستی،  گوتاری 
ئەفسانەییە،  گوتارێكی  فۆڕمدا  لە  بونیادگەری 

بەرهەمی ئەفسانەیە دەربارەی ئەفسانە. 
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لە  لێكدانەوەیە دژە زانستە  كە ئەم شێوازە 
بااڵدەست،  لێكدانەوەی  ب��ووە  كایەدا  هەندێك 
ی��ەك��س��ەر خولیا  ئ���ەدەب���دا،  ل��ە  ب��ەت��ای��ب��ەت��ی��ش 
دایە  تەواوی  بە  لیڤی شتراوس  سەرەكییەكانی 
ساڵی  كۆمێنتەی  ئ��ەم  ئەمە  ن��م��وون��ەی  ك��زی. 
1982ی دێریدایە دەربارەی مامەڵەی شتراوس 

لەگەڵ ئەفسانەی ئۆدیپدا: 
ئەم البردنە و ئەم گەڕانە بەدوای ناوەڕۆكی 
قووڵ«�دا،  »بونیادی  ب��ەدوای  یان  ش���اراوەدا، 
بوونی  گریمانەی  پێشەوە  ل��ە  ه��ەر  ناتوانێت 
هەمان  بە  مەگەر  بكات،  جەوهەری  مانایەكی 
ڕادە گریمانەی بوونی مانایەكی حەرفییش بكات.  
خۆ ئەگەر لیڤی شتراوس ئەوەی كەشفكردووە 
كۆتاییدا گوزارشت  لە  زئۆدیپ  زئەفسانەی  كە 
خ��ودی  لەدایكبوونی  ن��ێ��وان  بەرامبەرێتی  ل��ە 
ئەوا  دەك���ات،  ڕەگەزییانە  دوو  زۆرب��وون��ی  و 
ئەفسانە  دەك��رێ��ت  كە  نییە  ئ��ەوە  وات��ای  ئەمە 
كورتبکەینەوە.  ك��دی��اری��ك��راوەدا  دەالل��ەت��ە  ل��ەم 
لە  وا  ی��ەك��ەم  پ��ل��ەی  ب��ە  شیكارییەكە  ب��ەه��ای 
لێكترازانی پەیوەندییە سیمیۆلۆژییەكانی دەقەكە 
ئەوەی  وەك  ڕێك  ئاستەكان،  هەموو  لەسەر 



153

و  خ��ودی  لەدایكبوونی  بەرامبەرێتی  بایەخی 
كە  ڕۆلەدا  لەو  وا  ڕەگەزییانە  دوو  زۆربوونی 
تەواوی كۆدە  لە سیستەمی  بەرامبەرێتییە  ئەم 
كولتورییەكاندا  ڕێسا  ی��ان  كولتوورییەكان، 
دەی��گ��ێ��ڕێ��ت –پ��ەی��وەن��دی��گ��ی��ری��ی و ی��اس��ای��ی و 
ئابووری- لەوێدا كە تەنیا دەبێتە دالێكی دیكە. 
)ئالوین باوم، سیپانوس و ئەوانیتر، 1982، ل91(. 

ئەم  ن��ووس��ەری  ب��اوم  ی��ارۆی��ەك دەڵێت كە 
لێكترازنگەرێكی  كلۆجێك  ه��ی��چ  ب��ە  ب��ڕگ��ەی��ە 
»سەركێش« نییە، ئەو پێیوایە باوم «بەشدارە 
لە گەڕان بەدوای شیعرییەتی بونیادگەری، یان 
گشتی»،  شێوەیەكی  بە  سیمیۆلۆژییدا  تیۆری 
بۆ  هەوڵی  ئەو  وا  تیۆرەی  ئەم  بڕوانن  ب��ەاڵم 
تێرمی  ئەو  میتافۆرییە.  و  فشۆڵ  چەند  دەدات 
زگماكییەكانەوە  ڕێسا  لە  ق��ووڵ«  »بونیادی 
تەكنیكی  تێرمێكی  كە وەك  دەخوازێت،   1965
دوو  نێوان  دەیخاتە  ئەو  بەاڵم  بەكاریدههێنێت، 
ئەو  كە  بكات  ب��ەوە  ئاماژە  تاوەكو  ك��ەوان��ەوە، 
لە  ئەوەی  ناهێنێت.  بەكاری  تەكنیكییەکەی  واتا 
بنەڕەتدا ئەو نیگەران دەكات تەفسیری شتەكان 
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نییە، بەڵكو خۆبواردنە لەوەی كورتیان بکەینەوە 
لە  بکەین.  گ��ەڵ��دا  ل��ە  مامەڵەیان  ج��ۆرە  ب��ەم  و 
كۆنتێكستی گوتارێكی لەم جۆرەدا، ڕەنگە كۆن 
تیۆرێك  كە  بکەین  ئەوە  داوای  بێت  نەشیاو  و 
دەبێت  كۆمەڵگادا،  زانستەكانی  لە  زانستێك  لە 
دابمەزرێت  ئەزموونگەرییەیكان  بنەما  لەسەر 
و  هەبێت  تەفسیركردن  بۆ  ت��ەواوی  توانای  و 
واقیعانە  لەو  واتایەی  بەو  بێت،  كورتكەرەوە 
تەفسیركردنیان  بانگەشەی  كە  بێت،  سادەتر 
دەكات، ڕەنگە بازاڕییش بێت داوای ئەوە بکەین، 
كە تەنیا ئەو شتە بە »كەشفكردن« )دۆزینەوە( 

لە قەڵەم بدەین، كە پێمانوابێت ڕاستەقینەیە. 

8-1: ئەنترۆپۆلۆژیای و ڕێسا زگماكییەكان: 
كەواتە، گریمانە و بانگەشە نوێیەكان لەالیەك 
لێدەشارنەوە  بەرهەممان  ڕاستەقینەی  مۆركی 
باو  بیستەمدا  پەنجاكانی سەدەی  لە چل و  كە 
ئەگەررە  و  توانا  ئەو  دیکەیش  لەالیەكی  بوو،  
لە  بەرهەمە  ئ��ەم  تێیاندایە.  كە  ڕاستەقینانەی 
مۆرك و ئامانجەكەیدا، وێڕای سروشتە مرۆییە 
تەقلیدییەکەی زۆرێك لە بابەتەكانی، تاڕادەیەكی 
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زۆر زانستی بوو. سەركەوتنی ئەمە پێش هەموو 
بونیادییە  وەسفە  خستنەڕووی  بەهۆی  شتێك 
خزمایەتی  پەیوەندییەكانی  سیستەماتیكییەكانی 
بوو،  ەت��د،  و  شیعر  و  فۆلكلۆر  و  ئەفسانە  و 
بەالم لەسەر ئاستێكی بەرزتر، سەركەوتنەكە لە 
گەردوونیدا  كاتیگۆریای  كۆمەڵێك  كەشفكردنی 
م��رۆی��ی،  عەقڵی  ئیشكردنی  دەرب�����ارەی  ب��وو 
بوو،  بیۆلۆژی  كانتیزمی  لە  جۆرێك  ئەمەیش 
ئ��ەوەی  )ش��ت��راوس  فەلسەفی.  كانتیزمی  ن��ەك 
بە  »كانتیزم  بە  هەڵوێستەكەی  كە  قبووڵبوون 

بێ سوبێكتی ترانسێندنتاڵ« وەسفبكرێت(. 
ڕێسا  لەگەڵ  هەیە  ورد  لێكچوونێكی  لێرەدا 
زگماكییەكانی چۆمسكیدا، كە زیاتر لە دە ساڵ 
پەرەی  شتراوس  لیڤی  ئەنترۆپۆلۆژیای  دوای 
سەند. ئەوەتا لێرەدا ئێمە لەبەردەم هەڵوێستێكی 
زانستی زۆر ئاگامەندانەداین، لە ئاستی پشكنینە 
كۆمەاڵیەتی  زانستێكی  هیچ  زانستییەکەیدا 
هەروەها  ئاستە،  ئ��ەم  بگاتە  نەیتوانیوە  دیكە 
گەشەسەندنێكی بەرفراوانی وەسفی زمانناسانە 
دەبینین، كە زۆر لە هەموو كارەكانی ئەنترۆپۆلۆژیا 
بەهۆی  لەالیەكەوە  ئەمەیش  سەركەوتووترە، 
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كەشفە تەكنیكییەكانی چۆمسكییەوەیە دەربارەی 
بونیادە ماتماتیكییەكانی زمان، لەالیەكی دیكەیش 
بەهۆی ئەو ڕاستییەوەیە كە وەسفكردنی زمان 
لێرەدا  ئاسانترە.  كۆمەڵگاكان  وەسفكردنی  لە 
گ��ەڕان  ب��ۆ  هەوڵێكداین  ل��ەب��ەردەم  دیسانیش 
بەدوای گشتێتییە زمانییەكاندا، كە خاسیەتەكانی 
بلێین  دەتوانین  ئەمجارەیان  مرۆیین،  عەقڵی 
خاسییەتی  بوونەتە  خاسیەتانە  ل��ەم  هەندێك 
ناسراو و بەناوبانگ، وەك ئەو حەقیقەتەی كە 
سادەی  نموونەیەكی  لەسەر  ناكریت  زمانەكان 
»دزەكردن و هەڵبژاردن«ەوە )ڕێسای حاڵەتی 

كۆتادار( دابمەزرێن. 
ب����ەاڵم ئ�����ەوەی رێ��س��ا زگ��م��اك��ی��ی��ەك��ان لە 
دەك��ات��ەوە  جیا  بونیادگەری  ئەنترۆپۆلۆژیای 
پەیوەندییەکەیەتی بە ئەزموونگەرییەوە، هەریەكە 
ئەزموونگەرییەیان  ئایدیا  ئ��ەو  لقە  دوو  ل��ەم 
لە  لێكۆڵینەوە  ئوبێكتی  دەلێت  كە  ڕەت��ك��ردەوە 
پێیانوایە  كردەییە،  ڕەفتاری  زانستەمرۆییەكاندا 
ئەمەیش  زەینییەكانە.  نواندنەوە  ئوبێكتە  ئەم 
ب���ووە ه���ۆی ئ����ەوەی ه���ەردووك���ی���ان ل��ەالی��ەن 
بكەونە  كۆنەكانەوە  ئەزموونگەراییە  قوتابخانە 
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زگماگی  ڕێ��س��ای  ب��ەاڵم  ت��وون��د،  هێرشی  ب��ەر 
هەیە  پێوانەنەكراوی  توانایەكی  كە  سەلماندی 
ئەزموونگەری  واقیعی  گشتی  وەسفكردنی  بۆ 
تاقیكردنەوەن.  شایەنی  وەسفانەیش  ئ��ەم  و، 
زگماكییەكان،  ڕێ��س��ا  پ��ێ��رەوك��اران��ی  ژم���ارەی 
ك��ە ك����اری ه��اوش��ێ��وەی ك����اری ب��ەرف��راوان��ی 
مەیدانییان كرد )بۆ نموونە: وەسفكردنی زمانە 
جیاوازەكان بەشێوەیەكی درێژ( زۆر زیاتر بوو 
بونیادگەراكان  ئەنترۆپۆلۆژیستە  ژم��ارەی  لە 
ك��ە ب��ەرزپ��ەرچ��ی ك���اری م��ەی��دان��ی��ی��ان دای���ەوە. 
ڕێنمایی  ب��ە  بونیادگەریی،  ئەنترۆپۆلۆژیای 
ڕابەرەکەی، بەرەو زەمینەی زمانناسیی زانستی 
فەلسەفی  لەسەرهەڵوێستی  بەڵكو  نەڕۆیشت، 
مایەوە، یاخود سەرلەنوێ چوویەوە سەر ئەم 
ڕەخنەكانی  ب���ەردەم  كەوتە  بۆیە  هەڵوێستە، 
دێریدا تەواو فەلسەفی بوون، ئەم ڕەخنەیەیش 
جیاواز بوو لە ڕەخنەكانی ڕێسا زگماكییەكان لە 

ئەنترۆپۆلۆژیای بونیادگەری. 
دێریدا  ڕەخنەكانی  بلێم  دەبیت  ڕاستییەکەی 
بەڵكو  ناگرێتەوە،  بونیادگەری  تەنیازمانناسی 
من  بگرە  دەگ��رێ��ت��ەوە،  زگماكییەكانیش  رێسا 
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پێموایە هەموو لێكۆڵینەوە عەقالنی لە واقیعیش 
دەگ���رێ���ت���ەوە، ب���ەاڵم ه��ێ��زی ڕەخ���ن���ەی ت���ەواو 
فەلسەفی لە زانستێك لە زانستەكان لەو ڕووەوە 
جیاوازە كە بەستراوەتەوە بە داخۆ ئەم زانستە 
بەرەنجامی بەفراوانی ئەوتۆی هەیە بیخاتە ڕوو 

یان نا. 
پرسیارەكە ئەوەیە، زانستێك كە بەم ئاراستە 
مەعریفییەدا كار بكات دەتوانێت چی بكات و بە 
ببینین ئەم جۆرە  نییە كە  كوێ دەگات؟ سەیر 
گەشەكردووی  ت��ەرزی  سێ  ی���اوەری  زانستە 
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی زان��س��ت��ی��ی ن��وێ��ی��ە، ئ��ەوی��ش: 
دەروونناسیدا،  لە  مەعریفییەكان  توێژینەوە 
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە ف��ی��س��ی��ۆل��ۆژی��ی��ە دەم��اری��ی��ەك��ان، 
ڕەفتاری  كۆمپیوتەرییەكانی  الساییكردنەوە 
لێكۆڵینەوەكانی زیرەكی دەستكرددا.  لە  مرۆیی 
ل��ەب��ارەی  چۆمسكی  س��ەرەت��ای  )ت��ی��ۆرەك��ان��ی 
زانستییە  دەقە  سەرەكییەكانی  بەشە  زمانەوە 
كۆمپیوتەرییەكانن(. پێموایە لەمڕۆدا ئەم جۆرە 
لێكۆڵینەوە لە لێكۆڵینەوە هەرە گرنگەكانی هەموو 
سەرسوڕمانە  جێگای  بۆمن  ئ��ەوەی  جیهانە، 
بوارە  لەم  ئەدەبییەكانە  تیۆرسێنە  كشانەوەی 
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و هیچ گرنگییەكیان پێنەداوە )ئایا تیۆرسێنێكی 
ئەی،  ئی.  ل��ەدوای سەردمەی  كە  هەیە  ئەدەبی 
ڕیچاردزەوە گرنگی بە دەروونناسی زبر دابێت؟( 
مەعریفییەكان  زانستە  پێموایە  ه��ەرح��اڵ،  ب��ە 
سەرەتای  ئامانجەكانی  ڕاستەقینەی  میراتگری 

بونیادگەرین. 
بەاڵم زۆرینەی سیمیۆلۆژیستە نوێیەكان ئەم 
پێیانوایە  دەك��ات،  نیگەرانییان  ئامانجانە  جۆرە 
یان  پۆزەتیڤیستین،  سەتحیی  ئامانجی  ئەمانە 
لڕووی سیاسییەوە فەندەمێنتاڵن و ڕەنگە نكوڵی 
لە ئازادیی مرۆیی بكەن، الی ئەوان  هۆکاری 
ئەم باوەرەیان ئەوەیە، كە مەحالە ئەمە ڕیالیزە 
ببێت، بەاڵم ئەم  هۆکارانە زیاتر میتافیزیكین ، 
هەرگیز قەناعەتپێكەر نین. بەرهەمەكانی دێریدا 
موقەدەس،  دەكاتە  قوتابخانەیە  ئەم  كتێبەكانی 
بەاڵم هیچ دەرفەتێك نییە بۆ نكوڵیكردن لەوەی 
كە بونیادگەرە پێشەنگەكانی سەرەتا ویستوویانە 
زانستە  نێو  بهێننە  زانستی  پتەوی  میتۆدێكی 
گونجاوی  مۆدێلی  پێشیانوابوو  مرۆییەكانەوە، 
ئەم میتۆدەیان لەبەردەستدایە، ئەویش مۆدێلی 

زمانناسی بونیادگەریی بوو. 
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لەم  لیڤی ش��ت��راوس  وت��ارەك��ان��ی س��ەرەت��ای 
گومانهەڵنەگرە،  و  یەكالكەرەوە  زۆر  بارەیەوە 
گۆڕانێكی  دوات��ری��ی��ش��دا  وت��ارەك��ان��ی  ل��ە  ب���ەاڵم 
یەكالكەرەوە هەیە كە لەم مامەڵە زانستییە وردە 
دوور دەكەوێتەوە و دواجار بە ئاراستەی جۆرێك 
دانی  خۆیشی  دەڕوات،  ئەفسانەییدا  مامەڵەی 
بەمەدا ناوە. ئەستەمە ئەوە دیاریی بکەین كە ئایا 
دیسانیش  لێكرد  وای  سارتەردا  لەگەڵ  ناكۆكی 
پرۆژەکەی  ت��ەواوی  لە  م��ۆر  فەلسەفی  شەقڵی 
بوو،  ئەوە  دژی  زۆر  سارتەر  )چونكە  بداتەوە 
ئوبێكتیڤیستی  ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆژی  ب��ەش��ێ��وەی  ك��ە 
مامەڵە لەگەڵ مرۆڤدا بكرێت(، یان بەرهەمەکەی 
خزمایەتی  دەرب��ارەی  شتراوس  لیڤی  سەرەتای 
لەبەردەم ئەزمووندا خۆی ڕانەگرت، ئیدی دەبوو 
بە كاریگەرییەكی ڕیترۆسپێكتیڤانە، لێكدانەوەیەكی 
ئایدیاڵییان بۆ بكاتەوە، یاخود هێزی رەگداكوتاو 
و قووڵ لە كولتووری فەرەنسیدا، یان ڕەنگە لە 
ڕۆشنبیرە  كۆمەاڵیەتی  پەراوێزخراوی  پێگەی 
ئەدەبییەكانی هەر واڵتێكدا هەیە، كە توێژینەووە 
دووبارە  مرۆڤەوە،  لەبارەی  ئەزموونگەرییەكان 

دەكەنەوە.  
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بە چاوپۆشی لە  هۆکارەکەی، بەرەنجامەكە 
ئەوەیە كە بونیادگەریی، لەم قۆناغە فەرەنسییەیدا 
تێدا  هەوڵی  كۆمەڵێك  سێیەمییەتی،  قۆناغی  كە 
بوو بۆ رێكخستنی سەرجەم كایەكانی لێكۆڵینەوە 
لە  ن���اوەڕۆك���دا  ل��ە  ك��ە  بنەما  كۆمەڵێك  پێی  ب��ە 
هەڵگەڕایەوە  بەاڵم  خوازرابوون،  زمانناسییەوە 
زانستە  ل��ە  لێكۆڵینەوە  ستراتیژییەتی  ل��ە  و 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە گۆڕا بۆ هەڵوێستێكی فەلسەفی 
دژە ەیومانیزم بە گشتی و بوونگەرایی سارتەر 
بێباك  و  كەموكورت  هەڵوێستێكی  تایبەتی،  بە 
مامەڵەكردن  لە  لوتبەرزانە و خۆگەورەبینانە،  و 
لەگەڵ شتە ئەزموونییەكاندا. هەر ڕێك لەبەر ئەم 
خاڵە دو سۆسۆر، كە لە ئێستادا وەك دوا نەوەی 
)ڕەنگە  دەكرێت  حسێب  بونیادگەری  زمانناسی 
لەبەرئەوەی بە فەرەنسیی نووسیویەتی(، چووە 
ژێر باری جۆرێك لە سەرلەنوێ تەفسیركردنەوەوە 
كە ئەمەیش كردیە فەیلەسوفێكی وا لە بنەڕەتدا 
گرنگی بە سروشتی ئەزموونە خودییەكان بدات 
بدات.  نائاگایی  پێگەی عەقڵی  بە  و بگرە گرنگی 
ئەم ڕۆڵەیش گرەنتی ئەوەی دەكرد تاڕادەیەكی 

سەیری و سەرسوڕهێنەر بێت.  
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لیڤی شتراوس پارێزەری
ئەتن و باوكی بونیادگەری

لەعەرەبییەوە: ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
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ش��ت��راوس،  ل��ی��ڤ��ی  ك��ل��ۆد  پ���ەڕێ���زەی  دورە 
فەرەنسایی  ئ��ەس��ن��ۆل��ۆژی  ئ��ەن��س��رۆپ��ۆل��ۆژی و 
گەورە و بەناوبانگ ، وایكردووە، كەپەناگیربێ  و 
دەرچووە،  لەدنیا  كەماوەیەكە  وابزانن  هەندێك 
ل���ە)28(  زی���ن���دووە و  ل��ەڕاس��ت��ی��دا هێشتا  ب���ەاڵم 
دا  خ����ۆی  ت���ەم���ەن���ی   )2008( ن���ۆڤ���ەم���ب���ری 
دەرهێنەری  ه���ەروەك  رەب���ەق،  ساڵی  ل��ەس��ەد 
كەلە  ئۆلیڤر  دی  مانوێل  پورتوگالی  سینەمایی 
دی��ن��اوە،  ه��ات��ۆت��ە   )1908( دی��س��ام��ب��ری   )12(
ن���ەك ئ���ەم ب��ەڵ��ك��و ئ���ەم دوو ب��ل��ی��م��ەت��ە ك��ات��ی 
پۆل  ژان  لەگەاڵ  هاوزەمانە  لەدایكبوونیشیان 
سارتەری نەیاریایدا،  كەچی سارتەر عەیامێكە 
فەوتیكردووە و ئەمان هێشتا لەدنیای فەرهەنگ و 
سەواڵتدان،  ل��ەج��ەوالت و  بەخششدا  داهێنان و 
لەدایكبوونی  كەبەساڵوەگەڕی  فەرەنساییەكان  
لەبەرئەو  تەنیا  ئاهەنگ دەگێڕن  لیڤی شتراوس 
زانایەیە،  ئەم  ب��ەردەوام��ەی  كۆششە  تەقەلال و 
كەراوبۆچوون و توێژینەوەكانی بوونەتە مایەی 
لەنێوەندە  بەرفراوان  مشت ومڕ و دەمەتەقێیەكی 
ئەكادیمیەكانی دنیای ئەنسرۆپۆژیا، لەم سەر و 

ئەوسەری جیهاندا.
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كارەكانی ئەم زانایە پرسیار گەلێكی زەوەندەی 
كەدیسانەوە  نێوەندانەدا  لەو  ورژوان��دووە  وای 
بوونەتە مایەی كردنەوەی گەلێ  دەرگای داخراو 
ئەنسرۆپۆلۆژیەكاندا،  كۆمەاڵیەتی و  لەمەسائیلە 
ئەسنۆلۆژیا كەلێكۆڵینەوە و توێژینەوەیە لەرەگەزە 
تایبەتمەندیەكانی  بەدیار خستنی  بەشەریەكان و 
سەرقاڵیی  ن��ەب��وەت��ە  ب���وارە  ئ��ەم  تەنیا  گ��ەالن��ە، 
خوێندنەوە و  لەئەنجامی  بەڵكو  شتراوس،  لیڤی 
لەبوارە  نووسراوەكانی  دەق��ە  ب��ەدواداچ��وون��ی 
جۆربەجۆەكانی زانستی كۆمەاڵیەتی و ئەو رێبازە 
رێبازە  ئەم  بەباوكی  كەدایهێنا و  بونیادگەریەی 
سەرئەو  دەچینە  ئەمانەوەی  لەگشت  دەزان��رێ ، 
رای����ەی ك��ەش��ت��راوس ك��ەس��ای��ەت��ی و زان��ای��ەك��ی 
دەی��ان  لەسەر  چونكە  )موسوعی(،  فرەبابەتیە 
هەیە،  باسی  نووسین و  جیاجیا  بابەتی  كێشە و 
بونیادگەری،  بونیاد و  خزمایەتی،  سیستمەكانی 
شیكردنەوەی بەناوێكەی دەربارەی چیرۆكەكانی 
ئەو  بەپێی  ه��ون��ەری  رەخ��ن��ەی  دلێر و  دلێر  بۆ 
لەنێو  هەرچێك  پێكگەیشتن)التواصل(   رێبازە، 
زاراو،   وش��ە و  كەل وپەل،  روودەدات،  بەشەردا 

دەشی دابنرێن بەكارێكی پێكگەیشتن.
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وەك  رۆشنبیری  سەرەتایی  دەرك��ەوت��ەی 
گەلێ   پەیوەندیە.  ب��ەش��ەر  ئەقڵی  بەرهەمێكی 
بنەما و رێوشوێنەوە كەهەن، رێوشوێنی هونەر، 
خزمایەتی، ئایین  و عورف و عادەت... سروشت 
پەیڕەویاندەكان  دێت و  ئەمانەوە  بەدەم  لەمەدا 
دایك و  لەنێوان  مارەكردن  حەرامكردنی  وەك 
ئەمانە  لەسەرەتاوە  تد،  ب��را و...  خوشك و  كوڕ، 

بنەما و رێوشوێنی گەردونین.
دەچێت،  تریش  باسی  هەندێ   بۆ  شتراوس 
هاوڕێیدا  رۆدنسن(ی  )ماكسیم  لەتەك  وا  هەر 
زۆر-ش��دە  )نێزیكی   لەمەسەلەی  یەكدەگرن 
نێزیكیە  هێجگار  ئەمە،  ئەمە  كەبەپێی  القراب( 
بەرشەوارەماندەخات،  كەسەكانەوە  لەشت و 
ی��ان ك��وێ��رم��ان��دەك��ات....چ��ۆن؟، ئ��ەوەی خەڵكی 
چونكە  نایبینین،  خۆمان  بەدیدەكات  تیاماندا 
خۆمان  بۆخودی  خۆمان  زۆرەی  نێزیكیە  ئەو 
كوێری كردووین، دیسان تەوتەمی و فەرهەنگە 
جۆراوجۆرەكان و هەڵوێستی لەو فرەفەرهەنگیە  
لەو   بەتایبەت  ن��ای��ەوە،  گ���ەورەی  گۆبەندێكی 
جیهانی(  )شارستانیەتی  دەرب��ارەی  بریارەیدا 
)1971( لە  ناوبرد،  )تجرید(ی  بەشتێكی  دای و 
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كەڕكردن(ە  فەرامۆشكردن)خۆ  لەو  باسی  دا 
دەكرد لەنێوان فەرهەنگە جۆرا وجۆرەكاندا.

رای شتراوس وایەكە هەر فەرهەنگی مافی 
گرانبێ (  گوێ   كەڕبكات)  كەخۆی  هەیە  ئەوەی 
لێیان،  رەخنەگرتن  یار  تردا  بەهاكانی  لەئاست 
دەیڵێ  و  كەیۆنسكۆش  ئ��ەوەی��ە  ه��ەر  رای��ە  ئ��ەم 
لە  ك��راوە...، بەاڵم  لەئینسانی  پێدەكات  بەرگری 
دووبارە  ئەوە  یۆنسكۆدا  لەبەردەم  )2005(دا 
دەك���ات���ەوە ك��ەئ��ەم ت��ەق��ی��ن��ەوەی دی��م��ۆگ��راف��ی��ە 
دێن  ب��ەاڵی��ان��ەی  ل��ەو  بەرپرسە  كارەساتێكە و 
بەسەرماندا و لەفرەفەرهەنگیدا  بەرەو نەدارایی و 
پاراستنی   لەپێناوی  جا  دەب���ەن...  ه��ەژاری��م��ان 
سنوورێك  دەبێ   گەالن  فەرهەنگیەدا،  فرە  ئەم 
بەیندا  لە  )نێوانێك(  دانێن و  ئاڵوگۆڕكردن  بۆ 
ئێجگار  نەهێڵن  گەالن  دەبێ   رونتر،  بهێڵنەوە... 
وا فەرهەنگە تایبەتەكانیانیان ئاوێتەی ئەوانیدی 
تایبەتمەندیەكانی  بتوێنەوە و  كەلەیەكتردا  ببێ  

خۆیان لەدەستدەن.
لیڤی  چ��وون��ان��ەی  ب��ۆ  فیكر و  ئ��ەم  هەندێك 
شتراوس بەجۆرێك لەبەشەرعییكردنی بیروڕای 

رەگەز پەرستی دەدەنە قەڵەم.!!
ف���رە ف��ەره��ەن��گ��ی پ���ی���رۆز الی ی��ۆن��س��ك��ۆ و 
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پیرۆزیش لەالی لیڤی شتراوس لەم سەردەمی 
دەخاتەڕوو،  راستەقینە  گرفتێكی  عەولەمەیەدا 
كەدنیا بۆتە گوندێكی گەورە و زمانەكانیش رۆژانە 
دەپووكێنەوە، بەمانایەكی دی، راوبۆچوونەكانی 
كەبەناسیۆنالیست  ئ��ەن��س��رۆپ��ۆل��ۆژی��ە  ئ���ەم 
لەقەڵەمدەدرێ ، دەچێتەوە ناو ئاوەڕۆی حزبی- 
بەرەی نیشتمانی نەتەوەیی فەرەنساییە )بەپێی 
تانە و تەشەرەكانی ئەوسای چەپی فەرەنسەیی( 
بەو  ه��ەی��ە،  دی  بەخوێندنەوەیەكی  پێویستی 
ل��ەدوو  ف��ەرام��ۆش��ك��راوی  بارستاییەكی  پێیەی 

دڵیەكی رەوا و شەرعی لەخۆگرتووە.
شتراوس كەكاتی خۆی لەماركس حاڵی بوو، 
فەرەنساوە،  سۆشیالیستی  حزبی  ن��او  چ��ووە 
ئ���ەم���ەی���ان  ه���ۆك���اری دورەوك���ەوت���ن���ی  ب��وو 
ك��ەخ��وازی��اری  دەی���وت،  ئایینی و  لەمەسائیلی 
دەوروبەرە ئاینیەكان نییە، بەاڵم دوایی دێتەوە 

سەر رێزگرتن لێی.
ئایینی  هەستی  دژی  سااڵنمدا  »لەبیست 
بوومەوە،  بەمروری زەمان هێدی  بەاڵم  بووم، 
ب��ەت��ەواوی  خ��ۆم  گوێی  ب���ەردەوان  هەرچەندە 

لەئاست وەاڵمە ئاینیەكاندا  گراندەكەم«
خەمناكەكان(  )ت���ەوەرە  كتێبی  پەیدابوونی 
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لەرۆژی خۆیدا وەك گرمەی بۆمبایەك وابوو، 
بیرمەند و  سەرهەڵدانی  پ��ەی��داب��وون و  چونكە 
نێوەندە  گوێی  داب��ە  ئەدیبێكی  زان��ا و  گەڕیدەو 
ئەم   )1955( لە  ئەوروپاییەكاندا،  فەرهەنگیە 
كەڵە  لەالیەن  كت وپڕ و  ب��ازاڕەوە،  خرایە  كتێبە 
ن��ووس��ەران��ی رۆژگ���ارەك���ەوە درای���ە ب��ەرب��اس و 
لێكۆڵینەوە، لەوانە مۆریس بالنشۆ، ژۆرژ باتای، 
میشێل لیبریس و ریمون ئەرۆن، ئەو زاراوانەشی 
شتراوس لەو كتێبەدا دەریبڕیبوون زووبەزوو 
قینم  رۆشنبیریەكەوە)من   ن��ێ��وەن��دە  كەوتنە 
وەحشیگەری،  لە  )م��ااڵوا  گەڕانە( و  لەگەشت و 

مااڵوا لەگەشت و گەڕان(.
لیژنەی  دانسقەبوو،  كتێبەی  ئەو  چونكە  جا 
بەخشینی پاداشتی كۆنكۆر پۆزش دەهێنێتەوە و 
بەنرخە  كتێبە  )ئەم  كە  دەكات  لێبوردن  داوای 
ئاستەنگن  رێنماییەكانیان  نەكرا، چونكە  خەاڵت 

بۆ پێدانی خەاڵتەكە بەم كتێبە بەنرخە(.
ن��ووس��ەران  لەكتێبی  تیتامانزی  ریگیسن 
باڵویكردەوە،  المارتان  كەدەزگای  فەرەنساییدا 
كەخاڵێكی  وادەب��ی��ن��ێ   ش��ت��راوس  ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی 
بەبەرازیل و  لەپەیوەندییەكاندا  وەرچ��ەرخ��ان��ە 
لەچاو  دابڕانێكە  وەی��ان  سورەكانەوە،  هیندیە 
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بەتایبەت  ل��ەوەوب��ەردا...  نووسینەكانی  گشت 
ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی ق��ەش��ە ج��ۆزی��ف ب��ۆرن��ی��ش��ۆ، 

ئەلبێركامۆ، بۆل كلۆدیل و بنیامین بیرت.
بەرگریكردنی شتراوس لەهیندیە سورەكانی 
بەتوندی  ژیانیان  گ��وزەران و  بەرازیل و شێوەی 
)بەتایبەت خۆی ماوەیەكی باش بۆ لێكۆڵینەوەكانی 
هەندێ    كەلەتەك  بوو  هاندەر  ژیاوە(،  لەناویاندا 
م��ام��ۆس��ت��ادا ه��اوك��اری دام��ەزران��دن��ی زان��ك��ۆی 
ساوپاولۆ بكەن، لەناو خەڵكی ئەو واڵتەدا ناوو 

شورەتی لیڤی شتراوس گەلێ  باڵوە.
شتراوس كەدەڵێ : من قینم لەسەفەر و گەڕانە، 
گەریدەكان دەبوغزێنم، ئەو مەبەستی لەوەبووە 
لەسەفەر و  دی  جۆرێكی  بۆ  كەبانگەشەیەكە 
گەڕان خۆی لەمەدا دەڵێ  پێویستی وای دەهێنایە 
بەاڵم  بكەم،  زۆر  بكەم  زۆر  سەفەر  كە  پێش 
نەك سەفەر لەپێناوی سەفەردا، بەڵكو زۆرباش 
لەگەاڵ مەدام ستایل دام كەدەڵێ »سەفەر یەكێكە 
لەخۆشیە پرش خەمەكانی ژیان، جگەلە سااڵنی 

گەنجیم، سەفەر و گەڕان هیچ نەیانهەژاندوم(.
ئیسالم  قەتیسماوی  وش��ك��ی و  ش��ت��راوس  
ب���������ەراورد دەك�������ات ب���ەوش���ك���ی و ق��ەت��ی��س��ی 
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مەزنی و  لەبازنەی  كەناتوانن  فەرەنسییەكان 
خۆیانی  تێپەڕێنن و  ناپلیۆنی  سەردەمی  شكۆی 
لێ قوتاركەن، ئەو دەڵێ »ئەوەی ئیسالم پێوەی 
گیرۆدەیە گۆشەگیری و تەنیاییە، ژیان سەبارەت 
مردنیش  كۆمەڵە،  لەهەموو شتێ   بەر  بەئیسالم 
لەهەمو  ب���ەدەر  جێگیرە،  چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا  ل��ەو 
بەشداریكردنێ ، ئەوەی دەبێ  ئیشارەشی پێبدرێ، 
هەڵوێستی شتراوسە بەرامبەر  ئیسر ائیل، الیەنی 
ئەوانیشی بەرداوە، هەرچەندە خۆی جولەكەیە، 
بیرمەندی راستڕەوی فەرەنسەیی ریمون ئارۆن 
لەمە نیگەرانە، لەنامەیەكیدا بۆی شتراوس پێیدەڵێ  
»ناتوانم وەك برینێك بڕوانمە كاولكردنی هیندیە 
عەرەبە  بۆ  ئەمەشەوە  بەپێچەوانەی  سورەكان، 
چاوپێكەوتنە  ئ��ەو  هەرچەندە  فەلەستینیەكان، 
كەم خایەنانەم بەعەرەبەوە حاڵییانكردم كەرق و 

كینەیەكی بنجبەستوو لەئارادایە.
سەبارەت بەدایك و باوكم، یەهودیەت شتێك 
ماوەتەوە،  یادگارێك  وەك  جگەلەوەی  نەبووە 
دوو  گەلێ   ئیسرائیل  بۆ  ل��ەس��ەردان��ەك��ەم  ب��ەر 
دڵبووم، چونكە گرێدانەوەیەكی رەگەكان بوو ... 

تەجرەبەیەكی تااڵ.
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ئ��ارۆن،  ری��م��ون  ب��ۆ  نامەیەیدا  ل��ەو  ه���ەروا 
ش��ت��راوس ه��اوڕای��ە ل��ەگ��ەاڵ وت��ەك��ەی ژەن���رااڵ 
لەخۆی  ئیسرائیل  ك��ەدەڵ��ێ »دەوڵ��ەت��ی  دیگۆڵدا 

رازیە و بەدەسەاڵتیشە«
پیاوە  ئەم  لەهەڵوێستەكانی  هەندێ   راستە  
هەر  نین،  چاوەڕوانكردندا  لەحوكمی  هەندێجار 
لەڕۆژان  پێكدێنن،  ئەو  كەرەسەنایەتی  ئەمەشە 
ئیمزاناكات،    )121 )بەیانی  جەزائیردا  شەڕی 
كەلەپێناو مافی مانگرتن و یاخیبووندا بوو، بەاڵم 
لەجەزائیر( )ئاشتی  ب��ان��گ��ەوازی   )1958( ل��ە 
نایەتەیادی  ئیستا  هەرچەندە  ئیمزادەكات،  دا 

كەئیمزایكردیاننا.
لە )1971(دا بەرامبەر بەرنامەكەی یۆنسكۆ، 
فەرەنسەیی  ئەنسرۆپۆلۆژی  لەسەر  مشتومڕی 
كەیۆنسكۆ  دەچ��ێ ،  بۆ  وای  ئەو  جیاوازە،  رای 
دەیەوێ  دوو بۆچوونی جیالەیەك رێكخات خۆی 
لەكتێبی  پێشتر  هەرخۆی  یاوندەبێ ،  وندەكات 
)ئ��ەت��ن��ۆم��ێ��ژوو(دا ئ��ی��ش��ارەی پ��ی��داب��وو، ئەویش 
سەردەمانە  پێشەوەچوونی  ب��ەرەو  ئەوەیەكە 
دانیشتوان  زۆربوونی  هۆی  دەبێتە  )مەدەنیانە( 
كەئەمەش یارمەتی ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی دەدات، 
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مەحووبوونەوەی  بەرە و  ئاڵوگۆڕانە  ئەم  بەاڵم 
فرە فەرهەنگیمان دەبات)وەك كەمێ  بەر لەئێستا 

باسمانكرد.
یادەوەری لەدایكبوونی كلۆد لیڤی شتراوس 
گفتوگۆ  كتێبەكانی و  خوێندنەوەی  بۆ   هەلێكە 
ه��ەرچ��ەن��دە  ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی،  فیكر و  ل��ەب��ارەی 
نووسین و كتێبەكانی وەرنەگێڕراون و خوێنەری 
ب��ەه��ی��وای  ش���ارەزای���ەت���ی،  ب��ەزەح��م��ەت  ئێستا 

بەكوردی كردنیان لەالیەن شارەزایانەوە.
كلۆد لیڤی-شتراوس

لەخێزانێكی   )1908( نۆڤەمبری  *ل��ە)28( 
بووەی جوولەكە لەپاریس هاتوەتە دنیاوە.

*لەتەك سارتەر و سیمۆن دیبۆڤوار پێكەوە 
فەلسەفەیان خوێندووە، بەاڵم ئەم الیدایە سەر 
لەزانستی  پسپۆری  لێكۆڵینەوە و  خ��وێ��ن��دن و 

ئەسنۆلۆژیا.
*دوو ك��ەڕەت ب���ەرەو   واڵت���ی   بەرازیل  
)1935 و  ب��وەت��ەوە  ب��اش��وور   ول��ەئ��ەم��ری��ك��ای 
1938( بۆ توێژینەوە لەخوو نەریت و ئەقڵیەتی 
هیندیە سورەكانی ناو دارستانەكانی ئەمازۆن، 

وەك كۆمەڵگەیەكی سەرەتایی.



174

*لەگەرمەی شەڕی جیهانی دووەمدا بەرەو 
لێرە  چ���ووە،  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  واڵت���ە  
پسپۆڕی  ش��ارەزا و  جاكسن،  بەرومان  چ��اوی 

زمانناسانی بونیادگەری سەردەم كەوت.
سەرەتاییەكانی  )بنچینە  كتێبی  *ل��ە)1949( 

خزمایەتی نووسی و باڵویكردەوە.
*لە)1955( كتێبی )تەوەرە خەمناكەكانی(ی 

باڵوكردەوە.
*دەی��ان ب��اس و وت��اری دەرب���ارەی مەسەلە 
فەرهەنگی و رۆشنبیریەكان نووسیوە و داهێنانی 

بەرچاوی هەیە لەبواری فیكر و فەرهەنگدا.
دەس��ت��ی  دوورە  ل��ەگ��ون��دێ��ك��ی  *ئ��ێ��س��ت��ا 
لەباوەشی  سویسرە  فەرەنسا و  سەرسنوری 
ل���ەژاوەژاوی  دور  دەژی،  جواندا  سروشتێكی 

شارەكان دەخوێنێتەوە دەنووسێ .
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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