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گفتوگۆی ئەلیس شوارتزر لەگەڵ 
سیمۆن دیبۆڤوار و ژان پۆل سارتەر

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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 سەد ساڵی سیمۆن دیبۆڤوار و نهێنیەكانی ژیانی لەگەڵ ژان پۆل 

سارتەر  

  )Alice Schwarz( كە  گفتوگۆیەكە،  دەیخوێنیتەوە  ئ��ەوەی   

رۆژنامەنوسی ناسراوی ئەڵمانی، لەبارەی وردەكاری ژیانی سارتەر و دیبۆڤوار 

لەگەڵیدا كردوون. جگەلەمەش لەم گفتوگۆیەدا كۆمەڵێك پرسیار خرانەڕوو، 

كە بەردەوام زۆربەی رۆشنبیرانی ئاشنا یان پەیوەست بە روانگەكانی ئەو ژن 

و مێردە ئایدیالخوازە كردویانە.

دایكبوی  لە  و  ناسراوە  فێمێنیستی  روانگەی  بە  شوارتزر  ئەلیس 

)1942(ەو لە ساڵی 1972 تائێستا لە باڵوكراوەی )EMMA(دا پەرە بە روانگە 

فێمێنیستیەكانی دەدات. ئەگەر سیمۆن دیبۆڤوار نەمردبا، نەك ئەو بەتەنیا، 

بەڵكو هەموو فێمێنیستەكان ئاهەنگی سەد ساڵەیان دەگێڕا، بەاڵم ساڵی 1982 

مرد و كۆتایی بە 6 ساڵ دابڕانی لەگەڵ سارتەر هێنا.

ئەگزیستانسیالیستی  كۆمەڵناس،  فەیلەسوف،  ئەدیب،  دوو  ئەم 

كەوتنە  بەیەكەوە  زوو  هەر  و  ناسی  یەكترییان   1929 ساڵی  فێمێنیستییە، 

داوی خۆشەویستییەوە. ماوەی 51 ساڵ، واتە تاساڵی 1980 كە سارتەر مرد، 

ئاشقانە بەیەكەوە ژیان، بەاڵم هاوسەرگیریان نەكرد، نە بەمانای كۆمەاڵیەتی 

بەڵێنی ئەخالقییان هەبوو، نەمنداڵیشیان بوو.

دوەم«ی  »رەگەزی  ناوبانگەكەی  بە  كتێبە  دیبۆڤوار  دووساڵ  پاش 

باڵوكردەوە، كە بە مانفێستی فێمێنیستەكان ئەژمار دەكرێت و هەراوهۆریایەكی 
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سیمۆن  ئاشنایی  كە  دەوترێت  بەردەوامە.  ئێستاش  تا  نایەوە،  جیهاندا  لە 

دیبۆڤوار لەگەڵ »نیلسۆن ئالگرن«ی نوسەری ئەمریكی، گرنگترین پزیسكی 

یەكەمجار  بۆ  دەڵێت:  بۆخۆی  دیبۆڤوار  بووە.  دووەم«  »رەگەزی  نوسینی 

ئەزموون  ئالگرن،  نیلسۆن  لەگەڵ  راستەقینە  مانای  بە  تەواوی  ئۆرگازمی 

نایەكسانیانە  ئەو  هەموو  تا  بوو  پزیسكێك  الی  ئەزموونە  ئەم  و  كردووە 

بێت  هەرچۆنێك  بردبونیەوە.  خەو  زەینیدا  پاشخانی  لە  كە  بسەلمێنێت، 

سارتەر ساڵی 1980، كە سێ ساڵ لە سیمۆن دیبۆڤوار گەورەتر بوو، مرد و 

پاش 6 ساڵیش سیمۆن مرد، كە بە تەنیشت سارتەرەوە لە گۆڕستانی پاریس 

بە خاكییان سپارد.

ئێوە  دەهێنمەوە، سیمۆن.  تۆ  دوو قسەی  ئەلیس شوارتز: سەرەتا 

سارتەر  لەگەڵ  دی��دارم   « و  بەرهەممە«  گەورەترین  »ژیانم  نوسیوتانە: 

كە  ساڵە،  چل  تەمەنت  هەنوكە  ژیانمە«.  ی���ادەوەری  بەرجەستەترین 

هاوسەرگیریت كردووە، بەاڵم هاوكات هەوڵتداوە بە گومانەوە سەیری ماناو 

دیكە  ئەوانی  كە  نەژیت،  بەوشیوەیە  و  بكەیت  هاوسەرگیری  مەفهومی 

دەژین و گوێ بە شتەكانی وەك خاوەندارێتی، ئێرەیی، وەفاداری و تاك 

هاوسەری)Monogamy(  نەدەیت. زۆربەی خەڵك رەخنە لە شێوازی ژیانت 

یان  بتەوێت  بكەنەوە.  الساییت  هەوڵدەدەن  دیكە  زۆری  بەاڵم  دەگرن، 

ژن  زۆربەی  بۆ  ئایدیالێك، سەرمەشق  بوویتە  بێت  نەتەوێت، هەرچۆنێك 

و مێردەكان، بە تایبەت بۆ ژنان، ئەوان پەیڕەوی لە تیۆرەكان، كارەكان و 

ژیانی ئێوە دەكەن. لەم روانگەیەوە حەزدەكەم چەند پرسیارێكت لەبارەی 

پەیوەندی تایبەتیتان پێكەوە لێبكەم. پێش هەمووان حەزدەكەم لە تۆ، ژان 

پۆل سارتەر و تۆ، سیمۆن، بپرسم: ئایا ئەو راستییە لەو راستییە گرنگتر نییە، 

كە ئێوە قەت بەیەكەوە لە ماڵێكدا نەژیاون و هاوسەرگیریتان نەكردووە؟

پەیوەندی  دەنێن  ناوی  ئەوەی  چونكە  بێگومان،  دیبۆڤوار:  سیمۆن 
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ئازاد، هەمان هەلومەرجی هەبێت، كە هاوسەرگیرییە. ئەگەر ژن و مێردێك 

ژیانێكی هاوبەشیان هەبێت و بەردەوام پێكەوە نانبخۆن - دیسانەوە ژنێك 

رۆڵی خۆی وەك ژن دەبینێت. دۆخێكی لەوچەشنە لە هاوسەرگیری جیاواز 

هەیە  الستیكیمان  زۆر  ژیانی  شێوازێكی  پێچەوانەوە  بە  ئێمە  بەاڵم  نییە، 

تەواوو  ئەوەی  بێ  بژین،  بنمیچێكدا  لە  لێدەكات،  وامان  هەندێكجار  و 

ئوتێلدا دەژیاین،  پێكەوە بین. بۆ نموونە كاتێك كە زۆر گەنج بووین لە 

لەگەڵ  واهەیە  جاری  بەیەكەوە،  هەندێجار  نانماندەخوارد،  ریستۆرانت  لە 

هاوڕێیان، كاتی پشوشمان بەیەكەوە بەسەر دەبرد، بەاڵم دیارە هەمودەمێك 

نا، بۆ؟ خۆم بە  نا، بۆ نمونە من حەزدەكەم بە پێ بڕۆم، بەاڵم سارتەر 

تەنیا دەڕۆیشتم و ئەو لەگەڵ هاوڕێكانی بوو. ئەمجۆرە ئازادییە كە ئێمە 

لە ژیاندا بۆخۆمان پاراستبوو، هۆكارێكی زۆر كاریگەر بووە، كە ئەوالیەنەی 

ئەوە  پێموایە  رووبدات.  نێوانماندا  لە  نەتوانێت  ئیفلیجكەری هاوسەرگیری 

بۆخۆی هۆكارێكی زۆر لە و راستییە گرنگتر بووە، كە پێكەوە هاوسەرگیری 

بكەین. 

ئەلیس شوارتزر: بە پێی نوسینەكانت لە كتێبی یادەوەریتان لە خۆم 

دەپرسم، كە ئایا ئێوە دەتانویست هاوسەرێك رەتبكەنەوە، یان زیاتر ئارەزوت 

لە وەبوو مافی ئەولەویەتی رەها بدەیتە خۆتان، كە هەر كەسێكی سێیەم لەم 

پەیوەندیەدا رۆڵی مام ناوەندی هەبێت؟ 

سیمۆن دیبۆڤوار: بۆچی، بەهەمانشێوە !

ئەو  هەر  ئەمە  هەڵدەگرێت.  قسە  بەاڵم  بۆچی،  سارتەر:  پۆل  ژان 

شتەیە، كە تووشی وتنی قسەگەلی دژ بەیەك و ناسازگارت دەكات لەبارەی 

ژنان، چونكە ئەوان دەیانەوێت رۆڵی سەرەكییان هەبێت.

سیمۆن دیبۆڤوار: مانای ئەوەیە كە كەسە سێیەمەكان لە ژیانی من و 

سارتەر، لەسەرەتاوە دەزانن، كە لەم بارەیەوە پەیوەندی لەوچەشنە هەیە و 
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هەموو ئەوكەسانە دەكەونە بەر گوشار، كە لەگەڵ ئەوان لە پەیوەندی دابن. 

زۆرجار ئەم بابەتە بۆ ئەوان هێندە سازگار نەبووە. لە راستیدا پەیوەندیمان 

تائەندازەیەك بۆ ئەم كەسی سێیەمە دەسەپێنرێت. بەمەش دەكرێت رەخنە 

پێویستی  هەندێجار  پەیوەندییە،  ئەو  هەر  چونكە  بگریت؛  پەیوەندییە  لەم 

دەكرد، كە مرۆڤ لەبەرامبەر ئەوانی دی نەتوانێت هێندە ورد و درووستبێت.

ئەلیس شوارتزر: بەمەش پەیوەندیتان فشار لە ئەوانی دی دەكات؟

سیمۆن دیبۆڤوار: بەڵێ، بە وردی.

ئەلیس شوارتزر: ئەوە بڕیارە - ئەگەر بڕیارێكی لەوچەشنە دراوە - كە 

خاوەنی منداڵ نەبن؟ یان رەنگە بۆ هەردووكتان كارێكی بەڵگەنەویست بووە؟ 

نەك  دی��ارە  بوو.  نەویست  بەڵگە  ت��ەواو  بۆمن  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

بەوهۆیەی كە حەزم لە منداڵ نییە... كاتێك كە زۆر گەنج بووم و بڕیارمدا 

لەگەڵ »ژاك«ی ئامۆزام ژیانێكی ئاسایی هاوسەرگیری دەست پێ بكەم، ئاساییە 

كە بیرم لە منداڵیش كردبۆوە، بەاڵم پەیوەندیم لەگەڵ سارتەر بە شێوەیەك 

یان  خێزانی،  گرێبەست،  نەك  بوو،  رووناكبیرانە  ملمالنێی  سەر  لە   - بوو 

هێندە  هەبێت.  منداڵم  نەكردووە  حەزم  هەرگیز  من  كە   - دیكە  شتێكی 

پێمخۆش نەبووە، كۆپیەكم لە سارتەر هەبێت؛ ئەوم بە تەنیا بەس بوو! - 

پێمخۆش نەبوو، كە كۆپیەكی خۆشم هەبێت - من بۆخۆم بەس بووم. نازانم 

ئایا وەاڵمی پرسیارەكەی تۆ دراوەتەوە یان نا؟

ژان پۆل سارتەر: كاتێك كە گەنج بووم، لە راستیدا بیریشم نەكردبۆوە 

ببمە خاوەنی منداڵ. 

ئەلیس شوارتزر: زۆرجار دەوترێت مرۆڤ لە داهاتوودا، كاتێك كە زۆر 

درەنگ بووە، لە بڕیاردانێكی وا پەشیمان دەبێتەوە. دیارە ئەم بابەتە زیاتر لە 

بارەی ژنانەوە دەوترێت. ئایا ساتێكی لەوچەشنە لە ژیانی تۆدا هەیە، سیمۆن؟ 
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نەخواردووە،  ئەوە  بۆ  داخم  قەت  هەرگیز!  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

سارتەر،  بە  پەیوەندیم  لە  تەنها  نەك  چونكە  منداڵ،  خاوەنی  نەبومە  كە 

بەڵكو تەنانەت چانسێكی زۆرم لەگەڵ هاوڕێكانی تردا هەبووە. تەواو بە 

پێچەوانەوە، كاتێك پەیوەندی ژنانی دیكە بە منداڵەكانیانەوە و لە هەمووان 

زیاتر بە كچان دەبینم، دەزانم كە لە راستیدا شتێكی جوان نییە و خۆشحاڵم 

بەوەی كە توانیومە خۆم لەوە رزگار بكەم.

ئەلیس شوارتزر: سەرسامم بە وەی كە ئێوە پێكەوە »بە یەكەوە« 

دەدوێنم. ئێوە هەردووكتان - پێنج ساڵ دوای مانگی ئازاری 1968 – كەم 

وزۆر سەر بە جواڵنەوەی شۆڕشن و ئەوشێوەیەی كە لەم شۆڕشەدا باوە، لەو 

هەموەدا یەكتری »تۆ« دەدوێنن. بۆچی یەكتری »ئێوە« نادوێنن و بایەخی 

ئەوە بۆ ئێوە چییە، ژان پۆل سارتەر؟

كردووە،  بەمە  دەستم  نەبووم  من  ئەوە  باشە،  سارتەر:  پۆل  ژان 

سیمۆن دیبۆڤوارە كە پێمدەڵێت »ئێوە«، منیش رەخنەم نەگرتووە و ئەمڕۆ 

تەواو خوم پێوەگرتووە. من لەمەودوا ناتوانم پێیبڵێم »تۆ« - سەرئەنجام لەم 

كارەدا سەركەوتووە. 

سیمۆن دیبۆڤوار: بەڵێ، هەمیشە بۆمن كێشە بووە، كە بە ئەوانی 

دی بڵێم »تۆ«، نازانم بۆچی. لەگەڵ ئەوەشدا بە باوك و دایكم دەڵێم »ئێوە« 

و رەنگبێت ئەوە بۆخۆی توانای وتنی »تۆ«م بە ئەوانی دی بداتێ. باشترین 

هاوڕێم »زازا«، بە هەموو هاوڕێیانی دەوت »تۆ«، بەاڵم بە من »ئێوە«، 

چونكە پێمدەوت: »ئێوە«. ئەمڕۆ بە باشترین هاوڕێم »سیلڤی« دەڵێم »ئێوە«، 

لە یەك دووكەس، كە »تۆ«  »ئێوە«، جگە  بە هەمووان دەڵێم  تاڕادەیەك 

وتنیان بە سەردا سەپاندوم. من بە »سارتەر« دەڵێم ئێوە. دیارە ئاشكرایە كە 

ئێمە دوای 1968، پاش ئەو هەموو ساڵە، كە خومان پێوە گرتبوو، بە وتنی 

»تۆ« بە یەكدی، نەمانتوانی رۆڵی شۆڕشگێڕێك ببینین...   
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ئێوە  ئایا  نموونە،  بۆ  چۆنە؟  ژیانتان  ڕێچكەی  شوارتزر:  ئەلیس 

بەردەوام راستی بە یەكتری دەڵێن؟ 

ژان پۆل سارتەر: هەستدەكەم بەردەوام راستیم وتووە، بەاڵم خۆی 

پرسیارم  بارەیەوە  لەم  نەكردووە  پێویستی  كردووە.  كارەم  ئەم  لەخۆیدا 

لێ بكەی. دیارە مرۆڤ بەردەوام یەكسەر واناڵێت، لەوانەیە هەشت، یان 

چواردە رۆژ درەنگتر بیڵێت، بەاڵم سەرئەنجام مرۆڤ هەمووشتێك دەڵێت، 

النیكەم من دەیڵێم! و ئێوە...

ناكرێت  پێموایە  بەاڵم  بەهەمانشێوە،  منیش  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

رێسایەك لەم بابەتە دابتاشی. ئەم مەسەلەیە بە كردەوە بۆمان ئاشكرابوو، 

ئێمە رووناكبیرین و تەواو بە وردی دەزانین - بە هەمانشێوە كە سارتەر 

وتوویەتی - جیاوازی ناكات مرۆڤ ئەمڕۆ یان هەشت رۆژی تر راستی بڵێت، 

ناكرێت هەموو  بەاڵم   .... لەمجۆرانە  بێت و  لە دەربڕیندا سەرقافڵە  یان 

هاوسەرەكان رابسپێریت هەمیشە بە تووندوتیژی راستی بۆ یەكتری دەربڕن. 

تەنانەت هەندێكجار راستی وتن، دەبێتە چەكێكی تووند - زۆرجار 

پیاوان سودی لێوەردەگرن. ئەوان نەك تەنیا هاوسەرەكانیان تەفرە دەدەن، 

تەنانەت چێژ لەوبابەتە وەردەگرن، كە پێیاندەڵێن، زیاتر بۆئەوەی بەهۆی 

پەیوەندی ئاشكرایان لەگەڵ ئەوانی دیكە شانازی بە خۆیانەوە بكەن. نیازم 

نییە بە هایەكی تایبەت بۆ وشەی »حەقیقەت« دابتاشم، گەر مرۆڤ بتوانێت 

هەمووشتێك بەخۆی بڵێت، كامەرانییە، بەاڵم ئەومەسەلەیە بە تەنیا بەهای 

نییە.

ئەلیس شوارتز: دەمەوێت پرسیارێكی رواڵەتیت لێبكەم، بەاڵم پێموایە 

گرنگە و لەبارەی ئەو الیەنەی كرداری ژیانتە. زۆرجار لە نێوان هاوسەرەكان، 

پارە رۆڵێكی گەورە دەبینێت. مەسەلەی مادی رۆڵی پڕ بایەخییان هەیە. ئایا 

پارە لە نێوان ئێوەدا رۆڵی هەیە؟
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ژان پۆل سارتەر: لە نێوان ئێمەدا نەخێر. مەبەستت ئەوەیە، كە 

پارە بۆهەریەكەمان زۆرگرنگە، بۆ هەردووكمان، زۆرجار بۆ هەردووكمان 

مەسەلەیەك  ئێمە  بۆ  قەت  بەاڵم  بژی،  دەبێت  مرۆڤ  چونكە  پێكەوە، 

پارەمان  ئێمە  نەكردووە.  پەیوەندیمان  لە  كاری  جارێك  هیچ  و  نەبووە 

پارەمان  یان   . بەشیدەكەین  هەیە  پارەمان  كە  هەریەكێكمان  یان  هەیە، 

بەشدەكرد، یان لە یەكدی جیابووین. 

میراتێكی زۆر  بووین، سارتەر  كاتێك كە گەنج  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

نەبوو، كە خەرجی  ناڕەحەت  بە جێمابوو، ویژدانم  بۆ  نەنكی  لە  كەمی 

بكەم و هەردووكمان بتوانین سەفەر بكەین. ئێمە قەت یاسایەكی تایبەتی 

و قسەیەكمان بۆ ئەوكارە نییە. هەندێكجار ناچاربووم راستەوخۆ بە پارەی 

سارتەر بژیم و ئەوسەردەمە دوو سێ ساڵ دوای شەڕ بوو، چونكە دەمویست 

بنوسم - پێموایە كتێبی »رەگەزی ئەوی دی« بوو. ئەگەر ئەو سەردەمە 

دووركەوتبومەوە  خوێندن  لە  چونكە   - دەدۆزی��ەوە  بۆخۆم  كارێكیشم 

ئەم  بوو.  دەوڵەمەند  زۆر  سارتەر  ئەوسەردەمە  و  بیكەم  نەمدەتوانی   -

مەسەلەیە ناڕەحەتم ناكات. پێش چەند ساڵێك، باری ژیانی خراپ بوو، 

ئەمجارە من فریای كەوتم. لەم بارەیەوە مەسەلەیەكمان نییە. پارە ماڵی 

و  لێكجیابێت  داراییشمان  كتابی  و  گەر حساب  تەنانەت  تریشە،  یەكێكی 

پێویستی بە پاشەكەوت نەبێت.بە پارەكەم ئارەزوم لە هەرچی بێت دەیكەم 

و ئەویش بە هەمانشێوە، بەاڵم بە مانایەك هەردوو پارەكە یەكە.

باسی  كورتی  بە  دیكە  جارێكی  ح��ەزدەك��ەم  ش��وارت��زر:  ئەلیس 

پێكەوە  هاوبەش  شوێنێكی  لە  كە  بڕیارتانداوە،  ئێوە  بكەم.  پێكەوەژیان 

نەژین. ئایا ئەمجۆرە ژیانە، تەنیا تایبەت بەوكەسانە نییە، كە لە ئیمتیازاتی 

مادییان هەیە؟ 

ژان پۆل سارتەر: پێموایە بۆچی.
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هەریەكەمان  و  نەبووین  دەوڵەمەند  زۆر  دیارە  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

ژیان،  شوێنێكی  خەرجی  دەیتوانی  وەردەگرت،  مامۆستایەتیمان  موچەی 

زۆركێشەیە  نەبێت،  باش  داهاتی  مرۆڤ  گەر  بەاڵم  دابینبكات،  ئوتێل 

بتوانێت قەرەبووی ئەو هەموو خەرجییە بكاتەوە. بیرۆكەی ژیانی بەجیا 

لەوەوە هات، كە ئێمە هەردووكمان نەماندەویست خۆمان گیرۆدەی ماڵێك 

بوونی  نەمدەتوانی خەیاڵی  لە راستیدا  لە هۆتێل دەژیاین.  ئێمە  بكەین. 

خانویەكیشم هەبێت. لە و سەردەمەدا ئێمە نەك تەنها ئارەزومان نەدەكرد 

پێكەوە بژین، بەڵكو لە راستیدا نەماندەویست لە شوێنێك نیشتەجێ بین.

هۆتێلێكدا  لە  ئێوە  كە  بوو،  سەردەمێك  بەاڵم  شوارتزر:  ئەلیس 

بەیەكەوە دەژیان؟

سیمۆن دیبۆڤوار: ئۆی، بەڵێ.

ژان پۆل سارتەر: ئۆی، بەڵێ.

سیمۆن دیبۆڤوار: بەڵێ زۆر زیاد و تاڕادەیەك هەمیشە لە هەمان 

هۆتێل، هەندێكجار لە نهۆمی جیاو جاری وایە لە ژوورێكی وانێتی راڕەوی 

هەمان ئوتێل، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا سەربەخۆیی تەواومان هەبوو.

لەگەڵ  نزیكی  وا  پەیوەندیەكی  مرۆڤ  كاتێك  شوارتزر:  ئەلیس 

ئایا  یەكەوە دەبێت.  كاریگەرییان بەسەر  بەرامبەردا  لە  كەسێك هەبێت، 

دەكرێت ژان پۆل سارتەر، یان سیمۆن، پێمبڵێن چ كاریگەریەكتان لەسەریەك 

هەبووە؟ 

لەسەریەك  تەواومان  كاریگەری  ئێمە  دەڵێم  سارتەر:  پۆل  ژان 

هەبووە. 

نابێت،  كاریگەر  ناوی  پێموایە  پێچەوانەوە،  بە  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

.)Osmoses( بەڵكو دەبێت پێیبوترێت
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ژان پۆل سارتەر: چۆنت پێخۆشە. لەبارەی هەندێك لە پرسیارەكان 

بۆ نموونە، نەك تەنها لەبارەی پرسیاری ئەدەبی، بەڵكو تەنانەت لە بارەی 

و  سەرەكییە  مەرجی  دەدەین،  پێكەوە  بڕیارێك  كە  ژیانیش،  مەسەلەی 

هەریەك كار لەوی دیكە دەكات. 

پێكەوە  ناودەنێم »ئۆسمۆز«.  ئەوە  بەڵێ، راست  سیمۆن دیبۆڤوار: 

پەرە و گەشەدەكەن.  پێكەوە  تاڕادەیەك  بڕیارەكان دەدەین و فكرەكانیش 

بەم شێوەیە جاری وایە سارتەر دەمخاتە ژێركاریگەری خۆیەوە. بۆ نموونە 

فەلسەفییەكانیم  فكرە  و  كۆڵیوەتەوە  فەلسەفەی  لە  هەمووشتێك  لە  زیاتر 

قبوڵكردووە. ئەم كاریگەرییە هی ئەوە. شتەكانی دیكە پەیوەندی بەخۆمەوە 

هەیە. وەك نموونە شێوازی تایبەتی ئەم جۆرە ژیانە و شێوەی سەفەركردنمان 

پارەمان  كاتێك كە  نموونە  بۆ  بووە.  كاریگەر  پێداگری من  بارەیەوە،  لەم 

نەبوو، سەفەر كێشەی بۆ دەخوڵقاندین، لە ژێر هەلومەرجێكی لەم چەشنەدا، 

سارتەر بە خۆشییەوە سەفەری دەكرد، بەاڵم ئەوە لە خۆبووردووییە كە لێیم 

چاوەڕێ دەكرد - لە فەزای كراوەدا خەوتن، پیاسەكردن و... - نایباتەسەر.

ئەلیس شوارتزر: زۆرتر چۆن كاردانەوەتان لە بەرامبەر بابەتێكی لەم 

چەشنە نیشانداوە؟ روبەڕووی دەبنەوە؟

ژان پۆل سارتەر: نا، من كارێكم ئەنجامدەدا، كە دەبوایە ئەنجامبدەم.

سیمۆن دیبۆڤوار: ئۆی، ئەو رێبازی تایبەتی بۆ بەرگری لەخۆی هەیە. 

ئەو شوشە بچوكەكەی حەبەكانی لەگەڵ خۆی دەبرد، یان بەرگەیناگرێت...، 

بەاڵم بە گشتی كارێكی دەكرد، كە دەبێت بیكات. شتێكی تریش هەبوو، كە 

نەدەبوایە ئەوە بەدەسەاڵتی هەڵە وەریبگرێت. مەبەستم ئەوەیە، نەریتی ئێمە 

بوو، كە هەرچیەكمان دەنوسی، نیشانی یەكتریمان دەدا. هەرچیم نوسیووە 

چاوی  بە  نوسیبێت،  هەرچیەكی  تاڕادەیەك  و  لێگرتووە  رەخنەی  سارتەر 

رەخنەوە لێمڕوانیووە. هەندێكجار یەك بیروڕامان نەبووە. لەبارەی هەندێك 
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كتێبەوە پێیوتوم: پێموایە لەم بارەیەوە سەركەوتوو نابێت. واباشە وازی لێ 

بێنیت... بەاڵم من بەردەوام بووم. هەندێجار پێمدەوت لەوباوەڕەدام كە 

باشترە لە ئەدەب بكۆڵییەوە، تا فەلسەفە - ئەمە سەردەمێك بوو، كە من 

بۆخوا!  سوپاس  دەبوو.  بەردەوام  لەكارەكەی  ئەو  بەاڵم  بووم،  گەنج  زۆر 

لەگەڵ ئەو یەكگرتوییە، هەریەكەمان سەربەخۆین. 

دوورودرێ��ژە  ئەزموونە  ئەو  پاش  ئەمڕۆ،  ئایا  شوارتزر:  ئەلیس 

لەوباوەڕەدان، كە توانیوتانە تائەندازەیەك -  ناڵێم تەواو - خۆت لەچنگی 

پەیوەندی ئاسایی نێوان كۆمەاڵنی خەڵك و ژن و بینینی رۆڵی هاوتا لەگەڵیدا 

رزگار بكەن؟

سیمۆن دیبۆڤوار: پێموایە ئەم شێوە ژیانە، پێویستی بەوە نییە زۆرجار 

رۆڵی مێینە ببینم، كە هەڵمان بژاردووە. بیردێنمەوە، كە تەنیا جارێك ئەو 

ژیان و  بژێوی  بە دوای  بوو، دەبوایە كەسێك  كاتی شەڕ  بینیووە،  رۆڵەم 

بلیتی گەشت و هتدا دەڕۆیشت و كەسێك چێشتلێنەری دەكرد. دیارە بەڵگە 

نەویستە، كە من ئەوكارەم دەكرد، نەك سارتەر، چونكە ئەو بەهۆی پیاو 

بوونی لەم بارەیەوە قەت نەیدەتوانی هیچ بكات، بەاڵم زۆرجار سەروكارم 

لەم  زۆرب��اش،  هاوڕێیەكی  لەگەڵ  تایبەت  بە  هەیە،  پیاواندا  زۆر  لەگەڵ 

بارەیەوە ئەو ئەوكارانەی دەكرد، چونكە بە شێوەیەكی تر پەروەردە ببوو. 

كەم و زۆر بۆخۆی زۆربەی كارە داراییەكانی دەكرد. بۆخۆی ماڵداری دەكرد 

و زۆرجار لۆبیام لەگەڵ ورد دەكرد و شتم دەكڕی و لە مجۆرانە. پێموانیە 

ئەم دۆخە پەیوەندی بە پەیوەندی نێوان من و سارتەرەوە هەبێت - بۆچی 

كە ئەو بەهەمانشێوە بوو - بەڵكو زیاتر بەهۆی بێتوانایی سارتەر بوو، بەاڵم 

ئەم بابەتە، بەهۆی پەروەردەی پیاوانەوە بوو، كە لە هەموو كارێكی ماڵەوە 

دووری دەخستەوە. پێموایە تەنیا دەیزانی هێلكەوڕۆن بكات.

ژان پۆل سارتەر: بەڵێ، لە مجۆرانە.
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ئەلیس شوارتزر: ئەو ژنانەی حەزدەكەن النیكەم ژن بە رزگار بوو 

هۆی  بۆتە  كە  دۆزیوەتەوە،  ئێوەدا  كتێبەكەی  لە  گەلێكییان  رستە  ببینن، 

سەرلێشێوانیان... بۆ نموونە لەو شوێنەی كە ئێوە باسی پەیوەندیتان لەگەڵ 

یان  ببووم«  »توڕە  یان  ببووم«  دڵتەنگ  »من  دەنوسی:  دەكەن،  »ئۆلگا« 

لە  هەوڵمدا  بۆیە  خۆشدەوێت،  زۆری  سارتەر  »بەاڵم  مجۆرە  لە  شتگەلی 

روانگەی ئەوەوە سەیری مەسەلەكان بكەم، چونكە سازشم لەگەڵ سارتەر لە 

هەر هەلومەرجێكدا زۆر گرنگ بوو.« یادگاریەكی تریش لەبارەی ئێوە، ژان 

پۆل سارتەر، كاتێك كە لە شەڕ دەگەڕایەوە، دەتوت سیمۆن، ئێستا كاتی 

سیاسەت بازییە. تۆ نوسیت:«كەوایە سیاسەت بازییمان كردووە.«

 سیمۆن دیبۆڤوار: پێموانیە شتی وام وتبێت، چونكە ژنێكم. زۆربەی 

چ  دەبێت  نەیاندەزانی  و  بوون  پەشۆكاو  و  دڵگران  زۆر  كە  هاوڕێكانم 

بكەن، ڕێك هەمان كاردانەوەیان هەبوو، كە من هەمبوو، رێگەیاندا رازییان 

بكەن . ئەوە ڕێك ئیمتیازێكی ئەوە و ئەو هەمیشە ئاگای لە تواناكانە - 

دابیندەكات.  توانایەك  هەمیشە  ئەو  بەاڵم  دەبن،  نەشیاو  هەندێكجار  كە 

سەرباری نەك تەنیا من، بەڵكو تاڕادەیەك هەموو هاوڕێ گەنجەكانمان، یان 

هاوڕێیانی هاوتەمەن و ساڵی ئێمە شوێنكەوتەی ئەو بوون. هێزی زاڵبوون و 

لە سەرتربوونی ئەو وەك كەسێك بوو، كە لە گرتووخانە گیرابێت. بەمەش 

رستەی  بۆ  نەبوو.  مێرد  و  ژن  نێوان  پەیوەندی  هێندەی  ئەو،  پەیوەندی 

یەكەم، من هەمیشە بە نیازم لەهەموو بوارەكاندا لەگەڵ سارتەر بگونجێم. 

بەڵێ گرنگترین مەسەلە، ئەمە بۆ من بەردەوام پابەندیەك بوو. نازانم ئایا 

بۆ ئێوە....

ژان پۆل سارتەر: بۆ منیش بە دڵنیاییەوە وابوو.

سیمۆن دیبۆڤوار: پێموانیە، كە ئێوە هێندە لە ئێمە دووركەوتبنەوە. 

ئەلیس شوارزر: ئایا ئێوەش هەمان رستە دووبارە دەكەنەوە؟
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ژان پۆل سارتەر: بەڵێ، بە دڵنیاییەوە.

ئەلیس شوارتزر: پێش دوو ساڵ، سیمۆن كەم و زۆر پەیوەندیت بە 

بزوتنەوەی ژنانەوە هەیە، پاشان قسەی لە بارەوە دەكەین. ئێستا دەمەوێت 

هەلەكە بە دەرفەت بزانم و لە ئێوە و  ژان پۆل سارتەر، بپرسم: بۆچوونتان 

لەبارەی سەربەخۆیی و ئازادیخوازی ژنانەوە چییە؟

ژان پۆل سارتەر: مەبەستتان لە »سەربەخۆ«چییە؟

ئەلیس شوارتزر: خەباتی رێكخراوەكان، یان گرووپەكانی ژنان، بێ 

پیاو؟

ژان پۆل سارتەر: ئەوەی پەیوەندی بە نێوان ژن و مێردەوە هەیە،  

بە  پەیوەندی  ئەوەی  بەاڵم  هاوڕاین،  دیبۆڤوار  سیمۆن  بۆچوونی  لەگەڵ 

ئایا  كە  دەپرسم  خۆم  لە  زۆرجار  پیاو،  بێ  هەیە  ژنانەوە  رێكخراوەكانی 

شتێكی وەها پێویستە؟ لەم ساتەدا ناتوانم بڕیاری لە بارەوە بدەم، چونكە 

دەزانم خەباتێكی لەوچەشنە بۆ ژنان پێویستە، بەاڵم لە خۆم دەپرسم، ئایا 

ئەم میتۆدەی خەباتە درووستە، ئایا شێوەیەكی دیكە لە خەبات كە پیاوانیش 

تێیدا بەشداربن، نییە؟

سیمۆن دیبۆڤوار: بەاڵم هەرگیز پیاوان وەك ژنان بیرناكەنەوە. 

ژان پۆل سارتەر: تۆ هەمیشە ئەم بابەتەت پێوتووم.

سیمۆن دیبۆڤوار: بەڵێ، بە وردی.

ژان پۆل سارتەر: دەبێت دانی پێدابنێیت، كە لەم بارەیەوە متمانەت 

پێم نییە.

سیمۆن دیبۆڤوار: تەنانەت تۆ كە لە روانگەی تیۆری و ئایدۆلۆژیەوە، 

پێشڕەوی رزگاری ژنانی؛ سەرەڕای قبوڵی ناكەیت كە ژنان - منیش لەگەڵیاندا 

- ناویدەنێین ئەزموونی ژنان. چەند مەسەلەیەك هەیە، كە تۆ تێیناگەیت. 

بۆ نمونە ئەوەی »ئەلیس« بەم دواییە لەم بارەیەوە، كە چیدیكە بە هۆی 
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زۆر بۆهێنان، ناتوانێت لە شەقامەكانی رۆما پیاسەبكات، وتراوە بەشێك لە 

ئەزموونی ئێوە وەك پیاوێك نییە. كاتێك ئەم بابەتەم بۆ باسكردیت وتت: 

»ئەوقسانە پەیوەندیەكی وایان بەمنەوە نییە، كە بۆمی باسدەكەی، چونكە 

لە بەرامبەر ژناندا قەت دۆخی پەالماردانم نییە.«

دەشێت  ئایا  كۆنەپەرستانەیە.  وەاڵمەكەت  بەاڵم  شوارتزر:  ئەلیس 

بڵێیت: »بوونی چین، هێندەش خراپ نییە، چونكە من، ژان پۆل سارتەر، 

قەت زوڵمم لە كرێكارێك نەكردووە؟«، ئێوە هەرگیز زات ناكەن بۆچوونێكی 

لە وچەشنە دەرببڕن؟ 

مەسەلەكە  لەگەڵ  رێك  ئێوە  نموونەكەی  بەاڵم  سارتەر:  پۆل  ژان 

نایەتەوە.

دوورنییە.  مەسەلەكە  لە  هێندە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

تەنانەت بۆ نیاز باشترین پیاویش كێشەیە، بە تایبەت لەبەرەی سارتەر، چونكە 

مرۆڤی گەنجتریش دەناسم، 35 ساڵ لە بەرامبەر هێرشی پەالماردەرانە، بە 

ژنانی  بۆ  نیشاندەدەن - كە زوڵم و ستەم  كاردانەوە  شێوەیەكی هەستیار 

هەیە:  تریش  بابەتێكی  بیردەكەمەوە  بەاڵم  رەوابێت،  خۆیان  هاوتەمەنی 

كاتێك كە گەنج بووم، نەكەوتوومەتە بەر پەالمارێكی لەوچەشنە. بە رواڵەت 

بۆتەهۆی  ژنان  پێموایە مەسەلەی«رزگاری«  گۆڕاون.  ئەندازەیەك  تا  پیاوان 

ئەوەی كە پیاوان زیاتر لە رابردوو دۆخی دووژمنكارانەیان بۆ ژنان هەیە و 

پێهەڵچنتر، پالرتێگرتر و  ئێمە، دەستدرێژیكەرتر، تەنگ  لە چاو سەردەمی 

بێزاركەرتر بوون. 

ئەلیس شوارتزر: ژان پۆل سارتەر، تۆ وتوتە كە لەبارەی مەسەلەی 

ئێوە  بەمەش  دیبۆڤواری.  سیمۆن  هاوڕای  تیۆرییەوە  روانگەی  لە  ژنانەوە 

قبوڵتانە، كە سیستەمی كۆمەاڵیەتی و پیاوان، رێگە بەجۆرێك چەوسانەوەی 

تایبەتی ژنان دەدەن. گەر هەڵە نەكەم، تیۆری سیاسی و كاری ئێوە، ماف 
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دەداتە چەوسێنەران، مەبەست ئەوەیە ئێوە قەت هەق بە خۆتان نادەن، كە 

ئەرك بۆ كرێكارێك دیاریبكەیت، بەوەی چ رەفتارێكی هەبێت، یان دەبێت 

چۆن خۆی رێكبخات، كەوایە چۆن دەشێت مەسەلەی ژنان تا ئەم ئەندازەیە 

بۆ تۆ ئاشكرا نییە؟ 

لەم  دیبۆڤوار  سیمۆن  كە  بڵێم،  سەرەتا  پێویستە  سارتەر:  پۆل  ژان 

بارەیەوە زێدەڕۆیی دەكات، لە راستیدا ئەو ئەزموونەم نییە، كە بزانم مانای 

بە سووك سەیركردنی ژن چییە، چونكە من پیاوم، بەاڵم هەرجارێك كە ژنانی 

دەوروپشتم بۆم باسدەكەن، كە لەماوەی رۆژی بوونە قوربانی بە چەشنێك 

راوەدوونراوون، تەسلیم دەبم. لەم بارەیەوە ئەزموونێكم دەستەبەر كردووە، 

من  بەاڵم  هەبێت،  ئێوەم  ئەزموونی  وردی  بە  نەتوانم  دەشێت،  بۆم  كە 

ئەزموونی مرۆڤێكم هەیە، كە مرۆڤەكانی دیكەی خۆشدەوێت و باوەڕیوایە 

بەشێوازێكی ناشایستە رەفتارییان لەگەڵ دەكرێت. لەم بارەیەوە بەسە. لە 

راستیدا ئێوە چیتان دەوێت؟

 ئەلیس شوارتز: پێش پێنج ساڵ لە ئەمەریكا و واڵتانی تری خۆرئاوا، 

ژنانێك هەن كە لە جواڵنەوەی شۆڕشگێڕی بە شدارن و ئەنجامگیرییەك لە 

ئەزموونەكانیان دەكەن، بە دەربڕینێكی دیكە، ژنانێك هەن كە لە ئامادەیی 

پیاوان، تەنانەت نیازپاكترینیان )چونكە ئەوچەشنە پیاوانە هەن( ئازایەتییان 

لە دەستدەدەن: ستراكتۆری زۆرجوانی سەروەری هەیە، كە وادەكات ژنان لە 

بەردەم پیاوان نەتوانن خۆیان لە دەستییان رزگار بكەن، بۆیە جارێكی دیكە 

دووبارەی دەكەمەوە، سەرسام بەوەی كە تۆ وەاڵمێكی روونت بۆ داواكاری 

تەنیا  ئەمە  سیاسی.  گرووپێكی  هێنانەكایەوەی  بۆ  نییە،  ژنان  مافەكانی  و 

ئامانجی  سەردەمێكی پەڕینەوەیە لە قۆناغێكەوە بۆ قۆناغێكی دیكە، نەك 

كۆتایی؟
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ژان پۆل سارتەر: لەو باوەڕەدام كە ژنان بە كردەوە راوەدو دەنرێن 

و پیاوان زۆر هەوڵدەدەن، بە هەمانشێوە كە سیمۆن دیبۆڤوار باسیكردووە، 

وەك رەگەزێكیتر رەفتار لەگەڵ ژنان بكەن. پشتڕاستی دەكەمەوە، كە دەبێت 

ئەوچەشنە گرووپانە هەبێت. من تەنیا وتومە بە باوەڕی من، ئەو گرووپانە 

مافی بابەت ئەدا ناكەن، كە هەمیشە بە تەنهایی لە دەوری یەك كۆدەبنەوە. 

دەبوایە كۆمەڵێك دانیشتن بكرێت، كە پیاوانیش بتوانن بەشداری تێدا بكەن، 

مەبەستم  وترا.  كە  نییە،  وەوە  بە  پەیوەندی  تایبەتییە  مەسەلەیەكی  ئەوە 

ئەوەیە كە ژنان بە كردەوە - چۆنی پێتان خۆشبێت - چەوساوانی لە جۆری 

تایبەتیین. ئەم مەسەلەیە پەیوەندی بە كرێكارانەوە نییە و چەوساندنەوەی 

ئەمانیش هاوشێوەی چەوساندنەوەی پیاوان نییە. كرێكار بەشێوەیەكی تایبەتی 

دەچەوسێنرێتەوە و ژن بە رێگەیەكی دیكە، تەنانەت گەر ئەوان كرێكاریش 

نە سنورو  ترەو  ئەوی  ئەم چەوساندنەوەیە، هاوشێوەی  نە شێوەی  نەبن! 

و  ژن  نێوان  پەیوەندی  بە  باوەڕم  من  كە  شێوەیەیە  بەم  كەوشەنەكەی. 

پەیوەندیەكی  ك��ردەوە  بە   - حەزدەكەی  چۆنی   - ژن  و  پیاو  یان  پیاو، 

نازانم چیم پێدەكرێت كە جگە لەوە مەسەلەكە بەم  چەوسانەوەیە، بەاڵم 

شێوازە ئاشكرابكەم.  

 ”Liberation“ سیمۆن دیبۆڤوار: من ناچارم بۆی زیاد بكەم، كە لە

بانگەوازێكی باشی الی هاوڕێكانی كردووە بۆ نموونە قەناعەتییان پێبكات، 

كە لە رۆژنامەكانیاندا كار بدەنە ژنان و بۆ مەسەلەكانیان دڵسۆزبن، وەك 

بە سودییان  بابەتی  باربردنی كۆرپەلە  لە  بارەی  لە  رۆژنامانە  ئەم  نموونە 

چاپكردوە، تەنانەت ئەو هەوڵیداوە، كە ئەوان لە دەمارگیری دووربخاتەوە. 

دژی دەمارگیری هاوڕێ گەنجەكانی خەباتی كردووە، چونكە زۆربەیان كەم 

و زۆر تەواو رادیكاڵ بوونیان، مرۆڤی دەمارگیرن.

ئەلیس شوارتزر: زۆربەی خەڵك وەك یارو یاوەری سارتەر دەتناسن، 
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ئەم  ئایا  نەبراوە.  ناوی  سیمۆن  یاوەری  یارو  وەك  سارتەر  هەرگیز  بەاڵم 

دڵتەنگی  مەسەلەیە  ئەم  ئایا  نەكردووە؟  پەیوەندیتان  لە  كاری  جیاوازییە 

نەكردوون، تووڕەی نەكردوون، گران لە سەرت ناكەوێت؟                           

سیمۆن دیبۆڤوار: ئەم مەسەلەیە بە هیچ جۆرێك كاری لە پەیوەندی 

من و سارتەر نەكردووە. ئەوە كەمتەرخەمی سارتەر نییە. سەرباری ئەمانە رێی 

كاریشی لێنەگرتووم، چونكە تا ئەندازەیەك بەوە توانیوومە سەرنجی ئەوانی 

دیكە بۆخۆم رابكێشم و پەیوەندی كەسی بە ژنان، یان خوێنەرانەوە ببەستم، 

كە نوسیوومە. ئاشكرایە كە هەندێجار لە رەخنەیەكدا دەمخوێندەوە، ئەگەر 

من روبەڕووی سارتەر نەبمەوە، هەرگیز تەنانەت وشەیەكیشم نەدەنووسی؛ 

هەندێك  كە  بەوشێوەیەی  دیاریكردووە؛  منی  ئەدەبی  رەوتی  سارتەر  یان 

وتوویانە - سارتەر هەموو كتێبەكانی منی نوسیووە، دیارە ناڕەحەت دەبووم.

ئەلیس شوارتزر: تۆ، ژان پۆل سارتەر، لە بەرامبەر ئەم تۆمەتانە، چ 

كاردانەوەیەكت هەیە؟

ئەم  دژی  چاوم. هەرگیز  پێش  دێتە  گاڵتەجاڕانە  سارتەر:  پۆل  ژان 

جۆرە بابەتانە نەبووم، چونكە ئەوەی وتراوە، لە دەنگۆیەك زیاتر نەبووە و 

لەم بارەیەوە وتارێكی شێلگیرانەیان نەنوسیووە. وەك خۆم جیاوازی ناكات 

- نەك لەبەرئەوەی وەك من پیاوم و ئاگام لە پیاوبوونی خۆمە، بەڵكو بەم 

هۆیەی وەك ئەوەی دەوترێت، دەنگۆ بوو، هیچ بایەخێكی نییە. قەت ئەم 

دەنگۆیە، وەك نیگەرانیەك سێبەری بەسەردا نەكردووین. 

فێمێنستی  چەمكی  بارەی  لە  زۆر  بەدحاڵیبونێكی  شوارتزر:  ئەلیس 

هەیە. پێناسەتان بۆ فێمێنیست چییە؟ 

دووەم«  »رەگ��ەزی  كتێبی  كۆتایی  لە  بیرمە  لە  دیبۆڤوار:  سیمۆن 

بە  بیردەكردەوە  وام  چونكە  فێمێنیستم،  ئەنتی  من  كە  باسمكردووە، 

گەشەكردنی كۆمەڵگە لە رەوتی سۆسیالیزم، كێشەی ژنان بۆخۆی چارەسەر 
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دەبێت. فێمێنستەكان ژنان، یان پیاوانێكن كە بە بێ چاوەڕوانی گۆڕانكاری 

بەم  دەكەن.  ژنان  مافەكانی  بۆ  خەبات  كۆمەڵگەدا،  تەواوی  لە  حەتمی 

پانتایی  لە  خەبات  كە  قبوڵمە  چونكە  فێمێنستم،  هەنوكە  من  تێگەیشتنە 

سیاسی خێرا بە گەیشتن بە ئامانج كۆتایی نایەت. بەمەش دەبێت ئێمە پێش 

گەیشتن بە سۆسیالیزمی ئایدیالی خۆمان، بە ئاقاری گەیشتن بە پێگەیەكی 

دیار و بابەتی خەبات بۆ ژنان بكەین.

سەرباری ئەوە، لەوباوەڕەدام كە لە واڵتانی سۆسیالیستی، ژنان و پیاوان 

لە مافەكانیاندا یەكسان نین. مەسەلەیەكی تر كە بە بۆچوونی من بۆ زۆرێك 

لە ژنان، بەیەكێ لە هۆكارەكانی پێكهاتنی بزوتنەوەكە ئەژماردەكرێت، بوونی 

جیاوازی قوڵی نێوان ژنان و پیاوانە لە گرووپەكان و رێكخراوە چەپەكان و لە 

بنچینەدا شۆڕشە. بەردەوام نزمترین، تاقەت پڕووكێنەرترین و بێ بایەخترین 

دراوەتە ژنان، لە كاتێكدا پیاوان هەمیشە نەیاتوانیووە وتارێكی لەوچەشنەیان 

هەبێت، وتار بنووسن. چاالكی سەرنجڕاكێش ئەنجامبدەن و مەترسیدارترین 

بەرپرسیەت بگرنە ئەستۆ. تەنانەت لە چوارچێوەی ئەو گرووپە چەپانەش، 

ژن  بوون،  درووست  الوان  و  ژنان  ئازادی  و  مافەكان  لە  بەرگری  بۆ  كە 

وەك بوونەوەرێكی بێ بەها دەمێنێتەوە. بەمەش پێویستە كە ژنان بۆخۆیان 

چارەنووسی خۆیان بگرنە دەست و دیاریبكەن.

بۆچوونتان  بەردەكان  بگرەو  ئێستادا  قۆناغی  لە  شوارتزر:  ئەلیس 

لەبارەی وەالنانی پیاوان لە چاالكی دەستەجەمعی ژنان چییە، واتە پەیامگیر 

كە لە نێوان زۆرینەی چاالكوانانی ئەم بوارە، هەروەها لە فەرەنسا گەشەی 

كردووە؟ 

سیمۆن دیبۆڤوار: بەڵێ، من تا ئاستێكی زۆر لەگەڵ درووخستنەوەی 

تێیداین.  لێرەدا مەسەلەی سەرەكی قۆناغێكە كە  ژنان.  لە چاالكی  پیاوانم 

بەڵگەی زۆر بۆ ئەو ئیدیعایە هەیە: لە زۆر بواردا دەبێت چاوەڕێی ئەوەبین، 
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و  كاردانەوە  لە  خۆ  نەتوانن  گروپانەدا،  ئەو  چوارچێوەی  لە  پیاوانیش  كە 

بڕیار  پیاوانەیان بەدوور بگرن. ئەوان دەیانەوێت قسە بكەن و  كردەكانی 

بدەن. مەسەلەیەكی زۆر گرنگ ئەوەیە، كە ژنان لەم گرووپانەدا روبەڕووی 

هاوسەر، یان هاوڕێیانی خۆیان، یان كەسانێك دەبنەوە، كە پەیوەستییەكی 

زۆریان پێیانەوە هەیە، چونكە لە بنچینەدا ناچاردەبن، خۆیان لە پەیوەستییان 

رزگار بكەن...

بابەتی بۆ رزگاری ژنان دەبینی؟  توانایەكی  ئەلیس شوارتزر: تۆ چ 

تواناكان زۆرتر كەسیین، یان دەستەجەمعی؟

سیمۆن دیبۆڤوار: دەبێت وەك هەنگاوی یەكەم، ژنان لە دەرەوەی 

ماڵەوە كاربكەن. لە هەنگاوی دووەمدا، پێویستە لە كاتی گونجان خۆ لە 

هاوسەرگیری بەدوور بگرن، چونكە ئەم كارە مەترسی هەیە لەسەریان، بەاڵم 

بوونی ئەوكارە، كە بۆ سەربەخۆییان گرنگ ئەژماردەكرێت. من ئەوە دەكەمە 

مەرجی  ئەوە  دەپرسن.  وبارەوە  لە  كە  ژنانەی،  ئەو  بۆ هەموو  راسپاردە 

پێویستە كە رێیان پێدەدات لە كاتی پێویست لە هاوسەرەكانیان جیاببنەوە. 

بە هەبوونی كار دەتوانن خەرجی خۆیان و منداڵەكانیان دابینبكەن و بەبێ 

كۆمەڵگەی  لە  ئیش  كە  دەزانم  باش  بەڕێوەببەن...   ژیانیان  وابەستەیی 

ئەمڕۆدا، نەك رزگاربوون نییە، بەڵكو مرۆڤ بە خۆی نامۆ دەكات، بەاڵم 

لە كۆتاییدا دەبێت ژنان یەكێ لە نێوان ئەم دووجۆرە - خود - نامۆبوون 

هەڵبژێرێن. ماڵداری یان كار لە دەرەوەی ماڵ! لەگەڵ ئەوەشدا كاری داهات 

هەبوو، یەكەم مەرجی سەربەخۆیی ژنە...         

بۆ فارسی: هوشنگ طاهری

سەرچاوە: ماهنامەی سخن
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سیمۆن دیبۆڤوار
لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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سیمۆن دیبۆڤوار لە 9ی حوزەیرانی 1908، بە ناوی سیمۆن ئارنستین 

لوسی ماری بێرتراند دیبۆڤوار، لە خێزانێكی مام ناوەندی بۆرژوا لە پاریس 

لەدایكبووە. كاتێك سیمۆن تەمەنی دوو ساڵ و نیو بوو، خوشكەكەی هۆڵن 

)پاپت(، هاتەدنیاوە. باوكی ئەوی بە شاكارە ئەدەبییەكان ئاشناكرد و زۆر 

كتێب  بۆ  هاندا  سیمۆنی  منداڵییەوە  لە  ئەویش  هەر  بوو،  شانۆ  هۆگری 

خوێندنەوە. 

سیمۆن تا 17 ساڵی، چووە قوتابخانەی تایبەتی كچانەی كاسۆلیك. 

لە 17 ساڵی بۆ ماوەی دوو ساڵ، واتە تا چونی بۆ سۆربۆن، لە دامەزراوە 

باوەڕپێكراوەكان، تاقیكردنەوەی بیركاری، ئەدەب و زمان، ئەدەبی فەرەنساو 

فەلسەفەی  سۆربۆن  لە   ،1927 ساڵی  وەرگ��رت.  بااڵی  بڕوانامەی  التینی، 

و  لۆژیك  و  یۆنانی  گشتی،  فەلسەفەی  مێژووی  بااڵی  بڕوانامەی  خوێندو 

ساڵی 1928، بڕوانامەی بااڵی زانستی ئاكار و سۆسیۆلۆژی و دەروونناسانەی 

وەرگرت. دوا نامەی خوێندنی لە بارەی )الیبنیتز( نوسی و لە تاقیكردنەوەی 

ئەگرگاسیۆنی فەلەسەفە دا، دووەم بوو، بەمەش پاوڵ نیزان و جان هیپۆلیتی 

تێپەڕاند. ژان پۆل سارتەر لەو تاقیكردنەوەیەدا یەكەم بوو، كە بۆ دووەم 

جاربوو بەشداریدەكرد. 

ئەگرگاسیۆن  تاقیكردنەوەی  بۆ  ئامادە  پۆلەكانی  لە  ئەمانە  هەموو 

لە خوێندنگەی بااڵی ئەكۆل نۆرماڵ »بە ناوبانگترین زانكۆی فەرەنسا، كە 

بەشداریانكردووە و هەموویان  بخوێنن«،  لەوێ  نەبوو  بۆیان  ژنان  ئەوكاتە 
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خوێندكاری فەرمی خوێندنی بااڵ بوون. سیمۆن دیبۆڤوار خوێندكاری فەرمی 

خوێندنگەی بااڵ نەبوو، بەاڵم بەشداری پۆلەكانی كرد و لە 21 ساڵی سەرەڕای 

سەركەوتنی لە ئەگرگاسیۆنی فەلسەفەی خوێندنگەی بااڵ، توانی ناونیشانی 

گەنجترین مامۆستای فەلسەفە، تا ئەو مێژووەش بەدەستبێنێت. 

هەر لەو خوێندنگەیە بوو سارتەر و هاوڕێیانی نزیكی رینیە ماهیو و 

پۆڵ نیزانی ناسی، كە بوونە هاوڕێی دێرینە، هاوڕێیەتی و پەیوەندی  سیمۆن 

بە سارتەرەوە، وەك پەیوەندی دەگمەن لە مێژوودا تۆماركراوە. ساڵی 1931 

تا 1943، لە دواناوەندی فەلسەفەی دەوتەوە. 

ساڵی 1941 كە پاریس داگیركرا، دەوڵەتی نازی، سیمۆن دیبۆڤواری 

لە كارەكەی البرد و ساڵی 1943 بە هۆی ناڕەزایی باوك و دایكی و ئۆلگا 

كوسا كیویز)خوێندكارێكی ناجدی دواناوەندی و لەكاتی ناسینی ساتەر، قوتابی 

فەلسەفەی سیمۆن دیبۆڤوار بوو. لە كتێبی بەرەو ئازادی سارتەر، كارەكتەری 

ئیڤیچ هێمایەكە بۆ ئۆلگا. و. ف( لە كارەكەی داهاتووشی دەركرا. 

ئۆلگا ماوەیەك پەیوەندی لەگەڵ سارتەر هەبوو، كتێبی )ئەو هات 

كە بمێنێتەوە(ی سیمۆن دیبۆڤوار لەبارەی هەمان مەسەلەیە، كە لە گروپی 

)ئەگزیستانسیالیزمی كالسیك( ریزبەندیدەكرێت و مەسەلەی بژاردەی دنیای 

پووچ شرۆڤەدەكات و پێشكەش بە ئۆلگا كۆسا كیویز كراوە. 

ساڵی 1941 تا 1943، ساڵەكانی داگیركردنی پاریس، سیمۆن دیبۆڤوار 

ئەزمونگەرا  رۆمانی  بە  گوایە  كە  نوسی،  دیكەی(  ئەوانی  رۆمانی)خوێنی 

ئەگزیستانسیالیزمی  رۆمانەكانی  گرنگترین  لە  یەكێك  وەك  و  دادەنرێت 

بەرگری فەرەنسا ناسراوە.

ساڵی 1945 لەگەڵ سارتەر، مرلۆپۆتنی، ریمۆن ئارون و رۆشنبیرەكانی 

كە  باڵوكردەوە،  نوێ«ی  »سەردەمی  ناوی  بە  چەپی  دەستی  گۆڤاری  تر، 

باڵێك نەبوو،  تێیدا سیمۆن دیبۆڤواریش وتاری دەنوسی و  سەر بە هیچ 
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رۆشنبیران،  سیاسی  بەڵێنی  مەسەلەی  و  گۆڤارە  ئەو  دەكرد.  هەڵەچنیشی 

مەیدانی سەرەكی رۆمانی )ماندارنەكان(ی )1945(ە، كە بۆ سیمۆن دیبۆڤوار، 

بەرزترین خەاڵتی ئەدەبی فەرەنسای، گنكۆری بە دیاریهێنا. 

و  لێكۆڵینەوە  دەرئەنجامی   ،1949 ساڵی  لە  دیبۆڤوار  سیمۆن 

توێژینەوەی خۆی لە دوو بەرگدا، بە ناوی )رەگەزی دووەم( باڵوكردەوە، كە 

پووختەكەی ساڵی 1948، لە »سەردەمی نوێ«دا باڵوكراوەتەوە. هەرچەند 

پێش باڵوكردنەوەی ئەو كتێبە، خۆی بە فێمێنیست نەدەزانی، پاشان تاكۆتایی 

تەمەنی، بە كەسایەتییەكی بەناوبانگی فێمێنیستەكان مایەوە. سیمۆن دیبۆڤوار 

لەم كتێبەدا لێكیدەداتەوە، كە ژنەكان، بە ژن لە دایك نابن، بەڵكو لەالیەن 

پیاوان و دنیای پیاوانە، كە بە خەرمانەیەك درۆی ئاڵۆز دەیانپێچنەوە، ژنان 

»دروست« دەبن و لەو پلەبەندییەشدا، پیاوان لە خەرمانەیەكی ئاڵۆزدا، بۆ 

ئەوی دیكە دەگۆڕێن. 

توێژینەوەیە،  س��ەرچ��اوەی  هێشتا  كە  دووەم(  )رەگ��ەزی  كتێبی 

راست،  باڵەكانی چەپ و  و  لێدەكەن  پێشوازی  فێمێنستەكان و رۆشنبیران 

پەالماری بێویژدانانەی دەدەن. 

سیمۆن دیبۆڤوار، وردە وردە تا ساڵی 1976، یادەوەرییەكانی لە پێنج 

بەرگدا باڵوكردەوە. لە راستیدا كتێبەكە چوار بەشە و بەشی سێیەم )بەزۆری( 

لە دوو بەش )دوای شەڕ( و )سەردەمی سەخت( پێكهاتووە و لە دوو بەرگی 

جیادا باڵوكراوەتەوە. 

سەرباری كتێب، وتار، نامیلكە و كۆمەڵە كورتە چیرۆكەكان، كتێبێكی 

لە دوو بەرگدا لەبارەی بە ساڵداچوونی نوسیووە، كە رەفتاری كۆمەڵگەی 

لەبارەی ساڵمەندانی تێدا ئیدانەدەكات. 

سیمۆن دیبۆڤوار لەو كۆمەڵە فەیلەسوفانەیە، كە لە سەردەمی ژیانی 

خۆیان بە ناوبانگ بوون. ناوبانگیەكەی بەهۆی بەرهەمەكانی و پەیوەندی 
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لەگەڵ سارتەرەوەیە. سیمۆن دیبۆڤوار دەڵێت »زۆربەی بیروباوەڕەكانی هی 

خۆیەتی و لە بنچینەوە لە بیروباوەڕی سارتەر جیاوازن و بێویژدانییە، كە 

تەنیا بە پەیڕەوی قوتابخانەی فەلسەفی سارتەری بزانن«

سارتەر كتێبی )بوون و نەبوون(ی لە ژێر كاریگەری سیمۆن دیبۆڤوار 

لە  هێمایان  زۆر  هەردووكییان،  مردنی  دوای  لێكۆڵەران  نوسیووە،  دا 

دیبۆڤوار  سیمۆن  هزری  توانای  كە  دۆزیوەتەوە،  دا  سارتەر  بەرهەمەكانی 

پیشاندەدات.

یادی  بە  سارتەر، ساڵی 1980 مرد. ساڵی 1981، سیمۆن دیبۆڤوار 

هاوڕێ و یاری ژیانی، كتێبی )ماڵئاوایی لە سارتەر(ی نوسی.

   لە 14ی نیسانی 1984، سیمۆن دیبۆڤوار بەهۆی تووشبوونی بە 

نەخۆشی سییەكانەوە مرد و لە گۆڕستانی مۆن پرێنس، لە تەنیشت سارتەر 

بە خاكسپێردرا. 

سیمۆن دیبۆڤوار بۆ چاوپێكەوتن، منی بە ژان ژنیە و ژان پۆل سارتەر 

بكەم:  لەگەڵدا  بەاڵم بۆخۆی گومانی هەبوو، كە چاوپێكەوتنی  ناساندبوو، 

)بۆچی دەبێت لە بارەی منەوە قسەبكەین، پێتوانییە لە سێ بەرگ كتێبی 

و. ف«وەك   - باڵوكراوەتەوە   1976 ساڵی  چوارەم،  »بەرگی  یادەوەریمدا 

جار  چەند  و  نامە  چەند  بە  تێپەڕین،  بێت؟(  نەكرد  خۆم  باسی  پێویست 

قسەكردن، توانیم قەناعەتی پێبكەم،  پاشان بەومەرجەی )زۆر دوورودرێژ 

نەبێت.(

چاوپێكەوتنەكە لە ژوورێكی گەورە و هەتاوگر لە ستۆدیۆی میسی 

ژووری  هەم  كە  ئەنجامدرا،  ترێنس  مۆن  شیلشەر  شەقامی  لە  دیبۆڤوار، 

دانیشتنە و هەم وەك ژووری خوێندنەوەیە. لێرەوە تا تەالری سارتەر، بە 

پێ پێنج خولەك رێگەیە، دۆاڵبی كتێبەكان لەوپەڕی سەرسامی، بە كتێبی 

كە  هاوڕێكانمە  الی  كتێبەكان  »گرنگترین  دەڵێت:  ئاخنراوە.  كەڵەكەكراو، 
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لە سەفەری  كە  رەنگاوڕەنگ،  شتی  لە  پڕە  مێزەكە  نەیانهێناوەتەوە« سەر 

جیاجیا كڕیویەتی، تاكە كاری گرانبەها لەژوورەكەدا چرایەك بوو، رەفەی بۆ 

درووستكردبوو. الپەڕەكانی گرامافۆن لە ژوورەكەدا پەرتوباڵو ببوون، كە لەو 

كۆمەڵە رازێنەرەوانە بوو، خاتوو دیبۆڤوار بە شایانی خۆی دەزانی. 

دوو  و  تازە  و  تەڕ  و سپی  كالسیكی، سوور  رووخساری  سەرباری 

دیبۆڤوار  سیمۆن  كە  شەوقیەتی،  بە  و  جوان  تابڵێی  زواڵڵی  شینی  چاوی 

مرۆڤ دەخاتە ژێركاریگەری خۆیەوە. مرۆڤ پێیوایە هەموو شتێك دەزانێت 

بەردەوام،  قسەكردنی  شەرمكردن.  هۆی  دەبێتە  كەمێك  كە  دەبینێت،  و 

رەفتاری بێ پێچ و پەناو ناتوندوتیژ و كەموزۆر روو بە پێكەنین و هاوڕێیانە.

مەدیلین گابێل - پاریس ریڤیو - 1965 

وەرگێڕی ئینگلیزی: بێرنارد فرچمەن  

لە  یادەوەریەكانت دەنوسی. هەمووجارێك  رابردوو،  لە 7 ساڵی   o

كتێبەكانتدا بیر لە كار و خوێندنی خۆت دەكەیتەوە. كاریگەری كتێبەكانت 

بەسەر منەوە ئەوەیە، كاتێك باوەڕی ئایینیتان نەما، دەستت بە نوسین كرد؟

ئاسان  كەسێك  رابردووی  لە  لێكۆڵینەوە  فێڵبازی،  راست  و  رێك   •

بە هەشت  ئەوانەوە هەیە.  بەپێش  پەیوەندی  نوسین  بۆ  نییە،  هۆگریم، 

ساڵی چیرۆكم دەنوسی، بەاڵم زۆربەی مندااڵن دەنوسن. ئەوە بەڵگەی توانای 

نوسین نییە. رەنگە بكرێت بوترێت، چونكە باوەڕی ئایینیم نەما، پێشوازیم 

لە ئارەزوی نوسین كرد. سەرباری ئەوەی زۆر كتێبم دەخوێندەوە، كە بە 

قوڵی رایاندەچڵەكاندم، كتومت ئاشەكەی قەراخ رووباری فلۆبس، زۆرم حەز 

دەخوێننەوە،  كتێبەكانی  كە  بم  كەسێك  بم،  ئەلیۆت  جۆرج  وەك  لێبوو، 

كەسێك كتێبەكانی خوێنەر دەهەژێنێت.
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ئەدەبی ئینگلیزی كاریگەری بەسەرتەوە هەبووە؟   o

لە منداڵییەوە هۆگری خوێندنی زمانی ئینگلیزی بووم، كۆمەڵەی   •

ئەدەبی مندااڵن لە زمانی ئینگلیزیدا زۆر لە زمانی فەرەنسی زیاترە. عاشقی 

ئەلیس لە واڵتی سەیرو سەمەرەكان، پیتەر پان و رۆزامۆند لیمن بووم. 

وەاڵمێكی نەرێنی؟  o

بەڵێ، عاشقی ئەو كتێبە بووم، لە كاتێكدا كە تائاستێك ئاشكرایە.   •

لەوچەشنە دەپەرستێت. هەر كچەو خۆی  كتێبێكی  نەوەی من  لە  كچێكی 

تائاستێك  تەنانەت  وریایانە،  كتێبەكە  تاڕادەیەك  دەدیت.  )جوامێری(دا  لە 

زیرەكانەیە، بەاڵم بۆخۆم، خۆزگەم بۆ ژیانی زانكۆی بەریتانیا دەخواست. 

هیچم  راستیدا  لە  نەبوو.  تایبەتم  ژووری  دەژی��ام،  خێزانەكەمدا  لەگەڵ 

تایبەتی  ناكرێت بڵێی بژاردەم نەبوو. ژیانی  بارودۆخە  نەبوو، كەوایە بەم 

تەواوی  نوسەر  بوو.  دیار  بەشكۆ  پێموایە  كە  بوو،  رێپێدراو  كتێبەدا  لەو 

رواڵەت  جوانی  كوڕیژگەی  دەزانی:  نەوجەوانەكانی  كچە  خەیاڵكردنەوەی 

گوماناوی و لەمجۆرە، پاشان برونتە و ڤێرجینیا وۆڵفم خوێندەوە: ئۆرالندۆ، 

خاتوو داڵڤی، شەپۆلەكانم زۆر پێخۆش نین، بەاڵم لە هۆگرانی هەمیشەی 

كتێبەكانی لەبارەی )ئەلیزابێت بارت برانینگ(م. 

ئەی یادەوەری رۆژانەت؟  o

نا، زۆرم پێخۆش نییە. زۆر ئەدەبی نوسراوە هەیە سەرنجڕاكێشە،   •

بەاڵم بەالمەوە نامۆیە. وۆڵف زۆر نیگەرانی چاپی كتێبەكانی و قسەی خەڵك 

بوو. من ژوورێكیانم زۆر پێخۆش بوو. لەم كتێبەدا باسی پێگەی ژنان دەكات. 

كورتە وتارێكە، بەاڵم نیشانەكەی پێكاوە. زۆرباش شیدەكاتەوە، كە بۆچی 

ژنان ناتوانن بنوسن. ڤێرجینیا وۆڵف لە هەموو نوسەرانی ژن زیاتر سەرنجم 

ناوازە  بەشێوازێكی  دیتووە، رووخسارێك،  وێنەكانیت  تائێستا  رادەكێشێت. 

تەنیا ... لە روویەكەوە ڤێرجینا وۆڵف بەالمەوە زیاتر هەوڵدەدات، لەوەی 
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كاغەز كۆبكاتەوە بۆ كتێب. كۆكردنەوەی كاغەز بەسەریەكەوە زۆر گرفتاری 

مەسەلەی  ئاژەڵەكانیەتی.  و  شۆردن  ماڵداری،  عیشق،  گچكەی  مەسەلەی 

ڤێرجینیا وۆڵف زۆر فراوانە.

كتێبە وەرگێڕدراوەكانیت خوێندۆتەوە؟  o

نا، بە ئینگلیزی. ئینگلیزیەكەم بۆ خوێندنەوە باشترە لە قسەكردن.  •

نوسەرێك  بۆ  ئەكادیمی  و  كۆلێژ  خوێندنی  لەبارەی  بۆچوونتان   o

كاری  چاوەڕوانن  و هەموو  بووی  نایابی سۆربۆن  تۆ خوێندكارێكی  چییە؟ 

نائاساییت لە وانە وتنەوەدا هەبێت؟

بەاڵم  بەخشیوم،  پێ  فەلسەفەی  رواڵ��ەت��ی  زان��ی��اری  خوێندنم   •

هۆگریمی بۆ فەلسەفە كێشكرد. مامۆستایی كەڵكێكی زۆری بۆم هەبوو، واتە 

كاتێكی زۆرم بۆ خوێندنەوە، نوسین و وانە خوێندنەوە تەرخانكرد. ئەوكاتە 

مامۆستاكان بەرنامەی زۆر قورسیان نەبوو. خوێندن پێگەمی بەهێزكردبوو، 

چونكە بۆ قبوڵكردن لە تاقیكردنەوە، دەبێت زۆر مەیدان ئاشكرا بكەیت، كە 

لە چوارچێوەی مادەی خوێندندا نییە. ئەو میتۆدە ئەكادیمیانەی خوێندم، بە 

تایبەت بۆ نوسینی رەگەزی دووەم، بە كەڵكم هات و لە تێكڕای توێژینەوەكەم 

سوودی هەبوو، واتە خێرا چاوێك بە كتێبەكاندا بگێڕی و كورتی بكەیتەوە. 

مامۆستایەكی باش بووی؟  o

و  خۆشدەویست  زیرەكەكانم  خوێندكارە  تەنیا  چونكە  پێموانییە،   •

هەر ئاوڕم لە ئەوانی دی نەدەدایەوە، لە كاتێكدا مامۆستای باش، دەبێت 

وتنەوەی  لەوانە  بەاڵم  بێت،  خۆش  خوێندكاران  هەموو  لەگەڵ  پەیوەندی 

فەلسەفە بە كەڵك نایەت. هەمیشە چوار پێنج خوێندكار هەیە، كە بەشداری 

باسەكە دەكەن و ئەوانی دیكە هەرگیز بەالیەنەوە جیاوازی ناكات، منیش 

زۆر خۆم پێوە ماندوو نەدەكردن. 
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تۆ تا 35 ساڵی، 10 ساڵ بوو دەتنوسی، بێ ئەوەی باڵوبكەیتەوە،   o

نائومێد نەدەبووی؟ 

نا، چونكە لە سەردەمی ئێمەدا، لە تەمەنی گەنجی باڵوكردنەوەی   •

بابەت، نائاسایی بوو. دیارە یەك دوو كەس بوون، وەك )رادیگە( بلیمەت 

بوو. سارتەر بۆخۆشی تا تەمەنی 35 ساڵی كە )ئێڵنج و دیوار(ی باڵوكردەوە، 

هیچی باڵونەكردبۆوە. كاتێك تاڕادەیەك یەكەم كتێبی شایانی باڵوكردنەوەم 

تێپەڕی، كەمێك نائومێد بووم. كاتێك یەكەم گێڕانەوەی )هات كە بمێنێتەوە( 

پێویست  ك��ردەوە،  بیرم  پاشان  هەبوو،  ناخۆشم  زۆر  هەستێكی  تێپەڕی، 

ناكات پەلەبكەم. زۆر نوسەر هەبوون، كە درەنگ دەستییان پێكرد. هەموو 

بەردەوام ناوی ستانداڵ دێنن، كە تا 45 ساڵی دەستییان بە نوسین نەكرد. 

كاتێك رۆمانەكانی سەرەتاییت دەنوسی، لە ژێر كاریگەری نوسەرە   o

ئەمەریكییەكان بووی؟

لە كتێبی )ئەو هات كە بمێنێتەوە(، بە تەواوی لە ژێر كاریگەری   •

هەمنگوای بووم، چونكە ئەوە ئەو بوو، كە سادەیی دەمەتەقێ و بایەخی 

شتی وردیلەی ژیانی فێركردین. 

نەخشەیەكی ورد بۆ نوسینی رۆمان دەكێشیت؟  o

نا، بۆخۆت باشتر دەزانی. بە 10 ساڵ نوسینی رۆمانێك و هەر   •

ئەوماوەیەش كاركردن لە سەر یادەوەرییەكان، ناگونجێت. بۆ نمونە كاتێك 

)ماندارنەكان(م نوسی، كەسایەتیەكان و كەشوهەوای بوارەكەیم دروستكرد و 

وردە وردە نەخشەكە پێكهات، بەاڵم بە گشتی، زۆر پێشتر دەست بە نوسینی 

چیرۆكەكە دەكەم، كە نەخشەكە تووشی زەحمەت و گرفتار بوون بێت. 

خەڵك دەڵێن زۆر بە بەرنامەیت، تەنانەت رۆژێكیش بەبێ كاركردن   o

ناگوزەرێنی. كاتژمێر چەند دەست بە كارەكانت دەكەی؟

بەرەبەیانیان  حەزناكەم  بشارمەوە،  لێ  چیت  پەلەمە.  هەمیشە   •
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بنوسم. سەرەتا چا دەخۆمەوە، پاشان نزیكەی كاتژمێر 9 رێدەكەم، تا كاتژمێر 

سەر  دەگەڕێمەوە   5 كاتژمێر  و  دەبینم  هاوڕێكانم  پاشان  كاردەكەم،  یەك 

كارەكەم تا كاتژمێر 9. حەزم لە كاركردنی پاش نیوەڕوانیشە. كە تۆ رۆیشتی، 

تاموبۆی  كاركردن  زۆركات  بازاڕبكەم.  رەنگە  و  دەخوێنمەوە  رۆژنامەكان 

خۆی هەیە.

كەی سارتەر دەبینی؟  o

ماڵی  لە  دوانیوەڕۆیان  زۆرجار  نیوەڕۆیان.  هەندێكجار  • شەوانەو 

ئەوان كاردەكەم. 

بەالتانەوە زەحمەت نییە لەم تەالرەوە بچی بۆ ئەو تەالرە؟  o

نا، چونكە كتێبی ئەكادیمی نانوسم، هەموو كاغەزەكانمم پێیە و   •

دەكرێت لەوێش باش كار بكەی.

یەكسەر مێشكت چڕدەكەیتەوە؟  o

بەباشی  كارەكە  ئەگەر  دەینوسم.  هەیە  بەوەوە  پەیوەندی  زیاتر   •

پێشتر  رۆژی  نوسینەكانی  نیوكاتژمێر،  یان  چارەكێك  چووبێت،  بەرەوپێش 

درێژەی  لەوێ  هەر  پاشان  پێیدادەچمەوە،  چەندجارێك  و  دەخوێنمەوە 

دەدەمێ. بۆ دەستپێكردنەوە دەبێت نوسینەكانی پێشتر بخوێنمەوە. 

هاوڕێ نوسەرەكانیشت هەمان خوویان هەیە؟  o

نا، ئەو مەسەلەیە زۆر شەخسییە. بۆ نمونە ژنییە تەواو جیاوازە.   •

كتێبەكە  كە  پاشان  دەینوسی،  رۆژێكدا  لە  كاتژمێر  دوازدە  تەواو  مانگی   6

تەواوبوو، شەش مانگ هیچ ناكات. بە هەمانشێوە كە وتم رۆژانە دەنوسم، 

جگە لە دوو سێ مانگ پشوو، كە دەچمە سەفەرو زۆرجار لە سەفەرەكەم 

هەرگیز نانوسم. بە درێژایی ساڵ زۆركەم دەخوێنمەوە، هەربۆیە كە دەچمە 

سەفەر جانتایەكی گەورەی پڕ لە كتێب لەگەڵ خۆم دەبەم، ئەو كتێبانەی 

كاتم نییە بیان خوێنمەوە، بەاڵم ئەگەر سەفەرەكەم مانگێك، یان مانگ و 



34
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

مەودای  لە  ئەگەر  تایبەت  بە  دەكەم،  ناڕەحەتی  بە  بێت، هەست  نیوێك 

نێوان دوو كتێب دابم. لە بێكاریدا بێتاقەت دەبم. 

ئایا هەمیشە نوسخەی یەكەمتان دەستنوسی خۆتانە؟ چۆن سەریان   o

لێ دەردەكەیت؟ )نیلسۆن الجرنونی( نوسەری ئەمەریكی دەڵێت » كۆمەڵە 

مرۆڤێك هەیە، كە دەتوانن خەتی تۆ بخوێننەوە«.

لە تایپ نازانم، بەاڵم دوو تایپێستم هەیە، كەلە خەتەكەم دەگەن.   •

نوسینەكانیشم  هەستم،  بە  وریام،  زۆر  دەكەم،  كۆپی  دواپاكنوس،  دوای 

دەخوێندرێنەوە.

لە )خوێنی ئەوانی دیكە و هەموو دەمرن(، لە كێشەی زەمەنت   o

كۆڵیوەتەوە. لەوبارەیەوە كەوتویتە ژێر كاریگەری كەسیی ترەوە، جۆیس یان 

فاكنەر؟

هیچ كامییان، خەیاڵزای زەینی كەسییە. هەمیشە بە وردی ئاگام   •

لە زەمەنی رابردووە. هەمیشە هەستم بە پیری كردووە، تەنانەت لە 12 

ساڵی گاڵتەم بە 30 ساڵی دەهات. هەمیشە هەستمدەكرد، شتێكم لە كیس 

قۆناغێكی  لە  دەكەوت.  چنگم  كە  دەپاراست  ئەوشتەم  هاوكات  دەچێت. 

تایبەتی ژیانم، فێری زۆرشت بووم، بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەدا، بیرۆكەی 

تێپەڕینی كات و واقیعیەتی نزیك و نزیكتربوونەوەی مردن، هەمیشە زەینی 

داگرتووم.

   بۆ من كێشەی كات بە مردنەوە بەستراوەتەوەو بەردەوام ناچارین 

لێی نزیكدەبینەوە. مەسەلەكە زیاتر ترسانە لە تێكچوون، تا لە واقیعیەتی 

ناو دڕكی هەمووشتێك و بە كۆتا گەیشتنی عیشق. ئەویش  ئاردی  بوونە 

ترسناكە. گەرچی بۆخۆم كێشەیەكی تێدا نابینم. هەمیشە هاوپێوەندییەكی 

نائاسایی لە ژیانمدا هەبووە. هەمیشە لە پاریس ژیاوم. تاڕادەیەك هەر لەو 

كۆاڵنانە. پەیوەندیم بە سارتەرەوە بەردەوامییەكی دوورو درێژی هەبووە. 
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هاوڕێی زۆر كۆنم هەیە، كە هێشتا سەردانم دەكەن، كەوایە بەمشێوەیە نییە 

و هەمیشە هەست بە بوونە ئاردی ناو دڕكی شتەكان بكەم، لەجێدا هەمیشە 

سااڵنێكی  و  تێپەڕاندووە  زۆرم  سااڵنێكی  كە  دەزانم  دەزانم.  خۆم  پێگەی 

زۆریشم لە پێشە. سااڵن دەژمێرم چاوەكەم. 

كاتی  لە  وێنادەكەی  سارتەر  یادەوەریەكانتان،  دووەمی  بەشی  لە   o

)قڕژاڵەكان(  خۆی  وتەی  بە  كە  مردووە،  سارتەر  گوایە  )ئێڵنج(.  نوسینی 

ئەوكاتە  تۆ  بەڕای  كردووە.  ئەوی سەرقاڵی خۆی  زەینی  پەرۆشیەكانی،  و 

لەو شادتر بووی و ئێستا لە رۆمانەكەتاندا مردن وەك پێكهێنەرێكی زەینی 

پیشاندەدەیت، كە هەرگیز لە سارتەردا نەمدیتووە؟

نزیكی  بە  هەستی  هەرگیز  چی؟  وتت  وشەكانتدا  لە  بیرتە  لە   •

مردن نەكردووە. لە كاتێكدا هاوپۆلەكانی وەك )نیزان(ی نوسەری عەدەن، 

بە  هەستی  سارتەر  دەربڕینێك،  بە  كردبوون.  كێشی  مردن   - عەرەبی 

نەمری دەكرد. هەموو شتێكی دەدایە بەرهەمە هونەریەكەی، بەو ئومێدەی، 

بەرهەمەكەی بە زیندوویی بمێنێتەوە، لە كاتێكدا تۆسقاڵێك ئاوڕ لە نەمری 

بەرهەمەكانم نادەمەوە، چونكە }دوای مردن{، ژیانم دەسڕێتەوە. بەردەوام 

لەسەر هەستم، كە هەموو شتە ئاساییەكانی ژیان دەفەوتێت، چاالكی رۆژانە، 

داوی  بە  ژیان  دەتوانێت  پێیوابوو  سارتەر  رابردوو.  ئەزموونی  بیروباوەڕ، 

تەڵەیەكەوە بكات، بەاڵم هەمیشە هەستدەكەم وشەكان بۆخۆیان ژیان نین، 

بەڵكو پێموایە گیان بەبەرداكردنەوەیە بە شتی مردوودا. 

ئەو  تۆ  كە  بانگەشەدەكەن،  هەندێك  مەسەلەكەیە.  ئەوە  رێك   o

بە  ئاماژە  پەنهانی  بە  بكەی.  بە رۆمانەكانت  پێش  پاش و  نییە،  توانایەت 

كارەكتەری رۆمانەكانت كراوە، كە نوسخەگرتنەوەی دەوروپشتن؟ 

دەستڕاگەیشتن  مەسەلەی  خەیاڵكردنەوە؟  ئەی  بڵێم.  پێ  • چت 

چییەتی،  بابەت  لە  راستی  رەوای��ە،  زۆردا  ماوەیەكی  لە  هەمەالیەنی  بە 
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راستەقینەیان  بنەمای  بەرهەمێك  هەر  تاك.  راستەقینەی  ژیانی  بابەت  لە 

نەبێت، سەرنجم كێشناكات، مەگەر لە سەدا سەد زێدەڕۆبن. وەك رۆمانەكان 

بە  حەماسەیین.  جۆرێك  بە  كە  هۆگۆ،  ڤیكتۆر  یان  دوما،  ئەلێكساندەر 

گەر  دەزانم.  فێڵبازیان  بە  تاڕادەیەك  خەیاڵی،  ناڵێم  دروستكراو  چیرۆكی 

بمەوێت داكۆكی لە خۆم بكەم، دەتوانم شەڕ و ئاشتی تۆڵستۆی بە شایەت 

بگرم كە هەموو كارەكتەرەكانی لە ژیانی راستەقینە وەرگرتبوو. 

دەی دیسانەوە باسی كارەكتەرەكانت بكە، چۆن ناویان دەنێیت؟   o

زۆر بەالمەوە گرنگ نییە. لە )ئەو هات كە بمێنێتەوە( ناوم نابوو   •

)خاویەر(، چونكە كەسێكم بەم ناوە دەناسی. كاتێك بە دوای ناودا دەگەڕێم، 

سوود لە دەفتەری تەلەفۆن وەردەگرم، یان هەوڵدەدەم ناوی خوێندكارەكانی 

پێشترم بیربێنمەوە. 

كام كارەكتەرەت لە هەموان زیاتر خۆشدەوێت؟  o

چوزانم. پێموایە زۆر پەیوەندیم بە خودی كارەكتەرەكانەوە نەبێت،   •

زیاتر پەیوەندیم بە هۆگریانەوە هەیە، ئەگەر عاشقانە بێت، ئەگەر هاوڕێیانە. 

)كلۆد روی( رەخنەگر ئاماژەی بەم مەسەلەیە كردبوو. 

بۆچوونی  بە  كە  دەبینم،  رۆمانەكانت  لە هەموو  ژن  كارەكتەری   o

هەڵە، لە خشتەبراوە و خەریكە شێت دەبێت؟

ناچارن  ژنان  شێوەیەن.  بەم  ئێمە  سەردەمی  ژنەكانی  زۆرب��ەی   •

دەوری شتێك ببینن، كە نیین. بۆ نمونە دەوری سۆزانیەكی كۆشكی پاشا، 

ساختەیی كەسایەتی خۆیان. ئەو ژنانە لە لێواری تێكچووندان، زۆر هەست 

بە هاودەردی ئەو ژنانە دەكەم. زیاتر سەرنجم بە ئەوانەوە دەنوسێت، تا 

تەواو میانڕەو. دیارە ژنی دیكەش  بە خاتوونێكی خاوەن ماڵ و دایكێكی 

هەیە، كە بەالمەوە سەرنجڕاكێشترن. ئەوانەی هاوڕێ و بێالیەنن، ئەوانەی 

كاردەكەن و دەخوڵقێنن. 
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هیچكام لە كارەكتەرە ژنەكانت لە خۆشەویستی نەپارێزراوە. )ئیلما(  o

ی رۆمانتیكتان خۆشدەوێت؟ 

راستەقینە  خۆشەویستی  گەورەیە.  كامەرانییەكی  • خۆشەویستی 

تامییان  كە  دەك��ات،  دەوڵەمەند  مێردێك  و  ژن  ژیانی  و  بابەتە  زۆرك��ەم 

كردبێت. 

ژنانێك لە رۆمانەكانتدا دەبینین - خەریكم بیر لە )فرانسوا( لە   o

)ئەو هات كە بمێنێتەوە( و )ئان( لە )ماندارنەكان( دەكەمەوە - كە بەباشی 

تاموبۆی خۆشەویستی دەكەن؟

هۆیەكەی ئەوەیە سەرەڕای هەموو شتێك، ژنەكان لە خۆشەویستی   •

زیاتر لە خۆیان وزە و توانا بە كاردەهێنن، زۆربەیان هیچی دیكەیان نییە، كە 

كێشییان بكات. رەنگە ژنان توانای دڵسۆزی قوڵتریان هەبێت، دیارە بناغەی 

خۆشەویستییە. لە وانەشە بۆ ئەوەبێت، خۆم بە ئاسانتر لە شوێنی ژنێك 

دادەنێم، تا پیاوێك. كەسایەتی ژنەكانم وزە و توانایان لە كارەكتەری پیاو 

زیاترە. 

بۆئەوەی  نەئەفراندووە،  سەربەخۆت  ژنێكی  كەسایەتی  هەرگیز   o

بەجۆرێك وێنای تێزی )رەگەزی دووەم( بكات؟

ژن چۆنن، وەهایان پیشاندەدەم، واتە كەسانێك كە دووركەوتونەتەوە،   •

نەك ئەوەی دەبێت ببێت. 

چیرۆك  لە  وازت  )ماندارنەكان(،  دوورودرێژەكەی  رۆمانە  دوای   o

نوسین هێناو خەریكی یادەوەریەكانت بووی. كام یەك لەم دوو فۆرمانە بە 

باشتر دەزانی؟

نائومێدی  و  ئاسودەیی  هەركامیان  خۆشدەوێت.  • هەردووكیانم 

جیاوازیان هەیە. نوسینی یادەوەری هەستێكی خۆش دەداتە بنیادەم، چونكە 

راستی لە پشتە، بەاڵم لەو الوە، كاتێك رۆژ بەڕۆژ بە دوای راستی بكەویت 
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وەك من، دەگەیتە قوواڵیی تایبەتی، بە جۆرێك ترس و مانا، كە مرۆڤ لە 

بەرچاوی ناگرێت. نوسەر لە رۆماندا دەتوانێت باسی ئاسۆ و سێبەرەكانی 

ژیانی رۆژانە بكات، بەاڵم هەرچۆنێك بێت، توخمێكی ساختەی هەیە، كە 

هەراسانكەرە. دەبێت داهێنان بەبێ ساختەكردن ئامانجی نوسەر بێت. لە 

مێژبوو حەزم لێبوو باسی منداڵی و گەنجێتی خۆم بكەم. پەیوەندییەكی زۆر 

قووڵم بە منداڵی و گەنجێتیمەوە كردبوو، كەچی جێكەوتیان لە هیچ كام لە 

كتێبەكانمدا نەبوو، تەنانەت لە یەكەم كتێبم. حەزم دەكرد دڵسۆزانە گفتوگۆ 

بكەم، بە هەمانشێوەی كە لە كتێبەكەدا هەیە. پێویستیەكی زۆر شەخسی و 

سۆزداری بوو، پاشان لە )یادەوەری كچێكی رازاوە(، رازی نەبووم )بەرگی 

نەمتوانی  بەاڵم  بكردایە،  دیكەم  كارێكی  دەبوو  یادەوەرییەكان(،  یەكەمی 

بە سەر  نەكرد، چی  ئازادیم  بە  ئازادی بجەنگێ( چیم  )بۆ  بەخۆمم وت: 

هات؟ بە دواییدا نوسیم، كە لە تەمەنی 21 ساڵییەوە لەگەڵ خۆیان بردم. 

لە )تەمەنی كامڵ(، )بەرگی دووەمی یادەوەریەكان( تا )زۆرەملێ(، )بەرگی 

سێیەمی یادەوەریەكان(. 

لە گردبوونەوەیەكی چەند ساڵ لەمەوپێشدا، نوسەران لە فۆرمتۆر،   o

سەدە(،  خۆشەویستی  داستانی  )باشترین  بە  كامڵییان  تەمەنی  لیڤی  كارلۆ 

دیاریكرد. بۆ یەكەمجار سارتەر لەم كتێبەدا، لە تاكێكدا دەردەكەوێت. تۆ لە 

كتێبی سارتەرت وەرگرتووە، كە درووست تێی نەگەیشتوون؟

بنوسم.  بارەیەوە  لە  نەیدەویست  سارتەر  ك��ردم.  تایبەتی  بە   •

سەرەنجام كە دیتی بەوشێوەیە دواوم، سەرپشكی كردم.

بە چاكە، كە سارتەر  ناوبانگی  تۆ سەرەڕای بیست ساڵ  بە رای   o

و  نەكراوە  پێ  هەست  نوسەرێكی  سارتەر  هێشتا  بۆچی  دەستیهێناوە،  بە 

رەخنەگران بە تووندی پەالماری دەدەن؟

بە هۆكاری سیاسی. سارتەر زۆر دژی چینی كۆمەاڵیەتی خۆیەتی،   •
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چینی كۆمەاڵیەتی، كە سەربەئەوە و تێیدا لەدایكبووە، بەمەش بە خائینی 

دەكڕێت.  كتێب  هەیە،  پ��ارەی  كە  چینە،  هەمان  ئەوە  بەاڵم  دەزان��ن، 

بۆرژواكان  كە  بۆرژوازییە،  دژی  نوسەرێكی  لێكدژە.  سارتەر  بارودۆخی 

خۆیانی  دەستكەوتی  بە  و  لێدەكەن  دەستخۆشی  و  دەخوێننەوە  كتێبەكانی 

دەزانن. بۆرژوازی مافی قۆرخكاری كەلتوری هەیە و پێیوایە سارتەر زیادەیە. 

هاوكات ئەو بۆرژوازییە لە سارتەر بێزارە، چونكە سارتەر پەالماری دەدات. 

دەڵێت:  ریڤیودا  پاریس  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێك  لە  هەمەنگوای   o

)لەبارەی ئەو نوسەرانەی زەینیەتی سیاسییان هەیە، بۆئەوەی بەرهەمەكانیان 

بە نەمری بمێنێتەوە، مرۆڤ دەبێت لە كاتی خوێندنەوەدا، بەشە سیاسیەكەی 

هێشتا  ئایا  نیت.  هاوڕام  لەگەڵمدا  بێگومان  تێپەڕێنێت(،  نەخوێندنەوە  بە 

باوەڕت بە )بەڵێنە(؟

هیچ  نەیدەویست  هەرگیز  كە  بوو،  نوسەرانە  لەو  هەمەنگوای   •

شتێك بگرێتە ئەستۆ. دەزانم گرفتاری شەڕی ناوخۆی ئیسپانیا بوو، بەاڵم 

هەواڵنێر بوو. هەمەنگوای هیچكات بە قووڵی بەڵێنی نەداوە، لەو باوەڕە 

دیاریكراوەوە  مێژوویەكی  بە  پەیوەندی  نەمرە،  ئەدەبدا  لە  ئەوەی  دابوو 

نەبێت، پابەند نەبێت. هاوڕانیم! لەبارەی پێگەی سیاسی زۆربەی نوسەران، 

نوسەران  زۆربەی  هەیە.  حەزنەكردنمەوە  و  حەزكردن  بەسەر  كاریگەری 

پێشتر بە پابەندی، نەیاندەنوسی. هەرچەند دوورنییە كەسێك تامەزرۆیانە 

دان پێدانانەكەی پەیماننامەی كۆمەاڵیەتی بخوێنێتەوە، هەمان كەس جارێكی 

كۆمەڵێك   – رۆسۆیە  )كتێبێكی جان جاك  ناخوێنێتەوە.  )هلوئیزێك(  دیكە 

نامەی دوو ئەویندار، كە لە شارۆچكەیەكی دامێنی ئەڵپ دەژیان. و. ف(

پێتوایە بگرەو بەردەی ئەگزیستانسیالیزم هەمانكاتی شەڕ، تا ساڵی   o

1952 بوو. لە ئێستادا )رۆمانی نوێ( بۆتە مۆدە و نوسەرانی وەك )دریۆ ال 

رۆچێڵد( و )رۆگەر نیمیر(؟ 
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بێگومان فەرەنسا بۆ حكومەتی باڵی راست گەڕاوەتەوە. )رۆمانی   •

نوێ(، بۆخۆی دواكەوتوانە نییە، نوسەرانیشی وانین. الیەنگری ئەو رۆمانە 

بێنێت. وەك  تایبەتییەكانی بۆرژوازی  بڵێت واز لە پەیمانە  سەرپشكە، كە 

وتت هەندێك نوسەر كوێرەوەرییان نییە. لە ماوەیەكی زۆردا )گلیزم( بەرەو 

)پتنیزم - پیرۆ مارشاڵ پتن، سەرۆكی حكومەتی دانراوی ویشی سەردەمی 

داگیركاری فەرەنسا، و. ف( دوورماندەخاتەوە. تەنیا دەكرێت چاوەڕێبێت، كە 

هەڤاڵەكانی وەك )الروشل( و كۆنەپەرستی دەمارگیری وەك )نیمیر(، دووبارە 

پیشاندەدات.  ماهیەتی  واقعیەتی  بۆرژوازی  دووبارە  بچنەوە.  دەست  لە 

سارتەر  وشەكانی  كتێبی  بڕوانە  كۆنەپەرستانەكەیەتی.  ماهیەتی  مەبەستم 

خاڵێك  چەند  سەر  لە  سەرنجمان  دەبێت  بەدەستهێناوە.  سەركەوتنێكی  چ 

بێت.  كتێبەكانی  باشترین  لە  یەكێ  رەنگە  كتێبی،  باشترین  ناڵێم  هەبێت. 

مامۆستایی،  لە  وروژێنەر  جیلوەیەكی  نائاساییە،  كتێبێكی  بێت  هەرچۆنێك 

ئەوەیە  لەوچەشنە  سەركەوتنێكی  هۆی  هاوكات  سەرسامكەر.  بەرهەمێكی 

كە كتێبێكی )پابەندیانە( نییە. رەخنەگران وتوویانە، كە ئەو كتێبە و هێڵنج، 

باشترین بەرهەمی سارتەرن. دەبێت لە بیرمان بێت، كە هێڵنج لە بەرهەمە 

سەرەتاییەكانی سارتەرە و كتێبێكە كە پابەند نییە، چەپەكان و راستەكان وەك 

یەك پێشوازیان لەو كتێبە كرد، بەاڵم لە شانۆنامەكانیان نەكرد. هەمانشتم 

بەسەرهات، بۆ یادەوەریەكانی كچی رازاوە. بۆ ژنە بۆرژوازیەكان خۆش بوو، 

كە جوانی خۆیان لەوەدا دەبینن. ناڕەزاییەكان بە تەمەنی كامڵ دەستیپێكرد، 

تا زۆرەملێیی بەردەوام بوو. ئەوگۆڕانە زۆر دیاریكراو و زۆر لەناكاو بوو.

دوابەشی زۆرەملێیی بۆشەڕی جەزائیر تەرخانكراوە، تۆ زۆركەسی   o

كاردانەوەت پیشانداوە؟

بەاڵم  بوو،  سیاسیانە  شتێكەوە  هەموو  لەبارەی  هەستم  و  • هۆش 

قەت گیرۆدەی چاالكی سیاسی نەبووم. سەرانسەری بەشی كۆتایی زۆرەملێیی 
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پەیوەندی بە شەڕەوە هەیە. لە فەرەنسایەك كە فڕی بەسەر ئەو شەڕەوە 

نییە، كۆن دێتە بەرچاو.

بیرخۆیان  لە  تا ئەو شەڕە  ناچاركردووە،  هەستدەكەیت خەڵكیان   o

بەرنەوە؟

بەمەش  سڕیوەتەوە.  بەشەم  ئەو  الپەڕەكانی  زۆرب��ەی  بۆخۆم   •

راستی  بە  ت��رەوە،  الیەكی  لە  دەبن.  كۆن  قسانە  ئەو  كە  تێگەیشتبووم، 

رادەیە  تائەم  كە خەڵك  دادەمێنم،  و دۆش  بدوێم  دەربارەی  حەزمدەكرد 

فەرامۆشیان كردووە. فیلمی La Belle vie - ژیانێكی جوان( دەرهێنەری 

شەڕی  بۆچی  كە  حەپەسابوون،  خەڵك  دیتووە؟  ئەنریكۆ(ت  )رۆبێر  گەنج 

)بۆچی  نوسی:  ئەدەبی  فیگارۆی  لە  مۆریاك  كلۆد  پیشاندەدات.  جەزائیر 

دەبێت سەربازانی پەڕەشووت پیشانبدات، كە لە مەیدانی شەڕ دادەبەزن؟ 

چونكە ژیانی واقیعی نییە؟(، بەاڵم هەیە. رۆژانە لە پەنجەرەی ماڵی سارتەر، 

دی سەن جێرمەنم دەبینی. خەڵك لە بیریان چۆتەوە. بۆخۆیان دەیانەوێت 

ئەوەیە  بكەن.  بیر  لە  یادەوەریەكانیان  دەیانەوێت  بەرنەوە؟  بیرخۆیانی  لە 

بەڵگەی جیاوازیم لەگەڵ چاوەڕوانییەكان، بۆئەوەی لەبارەی شەڕی جەزائیر 

وتم پەالماریان نەدام، بەاڵم بۆ بە ساڵداچوون و مردن بۆچی. لە بارەی 

شەڕی جەزائیر، لە ئێستادا تەواوی فەرەنسییەكان رازین، كە هەرگیز شتی 

هەبوو،  ئ��ازاردان  ئەگەر  چونكە  ن��ەدراوە،  ئازار  كەس  رووینەداوە،  وەها 

بێگومان بەرامبەرەكەی سەنگەریان دەگرت.

لە كۆتایی بەشی زۆرەملێدا دەڵێت: )ئێستا سەرسام دەبم، كە بە   o

لە  گەنجە دوودڵە دەكەم، كە چ كاڵوێكم  ئەو  تەماشای  نەكردنەوە  باوەڕ 

سەر نراوە.( پێموایە ئەو دەستەواژەیە بە هەموو جۆرێك بەدحاڵی بوون 

دەوروژێنێت؟
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• خەڵك بە تایبەت دووژمنان، هەوڵیانداوە ئەو دەستەواژەی ناكامیەم 

لە ژیاندا بگۆڕن. چی لە رووی هەڵەكردنەوە لەبارەی سیاسەت بێت، چ 

بەم هۆیەوە، كە سەرئەنجام تێگەیشتووم، دەبێت ژن منداڵی هەبێت و.... 

هتد. هەركەسێك تێبینیەكانمی بەسەرنجەوە خوێندبێتەوە، تێدەگات كە رێك 

پێچەوانەكەیم وتووە، ئیرەیی بە كەس نابەم، تەواو لەو ژیانەی كە هەمە 

ئەوانە،  هەموو  لە  سەرنجدان  بە  بردۆتەسەر،  بەڵێنەكانم  تەواوی  رازیم، 

قەت  ناژیم.  دیكە  بەجۆرێكی  بژیەمەوە،  دیكە  جارێكی  بڕیاربێت  ئەگەر 

خەمی منداڵ نەبوونم نەخواردووە، چونكە ئەوەی دەمویست نوسین بوو.

كاتێك كەسێكی وەك  لەسەرنان( چییە؟  )كاڵو  لە  مەبەستم  كەوایە 

من، تێڕوانێنێكی ئەگزیستانسیالیستی بۆ دنیا هەبێت، لێكدژی ژیانی مرۆڤ، 

تەنیا  زۆردا  ماوەیەكی  لە  و  )ب��وون(ە  بۆ  هەوڵێكە  وەك  رێك  بەالیەوە 

هەبوون. كاتێك داوتان ناوەتەوە لەسەر هەبوون، كە بە جۆرێك پەیوەندی 

گەر  تەنانەت  دەكێشێت،  نەخشەیەك  مرۆڤ  و  هەیە  سەردەمێكەوە  بە 

بزانی توانای سەركەوتن لە بووندا نییە، بۆ كەی دەگەڕێیتەوە، تا چاوێك 

بە ژیانتاندا بگێڕییەوە، دەبینیت كە تەنیا هەیت. بە دیوێكی دیكەدا، ژیان 

وەك جەستەیەكی رەق، وەك ژیانی خواوەندێك )كە قەناعەتمان كردووە، 

كاری نەكردەیە(، نەكەوتۆتە پشت سەرەوە، ژیان تەنیا ژیانی مرۆڤایەتییە. 

بابەتەم  ئەو  كە  )ئای  بڵێت  )ئالن(  وەك  و  ببێت  پەیدا  كەسێك  رەنگە 

راستە  قسەیە  ئەو  روویەكەوە  لە  پێنەداوین.(  هیچیان  )بەڵێنی  پێخۆشە(، 

بە كوڕ و  بەڵێنی چەندین شتییان  راستیدا  لە  نییە.  راست  لە روویەك  و 

كچی بۆرژوازی داوە، كە كەلتوری تایبەتی خۆیان هەیە. پێموایە كەسانێك 

)كاڵوم  ناڵێن  داهاتوو  سااڵنی  لە  بووە،  قورس  ژیانیان  گەنجێتیدا  لە  كە 

لەسەر نرا(، بەاڵم كاتێك دەڵێم )كاڵوم لە سەر نرابوو(، مەبەستم كچێكی 

حەڤدە سااڵنە، كە لە نزیك قامیشەاڵنی ئوتێلەكە خەیاڵپاڵوی بۆ داهاتووی 
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بەاڵم  فێربوون،  نوسین،  كتێب  كردومە،  ویستبێت،  هەركارێكم  دەكات. 

زیاتر  لەوە  و  هەرئەوەیە  هەمووی  چونكە  سەرنراوە،  لە  كاڵوم  هاوكات 

نییە. قسەیەكی ماالرمێ دەهێنمەوە: )بۆنی خەم كە لە دڵدا دەمێنێتەوە.( 

دەوێت.  تریان  شتێكی  بنیادەمەكان  هەمیشە  نییە.  بیر  لە  دیكەم  ئەوی 

خاتونێكی پزیشكی دەرونشیكاری، نامەیەكی زۆر زیرەكانەی بۆ نوسیووم و 

تێیدا وتوویەتی: )توێژینەوەكەی ئەم دواییەت پیشانیدەدات، كە ویستەكان 

هەرچییەكم  راستیدا  لە  واتە  زیاترن.(  ویستنەكە  كاتی  لە  زۆر  ب��ەردەوام 

دەویست بە دەستمهێناوە، بەاڵم كاتێك بە ویستێكم گەیشتووم، بە )زۆر 

لەوە زیاتر( نەگەیشتووم، كە خودی ویستەكانم دەگرێتەوە. كە گەنج بووم، 

و  كەلتور  خاوەن  كەسانی  تەواوی  هەبوو،  داهاتوو  بۆ  تێڕوانینم  ئارەزوی 

تۆمەتبارم  خوێنەرانم  ئێستا  و  هاندەدەن  بۆ  بنیادەمی  گەشبین،  بۆرژوازی 

دەكەن، كە ئەوانەم بۆ گەیشتن بەو ئارەزووانە و ئەو تێڕوانینە بۆ داهاتوو 

هاننادەن: ئەوە مەبەستم بوو. خەم بۆ كارێك ناخۆم، كە كردومە، بیرێك 

ناخۆم كە هەمبووە. 

خەڵك لەو باوەڕەدان پەژارەیی خوا لە بەرهەمەكانتدا پەنهانە؟  o

نەخێر. من و سارتەر هەمیشە وتومانە تامەزۆربوون بۆ )بوون(،   •

ئاستی  لە  كانت  كە  هەمانشتە  رێك  نابەسترێتەوە.  راستییەكەوە  هیچ  بە 

رۆشنبیرانە وتوویەتی. گەر كەسێك باوەڕی بە رووداوەكان بێت، بەڵگەی 

باوەڕبوون بە بوونی هۆكاری بااڵیی نییە. مرۆڤ ئارەزووی بۆ بوون هەیە، 

بوونە،  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  دەگ��ات.  بوون  بە  دەستی  كە  واناگەیەنێت 

هاوكات  و  كاردانەوەیەكە  بوون  بێت،  بێت. هەرچۆنێك  ئاسان  خەیاڵێكی 

هەیە. متوربەكردنی بوون هەبوونە، كە نەشیاوە. هەمیشە من و سارتەر 

رەتمانكردۆتەوە و ئەم دژایەتییە لە فكرماندا پەنهانە. شانەگەلێك لە مرۆڤدا 

هەیە، تەنانەت لە دەستكەوتەكانی شانە هەیە، هەرئەوە. من ناڵێم ئەوەی 
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ویستوومە بە دەستم نەهێناوە، بەڵكو دەڵێم بەدیهێنانی ئەوەی دەمەوێت، 

هەرگیز ئەوە نییە، كە خەڵك بیری لێدەكەنەوە. سەرباری الیەنی گەمژانە 

یان لوتبەرز و لەخۆباییانەش هەیە. خەڵك پێیانوایە كە ئەگەر مرۆڤ لەئاستی 

كۆمەاڵیەتی سەركەوتووبێت، دەبێت بە تەواوی لە بارودۆخی تێكڕای مرۆڤ 

رازی بێت، بەاڵم مەسەلەكە ئەوە نییە. 

   )كاڵوم لە سەر نراوە( شتێكی دیكەش دەگەیەنێت، واتە ژیانم 

وایكرد دنیا بەوشێوەیە ئاشكرابكەم، كە هەیە، واتە دنیای ئازار و ستەم، 

دنیای بەدخۆراكی زۆرینەی خەڵك. ئەوانە شتانێكن كە منداڵ بووم نەمبوون 

و كاتێك ئاشكراكردنی دنیام لەمێشكمدا وێنادەكرد، مەبەستم ئاشكراكردنی 

شتی جوان بوو. هەمیشە كەلتوری بۆرژوازی لەم بارەیەوە )كاڵوی لەسەر 

ناوم(، كەوایە هەر بۆیە نامەوێت بەشداری كاڵو لەسەر نانی ئەوانی دیكە 

ئەوانی  لەسەر  كاڵو  گوایە  بەكورتی  ن��راوە.  سەر  لە  كاڵوم  وتم  و  بكەم 

دیكە نەنراوە. لە راستیدا كێشەی كۆمەاڵیەتییە. بە كورتی: من كەم كەمە 

بەدبەختی دنیام ئاشكرا كردووە، پاشان زیاترو زیاتر و سەرەنجام لەسەرووی 

هەموویانەوە، كاتێك چومە جەزائیر، بینیم بەو بەدبەختییەوە بەستراومەتەوە.

هەندێك لە خوێنەران و رەخنەگران هەستدەكەن، ئێوە دڵخۆشكەرانە   o

باسی بە ساڵداچوون ناكەن؟

چونكە  وتبووم،  كە  نەبوو،  پێخۆش  منیان  شتانەی  ئەو  زۆربەی   •

سەرخۆشانەیە،  ژیان  قۆناغەكانی  تەواوی  بەوەی  باوەڕبكەن  حەزدەكەن، 

تەواوی  بەختەوەرن،  زاواكان  تازە  و  نۆبوك  هەموو  تاوانن،  بێ  مندااڵن 

بەساڵداچووان هێمنن. لە هەموو ژیانمدا سەركێشیم لەبەرامبەر ئەوچەشنە 

ساڵداچوون  بە  بۆمن  ئەوكاتە  كە  تێدانییە،  گومانی  ك��ردووە،  داوایانە 

تەواوی  كەسێك  گەر  تەنانەت  ساڵداچوونە،  بە  دەسپێكی  بەڵكو  نییە، 

پێداویستییەكانی كە دەیەوێت، لەبەردەستی دابێت، وەك ئەوینداری، كار، 
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زۆربەی  لەدەستدانی  بە  كە  گۆڕانێك  بوون،  لە  گۆڕانە  نیشانەی  ئەوكاتە 

شتەكان خۆی پیشاندەدات. ئەگەر كەسێك بۆ لە كیس چوونی ئەو شتانە 

ناڕەحەت نەبێت، لەبەرئەوەیە كە حەزی لێیان نەبووە. پێموایە كەسانێك 

ئەوانەن كە حەزیان  پێخۆشە،  یان مردنیان  بە ساڵداچوون  تامەزرۆیانە  كە 

لە ژیان نییە. پێویستە ئەمڕۆ مرۆڤ لە فەرەنسا بڵێت: هەمووشتێك باشە، 

هەمووشتێك لەبەر داڵنە، لەوانە مردن.

ئایا  مرۆڤ،  سەر  كردۆتە  كاڵویان  هەستیدەكرد  وردی  بە  بێكت   o

ئەوتان لە هەموو رۆمان نوسە نوێكان پێ باشترە؟

لە  كە  بوون  سەرقاڵ  و  خەریك  كاتی  لەگەڵ  ت��ەواو  هەڵبەتە.   •

)رۆمانی نوێ( دەیبینین، لە كارەكانی فاكنەردا هەیە. ئەوبوو فێریكردن چۆن 

یاری بە كات بكەن، پێموایە بۆخۆی لە هەمووان باشتر ئەنجامیدەدات، بەاڵم 

لەبارەی بێكت، بەشی تاریكی ژیان بە شێوازێك پیشاندەدات كە جوانە.

بێكت قەناعەتی كردبوو، كە ژیان تاریكە و تەواو. منیش دووپاتی 

گوایە  بەاڵم  ژیانم،  عاشقی  هاوكات  بەاڵم  تاریكە،  ژیان  كە  دەكەمەوە، 

ئەوەیە  قسەكە هەر  تێكڕای  ئەگەر  وێرانكردووە.  بێكتی  ماڵی  یەقینە  ئەو 

دەتەوێ بیكەی، ئیدی پەنجا میتۆد بۆ وتن نییە. زۆر شتی دووبارەكردنەوەی 

پێشترم لە بەرهەمەكانی بێكت دیتووە. دوا دووبارەكردنەوەی لە چاوەڕوانی 

گۆدۆیە، بەاڵم الوازتر.

زۆربەی نوسەرە هاوچەرخەكانی فەرەنسات پێخۆشە؟  o

نا زۆر. زۆر دەستنوسم بۆ دەنێرن، هەمیشە خراپ، ناڕەحەتدەبم.   •

كتێبی كلكاسیۆنی هیوای  یەكەم  لۆدۆك دەموروژێنێت.  ئێستادا ویولت  لە 

لە ساڵی 1946 باڵوكردەوە، كە كامۆ پێداچونەوەی بۆ كردبوو. رەخنەگران 

بردیانە كەشكەاڵنی فەلەك. سارتەر، ژنیە و یوهاندۆ زۆریان خۆشدەوێت. 

هەنگامەی  و  ئاپۆرە  تۆبۆگرافی  نزیكانە  بەم  نەفرۆشرا.  هەر  كتێبەكانی 
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كە  نوێ(  )سەردەمی  لە  كتێب  سەرەتای  نوسیووە.  بیژوو  ناوی  بە  زۆری 

سارتەر سەرنوسەریەتی، باڵوكرایەوە. پێشەكیەكم بۆ نوسی، چونكە پێموایە 

نوسەرێكی فەرەنسی سەربە قۆناغی دوای شەڕەكە پێی نەزانراوە. لە ئێستادا 

سەركەوتنێكی زۆری لە فەرەنسا بە دەستهێناوە. 

لە ناو نوسەرانی هاوچەرخ، چی پلەیەك دەدەیتە خۆت؟  o

وەڵاڵ بڵێم چی. بەها دانان یانی چی؟ گاڵەگاڵ، بێدەنگی، نەوەی   •

دیاریكراو؟  كاتێكی  لە  نەبوون  گرنگ  كەمی،  ژمارەی خوێنەران،  داهاتوو، 

پێموایە خەڵك تاماوەیەك كتێبەكانم بخوێننەوە. النیكەم خوێنەرانی كتێبەكانم 

كە وادەڵێن. من كەمێك بەشداری باسكردنی گرفتی ژنانم كردووە. دەزانم، 

چونكە نامەم بۆدێت، بەاڵم لەبارەی چۆنایەتی ئەدەبی كتێبەكانم، بە چەمكی 

رەهای وشە، بیروباوەڕم لە هەمووی بێ بایەختر نەبوو. 
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چاوخشاندێك بە بیروڕاكانی سیمۆن 
دی بوڤواردا

لە فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولرەحمان
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لە سەدەی بیست و یەكدا، هاوكات لەگەڵ خستنەرووی فێمێنیزمی 

فەرەنسیدا، لە كۆڕە زانستیەكاندا سیمۆن دی بوڤواریش بە خستنەرووی 

هەندێ  بیروڕا لەسەر بنەمای ئێگزیستیانیالیزم، باسی دۆخی ژنان و ستەم 

لێكردنیان دەكات.

هەر لە بارەی سیمۆن دی بوڤوارەوە، كۆمەڵێك روانگەی جیاواز 

هەیەو ئەو لەالیەن پەیڕەوكارانیەوە، وەكو كەسێك ناسراوە، كە تیۆرەكانی 

پێگەیەكی بەرزیان لە پێگەیاندنی نەوەی گەنج و پرۆژەو لێكۆڵینەوەكاندا 

هەیە، هەندێكیش  بڕوایانوایە كە دی بوڤوار بە هیچ جۆرێك فێمێنیست 

نییە.

بوڤوار،  دی  بیروڕاكانی  ناوەڕۆكی  شیكردنەوەی  بە  رەخنەگرانیش 

دەڵێن كە دوو تیۆرە بەناوبانگەی دی بوڤوار واتە ))نایەكسانی رەگەزی(( 

و ))ئەوی تر((، هەردووكیان بایەخی زانستیان نەماوەو رێگەچارەیەك بۆ 

كەمكردنەوەی كۆسپ و تەگەرەكانی ژنان ناخەنە بەردەست.

خاڵی جێگە سەرنج ئەوەیە كە هەرچەندە فێمێنیزم رۆژگارێك خۆی 

لەڕووی زانستی و تیۆرییەوە، پێیوابوو لەژێر كاریگەری بیروڕاكانی سیمۆن 

بەژنی  ئێمە   (( ئەو:  بەناوبانگەكانی  رستە  ئەمڕۆ  بەاڵم  بوڤواردایە،  دی 

لە دایك نەبووین(( بەتەواوی رەتدەكاتەوەو لەبەرامبەردا دەڵێت: ))من، 

ژنێكم، بۆ ئێوەش نابن؟(( و سەرەنجام فێمێنیزمی نوێ ، بوونی پیاو، نەك 

تەنها لە چوارچێوەی ساالرێك، یان بەرزتر دەبینێ ، بەڵكو رەگەزی پیاوی 
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بێكەڵكیش دەناسێنێ .

و  لەژیانی خێزانی و الیەنە كەسیەتی و دەروونی  نوسینەش  ئەم 

گەشەكردنی  لە  بیروڕاكانی   هەروەها  بوڤوار،  دی  سیمۆن  زانستیەكانی 

تیۆری فێمێنیزم دەكۆڵێتەوە.

چەمكی فێمێنیزم، پێشینەیەكی دوورو درێژی هەیەو دەگەڕێتەوە بۆ 

ئەو سەردەمەی، كە جیاوازی رەگەزەكاندا سەریهەڵدا، توێژەرانی زانستی 

تیۆری  كۆمەڵێك  بە  پشتبەستن  بە  زۆریان  توێژینەوەی  كۆمەڵێ   مرۆیی، 

جیاواز، لەبارەی ناسینی رۆڵ و پێگەی ژنانەوە بەئەنجام گەیاندووە.

كەسانەی،  ئەو  ناودارترین  لە  بوو  یەكێك  بوڤوار  دی  سیمۆن 

و  بابەت  و  رۆمان  و  زانستی  كتێبە  لەڕێگەی  دەیەی حەفتاكاندا،  لە  كە 

وتارەكانیەوە، لە سیمینارو كۆڕە فیكرییەكاندا، رۆڵ و پێگەی ژنان و پرۆسە 

مێژوویی، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكانی ژنانی دەخستە بەر باس.

ئەو لە رێگەی ناساندنەوەی رادەی پەیوەندی نێوان ژن و مێرد، 

تێڕوانینی كۆمەڵگەی سەبارەت بەژنان گۆڕی، تا ئەو شوێنەی كە سیاسەت 

دارێژەرانی خۆرئاوا سەرنجی زیاتریان دایە بەرنامەڕێژییە تایبەتەكانی ژنان.

ئێگزیستانسیالیزم  رێبازی  لە  الیەنگری  بەهۆی  بوڤوار  دی  سیمۆن 

))بونگەرایی(( خوازیاری ئازادی، هەڵبژاردنی ئازاد و بێ  شەرت و مەرجی 

مرۆڤە، لەسەر ئەم بنەمایە، ئەو لە كتێبی))رەگەزی دووەم(( دا بەبناغە دانانی 

سروشتی مرۆڤ ، بەتوێكاری بنەماكانی رەگەزو رەگەزنامەوە خەریكبوو، 

كە ئەم بابەتە دەكرێت خاڵی سەرنجدان بەئاشنابوونی بیركردنەوەی سیمۆن 

دی بوڤوار بێت.

لە  تێپەڕیوەو  بوڤوار  دی  سیمۆن  لەسەردەمی  ساڵ  پەنجا  ئێستا 

و  خۆی  شەپۆلەكانی  بۆشایی  بۆ  گەڕاوەتەوە  فێمێنیزم  كە  بارودۆخێكدا 

گەشەسەندن و پێشكەوتنی رەوشی ژنان، بەبەشێك لە ئامانجە سەرەكیەكانی 
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خۆی دەزانێ ، ژمارەیەك لە فێمێنیستەكان خۆیان بە هاوئامانجی تێزەكەی 

دەزانن و هەندێكیشیان دژ بەم گۆڕانكارییانە وەستاونەتەوە. ژمارەیەكی 

تری  بەشەكانی  لە  بیروڕاكانیان وەرگرتوەو رەخنە  لە  تریشیان، هەندێك 

بیروڕاكانی دەگرن. 

جۆرە  ه��ەر  بێ   زانستیانەو  و  ورد  بەڕوانینێكی  وت���ارەدا  ل��ەم 

و  زانستییانەو  دەروونی و كۆمەاڵیەتی  لەسەر كەسایەتی  دەمارگیرییەك 

خێزانیانەی سیمۆن دی بوڤوار هەوڵمانداوە لەپێگەی ئەو لە سەدەی نوێدا 

بكۆڵینەوە.

1- بیۆگرافیای سیمۆن دی بوڤوار:-

لە واڵتی  دا   1908 دووەمی  كانونی  لە)9( ی  بوڤوار  سیمۆن دی 

لە  دنیاوە.  هاتۆتە  كاسۆلیك  بنەماڵەیەكی  لە  پاریس  لەشاری  فەرەنساو 

لە قوتابخانەیەكی كاسۆلیك دبلۆم وەربگرێت.  توانی  )17(ساڵیدا  تەمەنی 

هاوكات لەبەشی ئەدەبیات و ماتماتیكیشدا درێژەی بەخوێندندا و لەساڵی 

لەبەشی  و  سۆسیالیستەكانەوە  بزوتنەوەی  بە  پەیوەندیكرد  دا   1926

فەلسەفەی زانكۆی سۆربۆن دا درێژەی بە خوێندندا. لە ساڵی 1929 دا 

سارتەردا  پۆڵ  ژان  لەگەڵ  ساڵەدا  لەو  تەواوكردو هەر  فەلسەفەی  بەشی 

لەگەڵدا  هاوبەشی  ژیانی  ئازاد(  )بەشێوەی  پەیوەستنامەو  بەبێ   بوو  ئاشنا 

دەستپێكردو )50( ساڵ ژیانی هاوبەشی لەگەڵدا بردە سەر.

دواتر سیمۆن دی بوڤوار لە شارەكانی وەكو پاریس، رۆبن، مارسیل، 

سەرگەرمی وانەوتنەوەی فەلسەفە بوو تا ساڵی 1943 ، كاری دووەمیشی 

بەڕێوەبەری بەرپرسی رۆژنامەی )تمپس مۆدێرنیز( بوو، كە گەرەنتی چاالكیە 

زانستیەكانی ئەوی دەكرد. یەكەمین كتێبیشی بەناوی))بانگهێشت((لەساڵی 

1943 دا چاپكرا، بەاڵم ماوەی چوار ساڵی خایاند، تا بووە كەسێكی ناسراو 

و بەناوبانگ. ئەو لە درێژەی ئەم سااڵنەدا، بۆ بەشداریكردن لە چەندین 
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وەكو:  واڵتی  ژمارەیەك  كۆڕ سەردانی  بەستنی  كۆنفرانسی جۆراو جۆرو 

ئەفەریقاو زۆربەی واڵتانی ئەوروپایی، چین، كوبا، ئەمریكاو بەڕازیلی كرد،  

پاشان كتێبی ))رەگەزی دووەم(( ی بەمەبەستی بەرگریكردن لە مافی ژنانی 

نوسی، كە ناوبانگی لە زۆربەی واڵتانی جیهان دەركرد. لەساڵی 1954دا ئەم 

كتێبە خەاڵتی جیهانی وەرگرت، پاشان چەندین كتێب و وتاری هەمەجۆری 

نوسی و لە 14 ئاپرێلی 1986 دا كۆچی دواییكرد.

2- كەسێتی سیمۆن دی بوڤوار:-

شیكردنەوەی كەسێتی سیمۆن دی بوڤوار كارێكی هەروا سانا نیە، 

چونكە هەمووان دەخاتە سەر دووڕیانێك. تیۆرەكەی لەبەرامبەر لقەكانی 

تری فێمێنیزمدا لە چ ئاستێكدایە؟ زانستی ئەو لەسەر پایەی كام تیۆریانە 

وەستاوە؟ ئایا ئەو فێمێنیزمە یان فێمێنیزمەكان بەهۆی نەبوونی تیۆرێكەوە، 

مۆركی فێمێنیزم بوونیان بەچاپكردنی كتێبەكانیەوە لكاندوە؟

و  بوڤوار  دی  سیمۆن  دەروون��ی  و  زانستی  كەسێتی  ناسینی  بۆ 

سەرنجدان لەم خاڵە، پێویستە ئەوە بزانرێت كە، ئەو دید و رەفتارانەی 

ئەنجام دەدرێن، سەرجەمیان لەژێر كاریگەری كلتوری ناوچەییدان.

هەر بۆیە ناتوانین بانگەشەی ئەوە بكەین، كە مرۆڤەكان دەگەڕێنەوە 

سەر بنەما سروشتیەكانی خۆیان، چونكە هۆكارە كلتورییەكان زاڵن بەسەر 

مرۆڤدا. لەراستیدا هەمیشە هەموو شتێ  هاوئاهەنگ بەكلتور لە گۆڕاندایەو 

لە حاڵەتی دروستكردن و البردن و سڕینەوەی هەندێك  كلتور هەمیشە 

هۆكاردایە. سەرەنجام پەی بەوە دەبەین، كە هیچ شتێكی نەگۆڕ بوونی نییە 

و بنەمای گشتی وەكو قبوڵكردنی هاوسەرگیری، بە هەموو ئەو جیاوازییانەی 

ئابوری و دەروونیەكانەوە  ناوەڕۆكدا بە پرسە كۆمەاڵیەتی و  لە فۆڕم و 

یاساكانی  و  بەرهەمدەهێنن  كۆمەاڵیەتییەكان  گروپە  كۆمەڵە  و  گرێدراون 

هەر كۆمەڵگایەك لەرووی رێكخستنەوەی ئەو كارانەوە دادەڕێژرێنەوە.
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جێگەی سەرسامی نییە ئەگەر بڵێین هۆكارەكانی بنیاتنانی ژیارێك، 

كە ئێمەی تێداین، لە دەرەوەی بۆچوونە ئاینی، فەلسەفی و میتافیزیكیەكانە. 

دەركپێكردن و بۆچوونی مرۆڤەكان، لەبارەی ئەو ئازادی و سەربەستییانەی 

بیری  كۆسپی  دەست  لە  بڵێین  كە  پێدەدات  رێگەمان  بەدەستیانهێناوە، 

رەهای كۆمەاڵیەتی رزگارمان بووە.

بوونی  رەگەز  دوو  ژینگەناسییەوە  لەڕووی  كۆمەڵگایەك  هەموو 

دنیاوە  دێتە  مناڵ  و  دەدات  و جوتبونیان  پەیوەندی  بە  رێگە  كە  هەیە، 

و مانەوە دەستەبەر دەكات، بەاڵم مرۆڤەكان زێدەخوازن و پێویستیان بە 

پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی هەیە، لە پێناو گەشەو پەرەپێدانی رەهەندەكانی 

تاكە كەسیدا.

سیمۆن دی بوڤوار لە قواڵیی كارەكانی خۆیدا، ئەو هۆكارانەی كە 

ئاماژەیان پێكرا، بەپێی تێڕوانینە تایبەتییەكانی خۆی دەخاتە روو. بەتایبەتی 

لە كتێبی ))رەگەزی دووەم((دا لە رەهەندە بەرهەست و دەرهەستە واقعییە 

كۆمەاڵیەتیەكاندا، بەپشت بەستن بە سروشتی مرۆڤ، لەچوارچێوەی دوو 

رەگەزایەتیەوە  رەگەزو  بنەماكانی  بەشرۆڤەكردنی  بونگەراییدا،  كرداری 

خەریك دەبوو.

و  سرشتخوازی  ل��ەروان��گ��ەی  ل��ەس��ەرەت��ادا  ب��وڤ��وار  دی  سیمۆن 

بەرهەمهێنانەوە، بابەتی رەگەز دێنێتە ئاراوە، راستینە مێژوویی و كۆمەاڵیەتی 

و كەسییەكان و بیروڕاكانی دەخاتە ژێر كاریگەرییەوە و ئەم وتە بەناوبانگە 

نایەینە دنیاوە، بەڵكو دەبینە ژن((. ئەم  دەردەبڕێت كە ))ئێمە بە ژنی 

بایەخی  و  ژنان  لەسەر  كۆمەڵگایە  كلتوری  داسەپاندنی  پیشاندەری  وتەیە 

زاڵبونی ئەو كلتورەیە، بەسەر زانست و پێشكەوتن و گەشەی مرۆڤەكان، 

بەاڵم دەبوایە چاوەڕێ  بكەین تا ساڵی 1970 ئەوكاتەی كە ئەنترۆپۆلۆژییە 

جیاوازە  ب��وارە  لە  ژنان  مافەكانی  بەنیازبوون  فێمێنیزم  ئەمریكیەكانی 
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كۆمەاڵیەتییەكاندا لەبەرچاو بگرن، لەم هەلومەرجانەدا وشەی رەگەزییەت، 

بەمانای رۆڵی كۆمەالیەتی نێوان ئەمان و ئەوان )ژنان و پیاوان(، لەبەرامبەر 

دەستەواژەی رەگەز، كە چەمكێكی سروشتی و بایۆلۆژیكیە، خرایە روو.

ئەم مانایە بەزاراوەی نوێ ، هەمان چەمكە كە سیمۆن دی بوڤوار 

لە وتەی ))بەژنی لەدایك نەبووین(( خستویەتە روو، سەرەنجام هۆكارە 

دامەزراوەكاندا  تاكە  چارەنوسی  لە  خۆی،  كۆمەڵگەی  فەرهەنگییەكانی 

زانیوە. ))ئەو كاتەی كە ژنان دەم تێوە دەدەن((.

ئەم  لەسەر  زۆرێ��ك  ب��ووە؟  فێمێنست  بوڤوار  دی  سیمۆن  ئایا 

باوەڕەن، چونكە فێمێنیزمی تیۆری ژێدەری نییەو رەهەندی زانستییەكانی 

چەوساندنەوەی ژن و هەاڵواردن و جیاوازیكردنی لەسەر ژنان بەشێوەی 

بەتایبەت  و  رۆمانەكاندا  و  كتێب  لە  و  بەرچاو  هاتۆتە  كەمتر  نوسراو، 

بەشێوەی  بابەتانە  ئەم  بوڤوار  دی  سیمۆن  ی  دووەم((  ))رەگەزی  كتێبی 

جیاواز نوسرابوون، فێمێنیستەكان بایەخێكی زۆریان بەوەداو هەندێكیشیان 

سەرەنجام  نەبووەو  ئاگا  بە  بابەتە  لەم  بوڤوار  دی  سیمۆن  باوەڕیانوایە، 

هەندێكیش لەسەر ئەم باوەڕە بوون، كە سیمۆن دی بوڤوار فێمێنیستێكی 

توندوتیژەو كەم كۆڕ یان دانیشتنی زانستی و سیمیناری تایبەت بە ژنان 

هەبووە بەشدارنەبووبێت بەڵكو هەمیشە ئامادەییەكی چاالكی هەبووە.

دەتوانین رەهەندە زانستییەكانی سیمۆن لە كتێبی))رەگەزو بوون(( 

ئەو  هەموو  لە  سودی  كتێبەدا  لەم  دیبۆڤوار  سیمۆن  بكەین.  شوێندۆزی 

سەرچاوانە وەرگرتووە كە لێكۆڵەرانی سەردەمی خۆی سودیان لێوەرگرتووە، 

لەوانە بیروڕاكانی ژان پۆل سارتەر، كانت، هیگڵ، زانسفێرس، كیرگەگۆرد، 

بنەڕەتی  فەلسەفەیەكی  لە  سود  دیبۆڤوار  سیمۆن  راستیدا  لە  هۆسرێڵ. 

گفتوگۆ((  ))فەلسەفەی  هلین  گول  تیۆری  پێی  بە  وەرگرتووەو  خۆماڵی 

زیاتر جێگەی خۆشەویستی ئەو بووە. لە حاڵەتێكدا كە زۆركەس پێیانوایە 
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كە سارتەر ئایدۆلۆژیای خۆی بەسەر سیمۆن دیبۆڤواردا سەپاندووە، بەاڵم 

بوارە  لە  یەكتری  پێبەپێی  ئەوان  كە  دەریدەخەن،  زانستییەكان  شایەتە 

لەگەڵ  سیمۆن،  فەلسەفییەكانی  خوێندنەوە  كاریانكردووەو  زانستییەكاندا 

لە  كە  بوون  زانستی  هاوسەری  دوو  بووەو  یەكسان  سارتەردا  پۆل  ژان 

زۆربەی كاتەكاندا لەگەڵ یەكتریدا هاوبیربوون. هەرگیز سیمۆن دیبۆڤوار 

لە ئایدیاكانی ژان پۆل سارتەردا نەتواوەتەوە، بەڵكو بۆخۆی جۆرە رامان و 

بیركردنەوەیەكی هەبووە.

3- دیبۆڤوار و فێمێنیزمی ئێگزیستیالیستی:

  فێمێنیزمی ئێگزیستیالیستی خوازیاری ئازادی و دەسەاڵتی رەهایە 

بۆ مرۆڤ و لە راستیدا وێنایەكی زێدەڕۆیە لە لیبڕالیزم و هیومانیزمدا. ئەو 

رێبازانەی كە ئەندێشەی فێمینیزمیان لە خۆیاندا گەشە پێداوە )بۆنموونە: 

سكۆالریزم:، هیومانیزم، ئێگزیستیالیزم(، تەنیا لە چوارچێوەی ))هۆشیاری(( 

دنیاییەكان،  پێویستییە  بەلەبەرچاوگرتنی  و  دەجوڵێت  رەها((  ))ئازادی  و 

پێویستی بە الیەنە مەعنەوییەكان نییەو بنەما ئاینی و گرنگەكان لە ژیان 

ئێگزیستیالیست،  رێبازی  الیەنگرانی  بەناوبانگترین  لە  ناگرن.  لەبەرچاو 

مەسەلەی  ئەوەوە  روانگەی  لە  و  بكەین  دیبۆڤوار  بە  ئاماژە  دەتوانین 

بە  و  رەگەزایەتی  مەسەلەكانی  بۆ  وەاڵمێكە  ئەقڵی  دژە  و  زهنیەت 

جۆرێك كە لەسەرجەم نوسینەكانیدا خۆی بە سەلماندنی ئەم مەسەلەیەوە 

سەرقاڵدەكات. سیمۆن دیبۆڤوار لە كتێبی ))رەگەزی دووەم((دا روانگەی 

خۆی سەبارەت بە ژنان لە چەندین شێوازدا دیاریدەكات:

پیاوان  بە  سەبارەت  ئێگزیستانیالیستی  تری  چەمكێكی  ئەو   •

بازنەی  تێكدانی  و  دۆزەخ  دروستكەری  بە  پیاو  بوونی  و  بەكاردەهێنێت 

هەمیشەییدا  دیلیەتی  بەندی  و  ك��ۆت  لە  ژن  ئ��ازادی  و  تاكەكەسی 

ئەو  دایكیایەتییە(.  و  )هاوسەرگیری  سەرەكی  هۆكاری  دوو  دەهێڵێتەوە، 
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ژیانی كۆمەاڵیەتی و  توندی سیستەمی خێزان وەكو كۆڵەكەی گرنگی  بە 

پەروەردەكردنی مرۆڤەكان رەتدەكاتەوەو هاوسەرگیری بەهۆكاری نەجواڵن 

و بەدبەختی ژنان دەزانێت.

بەشێكی تری كتێبەكە جیاوازییەكانی نێوان ژن و پیاو لە رووی الیەنە   •

كۆمەاڵیەتییەكان و ژیانناسییەوە شیكردۆتەوە. ئەو بە ئاشكرا جیاوازییەكانی 

نێوان ژن و پیاو دەزانێت، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا ژنانی بۆ هەڵسوكەوت و 

كرداری پیاوانە بانگهێشت كردووەو بڕوای بە مەعنەویكردنی ئەم كارەیە.

جیاوازییەكانی  لەسەر  كولتوری  كاریگەری  دیبۆڤوار  سیمۆن    •

رەگەزایەتی بەرجەستەكردووەو بە ناساندنی هۆكارو دەرەنجامە جیاوازەكانی 

لە كۆمەڵگەدا، جیاوازییە رەگەزییەكان بە كەوتنە ژێر كاریگەری كولتوری 

دایك  لە  ژنی  بە  تاكێك  هیچ  جیاوازییە  بەم  دیارە  دەزانێت،  كۆمەڵگە 

نابێت، بەڵكو دواتر دەبێتە ژن.

كۆمەاڵیەتیدا  پێكهاتەخوازی  چوارچێوەی  لە  دیبۆڤوار  • سیمۆن 

جیاوازییە رەگەزییەكانی خستۆتەڕوو، باوەڕیوایە كە ))ژیار، نەتەوەیەكە((

و  دیاریكراو  پێكهاتە  كە  ژنە،  و  پیاو  نێوان  ناوبژیكەری  بونەوەرێكی  و 

ئاشكراكان، یەكێكیان بە ژن و ئەویتریان بە پیاو دەردەكەوێت..

•  دیبۆڤوار، مەسەلەی زەینیەت بەمجۆرە دەخاتەڕوو كە )زەین، 

چوارچێوەیەكی بەتاڵە لە رەگەزو شێوازی رەگەزی(( ئەو بڕوایوایە كە ژن 

تەواو دیاریكراو و سەلمێنراوەو لەهەمانكاتیشدا بە چەمكێكی  چەمكێكی 

رێگای  باشترین  جیاوازە.  پیاوان  لەگەڵ  كە  قەڵەمدەدرێت  لە  تاكەكەسی 

رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم جیاوازییەیە، النیكەم گەیاندنی ئەم جیاوازییە 

لە زەیندا، هەربۆیە ژنان هاندەدات كە وەك پیاوان بكەن و بە ناسینی 

خۆیان وەك تاك، خۆیان بگەیەننە ژیانێكی ئامانجدار.
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•  دیبۆڤوار هەستێكی گونجاو و چاالك لە ژیانی هزری كۆمەاڵیەتی 

تاك،  بە  تایبەتن  تیۆریانەی  رێكارە  ئەو  تر  گوزارشتێكی  بە  دەخاتەڕوو. 

ئێستا  تا  چارانەی  رێگا  ئەو  و  بەردەست  دەخاتە  ژنان  پێگەی  دەربارەی 

بەرچاوەكانی  رێكارە  ئەو  دەزانێت.  دواكەوتوانە  بە  زۆر  پێشنیازكراون، 

پۆستە  لە  یان  پەرلەمان،  لە  ژنان  رێژەی  زیادبوونی  بۆ  بەرگری  وەك 

گرنگەكاندا، یان لەبەرچاوگرتنی مافی میرات و مافی دەنگدان بۆیان، زۆر 

بە الواز دەزانێ. لەبەرامبەردا گۆڕینی رەگەزی زەینی، بە باشترین رێگەی 

سەركەوتنی ژنان دەزانێ.

دژە  سەرەتا  بمێنێتەوە((  كە  ))ه��ات  رۆمانی  لە  دیبۆڤوار    •

بە  قۆناغی  دواتر  دەكات،  وێنا  فەرەنسا  ب��ۆرژوازی  كولتوری  بوونی  ژن 

كە  روونیدەكاتەوە،  ئاكامدا  لە  و  نیشاندەدات  كارە  ئەو  كردەوەكردنی 

))تەنانەت كرداری  بكەن،   ئازادبن، دەتوانن هەموو شتێك  ژنان  ئەگەر 

كوشتنی ئەویندارەكەشیان(( ئەو شتەی كە دیبۆڤوار بە سەدەی بیستەمی بە 

دیاریهێنا، تێگەیشتن و دەرك پێكردن لە رەگەز، وەك شێوەیەكی بنەمایی 

جیاوازی كۆمەاڵیەتییە، باسە سەرەكییەكانی دیبۆڤوار بریتین لە :

• چاالكبوونی ژنان )پایەو بنەمای ناسینی بیركردنەوەی دیبۆڤوار لەم 

خاڵەدا رێ تێچووە(

پەیوەندی ژنان بۆ ناسین )مەرجێك كە هاوكات كلتوری باوكساالری   •

خۆرئاواش دەخاتەڕوو(

باوەڕهێنان بە گۆڕان و گۆڕینی كۆمەاڵیەتی )سیاسەت و حكومەت،   •

كە دەبێت بە شێوەیەكی بنەڕەتی بگۆڕێن(. 

پێگەی دیبۆڤوار لە پەیوەست بە فێمێنیزم چەند الیەنەیە: 

لە  ئاراوە،  بێتە  فێمێنیزمەوە  لەالیەن  كە  مەرجێك  هەر  لەالیەك 

خۆگری كارەكانی دیبۆڤوارەو لەو شوێنەوەیە كە فێمێنیزم لەسەر بەشەكانی 
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ترو كلتورە هزرییەكانیش كاریگەری هەیە، هەربۆیە كارەكانی سیمۆن لە 

هەندێك دەقی بەدەر لە دەقە فێمێنیزمییەكانیش بەرچاودەكەون.

بەڵكو  نەگێڕا،  پەرەپێدانی فێمێنیزم  لە  دیبۆڤوار رۆڵێكی سەرەكی 

لە راستیدا بۆخۆی لەالیەن شەپۆلی دووهەمی فێمێنیزمەكانەوە دۆزرایەوە، 

واتە بە نیشاندان و پێگەی پلەی دووەمی ژنان لە كۆمەڵگەدا، فێمێنیستەكان 

ئەویان دۆزییەوە. دەكرێت بڵێین كە دیبۆڤوار لە بواری بنەما سەرەكییەكانی 

خۆی لەگەڵ فێمێنیزمەكان ناكۆكی هەبوو:

•  دیبۆڤوار پیاوەتی پەسەنددەكرد و خوازیاری ئەمە بوو، كە ژنان 

زەینی خۆیان وەكو پیاوان لێبكەن، بۆئەوەی كە سەركەوتوو بن.

كردەوەی  كۆتایی  و  یەكجارەكی  كێشەیەكی  وەك  رەگەزخوازی   •

رەگەزی پەسەند دەكرد.

بیركردنەوەكانی  لەگەڵ  توندی  بە  دیدگایە  دوو  ئەو  ئەگەرچی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ب��وو،  ناكۆكیدا  لە  ن��ۆزدەدا  س��ەدەی  فێمینیستەكانی 

فێمێنیستەكان بەردەوام دیبۆڤواریان پەسەند دەكرد و ئەویان بە یەكێك لە 

خۆیان دەزانی. دیبۆڤوار لە كۆتاییەكانی دەیەی شەستدا پەیوەندیكرد بە 

رێكخراوی بزاڤی ئازادی ژنان و لە واژۆكەرانی پەیڕەوەكەیان بوو.

پێشنیارە گرنگ و بەرباسەكان لەم پەیڕەوەدا، لەباربردنی كۆرپەلە، 

بە  مندااڵن  سپاردنی  وەك  رێكارەكانی  هەروەها  منداڵبوون،  مەنعكردنی 

ناوەندە حكومییەكان، راهێنانی مندااڵنی تاقیگەو سكپڕی دەستكردی ژنان 

ژیانی  بەندەكانی  و  كۆت  البردنی  و  پەروەردەكەرەوە  مناڵ  رێگەی  لە 

خێزانی بوو.

4- شیكارییەك لەسەر كتێبی ))رەگەزی دووەم((: 

دەوترێت كە كتێبی ))رەگەزی دووەم((ی سیمۆن دیبۆڤوار، یەكێك 

لە پڕفرۆشترین و پڕخوێنەرترین كتێبە سەبارەت بە ژنان.
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دەتوانین بایەخی ئەم بابەتە لەم بوارانەی خوارەوە هەڵهێنجین:

• كەم كەس هەیە كە خوێندنەوەی زانستی لە بارەی بزوتنەوەكانی 

دووەم((ی  ))رەگ���ەزی  كتێبی  ب��ەاڵم  هەبێت،  فێمێنیزمەوە  و  ژن��ان 

نەخوێندبێتەوە.

ئەم كتێبە بۆ زۆر كەس بەسەرچاوەیەكی دیاریكراوی مێژوویی لە   •

قەڵەمدەدرێت.

زانستی  لێكۆڵینەوەی  رەخنەو  خستنەڕووی  بۆ  ژم��ارەی��ەك   •

دەیخوێننەوە.

پیرۆزی  ))كتێبی  بە  قەڵەمیانداوەو  لە  پیرۆز  بە  كەس  • هەندێك 

خۆیدا  كتێبەكەی  لە  رۆمی  مونیك  لەوانە  ناویانبردووە.  فێمینیستەكان(( 

)Utopieal integration, p29?( نازناوی پیرۆزی بە بەرهەمەكانی سیمۆن 

داوە.

•  ئەدەبیات و پێنوس و شێوازی نوسینی سیمۆن بۆ هەندێك كەس، 

باوەڕیوایە،  تۆماس  لین  بەرزیان هەیە. هەروەكو چۆن  بایەخێكی  پێگەو 

لە  بەهێز  پێنوسی  و  ئەدەبی  گرنگی  نوسینی  لەسەرێكەوە  دەتوانین  كە 

ئەو،  بەرهەمەكانی  ترەوە  سەرێكی  لە  و  بدۆزینەوە  سیمۆندا  كتێبەكانی 

بەشێكی گرنگن لە بنەما بنەڕەتییەكانی فێمێنیزمی نوێدا. 

• هەندێك كەس الیەنی چۆنیەتی و چەندێتی جێ متمانەی سیمۆن 

سەدەی  ))ژنانی  كتێبی  لە  مۆنلریۆ  هەروەكو  بیردەخەنەوە،  دیبۆڤوار 

بیستەم((  كتێبی ))رەگەزی دووەم((ی سیمۆن دیبۆڤواری وەكو دانراوێكی 

نمونەی  ببێتە  پێویستە  ناوەڕۆكەكەی  كە  خستەوەبیر،  گرنگ  و  بنەڕەتی 

فێمێنیستەكانی سەردەم.  لە رووی چەندێتیەوە بە ژمارە فرۆشی كتێبەكە 

)1004435( بەرگ بووە لە سااڵنی )1949( تا )1997(دا، واتە پڕ فرۆشی 

ئەم  دەنوسێت:  رودیژر  كاترین  دەكەن.  پەسەند  كتێبەكە  بایەخی  كتێب، 
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كتێبە لە هەفتەی یەكەمدا )22000( دانەی لێفرۆشراوە.

زانستییەی  و  رەهەندی  فرە  روانینی  لێكۆڵەران  لە  هەندێك    •

سیمۆن دیبۆڤوار دەخەنەڕوو، بڕوایانوایە كە سیمۆن رەهەندە جیاوازەكانی 

رەهەندە  چۆن  ه��ەروەك  بەكارهێناوە،  مرۆییدا  زانستی  لە  زانستی 

فەلسەفی، دەروونی، ژینگەناسی، ئەدەبی، مێژوویی و كۆمەڵناسی پێكەوە 

دووەم((.  ))رەگەزی  كتێبی  بڕوانینە  دەتوانین  كارەدا  لەم  ئاوێتەكردووەو 

ئەو بەم شێوازە بووە هۆكاری ئەفراندنی روانینە جیاوازەكان و خستنەڕووی 

هەندێ پرسیاری قووڵ لەبارەی دۆخی ژنانەوە لە بوارە زەینی و ئۆبژێكتیفی 

هەڵوێست  ئەوە،  دواب��ەدوای  هەڵبەتە  زانستییەكانەوە،  پەرەسەندنە  و 

وەرگرتنە زۆرەكانی رەخنەگرانیش پەرەیسەند.

و  نابینن  كەموكورتی  بێ  كتێبە  ئەم  هەندێكیش  • سەرەنجام 

باوەڕیانوایە، كە سیمۆن كەسێكی دوو دڵ، بوغز لە سك، سادیزمی بێت، 

كە ئەم نیشانانە بەروونی لە بەرهەمەكانیدا بەدیدەكرێت.

ئەزمونە  دووەم((  ))رەگ��ەزی  كتێبی  كە  پێیانوایە  • هەندێكیش 

چاپ  جارێك  بە  لەبەرئەوەی  خستۆتەڕوو،  پێشتر  خۆی  زانستییەكانی 

))سەدەی  گۆڤاری  لە  وتار  كۆمەڵە  بەشێوەی  بەشە جیاوازەكانی  نەبووەو 

نوێ(( كە خۆی سەرنوسەری بوو باڵوكراوەتەوە، پاشان دوایین كتێبەكانی 

كەوتوەتە بازاڕەوە. لەوانە ئەفسانەی ژنان لە مانگی فێبریوەری، پێشەكیەك 

لەسەر مەسەلە رەگەزییەكانی ژنان لە مانگی مایس، هاو رەگەزایەتی لە 

مانگی ژەنیوەری و دایكایەتی لە مانگی تەمموزی ئەم گۆڤارانە بە خێرایی 

دەفرۆشران و هەروەكو چۆن كاترین رودیرژ دەیچوێنێت، كە ئەم گۆڤارانە 

وەكو نان دەفرۆشران.

ئامادەبووانی  بۆ  پێشنیاز  پەكین  كۆنفرانسی  لە  ساویگما  ژوزیان 

هەڵبژاردەی  نازناوی  و  دەك��ات  دووەم((  ))رەگ��ەزی  كتێبی  خوێنەری 
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لە  گرنگی  پێگەیەكی  كتێبە  ئەم  ئەو  بڕوای  بە  پێدەدات.  فێمێنیستەكان 

بەهاو  بەدەستهێناوەو  فێمینزمدا  ژنان و  باس و خواستەكانی  دڵی مێژوو 

هەڵسەنگاندنێكی پۆزەتیڤە لەسەر فێمینزمی فەڕەنسا و زانستی فێمینزمی.

5- رەخنەگرانی سیمۆن دیبۆڤوار:

رەگی  زانستدا  جیاوازەكانی  لقە  لە  فێمێنیزم  كە  بارودۆخێكدا  لە 

داكوتاوەو رۆژ لە دوای رۆژ رێژەو جۆری فێمێنیزمەكان روو لە زیادبوونە، 

ئیتر كتێبەكانی سیمۆن دیبۆڤوار لە پیرۆزی كەوتوون، تەنانەت هەندێك 

بیرو  رەتكردنەوەی  بە  ئێستا  تا  هەشتاكانەوە  دەیەی  لە  رەخنەگران  لە 

بۆچونەكانیەوە خەریك بوون و تا ئەو جێگایەی كە بینەری رەخنەو گەشەی 

بۆچوونە نێگەتیڤەكانین، سەبارەت بە كەسایەتی زانستی و دەروونی سیمۆن 

دیبۆڤوار. بە بۆچوونی رەخنەگران، كتێبی رەگەزی دووەم بەدەست كەمی 

زانیاری فەلسەفی سیاسی و الوازی كەسایەتی دانەرەوە دەناڵێنێت، ئەوان 

لە لێكۆڵینەوە جۆراوجۆرەكان و لە رێورەسمی رێزلێنانیدا كە )50( ساڵ لە 

دوای مردنی بەڕێوەچوو، ئەم خااڵنەی خوارەوەیان خستەڕوو:

• كەمی زانستی سیاسی سیمۆن دیبۆڤوار تا ئەو رادەیە بووە، كە 

مەسەلە سیاسییەكانی ژنان لە سەردەمی خۆیدا )جەنگی دووەمی جیهانی(( 

نەناسیوەو دەركی بە پێگەی كۆمەڵگەكەی خۆی نەكردووە.

لەبارەی پەیوەندی لەگەڵ ژان پۆل سارتەردا تا ئەو ئاستە بووە،   •

كە ماوەیەكی زۆر نازناوی بتپەرستییان پێدابوو.

بەرزەفڕی نازناوێكی تریەتی كە لەالیەن رەخنەگرانیەوە پێیدەوترا،   •

رۆڵی  دووەم((ەكەی  ))رەگەزی  كتێبی  بە  ئەو  كە  پێیانوابوو  لەبەرئەوەی 

بۆخۆی  كە  كاتێكدا  لە  رەگ��ەزی،  هەڵگەڕانەوەی  و  گۆڕین  لە  هەبووە 

هەمیشە وەك ژنێك مایەوەو لێكۆڵەرانیش هەموو رۆژێك زیاتر جەختیان 

لەسەر نازانستی بوونی كتێبەكانی دەكردەوە. 
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تیۆرییەكانی  الیەنە  ناتوانین  هەرچەندە  میشێل  ئەندرێ  بڕوای  بە 

و  ئایدیالیزم  كە  ئەو  هەڵەیەی  ئەم  بەاڵم  نەگرین،  لەبەرچاو  سیمۆن 

تاكگەرایی ئاوێتەی تیۆرییەكانی خۆیكرد، بووە هۆی ئەوەی كە تیۆرییەكەی 

بێ بایەخ بێت. 

خستویانەتەڕوو  ئەو  تیۆرییەكانی  لەسەر  كە  تری  رەخنانەی  لەو 

ئەمەیە، كە هەموو ژنانی جیهان بەشێوەیەكی یەكسان لە گوشارو دەسەاڵتە 

دیاریكراو و تایبەتەكان دەبینێت. مەبەستی ئەو، جیاوازی نێوان ))ئەوانی 

تر((ە كە لە تیۆری ))ئەوانی تر((دا ئەوە دەخاتەڕوو. لە راستیدا تاكەكان تەنیا 

لە نێوان دوو رەگەزدا جیاوازی بەدیدەكەن. بە بڕوای ئەو، هاوڕەگەزبازان 

لەسەرجەم كلتورەكاندا كێشەیان هەیە.

•  سیمۆن دیبۆڤوار كۆمەڵێك رستەی زۆر بە وشەو ناو و نازناو 

دەداتە پاڵ ژنان، كە زۆربەی فێمێنیستەكان بەو هۆیەوە گومان لە فێمێنیست 

بوونی دەكەن و بە بڕوای هەندێكیان ئەو كەسێكە، كە رێزو شكۆی ژنانی 

بەم وشانە تێكشكاندووە و كەم كەس تا ئێستا بەمجۆرە لەبارەی ژنانەوە 

نوسیویەتی، بۆ نموونە لە كتێبی ))هۆكارەكانی كارامەیی(( سیفەتی كچی 

داماو، توڕە، دواكەوتوو، بەدفەڕو گرژ، سەركێش، پڕ لەكەمی و ناشرینی، 

سێكسی،  خوازیاری  سێكسی،  الوازی  تر،  ژنانی  و  پیاوان  بە  سەبارەت 

یان راوێژكاری سێكس، هاو رەگەزباز، سەدجار لەبارچوو، دایكی نهێنی، 

ناڕەحەت، چارەڕەش دەخاتە پاڵ ژنان. 

 ئەم خەسڵەتە نەرێنییە ))نێگەتیڤە(( لەالیەن سیمۆن دیبۆڤوارەوە، 

پێنوسەكەی  بە  ئەو  ژن��ان،  بۆ  ئەوە  دەستانەی  ژێر  روانینی  نیشانەی 

لەو هۆكارانەی كە  یەكێك  بۆیە  ژنان كردووە، هەر  بە  خۆی سوكایەتی 

فێمینزمەكان گومان لە فێمێنیزمبوونی دیبۆڤوار دەیكەن، هەر بەهۆی ئەو 

جۆرە لە نوسینەكانیەوەیەتی.
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• هەروەها تویل موا لە كتێبی ))تیۆری فێمێنیزمی سیمۆن دیبۆڤوار(( 

سیمۆن  بەرهەمەكانی  كۆمەڵە  چۆنیەتییەكانی  پێدراوە  لە  شیكردنەوەیەك 

دەخاتەڕوو، هاوكات نیشاندانی جدی و زانستی نەبوونی بیروڕاكانی سیمۆن 

دیبۆڤوار، ئەوانە بە ملكەچ بوون، پالرتێگرتن، ئازاردەر و مایەی سوكایەتی 

دەزانێت و دەیسەلمێنێ كە ئەو مانا و ناوەڕۆكانەی كە لە ئەدەبیاتدا شیاوی 

بەكارهێنان نەبوون و ناباو بوون، لەالیەن سیمۆن دیبۆڤوارەوە بە ئاسایی 

زانراون.

• سیمۆن دیبۆڤوار هەندێك چەمك لە بارەی ژنانەوە رادەگەیەنێت، 

تاوانی  بە  رەگەزی  جیاكاری  ئەو  نییە.  كردنی  كردەوەیی  بە  توانای  كە 

و  دەبێت  زەقتر  هەڵەیەكی  تووشی  بۆخۆی  بەاڵم  دەزانێت،  كۆمەڵگە 

دەیەوێت ژنان پیاوانە بیربكەنەوەو كاربكەن تا پێگەیەكی هاوشێوەی پیاوان 

لە كۆمەڵگە بەدەستبهێنن، بەاڵم لە بەرامبەر ئەم پرسیارەی كە ژنان لە 

سەركەوتووبن،  دەتوانن  رۆڵێكدا  چ  لە  و  نرخێك  چ  بە  پێگەیەكداو  چ 

هیچ وەاڵمێكی پێ نییە و سەرەنجام رایدەگەنێت، كە ژنان هیچ گروپێكی 

تایبەتیان نییە، بەاڵم دەستەوەسانە لەوەی كە ناویان بنێت چی.

6- رەخنە لە بیروڕاكانی سیمۆن دیبۆڤوار:

بە روانینێكی جیهانی بە گرنگترین تیۆرییەكانی سیمۆن دیبۆڤوار، 

نایەكسانی   تیۆری  بناسرێتەوە.  ئەو  زانستی  بایەخی  دەتوانرێت گرنگی و 

رەگەزی كە ئەو خستویەتەروو لە دیدی زۆربەی بیرمەندانەوە، لە تیۆری 

بە  رەگەزی  نایەكسانی  ئەو  وەگیراوە.  ماركسەوە  كۆمەاڵیەتی  نایەكسانی 

خاوەن پلەی یەكەم و پلەی دووەم دەزانێت، لە كاتێكدا كە ماركس دوو 

پلەوە جیاوازییان لەگەڵ  لەبەرامبەر یەكتریدا دەبینێت، كە لەرووی  توێژ 

لە ملمالنێیەكی چینایەتی و كۆمەاڵیەتیدایەو  بەڵكو ئەوان  نییە،  یەكتریدا 

كاتێك كە لێكپچڕاوی كۆمەاڵیەتی لە نێو هەر چینێكدا دروستبوو، پێوەندی 
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پەرەپێدەستێنێت و بە لە خۆنامۆبوون، سەركەوتن بە دەستدێت و بزاڤی 

چین  بێ  كۆمەڵگەیەكی  لەكۆتاییدا  و  تەواودەبێت  شۆڕش  بە  چینایەتی 

دروستدەبێت، هەڵبەتە ئەم كارە رەنگە كاتی بێت، بەاڵم دێتەدی. سیمۆن 

لە  ئەو  دەنوسێت.  تایبەتەوە  و  نوێ  روانینێكی  بە  تیۆرە  ئەم  دیبۆڤوار 

توێژێكدا باس لە ژنان و لە توێژێكی تردا باسی پیاوان دەكات و هەمووان 

لە پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی بێ توێژ بەكاریگەر نازانێت، بەڵكو باوەڕی بە 

رۆڵی گرنگ و بنەڕەتی كلتوری كۆمەڵگە هەیە، لە هێنانەوەی كۆمەڵگەیەكی 

بێ چین و توێژدا. ئەو تێكۆشان و هەوڵەكانی چینەكانی ژێر دەسەاڵت 

بەالیەنی گەیشتن بە لەخۆ نامۆبوون و توانای شۆڕش لەبەرچاو دەگرێت 

و كاتێ كە دەڵێت: ))ئێمە بە ژنی لە دایك نابین((، مانای ئەوە نییە، كە 

ئێمە دەمانەوێ ببینە پیاو، بەڵكو بەو مانایەیە كە كلتور بە جۆری روانینی 

خۆی بەم مانایە ژن و پیاو لە یەكتر جیادەكاتەوە، لە هەمانكاتدا ئەو وێنای 

پیاوبوون یان ژن بوون لە نێو دەبات و كۆمەڵگای بێ چین و توێژ، بە 

كۆمەڵگەی بێ ژن و پیاو دەزانێت.

سیمۆن لە پەیوەندی و سازان لەگەڵ ماركس، كۆمەڵگەی بێ جیاوازی 

لەگەڵ  ئەو  نەكردنی  دژایەتی  بەاڵم  دەخاتەڕوو،  كۆمەاڵیەتیدا  بواری  لە 

شۆڕشگێڕی  و  چینەكان  نێو  هاوخەباتی  نامۆبوون،  لەخۆ  لەسەر  ماركس 

كۆتایی  كە  مانایەدێت  بەو  دەخاتەڕوو،  بابەتە  ئەم  كە  كاتێ  و  تاكەكانە 

نییە،  ژنانەوە  بە دەست خەباتگێڕانی  ژنان  بەدبەختی و چەوساندنەوەی 

بەڵكو پەیوەستە بە گۆڕانی كلتورەوە. دۆلف ئەم بیرۆكە و وێنایەی كە: 

بەم  خۆیدا  كتێبەكەی  لە  سروشتین((  جیاوازی  چینێكی  پیاوان  و  ))ژنان 

جۆرە دەردەبڕێت: )) ژنان و پیاوان لە گروپە كۆمەاڵیەتییەكانن(( و ))ئەو 

چینەی كە پیاوان دەخەنە سەر دەسەاڵت و بە ژێر دەستی دەمێننەوە، لە 

ژنان پێكهاتووە.((
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ئەم چەمكە لە توێژی رەگەزی لە كتێبی سیمۆن دیبۆڤواردا نییە، 

بە پێچەوانەوە ئەو پێداگرە، كە بڵێ ژنان هیچ چین و توێژێك پێكناهێنن، 

كە  كاتێ  دۆلف  بڕوای  بە  نین.  كۆمەڵەیەكیش  هیچ  ئەندامی  تەنانەت 

سۆسیالیزم گەشەی كرد )ساڵی 1946( ئەم بابەتە بووە هۆی ئازادی ژنان. 

كە  بابەتەی  ئەم   70 ساڵی  فێمینستەكانی  لە  زۆر  بڕوای  بە  كاتێكدا  لە 

مسۆگەرو  نەگەیشتن،  قازانجێك  و  سود  هیچ  بە  رووداوەدا  لەم  ژنان 

بەڵگەنەویست بوو. سیستەمی چەوساندنەوەی نێوان كاپیتالیزم و رژێمی 

باوكساالری بە جۆرێك بەرنامەڕێژی كرابوو، كە لە چوارچێوەی خێزانەكان 

و كلتوری كۆمەڵگەدا، سەبارەت بە سڕینەوەی رەگەزی لەناو نەچوو. بە 

و  نین  خەوش  بی  بۆخۆیان  ماركسیتیەكان،  چەمكە  دۆلفی،  تیۆری  پێی 

لە  بەرهەمێكی  كۆمەڵە  ماركسیزم  كە  ئەوەی  وەكو  زۆرە،  كەموكوڕییان 

هەاڵواردنی رەگەزی لە خۆیدا جێكردۆتەوە، ئێستا ئەگەر بڵێین كە تیۆری 

سیمۆن لەگەڵ تیۆری ماركسیستییدا یەكسانن ))گونجاون((، نەشیاو دەبوو.

*شیكاری بەراوردكاری تیۆری ماركس و سیمۆن دیبۆڤوار:

-دژایەتی چینایەتی هەیە. 

تیۆری ماركس لەگەڵ تیۆری سیمۆن دیبۆڤواردا گونجاو نییە.

-لێكدژی رەگەزی هەیە

-نایەكسانی، بەهۆی بوونی جیاوازی نێوان چینەكانە.

-نایەكسانی خاوەن پلەی یەكەم و دووەمە.

-دوو چین لە بەرامبەر یەكتریدان، كە جیاوازییان نییە.

-لە كۆمەڵگەدا، ژنان بە شێوەی رەگەزی دووەم )ژێردەستە(ن.

-پێویستی خەباتی چینایەتی.

-پێویستی خەباتی كلتوری، لەگەڵ كلتورە داسەپاوەكاندا.



65
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

-بااڵدەستی ئابوری نایەكسان.

-بەرهەمهێنانی نایەكسانی لەالیەن كلتورەوە.

-هاوپەیوەندی نێوان چینەكان.

-لێكترازانی نێوان چینەكان.

-لێكترازانی نێوان رەگەزی ژن و مێرد.

-لەخۆ نامۆبوون.

-پێویستی لە خۆنامۆبوونی ژنان و گۆڕینی زەینی ژنانە بۆ پیاوان 

لە رووی وەدەستهێنانی سەركەوتنەوە.

-وشیاری چینایەتی.

-ژنان هیچ چین و توێژێك نین.

-گۆڕانی بنەمایی و شۆڕش.

-گۆڕانی هاوسەنگی و گۆڕانی كلتوری.

كە  ت��ر((ە  ))ئ��ەوی  تیۆری  دیبۆڤوار،  سیمۆن  دووەم��ی  تیۆری 

كۆمەڵناسە تازەكان هەوڵدەدەن لە روانگەی مەسەلەی كۆمەاڵیەتییەوە ئەم 

زیاتر  ناخرێتەڕوو،  بەباشی  پرسیارەكە  هەرچەند  بەرباس،  بخەنە  بابەتە 

سروشتگەرایی  و  پیرۆزی  رێزگرتن،  پایە،  پلەو  زنجیرەی  چوارچێوەی  لە 

بۆ  زۆری  تێگەیشتنێكی  بۆخۆی  بێگومان  دیبۆڤوار  سیمۆن  خراوەتەڕوو. 

بەمانای رەگەزێك بە  تر،  لەبەرئەوەی كە رەگەزی  نەبووە،  ئەم چەمكە 

رەگەزێك جیاوازە  بمانای  راستییەكەی  تایبەتییەكانی خۆیەوە،   خەسڵەتە 

و نەك رەگەزی دووەم، الواز، نزم، ژێردەست، بێدەسەاڵت و هتد .....

بە دانپیانان و دڵنیایی ئەوەی كە ژنان جیاوازن و قبوڵكردنی ئەم 

پیاوانەی  كلتوری  و  خۆیان  بەسەر  و  ئازادبن  دەتوانن  ژنان  كە  بابەتەی 

كۆمەڵگە زاڵ بن، پێویستە بۆ دامەزراندنی كلتورێكی جیاواز، بە دیقەت و 

ئەندێشەو وەسواسیەوە ئەم چەمكانە پێناسە بكرێنەوە. ))ئەوی تر(( واتە 
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پێشخستن و ئەولەویەت دان بە رەگەزی خود لە بوارەكانی ماف، ئایین، 

وەچەو ... هتد. لە دوای ئەوەی كە زهنیەتێكی ئازاد و سەربەخۆ بۆ تاك 

هاتەدی، دەبێت راهێنان لەسەر ))بوون(( و ))هەبوونی پەیوەندی(( بكات 

و نیشانیبدات كە ئەو ئەوی دیكەیە، نەك وەكو ئەوانی تر و نە كەمتر و 

نە زیاتر، بەڵكو ئەو بۆخۆیەتی بە تەواوی ماهیەتیەكانی بوونی پەیوەست 

بەخۆی.

سیمۆن  فرۆیدو  تیۆرەكانی  نێوان  لە  بەراورد  بە  ئیریگارد  البری 

دەگرێت.  دیبۆڤوار  سیمۆن  تیۆرەكانی  لە  تر  رەخنەیەكی  دیبۆڤواردا، 

پیاوساالری  كلتوری  پەیڕەوكارانی  و  فرۆید  تیۆری  ئەگەر  باوەڕیوایە  ئەو 

بەرهەمبهێننەوە، لە راستیدا ئەوان پەیڕەوی كۆمەڵگە بوون، لەبەرئەوەی 

كۆمەڵگا خوازیاری بەرهەمهێنانەوەی كلتوری پیاو ساالرانەیە. ئەوان بەم 

تیۆری  چوارچێوەی  لە  فرۆید  بەهێزدەكەن.  كلتورە  ئەو  خۆیان  كارەی 

كە  سەلماندویەتی  تەنیا  بەڵكو  دانەهێناوە،  پیاوساالری  تر((دا  ئەوی   ((

ئەوجۆرە شتە هەیە و رێك تووشی هەمان هەڵەبووە كە سیمۆن دیبۆڤوار 

ئەنجامیداوە، ئەوان توانای خستنەڕووی رێگەچارەو البردنی ئەم كۆسپەیان 

نییە، ئەوان ئەوی تر وەكو مۆدێلێك و یەكێكی تری نەناسراو، پێشنیار 

دەكەن، مۆدێلێك كە پیاوانەیە و وەكو مۆدێلی بەهێزتر و باشتر، ئەوەی 

مۆدێلە  ئەو  پێی  بە  دەبێت  ژنان  كە  هەمووانەوە،  مێشكی  خستۆتە 

یەكسانیخوازو دادخوازبن. هەڵەی دیاری تیۆری فرۆید و سیمۆن دیبۆڤوار 

بەڵكو  نییە،  پێچەوانە  لە رەگەزی  تەنیا  ))دیكە((  ))ئیتر(( و  ئەمەیە كە 

هەبێت،  كەڵكی  دەتوانرێت  تیۆرییەدا  ئەم  هاوچەشنی  رەگەزەكانی  لە 

لەبەرئەوەی كە هەموو ژنان لە رەهەندە جۆراوجۆرەكاندا لەیەكتری ناچن 

خۆیدا  پەسەندی  بەرامبەرو  رەگەزی  لەگەڵ  پەیوەندی  ژن  كە  كاتێك  و 

چەسپانی،  دووانە  ئەم  بەاڵم  تر((ە،  ))یەكێكی  ئەو  بۆ  ژنە  ئەو  هەیە، 
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))ئەوی تر(( یان لە جیاوازی رەگەزدا ماناكردووە.

بە دڵنیاییەوە مۆدێلی بیركردنەوەی هەردووكیان لە گەشە كەوتووە 

و دەبێتە مۆدێلێكی فەلسەفی باو كە تەنیا خاوەن بایەخی زەینییە، هەڵبەتە 

بۆ ئەو كەسانەی كە ئەم بابەتە قبوڵ دەكەن و هەرگیز ناتوانن الیەنی 

بەرچاوی ))عەینی(( و پراكتیكیان هەبێت.

7- ئەنجامگیری:

پیاوان و ژنان لە بنچینەی مرۆڤ بوونیان پێكەوە یەكگرتوو هاوبەشن 

و فەرق و جیاوازییان تەنیا لە شتێكی الوەكی و نەگۆڕ، واتە رەگەزییە. 

وێڕای ئەم بنەمایە پیاو لە سروشتی مرۆڤ بووندا پلەی لەسەرووی ژنەوە 

پێی  دەتوانێت  ژنیش  پێیبگات،  پیاو  دەشێ  كە  كامڵبونێك  هەر  نییە. 

بگات. بنەمای بە پراكتیككردنی یەكسانی و ئازادی بۆ مرۆڤەكان و داوای 

ئەم شتە بۆ هەموو تاكەكان، لە گشت رەهەندەكانی ژیان داواكارییەكی 

مەعنەوی  و  زانستی  گەشەی  لە  نیشانەیەك  دەبێتە  بەڵكو  نییە،  گرنگ 

بوون  پەیوەست  فیمینزمەكان  كە  شوێنەی  لەو  بەاڵم  پێی،  ب��اوەڕداران 

بەشەپۆلە جیاوازەكان و ئایدۆلۆژیا جیاوازەكان و روانینە سیاسی و ئایینی 

و فەلسەفی و مۆراڵیەكان، چەندین جۆر فیمینزم یان لە جیهان وەدیهێنا، 

هەرچەندە دروشمی هەموویان یەكسانی، ئازادی و وەك یەكی بووە، بەاڵم 

ماناو سنوری جیاواز لەم چەمكانەیان لە تیۆرییەكانی خۆیاندا دەربڕیوە كە 

بواردا لە جەمسەرێكەوە بۆ جەمسەرێكی جیاواز  دەتوانرێت لە هەندێ 

لەوە لێكبدرێتەوە.

سیمۆن دیبۆڤوار وەكو كەسێكی دیاری فێمێنیزمی ئێگزیستانسیالیستی 

ئێگزیستانسیالیستیە  روانینە  ئەم  پێی  بە  دەردەكەوێت.  )بونگەرایی( 

رەهادا  ئازادی  و  هۆشیاری  چوارچێوەی  لە  دەبێت  تەنیا  فێمێنیزم،  لە 
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بجوڵێیتەوەو بنەمای سكۆالریز بە تەوەرەی سەرەكی بیركردنەوەی خۆت 

بیركردنەوەیەدا  لەم  ئایینیەكان  و  مەعنەوی  ژینگە  لەراستیدا  دابنێین. 

بوونیان نییە.

كاتێك كە سیمۆن دیبۆڤوار، دەستی بە نوسین كرد لەبارەی مافەكانی 

سەرەنجام  نەكردبوو،  گەشەی  ئەمڕۆ  شێوەیەی  بەو  فێمێنیزم  ژنانەوە، 

چەندین ساڵی خایاند، كە تیۆری فێمێنیزم )الیەنگری و بەرگری لە مافی 

ژنان( پەرەپێبدات. سیمۆن بەشێك لە دیارترین ئەو كەسانە بوو كە لەبارەی 

ژنان و مافەكانیانەوە قسەی كردووەو كتێبی نوسیوە، بەاڵم بەگەشەكردنی 

فێمێنیزم بەتایبەتی لە سااڵنی )80( لە فەرەنسا، نوسینەكانی بە تێڕوانینێكی 

ئارامتر و زانستیتر خوێندرایەوەو لە بەهای زانستی كەم بووەوە فرۆشی 

كتێبەكانی كەم بووەوە.

تیۆرەكانی سیمۆن لە هەمان سەرەتادا، كە بە شێوەی كتێب چاپكرا، 

رووبەروو  الیەن(  بێ  بەرهەڵستكار،  )هاوبیر،  سێیانە  سێگۆشەیەكی  بە 

زانستی  و  نوسراو  بەشێوەی  تا  خایاند  ساڵی  چەندین  هەڵبەتە  بووەوە. 

بخرێتەڕوو.

رایانگەیاند كە كتێبی  لە ساڵی 1977  یەكەم )هاوبیرەكان(  گروپی 

)رەگەزی دووەم(ی سیمۆن دیبۆڤوار، سەرچاوەی سەرەكی و ژێدەری تیۆری 

ئەوانەو دەشبێتە كتێبی ژێدەری تیۆری بزوتنەوەی ئازادیخوازانەی ژنان.

پەیوەندی  نیشاندانی  بە  و  دەنێت  بەرزتر  ساوژنۆ هەنگاوی  ژوزا 

و رێز بۆ كتێبی ))رەگەزی دووەم((ی سیمۆن دیبۆڤوار، نازناوی باشترین 

تیۆری فێمێنیزمی هاوچەرخی پێدەدات و جەخت لەالیەنی پیرۆز بوونی 

دەكاتەوە.

فەرەنسییەكان  فێمێنیزمە  من  بڕوای  ))بە  دەڵێت  نانسی هۆستون 

لە ساڵی 1970 كیژە پیرۆزەكانی سیمۆن دیبۆڤوارن، فێمێنیزم لە بەرامبەر 
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هیومانیزمە(( و سەرەنجام دەڵێت: كە ئایدیاكانی سیمۆن دیبۆڤوار كە لە هەر 

الپەڕەیەكی كتێبەكەیدا نوسراوە، دەكرێت بەشێكی بابەتەكان و لێكۆڵینەوە 

بۆ  هەلومەرجی  هەندێ  ئەو  ئایندەبن،  لێكۆڵەرەكانی  و  رەهەندییەكان 

فێمێنیزم رەخساند و توانی ئایدۆلۆژیاكانی سەردەمی خۆی، سەبارەت بە 

مافی ژنان بگۆڕێت و ، دواتریش لێكۆڵەران بە سازكردنی چەمكی تازەوە 

كاری خۆیان دەستپێكرد.

پێناس  نازانستی  بە  دیبۆڤوار  سیمۆن  تیۆرەكانی  دووەم  گروپی 

دەكەن، هەركاتێك بە بڕوای توریول موا، دیبۆڤوار لە چەمكەكانی خۆیدا 

و  دەكات  بەها  بێ  دایك  رۆڵی  و  دەكات  پێناسە  رۆڵەكان  دابەشكردنی 

ژنان  لە  رۆڵە  ئەم  دەبێت  باوەڕیوایە  كە  پێش،  ئەو شوێنەی دەڕواتە  تا 

وەربگیرێتەوەو خۆشی وا دەردەخست، هەرگیز نەبووە دایك، لەبەرئەوەی 

ئەوەی بەكارێكی بێ كەڵك و بێسود دەزانی، كە دەبێتە مایەی وەستانی 

ژنان.

گروپی سێیەم ئەو كەسانەن، كە بە تێڕوانینێكی كۆنە پەرستانەوە 

رەخنەی خۆیان سەبارەت بەو ڕادەگەیەنن.

لەوانە ئەندرە میشێل كە لە ساڵی 1979 لە كۆڕی فێمێنیستەكاندا لە 

سیمیناری )50( ساڵ دوای مردنی سیمۆندا وتی: ))كتێبی رەگەزی دووەم، 

كە تیۆرەكانی سیمۆنی تێدا باڵوكراوەتەوە، بەشێوەیەكی زۆر سەرنجراكێش 

نەگەیشتوە.((  زانستی خۆی  پێگەیشتنی  بە  ئاشكراو جوانە، هەرچەند  و 

سەرەنجام دەتوانرێت پەی بەم كارە ببرێت، كە لە سەدەی نوێدا تیۆرەكانی 

سیمۆن، تەنانەت لەگەڵ كەمترین فێمێنیستیشدا ناگونجێت و بەهای ئەو 

لەرووی لقەكانی فێمێنیزمەوە )رادیكاڵ، پەڕگر تا سۆسیال، لیبڕاڵ، پۆست 

لە  ژنان  ئازادیخوازانەی  بزوتنەوەی  لەناوچووەو  ماركسیستی(  مۆدێرن، 

سەدەی نوێ، ساتی تا لێهاتنی خۆی دەبڕێت.
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))من  دەڵێت:  خۆیدا  بەناوبانگی  رستەیەكی  لە  هولزف  میشێل 

قسەیەدا،  ئەم  لەبەرامبەر  دەوێت!  چیمان  تر  سروشتی  لەمە  پیاوێكم، 

الیەنگرانی بزوتنەوەی ئازادی ژنان، كە رۆژێك تیۆرەكانی سیمۆن دیبۆڤوار 

بە پاشخانی خۆیان دەزانی، بەم دروشمە نوێیە هەڵوێستی تازەی خۆیان 

رادەگەیەنن: ))من ژنێكم بۆچی ئێوەش نابن؟(( و سەرەنجام  فێمێنیستە 

رستەیە  بەم  پێناكەن،  دەركیان  كە  پیاوانەی  بەو  خۆیان  بێباكی  نوێكان 

دەردەبڕن كە ))ژنێك بەبێ پیاو، وەكو ماسییەكی بێ پاسكیلە(( دەبینین 

كە رستەكەی تری سیمۆن دیبۆڤوار كە ))ئێمە بە ژنی لە دایك نەبووین(( 

كاڵ دەبێتەوە، لەبەرئەوەی ئەو جۆرە گروپەی ژنان باشتر لە پیاوان بێباك 

لە ژنان لەقەڵەمدەدرێت.

WWW.Iraniamuk.com :سەرچاوە
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سیمۆن دی بوڤوار، فەیلەسوفی 
ئازادی ژنان

لە فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان
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سیمۆن دی بوڤوار فەیلەسوف و نوسەری ناوداری فەرەنسی، سەدو 

شەش ساڵ لەمەوبەر هاتە دنیاوە، ئەم نوسەرە بە گرنگترین ژنی روناكبیری 

فەلسەفەو  بواری  لە  تەنها  نەك  چونكە  قەڵەمدراوە،  لە  بیستەم  سەدەی 

ئەدەبدا، بەڵكو لە خەباتی كۆمەاڵیەتی ژنانیشدا پێگەیەكی بەرزی هەیە.

لە رۆژگارێكدا كە كۆمەڵگە كۆمەڵێك هێڵ و سنوری دیاریكراوی بۆ 

ژنان دیاریكردبوو، سیمۆن دی بوڤوار یەكێك بوو لە یەكەمین ئەو ژنانەی 

پێشكەوت،  پیاوان  هاوتای  كۆمەاڵیەتیدا،  چاالكی  و  خوێندن  ژیانی  لە  كە 

نەك بۆئەوەی كە پێناسەیەكی پیاوانە لەخۆی بگرێ، یاخود كۆت و بەندە 

بدات  سەربەخۆ  پێناسەیەكی  بۆئەوەی  بەڵكو  تێكبشكێنێ،  كۆمەاڵیەتییەكان 

بە ژن.

زیاد لە پەنجا ساڵ چاالكی تیۆری و پراكتیكی سیمۆن دی بوڤوار، 

گۆڕا بۆ هاوكاریكردنی ژنان لە دۆزینەوەی پێناسەیەكی سەربەخۆ لە بەرامبەر 

دنیای پیاوساالریدا.

هوشیاری و سەربەخۆیی

سیمۆن دی بوڤوار لە رۆژی 9 ژەنیوەری 1908 لە خێزانێكی رۆشنبیر، 

بەاڵم زۆر كۆنە پارێز لە پاریس هاتە دنیاوە، هەر لە تەمەنی هەشت ساڵییەوە، 

هۆگری كتێب و خوێندنەوە بوو، ئەدەب وەكو قەڵغانێك یارمەتیدا، تا لە 

بەرامبەر فشاری نەریتە زاڵ و باوەكاندا دەوەستێتەوە.
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لە ساڵی )1925( دەچێتە زانكۆو سەرەتا لە بەشی ماتماتیك، پاشان 

لە بەشی فەلسەفە دەخوێنێت و بە پلەی نایاب زانكۆی تەواوكردو هەردوای 

داراییەوە  لەڕووی  تاوەكو  مامۆستا،  بووە  راستەوخۆ  زانكۆ،  لە  خوێندنی 

پێویستی بە یارمەتی خێزانەكەی  نەبێت، لە بەرهەمەكانی دواتریداو چەندین 

جار ژنان هاندەدات بۆ گەیشت بە ئازادی، پێویستە یەكەمجار سەربەخۆیی 

وەربگرن بەتایبەت لەڕووی ئابورییەوە، تاوەكو لەسەر پێی خۆیان بوەستن.

لە ساڵی )1929( دا لە كۆڕو سیمینارە فەلسەفییەكاندا لەگەڵ ژان پۆل 

سارتەردا ئاشنایەتی پەیداكردو تا كۆتایی تەمەنی بە یارو یاوەری مایەوە. ئەم 

دوانە پەیوەندییەكی پتەویان دروستكرد، كە لەسەر بنەمای وەفاو رێزگرتنی 

سیمای  دوو  بوونە  دواتریشدا  لە  كە  دامەزرابوو،  سەربەخۆیی  بەرامبەرو 

مامۆستایەتیدا،  وانەوتنەوەو  كاری  لەپاڵ  فەرەنسا،  روناكبیری  كۆمەڵگەی 

درێژەیان بە پەروەردەو فەلسەفە دا.

بەاڵم  بۆكرد،  هاوسەرگیری  پێشنیاری  سارتەر  )1931(دا  ساڵی  لە 

بۆرژوازی  »بنەمایەكی  كە هاوسەرگیری  بەڵگەیەی  بەم  بوڤوار  سیمۆن دی 

داواكەی  هاوواڵتیان«  تایبەتی  ژیانی  لە  دەوڵەتە  نەشیاوی  دەستوەردانی  و 

رەتكردەوە.

سیمۆن دی بوڤوار لە سااڵنی جەنگی جیهانی دووەمدا، كە فەرەنسا 

وانەی  سۆربۆن  زانكۆی  لە  بوو  پاریس  لە  داگیركرا،  ئەڵمانیاوە  لەالیەن 

ئەو،  جوامێرانەی  ئاشكراو  سەركێشی  دا   1943 ساڵی  لە  بەاڵم  دەوتەوە، 

نازییەكانی والێكرد، كە لە كاری وانەوتنەوە دووریبخەنەوە.

بێبەشبوونی ئەو لە كاری وانەوتنەوە، هاوكات بوو لەگەڵ یەكەمین 

رۆمانی بەناوی »میوان« و لێبڕاویكرد كە وەكو نوسەرێكی پیشەیی  درێژە 

بە كارو ژیان بدات.
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»خوێنی  رۆمانی  جەنگ  كۆتایی  پاش  ماوەیەك  و   1945 ساڵی  لە 

ئەوانی تر« باڵوبوەوە، كە بە بەرهەمێكی سیاسیی  ئەژماردەكرێت، پێویستی 

ئاكاری بەرگریكردن لە بەرامبەر ستەم و دەستدرێژكاری، ناوەڕۆكی سەرەكی 

كۆمەاڵیەتی،  قەیرانی  و  جەنگ  سەردەمانی  نیگەرانییەكانی  رۆمانەكەیە، 

لە  سیاسییەكان  ملمالنێ  ئایدۆلۆژیاو  لەگەڵ  تاك  ئ��ازادان��ەی  پەیوەندی 

شابرول(ی  )كلود  رۆمانە  ئەم  بنەمای  لەسەر  رەنگیداوەتەوە،  رۆمانەكەدا 

جودی  كە  بەرهەمهێنا،  فیلمێكی  1984دا  ساڵی  لە  فەرەنسی  سینەماكاری 

فاستەر رۆڵی سەرەكی تێداگێڕا.

سیمۆن دی بوڤوار لە سااڵنی دوای جەنگ لە هاوكارانی بەردەوامی 

گۆڤاری »لەتان مۆدێرن – سەردەمی نوێ« بوو، گۆڤارێكی گرنگ كە لەالیەن 

سارتەرەوە دامەزرابوو، جدیترین توێژینەوە فەلسەفی و ئەدەبییەكانی ئەو 

سەردەمەی باڵودەكردەوە، زۆربەی وتارە ئەدەبی و پەیامە فەلسەفییەكانی 

سیمۆن دی بوڤوار، بۆ یەكەمینجار هەر لەم گۆڤارەوە باڵوكرانەوە.

ئەو كە لەپاڵ فەیلەسوفانی وەك، سارتەرو میرلۆپۆنتی و ئەلبێر كامۆ، 

بۆچوونی  وتارێكیشدا  چەند  لە  بوو،  »ئێگزیستانسیالیزم«  رێبازی  الیەنگری 

ئاكاری  بەڵێنی  و  پێویستی  هەڵبژاردن،  وەكو،  چەمكەكانی  لەبارەی  خۆی 

روونكردەوە.

جۆرە  هەموو  لە  مرۆڤ  كە  روونیدەكاتەوە،  بوڤوار  دی  سیمۆن 

ئەم  بەاڵم   بكات،  مسۆگەر  خۆی  ئازادی  دەتوانێت  دۆخێكدا،  و  رەوش 

»هەڵبژاردن«ە بەهایەكی هەیە، كە مرۆڤی هۆشیار و هاوچەرخ، پێویستە 

ئامادەی پێدانی بێت، خودی ئەو، نمونەی راستەقینەی ئەم روانگەیە بوو، 

بەردەوام ئازادو سەربەخۆ ژیاو بە بوێری و خۆڕاگری نیشانیدا، كە ئامادەیە 

بەرپرسیاریەتی هەڵبژاردنەكەی خۆی لە ئەستۆ بگرێت.
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هەموو دەمرن

بەهای  كە  باڵوبوەوە،  دەمرن«  »هەموو  رۆمانی  1946دا  ساڵی  لە 

زەمینەیەكی  لەسەر  رۆمانەكە  بەرزكردەوە،  تر  هێندەی  ئەوی  ئەدەبی 

مێژوویی مەسەلە گشتییەكانی مرۆڤایەتی دەخاتەڕوو.

پەیوەندی  ئەمریكاو  بۆ  چوو  یەكەمینجار  بۆ  1947دا  ساڵی  لە 

دروستكرد،  ئەمریكایدا  نوسەری  ئەلگرین«ی  »نیلسۆن  لەگەڵ  خۆشەویستی 

كە ئەم خۆشەویستییە تا چەند ساڵێك بەردەوام بوو.

دی  سیمۆن  باڵوبوەوە،  دووەم«  »رەگەزی  كتێبی  1949دا  ساڵی  لە 

مەسەلەكانی  دۆزو  بۆ  خۆی  تایبەتی  پەیوەندی  ئەوكاتەی  تا  كە  بوڤوار، 

ئەم كتێبە، كە هەراو زەنایەكی گەورەی  بە باڵوبوونەوەی  دەرنەخستبوو، 

بەرپاكرد، لەوپەڕی راستەوە بۆ ئەوپەڕی چەپ هێرشیانكردە سەری، بەاڵم 

كۆمەڵەوەو  ناو  كتێبەكە خوێنەرێكی زۆری هەبوو، چووە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

تا ئەمڕۆ وەكو گرنگترین بەڵگەی فێمێنیستی ماوەتەوە، هەرچەندە نوسەر 

كەمێك خۆی بەدوور دەگرت لەم بزوتنەوەیە.

لە ساڵی 1954دا جەنگی جەزائیر بەرپابوو، سیمۆن دی بوڤوار لەپاڵ 

رۆشنبیرانی چەپی فەرەنسادا لە رەخنەگرە جدییەكانی ئەو شەڕە بوو.

باڵوبوونەوەی یاداشتەكان

بەرگییەكەی  چوار  یاداشتە  لە  بەرگ  یەكەمین  1958دا  ساڵی  لە 

دی  سیمۆن  باڵوكردەوە،  ئەركناس«  كچێكی  »یاداشتەكانی  بەناونیشانی 

بوڤوار لە بەرگی یەكەمی یاداشتەكانیدا، باس لە مناڵیەتی ئاسودەو شادمانی 

خۆی دەكات لە ئامێزی خێوانەكەیدا، كە لە بەرامبەر ئاسودەیی و ئارامیدا 

مەبەستیەتی تاكێتی ئازادی بچەسپێنێ.
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لە بەرگەكانی دواتری كتێبەكەدا، كە لە سااڵنی دواتر باڵوبووەوە، 

سیمۆن دی بوڤوار باس لە گەشەكردنی فكری و پەیمانە كۆمەاڵیەتییەكانی 

نوسەرو  بەرپرسیارێتی خۆی وەكو  پێگەو  لە  باس  خۆی دەكات، هەروەها 

پڕ  سااڵنی  بە  چوارەمیشدا  بەرگی  لە  و  دەكات  سارتەر  لەگەڵ  پەیوەندی 

رووداوی )1960(ەوە سەرقاڵ دەبێت.

شەڕی  بە  بوو  پەیوەست  )1960(دا  ساڵی  لە  بوڤوار  دی  سیمۆن 

بەرگریكردن لە جەمیلە بو پاشای ژنە الوی جەزائیری، كە بەهۆی خەبانكردن 

فەرەنساوە  سوپای  لەالیەن  جەزائیر  ئازادیخوازی  ب��ەرەی  ریزەكانی  لە 

دەستگیركراو ئەشكەنجە درابوو.

لە ساڵی )1963(دا دایكی كۆچی دوایی كرد، سیمۆن كە بینەری رەنج 

و ئازارەكانی دایكی بوو لە سااڵنی پیری و نەخۆشیدا، لە پرسەكەیداو بە 

میهرەبانی و هەستیارییەكی لە رادەبەدەرەوە »مەرگی ئارام«ی نوسی.

لە ساڵی )1967(دا كۆمەڵە چیرۆكێكی باڵوكردەوە، كە ناوەڕۆكەكەی 

بریتیبوو لە بەسەرهاتی ئەو ژنانەی لەناو كۆمەڵگەی پیاوساالریدا، بەرگری لە 

شوناسی خۆیان دەكەن، لە هەمان ساڵدا پەیوەندیكرد بە دادگای نێودەوڵەتی 

)راسڵ(ەوە بۆ لێپرسینەوە لەتاوانەكانی جەنگی واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكا 

لە ڤێتنام.

لە ساڵی )1970(دا  كتێبی گرنگ و جوانی »پیری – بەسااڵچوون«ی 

باڵوكردەوە، كە پێكهاتبوو لە تێڕامانە فەلسەفی و كۆمەاڵیەتی و مرۆییەكان 

لە دواهەمین قۆناغی ژیانی مرۆڤدا.

لە سەرەتاكانی دەیەی )1970(دا سیمۆن دی بوڤوار، كە تا ئەوكاتە 

پەیوەندی راستەوخۆی بە بزوتنەوەی ئازادی ژنانەوە نەبوو، دەستیكرد بە 

چاالكی نواندن لە بزوتنەوەی بەرگری لە مافەكانی ژناندا، لە ساڵی 1971دا 

لەپاڵ هەزاران فەرەنسایدا بەڵگەنامەیەكی واژوكرد كە دژی یاسا كۆنەكانی 
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بوو كە  بزوتنەوەیە  ئەم  بە درێژەدانی خەباتی  كۆمەڵگە وەستانەوە، هەر 

سەرەنجام لە ساڵی )1974( دا »لەبارچوونی ئاوڵەمە« بە یاسایی كرا.

لە ساڵی )1980(دا سارتەر كۆچی دوایی كرد، ماوەیەكی كەم دوای 

مردنی سارتەر، دی بوڤوار كتێبی »رێورەسمی ماڵئاوایی« وەكو رێزلێنانێك لە 

هاوڕێ و خۆشەویستی ژیانی باڵوكردەوە.

سیمۆن دی بوڤوار لە 1986/4/14 داو لە تەمەنی 78 ساڵیدا لە پاریس 

كۆچی دوایی كرد و لە گۆڕستانی مون پارناس لە تەنیشت سارتەر بەخاك 

نامە  و  بیرەوەری  و  یاداشت  لە  زۆر  كۆمەڵێكی  مردنی  لەدوای  سپێردرا، 

عاشقانەكانی باڵوبوونەوە.

بەردی بناغەی بزوتنەوەی ئازادی ژنان

وتاری زۆری  بەسەرهات و رەخنەو  بوڤوار چیرۆك و  سیمۆن دی 

كتێبی »رەگەزی  نوسەری  لە هەر شتێ، وەكو  زیاد  ئەمڕۆ  بەاڵم  نوسیوە، 

دووەم« بایەخ و ناوبانگی هەیە.

لێدوان و  تا ئەمڕۆش، جێگەی  ئەم كتێبەی لەدوای باڵوبوونەوەی، 

مشت و مڕە، بەاڵم هەروەكو بەپێزترین كتێب لە توێژینەوەی پێگەی ژنان 

و بەرهەمێكی سەرەكی و گرنگ لە لێكۆڵینەوەی فێمێنیستی بایەخی خۆی 

لەدەستنەدا.

بەناوبانگترین  لەوانەیە  كە  رستەیەكە،  كتێبەكە  سەرەكی  پەیامی 

دروشمی بزوتنەوەی فێمێنیزمی بێت »مرۆڤ بە ژنی نایەتە دنیاوە، بەڵكو 

دەبێتە ژن!«.

دی  سیمۆن  بیروڕاكانی  فەلسەفی  لەپێشینەی  رەگی  روانینە  ئەم 

بوڤوار و روانگە ئێگزیستانسیالیزمییەكەیدا هەیە، كە باوەڕی بە سروشتێكی 

ناتوانێ  مرۆیی،  بوونەوەرێكی  وەكو  ژنیش  م��رۆڤ،  بۆ  نییە  دیاریكراو 
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سروشتێكی تایبەتی هەبێت، ئە بەگوێرەی بوونی خۆی بە سادەیی خوازیاری 

كامەرانی و ئازادییە، هەروەها مەیلی هەیە توانا فكری و رۆحییەكانی خۆی 

شكۆڤە بكات و وەاڵمی پێویستییە جەستەیی و دەرونییەكانی خۆی بداتەوە، 

بەاڵم كۆمەڵگە هەموو ئەم توانایانەی لێوەردەگرێتەوەو بوونەوەرێكی پاشكۆ، 

یان وابەستە دروستدەكات، بۆچی؟

پیاو بە  لە خێزاندا باری سەرەكی بەسەر شانی ژنەوەیە، بەاڵم 

سەرۆك و سەرپەرشتیاری خێزان دەناسرێت، كۆمەڵگە وا دەردەخات كە 

ئەم پێودانگ و بڕیارانە بە قازانجی ژن و گەشەی كۆمەڵگەیە، بەاڵم لە 

راستیدا تەنیا بۆ سەپاندنی كوێخایەتی و سەروەرێتی پیاوانە.

سیمۆن دی بوڤوار بە خوێندنەوەو لێكۆڵینەوەكانی خۆی گەیشتبووە 

ئەو بڕوایەی كە تەنانەت لە ئەندێشەی فەلسەفیشدا، ژن پێگەی نزم و 

نەویتری لە پیاوان هەیە، لە پێناسەی بوون، یان خودی مرۆیدا »كە بە 

هەرحاڵ جێگەی گومانە« هەمیشە بوونی پیاوان مەبەست بووە، تەنانەت 

لەو جێگایانەی كە باس لە پەیوەندییەكانی ژنیش كراوە، دیسانەوە هەموو 

شتەكان لە روانگەی پیاوانەوە دەربڕاوە.

سەر  دەچێتە  فەلسەفییەوە،  خاڵە  ل��ەم  بوڤوار  دی  سیمۆن 

خستنەڕووی ئەو پرسە بونیادیانەی كە باسەخی سیاسی و كۆمەاڵیەتیان 

ژنی  كلتورو  راستەقینەی  كرۆكی  بۆ  گۆڕا  پیاو  چییە؟ چۆن  ژن  هەیە: 

خستە پەراوێزەوە؟ ژن لەكوێ و چۆن دابەزی بۆ كەسی پلەدوو گۆڕا بۆ 

»ئەوی تر«؟ سەروەری پیاوان لەكوێ و چۆن بەرجەستەبوو؟ پێكهاتەكانی 

پتەون؟  و  سەخت  شێوەیە  بەم  بۆچی  و  دەركەوتن  چۆن  پیاوساالری 

دروستكەرانی ئەم كلتورە كە هەبووە، بۆچی بەم جۆرە دروستیكردووە؟ 

چۆن دەتوانرێت میكانیزمەكانی ستەم لەسەر ژنان بگۆردرێت؟

بوڤوار  دی  سیمۆن  پرسیارانە،  ئەم  هەموو  وەاڵمدانەوەی  بۆ 
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پڕۆژەیەكی گەورەی خستەڕوو، كە ئامانجەكانی لێكۆڵینەوەی رەوشی ژنە 

لە سەرجەم رەهەندە كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەكانیەوە.

هەموو  پشكنینی  كنەو  خۆی،  فراوانەكەی  لێكۆڵینەوە  بۆ  ئەو 

سوچ و قوژبنەكانی فەرهەنگی مرۆڤایەتی دەكات، پاشماوەی مرۆڤ لە 

لە تەختی مێژووەوە لە روانگەی زانستی مرۆڤایەتییەوە، تا كۆمەڵگەی 

هاوچەرخ بەدواداچوونی بۆدەكات، لە رەوتی ئەندێشەی مرۆڤایەتیداو لە 

ئەفسانە كۆنەكانەوە، تا ئەدەبیاتی مۆدێرن، هەمیشە جیهانبینی پیاوساالر 

كلتورییەكان  دیاردە  و  كۆمەاڵیەتی  پێودانگە  رەهای  زۆرینەی  زاڵبووە، 

رەوتی  لە  پیاوان،  و  ژنان  نایەكسانی  ئاراستەكردنی  لە  هەیە  پشكیان 

پیاوان  لەبەرچاونەگیراوە،  گشتی  بەشێوەیەكی  ژن  ئامادەگی  مێژوودا 

مێژوویان لە دیدی پیاوان نوسیوەتەوە، لە زۆربەی بەڵگەنامە گرنگەكانی 

دنیای مۆدێرن، رەگێكی  پێشڕەوەكانی  نوسینە  لە  تەنانەت  فەرهەنگی، 

دژایەتیكرن و باوەڕنەبوون بە تواناكانی ژن بوونی هەیە.

لەگەڵ  و  مرۆڤایەتی  فەرهەنگی  بەرجەستەبوونی  ساتی  لە 

هەڵگرو  پیاو  پیاوان،  لەپێشتربوونی  كۆەاڵیەتییەكانی  بوارە  گەشەكردنی 

داهێنەری فەرهەنگەكە بووە »كرۆك«و بابەتی سەرەكی و ژنی  گۆڕی 

بوونەوەرێكی وابەستەو الوەكی یان »ئەوی تر«

پێكهاتە  لە  رەخنەگرتن  كەوتە  ئازایانە  دووەم«  »رەگ���ەزی 

پەیمانی  وەكو  چەمكەكانی  بۆ  پیرۆزییەكی  هیچ  و  كۆمەاڵیەتییەكان 

هاوسەر،  بۆ  الیەنە  یەك  وەفاداری  یان  هاوسەرێتی  ژیانی  بۆ  كوێرانە 

یاخود فیداكاری لە رێگەی خێزان.

كتێبی »رەگەزی دووەم« یەكسانكردنەوەیەكی رادیكاڵ و سازش 

نەكردن بوو، لەگەڵ سەرجەم ئەو باوەڕە پێشداوەرییانەی كە بە درێژایی 

و  دەسەاڵت  ئاراستەكردنی  ئامانجەكەشی  باو،  ببوونە  سەدە  چەندین 
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سەروەری پیاوان بووە، هەروەها كتێبەكە ئەفسانەی لەپێشتری پیاوانی 

بۆ هەمیشە پوچەڵكردەوە.

بیستەمەوە  لە سەرەتای سەدەی  یەكسانیدا،  لەپێناوی  ژنان  خەباتی 

لە  دووەم«  »رەگ��ەزی  لە  بەر  تا  بزوتنەوەیە  ئەم  بەاڵم  دەستیپێكردبوو، 

بنەمایەكی تیۆری بەهێز بێبەشبوو، ئەم كتێبە بەالنی كەمەوە، تا رادەیەكی 

زۆر ئەم رۆڵەی لە قۆناغێكی گرنگ لە خەباتی ژناندا گێڕا.

تا  بگرە،  كەنیسەوە  لە  هەر  نەریتەكۆنەكان،  پارێزەرانی  سەرجەم 

ناوەندە كۆنەپارێزەكان، بوونە دوژمنی كتێبی »رەگەزی دووەم« و هێرشیانكردە 

سەر نوسەرەكەی، لە سااڵنی دواتر لەگەڵ گەشەكردنی تیۆری فێمێنیستی، 

بووە  فێمێنیستیشەوە،  بزوتنەوەی  وتەبێژانی  لە  هەندێ  لەالیەن  كتێبەكە 

هیچ  كە  پەسەندیانكردووە،  رەخنەگرانیش  تەنانەت  بەاڵم  رەخنە،  جێگەی 

كتێبێك تا ئەم ئاستە بۆ بزوتنەوەی ژنان گرنگ نەبووە، بەهەمان ئەندازەش 

ژیانی خودی سیمۆن دی بوڤوار بوو، كە بە وەفاداری بەرامبەر بە فەلسەفەو 

ئامانجەكانی، هەمیشە بەو جۆرە ژیا، كە خۆی بۆخۆی خواستبوو.

سەرچاوە:

 www.Iranianuk.com
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سیمۆن دیبۆڤوار تێگەیشتن لە 
رەگەزی دووەم

لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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سیمۆن دیبۆڤوار )1946-1986( فەیلەسوفی بوونگەرایی فەرەنسی، 

تیۆریستێكی  سیاسی،  چاالكوانێكی  گشتی،  روناكبیرێكی  وەك  هاوكات 

فێمێنیست و كۆمەاڵیەتی ناسراوە. ئەو خۆی وەك فەیلەسوف نەناسیووە، 

فێمێنیستی  و  بوونگەرایی  لەبواری  مەزنەكانی  هاوبەشە  كارو  بەاڵم 

سەدەی  دیاری  فیمێنیستی  و  فەیلەسوف  دەكەنە  ئەو  بوونگەراین، 

بیستەم. نوسینەكانی دیبۆڤوار جۆراوجۆرن: رۆمان ، وتار ، ژیاننامە ، 

دەربارەی فەلسەفە، سیاسەت و كێشە كۆمەاڵیەتییەكانن.

فەلسەفەی فێمێنیستی دیبۆڤوار

لە كتێبی ) رەگەزی دووەم- The Second Sex(دا، دیبۆڤوار زۆر 

راشكاوانە دەست بۆ گرفتەكانی ژنان دەبات. سەرەتا باس لە چەمكی 

بوونی هەیە  لەراستیدا شتێك  ئایا  دەپرسێت  و  دەكات  بوون  ئافرەت 

رۆڵی  ئایا  پەسەندە؟  شتێكی  ئایا  هەشبێت،  ئەگەر  ئافرەتەوە؟  بەناوی 

ئافرەت چییە لە جیهاندا و دەبێت رۆڵی ئافرەت چی بێت لە جیهاندا؟

)مێ (  پێیوایە  و  دەستپێدەكات  راستییەوە  لەو  سەرەتا  دیبۆڤوار 

ئاماژە بەوە دەكات،  ناگەیەنێت، هەروەها  ئافرەت بوون  بوون واتای 

كە ژنان هەمیشە پێویستیان بەوە هەیە، رەگەزی خۆیان  پێناسەبكەن، 

لەكاتێكدا پیاوان هەرگیز پێویستیان بەوە نەبووە رەگەزی خۆیان بناسێنن. 

لەم روانگەیەشەوە رەگەزی پیاوان هەمیشە وەك رەگەزی باوی كۆمەڵگە 
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سەیركراوە و هاوتا كراوە بەرەگەزی مرۆڤایەتی. بەتێگەیشتنی دیبۆڤوار 

)نێر(بوون لە روانگەی كۆمەڵگەوە گرفت نییە، بەاڵم )مێ ( بوون بارێكی 

بۆچوونەكانی  بە  ئاماژە  تێگەیشتنەش،  ئەم  سەلماندنی  بۆ  تایبەتە. 

)ئەرستۆ، سانت تۆماس( دەكات، كە ئافرەت وەك ) بوونێكی ناتەواو، 

یاخود مرۆڤێكی ناتەواو( وێنادەكەن.

لەم روانگەیەوە دیبۆڤوار دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كە، چەمكی 

)ئافرەت بوون( چەمكێكە لە گۆشەنیگای دنیایەكی نێرساالرییەوە پێناسەی 

بۆ كراوە، بەو شێوەیەی كە پیاوی حەزی پێیەتی و ئارەزوویدەكات، بۆیە 

دیبۆڤوار پێیوایە، كە چەمكی ئافرەت بوون نابێت پێچەوانەی پیاو بوون 

بگەیەنێت ، چونكە ئافرەتیش وەك پیاو بوونێكی تەواو و سەربەخۆیە.

مرۆڤایەتی ئاشنایە بە پۆلێنكردنی شتەكان بە پێوەری دوالیزمی 

چینی  و  بااڵ  چینی   ، بێباوەڕ  و  ب��اوەڕدار   ، بیانی  و  وەك:رەس��ەن 

خوارەوە، بەاڵم دیبۆڤوار لەگەڵ ئەم پۆلێنكردنەدا نییە و پێیوایە شتێكی 

نییە، ئەم دوالیزمیە بۆ پۆلێنكردنی نێوان رەگەزەكان ) نێرو  دروست 

مێ ( بەكاربهێنرێت.

سەبارەت بە هۆكاری بااڵدەستبوونی نێرساالریش لە كۆمەڵگەكانی 

یاخود  پیاوان،  ژم��ارەی  كە  رەتیدەكاتەوە    دیبۆڤوار  مرۆڤایەتیدا، 

سروشتی ئافرەت، هۆكاربن بۆ ئەم بااڵدەستییە. دیبۆڤوار ئاماژە بۆ ئەوە 

دەكات، بەگەڕاندنەوەیەك بۆ مێژوو ئەو راستیەمان  بۆ دەردەكەوێت، 

بەوەی  سەبارەت  بووە.  زیاتر  پیاوان  لە  ژنان  ژم��ارەی  هەمیشە  كە 

دیبۆڤوار   ، پیاوان  بااڵدەستی  بۆ  بێت  ئافرەت هۆكارێك  كە سروشتی 

پێیوایە سروشتی شتەكان شتێك نین، كە نەتوانرێت گۆڕانكاریان بەسەردا 

نەیەت، بۆیە ئەم  هۆكارەش دوورە لە راستییەوە.
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ژنان،  ژێردەستی  و  پیاوان  بااڵدەستی  بۆڤوار  تێگەیشتنی  بە 

دەگەڕێتەوە بۆ خودی ژنان خۆیان. ئەو پێیوایە ژنان وەك هێزێكی كۆی 

دروستبكەن.  خۆیان  بۆ  تایبەت  ناسنامەیەكی  تا  هەوڵنادەن  یەكگرتوو 

بۆڤوار رایدەگەیەنێت تائێستا بزووتنەوەیەكی راستەقینەی یەكسانیخوازی 

ژنان بوونی نەبووە لەبەر نەبوونی ئەو یەكێتییەی نێوان ژنان خۆیان.

سەبارەت بەو بۆچوونەش، كە پێیوایە ئافرەتان بەشێكی دانەبڕاون 

لە پیاوان و ناتوانن بەبێ  پیاوان بژین، ئەو دەڵێت راستە ژنان پێویستیان 

ژنان  بە  پێویستیان  پیاوانیش  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم   ، هەیە  پیاوان  بە 

هەیە بۆ دابینكردنی پێداویستیەكانیان، بە تایبەتی تێركردنی غەریزەی 

سێكسی.

بوون،  سەركەوتوو  لەوەدا  پیاوان  دەڵێت«  بۆڤوار  كۆتاییدا  لە 

توانیویانە  فسیۆلۆژییەكانەوە،  پێداویستیە  دابینكردنی  رێگەی  لە  كە 

ئافرەتان كۆنترۆڵبكەن و رۆڵی پاسیڤیان پێ  ببەخشن«. بۆ رزگاربوون 

و  رێگەی هێزی جەستەیی  لە  )ئافرەتان  پێیوایە  ئەو  بارودۆخەش  لەو 

دەرونی و ئابورییەوە، ناتوانن بگەنە ئازادی راستەقینە، بەڵكو لە رێگەی 

بۆی  پیاوان  دنیایەی  ئەو  تێكشكاندنی  بۆ  خۆیانەوە  یەكگرتوی  هێزی 

دروستكردوون(.

چەمكی جەستە و ئافرەت بوون

لەهەمان كتێبدا ) رەگەزی دووەم-The Second Sex( دیبۆڤوار 

خۆی  جەستەی  بۆ  ئافرەت  تێگەیشتنی  دەربارەی  روونمان  سكێچێكی 

لە  باس   هەروەها  پیشاندەدات،  جەستەی  ئۆرگانەكانی  كاری  بۆ   و 

كاریگەرییەكانی كۆمەڵگە دەكات بۆ دروست بوونی ئەو تێگەیشتنە.

دیبۆڤوار پێیوایە هیچ كەسێك لە دایك نابێت وەك ئەوەی كە 

هەیە، بەڵكو بوونمان دەرئەنجامی كۆمەڵێك هەڵبژاردەیە، كە لە ژیانماندا 



85
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

دەیگرینەبەر. كاتێك لەو سەرچاوانەی خۆمان، یاخود ئەو سەرچاوانەی 

كۆمەڵگە بۆی فەراهەمكردووین، خۆمان بنیاتدەنێین، ئەوا تەنها بەهاكان 

بوونمان  دروستدەكەین.  خۆشمان  رێگەیەوە  لەو  بەڵكو  دروستناكەین، 

دەرئەنجامی هەڵبژاردنەكانمانە.

كۆمەڵێك  لەڕێگای  دیبۆڤوار  ئافرەت،  جەستەی  بە  سەبارەت 

حاڵەتەوە، دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كە ئافرەت  لە رێگەی جەستەی 

دەربارەی  نێگەتیڤی  یاخود  پۆزەتیڤ،  تێڕوانینی  دەتوانێت  خۆیەوە، 

بەكاربهێنێت  خۆی  جەستەی  دەتوانێت  ئافرەت  هەبێت.  خۆی  بوونی 

بەشێوەیەك كە وەك بوونێكی ئازاد مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت ، یاخود 

بەشێوەیەك، كە بچەوسێنرێتەوە. دیبۆڤوار پێیوایە هیچ گرفتێك دەربارەی 

جەستەی ئافرەت بوونی نییە، ئەوەی هەیە، پەیوەندی بە تێگەیشتنی 

ئافرەت خۆیەوە هەیە.ئایا ئافرەت خۆی وەك بابەتێكی ئازاد دەبینێت، 

یاخود وەك شتێكی بینراوی كۆمەڵگە.

س��ارت��ەرەوە  لە  بیرۆكەكەی  كە   – دیبۆڤوار  تێگەیشتنی  بە 

چەمكی  پیاوانەوە.  روانگەی  لە  شتێكە  بوون  ئافرەت  وەرگرتووە- 

ئافرەت بوون چەمكێكی نێرانەیە، چونكە هەمیشە  نێر سەیر كەر بووە 

لەالیەن  مانایەكە  بوون  ئافرەت  مانای  كەواتە  سەیركراو،  ئافرەتیش  و 

پیاوانەوە داڕێژراوە، هەروەها سكپڕبوون و ئۆرگانەكانی دیكەی ئافرەت 

كۆمەڵگە  ئەگەر  ئافرەت،  بۆ  بن  نەنگی  و  شەرم  مایەی  نین  شتێك 

كۆمەڵگەیەكی تەندروست و كراوە بێت.

بۆ سەلماندنی بۆچوونەكانیشی، دیبۆڤوار ئاماژە بە قۆناغی منداڵی 

كچان و كوڕان دەكات، كە هەردوو رەگەز هەمان حەز و ئارەزوویان 

هەیە و جیاوازی نێوانیشیان شتێكی زۆر سادەیە. ئەو دەپرسێت بۆچی 

دواتر ئەم جیاوازییە گەورەتر دەبێت و گرنگی زیاتر پەیدا دەكات؟ ئەو 
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دەپرسێت ئەو شتانە چین كەوا لەكەسێك دەكەن ببێت بە ئافرەت؟

دیبۆڤوار لەسەر ئەم ئارگومێنتە بەردەوام دەبێت و ئاماژە بەوە 

دەكات، كاتێك جەستەی كوڕان و كچان گەشەدەكات، كۆمەڵگە  دوو 

تێڕوانینی جیاوازی هەیە. سەبارەت بە جەستەی كوڕان وەك پرۆسەیەكی 

ئاسایی مامەڵەی لەگەڵدا دەكات، بەاڵم سەبارەت بەجەستەی كچان، زۆر 

بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵدا دەكات.

سێكس  بوونێكی  وەك   ، دەبڕن  مێ   جەستەی  لە  چاو  پیاوان 

جەستەی  دەرب��ارەی  كچەكەی  ب��ەردەوام  دایك  سەیریدەكەن،  بەخش 

ئاگادار دەكاتەوە، كوڕانیش كۆمێنتی سێكسی دەربارەی جەستەی كچان 

دەدەن...هتد... هەموو ئەمانە وادەكەن، ئافرەت رقی لەجەستەی خۆی 

بێت و حەزبكات بوونی نادیار بێت.

ژنان  دیبۆڤوار  دەروونییەش،  بارودۆخە  ئەم  بۆ چارەسەركردنی 

شێوەیەك   بەهیچ  كە  خۆیان،  جەستەی  دەرب��ارەی  هۆشیاردەكاتەوە، 

و  فەخر  بە  هەست  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  نەكەن،  بەشەرم  هەست 

سەرفرازی بكەن ، چونكە ئەو كۆت و بەندانەی رووبەڕووی دەبنەوە، 

دروستكراوی كۆمەڵگەیە وسروشت لێیان بەرپرس نییە. بەڵگەش بۆ ئەو 

تێگەیشتنە ئەوەیە: ئایا كاتێك ئافرەتان بەتەنها لەشوێنێك دوور لە پیاوان 

پیاسەدەكەن و بەناو سروشتدا گەشت دەكەن، هەمان هەستیان هەیە؟ 

لەجەستەی  ئەرێنی  بەشێوەیەكی  ئافرەتان  لەسەر  پێویستە  لەبەرئەمە 

خۆیان بڕوانن.

بە  بدات  زیاتر  ب��واری  دەك��ات،  كۆمەڵگە  لە  داواش  هاوكات 

نەوەكانی بۆئەوەی ئازادی ئافرەت زیاتر گەشە بكات  و بەشێوەیەكی 

تەندروستیش پەروەردەی سێكسی نەوەكانی )نێر و مێ ( بكات، بۆئەوەی 

نەبەشێوەیەكی  بڕوانن،  لەیەكدی  هەردووال بەشێوەیەكی سەرنجڕاكێش 
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خۆپەرستانە.

دیبۆڤوار وەك مرۆڤ

سیمۆن دیبۆڤوار لەخانەوادەیەكی دەوڵەمەندی كاسۆلیك لەدایك 

دیندار  منداڵێكی  ساڵی،   14 تەمەنی  تا  منداڵییەوە  قۆناغی   لە  بووە. 

ساڵیدا    14 لەتەمەنی  بەاڵم  راهیبە،  بە  ببێت  كردووە  حەزی  و  بووە 

گرفتی باوەڕی بۆ دروستدەبێت و تا دەمرێت وەك كەسێكی بێ  باوەڕ 

دەمێنێتەوە. لەرووی رۆشنبیریشەوە باوكی كاریگەری گەورەی لەسەری 

هەبووە.

پاش بەدەستهێنانی بڕوانامەكانی بەكالۆری و دبلۆم، لە زانكۆی 

تاقیكردنەوەی  بەشداری  ئەوە  دوای  دەخوێنێت.  فەلسەفە  سۆربۆن 

)agrégation(دەكات. ئەو تاقیكردنەوەیە بەیەكێك لە تاقیكردنەوە ئاست 
بەرزەكان دادەنرێت. هەر لەوكاتەشدا سارتەر دەناسێت و هەردووكیان 

بەسەركەوتوویی لەو تاقیكردنەوەیە دەردەچن. سارتەر یەكەم دەبێت و 

دیبۆڤواریش دووەم. لەو كاتەدا دیبۆڤوار الوترین كەس دەبێت، كە ئەو 

بڕوانامەیە بەدەست بهێنێت.

بەاڵم  بكات،  پێ   شووی  لێدەكات  داوای  سارتەر  هەرچەندە 

دیبۆڤوار ئەم داوایە رەتدەكاتە و لەبری ئەوە، پەیوەندییەكی هەمیشەیی 

دیبۆڤوار   گرێدەدات.  لەگەڵدا  مێردایەتی  و  ژن  سنووری  دەرەوەی  لە 

قەناعەتی بەشوكردن نەبوو، بۆیە خۆی نەخستە ناو ئەو گرێبەستەوە. 

مێردایەتی  ژن   ئیلتیزامێكی  هیچ  ، هەروەها  نەبوو  منداڵی  دیبۆڤوار 

نەبوو، ئەمەش كاتێكی باشی بۆ گەڕاندبۆوە بۆ نوسین و بەدەستهێنانی 

پلەی ئەكادیمی و بەشداریكردن لەچاالكییە سیاسیەكان و گەشتكردن بۆ 

واڵتان.
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كاری  لەماوەی  دوان��اوەن��دی.  مامۆستای  دەبێتە   1931 ساڵی 

لە  ژمارەیەك  لەگەڵ  سێكسی  پەیوەندی  دیبۆڤوار  مامۆستایەتیدا، 

كارەشی  ئەو  لەسەر  هەر  دروستدەكات.  خۆیدا  كچەكانی  خوێندكارە 

لە ساڵی 1943 دا لەكاری مامۆستایی دوور دەخرێتەوە، بەاڵم ئەو لە 

نووسینی كارە فەلسەفی و بوونگەراییەكانی بەردەوام دەبێت.

 Pyrrhus et( ساڵی 1944 یەكەم وتاری فەلسەفی خۆی بەناوی

Cinéas( باڵودەكاتەوە. لەكۆتاییەكانی جەنگی جیهانی دووەمدا  لەگەڵ 
 Les( سارتەر و هەندێك لە هاوڕێكانیدا باڵوكراوەیكی سیاسی بەناوی

Temps Modernes( باڵودەكەنەوە، تامردنیشی دیبۆڤوار لەو باڵوكراوەیە 

كاردەكات.

ساڵی 1949 كتێبی The Second Sex  باڵودەكاتەوە.ساڵی 1954 

كتێبی The Mandarins باڵو دەكاتەوە، كە بەهۆی ئەو كتێبەوە، دەبێتە 

خاوەنی بەرزترین خەاڵتی ئەدەبی فەرەنسی : Prix Goncourt. دوای 

بەردەوام  سەفەرەكانی  و  گەشت  رۆژژمێری  لەباڵوكردنەوەی  ئەوەش 

دەبێت.

ژناندا دەكات.  ئازادی  بزوتنەوەی  لە  لەساڵی 1970دا بەشداری 

 When Things of بەناوی   چیرۆك  كورتە  كۆمەڵێك   1980 ساڵی 

the Spirit Come First باڵودەكاتەوە.ساڵی 1981 وتارێك دەربارەی 

سارتەر،  مردنی  دوای  باڵودەكاتەوە.  سارتەر  ژیانی  كۆتایی  ساڵەكانی 

دەستكاریكردنەوە  بە  ناردبوو،  بۆی  كەسارتەر  نامانەی  ئەو  دیبۆڤوار 

باڵودەكاتەوە، ئەویش لەبەرئەوەی نەبنە هۆی ئازاردنی ئەو كەسانەی تا 

ئەو كاتە لە ژیاندا مابوون.

ساڵی 1986 كۆچی دوایی دەكات و لەدوای خۆی ئەونامانەی بۆ 

سارتەر و كەسانی دی ناردبوو، بەبێ  دەستكاریكردن باڵودەكرێنەوە.
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2. HTTP://VOICES.YAHOO.COM/THE-FEMINIST-

PHILOSOPHY-SIMONE-DE-BEAUVOIR-4990508.HTML- 

3. HTTP://WWW.PHILOSOPHYNOW.ORG/ISSUES/69/

BECOMING_A_WOMAN_SIMONE_DE_BEAUVOIR_ON_

FEMALE_EMBODIMENT.
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پەیوەندی نێوان سیمۆن دیبۆڤوار و 
سارتەر

ئامادەكردنی : سەالح سەعید ئەمین
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ژان  لەنێوان  1929دا   لەهاوینی  حیرەتئامێزەی  پەیوەندییە  ئەو 

پێكەوە  ،ئەو گەشتانەی  ئاراوە  دیبۆڤواردا هاتە  پۆڵ سارتەر و سیمۆن 

بۆ باخچەی لۆگسۆمبۆرگ لەپاریس دەیانكرد، ئامادەییەكی فراوانی لەنێو 

قوتابیە درەوشاوەكانی فەلسەفەدا هەبوو لە ئیكۆڵ نۆرماڵ.ئەمە بابەتی 

كتێبەكەی كاروڵ سیمۆر –جۆنز-ە.

بۆ  خراپی  ناوبانگێكی  بوو،  گەورتر  لەسیمۆن  ساڵ  سێ   سارتەر 

كەلەهەڵهێنجانی  بەوەناسرابوون  بۆچونەكانی  و  دروستكردبوو،نوسین 

فەلسەفەیەكی نامۆوە سەرچاوەدەگرن، كەلەسەرگەردون وەستاون، وەك 

چۆن لەئاهەنگەكانی قوتابیاندا بەهەڵسوكەوتە ناسروشتییەكانی ناسرابوو، 

لۆكسۆمبۆرگدا  لەباخچەی  خۆی  دیبۆڤوار   رۆژێكدا  لەسەرلەبەیانی 

كاریگەری  ژێر  كەوتە  سارتەرەوە،  خۆشەویستی  داوی  بینیەوە،كەوتە 

ناقۆاڵ  هاوكات  ولێهاتوو  لێزان  ساحیرێكی  سیحرەكانیەوە،سارتەر 

بەشێوەیەكی جادویانە بوو.

پشت  ه��ام��ول«ج��ودە«   بۆچونەكانی  ب��ۆ  گ��وێ��ی  س��ارت��ەر   

سنورەكانی حیرەت، یان مەعریفە گرت، پاشان سێ  كاتژمێری بەڕێكرد 

لەشەقارشەقاركردنی فەلسەفەكەی بۆ پارچە پارچەی بچوك.

دوای چەند مانگێك، سارتەر دەستپێشخەرییەكی كرد بۆ دیبۆڤوار، 

دیبۆڤوار هاوسەرگیری بە«دامەزراوەیەكی بۆرجوازی ریسوا«وەسفكرد، و 

ئیدی سیمۆن هارمۆنییەكی رۆمانسی خستەروو: »كەئەوان گرێبەستێك 

بۆ ماوەی  دوو ساڵ دەبەستن  كە شیاوی بەتازە كردنەوەیە، سەبارەت 

پەیوەندی نێوانیان، دەستی بەسەر سارتەدا هێناو هەستیكرد بۆنی سارتەر 

تێكەڵەیەكە لەتوتن و موعجەنات و رایموسی ».

 ئابەوجۆرە یەكێك لەپەیوەندییە پڕ حیرەتەكانی مێژووی ئەدەب 

دەستیپێكرد، ئەو نامانەی سارتەر بۆ خۆشەویستی نوسیونی، گوزارشتن 
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لەفەلسەفەیەكی  ئەكادیمی سەرسوڕ ئامێز، گوزارشتن  لەخۆشەویستی و 

رۆمانسیەت و  خەیاڵی زانستی.

ئاسمان   لەنێوان  جەستەدا،  لەیەك  تواوەین  هوشاری  دوو  ئێمە 

سەبارەت  بچوكین  ئالی  جەستەی  دوو  دەدات،  شەپۆل  زەوی��دا  و 

بەنیگەرانییەكانی بۆڤوار،ئەوان جەستەیان لێكجیابوو.

وانە  ئەركی  بۆ  جیاوازدا  شوێنی  لەدوو  بەجیاو  كیان  هەردوو 

كراو   زۆرەملێ   سەربازی  بانگهێشتی  سارتەر  پاشان  دام��ەزران،  وتنەوە 

ماوەیەدا  بەسەربرد،لەم  لەزیندان  جەنگ  زیندانی  وەك  مانگی  نۆ 

هەریەكێكیان  تێروانینی  دیدو  نەبوو،  باش  نیوانیان  پەیوەندیەكانی 

بوو،  جیاواز  لەیەك  تەواو  پەیوەندییەكانیان  و  هاوسەرگیری  دەربارەی 

لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندییەكانیان نزیكی نیو سەدە درێژەی كێشاو  لەو 

ماوە زۆرەدا هەریەكەیان پارێزگاری لەو پەیمانەكرد كەبەیەكتریان دابوو، 

بەوەی هەریەكێكیان ئەویتریان ئاگادار بكات لەهەمو ئەوەی روودەدات 

و بەسەریدا دێت.

لەیەكی  سارتەر  وتی:«مەرگی  سەرەمەرگیدا،دیبۆڤوار  لەكاتی 

ئەو  گونجانی  بەیەك،پێكەوە  نامانكاتەوە  من   مەرگی  دابڕین،هەرگیز 

ماوە دوورودرێژەمان پێكەوە بەسە«.

سارتەر و دیبۆڤوار  دوو كەرەسەی قورسن  بۆ كەسێك بیەوێت 

ژیانیان بنوسێتەوە،ئەوەی ژیانیان بنوسێتەوە ،ئەوەی  بیەوێت و هەوڵبدا 

بەتەواوی لەعەقڵیەتی هەریەكێكیان تێبگات، هەست بەقورسی كارەكەی 

لەقوتابخانەی  لێدێت  سارتەری  لەقوتابییەكانی  یەكێك  دەك��ات،وەك 

بەالقرتیكردنێكەوە  پۆلەوەو  دەڕوات��ە  لەقوتابییەكان  »ئەلیسیە«،یەك 

بەدەوروبەری قوتابییەكاندا دەڕوانێت و دوای بێدەنگییەك كە 45 چركە 

دەخایەنێت هاواردەكات: » هەموو ئەم دەموچاوانە روناكییان تێدانییە«.
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سەرباری ئەم قورسییە، بەاڵم سیمۆر-جۆنز –ی نوسەر ژیاننامەیەكی 

باشی بۆ هەردووكیان نوسیوە ،جگەلەوەی لەسەرو وردەكارییە تایبەتەكانی 

و  وتار،یادەوەری   ،شانۆ،  رۆمان  لەبارەی  هاوكات  وەستاوە،  ژیانیان 

ببنە  بەناوبانگە  دوو  ئەم  كەوایانكرد  دواوە،  سیاسییەكانیانەوە  كەمپینە 

ڤۆڵتێرو  ڤیگتۆر هۆگۆی سەدەی بیستەم.

سوربوونی  چاوەڕێدەكرد  لەسارتەریان  كەس  كەزۆر  ئەوشتەی 

هێندەی  لەكاتێكدا  دەسەاڵتەكەی،  لەسەرتاقیكردنەوەی  سارتەربوو 

دۆستەكانی دوژمنیشی هەبوو. فەلسەفەی »وجودی« رەتكردەوە، كەبەم 

فەلسەفەیە ناو و ناوبانگی پەیداكرد.

دووەمیان  پلەی  بن،  هاوبەشیان  فكرییەوە  لەرووی  ئەوەی  بێ  

بەدەستهێنا، لەرێی دۆزە چەپە سیاسییەكانەوە، وەلێ  ناكرێت بەرەهایی 

هەڵوێستیان بەهەلپەرست دابنرێت ،ئەمان كاتێك نەیاری شەڕی فەرەنسا 

لەالیەن  بەئەشكەنجەدان  نەیاربون  كاتێك  ،ئەمان  جەزائیر  لەگەڵ  بون 

راستڕەوەكان  تیرۆریستە  لەسەردەستی  خەریكبوو  فەرەنساوە،  سوپای 

تیرۆر بكرێن، بۆ ئەمڕۆ سەرجەم هەڵوێستە سیاسیەكانیان بەتەندروست 

دەرناكەون.

هەندێ   ب��گ��ۆڕن،  جیهان  ه��ەوڵ��دەدەن  فەیلەسوفانەی  ئ��ەو 

هەڵەدەكەن، ئەو نوسەرانەی كەدەیانەوێت دەنگیان ببیسترێت، پێویستە 

لەسەریان بگەنە رێگەچارەیەكی مام ناوەند لەگەڵ چاودێریدا، ژمارەیەكی  

پارێزگاری لەئازادی  فكرییان دەكەن ،وەك سارتەر و  كەم لەنوسەران 

كامۆ، تەنانەت كاتێك سارتەر لەزیندانیش بوو، وەك زیندانییەكی جەنگ، 

شانۆیەكی لەبارەی بەرگری فەلەستینەوە لەرۆژگاری داگیركاری رۆماندا 

نوسی.
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سەرچاوەكان:

»المنارات«  لەپاشكۆی  بابەتەلە«التایمز«ەوە وەرگیراوەو  ئەم   )1(

ی رۆژنامەی »المدی«دا لەژمارە«2416«ی رۆژی 7 ی ئازاری 2012 دا 

باڵو بوەتەوە.

)2( سایتی :ویكیپیدیا،الموسوعە الحرە.2012-4-24
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سیمۆن دی بوڤوار: فەیلەسوفێك 
لەسەرو رەگەزەوە، بوونگەرایەك 

لەسەرو بوونەوە
نەوزاد جەمال

مامۆستا لەبەشی فەلسەفەی زانكۆی سەالحەدین
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پێشەكی

دانەناوەو  بەفەیلەسوف  لەژیانیدا هەرگیز خۆی  ئەگەرچی  »بوڤوار« 

هەندێكیش پێیانوایە، لەبەرئەوەی هاوڕێ و هاوبیری »سارتەر« بووەو زۆربەی 

خۆی  فەلسەفییەوە،  لەڕووی  ئەوا  پێیداچۆتەوە،  خوێندوەتەوەو  كتێبەكانی 

هیچی نوێ  و گرنگی نەكردووە، تاقسەی لەسەر بكرێ ، بەاڵم هەندێكی تر 

بەپێچەوانەوە، دەیانەوێ  رۆڵی فەلسەفیی »بوڤوار« بەگەڕانەوە بۆ تێزەكانی 

مافی  تایبەتەوە،  خوێندنەوەی  لەرێی  و   ، نیشانبدەن  لەبەرهەمەكانیدا 

تەواوی ئەم بیرمەندە ئافرەتە بدەن، بۆیە لەبواری »فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی« 

بەتایبەت لەباس و خواسەكانی »رەوتی فێمێنیزم« دا، هەمیشە هەوڵدراوە 

بەشداری ئەم بیرمەندە نیشانبدرێ ، چونكە »بوڤوار« وەك هەندێ  نوسەر 

سارتەر،  گوتەكانی  جوینەوەی  خەریكی  هەر  السایكەرەوەو  دەچن،  بۆی 

هیگڵ و مێرلۆپۆنتی و چەند فەیلەسوفێكی تر نەبووە، بەڵكو خۆشی بەسوود 

وەرگتن لەفەلسەفەی بوونگەرایی، رێبازی »دیاردەناسی« هۆسرێڵ و زۆرێكی 

فەلسەفەی  و  رەوشت  فەلسەفەی  لەبواری  هەبووە  خۆی  بەشداری  تریش 

لەبواری  كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا. جگەلەوەی هاوەشێوەی سارتەر هاوڕێی، 

ئەدەبیشدا خەریكی نوسینی شانۆ و چیرۆك بووە.
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كاریگەریی سارتەر

 بوڤوار وەك قوتابیەكی فەلسەفە لەسەردەستی »مێرلۆپۆنتی«و«كاڵود 

لیڤی شتراوسیش« خوێندویەتی. رەخنەگرانی بوڤوار دەڵێن، رەگ و ڕیشەی 

فەلسەفەی سارتەر لە هزری بوڤوار دا، بەزەقی رەنگیداوەتەوە، بەتایبەت 

چەمكی »ئەوی تر« كەدەبێتە ژن و ئەو قسە بەناوبانگەی كەهەیەتی، كە 

»كەس بەژنی لەدایك نابێ ، بەڵكو دەكرێتە ژن«، سەلمێنەری ئەو رایەن. 

لەدۆزینەوەیە  دەڵ��ێ ،  سیمۆن«  »مارگرێت  ش��ارەزا  نوسەری  وەك  بەاڵم 

بوڤوار«سۆربۆن«   كە  كاتێ   نوسراوە،  دا   1927 ساڵی  كەلە  یاداشتەكان، 

قوتابی فەلسەفە بووە لە و دووساڵ پێش ئاشنابونی بە«سارتەر« ئەم گومانە 

كە  دەكاتەوە  دوپات  ئەوە  بوڤوار  لەوێدا  هەڵدەوەشێنێتەوە.  رەخنەگرانە 

و  ملمالنێ  لەسەر  قسە  كاتێ   بەتایبەت  فەلسەفەوە،  بەخوێندنی  پابەندە 

تەنگەژەی  لەسەر   كەقسە  دواج��ار  دەك��ات.  تر  ئەوی  خودو  هاوكێشەی 

خۆشەویستی و زاڵبوون دەكات )Margaret A. Simons:2001(.  سەرەڕای 

كاریگەری  لەژێر  دووەم«  »رەگەزی  كتێبی  كە  دەخاتەڕوو،  ئەوە  ئەوەش 

نوسەرێكی ئەفریكی-ئەمریكی »ریچار رایت« دا، نەك سارتەردا نوسیووە. 

ژێردەستەیی  و  چەوسانەوە  ئەزموونی  لە  باس  كە  نوسەرە  ئەو  بەتایبەت 

.)Margaret A. Simons:2001( رەشپێستەكانی ئەمریكا دەكات

بۆچوونەكانی لەكتێبی »رەگەزی دووەم« دا

وەك  ب��وڤ��وارەو  گرنگی  شاكارێكی  كە  دووەم«  رەگ��ەزی  كتێبی 

وەك  ژن  ئافرەت-  كە  راستەوخۆیە،  پەیامێكی  دیارە،  لەناونیشانەكەشیدا 

رەگەزی دووەم سەیردەكرێ ، بۆیە بوڤوار وەك ژنەفەیلەسوفێكی بوونگەرا، 

پرسی  بۆچوونە فەلسەفییەكانەوە، دەربەستی كێشەو  تێزو  لەڕێی  هەمیشە 

»پاریس«ی  شەستەكانی  كە  دەمانێكدا  لەسەر  ئەو  هەڵبەت  دەبێت.  ژنان 

شاری كلتوری و فەرهەنگی و مەڵبەندی نوێخوازی و ئازادپەروەرییە، ویستی 
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لە روانگەی »بوونگەراوە« باس لەبوونی كۆمەاڵیەتی ژن بكات. ئەو پێیوایە 

بەڵكو وەك  نییە كە خۆی قوربانییە،  ئەوەی بەسەر ژندا دێت، هەرئەوە 

بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتی بووتە الیەكی جەمسەری دیالكتێكی ژن - پیاو. 

واتە ئەگەرچی بۆتە قوربانی، بەاڵم خۆشی بەشێكە لەكێشەكە، چونكە چۆتە 

ئەو چێوەوە كەبۆی دیاریكراوە.

كتێبی »رەگەزی دووەم« كە بەشاكارێكی بوڤوار دادەنرێ ، زۆرینەی 

بیرو هزرە فەلسەفیەكانی لەوێدا خستۆتەڕوو، بەاڵم تاماوەیەكی زۆر بەهۆی 

وەرگێڕانە خراپەكەیەوە لەساڵی )1953( وایكرد خوێنەری زمانی ئینگلیزی یان 

لەزمانەكانی تردا بەسادە وەریبگرن. سەرەڕای »خراپ«ی وەرگێڕانی بۆ سەر 

 )Smith College( لە )1953-H. M. Parshley-)1884( ئینگلیزی كەلەالیەن

لەواژە فەلسەفییەكان دانەبوو، كاڵوكرچی لەسەر قواڵیی  كەهیچ شارەزایی 

گریمانەو بۆچوونەكانی بوڤوار كەوت. ئیدی ئەم وەرگێڕانە ناهەقی گەورەی 

بەتوانای فەلسەفیی بوڤوار كرد، چونكە وەرگێڕەكە لە بواری زیندەوەرزانی 

سەروپۆتەاڵكی  نەزانیوەو  لەفەلسەفە  ئەوتۆی  هیچی  هەبووە،  شارەزای  دا 

تێكستەكەی وێرانكردووە، بۆیە نەیتوانیوە چەمك و تێزەكانی »بوونگەرایی« 

و دیاردەناسیی هۆسراڵیەكانی بگوێزێتەوە بۆ خۆێنەر.

تێنەدەگەیشتن  بەهیچ شێویەك  لەبەرئەوە خوێنەرو رەخنەگرانیش   

بۆ ئەم ژنە لەرووی فەلسەفەییەوە بایەخی هەبێ ؟ هەڵبەت تا ساڵی )2010( 

هێنایەوە  »بوڤوار«ی  جارێكیتریش  دەرچوو،  وەرگێڕانەكە  نوێی  چاپی  كە 

نێو كۆڕی فەلسەفیی و بواری جێندەر و ژنناسی، ئەوجا گرنگی دەركەوت، 

باوكساالریدا  كۆمەڵگەی  لە  ژن  كە  ئەوەیە،  بوڤوار  سەرەكی  تێزی  كەواتە 

تێزی سارتەر  بەكارهێنانی  یان  ئەمەش وەك روونكردنەوەی  تر«ە،  »ئەوی 

هاوكات  پیاو.   - ژن  فینۆمینۆلۆژیانەی  نێوكۆیی  پەیوەندی  بە  سەبارەت 

دینامیكیەتی ئاگایی لە خەبات كۆشش دژ بە ئاگایی تر.
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دیاردەناسی ژن: ژن و ئەوی تری پیاو

و  دیاردەناسی-فینۆمینۆلۆژی  میتۆدی  بە  هەم  بوڤوار  وتمان  وەك 

هەم بوونگەرایی قسە لە پێگەو چییەتی شوناسی مێینە كردووە. لەبڕگەیەكی 

كەدەڵێ:  هەیە  دیاردەناسی  سەرنجڕاكێش  بۆچوونێكی  بوڤوار  كتێبەكەیدا، 

گەوەرە  جیاوازیەكی  بەاڵم  لەپیاو،  پاسیڤترە  و   ناچاالك  ئافرەت  »گریمان 

ناكارا  بابەتێكی  وەك  و  بكەیت  پاسیڤ  كەسێك  بێیت  تۆ  لەوەدا  هەیە، 

سەیری بكەیت، لەگەڵ ئەوەی كەسێك بۆخۆی پاسیڤە و بابەتێكی ناكارایە 

The Second Sex، book 2، part 4، ch. 3 )1953((. ئەمەش هەر لەو 

باوەڕەوە سەرچاوەی گرتووە، كە الی بوڤوار ژن-ئافرەت شتێك نییە لەگەڵ 

 One is not“( لەدایكبوونەوە هەبێ ، بەڵكو بونەرێك دەكرێ  بەئافرەت-ژن

.born but becomes a woman،- )The Second Sex، 267

 لێرەدا ئافرەتبوون، پێدراوێكی ئۆنتۆلۆژی نییە، بەڵكو پرۆسەیەكی 

كۆمەاڵیەتیە، كەواتە دیاردەناسی ژن الی بوڤوار، دەگاتە رەچەڵەكی كێشەكە 

و بنكۆلی راستییەك دەكات، كە چەوسانەوەو نكوڵی لەئازادی ژن، ناگەڕێتەو 

بۆ بنەڕەتێك لەپێش بوونی كۆمەاڵیەتی، بەڵكو ئەوە »بوونی كومەاڵیەتیە« 

كەبوونی رەسەن-دەشارێتەوە، واتە ئازادی ئافرەت زەوتدەكات، بۆیە پرسی 

ئازادایە.  بوونێكی  دا،  ئازادبوون  لەپێناو  ملمالنێیەكە  نێر-مێ ،  یا  ژن-پیاو 

و  نەریت  لە  كە  ئافرەت  زەوتكردنی  چەوسانەوەو  هەرچی  ئەگەرچی 

پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتیدا روودەدات، هەمووی فشارو كۆتبەندێكی دەرەكین، 

بەاڵم ناتوانن جێ  بەو ئازادییە ئۆنتۆلۆژیەی مرۆڤ لێژكەن كەپێش بوونی 

كۆمەاڵیەتی دەكەوێ .

 كەواتە دیالێكتیكی ژن پیاو، پرۆسەیەكی هیگڵیانەیە، كەدەچێتە جێی 

چۆن  وەك  كاردەكات  بەدیالێكتیكە  بوڤوار  لێرەدا  كۆیلە.  ئاغا  هاوكێشەی 

كۆیلە و ئاغامان هەیە، ژنیش بۆخۆی شوێنی كۆیلەیە و بۆتە جەمسەرێكی 
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تر نایەكسانی پیاو.هەڵبەت ئەمە خاڵێكی زۆر گرنگە، چونكە لەو بۆچوونە 

بەتایبەت  تێدەپەرێ .  هەیانە  فێمێنیستەكان  لە  هەندێ   سادەیەی  باوەو 

دا دەخولێتەوەو  ئافرەت  لێقەوماویی  و  لەڕۆڵ  ئەوبۆچوونەی كە هەمیشە 

تر  هێندەی  گوتارە  بەم  لەكاتێكدا  دەبێت،  رزگاری  بەوجۆرە  واتیدەگەن 

ئافرەت بەناخی نائومێدی و زەبوونی قوڵكردنی رۆجی كۆییالیەتییدا دەبات.  

بواری ئاكار: پرسی خراپە و چارەی نایەكسانی

پرسە  لەهەرە  یەكێكە  رەگەزیی«  نایەكسانی  مەسەلەی  هەڵبەت 

گرنگەگانی فێمێنیزم، كەلێوەی رەخنە لە هزرو فەلسەفەی پیاوساالری دەگرێ  

بەدرێژایی مێژوو. دیارە بوڤوار جاریكی تریش هەر بەپشبەستن بە فەلسەفەی 

هیگڵ، بەتایبەت دیالێكتیكی ئاغا و كۆیلە چۆن نایەكسانی چارەبكەین. بوڤوار 

پێیوایە هیگڵ سەركەوتوە لەچارەسەركردنی كێشەی نایەكسانی ئەو دوانەدا 

لەڕێی دادوەرییەوە. مەرجی ئەو پرۆسە دادوەرییەش بریتییە لەدانپێدانانی 

دووالیەنە، واتە هەردووال بەیەكسانی دان بەماف و رۆڵی خۆیاندا لەبەرامبەر 

یەكتری دا بنێن. هاوكات بەپشتبەستن بەتێزی فێنۆمینۆلۆژیانەی هۆسرێڵ، 

كەچەمكی مەبەستدارییە )intentionally( ، قسە لەسەر بوونی ئافرەت بە 

بەمەست لەبوون گرێبداتەوە.

 The Ethics of Ambiguity : Bad « شایانی باسە »بوڤوار« لە كتێبی

Faith، The Appeal، The Artist » كەلەسال )1947( دا باڵوكردۆتەوە، 

رێگەیەكی  بەتەنها  كە  ئیكزیستێنسالیستێ -بوونگەرایەك،  وەك  لەوێدا 

دەزانێ ، بۆئەوەی باس لەخراپە بكات لەفەلەسەفەدا، ئەو پێیوایە دەبێ  ئێمە 

لەبواری ئاكاریشدا ئەو راستییە بزانیین، كە ئازادی مافێكی رەوشتی هەموو 

بونەوەرێكی مرۆڤە، هاوكات مافێكی دەست بۆنەبراویشە، واتە وەك چۆن 

نابێ  ئازادی پێشلبكرێ ، ناشكرێ  زەوتبكرێ ، چونكە ئەگەرچی جیاكارییەك لە 

نێوان ئازادی لە ناخەوەڕاو لەدەرەوەرا دەكرێ  الی بوڤوار، بەاڵم تێگەیشتنی 
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بەئازادیەوە.  بەندە  لەژیاندا  مەبەستدار  كردەیەكی  وەك  ئاگایی  دەربارەی 

بوڤوار پێیوایە كە دەكرێ  من نامۆبم لە ئازادی خۆم لەژیانی كۆمەاڵیەتیدا، 

بەاڵم هەرگیز لەناخەوەڕا ناكرێ  لێمبستێنرێتەوە. مەبەست لەبوونی »من« 

ئازادییە لەبەرامبەر بوونەكانی تردا كە پیاوە. دیارە لەیەكەم فۆرمی چاالكی 

بۆئەوەی  بەیاندەكات،  و  بەرجەستە  ئازادی خۆی  ئاگاییی و هۆشمەندیدا، 

مانای »بوون« بدۆزیتەوە. لە دووەم فۆرمیشدا وەك ئازادی لەهێنانی ماناكان 

بۆ نێو جیهان دا كاردەكات.

ئاگامەندی مرۆڤ وەك شتێكی ناڕۆشن    بۆڤوار چاالكی هۆش و 

بیرۆكەی  لەگەڵ  رووەوە  لەو  ئێمە  ناڕوونی  پێیوایە  و  دەبینێ   ناڕوون  و 

رێگەی  لە  ناتوانیین،  ئێمە  هەرگیز  چونكە  دا،  لەژیان  دایە  »شكست« 

پەرۆشی و سۆزو لە دەربڕینێكی مەبەستداردا، بەمانای تەواوی بوون بگەین. 

مانای  لەسەر  پەردە  تاتەواو  و  سەرناكەوین  لەوەدا  هەرگیز  لەبەرئەوەی 

سەبارەت  ماناكانمان  دەربڕینی  حەزی  ناتوانین  هەرگیز  هەڵماڵین.  جیهان 

بەجیهان تەواو بگەیەنینە ترۆپك و ئەنجامی كۆتایی، بۆیە وێنەی »مرۆڤی 

ئاكاری«ی، رەوشتیی الی بوڤوار لەالیەنی سۆزەوە دەبزوێنرێ ، بەاڵم نابێتە 

و  خۆپەرستانە  حەزی  لە  جیاوازتر  ئیدیی  لەبووندا.  سەرەكی  مەبەستێكی 

یاخییانەو شێتانەی ستەمكاری، پەرۆشی و سۆزی رەوشتیی بە بەخشندەیی 

پێناسەدەكرێ ، بەتایبەت بەخشندەیی لە ئاستی داننان بەجیاوازی لە ئەوی 

تر و بەپێچەوانەوە. هاوكات پاراستنی جیاوازی لەئەوی تر، تا نەهێڵێ ببێتە 

بابەت و مەبەست بۆ ویست و خواستی كەسێكی تر كە پیاوە. دیارە جۆرێك 

لەڕەهەندی فەلسەفی رەوشتی »كانت« ی بە بۆچوونەكەی بوڤوارەوە دیارە.   

من و ئەوی تر لە فەلسەفەی بوڤوار دا

پەیوەندی و ملمالنێی نێوان »من« و »دەوروبەر«، بۆخۆی جێگەی 

بێنەوبەردەیەكی فەلسەفییە. پێگەی بوونی »تاكێتی« ئێمە لەنێو هەلومەرجە 
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كاتێ   تێدایە.  فینۆمینۆلۆژی  و  بونگەرایی  رەهەندێكی  كۆمەاڵیەتیەكاندا، 

»سارتەر« باس لە »خود« و »بابەت« وەك هاوكێشەیەك لەمەڕ باسكردنی 

»بوون« دەكات، ئاوەهاش باس لە«خود و ئەوی تر« دەكات، كە لە بەرامبەر 

هاوكێشەیەی سارتەردا كە«بوون«ی بۆ پیاو داناوە و »هیچبوون« یان هیچ 

)نەبوون( بەرامبەر بە ژن- مێینە داناوە. بەمانایەكی تر ئەوەی كە هەیە 

پیاوە، نێرە، ژن كە ئەوێكیترە، بوونی سڕاوەتەوە، یان لەسێبەر و هیچ و 

ساڵی  لەوتارێكدا   )Sonia Kruks( كروكس  سۆنیا  وەك  دیارە  نەبووندایە. 

كە هیچ  ئەوەیە،  دووەم(  )رەگەزی  كتێبی  دەڵێ : »چەقی سەرەكی   1995

دیارە  ئافرەت«.  بە  دەبێت  بەڵكو  نابێ ،  لەدایك  بەژنی-ئافرەت  كەسێك 

ئەمە گریمانەیەكە دەشێ  لێكچوونی لەگەڵ بۆچونەكەی سارتەریشدا هەبێ ، 

 ،›existence precede essence‹ »كە دەڵێ : » بوون لەپێش جەهەرەوە دێ

ئەوەی  بنەمای  لەسەر  نەك  دەبێ ،  كەهەیەو  ئەوەیە،  مرۆڤ  بوونی  واتە 

و   )pre-given necessity( پێدراوە  پێشتر  زەروەرتێكی)سروشتێكی(  وەك 

دیاریدەكرێت.

هەبێ   سارتەر  كاریگەری  بەجۆرێك  لێرەدا  دەش��ێ   بێگومان   

بۆتە  ئەوەی  بڵێ ،  بووە  مەبەستی  بوڤوار   .)2001 ئینسكلۆپیدی  )ستانفۆرد 

پێدراوێكی  بەڵكو  نییە،  پێدراوێكی وجودیی  لەراستیدا  ئافرەت،  جەوهەری 

كۆمەاڵیەتی-سیاسی و كلتورییە، بۆیە رزگاركردنی ئافرەت، واتە سەیركردنی 

نەك جەوهەرێكە،  لەخۆیدایە،  سەربەخۆ  بوونێكی  وەك  لێی،  روانین  یان 

چونكە هەمیشە »بوون« پێش جەوهەر دەكەوێ ، جەوهەریش داڕشتەیەكی 

ئافرەت،  رزگاركردنی  كەواتە  بەئافرەت،  كراوە  تێیدا  مێینە  كە  كلتورییە، 

بەرزگاركردنی بیرو هزریدا تیدەپەڕێ، لەگەڵ گۆڕینی بیركردنەەوەی پیاوان 

فەلسەفەی  هەڵگرتنی  بەشوێنپێ   »بوڤوار«  دیكەوە  لەالیەكی  تر،  جاریكی 

»هیگل« زیاتر لەمەڕ هاوكێشەی من - ئەوی تر ئەدوێ . بۆ ئەم مەبەسەتە 
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لەروانگەی وتەیەكی بەناوبانگی »هیگڵ« كە دەڵێ  »هەموو ئاگاییەك بەدوای 

 Each conscience seeks the death of the( « مەرگی ئەوی تر دا دەگەڕێ

other(. لێرەدا ژن كە«ئەوی تر«ی پیاوە، هەمیشە چەوسانەوەو ژێردەستەیی 

و  گەردونی  »بوون«ی خۆی وەك »خودێك«ی  پیاو  بۆئەوەی  دەگەڕێتەوە 

)ژن(  تردا  ئەوی  ئەودا،  لەنەبوونی  خۆی  بوونی  هاوكات  داناوە،  رەسەن 

هەژماركردووە. بەمانایەكی دیكە پیاو بەهێزیی لەالوازی ژن دا بینیوەتەوە، 

كەواتە ئاگایی ژن دەبێ  لێرەدا بەدوای مەرگی خود-پیاودا بگەڕێ  تاخۆی 

ئازاد بكات، وەك چۆن پیاو مەرگی ئافرەت بەتەختبوونی كۆسپەكانی خودی 

بەاڵم چۆن  میتافۆریانەیە(،  بەمانایەكی  )لێرەدا وشەی مردن  دەزانێ   خۆی 

مێینە بتوانێ  خۆی لەم ژێردەستییە رزگار بكات؟ 

بوونی  پێشمەرجی  و  ئۆنتۆلۆژی  رەهەندێكی  »ئ��ازادی«  ئەگەرچی 

مرۆڤە، بەاڵم لەمڕۆوە بوڤوار هەر رەهەندی ئۆنتۆلۆژی ئازادی لەپەیوەندی 

ژن –پیاو دا باسناكات، بەڵكو رەهەندی سۆزو خۆشەویستی ژن و پیاویش 

چونكە  دەبینێ ،  ژندا  لەچەوسانەوەی  سەرەكی  رۆڵێكی  و  فاكتەر  وەك 

بەكارهێنانی  هاوكات  بەرهەمدەهێنێ .  وابەستەیی  خۆشەویستی  سۆزو 

ئافرەت وادەكات، كە بوڤوار جارێكی تر زەبروزەنگ  توندوتیژی بەرامبەر 

بیری چەپگەرایی سەردەمی خۆیدا  بەتایبەت  ئازادی،  لەخەباتی رزگاری و 

ئەمەو  رەوابێ ؟  رێگەچارەیەكی  توندوتیژی  چەند  ئاخۆ  پرسیارێك:  بكاتە 

چەندین پرسیاری تر كە لەڕوانگەی فەلسەفەی بونگەرایی -فینۆمنۆلۆژیەوە 

لێكیدەداتەوە.

مافی  و  پ��ارێ��زراوە  ئ��ازادێ  وەك  تر  ئ��ەوی  بوڤوار  بەبۆچوونی   

دەستبۆنەبردنی لەالی هێزی منەوە هەیە. ئیدی من هەرچیەكیش بكەم وەك 

ئاغا و سەروەرێ، كۆیلەكە بڕەتێنم، یان بڕیاری سێدارەم هەبێ ، كەسێكی 

بكوژ هەڵبواسم، بەاڵم سەرەڕای ئەمە، راستیەك هەی نابێ  لەبیری بكەم، كە 
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ناتوانم سنور و حورمەتی »ئەوی تر« پێشێلكەم لەناخەوەڕا، چونكە ئەو وەك 

كەسێكی ئازاد لەبوون دا ناتوانم دەست بەسەریدا بگرم. ئیدی بەپێی ئەو 

دابەشكردنە دیكارتیانە، كە بۆ »ناخ« و »دەرەوە«، یان »رۆح« و »جەستە« 

كراوە، الی بوڤواریش ئەوە دەگەیەنێ ، كەهەرگیز »من«ی بااڵدەست ناتوانم 

لەناوجەرگەی دڵی ئازادی »ئەو« بدەم. لێرەوە، بوڤوار گەشەیەك بەچەمكی 

دەدات.  بااڵبوو   )transcendence( ترانسندینس  پێدراویكی  وەك  ئازادی 

ئازادی وەك »بزاوت« و جوڵەیەك لەبەرامبەر داهاتویەكی كراوە و چەند 

ئەگەرێكی ناسنورداردا دەبینێ . ئیدی بۆئەوەی بیسەلیمنێ  كەئێمە ناتوانین 

لەالیەن رەهەندی زەمەنی »ئێستا« هەنووكەوە سنوردار بكرێین و ئاوەهاش 

ئازادیمان لەناخەوەڕا زەوتبكرێ .

 كەواتە ئەوەی پێیدەوترێ »جەوهەر«، چییەتی ئازادی وەك پێدراوێكی 

بااڵ و سەروو، یان بان-سروشتی، دەخاتە ریزی نادڵنیایی و ریسك لەژیان دا. 

ئافرەت بۆئەوەی ئازاد بێ ، دەبێ  ئەم لێكدژیەی لەنێوان ئازادی و نادڵنیایی 

سەربەخۆبیین،  و  ئازاد  بێخەم  ئێمە  ناكرێ   بیرنەكات.  لە  دایە  ریسك  و 

بێئۆقرەیی  و  بەنائارامی  هاوشانە  كە  دا،  »ترانسدێنس«  لەئازادی  بەڵكو 

دەرونی و ریسكی ژیان، ئازدای بۆخۆی بارگرانیەكی دەرونییە، بۆیە بوڤوار 

پێیوایە، كاتێك كە »من« خۆم لە جیهانی بەها و مانایەكدا دەبینمەوە، ئەو 

بەها و مانایەش لەالیەن كەسانی ترەو بەخشراوە بەجیهان، لەبەرئەوە من 

ئازادم لەوەی رەتیكەمەوە، یان ئەم بەهایانە بگۆرم، یان پشتگیریان لێبكەم 

لەجیهاندا، لەكاتێكدا ئەم بەهایانە لەخۆیاندا مانایان نییە.

و  پشتگیری  ناتوانم  بێ ،  هەرچۆن  و  بكەم  ئیختارێ   هەر  ئیدی   

ماڵی  من  بەهاكانی  لێرەوە  تر.  ئەوانی  هاوكاری  بەبێ   لێبكەم،  پشتیوانی 

خۆیان لەم جیهانەدا دەدۆزنەوە، ئەگەر كەسانی تر پێوەی پابەندبن. تەنها 

هی  ببێتە  من  بەهاكانی  بۆئەوەی  بكەم،  قایل  تر«  »ئەوانی  من  ئەگەر 
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ئۆنتۆلۆژی«  »ئازادی  و  ئیتكی«  »ئازادی  لەنێوان  جیاوازی  دیارە  ئەوانیش. 

ئازادیی خۆمان كەمەرج  ناسینی  نیشانی دەدات،  بوڤوار  ئەوەی  دا هەیە. 

و پێویستە، بەاڵم هەلومەرجێكی تەواو نییە بۆ كردەوە رەفتاری ئاكاریانەی 

ئێمە. چونكە هەمیشە ئازادی ئەوی تر مەرجە بۆ ئازادی »من«، لەبەرئەوە 

دەبێ  ئازادی بەشێوەیەكی گونجاو و دروست بۆ هەموو یەكیك بەیەكسانی 

بەكاربهێنرێ . 

یەكسانی بەمانەوەی جیاوازییەكان

تایبەتمەندییەكی هزری »بوڤوار« لەچاو فێمێنیستەكانی تردا، ئەوەیە 

دەكات،  پیاو  و  ژن  یەكسانی  لەمافی  داكۆكی  كە  فەیلەسوفێك  وەك  ئەو 

بەهیچ شێوەك لەوبڕوایەوە قسەناكات كە چەمكی یەكسانی هاوواتای »وەك 

لەجیاوازیەكان  باس  ئەو  نەخێر،  پیاوبێ .   وەك  ژن  واتە  بێ ،  یەكبوون« 

دەكات، بەاڵم مافەكان دەبێ  یەكسان بن. ئیدی نەك بەو مانایەی ژن وەك 

چونكە  ناڕەوشتییە،  كارێكی  ناعەدالەتی  نایەكسانی،  پیێیوایە  لێبێ .  پیاوی 

جیاوازی رەگەزیی دەكاتە بەهانەیەك بۆ خواردنی مافەكانی ئافرەت، بۆیە 

نافێنۆمینۆلۆژیانە  بەكارێكی  لێی،  تێنەگەشیتن  راستییەو  ئەم  شاردنەوەی 

دەگەیەنی.  ئافرەت  بوونی  و  مەبەست  نەنانسینی  لەخۆیدا  واتە  دەزانێ ، 

هاوكات دژ بەو بۆچونەشە كەدەڵێ  ژن و پیاو یەكسان نین، لەبەرئەوەی كە 

ژن بۆخۆی الوازە، بۆیە دەڵێ  بپرسین گریمانەی الوازیی مێینە لەچیەوەو 

لەكوێوەو هاتووە؟ ئاخر پێوەرەكانی بەهێزی چین؟ ئایا مەبەست لەبەهێزی 

هەبوونی ئەوپەڕی هێزی جەستەییە؟ بەاڵم كام جەستە، هی مامناوەندییمان 

مەبەستە تاببێتە پێوەرێ ؟ 

ەوە  لە«هیگڵ«  لەپیاو  ج��ی��اواز  ت��ری  ئ��ەوی  بیرۆكەی  ك��ەوات��ە 

بەدەستكارییەوە وەرگرتووە. ئەمەش بۆئەوەی بیسەلمێنێ ، كە بوونی پیاو و 
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ژن، بوونێكی پێش مێژووییە، واتە پەیوەستییەكی بێوێنە لەنێوان خودو ئەوی 

تر دا هەیە. ئیدی لەبەر پێشبڕكێ  و لەو پێناوەدا ژن دەبێ  »ئێمە«ی خۆی 

لەو پێكەوەبوونەدا بدۆزێتەوە، واتە جیاوازە، بەاڵم دەبێ  خاڵی هاوبەشی 

كۆمەاڵیەتییەوە  لەرووی  ژن  پێۆیستە  بدۆزێتەوە.  پیاودا  تری  ئەوی  لەگەڵ 

»بوون  لە  لەمانای  ئەو  چونكە  بێت،  جیهانیشەوە  بەخەمی  و  دەروەست 

دەبێ   هەروەها  هاتووە،  بەسەرخۆییدا  بەوپێیەی  تێدەگات  باشتر  خستن« 

رێگەیان پێبدرێ  رێوشوێنی تایبەت بدۆزنەوە كەبتوانن لێوەی دەروستی خۆیان 

لەژیان دا جێبخەن، بەواتایەكی تر دەبێ  ئەفسانەی »ژن بوون« لەكاربخرێ  و 

هەڵوەشێنرێتەوە بۆ دواجار لەهزر و سیستمی بیركردنەوەی پیاوساالرانەدا. 

هەتا ئەمەش جێبەجێبكرێ  و ژنان رزگاربن، دەبێ  بەرژەوەندیە ئابوری و 

سیاسیەكانیش برژێنە پرۆژە و جۆگەی رزگابوونەوەكەوە. ئەگەرچی بوڤوار 

چونكە  لەخۆییدا،  لێبدرێ   و  بكرێ   دەستكاریی  نییە  شتێك  ئازادی  پێیوایە 

هێندە لەناو خۆیدا پارێزراو هەڵگیراوە، بێئەوەی هیچ كەس بتوانێ  بیشێوێنێ ، 

بەاڵم خۆالدان لەریسكی پەیوەندی سۆزداری ئەگەرێكی كراوەیە، هەمیشە بۆ 

كۆتوبەندی ژن. هاوكات ئەمە كەبە نیشانەیەكی شكستی رەوشتی دێ  لەژیان 

دا، پارادۆكسێكی رەوشتیشە!  

ژن لەنێوان سۆز-خویشەویستی و چەوسانەوەدا

سەبارەت بەپرسی جێندەر، كارێكی بوڤوار گرنگی دەرچوون بووە 

لەگوتاری باوی فێمێنیزم بە دانانی رێچكەیەكی گرنگ، كە دواتر پاش خۆی 

ژنە فەیلەسوفی وەك«جودیت بەتلەر«یش لەسەرهەمان بۆچوون بەردەوەام 

نەك  كۆمەاڵیەتییە،  پێكهاتەیەكی  جێندەر-رەگەز  پێیوایە  ئەمیش  دەبێ . 

بایۆلۆژی، چونكە بەرئەنجامی پرۆسەی بەكۆمەاڵیەتی بوونە لەتافی منداڵیدا. 

دەڵی«هیچ  كە  لەوەدایە،  دووەم«  »رەگەزی  لەكتێبی  بوڤوار  گرنگی  تێزی 
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یان  دەستنیشانی  ئابوری  و  دەرونی  و  بایۆلۆژی  لەالیەنی  كە  چارەنوسێ ، 

بەڵكو ئەوە شارستاینەتە كەمێینە  ناكات،  پێناسەی روخساری مرۆیی مێینە 

بەرهەمدەهێنێ ». ئیدی تەنها رێگەیەك بۆ دەربازبوون لەو پێناسەی كراوە 

یان باشتیر بڵێین سەپێنراوە بەسەر ئافرەت دا، بەبێ  هاوكاری ئەوی تر نابێ ، 

بۆئەوەی لەداڕشتنی »تاك« یان »خود«ێتی ئافرەتدا بەشدار، تاكو ئافرەتیش 

ببێتە »ئەوێ«ك.

لێرەدا  بوڤوار  بۆچوونەكەی  پێیوایە  »بەتلەر«یش  باسە  شایانی   

بوونگەرایانەیە. ئیدی لەروانگەی ئەوەوە »جێندەر« الی بوڤوار بەندە بەبوون 

-بە، واتە وەرگەڕان بەوەی دەبێ  لەكۆمەڵگەدا، نەك بەوەی كە خۆی چییە. 

هاوكات دەبێتە بابەتی گۆڕان و ئیختیاركردن، چونكە جەندەر پرۆسەیەكی 

كراوەیە بۆ كارلێك و كردەی كۆمەاڵیەتی و ئیختیاری شەخسی تاك. هەر 

لەم گۆشەنیگاوە، كاتی بوڤوار باس لە بەرپرسیارەتی ئافرەت دەكات، لەپێناو 

بەرگری لەبەرامبەر حەزی وابەستەبوون لەپەیوەندی خۆشەویستیدا بەپیاوەوەو 

هەڵبژاردنی »ئازادی« و بااڵبوون بەسەر سنوورە فیزیكی و كۆمەاڵیەتی و 

سیاسیەكانی كۆمەڵگەدا. لێرەوە ئەو سیفەتی ئاگایی دەستنیشان دەكات كە لە 

»سارتەر«ە وە لەكتێبی »بوون و هیچ« دا باسكراوە، ئەویش پرسی ئیختیار 

و  سنوورداری)كاتی( واقیع و جیهان، چونكە دەبێ  خۆی بەرپرسیار بێ ، كە 

لەكوێی سیستم و كۆتوبەندە كۆمەاڵیەتیەكاندابێ . 

نابێ  لەبیرمان بچێ ، كە بۆ باسكرنی پرۆسەی »وەرگەڕان« یا بوون 

بە)becoming(، سود لە فەیلەسوفی فەرەنسی »بیرگسۆن« دەبینێ. بەتایبەت 

لەوەدا كاتێ  »بێرگسۆن« لە ئەرگومێنتێكدا دژ بە میكانیزمی دێترمینیزم –

سنوداری و حەتمیەت دا، پێیوایە ئیختیاری ئازاد وەك بونێكی رەمەكی وایە 

لە كەسێتی یەكێكەوە كە بەراستی پرۆسەی بوون بە- بەشێوەكی لێكدانەبڕاو 

و نەبچڕاو ئەزمون كردبێ . هاوكات الی كەسێك كە یەكێتی لەگەڵ لەنێوان 
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میتافیزكی  رەهەندێكی  لێرەوە  دا هەبووبێ .  »یادەوەری«  و  »بەردەوامی« 

ئەزمونكردنی  چوارچێوەی  لە  بەتایبەت  دای��ە،  بوڤوار  بوچوونەكەی  لە 

بیرگسۆنی  كەبەشێوەیەكی  دا  »ئازادی«  و  هەڵبژاردن  مافی  »ئیختیار«واتە 

كاری لەسەركردووە، بۆیە ئافرەت تاكێكی ئازاد نییە، بەڵكو ئەندامی چینێكی 

چەوساوەیە، كەوەك كەسێكی نزم سەیركراوەو لەالیەن ئاین و زانستەوە ئەوە 

وابەستی  دەرونیەوە  و  كۆمەاڵیەتی  پرۆسەی  بەهۆی  هەروەها  سەپێنراوە، 

پیاو بووە. لێرەوە سنوردار و بێبەش كراوە لە چاالكی سیاسی و ئابوری داو 

خزێنراوەتە چوارچێوەی یاسا و پەیمانی كۆمەاڵیەتی.   
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سیمون دی بوڤوار...
ئەو ئافرەتەی دەربارەی 

سایكۆلۆژییەتی ئافرەت دەدوێت
عبدالباقی یوسف

لەعەرەبییەوە: هێمن مەحمود حەمە
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سیمون دی بوڤوار لەرێگای هەموو ئەو كارە فیكری و ئەدەبیانەی، 

كە نوسیویەتی هەوڵی ئەوە دەدات، سایكۆلۆژییەتی ئافرەت پیشانی دونیای 

ئافرەتاندا  لەجیهانی  پیاوان  ئامادەیی  دیكەشەوە  لەالیەكی  بدات،  پیاوان 

دەخاتە روو، لێرەشەوەیە نوسینەكانی )بوڤوار( بوونەتە جێگای لیكۆڵینەوەو 

مشتومڕ كە وەهایكردووە ئەم ژنە ئامادەییەكی فیكری و ئەدەبی هەبێت.

باوكێكی  و  دەوڵەمەند  لەخێزانێكی  لەپاریس   1908 ساڵی  بوڤوار 

لەدایك  دۆڕان��دووە  دووەم��دا  جیهانی  لەجەنگی  سامانەكەی  كە  پارێزەر، 

دەبێت، دایكی دەیویست بوڤوارو خوشكەكەی پەروەردەیەكی كاسۆلیكانەی 

)ئاكۆن  لەزانكۆی  رەتكردەوەو  پەروەردەیەی  ئەم  بوڤوار  بەاڵم  توندبكات، 

لەسااڵنی  داو  بەخوێندنەكەی خۆی  درێژەی  فەرەنسی  نۆرمان سوپرایەر(ی 

1931 تا 1943 لەزانكۆی سۆربۆن بوو بە مامۆستا.

هاتنە ناو جیهانی ئەدەبەوە

فەلسەفەبوو، زوو  ئەدەب و رۆشنبیری و  لەجیهانی  بوڤوار حەزی 

ناوداران و كەسایەتییە فیكری و  زوو سەردانی ئەو شوێنانەی دەكرد، كە 

هاوڕێی  و  ژیانی  هاوڕێی  شوێنانەدا  لەو  هەر  دەبینی،  تیادا  ئەدەبیەكانی 

بیركردنەوەكانی )ژان پۆل سارتەر(ی ناسی، كە وەك خۆی دەڵێت« ئەوە 

گەورەترین رووداوی سەرەكی بووە لەژیانیدا«.

لەساڵی 1943 یەكەم رۆمانی خۆی بەناوی )المدعوە( نوسی، ئەمەش 
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سەرەتایەك بوو بۆ هاتنە ناو جیهانی ئەدەبەوە،  بەاڵم ناوبانگە راستەقینەكەی 

نێوان  پەیوەندی  دەرب��ارەی   بوێرەكانی  بۆچونە  كە  دەرك��ەوت،  كاتە  ئەو 

ئافرەتان و پیاوان خستە روو، لەو بۆچونانەش: ئافرەت بە ئافرەتی لەدایك 

نابێت، بەڵكو دواتر وەهای لێدێت!.

 )1949 دیكە  )رەگەزەكەی  بەناوبانگەكەی  كتێبە  نوسینی  بە  نوسەر 

مشتومڕێكی رۆشنبیری لەناوەندە زانستی و كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیرییەكانی 

جیهاندا دروستكرد، لەو بیروبۆچونانەش كە ئەمە نوسەرە دەیانخاتە روو:

ئابووریلەكۆمەڵگەدا  یان  دەروونی،  یان  بایۆلۆژی،  قەدەرێكی  هیچ 

بڕیار لەسەر شێوازی ئافرەت نادات، بەڵكو ئەوە شارستانییەتە بەگشتی كە 

ئەو مەخلوقەی لێدروستدەكات، كە پێیدەڵێن ئافرەت.

هێرشی  لەكتێبەكەمدا  دایكایەتی  فەسڵی  »بەهۆی  دەڵێت:  سیمۆن 

ئەوەم  مافی  من  رایانگەیاند  لەپیاوەكان  زۆرێ��ك  سەر،  كرایە  تایبەتیم 

ببێت،  مناڵم  نەمتوانیوە  خۆم  چونكە  بكەم،  قسە  ئافرەت  دەربارەی  نییە 

سەیرە، ئایا ئەوان مناڵیان بووە؟ ئەوان دژایەتیم دەكەن بەو بیرۆكانەی كە 

یەكالییكەرەوەو قەتعی نین، ئایا وەها دەمبینن، كە هەموو بەهاكانی سۆزی 

دایكایەتی و خۆشەویستیم رەتكردوەتەوە؟ نەخێر، بەڵكو داوام لە ئافرەتان 

كردووە، كە لەگەڵ ئەو دوو بەهایەدا بەشێوازێكی ئازاد بژین، لە كاتێكدا 

زۆربەی جار وەك بیانوییەك بەكاریدەهێنن و دەكەونە ژێر ركێفی ئەو دوو 

چەمكەوە بەڕێژەیەك ئەو دوو چەمكە دڵ دەهێنێتە ئێش«

لەم  تێگەیشتنانەی كە  لەو هەڵە  هەروەها دەڵێت: »یەكێكی دیكە 

كتێبە وەرگیراوە ئەو بڕوایەیە، كە من هەبوونی هەموو جیاوازییەكم لەنێوان 

پیاوان وئافرەتاندا رەتكردوەتەوە، لەراستیدا من بەپێچەوانەی ئەو بڕوایەوە 

هەر  كە  نوسیوە  كتێبێكم  جیانەكردوەتەوەو،  لەیەك  ئافرەتانم  و  پیاوان 

لەیەكتر جیاكردوەتەوە، بەاڵم ئەوەی  بەناونیشانەكەی هەردوو رەگەزەكەم 
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من پێیگەشتوم ئەوەیە، ئەم جیاوازییانە رۆشنبیریین نەوەك سروشتی، من 

ئەو ئەركەشم لە ئەستۆ گرتووە، كە چۆنیەتی دروستبونی ئەو جیاوازییانە 

بگێڕمەوە.

كارەكانی ئەم ژنە نوسەرە بەردەوامی هەبوو، ژیاننامەكەشی بە چوار 

بەش باڵوكرایەوە:

)مذكرات فتاە الرصیف 1958(، )عنفوان الشباب 1960(، قوە االشیا 

1963( ، )موت المریح جدا 1966(، ئەم ژیاننامەیە بە مێژووییەكی راستەقینە 

و جەریئانەی هەموو وردەكارییەكانی ژیانی فیكری فەرەنسا دادەنرێت.

كەسایەتیەكی قورس

ئافرەت  كە  روونبكاتەوە  ئەوە  كە  داوە،  ئەوەی  هەوڵی  بوڤوار 

دەتوانێت  ئەنجامبدات، هەروەها  كاری قورس  پیاو   دەتوانێت شانبەشانی 

سەدەیەكی تەواو بەشان هەڵبگرێت، چونكە ئەو نوێنەرایەتی ئەو سەدەیە 

دەكات، كە تیایدا ژیاوەو تیایدا دەژی.

دەتوانرێت سەدان ئافرەت، بەڵكو هەزاران ئافرەت، لە ئافرەتێكدا 

و  شەفافیەت  و  عەبقەرییەت  نمونەی  ئافرەت  چونكە  كورتبكرێتەوە، 

هوشیارییەو بەشدارییەكی تەواوەتی دەكات لەچاالكییە كۆمەاڵیەتی و فیكری 

و سیاسییەكاندا.

زۆر  زەمانەكان  و  س��ەردەم  بەدرێژایی  كە  ئافرەت  لەمجۆرەی 

ڕێگای  هەبێت،  ئامادەیشی  ئەگەر  تەنانەت  دەردەك��ەوێ��ت،  بەدەگمەن 

دەركەوتنی پێنادرێت، هەر بۆیە یان بەپاڵەوانێكی نادیار، یاخود بەپاڵەوانێكی 

پەراوێزخراو دەمێنێتەوە.

هەر بۆیە بوڤوار داوا دەكات، ئافرەت هەوڵبدات، تاوەكو خۆی لەو 

پەراوێزخستنە رزگاربكات و ئامادەیی هەبێت.

گەشەیانكرد،  زیاتر  تەمەنەوە  ناو  بەڕۆشتنە  نوسەر  بۆچونەكانی 
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لەهەمانكاتیشدا  خۆشەویستیەكەیەوە،  بەسارتەرو  پەیوەستبوو  زیاتر  بۆیە 

پیریەتییەكەی نیگەرانی دەكرد، هەربۆیە ساڵی 1970 كتێبی) ژنە پیرەكە(ی 

نوسی كە تیایدا دەڵێت:

هەق وایە پیرییەتی نەوەك مردن بەرامبەر بە ژیان بەراوردبكەین 

ژیان  ئەوە مردنە كە  لەكاتێكدا  ژیانە،  گاڵتەئامێزی  كۆپییەكی   پیرییەتی   ،

دەكاتە چارەنوس.

تێكشكاوەكان  بە وەهمە  زەوی  دەنوسێت:«  )المدعوە(دا  لەرۆمانی 

رۆمانەی  ئەم  بێزاركردووە  تایبەتیەكەمی  ژیانە  تێكشكانەی  ئەو  چێنراوە، 

دروستكردووە«.

كە  دابنرێت،  لەوانە  بەیەكێك  بوڤوار(  دی  )سیمون  دەتوانرێت 

رۆڵێكی گرنگی گێڕاوە لەچەسپاندنی چەمكە شارستانییە تازەكان، لەبنیاتنانی 

ئافرەت  كە  وەهایكردووە  هەروەها  هاوچەرخدا،  فەرەنسی  كۆمەڵگەی 

زیاتر پایەی كۆمەاڵیەتی بەدەستبهێنێت و دان بەتواناكانیدا بنرێت و جیاواز 

سەیربكرێت.

نوسینەكانیەوە  بەهۆی  )بوڤوار(  ئەوەیە  تیادانییە  گومانی  ئەوەی 

دەربارەی تایبەتمەندێتی ئافرەت ، بەفەرەنسی و بەهەموو زمانە زیندووەكانی 

دونیا دەخوێندرێتەوە .

دەربارەی رۆمانی )رۆشنبیران( بوڤوار دەنوسێ: بەپێچەوانەی ئەوانەی 

بە هەڵە رۆمانی )رۆشنبیران( بەرۆمانی كلیلەكان ناو دەبەن، من رقم لەو 

رۆمانانەیە وەك كلیلێك وەهابێت، من بانگەشەی ئەوە ناكەم، كە )رۆشنبیر(

فیكرەیەكی  خاوەن  رۆمانی  چونكە  بێت،  دیاریكراو  فیكرەیەكی  خاوەن 

حەقیقەتەكانی  هەموو  كە  دەسەپێنێت،  دیاریكراو  حەقیقەتێكی  دیاریكراو 

دیكە دەسڕێتەوەو بازنەی ناڕازیبون و گومانە تەواونەبووەكان تێكدەشكێنێ.
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بەاڵم من لێرەدا چەندین جۆرە ژیانی دوای جەنگم خستوەتە روو، 

بێ ئەوەی پێشنیاری چارەسەر بخەمە روو بۆ ئەو كێشانەی، كە پاڵەوانەكانم 

نیگەران دەكەن.

»بابەتی  دەنوسێت:  بوڤوار  دی(  ئەوانی  )خوێنی  رۆمانی  لەبارەی 

كە  ژیانەیە،  ئەو  دژییەكیەكی  باسمكردووە  وەك  دی  ئەوانی  خوێنی 

لەسایەی ئازادیدا تیادا ژیاوم، ئەوانەی كە نزیكبوون لێمەوە بەشتێكی سادە 

تەماشایانكردووە«.

هەندێك  پێیاننەگەشتووە،  بەچاكی  خەڵكی  من  مەبەستەكانی  بەاڵم 

وەك  دیكەش  هەندێكی  تەماشاكردووە،  بەرگری  رۆمانی  بە  رۆمانەكەیان 

وسارتەر  من  كارەكانی  هاوشانی  دواییان  وشەی  ئەم  وجودی،  رۆمانێكی 

بەشێوەیەكی ئالی رۆشتووە.

لەنێوان بوڤوار و سارتەردا

دواین  تا  كە  ناسی،  گەنجێكی  و  سۆربۆن  زانكۆی  رۆشتە  بوڤوار 

ساتەكانی ژیانی كاریانكردوو لەیەكتری جیانەبوونەوە.

و  بیست  تەمەنی  گەنجەكەش  و  سااڵن  ویەك  بیست  تەمەنی  ئەم 

چوار سااڵن بوو، هەردووكیان پێكەوە فەلسەفەیان دەخوێندو هەوڵیاندەدا 

لەماوەیەكی زەمەنی كورتدا، بوارێكی تازە لەبیركردنەوەدا بدۆزنەوە.

بەیەكەوە  بوڤواری  سارتەرو  ئەوەی  بڵێم  ئەوە  حەزدەكەم  لێرەدا 

كۆدەكردەوە لەفیكر، بەهێزتربوو تا عاتیفە، تەنانەت عاتیفەكەش هەڵقواڵوی 

پەیوەندییە فیكرییەكانی نێوانیانە، چونكە بوڤوار تا دواین سنور سەرسامبوو 

بە فیكری سارتەر، هەر لەسەرەتاشەوە سارتەر توانی كەسایەتی خۆی بەسەر 

سارتەر  بینینی  ساتی  یەكەمین  ئافرەتە  نوسەرە  ئەم  بسەپێنێت،  بوڤواردا 

ئاوا دەگێڕێتەوە: »ئەوە یەكەمین جاربوو چاوم بكەوێت بە مرۆڤێك، كە 
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لەبەرامبەریدا هەست بە سەرگەردانی بكەم«.

هەبوو  بەهێزی  پەیوەندییەكی  دووەم��دا،  جیهانی  جەنگی  لەكاتی 

لەبەرامبەر  نەدا  رێگای  بەاڵم هەرگیز  بەرگریییەوە،  بزوتنەوەی  بەسارتەرو 

سارتەردا  تایبەتمەندێتی و كەسایەتی  خۆی لەدەستبدات، سەرەڕای هەموو 

سەرسامی و پەیوەستبونە فیكری و رۆحییەكانی پێوەی.

بوڤوار خۆی خاوەنی ناوبانگێكی ئەدەبی گەورەبوو ، تەنانەت بەر لە 

10 ساڵ پێش ئەوەی سارتەر خەاڵتەكە بباتەوە، ئەم بەهۆی رۆمانی )پیاوانی 

فیكر( ساڵی 1954 بەرزترین خەاڵتی فەرەنسای وەرگرت، كە ئەویش خەاڵتی 

)كۆنكۆر(ە.

مافەكانی مرۆڤ  بۆ  فەرەنسی  رابیتەی  1958 وەك سەرۆكی  ساڵی 

هەڵبژێردرا.

بوڤوار دەربارەی پەیوەندی خۆی بە سارتەرەوە دەنوسێت: »لەراستیدا 

من هێندەی ئەوەی پەیوەستبووم بە سارتەرەوە، هێندەی ئەوەش دووربووم 

هەستمدەكرد  هەندێكجار  بوو،  جەدەلی  ئێمە  پەیوەندییەكانی  لێیەوە، 

لەدوورییەكی نامەعقولەوە بووم لێیەوە، هەندێكجاریش وام هەستدەكرد من 

نیوەكەی دیكە ئەوم، من بە ئەوم دەبەخشی و ئەویش بەمن، بەدڵنیاییەوە 

من شوێنكەوتوی ئەو نەبووم.

ئەو  دەوت  بوڤوار(ی  دی  )سیمون  بە  خۆیەوە  لەالیەن  سارتەرش 

زیرەكی پیاوو هەستیاری ئافرەتی لەخۆیدا كۆكردبویەوە.

چاودێریكرد،  مایەوەو  لەگەڵیدا  سارتەر  تەمەنی  كۆتایی  تا  بوڤوار 

تاوەكو سارتەر لەساڵی 1980دا كۆچی دوایی كرد.

بوڤوار بڕیارییدا لەو باڵەخانەیەدا نیشتەجێببێت كە دەیڕوانی بەسەر 

ئەو گۆڕستانەی كە سارتەری تیادا نێژرابوو، وەسیەتیشی كردبوو، هەر لەو 

گۆڕستانەدا بنێژرێت.
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بڕیاریشدا  وەك چۆن سەرەتای ژیانی لەگەڵ سارتەردا دەستپێكرد، 

كتێبی  هەربۆیە  پێبهێنێت،  كۆتایی  سارتەر  لەسەر  كتێبێك  بە  كۆتاییەكەی 

)ماڵئاوایی سارتەر(ی لەساڵی 1981 دا نوسی، كە چەندین نهێنی لەسەر ژیانی 

سارتەر تیادابوو، كە پێشتر نەزانراوبوو، وەك خۆی دەڵێ ئەمە دواین دیارییە، 

كە پێشكەشی پیاوێكی دەكات، هەموو ژیانی لەگەڵیدا بەسەر بردبوو.

بوڤوار دەربارەی كتێبی )ماڵئاوایی سارتەر( دەنوسێت: »ئەو پیاوێكی 

و  بگەڕێت  حەقیقەتدا  بەدوای  چۆن  دەیزانی  كە  وەهابوو،  راستەقینەی 

چۆنیش پێوەی پەیوەستبێت، كاتێك ئەم كتێبەم دەنوسی، دڵنیابووم لەوەی 

ئەمە باشترین شتێكە پێشكەشی پیاوێكی بكەم، كە تاوەكو ئێستاش زیندووە، 

ئاگاداری  دەیەوێت  خەڵك  كە  ئاشكراكردووە  سارتەرم  ژیانی  الیەنەی  ئەو 

بێت، فەلسەفەی سارتەر گوزارشتێكی ئیمپراتۆرییانە نییە لە بۆچونێك، كە 

لەویژدانی كەسێكدا ئامادەیی هەبێت، بەڵكو رۆشتنە ناو ناخی خەڵكەوەیە.

ئەودا   لەژیانی  نەناسراو  الیەنی  هەندێك  هەوڵمداوە  كتێبەدا  لەم 

بخەمە روو، بۆئەوەی بلیمەتییەكانی عەقڵی ئەو فەیلەسوفە بە دەربخەم.

هەربەتەنها خوێندنەوەی سارتەر بەس نییە بۆ ئاشنابوون بە سارتەر، 

بەڵكو دەبێت نوسراوەكانی بوڤواریش بخوێنینەوە، بۆ ئەوەی باشتر لەسارتەر 

تێبگەین، هەروەك چۆن پێویستمان بە خوێندنەوەی سارتەریشە، بۆ ئەوەی 

باس  بێتو   ئەگەر  قورسە  زۆر  شتێكی  ئەوە  تەنانەت  تێبگەین،  بوڤوار  لە 

لەیەكێكیان بكەین، بێ ئەوەی باسی ئەوەكەی دیكەیان بكەین، بوڤوار شوێن 

پەنجەی ژنێكی بەجێهێشت، كە زۆر ژیا و زۆری نوسی و زۆریش جیاوازبوو.

سەرچاوە:

عن  تحدپت  الژی  الكتابە  بوفوار،  دی  سیمون  یوسف،  عبدالباقی   

سیكولوجیە المراە، تشرین اونالین
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

 ئەفالتوون »ئەكادیمی« یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن )یۆنان( 387 پ. ز.

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركابەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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زانیاریساڵ

و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.



120
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی    فرانكفۆرت17



121
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31
ئەنوەر حسێن  

شۆڕش مستەفا
2015

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32
ئەنوەر حسێن 

)بازگر(
2015

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34



122
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی 

نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

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 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58



123
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77



124
ئاشنابوون بە  سیمۆن دیبۆڤوار

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

2015مەجید مارابی  جەواد حەیدەرید. عبدلعلی مقبلمارکس کێ بوو؟79

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

2015 سابیر عەبدوڵاڵ كەریمهشام جعیطفیتنە81


