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ئەڵامنی  لۆژیكزانی  و  -فەیلەسوف   

باشرتین  ل��ە  یەكێكە  ج��وو،  ب��ەرەگ��ەز 

رابەرەكانی فەلسەفەی ئەزمونی لۆژیكی.

رۆن��س��دۆرف  لە   1891 مایۆ   18 لە   -

 )barmen( ( لە نزیك )بارمنronsdorf(

لە ئەڵامنیا لە دایكبووە.

زانكۆكانی   )1914-1910( سااڵنی  لە   -

)فرایبورك( و jena( ( خوێندویەتی.

- پسپۆڕی لە فیزیا و بیركاری و فەلسەفەدا 

هەبووە.

لەسەر  كاریگەری   )jena( زانكۆی  لە   -

 gottlob( لۆژیكی  بیركاری  مامۆستای 

frege گۆتلۆب فۆیگ( هەبوو. 

ناوی  بە  كتێب  یەكەمین   1928 ساڵی   -

)بوینادی لۆژیكی جیهان(ی باڵوكردەوە. 

لە  دكتۆرای  بڕوانامەی   1929 ساڵی  لە 

ناونیشانی  و  بەدەستهێنا  زانكۆ  هەمان 

بەشداریکردنی  )شوێن:  دكتۆراكەی  ناوی 

لە تیۆری زانستدا(.

- ئەم نامەیە كاریگەریەكی رۆحی زۆری 

گروپی  و  وتگنشتاین  و  راس��ڵ  لەسەر 

)ڤییەنا( دروستكرد.

بەهاوكاری   )1940  1930- سااڵنی  لە   -

)هاسن رایشنباخ( گۆڤاری نێودەوڵەتی بە 

ناوی )مەعرفە( ەوە دەركرد. 

- لە ساڵی )1026-1931( لۆژیكی زانستی 

لە زانكۆی )ڤییەنا( وتووەتەوە. 

فەلسەفەی   )1935  1931-( ساڵی  لە   -

ئەڵامنی  )پ��راگ(ی  زانكۆی  لە  رسوشتی 

وتووەتەوە. 

پێكهاتەی  )كتێبی   1934 ساڵی  لە   -

لۆژیكی زمانی( باڵوكردەوە.

هۆی  بە   )1935( ساڵی  كۆتایی  لە   -

و  ئەمریكا  چووە  نازیەكانەوە،  فشاری 

زانكۆی  لە  فەلسەفە  مامۆستای  ب��ووە 

شیكاگۆ تا ساڵی 1952.

ئەکادیمیای  ک��ۆم��ەڵ��ەی  ئ��ەن��دام��ی   -

ئەمریکی بووە بۆ هونەر و زانست.

- لە سااڵنی )1954-1961( مامۆستا بووە 

لە زانكۆی كالیفۆرنیا. 

 otto( ل��ە  ه��ەری��ەك  ل��ەگ��ەڵ  ك��اری   -

چارلس  و  ن��وی��رات  ئۆتۆ   )Neurath

لە  كردووە   )Charles morris( موریس 

زانستی  بۆ  نێودەوڵەتی  زانیاری  بانكی 

یەكگرتوو. 

لە  مۆنیکا  سانتا  لە  ل���ە1970/10/14    -

كالیۆرینا كۆچی دوایی كردوە. 
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د. حنان علی عواظە 

هەڵوێستی پۆزەتیفیزمی 
هاوچەرخ لەبارەی میتافیزیكاوە

»پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ«
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بەرایی:

و   )1( ه���اوچ���ەرخ  پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی   

رزگاربوون  هەوڵی  كالسیكی،  پۆزەتیفیزمی 

بیری  و،  بەگشتی  فەلسەفە  ل��ە  دەدەن 

پۆزەتیفیزمی  بەتایبەتی.  میتافیزیكی 

لە  نییە  جیاواز  لەئامانجدا  كونتیش  ئۆگست 

میتۆددا  لە  ب��ەاڵم  هاوچەرخ،  پۆزەتیفیزمی 

جیاوازیان هەیە.

لەرەتكردنەوەیدا  كالسیكی  پۆزەتیڤیزمی 

رێگاو  بەكارهێنانی  داوای  میتافیزیا،  بۆ 

شێوازەكانی زانستی رسوشتی دەكرد، لەكاتێكدا 

»شیكاركردنی  داوای  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی 

زمان« دەكات.

پۆزەتیڤیزمیش لەهەموو شێوەكانیدا رەتی 

سەبارەت  دەكاتەوە،  بانگەشەكانی  فەلسەفەو 

كەشفكردنی  و  شتەكان  راستی  زانینی  بە 

جگە  م���رۆی���ی...  دەروون����ی  نهێنییەكانی 

واتە  نانێت،  تردا  شتێكی  بەهیچ  دان  لەواقیع 

ملكەچكردنی شتەكان بۆ بینین و ئەزمونكردن.

تەقلیدیی  فەلسەفەی  زان���راوە  وەك 

ب���ەدوای  گشتگیرانەوە  بەتێڕوانینێكی 

لەمرۆڤ  دەگ��ەڕێ��ت،  ئەبسرتاكتدا  بوونی 

و  لەكات  و  شوێن  لە  و  لەچارەنوسی  و 

جوانی....،  و  راستی  و  ئەخالقییەكان  بەها 

میتافیزیكا  رۆڵی  پێیانوایە  پۆزەتیڤیزمەكان 

كۆتایی هاتووە، چونكە زانستە هەندەكییەكان 

)زانستی رسوشت و كیمیا...( دەكرێت پشتیان 

جیهانی  راستیەكانی  زانینی  لە  ببەسرتێت  پێ 

بە  پشت  مەعریفەدا  لە  ئەو  چونكە  واقیع، 

میتۆدە ئەزمونییەكان دەبەستێت.

میتافیزیكیان  فەلسەفەو  ئەوان  ئەمەو 

لۆژیكی  شیكاری  ژێ��ر  خستۆتە  بەتایبەتی 

و  بوون  لە  دانەناوە  توێژینەوەیەكیان  بە  و 

مەعریفەدا...

كە  روندەكەینەوەو  ئەوە  باسەماندا  لەم 

رەتدەكاتەوە،  »میتافیزیكیا«  پۆزەتیڤیزم  چۆن 

چۆن » بنەمای ساغكردنەوە« بۆ ئەم مەبەستە 

بەكارهێناوە؟

پ��ۆزەت��ی��ڤ��ی��زم��ی ك��اس��ی��ك��ی و 

میتافیزیقیا:

)خ��اوەن��ی  ی   )2( ك��ۆن��ت  ئ��ۆگ��س��ت 

تیۆرێكی  ه��ەر  كالسیكی(  پۆزەتیڤیزمی 

زانیاری  یان  زانست،  بانگەشەی  رەتكردۆتەوە 

چونكە  شتەكان،  چییەتی  بە  سەبارەت  بكات 

منونەی ئەم بانگەشەیە بە وتەیەكی میتافیزیكی 

زانست  رەتبكرێتەوە،  پێویستە  و  دادەنرێت 

دیاردەكاندا  دەرەكی  وەسفكردنی  ئاستی  لە 

چییەتی،  ناتوانین  ئێمە  چونكە  دەوەستێت، 

یان جەوهەری شتەكان بزانین)3(.

پ��ێ��ی��ان��وای��ە  الی��ەن��گ��ران��ی  و  ك��ۆن��ت 

گەلێكی  مەسەلە  میتافیزیكیا  دەستەواژەكانی 

لە مەسەلەكانی  بەڵكو كەمرت رونرتن  ناروونن، 

دەچنە  كە  واقیعییەكان،  مەسەلە  و  الهوت 

لەتوانادایە  ئەزمونییەوە،  بواری  چوارچێوەی 

كارامەیی  چونكە  بسەملێرنێت،  راستیان 

پۆزەتیڤیزمیش   )4( فەراهەمە.  بۆی  هەستیی 

بەشێوەیەكی گشتی، كاریگەرە بەئەزمونگەریی 

لە  كتێبەكەیدا:«توێژینێك  لە  »دیڤد هیوم«)5( 

عەقڵی مرۆیی، كە پێیوایە:

بخرێت�ە  كتێبێكامن  ه��ەر  ئ��ەگ��ەر   «   

ب���ەردەس���ت، س���ەب���ارەت ب��ە اله���وت ی��ان 

لەخۆمان  دەك��ات  پێویست  میتافیزیكیا، 

بپرسین. ئایا ئەم كتێبە لەسەر بیركردنەوەیەكی 

ئەگەریش  دەوەستێت؟  ئەبسرتاكت  بیركاری 

وەاڵمەكە نەرێنی بوو با لەخۆمان بپرسینب: ئایا 

دەوەستێت،  ئەزمونیی  بیركردنەوەی  لەسەر 

واقیع  راستیەكانی  لە  باس  بوونەدا  لەم  كە 

پۆزەتیڤیزم 
لەهەموو 
شێوەكانیدا 
رەتی فەلسەفەو 
بانگەشەكانی 
دەكاتەوە، سەبارەت 
بە زانینی 
راستی شتەكان 
و كەشفكردنی 
نهێنییەكانی 
دەروونی مرۆیی... 
جگە لەواقیع دان 
بەهیچ شتێكی 
تردا نانێت
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دەكات ؟ ئەگەر وەاڵمەكە بەنەرێ بوو، ئەوا 

ئاگر... چونكە  ناو  بخەینە  كتێبەكە  پێویستە 

لەخۆگرتبێت،  شتێكی  كتێبە  ئەو  ناكرێت 

بێجگە لە سەفسەتەو وەهم و فێڵكردن«)6(

ئەزمونگەرەكانیش«  فەیلەسوفە  لە 

لەفەلسەفەكەیدا  كە   )7( ماخ«،  ئەرنست 

هەوڵی  ئ��ەزم��ون��گ��ەری(  )رەخنەگرێتی 

بۆ  دەدات  پتەو  زەمینەیەكی  دامەزراندنی 

بەرپابووبێت  ئەزمون  لەسەر  كە  زانستێك 

چونكە  »میتافیزیكیا«،  لە  رزگاربوون  و، 

پێویستە  بۆیە  خ��راپ��ك��ردج��وە،  زانستی 

دوربخرێتەوە،  زانستی  مەعریفەی  لە 

لەگەڵ  مامەڵە  بتوانن  زانایان  بۆئەوەی 

بتوانن  و  بكەن  هەستپێكراوەكاندا  دیاردە 

توانای  كە  بدۆزنەوەو  زانستی ورد  تیۆرێكی 

هەبێت. پێشبینیكردنی 

بە  ه��ەس��ت��ێ��ت  زان����ا  پ��ێ��وی��س��ت��ە   «

كە  پرۆسانەی  ئەو  و  روداو  وەسفكردنی 

دوبارەبوونەوەدا  گەرەنتیكردنی  لەپێناو 

ئ���ەوەش س��ەرەت��ای   ، ب��ەك��اردەه��ێ��رنێ��ن 

كە  زانستییەكان،  یاسا  بۆ  راستەقینەیە 

دایبڕێژینەوە،  بتوانین  لەسەرمان  پێویستە 

بەشێوەیەك كە ژمارەیەكی كەم لەروداوەكان 

لەخۆبگرێت«. )8(

گریامنەی  بەهەندێك  دان��ی  )م��اخ( 

بۆ منونە: كەوا   ، نەناوە  بۆ كارەبا  راڤەكەردا 

ئەو  چونكە  زانستین،  گەلێكی  گریامنە 

تێپەڕدەكات.  هەستیی  ئەزمونی  لە  پێیوایە 

ئەوا  چیە؟  كارەبا  پرسیارمانكرد  ئەگەریش 

لە  كە  نابێت،  زانستی  وەاڵمێكی  وەاڵمەكە 

ئەزمونەوە سەرچاوەی گرتبێت.

گریامنە  لە  لەهەندێك  م��اخ  رەخ��ن��ەی 

لەرێگەی  ناتوانرێت  كە  ئەوەوەیە،  بەهۆی 

ئەزمون  زانستیەكانەوە  ئەزمونە  ئەنجامەكانی 

گریامنەكان  لە  ئەم جۆرە  لەبەرئەوەی  بكرێن، 

تێبینی  ئەو  بەڕای  ئەتۆم«-  »گریامنەی  وەك 

خۆپارێزی سەیری  بەشێوەیەكی  بۆیە  نەكراوە، 

لەكاتێكدا  ك���ردوە..  گریامنانەی  ج��ۆرە  ئ��ەم 

لەسەرەتای  ه��ەر  سەملاندویەتی-  زانست 

جۆرە  ئەم  منونەی  كە  بیستەمەوە-  س��ەدەی 

گریامنانە وەك ئەتۆم و پێكهاتەكانی بونەوەرن« 

زانستی  ئەزمونی  دەرئەنجامەكانی  نەبیرناون« 

ئەوەیان سەملاندو كە وەك پێدراوی راستەوخۆن 

بۆ مەعریفەی زانستی. )9(

زانستیش الی مەزهەبی ئەزمونگەرایی: 

مەعریفەمان  كۆمەڵێك  ك��ە  ئ��ەوەی��ە   «

شێوازە  بە  میتافیزیكیاش  پێدەبەخشێت، 

سەفسەتەو  ل��ە  بریتییە  تەقلیدیەكەی 

لەپشت  ب��ەت��اڵ.  گوتەیی  بڵێییەكی  زۆر 

بوونی  مەعریفەیەك  هیچ  ئەزمونیشەوە 

پۆزەتیڤیزمیش  بزوتنەوەی   .)10(  . نییە« 

میتافیزیكاو  سەیركردنی  بەنزم  هەمووی 

رێزگرتنە لە زانست«.)11(

س��ەدەی  لە  نوێش  پۆزەتیڤیزمێكی 

گروپی  لە  كە  وخۆی  دەركەوت  بیستەمدا، 

كاریگەرە  كەوا  دەبینێتەوە،  خۆی  ڤیەننادا 

فەیلەسوفی  ویتگنشتاین«ی  »لۆدفج  بە 

نەمساوی« . )12( wittgenstein
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گروپی ڤیەننا و میتافیزیكا:

ڤیەننا  لە  فەلسەفییە  بزوتنەوە  ئەم 

پۆزەتیڤیزمی  بەناوی  دوای  كە  سەریهەڵدا- 

»مۆریس  كە  پەرەیسەند-  لۆژیكی-ەوە 

كە   )13( ك��رد«  س��ەرك��ردای��ەت��ی  شلیك« 

دەكرد  فەلسەفی(  )الیەنی  نوێنەرایەتی 

نوێنەرایەتی  كە  تر  ئەوانی  گروپەداو،  لەم 

ئەوانیش  دەك��ردو  بیركاری«یان  »الیەنی 

بریتی بوون لە : رۆدڵف كارناب« و« هربرت 

فایجل« و هی تر.

لەسەر  زیاتر  كاریان  ڤیەننا  گروپی 

 – دەك���رد  زم��ان  لۆژیكی  شیكاركردنی 

زانستی  ش��ێ��وازی  جێبەجێكردنی  وات��ە 

ئەو  گوتەكانی  و  دەستەواژەكان  لەسەر 

گرفتەكانی  پێیدەنورسێت«  كە  زمانەی 

بریتی  ل��ەم��ەدا  پێوانەشیان  فەلسەفە«، 

بڕیاردان  لەرێگەی  )ساغكردنەوە(  لە  بوو  

دەرەكییەوەو،   واقیعی  لەرێگای  بەسەریداو 

میتافیزیكییەكان  دەستەواژە  دەتوانرێت 

كەشفبكرێن و كە الی ئەوان تەنها بە قسەی 

پووچ و بەتاڵ دادەنرێن.

و  »كارناب«  گروپەش  ئەم  بیرۆكەكانی 

ناونراوە پۆزەتیڤیزمی  پەرەیانپێدا كە  »ئایر« 

بیرۆكەكانیشی«  لەدیارترین  لۆژیكی، 

پێوەریشیان  میتافیزیكیا«یە،  نكوڵیكردنی 

ساغكردنەوە«.  بنەمای  لە«  بریتییە  لەمەدا 

بەوە  میتافیزیكا  بۆ  رەتكردنەوەیان  ئەوان 

گوتەیەكی  كۆمەڵە  تەنها  كە  پاساودایەوە، 

بنەمایەی  ئ��ەو  لەسەر  بەڵكو  هەڵەیە، 

نییە،  مانای  قسەیەكە  لەمانا،  بەتاڵە  كە 

پۆزەتیڤیزمی  درۆزن.  نە  راستگۆیەو  نە 

میتافیزیكیا،  بۆ  تێڕوانیندا  لە  لۆژیكیش 

ڤیەننا  گروپی  میتۆدی  هەمان  لەسەر 

رۆیشنت.

پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ و میتافیزیكا:

درێژكراوەو  بە  لۆژیك  پۆزەتیڤیزمی 

دادەن��رێ��ت،  ڤیەننا«  گروپی  ب��ەردەوام��ی 

یان  ئەزمونگەری،  تیۆری  بە  ه��ەروەه��ا 

رەتی  ئ��ەو  مەعریفەدا.  لە  هەستگەری 

هەستی  كە  ك���ردەوە،  ئ��ەوان��ەی  هەموو 

ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  تێدەپەڕێنن،  راس��ت��ەوخ��ۆ 

نوێیەو هێناویەتی لە بیردا بریتیە لەئاراستە 

ئەو  لۆژیكییەكەی.  ی��ان  زم��ان��ەوان��ی، 

چونكە  دەك��ات،  ن��اوزەد  زانستی  بە  خۆی 

بە  دان  تەنها  و  ئەزمونین  مەسەلەكانی 

ئاماژە  كە  دەنێت،  زمانەوانییەكاندا  مەسەلە 

بە واقیعی ئەزمونیی دەكەن.

لە  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی  رێزگرتنی 

بیرناوەكانەوە  ئەزمونە  لەرێگەی  زانست 

سەملاندویانە...  ئەنجامەكان  كە  دێت، 

بەاڵم ئەو مەسەالنەی كە لەسەر ئەزمون 

بن-  هەرچیەك  ئیدی  ناوەسنت-  دینت  و 

دان  تەنها  ئەو  لەوەهمەكان،  وەهمێكە 

و  شیكاریەكان  )مەسەلە  بە  دەنێت 

لەمانەش  جگە   )14( پێكهاتەییەكاندا(، 

بێامنان،  قسەی  ت���ر...  مەسەلەكانی 

ئەزمونەوە  لەرێگەی  ناكرێت  چونكە 

یان بسەملێرنێن. ساغبكرێنەوە، 

نەمر«  گیانی   « وت��ەی  من��ون��ەی  ب��ۆ 

منونەی  بێكۆتا«،  كاتی   « بێكۆتا«،  »شوێنی 

دادەنرێن...  میتافیزیكا  بە  مەسەالنە  ئەم 

ناشیكاریین،  مەسەلەگەلێكی  ئەمانەش 

س��ەرئ��ەن��ج��ام  و  ب��ەئ��ەن��ج��ام  ن��اك��رێ��ت 

و  بیركاری  مەسەلەكانی  وەك  داب��رنێ��ن، 

مەسەلە  ن��او  ناچنە  ه��ەروەه��ا  ل��ۆژی��ك، 

سەملاندنیان  چونكە  پێكهاتەییەكانەوە، 

نابێت،  هەرگیز  هەستی  ئەزمونكردنی  بە 

ناوی  لەرسوشتدا  نییە  شتێك  هیچ  چونكە 

بوونی  لە  یان  ئەزمونبكرێت،  بێت  گیان 

شتێكی  لەبنچینەدا  خۆی  گیان  دڵنیابیتەوە، 

بۆ  دەكرێت  نییە،  هەستپێكراو  و  نامادیی 

زەمان و شوێنیش هەروا بوترێت. )15(

میتافیزیكی  مەسەلەی  هەندێك  راستە 

چەمك  هەندێك  هەروەها  نییە،  مانایان 

بەدەستەواژەگەلێك  ك��ە  وادادەن���رێ���ن، 

دادەنرێن، كە لەمانا بەتاڵن.)16(

 ئ���ەم ح��وك��م��ەش ب��ەس��ەر ه��ەم��وو 

ئەویش  جێبەجێنابێت،  میتافیزیكادا 

یان  هەن،  مەسەلە  هەندێك  لەبەرئەوەی 

بۆ  سودیان  هەن،  میتافیزیكی  گریامنەی 

ساختە  میتافیزیكا  هەموو  و  هەیە  زانست 

نییە.

بریتی  فەلسەفە  پێیوایە   )17( پۆپەر   

هەروەها  ماناكان،  شیكاركردنی  لە  نییە 

نییە بۆ رونكردنەوە راڤەكردنی،  هەوڵێكیش 

فەلسەفەش كۆمەڵێك وەزیفەی هەیە)18(

رەت��ی  هاوچەرخیش  پۆزەتیفیزمی 

گرفتە  ئ��ەو  ی��ان  دەك��ات��ەوە،  میتافیزیكا 

مێژوو  ب��ەدرێ��ژای��ی  ك��ە  فەلسەفیانەی، 

وەك  سەیریاندەكرێت  وا  و  دروستبوون 

ئەوەی گرفتگەلێكی خەیاڵكراوبن، هەروەها 

لەوەی  بوەستێت  فەلسەفە  لە  دەخوازێت 

شیكاركردنی  بۆ  خ��ۆی  و،  تیۆرێك  ببێتە 

رۆژانەییەكان  یان  زانستیەكان،  مەسەلە 

)19( یەكالییبكاتەوە. 

پێیوایە  ك��ە   )20( ای��رە  ج.  أ.  ئەمە 

پیاوێكی  وەك  ئەوەیە،  فەلسەفە  وەزیفەی 

وەزی��ف��ەی  ك��ارب��ك��ات،  فیكری  پۆلیسی 

میتافیزیكا... الی  بۆ  لەپەڕینەوە  رێگیركردنە 

ئەو زانست مەعریفەمان دەداتێ سەبارەت 

ئەوە  ناتوانێت  فەلسەفە  بەاڵم  جیهان،  بە 

بكات.
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لەسەر  ویتگنشتاین  ك��اری��گ��ەری 

كۆمەڵەی ڤیەننا و پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ:

گەروەی  كاریگەریەكی  ویتگنشتاین 

و  ڤیەننا  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ل��ەس��ەر  ه��ەب��وو 

بیری  لەسەر  كە  هاوچەرخ،  پۆزەتیفیزمی 

لەرێگەی  ئ��ەوەش  دام���ەزرا-  گروپە  ئ��ەم 

هەندێك  لەگەڵ  كەسیەكانییەوە،  پەیوەندیە 

لەئەندامانی گروپەكە وەك »مۆریس شلیك«و 

 1929-1927 سااڵنی  لەماوەی  ئەو  تر،  هی 

لەگەڵ  مشتومڕیان  بۆئەوەی  دەیبینین، 

پەیامێكی   « كتێبەكەیەوە  لەبارەی  بكات 

رێگەیەشەوە  ل��ەم  فەلسەفی«  لۆژیكی 

بیرۆكە فەلسەفیەكانی ویتگنشتاین هاتە ناو 

گروپەكەوە. )21(

ڤیەننا  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ئ��ەن��دام��ام��ن��ی    

س��ەرەڕای  ویتگنشتاین،  بە  كاریگەربوون 

نەبوو،  كۆمەڵەیە  بەو  سەر  خۆی  ئ��ەوەی 

بۆ  نەبوو  ئینتیامبوون  بە  ب��ڕوای  چونكە 

لەبەرئەمە  كۆمەڵەیەك،  و  گ��روپ  ه��ەر 

كۆمەڵەی  دامەزرێنەری  نە  ویتگنشتاین 

ڤیەننا بوو، نە ئەندامیش بوو تێیدا.

پۆزەتیفیزمە  كە  ك��ات��ەدا  ل��ەو  ب��ەاڵم 

لۆژیكیەكان لەكۆتاییەكانی سیەكانی سەدەی 

لۆژیكییە  ئەوا  بەدیاردەكەوتن،  بیستەمدا 

بیرۆكەكانیان  هەوڵیاندەدا،  هاوچەرخەكان 

ویتگنشتاین  فەلسەفەی  بنچینەی  لەسەر 

پەیامێكی   « كتێبەكەیدا  لە  كە  بونیادبنێن، 

رەن��گ��دەدای��ەوە،  فەلسەفی«  ل��ۆژی��ك��ی 

ویتگنشتاین سەرقاڵ بوو بە دەرخستنی ئەو 

كتێبەدا-  لەم  كەوتبوو  تێیان  كە  هەاڵنەی، 

بیرۆكەی  دۆزی��ن��ەوەی  لەپێناو  هەروەها 

لە كتێبەكەیدا »توێژینەوە  نوێ ئەوانەی كە 

كەواتە  پێیانگەیشتوە،  فەلسەفی«  گەلێكی 

كۆمەڵەی  دامەزرێنەری  نە  ویتگنشتاین 

پۆزەتیفیزمی  دواترییش  نە  بووەو  ڤیەننا 

لۆژیكی.

یەكەمیدا  لەكتێبەكەی  ویتگنشتاین 

قسەیەكی  ب��ە  میتافیزیكای  »پ��ەی��ام« 

بونیادنانی  ئامانجی  چونكە  داناوە،  بێامنا 

فەلسەفەكەیدا  لە  كەوا  میسالیە«  »زمانێكی 

»ئەتۆمیەتی لۆژیكی« گوزارشتی لێكردوە«.

سەیری  نوێوە  بەتێڕوانینێكی  ب��ەاڵم 

»زمانی  فەلسەفەی  ئەویش  ك��رد،  زمانی 

دووەم���ی���دا«  لەكتێبەكەی  ئ��اس��ای��ی��ە« 

ئەو  ف��ەل��س��ەف��ی«.  توێژینەوەگەلێكی 

كورتكردەوە  فەلسەفەی  ئەركی  لەسەرەتاوە 

لەرێگەی  بیرۆكەكاندا«  رونكردنەوەی  لە« 

شیكاركردنی زمانییەوە. ئەو لەڕای پێشوویدا 

لەتیۆرەكان،  نییە  تیۆرێك  فەلسەفە  پێیوابوو 

بەڵكو بریتییە لە كۆمەڵێك رونكردنەوە، واتە 

بەاڵم دوای  رونكردنەوەی مەسەلەكان)23(، 

راوبۆچوونەكانیدا  لە  گۆڕانكاریەك  ئەوە 

ڕویاندا، ئەو دەڵێت » لەگەڵ گەڕانەوەم بۆ 

لەسەرم  پێویستە  فەلسەفە...  بە  بایەخدان 

هەڵەی  كۆمەڵێك  ئەنجامدانی  بە  دان 

گەورەدا بنێم لەم كتێبەی یەكەمدا« .)24(

هێنا  بیرۆكەكەی  لە  وازی  پاشرت  ئەو   «

فەلسەفەی  لە  كە  زمان،  وەزیفەی  لەبارەی 

واقیعی  بۆ  ب��وو  وێناكردنێك  یەكەمیدا 

نوێكەیدا  فەلسەفە  لە  بەمەش  دەرەك��ی، 

لەگەڵ  لێهات  لێتێگەیشتنی  ئامرازێكی  وەك 

تر  بەمانایەكی  كارتێكردنیان.  ترو  خەڵكانی 

فەردیی  وەزیفەكەی  پێشرت  ئ��ەوەی  دوای 

وەزیفەكەی  ب��ۆ  گ��ۆڕا  ئەمە  دوای  ب��وو 

كۆمەاڵیەتی« .)25(

ل���ە ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی دووەم����ی����دا » 

ت��وێ��ژی��ن��ەوەگ��ەل��ێ��ك��ی ف��ەل��س��ەف��ی« 

دۆزی��ن��ەوەی  ب��ی��رۆك��ەی  ویتگنشتاین 

رەتكردەوەو،  »میسالی«  هێامیی  زمانێكی 

وەك  ی��اری��ەك«   « ب��ووە  ئ��ەو  زم��ان الی 

شەترەنج  منونەی  تری  یاریەكانی  هەموو 

ئەو  ه��ت��د...  و  تێنس  ك��اغ��ەزو  ی��اری  و 

دارتاشدا:  كەلوپەلی  صندوقی  لە  دەڵێت: 

چ��ەك��وش و گ��ازو م��ش��ارو دەرن��ەف��ی��زو 

وەزیفەی  دەدۆزی��ت��ەوە...  بزمار  مەترو 

جیاوازی  وەك  ت��ەواو  جیاوازە  زمانیش 

ل��ەه��ەردوو  شتانە.  ئ��ەم  وەزیفەكانی 

هەیە.  ه��اوش��ێ��وەی��ی  ح��اڵ��ەت��ەك��ەش��دا 

چەند  لەزماندا  وشەیەك  هەموو   )26(

وەك  بەجێدەگەیەنێت،  وەزی��ف��ەی��ەك 

لەم  كام  هیچ  باسكران،   ئامرازانەی  ئەو 

دیاریكراوی  وەزیفەی  یەك  ئامرازانەش 

هەریەكێك  بەڵكو  دارت���اش،  الی  نییە 

بەپێی  لەوەزیفەیەك  زیاتر  بۆ  لەوانە 

بەكاریدەهێنێت.  بوونی  پێ  پێویست 

بەهەمان  لەزماندا  وشەكانیش  وەزیفەی 

و  نییە  مانای  یەك  وشەیەك  هیچ  شێوەن: 

وشە  یەك  بەڵكو  نییە،  بەكارهێنانی  یەك 

هەروەها  هەیە،  بەكارهێنانی  چەندین 

یەك رستەش، ویتگنشتاین ئەم وەزیفانەی 

زمان ناودەنێت : )یاری زمان( )27(.

ف��ەی��ل��ەس��وف��ەك��ان ب��ەه��ۆی خ��راپ 

بەكارهێنانی زمانەوە »گرفتی فەلسەفی«یان 

وەك  البدرێت-  لێی  خۆ  دەكرا  خولقاندوە، 

هی  ی��ان  جیهان،  بوونی  لە  گومانكردن 

لەرێگەی  فەلسەفەش  چ��ارەس��ەری  ت��ر، 

بۆ  دەبێت  فەیلەسوفەكانەوە  گەڕانەوەی 

باوی  بەكارهێنانی  یان  ئاسایی(،  )زمانی 

هێنا،  بیرۆكەكەی  لە  وازی  ئەو   « وشەكان. 

وێناكردنێك  یەكەمیدا  فەلسەفەی  لە  كە 

فەلسەفە  لە  و،  دەرەك��ی  جیهانی  بۆ  بوو 

لێكتێگەیشتنی  ئامرازێكی  وەك  نوێیەكەیدا 
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لێهات، لەگەڵ ئەوانی ترو كارتێكردنیان«. )28(

ب����ەاڵم وی��ت��گ��ن��ش��ت��ای��ن ف��ەل��س��ەف��ەی 

پێشكەشنەكردوە، بەوپێیەی ئامۆرازێك بێت بۆ 

بەڵكو  خراپەكاریەكان-  و  زوڵم  لەدژی  گۆڕان 

فەلسەفە الی ئەو� وەك تەنها ئامرازێك مایەوە 

هەتا  حاڵەتەكاندا،  لەهەموو  رونكردنەوە  بۆ 

لە  فەلسەفەوە  ئەركی  لە  گۆڕانی  س��ەرەڕای 

رونكردنەوەی بیرۆكەكان بۆ زمانی ئاسایی.

مەسەلەكانی  هەموو  ئایا  ب��ەاڵم 

لەمانا؟ بەتاڵن  میتافیزیكا 

كۆمەڵەی  لۆژیكی  بە  بەسنت  پشت  بە 

»كۆمەڵگە«  لۆژیكی  پۆزەتیفیزمی  و  ڤیەننا 

نەبێت  بوونێكی  كە  لێدێت،  وای  منونە  بۆ 

بەنسبەت عەقڵی پۆزەتیڤیزمەوە، چونكە ئێمە 

نە دەبیستین و بەرهەستی شتێك ناكەین ناوی 

»تاكەكان«  لە  بێجگە  ئێمە  بێت،  »كۆمەڵگە« 

لەخۆیاندا  تاكەكانیش  نابینین،  دی  هیچی 

بەتەنها  س��ەرب��ەخ��ۆن،  و  ت��اك  ب��وون��ەوەری 

یان  كۆمەڵگە  بەاڵم  بەرهەستە،  واقیعی  ئەمە 

سستمی كۆمەاڵیەتی ئەوا تەنها وەهمە. )29(

ئەم حوكمەش بەسەر هەموو میتافیزیكادا 

هەندێك  لەبەرئەوەی  ئەوەش  جێبەجێنابێت. 

مەسەلە هەن، یان گریامنەی میتافیزیكی هەن 

بەسودن بۆ زانست، هەموو میتافیزیكا ساختە 

لە  نییە  بریتی  فەلسەفە  پێیوایە  پۆپەر  نییە. 

نییە  هەوڵێك  هەروەها  ماناكان،  شیكاركردنی 

بۆ رونكردنەوەو رشۆڤەكردنی، فەلسەفە چەند 

گومانیشی  هەیە.  جۆراوجۆری  وەزیفەیەكی 

بێ  میتافیزیكی  مەسەلەی  هەندێك  نییە،  تێدا 

مانایە، هەندێك چەمكیش بە دەستەواژەگەلێك 

دادەنرێن كە بەتاڵن لەمانا

وەزیفەی زمان الی كارناب:

وەزیفەی  دوو  زمان  پێیوایە   )30( كارناب 

ل��ە شتێكی  ئ��ەوەت��ا گ��وزارش��ت  ی��ان  ه��ەی��ە: 

گوزارشنت  تەنها  ئەوەتا  یان  دەكات،  واقیعی 

سۆزدارییەكان.  هەستە  و  ئ��ارەزوەك��ان  لە 

وەزیفەیەی  دوو  ئەم  تەقلیدی  فەلسەفەی 

ت���ێ���ك���ەاڵوك���ردوە، ئ��ەگ��ەری��ش وت��ەك��ان��ی 

و  ئ��ارەزو  لە  بن  گوزارشت  فەیلەسوفەكان 

–بەپێی  ئەوا  تایبەتەكانیان،  سۆزە  و  هەست 

ناگەیەنێت.)31(  مانایەك  هیچ  كارناب-  رای 

الی  چونكە  دەكاتەوە،  میتافیزیكا  رەتی  ئەو 

ئەو: » جیهانە مومكینەكان بریتیین لە جیهانە 

وشەكە  مانای  بەفراوانرتین  دەرككراوەكان، 

ناو  بێكەوتنە  وەسفبكرێت،  دەكرێت  كە 

دژیەكیەكی لۆژیكیەوە« )32( كارناب جەخت 

»پێویست  كە  لەوەدا  دەكاتەوە  ماخ  رای  لە 

جیهانگەلێكی  بەدوای  بگەڕێت  زانست  ناكات 

دەبێت  بەرپرسیار  كە  نادیاردا،  میتافیزیكی 

تەنها  بەڵكو  دیاریكراو،  رووداوگەلێكی  لە 

پێویستە وەسفی ئەو روداوانە بكات لە سنوری 

یاساكاندا«.)33(

لە  گ��وزارش��ت  كارناب  بیرۆكەیەی  ئ��ەم 

پۆزەتیفیزمی  چەمسەرەكانی  هەموو  رای 

بە  دەبەسنت  پشت  ئەوان  دەكات،  هاوچەرخ 

بە  پێویستە  شتێك  هەموو  زمانییەكان،  گوتە 

ئەزمون بسەملێرنێت، ئەگەریش نەسەملا بوونی 

ئەوا  نارساوە،  هەستەكانەوە  لەرێگەی  هەیەو 

گوتەیەك  هەر  یان  بێامنایە«..  وشەیەكی   «

بەرامبەرێكی  هەستپێكراودا  لەواقیعی  دەبێت 

بە  نە  و  راست  بە  نە  لەمە  بێجگە  هەبێت، 

هەڵە وەسفناكرێت.. بەڵكو بەو وشەیەی كە » 

را  بە جەوهەری  بیرۆكەیەش  ئەم  نییە«  مانای 

پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ دادەنرێت.

ئ���ەو م��ەس��ەالن��ەی ك��ە ف��ەل��س��ەف��ەی 

ئەم بیرۆكەیەی 
كارناب گوزارشت 
لە رای هەموو 
چەمسەرەكانی 
پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ 
دەكات، ئەوان پشت 
دەبەستن بە گوتە 
زمانییەكان، هەموو 
شتێك پێویستە بە 
ئەزمون بسەلمێنرێت، 
ئەگەریش نەسەلما 
بوونی هەیەو لەرێگەی 
هەستەكانەوە ناسراوە، 
ئەوا » وشەیەكی 
بێمانایە«
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خستانەڕویان-  لەسەر  راهاتووە  تەقلیدی 

بە  ئ��ەو  میتافیزیكا-  مەسەلەكانی  وەك 

)وەه��م��ی( راس��ت��ی  ن��ا  مەسەلەگەلێكی 

ی��ان دادەن���ێ���ت.... ه��ەوڵ��ی دۆزی��ن��ەوەی 

چارەسەریش بۆ ئەو مەسەالنە تەنها بریتییە 

لە »بەفیرۆدانی كات(. )34(

پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی ل��ۆژی��ك��ی خ���ۆی وا 

چونكە  زانستییە،  ئەو  زانستییە،  دەبینێ�ت 

پ��ێ��دەدات  بایەخی  یەكەمجار  ئ���ەوەی 

لەم  زانستەكانە،  مەسەلەكانی  شیكاركردنی 

شیكارەشەوە پەی بەكۆمەڵە دەرئەنجامێكی 

زانستیشە،  هەروەها  ب��ردوە،  مەترسیدار 

چونكە لەبەكارهێنانی هێامكاندا هاوشێوەی 

ئێمە   « دەكەن.  وردبینی  رەچاوی  زاناكان 

نزیك  لەزانست  فەلسەفە  نامانەوێت 

فەیلەسوفەكان  كە  مانایەی  بەو  بكەینەوە، 

شتانێكی  بە  بایەخدان  بە  تێوەدەگلێنێت 

زانستی، كە پەیوەندی بەوانەوە نییە، بەڵكو 

لێك  تر  مانایەكی  بەچەند  دەمانەوێت  ئێمە 

پابەندبوون  یەكەمیان  بكرێنەوە،  نزیك 

گوتەو  لەبەكارهێنانی  زۆرەوە  بەوردییەكی 

فەیلەسوف  پابەندبوونێك  دەستەواژەكاندا، 

لەزانا نزیك دەكاتەوە لە وردیی بەكارهێنانی 

دەستەواژە زانستیەكاندا« .)35(

رەخنەی ماركیوز

لە رای پۆزەتیفیزم

ئەوەیە،  مەسەلەكە  بەڕاستی  بەاڵم    

زانستی  بەتەواوی  لۆژیكی  پۆزەتیڤیزمی  كە 

فەیلەسوفەكان-  لە  ژمارەیەك  بەرای  نییە- 

زمانی  شیكاری   «:)36( دەڵێت  ماركیوز 

من  و  روونبێت،  وردو  و  راست  دەیەوێت 

بگاتە  جار  هەندێك  ناكەم،  ئ��ەوە  نكوڵی 

كەموكوڕو  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ئەوە، 

ئەمەش  سەرەڕای  ئەو  دەمێنێتەوە،  بەس  نا 

و  فەلسەفی  فیكری  بە  زیان  گەورەترین 

فیكری رەخنەیی دەگەیەنێت« 37(

پۆزەتیفیزمی  میتۆدی  رەتی  ماركیوز    

بە  القرتێ  چونكە  دەك��ات��ەوە،  هاوچەرخ 

سەیریان  سوك  و  دەك��ات  »چەمكەكان« 

و  واقیع  دەرك��ی  دەتوانێت  كە  دەك��ات، 

چەوساندنەوەییەكە«  »سرتاكچەرە  كەشفی 

نەرێنی  ب��ی��رۆك��ەی  دەب��ێ��ت  و  ب��ك��ات.. 

بكرێت  بۆئەوەی  بخرێتەڕوو،  دیالیكتیكی 

شێوازو  رووب���دات..  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی 

پشت  كە  هاوچەرخ،  پۆزەتیفیزمی  میتۆدی 

بە شیكاركردنی زمان دەبەستێت، وا لەزمان 

دەكات، كە واز لەوە بێنێت، كە رەخنەگرانە 

بێت. )38(

ئەو تەنگوچەڵەمەیش كە )شیكاركردنی 

دەبێت  یان  ئەوەیە  تێیدەكەوێت(:  زمان 

شتێك  هیچ  تەواوبێت،  ئەزمونگەرییەكی 

شیكاریەكانی  مەسەلە  جگە  قەبووڵنەكات، 

زم����ان ن��ەب��ێ��ت، ك���ە ل��ەئ��ەزم��وون��ەوە 

ناتوانێت  حاڵەتەدا  لەم  سەرچاوەدەگرێت.. 

لێكۆڵینەوەی  خ��وێ��ن��دن��ەوەو  ب��ە  پشت 

ئەزموونە،  بنچینەی  كە  ببەستێت،  ورد 

خوێندنەوەیی  ب��ەڵ��گ��ەی  ئ��ام��اژەو  ی��ان 

بنەمایەكی  ئەوا  لەوكاتەشدا  قەبووڵبكات.. 

ناكرێت  كە  قەبووڵكردوە،  شیكاریی  نا 

بەمەش  پوختەبكرێت،  ئ��ەزم��ون��ەوە  ل��ە 

كە  لێدێت،  وای  هاوچەرخ  پۆزەتیفیزمی 

كە  بووە،  ئەزمونگەریە  ئەو  دەستبەرداری 

خۆی پێ ناوناوە. 39(

م��ارك��ی��ۆز پ��ێ��ی��وای��ە ف��ەل��س��ەف��ەی 

فەلسەفەیەكی  ئەزمونگەری  پۆزەتیفیزمی 

»نێگەتیڤی«  رەگەزی  رەتی  »پۆزەتیڤە«و  

 ... گ��ۆڕان  ه��ۆی  دەبێتە  كە  دەك��ات��ەوە، 

ئەوە  هەوڵی  فەلسەفەیەكە  لەبەرئەوە 

لە  شۆڕشگێڕی  گۆڕانێكی  ك��ە  دەدات، 

ب��ەڕای  رون���ەدات،  كۆمەڵگەدا  سستمی 

رسوشتی  جیهانی  شوێنپێی  پێویستە  ئەوان 

دیاردەكانی  لە  شتێك  هیچ  كە  هەڵبگرین، 

تۆماركردنی  بە  بەڵكو  ناگۆڕێت،  رسوشت 

هەروەها  وازدەهێنێت،  هەیە  ئ��ەوەی 

كارەكەی  و  دیاردەكان  شێوازی  خستنەڕوی 

بۆئەوەی  یاسایەك،  دۆزینەوەی  هەوڵی  و 

دیاردانە  ئەم  رەفتاری  بتوانێت  لەرێگەیەوە 

لەئایندەدا راڤەبكات. )40(

ئ��ۆگ��س��ت ك���ۆن���ت» ل��ەن��اخ��ی��ەوە 

جێگیر،  بەرپاو  سستمی  لە  بەرگریكاربوو 

و دوژم��ن��ی ه��ەر ئ��اراس��ت��ەی��ەك ب��وو، كە 

بكات  شۆڕشگێڕی  گۆرشانكاریەكی  بیەوێت 

مایەی  نییە  شتێك  لەراستیشدا  بەسەریدا... 

سەرسامی بێت، لەوەی كە نەزعەی زانستی 

چوارچێوەدا  لەیەك  پارێزگار  نەزعەی  وردو 

هەر  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئ���ەوەش  كۆببنەوە. 

هەوڵی  رەسەن  شۆڕشگێڕی  ئاراستەیەكی 

پێوەرە  لە  دەدات  ل��ەدەرچ��وون  جۆرێك 

پایەندبوونی  لە  و  لەرێساكان،  و  وردەكان 

ورد بەئەمری واقیع«. )41(

دەگمەنە  راب��ردودا  لە  ماركیوز  بەڕای 

فەلسەفەی  وەك  بدۆزینەوە،  فەلسەفەیەك 

)كۆنت( كە بەپێداگری و راشكاوانەوە داوای 

پارێزگاریكردن لە  پاراستنی سستمی بەرپاو، 

لەدژی  بكات،  هەبووەكان  بەرژەوەندیە 

ئامانجی  كە  شۆڕشگێڕی،  هێرشێكی  هەر 

گۆڕان بێت.

بەمشێوەیە پۆزەتیفیزم خۆی سەرقاڵكرد 

مرۆڤ  بە  دیسپلین  وردو  شێوازی  بەوەی، 

شێوازەكانی  هاوشێوەی  كە  بناسێنێت، 



147
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

لێكۆڵینەوەی زانستە رسوشتیەكانە.. ئەمەش 

بێت،  باش  دیارە  وا  لەروكەشیدا  ئامانجێكە 

لە  زانستە مرۆڤییەكان  دەربازكردنی  لەپێناو 

بێسەروبەریەكەی. )42(

پۆزەتیفیزم،  زاراوەی   « دەڵێت  ماركیوز 

قوتابخانەی  جار  یەكەم  بۆ  كە  لەوكاتەوە 

بۆ  ئاماژە  بەكاریهێنا  سیمۆن(43  )س��ان 

ب��ەرەو  فیكر  ئاراستەی  دەك��ات:  ئەمانە 

كە  ب��ەوپ��ێ��ی��ەی،  فیزیاییەكان  زان��س��ت��ە 

وردیی...  دروستی  و  دڵنیایی  بۆ  منونەیەكە 

هەموو  لەگەڵ  پۆزەتیفیزمی  ئەوا  لێرەوە 

هەروەها  دەوەستێتەوە،  دژ  میتافیزیكێكدا 

هەموو مەزهەبێكی بااڵ، بەوپێیەی جۆرێكی 

دواكەوتوو كۆنخوازە لە ریتم و شێوازەكانی 

فیكر« . )44(

ئ��ەوەی  وەك  نییە  ئ��ەوە  فەلسەفە 

تێگەیشتووە،  ل��ێ��ی  »وی��ت��گ��ن��ش��ت��ای��ن« 

لەهەموو  )واز  پرۆژەیەكە  تەنها  ب��ەوەی 

هەیە(،  كە  ئ��ەوەی  وەك  دێنێت،  شتێك 

فەلسەفە  مێژویی  ئ��ەرك��ی  لەكاتێكدا 

بەڵكو   بتەقێنێتەوە،  واقیعەكان  كە  ئەوەیە، 

ئامانجی  لە  بریتییە  ئەمەش  وێرانیانبكات، 

فەلسەفە، بریتییە لە گۆڕان. )45(

كە  ن��وێ،  پۆزەتیفیزمی  مەزهەبی   «

فەرامۆشكرد،  فەلسەفەی  جۆری  رەهەندی 

ی��ان ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە خ��ۆی دی��ت��ەوە، كە 

ئەكادیمیدا  جیهانێكی  ل��ە  ك��ار  ن��اچ��ارە 

خۆی  خۆكردانە  بەشێوەیەكی  و  بكات 

وەهمی  گرفتێكی  كۆمەڵە  و،  هەژارخست 

دروستكرد، لەبری ئەوەی گرفتە واقیعیەكان 

چارەسەربكات«.46(

شتێك  چاخەكان،  بەدرێژایی  فەلسەفە 

)رونییەكی  تەنها  ل��ەوەی  م��ەزن��رت  ب��ووە 

ماركیوز-  ڕای  بەپێی  بێت-  زمانەوانیی( 

بووە  كۆششێك  بەبەردەوامی  فەلسەفە 

خۆی  ناسینی  لەپێناو  كردویەتی،  م��رۆڤ 

بۆ  خۆشكردن  رێگە  و  جیهانەكەیدا..  و 

لە  بگۆڕێت  ب��ووە  شایستە  كە  گۆڕانێك، 

بەدیهاتنی  لەپێناو  دەوروبەری،  دیاردەكانی 

نەبووە  دوودڵ  فەلسەفە  ئامانجەدا  ئەم 

ئاڵۆزەكانەوە،  بوارە  ناو  رۆبچێتە  ل��ەوەی، 

بەكارهێنانی  و  لێیان  گوزارشتكردن  لەپێناو 

مەرجەكانی  هەموو  كە  گوزارشتگەلێك، 

وا  وەك  بەسەریدا،  نابن  جێبەجێ  روونی 

دەردەكەوێت كە بەتاڵ بێت لە مانا.

ب��ن��ەم��ای س��اغ��ك��ردن��ەوە ی��ان 

سەملاندن verification و میتافیزیكا

سەملاندن  یان  ساغكردنەوە  بنەمای  

ئامرازێكە  لۆژیك  پۆزەتیفیزمی  لەالی   )47(

یان  مەسەلەكاندا،  بەسەر  حوكمدان  بۆ 

دەستەواژە  كەشفكردنی  بۆ  ئامرازێكە  راسرت 

جیهانی  لە  دەركردنیان  و  میتافیزیكییەكان 

بنەماكانی  گرنگرتین  بە  ئەمەش  فیكر،  

بە  پشت  بنەمایەش  ئ��ەم  دادەن���رێ���ت. 

socrates



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 148
ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

No.(59 - 58) Decmber .2016

تیۆرەكان  یان  گریامنەكان  تاقیكردنەوەی 

شلیك  ئەزمونەوە.  لەرێگەی  دەبەستێت 

داڕشت  بنەمایەی  ئەم  بوو  كەسێك  یەكەم 

 ..)48( دا  ڤیەننا«  بازنەی   « لەچوارچێوەی 

ئەو پێیوایە ئەوە كارامەییە بڕیار لە راستیی 

»لۆدفج  دەدات.  مەسەلەكان  درۆیی  یان 

بنەمای  لە  پشتیوانی  ویتگنشتاین«یش 

ئەو  بەرای  كرد..  )سەملاندن(  ساغكردنەوە 

كاتێك  تەنها  نابێت،  مانایەكی  مەسەلەكە 

ئەزمونكردنییەوە،  لەرێگەی  كە  نەبێت 

بسەملێرنێت. ئەگەری جێبەجێبوونی 

درۆی��ی��ان-  و  مەسەلەكان  راستی    

كە  لێدەدرێت،  بڕیاری  بەوە  شلیك-  الی 

راستەوخۆوە  كارامەیی  ب��ەردەم  بخرێ�تە 

دەرەكی  جیهانی  كە  لەوەی،  دڵنیابوون  بۆ 

مەسەلەكە  كە  دەسەملێنێت  ئەوە  راستی 

دەیڵێت یان نا.

پۆزەتیڤیزمی  ب��اس��امن��ك��رد،  وەك 

بە  فەلسەفییەكان  مەسەلە  ه��اوچ��ەرخ 

دادەنێن،  )میتافیزیكی(  مەسەلەگەلێكی 

تێڕامانێكی  هەر  رەت��ی  بەڵكو  زانستی،  نا 

فەلسەفی دەكاتەوە لەسەر بنچینەی ئەوەی 

كە مانای نییە. دەبینین ئەم بنەمایە، هەروەها 

لەهەمان ئەو گرفتەدا كە لەدژی وەستانەوە 

بەسەریدا جێبەجێدەبێت ، چونكە » بنەمای 

بۆ  ئەویش  سەملاندن«  یان  ساغكردنەوە، 

رەتی  ئەوان  فەلسەفیە..  بنەمایەكی  خۆی 

نابێت  ملكەچ  چونكە  دەكەنەوە،  فەلسەفە 

رسڵ  برتراند  ئەزموون.  یان  كارامەیی  بۆ 

روبەروی  پۆزەتیفیزمی  هەڵوێستی   «  :)49(

ئاستەنگێكی دەكاتەوە، ئەویش رەتكردنەوەی 

بەوپێیەی  فەلسەفیە  تێڕامانێكی  هەموو 

ئاستەنگەش  ئەم  سەرچاوەی  بەتاڵە.  و  پوچ 

ئەوەیە، كە تیۆری شیاوێتی سەملاندن بۆ خۆی 

ئەویش تیۆرێكی فەلسەفییە«. )50(

)سەملاندن(و  ساغكردنەوە  بنەمای 

پێوەرییەكان: زانستە 

یان  ساغكردنەوە  بنەمای  ل��ەب��واری 

لۆژیكییەكان  پۆزەتیفیزمە  سەملاندندا، 

لۆژیك  و  بیركاری  مەسەلەكانی  پێیانوایە 

زانستە  و  قەبووڵدەكەن،  ئەوان  هێامیین، 

لێوردبوونەوەییەكانیش  و  ئەزمونیی 

بەهای  ئایا  ب��ەاڵم  رەزام��ەن��دن،  لەسەری 

و  ئەخالق  وەك  چییە  پێوەریەكان  زانستە 

ئیستاتیكا؟

پێیانوایە  لۆژیكیەكان  پۆزەتیفیزمە 

پێوەریەكان بكرێت،  پۆلێنی زانستە  ناكرێت 

هێامیین،  یان  وێنەیی  زانستێكی  ب��ەوەی 

هەروەها وەك زانستە رسوشتیەكانیش نییە- 

بەڕاست،  ناكرێت  هەروەها  كیمیا-  و  فیزیا 

لەراستیدا  ئ��ەوان  وەسفبكرێن.  درۆ  یان 

تێڕامانی  دەرونناسی  زانستی   « رەتی  هەتا 

فەلسەفەی  دەس��ت��ەواژەك��ان��ی  هەموو  و 

دەك��ەن��ەوە،  مەسەلەكانی  و  كالسیكی 

كە  م��ەس��ەالن��ەی  ل��ەو  جۆرێكن  ئ��ەوان��ە 

درۆییان  و  راستی  لە  )لێكۆڵینەوە(  مەحاڵە 

بەتاڵن  دەستەواژەگەلێكی  واتە  بكرێت، 

كە  زاراوەیی  زمانێكی  تاكە  پاشانیش  لەمانا، 

زمانی  لە  بریتییە  مانای هەبێت  و  ناوەڕۆك 

فیزیا« . )51(

و  ئەخالقی  ئەحكامە  بەمشێوەیە 

لەحەزو  جگە  نین،  هیچ  ئیستاتیكییەكان 

هەستەكان، پاشانیش ئەمانە ئەحكامگەلێكن 

پ��ەی��وەس��ت��دەب��ن ب��ە ب��ی��رۆك��ەك��ان��ەوەو 

رێژەیین. لەهەمانکاتدا 

ernst mach
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هەڵوێستی  لە  نەرێنییەكان  دەكرێت 

زانستە  لەبەرامبەر  هاوچەرخ  پۆزەتیفیزمی 

پێوەرییەكان لەمانەی خوارەوەدا كۆبكەینەوە:

1. پۆزەتیفیزمی هاوچەرخ لەروانگەیەكی 

مەسەلە  چ���ارەس���ەری  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەوە، 

بەشیكاركردنی  بەڵكو  ناكات،  ئەخالقییەكان 

لۆژیكی كە لەسەر زمان بەرپایە، كاردەكات.

بەگشتی-  ئەخالقناسی-  2.زان��س��ت��ی 

بڕیاردەدا كە چی پێویستە ببێت، نەك ئەوەی 

مەعریفی،  ئاماژەی  لە  بەتاڵە  ئەو  هەیە،  كە 

یان ئەزمونیی.

ئیستاتیكا  و  ئەخالق  زانستی  هەردوو   .3

واقیعەوەو  بە  نییە  پەیوەندیان  پێوەرن  دوو 

بۆ  نابن  ملكەچ  لەبەرئەوە  نین،  زانستیش 

بنەمای ساغكردنەوە )سەملاندن(.

بەڵكو  ناتوانین،  ئێمە  بەڕای پۆزەتیفیزم    

وامانلێدەكەن  كە  نییە،  ئامرازانەمان  ئەو 

بسەملێنین  ئەوە  یان  كەسە،  ئەم  تێڕوانینی 

بیرۆكەیەك دەخاتەڕوو  ئەو  نا.  یان  راستە  ئایا 

پشتی پێ دەبەستێت، ئەوی تر بیرۆكەیەكی تر 

دەخاتەڕوو پشتی پێ دەبەستێت، ئەمەش الی 

هەردوكیان مەسەلەی بڕوابوونە نەك زانست، 

فەردییە)52( لەكۆتاییشدا مەسەلەیەكی 

پۆزەتیفیزمی لۆژیكیش متامنە بە منونەی 

ناكات،  فەردییانە  راوبۆچوونە  ج��ۆرە  ئەم 

سەملاندن،  بە  پشت  ئەو  الی  ڕاستیی  بەڵكو 

مەسەلە  لەوەی  دەبەستێت  دڵنیابوونەوە  یان 

بێت  پێكهاتەیی  دەبێت  یان  ڕووەكان،  خراوە 

و  جوانناسی  مەسەلەكانی  شیكاریی..  یان 

بۆیە  لەئەوەش،  نە  و  ئەمەن  لە  نە  ئەخالق، 

قسەیەكی بێ مانایە.

كۆتایی

1. سەرەڕای ئەوەی پۆزەتیفیزم بەهەموو 

رەتكەرەوەی  هەڵوێستێكی  شێوەكانییەوە 

مەسەلە  هەموو  میتافیزیكاو،  لە  گرتووە 

فەلسەفیەكانی وا داناوە، كە گوتەگەلێكی بێ 

دەربكرێن،  مرۆیی  بیری  لە  پێویستە  مانان، 

فەلسەفە،  ل��ە  بەشێك  بۆتە  خ��ۆی  ب��ەاڵم 

ناو  چوونە  و  رەخنەلێگرتن  لەرێگەی  ئەوەش 

بنەمای   « كە  لەبەرئەوەی  بابەتەكانییەوە، 

داهێناوە،  ساغكردنەوەی  یان  سەملاندن« 

بۆ  ملكەچە  فەلسەفییەو  بنەمایەكی  ئەوەش 

لۆژیكی. شیكاری 

شتێك  ه��ەم��وو  رەت��ی  پۆزەتیفیزم   .2

راستەوخۆو  بێت  نەبیرناو  كە  دەك��ات��ەوە، 

نەك  دادەن��ێ��ت  م��ان��ای  ب��ێ  قسەیەكی  ب��ە 

هەیە  گریامنە  كۆمەڵێك  لەزانستدا  زاس��ت. 

میتافیزیكیەكان«،  گریامنە   « پێیاندەوترێت 

ئ��ەوە  ه��ت��د.  ئ���ەت���ۆم..  گ��ری��امن��ەی  وەك 

بەاڵم  راستەوخۆیە،  نائەزموونی  گریامنەیەكی 

دەبەخشێت،  زانستی  دەرئەنجامگەلێكی 

بونەوەرێكی  كۆمەڵە  ئ���ەوەش  س���ەرەڕای 

هەڵوێستی  ببیرنێن..  ناكرێت  و  نەبیرناون 

نەرێنییەو  گریامنانە  ل��ەم  پۆزەتیفیزمیش 

لەكاتێكدا  دەكاتەوە،  كەم  زانست  لەشكۆی 

بانگەشە بۆ زانستیەتی ئەزمونگەریی دەكات.

وەزیفەی  فەلسەفی  پۆزەتیفیزمی   .3

فەلسەفە  زمان:  دەبەخشێتە  لۆژیكی  شیكاری 

بەرسوشتی خۆی فیرتیی و رسكاوە لە مرۆڤدا 

بەجیهانی  دەرك��ی  م��رۆڤ  لەوكاتەی  ه��ەر 

دەرەكی كردوە، هەتا ئەو كاتەی لەسەردەستی 

یۆنانەكان فۆرمەلەبوو و سستامتیزەو رێكخرا.. 

ئامرازێكە  )رەخنەییە(  مانایە  بەم  فەلسەفەش 

راڤ��ەك��ردن��ی  ی��ان  م���رۆڤ  تێگەیشتنی  ب��ۆ 

لەكاتێكدا  كۆمەڵگەكەی..  و  جیهانەكەی 

پۆزەتیفیزمی 
لۆژیكیش متمانە بە 
نمونەی ئەم جۆرە 
راوبۆچوونە فەردییانە 
ناكات، بەڵكو 
ڕاستیی الی ئەو 
پشت بە سەلماندن، 
یان دڵنیابوونەوە 
دەبەستێت لەوەی 
مەسەلە خراوە 
ڕووەكان، یان دەبێت 
پێكهاتەیی بێت یان 
شیكاریی
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زانستێك  بیكاتە  ویستی  پۆزەتیفیزم 

لێكۆڵینەوەی  كە  رسوشتی  زانستی  وەك 

ئەوەی  بێ  ل��ەدوورەوە،  بكات  دیاردەكان 

فەلسەفەش  بیگۆڕێت..  یان  تێبكات  كاری 

ئامرازێكی رەخنەگرانە ئامانجی تێگەیشنت و 

گۆڕینی رەوشی خراپی مرۆڤە.

س������ەرەڕای ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ن��ەرێ��ن��ی 

بە  سودی  بەاڵم  لەفەلسەفە،  پۆزەتیفیزم 

فەلسەفە گەیاندوەو لەكۆمەڵێك شێواندن لە 

بۆیە  دەربازیكردوە،  زاراوەكاندا  و  گوتەكان 

پۆزەتیفیزم لەم الیەنەوە هەڵوێستی ئەرێنی 

هەبووە.. لەرێگەی جەختكردنی پۆزەتیفیزم 

فەلسەفە  بە  سودی  زمان  شیكاركردنی  لە 

زۆرێ:  لە  خۆی  لێكردوە  وای  گەیاندوە، 

لەئاڵۆزیەكان البدات، بەاڵم ئەركی فەلسەفە 

لە شیكاركردنی زماندا كورتنابێتەوە؟.

باسەكە پوختەی 

دەرب��ارەی  گەڕانە  باسەكە  بیرۆكەی 

هەڵوێستی پۆزەتیفیزم لە فەلسەفە بەگشتی 

هەڵوێستیش  دوو  بەتایبەتی.  میتافیزیكا  و 

نەرێنی(،  )الیەنی  هەیە  فەلسەفە  بەرامبەر 

كە رای پۆزەتیفیزمی تەقلیدی و هاوچەرخە 

رسوشتییەكان  زانستە  پێیوایە  یەكەمیان، 

بكات،  گرفتانە  ئەو  چارەسەری  دەتوانێت 

بوون  پێویست  بێ  م��رۆڤ  پێش  دێنە  كە 

پۆزەتیفیزمی  دووەم��ی��ش  فەلسەفە،  بە 

هاوچەرخە، كە پێیوایە فەلسەفە« قسەیەكی 

شیكاری  بە  پشت  ئەمەش  بۆ  مانایە«  بێ 

لۆژیكی دەبەستێت بۆ زمان بە پشت بەسنت 

بەاڵم  )ساغكردنەوە(و  سەملاندن  بنەمای  بە 

فەلسەفەدا،  لەبەرامبەر  ئەرێنی(  )الیەنی 

هەیە«  وەزیفەیەكی  فەلسەفە  پێیوایە  ئەوا 

ئەویش عەقاڵندنی واقیع(ە، چونكە ئامانجی 

چەوساندنەوەیی  سرتاكچەری  كەشفكردنی 

بۆ  ئامرازێكە  فەلسەفەش  كۆمەڵگەیەو، 

جۆرەكانی  هەموو  لە  رزگاربوون  و  گۆڕان 

ستەم، ئەگەریش ئەبسرتاكتییش بێت.

كالسیكیشامن  پۆزەتیفیزمی  بیرۆكەی 

كە  خستەڕوو،  میتافیزیكادا  لەبەرامبەر 

ئەو  فەلسەفەیەو  پێی  مەبەست  بەگشتی 

فەلسەفەی  مێژوویی  بنچینەییەكەی  لەسەر 

پاشان  فەلسەفە،  الهوت،  پوچەڵكردۆتەوە: 

مێژوو(  )كۆتایی  وەك  زانستیش  زانست.. 

دەمێنێتەوە- ئەگەر گوزارشتەكە دروستبێت- 

پرسیارەكامنان  وەاڵم��ی  دەتوانێت  زانست 

ئۆجست  بیرۆكەیەش  ئەم  بداتەوە. خاوەنی 

كۆنت-ە.

ب���ەاڵم پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی ه��اوچ��ەرخ 

بە  پشت  میتافیزیكا  بۆ  لەرەتكردنەوەیدا 

)بنەمانی  دەبەستێت  زمانەوانی  شیكاری 

دەستەواژەیەك  هەر  ئەو  الی  و،  سەملاند( 

نەبێت  )ئەزموونیی(  و  )بیركاری(  شیكاری 

ئەوا مەسەلەگەلێكن » مانایان نییە«.

ه���ەروەه���ا رەخ��ن��ەی م��ارك��ی��وزم��ان 

رون��ك��ردەوە،  پۆزەتیفیزم  ب��ە  س��ەب��ارەت 

كە رەوشی هەنوكەیی  بەشێوە جیاوازەكانی 

ئەو  هەیە.  ئ��ەوەی  وەك  قەبووڵدەكات 

لەدژی فەلسەفە دەوەستێتەوە، فەلسەفەش 

واقیعی  رەتی  رسوشتیەو  خۆی  بەرسوشتی 

لەسەر  پێویستە  و  دەك��ات��ەوە..  خ��راپ 

یاساكانی  و  زان��س��ت  الس��ای��ی  فەلسەفە 

ئاراستەیەكی  خ���اوەن  ئ��ەو  ن��ەك��ات��ەوە.. 

مەزنرتە  شتێكی  فەلسەفەش  شۆڕشگێڕیە.. 

زمانەوانی( )رونكردنەوەیەكی  تەنها  لەوەی 

ب��ێ��ت.. ئ��ەو خ��ۆی دەه��اوێ��ت��ە ن��او ب��وارە 

كەشفكردنی  و  مرۆڤەوە  ژیانی  ئاڵۆزەكانی 

لەپێناو گۆڕینی لەبەرژەوەندی مرۆڤ.

پەراوێزو سەرچاوەكان

1.الوضعية املعارصة : تسمى أيضاً الوضعية املحدثة 

، أو الوضعية التجريبية، أو الوضعية املنطقية 

عامل   ،  )  ١٧٩٨-  ١٨٥٨  (  : آون��ت  أوجست   .٢  .

إجتامع فرنيس ، مؤسس الفلسفة الوضعية . ويعده 

مؤلفه   . الغريب  االجتامع  علم  مؤسس  االروبيون 

األساس : »دروس يف الفلسفة الوضعية«..

 ، التحرير  رئيس   : العربية  الفلسفية  املوسوعة   .٣

معن زيادة ، م٢ ، ط١ ، معهد االمناء العريب ، بريوت 

، ١٩٨٨ ، ص ١٥٥٦ . ٤

دار   ، ط٤   ، الفلسفة  أسس   : الطويل  توفيق   .4

النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص٢٧٤.

فيلسوف   ،  )  ١٧١١-  ١٧٧٦  (  : هيوم  دايفد   .٥

إنجليزي ، يدعو إىل التجريبية. أهم مؤلفاته : رسالة 

يف الطبيعة البرشية. 

٦. توفيق الطويل : أسس الفلسفة، ص٢٧٩ .

فيلسوف   ،  )١٨٣٨-  ١٩١٦(  : م��اخ  أرنست   .٧

نقد  ، من مؤسيس )مذهب  وعامل طبيعة منساوي 

التجريبية( أهم مؤلفاته : تحليل االحاسيس واملعرفة 

والخطأ

. ٨. املوسوعة الفلسفية العربية ، معن زيادة ، م٢ 

،ط ٢،ص١٥٥٣.

٩. املرجع نفسه ، ص ١٥٥٤.

١٠. برتراند رسڵ : حكمة الغرب – الفلسفة الحديثة 

الوطني  املجلس  زآري��ا،  فؤاد  ترجمة   ، واملعارصة 

 ، ،سنة٢٠٠٩   ٢ ج�   ، الكويت  والفنون،  للثقافة 

ص٢٥٧. 

١١. املرجع نفسه ، ص ٢٥٨ .

١٢. لودفج فيتجنشتاين: ) ١٩٥١ – ١٨٨٩ ( ، مفكر 

وعامل منطق منساوي . آان له تأثرياً آبرياً عىل الفلسفة 

أهم مؤلفاته »رسالة منطقية   . املنطقية  الوضعية 

فلسفية«، »وأبحاث فلسفية. »

 ١٣. موريس شليك : ) ١٩٣٦ – ١٨٨٢ ( ، فيلسوف 

املنطقية  الوضعية  ، مؤسس  وعامل طبيعة منساوي 

من خالل ) حلقة فينا ( . أهم مؤلفاته: » النظرية 

العامة يف املعرفة » ،«والوضعية والواقعية ، وقضايا 

االطيقا .

القضايا  وهي   : والرتايبية  التحليلية  القضايا   .١٤  

فالقضايا   . املنطقية  لوضعية  ا  عند  الحقيقية 

عىل  سابقة   ) قبلية   ( أولية  قضايا  هي  التحليلية 

التجربة،اقولنا : الكل أآبر من الجزء ، اليشء هو هو 
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وليس شيئاً آخر . هذه القضايا تسمى بالبديهيات ، 

لذلك ال ميكن نقضها .. فالرياضيات ٢ =١+١ هي 

قضية تحليلية صادقة وتحصيل حاصل، وأنها يقينيية 

صادقة .. فقضايا الرياضيات يقينيية ، عىل الرغم من 

أنها ال تنبىء مجلة آلية االداب / العدد ٩٧ د. حنان 

عيل عواضة ٤٩١ بجديد. اما القضايا الرتآيبية , فهي 

قضايا العلوم الطبيعية والتي تنبيء بجديد, مبعنى 

أن هذه القضايا تحتمل الصدق والكذب ، ويعتمد 

الخارجي  الواقع  مع  تطابقها  مدى  عىل  صدقها 

التجريبي . وقضاياها ) بعدية ( يتم الحصول عليها 

بعد التجربة . وغري هذين النوعني من القضايا يعد 

يف رأيهم آالم ال معنى له.  

) دراسة  الوضعي  العقل  نقد   : أحمد  ١٥. عاطف 

يف األزمة املنهجية لفكر زآي نجيب محمود ( ، دار 

الطليعة ، ط١ ، بريوت ، لبنان ، ١٩٨٠ ، ص٤٧.

١٦. بوخنسيك : تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا ، 

ترجمة محمد عبد الكريم الوايف ، مؤسسة الفرجاين 

، طرابلس ، ليبيا ، ص١١٢.

فيلسوف   ،  )  ١٩٠٢  –  ١٩٩٤  (  : بوبر  آارل   .١٧

ومنطقي . ولد يف النمسا ، من أصل بريطاين .اهتم 

»منطق  مؤلفاته  أهم   . والرياضيات  بالداروينيية 

البحث العلمي« ، » وعقم املذهب التاريخي.« 

، محارضات  أفضل  عامل  بحثا عن   : بوبر  آارل   .١٨

ومقاالت ثالثني عاماً«، ترجمة أحمد مستجري ، الهيئة 

املرصية العامة ، ص ٢١٧.

 ، الفلسفي  الفكر  تطور   : أويزرمان  ثيودور   .١٩

ترجمة سمري آرم ، ط٣، دار الطليعة ، بريوت ، ١٩٧٤ 

، ص ١٢٤ .

٢٠. ألفريد آير : ) ١٩١٠ ( ، عامل منطق إنجليزي . 

 « أهم مؤلفاته:   . املنطقية  الوضعية  ومن فالسفة 

اللغة والحقيقة واملنطق. »

  ٢١. عزمي إسالم : لودفج فيتجنشتاين) نوابغ الفكر 

، دون  القاهرة   ، املعارف مبرص  دار   ،  ) الغريب ١٩ 

تاريخ ، ص ٣٥١.

  ٢٢. لودفج فيتجنشتاين: رسالة منطقية فلسفية ، 

ترجمة عزمي إسالم ، مكتبة اإلنجلو املرصية ، ١٩٦٨ 

، ص ١٦٣.

  ٢٣. فيصل غازي مجهول : تحليل اللغة ) يف رسالة 

الكتب  دار   ،  ) الفلسفية  املنطقية  فيتجنشتاين 

العلمية ، ط١ ، بريوت ، لبنان ، ٢٠٠٩ ، ص٥١.

 ٢٤. لودفج فيتجنشتاين: تحقيقات فلسفية ، ترجمة 

عبد الرزاق بنور ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، 

ط١ ، بريوت ، لبنان ، ٢٠٠٧ ،ص١١٥.

  ٢٥. عزمي إسالم : لودفج فيتجنشتاين، ص٣٢٢.

 ، فلسفية  تحقيقات  فيتجنشتاين:  لودفج   .٢٦  .

ص١٢٧.  

اللغة ، دار  ٢٧. محمود فهمي زيدان : يف فلسفة 

النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، . ٥٦ص ، ١٩٨٥ ٢٨. 

عزمي إسالم : لودفج فيتجنشتاين: ص ٣٢٢.

 ٢٩. عاطف أحمد : نقد العقل الوضعي ، ص٧٤. 

مجلة آلية االداب / العدد ٩٧ د. حنان عيل عواضة 

٤٩٢

 ٣٠. رودلف آارناب : ) ١٩٧٠ – ١٨٩١ ( ، فيلسوف 

ومنطقي منساوي ، وضعي منطقي . أهم مؤلفاته 

يف  ودراس���ات   ، للغاية  املنطقية  السنتاطيقا   :

السيامنطيقا 

. ٣١. بوخنسيك : تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا 

، ص ١١٣ -١١٢

. ٣٢. رودلف آارناب : األسس الفلسفية للفيزياء ، 

للطباعة  التنوير  دار   ، ، ط١  نفادي  السيد  ترجمة 

والنرش ، بريوت ، لبنان ، ١٩٩٣ ، ص٢٦

 . ٣٣. املصدر نفسه والصفحة

 . ٣٤. بوخنسيك :تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا 

، ص ١١٣

 ، علمية  فلسفة  نحو   : محمود  نجيب  زآي   .٣٥  .

مكتبة االنجلو مرصية ، ط٢، القاهرة، . ٨ ص ،١٩٨٠ 

٣٦. هربرت مارآيوز: ) ١٩٧٩ – ١٨٩٨ ( ، عامل اجتامع 

وفيلسوف أملاين االصل، أمرييك الجنسية . اشتهر يف 

فلسفته النقدية .أهم مؤلفاته : »العقل والثورة«، » 

اإلنسان ذو البعد الواحد 

» . ٣٧. هربرت مارآيوز : اإلنسان ذو البعد الواحد 

، ترجمة جورج طرابييش، دار اآلداب ، بريوت ، ط 

١٩٨٨، ٣ ، ص١٩٩ 

. ٣٨. املصدر نفسه : ص ٢٠٥ 

٣٩. هانز رايشنباخ : نشأة الفلسفة العلمية ، ترجمة 

العريب  الكتاب  دار   ، الثقافة  وزارة   ، زآري��ا  فؤاد 

للطباعة والنرش، ص٨٧.

٤٠. فؤاد زآريا : هربرت مارآيوز ، دار الفكر املعارص 

، القاهرة ، ١٩٧٨، . ٣٢ -٣١ص 

٤١ املرجع نفسه : ص ٣٣- ٣٢.

. ٤٢. املرجع نفسه، ص٣١ .

٤٣. سان سيمون ، هرني آلود دي : ) ١٨١٢ – ١٧٦٠ 

( ، مفكر فرنيس طوباوي . أبرز مؤلفاته : » رسائل 

من جنيف إىل املعارصين ، » وموجز علم اإلنسان .

 ، الواحد  البعد  ذو  اإلنسان   : مارآيوز  هربرت   .٤٤

ص ١٩٧ .

٤٥. املصدر نفسه ، ص ٢٠٦ .

٤٦. املصدر نفسه ، ص٢٠٧ .

٤٧. مبدأ التحقق : verification ، من الطرق التي 

بواسطتها يتم اختبار صحة النظريات أو الفرضيات 

عن طريق التأآد منها بالرجوع إىل التجربة يف الواقع 

، أي إمكانيية التحقق أو التأآد من ما هو مطروح 

االحكام  أن  التحقق  مبدأ  ويعني   . نظريات  من 

تنتج من  آانت  إذا  إال  لها معنى  العلمية ال يكون 

معطيات حسية أو تجارب يف العامل الخارجي الحيس 

مببدأ  جاء   « بوبر  آارل   « فأن  ذلك  . وعىل عكس 

» التكذيب » fasciations أو الدحض يف مقابل » 

التحقق » أو » التأآد » ، من أجل إثبات صحة مجلة 

آلية االداب / العدد ٩٧ د. حنان عيل عواضة ٤٩٣ 

الفرضيات والنظريات . وذلك عن طريق » تكذيبها 

» أو دحضها باملعطيات التجريبية . فاملعرفة العلمية 

عند بوبر ال تضم إال الفرضيات أو النظريات التي 

تعتمد المتحان التكذيب أو الدحض. 

فينا  نشأت يف   ،  Vienna circle : فينا  ٤٨. حلقة 

 : أبرزأعالمها  ومن   ،١٩٢٨ (عام  النمسا   ( عاصمة 

موريس شليك ، ورودلف آارناب ، وهانز رايخنباخ 

وغريهم . وآانت تهدف إىل : ١- وضع أساس متني 

امليتافيزيقية ليست  املسائل  أن  إثبات   -٢ . للعلم 

آاذب��ة(.٣-  هي  وال  صادقة  هي  ال   ( معنى  ذات 

تحقيق الوضوح وإزالة اللبس والغموض عن ألفاظ 

اللغة. 

فيلسوف   ،  )  ١٩٧٠ – ١٨٧٣ (  : برتراند رسل   .٤٩

صبغة  الفلسفة  أعطاء  رضورة  يرى   . إنجليزي 

علمية رصفة ، إذ عىل الفلسفة أن تستقي معايريها 

وأحكامها من علوم الطبيعة ، وان تكف عن أخذها 

من الدين أو االخالق .

٥٠. برتراند رسل : حكمة الغرب – الفلسفة الحديثة 

 ،  ٣٦٥، املعرفة  عامل  زآريا،  فؤاد  ،ترجمة  واملعارصة 

وزارة الثقافة ، الكويت ،٢٠٠٩ص ٢٥٩ .

٥١. بوخنسيك : تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا ، 

ص١١٢. ٥٢. املوسوعة الفلسفة : معن زيادة ، م ٢ 

، ط١ ، ص ١٥٦٧ .



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 152
ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

No.(59 - 58) Decmber .2016

جادویی
بۆ زمان

تێڕوانینی

رۆدۆلف كارناب



153
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

یەكێك  ه��ەی��ە،  ب��ەه��ێ��زم  هەستێكی 

لە  هەندێك  وای��ك��ردوە  ك��ە  ل��ەه��ۆك��ارەك��ان 

بەوەی  بن،  دانپێدانان  دژی  فەیلەسوفەكان 

دەبەستێت،  بڕیی  زمانی  بە  پشت  زانست 

ئەوەیە كە پەیوەندی سیكۆلۆژیامن بە وشەكانی 

وشانەی  ئەو  ب��وون-  زانستی  پێش  زمانەوە 

بووین-  فێریان  بووین  مناڵ  كاتێك  پێشرت  كە 

بەو  سیكۆلۆژیامن  پەیوەندی  لە  جیاوازە  تەواو 

زمانی  ناو  هاتۆتە  دواجار  كە  ئاڵۆزانەوە،  ژمارە 

فیزیاوە- ئاسانیشە دەرك بەوە بكەین، كە چۆن 

دیایكراودا  وشەیەكی  لەچەند  منااڵن  دەكرێت 

ئەو بڕوایەیان بۆ دروستبێت، كە ئەوانە هەڵگری 

ئاماژەیان  كە  چۆنایەتیانەی  ئەو  و،  گۆكراوەین 

بێ  كە  ناكەم،  ئ��ەوەش  ئ��ارەزوی  پێدەكات. 

فەیلەسوفی  كۆمەڵێك  لەبەرامبەر  بم  ویژدانم 

كە  هەیە،  ئەوەم  گومانی  بەاڵم  دیاریكراودا، 

ئەو  هەمان  ناو  دەكەونە  فەیلەسوفانە  ئەو 

هەاڵنەوە، كە هەمیشە منااڵن سەبارەت بەوەی 

پەیوەستە بە پەرچەكردارەكانیانەوە لەبەرامبەر 

وشەكان و هێام زانستیەكاندا تێیدەكەون.

لە  هەریەك  كە  بەناوبانگەشدا  كتێبە  لەو 

ریچارد  أ  ی.  و   C.K.OGDEN ئۆگدن  ك  س. 

 The بەناونیشانی  نوسیویانە   I.A. Richards

Meaning of Meaning » منونەگەلێكی نایاب 

كە  نایابن،  تەواو  هەندێكیشان  دەبینینەوە، 

وشە«.  »جادوی  ناویانلێناوە  نوسەر  هەردوو 

تێڕوانینێكی  ك��ەس  هەندێك  بەشێوەیەك 

ج��ادوی��ی��ان ه��ەی��ە ب��ۆ زم���ان، ئ��ەوی��ش ئەو 

لەپەیوەندی  جۆرێك  پێیوایە  كە  تێڕوانینەیە 

كۆمەڵە  لەنێوان   – پەنهان  و  رسوشتی  هەیە- 

ئەو  )بەدڵنیایشەوە  دیاریكراو  وشەیەكی 

وشانەن كە تەنها ئاشناو باو دەبن(و ماناكانیاندا. 

لەرەوتی  مێژوویی،  رێكەوتی  تەنها  لەڕاستیشدا 

وایكردوە  رۆشنبیریەكامناندا،  پەرەسەندنی 

دیاریكراو  رەنگێكی  مانای  »شین«  وشەی  لە 

بە  رەنگە  ئەم  ئەڵامنیدا  زمانی  لە  بگەیەنێت. 

تریشدا  لەزمانەكانی  گۆدەكرێت،   »blua«

كۆمەڵە دەنگێكی تر دەبینینەوە، كە پەیوەسنت 

پێیەوە. رسوشتیشە بەنسبەت ئەو منااڵنەشەوە، 

رەنگی  لەسەر  ئەسڵیەكەیاندا  زمانە  لە  كە 

وشەیەكی  ئەوە  پێیانوابێت  راهاتوون،  »شین« 

تەواو  بۆی  تر  وشەكانی  لەكاتێكدا  رسوشتیە، 

نامۆیە،  بەدڵنیاییەوە  یان  دادەنرێت  بەهەڵە 

بەاڵم كاتێك زیاتر پێدەگەن، وایان لێدێت زیاتر 

تر وشەی  دەڵێن »رەنگە كەسانی  و  میانڕەوبن 

بەكاریدەهێنن  بەاڵم  بەكاردەهێنن،   »blau«

بەاڵم  شینە«،  بەڕاستی  كە  شتێك،  مانای  بۆ 

ماڵەو،  ماڵ  ئەوا  بچووكەوە  مناڵی  بەنسبەت 

گوڵ گوڵەو، جگە لەمە شتێكی تر نییە.

دەبن،  ئەوە  فێری  خەڵك  ئ��ەوەش  دوای 

دەڵێن  ماڵ  بە  فەرەنسا  لە  بیانی  خەڵكی  كە 

لەبارەی  پرسیاركرا  ئەگەریش   a maison

هۆكاری ئەوەی وایكردوە بڵێن maison لەبری 

وای  كە  نەریتەیە  ئەو  پێیدەوترێت  ئەوا  ماڵ، 

 ،maison بڵێن  ماڵ  بە  لەفەرەنسا  بە  لێكردون 

ئەمەیان  ساڵ  سەدان  ماوەی  بۆ  فەرەنسیەكان 

پێویستیش  بەكاریانهێناوە،  دوبارەكردۆتەوەو 

وا  یان  بكرێن،  سەركۆنە  ئەوە  لەسەر  ناكات 

ئەم  دواجار  مناڵیش  گەمژەن.  ئەوانە  بزانرێت 

بەڕاستی  كە  پێیوایە  و،  قەبووڵدەكات  پاساوە 

خەڵكانی بیانی دابێكی سەیریان هەیەو كەواتە 

بینێن  با وشەی maison بەكاربهێنن، بۆئەوەی 

دی��ارە  وا  ماڵن.  لەڕاستیدا  كە  شتانەی  ل��ەو 

زەحمەتیش بێت بەنسبەت زۆرێك لە خەڵكانی 

ئێمە لەزمانی ژیانی 
رۆژانەی چۆنییەتیدا، 
لەسەر وشەكانی 
وەك«سارد« و«گەرم« 
هاوڕانین، ئەگەر 
یەكێكی ئەسكیمۆ 
لە گرینالند گەیشتە 
ئەو پەڵەیە، كە پلەی 
گەرمای 50 لەسەرە، 
ئەوا دەڵێت:« ئەم 
رۆژە گەرمە«، بەاڵم 
كەسێكی رەش پێست 
كە لەئەفریقا دەگاتە 
هەمان ئەو پەڵەیە، 
ئەوا دەڵێت: » رۆژێكی 
ساردە«
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بەنسبەت  چۆن  ه��ەروەك  پێگەیشتوەوە، 

دەربازبن  لێبوردەیە  ئاراستە  لەم  منااڵنەوە، 

هیچ  بەوەی  بەدەستبێنن،  بەرچاوڕوونی  و 

وشەكەو  لەنێوان  بنچینەیی  پەیوەندیەكی 

نییە.  دەیگەیەنێت  ك��ە  م��ان��ای��ەدا  ئ��ەو 

ناكەن،  ئەوە  هاواری  هەرگیز  بەدڵنیایشەوە 

و  راست  ئینگلیزیدا  زمانی  لە  وشەكە  كە 

تردا  لەزمانەكانی  وشەكان  دروستەكەیەو، 

كە  جادوییە  تێڕوانینە  ئەو  بەاڵم  هەڵەن، 

بە  پێیانەوە  بووە  پەیوەست  مناڵیەوە  لە 

لە  زۆرجاریش  بیركردنەوەو  لە  شاراوەیی 

دەمێنێتەوە.  تێبینییەكانیاندا 

ئینگلیزیە  منونە  ئەو  ریچاردز  و  ئۆگدن 

 The Divine led is»:دەهێننەوە كە دەڵێت

rightly so cal« خوایی ئەوەیە كە بەڕاستی 

بەروونی  ئەمەش  دەوترێت«.  لەبارەیەوە 

خواییە  كە خوایی  دەگەیەنێت،  ئەوە  مانای 

بە  ناونانی  بۆیە  راستەقینە،  بەشێوەیەكی 

سەرەڕای  دروستە.  و  راست  تەواو  خوایی 

بۆ  ئەوەی  هەستی  كەسێك  رەنگە  ئەوەش 

كە  بڵێت  شتێكەوە  لەبارەی  دورستبكەیت 

ئەوە راستە، لەكاتێكدا منونەكە هیچ شتێكی 

حەقیقتەتە،  و  راستی  كامە  لەبارەی  نەوتوە 

ئەوەشدا  لەگەڵ  بەتاڵە،  و  پوچ  كە  رونیشە 

بەهێزەوە  بەهەڵچوونێكی  خەڵك  هەمیشە 

بەڕاستی  پێیانوایە  دەكاتەوەو،  دووب��ارەی 

لەبارەی جۆرێك لە بەرچاوڕونی تیژ دەكات 

لە رسوشتی خوایی.

زیاتر  كە  هەیە،  تریش  منونەیەكی 

بەتێڕوانینی  هەیە  پەیوەندی  ئ��اڵ��ۆزەو 

جادوییەوە بۆ زمان، ئەمەش لە كتێبی كۆرت 

ریزلر Kurt Riezlerدا دەیبینینەوە« فیزیاو 

نوێدا  لەفیزیای  ئەرستۆ  وانەكانی  واقیع«: 

ئۆملپیاد  زانست،  بۆ  جیهانی  كۆنگرەی  لە 

زایینی.  1940ی  ساڵی  كامربدج  لە   679

ئەرستۆ  دەكات،  ئەوە  خەیاڵی  نوسەر  تێیدا 

و  ئێستامان  سەردەمەی  ئەم  بۆ  گەڕابێتەوە 

تێڕوانینی  كە  دەخاتەڕوو،  خۆی  تێڕوانینی 

تێڕوانینی  تەنها  بڕواموایە  ریزلەریشە، 

ریزلەرە بۆ زانستی نوێ.

زۆری  بەستایشی  دەستدەكات  ئەرستۆ 

بە  سەرسامە  بەتەواوی  ئەو  نوێ،  زانستی 

دەڵێت  ئەوە  دوای  مەزنەكانی.  دەستكەوتە 

سەرەڕای ئەو سەرسامبوونە زۆرە پێی، بەاڵم 

هەندێك تێبینی بچووكی لەسەری هەیە. ئەم 

ئێمە.  بایەخی  جێگەی  بۆتە  كە  تێبینیانەشە 

ئەرستۆ  ربزلەردا،  كتێبەكەی   70 لەالپەڕە 

دەڵێت:«ئەگەر  كۆبووەوەكان  فیزیاییە  بە 

رەش   كەسێكی  بەنسبەت  ساردبێت  ئەمڕۆ 

كەسێكی  بەنسبەت  بێت  گەرم  و  پێستەوە، 

ناكۆكی  ناتوانێت  تۆ  ئ��ەوا  ئەسكیمۆوە، 

ئەوەی  مەگەر  بكەیتەوە،  یەكالیی  نێوانیان 

پلەی   50 خۆت  تەرمۆمەترەكەی  لەسەر 

سەدیت خوێندوەتەوە«.

بیڵێت  دەیەوێت  لێرەدا  ریزلەر  ئەوەی 

رۆژان��ەی  ژیانی  لەزمانی  ئێمە  ئ��ەوەی��ە، 

وەك«سارد«  وشەكانی  لەسەر  چۆنییەتیدا، 

یەكێكی  ئ��ەگ��ەر  ه��اوڕان��ی��ن،  و«گ����ەرم« 

پەڵەیە،  ئەو  گەیشتە  گرینالند  لە  ئەسكیمۆ 

كە پلەی گەرمای 50 لەسەرە، ئەوا دەڵێت:« 

رەش  كەسێكی  ب��ەاڵم  گەرمە«،  رۆژە  ئەم 

ئەو  هەمان  دەگاتە  لەئەفریقا  كە  پێست 

ساردە«.  رۆژێكی   « دەڵێت:  ئەوا  پەڵەیە، 

و«  »گەرم«  مانای  لەسەر  پیاوەش  دوو  ئەم 

خەیاڵی  ریزلەر  نەكەوتوون.  رێك  س��ارد« 

كەسێكی فیزیایی دەكات، كە پێیاندەڵێت: » 

ئەمە  لەبری  بهێنین،  لەم دوو وشەیە  واز  با 

هەموومان  دەكەین،  گەرما  پلەی  لە  باس 

هاوڕاین كە پلەی گەرمای ئەمڕۆ 50 پلەیە، 

بگەنە  دوان��ە  ئ��ەم  دەكرێت  كاتەدا  ل��ەم 

رێكەوتنێك«.

لێوەرگرتنەكە بەردەوام دەبێت:

بەوەوە  شانازی  تۆ  نییە  تێدا  »گومانی 

بابەتیت  حەقیقەتێكی  ك��ە  دەك��ەی��ت، 

 « لە...  رزگاربوون  بە  ئەوەش  دۆزیوەتەوە، 

من پرسیار لە خوێنەر خۆی دەكەم، بۆخۆی 

بڕوایەی  بەو  سەبارەت  بكات  مەزندەی 

رزگاریان  فیزیاییەكان  پێیوایە  كە  ریزلەر 

بووە لێی. دەبێت ئێمە پێشبینی بەردەوامی 

شێوەیە:«...  بەم  بكەین،  دەستەواژەكە 

»گەرم«  وشەی  لەهەردوو  رزگاربوون  بە 

رزگاریان  فیزیاییەكان  چونكە   « و«س��ارد« 

مەبەستی  بە  بەتەنها  مەگەر  لێی،  نابێ�ت 

بەاڵم  لەفیزیا،  بڕیدا  زمانی  بەكارهێنانی 

رۆژان��ەی  ژیانی  زمانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

چونكە  دەب��ێ��ت،  خ��واس��رتاو  چۆنییەتی 

ئەو  بەنسبەت  هەتا  پێویستە،  لەراستیدا 

بەكاریدەهێنێت،  كە  فیزیاویەوە  كەسە 

بۆئەوەی وەسفی ئەوە بكات، كە دەیبینێت، 

بەاڵم ریزلەر بەردەوام نابێت لەوتنی ئەوەی 

دەستەواژەكەی  لە  بەڵكو  پێشبینیدەكەین، 

بەردەوام دەبێت و دەڵێت:«... بەرزگاربوون 

لەهەردوو رەش پێست و ئەسكیمۆكە.«

دەستەواژەكەم  یەكەمجار  بۆ  كاتێكیش 

خوێندەوە، پێموابوو مەبەستی لەمە ئەوەیە 
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كە پێویستی لەسەر كەسی فیزیایی رزگاربێت 

لەو شێوازەی كە رەش پێست و ئەسكیمۆكە 

مەسەلەكە  ب���ەاڵم  پ��ێ��دەك��ەن،  ق��س��ەی 

ریزلەر  مەبەستی  بەڵكو  نەبوو،  بەمشێوەیە 

ئەوەیە،  مەبەستی  ئەو  قووڵرتبوو.  لەمە 

ئ��ەودا-  لەتێڕوانینی  ن��وێ-  زانستی  كە 

بەتەواوەی لەمرۆڤ رزگاری بووە، و هەموو 

لەبیركردوەو  تەواو  گرنگەكانی  زۆر  الیەنە 

ف��ەرام��ۆش��ی��ك��ردون، ك��ە پ��ەی��وەس��نت بە 

مرۆڤ خۆیەوە.  بە  مرۆییەوە-  كمەعریفەی 

دەنوسێت: دەبینین 

»گومانی تێدا نییە تۆ شانازی بەوەوە، كە 

دۆزیوەتەوە،  بابەتیت  حەقیقەتی  دەكەیت 

رەش  لە  لەهەریەك  بەرزگاربوون  ئەوەش 

گرنگی  بە  دان  من  ئەسكیمۆكەو،  و  پێست 

ئەوەدا دەنێم، كە بەدەستتهێناوە، هەروەها 

ئامێرە  نەدەتوانی  تۆ  كە  دانبەوەدادەنێم، 

بەبێ  دامبەزرێنیت  سەرسامكەرەكانت 

و  پێست  رەش  لە  هەریەك  لە  رزگاربوون 

ئەسكیمۆكە نەبێت، بەاڵم ئەی چی لەبارەی 

هاوشێوەیی  تۆ  حەقیقەتەوە؟  و  واقیع 

یەقیندا،  و  حەقیقەت  لەنێوان  دەكەیت 

بەاڵم ئەوەی كە روونە حەقیقەت پەیوەستە 

»ب��ەواق��ی��ع��ەوە«.  بڵێ   ی��ان  ب��وون��ەوە،  ب��ە 

هەبێت  بااڵتری  پلەیەكی  حەقیقەت  رەنگە 

بیركاریدا،  لە  حەقیقەت  وەك  لەیەقین، 

بەاڵم پەیوەندی بەواقیعەوە زۆر نزمە. ئەی 

گەرمیەكەتەوە؟  ی   50 پلەی  لەبارەی  چی 

هەریەك  بەنسبەت  راستگۆیە  لەبەرئەوەی 

ناوی  ئەسكیمۆكەوە،  و  پێست  رەش  لە 

دەنێیت حەقیقەتی بابەتی، بەاڵم بەنسبەت 

دیارە،  وا  بابەتیەت  حەقیقەتی  ئەم  منەوە، 

تا ئەوپەڕی رادە الوازبێت. ئەوە شتێك نییە، 

لەنێوان  پێكەوەبەستنێك  لەپەیوەندی  جگە 

ئەم  جیوەكەتدا،  كشانی  گ��ەرم��او  پلەی 

بە رەش  نییە  پەیوەندیەكی  حەقیقەتە هیچ 

پەیوەندی  ئەوە  ئەسكیمۆوە.  یان  پێست، 

تێبینیكارێكی  لە  نییە بەهیچ شتێكەوە جگە 

دەنوسێت:  دواج��ار  نەبێت«.  ن��ادی��ارەوە 

كە  بكەیت،  بەوە  دەرك  تەواو  تۆ  »دەبێت 

رەش  بە  پەیوەندی  منرە   50 ساردی  گەرماو 

پێست یان ئەسكیمۆكەوە هەیە«.

مەبەستی  ل��ەوەی  دڵنیانیم  تەواویش 

ئەوە  مەبەستی  رەنگە  قسەیە،  لەم  چییە 

ئەسكیمۆكە  و  پێست  ئەگەر رەش  كە  بێت، 

چی  م��ان��ای   50 پ��ل��ەی  تێبگەیشتنایە 

بەهەردوو  بوو  پێویست  ئەوا  دەگەیەنێت، 

زاراوەی »گەرم« و«سارد« بۆیان راڤەبكرایە.

هەروەها دەڵێت ئەو سستمەی ملكەچ 

بەوە  پێویست  تێبینیكردن،  بۆ  دەبێت 

روداوە  ئەو  بۆئەوەی  زلبكرێت،  دەك��ات 

فیزیاویانە لەخۆبگرێت، كە بەسەر هەریەك 

Charles Kay Ogden
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لە رەش پێست و ئەسكیمۆكەدا دێن.

ئ���ەم ق��س��ەی��ەش رون��دەب��ێ��ت��ەوە لە 

ئەم  لەسەر  فیزیاییەكە  وەاڵم��دان��ەوەی 

بەگەرماو  هەستكردنەكان  ئایا  تۆمەتە: 

پێست  رەش  ل��ە  ه��ەری��ەك  ك��ە  س��ەرم��ا، 

پ��ێ��دەك��ەن  ه��ەس��ت��ی  ئ��ەس��ك��ی��م��ۆك��ە  و 

پێیوایە  ریزلەر  دیارە  وا   « فەرامۆشبكەین؟ 

ئەمە  هاوشێوەی  بەشێتكی  فیزیاییەكە  كە 

نەخێر   « دەدات���ەوە:  پرسیارەكە  وەاڵم��ی 

بەاڵم  فەرامۆشناكەین،  ئێمە هەستكردنەكان 

وەك  ئەسكیمۆكە  و  پێست  رەش  هەروەها 

وەسفدەكەین،  ئەندامی  بوونەوەری  دوو 

دوو  بەوپێیەی  شییاندەكەینەوە،  ئێمە  كە 

فیزیایین.  و  فیسیۆلۆژی  فیزیایی  سستمی 

ئ��ەوە دەدۆزی���ن���ەوە ك��ە ل��ەن��اوەوەی��ان��دا 

راڤەی  دەتوانین  بەمشێوەیەش  رودەدات، 

هەستەكان  ئەزموونی  بۆچی  بكەین،  ئەوە 

وامانلێدەكەن  بەشێوەیەك  دەبن  جیاواز 

»س���ارد«  و  »گ����ەرم«  ب��ە  رۆژ  ه��ەم��ان 

وەسفبكەین.« الپەڕەكە بەردەوام دەبێت:

سستم  دوو  ب��ە  ت��ۆ  »ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

گەرما  پلەی  پلەبەندی  كە  روبەڕودەبیتەوە، 

تێیاندا پێچەوانە دەبێت:

سارد لەسیستمێك و گەرم لە سستمێكی 

گەرمە  س��اردو  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  ت��ردا. 

رەش  تۆ  ئەگەر  نەماونەتەوە.  بەوشێوەیە 

لەسستمەكەدا  ئەسكیمۆكەت  و  پێست 

ئاڵۆز  كیمیاوی  یان  فیزیاوی،  روداوی  بە 

خۆیاندا  خ��ودی  لە  ئەوانە  كە  شوبهاند، 

وەك  ئ��ەوان  بەڵكو  نین،  بونەوەرگەلێك 

نادیاریشەوە،  تێبینیكەرێكی  بەنسبەت 

دەكرێت  روداوەك����ان،  لە  پێكهاتەیەكن 

پەیوەندیگەلێك  بە  بكەیت  پێناسەیان 

پێوانە  دەك��رێ��ت  كە  بڕگەلێك،  لەنێوان 

بكرێن. و من وا هەستناكەم رەش پێست و 

ڕادەیەك  تا  وەسفەكەتدا،  لەو  ئەسكیمۆكە 

تۆ  چونكە  بنوێنن،  الواز  بەشێوەیەكی 

ئاڵۆزیە  س��ەر  دەخەیتە  بەرپرسیارێتی 

منونەی  ناو  دەچنە  كە  گ��ەورەك��ان،  ه��ەرە 

بۆ  ئاماژە  لێرەدا  ریزلەر  سستمەوە«  ئەم 

سستمی مرۆیی دەكات، بۆ ئەوە ئەندامێتیە 

ت��ەواوەت��ی��ەی، ك��ە ئ��ەگ��ەر ه��ەوڵ��امن��دا 

ئەوا  شیبكەینەوە،  فیزیایی  بەشێوەیەكی 

تووشی ئاستەنگێكی بێ سنور دەبینەوە.

دەڵ��ێ��ت:«  و  دەب��ێ��ت  ب������ەردەوام 

ن��ەخ��ێ��ر ب���ەرێ���زان ئ��ێ��وە ه��ێ��امك��ان ب��ەو  Ernest Nagel



157
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

بەاڵم  دەتانەوێت،  كە  رێكدەخەن  شێوەیە 

گەرم  ساردەو  كە  بەوەی  سارد  لەوەسفكردنی 

بەوەی گەرمە شكستدێنن.«

لێرەدا  نییە،  جار  دواهەمین  كە  دواجار 

وش��ەك��ان��دا  ج���ادوی  ل��ە  س���ادە  گومانێكی 

هێامگەلێكی  فیزیایی  كەسی  دەردەكەوێت! 

توێكانیدا  دوو  لە  كە  رێكدەخات،  دروستكراو 

چۆنییەتیەكانەوە  لەبارەی  حەقیقەتێك  هیچ 

ئەوەی  بەهۆی  لەبەدبەختی  ئ��ەوەش  نییە، 

وەسفی  ناتوانێت  فیزیاییەكە،  كەسە  كە 

ئەگەر  بەاڵم  س��اردە،  بەوپێیەی  بكات  سارد 

بۆمان  بەساردی  راستەقینە  هەستپێكردنی 

هەڵدەلەرزین  هەموومان  ئەوا  بگوازرێتەوە، 

بەاڵم  دەكەین،  ساردی  راستەقینەی  خەیاڵی  و 

بوو  گ��ەرم  كەشوهەوا  وتی»دوێنی  ئەگەر 

هەستكردنێكی  ئەوا  ترسناك«.  بەشێوەیەكی 

ئەمە  پێدەبەخشێت.  گەرمی  بە  راستەقینەمان 

راڤەی منە بۆئەوەی، كە ریزلەر دەیڵێت، بەاڵم 

ئەگەر خوێنەر ئارەزویكرد، راڤەكردنێكی باشرت 

با بیكات. پێشكەشبكات 

گرنگی  لێدوانێكی  ت��ردا  بابەتێكی  لە 

ئەرستۆ هەیە، وەك ئەوەی ریزلەر وێنایكردوە: 

گفتوگۆم  كە  خاڵەی  ئەو  بۆ  بگەڕێینەوە  با   «

لە  بریتییە  حەقیقەت  دەك���رد.  ل��ەب��ارەوە 

جەوهەرانە  ئەو  تۆش  جەوهەر،  حەقیقەتی 

هەیە  تەرمۆمرتكەتەوە  پشت  لە  كە  ناناسیت، 

وێكچوو  بەاڵم  دەكەن،   50 پلەی  بۆ  ئاماژە  و 

ئەسكیمۆكە  و  پێست  رەش  لە  هەریەك  بۆ 

دەزانیت..«

كە   « ئ��ەوە  ب��ۆ  ری��زل��ەری��ش  مەبەستی 

و  پێست  رەش  لە  هەریەك  وێكچووی  تۆ 

هەردویان  كە  ئەوەیە  دەزانیت«  ئەسكیمۆكە 

هەیە،  مرۆیی  رەگەزی  هەمان  بۆ  ئینتیامیان 

لەگەڵ  تۆ  ئەوا  مرۆڤیت،  تۆش  لەبەرئەوەی 

ئەواندا هەمان هەستی هاوبەشتان هەیە.

لەخۆتان  پرسیار  لێبكەن،  پرسیاریان   ...«

خۆشیەكانتان  و  ئازارەكان  لە  پرسیار  بكەن، 

مانای  ئەوكات  كارتێكردنتان.  كاریگەرو  بكەن، 

حەقیقەت دەزانن.«

راستەقینە  حەقیقەتی  بڕوایوایە  ئ��ەو 

قسە  كە  كاتێك  تەنها  پێیبگەیت،  دەكرێت 

لەبارەری ئازارو خۆشیە زۆرەكامنانەوە دەكەین، 

هەركاتیش  س��اردی��ەوە.  و  گەرمی  ل��ەب��ارەی 

گەرما،  پلەی  فیزیاو  هێامكانی  روومانكدرە 

ئەمەش  نامێنێت.  و  دەڕوات  حەقیقەت  ئەوا 

بۆچونی ریزلەرە. من تەواوی قەناعەتم هەیە، 

ئەرستۆ  نییە.  ئەرستۆیی  بۆچونی  و  حوكم  كە 

مێژووی  لە  پیاوەكان  مەزنرتین  لە  بوو  یەكێك 

فیكردا. سەبارەت بەزانستیش، خاوەن شوێن و 

پێگەیەكی بەرزبوو لەسەردەمی خۆیدا، بەڵكو 

ئەو بەخۆی تێبینی و تاقیكردنەوەی ئەمربیقی 

پێبدایەو  رێگەی  ژیان  ئەگەریش  ئەنجامداوە. 

لە  ببینێت  زانست  پەرەسەندنی  بیتوانایە 

سەردەمی خۆیەوە بۆ ئەم سەردەمە، ئەوا من 

لەسەر شێوازی  دەبوو  پێداگر  زۆر  ئەوا  دڵنیام 

بەڵكو  قسەكردندا،  بیركردنەوەو  لە  زانستی 

ئەمڕۆ،  زانایانی  پێشەنگی  لە  دەبوو  یەكێك 

زوڵم  زۆر  ریزلەر  كە  بڕواموایە  من  پاشانیش 

ڕایانە  ئەم  ئەوەی  بەهۆی  دەكات،  لەئەرستۆ 

دەداتە پاڵ ئەو.

مەبەستی  ریزلەر  پێموایە،  وەك  رەنگە 

زانست  نابێت  كە  بڵێت  تەنها  ئەوەیە،  لەمە 

ببەستێت،  بڕیەكان  چەمكە  بە  پشت  تەنها 

فەرامۆشبكات،  روخسارانە  ئەو  هەموو  و 

كە خەڵكی بیانی 
لە فەرەنسا بە ماڵ 
 a maison دەڵێن
ئەگەریش پرسیاركرا 
لەبارەی هۆكاری 
ئەوەی وایكردوە بڵێن 
maison لەبری ماڵ، 
ئەوا پێیدەوترێت 
ئەو نەریتەیە كە وای 
لێكردون بە لەفەرەنسا 
 ،maison بە ماڵ بڵێن
فەرەنسیەكان بۆ ماوەی 
سەدان ساڵ ئەمەیان 
دوبارەكردۆتەوەو 
بەكاریانهێناوە
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ناكرێت  كە  دەردەك���ەون،  لەرسوشتدا  كە 

رێگەی هێام  لە  ورد  داڕشتنێكی  بۆ  بگۆڕێن 

هەموو  ئەمە  ئەگەریش  بیركاریەكانەوە. 

ئێمەش  ئ��ەوا  بێت،  ئ��ەو  مەبەستەكەی 

لەبواری  منونە  بۆ  دەبووین.  هاوڕا  لەگەڵیدا 

هیچ  ئیستاتیكادا،  و  جوانناسی  زانستی 

چەمكە  پەرەسەندنی  لە  گەورە  گۆڕانێكی 

هەمیشە  ب��ەاڵم  روی��ن��ەداوە،  بڕیەكاندا 

سەبارەت  پێشوەخت  دەبێت  زەحمەت 

پێوەری  ن��اوەوەی  هێنانە  كەڵكی  بێ  بە 

بەڵكو  بڕیاربدەین،  ب��وارەدا  لەم  ژم��ارەی 

جێبهێڵین  بە  ئەوانە  بۆ  كارە  ئەم  پێویستە 

كە پێیەوە سەرقاڵن، ئەگەریش بەشێوەیەكی 

كارە  ئەو  بۆ  باشرتیان  ئامرازێكی  بەسود 

دۆزیەوە، ئەوا دەیهێننە ناوەوە.  ئەگەریش 

مەبەستی  ب��ۆ  بەكارهێنا  زم��امن��ان  ئێمە 

زانستی  جێباسێكی  وەك  نەك  ئیستاتیكا- 

بۆ  تەنها  بۆ  بەڵكو  ئیستاتیكادا،  زانستی  لە 

ئەوا  ئیستاتیكی-  چێژێكی  هێنانەناوەوەی 

لەبارەی  نابین  جیاواز  بەدڵنیاییەوە  ئێمە 

ه���ەروەك  ب��ڕی��ەوە.  زم��ان��ی  نەشیاوێتی 

گوزارشت  ویستامن  ئێمە  ئەگەر  چ��ۆن 

لەبەرامبەر  بكەین  لەهەستنەكامنان 

هۆنراوەیەكدا،  یان  نامەیەك  لە  هاوڕێیەك 

زمانێكی  ئێمە  ئ��ەوە،  بۆ  رسوشتیە  ئ��ەوا 

پێویستامن  چونكە  بەكاربهێنین،  چۆنییەتی 

بۆئەوەی  دەبێت،  باو  كۆمەڵە وشەیەكی  بە 

ئەندێشەو  ماناو  لە  ژم��ارەی��ەك  بتوانێت 

ئامادەباشبكاتەوە. خەیاڵ 

جیهانێك  زۆرج���ار  ئێمە  راستیشە 

گرنگ  الیەنێكی  چەند  تێیدا  دەبینینەوە، 

كە  دیاردانەی  لەو  هەتا  فەرامۆشدەكات، 

ئەوە  زۆرجاریش  دەنوسێت.  لەبارەیانەوە 

دابەشكردنی  بەهۆی مەسەلەی  روودەدات، 

بەشێوەیەك  زان��ای��ان��دا.  لەنێوان  ك��ارەوە 

زیندەوەرزانیدا  لەزانستی  پسپۆڕە  ئەوەی 

لە  ك��ارەك��ان��ی  ت��ەواوەت��ی  بەشێوەیەكی 

لەژێر  دەبینین  ئەنجامدەدات.  تاقیگەدا 

و،  دەپشكنێت  خانەكان  مایكرۆسكۆبدا 

ئەنجامدەدات،  كیمیاییەكانی  شیكارە 

جیهانێكی  بەنسبەت  ب��ەاڵم  بەمشێوەیە، 

دەبینین  ئەوا  زیندەوەرزانیدا،  لە  ت��رەوە 

تێبینیدەكات  رسوش��ت،  بۆ  دەرەوە  دێتە 

لەژێر  و،  گەشەدەكەن  روەكەكان  چۆن  كە 

هێالنەكانیان  باڵندەكان  م��ەرج��دا  ك��ام 

هەریەك  كەواتە  بونیاددەنێن،  بەمشێوەیە 

هەیە،  خۆیان  بایەخپێدانی  پیاوە  دوو  لەو 

بەئامرازە  كە  مەعریفەیەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم 

دەدەن،  دۆزینەوەی  هەوڵی  جیاوازەكانیان 

وا  نابێت  لەزانست.  لەهەموو  بەشێك 

ك��ارەی  ئ��ەو  ت��ر  ئ��ەوی  بكەین،  گریامنە 

ئەگەریش  نییە.  سودێكی  هیچ  دەیكات 

ئاگاداركردنەوەمانە  تەنها  ریزلەر  مەبەستی 

وریا  زانست  لەسەر  پێویستە  كە  ل��ەوەی 

هەیە  دیاریكراو  شتگەلێكی  ل��ەوەی  بێت 

هاوڕا  ئێمە  لێرەدا  ئەوا  فەرامۆشنەكرێت، 

مەبەستی  ئەگەر  بەاڵم  لەگەڵیدا،  دەبین 

بڕیی  زمانی  دیارە-  وەك  بڵێت-  كە  ئەوەیە 

چۆنییەتیگەلێكی  بەكردار  ئ��ەوا  زانست، 

دیاریكراو فەرامۆشدەكات، ئەوا من پێموایە 

لەمەدا بەتەواوی هەڵەیە.

   با رەخنەیەك لێرە دابهێنم، كە لەالیەن 

گیراوە  ریزلەر  كتێبەكەی  لە  ناجل  ئارنست 

نین  ئەلتەرناتیڤ  فیزیا  تیۆرەكانی  دەڵێت:« 

هەروەك  ئەستێرەكانەوە،  خۆرو  لەبارەی 

چۆن ئەلتەرناتیڤ نییە لەبارەی چاالكییە فرە 

دیاریكراوەكانەوە،   مادییە  شتە  الیەنەكانی 

پێشبینی  وتارێك  لەبەر  بەتەنها  بۆچی  بەاڵم 

كەسێكەوە  ل��ەه��ەر  توند  دڵگەرمیەكی 

دەكرێت ؟«

وەك دەبینن، ناجل بەشێوازێكی توندتر 

رەخنە لە ریزلەر دەگرێت، هەتا لەوەش كە 

حەق  لەسەر  لەوانەشە  بیكەم،  ویستم  من 

بەاڵم  دڵنیانیم،  لەوە  تەواو  من  بەاڵم  بێت، 

بەوپێیەی  تێدەگات  ریزلەر  لە  باشرت  ناجل 

كە  بەوپێیەی  فیزیایەو،  زمانی  رەخنەگری 

داوای گواستنەوەی بڕەكانی رەنگەكان دەكات، 

بەشێوەیەكی  رەنگاورەنگ  وێنەیەكی  كە 

راستەوخۆ لەخۆی دەگرێت، یان گواستنەوەی 

دەكات  بۆنەكان  لە  باس  كە  زانیاریەی  ئەو 

لەرێگەی پرژاندنی بۆنەوە، واتە بەشێوەیەك 

هستی  بگوازرێتەوەو  بۆنەكان  بتوانیت 

پێبكرێت، نەك تەنها بەناو هێنانیان. رەنگیشە 

ریزلەر- وەك ناجل لێی تێدەگات- مەبەستی 

بەهێزە  مانا  بەم  زمان  پێویستە  بێت،  ئەوە 

چۆنییەتیەكان بگوازێتەوە، واتە ئامادەباشیان 

ئەوەیە كە وشەی  دیارە مەبەستی  وا  بكات. 

»سارد« لەناوئاخنیدا بەشێوەیەك لەشێوەكان 

چۆنییەتی كرداری » بۆ ساردی« هەڵگرتووە. 

بەدڵنیاییەوە  لەتێڕوانین  ج���ۆرەش  ئ��ەم 

تێڕوانینی  لەسەر  دادەنرێت  بەمنونەیەك 

جادویی زمان.

سەرچاوە:

الفلسفیە  كارناب،االسس  رودول��ف   -

للفیزیا و، ت:د. السید نفادی، القاهرە،2003
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بۆ  ئەزمونگەری  بەرنامەی  »هەموو 

بۆ  زانستەكان  تیۆری  زمانی  گێڕانەوەی 

بەاڵم  بوو،  شكستخواردو  تێبینیكردن،  زمانی 

شكستێكی گرنگ بوو«)1(

1-تیۆری بونیاد

بیرۆكەكەی   )2( كارناب  رۆدڵ��ف       

لەپێشەكی چاپی دووەمی  كتێبی سرتاكچەردا 

چڕدەكاتەوەو دەڵێت« نەزعەی ئەزمونگەری 

تەقلیدی لەڕاستیدا جەخت لە بەشداریكردنی 

گرنگی  بە  دەرك  بەاڵم  هەستەكاندەكاتەوە، 

لۆژیكی  شێوازە  تایبەمتەندی  و  بایەخ  و 

نەزعەی  ب��ەاڵم  ن��اك��ات،  بیركاریەكان  و 

لەبارەی  بوو  هۆشیار  بەئاگاو  عەقڵگەرایی 

عەقڵ  كە  پێیوابوو  بەاڵم  گرنگییەوە،  ئەم 

دەستەبەربكات،  ئەم شێوانە  تەنها  ناتوانێت 

دەتوانێت  لەخۆوەیی  بەشێوەیەكی  بەڵكو 

من  بەاڵم  بەرهەمبهێنێت،  ناوەڕۆكە  ئەم 

یینا  لە  كە  فریجە،  گوتلیب  كاریگەری  بە 

خوێندومەو  ئەو  دەستی  لەسەر   )Jene(

دانیپێدانەنرا،  هاوتا  بێ  لۆژیكییەكی  وەك 

لەمیانەی  نەبێت،  م��ردن��ی  دوای  تەنها 

راسڵ،  برتراند  كارەكانی  بۆ  لێكۆڵینەوەشمدا 

لە  بیركاری  بنچینەیی  بایەخی  گەیشتمە 

و،  لەالیەك  مەعریفە  پێودانی  پێكهێنانی 

پەتیەكەی  لۆژیكیە  و  وێنەیی  تایبەمتەندیە 

بنچینەیەك  دیدەش  ئەم  ت��رەوە.  لەالیەكی 

دیدە  ئەو  كە  كتێبەكەم.  بۆ  پێكدەهێنێت 

لەگەڵ  مشتومڕەكانەوە  لەرێگەی  دوات��رو  

لەژێر  ڤیەنناو،  بازنەی  لە  شلیك  مۆریتز 

كاریگەری بیرۆكەكانی لۆدفیگ ویتگنشتایندا 

بیركردنەویە،  ئەو  ریتمی  بۆ  پەرەیسەند، 

ئەم  زۆرجار  ناونرا.  ڤیەننا«  »بازنەی  بە  كە 

ئەزمونگەریی   « ناودەنرێت  ئاراستەیە 

لۆژیكی(  پۆزەتیفیزمی   ( یان   )3( لۆژیكی« 

بۆ نیشانەدان بەهەردوو پێكهاتەكە پێكەوە«. 

مەبەستی كارناب لە گوتەی كتێبەكەم كتێبی 

»سرتاكچەری لۆژیكی بۆ جیهان« ە، كە لەدوو 

بریتییە  یەكەم  پوختدەبێتەوە:  مەسەلەدا 

لەرێگەی  زانستی  مەعریفەی  پاساودانی  لە 

عەقاڵنییەوە،  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ 

یان  داب��ڕك��ردن��ی،  لە  بریتییە  دووەم��ی��ش 

بواری  لە  میتافیزیكی  بیۆی  دورخستنەوەی 

مەعریفەی راست و دروست. كارناب بۆ ئەم 

مەبەستە هیچ ئامرازو میتۆدو مەعریفەیەكی 

هەڵنەگرتووە،  سەردەمەكەی  فەراهەمبووی 

و  فیزیایی  و  بیركاری  و  لۆژیكی  بەتایبەتی 

لەخوێنەری  دەخوازێت  ئەمەش  دەروونی. 

كتێبەكە خۆی، بە كۆمەڵێك چەمكی مەعریفی 

تەیاركردبێت، وێڕای ئەو سادەیی و رونیی و 

پێناساندنە بەراییەی، كەوا كارناب لەسەرەتای 

نوێدا  بیرۆكەیەكی  ه��ەر  منایشكردنی 

كۆكردنەوەمان  ئەگەریش  بەكاریدەهێنێت. 

تا  دەكرێت،  مەسەلەدا  دوو  لەنێوان  كرد 

كارەكەی  لەنێوان  بەراورد  دوور  ڕادەیەكی 

كانت لە »رەخنەی عەقڵی پەتی« و كارەكەی 

مەبەستی  بكەین.  »ئاالوفباو«  لە  كارناب 

یەكەم لەرەخنەی كانت لە عەقڵی بریتییە لە 

توێكردنی وەزیفەكانی بۆ زانینی هۆكارەكانی 

هەڵەكان، یان دژیەكیەكان كە تێیدەكەوێت، 

غەیبیاتەوە،  ب��واری  دەچێتە  كە  كاتێك 

بوو:  ئەو  جەوهەریەكەی  پرسیارە  پاشانیش 

چۆن میتافیزیكا دەبێتە زانستێكی مومكین؟ 

)ئاالوفباو(  كتێبی  لە  یەكەم  مەبەستی  بەاڵم 

بۆ  مەعریفە  پرۆسەی  لەشیكاری  بریتییە 

لەرێگەی  دروستكەی  بنەما  دیاریكردنی  

خەریكە  كە  سەرەتا،  خاڵی  بۆ  گ��ەڕان��ەوە 

هەڵپەساردنی  ئەنجامدانی  هاوشێوەی 

ئەم  دی��اردەگ��ەرای��ی،  میتۆدی  لە  حوكمە 

سەرەتایەش شتێك نییە، جگە لە لێكچوون.

   سەرەرای ئەوەش كە بەدیاردەكەوێت 

لە ئەبسرتاكت و فراوانكردن لە هەندەكییەكان 

پەنابردن  هەندێكجاریش  و  وردەكاریی  و 

شێوازی  چونكە  بیركاری،  هێامكاری  بۆ 

میتۆدێكی  پ��ەی��ڕەوی  كتێبەكە  دان��ان��ی 

و  پێناسەكان  بە  پشت  و  دەك��ات  بیركاری 

سەملاندنەكان و منونەكان و دەرئەنجامەكان 

شتێك  خۆی  كتێبەكەی  بەڵكو  دەبەستێت، 

كورتكراوەی  منونەیەكی  لە  جگە  نییە، 

تیۆری سرتاكچەر لەنێوان منونەكانی تردا، كە 

مەسەلەیە  ئەم  ئەوا  پراكتیزەكردنن،  شیاوی 

سەیری  كاتێك  دەبێت،  ئاسان  لەخۆگرتنی 

كارناب  ك��ەوا  دەك��ەی��ن،  پوختەكراوەكان 

دەروازەیەكدا  یان  بەشێك،  هەر  لەكۆتایی 

بەشێوەیەكی روون و ئاسان دەیخاتەڕوو.

   رۆدۆڵ���ف ك��ارن��اب، ل��ەم��ەدا وەك 

فەیلەسوفە  و  لۆژیكییەكان  پۆزەتیفیزمە 

لۆژیكی  شیكاری  كە  پێیوایە  شیكاریەكان 

كەشفكردنی  بۆ  رێگایەكە  تاكە  زم��ان  بۆ 

پاشانیش  و  فەلسەفییەكان  م��ەس��ەل��ە 

چ��ارەس��ەرك��ردن��ی��ان، ب��ەو م��ان��ای��ەی كە 

لەمانای  زانست  و  فەلسەفییەكان  مەسەلە 

كە  بەوپێیەش  حەشاردراوە.  دەستەواژەكاندا 

تێدایە،  ناڕوونی  و  ئاڵۆزی  رسوشتی  زمانی 

زمانی  بۆ  بربێت  پەنا  دەك��ات  پێویست 

دەكرێت  لێرەشەوە  بیركاری.  و  لۆژیكی 

پوخت  كارناب  پرۆژەكەی  یان  ئەتروحەكە 

زانست  جیاكردنەوەی  یەكەم:  لە  بكرێتەوە 

سەملاندن،  پێوەری  لەرێگەی  نازانست  و 

بۆ  نیشانەوە  یان  مانا،  ساغكردنەوەی  یان 

تێپەڕاندنی میتافیزیكا، دووەمیش پاساودانی 

و  بەتایبەتی  زانستی  مەعریفەی  دروستی 
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دامەزراندنی  پاشانیش  بەگشتی،  مرۆیی 

زمانەوە.  یەكێتی  لەرێگەی  زانست  یەكێتی 

پڕۆژەیە جێبەجێبكات،  ئەم  كارناب هەوڵیدا 

پاشانیش سەملاندنی دروستی وێنای نەزعەی 

لۆژیكی  سرتاكچەری  كتێبی  لە  پۆزەتیفیزم 

قۆناغە  ئەم  لەكاتێكدا  ئەمە   .)4( جیهان  بۆ 

كەوا گوزارشتە لە قۆناغی پێگەیشنت لەوێناو 

قۆناغی  بەدڵنیاییەوە  كارنابدا  فەلسەفەی 

دوات��ر  ك��ە  پێشیكەوتووە،  دام��ەزران��دن 

دەیخەینەڕوو:

پێش  كارناب  ئەزمونگەری  نەزعەی  أ - 

ئاالوفباو

ئ���ەوپ���ەڕی ئ��ام��ان��ج��ی ئ��ەزم��ون��گ��ەی 

وێنایەكی   « دانانی  لە  بریتییە  لۆژیكی 

بە  بەسنت  پشت  بە  زانست«  بۆ  زانستی 

زانست  السایی  كە  فەلسەفی  میتۆدێكی 

بەڵكو  بێت،  رونكردنەوە  ئەركی  بكاتەوە، 

كە  شتەی  ئەو  هەبێت،  ئەوی  سیفەتەكانی 

بەرهەمدێت  دڵنیایی  مەعریفیەكی  لێیەوە 

لە رۆشنبیران پرۆژەی هاوبەش  و، كۆمەڵێك 

دروستدەكەن،  زمان  یەك  و  بونیاددەنێن 

بابەتە  ل��ەب��ارەی  تێگەیشنت  بەمەبەستی 

لە  بەدوربێت  بەشێوەیەك  مەعریفیەكان 

هەڵەو كەوتنە ناو هەڵەوە، وەك لە مەسەلە 

روانگەیەوە  لەم  هەیە.  میتافیزیكیەكاندا 

بڵێین  با  یان  كارناب،  سرتاكچەری  تیۆری 

منایشی  بونیادنانەوە،  سەرلەنوێ  تیۆری 

میتۆدێكی ئەزمونگەری دەكات بۆ پاساودانی 

كتێبیی  وردتر،  بەدەستەواژەیەكی  مەعریفە. 

خستنەڕوی  كارناب  سرتاكچەری  یان  بونیاد، 

مرۆییە،  مەعریفەی  بونیادنانی  چۆنییەتی 

و  یەقینی  بنچینەیەكی  سەرچاوەكەی  كە 

دڵنیایی و بەرهەستی بێت، لەهەمانكاتیشدا 

لەرێگەی  مەعریفە  بونیادی  دیاریكردنی 

پەیوەست  و  رەگەزەكانییەوە  دیاریكردنی 

كە  رێوشوێنییەكان  پرۆسە  و  بوونەكانی 

لەنێوان  پەیوەندیش  ئەنجامدەدرێت.  پێی 

لەنێوان  پەیوەندیە  بونیاگەریدا،  بونیادو 

مەعریفە،  سستمی  بۆ  نیگادا  گۆشە  دوو 

یان  تێروتەواوە  بونیادێكی  بەوپێیەی  ئیدی 

دوو  دینامیكی  بەردەوامیەكی  بەوپێیەی 

و  بااڵكان  ئاستە  بۆ  بنچینەوە  لە  ئاراستەیە: 

لەوێشەوە بۆ بنچینە.

دەك��رێ��ت پ���رۆژەك���ەی ك��ارن��اب لە 

)بونیادگەری( ماخ  ئەرنست  ئیپستمۆلۆژیای 

دا بەرهەستبكەین، كە مەبەستی شیكاركردنی 

پەرەپێدانی  و  دروستكردن  بۆ  رەخنەییە 

بە  سەرقاڵبوو  ماخ  زانستیەكان،  چەمكە 

زانستیەكانەوەو،  تیۆرە  دروستی  مەسەلەی 

هەستا بەشیكاركردنی چەمكگەلێكی زانستی 

و  تێبینیكردن  و  پێوانەكردن  لەشێوەی 

گەیشتە   ،)5( رشۆڤەكردن  و  زانستی  یاسای 

لە  بریتین  زانستیەكان  تیۆرە  كە  ئ��ەوەی 

و چەمكەكان،  تێبنییەكان  لە  كەڵەكەبوونێك  bertrand russell
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لە  گوزارشتكردن  لە  بریتییە  بڵێین  با  یان 

گونجان  و  ب��ەراوردك��ردن  پەیوەندیەكانی 

)تناظر( لەنێوان دەستەواژەكان، یان چەمكە 

زانستیەكان و تێبینیكردنی هەستییدا، بەمەش 

دورخستەوە  میتافیزیكیەكانی  چەمكە  ماخ 

وەك چییەتی و، شتێك لەخۆیداو، هۆكاریی 

لە  منونە،  بۆ  هۆكارییش  چەمكی   . )العلیە( 

پەتییكردنی  لەرێگەی  ماخەوە،  تێڕوانینی 

ئەزمونی  تایبەمتەندیەكانی  هەندێك 

هەروەها  س��ەری��ه��ەڵ��داوە،  دووب��ارەب��ۆوە 

وێ��ن��اك��ردن��ی ب��ون��ەوەرگ��ەل��ێ��ك، ی��ان ئەو 

ئاشكرایە  دیارو  كە  ئەوەی  كە  پەیوەندیانی 

تێدەپەڕێنییەت)6(.

بڕوای  ماخ  ئەرنست  چۆن  ه��ەروەك 

روداوێكی  هەموو  گێڕانەوەی  ئەگەری  بە 

كە  كۆتایی،  پێدراوێكی  بۆ  هەیە،  ئاوێتە 

ئەویش ئەو هەستەیە، كە هاوتا یان هاوڕێك 

دەبێت لەگەڵ دەستەواژە سادەكاندا. برتراند 

پێیوایە  كە  دەڵێت،  شت  هەمان  راسڵیش 

واقیع پێكهاتووە لە كۆمەڵە گەردێكی تایبەت 

پێكهاتەكانییەتی،  بچوكرتین  گەردیلە  كەوا 

دیدی  لە  گەردیلەكان  لەكاتێكدا  ئەمە 

پێكهاتەكانی  بچوكرتین  لە  بریتییە  راسڵدا 

ئەو  ئەمەش  مادیی،  واقیعی  نەك  زم��ان، 

بیرۆكەی  ه��ۆی  ب��ووە  ك��ە  وێناكردنەیە 

لەنێوان  هاوشێوەكردن  یان  وێكچواندن، 

پاشانیش  واقیعدا،  بونیادی  و  زمان  بونیادی 

هاوشێوەییكردن  و  هاوڕێككردن  بیرۆكەی 

ئەتۆمیی  نەزعەی  جیهاندا،  و  زمان  لەنێوان 

بەوپێیەی  دەك��ات،  جیهان  وێنای  وا  راسڵ 

گشتی(و  )سنوری  گشتیە  روداوگەلێكی  كە 

)سنوری  وجودیی  روداوی  و،  پەیوەندیەكان 

تاكییە(... هتد)7(.

هاوشێوەی  رادەیەك  تا  بیرۆكەیە،  ئەم 

كار  لەالیەك  كە  كارنابە،  پڕۆژەیەی  ئەو 

وتەیەكی  هەموو  داڕش��ت��ن��ەوەی  لەسەر 

وێنەیی،  بەشێوەیەكی  دەك��ات  زانستی 

لۆژیكی  شیكاركردنی  تریشەوە  لەالیەكی 

بۆ زمان، گەیشتە ئەوەی كە نیشانە بریتییە 

زانست  لەنێوان  جیاكردنەوە  لەپێوەری 

نابێتە  گۆكراو  چونكە  میتافیزیكادا،  و 

بكرێت  ئەوەی  مەگەر  نیشانەیەك،  ببێتە 

ئەزمونیی،  پێدراوگەلێكی  بۆ  بگێڕرێتەوە 

كە شیاوی تێبینیكردن بێت، ئەگەر نا پووچ 

پێیەش  ب��ەم  هەڵەیە،  ی��ان   )8( بەتاڵە  و 

تیۆرەكان  لەبونیادنانی  فەلسەفە  وەزیفەی 

نەشاراوەتەوە،  ئەبسرتاكتەكاندا  پێودانە  و 

بەڵكو لە رەخنەگرتنی زمان و رونكردنەوەی 

چەمكەكانی فەلسەفە، كارناب گەیشتە دوو 

بەروانین  زانستی  دەس��ت��ەواژەی  لە  جۆر 

دەستەواژە  یەكەم،  دەاللەتەكانیان:  بۆ 

راستێتی  ك��ە  پێشینییەكان،  شیكارییە 

دەوەستێت  شوناس  پەیوەندی  لەسەر 

دووەمیش،  و،  ه��ەردووالك��ەی��دا  لەنێوان 

كە  رەهەندیەكان،  پێكهاتەییە  دەستەواژە 

وەستاوە،  ئەزمونی  واقیعی  لەسەر  راستێتی 

دەبن،  نیشانە  دەستەواژەكان  پاشانیش 

تەنها كاتێك ئەگەر توانرا لەدەستەواژەكانی 

)دەستەواژە  وەربگیرێن  تێبینیكردنەوە 

بەپێی  س��ورە(.  )س  وەك  بنچینەییەكان( 

ئ��ەم ج��ی��اك��ردن��ەوەی��ەش ك��ارن��اب ئ��ەوە 

فەیلەسوفەكان  چ��ۆن  كە  دەخ��ات��ەڕوو، 

رسوشتی   زمانی  لەكەموكوڕیەكانی  سود 

كە  قسەیەوە  ئ��ەو  لەرێگە  وەردەگ����رن، 

بیگێڕیەرەوە  دەڵێت  هایدگەر  مارتن  بە 

بۆ  بنچینەییەكەی  لۆژیكییە  شێوازە  بۆ 

دەربكەوێت،  پێكهاتنەكەی  خراپی  ئەوەی 

كارناب  لەتێڕوانینی  هایدگەر  هەڵەی 

گوتەی  هەردوو  لەبەكارهێنانی  لەوەدایە، 

چەند  بۆ  ناو  وەك  »هیچ«ە،  و  نەبوون«   «

هایدگەر  كاتێك  دی��اری��ك��راو.  بابەتێكی 

بوونی  ل���ەردەرەوەدا  شتێك  دەڵێت»هیچ 

بونگەرایی  بەدەستەواژەیەكی  نییە«و 

لە  نەبوون   « رشۆڤەیدەكات:  پۆزەتیڤ 

هەڵەوە،  دەكەوێتە  هەیە«  دەرەوەدا 

بەهێامكردنی  ی��ان  گ��ێ��ڕان��ەوەی  ل��ەوێ��وە 

بەشێوەیەكی  میتافیزیكییەكان  دەستەواژە 

فەلسەفە  لۆژیكیەكانی  هەڵە  لۆژیكی 

دەخاتەڕوو، كە لەتێڕوانینی كارنابدا بەهۆی 

كاری«كەینونە«لە  بەكارهێنانی  خ��راپ 

توانی  كارناب  بەمەش   ،)10( وەزیفەكەیدا 

میتافیزیكا تێپەڕێنێت و دوریبخاتەوە )11(.

كارناب  روندەبێتەوە  پێشەوە  لەوەی 

هاوچەرخەكانی  لۆژیكییە  لەپێدراوە  سود 

هاتووە  ئ��ەوەی  بەتایبەتی  وەردەگ��رێ��ت، 

راسڵ  برتراند  بیركاری  بنەماكانی  كتێبی  لە 

شێوازەكان  تیۆری  بەتایبەتی  وایتهیددا،  و 

لەسەرئەوەش  دیاریكراوەكان.  وەسفە  و 

ل��ۆژی��ك داب��ەش��دەك��ات ب��ۆ پ��وخ��ت، كە 

و،  دەكات  وێنەییەكان  مەسەلە  بە  بایەخ 

شیكاركردنی  وەزی��ف��ەك��ەی»  پراكتیزەیی 

لەهەموو  مەسەلەكانە  و  چەمكەكان 

ئیدی  زان��س��ت«)12(  ج��ی��اوازەك��ان��ی  لقە 

هەبوو،  فیزیاوە  بە  پەیوەندی  مەسلەكە 

رۆشنبیریەكان،  زانستە  یان  دەرونناسی  یان 

بەراییەكان  رەگ��ەزە  بە  گەیشنت  لەپێناو 

بریتین  كە  نین،  شیكاركردن  شیاوی  كە 

راستەوخۆكان،  هەستییە  دەرككردنە  لە 

هەموو  پێچەوانە  بەكردارێكی  پاشانیش 

منونە،  بۆ  بگێڕینەوە  فیزیاییەكان  چەمكە 

چونكە  تاكەكان،  دەرونییەكانی  چەمكە  بۆ 

فیزیایی  پرۆسەیەكی  هەموو  دەك��رێ��ت 
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دەرككردنەكانەوە  لەرێگەی  بنەماوە  لەرووی 

بزانرێت)13(، ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت، 

دروستی مەعریفەی زانستی لەسەر دەرككردنە 

تاكەكان  خ��ودی��ی��ەك��ان��ی  و  هەستیەكانی 

پێودانێكی  دەوەستێت. لەم رونگەیەوە كارناب 

 )constructional System( بونیادیی دادەنێت

كە  لێپەیداكردنی  لەدرەختێكی  بریتییە  كە 

بۆ  دەچێت  هەستیەكانەوە،  لەدەرككردنە 

بە  بەسنت  پشت  بە  ئەبسرتاكتەكان  چەمكە 

گێڕانەوە  پ��رۆس��ەی  كە  داتاشین،  پ��رۆس��ەی 

ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت. ل��ەوێ��ش��ەوە ك��ە ه��ەم��وو 

پێدراوێكی  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ن��ەوە  چەمكەكان 

هەستیی، واتە دەرككردنەكان، ئەمەش مانایوایە 

زانستەكان لەبنچینەدا یەك زانسنت.

یان  جیهان  بونیادی  ئاالوفباو:  ب - 

سرتاكچەری مەعریفە )14(:

كارناب ئامانجی كتێبی ئاالوفباو لەپێشەكی 

بەمشێوەیە  كتێبەكەدا  دووەم����ی  چ��اپ��ی 

دیاریدەكات: » مەسەلە سەرەكییەكە پەیوەندی 

عەقڵی  بونیادنانەوەیەكی  سەرلەنوێ  توانای  بە 

بۆ چەمككەكانی هەموو بوارەكانی مەعریفەوە 

كە  چەمكانەی  ب��ەو  بەسنت  بەپشت  هەیە، 

لێرەدا  دەگەیەنن.  راستەوخۆەكە  پ��ێ��دراوە، 

گەڕان  مانای  عەقڵی،  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ 

چەمكە  بۆ  نوێیدا  پێناسە  بەدوای  دەگەیەنێت 

لەرێگەی  زۆرج��ار  دواییش  ئەمەی  كۆنەكان. 

لە  بەڵكو  دەرنەچووە،  ویستییەوە  داڕشتنێكی 

كە  نائاگاییانەوە،  و  لەخۆوەیی  پەرەسەندنێكی 

رەنگە زیادبكات، یان كەم بكات. پێویستە پێناسە 

نوێیەكان بااڵتربن لەكۆنەكان، لەرووی روونی و 

لەگەڵ  پێویستە  ئەمەشەوە  لەسەرو  وردییەوە، 

شێوازێكی پێودانی لە چەمكەكاندا بگونجێت«.

لەو  جیهان  بۆ  لۆژیكی  سرتاكچەری  كتێبی 

هەوڵە كەمانەیە بۆ بونیادنانی پێودانێكی لۆژیكی 

لەكاتێكدا  بۆ مەعریفەی مرۆیی )15(،  هاوڕێك 

وێناگەلێك  لە  جگە  نییە،  شتێك  دوایی  ئەمەی 

بابەت  لە  كۆمەڵێكە  كە  بەوپێیەی  جیهان  بۆ 

ئەوە  بۆ  نیشانە  لەمبارەیەوە  چەمكەكان.  یان 

دەكەین كارناب جیاوازی ناكات لەنێوان » بابەت 

و چەمكدا« یان » شت«دا ئەو هەمیشە نیشانە 

دەدوێت،  بابەتەوە  لەبارەی  ئەوەی  بۆ  دەكات 

ئەوەی  هەموو  وات��ە،  بەرفراوانەكەی،  بەمانا 

دەستەواژەیەك  یان  مەسەلەیەكە،  لەبارەیەوە 

هەبێت  پەیوەندی  ئەو  ئیدی  دادەرێ��ژرێ��ت، 

یان  تایبەمتەندیەكانەوە،  یان  شتەكانەوە،  بە 

پەیوەندیە  یان  چەمكیەكانەوە  پەیوەندییە 

ی��ان   )RELATION EXTENSION(

ئەوەی  س��ەرەڕای  پڕۆسەكان،  یان  وەسفەكان 

پاڵامن  ئەمەش  واقیعیە،  غەیرە  یان  واقیعیە  كە 

لە  بابەت،  كە  بڵێین  بۆئەوەی  پێوەدەنێت، 

هاوبەرامبەری  جیهانە  خودی  كارنابدا  دیدی 

بێت، یەك  هەموو چەمكێكە� ئەگەرچی گشتی 

بابەت بایەتی ئەوە، هەروەك چۆن جیاوازیەكی 

بابەتێكی  نیشانەی  لەنێوان  نییە  لۆژیكی 

بابەتێك  یان  چەمكێك،  بە  نیشانە  دیاریكراو 

چونكە  پێكبهێنێت،  مەسەلەیەك  یان  بكات، 

هەیە،  بوونی  دەرونیدا  ئاستی  لە  جیاوازیەكە 

یان با بڵێین لە وێناكردنە منایشكردنییەكاندا. ئەم 

بەرامبەریەش لەنێوان چەمكەكان و بابەتەكاندا، 

لەنێوان  تێكەڵكردنی  ل��ەس��ەر  ك��ارن��اب  الی 

لەبەرئەوەی  ئەوەش  بونەوەرەكان.  جۆرەكانی 

بەهەمان  بابەت  بونیادنانی  یان  پێناسەكردن، 

پەیوەندی  یان  خاسیەتی،  بونیادنانی  شێوازی 

چەمكی نابێت، بەڵكو پێناسەكردنی بابەت، یان 

بەوەسفكردنی دیاریكراو دەبێت بەوپێیەی تاكە 

بابەتێكە، كە ئەو خاسیەتە بەدیدەهێنێت، واتە 

یان لەرێگەی خاسیەتێكی هەمەكی،  شێوازەكە، 

گواستنەوە  ئەنجامدانی  بەكارهێنانی  ی��ان 

 كتێبیی بونیاد، 
یان ستراكچەری 
كارناب خستنەڕوی 
چۆنییەتی بونیادنانی 
مەعریفەی مرۆییە، 
كە سەرچاوەكەی 
بنچینەیەكی 
یەقینی و دڵنیایی 
و بەرهەستی بێت، 
لەهەمانكاتیشدا 
دیاریكردنی بونیادی 
مەعریفە لەرێگەی 
دیاریكردنی 
رەگەزەكانییەوە
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هاوبەرامبەری،  پەیوەندی  ئەنجامی  بۆ 

یان  دەكرێت،  چەمك  پێناسەی  لەكاتێكدا 

كە  شێوازەی  ئەو  واتە  چەمكیی،  پەیوەندی 

خاوەن گۆڕاوێكی رەها یان زیاترە، لەرێگەی 

لەرێگەی  وات��ە  راش��ك��اوەوە  پێناسەیەكی 

هاوبەرامبەریی لۆژیكیەوە.

ك��ارن��اب ل��ە پ��ێ��ودان��ی س��رتاك��چ��ەری 

چەمكەكان،  هەموو  هەوڵیداوە  ئاالوفباودا 

پەیوەندیەكی  لە  مەعریفیەكان  بابەتە  یان 

لەكاتێكدا  ئەمە  دابتاشێت،  دوانەییەوە 

یەكەمە،  بنچینە  یان  بونیاد،  بەو  گەیشنت 

شیكاركردنی  پرۆسەیەكی  بە  پێویستی 

واتە شیكاركردنی چەمكێكی  لۆژیكی هەیە، 

لێرەوە  واقیع،  بۆ  ئەزمونیی  یان  بونیادی، 

سنوری  لەنێوان  بكرێت  جیاكاری  پێویستە 

پاشانیش  تیۆریدا،  سنوری  و  تێبینیكردن 

دەستەواژەكانی  لەنێوان  جیاكاریكردن 

بەم  تیۆرییدا،  دەستەواژەكانی  و  تێبینیكردن 

تەنها  تێبینیكردن،  دەستەواژەكانی  پێیەش 

لەشێوەی  دەگرێتەوە  تێبینیكردن  سنوری 

بەاڵم  پێنجە«،  لەسەر  كاتژمێرەكە  میلی   «

سنوری  تەنها  ئەوا  تیۆرییەكان،  دەستەواژە  

تیۆریی دەگرنەوە وەك » بارستەی ئەلەكرتۆن 

ئەم  كە  رووب��دات،  ئەوە  رەنگە  خامۆشە«، 

كۆبكرێنەوە.  پێكەوە  سنورە  ج��ۆرە  دوو 

دەستەواژەكانی  تێبینیكردنە  زمانی  بەوەش 

زمانی  بەاڵم  بەكاردەهێنێت،  تێبینیكردن 

تیۆریی  دەس��ت��ەواژەك��ان��ی  ئ���ەوا  ت��ی��ۆری 

زمانی  زمانەكەش  هەردوو  بەكاردەهێنێت، 

زانستی پێكدەهێنن.

لەسەر  ق��س��ەك��ردن  ب��ەم��ش��ێ��وەی��ەش 

بۆ  دەگ���ۆڕێ���ت  پێكهاتەكان  و  واق��ی��ع 

لەبارەی  دەستەواژەكان  لەسەر  قسەكردن 

Auguste comte
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و  ئەبسرتاكت  رادەی  ل��ەرووی  كە  واقیع، 

دەكرێت  جیاوازدەبن،  رونییەوە  و  وردیی 

ئەم  لەنێوان  پەیوەندیشبكرێت  دەرك��ی 

دەس��ت��ەواژان��ەدا ل��ەرێ��گ��ەی گ��ێ��ڕان��ەوەی 

كە  دەستەواژەكان  گۆڕینی  یان  چەمكەكان، 

خۆیەوە-  چەمكەكە  بە  هەیە  پەیوەندیان 

بە  كە  ئەتۆم  وەك  منوونە  بۆ  بابەتەكە-، 

دەكرێت  دادەنرێت  ئەبسرتاكت  رادەیەكی 

بۆ  پێیبگۆڕێن  تایبەت  دەس��ت��ەواژەك��ان��ی 

دەستەواژەگەلێك، كە بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

هەیە،  هەستییەوە  پێدراوی  بە  پەیوەندیان 

چەمكەكە.  پێكهاتەكانی  بە  گەیشنت  واتە 

گۆڕینیانە  و  گێڕانەوەیی  پەیوەندیە  ئەم 

لەنێوان  دەك��ەن  رێكخستنێك  گریامنەی 

ئاستێكی بااڵو ئاستێكی نزمدا، كە لە خوارەوە 

دەرونیی  )ئاستی  س���ەرەوە  بۆ  دەچێت 

شیكاركردن  شیاوی  بابەتگەلێك  خودیی(، 

نییە، بۆ سەرەوە ئاستی فیزیایی و دەرونی و 

بابەتەكانی شیاوی شیكاركردنن،  رۆشنبیری(، 

چونكە ئاوێتەن یان ئاڵۆزن.

كە  گشتیەی  رێ��س��ا  ئ��ەو  بەگشتی 

چەمكێك  گۆڕینی  چۆنییەتی  بۆ  دیاریكراوە 

یان  سرتاكچەر«  »رێسای  بە  تر  یەكێكتی  بۆ 

ناودەبرێت«، بەاڵم  پێناسەی سرتاكچەری«   «

هاوتایی  چەمكی  بە  كارناب  بەستنی  پشت 

یان یەكسانی یان هاوتایی هەمەكی لەنێوان 

)الدوال القضویە( یارمەتیداوە لەسەر دانانی 

پێناسەیەكی ورد بۆ گواستنەوە........

 ت��ەس��ل��ی��م ب��وون��ی��ش ب���ە ب��وون��ی 

دەخوازێت،  هاوپەیوەست  ئاستگەلێكی 

بگەینە ئاستێكی یەكەمی یان پێشوو، ئیدی 

مەعریفی،  یان  زەمەنی  یان  بێت،  لۆژیكی 

بەشێوەیەك  شیكاركردنەوە،  لەرێگەی 

پێودان  بنچینەی  یەكەمینە  ئاستەی  ئەم 

)نسق( پێكدەهێنێت. كە بریتییە لە بنچینە 

كە  بنچینەیەش  ئەم  خودییەكە.  دەرونییە 

بونیادیی  پێودانی  بۆ  هەڵبژاردوە  كارناب 

ه��ەی��ە)20(  مەعریفی«  »پێشینەیەكی 

تر  بنچینەگەلێكی  ل��ەس��ەر  دەك��رێ��ت 

جەخت  ئ��ەوەش  ببەسرتێت،  پێ  پشتیان 

كارناب  ئەوەیە،  دەكاتەوە  مەسەلەیە  لەم 

بنچینەی  كە  نەكردوە  ئەوەی  بانگەشەی 

لە  بەكاریهێناوە  ك��ە  خ��ودی  دەرون��ی��ی 

لە  دادەن��ێ��ت  بەباشرتی  پێودانەكەیدا، 

یان  یەقین  لەرووی  تر  مومكینەكانی  بنەما 

بۆئەوەی  نیشانەیەكە  ئەمەش  دڵنیاییەوە. 

رزگاركردنی   « هەڵگری  ئاالوفباو  كتێبی 

بە  پەیوەستە  كە  ئەزمونگەرییە«  نەزعەی 

لێبوردەییەوە«. »بنەمای 

س��رتاك��چ��ەری،  ئاستەكانی  ه��ەم��وو 

ئەزمونییەكانەوە  زانستە  لە  زانیاریەكانی 

وەردەگرن و ملكەچ دەبن بۆ پێداچوونەوە، 

بەمەش دەكرێت ئاالوفباو بە هەوڵێك دابرنێت 

عەقاڵنی  بونیادنانەوەیەكی  سەرلەنوێ  بۆ 

بنچینەیەكی  كە  زانستیەكان  چەمكە  بۆ 

بۆ  بەراوردكردنیش  هەیە،  دیاردەگەرییان 

بونیادنانەوە،  لەسەرنوێ  پڕۆسەیەكی  هەر 

لێرەدا  بێت،  شتێك  هەر  بنچینەكەی  ئیدی 

سرتاكچەرو  تیۆری  لەنێوان  دەكاتەوە  جیای 

پێودانی سرتاكچەردا .

   مەبەست لە بونیادنانی تیۆری مەعریفە 

بەشێوەیەكی وێنەیی بریتییە لە خستنەڕوی 

شیاوێتی چەمكە مەعریفیەكان، پاشانیش بۆ 

كەسە  لەنێوان  ئاگاداركردنەوە  و  تێگەیشنت 

شارەزاكاندا. ئەم دوو خاسیەتەش: مەبەستم 

شیاوێتی بۆ بونیاد )تێگەیشنت(و شیاوێتی بۆ 

ئاگاداركردنەوە و سەرلەنوێ بونیادنانەوە ئەم 

مەعریفەی  بۆ  بابەتی  مۆركی  كە  دووانەن، 

بەدەستەواژەیەكی  پێكدەهێنن.  چەمكیی 

تر مۆركی لۆژیكی، واتە بونیادی وێنەیی بۆ 

بابەتەكاندا، گەرەنتی  لەنێوان  پەیوەندیەكان 

پێیەش  بەم  دەك��ات.  مەعریفە  بابەتیەتی 

پێویستە هەموو رەگەزێكی ئەزموونی مادیی 

لە پێودانی بونیادی دوربخرێتەوە، هەروەها 

وێناكردنی  گەورەیەی  كاریگەریە  ئەو  لێرەدا 

كە  دەردەكەوێت،  وایتهید  و  راسڵ  لۆژیكی 

و  دیاریكراوەكان  وەسفە  تیۆری  بە  پشت 

پەیوەندییەكان  تیۆری  و  چەشنەكان  تیۆری 

كارناب  لەبەرئەوەی  ئ��ەوەش  دەبەستێت، 

بونیادگەری  دیاریكراوی  »وەسفی  تەبەنی 

پ��وخ��ت��ی«ك��ردوە ل��ەوەس��ف��ك��ردن��ی��دا بۆ 

تایبەمتەندیە بونیادگەریەكانی پەیوەندیەكان: 

بگەڕێرنێنەوە  چەمكەكان  هەموو  دەبێت 

بەسەر  پوختەكان  وێنەییە  پێناسە  ب��ۆ 

تایبەمتەندیە بونیادگەریەكاندا دێت، لەنێوان 

چەمكەكان بەبێ گەڕانەوە بۆ ناوەرۆكەكەی.

پوخت  كارناب  میتۆدی  بەمشێوەیە 

وەسفە  ئ��اڵ��وگ��ۆڕك��ردن��ی  ل��ە  دەب��ێ��ت��ەوە 

دیاریكراوەكاندا بە ناوی بابەتەكان، ئیدی تاك 

بن یان گشتی، بەمەش نیشانە بونیادگەرییە 

ه��ەروەه��ا  رون��دەب��ێ��ت��ەوە،  پوختەكەیان 

دیاریكراو،  بابەتێكی  بواری  بۆ  ئینتیامبوونی 

بنەماوە،  لەرووی  یەكێكە،  ئەمەی دوایینیش 

ئەمەش  چەمكەكانەوە،  هەموو  بەنسبەت 

مەعریفەی  بۆ  بنچینە  ی��ەك  دەخ��وازێ��ت 

مرۆیی هەبێت.

سەرچاوە:

1- البناء املنطقی للعامل واملسائل الزائفە فی 

الفلسفە رودولف كارناب

پەراوێزەكان

1-pierre Jacob Lempirisme logique: Ses 

antecedents. Ses critiques.p.18                                                           

 RUDOLF( ك���ارن���اب  رۆدۆل�����ف   )2(
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لە  یەكێكە   )1970-CARNAP( )1891

ڤیەننا،  بازنەی  فەیلەسوفەكانی  گرنگرتین 

بنچینەییەكانی  تێۆرسێنە  ل��ە  پاشانیش 

ئەزمونگەری لۆژیكی، ئیدی لەبواری فەلسەفەی 

زانستدا بێت یان فەلسەفەی زمان یان لۆژیك. 

فەلسەفییەو  كەشە  بەو  بوو  كاریگەر  كارناب 

لەسەر  ئەو  ژیا،  تێیدا  كە  زانستیە  بەتایبەتی 

گەورەكانی  لۆژیكیە  و  بیرمەندەكان  دەستی 

هەروەك  خوێندویەتی،  گۆتە  و  گۆتلیب  وەك 

زانكۆی  لە  ئینشتاینی  رێژەیی  تیۆری  چۆن 

بەرلین خوێندوە، كە لەوێ چاوی بە ئینیشتاین 

ناسیوە،  رایشنباخی  هانز  هەروەها  كەوتووە، 

كە ئەویش بە شلیكی ناساندوە، پاشان ئەڵقەی 

پایەكانی  لە  یەكێك  بووە  كە  ناسیوە  ڤیەننای 

بەڵگەنامەی  نوارس  ئۆتو  و  هان  هانز  لەگەڵ 

بازنەی  بنەماكانی  تێیدا  كە  نوسیوە  ڤیەننایان 

بە  چاوی  چۆن  هەروەك  دەخەنەڕوو.  ڤیەننا 

لە  نیشانە  تیۆری  خاوەنی  تارسكی  ئالفرێد 

بۆیالرد  لەگەڵ  دیداری  لەكاتێكدا  راستگۆییدا، 

زۆری  كاریگەریەكی  دا،  كواین  ئۆرمان  فان 

بێت  تایبەتیدا  لەژیانی  ئیدی  لەسەری  هەبوو 

كە هۆكارێك بوو بۆ ئەوەی بچێت بۆ ویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكا )زانكۆی شیكاگۆ(، یان 

لەبواری مەعریفیدا كە هەندێك لە بیرۆكەكان 

رێككردەوە.

فەلسەفیە  ئاراستە  لەم  كە  ناوانەی  ئەو    )3(

جۆراوجۆر  فرەو  نراون،  زانستی  مەعریفەی  لە 

و،  ل��ۆژی��ك��ی  پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ی  وەك  ب����وون، 

زانستی  ئەزمونگەری  و،  پێودانیی  ئەزمونگەری 

و، پۆزتیفیزمی لۆژیكی نوێ، ئەم گروپە لەسەر 

دەستی مۆریتیز شلیك دامەزراوە )1936-1882( 

نازناوی  فەیلەسوفەو  و  فیزیایی  زانایەكی  كە 

كە  كاتێك  لەخۆی.  ن��اوە  فەیلەسوفی  زان��ای 

كورسیەك  بڕیاریدا   1895 ساڵی  ڤیەننا  زانكۆی 

دابین بكات بۆ فەلسەفەی زانستی ئەزمونگەری 

كەسێك  یەكەم   )1916-1838( ماخ  ئیرنست 

ئەو  دوای  پاشان  وەرگ��رت،  پۆستەی  ئەم  بوو 

ئەم  ناوی  بولتسامن  ئەو  دوای  شلیك/  مۆریتز 

كورسیەی گۆڕی بووە : مامۆستای فیزیای تیۆری 

و فەلسەفەی رسوشتی«. گۆڤاری مەعریفە، كە 

هانز و رایشنباخ بەشداریان لە نوسینیدا دەكرد، 

زمانحاڵی فەیلەسوفەكانی بازنەی ڤیەننا بوو، كە 

)لەنێوان  گۆڕا  ناوەكەی  دواتر  بوو  گۆڤارە  ئەو 

زانستی  گۆڤاری  بە   )1940 و   1939 سااڵنی 
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لۆژیكی  ئەزمونگەری  بەگشتی   .SCIENCE

بوونی  یەقینی  بە  باوەڕبوون  لەسەر  جەخت 

ئەزمونگەریەكان  زانستە  دەرئەنجامەكانی 

بۆیە  دەك��ات،  لۆژیكیەكان  میتۆدە  كارایی  و 

بایەخی خۆی چڕكردۆتەوە لەسەر بایەخدان بە 

دەستەواژە  شیكاركردنی  و  بەرهەستی  واقیعی 

ئەوەش  لۆژیكی.  شیكاركردنێكی  زانستیەكان 

وەزیفەیەكە كە بەباشرتینی داناوە بۆ فەلسەفە، 

مەبەستم شیكارو رونكردنەوەیە.

ئەڵامنی  بەزمانی  یەكەمجار  كتێبە  ئەم   )4(   

 Der logische دەرچوو ساڵی 1928 بەناونیشانی

كارناب  ساڵیشدا  لەهەمان   Aufbau der Welt

باڵوكردەوە  ئەڵامنی  بەزمانی  تری  كتێبێكی 

بەناونیشانی )مەسەلە ساختەكان لە فەلسەفەدا، 

زمانی  سەر  بۆ  وەرگ��ێ��ڕان  كارنابدا  ژیانی  كە 

ئینگلیزی.

 Jan Sebestik, prehistoire du cercle)5(

 de Vienne dans: Antonia Soulez dir

 Manifeste du cercle de Vienne et autres

 ecrits )paris: presses unversitaires de

France, 1985(,p.93

)6( هەمان سەرچاوە، ل 94.

)7( لودفیگ ڤیتگنشتاین بیرۆكەی هاورێككردن 

لە  دڵنیابون  بۆ  پێوەرێك  وەك  رەتدەكاتەوە 

لە  راستێتیەكەی  چونكە  دەستەواژەكان،  راستی 

دەبێت،  وێنەیی  بەشێوەیەكی  ئەودا  تێڕوانینی 

واتە، بە پشت بەسنت بە دروستكردنی پەیوەندی 

فەلسەفی  لۆژیكی  پەیامی  كتێبەكەیدا  لە  كە 

لە  بێت  هۆكار  ئەمەش  رەنگە  خستویەتەڕوو، 

ئەزمونگەریەكان،  رایەی  ئەو  بۆ  رەتكردنەوەیدا 

پێوەری  داه��ێ��ن��ەری  ئ��ەوە  ك��ە  پێیانوایە  ك��ە 

ساغكردنەوەی ئەزمونگەرییە .

دەستەواژەی  بڵێین:  هەروەها  دەكرێت   )8(

یان  ساختە،  دەس��ت��ەواژەی  یان  لەمانا،  بەتاڵن 

دەستەواژەی میتافیزیكی.

 Bertrand Russell )1956( Logic and  )9(

 Knowledge Edited by Robert C. Marsh

.59-)London: Capricorn. 1971 (. Pp.41

)10(  تەها عبدالرحمن هەوڵیدا هەمان میتۆد 

كارپێبكات  دیكارتیدا  كۆجیتۆی  شیكاركردنی  لە 

و گەیشتە كۆجیتۆیەكی نوێ، كە لەدیدی ئەودا 

هاوڕێك دەبێت لەگەڵ بواری ئاڵوگۆڕی رۆشنبیری 

عەرەبی ئیسالمیدا ئەویش: » بڕوانە دەبینیتەوە«، 

 : فەلسەفە  فقهی  عبدالرحامن،  تەها   : بڕوانە 

ناوەندی  )بەیروت،   ، چ  وەرگێڕان،  و  فەلسەفە 

رۆشنبیری عەرەبی، 1995(.

 Rudolf Carnap “Le depassment de)11(

 la metaphysique par Lanalyse logique

 du langage dans: Antonia soulez dir.

 Manifeste du cercle de vienne et autres

..179-ecritre> p.p. 153

 Rudolf Carnap Lancienne et la  )12(

 nouvelle logigue trad general E. Vuillemin

.)Paris Hermann,1933(,p.31

)13( هەمان سەرچاوە.

پێودانی  بۆ  تەواودا  راڤەكردنێكی  لەپێناو   )14(

لالوفباو(  البنائی  )النسق  ئاالوفباو  سرتاكچەریی 

 The   .  the system of the aufbau in  بڕوانە

 Nelson goodman)1951(Nelson Goodman

باس  سیان  تەنها  هەواڵنەدا   ئەو  لەنێوان   )15(

 Zeihen theodor.Erkenntins theroie»دەكەین

 auf physiologischer und physikalischer

 Grundlage )Jean: )n, pb.(, 1913(: Driesch,

 Ordnungsleher )Jena: )n.pb.( , 1912(:

 Clauberg und Dubislav Systematisches

 Worterbuch der philosophie )Leipzig:

 )n.pb.( 1923 and Clauberg und Dubislav,

 Systematisches Worterbuch der

 .)philosophie )Leipzig: F. Meiner, 1923
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نوێنەرانی  لەدیارترین  كارناب  رۆدۆڵف 

یان  لۆژیكیە،  پۆزەتیفیزمی  فەلسەفەی 

گشتی  بەشێوەیەكی  ن��وێ  پۆزەتیفیزمی 

لە   1891 ساڵی  لۆژیكدا،  فەلسەفەو  لە 

ئەڵامنیا  لە  بارمن  لە  لەنزیك  رۆن���زدۆرف 

و  فرلیبۆرگ  زانكۆی  لەهەردوو  لەدایكبووە، 

 1914 هەتا   1910 لەساڵی  خوێندویەتی  ینا 

پسپۆڕ بووە لە فیزیاو بیركاری و فەلسەفەدا. 

فریجە  و  گۆتلۆب  دەس��ت��ی  ل��ەس��ەر  ئ��ەو 

كاریگەری  گەورەترین  ئەوەش  پێگەیەنراوە، 

لەسەر بیركردنەوەی كارناب هەبووە  )برتراند 

رسل(ە.

وەك  ڤیەننا  زانكۆی  بۆ  رۆیشتوە  پاشان 

وەك   ،19269 ساڵی  فەلسەفەدا  لە  وانەبێژ 

پۆزەتیفیزمی  بزوتنەوەی  رۆحی  سەرۆكێكی 

گ��ەورەی  رۆڵێكی  ئەو  لێهاتووە،  لۆژیكی 

گەشەكردنی  و  سەرهەڵدان  لە  هەبووە 

بازنەكەی.  فراوانبوونی  و  ڤیەننا  بازنەی 

زانكۆیەك وەك  بۆ چەند  گواستیەوە  كارناب 

مامۆستای فەلسەفە، لەوانەش زانكۆی پراگ 

زانكۆی  بۆ  گواستیەوە  پاشان  شیكاگۆ،  و 

كالیفۆرنیا لە لۆس ئەنجلس. ئەو بەرهەمێكی 

بازنەكانی  زۆربەی  لە  و  هەیە  مەزنی  هەرە 

فەلسەفەی زانستیدا بوونی هەیە، ئەو زیاتر 

گرفتە  لێكۆڵینەوەی  لە  چڕكردەوە  بایەخی 

فیزیاو  زانستی  بە  تایبەت  فەلسەفیەكانی 

كتێبی  و  شوێن  كتێبی  خاوەنی  ئەندازەو 

هەروەها  فیزیاییەكان،  چەمكە  پێكهاتنی 

و  جیهان  بۆ  لۆژیكیە  سرتاكچەری  كتێبی 

هەروەها  گرنگ،  ت��ری  دانراوێكی  چەند 

بایەخیشیداوە بە لێكۆڵینەوەی زانستی زمان.

لەواقیعدا  لۆژیكی،  پۆزەتیفیزمی 

هاوچەرخ  قوتابخانەیەكی  تاكە  منایشی 

بەردەوامییەكی  بە  دەكرێت  كە  دەك��ات، 

دابرنێت،  ئەزمونگەری  بزوتنەوەی  كرداریی 

بەدرێژكراوەی  لەالیەكەوە  بەشێوەیەك 

پۆزەتیفیزمی كالسیكی دادەنرێت و كە لەسەر 

ستیوارت  جۆن  و  كۆنت  ئۆجست  دەستی 

درێ��ژك��راوەی  پاشانیش  سەریهەڵدا،  میل 

فیكر  مێژووی  كە  ئینگلیزیە،  ئەزمونگەری 

بەخۆیەوە  هەژدەهەمدا  سەدەی  لەماوەی 

ت��رەوە  لەالیەكی  چ��ۆن  ه���ەروەك  بینی، 

ئەزمونگەری  راستەوخۆی  بەدرێژكراوەیەكی 

ئەڵامنیاو  لە  كە  دادەن��رێ��ت،  رەخنەگریی 

گەشەیكرد،  )ئافیناربۆس(  دەستی  لەسەر 

)جۆزیف  كە  خوێندكارەكانی  لە  یەكێك  كە 

بینزولت( هەستا بە دانانی )حولیات الفلسفە( 

لەژێر سەرپەرستی قوتابخانەی پۆزەتیفیزمی 

لۆژیكی. دوای ئەوەی ئەم گۆڤارە بۆ ماوەیەك 

بزوتنەوەی  خاوەنانی  بۆ  بوو  قۆرخ  تەنها 

دواتر  ئەڵامنەكان.  رەخنەگریی  ئەزمونگەری 

وەستاو  لەدەرچوون  گۆڤارە  ئەم  دەبینین 

بۆ  كە  گرتەوە،  شوێنی  )مەعریفە(  گۆڤاری 

سااڵنی  نێوان  دەكەوێ�تە  كە  ماوەیەی  ئەو 

مایەوە،  1930و 1938 وەك گرنگرتین گۆڤار 

دەدوا.  لۆژیكیەوە  پۆزەتیفیزمی  بەناوی  كە 

ئەمەوە،  بەتەنیشت  لۆژیكی  پۆزەتیفیزمی 

پێگەیشت،  تری  گرنگی  فیكری  كارتێكەری 

رەخنەی  بزوتنەوەی  لەرێگەی  ئەمەش 

و  راسل  تیۆرەكانی  فەرنسیەوەو،  زانستی 

ئەو پەرەسەندنەی و كە بە لۆژیكی بیركاری 

ه��ەروەك  ئ��ەو،  دەستی  لەسەر  گەیشت 

نوێرتین  لە  فیزیاوە  زانستی  لە  لە  چ��ۆن 

چوارچێوەكانیدا پێیدەگەیشت و كە لەوكاتەدا 

لە تیۆری ئەنشتایندا خۆی دەبینییەوە.

 Logical ل��ۆژی��ك��ی  پۆزەتیفیزمی 

هەریەك   1931 ساڵی  ناوێكە    Positivism

كۆمەلێك  لە  فایجل  هربرت  و  بلۆمربج  لە 

ئەندامانی  كە  نایان،  فەلسەفی  بیرۆكەی 

كۆمەڵەی ڤیەننا هەڵیانگرتبوو، ئەم كۆمەڵەش 

زانای  پێكهاتبوو، كاتێك كە  لەساڵی 1907وە 

بیركاری هانزهان و زانای ئابوری ئاتونویراس 

كۆبوونەوەو  فرانك  فیلیب  فیزیایی  زانای  و 

ه��ەم��ووی��ان ب��وون��ە ئ��ەن��دام��ە دی��ارەك��ان 

بۆئەوەی  كۆبوونەوە  ڤیەننا،  لەكۆمەڵەی 

هەموویان  دروستبكەن،  ڤیەننا  كۆمەڵەی 

فەلسەفەی  مشتومڕكردنی  بۆ  كۆبوونەوە 

مشتومڕكردنی  دۆزینەوەو  بەهیوای  زانست 

لە  گەورە  هەرە  بایەخی  كە  زانستەیو  ئەو 

بیركردنەوەی زانستیدا بۆ هەریەك لە بیركاری 

بەدیدەهێنێت،  تیۆری  فیزیای  و  لۆژیك  و 

گشتیەی  بنەما  ئەو  دورخستنەوەی  بەبێ 

كە   1910-1895 م��اخ  ئارنست  الی  ك��ە 

لەبنچینەیدا،  زانست  دەگەیەنێت  ئ��ەوە 

بۆ  شارەزاییە.  یان  ئەزمون  وەسفكردنی 

برەو  چوون  گرفتەكانیشیان  چارەسەركردنی 

فەلسەفەی پۆزەتیفیزم الی بوانكاریە 1854-

گرفتە  لەو  چڕبووبۆوە  ئەو  بایەخی   1912

هاوبەشانەی، كە لەنێوان فیزیاو فەلسەفەدا 

كاریگەری  ئ��ەو  راوبۆچونەكانی  هەبوو. 

دەكردەوە،  پەرچ  پۆزەتیفیزمیان  فەلسەفە 

بەاڵم گرنگرتین كتێبەكانی بریتین لە: زانست 

پاشان  میتۆد... هتد،  و  زانست  و مەبەست، 

یان  بنەما گشتیەكان،  دانانی  بە  دەستیانكرد 

پۆزەتیفیزمی  فەلسەفەی  گشتیەكانی  هێڵە 

ساڵی  كرداری  بەشێوەیەكی  بەاڵم  لۆژیكی، 
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1922 كۆمەڵەی ڤیەننایان دروستكرد، كاتێك 

كارناب  رۆدۆڵ��ف  كۆمەڵەكە  داوای  لەسەر 

1882-1936 بانگهێشت كرا بۆ ڤیەننا. شیلك 

خوێندبووی،  بالنك  ماكس  دەستی  لەسەر 

ئەنشتاین  تیۆری  راڤەكەری  وەك  هەروەها 

دەركردبوو،  ناوبانگی  رێژەییەوە  لەبارەی 

بەاڵم ئەو زۆر بایەخی بە گرفتە كالسیكییەكان 

دەدا لە فەلسەفەدا، زۆری نەبرد شلیك بووە 

ئاراستەكەری ئەو گروپی مشتومڕكەرەی، كە 

خەریك  كە  هەبوون  ڤیەننادا  كۆمەڵەی  لە 

بوو گەشەی دەكردو دەگەشایەوە.

رۆدۆڵف  بانگهێشتی   1926 لەساڵی     

ببێتە  ب��ۆئ��ەوەی  ڤیەننا،  بۆ  ك��را  ك��ارن��اب 

زان��ك��ۆك��ەی��دا،  ل��ە  فەلسەفە  مامۆستای 

بنچینەیی  ئەندامێكی  بووە  نەبرد  زۆری 

كە  ڤیەننادا،  كۆمەڵەی  مشتومڕەكانی  لە 

بیرۆكەی فەلسەفی و سەرەكیەكانی لە ماخ و 

راسلەوە وەرگرتبوو. كارناب فیزیاو بیركاری لە 

زانكۆی یەننا وەرگرتبوو لەمەدا كاریگەربوو 

فریجە.  گ��ۆت��ل��ۆب  ب��ەراوب��ۆچ��ون��ەك��ان��ی 

بواری  لە  یەكەمییەكان  فەلسەفیە  سەرەتا 

كاریگەری  لۆژیكیدا  شیكاری 

رەهەندە  دیاریكردنی  لە  هەبوو  گەورەی 

بیستەمدا،  سەدەی  فەلسەفەی  نوێیەكانی 

فەلسەفەیەی  ئەو  تایبەتیش  بەشێوەیەكی 

دەستەواژە  شیكاركردنی  بە  بایەخیدا  كە 

بوو  پەیوەست  و،  زانستیەكان  و  فەلسەفی 

بەزانستەكان و پرۆگرامەكانییەوە، لەهەوڵی 

نوێدا،  زانستی  میتۆدێكی  پەرەپێدانی 

دروستدا  بەئاراستەیەكی  فەلسەفە  كە 

فەیلەسوفە  ك��ە  لەكاتێكیشدا  ب��ەرێ��ت. 

مشتومڕی  دەبینین  میتافیزیكەكان 

بە  دەك���ەن  چەمكەكان  و  مەسەلەكان 

پوخت،  تێڕامانی  و  فەلسەفی  ئامرازگەلێكی 

شیكاركردن  فەیلەسوفەكانی  دەبینین 

ئەزمونییەكان  بنەما  و  لۆژیكی  بەئامرازە 

مەسەلە  زۆرب��ەی  كە  دەسەملێنن،  ئ��ەوە 

مەسەلە  ه��ەم��وو  و  ف��ەل��س��ەف��ی��ی��ەك��ان 

میتافیزیكیەكان مانایان نییە، ئەوەش لەسەر 

شارەزاییەكی  ناتوانێت  ئ��ەوەی  بنەمای 

ساغ  بتوانرێت  كە  پێبدات،  ئەزمونیامن 

چۆن  هەروەك  بسەملێرنێن،  یان  بكرێنەوە 

گرنگرتین  نییە.  بیركاری  ی��ان  لۆژیكی 

كە  فەلسەفییەی  ئاراستە  لەم  روداوێكیش 

كاركردنە  دەدوێ��ی��ن،  لەبارەیەوە  ئێمە 

پەرەپێدانی  بۆ  نوێ  بیركاری  لۆژیكی  بە 

بونیادنانی  و  نوێ  زانستی  میتۆدگەلێكی 

زمانەكان.     

دەك���رێ���ت س���ێ الی��ەن��ی��ش 

كاریگەریان  ك��ەوا  بخەینەڕوو، 

ئەم  سەرهەڵدانی  لەسەر  هەبوو 

بزوتنەوە فەلسەفیە نوێیە:

1.ك���اری���گ���ەر ب���وو ب���ەه���ەردوو 

پۆزەتیفیزمی  و  ئەزمونگەری  فەلسەفەی 

Alfred Jules Ayer
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بەتایبەتی الی هیۆم و میل  و ماخ  پێشوو، 

هەروەها الی  بوانكاریە.

زانستی  بە  كاریگەربووە  هەروەها   .2

میتۆدەكانی تایبەت بەزانستی ئەزمونگەری، 

زاناكاندا  دەستی  لەسەر  چۆن  ه��ەروەك 

سەدەی  لەناوەڕاستی  هەر  پەرەیسەندو 

و  ماخ  و  هلمۆبۆلتز  وەك  نۆزدەهەمەوە. 

بوانكاریە و دوهیم و بولتزمان و ئەنشتاین.

لۆژیكی  بە  بوو  كاریگەر  3.هەروەها 

هێامیی و شیكاری و لۆژیكی زمان، هەروەك 

تایبەتی  بەشێوەیەكی  پەرەیسەند  چۆن 

لەالی هەریەك لە فریجە و وایتهیدو رسل و 

ویتگنشتاین.

زۆربەی فەیلەسوفەكان ئەم قوتابخانەیە 

بەناوبانگرتینیشیان  ب��وون.  ئەڵامنەكان  لە 

رۆدۆڵف كارناب بووو كە خەریكی وتنەوەی 

پراگ  و  ڤیەننا  زانكۆكانی  لە  بوو  فەلسەفە 

هاتوو،  بەدوایەكدا  بەشێوەیەكی  شیكاگۆ  و 

دادەنرێت.  قوتابخانەكە  سەرۆكی  بە  ئەو  و 

بەتەنیشت ئەمیشەوە هانز رایشنباخ هەیەو 

ئەستنبول  و  بەرلین  زانكۆكانی  لە  وانەی  كە 

و لۆس ئەنجلۆس وتۆتەوە. سەرەڕای ئەوەی 

بازنەی  دامەزرێنەرانی  لەنێو  رایشنباخە  ئەم 

لەنوسەرانی  بوو  یەكێك  وە  بوو  ڤیەننادا 

گۆڤاری مەعریفە، بەاڵم دواتر جیابۆوە.

بنچینەییەكانی  ت��ای��ب��ەمت��ەن��دی��ە 

پۆزەتیفیزمی لۆژیكی و پەرەسەندنی:

رەن���گ���ە ب��اش��رتی��ن رێ��گ��ەی��ەك بۆ 

لەنێوان  ی��ەك��الك��ەرەوە  ج��ی��اك��ردن��ەوەی 

لە  بێت  بریتیی  فەلسەفییەكان  هەڵوێستە 

سەر  كە  شێوازێك،  چەند  بۆ  دابەشكردنی 

بەجیهانێكی ترە. جیاوازی قووڵیش هەیە لە 

لەخۆی  گوزارشت  كەوا  میزاجدا،  و  كەسێتی 

دەكات لەوێنەی هەمیشەیی گۆڕاودا كە ئەم 

گومانیش  وەریدەگرن.  فیكریە  شێوازە  دوو 

زیاتریش ئەوەیە كە ناكۆكیگەلێك هەیە هیچ 

رێگایەك بۆ سازان نییە لەگەڵیدا، كە قووڵرتە 

لەبنچینەیدا  كە  بیروباوەڕدا.  لە  جیاوازی  لە 

جیاوازیە لە ئامانج و بایەخدانی بنچینەییدا 

كۆمەڵێك مشتومڕو گفتوگۆی بێ كەڵك هەن، 

ئەم  كە  سەملاندوە،  ئەوەیان  لەكۆنەوە  هەر 

لۆژیكییەكان  بەڵگەهێنانەوە  بە  ناكۆكییە 

ئەگەریش  نابن،  چارەسەر  ئەزمونییەكان 

دەبینین،  لەشیكاركردندا  قووڵبووینەوە 

ناكۆكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  هۆكاری  كە 

بە  تایبەتە  كە  ب��وارێ��ك  دیاریكردنی  لە 

ئەزمونەوە،  بە  تایبەمتەندە  تر  ئەوی  لۆژیك 

لەچارەسەركردنیدا  دەتوانین  لەبەرئەوە 

بۆ  گۆشەوە  ل��ەدوو  مەعریفی  تیۆری  بۆ 

لە  كە  یەكەم-  بڕوانین:  شیكاری  فەلسەفەی 

شیكاری زمانەوانی شێوازێك و لە زمانی ژیانی 

رۆژانە مادەیەك بۆ توێژینەوە وەردەگرێت و 

دەبینین فەیلەسوفەكانی ئەم ئاراستەیە ئەو 

زمانەی كە تاك لەكۆمەڵگەدا قسەی پێدەكات 

قسەی  فەیلەسوفەكان  كە  زمانەی  ئەو  و 

پێدەكەن، بۆ شیكاركردنی و زانینی ماناكانی 

بەئامانجی  وەردەگ���رن،  دەستەواژەكانی 

دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆ ئەو گرفتانەی كە 

روبەڕویاندەبێتەوە.

لۆژیكی  شیكاری  كە  ئ��ەوەی  دووەم- 

خۆی  ب��ۆ  وەردەگ���رێ���ت  میتۆدێك  وەك 

بەاڵم  زانستی،  زمانی  لەچارەسەركردنی 

زمانێكی  بونیادنانی  خوازیاری  لەهەمانكاتدا 

منونەیەك  یان  بێت  گشتی  كە  دەستكردە، 

فیڵدەشدا  ل��ەم  زان��س��ت.  زمانی  بۆ  بێت 

فەیلەسوفەكان  و  لۆژیكییەكان  لە  زۆرێك 

منونە  ئەم  هەوڵدەدەن  ئەوانەی  دەبینینەوە 

زمانەوانییە بۆ زانست پێكبهێنن. ئەم ئاراستە 

قەرزای  زۆر  لەشیكاركردندا  فەلسەفیانەش 

شیكاری  لۆژیكی  قوتابخانەی  پێشەوای 

لۆژیكی  شیكاری  لە  كە  فریجەیە،  گۆتلۆپ 

رەگ��ەزە  ناسینی  بۆ  وەرگ���رت  میتۆدێكی 

كە  ئەوەی  بەتایبەتی  زمان  لە  لۆژیكییەكان 

دەكرێت لە لۆژیكدا سودی لێ وەربگیرێت ، 

لەگەڵ  رەگەزەكانی تردا بنچینە پێكدەهێنن، 

تێیدا  كە  هێامییدا،  زمانێكی  بونیادنانی  لە 

)االس��ت��دالل(  بەڵگەسازیی  و  لۆژیكیەت 

بەدیاردەكەوێت. ئەم ئاراستانەش قەرزارباری 

پێشكەشیكرد  ویتگنشتاین  كە  ئ���ەوەن، 

و  لۆژیكی  و  زم��ان��ی  شیكاری  ل��ەب��واری 

و  بەنرخ  لێكۆڵینەوەیەكی  ئەوە  بیركاریدا، 

قووڵبوو، كاریكردە سەر ئاراستەكردنی رەوتە 

لە شیكاركردندا. ویتگنشتاین  فەلسەفییەكان 

رەوت��ی  بەهێزكردنی  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��رد 

پشتی  ئەمەش  بۆ  فەلسەفەدا،  لە  شیكاری 

بەست،  فەلسەفیەكان  و  لۆژیكی  تیۆرە  بە 

لە  ویتگنشتاین  تێبینیدەكەین  ئێمە  بەاڵم 

پێی  مەبەستامن  كۆتاییدا،  نوسینەكانی 

زمان  ب��ەخ��ودی  بایەخی  فەلسەفەدا  لە 

لۆژیكی  زمانێكی  بونیادنانی  هەوڵی  داوەو، 

وەك  شیكردۆتەوە  زمانی  بەڵكو  ن��ەداوە، 

ئ��ەوەی دەردەك��ەوێ��ت، ی��ان وەك ئ��ەوەی 

لەژیانی  وەزیفەكانی  بە  هەڵدەستێت 

تەنها  ب��ووە  فەلسەفە  بەمەش  رۆژان���ەدا، 

كە  دەستەواژانەی  ئەو  بۆ  شیكەرەوەیەك 

الی خەڵك دەم��اودەم دەك��ەن. ئ��ەوەی كە 
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جیاكاری  هەوڵبدات  فەلسەفەیە  لەسەر 

بە  هەستێت  و  رووندا،  ئاڵۆزو  لەنێوان  بكات 

كە  دەرەكییەكان،  پەیوەندیە  شیكاركردنی 

لەم رێگەیەوە  ماناكاندا، هەتا  لەنێوان  بەرپان 

بەسەر  زاڵبین  كۆتایی  بەشێوەیەكی  بتوانین 

و مەسەلە  بەتاڵ  و، چەمكە  گرفتە ساختەكان 

درۆزنەكاندا. ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت، 

پڕۆسەی جێبەجێكردنی  لە  دوو الیەنی گرنگ 

كە  نەرێنی  الیەنێكی  لۆژیكیدا هەن:  شیكاری 

ئەحكامە  دورخستنەوەی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 

میتافیزیكیەكان لەهەموو زانستە رسوشتیەكان 

لە  نەڵێین  ئ��ەگ��ەر  م��رۆی��ی  و  بیركاری  و، 

گشتی،  بەشێوەیەكی  مرۆیی  مەعریفەی 

دەبینێتەوە  خۆی  ئەرێنی  الیەنێكی  هەروەها 

و  زانست  چەمكەكانی  رون��ك��ردن��ەوەی  لە 

كە  پڕۆسەیەك،  كەشفكردنی  و  میتۆدەكانی 

دەست  ئەزمونەوە  پێدراوەكانی  لە  تێكڕای 

لۆژیكیەكان  پۆزەتیفیزمە  لەبەرئەمە  پێدەكەن، 

پێكدەهێنن،  بەخۆیان  تایبەت  قوتابخانەیەكی 

هەندێك  تەبەنیكردنی  لەسەر  هاوڕان  ئەوان 

گرفتە  چ��ۆن  ه���ەروەك  بنچینەیی  ت��ی��ۆری 

دەبێتەوە  روب��ەڕوی��ان  ك��ە  فەلسەفیەكان 

دەگێڕنەوە بۆ میتۆدی فیكری هاوشێوە. ئەوان 

جدییەتی  و  قوڵی  رادەی  لەسەرەتاوە  هەر 

خستەڕوو،  فەلسەفیەكانیان  توێژینەوە 

و  راستی  بە  قەناعەتەكانیان  توندی  هەروەها 

رایشنباخ  لەراستیشدا  تیۆرەكانیان،  دروستی 

رادەی  لەبارەی  كاتێك  لەمبارەیەوەو  شلگیرترە 

مەزهەبەكەیان  بەدروستی  تەسلیمبوونیان 

بۆ  دەمارگیریەكانیان  دەڵێت  و  دەدوێ��ت 

دەمارگیری  هاوشێوەی  راوبۆچونەكانیان 

بانگەشەی  لەسەرەتاشەوە  تایفییە.  یان  ئایینی 

لۆژیكی  پۆزەتیفیزمی  ئاراستەی  تەبەنیكردنی 

بەسەریدا زاڵ بوو. كە ئەمە ئەگەرچی زۆرشتی 

بەاڵم  بردوە،  ویتگنشتاین  و  فریجە  و  لە رسل 

ئەو  وەرگ��رت��ووە،  نوێی  میتۆدێكی  شێوازو 

بەشیكاركردنی بۆ زمان هەوڵیداوە ئەم شیكارە 

بەتایبەتی  زانستەكانەوە.  بە  ببەستێتەوە 

زانستە  و  لۆژیكیەكان  و  بیركاریەكان  زانستە 

یەكخستنی  ئەویش  ئامانجی  ئەزمونییەكان. 

زانست بوو، ئەوەش لەرێگەی توێژینەوەی ئەو 

مەعریفەی  كە  ئەزمونیانەی،  و  لۆژیكی  بنەما 

ئەزمونگەری  دەوەستێت.  لەسەریان  زانستی 

تیۆرە  لێكۆڵینەوەی  ب��ەرەو  چ��وو  لۆژیكی 

و  زانستی  بیركاری  فیزیاو  لە  زانستیەكان 

هێامییە  زمانێكی  بونیادنانی  ئامانجی  لۆژیك 

بیركاریشدا  لەبواری  زانستی.  منونەیەكی  ببێتە 

زمانی  دوو  بونیادنانی  بە  هەستا  كارناب 

بەڵگەنەویستەكانی  یەكەمیان  كە  هێامیی، 

زانستی  و  خودییەكان  مەسەلە  ئەژماركردنی 

دووەم��ی��ش  و،  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت  ح��س��اب 

حسابی  ل��ە  زی��ات��ر  بەڵگەنەویستگەلێكی 

مەسەلەكان و بیركاری و لۆژیك بەشیكاركردنی 

بەدەستەواژەیەكی  فیزیان،  ب��ۆ  لۆژیكی 

دا  بایەخی  چۆن  هەروەك  فیزیا  زمانی  وردتر 

بەمەش   . ئەگەریی  و  ئەزمونگەری  بەشێوازی 

فەلسەفی  بەرنامەی  لە  ڤیەننا  كۆمەڵەی 

االستقرائیە( و  )االستداللیە  شێوازی  خۆیدا 

لۆژیكی  ئەزمونگەری  ناوی  لەخۆگرتووە،  ی 

حەقیقەتی  دوو  بەیەكگەیشتنی  بۆ  ئاماژە 

گرنگ دەكات، كە فەلسەفەی كۆمەڵەی ڤیەننا 

یەكەم  حەقیقەتی  پێدەبەستێت:  پشتیان 

بیركاری  زانستە  بە  بایەخدانیان  لە  بریتییە 

ئاراستەیەشەوە  دوو  لەم  و،  لۆژیكیەكان  و 

زۆربەی 
فەیلەسوفەكان ئەم 
قوتابخانەیە لە 
ئەڵمانەكان بوون. 
بەناوبانگترینیشیان 
رۆدۆڵف كارناب 
بووو كە خەریكی 
وتنەوەی فەلسەفە 
بوو لە زانكۆكانی 
ڤیەننا و پراگ و 
شیكاگۆ بەشێوەیەكی 
بەدوایەكدا هاتوو، 
و ئەو بە سەرۆكی 
قوتابخانەكە 
دادەنرێت
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بەسنت  بەپشت  دەبێت،  بەرپا  قوتابخانەكە 

فیزیا.  و  بیركاری  بۆ  لۆژیكی  شیكاری  بە 

قوتابخانەیە  ئەم  كە  ئەزمونگەری  ئاراستەی 

نییە،  نوێ  ك��ردوە  تەبەنی  فەلسەفەدا  لە 

الی  دەیبینینەوە  ب��ەڕوون��ی  ئێمە  بەڵكو 

و  لۆك  وەك  ئەزمونگەری  فەیلەسوفەكانی 

بیركلی و هیۆم، هەروەها چۆن بەشێوەیەكی 

پێشرت  وەك  دەیبینینەوە  ماخ  الی  تایبەت 

باسامن لێوە كرد، بەاڵم ئەوەی ئەزمونگەری 

كۆمەڵەی ڤیەننا جیادەكاتەوە بریتییە لە:

و  دەبەستێت  زمان  شیكاری  بە  1.پشت 

پەیوەندی بە جیهانی دەرەكیەوە، مەبەستیشامن 

نییە  رۆژان���ە  ژیانی  زمانی  ل��ێ��رەدا  زم��ان  لە 

ئەمەش   ، زانستیەكانیش  زمانە  بەڵكو  بەتەنها، 

ئەزمونگەریە  ئاراستە  لەم  وا  مەسەلەیەكە 

زانستە  بە  هەبێت  نزیكی  پەیوەندی  دەكات، 

ئەزمونگەرییەكان و تیۆرە زانستیەكانەوە، ئەوەش 

لەرێگەی دۆزینەوەی شێوازگەلێكی جیاواز، كە 

بە  دەبەستێتەوە  هەستیەكان  پێدراوە  جیهانی 

تیۆرە زانستیەكانەوەو ئەوەی كە ئەم چەمكانە 

بەمەش  ئەزمونییەكان،  چەمكە  لە  تێیاندایە 

ئەم ئەزمونگەرییە ئامانجی فەلسەفەو زانست 

بەدی  ئەزمونگەرییەكاندا  زانستە  یەكێتی  لە 

دەهێنێت.

ب��ی��رك��اری  ل��ۆژی��ك و  ب��ە  2.پ��ش��ت 

رایە  ب��ەو  ك��ار  ئ��ەو  بێئەوەی  دەبەستێت 

بریتییە  بیركاری  بنچینەی  دەڵێت  كە  بكات، 

پێچەوانەكەی  پێیوایە  بەڵكو  ئەزموون،  لە 

پەیوەندیان  بیركاری  و  لۆژیك  كە  راستە 

شێوازی  ئەو  بەڵكو  نییە،  ئەزمونەوە  بە 

دەكات  دەستەبەری  لۆژیك  كە  داتاشینییە، 

بونیادنانی  لە  یارمەتیامنبدات  دەتوانێت 

بنچینەیەكی  لەسەر  ئەزموونی  مەعریفەی 

پتەو و روون. ئەوەش لەرێگەی هەڵبژاردنی 

هەندێك لە چەمكە بنچینەییە سادەكانەوەو 

پ��ێ��ن��اس��ەك��ردن��ی چ��ەم��ك��ە ئ��اڵ��ۆزەك��ان 

مەعریفەی  ئ��ەوەی  هەتا  لەرێگەیانەوە، 

مەرجێك  ب��ە  ب��ون��ی��اددەن��رێ��ت،  زانستی 

)املشتقە(و  داتارشاوەكان  چەمكە  لەنێوان 

دژیەكی  نوێیەكاندا  زانستیە  تیۆریە  چەمكە 

تیۆرە  پێویستە  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  نەبێت، 

ئەزمونگەری  رێسایەكی  لە  زانستیەكان 

دیاریكراوە وەربگیرێن.

پەیامننامەی  ئامانجەكانی  لەنێوان 

پوختەكردنی  ڤیەننادا،  كۆمەڵەی  زانستی 

میتافیزیكاو  لە  هەیە  زانستەكان  فەلسەفەو 

م��ەس��ەل��ە ب��ەت��اڵ��ەك��ان و دروس��ت��ك��ردن��ی 

زانستەكان،  هەموو  بۆ  زانستی  رێسایەكی 

بۆئەوەی  دەشێت،  یان  دەبێت  بەشێوەیەك 

بۆ  زانست.  یەكێتی  بۆ  بنچینەیەك  ببێتە 

ڤیەننا  كۆمەڵەی  ئامانجەش  ئەم  یەدیهاتنی 

نوێ  شێوازێكی  ك��ە  دەبینێتەوە،  خ��ۆی 

مەسەلەكان  شیكاركردنی  لە  بەكاردەهێنێت 

ئاماژەییەوە  و  شێوەیی  الیەنی  لەهەردوو 

ش��ێ��وازی  جێبەجێكردنی  ب��ە 

شیكاركردنی لۆژیكی بۆ زمان، 

ئەو تەنها بە رەتكردنەوەی 

وازناهێنێت،  میتافیزیكا 

بەئامرازگەلێكی  بەڵكو 

م��ی��ت��اف��ی��زی��ك��ی ئ����ەوە 

دەسەملێنێت، كە مەسەلە 

ن  كا یكییە فیز میتا

platon
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زانستی  شێوازێكی  ئ��ەو  نییە.  مانایان 

دادەنێت بۆ فەلسەفە دوای ئەوەی هەڵەكان 

وای  ك��ردوەو  شەكەتیان  دژیەكییەكان  و 

زانست  بۆ  كەڵكێكی  ناتوانێت  لێهاتووە، 

لە  مەبەستیشامن  هەبێت.  زان��ای��ان  و 

فەلسەفە ئەوە نییە، كە تەنها میتافیزیكایە... 

ئێستا  ه��ەت��ا  ن���ارساو  زان��س��ت��ی  ش��ێ��وازی 

شێوازی  و  ئەزمونگەری  لەشێوازی  بریتییە 

لە  نییە  تریش  شێوازێكی  هیچ  بیركاری، 

دوو  لەم  جگە  دانپێدانراوبێت،  زانستدا 

یان  تێڕامانی،  شێوازی  ناشكرێت  شێوازە، 

زانست.  بۆ  بێت  شێوازێك  سۆفیگەری 

ئەزمونگەرە  و  شیكاركردن  فەیلەسوفەكانی 

لۆژیكیەكان دەركیان بەوە كردوە، كە دەبێت 

ئەم  هەبێت،  خۆی  شێوازێكی  فەلسەفە 

كارایی  و  چاالكی  تاكە  لە  بریتییە  شێوازەش 

لە  بنەماكانی  نوێیەكەش  چەكە  فەلسەفە، 

وەرگرتبوو،  لۆژیكەوە  مەعریفەو  تیۆری 

مافی  كە  شێوازێك،  تەنها  بووە  فەلسەفەش 

ئەزمونگەرییەكان  مەسەلە  نییە  ئ��ەوەی 

تایبەمتەندی  لە  ئەوە  چونكە  پێكبهێنێت، 

چۆن  ه���ەروەك  زانستەكانە،  پسپۆڕی  و 

ناكەوێتە ناو چوارچێوەی پێكهێنانی مەسەلە 

پسپۆڕی  لە  ئەوە  چونكە  بیركاریەكانەوە، 

گۆڕا  فەلسەفە  بەمشێوەیە  بیركاریە  زانایانی 

ئەوەی  بەبێ  لۆژیكی  شێوازێكی  تەنها  بۆ 

توێژینەوەی  بوارەكانی  ناو  بۆ  پەلبهاوێت 

زانستەكان و بۆ دەسكەوتنی دەرئەنجامێكی 

پێوەرەی  زانستیدا.  لەمەعریفەی  زانستی 

واقیع  بە  ئاماژەدەر  مانای  فەراهەمبوونی 

بۆ  رێكخستنییەكانە  بنەما  گرنگرتین  لە 

لەم  ئامانجیش  لۆژیكیەكان،  ئەزمونگەرە 

رادەیەكی  دۆزینەوەی  لە  بریتییە  پێوەرە 

جیاكەرەوە لەنێوان جۆرەكانی گوزارشتكردن، 

واقیعەوەو  بە  هەبێت  پەیوەندی  رەنگە  كە 

لەنێوان جۆرەكانی تردا كە ئەم پەیوەندیەیان 

و،  س��ۆزداری��ەك��ان  گوزارشتكردنە  نییە: 

ئەبسرتاكت،  وێنەیی  و،  بیركاری  لۆژیكیەتی 

گوزارشتیان  ئاماژەو  شێوەیەك  بەهیچ  كە 

شیكاری  كارایی  ئەوا  بوونیاندا.  لەكاتی  نییە 

لۆژیكی بریتییە لەو شێوازەی كە فەلسەفەی 

بۆ  وەریاندەگرێت  لۆژیكی  ئەزمونگەری 

رەتكردنەوەی  لە  ئامانجەكەی  بەدیهاتنی 

زانستی  رێسایەكی  بونیادنانی  میتافیزیكاو 

گرنگ بۆ زانستەكان. ئەزمونگەری لۆژیكیش 

جیاوازە  میتافیزیكا  بۆ  لەرەتكردنەوەیدا 

فەلسەفیە  مەزهەبە  و  قوتابخانەكان  لە 

ئەو  كۆن.  ماتەریالیزمی  و  ئەزمونگەریەكان 

بۆ  بەستووە  لۆژیكی  شیكاركردنی  بە  پشتی 

و  پێكهاتن  الیەنی  لەهەردوو  مەسەلەكان 

نوێ  لۆژیكی  بە  پشتی  ئەمەش  بۆ  ماناوە، 

بەستووە بۆ بەدیهاتنی ئەم مەبەستە. ئەمەش 

دەرئەنجامگەلێكی  هۆی  دەبێتە  كارێكە 

لە  دەردەك��ەوێ��ت  كە  نەرێنی  و  ئەرێنی 

رونكردنەوەی چەمكەكان و لقە جیاوازەكانی 

زانستە ئەزمونییەكانداو لەخستنەڕوی ئەوەدا 

كە هەموو مەسەلە میتافیزیكیەكان بەتەواوی 

میتافیزیكی  قسەكردنی  چونكە  بێامنان، 

نییە،  مانایەك  هیچ  هەڵگری  بەتاڵەو 

ئەوەیە،  میتافیزیكی  رستەی  )پێناسەكردنی 

مەبەست  دەستەواژەیەك  لە  پێكهاتووە  كە 

مەسەلەیەكی  لە  گوزارشت  ئەوەیە  لێی 

ئەو  لەراستیدا  ب��ەاڵم  بكات،  راستەقینە 

بەدەستهاتوو  لەدەرئەنجامێكی  گوزارشت 

ئەزموون  گریامنەیەك  نە  هەروەها  ناكات، 

جیاوازی  ئایر  جولز  ئەلفرید  بەدیهێنابێت. 

ئەو  بەدیهاتن  لە  جۆر  دوو  لەنێوان  دەكات 

دەدوێت،  بەدیهاتنەوە  لە  جۆرێك  لەبارەی 

بەدیهاتنی  بێت:  لۆژیكیەوە  ل��ەرووی  كە 

شێوازی  ئایر  الواز..  بەدیهاتنی  بەهێزو 

وەك  ك��ە  دەك���ات،  مومكین  بەدیهاتنی 

قەبوڵ  ئ��ەوەی  بۆ  وەریدەگرین  پێوەرێك 

ناكرێت  ئەوانەی  و  رستەكان  لە  بكرێت 

مەسەلەیەی  ئەو  وتی  ئەو  قەبووڵبكرێن، 

خاوەن  ئ��ەوەی  وەك  قەبووڵددەكەین  كە 

ناوەڕۆكێكی واقیعیە، ئەوە نییە كە دەتوانین 

دەستەواژەگەلێك  بۆ  وەریبگێڕین  بەخۆی 

وەسفی ئەو ئەزمونانە بكات، كە راستەوخۆ 

كە  مەسەلەیە،  ئەو  بەڵكو  وەریدەگرین، 

مەسەلەی  لەهەندێك  ل��ەوەوە  دەتوانین 

ئاماژەگەلێك  زیاددەكرێت  بۆی  كە  ترەوە 

ئەو  نەتوانین  كە  مەرجەی  بەو  وەربگرین، 

ترەوە  مەسەالنەی  ئەو  لەتەنها  ئەزمونانە 

وەربگرین. ئایر دەڵێت )من پێموایە دەكرێت 

بەدیبێت،  راستەوخۆ  بەشێوازێكی  مومكین 

ئ��ەگ��ەر ه��ات��وو خ��ۆی دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی 

دەستەواژەیەك  ئەگەر  یان  بوو  )شهادی( 

)شهادی(  دەستەواژەیەكی  ئەگەر  ب��وو، 

كەمەوە  بەالنی  زیادكرد،  بۆ  زیاترت  یان 

بەدوایدا  )شهادی(تر  دەس��ت��ەواژەی  یەك 

دەستەواژە  لەو  تەنها  ناكرێت  كە  دێ��ت، 

پێموایە  هەروەها  بەرهەمبێن،  بۆزیادكراون 

مومكین  بەدیهاتنی  دەكرێت  دەستەواژە 

ئەم  ئەگەر  ناڕاستەوخۆ،  بەشێوەیەكی  بێت 

یەكەم-  دەستەبەربوو:  تێدا  مەرجەی  دوو 

پێشەكیەكی  بۆ  زیادكردن  بە  هاتوو  ئەگەر 
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بەدیبێت،  زیاتر  ی��ان  دەس��ت��ەواژەی��ەك  تر 

لەوەی كە دەكرێت بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

ئەو  هاتوو  ئەگەر  دووەم:  بەدیبهێرنێت. 

ناشیكاری  دەستەواژەیەكی  تر  پێشەكیانەی 

بێت  نامومكین  بەدیهاتنی  كە  تێدانەبوو، 

بكرێت  ی��ان  راس��ت��ەوخ��ۆ،  بەشێوازێكی 

راستەوخۆ(.  بەشێوازێكی  بەدیبێت  لەخۆیدا 

منونەیەك  رون��ك��ردن��ەوە  ت��ر  جارێكی  ب��ۆ 

دەستەواژەیەك  لەبەردەمدا  وەردەگ��ری��ن: 

چۆن  دەكوڵێت،  سەددا  لەپلەی  ئاو  هەیە، 

پێیوایە  ئایر  هەروەها  بەدیبێت؟  دەكرێت 

ئەزمونیی  میتافیزیكی  )دەس���ت���ەواژەی 

بوونگەرییە،  ناوەڕۆكێكی  خ��اوەن  نییە، 

ئەم  منونەی  پێیانوایە  پۆزەتیفیزمەكانیش 

هاوشێوەن،  مەسەلەگەلێكی  دەستەواژانە 

ب��ەڵ��ك��و ت��ی��ۆرەك��ەی��ان ل��ەم��ەدا ل��ەس��ەر 

ئەوەش  دەوەستێت،  بەرایی  بنچینەیەكی 

منونەی  كە  روداوان����ەی  ئ��ەو  كە  ئ��ەوەی��ە 

مەحاڵە  وەسفیدەكەن  دەستەواژانە  ئەم 

میتۆدێكی  ی��ان  لۆژیكی،  سەملاندنێكی 

دوانەش  لەم  جگە  بگەیەنێت،  ئەزمونگەری 

یەقینی  بەڵگەداری  نییە:  تر  رێگایەكی  هیچ 

و  لۆژیكی  سەملاندنی  وات��ە  دڵنیایی،  یان 

میتۆدێكی  هیچ  ئەزمونگەری،  میتۆدی 

سێهەمیشامن نییە، بەهۆیەوە بڕیار لە مانای 

پۆزەتیفیزمە  بدەین(.  دەستەواژەیەك  راستی 

سەر  بۆ  هێرشكردنیان  لە  لۆژیكیەكانیش 

میتافیزیكا لەسەر دوو هەنگاو دەڕۆن:

هەموو  كە  رونیدەكەنەوە  1-ئ��ەوان 

بۆ  بگەڕێرنێنەوە  دەكرێت  مەسەلەكان 

مەسەلە بەراییەكان، ئەوەی بەدیدەهێنین بە 

شارەزایی هەستیی بەدیهێنانێكی راستەوخۆ.

میتافیزیكا  كە  رونیدەكەنەوە  2-پاشان 

كۆمەڵە  ئەنجامی  لە  جگە  نییە،  شتێك 

زمانەوانیدا  پێكهاتنی  لۆژیكی  لە  هەڵەیەك 

بۆ  جێبەجێكردنێك  وەك  دەستەواژەكانی  بۆ 

رێگایەكی  مادام  مانا،   بەدیهاتنی  بنەمای 

لەرێگەی  لێی  دڵنیابوون  بۆ  نییە  مومكین 

كە  دەڕۆن،  ئەوە  بۆ  ئەوان  ئەوا  ئەزمونەوە، 

هیچ ئەزمونێكی مومكین نییە، وامان لێبكات 

رەها   : وەك  دەستەواژەگەلێكی  بتوانین 

بنەمای  جەوهەر  یان  زەم��ان،  ل��ەدەرەوەی 

بوونە ساغبكەینەوە.

تەقلیدی  میتافیزیكای  3-رەتكردنەوەی 

ئەزمونگەری  پۆزەتیفیزمی  لەسەر  تەنها 

كورتنابێتەوە، بەڵكو پۆزەتیفیزمە ئەزمونگەرە 

بەوە  كە  هیۆم  پێشیانكەوتوون،  پێشینەكان 

كە سەفسەتەو  دەكات،  میتافیزیكا  پێناسەی 

كۆنت  ئۆجست  چ��ۆن  ه��ەروەك  وەهمە. 

تەنها  میتافیزیكی  بیركردنەوەی  وایدادەنێت 

قۆناغەكانی  لە  دەك��ات  قۆناغێك  منایشی 

قۆناغی  بۆ  تێەڕێرنێت  دەكرێت  كە  بیر، 

كانتییە  و  كانت  چۆن  هەروەك  پۆزەتیفیزم. 

وێنەیەك  میتافیزیكا  بانگەشەی  نوێكان 

ویستی  كانت  تیۆری،  مەعریفەی  لە  بێت 

هاوشێوەی  كە  میتافیزیكایەك  بە  بیگۆڕێت 

زانست بێت. هەروەك چۆن ماخ توێژینەوەی 

هەموو  دورخستنەوەی  چۆنییەتی  لە  كرد 

رەگەزەكانی میتافیزیكا لە زانست.

4-پ��ۆزەت��ی��ف��ی��زم��ە ل��ۆژی��ك��ی��ەك��ان 

و  لەمانا  بەتاڵە  پێیەی  بەو  رەتیانكردوە 

ئ��ەوان  )ل��غ��و(.  ه��ەراوه��ۆری��ای��ەك��ە  تەنها 

نە  میتافیزیكا،  مەسەلەكانی  كە  پێیانوایە 

مانایان  هەموویان  بەڵكو  درۆ،  نە  و  راسنت 

كە  وابێت،  ب��ڕوات  هەڵەیە  چونكە  نییە، 

هەروەك  میتافیزیكایە،  فەلسەفە  هەموو 

بگەیت،  دەرئەنجامە  بەو  هەڵەیە  چۆن 

قوتابخانەیەكە  لۆژیكی  ئەزمونگەری  كە 

لەرێگایدایە  ئەو  فەلسەفە.  روخاندنی  بۆ 

بیكاتە  بكات،  فەلسەفە  لە  وا  ئەوەی  بەرەو 

مەسەالنە  لەو  هەڵوێستێك  كە  زانستیەك 

ناكات  پشتیوانیان  زانست  كە  وەربگرێت، 

سامویل  بسەملێرنێت.  درۆییان  و  راستی  یان 

ئەلكسەندەر بەهەڵەدا چوو بوو لەوەی كە 

هەروەها  میتافیزیكایە،  فەلسەفە  پێیوابوو 

رسوشی  لێكۆڵینەوەی  هەوڵی  میتافیزیكا 

بۆ  كۆتاییە  و وەسفكردنی سورشتی  شتەكان 

پێناسەیەی  لەو  ئەلكسندەر  بەمەش  بوون. 

بوون  زانستی  كە  دەبێتەوە،  نزیك  ئەرستۆ 

هۆكارەی  ئەو  پێویستەكانییەتی.  سیفەتە  و 

كە حەشاردراوە لەتێگەیشتنی ئەم شێوەیەی  

فەلسەفە  بۆ  میتافیزیكادا  فەیلەسوفەكانی 

بنەمایەكی  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  هەوڵدانیانە 

فیكری گشتی كە هەموو لقەكانی فەلسەفە 

مەعریفەو  تیۆری  و  لۆژیك  لە  لەخۆبگرێت 

نابات  زۆر  رێسایە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  ئ��ەخ��الق، 

شیكاركردنی  )معاول(ی  لەبەردەم  دەڕمێت 

دەس��ت��ەواژەی  فەیلەسوفەكان  لۆژیكی. 

بەكارهێناوەو  مانا  زۆر  بە  میتافیزیكایان 

میتۆدی جیاوازیان بۆ بەكارهێناوە، پێناسەی 

كە  بەوپێیەی  میتافیزیكا،  بۆ  هەیە  تریش 

یان  یەكەمەكان  هۆكارە  ب��ەدوای  گەڕانە 

بەبێ  هەمەكی  حەقیقەتی  مەعریفەی 

لەبەشبەشكردندا  چونكە  بەشبەشكردنی، 

لێكۆڵینەوە  بەاڵم  دەبێت،  وون  حەقیقەت 

ئاراستەیە  ل��ەم  رەنگە  میتافیزیكییەكان 
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و  بوون  ب��ەدوای  ناگەڕێت  بۆیە  بەتاڵبێت، 

سیفەتەكانی نە بەدوای حەقیقەتی هەمەكی 

لە  ئێمە  بەڵكو  یەكەمدا،  هۆكارەكانی  نە  و 

منونەگەلێك  هاوچەرخدا  و  نوێ  فەلسەفەی 

دەبینینەوە لەسەر جۆرەكانی تری میتافیزیكا، 

بەدوژمنكارییان  ن��ارساو  بیرمەندانی  كە 

ئەم  ك��ردوە،  مومارەسەیان  فەلسەفە  بۆ 

لە  دەبێت  جیاواز  میتافیزیكا  لە  ج��ۆرەش 

میتافیزیكا  دەس��ت��ەواژەی  باوەكەی.  جۆرە 

ئاڵۆزە، چونكە بۆ زۆر ماناو سستمی جیاواز 

جیاكاری  پێویستی  بۆیە  بەكارهێرناوە، 

لەنێوان جۆرەكانی میتافیزیكادا بەدیاركەوت 

لێیەوە  كە  لێكۆڵینەوە  مادەیەی  ئەو  بەپێی 

سەرچاوەی گرتوە، ئەم جۆرانەش بریتین لە:

1-میتافیزیكای پوخت.

2-میتافیزیكای گەردونی، یان پێوانەیی

3-میتافیزیكای بیركاری.

4-میتافیزیكای زمانەوانی.

5-میتافیزیكای دیالێكتێكی.

6-میتافیزیكای بااڵ- تراندستاڵی.

7-میتافیزیكای رەخنەیی.

8-میتافیزیكای بونگەرایی.

   مەسەلەكانی میتافیزیكای ئەبسرتاكت 

و  هۆكارەكان  رەهاو  بوونی  بە  پەیوەندی 

هەیە،  عەدەمەوە  و  گەردونی  حەقیقەتی 

تێڕامانی  یان  )الحدسی(  پەیگیریی  میتۆدی 

بنەمایەك  وەك  بەكاردەهێنێت،  صۆفی  یان 

بۆ دروستكردنی ئەم مەسەالنە. میتافیزیكای 

گەردونیش پشت بەوە دەبەستێت كە زانست 

حەقیقەتی  و  راستی  لە  دەكات  پێشكەشی 

راستیانە  ئ��ەم  ه��ەوڵ��دەدات  ئ��ەزم��وون��ی، 

حەقیقەتێكی  لە  بەیەكەوە  ببەستێتەوە 

John Locke
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ه��ەم��ەك��ی ك��ە ف��ەی��ل��ەس��وف ب��ەره��ەم��ی 

رەهەندە  بۆ  شیكاركردنی  دوای  دەهێنێت. 

بیركاری  میتافیزیكای  بەاڵم  فەلسەفیەكانی، 

تیۆری  بنچینەكەی  فەلسەفە  لە  جۆرێكە 

جیهانە  رشۆڤەكردنی  ئامانجی  بیركاریەو 

بەاڵم  بیركاری،  مەعریفەی  رۆشنایی  لەسەر 

بە  نییە  پەیوەندی  زمانەوانی  میتافیزیكای 

بوون و رەهاو شتی ترەوە، بەڵكو بەرهەمی 

زمان.  بۆ  لۆژیكیە  شیكاری  جێبەجێكردنی 

بەنسبەت میتافیزیكای دیالیكتیكیشەوە، ئەوا 

لۆژیكێك بەكاردەهێنێت بۆ جوڵەو صەیرورە 

میتافیزیكی  كانتی  فەلسفەی  بوونداو  لە 

بەشێوەی  بەكاردەهێنێت  تراندستاڵی 

وتەگەلێك، پێیوایە پێویسنت بۆ مەعریفە، كە 

وێنەیەكی عەقاڵنی پوختەو پەیوەندی نییە بە 

بیرۆكەكامنان  ئەزمونەوە،  و  جیهانی هەست 

راستیەوەو  كارو  هێزو  جەوهەرو  لەبارەی 

لە  سەربەخۆنین  تەنها  سەربەخۆ  تر  هی 

مانایەكی  هیچ  هەروەها  بەڵكو  ئەزموون، 

مومارەسەی  كانت  لەخۆناگرێت،  ئەزمونیی 

بەرۆڵی  ك��ردو  رەخ��ن��ەی��ی  میتافیزیكای 

بونیادنا.  تراندستاڵی  میتافیزیكای  خۆی 

فەیلەسوفە  نوسینەكانی  لە  چۆن  هەروەك 

لە  ن��وێ  جۆرێكی  نوێكاندا  بوونگەراییە 

میتافیزیكا لە بەرگێكی ئەدەبیدا دەبینمەوە، 

مرۆییەوە،  بەبوونی  هەیە  پەیوەندی  كە 

لەبوونی  هایدگەر  نوسینەكانی  هەروەها 

كە  نەبوون،  و  بوون  لە  سارتەر  و  زەمانی 

مەسەلەگەلێكی میتافیزیكی زۆر لەخۆدەگرن. 

ئەندامانی  لەنێوان  هەیە  باوەی  باوەڕە  ئەو 

مەسەلە  كە  ئەوەیە،  رەه��ادا  ئەزمونگەری 

ئەزمون  كە  وتانەن  ئەو  میتافیزیكیەكان 

ئەزمونیان  مانایەكی  یان  ناكات،  پشتیوانیان 

پشتیوانیان  بیركاریان  سەملاندنی  كە  نییە 

فەلسەفە  پێوایە  ویتگنشتاین   ن��اك��ات. 

پێی  مەبەست  نەرێنییە  كۆششێكی  تەنها 

دۆزینەوەی دژیەكەكانە كە فەیلەسوفەكانی 

دەڵێت:  هەروەها  دەكەون،  تێی  میتافیزیكا 

مەبەستامنە  هەریەكێكامن  كە  مانایەی  ئەو 

لەرێگەی  تەنها  دەرناكەوێت  بۆمان  پێی، 

وشەیە  ئ��ەم  ك��ە  نەبێت،  ش��ت��ان��ەوە  ئ��ەو 

ئەو  لەرێگەی  واتە  جێبەجێدەبن،  بەسەریدا 

هەڵوێستەوە كە لەچێوەكەیدا تەكتیكی ئەو 

لەوە  بیر  مرۆڤ  بەكاردەهێرنێت،  گوتەیە 

لەوە  زیاتر  ئ��ەوا  دەیڵێت،  كە  دەك��ات��ەوە، 

دەستەواژە  بیڵێت.  مەبەستیەتی  كە  ناكات 

میتافیزیكیەكان كە ملكەچ دەبن بۆ رەخنەی 

ئەزمونیی  فەلسەفەی  بەپێی  ئەزمونگەری 

كە  دەس��ت��ەواژان��ەی  لەو  بریتییە  لۆژیكی 

خەیاڵدا  لە  هەڵەكردن  لە  بەرهەمدێن 

بەتاڵە  بەتەواوەتی  یان  مانا  لەدیاریكردنی 

لەمانا.

لەبەردەممدا  بنچینەیەش  ئەم  لەسەر 

میتافیزیكا  لە  خ��وارەوە  جۆرەی  چەند  ئەم 

هەیە:

1-ئەو دەستەواژانەی كە فەیلەسوفەكان 

رێسا  رەچ��اوك��ردن��ی  ب��ەب��ێ  دای���دەڕێ���ژن 

زمان  سینتاكسیەكانی  یان  سرتاكچەریەكان، 

لەجۆری  میتافیزیكییەكان  دەستەواژە  و، 

لەبارەی  قسە  كە  ئەوەی  وەك  چەواشەكار 

بەوشێوەیە  لەكاتێكدا  دەك��ات،  واقیعەوە 

بۆ  گۆڕینی  و  چاكسازیكردنی  و  نییە 

ئەزمونگەری  مانای  خاوەن  مەسەلەگەلێكی 

كە پەیوەندی بەمیتافیزیكاوە نییە.

و  چەمك  كە  دەستەواژانەی  ئەو   -2

بەبێ  لەخۆدەگرێت،  زۆر  بیرۆكەگەلێكی 

دیاریكردنی ماناكان و بەكارهێنانەكانی.

3-ئەو دەستەواژانەی كە فەیلەسوفەكان 

جار  هەندێك  بەكاریدەهێنن،  زاناكان  و 

نییە،  پێویستی  ئەزموونی  پاڵپشتێكی  كە 

دادەنرێت  بەشێك  بە  لەهەمانكاتدا  بەاڵم 

كاتەی كە زانست  ئەو  تا  تیۆری زانستی،  لە 

دەیسەملێنێت كە بەتاڵە لەمانا.

بەڵگەی  كە  دەس��ت��ەواژان��ەی  4-ئ��ەو 

خەیاڵ  وا  هەتا  بەكاردەهێنێت،  لۆژیكی 

كۆمەڵە  لە  دەرئەنجامگەلێكە  كە  دەكرێت، 

ئەم  لەكاتێكدا  بەڵگەنەویست،  پێشەكیەكی 

هەیە  ب��ەوە  پێویستیان  بەڵگەنەویستانە 

شیكاربكرێن بۆئەوەی بتوانێت شایانی ئەوە 

بێت.

شیكاری میتافیزیكا:

نەك  لۆژیكیە،  شیكاری  ئێمە  )ك��اری 

لە  دەڵێت  بەمشێوەیە  كارناب  فەلسەفە(. 

پێشكەشكردنیدا بۆ كۆمەڵێك یەكەی زانست. 

بێبەری  كارناب  ك��ەوا  فەلسەفەیەش  ئەو 

لە  بریتییە  رادەگەیەنێت،  لێ  خۆی  بوونی 

میتافیزیكا، بەو مانایەی كە وا لە میتافیزیكا 

كەو  لەشتانێك  بێت  توێژینەوە  دەك��ات، 

پەیربدنەوە،  یان  هەست  بواری  ناو  ناكەونە 

منونەی  رەه���او،  ل��ەخ��ۆی��داو،  ش��ت  وەك 

و،  جیهان  بۆ  یەكەم  هۆكاری  و،  ئەفالتونی 

عەدەم و، بەها ئەخالقی و ئیستاتیكیەكان و، 

هی تر. كارناب دەڵێت« پێویستە لەسەرمان 

بۆ  وێناكردندا  دوو  لەنێوان  بكەین  جیاوازی 

واقیع. یەكێكیان لە دەستەواژە ئەزمونییەكاندا 
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دێت و، ئەوی تر لە دەستەواژە فەلسەفیەكاندا. 

باس  فەیلەسوف  دواییدا  دەستەواژانەی  لەم 

وەك  دەكات  دەرەكی  جیهانی  واقیعیەتی  لە 

رێگەیەك  چ  دەپرسێت:  كارناب  هەموویەك. 

جیهانی  واقیعیەتی  دانپێدانانی  بۆ  هەیە 

رسوشتی یان دەرەكی؟ خۆیشی وەاڵمدەداتەوە 

وەاڵمە  بەڵكو  بۆئەوە،  نییە  رێگایەك  هیچ  كە 

راستەقینەكەی لەسەر خودی پرسیارەكە مانای 

رونیدەكاتەوە:  كارناب  چرن  ه��ەروەك  نییە. 

هەندێك جار بەهەڵە تێگەیشنت بۆ بیرۆكەكانی 

ئەو  كە  براوە،  گومان  وا  كراوەو  ڤیەننا  بازنەی 

جیهانی  واقیعەتی  نكوڵیكردنی  بانگەشەی 

نكوڵی  ئێمە  لەراستیدا  بەاڵم  رسوشتی دەكات، 

رەتیدەكەینەوە  ئێمە  ناكەین.  واقیعیەتە  ئەو 

بڵێین ئەم جیهانە رسوشتیە راستەقینەیە، بەاڵم 

ئێمە رەتیناكەینەوە بەوپێیەی كە درۆیە، بەڵكو 

نە  ئێمە  نییە،  مانایەك  هەڵگری  كە  بەوپێیەی 

دەكەینەوە،  تیۆرانە  م  ئە  رەتی  نە  و  دووپات 

بەڵكو رەتی پرسیارەكە دەكەینەوە(.

میتافیزیكا  سیفەتی   ( دەڵێت«  هەروەها 

كە  دادەماڵم،  مەسەالنە  ئەو  هەموو  لەسەر 

دەكات  شتێك  بوونی  مەعریفە  بانگەشەی 

بااڵتر، یان هەر جۆرە ئەزموونێك تێدەپەڕێنێت، 

راستەقینەی  جەوهەری  لەبارەی  منونە  بۆ 

لەخۆیاندا،  شتەكان  بە  سەبارەت  شتەكانەوە. 

جۆرەها و، هی تری لەمشێوەیە و ئەو تیۆرانە 

مەبەستی  كە  میتافیزیكاوە،  ن��او  ناخەمە 

گشتین،  زیاتر  مەسەالنەیەو  ئەو  رێكخستنی 

زانستیەوە،  مەعریفەی  جیاوازەكانی  ناوچە  لە 

بەڵكو  مەهەزبێكدا،  لە  باش  رێكخستنێكی 

منونەی ئەم تیۆرانەش چەندە بوێریانە هەبێت 

زانستی  ب��واری  بۆ  دەگەڕێنەوە  لەراستیدا 

جۆری  فەلسەفە.  ب��واری  بۆ  نەك  ئەزمونی، 

میتافیزیكا  وەك  دەمەوێت  كە  تیۆرانەی  ئەو 

ئاماژەیان پێ بكەم دەكرێت، بەهەندێك منونە 

بەئاسانرتین شێوە رونبكرێنەوە تالیس دەڵێت: 

جەوهەری زانست و بنەماكەی بریتییە لە ئاو. 

دەڵێت:  ئەفالتون  ژمارە.  دەڵێت:  فیساگۆرس 

هەموو شتەكان هیچ نین، جگە لە تارمایگەلێك 

هەیە  بوونیان  كە  ئەبەدیەكان،  بیرۆكە  بۆ 

الی  نییە.  كاتی  یان  شوێن،  نە  كە  تۆپێكدا  لە 

الیەنگرانی یەكێتی مادە تەنها یەك بنەما هەیە 

هەموو ئەوەی هەیە لەسەری بونیاد دەنرێت. 

ئاناكسمندریس  ئاگرە.  دەڵێت  هیراكلیتس 

دوالیزمەكان  ب��ەاڵم  ناسنوردارییە،  دەڵێت 

دەڵێن  مادییەكان  بنەمان،  دوو  كە  پێامندەڵێن 

جەوهەریدا.  لە  مادییە  هەیە،  ئەوەی  هەموو 

هەموو  دەڵێن  رۆحی  مەزهەبی  الیەنگرانی 

بۆ  ئینتیامیان  رۆحیە.ئەوانەش  هەیە  ئەوەی 

هەیە  سەرەكیەكانی  بنەما  و  میتافیزیكیەكان 

سپینوزاو شیلنج و هیگڵ و برگسۆن(ە.

   با ئێستا پشكنین بۆ ئەم جۆرە مەسەلەیە 

ساغكردنەوە،  شیاوێتی  لەگۆشەنیگای  بكەین، 

مەسەالنە  ج��ۆرە  ئەم  ل��ەوەی  دڵنیابوونەوە 

ئاسانە.  بكرێت  بۆ  ساغكردنەوەیان  ناكرێت 

ناتوانین  ئ��اوە.  جیهان  بنەمای  مەسەلەی  لە 

هەر  كە  بەرهەمبهێنین،  مەسەلەیەك  هیچ 

ئەزمونێكامن  یان  هەستێك،  یان  دەككردنێك 

بێت  ج��ۆرێ��ك  ه��ەر  ئیدی  پێرابگەیەنێت 

بكەین.  رودانی  پێشبینی  بكرێت  كە  لەوەی، 

خۆیان  ناتوانن  میتافیزیكیەكان  لەبەرئەمە 

البدەن  مەسەالنەیان  ئەو  دروستكردنی  لە 

ئەگەر  چونكە  نین،  ساغكردنەوە  شیاوی  كە 

ئەوا  بێت،  ساغكردنەوە  شیاوی  كە  وایانلێكرد 

 سیفەتی میتافیزیكا 
لەسەر هەموو ئەو 
مەسەالنە دادەماڵم، 
كە بانگەشەی مەعریفە 
بوونی شتێك دەكات، 
بااڵتر یان هەر 
جۆرە ئەزموونێك 
تێدەپەڕێنێت، بۆ 
نمونە لەبارەی 
جەوهەری راستەقینەی 
شتەكانەوە
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یان  بنەماكانیان،  هەڵەی  لەبارەی  بڕیارە 

ئەزموون  بە  پشت  دەبێت  بوونیان  راست 

ناوچەی  دەچێتە  ئەوكاتیش  ببەستێت، 

زانستی ئەزمونییەوە، بۆیە ناچاردەبن هەموو 

پەیوەندیەك بپچڕێنن لەنێوان مەسەلەكانیان 

بەوپەڕی  بەمشێوەیەش  ئ��ەزم��وون��دا،  و 

وردییەوە دایدەماڵن لەهەموو مانایەك.

پێویستە لەسەرمان     كارناب دەڵێت«) 

دوو  لەنێوان  ی��ەك��الك��ەرەوە  جیاوازیەكی 

زمان  وەزیفەكانی  لە  ج��ی��اواز  وەزی��ف��ەی 

دەگەیەنێت،  شتێك  مانای  زمان  بەرپابكەین. 

یان گوزارشت لە هەندێك سۆزو ئارەزو دەكات 

لەسەر  راهاتوە  كالسیكیش  فەلسەفەی  و، 

وەزیفەیەدا،  دوو  ئەم  لەنێوان  تێكەڵكردن 

لەسەر ئەمەش ئەو فۆرمەلە بووە، كەوا گوتە 

كۆمەڵە  تەنها  لە  گوزارشت  فەلسەفییەكان 

سۆزێك دەكەن، كەوا ئاماژە بە ماناكان ناكەن، 

بەاڵم فەیلەسوفە میتافیزیكیەكان هەتا ئێستاش 

گوزارشتەكانیان  كەوا  دەكەن،  ئەوە  وەهمی 

لۆژیكی  مەسەلەیەكی  كۆمەڵە  منایشی 

لەكاتێكدا  سەملاندنن.  شیاوی  كە  دەك��ەن، 

تەنها گوزارشتگەلێكی سۆزدارین و هەڵچوون 

هیچ  دەخاتەڕوو،  خەفەكراوەكان  هەستە  و 

هیچ  چۆن  ه��ەروەك  لەخۆناگرێت،  تیۆرێك 

John Stuart-Mill
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بەاڵم  ناگرێتەوە،  زانستی  مەسەلەگەلێكی 

دەكات،  لەشتێك  گوزارشت  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئەو شتەش كەوا گوزارشتی لێدەكات، هیچ نییە 

جگە لەهەستكردن بەژیان. میتافیزیكا زیاتر لە 

شیعرو، ئەفسانەكانەوە نزیكە. كارناب دەڵێت: 

فەیلەسوف، نێچیری وەهمێكی زۆرە، چونكە 

لۆژیكیدا  چوارچێوەیەكی  لە  دەستەواژەكانی 

دادەڕێژێت، هەوڵدەدات لەسەر بنەماگەلێكی 

سەملاندنی بەرپایبكات، وەهمی ئەوە دەكات 

ئامرازەكەی عەقڵ و بیركردنەوەیە، نەك خەیاڵ 

كە  ئەوەیە  راستە  ئەوەی  لەكاتێكدا  سۆز،  و 

هەموو تێڕامانەكان لەوە زیاترنین، كە خەونی 

شاعیرێكن كەوا رێگەكەیی ونكردوە(.

بابەتی  دەڵ��ێ��ت«  ك��ارن��اب  ه��ەروەه��ا 

بریتییە  ڤیەننا،  قوتابخانەی  توێژینەوەكانی 

یان  دابرنێت  یەكێك  بە  ئیدی  زانست،  لە 

لێرەدا  مەسەلەكەش  جیاواز.  لقێكی  كۆمەڵە 

پەیوەندی هەیە بە چەمكەكان و مەسەلەكان 

تێیدا  كە  ت��ی��ۆرەك��ان،  و  سەملاندنەكان  و 

الیەنی  بە  بایەخدان  لەگەڵ  دەگێڕن،  رۆڵێك 

لۆژیكی، زیاتر لە بایەخدان بە ئعتیباراتەكانی 

پ��ەرەس��ەن��دن��ی م��ێ��ژووی��ی ی���ان م��ەرج��ە 

پراكتیزەییەكان. سۆسۆلۆژیی و سایكۆلۆژیەكان. 

هیچ  ئێستا  تا  لەتوێژینەوە  ب��وارەش  ئ��ەم 

هەڵنەگرتووە،  بەخۆی  تایبەت  ناوێكی 

تیۆری  ناوی  بەوەی  جیابكرێتەوە  دەكرێت 

تری  دەستەواژەیەكی  بە  برنێت،  لێ  زانستی 

مەبەست  لێرەشدا  زانست.  لۆژیكی  وردت��ر 

نارساوەكانە،  دەس��ت��ەواژە  كۆی  زانست،  لە 

بەڵكو  دایدەڕێژن،  زانایان  ئەوەی  تەنها  نەك 

ئەوەی لەژیانی رۆژانەماندا رێكەوتی دەكەین، 

چونكە مومكین نییە ئەمە جیابكرێتەوە لەوە 

بەدانانی سنورێكی ورد لەنێوانیاندا... لۆژیك، 

پێگەیشتووە  لێهاتووە  وای  زانست،  لۆژیكی 

ببێتە  و  فەلسەفە  لە  دەربازبێت  ئەوەی  بۆ 

تێیدا  رێكخراو،  زانستی  بوارێكی  خ��اوەن 

)صارم(  بڕەر  زانستی  میتۆدێكی  لە  جەخت 

لەرووی  دەرگا  كۆتایی  بەشێوەیەكی  بكاتەوە 

زیاتر  مەعریفەیەكی  لەبارەی  وتوێژكردن 

قووڵ  یان زیاتر بااڵدا دابخات... بەمەزندەی 

منیش ئەمە دواهەمین لقە لە قەد دەكرێتەوە. 

ئەمەش لەبەرئەوەی لەدوای فەلسەفەوە چی 

دەمێنێتەوە؟ هیچ شتێك نامێنێتەوە الی تەنها 

میتافیزیكەكان  الی  كە  نەبێت،  گرفتانە  ئەو 

یەكەمی جیهان  خۆشەویستە، وەك: هۆكاری 

ئەمە  بەاڵم  كامەیە؟  عەدەم  چییەتی  چییە؟ 

شتێك نییە، جگە لە كۆمەڵە گرفتێكی ساختە و 

بەتاڵ لەهەر ناوەڕۆكێكی زانستی(.

ناونیشانی  لەژێر  لەوتارێكیدا  كارناب 

لەرێگەی  میتافیزیكا  )دورخ��س��ت��ن��ەوەی 

پێیوایە  زم��ان��ەوە(  لۆژیكی  شیكاركردنی 

یان  چەواشەكار،  میتافیزیكیەكان  مەسەلە 

ساختەن یان دوو جۆرن:

1-ئ�����ەو م���ەس���ەالن���ەی گ��وت��ەی��ەك 

كە  دەكرێت  بڕوا  وا  هەڵە  بە  لەخۆدەگرن، 

مانای هەیە.

گوتەگەلێك  كە  مەسەالنەی  2-ئ��ەو 

لەگەڵ  ب��ەاڵم  هەیە،  مانایان  لەخۆدەگرن 

پێچەوانەی  دان��راون  بەشێوەیەك  یەكرتدا 

وەك  ئەوەش  سەرەڕای  نین  زمان  رێساكانی 

مەسەلەگەلێك مانایان نییە.

میتافیزیكییەكان  كارناب چەمكە  ڕای  بە   

ل��ەب��ەرن��ەب��وون��ی  ئ����ەوەش  نییە،  م��ان��ای��ان 

مەسەلە  هەروەها  بۆیان،  ئەزمونی  پێوەرێكی 

ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  بەتاڵن  میتافیزیكیەكان 

چونكە  بەخشن،  ئاماژە  كە  تێدایە،  گوتەیان 

شێوازی پێكهاتنیان لەرووی لۆژیكیەوە هەڵەیە، 

بۆ  گۆڕینی  هۆی  دەبێتە  هەڵەش  چاككردنی 

مەسەلەگەلێكی نا میتافیزیكی، هەروەها ئاماژە 

بۆ فەیلەسوفی ئەڵامنی مارتن هایدگەر دەكات، 

لەبارەی نەفی و عەدەمەوە ئەو عەدەم نەبوو 

دەكات، بۆئەوەی بیسەملێنێت فەیلەسوفەكانی 

میتافیزیكیا وشەگەلێك بۆ مەسەلەیەكی دروست 

دەهۆننەوە، یان رێكیدەخەن لەمەسەلەگەلێكی 

ئەم  بەاڵم  زمانەوانەوانییەوە،  لەروی  دروستدا 

مەسەالنە مانای ئەزموونیان نییە. جێبەجێكردنی 

ئەو  هەڵەكانی  بەسەریدا  لۆژیكیش  شیكاری 

لەبەكارهێنانی  دەخ��ات��ەڕوو،  فەیلەسوفانە 

گوتەكان لەڕووی لۆژیكیەوە.

   الی كارناب هیچ زیانێك لەوەدا نییە 

قەبووڵی فەلسەفە بكرێت، بەو مەرجەی لە 

شیكارە  بەمانای  تێبگەیت  وا  وشەكە  مانای 

زمانەوانییەكان  دەستەواژە  بۆ  لۆژیكیەكان 

لەم  بكات  هاوبەشیامن  )هەركەسێكیش 

بۆی  میتافیزیكیا،  لەدژی  تێڕوانینەمان  دیدو 

راستەقینەكانی  گرفتە  هەموو  دەردەكەوێت 

فەلسەفە شتێك نییە، جگە لە شیكاركردنێكی 

پێكهاتە  ك��ە  كاتێكیش  زم��ان��ەوان��ی��ی(. 

بە  بایەخ  فەلسەفە  كە  زمانەوانییەكان 

شیكاركردنیان دەدات، زۆربەیان ئەوانەن كە 

مەسەلەكان،  لە  دەیڵێن  جیاوازەكان  زانستە 

لۆژیكی  فەلسەفە  بوترێت  دەك��رێ��ت 

مەسەلە  شیكاركردنی  وات��ە  زانستەكانە، 

پێكهاتنی  شێوازی  شیكاركردنێك  زانستیەكان 

بۆ  بەدیاربكەوێت  سرتاكچەرەكەی  وێنەی  و 

ئەوەی ماناكەی رون ببێتەوە.
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فەلسەفەی 
زمان لەتێڕوانینی 
رۆدلف كارنابەوە

د: وجدان كاظم عبدالحمید التمیمی
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پێشەكی

فەلسەفەی زمان مانا و سەرەتاكان

جێباسە  لە  بەیەكێك  زم��ان  فەلسەفەی 

لێكۆڵینەوە  كە  دادەنرێت،  هاوچەرخەكان 

هاوچەرخەكان  و  نوێ  ئەوروپیە  فەلسەفییە 

لە  وەرچەرخانێك  ب��ووە  بایەخیانپێداوەو 

جێباسەكانی  لە  زۆرێك  فەلسەفەداو  بواری 

فەلسەفەی وك میتافیزیكیا خستە ژێر وردبینی 

و پوختەكردنەوە.

پێش پێناسەكردنی فەلسەفەی زمان، دەبێت 

پەیوەندی نێوان زمان و فەلسەفە دیاریبكەین، 

بەناونیشانی  كتێبەكەیدا  لە   )Spair( سپایەر 

لقێكی   : ب��ەوەی  دیاریكردوە  زمانی  )زم��ان(، 

بەدەستهاتووەو  میتۆدێكی  ئەبسرتاكتە،  مرۆیی 

بۆ پەیوەندیكردن لەنێوان مرۆڤ و لە بیرۆكەو 

ماناگەلێكی  لەرێگەی  ئ��ارەزوەك��ان  س��ۆزو 

بەكاردەهێرنێت.  لەهێامكان  دارِێ����ژراوەوە 

بلۆك  و   )Targer( ت��ارگ��ر  چ��ۆن  ه���ەروەك 

بۆ  گشتییەكان  )هێڵە  لەكتێبەكەیدا   )Blocke(

دەكات،  پێناسەی  زمان(  زانستی  شیكاركردنی 

و  تەواو  دەنگەیە  هێام  لە  سستمێكە  بەوەی 

بێخەوشەكان، كە ماناگەلێك لەخۆدەگرێت، كە 

دۆزینەوەی هاریكارییەك لەنێوان هەر كۆمەڵێك 

لەكۆمەڵگە دەستەبەردەكات.

لە  فەلسەفە  مامۆستای  الوت-  راینارد 

بەوە  فەلسەفە  ئەڵامنی-  میونخی  زانكۆی 

ئ��ازادە،  عەقڵی  كارێكی  كە  دەك��ات،  پێناسە 

بۆ  تەواوەتییە  مەعریفەی  لێی  مەبەست 

بە  و  واقیعی  راستیەكی  هەموو  بنەماكانی 

ساغكردنەوەی  مەعریفەیەو  ب��ەم  گەیشنت 

پێناسانەی  ئ��ەو  ل��ەرێ��گ��ەی  كۆتاییدێت. 

پێشەوەش، دەكرێت بوترێت كە زمان منایشی 

حەقیقەتی  بنەماكانی  لە  دەكات،  بنەمایەك 

پاشانیش  مەبەستیەتی،  الوت  كە  راستەقینە، 

لەمەش  جگە  فەلسەفە،  لە  دەبێت  بەشێك 

زمان  بە  سەبارەت  كە  پێشەوە،  پێناسەكانی 

خستامنەڕوو، ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن، كە زمان 

خاوەن  كە  لەخۆدەگرن،  هێام  لە  كۆمەڵێك 

جێباسێكی  داللەت  پاشانیش  ئاماژەگەلێكن، 

ترە  پەیوەندیەكی  ئەمەش  لۆژیكییە،  عەقڵی 

لەنێوان زمان و فەلسەفەدا )1(.

ت��وێ��ژەران��ی��ش م��ان��ای ف��ەل��س��ەف��ەی��ان 

رونكردۆتەوە بەوەی ،ئەو لێكۆڵینەوانەیە كە لە 

ئەنجامی وەرچەرخانی زانستی زمان بۆ فەلسەفە 

گریامنەكانی  بە  پشت  كە  بەرهەمهاتوون، 

فەلسەفەی شیكاركردن دەبەستێت، كە دیارترین 

جێباسەكانی بریتییە لە شیكاركردنی زمانەوانی. 

گشتی  بەشێوەیەكی  زمانیش  فەلسەفەی 

بەاڵم  شیكارییدا،  فەلسەفەی  لەگەڵ  هاوواتایە 

بەمانای تایبەتی، ئەوا نزیك دەبێتەوە لە زانستی 

و  زمان  ناوخۆیی  حەقیقەتی  بە  بایەخ  و  زمان 

لەكاتێكدا  دەدات.  بۆی  فەلسەفی  تێگەیشتنی 

هەندێكی تر پێیانوایە دەستەچنی نوێی لۆژیكە، 

تیۆری  لەگەڵ  پەیوەستە  جێباسێكە  ئەمەش 

مەعریفەو میتافیزیكیادا )فەلسەفەی عەقڵ(.

كردوە،  ئەوە  بۆ  ئاماژەیان  توێژەرانیش 

فەلسەفەی زمان چارەسەری كۆمەڵێك مەسەلە 

هەیە  بەیەكەوە  پەیوەندیان  ،ك��ە  دەك��ات 

دیارترینیشیان )2(:

كە  وێنەیەدا،  ئ��ەو  ب��ەدوای  1-گ���ەڕان   

پێویستە فەلسەفەی زمان تەبەنی بكات.

هەندێك  ئاماژەكانی  2-چارەسەركردنی 

مانا،  وەك  )الداللە(  ئاماژەدا  زمانی  لە  چەمك 

واقیع، ئاماژە، ئەنجامدان یان كردار.

كە  هەمەكی  سیفەتی  3-دیاریكردنی 

لێكۆڵینەوەی  دەگرێتەوەو،  زمانێك  هەموو 

پەیوەندی لەنێوان زمان و جیهان، لەنێوان زمان 

و فیكردا.

رۆدلف كارناب 
بەیەكێك لە 
فەیلەسوفەكانی 
ئەڵمان دادەنرێت 
،كە كاریگەریان 
لەسەر گۆڕەپانی 
فیكری فەلسەفی 
هەبووە،ئەمەش 
لەرێگەی تێزە 
فەلسەفییە 
نوێكانییەوە لەبارەی 
فەلسەفەو زمان و 
زانستەوە
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سازانی  مەسەلەی  ب��ەدوای  4-گ��ەڕان 

پەیوەندیكردن لەنێوان خەڵكدا، یان چییەتی 

كاری زمان.

شیان  مەسەلەی  دەكات،  5-توێژینەوە 

زمانێك  گیانەوەرەكان  ئەوەی  نەشیانی  یان 

بەكاربهێنن.

نەشیانی  یان  شیان  لە  6-توێژینەوە 

بەكارنەهێنانی زمانی منونەیی.

پەیوەندیكردن  مەسەلەی  7-چارەسەری 

ئایا  ب��ەواق��ی��ع��ەوەو  دەك���ات  میتافیزیكا 

مەسەلەیەكی مومكینە یان نا، ویتگنشتاین  و 

الیەنگری ئەم بوارە توێژینەوەیان گرتۆتەخۆ 

)تەبنیان كردوە(.

بە  پەیوەستبووە  زمانیش  فەلسەفەی 

توندوتۆڵ،  پەیوەندیەكی  شیكاركردنەوە، 

لەسەرهەڵدانی  هەر  كە  شیكاركردنەی  ئەو 

فەلسەفەوە لێی جیانەبۆتەوە- وەك هەندێك 

بۆ  بوو  شیكاركردنێك  ئەوكات  پێیانوایە-. 

لەسەردەستی  بیرۆكەكان  و  چەمكەكان 

پاشان  ئەرستۆ،  و  ئەفالتون  و  س��وك��رات 

گواستیەوە بۆ شیكاركردنی فیكر و مەعریفە 

وەك  بەراییەكانی  هەستییە  رەگ��ەزە  بۆ 

بە  ئەنجامیانداو،  باركلی  و  لۆك  كە  ئەوەی 

پێكهاتە  ئاماژەو  وەك  زمانیش  شیكاركردنی 

و  م��ۆر  الی  ئ���ەوەی  وەك  ه��ات،  كۆتایی 

ئەمەش  ویتگنشتاین  هەیە... هتد.  و  راسل 

تێڕوانینی  بۆ  بانگەشە  هەندێك  كە  ئەوەیە 

گشتیەكەی،  بەمانا  دەكات  زمان  فەلسەفەی 

شیكاریی-  فەلسەفەی  بۆ  هاوواتایە  بەوەی 

وەك پێشرت ئاماژەمانپێكرد-.

ئەوەی جێی تێبینییە، توێژەران ماناكانی 

ئەوروپی  ل��ەدی��دی  زمانیان  فەلسەفەی 

شیكاریدا لەسێ مانادا كۆكردۆتەوە)3(.

هەندێك  ب��ۆ  ل��ۆژی��ك��ی  1-ش��ی��ك��اری 

موفرەدەی زمان و دەستەواژەكانی، كە بەخۆی 

بۆ  دادەنرێت  بنچینەیی  پێشەكییەكی  وەك 

تێگەیشنت لە زاراوە فەلسەفیەكان.

زاراوەی  هەندێك  ب��ەدوای  2-گ���ەڕان 

فەلسەفیدا بۆ دیاریكردنی دەستەواژەكان، كە 

بەتاڵن لەمانا لەبەرامبەر ئەو دەستەواژانەدا، 

كە مانایان هەیە.

فەلسەفە  دابەزاندنی  بۆ  3-هەوڵدان 

لەئاسامنەوە بۆ زەوی، ئەوەش بە تەبنیكردنی 

تێگەیشنت  و  فەلسەفییەكان  زاراوە 

بەكاریدەهێنین  ئەوەی  وەك  لەماناكانیان 

لەزمانە ئاساییەكان و لەژیانی رۆژانەماندا.

زمان  فەیلەسوفەكانی  الی  زمانیش 

ئاسایی  یەكێكیان  وەرگرتوە،  شێوەی  دوو 

یان  میسالیی  تریان  ئ��ەوی  رسوشتی،  یان 

دەستكرد. هەندێكیان بایەخیان لە ئاساییەكە 

بە  بایەخیان  تر  ئەوانی  لەكاتێكدا  دەدا، 

میسالییەكە دەدا)4(.

پێویستە  م��اوەت��ەوە  گرنگ  خاڵێكی 

لە  بریتییە  ئەویش  بكرێت،  بۆ  ئ��ام��اژەی 

فەلسەفەی  لەنێوان  جیاوازیكردن  پێویستی 

بەشێوەیەك  زمانەوانیدا،  فەلسەفەی  و  زمان 

بۆ  هاوواتا  دەبێتە  زمانەوانی  فەلسەفەی 

شتێك  و  زمانەوانی،  شیكاركردنی  زاراوەی 

بۆ  میتۆدێك  لە  جگە  ن��اك��ات،  پێشكەش 

كە  فەلسەفییەكان،  گرفتە  چارەسەكردنی 

لەكاتێكدا  دەبنەوە،  ئاسایی  زمانی  روبەڕوی 

ئاماژەمان  پێشرت  وەك  زم��ان-  فەلسەفەی 

بۆ  دەك���ات  ه��ەوڵ��ێ��ك  منایشی  پ��ێ��ك��رد- 

پێشكەشكردن، یان وەسفكردنێكی فەلسەفی 

بۆ روخسارەگەلێكی گشتی لە زماندا لەالیەن 

راستییەوە...... هتد سەرەڕای  و  مانا  ئاماژەو 

لێكۆڵینەوەی  زمانەوانی  فەلسەفەی  ئەمەش 

لەپێناو  دەك��ات،  گشتیەكان  تایبەمتەندیە 

و  رسوشتی  لەالیەنی  زمانەكان  بونیادی 

ناودەبرێت.  )فیلۆلۆجیا(  بە  كە  مێژوییەوە، 

لێرەوە فەلسەفەی زمان چارەسەری كۆمەڵە 

هەموو  بەنسبەت  كە  دەكات،  مەسەلەیەك 

دادەن��رێ��ت،  بەهەمەكیی  زم��ان��ەك��ان��ەوە 

بە  تایبەمتەندە  زم��ان  زانستی  لەكاتێكدا 

زمانێك بێ یەكێكی تر، پاشانیش فەلسەفەی 

دەكات  فەلسەفی  وتوێژێكی  منایشی  زمان 

لەبارەی زمانەوە، نەك لێكۆڵینەوە لە زمان.

یەكەم: كارناب و شیكاركردن

رۆدلف كارناب )1891-1970( بەیەكێك 

دادەن���رێ،  ئ��ەڵ��امن  فەیلەسوفەكانی  ل��ە 

فیكری  گۆڕەپانی  لەسەر  كاریگەریان  كە 

فەلسەفی هەبووە لەرێگەی تێزە فەلسەفییە 

و  زم��ان  فەلسەفەو  لەبارەی  نوێكانییەوە 

پێشەنگە  لە  بوو  پێشەنگێك  ئەو  زانستەوە، 

زمانی  بۆ  بانگەشەكارێك  و  هاوچەرخەكان 

زانستی و لۆژیكەكەی.

بابەتی  ناو  بچینە  نامانەوێت  لێرەدا  

ژیانی  تایبەمتەندیەكانی  و  كارناب  ژیانی 

لەوە  جەخت  ئێمە  ب��ەاڵم  كۆمەاڵیەتیەوە، 

دەكەینەوە، كە كارناب بەرهەمی ساتەوەختێك 

نییە، بەڵكو كاریگەربووە بە بیرمەندان و رەوتە 

فەلسەفییەكانی پێش خۆی، ئەو كاریگەر بووە 

مۆریس  و  ویتگنشتاین   م��ۆرو  و  راس��ڵ  بە 

بانگەشەكارانی  لە  تر  هیی  و  نویراس  و 

و  هێنایی  لۆژیكی  و  زمانەوانی  شیكاركردنی 

فیزیاو  ئەو  لەمەش  جگە  زمان،  فەلسەفەی 

بیركاری و ئەوانەی خوێندۆتەوە، كە زانایانی 

ئەم دوو پسپۆڕییە نوسیویانە، خوێندنەوەیەك 

بكات  فیزیا  زمانی  تەبەنی  لێكردوە  وای 

كارناب  ب��ەاڵم  راوبۆچونەكانیدا،  لەهەموو 

خاوەن كەسێتیەكی سەربەخۆ بووە لەهەموو 

كەسێتیەك  خۆی،  پێش  رەوتەكانی  ئاراستەو 
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نوێگەری  رەخنەو  مەشخەڵەكانی  لەكرۆكیدا 

لەمەعریفەی فەلسەفیدا هەڵگرتووە، ئەمەش 

زانست  دەسكەوتەكانی  بە  بەسنت  پشت  بە 

كە  ئەوەیە  ئەمەش  پەرەسەندنەكانی،  و 

هەوڵدەدەین رونیبكەینەوە.

وردەكاریەكانی  ناو  بچینە  ئەوەی  پێش 

دەمانەوێت  زمانەوە،  لەبارەی  كارناب  دیدی 

لەرێگەی  شیكاریی  فەلسەفەی  كە  بڵێین 

دەڕوان��ێ��ت،  زم��ان  بۆ  بیركاریەوە  لۆژیكی 

لەبەرئەوەی فەیلەسوفی زمان- وەك  ئەوەش 

ئەوەی دكتۆر خەلیل دەڵێت- هەوڵی داڕشتنی 

هێامو  تێیدا  كە  دەدات،  دەستكرد  زمانێكی 

وردبینی و شیاوێتی داتاشین بەدیاربكەوێت، 

ئ��ەم��ەش م��ان��ای ئ���ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت، كە 

لەزمان  وا  لۆژیكی  شیكاری  فەیلەسوفی 

دەڕوانێت، لەسەر بنچینەی ئەوەی حسابێكی 

لۆژیكییە لەالیەك و ئامرازێكە بۆ لێتێگەیشنت 

ترەوە)5(.  لەالیەكی  فیكری  گواستنەوەی  و 

ئەوەش لەپێشەوە باسامنكرد لەبارەی نەزعەی 

شیكارییەوە بەروونی الی كارناب دەیبینینەوە، 

كە بەشێوەیەكی رێژەیی جوان لە شیكاركردن 

هەڕەمەكی  بەشێوەیەكی  كاتێك  گەیشتووە، 

دەبەستێت،  ئامانجە  بەو  پشت  كە  دایناوە، 

ئەگەریش  دەدات)6(،  بۆ  هەوڵی  توێژەر  كە 

شیكاركردنی  لە  ئامانج  لە  وا  بۆمنونە  توێژەر 

یان  قسەكان  ئەوا  بێت،  رێزمانی  بكات  زمان 

زمانەوانی  یەكەی  بچوكرتین  بە  بەشەكانی 

دادەنێت، بەاڵم ئەگەر ئامانجەكە حونجەكردن 

بووبێت، ئەوا بچوكرتین یەكە بریتییە لەپیت، 

بووبێت  بریتی  ئامانجەكە  ئەگەر  لەكاتێكدا 

لە پەرەسەندنی مێژوویی بۆ شێوەی پیتەكان، 

ئەوا بچوكرتین یەكە بریتییە لە وێنەی تاكانەیی 

بۆ رەگەزەكانی پیتەكان. تێبینییەكای پێشووش 

لەبارەی شیكاركردن الی كارناب لەسەر كۆی 

شیكاركردن  دەبینین  رەنگیداتەوە،  فەلسەفە 

لە الی لۆژیك و زمان و جیهان بوونی هەیە، 

هەروەك چۆن دەبینین كارناب لەگۆشەیەكەوە 

گۆڕینی  بە  تر  گۆشەیەكی  بۆ  دەگوازێتەوە 

سرتاكچەرەش،  ئەو  شیكاركردنی  لە  ئامانج 

بۆ  شیكاركردنی  لە  رۆیشتوە  لەسەری  كە 

لۆژیك جیاوازە لە سرتاكچەری شیكاركردنی بۆ 

جیهان، هەروەها جیاوازدەبێت لە سرتاكچەری 

دەمانەوێت  ئەوەیش  زمان.  بۆ  شیكاركردنی 

لە  بریتییە  س��ەر،  بخەینە  رۆشنایی  لێرەدا 

شیكاركردنی بۆ زمان.

جێباسەكانی  گرنگرتین  دووەم: 

فەلسەفەی زمان:

بنچینەیی  جێباسی  ب��ە  سیمیۆتیكا 

كە  زم���ان،  جێباسەكانی  ل��ە  دادەن��رێ��ت 

و  زم��ان  ماناكانی  مەسەلەی  چ��ارەس��ەری 

چارلس  دەك��ات.  نیشانەكانی  و  هێامكانی 

زانستەدا  ل��ەم  فەیلەسوفیش  مۆریسی 

لەكتێبەكەیدا  بەدیارخست  خۆی  تواناكانی 

ئ��ەوەش  نیشانەكان(  تیۆری  )بنەماكانی 

سیمیۆتیكادا  كەلەژێر  زانستانەی  ئەو  كاتێك 

كۆدەبنەوە، لەم سیانە زیاتر نین )7(:

بونیاد:  زانستی    )Syntax( 1-سنتاكس 

لێكۆڵینەوەی  بە  بایەخ  زانستەیە  ئ��ەو 

كە  دەدات،  ش��ێ��وەك��ان  و  پێكهاتەكان 

بەبێ  پێكیدەهێنن،  زمانەوانییەكان  گوتە 

نیشانەو  ماناو  لێكۆڵینەوەی  رەچاوكردنی 

ئاماژەكان بۆ كەسی قسەكەر.

زانستی    )Semantics( 2-سیامنتیكا 

ماناو ئاماژە: بریتییە لەو زانستەی كە بایەخ بە 

لێكۆڵینەوەی پەیوەندی لەنێوان شێوازەكان و 

دەگرێت  لەخۆیان  زمان  كە  بونیادانەی  ئەو 

ئاماژانەی  ئەو  رەچاوكردنی  لەگەڵ  دەدات، 
auguste comte
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بەبێ  لێدەكەن  گوزارشتی  زمانە  ئەو  كە 

بایەخدان بە كەسی قسەكەر.

ئەو   :)Pragmatics( 3-پراگامتیك 

پەیوەندی  لێكۆڵینەوەی  بە  بایەخ  زانستەیە 

كە  زمانەی  ئەو  قسەكەرو  كەسی  لەنێوان 

بەكاریدەهێنێت دەدات.

   كارنابیش بایەخی بە جۆری یەكەم داوە، 

بایەخپێدانێكی زۆر، دوای ئەوە بایەخپێدانی 

گۆڕاوە بۆ دووەم لە فەلسەفەكەی لە بارەی 

زمانەوە، لەگەڵ بوونی ئاماژەگەلێكی كەم بۆ 

دیدی لەبارەی سێهەمەوە.

سێهەم: دیدی سینتاكسی كارناب:

زۆری  مەسەلەگەلێكی  لێرەدا  كارناب 

لەبارەی فەلسەفەی زمانەوە هێناوە لەسەری 

كاتێكی  تا  بونیادناوە،  فەلسەفییەكەی  دیدە 

كۆتایی  لە  ئەوەی  لەگەڵ  لەژیانی،  درەنگ 

ژیانیدا هەندێكیانی راستكردەوە.

پێویستی  مەسەلەیەكیش  ی��ەك��ەم 

بەرونكردنەوەیە، لێرەدا بریتییە لە مەسەلەی 

لە  مەدلولن)  كە خاوەن  دەستەواژانەی  ئەو 

گەیشتوە،  بەوە  كارناب  كارنابدا.  وێناكردنی 

هەیەو  خۆی  مەدلولی  وشەیەك  هەر  كە 

بەپێی پەرەسەندنی مێژوویی دەگۆڕێت، ئەم 

لە  مەرج  دوو  دەكات  پێویست  مەدلولەش 

وشەدا بوونیان هەبێت )8(.

بەشێوەیەكی  هاتنی  أ -پێویستە 

لە  پێویستە  واتە  بسەملێرنێت،  وشەسازی 

وشەسازی  رستەی  سادەترین  چێوەكەیدا 

)س  دەڵێین  ب��ەرد،  وش��ەی  منونە  بۆ  بێت، 

بەردە(، بۆ ئەمەش وشەی )س( بۆ هەر جۆرە 

بەردێك بەكاربهێنین وەك ئەڵامس.

ب -پ��ێ��وی��س��ت��ە ب��ت��وان��ی��ن وەاڵم��ێ��ك 

ئەو  تێیدا  كە  پرسیارێك،  بۆ  پێشكەشبكەین 

ئەگەر  دابڕێژرێت،  جێباسەكەیە  وشەیەی 

تێیدا  كە  رستەیەی  ئەو  كرد  گریامنەمان 

ئەوا  )ج(،  لە  بریتییە  هەیە  ب��ەرد  وش��ەی 

پرسیارەكە، ئەوەی  كە كامەیە ئەو رستەیەی 

ئامانجی  هەڵدەگۆزرێت؟  )ج(  لێیەوە  كە 

لە پرسیاركردنە دیاریكردنی راستی  كۆتاییش 

یان درۆیی )ج(ە.

كە  هەبوو،  ل��ەوە  ئامانجێكی  كارناب 

هەموو  دورخستنەوەی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 

دەستەواژەكان و وشەكانی میتافیزیكیا، چونكە 

وشەی  ئەگەر  بۆمنونە  ناكات،  مانا  بە  ئاماژە 

كارناب  وەرگ��رت،  میتافیزیكیامن  )بنەما(ی 

پێیوایە كە ئەوە وشەیەكە مانا مێژووییەكەی 

دەستپێكردنی  مانای  )كە  لەدەستداوە  خۆی 

زەمەنی دەگەیەنێت( الی یۆنانەكان، ئەمەش 

دەبێتە هۆی جێبەجێ نەبوونی ئەو مەرجانەی 

سەرەوە بەسەریدا، چونكە ئێمەی بە شێوەیەك 

لەشێوەكان حوكم بەسەریدا بدەین.

ئەحكامەكان  دێ��ت  ك��ارن��اب  ل��ێ��رەوە 

لقێك  ب��وون��ی  ب��ۆئ��ەوەی،  داب��ەش��دەك��ات 

تر  یەكێكی  و  بسەملێنێت  مەعریفە  لە 

ئەحكامەكان  كە  دەڵێت  ئەو  رەتبكاتەوە، 

سیانن )9(:

1-ئەحكامە راستگۆكان تەنها بەپێی وێنە 

و  لۆژیكی  شێوازەكانی  وەك  لۆژیكییەكەی، 

بیركاری.

ئەحكامانەی  ئ��ەو  2-رەت��ك��ردن��ەوەی 

سەرەوە، واتە دژەكان، ئەوەش حوكمگەلێكی 

درۆزنن بەپێی شێوەكانیان.

ئ��ەوەش  ئەزمونییەكان،  3-ئەحكامە 

ئەوەیە كە راستیەكەی دەگەڕێتەوە بۆ رستە 

پرۆتۆكۆلیەكان، بەمەش ئەحكامی راستگۆیانە 

یان درۆزن دروستدەبێت، كە ئەمە ئینتیامی 

بۆ بواری زانستە ئەزموونییەكان هەیە.

كە  دەك��ات،  ئ��ەوە  بۆ  ئاماژە  لێرەوە 

چونكە  شاختەن،  میتافیزیكەكان  ئەحكامە 

لەو  حوكمێك  ه��ەر  ب��ە  نابن  پەیوەست 

ئەحكامانەی لەپێشەوە باسیان لەبارەوە كرا.

كەمێك  ب��ەوەی��ە،  پێویستامن  ل��ێ��رەدا 

رستە  چییەتی  خستنەڕوی  بۆ  بوەستین 

لەمەسەلەی  ك��ارن��اب  پ��رۆت��ۆك��ۆل��ی��ەك��ان، 

بە  كاریگەربووە  پرۆتۆكۆلیەكاندا  رستە 

پرۆتۆكۆلی  رستەی  لە  مەبەستیش  شیلیك، 

ئەزمونیی  مەسەلەی  سادەترین  بەگشتی: 

راستەوخۆ  ساغكردنەوەی  بۆ  نزیكرتینیان  و 

راستەوخۆكان  ئەزمونە  لە  گ��وزارش��ت  و 

تێدا  قسەكەری  جێناوی  بەمەرجێك  دەكات، 

لەم  منایشدەكات  بۆ  ئەمەمان  )نیراپ(  بێت 

ئۆتۆ-  )پرۆتۆكۆل  خوارەوەدا:  دەستەواژەیەی 

خولەك،   17.5 كاتژمێر  لە  كەسێكە-  ن��اوی 

وت،  بەخۆی  ئۆتۆ  خولەك   16.5 لەكاتژمێر 

ئۆتۆ  هەبوو  مێزێك  خولەك   15.5 لەكاتژمێر 

پێشەوە  منونەیەی  ئەم  ك���رد()10(،  دەرك��ی 

ئەوەی  بەدیاركەوتنی  لە  جگە  نییە،  شتێك 

ئەم كەسە گیرۆدەی بووە )عاناه( لە ئەزمونە 

راستەوخۆكانی لەكاتێك لەكاتەكاندا، دەكرێت 

ئەم ئەزمونانەش وەك مەسەلەگەلێكی بەرایی 

مەسەلە  لەگەڵ  بگونجێت  پێویستە  دابرنێن، 

بەشێوەیەكی  كارنابیش  پێكهاتەییەكاندا، 

مەسەلە  ل��ەگ��ەڵ  ك���ردوە  م��ام��ەڵ��ەی  ورد 

پرۆتۆكۆلیەكاندا، ئەوەش كاتێك جیاكاریكردوە 

لەنێوان مادیی و وێنەیی لەزمانی پرۆتۆكۆلیدا، 

لەروخساری مادییدا مەسەلە سادەكان ئاماژە 

و  ئەزموون  بۆ  ئاماژە  پرۆتۆكۆلیدا  زمانی  لە 

دەكەن،   راستەوخۆدیاردەكان  بەشێوەیەكی 

كە ئەمە سادەترین رەوشە مەعریفیەكانە كە 

دەكرێت وەربگیرێت، هەمان شتیش دەكرێت 

بوترێت لە شێوەی وێنەدا )11(، بەاڵم كارناب 
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دوای  هێنا  پرۆتۆكۆلییەكان  رستە  لە  وازی 

رەخنەی سیلیك و ئایر لە بیرۆكەی  پرۆتۆكۆل، 

وێڕانی بوونی هۆكارێكە كە ئەگەرەكەی زیاترە و 

خۆی لە هەڵوێستی )تارسكیدا( دەبینێتەوە، كە 

راستیی  كە  دەكات،  بۆئەوە  ئاماژە  لەرێگەیەوە 

نایەت  گونجانییەوە  لەرێگەی  مەسەلەیەك 

قەبووڵامن  پێشرت  تر  مەسەلەگەلێكی  لەگەڵ 

بوونییەوە  هاورێك  لەرێگەی  بەڵكو  ك��ردوە، 

دەبێت لەگەڵ واقیعدا )12(.

پێویستی  كە  تر  مەسەلەكەی  ب��ەاڵم    

مەسەلەی  لە  بریتییە  هەیە  بەرونكردنەوە 

پ��ەی��وەن��دی ل��ۆژی��ك ب��ەزم��ان��ەوە الی ئ��ەو، 

یاساكانی  و  لۆژیك  بەشێوەیەك جێبەجێكردنی 

الی كارناب لە تەنها ئەحكامەكاندا كورتنابنەوە، 

بەڵكو هەتا بەسەر پێكهاتە زمانەوانییەكانیشدا، 

وێنەیی  چارەسە وكردنی  بە  بایەخ  لێرەوە 

الی  مەسەلەیەكیشدا  بەچەند  دەدات، 

بەزمانەوە،  پەیوەستدەبێت  لۆژیك  كارناب 

لەوانەش)13(:

رستەدا،  لە  لۆژیكییەكان  أ -تایبەمتەندییە 

وەك رستە شیكاریەكان، دانانییەكان و، دژەكان 

و... هتد.

لەنێوان  لۆژیكییەكان  ب -پەیوەندیە 

رستەكان وەك پەیوەندی دژیەكی لەنێوان دوو 

رستەكان  لە  یەكێك  هەڵهێنجانی  یان  رستەدا، 

لەوی تریانەوە...هتد.

دادەنێت،  وا  لۆژیك  كارناب  ت -لێرەوە 

كە پەیوەستە بەزمانەوە بەوپێیەی بەشێكە لە 

پێكهاتەی زمانی بەمانای فراوانی وشەكە.

پەیوەستكردنیش لەنێوان لۆژیك و زماندا، 

ویتگنشتاین   لەكاریگەریەكانی  بەیەكێك 

هەردوكیان  چونكە  كارناب،  لەسەر  دادەنرێت 

نەسەقی  لە  هەریەك  وێنای  هەوڵیانداوە 

نەسەقێكی  لە  زمانەوانی  نەسەقی  و  لۆژیكی 

هۆكاریش   )14( وێنابكەن  وێنەییدا  هێامیی 

الی  زمان  هێامتییبوونی  بۆ  بانگەشەكردن  لە 

بۆ  زمانێك  هەر  نەتوانایی  لە  بریتییە  كارناب 

گەیشنت بە ئامانجی  سادەیی و روونیی بەبێ 

پشت بەسنت بە لۆژیكی هێامیی.

زماندا  لۆژیك و  لەنێوان  پەیوەستكردنیش 

یان  بۆ س��ازك��ردن،  دان��راوە  بە دەروازەی���ەك 

پێكهێنانی لۆژیكی زمان الی كارناب كە منایشی 

كرۆكی دیدی ئەو دەكات لەبارەی سنتاكسەوە.

بە  ئاماژەیەكی  الی  دەوەستین  لێرەدا 

لۆژیكی  پێكهاتنی  دەڵێت  كە  بیرهێنانەوەیی، 

دەدات  زم��ان  بە  بایەخ  ك��ارن��اب  الی  زم��ان 

لە  چاودەپۆشێت  وێنەییەكەیداو  لەحاڵەتە 

بە  دەدات  بایەخ  ئەو  زمانە،  ئەو  ناوەڕۆكی 

پەیوەندی وێنەیی لەنێوان رستەكان و گوتەكان 

نەك بە ناوەڕۆكی ئەو گوتانە، چونكە بایەخدان 

بە ناوەڕۆك كاری زانستە نەك لۆژیكی زانست 

.)15(

پێكهاتەی  دەبێت  لەسەرەتاشەوە  هەر 

بدات،  مەرجێك  كۆمەڵە  بە  بایەخ  لۆژیكی 

گرنگرتینیان )16(:

سەملاندن  ناتوانێت  واتە  1-نادژیەكی: 

بەسەر دوو رستەی دژبەیەكدا بكرێت.

بەڵگەنەویستەكان،  2-س��ەرب��ەخ��ۆی��ی 

لە  بەڵگەنەویستێك  ن��ات��وان��رێ��ت  وات���ە 

بەڵگەنەویستەكانی نەسق دابتارشێت.

بسەملێرنێت  ئەوە  دەبێت  3-تەواوبوون، 

كە شێوازەكان پێكهاتەیان دروستە.

لۆژیكی  پێكهاتەی  وردی��ی:  4-سیفەتی 

ت��ای��ب��ەمت��ەن��دی وردی����ی ت��ێ��دای��ە، ی��ەك��ەم 

دەوەستێت  ك��ارن��اب  الی  مەسەلەیەكیش 

رێساكانی  لە  بریتییە  لۆژیكی  پێكهاتەی  لە 

كە  وای��دان��اوە  ئ��ەو  گۆڕین،  و  دروستبوون 

و  هێامكان  ك��ە  دروس��ت��ب��وون��ە،  رێساكانی 

كارناب ئامانجێكی 
لەوە هەبوو، كە 
خۆی دەبینێتەوە لە 
دورخستنەوەی هەموو 
دەستەواژەكان و 
وشەكانی میتافیزیكیا، 
چونكە ئاماژە بە 
مانا ناكات، بۆنمونە 
ئەگەر وشەی )بنەما(
ی میتافیزیكیمان 
وەرگرت، كارناب 
پێیوایە كە ئەوە 
وشەیەكە مانا 
مێژووییەكەی خۆی 
لەدەستداوە )كە مانای 
دەستپێكردنی زەمەنی 
دەگەیەنێت(
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دیاریدەكات  قەبووڵكراوەكان  دەستەواژە 

رێساكانی  كە  لەكاتێكدا  زماندا،  نەسەقی  لە 

كە  دی��اری��دەك��ات  مەرجانە  ئ��ەو  گ��ۆڕی��ن 

لەئەنجامی  دروس��ت��دەب��ێ��ت  رس��ت��ەی��ەك 

رستەیەكەوە، یان رستیەكی ترەوە.

بەم  دەدات  گەورە  بایەخێكی  كارناب   

كرۆكی  ناو  دەچێتە  بەوپێیەی  رێسایانە، 

حسابی لۆژیكییەوە، ئەو حسابەی كە ئەمانە 

لەخۆدەگرێت)17(:

زمان  ئەبجدیەتی  كە  أ -سەرەتاگەلێك 

بەرجەستەدەكات.

ب -كۆمەڵێك  بەڵگەنەویستەكان.

ت -رێساگەلێكی دەرئەنجامی.

پ -سەملێرناوەكان یان داتارشاوەكان.

رێساكانی  ن��اوی  ك��ارن��اب  ج -ل��ێ��رەوە 

بەاڵم  سەرەتاكان،  لە  دەنێت  دروستبوون 

گۆڕین  رێساكانی  منایشی  هەڵێنجانەكان 

دەكەن )18(.

الی  گۆڕین  و  دروستبوون  رێساكانی 

تیۆری  بۆ  دادەنرێت  دەروازی���ەك  بە  ئەو 

بۆ  راڤەكردنێك  وەك  كە  )امل��واض��ع��ات(، 

لەنێوان  هەیە  كە  بوو  پەیدا  جیاوازیە  ئەو 

هەڵگۆزینی  رێساكانی  و  پێكهاتن  رێساكانی 

لۆژیكی.

   )تیۆری املواضعات( بەگشتی مانای ئەوە 

سەرچاوەكانەوە  لە  سەملاندن  دەگەیەنێت 

ب��ەدوای  ناگەڕێین  ئێمەش  دادەت��ارشێ��ت، 

ل��ەب��ارەی  بەڵكو  س��ەرچ��اوەك��ان��دا  راس��ت��ی 

كرد  رێكخستنامن  ئەگەریش  گونجانییەوە، 

لەنێوان هەندێک لەو سەرچاوانەدا، كە پشت 

بەهەندێك پێناسەكان دەبەستێت، ئەوا ئێمە 

دەتوانین سەملاندن بەرپابكەین )19(.

)امل��واض��ع��ات(  ب��ۆ  كارنابیش  دی���دی 

لەگەڵ  سەرچاوەیگرتوە  لەناكۆكیەوە  دیدێكە 

دەك��ات-  ئ��ەوە  بۆ  ئاماژە  كە  ویتگنشتاین  

بەپێی تێگەیشتنی كارناب- بۆ بوونی پەیربدنە 

بۆ  مومكین  وێنەگەلێكی  بۆ  پێشییەكان 

كارنابیش  زانست،  مەسەلەكانی 

گوزارشتی لەم پەیربدنە پێشینانە  

ك�����ردوە ب���ە )م��واض��ع��ات( 

زم��ان الی  ن��اوی��ربدوە، چونكە 

ه��اوڕای��ی  هێامیەكە  ئ���ەو، 

لەخۆگرتی  پاشانیش  لەسەرەو 

هەر وێنەیەكی پێشینەییە )20(.

كە  تر  مەسەلەكەی  ب��ەاڵم 

هەیە  بەرونكردنەوە  پێویستی 

و  زم��ان  م��ەس��ەل��ەی  ل��ە  بریتییە 

ئەم  بەشێوەیەك  كارناب،  الی  میتازمان 

مەسەلەیە بە خاڵەكانی ئەفراندن 

كارناب  كەوا  دادەنرێت، 

aristo
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لەگەڵ خۆیدا هێناویەتی، ئەم خاڵەش لەوەدا 

ئاماژەی بە زمانێك  شاراوەتەوە كەوا كارناب 

كردوە، كە ناوی ناوە زمانی بابەت، هەروەها 

زمانێكیش چارەسەری زمانی بابەت دەكات، 

ئەمەش ئەوەیە كە ناویناوە میتازمان.

بابەتیش  زمانی  پێناسەی  دەك��رێ��ت 

كە  زمانەیە  ئەو  ب��ەوەی،  بكرێت  ئەو  الی 

ئەو  لەسەر  بەكاردەهێرنێت  قسەكردن  بۆ 

بابەتانەی، كە مەبەستە وەسفیانبكرێت، یان 

شیكاریان بكرێت، یان بەوردی دابڕێژرێن بۆ 

میتازمان  بەاڵم  دیاریكراو،  مەبەستگەلێكی 

دەكرێت  كە  زمانەی  ئەو  وات��ە:  ئەو  الی 

لەرێگەیەوە دەرئەنجامەكانی توێژینەوە، یان 

وەسفكردن یان شیكاركردن دابڕێژرێت)21(.

ئەگەربش هێامی )ل 1( دانا بۆ زمان و 

بەمنونەی  دەكرێت  ئەوا  میتازمان  بۆ  )ل2( 

خوارەوە رونی بكەینەوە:

ل1= كتێب بەسودە

مەسەلەیەكە  ب��ەس��ودە،  كتێب  ل2= 

پێكدێت لە نیهادو گوزارە.

كارنامبان  مەبەستی  منونەیەش  ئ��ەم 

بەروونی بۆ دیاریدەكات، كارناب ویستویەتی 

لەسەر  قسەكردن  ئیمكانییەتی  بەرەو  بڕوات 

تر،  هی  بە  یان  زمانەكە،  بەخودی  زمانێك 

كە  ئاڵۆزیەی  ئەو  رونكردنەوەی  لەپێناو 

لەدەوریەتی، لەمنونەی ئەمەش رێسای زمانی 

لە زمانی عەرەبی  باس  بۆ منونە كە  عەرەبی 

دەكات، ئەمەش وەك میتازمان وایە بۆ زمانی 

عەرەبی... هتد.

بەاڵم كێشەكە لەمەسەلەی كەوتنی كارنابە 

بۆ ناو دژیەكی لە داڕشتنی میتازماندا، كارناب 

پێشرت  وەك  نادژیەكی-  كە  وەاڵم��دەدات��ەوە 

باسامنكرد- مەرجێكە لەمەرجەكانی سینتاكسی 

زمانەوانی، بۆیە پێویستە پارێزگاری لە نادژیەكی 

بكرێت لە داڕشتنی میتازماندا، وێڕای ئەمەش 

مەسەلەگەلێكی  بوونی  بە  ئاماژەی  كارناب 

و  بابەت  زمانی  لەنێوان  جێگیر  سرتاكچەری 

ناگۆڕێن،  رێسایانەش  ئەم  كردوە،  میتازماندا 

لۆژیكیدا  پێكهاتەی  لە  دژیەكی  پاشانیش 

بەوەی  سەبارەت  ب��ەاڵم   ،)22( نییە  بوونی 

كارناب بانگەشەی بۆ تەبەنیكردنی مەسەلەی 

میتازمانكردو كاریگەربوونی بووە بە ئەندازەو 

ئەندازەی  دەكرێت  بەشێوەیەك  پێناسەكانی، 

بیركاری  لە  گوزارشت  ئەبسرتاكت  بیركاری 

بكات، پاشانیش ئەو بریتییە لە زمانی بابەت، 

بەاڵم ئەندازەی فیزیایی ئەزمونگەری، ئەوا بە 

میتازمان دادەنرێت بۆ ئەندازەی بیركاری.

پێویستە  كە  م��اوەت��ەوە  مەسەلەیەك 

كارناب  ئەوەیە،  ئەویش  پێبكرێت  ئاماژەی 

كاریكردوە،  ویتگنشتاینەوە  بەپێچەوانەی 

ل��ەم��ەس��ەل��ەی ئ��ام��اژەك��ردن ب��ۆ ئ��ەگ��ەری 

لەبەرئەوەی  ئەویش  میتازمان،  بەرپابوونی 

ویتگنشتاین  ئاماژەی بۆ بەرپاكردنی زمانێكی 

بااڵیی، یان سەرویی بە وتنی فەلسەفەیەكی 

كە  بەوپێیەی  ن��اودەب��رێ��ت)23(،  خ��راپ 

كە  دەبینێتەوە  ل��ەوەدا  خۆی  جیاوازیەكە 

لەناو  زمانێك  ه��ەر  لۆژیكی  ن��اوەڕۆك��ی 

تر  بەزمانێكی  ناتوانین  بۆیە  خۆیدایە، 

زمان،  بەهەمان  یان  لێبكەین،  گوزارشتی 

دەربكەوێت  بەخۆی  نەتوانێت  ئ��ەوەی 

ناتوانرێت بە گوتە وەسفیبكرێت.

ل��ەو م��ەس��ەل��ە گ��رن��گ��ان��ەش ك��ارن��اب 

لە  خ��ۆی  ئ��ەو  الی  و  چ��ارەس��ەری��ك��ردون 

لە  دەبینێتەوە،  نوێگەریدا  ئەڵقەیەكی 

مەسەلەی  لە  بریتییە  زمان  بۆ  تێڕوانینیدا 

سستمی لۆژیكی بۆ زمان، كارناب بانگەشەی 

بۆ ئەگەری سستمی لۆژیكی كردوە بۆ زمان، 

راسڵ  كە  هێامییەی  ئەو سستمە  نەك  بەاڵم 

بیری  ویتگنشتاین   ك��ردوەو  بۆ  بانگەشەی 

زمانەوانی  سستمی  بەڵكو  لێكردۆتەوە، 

لۆژیكی بۆ زمان.

ئ���ەم���ەش ئ�����ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت، 

توانایە  ئ��ەو  زم��ان،  بۆ  لۆژیكی  سستمی 

قسەبكات  ب��ۆئ��ەوەی  رستە،  دەبەخشێتە 

لەوێنەكەیدا  كە  شتگەلێكەوە  ل��ەب��ارەی 

ئەو  لەوێنەی  وات��ە  بەرجەستەدەبێت- 

دانانی  بۆ  بانگەشەی  لێرەشەوە  رستەیەدا- 

دوو چێوە كردوە بۆ رستە)24(.

شێوەیە  ئەو  واتە  وێنەیی:  1-چێوەی 

بایەخی  وشەكان  خ��ودی  بە  بەتێیدا  كە 

پێدەدەین.

چێوەیە  ئەو  ئەمیش  مادیی:  2-چێوەی 

كە بەو شتانە بایەخی پێدەدەین، كە وشەكان 

ئاماژەی پێدەدەن.

لەمنونەی ئەو دوو جۆرە چێوەیەش كەوا 

كارناب باسیان دەكات )25(.

چێوەی  چێوەی مادیی قسە 

وێنەیی قسە

بەیانی(  و)ئەستێرەی  شەو(  )ئەستێرەی 

ئاماژە  بەاڵم  هەیە،  جیاوازیان  مانای  دوو 

شەو(  بەهەمان بابەت دەكەن )ئەستێرەی 

لۆژیكییەوە  لەرووی  بەیانی(  )ئەستێرەی  و 

ئەزمونییەوە  ل��ەرووی  ب��ەاڵم  هاوواتانین، 

هاوواتان.

سەید  كوڕی  لەبارەی  نامەیەكە  ئەمە 

ئەحمەدەوە لەم نامەیەدا رستەی )ص( هەیە 

ئەحمەد(  سەید  )ك��وڕی  وەسفی  تێیدا  كە 

هەیە.

 ) پێنج )پێنج شتێك نییە، بەاڵم ژمارەیە )

وشەیەكە  ب��ەاڵم  نییە،  شتیی  وشەیەكی 

گوزارشت لە ژمارە دەكات.
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دیارە  س���ەرەوەدا  منونانەی  لەو  ئ��ەوەی 

ئەوەیە، كە كارناب هەوڵی پوختەكردنی زمانی 

دروستی  دەكرێت  كە  ئاڵۆزیەك،  لەهەر  داوە 

بكات و هەوڵیداوە بەشێوە وێنەییە پوختەكەی 

مامەڵەی لەگەڵدا بكات، لێرەدا بە زیاتر وردتر 

كارناب  لەگەڵ  ، كە  لە ویتگنشتاین  دادەنرێت 

جیاوازی هەیەو سەرنجی لە ئەگەری بوونی دوو 

چێوە بۆ هەمان زمان نەداوە.

شیاوی  ك��ە  م��ەس��ەل��ەی��ەی  ئ��ەو  ب���ەاڵم 

بەروونی  خۆی  كارناب  ئەوەیە،  ئاماژەپێكردنە 

بەكارهێنانی  زەحمەتی  بۆ  ك��ردوە  ئاماژەی 

خەڵك  چونكە  زم��ان  ب��ۆ  وێنەیی  چ��ێ��وەی 

هەمیشە بەرەو دەستەواژە دەڕۆن و سەربورد 

زەحمەتیش  ئەم  بەاڵم  لێدێنن،  واز  )الواقعە( 

كەمناكاتەوە،  كارناب  رایەی  ئەو  بەهای  لە 

چونكە ئاماژەی بۆ ئەوە كردوە چێوەی وێنەیی 

پێ  ك��اری  هەمیشە  كە  نییە،  مەسەلەیەك 

بكرێت، بەڵكو پێویستە هەمیشە مومكین بێت 

.)26(

مەسەلەی  كە  م��اوەت��ەوە  مەسەلەیەك 

كارناب  الی  فەلسەفەیە  و  زانست  یەكێتی 

كە  یەكگرتوو  زمانێكی  بەكارهێانی  بە  ئەوەش 

زانستەكان و فەلسەفە پێكەوە كۆبكاتەوە.

بوون-  ڤیەننا  بازنەی  بە  سەر  ئەوانەی 

پێویستی  بۆ  ئ��ام��اژەی  ك��ارن��اب-  بەتایبەتی 

دۆزینەوەی زمانێكی یەكگرتوو كردوە كە ئەم 

خەسڵەتانەی تێدا بێت:

تاكەكاندا  لەنێوان  بێت  ئاسان  1-زمانێكی 

بەنسبەت هەموو كەسێكەوە.

بێت،  جیهانی  زمانێكی  2-پێویستە 

گوزارشت لەهەر بابەتێك بكرێت كە مبانەوێت.

كارناب پێیوایە زمانی فیزیا زمانێكی هەرە 

لەنێوان  بەكاربهێرنێت  پێویستە  كە  گونجاوە، 

هەموو زانستەكاندا، چونكە ئەم دوو مەرجەی 

بە  ناونراوە  مەزهەبەكەی  لێرەشەوە  تێدایە، 

لێرەدا  گرفتەی  ئەو  بەاڵم  فیزیایی،  مەزهەبی 

دروستدەبێت ئەوەیە، كە زمانی فیزیا زمانێكی 

بڕیی پوختە چۆن دەكرێت بەكاربهێرنێت؟ بۆیە 

كارناب هەوڵیداوە ئەم زمانە بڕییە سوكبكات بۆ 

زمانێكی شتیی بەمانای ئەوەی چوارچێوەیەكی 

چۆنێتی پێبدات، بۆئەوەی بكرێتە زمانێك بەسەر 

جیهانی تەنەكاندا جێبەجێببێت )27(.
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فه لسه فه ى 

لۆژيك
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ديارترين  له   يه كێكه   كارناب  ڕۆدۆڵف 

لۆژيكيى  پۆزه تيڤيزمى  فه لسه فه ى  نوێنه راىن 

نيوپۆزه تيڤيزم،  يان   )Logical Positivism(

  ( ب��ازن��ه ى  فه يله سوىف  گرنگرتين  ن��اوب��راو 

ڤیەننايه  و يه كێكه  له  تيۆريسته  بنه ڕە تييه كاىن 

بوارى  له   به تايبه ىت  لۆژيىك،  ئه زموونگه ريى 

له   لۆژيكدا.  و  زمان  و  زانست  فه لسه فه ى 

له   له دايكبووه ،  ئه ڵامنيا  له   1891دا  ساڵى 

زانكۆى  له  هه ردوو  تاكو 1914  ساڵى 1910 

خوێندوويه ىت،   )Jena( ژێنا  و  فرايبۆرگ 

و  بريكارى  و  فيزيا  ب��واره ك��اىن  له   پسپۆرى 

كه شه   ئ��ه و  به ده ستهێناوه.  فه لسه فه دا  

تيايدا  كارناب  كه   زانستييه ى  و  فه لسه ىف 

دروستكردبوو،  له سه ر  كاريگه رى  ژيابوو، 

گه وره ى  لۆژيكاڵى  و  بريمه ند  له الى  چونكه  

ت��ه واو  خوێندىن  فريچه(   )گوتلێب  وه ك��و 

)ئه لبێرت  ڕێژە يى  تيۆرى  هه روه ها  كردبوو، 

ئه نيشتاين(ى له  زانكۆى )به رلني( خوێندبوو، 

كه وت.  ئه نيشتاين  به   چاوى  له وێش  هه ر 

ئه ويش  و  ناىس  ڕايشنباخ(ى  )هانز  دوات��ر 

به   ئينجا  ناساند،  شليك(ى  )مۆريتز  به  

به   بوو  دواتر  و،  ئاشنابوو  ڤیەننا  بازنه ى   

شانبه شاىن  [بازنه كه ].  كۆڵه كه كاىن  له   يه كێك 

نوارس  ئوتوو  و   )Hans Hahn( هان  هانز 

بازنه ى    په مياننامه ى   )Otto Neurath(

 Wissenschaftlicheن��ووس��ي��ه وه ڤیەننايان 

 ، )  )Weltauffassung der wiener kreis

ڤیەننايان  بازنه ى    پره نسيپه كاىن  تيايدا  كه  

خسته ڕوو، هه روه ها چاويكه وت به  ئه لفرێد 

تيۆرى  خ��اوه ىن   )Alfred Tarski( تارسىك 

)مه غزا له  ڕاستگۆيى(دا، به اڵم ديدارى له گه ڵ 

 )W.V.O. Quine( بوێالرد ڤان ئۆرمان كواين

هه بوو،  قووڵى  هێجگار  كاريگه رييه ىك 

يه كێك  چونكه   كه سێتيدا،  ژياىن  له   به تايبه ىت 

ئه مريكا  بۆ  گواستنه وه ى  له  هۆكاره كاىن  بوو 

مه عريفيشدا،  بوارى  له   شيكاگۆ(،  )زانكۆى 

كواين  ڕە خنه كاىن  بۆ  وه اڵمدانه وه يه ك  وه ك 

هه ندێك له  ئايدياكاىن خۆى ئيديت كرده وه .

سه رهه ڵداىن گروپى   ڤیەننا:

ته نها  لۆژيىك  پۆزه تيڤيزمى  واقيعدا  له  

ده كرێت  ك��ه   ه��اوچ��ه رخ��ه،   قوتابخانه ى 

بزووتنه وه ى  بۆ  فيعىل  به رده وامييه ىك  وه ك 

چونكه   سه يربكرێت،  ئ��ه زم��وون��گ��ه ري��ى 

پۆزه تيڤيزمى  درێ��ژك��راوه ى  ل��ه الي��ه ك��ه وه  

)ئۆگست  ده ستى  له سه ر  كه   كالسيكييه  

واتا  سه ريهه ڵدا،  مل(  )ستيوارت  و  كۆنت( 

ئينگليزييه   ئه زموونگه ريى  درێ��ژك��راوه ى 

پێى  هه ژده دا  سه ده ى  له   فيكر  مێژووى  كه  

درێژكراوه ى  ديكه شه وه   له اليه ىك  ئاشنابوو. 

كه   ڕە خنه ييه   ئه زموونگه ريى  ڕاسته وخۆى 

)ئه ڤيناريۆس(  ده ستى  له سه ر  ئه ڵامنيا  له  

سه ريهه ڵدا، كه  دواتر يه كێك له  قوتابييه كاىن 

سه رپه رشتى  به   بيتزۆلد(  )جۆزێف  به ناوى 

قوتابخانه ى پۆزه تيڤيزمى لۆژيكيى هه ستا به  

داناىن )ساڵنامه ى فه لسه فه (.

له  ساڵى 1931دا له اليه ن )بلۆمبێرگ( و 

پۆزه تيڤيزمى  ناوى  فايگل(ە وه،   )هێربه رت 

ئايديا  بۆ   )Logical Positivism( لۆژيىك 

ڤیەننا  گروپى    ئه نداماىن  فه لسه فييه كاىن 

ب��ه ك��اره��ێ��رناوه ، ئ��ه م گ��روپ��ه ش ل��ه  ساڵى 

له   هه ريه ك  كاتێك  دروستبوو،  1907دا 

ئابوورى  زاناى  و  )هانزهان(  بريكارى  زاناى 

)فيليب  فيزيايى  زان��اى  و،  ن��وارس(  )ئوتو 

فرانك( كۆبوونه وه . دواتر گروپى   ڤیەننايان 

له سه ر  مشتومڕكردن  به مه به ستى  پێكهێنا، 

بتوانن  هيوايه ى  به و  زانست.  فه لسه فه ى 

بايه خى  و  گرنگيى  كه   بدۆزنه وه   زانستێك 

بريكردنه وه ى زانستيانه ى بريكارى و لۆژيك و 

فيزياى تيۆريى به ده ستبهێنێت و ده ربخات، 

جيهان  پره نسيپى  دوورخستنه وه ى  به بێ 

له   زانست  پێىوايه   )ئێرنست ماخ( كه   له الى 

يان  ئه زموون  وه سفى  له   بريتيه   بنه ڕە تدا، 

تاقيكردنه وه .

به اڵم پێكهێناىن فيعىل گروپى   ڤیەننا له 

ئه نداماىن  له اليه ن  كاتێك  بوو  1922دا   ساڵى 

كارناب  ڕۆدۆڵ��ف  بانگهێشتى  گروپه كه وه  

ڕێژە يى  تيۆرى  رشۆڤه كارى  كه   )شليك(  كرا. 

بايه خێىك  هه مانكاتدا  له   بوو،  ئه نيشتاين 

زۆرى به  كێشه  كالسيكييه كاىن فه لسه فه  ده دا، 

مشتومڕ  تيمى  ڕابه رى  بووه   )شليك(  دواتر 

له نێو گروپى   ڤیەننا.

له كايه ى  فه لسه فييه كان  س��ه ره ت��ا 

گه وره ى  كاريگه رييه ىك  لۆژيىك(دا  )شيكاريى 

نوێكاىن  ڕە هه نده   ده ستنيشانكردىن  له سه ر 

ه��ه ب��وو.  بيسته م  س���ه ده ى  فه لسه فه ى 

به   گرنگى  كه   فه لسه فه ى  ئه و  به تايبه ىت 

شيكردنه وه ى زاراوه  فه لسه ىف و زانستييه كان 

ده دا، هه ربۆيه  په يوه ست ببوو به  زانست و 

په ره پێداىن  بۆ  ميتۆده كانيه وه ، وه ك هه وڵێك 

به ره و  فه لسه فه   كه   نوێ،  زانستيى  ميتۆدى 

له كاتێكدا  ببات.  ته ندروست  ئاراسته يه ىك 

به   ميتافيزيك  فه يله سوفه كاىن  ده بينني 

مشتومڕ  په تيى  تێڕاماىن  و  فه لسه ىف  ئامرازى 

ده كه ن،  چه مكه كان  و  مه سه له كان  له سه ر 

ئامرازى  به   شيكاريى  فه يه له سوفه كاىن  به اڵم 

لۆژيكيى و پره نسيپى ئه زموونيى ده يسه ملێنن. 

فه لسه فييه كان و سه رجه م  زۆربه ى مه سه له  

مانايه كيان  هيچ  ميتافيزيكييه كان  مه سه له  

تاقيكردنه وه ى  ناتوانن  له به رئه وه ى  نييه ، 
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پێشكه شبكه ن،  سه ملاندن  بۆ  ئه زموونيى 

يان بريكارى نني. گرنگرتين  هه روه ها لۆژيىك 

له   بريتيه   فه لسه فيدا  ئاراسته ى  له   ڕووداو 

جێگريكردىن لۆژيىك بريكارى نوێ، به مه به ستى 

و  نوێكان  زانستييه   ميتۆده   په ره پێداىن 

بونيادناىن زمان. فه لسه فه  له الى كارناب بووه  

فه يله سوفه كاىن  زۆربه ى  زانسته كان.  لۆژيىك 

ديارترينيان  ئه ڵامنيني،  قوتابخانه يه   ئه م 

)ڕۆدۆڵف كارناب(ە،  كه  له  زانكۆكاىن   ڤیەننا 

و براگ و شيكاگۆ، وانه ى فه لسه فه ى ده وته وه  

داده نرێت.  قوتابخانه كه ش  س��ه رۆىك  به   و 

له گه ڵ   )1940 بۆ   1930( سااڵىن  له   كارناب 

نێوده وڵه تييان  گۆڤارێىك  ڕايشنباخ(  )هانز 

كه   باڵوكرده وه ،  )مه عريفه (دا  ناوى  له ژێر 

زمانحاڵى پۆزه تيڤيزمى لۆژيىك بوو.

سه يرى  نيگاوه   گۆشه   دوو  له   ده كرێت 

چۆن  كه   بكه ين،  شيكاريى  فه لسه فه ى 

چاره سه رى تيۆرى مه عريفه  ده كات:

وه ك  زم��ان��ه واىن  شيكاريى  ي��ه ك��ه م: 

ماده ى  وه ك  ڕۆژانه ش  ژياىن  زماىن  و،  ئامراز 

ده بينني  بۆيه   به كارده هێنێت،  توێژينه وه  

زمانه   ئه و  ئاراسته يه ،  ئه م  فه يله سوفه كاىن 

قسه ى  له كۆمه ڵگادا  تاك  كه   به كارده هێنن 

پێده كات، ئه و زمانه ى كه  فه يله سوفه كان بۆ 

شيكردنه وه  و زانينى ماناى زاراوه كان قسه ى 

پێده كه ن، به مه به ستى دۆزينه وه ى چاره سه ر 

بۆ ئه و كێشانه ى دێته  ڕێگايان.

وه ك  ل��ۆژي��ىك  ش��ي��ك��اري��ى  دووه م: 

زانستيى  زماىن  چاره سه ركردىن  بۆ  ميتۆدێك 

له هه مانكاتدا  ب��ه اڵم  به كارده هێنێت، 

einstein
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ده خوازێت زمانێىك ده ستكرد، گشتيى بێت 

بونيادبنێت.  زانست  بۆ زماىن  يان ستاندارد 

له م  فه يله سوف  و  لۆژيكاڵ  زۆر  ده بينني 

زمانه واىن  ستانداردێىك  ده يانه وێت  بواره دا 

ئاراسته   ئ��ه م  پێكبهێنن.  زان��س��ت  ب��ۆ 

ق���ه رزارى  شيكارييدا  ل��ه   فه لسه فيانه  

و  لۆژيىك  قوتابخانه ى  پێشه نگى  و  پێشه وا 

شيكاريى )گوتلێب فريچه (يه ، كه  شيكاريى 

كۆڵه كه   زانينى  ميتۆدى  كردبووه   لۆژيكيى 

كه   ئه وه ى  به تايبه ىت  زمان،  لۆژيكييه كاىن 

ببيرنێت.  لێ  سوودى  لۆژيكدا  له   ده كرێت 

قه رزارى  شێوه   به هه مان  ئاراستانه   ئه م 

له   ك��اران��ه ى  ئ��ه و  بۆ  )ويتگنيشتاين(ن، 

و  لۆژيىك  و  زم��ان��ه واىن  شيكاريى  ب��وارى 

پێشكه شىكردوون. بريكاريدا 

ئاراسته ى ئه زمووىن كه  ئه م قوتابخانه يه  

شتێىك  فه لسه فه دا  له   به ستووه ،  پێ  پشتى 

فه يله سوفه   الى  ڕووىن  به   به ڵكو  نييه ،  نوێ 

ئه زموونگه راكاىن وه ك لۆك و بێركىل و هيوم 

ده يبينني، هه روه ها به شێوه يه ىك جياوازتر الى 

ماخ ده بيرنێت، به اڵم ئه وه ى گروپى   ڤیەننا 

جياده كاته وه  بريتيیه  له :

و  زم��ان��ه واىن  شيكاريى  ب��ه   1-پ��ش��ت 

ده ره وه   جيهاىن   به   [زم���ان]  په يوه نديى 

زم��ان،  له   مه به ستامن  ل��ێ��ره دا  ده ب��ه س��نت، 

زمانه   به ڵكو  نييه ،  ڕۆژانه   ژياىن  زماىن  ته نها 

زانستييه كانيشه . ئه مه ش واده كات ئاراسته ى 

تيۆره   و  ئ��ه زم��ووىن  زانسته   له   ئ��ه زم��ووىن 

له   ئ��ه وه ش  بێت.  نزيك  زانستييه كانه وه  

كه   جياوازه وه   فۆرمى  دۆزينه وه ى  ڕێگه ى 

تيۆره   به   هه ستپێكراوه كان  پێدراوه   جيهاىن 

ئه و  هه موو  و،  ده به ستێت  زانستييه كانه وه  

له خۆىده گرێت،  ئه زموونيانه ش  چه مكه  

W.V.O. Quine
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ئامانجى  ئه زموونگه رييه   ئه م  شێوه يه ش  به م 

زانسته   يه كه يه ىك  له   زانست  و  فه لسه فه  

ئه زموونييه كاندا به ده ستده هێنێت.

2--2 پشت به  لۆژيك و بريكارى ده به ستێت، 

به بێ له به رچاوگرتنى ئه و بۆچوونه ى كه  ده ڵێت 

بناغه ى بريكارى ئه زموونه ، به ڵكو به پێچه وانه وه  

هيچ  بريكارى  و  لۆژيك  كه   ده بينێت،  وه هاى 

به اڵم  نييه ،  ئه زموونه وه   به   په يوه ندييه كيان 

ڕێگاى شيته ڵكردن كه  لۆژيك فه راهه میده كات، 

ده توانێت له  بونيادناىن مه عريفه ى ئه زموونييدا 

يارمه تيده رمان  ڕوون  و  پته و  بناغه يه ىك  له سه ر 

هه ندێك  هه ڵبژاردىن  ڕێگه ى  له   ئه وه ش  بێت. 

له  چه مكه  بنچينه ييه  ئاسانه كان و پێناسه كردىن 

زانستيى  مه عريفه ى  تا كو  ئاڵۆزه كان،  چه مكه  

پارادۆكسێك  هيچ  مه رجێك  به   بونيادبرنێت، 

چه مكه كاىن  و  وه رگرياوه كان  چه مكه   نێوان  له  

به پێچه وانه وه   به ڵكو  نه بێت،  مۆدێرندا  زانستى 

بناغه يه ىك  له   زانستييه كان  تيۆره   ده بێت 

ئه زموونيى دياريكراوه وه  وه ربگريێن.

ڕە تكردنه وه ى ميتافيزيك

يه كێك له  ئامانجه كاىن په مياننامه ى زانستيى 

گروپى  ڤیەننا، بريتيیه  له  داماڵينى فه لسه فه  و 

به تاڵه كان  مه سه له   و  ميتافيزيك  له   زانسته كان 

هه موو  بۆ  زانستيى  بناغه يه ىك  دروستكردىن  و، 

بناغه ى  لەگەڵ  كه   به شێوه يه ك  زانسته كان، 

ئه م  به ديهێناىن  بۆ  بگونجێت.  زانستى  يه كه ى 

نوێيان  ڕێگايه ىك  ڤیەننا  گروپى    ئامانجه ش 

شكڵيى  ڕووى  له   مه سه له كان  شيكاريى  بۆ 

پراكتيزه كردىن  به   به كارهێنا،  م��ه غ��زاوه   و 

ئه و  چونكه   زم��ان،  بۆ  لۆژيكيى  شيكاريى 

به   به ڵكو  ڕە تناكاته وه،   ميتافيزيك  ته نها  به  

ده يسه ملێنێت  ئه زموونيى  و  لۆژيىك  ئامرازى 

مانايه كيان  هيچ  ميتافيزيكييه كان،  مه سه له   كه  

نييه . ڕێگايه ىك زانستيى بۆ فه لسه فه  داده نێت، 

دواى ئه وه ى هه ڵه  و پارادۆكس و ناكۆكييه كان 

ناتوانێت  ماندوويان كرد، تاكو وه هاى لێهات،   

هيچ سوودێك به  زانست و زانايان ببه خشێت. 

ميتافيزيك  ته نها  له فه لسه فه   مه به ستيشامن 

نييه ...

بريتيه   ئێستا  تاكو  زانستيى  ڕێگاى  ته نها 

جگه   بريكارى،  ڕێگاى  و  ئه زمووىن  ڕێگاى  له  

زانستدا  له   تر  ڕێگايه ىك  ڕێگايه،  هيچ  دوو  له م 

تێڕامان  ڕێگاى  ناكرێت  چونكه   نييه ،  دانپيانراو 

يان سۆفيگه رى به  ڕێگاى زانست دابرنێن. 

شيكاريى ميتافيزيك

كۆمه ڵه ى  پێشكه شكردىن  كاىت  له   كارناب 

بريتيه   ئێمه   كارى  ده ڵێت«  زانستدا  يه كه ى 

ئه و  فه لسه فه (.  نه ك  لۆژيكيى،  شيكارى  له  

بێبه رى  لێ  خ��ۆى  ك��ارن��اب  كه   فه لسه فه ى 

كه   مانايه ى  به و  ميتافيزيك،  له   بريتيه   ده كات، 

شتانه ى  ئه و  دۆزه رى  به   ده ك��ات  ميتافيزيك 

له   شت  وه كو  هه سته وه ،  بوارى  ناكه ونه   كه  

خودى خۆيدا و، ڕە ها و، ئايدياليزمى ئه فالتون 

و،  جيهان  بۆ  يه كه م  هۆكارى  و  مه به ست  و، 

ئيستاتيكييه كان  و  ئه خالقى  به ها  و،  نه بوون 

له   جياوازى  پێويسته   ده ڵێت«  كارناب  هتد.  و 

يه كێكيان  بكه ين.  واقيع  بۆ  تێگه دا  دوو  نێوان 

به  زاراوه ى ئه زموونيى دێت، ئه وى ديكه يان به  

زاراوه ى فه لسه ىف دێت. له م زاراوانه ى دووه مدا 

به   ده ره ىك  جيهاىن  واقيعييه ىت  فه يله سوف 

گشتيى باسده كات. كارناب ده پرسێت: دانپيانان 

ده ره ىك  يان  رسووشتى  جيهاىن  واقيعييه ىت  به  

وه اڵمده داته وه ،  خۆيىش  هه ر  چيدايه ؟  له پێناو 

به ڵكو  ئ���ه وه ،  ب��ۆ  نييه   پاساوێك  هيچ  ك��ه  

مانايه ىك  هيچ  پرسياره   ئه م  بۆ  ئه و  وه اڵمه كه ى 

مه به ستمان له  
زمان، ته نها زمانى 
ژيانى ڕۆژانه  
نييه ، به ڵكو زمانه  
زانستييه كانيشه . 
ئه مه ش واده كات 
ئاراسته ى ئه زموونى 
له  زانسته  ئه زموونى و 
تيۆره  زانستييه كانه وه  
نزيك بێت. ئه وه ش 
له  ڕێگه ى دۆزينه وه ى 
فۆرمى جياوازه وه  
كه  جيهانى پێدراوه  
هه ستپێكراوه كان به  
تيۆره  زانستييه كانه وه  
ده به ستێت
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ڕوونيده كاته وه :  كارناب  هه روه ها  نييه ، 

ئايدياكاىن  له سه ر  هه ڵه تێگه يشنت  هه ندێك 

نكوڵى  گوايه   دروستبووه ،  ڤیەننا  بازنه ى   

ده كات،  رسووشتى  جيهاىن  واقيعييه ىت  له  

ناكه ين.  واقيعييه ته   له و  نكوڵى  ئێمه   به اڵم 

جيهانه   ئه م  بڵێني  كه   ڕه تيده كه ينه وه   ئێمه  

ئه وه   وه ك��و  ب��ه اڵم  حه قيقييه ،  رسوشتييه  

ڕه تيناكه ينه وه  كه  ساخته  بێت، به ڵكو وه كو 

هه ر  له خۆناگرێت.  مانايه ك  هيچ  ئ��ه وه ى 

تيۆرێىك ئايدياليستى كه  دژى ئه م تيۆره يه  به  

هه مان شێوه  ڕە تده كرێته وه،  كه واته  ئێمه  نه  

جه خت له م تيۆرانه  ده كه ينه وه،  نه  نكوڵييان 

لێده كه ين، ئێمه  پرسياره كه  ڕە تده كه ينه وه .

هه روه ها ده ڵێت«پێويسته  جياوازييه ىك 

زمان  ئ��ه رىك  دوو  نێوان  له   يه كالكه ره وه  

ماناى  به   زم��ان  ڕه نگه   چونكه   بكه ين، 

هه ندێك  له   گوزارشت  يان  شتێك  بێت، 

كالسيىك  فه لسه فه ى  بكات،  ئاره زوو  و  سۆز 

هه ربۆيه   تێكه ڵكردبوو،  ئه ركه ى  دوو  ئه م 

له   گ��وزارش��ت  فه يله سوفه كان  زاراوه ى 

كه  هيچ  ده كات،  په تيى  و سۆزێىك  هه ست 

فه يله سوفه   به اڵم  ناكات،  مانا  به   ئاماژە يه ك 

ميتافيزيكه كان هێشتا له و وه همه دا ده ژيان، 

لۆژيكيى  مه سه له ى  زاراوه كانيان  گوايه  

كاتێكدا  له   ده سه ملێرنێن،  كه   له خۆده گرن 

و  هه ڵچوون  كه   س��ۆزه   ده ربڕينى  ته نها 

هه ستى شاراوه  له خۆده گرن و، هيچ تيۆرێك 

زانستييان  مه سه له ى  هه روه ها  له خۆناگرن، 

له گه ڵ ئه وه شدا گوزارشت  نييه ، به اڵم  تيادا 

له   جگه   شته ش  ئ��ه و  ده ك��ه ن،  شتێك  له  

هه ستكردن به  ژيان هيچى تر نييه ، چونكه  

نزيكه .       ئه فسانه وه   و  شيعر  له   ميتافيزيك 

ده ڵێت،  و  ده كات  سه ربار  تر  شتى  كارناب 

وه همێىك  نێچريى  ميتافيزيىك  فه يله سوىف 

له   زاراوه ك��اىن  له به رئه وه ى  پێگه يشتووه ، 

داده ڕێ��ژێ��ت،  لۆژيكيدا  چوارچێوه يه ىك 

و  به ڵگه   بنه ماى  ل��ه س��ه ر  ه��ه وڵ��ده دات 

ده چێت  له بريى  دايبمه زرێنێت،  سه ملاندن 

كه  كه ره سته كه ى ئه و عه قڵ و بريكردنه وه يه ، 

نه ك خه ياڵ و سۆز، به اڵم له ڕاستيدا هه موو 

خه وىن  له   جگه   ن��ني،  هيچ  تێڕامانه كاىن 

له   بۆمنوونه   ونكردووه .  ڕێگاى  كه   شاعريێك 

هيچ  ئاوه (،  جيهان  )جه وهه رى  مه سه له ى 

و  درك  كه   ده ستناكه وێت،  ده ره نجامێكامن 

ڕووداىن  پێشبينى  و،  ئه زموون  و  هه ست 

ميتافيزيكه كان خۆيان  بگه يه نێت، هه ربۆيه  

مه سه له كانيان  ل��ه وه ى  ده گ��رن  ب��ه دوور 

لێكۆڵينه وه ى له سه ر بكرێت، چونكه  ئه گه ر 

بڕياردان  ئه وا  له سه ربكرێت،  لێكۆڵينه وه ى 

سه باره ت به  هه ڵه  و ڕاستى پره نسيپه كانيان 

ده به ستێت،  ت��اق��ي��ك��ردن��ه وه   ب��ه   پشت 

ئه وكاته ش ده بێته  زانستى ئه زموونيى، بۆيه  

نێوان  له   په يوه ندييه ك  ده بن هه موو  ناچار 

به م  بپچڕن،  تاقيكردنه وه   و  مه سه له كانيان 

ڕێگه يه ش له  هه موو مانايه ك دايده ماڵن. 

ناونيشاىن  له ژێر  وتارێكيدا  له   كارناب 

ڕێگه ى  له   ميتافيزيك  )دوورخستنه وه ى 

پێىوايه   زم��ان��ه وه (  لۆژيكيى  شيكاريى 

يان  ساخته ن،  ميتافيزيكييه كان  مه سه له  

چه مكه   ك��ارن��اب  ڕاى  به   شێوێندراون. 

نييه ،  مانايه كيان  هيچ  ميتافيزيكييه كان 

ئه وه ش له به ر نه بووىن پێوه رێىك ئه زموونيى، 

هه روه ها مه سه له  ميتافيزيكييه كان به تاڵن، 

مانابه خش  ده سته واژە ى  ئه وه ى  سه ره ڕاى 

ل���ه خ���ۆده گ���رن، چ��ون��ك��ه  ل��ه  ڕوان��گ��ه ى 

سينتاكتييه كه ى  ش��ێ��وازى  لۆژيكييه وه  

هه ڵه يه ، ڕاستكردنه وه ى هه ڵه كه ش، ده بێته  

ناميتافيزيىك.  مه سه له ى  بۆ  گۆڕينى  هۆى 

ئه ڵامىن  فه يله سوىف  به   ئ��ام��اژە  ك��ارن��اب 

نه بوون  و  نه ىف  ده رباره ى  هايدگه ر  مارتن 

ده كات، نه بوون، نابێت )العدم يعدم( تاكو 

ميتافيزيكييه كان  فه يله سوفه   كه   بسه ملێت، 

له   وشه كان  زمانه وانييه وه   ڕوانگه ى  له  

به اڵم  ڕێكده خه ن،  ڕاسته كاندا  مه سه له  

نييه ،  ئه زموونييان  ماناى  مه سه النه   ئه م 

لۆژيىك  شيكاريى  پراكتيزه كردىن  هه روه ها 

له   فه يله سوفانه   ئه و  هه ڵه ى  به سه رياندا 

ده رده خات.  ده سته واژە كاندا  به كارهێناىن 

په سه نده،   له ال  فه لسه فه ى  وشه ى  كارناب 

لۆژيكيى  شيكاريى  به ماناى  مه رجه ى  به و 

وشه كه   له   زمانه وانييه كان  ده سته واژە   بۆ 

تێڕوانينامن  له   ئه وانه ى  )هه موو  بگه يت 

ب��ه ش��دارن،  له گه ڵامن  ميتافيزيك  دژى 

كێشه  سه رجه م  كه   ده رده ك��ه وێ��ت  ب��ۆى 

جگه   نني،  هيچ  حه قيقييه كان  فه لسه فييه   

سينتاكسه   مادام  زمانه واىن(.  شيكاريى  له  

شيكاريى  فه لسه فه   كه   زمانه وانييه كان 

ئه وانه يه   هه ر  زۆرج��ار  ده ك��ات،  له سه ر 

مه سه له كاندا  له   جياوازه كان  زانسته   كه  

لۆژيىك  فه لسه فه   بڵێني  ده توانني  ده يڵێن، 

مه سه له   شيكردنه وه ى  واتا  زانسته كانه ، 

زانستييه كان به شێوه يه ك شێوازى سينتاكتى 

بۆئه وه ى  ده رده خات،  بونيادناىن  وێنه ى  و 

ماناكه ى ڕوون ببێته وه . 

سەرچاوە:

1.س��اي��ت��ى ح���وار امل��ت��م��دن، ب��اب��ه ىت 

فه لسه فه ،  ت���ه وه رى  ژم������اره /2004-950، 

ئا:ماجد محمد. 

2. پێشه كيى كتێبى )بونيادناىن لۆژيىك بۆ 

نێو فه لسه فه (  جيهان و مه سه له  ساخته كاىن 

وه رگێڕاىن: يوسف تێبس  
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Julia Kristeva

لی ژمارە
فای

ئامادەكردنی فایل:
لەعەرەبییەوە: هاوار محەمەد
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و  زم��ان��ەوان��ی  زان����ای  و  ن��وس��ەر   -

لێكدەرەوەی دەروونی و فەلسەفی فەرەنسی 

لە   )1941/6/24( لە   بولگاری  بەڕەچەڵەک 

شاری )سلیفن( لە بولگاریا لەدایكبووە.

بۆیە  بووە،  كەنیسە  ژمێریاری  باوكی   -

خوێندنگەی  دەچێتە  خوشكەكەی  لەگەڵ 

)فرنكوفی( ی مەسیحییەكان.

- دواتر دەچێتە زانكۆی )جۆفیا(.

دی  )سمیۆن  خەاڵتی  دەمەزرێنەری   -

بوفوار(ە.

 - لەساڵی 1969 یەكەمین كتێبە بەناوی 

لەروانگەی  باڵوكردەووەو   )semeiotike  (

رەخنەییەوەك  لێكدانەوەی  و  رۆشنبیری 

ناوبانگێكی نێودەوڵەتی پەیداكرد.

دەقناوێزانی،  زمانەوانی،  -ل��ەب��واری 

رەخنە،  و  ئ��ەدەب��ی  تیۆری  سیمیۆلۆژی، 

دەرونناسیدا خاوەنی چەندین كاری جیاوازە.

پاش  دیارەكانی  كەسە  لە  یەكێكە   -

بونیادگەری. 

و  فەرەنسا  دەچێتە   1965 ساڵی  لە   -

رەگەزنامەی فەرەنسی وەردەگرێت. 

خوێندنی  سەرقاڵی  لەفەرەنسا  هەر   _

بااڵو لێكۆڵینەوە دەبێت.    

- لە ئێستادا مامۆستایە لەزانكۆی پاریس 

دیدرۆ پاریس.

ش��ی��ك��ارە  ك��ۆم��ەڵ��ە  ئ���ەن���دام���ی   -

دەروونییەكانە. 

و  ئەمریکی  زانكۆیەكی  چەند  لە   -

فەخری  دك��ت��ۆرای  ئ��ەوروپ��ی  و  ك��ەن��ەدی 

پێبەخرشاوە. 

و  رێزلێنانە  س��ەردەس��ت��ەی  راب���ەرو   -

لەساڵی 2004 یەكەم خەاڵتی )هولبیرگ( ی 

وەرگرت. 

ئاریت(  )هانا  خەاڵتی   2006 لەساڵی   -

ی وەرگرت. 

ی  هافیل(  )فاكالف   2008 ساڵی  لە    -

وەگرت

لە ساڵی 2008 خەاڵتی )سینۆن دی(   -

بۆ ئازادی ژن راگەیاند.

- خاوەنی زیاتر لە )35( كتێبە. 

- لە ساڵی 1967 شودەكات بە )فلیپ(

ی رۆماننوس.

كۆلۆمبیا  زانكۆی  لە   1970 ساڵی  لە   -  

وانە دەڵێتەوە. 

كێل(ەوە  )تێل  گۆڤاری  بە  پەیوەندی   -

دەكات،کە )soller(دایمەزراندبوو. 

ب��ااڵ،  ب��ڕوان��ام��ەی   1979 لەساڵی   -

لەشیكاری دەروونیدا بەدەستدەهێنێت. 

ژنی  )لەبارەی  كتێبی   1977 لەساڵی   -

چینییەوە( نوسی. 

- ساڵی 1970 دەچێتە چین. 

لەسەر  كتێبێكی   2004 لەساڵی   -

نوسی،  مۆدێرنە  و  دەروون��ی  لێكۆڵینەوەی 

باشرتین  خەاڵتی   2006 ساڵی  بەهۆیەوە 

بەهۆی  وەرگ��رت،  دەروون��ی  لێكدانەوەی 

باشرتین كتێبی ئەو ساڵەوە.

ئا: د. لوقامن رەئوف

بایۆگرافیای جولیا كرسیتیڤا
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سازدانی: ئه نیت لیڤی-ڤیار

نازیزم و ستالینیزم:
دوو ئایدیۆلۆژیای لێكچوو

گفتوگۆ له گه ڵ »ژولیا كریستیڤا«
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و  لێكۆڵه ر  خامنه   كریستیڤا«،  »ژولیا 

به ناوبانگه ،  ده رووشیكارێكی  و  ره خنه گر 

زیاتر  خاوه نی  و  له دایكبووه   بولگاریا  له  

ژنانه ،  )بلیمه تیی  له وانه :  كتێبه ،  سی  له  

به شه   س��ێ  كتێبه   ئ��ه م   .)2000-199

و  ئارێنت  »هانا  له   هه ریه كه   ده رب��اره ی 

له   خامنه   ئه م  كۆلیت«.  و  كالین  میالنی 

دكتۆرای  خاوه نی  خوێندوویه تی،  فه ره نسا 

سكوڵ  نیو  هارڤارد،  زانكۆی  له   فه خرییه  

سۆفیا.  و  تۆرنتۆ  ریزێرشن،  سۆشیال  فۆر 

زۆر تێكۆشاوه  له  پێناو جیاوازی ڕه گه زیدا، 

پته وی  به   زۆر  هه وڵیداوه   كتێبه كانیدا  له  

ده رونشیكاری  و  فینۆمینۆلۆژیا  و  ماركسیزم 

له   یه كێك  تێكه ڵبكات.  ئ��ه ده ب  تیۆری  و 

ناونیشانه یه :  ب��ه م  دیاره كانی  به رهه مه  

كریستیڤا  شیعریدا«.  زمانی  له   »ش��ۆڕش 

»هانا  خه اڵتی  2006دا  دیسه مبه ری  له  

به ده ستهێنا.  سیاسی  فیكری  بۆ  ئارێنت«ی 

»لیرباسیۆن«ی  ڕۆژنامه ی  گفتوگۆیه   ئه م 

تێیدا  ئه نجامیانداوه ،  له گه ڵیدا  فه ره نسیی 

و  خراپه   پووچێتی  فه لسه فه ی  رشۆڤ��ه ی 

تۆتالیتاریزمامن بۆ ده كات و تیشك ده خاته  

سه ر ئایدیاكانی »ئارێنت«. 

نوسه رێك،  فه یله سوفێك،  خامنه    *

ده رونشیكارێك، به م دواییانه  خه التی »هانا 

ئارێنت«ی بۆ فیكری سیاسی وه رگرت. 

-ه��ه س��ت��ده ك��ه م »ه��ان��ا ئ��ارێ��ن��ت« 

له و  هه ر  له گه ڵمدایه ،  زۆره   ماوه یه كی 

و  فه لسه فه   ب��ه   بایه خم  ك��ه   ك��ات��ه وه ی 

حیكایه تێكی  ئه وه   داوه .  ژن  و  سیاسه ت 

بێ  به   ته نانه ت  زیاتر،  له وه یش  درێ��ژه . 

له باره یه وه   بكه مه وه   له وه یش  بیر  ئه وه ی 

ژیان  هاوڕێیه كی  وه ك  هه ر  من  بنووسم، 

بوو  ل��ه وه   ح��ه زی  ئ��ه و  ك���ردووه .  سه یرم 

ئه ڵامنی  شاعیری  شیلله ری  قه سیده كه ی 

له وێوه   ئه و  ده یووت  چونكه   بنووسێته وه ، 

ڕیشه یه كی  له   من  وه ك��و  ڕێ��ك  ه��ات��ووه ، 

بوو  تێكه ڵه یه ك  ئه مه یش  به ڵكانییه وه ، 

زۆرباش  یه هودییه ت.  و  مه سیحییه ت  له  

واڵته كان،  سنووره كان،  ئ��ه وه م  ئاگاداری 

به شه كان، شوناسه كانی تێده په ڕاندووه . ئه و 

ئارێنت  لێره دا  بوو.  كۆزمۆپۆلیتان  كه سێكی 

یه هودییه وه   كۆمه ڵه یه كی  به هیچ  خۆی 

ل��ه  هیچ  ن��ك��وڵ��ی  ب���ه اڵم  ن��ه ده ن��اس��ان��د، 

نه ژاد  بنچینه كانی  نه ده كرد.  كۆمه ڵه یه كیش 

فه رامۆش  خۆی  كولتورییه كانی  نه ریته   و 

ڕه ه��ا  شتانێكی  وه ك  ب��ه اڵم  ن��ه ده ك��رد، 

به ده میانه وه   لێره دا  نه بوو،  پابه ند  پێیانه وه  

بلكێت.  پێیانه وه   ئ��ه وه ی  بێ  به   ده چ��وو، 

تێیدا  وا  له م جیهانه ی  كه   شته یه   ئه و  ئه مه  

پێش  دێته   وه ك شتێكی  هه نووكی  ده ژین، 

ته نیا غه ریبه كان بوونیان هه یه ،  چاوی من: 

له  ده ره نجامدا هیچ شتێكی غه ریب )نامۆ( 

بوونی نییه . 

• كۆمه ڵگه  مرۆییه كان:
 

* هانا ئارێنت چه مكی »تۆتالیتاریزم«ی 

داهێنا و وه سفی »ئیمپراتۆریه تی خراپه »ی 

ك����ردووه ، ئ��ای��ا ل��ه گ��ه ڵ پ��ه ره س��ه ن��دن��ی 

فیكری  ئایینیدا،  ده رماگیری  و  تووندڕە وی 

ئه و به  زه رور ده زانیت؟ 

- هه میشه  پێامنوابووه  په یامه كه ی هانا  Hannah Arendt
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سه رده مێكی  به   بووه   په یوه ندیدار  ئارێنت، 

كاتێك  ئ��ه وروپ��اوه ،  م��ێ��ژووی  دی��اری��ك��راوی 

و  نازیزم  تۆتالیتارییه كه ی  ئاراسته   ه��ه ردوو 

توانای  تێكشكاندنی  ده ستیاندایه   ستالینیزم 

دژه   دۆكرتینی  ئینجا  فیكر،  و  بیركردنه وه ی 

كۆمۆنیزم،  ستالینیزم،  تۆتالیتاریزم،  سامی، 

ئه م  ه��ه ر  سه پاند.  پۆپۆلیزمیان  و  ن��ازی��زم 

به رامبه ر  كینه دۆزیی  له   فیكر  دژایه تییه ی 

له گه ڵ  ئارێنت  هانا  ده ركه وته وه .  ژیاندا  به  

به الی  نه بوو.  مرۆیی«دا  ژیانی  »سه تحییه تی 

ئه وه وه  خراپه  ڕیشه ی هه یه . دوو كه سی وه كو 

بڕیاریان  ئایدیلۆژیاكه یان  و  ستالین  و  هیتله ر 

له وه  ده دا، كه  ژیان »شایه نی« هه ندێك كه س 

له م  مبرن.  ده بێت  بۆیه   نییه ،   گ��روپ یان 

كۆنتێكسته دا ده كرێت پاكتاو بكرێن و كه سیش 

كه   وت  ئه مه ی  كاتێكدا  له   ئه و  نه كات.  قسه  

خه ڵكی بڕوایان به  بوونی حزب هه بوو له نێوان 

ستالینیزمدا.  و  نازیزم  ئایدیۆلۆژیای  هه ردوو 

له گه ڵ ئه وه یشدا، ئه وه ی ڕوونكرده وه  كه  ئه م 

ده چن،  یه كرتی  له   چه نده   ئایدیۆلۆژیایه   دوو 

تایبه تیش له سه ر ئاستی خاپووركردنی فیكر  به  

زۆر  كولتور  مێژووی  بۆ  ئه مه   مرۆیی.  ژیانی  و 

تایبه ت  ته نیا  دیارده كه   له به رئه وه ی  گرنگه ، 

ئه و  ئه گه رچی   ،1940-1930 سااڵنی  به   نییه  

به اڵم  ه��ه ب��ووه ،  ڕە ن��گ��دان��ه وه ی  قۆناغه یش 

ئه وه ی گرنگه  سه رنجدانه  له و مێژووه  و بینینی 

ڕە هه نده كانه ، كه واته  فیكری ئارێنت ئێستاییه ، 

كۆمه ڵگه   له   به اڵم  نابێته وه ،  دووب��اره   مێژوو 

مرۆییه كاندا كه ڵكه ڵه ی ئه وتۆ الی مرۆڤ هه ن 

كه  كینه ی خود و ئه ویرتیش به رده وام كه ڵه كه  

فۆڕمی  كه ڵكه ڵه یه   ئ��ه م  پته وترده كه ن.  و 

له م  وه رده گرێت.  ژیان  و  فیكر  دیاریكردنی 

ئابووری  هۆكاره   هاوچه رخه ماندا،  كۆنتێكسته  

بن،  هه رچییه ك  مێژووییه كان  و  سیاسی  و 

ئه و  ده گه ینه   هه بێت،  سته م  هه رچه نده ی 

هه ستانه وه دان،  له   ئایینه كان  كه   ده ره نجامه ی 

ئه مه یش ئه و حاڵه ته یه  كه  له  ئیسالمدا ده یبینین 

ئه و  هه مان  فه نده مێنتالیزم،  پێیده ڵێین  و 

پانتاییه   به رته سككردنه وه ی  بۆ  كار  كه   شته ی 

بینیووه   ئه مه ی  ئا  ئارێنت  ده كات.  مرۆییه كان 

خه باتی  تۆتالیتاریم  دژی  ژیانه وه   ناوی  به   و 

به رگه نه گیراو«ە وه   ناوی »هێزێكی  به   كردووه ، 

ئارێنته وه  »بژیت« واتای  به الی  ژیاندا.  له پێناو 

حوكمداندا  و  فیكر  »شادی«ی  به ناو  ئه وه یه  

ڕۆبچیت. 

به زه روره ت  ئارێنت  هانا  الی  پێتوایه    *

»بۆچوون« پێگه یه كی هه بێت؟ 

-ب��ه ڵ��ێ، م��ه س��ه ل��ه ك��ه  پ��ه ی��وه س��ت��ه  به  

تاكه كه س.  بۆ  قورسایی  و  سه نگ  گه ڕانه وه ی 

»ب��ۆچ��وون«م��ان  ئێمه   ل��ه م��ڕۆدا  پێموایه  

شێواندووه، به اڵم له  هه مانكاتدا هانا ئارێنت 

به ره نگاریكه ری  تاكه   ب��ۆچ��وون  ده ی���وت 

و  گریكی  دیموكراسییه تی  توندوتیژییه . 

ئاگۆرای ڕۆما له نێو ئه ودا نیشته جێبوون، واته  

تاكه كه سیك  هه ر  ده كرێت  كه   گشتی  پانتایی 

یه ك  له   »ده رك��ه وت��ن«  ده ربكه وێت.  تێیدا 

ئه و  داده مه زرێنێت.  حوكم  و  فیكر  كاتدا 

بیری  چونكه   بلیمه تانه یه ،  زۆر  ئه مه   پێیوابوو 

به وه   گ��ه وره   جوامێریی  كه   ك��رده وه   ل��ه وه  

ده رب��اره ی  هه ركه سێك  كه   داده م��ه زرێ��ت، 

و  تاقانه   به شێوه یه كی  كه   بكات  قسه   ئه وه  

ده گمه ن تێیدا ژیاوه ، به مه یش هانی ئه وانیرت 

خۆ- ب��ه ره و  چ��وون  و  سیاسه ت  بۆ  ب��دات 

وه دیهێنان )ته حقیقی زات(. ئه م »ده ركه وتنه  

و  ج��ددی  زۆر  ئارێنت  الی  سیاسه تدا«  له  

ئایدیای  له م  ئایدیایه وه ،  له م  بوو.  نه وعی 

كرد،  سیاسی  گره وێكی  »ده رك��ه وت��ن«ەوه ، 

له   به اڵم  شیعری،  یان  ئایینی  گره وێكی  نه ك 

هه ستده كه م »هانا 
ئارێنت« ماوه یه كی 
زۆره  له گه ڵمدایه ، 
هه ر له و كاته وه ی 
كه  بایه خم به  
فه لسه فه  و سیاسه ت 
و ژن داوه . ئه وه  
حیكایه تێكی درێژە . 
له وه یش زیاتر، 
ته نانه ت به  بێ 
ئه وه ی بیر له وه یش 
بكه مه وه  له باره یه وه  
بنووسم
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ئه وه ی  قووڵی  ئێجگار  غه می  هه مانكاتدا 

و  ئایینی  تێامنبگه یه نێت  كه   ه��ه ب��وو، 

و  نه چوون  له نێو  ته واوه تی  به   شیعری 

بیانبینینه وه .  سیاسه تدا  له   ده توانین  ئێمه  

خه ونه   وه كو  شتێكی  ئه مه   دڵنیاییه وه   به  

لێگرت  ئه وه ی  ڕە خنه ی  نوسه ر  هه ندێ  و 

وتی:  وردی  به   زۆر  به اڵم  ئایدیالیزمه ،  كه  

له م بانگه دا بۆ تاكایه تی و له خۆتێپه ڕاندن 

ڕە گه زگه لێكی  خود،  وه دیهێنانی  ب��ه ره و 

ده بنه وه ،  به ره نگار  كه   هه یه   به ربه ری 

بۆ  بانگه   له به رئه وه ی  شتێك  هه موو  پێش 

كۆمه ڵه   له   ده رچ��وون  بۆ  كه س،  بۆ  تاك، 

یان  نه ته وه ییه كان،  ئابورییه ،  سیاسییه ، 

گروپ و شوناسه كانی دیكه ، چونكه  هه موو 

كۆمه ڵه كانی  له   تاكه كه س  بۆچوونه كانی 

ده ستپێده كات  ده سه اڵتدا  و  كاریگه ری 

ئینجا  پێدێت،  كۆتایی  و  دیاریده كرێت  و 

بیر  تاكه كه سه   ئه م  كاتێك  ده بینیت،  وه ك 

له  وتنی ئه و شته  ده كاته وه  كه  له و دیوی 

توندوتیژیدا  دڵی  له   داهێنان  خۆیه وه یه ، 

ده كات: «من دژم، من تاكه كه سم، جگه  له  

ئاره زووه كان  به اڵم  نییه ...  بونی  كه س  من 

دروست ده كه م و له گه ڵ ئه وانیرتدا به شی 

جۆرێك  بۆته   گشتی  پانتایی  ده ك���ه م». 

و  گه وره   تاكه كه سی  له نێوان  تێكه ڵه   له  

دیسان  ئه مه یش  ئا  گه وره دا.  دابه شبوونی 

منی ڕاگرت، چونكه  له  جیهانی هاوچه رخدا 

ساڵی  له   و  ن��ه ژی��اوه   تێیدا  ئارێنت  كه  

سه رزیندوو  خه ڵكانێكی  مردووه ،  1975دا 

ده كه ن،  هه لێك  چاوه ڕوانی  یان  ده بینین، 

ده ره وه ،  بێنه   خۆیان  الوازیی  له   تاوه كو 

ئه مه   ڕە نگه   بكه ن.  پرسیار  و  بكه ن  قسه  

هیچ دالێكی نه بێت، به اڵم رێزیكه ، غه می 

دیاریكراوه كانه .  داهێنانه   بانگكردنی 

گوێیه كانیان  سیاسییه كان  ده ب��ێ��ت 

دڵنیاییشه وه   به   و  ببیسنت  و  بكه نه وه  

مه سه له كه   ب��ه اڵم  بگێڕن،  خۆیان  ڕۆڵ��ی 

جیاكه ره وه یه ی  سنووره   به و  په یوه سته  

و  گشتی  ب��ه رژە وه ن��دی  نێوان  ئێستای 

له مڕۆدا  ئه گه ر  تاكه كه سی.  ده ركه وتنی 

له م  ده موت  بوومایه   ئارێنت  جێگای  له  

په یوه ندیگیری  ئامرازه كانی  سه رده مه دا 

ئاگۆرای  ئاشكرای  و  روون  نواندنه وه یه كی 

گریكییه ، به اڵم سیاسییه كامنان نازانن چۆن 

بوار بۆ داهێنانگه ریی بكه نه وه . 

• ئایكۆنه ی فێمێنیزم

فێمینیزم  ئ���ه و  وه ك����و  *ت���ۆی���ش 

ره تده كه یته وه ؟ 

له   به تایبه تیش  س��ااڵن��ێ��ك،  -ئ���ه و 

ئایكۆنه ی  بووه   یه كگرتووه كان،  ویالیه ته  

شتانه دا  ئه م  هه موو  من   فێمینیستانه ، 

فێمینیزم  منه وه   به الی  نابینم.  خۆمدل  له  

به اڵم  ژن،  ئ��ازادی��ی  بۆ  هاوكاربووه   زۆر 

ب��زووت��ن��ه وه   ئ��ه و  ه��ه م��وو  له نێو  خ��ۆی 

levi strauss
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بوونه   دواتر  كه   قه تیسكردووه   ڕزگارییانه دا 

كتێبێك  كردم  بۆ  پێشنیاریان  تۆتالیتاریست. 

بڕیارمدا  كاته   ئه و  بنووسم،  ژنان  ده رباره ی 

ڕیسه   و  سه ركێشی  ده رب���اره ی  كتێبێك 

چونكه   بنووسم،  ژن��ان  تاكه كه سییه كانی 

ئه و  له سه ر  ئه وروپییه   كولتوره   ئه م  پێموایه  

ئایدیایه  به نده  كه  ئازادی به  بێ مه عریفه ی 

بوونی  شار،  یه كرتناسینی  بێ  به   تاكه كه س، 

له   بوو  یه كێك  ئه وه   ئه وه یش  وێڕای  نییه . 

ناوه ندی  ده ڵێت  ئه و  ئارێنت.  غه مه كانی 

سیاسه ت وا له  ده ركه وتنی تاكه كه س له  فره  

ژن،  و  پیاو  چاره نووسی  ئه و  په یوه ستیدا. 

دیموكراسییه تی  دڵی  له   پله به ندی،  به بێ 

كتێبه كه   بڕیارمدا  ده بینێت.  بۆچوونه كاندا 

جۆرێك  بێت،  ژنانه   بلیمه تی  ده رب��اره ی 

ع��اده ت��ه ن  چونكه   ب��وو،  بانگهێشت  ل��ه  

كرده وه ،  له وه   بیرم  نێرینه ن.  بلیمه ته كان 

جه وهه ری  بدۆزمه وه   ژنێك  پێویسته   كه  

ملمالنێی مێژوویی ژیانی سیاسی و ڕیسكی 

به رجه سته   بیسته مدا  س��ه ده ی  له   فیكر 

به سه رمدا  خۆی  ئارێنت  هانا  بكاته وه : 

سه پاند. هه ر له م ڕوانگه یه وه  بوو كه  به شی 

یان  ئارێنت  ژنانه : هانا  »بلیمه تیی  یه كه می 

كرده  وه ك له دایكبوون و غه ریبایه تی«م بۆ 

سه ده ی  بیسته م  سه ده ی  ته رخانكرد.  ئه و 

ملمالنێ بوو له نێوان ژیان و مردندا، كه  ئه و 

به  به رهه مه كانی به نێویدا تێپه ڕیوه . 

• فۆرمه كانی تۆتالیتاریزم

ئارێنت  هانا  خه اڵتی  بڕیارتدا  *بۆچی 

ئه و  هاوكاری  وا  كۆمه ڵه یه ی  به و   بده یت 

دووچ��اری  كه   ده ك��ات،  ئه فغانییانه   ژنه  

ئازاری سوتان بوون؟

-ك��ات��ێ��ك خ��ه ری��ك��ی ئ��ام��اده ك��ردن��ی 

خه اڵته كه ،  وه رگرتنی  بۆ  بووم  ده قه كه م 

وان��ه ی  كه   زانكۆیه ی  ل��ه و  ڕێكه وت  به  

مه به ستم  بینی.  فیلمێكم  ده ڵێمه وه ،  تێدا 

ریزێرشن«ە   سۆشیال  فۆر  سكوڵ  »نیو  له  

له الیه ن  بیسته كاندا  له   كه   نیویۆرك ،  له  

ئه م  دروستكراوه .  توندڕە وه كانه وه   چه په  

له   پێشوازی  جه نگدا  ماوه ی  له   زانكۆیه  

پێشوازی  ئینجا  ك��ردووه ،  ش��رتاوس  لیڤی 

ئه وه ی  دوای  ك��ردووه،   ئارێنت  هانا  له  

ه��ه ل��ووه ت  به جێهێشت،  ئ���ه وروپ���ای 

فه ره نسا  له   گێرس  ئۆردوگای  له   ئارێنت 

هه ڵهات.  له وێ  دواتر  ده ستبه سه ركرابوو، 

فه ره نسییه   فیلمه   ئ���ه م  ك��ات��ێ��ك  ج��ا 

ژنه   ئه و  ژیانی  كه   بینی،  دیكۆمێنتارییه م 

ئه فغانییانه  ده گێڕێته وه  وا به ده ست ئازاری 

ئه وه م كرد  سوتاوییه وه  ده ناڵێنن، پرسیاری 

تازه   ئارێنت  هانا  فیكری  ده توانین  چۆن 

بكه ینه وه  و بیكه ینه وه  فیكرێكی هاوچه رخ. 

نابیرنێن،  و  ده پۆشن  په چه   كه   ژنانێك 

توندوتیژین  ج��ۆری  چه ندین  قوربانی 

خێزانین  توندوتیژیی  تایبه تییش  به   و 

خه ڵكی  الی  نییه   ئه وه یشیان  مافی  و 

فیكری  كه   بكه ن.  خۆیان  حاڵی  سكااڵی 

رێگایه كی  ئه وا  ناكه وێت،  فریایان  سیاسی 

به خۆداكردنی  له   جگه   نییه،   دیكه یان 

تاوه كو  شقارته كان،  داگیرسانی  و  به نزین 

ڕوونی  به   فیلمه كه   پێبسوتێنن.  خۆیانی 

پیشان  م��ێ��رده ك��ان  و  ژن  خێزانه كانی 

به اڵم  ده بینن،  دیمه نه كه   كه   ده دات 

جاوربار  ناجوڵێت.  ناخیان  و  بێباكن 

نه خۆشخانه ،  بۆ  ده یانبه ن  هه ندێكیان 

هه بێت،  نه خۆشخانه یه ك  ئه گه ر  هه ڵبه ت 

و  موسه كینات  به   ه��ه وڵ��ده ده ن  ل��ه وێ 

بكه ن.  چاره سه ریان  بایۆتیكه كان  ئه نتی 

له ڕێگه ی  فه ره نسا،  بۆ  گه ڕامه وه   كاتێك 

هاوڕێیانه وه  له  كۆمه ڵه ی مارسیلیا »هوكانی 

ئه مریكییه كان  ه��اوك��اری  به   كه   تیرا«، 

له   نه خۆكشخانه یه كم  دام������ه زراوه ، 

دۆزی��ی��ه وه   ئه فغانسان،  له   »ح��ی��رات«، 

چاره سه رده كات  زۆره ك��ان  سوتاوییه   كه  

كه   ده دات،  نه خۆشانه   ب��ه و  گرنگی  و 

زیندوویی  به   ب��ه اڵم  ب��وون،  ئه ندام  كه م 

له   ب��ی��ن  ب�����ه رده وام  پێویسته   م����اون. 

پیشه یه كیان  و  ژنانه   ئه و  هاوكاریكردنی 

ڕووپێوییه كی  پێویسته   بكه ین،  فێر 

ژینكه   و  خۆیان  سۆسیۆ-په روه رده یی 

بكه ین و كاری سیاسی  كۆمه اڵیه تییه كه یان 

بكه ین بۆ تێكه ڵبوونیان. له  دڵی خۆمدا وتم 

ژنانه ،  به م  ببه خشم  خه اڵته   ئه م  ده بێت 

جومگه ی  ئه مانه   من  ب��ڕوای  به   چونكه  

بۆ  ئارێنت  هانا  غه می  به یه كگه یشتنی 

ڕێزگرتن له  تاكه كه س له  سیاسه تدا و یادی 

ئێجگار  كه   فرۆید،  ساڵه ی  په نجا  و  سه د 

ئارێنت  پێكده هێنن.  ئارێنته وه ،  له   دووره  

ئه م  پێموایه   بوو.  ده رونشیكاری  له   ڕقی 

كه سییانه ی  و  تایبه تی  هۆكاری  ئه و  ڕقه ی 

هه بوو، هۆیه كی سه ره كییش ئه وه بوو كه و 

به  ته واوه تی ئاشنای نه بوو. به الی ئه وه وه ، 

كه   ب��وو،  گوتارێك  ج��ۆره   ده رونشیكاری 

وێنه كانه وه .  چوارچێوه ی  ده خاته   مرۆڤ 

شیعری  ڕە هه ندی  پێوانه ی  ئه وه ی  بێ  به  

فیكری  له گه ڵ  بۆچوونه یش  ئه م  بكات. 

سیاسییه   جووڵه   ئه م  بوو.  گونجاو  ئه ودا 

نێرینه كان  تاكه كه سه كان،  ئه وه یه   ئامانجی 

»مافی  له   مێینه كان،  به تایبه تییش  و 

ده ركه وتن« به هره مه ند بنب. 
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پۆست مۆدێرنیزم
ژولیا كریستیڤا
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كه می  به   زۆر  »پۆستمۆدێرنیزم«  چه مكی 

به كارده هێرنێت،  فه ره نسییه كاندا  دیبەیتە   له نێو 

ئه مریكییه كه ،  باڵوكردنه وه ی  مه به ستی  بۆ  بۆیه  

ناونیشانی  س��ه ر  خ��راوه ت��ه   پرسیار  نیشانه ی 

وتاره كه ی كریستیڤا. وێرای ئه مه یش به كارهێنانی 

چه مكی »پۆستمۆدێرنیتی« له  په یوه ندیدا به  تیۆره  

كێشه یه كه .  خۆی  بۆ  به زۆری  فێمینیستییه كانه وه  

ئه و  «غیابی  ده ڵێت   1983 ساڵی  ئۆینز  كریج 

تاوتوێی جیاوازییه  ڕە گه زییه كان  مشتومڕانه ی كه  

ده كه ن »» و «كه می ڕێژه ی ژنان له و دیبه یتانه دا 

پۆستمۆدێرنێتییه وه   و  مۆدێرنیتی  له باره ی  كه  

كراون، وا دێنێت به  زه ینامندا كه  پۆستمۆدێرنیتی 

جۆرێكیش  به   ئینجا  پیاوانه ،  تری  داهێنانێكی 

 Foster, )ed(( نه گرێته وه »  ژنان  كه   داڕێ��ژراوه  

گوزاره یه   ئ��ه م  مۆريس  ميجان   .)1985, p61

ده بینێت و سه یری كۆمێنتی نوسه ره كانی دیكه یش 

ئه م  وه اڵم��ی  ب��اب��ه ت،  هه مان  له سه ر  ده ك��ات 

چه ته كان(  )ده زگیرانی  و  له   ده داته وه  بۆچوونه  

به رهه مه   له   الپه ڕە یی  لیستێكی شه ش  )1988(دا 

له  چوارچێوه ی هه مان  كه   ده كات،  ڕیز  ژنانه كان 

لیسته یشدا  له م  بوون،  پۆستمۆدێرنیستیدا  بابه تی 

به رهه مه كانی كریستیڤا و شوێنكه وتوانی دیكه ی 

تیۆری فێمینیزمی فه ره نسی، حیساب كراوه . 

لیسته دا  له م  كریستیڤا  دانانی  هۆكاری 

بۆ  ئ��ه و  ئاماژە كانی  ڕووننییه .  ت��ه واوه ت��ی  به  

سیلین،  )پاوه ند،  وه كو  مۆدێرنیسته كانی  ئه دیبه  

و  ئێستا  وت��اره ی  له م  ماالرمێ(،  مایاكۆڤسكی، 

به رهه مه كانی دیكه یشیدا، هه وره ها سه رسوڕمانی 

ئه ده بی  له   تاكه كه سییه كان  دۆزینه وه   به   ئه و 

به رهه مه   ڕووبه ڕووبوونه وه ی  بۆ  مۆدێرنیزمدا 

به   ئه وه   چڕوپڕ،  میدیای  ده سته جه معییه كانی 

هه ڵوێستێكی  كریستیڤا  كه   ده هێنێت  بیرماندا 

پۆستمۆدێرنیزم.  به رامبه ر  هه بووه   نه رێنی 

له الیه كی دیكه یشه وه ، ئاماژە  زۆره كانی بۆ ئه دیبه  

پیاوه كان و قسه وباسه كانی دواتریشی ده رباره ی 

فۆرمه كانی چاالكیی سیاسی، بووه  مایه ی ئه وه ی 

تیۆری  له   ئه و  ڕۆڵ��ی  سه ر  بخرێته   پرسیار  كه  

فێمینیزمدا. 

هه ڵوێستی  پاساوه كانی  بڵێین  ده توانین 

گومانگه رییه كه یدا  ئ��اره زووه   له   وا  كریستیڤا 

كه   دابه شكارییه كان  و  و سیسته م  نه زم  به رامبه ر 

لێكه وته ی پێكه وه سازان و ته بایی گشتیین، ئینجا 

ده روونییه   هه ڵوه شاندنه وه گه راییه   تیۆره   له   وا 

شوناس،  و  زمان  ده رب��اره ی  سیمۆتیكییه كه یدا 

به شدارییه كه ی  كه   نوێیه یه   شته   ئ��ه و  ئه مه  

ئینجا  پۆستمۆدێرنیزم،  سه ر  خستوویه تییه   ئه و 

»نیشانه ی  زیادكردنی  به رامبه ر  ك��اردان��ه وه ی 

پرسیار« بۆ ناونیشانی وتاره كه ی، ئه وه بوو كه  وتی 

نوسینی پۆستمۆدێرنیتی »سنوره كانی مه دلول«یش 

ده گرێته وه ، بۆیه  نوسینی پۆستمۆدێرنیتی، به  بێ 

بیپارێزن،  سیاسییه كان  و  ئاینی  پاساوه   ئه وه ی 

سه ره تا  نوسینه كانی  و  ده نێت  زیاتر  هه نگاوی 

پێیوابێت  كریستیڤا  ئه گه ر  خۆ  ده كات.  پاڵپشت 

كه   ده ربخاته وه   شته   ئه و  توانیوویه تی  هونه ر 

ئه وا   ،)the ubrepresentable( »نانوێرنێته وه » 

كاره كانی  له نێو  وه ك  هه ر  ئه وه یه ،  واتاكه ی 

تریشدا ئاماژە ی بۆ كردووه ، خۆی له وه  ده پارێزێت 

»ئ��ه وه ی  چ��وارچ��ێ��وه ی  نێو  بخاته   ژن  دۆخ��ی 

ده گرێت  به دوور  له وه   خۆی  واته   نانوێرنێته وه »، 

به الی  كه   »ئه ویرت«ە وه،   هه ڵوێستی  نێو  بیخاته  

ئه و  بۆچوونی  ئینجا  ئایدیاڵه ،  پۆستمۆدێرنیزمه وه  

شێوه یه كی  به   كه   بابه تگه لێكه وه ،  به   په یوه سته  

دیبه یت  ت��ری  جێگای  چه ندین  له   ڕە خنه یی، 

ده رباره ی پۆسمتۆدێرنیزمدا، ئاوڕی لێدراوه ته وه . 

ئه و زانستانه ی كه  
له  توانا ڕە مزییه كان 
)زمانناسی، 
سیمیۆلۆژیا، 
ده روونشیكاری، 
مرۆڤناسی( ده كۆڵنه وه  
و لێكۆڵینه وه  
ده مارناسی و 
بایۆلۆژییه كانیش، 
ئه وه یان ڕوونكردۆته وه 
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)ده قه كه (:

ده ت��وان��ی��ن پ��رس��ی��اره ك��ه  ب��ه م ج��ۆره  

له   ده شێت  چ��ۆن  ی��ه ك��ه م:  دابڕێژینه وه : 

بنوسین؟  شتێك  ده باره ی  بیسته مدا  سه ده ی 

ئه م  ده رب���اره ی  ده توانین  چ��ۆن  دووه م: 

ئه م شێوازی داڕشتنه وه ی  بدوێین؟  نوسینانه  

پ��رس��ی��اره  ئ��ه وه م��ان ل��ێ��ده خ��وازێ��ت، ئه و 

بیسته م  س��ه ده ی  تایبه تیانه ی  خاسیه ته  

له سه ر  كاریگه رییان  كه   ڕوونبكه ینه وه،  

ئه م  ل��ه س��ه ر  ه��ه ب��وو.  ئ��ه ده ب��ی  چاالكیی 

ئه ده بی  لێكۆڵینه وه یه كی  هه ر  بنه مایه ، 

لێكۆڵینه وه یه كی  به   ده گۆڕێت  یه كه مجار 

لێكۆڵینه وه ی  بۆ  ده گۆڕێت  ئینجا  مه عریفی، 

سه رنجی  لێره دا  من  مێژوویی.  كۆمه اڵیه تیی 

لێكۆڵینه وه كه   دووالیه نه ی  ئه م  له سه ر  خۆم 

چڕ ده كه مه وه . 

توانا  له   كه   زانستانه ی  ئ��ه و  یه كه م: 

سیمیۆلۆژیا،  )زمانناسی،  ڕە مزییه كان 

و  ده كۆڵنه وه   مرۆڤناسی(  ده روونشیكاری، 

بایۆلۆژییه كانیش،  و  ده مارناسی  لێكۆڵینه وه  

زمان  دانانی  كه   ڕوونكردۆته وه ،  ئه وه یان 

مرۆڤایه تیدا  ئه زموونی  چوارچێوه ی  له نێو 

كاركردێكی یه كالكه ره وه یه ، به اڵم الوازیشه . 

زم����ان ف��اك��ت��ه رێ��ك��ی دی��اری��ك��ه ری 

دیارده   هه موو  له به رئه وه ی  یه كالكه ره وه یه ، 

كه شفكردنی  ڕە مزین.  كۆمه اڵیه تییه كان 

پیشانده دات،  ڕاسته قینه مان  رووی  نائاگایی، 

وه ك  سێكسی  جه برییه تی  له به رئه وه ی  نه ك 

بێچه ندوچوون  شتێكی  و  به ڵگه نه ویست 

ئه وه   ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  به ڵكو  وه رده گ��رێ��ت، 

خانه ی  ده چیته   سێكس  كه   ده رده خ���ات، 

كه   نه زمێكه   نائاگایی  ئینجا  نائاگاییه وه ، 

دامه زراوه .  زمان  سیسته می  بنه مای  له سه ر 

كۆمه اڵیه تییه كان  میكانیزمه   كه   گرنگه   ئه وه  

بونیادگه رییه وه   ئه نرتپۆپۆلۆژیای  میانه ی  له  

روونبكرێنه وه ، نه ك به و هۆیه ی كه  جه خت 

كه ره سته ی  ژن  ده ك��ات��ه وه،   ئ��ه وه   له سه ر 

ئاڵوگۆڕه ، به ڵكو به و هۆیه وه  كه  ده ریده خات 

گۆڕاوه   له   جگه   نین،  هیچ  تاكه كه سه كان 

قبوڵكردن  كه   ماشێنێكدا  له   تێپه ڕە كان  زوو 

شه یدایی  ئه رێنی،  و  نه رێنی  ره تكردنه وه ،  و 

كۆنرتۆڵی  و  دووباره ده كاته وه   دوژمنكاری  و 

بونیادی ده نگییانه ی زمان ده كات، ئه مه یش 

ئه نرتۆپۆلۆژییه وه   نه رگسییه تی  ڕوانگه ی  له  

شتێكی ڕە تكراوه یه  و قبوڵناكرێت. 

هه ر  چونكه   فشۆڵه ،  هه بوویه كی  زمان 

كۆی  له   چكۆله یه   به شێكی  ته نیا  زمانێك 

وردبینیی  ئامرازی  وه ك  ڕە مزی،  ئه زموونی 

زمانییانه  به  پاڵ هه مه جۆرییه كانی گفتوگۆوه  

زمانه .  ئه و  زمانییانه ی  په یوه ندیی  ده رباره ی 

دروستكردنی مه ترسی له سه ر كۆگای بایۆلۆژی 

ناسكی  رشیتی  له   ته نیا  ئاگاییانه   غه ریزه یی 

دیارده ی  خودی  به ڵكو  كورتنابێته وه ،  زماندا 

چه ند  له به رئه مه   ده گرێته وه ،  ڕە مزییش 

نیشانه یه كی جه سته یی و چه پاندن و غه می 

شته ی  ئه و  له مانه یشدا  ده رده كه وێت،  لێوه  

كه  ئیمكانی ئه وه ی نییه  بگۆڕێت بۆ ڕە مزی، 

یان بچێته  پانتایی ڕە مزییه وه ، فۆرمی نوسین 

بنه مای  له سه ر  فۆڕمه یش  ئه م  وه رده گرێت، 

به خۆیدا،  تایبه ت  بۆشایی  له   كه   گۆڕاوێكه  

واته  له  چوارچێوه ی ره مزدا تۆمارناكرێت، جا 

كه واته   تۆمارناكرێت،  هه رگیزیش  له به رئه مه  

یان هاوار ده كات، یان ده خنكێت. 

خۆیدا،  دۆخ��ی  ل��ه   زم��ان  ه��ه روه ه��ا 

په یوه ندی،  ڕاسته قینه ی  ئامرازێكی  وه ك 

ئه و  ل��ه الی��ه ن  بۆیه   الوازه ،  هه بوویه كی 

كه   لێكۆڵینه وه   بابه تی  كراوه ته   زانستانه وه  

بۆ  میرات  به   نۆزده یان  س��ه ده ی  لۆژیكی 

نه زمی  بایۆلۆژی  كۆگای  كاتێك  ماوه ته وه . 

ئه وا  ده ك��ات،  مه ترسی  تووشی  ڕە مزیی 

و  ئاشكراده كات  خۆی  قسه كه ر  هه بووی 

زماندا  له   كه   پێكبهینێت  ئه وه   ده توانێت 

بنوێرنێته وه ،  و  ده رببڕدرێت  ناتوانرێت 

حاڵه تی  له   ئێمه   ئایا  دۆخ��ه دا  له م  كه واته  

خوڵقاندنی هه ڵگه ڕاوه ی زمانه كان و نه زمی 

نین،  سنووره كاندا  بێ  گوزارشته   و  زمانی 

مبێنێته وه   زیندوویی  به   ه��ه وڵ��ده دات  كه  

ته واوكارانه مان  ئێستاتیكی  هه بوویه كی  و 

پێبدات؟! 

خۆ ئه گه ر ئه وه ڕاست بێت، كه  زانسته  

مرۆڤایه تییه كان، زمان وه ك ئامرازی به زاندنی 

قه ڵغانی واقیعیی عه قاڵنییه ت به كارده هێنن، 

لێكۆڵینه وه   ئه م  كه   ڕاسته،  ئ��ه وه ش  ئ��ه وا 

مه عریفییه ، تایبه مته ندی سه رده می ئێستامانه ، 

كه  هاوه ڵی یه كێك له  گه وره ترین هه وڵه كانه  

واته   مه دلول«،  »سنووری  به فراوانكردنی  بۆ 

له   مرۆیی  ئه زموونی  بازنه ی  به فراوانكردنی 

میانه ی دووباره  رێكخستنه وه ی ره گه زه  هه ره  

تایبه تییه كه یه وه ، كه  ئه ویش زمانه . 

ئه ده به   ئه و  پۆستمۆدێرنیتی  بڵێین  با 

به رفراوانكردنی  ئامانجی  به   تۆماكراوه یه  

به فراوانكردنی  ئینجا  م��ه دل��ول،  ب��ازن��ه ی 

چوارچێوه ی مرۆیی، پاشان ناو له  موماره سه ی 

سنوور«.  »ئه زموونی  ده نێم  نوسین  كرده یی 

»ج��ۆرج  نوسینه كه ی  ش��ێ��وازه   ئه گه ر  خۆ 
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سنووری  ده ڵێین  ئه وا  به كاربهێنین،  باتای« 

بوونی  سنووره كانی  په یوه ندی،  نه زمی  زمان 

مۆركی  سنووره كانی  سێكسی،  و  سوبێكتیڤ 

ئه زموونی  وه ك  نوسین  كۆمه اڵیه تییه . 

ئه مه یش  تاقانه یه ،  كرده یه كی  سنوره كان 

كه   را گه یاندن  ئامرازه كانی  به   ب���ه راورد 

نه زمی  ك��ۆك��ردن��ه وه ی  ته نیا  وه زیفه كه ی 

نیشانه   ته نانه ت  ره مزه كان،  و  نیشانه كان 

تا  تاقانه ییه   ئه م  نائاگایانه كانیشه .  ڕە مزه   و 

قوواڵیی ئه و ئامرازانه  ده ڕوات، كه  پێكهێنه ری 

ئه زموونێكی  وه ك  مرۆیین  ئ��ه زم��وون��ی 

ترانسێنتدنتاڵ، هه روه ها تا سوبێكتی یه كه می 

واته   ده بێته وه ،  درێژ  ته مومژاوی  نه رگسی 

قۆناغێك كه  تێێدا سوبێكت سه رهه ڵده دات، 

دیكه   سوبێكتێكی  ڕووب���ه ڕووی  بۆئه وه ی 

ببێته وه . نوسین وه ك ئه زموونی سنووره كان، 

به  ئه ڵته رناتیڤی گه ڕانه وه  بۆ ئه م میكانیزمه  

كه   داده ن���رێ���ت،  ت��اق��ان��ه ی��ی  تایبه تیه ی 

خاسییه تی شڵه ژانی عه قاڵنی یان تێكچوونی 

 ،)psychosis( واقیعه وه   به   په یوه ندیییه  

نامۆترین  و  سه یرترین  نوسین  له به رئه وه  

له   هه ر  ده روونشیكارییه .  كێبه ركێكاری 

ڕوونبوویه وه   ئ��ه وه   فرۆیده وه   سه رده می 

ئه ده به ی  ئ��ه و  جێگای  ده روون��ش��ی��ك��اری 

گرتۆته وه، كه  به هۆی خه یاڵه وه  به رهه مدێت 

ئه گه رچی  قه تیسده بێت.  چواچێوه یدا  له   و 

به   زۆر  و  كه مه   ماوه یه كی  ده روونشیكاری 

ئه ده ب  كه   ك��ردووه ،  به وه   ده ركی  ئاسته م 

ده روونشیكاری  سنووره كان،  ئه زموونی  وه ك 

له  تێكچوونی عه قڵی و هه موو ئاماكامه كانی 

ئه م تێكچوونه  بێبه ش كردووه . 

لێكۆڵینه وه یه   ئه م  كه   دووه م،  خاڵی 

كه   ئ��ه وه ی��ه   ده ك��ات��ه وه   ل��ه س��ه ر  جه ختی 

له چوارچێوه ی  بیسته م،  س��ه ده ی  مێژووی 

یان  ئه خالق  و  ده وڵ��ه ت  نێوان  لێكدژیی 

له   و  كتوپڕ  ڕووداوی  زنجیره یه ك  ئاییندا، 

سه رده می  له   هه ر  ب��وو.  له گه ڵدا  ناكاوی 

له   ئایینه وه   و  سیاسه ت  جیاكردنه وه ی 

دوو  له   ده ره نجام  دوو  ن��ۆزده دا،  س��ه ده ی 

له   یه كه میان  ده ركه وتن.  جیاوازدا  ب��واری 

ئابووریی  عه قاڵنییه تی  كه   سیاسه تدا،  بواری 

و  ڕێكخرابوو  وردی  و  ت��وون��دی  به   زۆر 

ته كنۆكراتی  سه نرتاڵیزمی  ترۆپكه كه یشی 

بوو،  ئه خالقدا  ب��واری  له   ئه ویرتیان  ب��وو،  

به ره نجامی  وه ك  و  ده ركه وت  كه لێنێك  كه  

نوقسانیه كی گه وره  له  دامه زراوه كاندا )خودا 

په نامان بدات( ده بیرنا، بگره  وه ك به رهه می 

ده توانین  كه   ده بیرنا،  زمانانه   ئه و  نوقسانی 

و  مه حالێتی  له و  گوزارشت  به هۆیانه وه  

هه بوو.  دۆخه دا  له م  كه   بكه ین  مه ترسییه  

چاوه راونكراو  و  شیامنه یی  كاردانه وه ی  دوو 

ئه وانیش:  هه بوو.  به ره نجامه   دوو  ئه م  بۆ 

جیاوكه   به   ده رك  ده وڵ���ه ت  ئ��ه وه ت��ا  ی��ان 

ئه خالقییه كان ده كات و تێهه ڵكێشیان ده كات 

ئه مه یش  كه   ئابورییه كه ی،  عه قاڵنییه ته   به  

بووه  مایه ی تۆتالیتاریزمی فاشیزم و ستالینیزم، 

ده هێنێت  گه مه یه   له م  واز  ده وڵه ت  یاخود 

له   ناڕ سته وخۆ،  به شێوه یه كی  خۆی  ڕۆلی  و 

ڕێگه ی لیربالیزمی ته كنۆكراتییه وه  ده گێڕێت، 

ئه مه یش ده بێته  مایه ی زیاتركردنی موماره سه  

بۆ  كه   ئاسته ی  ئه و  له سه ر  ئێستاتیكییه كان 

ئێمه  گرنگه . 

شوێن  ئ��ه ده ب  ئه وروپا،  له   منوونه   بۆ 

پێگه یه كی  كه   داگیركرد،  خۆی  پێگه ی  و 

James Joyce
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ڕێنامییكه رێكی  وه ك  ب���وو،  ته قلیدی 

به اڵم  سیاسی،  ڕە خنه گری  یان  متامنه پێكراو، 

ب��ه رده م  له   خ��ۆی  بیسته مدا،  س��ه ده ی  له  

له باره ی  لێره دا  بینییه وه .  تۆتالیتاریزمدا 

پاوه ند و سیلین و مایاكۆڤسكییه وه  ده دوێم. 

ئه م ئه دیبانه  له  به رهه مه كانیاندا له  هه ردوو 

حاڵه تی واتا و سوبێكتڤیزم نزیك بوونه ته وه ، 

پاكژیانبكه نه وه   و  په ره یانپێبده ن  بۆئه وه ی 

دیوه كانی  ئینجا  ژیانه وه،   نێو  بیانخه نه   و 

ئه و  ڕێكه وتی  به رهه مه كانیاندا،  دیكه ی 

»ته ڵزگه ی  ده نێم  ن��اوی  كه   ده ك��ه ن،  شته  

بۆ  شێلگیرانه   ئاره زوویه كی  واته   پۆزه تیڤ«، 

ڕۆحه   ئه و  واته   دیاریكراو،  ڕۆحێكی  بینینی 

پۆزه تیڤه  ئیسپاتییه  كۆكه ره وه  هۆمۆژینییه ی 

هه ر  ته نانه ت  یان  ئایدیۆلۆژیا،  هه ر  له   كه  

هه یه ،  حزبدا  و  ده وڵه ت  وه كو  ده زگایه كی 

شێوه یه كی  به   ئ��اره زووه   ئه م  ئه وان  پاشان 

هاوسه نگییه  ئه م  ده ق��ۆزن��ه وه .  دژە ب��ه ران��ه  

یان  مردن،  ئه زموونی  له به رده م  دژیه كه یش 

باشرت  یان  نوسینه ،  كه   زیندووبوونه وه دا، 

سنوره كان،  ئه زموونی  وه ك  نوسینه   بڵێین 

گۆڕانی به سه ردا دێت و ده بێته  قورساییه ك، 

كه  ده كه وێته  سه ریان. كاتێك ئه دیبه  بلیمه ته  

مێژووه وه ،  وانه كانی  له ڕێگه ی  هۆشیاره كان، 

ڕه ت��ده ك��ه ن��ه وه ،  سیاسییه كان  ف��ری��ووه  

ده بینێت  ئ��ه وه   ڕۆڵ��ی  ئایین  زۆرج��ار  ئ��ه وا 

ئارامی  و  عه قاڵنیكردن  و  ه��ۆش��داری  كه  

ده به خشێت، یان ئایین چاالكییه  سه ركێشانه  

به م  ده دات.  پاساو  نه دراوه كه یان  پاساو 

له  دژە    )Solzhenitsyn( جۆره  سۆلژینتسین

جه مسه ری سیلیندا ڕاده وه ستێت. 

نوسینه   ئه م  داخۆ  ئه وه یه ،  پرسیاره كه  

و  م��االرم��ێ  ل��ه   ه��ه ر  ناچوونییه كه ، 

ج�����ۆی�����س�����ه وه ، ك��ه  

ه����ه ردووك����ی����ان 

جۆره   ئه م  پێكه وه  

ڕادی��ك��اڵ��ی��زم��ه  

ه���اوچ���ه رخ���ه ی 

ن�����وس�����ی�����ن 

ده ن��وێ��ن��ن��ه وه  

ل�����ه   و 

و  شارستانێتی 

س��ه رده م��ه ك��ان��ی 

دی���ك���ه ی م��ی��رات��ی 

هاوشێوه ی  سۆفیگه ریدا 

ئابووریدا  و  ف��ۆڕم  له   هه یه ، 

و  ئارتۆ  ئه گه ر  نا.  یان  گ��ۆڕاوه  

پورۆز وه ك دوو منوونه  وه ربگرین، 

ئه وه  روونده بێته وه ، كه  ئه م نوسینه ، 

ڕووب��ه ڕووی  زیاتر  خۆی  پێش  له وانه ی 

تایبه مته ندی  كه   ده بێته وه   نا-ڕە مزییه ته   ئه و 

حاڵه تی په شۆكانی عه قڵییه ، یان تایبه مته ندی 

پێكه وه گونجانی لۆژیكی و ده نگییه،  كه  واتا 

پووچه ڵده كاته وه  و چه ندهێنده ی ده كاته وه ، 

پێبكه ین  گاڵته ی  ده كات  داوا  كه   له كاتێكدا 

سه رنجامن  ڕۆشنایی  ئه گه ر  لێیهه ڵبێین.  یان 

بخه ینه  سه ر باتای، یان بیخه ینه  سه ر دژە كه ی، 

كه   نوسینه ی  ئه م  ده بینین  »سیلین«،  واته  

یه كه مجار  سنووره كانه ،  ئه زموونكردنی 

تووشی شێواندن ده بێت ، دواتریش جارێكی 

دیكه  ڕاده په ڕێت و دژ به  لێواری تیژی ئه و 

هیگڵ  كه   ده وه ستێته وه،   »كۆمیدیا«یه وه  

سوبێكت  نێوان  په یوه ندیی  بنه مای  به  

هاوبه شی  ڕۆح��ی  ی��ان  ب��ااڵ،  ئامانجی  و 

Samuel Beckett
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تووند  لێكدژییه كی  له   گوزارشت  و  داده نێت 

ئه و  ده ركه وتنی  له   به ر  له نێوانیاندا،  ده كات 

هه ر  الی  »دزێ��وی«  داوه .  مژده ی  كه   ئایینه ی 

یه كه  له  باتای و سیلین ده بێته  كۆمیدیای ڕە ش. 

ته نیا  بێت  مومكین  بااڵبوونێك  هیچ  پێناچێت 

له  میانه ی گه مه كردنێكی گاڵته جاڕانه وه  نه بیت 

به  زمان، ئه مه یش له  خۆیدا ته نیا به  جۆرێك له  

خۆكردێتی هه ڕە مه كی ده توانێت كاریگه رییه كی 

ئه وتۆی هه بێت. 

ئایینده گه رییه كان  پ��ۆس��ت-  نوسینه  

به م  س��ه ر  پۆست-سوریالیستییه كانیش  و 

له   جۆرێك  هه موویشیان  هه ر  ئاراستانه ن، 

له   سه ره كیی  ڕێكخستنه وه ی  سه رله نوێ 

شته ی  ئه و  واته   ده ده ن��ه وه ،  پیشان  ستایلدا 

ده رخسنت  بكه ین  ته فسیری  وا  ده توانین  كه  

وه همییه كه یه   په یوه ندییه   كه شفكردنی  و 

ڕێگه ی  له   دایكه وه -،  به   په یوه ندی  -وات��ه  

و  ڕادیكاڵ  هه ره   الیه نه   له   كه   زمانه وه   ئه و 

ئه م  په یوه ندییه یه .  ئه م  كێشه ئامێزه كانی 

پێش-ڕە مزی،  بۆ  ده گه ڕێته وه   په یوه ندییه ش 

)قافییه( سه رواكان  ڕیزكردنی  و  رێكخسنت  بۆ 

دژ  كه   شته یه   ئه و  ئه مه یش  ڕە گ��ه زدۆزی،  و 

دایده ڕێژێته وه .  یان  ده وه ستێته وه   واتا  به  

دوای  ته نانه ت  كه   نییه   شته   ئه و  ئه مه   ئایا 

»جۆرن  و  وێڵسن«  »رۆب��ه رت  ده ركه وتنی 

كیدج«یش له  سه ر ته خته ی شانۆ گوێامن لێی 

به   پێچلێدان  و  زمان  به تاڵكردنه وه ی  ده بێت؟ 

و  ده نگه كان  و  ئاماژه كان  شانۆی  و  ده وریدا 

ملمالنێ  ئه م  كه   كۆڵه كانه ن  ئه و  ڕە نگه كان، 

ڕاسته وخۆیه  دژ به  په شۆكانی عه قڵی، پشتیان 

پێده به ستێت. سه یر نییه  كه  هه ندێ له  هه وڵه  

ئه م  به هۆی  نوسیندا،  له   فێمینیستییه كان 

ژنانه بوون  بانگه شه ی  واتادا،  له   كه لێنانه وه  

به   كه   فێمینیستیانه ،  هه وڵه   ئه م  ده ك��ه ن. 

جوێسدا  و  ماالرمێ  ئه زموونه كانی  ئاراسته ی 

تازه گه رییه كی  و  چۆنییه تی  هیچ  ده جوڵێن، 

تێدا  ئه ده بیانه یشیان  ئینجا  ستایلیستانه ، 

ژنیش  ك��ه   ده رده خ���ه ن  ئ��ه وه   ب��ه اڵم  نییه، 

گفتوگۆ  له   گوزارشت  هه وڵبدات،  ده توانێت 

بكات.  دایكدا  له گه ڵ  جه سته ییه كه ی خۆی 

س��������ه ره ڕای ئ����ه وه ی����ش، ن��وس��ی��ن��ی 

و   Tel Quel ل��ه   وه ك  پۆستمۆدێرنیستی، 

سۆیله رزدا  نوسینه كانی  ل��ه   به تایبه تیش 

بایه خدان  م��ای��ه ی  ده بێته   ده رده ك���ه وێ���ت، 

ده الل��ه ت  به   زیاتر  و  ن��وێ  گرنگیدانێكی  و 

داهێنان  ئایدیای  به رامبه ر  له    ،)significance(

نوسینی  ن��ۆزده دا.  س��ه ده ی  له   واتا  ده رب��اره ی 

گۆرانی  شیعری  دووب��اره   پۆستمۆدێرنیستی 

كه   كه شفده كاته وه   شته دا  ل��ه و  داس��ت��ان  و 

خۆیدا  له نێو  و  داده ن��را  دانتێ  پ��رۆژه ی  به  

گرتبوو.  له خۆ  پێشینه كانی  فۆڕماڵی  ئه زموونی 

ب��ه رده وام  دیبه یتی  میانه ی  له   نوسینانه ،  ئه م 

له گه ڵ  و  سیاسه ت  له گه ڵ  و  ڕووداو  له گه ڵ 

شیزۆییه كاندا،  و  سێكسی  و  سیاسی  ته ڵزگه  

هه م تلیاكی بوون و هه م پێوانه ی بوونیشن. بۆ 

و  شۆلزینتسین  )Gulag( الى  به راوردی  منوونه  

)Paradise( الی سۆیله رز بكه . 

له   پراكتیكییه   مه عریفه یه كی  نوسین 

خه یاڵدا.  ته كنیكی  یان  خه یاڵ  چوارچێوه ی 

و  ده ورورژێ��رنێ��ت  شێوه یه   به م  هه میشه یش 

چوارچێوه ی  له   نوسین  ده كرێته وه .  السایی 

ئاره زووی خه یاڵیدا، ده توانێت ببێته  ئه زموونێكی 

له   به شدارییده كات  ئیدی  ده سته جه معی، 

وه ك  كۆمه ڵێكدا  یان  ده سته یه ك،  پێكهێنانی 

داخۆ ئه م نوسینه  
ناچوونییه كه ، 
هه ر له  ماالرمێ 
و جۆیسه وه ، كه  
هه ردووكیان پێكه وه  
ئه م جۆره  ڕادیكاڵیزمه  
هاوچه رخه ی 
نوسین ده نوێننه وه  
و له  شارستانێتی و 
سه رده مه كانی دیكه ی 
میراتی سۆفیگه ریدا 
هاوشێوه ی   له  فۆڕم 
و ئابوریداهه یه و 
گۆڕاوه  یان نا
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ره گه زێكی ناسك یان، به  جۆرێك له  جۆره كان، 

وه ك ڕە گه زێكی ئانارشیستی. 

نوسینی  ب���ه ره وڕووی  خه یاڵ  كاتێك 

سنوورییانه  ده بێته وه ، ئه وا ده گاته  خاڵێك كه  

تێیدا له  كۆمه ڵگه  و كۆمه ڵ و گروپ ده ڕواته  

كه   ڕه مزانه ی  به و  نوسینه ،  ئه م  ده ره وه . 

ناكرێت له  خه یاڵدا كورتبكرێنه وه ، گوزارشت 

ئه وانیرتیش ده كات. بۆ منوونه   له  ئه زموونی 

هه یه   )شه ره نگێزی(  دوژمنایه تی  ئه زموونی 

گوزارشته كانیدا.  و  ئامانجه كانی  دوا  له گه ڵ 

له   و  له پێش  ش��ه ره ن��گ��ێ��زی  ئ��ه گ��ه ر  خ��ۆ 

تاكه   ئ��ه وا  هه بێت،  بوونی  زمانه وه   پاش 

بیڵێین  ئه مه   ده ب��اره ی  ده توانین  كه   شتێك 

شه ره نگێزییه وه   به شه ی  ب��ه و  په یوه سته  

شته كان  كه   مه رگه وه (  پاڵنه ره ی  به و  )یان 

تایبه تیان  ناوی  تاوه كو  ده كاته وه ،  لێك جودا 

ڕه مزه كان  كه   به شه ی  ئه و  واته   بنێت،  لێ 

جۆره ،  به م  ده رده خ���ات.  و  دروستده كات 

ئاڵوگۆڕكارییه   ئه م  پۆستمۆدێرنیتی  نوسینی 

ده رده خ��ات،  مه رگدا  و  ڕە مزه كان  له نێوان 

به   ڕه وانبێژییه كانییه وه ،  و  ناوه ڕۆكه كان  به  

به   زمانییه كه یه وه ،  ستایله   به   و  خه یاڵه كانی 

ده ستێوه ردانه  سیاسییه كه یه وه  كه  له  دزێوی 

و پێكه نیندا نوقمبووه . 

تاقانه ییدا،  و  تایبه مته ندی  ئاسته ی  له م 

گوزارشته  زمانییه كان ڕووبه ڕوومان ده بنه وه ، 

كه  به  جۆرێكی وه ها زیاد ده كه ن له  كۆنرتۆل 

ببنه   كه   ڕیسكه ی  ئه و  له گه ڵ  ده رده چ��ن، 

به اڵم  گه وره   فه رامۆشكراوی  كاریگه رییه كی 

كه   كۆمه ڵگه یه كدا  چوارچێوه ی  له   نادیار، 

به شیوه یه كی گشتی به ره و دژە كه ی ده ڕوات، 

هۆمۆژینییه ت.  و  یه كگرتن  ب��ه ره و  وات��ه  

ئیمه  منوونه كانی كۆزێت  ئاشكرایه   هه ڵبه ت 

له   سۆریلامن  ژولیان  یان  گۆریۆ،  باوكه   یان 

خه یاڵی  پشته وه ی  ستافی  نییه .  نوسیندا 

ته موژاوی گۆڕاوه  و بۆته  شاشه ی ته له فزیۆن. 

له   كه   ڕابه رێك  بۆته   كاته وه   له و  ئا  نوسین 

ك��اروان  پێشه نگایه تی  نادیاردا  ده شتێكی 

و  گاڵته جاڕ  شایه تحاڵییه   به   بێكێت  ده كات. 

منوونه   باشرتین  به   خۆیه وه   شه یتانییه كه ی 

له   گومانه كه یه وه   به   نوسین  داده ن��رێ��ت. 

به رفراواندا  بازنه یه كی  له   كه   نائاگاییدا، 

دوودڵییه كه یه وه   به   و،  به رهه مده هێرنێت 

هه موو  الی  هه واییه كه یدا  خه یاڵگه رییه   له  

تاكه كه سێك، وننابێت. وێرای وه سوه سه كانی، 

كه   ده به زینێت  تاریكه كانیش  هه ره   ناوچه  

ترس و غه م و ته حه دای ڕوونی شه فه ییانه ی 

بۆ  هه وڵه   ج��ۆره   ئ��ه م  دروستده بن.  تێدا 

كه شفكردنی سنووره كانی واتا، به م شێوازه ی 

لێناكرێت  پارێزگارییه كی  ج��ۆره   هیچ  كه  

پێشرتی  م��ێ��ژووی  ل��ه   ن��ادرێ��ت،  پ��اس��او  و 

لێره دا  مرۆڤایه تیدا رووینه داوه . مه به ستیشم 

به  بێ هیچ پاساوێكی ئایینی یان سۆفیگه ری 

یان پاساوی تر. 

گوزارشتگه رییانه   زمانه   له م  ئایا جۆرێك 

زمانێكیان  چ  ده بێت؟  زاڵ  ئه وانیرتدا  به سه ر 

له سه ر هه ره   ده كه م  گره و  من  ده بێت؟  زاڵ 

و  هه مه جۆره كه یان  هه ره   و  نزیكه كه یان 

هه ره   و  ده رچ��ووه ك��ه ی��ان  له پێوانه   ه��ه ره  

ئه وه ی  به اڵم  ده ربڕین،  له   یاخیبووه كه یان 

نواندنه وه   له   له  ده ربڕین ده خزێت، ئه وه ی 

یاخییه  چییه ؟ ئه و شته یه  كه  به شێك نییه  له  

و  مۆسیقا  و  ڕیتم  وه ك  خۆی،  زمانێك  هیچ 

و  ته حه مول  كه   شته یه   ئه و  غه ریزی،  بۆنی 

و  ترسناك  شتێكی  وه ك  ناكرێت،  حه وسه ڵه  

واتاوه   ڕێگه ی  له   نییه   ئه وه   بواری  ئاستنزم 

بیری لێ بكه یته وه . نوسینی مۆدێرن ده زانێت 

چۆن، )به  گوزارشتی دیدرۆ( »مۆركی مۆسیقی 

ئیمه دا  سه رده مه كه ی  له   كه   له وه ی«  بدات 

ماسكه ره   سه رده می  ئاستنزمه ،  و  ترسناك 

ئه م  سه رده می  ته له فزیۆنییه كان.  زنجیره   و 

بژین  تێیدا  ده توانین  كه   ئاستنزمه ی  مۆسیقا 

گوێامن  و  دابخه ین  چاومان  ئه وه ی  بێ  به  

له   جیاواز  مۆدێرنی  فۆڕمی  ئه مه   بخنین. 

حه قیقه ته .  

سه رچاوه : 

بعد  وما  الحداثة  مؤلفني:  -مجموعة 

الحداثة، إعداد و تقديم: بيرت بروكر، ترجمة: 

عبدالوهاب علوب، منشورات املجمع الثقايف، 

ابوظبي، الطبع األوىل، 1995، ص318-309. 
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ژنان یه كه مین 
غه ریبه ن له  مێژووی 

گفتوگۆ له گه ڵڕۆژئاوادا
»ژولیا كریستیڤا«
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به رهه مه كانتدا  له   شتێك  *تاڕاده یه ك، 

ده ك��ات،  ئه نارشیزم  بۆ  ئاماژە   كه   هه یه،  

ده س��ه اڵت��ه   ه��ه م��وو  ب��ه ره ن��گ��اری  چونكه  

ئه مڕۆمان  سه رده می  داموده زگاییه كانی 

به ره نگارییه   ل��ه   مه به ستم  ده ب��ێ��ت��ه وه ، 

نه ته وه - یان  ده وڵه ته -نه ته وه كان،  به ڕووی: 

ده پرسم:  سه رنجه   ئه م  دوای  ده وڵ��ه ت��دا. 

ده توانین تا چ ڕاده یه ك باوه ڕ و متامنه مان 

به  ئایدیای »مافه كانی مرۆڤ« هه بێت؟ 

ئایدیای  ب��ه   پ��ه ی��وه س��ت��م  زۆر  -م��ن 

له   ئایدیایه یشم  ئ��ه و  »ئ��ه ن��ارش��ی��زم«ه وه ، 

چه ندین كتێبدا ده رباره ی شعر تاوتوێكردووه ، 

ئایدیاكه  یاخیبوونه  له  سته م و چه وساندنه وه ، 

به اڵم دژ به  ده سه اڵت یان یاسا نییه . هه رگیز 

تاكه كه سیم  و  كۆمه اڵیه تی  ژیانێكی  خه یاڵی 

نه كردووه،  به  بێ بوونی هه ندێك په یوه ندیی 

له گه ڵ یاسادا. مه سه له كه  هه ڵوه شاندنه وه ی 

په یوه ستكردنه وه ی  به ڵكو  نییه ،  یاسا 

ف��راوامن��ان��ه وه   تێگه یشتنێكی  ب��ه   یاسایه  

ئه وه یه   مه به ستم  مرۆیی،  ئه زموونی  بۆ 

كه   شتانه وه ،  ب��ه و  بكه ینه وه   په یوه ستی 

پێامنی  مێژوو  و  مرۆڤایه تییه كان  زانسته  

كه مرت  یاسا  ئه وه ی  له پێناو  ئه وه یش  ده ڵێن، 

ئه بسرتاكت بێت. 

با بابه ته كه  وردتر دیاریبكه م: له  واڵتێكی 

كۆمۆنیستیدا له دایكبووم )بولگاریا(، شوێنێك 

مرۆڤ«یش  »مافی  نه   و  یاسا  نه   تێیدا  كه  

بیرم  له به رئه مه  هه رگیز وه ها  نه بوو،  بوونی 

ئازادیدا  له پێناو  نه كردۆته وه ، كه  خه باتكردن 

ئیمكانی ئه وه ی تێدایه  ده ستبه رداری »مافی 

پێچه وانه وه یه ،  به   من  بۆ  ببێت،  م��رۆڤ« 

یاسادا  له گه ڵ  م��رۆڤ  مافه كانی  ده بێت 

مافه كانی  هه میشه   من  بن.  گونجاو  و  ته با 

ده وڵه تی  هێزی  به رامبه ر  ده خه مه   مرۆڤ 

مرۆڤ  مافه كانی  و  یاسا  چه وسێنه ره وه . 

لێكدژی ئه م جۆره  ده وڵه ته ن. 

به   دواییانه   به م  كه   كتێبه كه تدا  *له  

بوو،  چاپ  غه ریب«  »له خۆمان  ناونیشانی 

)Estrangers(ە وه   غه ریبه كان  له باره ی 

نه ته وه یه كه   ده رباره ی  كتێبه كه   ده دوێیت، 

هه یه ،  غ��ه ری��ب��ه ك��ان  ب��ه   پێویستی  ك��ه  

وه ك  هه میشه   غه ریبه كان  له به رئه وه ی 

ویسرتاوه   وێناكراون،  ده ره ك��ی  ڕە گه زێكی 

غه ریبه كان له  ده ره وه  بن. به پێی ئه وه ی من 

تێده گه م، ناوه ڕۆكی ئایدیاكه ی تۆ ده رباره ی 

به وه   د رك  ده بێت  كه   ئه وه یه   غه ریبه كان 

خۆیدا  ناو  له   ئێمه   له   یه كێك  هه ر  بكه ین، 

غه ریبه یه . ڕاست بۆی چووم؟ 

ئێستادا  سه روه ختی  له   كتێبه   ئه م   -

له الیه ن  ئه وروپا  هه یه ،  الیه نێكی  چه ند 

فشارێكی  ژێ��ر  خ��راوه ت��ه   غه ریبه كانه وه  

زۆره وه . بۆ منوونه  فه ره نسا ژماره یه كی زۆری 

به تایبه تیش  گرتووه ،  له خۆی  كۆچبه رانی 

ئه فریقاوه   باكوری  واڵته كانی  له   ئه وانه ی 

له   ڕوویان  كۆچبه رانه ی  ئه و  به اڵم  هاتوون، 

ئینگلته را كردووه  له  واڵتانی دیكه وه  هاتوون. 

له الیه ن  هه ستده كات  وا  ئ��ه وروپ��ا 

ئینجا  هه ڕە شه دایه ،  له ژێر  واڵتانه وه   ئه م 

ئه وروپی  كۆمه ڵگه ی  كه   هه یه   مه سه له یه ك 

ئه ندامانی  ئه مه یش  وروژان��دووی��ه ت��ی، 

ئه وروپییه كان( )واڵته   ئه وروپی  نه ته وه ی 

كه سانێكی  كه   كێبه ركێیه ك  به ره و  پاڵده نێت 

ئینگلیزه كان  ته حه مولناكرێت.  پێیانوایه   زۆر 

ن��ات��وان��ن ب���ه رگ���ه ی ك��ێ��ب��ه رك��ێ ل��ه گ��ه ڵ 

بگرن.  ئه ڵامنییه كاندا  یان  فه ره نسییه كان 

چووه   ل��ه وه   ڕۆح��ی��ان  فه ره نسییه كانیش 

ئه ڵامنیا كێبه ركێیان له گه ڵ بكات. 

باسده كه م:  دیكه   ڕە هه ندێكی  ئێستا 

ئه وروپای ڕۆژهه اڵت. له وێ دۆخی مه عنه وی 

مه ترسیداره ،  ل���ه ڕاده ب���ه ده ر  ئ��اب��وری  و 

فشار  ئ��ه وێ  خه ڵكانه ی  ئ��ه م  له به رئه وه  

له سه ر سنووره كامنان دروستده كه ن. من له وه  

دڵنیانیم كه  خه ڵكی له  ڕۆژئاوا هه ر به  ڕاستی 

ده رك به و سه ختی و ناڕە حه تییانه  بكه ن، كه  

ڕووبه ڕوومان بۆته وه  و سیاسییه كانیش زیاتر 

و زیاتر قسه ی له سه ر ده كه ن، به اڵم تا ئێستا 

كه سی ئاسایی له  فه ره نسا، یان ئینگلته را لێی 

هۆشیار و ئاگادارن.

كه واته  »غه ریبه » چه ند الیه نێكی هه یه ، 

ئه مڕۆماندا  ڕۆژگ��اره ی  له م  ڕە گه زه یه   ئه و 

وروژان����دووه .  سیاسییانه ی  كێشه   ئ��ه م 

سیاسییه كان،  له الیه ن  كێشانه   ئه م  ده شێت 

هه روه ها  پارێزه ره كانه وه ،  ئابوریناسه كان، 

كه مكردنه وه ی  و  ی��اس��ادان��ان  به گوێره ی 

ڕووی  له   بكرێن.  چاره سه   و..هتد  بێكاری 

قبووڵكردنی  مه سه له ی  ئه مه   الوه كییه وه  

پێش  به اڵم  واڵته كامناندا،  له   »غه ریبه كان«�ه  

مه سه له ی  مه سه له كه   ئه سڵی  شتێك  هه موو 

له گه ڵیاندا،  هه ماهه نگییه   و  هاوكاریكردن 

تایبه تییه كانی خۆیاندا،  له  واڵته   به تایبه تیش 

ئه م  هه موو  جێی  ناتوانێت  ئه وروپا  چونكه  

قبووڵبكات.  هه موویان  و  بكاته وه   كه سانه  

ده بێت  هه یه .  سنوورێكی  ئه مه یش  ئاخر 

هه ندێك له  سامانه كامنان به وانیرت ببه خشین، 

به اڵم چ  بژین،  باشرت  به شێوه یه كی  بۆئه وه ی 
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بكه ین،  هاتووه كان  به خێرهاتنی  ئه وروپا  له  

هاوكارییان  خۆیاندا  واڵت��ان��ی  له   یاخود 

هه موومان  ده بێت  هێشتایش  ئه وا  بكه ین، 

ببینه وه ،  »غه ریبه »  مه سه له ی  ڕووب��ه ڕووی 

ئه و  یان  زه روری��ی��ه ،  شتێكی  ئه مه   چونكه  

له   ج��ۆرێ��ك  وه ك  ده م��ه وێ��ت  ك��ه   شته یه  

تێڕامانی كه سییانه  و تایبه ت، له میانه ی ئایین 

ساده یی  به   هه ر  یان  ده روونشیكاریی،  یان 

له ڕێگه ی كاركردن له گه ڵ ده رووندا، پێناسه ی 

بكه م. 

پرسیاره یه :  ئه م  كردنی  واتای  به   ئه مه  

نیگه رانیم  تووشی  زۆر  غه ریبه كان  بۆچی 

مندا  ناو  له   شاز  شتێكی  ڕە نگه   ده ك��ه ن؟ 

له نێو  بێچاره سه ر  كێشه یه كی  یان  هه بێت، 

مندا بێت، یان ڕە نگه  ده ردێكی بێده رمان له  

ناخمدا بێت كه  تووشی ئێش و ئازارم ده كات، 

جا له بری چاره سه ركردنی ئه م كێشه یه  له نێو 

»غه ریبه »كه دا،  به سه ر  ده یهێنم  خۆمدا، 

وه ك  و  قوربانی  بۆ  شتێك  وه ك  »غه ریبه » 

كێشه كانی  هه موو  بۆ  روون  ئاماژە یه كی 

ئێمه ی ئینگلیز و فه ره نسی و ئه ڵامنییه كان. 

ئه م جۆره  ورده  شیكارییه  خودییه  كه سییه ، 

له  واقیعدا واتای دامه زراندنی ئاشتییه  له گه ڵ 

شه یتانه كانی ناو خۆماندا، له گه ڵ دۆزه خه كه ی 

ناوه وه ماندا. ئه م شیكارییه  سوبێكتییه  ده شێت 

مبانوه ستێنێت له وه ی لۆمه ی »غه ریبه » بكه ین. 

ده كرێت  كێشه كامنان،  هه موو  به   ده ره��ه ق 

دووالیه نه   هاوكاریكردنی  و  لیكتێگه یشنت 

مافه كانی  له   به شداری  ئه مه یش  دروستببێت، 

مرۆڤدا ده كات

Simone de Beauvoir
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یان  »غه ریبه »،  ئایدیایه ی  ئه م  چۆن   *

بیرۆكه ی »له  خۆ غه ریببوون« ده به ستیته وه  

ب��ه  ت��ی��ۆره ك��ان��ی ئ��اگ��ای��ی ڕە گ��ه زی��ی��ه وه ؟ 

وه سفكردنی  ب��ۆ  ك��ه   هه یه   بۆچوونێك 

س��ه ده ی  ل��ه   »فێمێنیزم«  په ره سه ندنی 

به كارده هێرنێت، كه  ده ڵێت  بیسته مدا، زۆر 

قۆناغی یه كه می ئه م په ره سه ندنه  ده رباره ی 

قۆناغی  بوو،  پیاواندا  له گه ڵ  ژنان  شوناسی 

به   دژ  بوو  ژنان  شوناسی  ده رباره ی  دووه م 

شوناسی پیاوان، به اڵم قۆناغی سێیه م كه  ئه م 

گومانه   ره واندنه وه ی  خۆمانه ،  سه رده مه ی 

كه واته   شوناس،  ئایدیای  خودی  ده رباره ی 

غه ریب«ە   »له خۆ  بیرۆكه یه ی  ئ��ه م  ئایا 

په یوه سته  به  جیاوازیی ڕە گه زییه وه ؟ 

به   كتێبه كه م  ڕاسته .  زۆر  ئه مه   به ڵێ، 

میژووی په یوه ندییه كان له گه ڵ »غه ریبه » له  

ده ستپێده كات،  ڕۆژئاواییه كامناندا  كولتووره  

و  سه رنج  شایه نی  ئ���ه وه ی   پێموایه   كه  

یه كه مین  ژنانن  كه   ئه وه یه   گرنگیپێدانه  

مێژووی  ل��ه   باسكراوه كانن  »غ��ه ری��ب��ه » 

له    Daniaids دانیایدس  ژنه كانی  ڕۆژاوادا. 

به رهه مه كانی  له   و  گریكییه كاندا  ئه فسانه  

ده ره وه   له   كه   ژنانه ن  ئه و  ئه سخیلۆسدا، 

ده گه نه  واڵتی گریك. 

ئه و پرسیاره ی لێره دا ناچارین بیكه ین ئه وه یه : 

پێشوازی  چۆن  گریكییه وه   شاری  له الیه ن  داخۆ 

مه سه له ی  وایده بینم  ك��راوه ؟  »غه ریبه كان«  له  

ڕە گه زییه وه .  جیاوازیی  به   په یوه سته   »غه ریبه » 

ئێمه ، پیاوان و ژنان، بوونه وه ری جیاوازین. ئێمه ، 

ژنانی نه وه ی من، دوای ساڵی 1927 په ره ماندا به  

پێش هه موو  و  یه كه م  كه   ژنانه   بزووتنه وه یه كی 

شتێك ئاوازیی جیاوازیی ده خوێند. 

ب��ۆ من��وون��ه  ب����ه الی »س��ی��م��ۆن دی 

ده رخستنی  له   وا  مه سه له كه   ب��ۆژوار«ه وه ، 

پیاواندا،  له گه ڵ  ژنان  یه كسانیی  یان  شوناس 

ده توانن  تاكه كه سه كان  له   یه كێك  ه��ه ر 

له پێناو  و  یه كسانی  له پێناو  بۆچی  بزانن 

كردووه ،  خه باتیان  و..هتد،  یه كسان  مافی 

مه سه له كه   دیكه وه ،  نه وه یه كی  به الی  به اڵم 

به رپاكردنی  وات��ای  ئه مه   لێره دا  ئاڵۆزتره ، 

وێ��رای  یه كسانیدا.  له پێناو  نییه   خه بات 

جیاوازیدا،  به   داننانه   مه سه له كه   ئ��ه وه  

»غه ریبه یی«  ب��ه ره وڕووب��وون��ه وه ی  ئینجا 

وه ك  نه ك  له گه ڵیدا،  ژیان  و   strangeness

له سه ر  نه ك  به گژیه كداچوو،  پارتیزانی  دوو 

بوونه وه ری  دوو  وه ك  به ڵكو  كینه ،  بنه مای 

له ویرتی  ڕێزگرتن  له گه ڵ  له یه كرت،  سه ربه خۆ 

»غه ریبه »دا. 

دی  سیمۆن  كه   كرد  له وه   باست  تۆ   *

بوو،  له سه ردا  یه كسانی  بیرۆكه ی  بوڤوار 

ژنانه ی  تیۆری  ئه وه یشدا  پاڵ  له گه ڵ  به اڵم 

نه ك  ئه ویرت،  بوونی  حاڵه تی  وه ك  هه بوو 

بوونێكی دیارینه كراو، له  كاتێكدا كه  ده بێت 

بێت،  ئه ویرته   له م  جگه   ئه ویرتی  نێرینه یی 

هاوشێوه ی  تاڕاده یه ك  ئه مه   منه وه   به الی 

غه ریبه   پێامنده ڵێت  كه   تۆیه   ئایدیاكه ی 

كه سیكی دیارینه كراوه .

هه موو  وه ك��و  منیش  ڕاسته ،  ئ��ه وه    -

سه رده می  نه وه كه ی  دیكه ی  كه سه كانی 

»سیمۆن  كاریگه ری  له ژێر  قووڵی  به   خۆم 

جیاوازی  ئه گه رچی  ب��ووم،  ب��وڤ��وار«دا  دی 

له   به تایبه تیش  هه بوو،  له نێوامنادا  گه وره  

فێمینیزمدا.  له گه ڵ  په یوه ندیامن  مه سه له ی 

له   وا  سه ره كییه كه   جیاوازییه   پێموایه  

جه ختكردنه وه  و دووپاتكردنه وه ی مه سه له ی 

دایكایه تی Motherhodدا. به  بڕوای من له  

شوناسی  داوای  ده شێت  تاڕاده یه ك  ئێستادا 

»دایكایه تی«  كێشه ی  به اڵم  بكرێت،  ژنانه  

پرسێكی  نه كرێته   و  فه رامۆشبكرێت 

بنچینه یی. 

كه   بێت  ئ��ه وه   به هۆی  ئ��ه وه   ڕە نگه  

»مه نعی سكپڕی« له و وه خته دا زۆر سه ره تایی 

بوو و كه ره سته كانی ئه مڕۆ له  ئارادا نه بوون، 

كه مرت  سێكسییه وه   ڕووی  له   ژنانیش  ڕه نگه  

بوڤوار، وه ك  به اڵم سیمۆن دی  ئازاد بووبن، 

به رده م  له مپه ری  یان  كۆیالیه تی  له   جۆریك 

ژنان سه یری دایكایه تی ده كرد. 

ب���ه اڵم ڕوان��گ��ه ی ده روون��ش��ی��ك��اری، 

ه��ه روه ه��ا ڕوان��گ��ه ی زۆری��ن��ه  ئ��ه وه ی��ه  كه  

دایكایه تی پاڵنه ره  بۆ كه شفكردنی ده روون و 

شارستانیه تدا.  له   وێنه   بێ  به شداریكردنێكی 

له گه ڵ  جه وهه رییه كه یه   جیاوازییه   ئه مه  

تیۆره كانی »سیمۆن دی بوڤوار«دا. 

تۆ  گرنگیدانی  ب��ه رچ��او،  دێته   *وا 

به   په یوه سته   دای��ك��ان،  وه ك  ژن���ان  ب��ه  

بایه خدانته وه  به  ده روونشیكاری. چۆن وه ك 

له سه ر  مه شقكردن  به   ده ستتكرد  خامنێك 

ده روونشیكاری، هه ر ئه وه ی كه  ئێستا وه ك 

ده روونشیكارێك بۆته  كاری خۆت؟ 

- من له به ر هه ندێك هۆكاری مه عریفی 

هه ڵبه ت  ده روونشیكاری،  به   بایه خمدا 

هۆكاریی كه سییانه  و تایبه تییش هه بوو. من 

»دۆخه كان-سنوور«دا  بواری  له   زماندا،  له  

خه ریكی لێكۆڵینه وه  بووم، بۆ منوونه  دۆخی 
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یان  بكه ن،  قسه   بتوانن  له وه ی  به ر  مندااڵن 

 ،psychotics عه قڵییه كان  په شۆكاوه   زمانی 

گه یشتمه  ئه و بڕوایه ی،  مامه ڵه ی زمانناسییانه ی 

په تی له گه ڵ ئه م دیاردانه دا زۆر گونجاو نییه . 

ق��س��ه ده ك��ات،  ك��ه   كه سێك  ه��ه ر  الی 

تێبینیكردندا،  وه ختی  له   من  الی  هه روه ها 

ڕە گه زێكی زۆر سوبێكتیڤ بۆ ئه م كاره  هه یه . 

مامه ڵه ی  به   پێویستم  هه ستمكرد  جۆره   به م 

ده روونشیكارانه  هه یه ، بۆئه وه ی به شێوه یه كی 

هه روه ها  تێبگه م،  »زمان-سنوور«ە   له م  باشرت 

ببمه   ده روونشیكارییشدا  ل��ه   ب��ۆئ��ه وه ی 

ده بوو  شێوه یه   به م  هه ر  كارامه .  كه سێكی 

ده روونشیكاریی بۆ خۆیشم بكرێت و ملكه چی 

ڕاهێنانی شیكارییه كه ی خۆم ببم.  

ده ستبه رداری  هێدی  هێدی  جۆره   به م 

بووم،  مندااڵن  ل��ه گ��ه ڵ/ده رب��اره ی  كاره كه م 

كارده كه م،  گه وره كاندا  له گه ڵ  ته نیا  ئێستا 

پیره كان،  واته   هه یه ،  ته مه نیان  ئه وانه ی  به اڵم 

شیكارییه كه   قه ره وێڵه ی  له سه ر  ڕاسته وخۆ 

له به رئه وه   پیشانده ده ن،  مندااڵنه   دیوێكی 

هه ر سووربووم له گه ڵ مندااڵندا كاربكه م، ئه و 

مندااڵنه ی كه  ئێمه ی به  ته مه نین. من بیست 

ساڵه  خه ریكی ئه م كاره م. 

زووی  زۆر  قۆناغێكی  به   بایه خ  *ت��ۆ 

قۆناغی  واته   ده ده یت،  منداڵ  په ره سه ندنی 

سیگمۆند  پێش-زمانی.  قۆناغی  پێش-ئۆدیپی، 

كه   دواوه   ژن��ان��ه وه   ل��ه ب��اره ی  وه ه��ا  فرۆید 

به اڵم  تارین ،  ده روونشیكاریی  كیشوه رێكی 

ئه وه   ده روونشیكاره كان  زۆرب���ه ی  ئێستا 

منداڵ  ژیانی  یه كه می  ساڵی  كه   ده رده خه ن، 

ئه م  ڕاسته قینه كه یه ،  تاریكه   كیشوه ره  

ماوه یه یش په یوه ندییه كی زۆر تایبه تی هه یه  

به  مه سه له ی مێینه ییه وه . 

بده مه  ده روونشیكاری،  به رله وه ی خوو   -

زمانی  به سه ر  زمان  به شێكی  چه ند  پێموابوو 

»زایه ڵه كانی  ل��ه   ك��ه   زاڵ��ده ب��ن،  شیعریدا 

زمانێكی  زمانی شیعریی  مندااڵن«یشدا هه یه . 

مۆسیقادا  به سه ر  واتا  زۆرییش  به   میوزیكییه ، 

»ماالرمێ«  الی  منوونه   بۆ  ده بێت.  بااڵده ست 

واتا  له   ب��ه اڵم  تێده گه ین،  زم��ان  له   زۆرج��ار 

تێناگه ین. 

یارمه تیدام  زمان  نێو  بااڵده ستییه ی  ئه م 

تێبینی ئه وه  بكه م، كه  دروستكردنه وه ی زایه ڵه  

منداڵییه كان له  زمانی منداڵیدا واتای دوو شته . 

قۆناغی پێش-ئۆدیپی كه  مه سه له ی نه رگسییه ت 

له خۆ ده گرێت: نائارامیی سنووره كانی »ئیگۆ«، 

توانا خه مۆكییه كان، به اڵم ئه مه  ئه و ماوه یه یشه  

به م  ده به ستێت،  دایكی  به   پشت  منداڵ،  كه  

پێش-زمان  موزیكیبوونی  شیعری  زمانی  جۆره  

له سه ر  به ڵگه یه   له به رئه وه ی  ده رده خ���ات، 

په یوه ندیی  له سه ر  و،  نه رگسییه ته  فشۆڵه كه ی 

نێوان دایك و منداڵ. 

ڕوون  بۆچوونانه دا  ئه و  له سه رجه م  ئه مه  

بۆ  بانگه شه ی  شاعیره كان  كه   ئاشكرایه،   و 

دایكانه ین  و  مێینه   ئه وه ی  ده رباره ی  ده كه ن 

و هه ندێجار هۆسێكسواڵین. بۆ منوونه  سه یری 

جوێس«  »جه میس  ئێرله ندایی  ڕۆماننووسی 

و  »یولیسێس«  ڕۆمانی  له   بكه ،   J. Joyce

سیحری  نێو  ده كه وێته   »فینگس«دا  ڕۆمانی 

)Mouly( »مۆلی«  مۆنۆلۆگی  مێینه ی  وێنه ی 

من  كه   ده سه ملێنن،  ئه وه   منوونانه   ئه م  یه وه . 

كه   منداڵ،  قسه كردنی  الیه نه كانی  ده رباره ی 

 كتێبه كه م به  میژووی 
په یوه ندییه كان 
له گه ڵ »غه ریبه » 
له  كولتووره  
ڕۆژئاواییه كانماندا 
ده ستپێده كات، 
كه  پێموایه  ئه وه ی  
شایه نی سه رنج 
و گرنگیپێدانه  
ئه وه یه،  كه  ژنان 
یه كه مین »غه ریبه » 
باسكراوه كانن له  
مێژووی ڕۆژاوادا
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الیه نانه ی  ئه و  وتوومه .  ده چێت،  گۆرانی  له  

وه رده گرن.  هه ڵكۆڵراوه كان  وشه   فۆڕمی  كه  

سه رقاڵه   هاوچه رخ  ئه ده بیاتی  له   هه ندێك 

ئه م  په ره سه ندنی  قۆناغه كانی  رێ��ڕە وی  به  

)Language archaic( به راییه وه »  »زمانه  

پاشكۆیه تی  و  پێش-ئۆدیپی  قۆناغی  یه وه ، 

دایكایه تی. 

سه ره تای  به رهه مه كانی  له   *زۆرێ��ك 

سنووره كانی  و  تیۆر  ،ده رباره ی  كاركردنت 

بیرۆكه   ك��ه   ده رده ك���ه وێ���ت  وا  زم��ان��ن، 

گریامنه ی  پێشه وه   له   هه ر  سه ره كییه كه  

ده ك��ات،  قسه كه ر  تاكه كه سێكی  بوونی 

وه سفكردنی  بۆ  سیمیۆتیكت  تێرمی  تۆ 

توندوتیژی  ك��ه   ب��ه ك��اره��ێ��ن��اوه ،  شتێك 

ئه وه ی  له پێناو  كراوه ،  موماره سه   له سه ر 

قسه كه ر  تاكه كه سی  دروستبوونی  ئیمكانی 

بڕه خسێنێت. ئایا هه وڵتداوه  به  شاراوه یی 

ئاماژه  به وه  بكه یت، كه  ئه و تیۆره  زمانییه  

بوو،  هه ڵه   ئۆرسۆدۆكسییه ،  ئه كادیمییه  

به رامبه ر  ئاگایی  پێویست  وه ك  ته نیا  یان 

خۆی  سه ره تاییه كانی  و  بنچینه یی  گریامنه  

نه بوو؟ 

نوێیه كان  زمانناسییه   تیۆره   پێموانییه    -

نه ریتێكی  ب��ه   س��ه ر  ب��ه اڵم  هه ڵه بووبن، 

زۆریان  ده ستكه وتی  ئه مانه   مه عریفیین، 

ه���ه ب���ووه ، ب���ه اڵم پ��ه ی��وه ن��دی��ی ل��ه گ��ه ڵ 

سوبێكتیڤانه دا  خولیا  و  مه به ست  ئ��ه و 

و  كۆمه اڵیه تی  ژیانی  له   كه   دانامه زرێنن، 

هه ردووكیاندا،  له   یان  ده روونشیكاریدا،  له  

وا  ئه مه یش  هه یه .  به رچاویان  بایه خی 

ده خوازێت هه ر له  پێشه وه  جیاكاری له نێوان 

و  تۆكمه یی  له نێوان  ئوبێكت،  و  سوبێكت 

ئاگایی قسه كه ردا بكه ین. له  ناكۆكی حاڵه ته  

نه خۆشییه كاندا، یان كاتێك كۆدی كۆمه اڵیه تی 

له  حاڵه تی توانه وه دایه ، ئه م حاڵه ته  ده بینین. 

نه خشه كێرشاوم  منوونه یه كی  من  كه واته  

دۆخه   ئه م  پێكه وه گونجانی  بۆ  خسته ڕوو 

دینامیكییانه ، كه  له وێدا واتا هه میشه  و هه ر 

له  پێشه وه ، پێدراو نییه . 

ده نێم  ن��اوی  كه   شته یه   ئ��ه و  ئه مه  

ی��ان   ،significance ده الل��ه ت��ك��ردن 

گۆكردنی  به   په یوه ندیداره   كه   سیمیۆلۆژیا 

 ،syntax ڕسته   پێكهاتنی  له   به ر  منداڵه وه  

ده نیم  ن��اوی  كه   شته ی  ئ��ه و  پێش  ی��ان 

پێكه وه   ئ��ه م��ان��ه   ه��ه م��وو  »ڕە م�����زی«. 

بۆ منوونه   پێكده هێنن،  زمان  دینامیكییه تی 

حاڵه تی  هه ندێ  له   دینامیكییه ته   ئ��ه م 

ج��وێ��س«دا  »جه یمس  شیعری  زم��ان��ی 

ئه دیبه   كاری  له   به اڵم  دی��اره ،  ڕوون��ی  به  

ده توانیت  ئاشكرایه ،  كالسیكییه كانیشدا 

»بالزاك«  ڕسته كانی  نه غمه كانی  له   گوێت 

بێت، ئه گه ر گوێی لی بگریت. 

ئ����ه م دی��ن��ام��ی��ك��ی��ی��ه ت��ه ، وێ����ڕای 

گوتاره   له   ده بینین  سه ركوتكردنه كه ی، 

ف��ێ��رك��اری��ی��ه ك��ان، گ���وت���اره  زان��س��ت��ی و 

سیاسییه كانیشدا كارده كات، كه  زیاتر و زیاتر 

به سه ر عاتیفه  و پاڵنه ردا بااڵده ست ده بن. به م 

جۆره  ده توانیت »توێژینه وه ناسیی ڕە مزه كانی 

گوتار« )hupology of discourse(، له سه ر 

له سه ر  سیمیۆلۆژییه كان،  ئایدیا  بنه مای 

زمانی  واتای  كه   ڕە مزییه كان  ئایدیا  بنه مای 

بنه مای  له سه ر  یه كالكه ره وه یه ،  و  ڕاشكاو 

توێژینه وه   دامبه زرێنیت.  گۆڕان،  تواناكانی 

بابه تێكی  به اڵم  نین،  هه ڵه   زمانناسییه كان 

دیاریكراو و مێژوویه كی تایبه تییان هه یه . 

له   تۆدا  پیشه یی  ژیانی  له   *ماوه یه ك 

كاته ی  ئه و  هه یه ،  شه سته كاندا  سه ره تای 

به ڵكو  بوویت،  ماركسیست  ته نیا  نه ك  كه  

چه ند  ه��ه روه ه��ا  ب��ووی��ت،  ماویستیش 

ئه و  هی  كه   هه یه،   ج��ی��اوازت  ده قێكی 

ماتریالیزمی  زمانی  له وانه دا  سه رده مه ن، 

دیاله كتیكی به كارده هێنێت و وه سفی واڵتی 

له   هه ڕە شه كه رێك  وه ك  ده كه یت  »چین« 

باوه ڕدار  ڕۆژئاوایی  سوبێكتیڤیزمێكی  هه ر 

بۆ  ده گه ڕێیته وه   زۆری��ش  خ��ودا،  یه ك  به  

خۆت  ئێستا  »لینین«.  و  تۆنگ«  »ماوتسی 

چۆن ئه و ده قانه ت ده خوێنیته وه ؟ 

ده یانخوێنمه وه   ئاركیۆلۆژیستێك  -وه ك 

كه  به دوای یۆتۆپیادا ده گه ڕێت، ئه و ده قانه  

یۆتۆپیایان نیشانده دا، یۆتۆپیایش گوزارشتبوو 

تێیدا  كه   كۆمه ڵگه یه ی  ئه و  نه رێنیبوونی  له  

ده ژین، نه ك گوزارشت بن له  كۆمه ڵگه یه كی 

دۆكرتینی  نه مانویستووه   هه رگیز  پۆزه تیڤ. 

ئینگلته را  یان  فه ره نسا  له   لینینیزم  و  ماویزم 

دامبه زرێنین،  دیكه   جێیه كی  ه��ه ر  ی��ان 

كه سانه یه   ئ��ه و  تێگه یشتنی  هه ڵه   ئه مه  

ماویسییه كان  بزووتنه   ده یانویست  كه  

»الیه نیكه م بزووتنه وه كه ی ئیمه  له  فه ره نسا« 

وه ك بزووتنه وه ی دۆگامیی پیشانبده ن. 

شێوازی  ئ��ه وه   ئێمه وه ،  ب��ه الی  ب��ه اڵم 

بوو.  ڕۆژئاوایی  نه ریتی  پرسیارخستنه سه ر 

ئه وه ی زیاتر سه رنجی منی به ره و چین برد، 

تاویزم و ڕۆڵی ژنان بوو، په یوه ندیی نووسین 
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بوو به  ئاماژە كانه وه ، ده نگ بوو له  ده ربڕینی 

زمانی چینیدا. ئه م ئایدیایانه  ئاڵۆز و ناڕوون 

ته حه دای هه ندێك  به اڵم  ده هاتنه پێش چاو، 

هه ر  كه   ده كرد،  ڕۆژئاوایان  ئایدیایانه ی  له و 

بینیشامن،  وه ك  دروستكرابوون.  پێشه وه   له  

پێش سوكراتییه كان و ماویسته كانی سه رده مه  

مه به ستامن  په یوه ستبوون.  پێوه ی  كۆنه كان 

ئه مه   ئێستا  كه واته   بوو،  ئه مه   »ماویزم«  له  

چۆن ده بینم؟ 

ناكه مه وه ،  ڕە ت��ی��ان  هه رگیز  نایابن، 

كار  هه مان  دیكه یش  جارێكی  ده مه وێت 

بكه مه وه ، به اڵم شتێك هه بوو كه  له و كاته دا 

كه   شته ی  ئه و  هه ر  فه رامۆشامنكردبوو، 

ئه م  ئه نجامیبده م.  ده مه وێت  ئێستایش  تا 

وه ك  نا-ڕۆژئاوایی  شێوازی  به   گرنگیدانه  

كولتووری  سه ر  پرسیارخستنه   شێوازێكی 

وه ك  به اڵم  باشه ،  زۆر  رێگایه كی  مه سیحی، 

پێویست هه وڵده ده ین له  كولتووری مه سیحی 

ئه م  په یوه ندی  به تایبه تی  تێبگه ین،  خۆیشی 

بۆ  »ئه ویرت«دا.  پرسیاری  له گه ڵ  كولتووره  

»حیكایه ته كانی  كتێبه كه م  هه ردوو  منوونه ، 

عه شق« و »له  خۆمان غه ریب«، هه وڵده ده ن 

دابه شكارییه كه  دووباره  بكه نه وه  له  ڕوانگه ی 

به   تیۆلۆژییه ی  نه ریته   به و  باوه ڕنه بوون 

میرات بۆمامناوه ته وه ، كه  ده بێت هه وڵبده ین 

لێیشی تێبگه ین. 

خ��ول��ی��ای��ه ك��ی م��ارك��س��ی ه��ه ی��ه،  كه  

پێیه كانی  ل��ه س��ه ر  ده ك���ات  هیگڵ  ل��ه   وا 

ئه وه یه   گرنگه   ئ��ه وه ی  بوه ستێت،  خ��ۆی 

پێی  له سه ر  و  بكه ینه وه   ڕاس��ت  تیۆلۆژیا 

ڕووی  ل��ه   تیۆلۆژیا  بیوه ستێنین.  خ��ۆی  Balzac
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مرۆیی  ئه زموونی  ده رب��اره ی  مه عریفییه وه  

تیۆلۆژیا  ده كرێت  ئێستا  ده وڵه مه نده .  زۆر 

زمانناسی  و  ده روونشیكاری  هاوكاری  به  

ك��ار ب��ك��ات. زه روره ت����ی ڕاس��ت��ك��ردن��ه وه  و 

تایبه تییه كامنان،  نه ریته   چاككردنه وه ی 

خوێندنه وه ی به  هاوسۆزییه وه ، تێگه یشنت له  

تیۆلۆژییه ،  نه ریته   له م  دووره وه   مه ودایه كی 

كولتووره   به   خه ریكبوونه   جۆره   ئه م  له نێو 

ناڕۆژئاواییه كانه وه  پۆلێن ده كه م. 

*یه كیك له و شته  زۆروزه به نده  نایابانه ی 

كه  له  به رهه مه كانی ئه و سه رده مه تدا هه یه ، 

واتای  به ڵكو  نییه ،  یۆتۆپیایی  ته نیا  ئه وه یه  

خه ونێكی ئومێدبه خشیشی تێدایه  و خۆیشت 

پێداگری له سه ر ئه وه  ده كه یت، كه  پێویستامن 

به م ئومێده یه . له  كۆتایی كتێبه كه تدا »شۆڕش 

له  زمانی شیعریدا« مه رجه عییه تێك هه یه  بۆ 

ژیان له  كۆتایی قۆناغی 2000 ساڵدا، واته  ئه و 

بۆ  فیودالیزمه وه   له   گواستنه وه   كه   قۆناغه ی 

چكۆله   ڕواڵه تی  ڕووداوێكی  سه رمایه داریی، 

»حیكایه ته كانی  كتێبی  له   ده نوێنێته وه ؛ 

عه شق«دا باس له وه  ده كه یت ئه و قه یرانه ی 

هه میشه ییه .  قه یرانێكی  ده ژی���ن  تێیدا 

سیاسیی  ئومێدی  تۆ  جموجوڵه ی  ئه م  داخۆ 

به   گه یاندووه   بیستی  سه ده ی  شه سته كانی 

شتێكی جیاواز؟

ڕوون��رت   ش��ێ��وه ی��ه ك��ی  ب��ه   پێموایه   -

تر،  جدی  مه سه له یه كی  بۆته   مه سه له كه  

كه   هاوڕام،  تۆدا  له گه ڵ  ئایدیایه دا  له م  من 

ئه م  له باره ی  ده بێته وه .  قووڵرت  قه یرانه   ئه م 

قسه م  ڕاشكاوی  و  ڕوون  به   زۆر  بابه ته وه  

كه شفگه رییه كی  ئاخۆ  نایشزانم  ك��ردووه ، 

دوواییانه   ب��ه م  ن��ا.  ی��ان  خه ونبینانه بووه  

و  »پیره مێرد  ناوی  به   باڵوكرده وه   ڕۆمانێكم 

گورگه كان«، سه ره تاكه ی ئه وه یه،  كه  ده توانم 

نه خۆشخانه یه كی  له   باوكمه   كوشتنی  بڵێیم 

ناكارامه یی  به هۆی  ڕۆژهه اڵتدا،  ئه وروپای 

پزیشكی و گوێپێنه دانه وه . 

كه سییه   شۆكه   ئه م  له میانه ی  هه وڵمدا 

وه ك  كه   دابهێنم،  به رهه مێك  تایبه تییه وه ، 

هه موومان  ئه زموونی  بۆ  بێت  میتافۆڕێك 

–ڕۆژئ���اوا  جیهانه كه مانم  گشتێك.  وه ك 

قه یرانی  جمكی  وه ك  ڕۆژه�����ه اڵت-  و 

وه ك  وێناكردووه ،  ڕۆمانی  ئیمپراتۆریه تی 

و  ڕق  له   پڕ  به ها،  له   خاڵی  وه ك  و  گشتێك 

ته نیا  ده ڕوات،  كوێ  بۆ  نازانێت  كه   كینه ، 

ده زانێت ستالین و هیتله ری ناوێت. 

به هایا  ئ��ه و  پۆزه تیڤ  به های  تاكه  

داتارشاون  ئاییندارییه وه   له   كه   كۆنینانه یه ، 

سه ربه خۆیی  داواكارییه كانی  له گه ڵ  و 

یان  بێت  زوو  خه ڵكی،  ناگونجێن.  ڕە گه زیدا 

به ریه ككه وتن  دۆخ��ی  له   خۆیان  دره ن��گ، 

له گه ڵ ئه م دیاردانه دا ده بیننه وه . به م جۆره ، 

هاوكات  به اڵم  پێویسنت،  ئاینییه كان  به ها 

سه خته .  پێره وكردنیشیان  و  ته حه مولكردن 

خه می  من  كێشاوه .  ڕە شم  ته واو  وێنه یه كی 

ڕۆشناییه ك  هیچ  نه   گواستنه وه مه ،  قۆناغی 

ده بینم و نه  هیچ ئه نجامێكی پۆزه تیڤیش. 

سه رچاوه : 

يف  األوائ��ل  الغرباء  كریستیفا:  -جولیا 

التأریخ الغريب هم النساء، 15 اغسطس 2009، 

Nourallah.com .نور الله، العرب اون الين
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هاوسه رگیری  كاتۆلیكی  كه نیسه ی  بۆچی 

له  ڕاهیبه كان قه ده غه  ده كات؟ بۆچی هه ندێك 

ته وژمی ئیسالمی، حیجاب پۆشین له سه ر ژنان 

فه رزده كه ن؟ چۆن ده توانین ئه م هه موو ترسه  

له  ئاره زوو و ئه م هه موو نكوڵیكردنه  له  جه سته  

ته فسیربكه ین؟ ئایا خودا دژ به  سێكسه ؟ خودایی 

هه ڵوێسته   ئه و  جه سته ییدا؟  له گه ڵ  ناكۆكه  

به هێزه  دۆگامییه  كامه یه،  كه  ده رباره ی مه سه له  

هاوبه شی  و  الیه نگر  چه ندین  سێكسییه كان، 

هه موو  به دڵنیاییه وه   ك��ردۆت��ه وه ؟  پێكه وه  

له   به اڵم  داوه ،  سێكس  به   بایه خیان  ئایینه كان 

جیاوازن،  لێكدانه وه یاندا  و  ته ئویل  شێوازی 

دڵی  له   له  سێكس  ترس  چونكه  هه موویشیان 

هاوڕا  هه رهه موویان  ناچێنن،  پێڕه وكارانیاندا 

نین له سه ر ره تكردنه وه ی چێژ، هه موویان ژن به  

سه رچاوه ی فه وزا یان ته نیا ئامرازیك بۆ وه چه  

خستنه وه  ته ماشا ناكه ن. 

له م وتاره دا، خامنه  بیرمه ندی فه ره نسی به  

ڕه گه ز بولگاری »ژولیا كریستیڤا« هه وڵده دات 

و  سێكسوالێتی  نێوان  په یوه ندی  مێژووی 

و  بوون  كه   جیاوازه كان،  ئایینییه   سیسته مه  

مێژووی مرۆیی له  قاڵب ده ده ن، دیاریبكات. 

سێكسوالێتی  پرسی  نابێت  پێیوایه   كریستیڤا 

له  شێوه  خام و په تییه كه یدا ته فسیر بكرێت، 

و  بایۆلۆژیست  هه ندێك  هه وڵی  به   دژ  ئه و 

یاساناسه ، كه  ده یانه وێت ته فسیرێكی بایۆلۆژی 

مرۆییه كان  دی��ارده   بۆ  ڕووت  یاسایی  ی��ان 

سێكسوالێتی،  مه سه له ی  له وانه یش  بكه ن، 

كۆمه اڵیه تی  و  ده روونی  ڕە هه نده   به مه یش 

و كولتوورییه كان فه رامۆشده كه ن... هه روه ها 

ئایینییه كان،  و  كولتووری  ڕە م��زه   و  واتاكان 

زه مه نیدا  دورودرێ��ژی��ی  پرۆسێسێكی  له   كه  

خوێندنه وه یه كی  به   ناكرێت  بوون،  دروست 

ڕووكه شانه ی ده قه  ئاینییه كان ته فسیر بكرێن، 

به ڵكو ده بێت ده قه  ئاینییه كان ته ئویل بكرێن 

و ئه و گۆڕانه  ڕیشه ییانه  له به رچاو بگیرێن، كه  

له  په یوه ندیی نێوان پیاو-ژندا ڕوویانداوه ، ئه و 

گۆرانانه ی كه  به  شێوازی جیاواز ڕە نگدانه وه یان 

له سه ر رسوت و ڕیتواڵه  ئاینییه  ڕێكخراوه كانی 

كریستیڤا،  ب��ڕوای  به   هه بووه .  كۆمه ڵگاكان 

له   ئاینییه كان«،  »واتا  و  سێكسی«  »ره فتاری 

ئامێزانی  ئه زه لیدا  یه كگرتنێكی  چوارچێوه ی 

له   ناتوانین  كه   جۆرێك  به   ده ب��ن،  یه كرتی 

دامه زراوه   له كاتێكدا  جیایانبكه ینه وه .  یه كرتی 

جیاواز  به شێوازی  كۆنه وه  له   هه ر  ئاینییه كان 

بوون،  سێكسوالێتی  دیسپلینكه ری  و  چاودێر 

سێكسیان  به تووندی  یان  ڕێوشوێنه كانیشیان 

ك���ردووه ،  سه ركوتیان  و  ق��ه ده غ��ه ك��ردووه  

له   داوه   پۆرنۆییه كان  ڕیتواڵه   به   رێیان  یانیش 

په رستگاكاندا. )و. عه ره بی(

)ده قه كه (: 

له  ڕاستیدا مرۆڤ وه كو ئاژە ڵێكی قسه كه ر، 

تایبه تی  به   به اڵم  كۆمه اڵیه تییه ،  ئاژه ڵێكی 

ئایینه كان ئه م شته   بوونه وه رێكی ئیرۆتیكییه . 

و  باشرتین  له   ئیرۆتیكا،  له به رئه وه   ده زان��ن، 

خراپرتین حاڵه تدا، ده كه نه  بابه ت و ماهییه تی 

خۆیان. ئاخۆ به م ڕێگایه یه  كه  میكانیزمه كانی 

مه به ستی  ب��ه   ئ��ه خ��الق  به رهه مهێنانی 

ئه وانه   ئایا  پێكدێن؟  سیكس،  سه ركوتكردنی 

له  ئیرۆتیكادا شاره زا و فره ژنن؟ له  كاتێكدا كه  

بزانین فره ژنی له  ڕیتواڵه كانیدا ده رده كه وێته وه ، 

خۆی خزاندۆته  نێو كتێبی سۆفییه كانه وه  و له  

ڕێگای هونه ره  ستایشكه ره كانییه وه ، له گه ڵ و 

دژ به  دۆگامتیزمه كان، نائاگایی شوێنكه وتوانی 

تێرده كات. داخۆ ئه مه  سه رچاوه یه كی ده روونی 

زه مه نێكی  له   پرسێك  بۆ  نێوان-كولتوورییه   و 

په شۆكاوی شارستانێتیدا؟ 

»سێكسوالێتی«یه ك  ئ���ه وه ی  دوای 

و  بایۆلۆژیا  هه ژموونی  ژێر  كه وتبووه   كه  

ئه ستێره بوون  ئاستی  تا  كه   یاساناسییه وه ، 

و  ق��ورب��ان��ی  ماسكی  و  ب��ه رزك��راب��ووی��ه وه  

ئاستنزمیی پۆشیبوو، مۆدێرنیسته كانی ماندوو و 

شپرزه كرد، ئیدی ئه وان له  رۆژئاوا و ده ره وه ی 

بۆئه وه ی  ده ستپێكردووه،   هێرشیان  ڕۆژئ��اوا، 

بهێننه   »تایبه تكراوه كان«یش  ڕۆحانییه ته  

ئاینییه   ده سه اڵته   كه   ب���ازاڕه وه .  پێشبڕكێی 

ده ستی  له   سوبێكت،  له سه ر  بااڵده سته كان 

له وێدا  كۆده بنه وه ،  فه نده مێنتالیسته كاندا 

به رامبه ر  لێبوورده تره   »قاعیده »  ده بینین 

»جوانچاكه كان«، »ئه وانیرت«، هۆمۆكان، ژنان...

هتد. داخۆ ئه مه  ئه فیونێكی نوێی گه النه ؟ 

كۆمه ڵگه   و  مرۆڤایه تییه كان  زانسته  

لێكپچڕانی  ب��ۆ  داوه   زۆری���ان  هه وڵێكی 

ڕە گه كانی ئه م »نه ریت«ە  و له  پیرۆزداماڵینی 

له   هه ر   ،)homo religious( ئایینی  مرۆڤی 

به اڵم  مۆدێرن،  مرۆڤی  تاوه كو  نیانده رتاڵه وه  

كه   نه كرده وه   كاڵ  فریووه   له و  هیچ شتێكیان 

بواری ئایینی مومارسه ی ده كات، بواری ئایینی 

و  »ئ��اره زوو«  تێیدا  كه   یه كرتبڕە ی  ئه و  وه ك 

»قه ده غه كراوه كان« به  یه كرتی ده گه ن. 

كتوپڕ، له  میانه ی قۆناغێكی مرۆیی پێش 

مێژووییدا، جۆش و كوڵی سێكسی كه وته به ر 

)فرۆید(،  ئه سڵی«ه وه   »چه پاندنی  زه ب��ری 

هۆز  فۆڕمی  له   مرۆییش  به رهه مهێنانه وه ی 

)عشائر( و خێزاندا له قاڵبدرا: له ئه شكه وته كاندا 

وڕێنه ی شامانییه كان ده بینینه وه ، له سه ر ڕووی 

دیواره كانیش ڕێسا سه ره تاییه كانی خزمایه تی، 

مه حره مه كاندا،  زینای  له گه ڵ  هاوكاته   كه  

ئه م  ماونه ته وه :  هێشتایش  و  نه خشێرنان 

جۆرێك  به   دراون،  یه ك  رووی  دوو  دووان��ه  

نییه .  بوونی  ئه ویرتیان  بێ  به   یه كێكیان  كه  
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ناكۆمه اڵیه تی  جه وهه ردا  له   كه   سێكسوالێتی 

بوو، دواتر له  الیه ن خودایییە وه  ده ست به سه ر 

بووه   سێكسوالێتی  گیرا:  شێوازه كانیدا  هه موو 

چێژی  چه تری  له ژێر  ته نانه ت  پیرۆز.  شتێكی 

ژیانی  سفری  پله ی  وه ك  ش��ه رم،  ڕه شیشدا، 

شتانێك  بوونه   مه رگیش،  هه روه ها  ده روونی، 

له  پاڵ ئه م بواره  ترسێنه ر و به خوداییكراوه وه ، 

له مه یشدا ئه و هێامیه ی به خۆیه وه  هێشته وه  

كه  ئاوازی پیرۆزیی تێدا بوو. مرۆڤی السكۆكس 

پێچ  یان   )Chauvet( شۆڤییه    ،)Lascaux(

په شیامنی  به   هه ست   )Pech-Merl( مێرل 

وێنه  ده كێشن،  به   ئه م هه سته   به ڵكو  ناكه ن، 

»ده سته   به   و   )noeuds( نۆیودس  گرێی  به  

نه رێنییه كان« ده ری ده بڕنه وه ، یان به وه  ده ری 

ده بڕنه وه  كه  له جیاتی ئاره زووی سێكسی خوو 

ئاراسته ی  یان  ئه سپه كان،  پێشبڕكێی  بده نه  

یان  بكه ن،  )mamouths(ی  مامۆسه كان 

كه   گ��ه وره ی��ه ی،  مێینه   زێ  ئه م  پاڵ  بیده نه  

وه ك  ده كاته وه ،  ب��ه رزی  بیسۆن  گای  سه ری 

)له   هه یه   شۆڤییه دا  سه ركێشیی  له   ئ��ه وه ی 

32000 ساڵ پ. ز(. داماڵراو له  كۆمه ڵگه یه ك 

له  سه ر ڕووی  كه  به و شێوازه  ژیانه  ده ژی وا 

نهێنیی  مرۆڤه   ئه م  جێیده هێلێت،  دیواره كان 

گۆرانی  ده ك��ات،  نیگار  ئه سڵییه كه ی  دۆخه  

ده ڵێت، سه ما ده كات و نیگار ده كێشێت، بۆ 

ئه وه ی خۆی بكاته  ئاژه ڵێك و ژنێك. وه ك تیرێز 

داڤیال )Thérèse dAvila( ئاماژه ی بۆ ده كات 

وێڕای  نه مرێت».  ئه وه ی  پێناو  له   «ده مرێت 

 Ignace( مه شقه  ڕۆحییه كانی ئیگناس دی لۆیۆال

ئازاره كانی  به   په یوه سته   كه    ،)de Loyola

مه سیحه وه  له  ڕێگه ی ته وزیفكردنی 

هه سته وه ره كانه وه . 

• سه ملێرناوێكی ئه نرتۆپۆلۆژی: 

وه ك هه وڵێكی بێوچان بۆ ئاراسته كردنی 

و  ئ���اره زوو  م��وم��اره س��ه ی  له نێوان  سێكس 

ساخته بازانه ی  ف��ه زای  وه چه خستنه وه دا، 

ده روونیی مرۆڤی عاقڵ و ئایینی )كه  هه رگیز 

هه ست به  ئاسووده یی ناكات( له گه ڵ مه حاڵ 

تێكه ڵده بێت  ڕە گه زیی(دا  جیاوازی  )مه رگ، 

خۆی  ئاینییه كان  سه رده مه   درێژایی  به   و 

راستده كاته وه  و ده مێنێته وه . 

ده روونشیكاری له  ئیرۆتیكادا سه ملێرناوێكی 

به   پێویستبوون  ساغده كاته وه :  ئه نرتۆپۆلۆژی 

ئایین، هاوتا له گه ڵ پێویستبوون به  مه عریفه . 

-Georges Bataille( )1962( باتای  جۆرج 

 )Erotisme( )1957( له  كتێبی ئیرۆتیزم )1897

دا جه خت له سه ر ئه م بابه ته  ده كاته وه ، به اڵم 

له   پێویستییه   دوو  ئه م 

مرۆڤایه تی  سایه ی 

پۆست-تۆتالیتاریم و پۆست-ئه تۆمیزمدا، ده بن 

به  هه وا و با ده یانبات كه  هه ر له  پێشه وه  له  

نكوڵیكردنی ئه و ئیرۆتیزمه وه  گالون ،كه  ئیرۆتیكا 

له  سێكسی لیرباڵی و سه رپێی و كورتخایه ندا 

ببینین:  گوێبگرن،  بخوێننه وه ،  كورتده كاته وه . 

هه ڵچوونه   )یان  پاڵنه ره كان  به رزنرخاندنی 

سێكسییه كان( ئه وه یه  كه  ئیرۆتیكا پێكدێنێت، 

ته نیا پاكژكردنه وه ی فانتازیاكان له  ورده كاریی 

ڕه مز و نیشانه كان چێژ به ره و بااڵبوون ده بات. 

ئه وه  ئه و حه قیقه ته یه  كه  له  ئه زموونی ئایینیدا 

له   هه ر  جیاده بێته وه ،  لێی  و  ده ك��ات  كار 

نیگاره كانی پێش مێژووه وه  له سه ر دیواره كان 

باخ  نوێژییه كانی  رسوده   به   ده گ��ات  هه تا 

تا  پیكاسۆوه   فڵچه كه ی  سه ری  له    ،)Bach(

 .)Freud( فرۆید  قه ره وێڵه كه ی  به   ده گات 

ئه و  پاڵ  به   ئه مه یش 

Thérèse d›Avila
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ئاستنزمی و پیسییه وه  كه  له  وه ختی پیدۆفیلیا 

)ده ستدرێژی سێكسی بۆ سه ر منداڵ( یان له  

ئه مه یش  په خشده بنه وه ،  سه نگه ساردا  سزای 

به هۆی  بڵێین  ته فسیرناكرێت،  ب��ه وه   ته نیا 

ئه و  به ڵكو  دامه زراوه كانه وه یه ،  سه ركوتكاریی 

له   كه   كه شفده كات  شاراوانه   هه ڵه   و  سنوور 

پێكه وه ژیانی خودایی له گه ڵ سێكسدا هه یه . 

ع��ه مل��ان��ی��ی��ه ت ل���ه س���ه ر ه��ه ق��ه  كه  

و  سه ركوتكاریی  سنووربه زاندنه   سه رزه نشتی 

تاریكبڕواییه كانی ئایینه كان ده كات، سه ركۆنه ی 

ئاره زووی جیاكاری له نێوان هه ردوو ره گه زه كه دا، 

ئ��اره زووی  له گه ڵ  هاوسۆزی  له   زێده ڕە ویی 

گێچه ڵپێكردن  فریودان،  خرۆشاندن،  »باوك«، 

ژنان  چه وساندنه وه ی  ی��ان  )ت��ه ح��ه روش(، 

ی��ان دای��ك ده ك��ات. ئ��ه و زه م��ه ن��ه ی كه  ئه م 

ملمالنێیه ی تێدا ده گوزه رێت، ملمالنێیه كی تر 

ده كاته  ئه ڵته رناتیڤ، هێنده یش دڵڕە قانه  نییه  

و نه فه سێكی قووڵیشی هه یه : »قڵپكردنه وه ی 

به هاكان« )نیچه (، تێكشكێنه ری نه ریته كان، له  

فریودانه   ئه م  جه وهه ری  به   گه یشنت  ڕێگه ی 

ئیرۆتیكییه وه ، كه  نه ریته كان، دروستی ده كه ن 

و وزه ی پێده به خشن. 

كۆمه ڵگایانه ی    ئ��ه و  دڵنیاییه وه ،  ب��ه  

پاشاموه ی به هێزیان له  ڕە چه ڵه كی ئه میسییه وه  

شادی  ژنانه كانه وه   خودا  به   ماوه ته وه ،  لێ 

ده گێڕن، ئه م ڕیتواڵه  له  هیندۆییزم و ته نته ریزم 

دووالیزمی  تێیدا  كه   هه یه ،  )tantrisme(دا 

ڕیتواڵی  له   گ��ه ردوون��ی  جه مسه رییانه ی 

linga-( لینگا-یۆنی  )orgy(ی  گاڵته وگه پ 

yoni(دا به رجه سته  ده بنه وه ، هه ر به و جۆره ی 

كه  یین و یانگ )yin-yang( له  ئایینی تاوییدا 

هاوسه رگیری  ڕیتواڵی  ئه نجامدانی  به   رێ 

دواییان دزه ی  ڕێبازه ی  ئه م  ده ده ن.  خوداكان 

هه روه ها  كۆنفۆشیۆنیزمیشه وه ،  نێو  كردۆته  

كۆمه ڵگه ی »بێ باوك یان مێرد«یش هه ن، بۆ 

له   ئێستا.  چینی  له    )NA( خێڵه كانی  منوونه  

كاتێكدا كه  ڕاستی بااڵ، براهام، له  رسوشتێكی 

بێالیه نه  )نه  نێره  و نه  مێ(، به اڵم بودیزم، كه  

ده كات  زوهده وه   به   ده ستگرتن  ئامۆژگاریی 

و  ده كات  قه ده غه   پێڕە وكارانی  له   ئاره زوو  و 

وه ك سه رچاوه ی ئازار لێیده ڕوانێت، له  ژیان و 

عه شق جیاده بێته وه  و له  قوواڵییه دا كینه دۆزه  

بودیزمدا  له    .)misogyne( ژنان  به رامبه ر 

ئیرۆتیكای  ڕێكخستنی  و  موماره سه كردن 

تایبه مته ندیی  حاڵه تێكدا  هه موو  له   سێكسی 

پیاوانه . 

باوك  یان  نێرینه،   وه كو  خۆیشی  ئه زه لی 

ته وراتدا،  سه ره تای  له   به اڵم  ده رده كه وێت، 

به رجه سته ده كات:  مێینه   و  نێرینه   خ��ودا 

حیكمه ت وه ك ڕه هه ندی مێینه یی و دایكانه ، 

)ی��ه ه��وه (،  خ��واوه ن��د  هۆگرێتی  و  ع��ه رش 

یه كگرتنی  ده پ��ارێ��زێ��ت،  ت���ه ورات،  خ��ودای 

له   جۆرێك   )demouth( له گه ڵیدا  ئ��اده م 

یه كه م  مرۆڤی  به   ڕە گه زی(  )دوو  دووڕه گی 

»ژی��ان«  ح��ه وا  )له كاتێكدا  ده به خشێت 

پاشا  چه وسێنه ری  ده سه اڵتێكی  نێو  ده خزێته  

گه یشتنی  چ��اوه ڕوان��ی  و  ته وراتییه كانه وه  

بزووتنه وه  ژنانه كان ده كات(. ئاده می زه مینی 

كه   ده بینێت  به خێرایی  ه��ه ر   )adamah(

خولقێرناوه ،  په راسوویه وه   له   هه یه   ژنێكی 

هه ڵه ی  ب��ه ره و  و  هاوده می  ببێته   بۆئه وه ی 

ئ��ه وه ی  وێ��رای  دیالۆگۆكه ،  ح��ه وای  ببات: 

یارمه تیده ر و هاوده م و به رامبه رێكی پێویسته ، 

خه ته نه كردنه وه ،  به هۆی  چاڵێكه .  ته نیا  به اڵم 

نێرینه   ش��ی��ره خ��ۆره ی  ت��ه ن��ی��ا  خ���واوه ن���د 

له   ژنه كان  و  كچه كان  به اڵم  هه ڵده بژێرێت، 

پشتی په رده كانه وه  یان له  حه ره م و حه وشه ی 

ناهاوسه نگییه   ئه م  ده مێننه وه .  په رستگاكاندا  seneca



221
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

ئه وه نده   هاوسه رگیرییه وه   گرێبه ستی  الیه ن  له  

سێكسواڵێتی  كه   له قاڵبدراوه   و  دیسپلینكراو 

هه تا ئاستی ڕۆحانییه ت به رزده كاته وه ، یه كگرتن 

ژن  نێوان  یه كگرتنی  شێوه ی  به   خوادا  له گه ڵ 

ئیرۆتیكا  ئه م  ئامێزگرتنی  له   به   مێرده كانه .  و 

به رده م  له   یه هودی  مێردی  و  ژن  موباره كه ، 

گۆڕانی ئاره زووه  وه چه خستنه وه ییه كاندا ڕێگا بۆ 

ده كه نه وه :  ته فسیركردن  و  عه شقی خوێندنه وه  

خود«  »مه عریفه ی  مه نفا،  بۆ  مه نفاوه   له  

بۆ خود«  له گه ل »قسه كردن  لێكجووت ده بێت 

و »سێكسكردن«، به اڵم ڕۆحانییه تێك كه  زیاتر له  

نێو لۆژیكی ئیزۆتریكادایه  و له  ڕووی ره گه زییه وه  

پیرۆزه كان  رسوده   رسودی  به   تایبه مته ندكراوه  

)Cantique des cantiques(، له  زمانی ژنێكه وه  

.)La Sulamite( خۆی كه شفده كات: السوالمیت

• وشه  و جه سته :

مه سیحییه كان كه  تانه ی ئه وه یان لێده درێت 

گوایه  »گه لێكن عاشقی جه سته ن«، به  جۆرێكی تر 

درێژه  به  شیكاریی ئه م گرێ ئیرۆتیكییه  ده ده ن، 

»واتا«  و  »جه سته »  هاوبه شی  ئاماده یی  له   كه  

ده رده كه وێته وه :  قسه كه ره كان  بوونه وه ره   الی 

وشه  بۆته  جه سته ، ئه وه  «به الی گریكییه كانه وه  

سكانداڵه  و به الی یه هودییه كانیشه وه  شێتییه ». 

به  ڕێگایه كی باشرت له  هه ر ئایینێك، مه سیحییه ت 

هه تا  ك��ه   ده رده خ����ات  خۆشه ویستییه   ئ��ه و 

)مه سیح( كوڕ  و  )خ��ودا(  باوك  له نێوان  مردن 

و  تیۆلۆژیی  سه ركه وتنی  به ره و  بۆئه وه ی  دایه ، 

بڵندبوونی هونه ریی ببات، هه ر ئه م سه ركه وتن و 

بڵندبوونه یش سه ربه رزی ئه ویان دروستكردووه . 

ته نیا   ب��ه اڵم  زاڵده بێت،  مه سیحی  ئ���اره زووی 

هه ناوی دایكانه ی مریه م به  پیرۆزیی ده مێنێته وه ، 

هاوسه رگیریی  پاكیزه ییه دا  ئ��ه م  سایه ی  له  

به   دژ  چاره سه رێك  و  له مپه ر  وه ك  مه سیحی 

یه كه مجار  بۆ  به اڵم  داده نرێت،  جه سته   خه تای 

به   دان  )Saint Paul(دا  پۆلس  قه شه   له گه ڵ 

یه كسانیدا ده نرێت، كه  ئه وه  به  ژن ڕە وا ده بینێت 

مافی ئه وتۆی له سه ر جه سته ی مێرد هه بێت كه  

ژن  جه سته ی  له سه ر  مافی  پیاو  له وه ی  زیاتره  

 )saint Gérôme( هه یبێت، به اڵم قه شه  جیرۆم

كه    ،)Saint Anselme( ئه نسلیم  قه شه   و 

 )Crysippe( هه ردووكیان ستۆیسیزمی كریسیپ

بوون،  په یامبه خشیان   )Sénèque( سینیكا  و 

چه ندین  درێژایی  به   كه   ده رك��رد،  بڕیارێكیان 

ده ڵێت:  ئه ویش  جێهێشت،  كاریگه ریی  سه ده  

«هیچ شتێك له وه  شه رماوه رتر نییه  كه  بكه ویته  

داوی خۆشه ویستی ژنێكه وه ، به  هه مان شێوه ی 

ئه و ئاره زووه ی كه  له  كاتی زینادا هه مانه ». دژ 

جیاكراوه ته وه   جه سته   له   كه   ڕۆحانییه ته ی  به م 

و، به  پشتبه سنت به  یه كێتیی پیرۆزی نێوان وشه  

و جه سته  -وه ك یه كێتییه كی گرنگ و داپۆرشاو، 

هه ندێك  ده ستی  سه ر  له   ب��ه رده وام��ی  به   كه  

له   ده كرێته وه ،  ت��ازه   و  ده كرێت  بڵند  سۆفی 

دۆگامتیزمه   ناوه كیی  ڕە تكردنه وه ی  چوارچێوه ی 

فه رمییه كاندا، به  تێپه ڕین به  هه ڵهاتنی سه رده می 

رێنسانس و ته قینه وه ی هونه ری بارۆكیدا، توانای 

لێپێچینه وه   و  قه تیسكردن  له   ژنان  ڕزگاركردنی 

ڕۆشنگه ریدا  سه ده ی  له گه ڵ  دواتریش  ڕە خسا، 

قه ڵه مبازێكی به هێزیدا و به رده وام بوو. 

ده ركه وتنی ئیرۆتیكای مێینه یی له  ڕۆژگاری 

ئاینییه كان  دام���ه زراوه   قه یرانی  ئه مڕۆماندا، 

كه   ئه وانه ی  تایبه تیش  به   قووڵرتده كاته وه ، 

یه كتاپه رستییه كانن،  ئایینه   شوێنكه وته ی 

سه رچاوه یه كی  وه ك  هه ر  جه وهه ردا  له   ئه مه  

هه موو  بنچینه كانی  ل��ه   ه��ه ڕە ش��ه ك��ردن 

كاردانه وه ی  له مه یشه وه   ده مێنێته وه ،  ئایینه كان 

ڕوانگه ی  له   گه شه ده كات.  فه نده مێنتالیزم 

سێكسی  )ش��ه ه��وه ت(ی  ئاڵۆش  ق��ورئ��ان��ه وه  

ئه و كۆمه ڵگایانه ی   
پاشماوه ی به هێزیان 
له  ڕە چه ڵه كی 
ئه میسییه وه  لێ 
ماوه ته وه ، به  خودا 
ژنانه كانه وه  شادی 
ده گێڕن، ئه م ڕیتواڵه  
له  هیندۆییزم 
و ته نته ریزم 
)tantrisme(دا هه یه ، 
كه  تێیدا دووالیزمی 
جه مسه رییانه ی 
گه ردوونی له  ڕیتواڵی 
گاڵته وگه پ )orgy(ی 
linga-( لینگا-یۆنی
yoni(دا به رجه سته  
ده بنه وه 
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ئه مه   بێگومان  خ��وداوه ،  له الیه ن  خه اڵتێكه  

ئینجا  وابووه ،  هه ر  »محه مه د«یشه وه   به الی 

هه روه ها  خۆی،  دوای  فره ژنه كانی  پیاوه   بۆ 

له نێو ئیرۆتیكایه كی ناكۆتادا كه  شه قڵی خۆی 

عه ره بی  سۆفیگه رییانه ی  مه زنی  شیعری  له  

به   ئه مه   به اڵم  بووه ،  شێوه   هه مان  به   داوه ، 

به سه ردا  حیجابیان  چونكه   نه دراوه ،  ئافره تان 

باوك  و  مه ال  بۆ  ڕێزێك  وه ك  ده سه پێرنێت، 

ئه وه ی  له به رچاوگرتنی  به   خێزان.  و  برا  و 

كێشه   هه میشه   و  مه ترسیداره   )ژنان(  ئازادی 

–به   خه ڵكی  زۆرینه ی  ئه وا  دروستده كات، 

ڕوخساریان  ده زانن  باشرت  به   وا  ژنانیشه وه - 

مه جازییه كه ی  و  حه قیقی  واتا  به   بشارنه وه ، 

كه   ببیننن،  ب��ه وه وه   خه ون  تاوه كو  وشه كه ، 

ئارامشێكی وه همی و كاتی ده توانێت ڕۆڵیان 

له  كرده ی وه چه خستنه وه  و پارێزگاریكردن له  

جۆردا بۆ دیاریبكات. 

• بااڵده ستی پیرۆز به سه ر هه ردوو 

ڕە گه زه كه دا: 

به  پێچه وانه ی ئه وه وه ، هێزی خودای تاك 

)Un( و سێیینه  )trinitaire(، دژ به  كه ڵكه ڵه  

ده رده كه وێته وه   له وه دا  فه نده مێنتالییه كان، 

بونیادبرنێت،  م��رۆڤ��دا  له نێو  سوبێكت 

له به رئه وه ی پیاو و ژنیش، له  ڕێگه ی نوێژە وه ، 

باوكایه تییه  ڕە مزییه وه  به سرتاونه ته وه  كه   به م 

له  ته ورات و ئینجیلدا یاسا و عه شق ده سته به ر 

ئه وه   بۆ  ڕە گه زه كه   ه��ه ردوو  بۆیه   ده ك��ات، 

بانگده كرێن، كه  هه ردووكیان ببنه  یه ك كه س: 

ئه وه  هاوبه ندییه كی هه ستبزوێنه  بۆ گه ڕان به  

دوای گه ردوونێتی و مافه كاندا. لێره دا ده بێت 

سه رنج له وه  بده ین مافه كانی كه س، كه  له نێو 

وه ك  له مڕۆدا  سێكیوالریزمدان،  چوارچێوه ی 

كه   ده خرێنه ڕوو،  گه ردوونی  منوونه ی  تاكه  

ده توانێت ئه و فره  كولتورییه ی هاتۆته  ئاراوه ، 

ڕێكبخات. 

ئه م  باوكایه تییه  ره مزییه ی كه   ئه و  داخۆ 

جیاكارییه  دروستده كات، زه روره تێكی بونیادییه،  

گواستنه وه یی  یه كسانكردنه وه یه كی  یاخود 

له   خزمایه تییه كانه   سه رخانه   )انتقالی( 

سه وه ختی دووباره  پێكهێنانه وه دا؟ ئیرۆتیزمی 

دووب��اره   بۆ  ه��ه وڵ��ده دات  ل��ه م��ڕۆدا  نێرانه  

خه لقكردنه وه ی سه رله نوێی باوكایه تی ڕە مزی، 

یان  پۆرنۆگرافی  شه پۆلی  له گه ڵ  ی��ان  جا 

دوور  یان   )homoparentalité( هۆمۆخێزان 

پۆست-فێمێنیزم  بزووتنه وه ی  شه پۆله .  له م 

خۆی سه رقاڵه  به م مه سه له یه وه  و هه ژموونی 

به اڵم  ڕە تده كاته وه ،   )phallocrate( چووك 

ئه فسونگه ری  جیاوازی  كه   ده رده كه وێت  وا 

یه كسانی  له سه ر  ڕە گه زه كه ،  ه��ه ردوو  نێوان 

له   ده زانێت.  باشرت  به   پیاو-ژن،  ڕووكه شانه ی 

هاوچه رخه دا  زه مه نییه   ماوه   ئه م  م��ه ودای 

بۆچی  پرسیارده كه ن:  پسپۆره كان  له   هه ندێك 

»ئیسالم« سوبێكته كان دروست ناكات، به ڵكو 

دروست   )communautés( كۆمه ڵه كان  ته نیا 

ڕووتیی  پاراستنی  پاساوی  به   ڕە نگه   ده كات؟ 

پیرۆزی ژنانه  )sacro-sainte(، چێژ و داهێنانی 

ئه و  جه سته -واتادا  یه كگرتنی  له نێو  ژنانه  

بۆی،  تامه زرۆین  لێیده ترسین،  كه   بێت  شته  

ده ستبه سه ری ده كه ین و سته می لێده كه ین. 

ده توانێت  ب��ه وه   ته نیا  سێكیوالریزم 

كه   ببێته وه   ئایینه كان  ته حه دای  ڕووب��ه ڕووی 

دان به  بااڵده ستی ئایینیدا بنێت له سه ر هه ردوو 

ڕە گه زه كه  و بیری لێبكاته وه . هه ر له به رئه مه یش 

ئیرۆتیكی  ڕومانی  نووسینه وه ی  دووب���اره  

به رپرسیارێتییه كه  به  ئه ستۆی ئیمه وه . 

په راوێزه كان: 

sex)sens(« بنچینه دا  له    Sessualité  *

لێكدراوه ،  وشه یه كی  ئه مه یش  بووه ،   »ualité

پێكهاتووه  له : ڕە گه ز sex و sens واتا، ئه م دوو 

بۆئه وه ی  لێكدراون،  چه مكدا  یه ك  له   شه یه  

یه كێتییه كه یان  و  وابه سته یی  له سه ر  جه خت 

به  سێكس�)واتا(والێتی  بكرێته وه . ویستوومانه  

ده الله ته   كریستیڤا  الی  كه   وه ریبگێڕین، 

به   بكۆڵیته وه   سێكس  له   مه حاڵه   كه   له وه ی 

بێ ئاماده یی سه رجه م فۆڕمه كانی ته ئویل، كه  

له كۆنتێكستێكی شارستاندیی دیاریكراودا واتای 

جیاوازی پێده دات. 

ئاماژە   عیربییه   وشه یه كی   :Nékév  **

چاڵ،  وات��ای  ه��ه روه ه��ا  ده ك���ات،  مێینه   بۆ 

nakav فرمانی  له   هه یه .  كونیشی  كه لێن، 

به   ك��ون،  به   ده یكات  وات��ه   دات���ارشاوه ،  ە وه  

كه   ئه وه یه   وات��ای  ده یسمێت،  نیشانه یه ك 

به اڵم  ده كات،  بانگ  و  هه ڵده كۆڵرێت  مێینه  

بانگده كات  ژن  یادیدێته وه .   )zakhar( نێرینه  

كریستیڤا  بیردێته وه .  بانگه ی  ئه م  پیاویش  و 

گریامنه ی ئه وه  ده كات، كه  ژن له  كه له پووری 

یه هودیدا، هه روه ها له  ده قه  ئایینییه  مه سحیی 

له   نزمرت  پێگه یه كی  له   ئیسالمییه كانیشدا،  و 

پیاودایه ، ته نیا ته واوكه ری كه سایه تی پیاوه . 

سه رچاوه : 

و  الجسد  بني  الشبقية  كریستیفا:  -جولیا 

املعنى، ترجمة: فؤاد أعرب، 10 اكتوبر 2015. 
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دزێوی و 
ده سه اڵته كانی

ژولیا كریستیڤا
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و  دیارنامێنن  وێنه كان  كه   شه وێكدا  له  

هه موو  له   ده یله رێننه وه ،  خه مناكه كان  ده نگه  

به   له شی وشكدا، كه   له نێو چه نده ها  دۆخێكدا 

نیشته جێیه   تێدا  ئاره زوویان  یه ك  به رده وامی 

رووپ��ه ڕ«،  له سه ر  »ئاستنزمی  ناوملێناوه   و 

ڕووپه ڕە   ئه و  له سه ر  ئه وانه م  نیگاری  و  نه خش 

كێشا، كه  توانای ئه وه یان پێبه خشیم، چۆن به و 

به تاڵییه ی كه  له نێویاندایه  بێمه  خواره وه . من به  

نه نارساوێكدا ده ڕۆم ،كه  هه زاران ساڵی به سه ردا 

تێپه ڕیووه ، خه یاڵی خۆی له  »ئامانجی زانستی« 

ئایینه كان  تارمایی  دوای  تاوه كو  ڕووتكردۆته وه ، 

بكه وێت. ئه و ئاستنزمییه م بینی كه  

-دواجار- به دزێوییه وه  ته واوی 

ده س��ه اڵت��ه ك��ان��ی خ��ۆی 

ل��ه ڕێ��گ��ه ی ئ��ه ده ب��ه وه  

ساده  ده كاته وه . 

ئه گه ر له  گۆشه ی ڕوانینه كه  نزیك ببینه وه ، 

شیامنه یی،  و  پۆتێنشیه ل  به   ئ��ه ده ب،  ئ��ه وا 

شێوازێكی ئه و كاره ساته یه ، كه  وا ده رده كه وێت 

له  هه موو ڕە وشێكی كۆمه اڵیه تی و مێژووییدا، 

»ئاستی هه ره   قوواڵیی هێڵی فشۆڵ  له   ڕە گی 

بێ  و  نییه   تێدا  شوناسه كانی  كه   ن��زم«دای��ه ، 

شوناسه   ته نیا  یان  »سوبێكت/ئوبێكت«ە ، 

دووهێنده  و له رزۆك و ناهۆمۆژین و ئاژە ڵی و 

به ڕموزنبوو و گۆڕاو و بۆگه نه كان بوونی هه یه . 

له   كه   سیلین،  ك��اره ك��ه ی  دواج���اردا  له  

مۆدێرنه وه  توانای سه رسه ختییه كی تێكشكێنه ر، 

سه رسه ختییه كی  بڵێین  ب��اش��رت  ی��ان 

وه رده گرێت  هه ڵوه شێنه ر 

پاڵه وانییانه یه   كالسیكییه   كارامه ییه   له و  و، 

یان  پۆپۆلیستی  ئاسۆ  له گه ڵ  هاوڕێیه   كه  

دیكه   منوونه كانی  وه كو  هه ر  عه وامییه كاندا، 

هیچ نییه،  جگه  له  منوونه یه كی »ئاستنزمی«. 

یان  كافكا،  یان  )لۆتریامۆنت(  یان  بۆدلێر 

و  ن��وورساو  یان  )هێڵنج(،  سارته ر  یان  باتای، 

به   ده یانتوانی  دیكه   مۆدێرنیسته كانی  كتێبی 

بكه ن  ناونانه دا  له و  به شداریی  خۆیان  ڕێگای 

ناونانی  واته   دابه زیم،  لێوه ی  دۆزخ  تا  كه    ،

قبووڵده كات،  ده الل��ه ت  كه   شوناسه ی  ئه و 

به اڵم ڕە نگه  سیلین منوونه یه كی تایبه ت، ئینجا 

كه   زبرییه كه ی  له به رئه وه ی  بێت،  ئاسانییش 

جه نگی  جیهانییه كانی  تراژیدیا  به رهه می 

له نێو  فه زایه كی  هیچ  بووه ،  جیهان  دووه می 

نه بواردووه ، هیچ شتێكی  ئاستنزمیدا  خولگه ی 

ئێستاتیكی  و  ئایینی  و  سیاسی  و  ئه خالقی 

به   نه هێشتووه ،  جێی  و  له بیرنه كردووه  

تایبه تیش هیچ شتێكی كه سییانه  و نه ریتییانه ی 

ڕێگه یه وه   له و  سیلین  ئه گه رچی  نه بواردووه . 

یه كێك له  حاڵه  هه ره  دووره كامنان پیشانده دات، 

كه  ده شێت بیگه ینێ، ئه وا توانای ئه و هه رێمه  

ده توانێت  كه   كه شفده كات،  بۆ  بۆگه نه یشامن 

به  ئاشكرا و شاراوه  كاریگه ری له سه ر هه موو 

شتێك دابنێت، ئه مه یش الی كه سی ئه خالقگه را 

نووسینه   ئه م  عه ده مییه ته .  هاومانای  و  هاوتا 

پێموایه   )كه   سوبێكتیڤ  پێوه ری  هه وڵده دات 

كه   كه شفبكات  یونیڤێرساڵیشه (  پێوه رێكی 

ئه و دزێوییه  و ده الله ته كه ی و ده سه اڵته كه ی 

ئ��ه ده ب  پێموایه   من  پێده به ستێت.  پشتی 

Jean Paul Sartre
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ده ركه وته  و ده الله تێكی تایبه تی ئه و هه رێمه یه ، 

هه وڵده ده م ئه وه  دەر بخه م، كه  ئه و ئه ده به  –یان 

كۆدڕێژكردنێكی  گشتی-  به شێوه یه گی  ئه ده ب 

ئازاره كامنان  مه ترسیدارترین  و  قووڵرتین  ته واوی 

بۆچوونه یشم  ئ��ه م  ده رده سه رییه كامنانه ،  و 

ده یكاته   كه   گشتییه یه   بۆچوونه   ئه و  پێچه وانه ی 

ئینجا  كولتووره كه مان،  چكۆله ی  په راوێزێكی 

دێت،  شه وانه ییه كه ی  ده سه اڵته   ئه مه   دوای 

»تاریكایی  ئه ده به ،  جۆره   ئه م  تاریكه كه ی  هێزه  

 Angèle de( فۆینۆوا  دو  ئه نجێل  م��ه زن«ی 

به رهه مدێنێت  گومانێك  و  دێت   )Folignojja

كه  هه میشه  تێیدایه : ««ئه ده بی خراپه » )هه مان 

ئه ده بی جۆرج باتای( مۆمێكی پیرۆزی هه ڵگرتووه  

له   كه   ده به ستێت،  جادووگه ره كان  به   پشت  و 

ئه م  الی،  بۆ  هاتوون  خراپه وه   ئاسۆكانی  هه موو 

مۆمه  )باتای( ئه گه رچی الی ئێمه  ئاوابووه ، كه چی 

كه   ئ��ه ده ب  ئاسووده بێت.  مێشكامن  ناهێڵێت 

پێگه ی خۆی داگیرده كات و له  ئاكامی ئه مه یشه وه  

ڕە نگه   ده گرێته ده ست،  پیرۆزه كانی  ده سه اڵته  

بۆهه ر هه وڵێكی شێلگیرانه،  بووبێته  ناوجه رگه ی 

و  ئاستنزمییه   ناوجه رگه ی  ئه ده ب  »ئاستنزمی«. 

خاڵیكردنه وه یه تی له ڕێگه ی وشه ی شێواوه وه . 

پێیده ڵێم  ك��ه   نادڵنیاییه ،  حاڵه تی  ئ��ه م 

»ئاستنزمی« له  دایك –دایكایه تییه وه  دێت، به اڵم 

رێنامییكردنی  بۆ  گونجاوه   هه ر  ئه مه یش  وێرای 

نوسینی ئه ده بی ده رباره ی جه نگه  سه ره كییه كه،  

كه  پێویسته  له سه ر نووسه ر )پیاو بێت یان ژن(، 

به رپایبكات، به  بێ ئه وه ی سیفه تی شێتی بداته  

پاڵ الیه نه كه ی به رامبه ر، یان پاڵ ئه ویرت )ڕه گه زی 

به رامبه ر(، كه  خۆی به  تووندی پێوه ی به سرتاوه . 

ئاستنزمی  له   جگه   ده نوسین،  ئێمه   كه   ئایا 

حاڵه تی  مب��ان��خ��ات��ه   ه��ه ی��ه   ت��رم��ان  شتێكی 

بوونی  شتێك  هیچ  ن��ادی��اره وه ؟  پاكژبوونه وه ی 

بزووتنه وه یه كی  به اڵم  ئ��ه ده ب(،  له   )جگه   نییه  

فێمینیسانه  هه یه ، كه  ده یه وێت له  ده سه اڵته كه یدا 

مبێنێته وه  -كه  دوایین ئایدیۆلۆژیای داخوازیكه ری 

ده سه اڵته - بۆئه وه ی گاڵته  به  ئه تككراوێك بكات، 

ده كات،  هونه رمه ندێكدا  له به رده م  كاره یش  ئه م 

كه  تێكشكێنه ری نه رگسییه ته  و شكێنه ری هه موو 

شوناسێكی وه همییه ، له وانه یش شوناسی ڕە گه زی. 

له م  ئاگای  ئه و هونه رمه نده  خۆیشی  ڕە نگه   خۆ 

هێزه ی خۆی نه بووبێت.

س���ه ره ڕای ئ��ه وه ی��ش، ل��ه م زه م��ه ن��ه دا كه  

به دبه ختیی  قه یرانی  و  شوومی  نیشانه كانی 

چ  دزێوی  سیفه تی  له سه ر  پێداگری  دیاره ،  تێدا 

سوودێكی هه یه ؟ 

و  نوسین  شیكاریی  رێ��ڕه وی  كه   ئه وانه ی 

دڕاندنی  به ره و  خه مناك  و  ئ��ازاراوی  ئه زموونی 

په رده ی نهێنیی به  كۆمه ڵ ده یربدن، كه  له  پشتی 

بۆ  شه یدایی  و  خودئه ڤینی  پ��ه رده ی��ه وه   ئ��ه م 

ته ماشای  ده یانه ویست   شاردراونه ته وه ،  ئه ویرت 

و  كۆت  كه   بكه ن،  »ئاستنزمی«یه   ئه و  چاڵی 

جۆرێك  به   ده یانتوانی  ئه مانه   ئا  به ندیكردبوون، 

ئه م نوسینه  بخوێننه وه  كه  جیاواز بێت له و جۆره  

خوێندنه وه یه ی ده یكاته  موماره سه یه كی فیكری، 

»ئاستنزمی« دیووه كه ی دیكه   به  كورتی:  چونكه  

ئه خالقی  و  ئایینی  كۆده   ئه ودیووی  ڕواڵه تی  و 

تاكه كان  مه ستكردنی  كه   ئایدیۆلۆژییه كانه ،  و 

له سه ره وه   كۆمه ڵگاكانیان  ڕێژە یی  ئارامیی  و 

و  پاكژكردنه وه   كۆدانه   ئه و  به رهه مده هێرنێت. 

چه پاندنن، به اڵم گه ڕانه وه ی چه پێرناوه كان بۆمان 

ده بێته  »كاره سات«، كه  تێیدا هیچ ڕێگه یه كامن بۆ 

هه ڵهاتن له  كرژییه  ترایدییه كانی شۆكه  ئایینییه كان 

نییه . 

ئه گه ر له  گۆشه ی 
ڕوانینه كه  نزیك 
ببینه وه ، ئه وا ئه ده ب، 
به  پۆتێنشیه ل 
و شیمانه یی، 
شێوازێكی ئه و 
كاره ساته یه ، كه  وا 
ده رده كه وێت له  
هه موو ڕە وشێكی 
كۆمه اڵیه تی و 
مێژووییدا، ڕە گی 
له  قوواڵیی هێڵی 
فشۆڵ »ئاستی هه ره  
نزم«دایه 
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تاكه  جیاوازییامن كه  له م دوو جۆره  ئه ده به وه  

نامانه وێت  ئێمه   كه   ئه وه یه   به رهه مدێت، 

ڕاسته وخۆ  و  ڕووب��ه ڕوو  ناكه ین  ئ��اره زووی  و 

ببێت  ده یه وێت  كێ  ببینین.  نزمه كان«  »شته  

رێنامییكار«  »دالی  به   باوه ڕمان  پێغه مبه ر؟  به  

له ده ستداوه . پێشبینی و خۆگێلكردمنان پێباشرته : 

پالندانان، به ڵێندان به  چاره سه ركردن و شیفادان 

ده سته به ریی  م��وم��اره س��ه ی  ڕازان���دن���ه وه ،  و 

له   هونه ر  ده ستكه وتنی  ی��ان  كۆمه اڵیه تی، 

ئامرازه كانی ڕاگه یاندن و میدیاوه . 

قبوڵی  كی  ده پرسم،  لێتان  كورتی  به   زۆر 

یان  )ڕسوا(  ئاستنزم  پێیبوترێت  ده كات  ئه وه  

خۆی وا به خۆی بڵێت، به  خۆی بڵێت كه  ئوبێكتی 

ئاستنزمییه  یان ئاستنزمی ئوبێكته كه یه تی؟ 

هیچ شتێك ده روونشیكار به وه  ناچارناكات 

وا  هێشتایش  بگرێته وه،  سۆفی  جێگای  كه  

ده رده كه وێت مرۆڤه كان كه مرت ده توانن له گه ڵ 

ئه و نه زمانه دا ڕاووین و بگونجێن، كه  تایبه تن 

فه ساده   ئه و  له به رئه وه ی  ده روونشیكاری،  به  

بنه ڕە تییه ی كه  تێیدایه  به ره و  چاككردنه وه ی ئه و 

گۆڕانه  ئاراسته ی ده كات، كه  له  وه ختی پرۆسه ی 

ورده -پارانۆییدییه كاندا  حاڵه ته   به رهه مهێنانی 

به سه ریدا دێت، ئه مه  ئه گه ر بێتوو ته نیا و ته نیا 

تاكڕە هه ندیدا  عه قڵیی  حاڵه ته كانی الوازیی  له  

ده شێت  ئه وه یشدا،  له گه ڵ  نه بێته وه .  كورت 

ده روونشیكار– ئه گه ر بێتو په یوه ست بێت به و 

تاكه  شوێنه وه  وا بۆی ته رخانكراوه ، كه  به تاڵییه ، 

واته  شتێك كه  له  میتافیزیكا چاوه ڕوان ناكرێت- 

بگیرێت  لێ  گوێیشی  و  گوێبگرێت  ده توانێت 

ده رباره ی  به رهه مده هێنێت  گوتارێك  كاتێك 

خاسیه تی ئه و دزێوییه  یان ئه و ئه فسوونه ی كه  

نوقسانییه ك الی سوبێكتی قسه كه ر  پێشبینیی 

بڵێی  وه ك  پێیوانه بیت  ده بێت  به اڵم  ده كات، 

سنووره كانی  له   نه رگسییه ته   قه یرانی  ئه مه  

گاڵته جاڕانه   به گڕێكی  كه   مێیینه ییدا،  پانتایی 

بانگه شه  ئایینی و سیاسییه كانی ڕووناككردۆته وه  

سه ركێشییه   به   بده ن  واتایه ك  كه هه وڵده ده ن 

ده الله ت  ئاستنزمیدا  له به رامبه ر  مرۆییه كان. 

ڕە تكراوه   و  هه ڵوه شێرناو  ده الله تێكی  ته نیا 

كۆمیدیایه كی  هه یه :  سه رزه نشتكراوی  و 

»دووپاته وه بوو«ە ،  یان  »مرۆییه »،  »خوداییه »، 

مه حاڵی  له   ته نیا  و خورافه ت  كۆمیدیا  كه واته  

هاتوو، یان بنجبڕه وه  شایه نی وه دیهاتنن، به اڵم 

ئیسپاتیی(  )و  ئه رێنی  بابه تێكی  لێره دا  ئه وه تا 

هه یه . 

به   –ك��ه   ده روونشیكار  كه   پێیه ی  ب��ه و 

په یوه سته   ڕۆسێل  رایمۆند  تووتییه كه ی  قه د 

به   ئه وا  ده ك��ات،  ته ئویل  ده الله ته كه یه وه -  به  

دڵنیاییه وه  یه كێكه  له  شایه تحاڵه ته  ده گمه نه كان 

گڕكان  ده می  له سه ر  ئێمه   كه   ئ��ه وه ی  له سه ر 

دۆخه وه   له م  ده یه ویت  ئه گه ر  سه ماده كه ین. 

وه ری  با  ئه وا  وه ربگرێت،  داڕزاوه ك���ه ی  چێژە  

بگرێت، به اڵم به و مه رجه ی وه ك پیاو یان ژنێكی 

بێ سیفه ت و بێ خاسییه ت لۆژیكی وه سواسی و 

كینه  قووڵه  شاراوه كامنان بته قینێته وه . ئایا ده كرێت 

به هره مه ندبوون  بێ  به   وێنابكرێت  دزێ��وی 

دزێ��وی  ده ت��وان��ی��ن  ئایا  ده س��ه اڵت��ه ك��ه ی؟  ل��ه  

به ری  بیكه ینه   ئه وه ی  بێ  به   پیشانبده ینه وه ، 

خۆمان؟ ره نگه  ئه مه  ڕوونه دات، به اڵم گه ر ئه مه  

بزانین، زانینێك كه  پڕیه تی له  به سه هووداچوون و 

الدان، زانینێكی دزێوانه ، ئه وا ده یه وێت یه كه مین 

Demystification به رچاوڕوونی-سه رلێشێواندن

ی گه وره ی ده سه اڵت )ده سه اڵته  ئایینی، ئه خالقی، 

سیاسی و نه ریتییه كان( تێپه ڕێنێت، كه  مرۆڤایه تی 

به خۆیه وه  بینیوویه تی و به  زه روره ت له  ناوه ندی 

دۆخی ته واكاریی ئایینیدا، وه ك دزێوییه كی پیرۆز 

یه هودی-مه سیحییه ،  یه كخستنی  دزێ��وی  كه  

به رهه مهاتووه . له هه مانكاتدا با ئه وانیرتیش ڕە وتی 

خۆیان به رده وامیی پێبده ن به ره و په رسرتاوه كان و 

حه قیقه ته كانی سه رجه م ئه و پۆالنه ی كه  به  ئیامن 

ڕاسته قینه یه   ئیامنێكی  ته نیا  ئه مه یش  پڕچه كن، 

به  جه نگه كانی داهاتوو، ئه و جه نگانه ی كه  بێ 

ئه مالوئه وال جه نگی پیرۆزن... 

بنكی  خۆراكیی  ده كه مه   دزێ��وی  كاتێك 

شارستانییانه ی  ئه و  كه   خواره وه،   پانتاییه كانی 

كار بۆ دوورخستنه وه ی ده كه ن، له گه ڵ یه كرتدا 

پاكژكردنه وه   به   رێكده كاته وه :  و  یه كسان 

مه به ستی  به   وێناكردنی   و  ڕێكخسنت  و 

ئایا به م  ئاراسته كردنی،  بونیادنانی سوبێكت و 

تێرامان  بۆ  ئ��ارام  كه نارێكی  ده مه وێت  كاره  

بدۆزمه وه ؟ پێموایه  ئه م كاره  ئومێدبڕ و چه پاندن 

تاكه   شیامنه یی  به   ئه وه   به تاڵكردنه وه یه ....  و 

دۆخێكه ، كه  هاوسه نگییه ك له گه ڵ ئاستنزمیدا 

ماوه ته وه   كه   ئ��ه وه ی  ب��ه اڵم  دروستده كات، 

نییه   هیچ  شێوه گیرییه كه ی-  و  -شوێنه وار 

خاڵه ی  ئه و  ترۆپكی  وات��ه   ئ��ه ده ب:  له   جگه  

ته قاندناندنه وه یه كی  به هۆی  ئاستنزمی  كه  

ده كات،  نوقمامن  له خۆیدا  كه   قه شه نگه وه  

شتێك  «هه موو  و  داده ڕمێت...  و  ده سڕێته وه  

بوونی خۆی له ده ستده دات» )سیلین(.  

سه رچاوه : 

-جولیا كریستیفا: سلطات البشاعة، ترجمة: 

nomene.  .2015 اكتوبر   10 نعامن،  عزیز 

.blogspot.com
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زمانناسییه   مامۆستای  كریستیڤا  ژولیا 

له   بولگاریا  له   حه وت.  پاریسی  زانكۆی  له  

دایكبووه ، بۆ خوێندن چووه  فه ره نسا و له  نێو 

كۆمه ڵه ی ئاڤانگاردی )Tel Quel(دا به خێرایی 

ناوبانگی په یدا كرد. 

هه ندێك له  كتێبه كانی:)شۆڕش له  زمانی 

شیعریدا، ئاره زوو له  زماندا: نزیكبوونه وه یه كی 

هونه ر،  و  ئ���ه ده ب  ل��ه   نیشانه ناسییانه  

عه شق  سه ره تادا  له   دزێوی،  ده سه اڵته كانی 

هه تاوی  ئیامن،  و  ده روونشیكاری  هه بوو: 

سامۆرای  ناسیۆنالیزم،  و  نه ته وه كانی  ڕە ش، 

)ڕۆمان(، له  خۆمان غه ریب. 

* شوناسی خۆت وه ك ئه وروپییه ك چۆن 

وه سفده كه یت؟ 

له   ده زان��م.  كۆزمۆپۆلیتانی  به   خۆم   -

منداڵیدا به ختێكی باشم هه بوو، چونكه  هه ر 

له  سااڵنی سه ره تای ته مه مندا فێری فه ره نسی 

دایه نگه یه كی  ناردمییانه   كه سوكاره كه م  بووم، 

فه ره نسی له  سۆفیا، كه  راهیبه كانی دۆمێنیكان 

به ڕێوه یان ده برد، دایه نگه كه  سه ر به  كۆلێژی 

بۆیه   قوسته نتینییه ،  له   بوو  یه سوعییه ت 

خومدایه   بخوێنم،  بولگاریی  به   له وه ی  به ر 

به   خامنانه   ئه و  دواتر  فه ره نسی،  فێربوونی 

له   و  دادگاییكران  سیخوڕیكردن،  تۆمه تی 

بولگاریا دوورخرانه ته وه  و كاره كانیان سپێردرایه  

یه كێتیی فه ره نسی، له به رئه مه  هه ر له و كاته دا 

له  پاڵ بولگاری فێری زمانی فه ره نسی زمانی 

به  كولتوری فه ره نسی  داغڵبوونم  بۆیه   بووم، 

بۆ  كاتێك  بوو.  ئاسایی  شتێكی  تاڕاده یه ك-   –

سێیه م(ی  )لیڤڵی  سێیه م  ئاستی  ته واوكردنی 

هه ستمكرد  فه ره نسا،  چوومه   خوێندنه كه م 

تاڕاده یه ك سه ر به  كولتوری فه ره نسییم، به اڵم 

بۆ فه ره نسیه كان مه سه له كه  به م جۆره  نه بوو، 

بۆیه  ئه وان وێرای پێشوازییه  گه رمه كه یشیان، 

هه ر وه ك غه ریبه یه ك ته ماشایان ده كردم. 

ئاسانه  كه سێك خۆی به  كۆزمۆپۆلیتانیست 

واڵتێكی  له   من-  وه ك  –هه ر  ئه گه ر  بزانێت، 

پێگه یشتبێت،  بولگاریاوه   وه ك��و  چكۆله ی 

هه ر رێك به و جۆره ی كه  - بۆمنوونه - ئه گه ر 

ئینگلیزی،  به   نه ك  له دایكبیت،  دانیامركی  به  

ئاسانرته  خۆت به  كه سێكی ئه وروپی بزانیت. 

پێداگری له سه ر ئه م خاڵه  ده كه م، چونكه  باوه ڕم 

ده به ستێت  پشت  ئه وروپا  داهاتووی  به وه یه  

نه ته وه كاندا،  له نێوان  رێزگرتنه   بیرۆكه ی،  به م 

گرنگی  زۆر  من  له نێوانیاندا.  ته بایی  ئینجا 

به م ئایدیایه ی كۆزمۆپۆلیتانیبوون  ده ده م، كه  

میراتی كولتوری كۆنی ستۆیسیزمی ئه وروپییه  

و دواتر له الیه ن بیرمه نده  فه ره نسییه كانه وه ، 

له  سه ده ی هه ژده دا په ره یپێدرا، هه روه ها ئه و 

ئایدیا كۆزمۆپۆلیتانییه یشم زۆر خۆشه وێ، كه  

لێده كرد.  پشتیوانی  ڕۆشنگه ریی  بزووتنه وه ی 

نه ژادییه كانی  دابه شكارییه   دوای  ئه گه ر  خۆ 

ئه م دواییه،  كه  له  یوگسالڤیا و چیكۆسلۆڤاكیا 

و یه كێتی سۆڤییه ت و..هتد ڕوویدا، ئومێدێك 

ڕۆح��ه   ل��ه م  ئ��ه وا  ئ��ه وروپ��ادا هه بێت،  ل��ه  

چه مكی  سه رووی  له   ده بێت  جیهانییه دایه . 

نه ته وه كان و میراتی له كاركه وتووه وه  بجوڵێین، 

به اڵم به  بێ ئه وه ی خاسییه ته  تایبه تییه كامنان 

فه رامۆش بكه ین. 

* ب��ا ب��گ��ه ڕێ��ی��ن��ه وه  ب��ۆ ئ��ه زم��وون��ه  

كه   ئ���ه وه ی  ل��ه گ��ه ڵ  ت��ۆ  تایبه تییه كه ی 

ئێستا  ڕۆژهه اڵت«،  »ئه وروپای  پێیده وترێت 

له   داب��ڕاوه   و  دووره په رێز  به شه   ئه م  چۆن 

كیشوه ره كه ، چۆن وه سفده كه یت؟ 

هه ردوو  دابه شبوونی  بۆ  نیم  داخ  به    -

ئه وروپاكه  )ئه وروپای ڕۆژهه اڵت و ئه وروپای 

ڕۆژئاوا(، له به ر دوو هۆكار: یه كه میان هۆكاری 

تایبه ت و كه سییانه یه ، كه  تۆزێك له مه وپێش 

ئاماژه م بۆكرد، ئه ویش ئه وه یه  كه  من چوومه  

نیو كولتوری فه ره نسییه وه ، دووه میان ئه وه یه  

هه ڵبژاردووه ،  عه قاڵنیم  بژارده یه كی  من  كه  

ئه وه یه،   بژارده یه   له م  بیركردنه وه   كورته ی 

كه  ئه سڵ و فه سڵ زه رور نییه ، چونكه  ئه سڵ 

ته نیا كاردانه وه ی هه ستكردنه  به  ئازارێك، كه  

ده شێت بگۆڕێت بۆ كینه یه كی زۆر و كوێرانه . 

ده گه ڕێنه وه ،  ئه سل  بۆ  كه   كه سانه ی  ئه و 

خۆیان  كینه ی  چ��ۆن  ن��ازان��ن  ع��اده ت��ه ن 

پاكبكه نه وه .  لێ  خۆیانی  یان  هه رسبكه ن، 

به تایبه تیش هه ر  و خه مۆكن،  بریندار  ئه وان 

نه   له ده ستانداوه ،  هه بووه   كه   ئایدیالێك 

ئاین ڕازییانده كات و نه  ماركسیزم و نه  هیچ 

ببێته   ده شێت  كه   خودایی،  ئایدیۆلۆژیایه كی 

ڕزگاركه ریان، بۆیه  ده بینین ده گۆڕێن و ده بن 

به  ئه سڵێكی فه رامۆشكراو. میتۆدی فێربوونی 

ئایدیای  به م  دژ  و  ته واوه تی عه قڵییه   به   من 

ئه سڵه یه . 

كه   دادوه ران���ه ی���ه   ی��ان  ش��ی��اوە   ئایا   *

ئاڵۆزه كه ی  حه قیقه ته   له   چاو  ڕێگه یه   به م 

ناسیۆنالیزم بپۆشین؟ 

ئێمه   كه   ده كه م،  به وه   ده رك  زۆرباش   -

بۆ ماوه یه كی زۆر له  چوارچێوه ی نه ته وه كان 

ئایدیا  به م  دژ  من  ده ژی��ن.  ڕە گه زه كاندا  و 

نه ته وه   ئایدیای  له   چاو  كه   چه پگه راییه م 
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ده پۆشێت، هه روه ها پێیشموایه  ئایدیای نه ته وه  

ئه مه   ده بێت  به اڵم  ده ژی،  درێژ  ته مه نێكی 

هه ڵبژارده  بێت، نه ك په رچه كردار و گه ڕانه وه  بۆ 

ئه سڵ. كاتێك مرۆڤ وه ك هه ڵبژارده یه ك له گه ڵ 

به   ئه وه یه   واتای  به   ده ژی-  نه ته وه دا  ئایدیای 

به و هۆكاره   بیبینێت، ده رك  له  خه وندا  ڕوونی 

ئایدیۆلۆژی و سیاسی و كولتورییانه  بكات، كه  

ئێرله ندا و  به  فه ره نسا و  لێده كه ن سه ر  وامان 

ئنیتامی  نه ك  بین،  و...هتد  مه زن  به ریتانیای 

بۆ ئه م نه ته وانه  هه بێت، ته نیا له به رئه وه ی له  

ڕێگه ی جینه كانه وه  پێیانه وه  په یوه ستین-، ئا له م 

دۆخه دا ئه و ئایدیایه  ده شێت بژارده یه كی باش 

بێت. 

با بچینه  سه ر به شی دووه می پرسیاره كه ت: 

ده توانێت  ڕۆژهه اڵتدا،  له گه ڵ  من  ئه زموونی 

پێموایه  دوو شتی  پێببه خشێت؟  له مڕۆدا چیم 

پێبه خشیووم: یه كه م، توانای ئه وه ی پێداوم كه  

وه رزی زستان له  ده ره وه  به سه رببه م، تاوه كو له  

بایه خی هه وڵدان و ته قه ال تێبگه م. ئیمه  هێشتا 

منداڵ بووین كه  ده رد و ئازاری زۆرمان به ده ست 

)ئه گه رچی  بینی  ئابورییه وه   نه داری و سته می 

ئه وه  كاره سات نه بوو، به تایبه تیش له و ته مه نه دا 

تێدا  هێزمان  هه تا  بۆیه   ب��ووم(،  تێدا  منی  كه  

بوو هه وڵامندا، به اڵم ئه وانه ی كه  به رگه ی ئه م 

به   نه بوون  په یوه ست  و  نه گرت  گرانه یان  باره  

نه بوو،  ته حه مولكردنیان  توانای  و  هه وڵدانه وه  

فێربوونی  هێزی  ئه مه   دواوه .  بۆ  گه ڕانه وه  

بین و سه رنجامن  بۆئه وه ی پشوودرێژ  پێداین، 

دووه م،  هه بێت.  ئیلتیزامامن  و  چڕبكه ینه وه  

من له  بولگاریا زانیم كولتور چه نده  به  بایه خه ، 

سالڤی  ئه بجه دییه تی  كه   واڵته یه   ئه و  بولگاریا 

دوو  میتۆدیۆس  و  سیریل  په یدابووه .  تێیدا 

ئه بجه دییه ته یان  ئه م  ،كه   بوون  بولگاری  برای 

كه   ئه بجه دییه شه   ئه م  هه ر  داوه ،  جیهان  به  

بولگاریا  له   به كاریده هێنن.  ڕوسه كان  ئێستا 

هه یه   داهێنانه   ئه م  یادكردنه وه ی  بۆ  جه ژنێك 

له و  دیكه ی  جه ژنی  دنیادا  هه موو  له   -ڕه نگه  

جۆره  بوونی نه بێت. له  بیست و چواری ئایاری 

شه قامه كانی  به   مندااڵن  ساڵێكدا،  هه موو 

به   پیتێكی  یه كێكیان  هه ر  ده ڕۆن،  سۆفیادا 

به هۆی  كه   گه لێكین  ئێمه   كه واته   سنگه وه یه ، 

ئه بجه دییه ته وه  نارساوین. 

ئه سڵ  به   سیریلییه كان   حه رفه   ئایا   *

بولگارین؟ 

ئه بجه دییه ته ی  ئه م  سیریل  قه شه   -به ڵی، 

مشتومڕ  هێشتاش  ناوناوه .  خۆیه وه   ناوی  به  

ئایا  كه   به رده وامه ،  سیریل  ئه سڵی  ده ب��اره ی 

بولگارییه  یان یۆنانی، دایكی له  نه ژادی سالڤییه  

و زمانه  سالڤییه كانی زانیوه ، كاتێك پاپا داوایكرد 

سالڤی،  زمانی  سه ر  وه ربگێڕدرێته   ئینجیل 

ئه وروپا  ڕۆژهه اڵتی  گه النی  به   مژده   بۆئه وه ی 

و  سیریل  برایانی  سپێردرایه   ئه ركه   ئه م  بدات، 

میتۆدیۆس. 

به ره و  ئاراسته یه   ئه م  بولگاریا  له   بۆیه  

خۆناسین له ڕێگه ی كولتوره وه  بوونی هه یه ، له  

منداڵیمدا زۆر به  په رۆشه وه  له نێو ئه م دۆخه دا 

بوو.  پۆزه تیڤ  هۆكارێكی  ئه مه یش  ژی��اوم، 

پێموایه  له  پێشرتدا زۆربه ی خه ڵكی له  ئه وروپای 

فزوله ت  قوتابیان،  تایبه تیش  به   ڕۆژه��ه اڵت، 

كولتوری و وابه ستییه كی تووندیان به  كولتوره وه  

گه نجه كانی  كه   شته یه   ئه و  ئه مه یش  هه بوو، 

راب��واردن��ی  به هۆی  كیشوه ره كه   ڕۆژئ���اوای 

كولتوره وه  نه یامناوه  )ده توانیت له  هه ر شوێنێك 

به  داخ نیم بۆ 
دابه شبوونی 
هه ردوو ئه وروپا ، 
ئه وروپای ڕۆژهه اڵت 
و ئه وروپای 
ڕۆژئاوا، له به ر دوو 
هۆكار: یه كه میان 
هۆكاری تایبه ت 
و كه سییانه یه ، 
كه  پێشتر ئاماژە م 
بۆكرد، ئه ویش 
ئه وه یه  كه  من 
چوومه  نیو كولتوری 
فه ره نسییه وه 
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هه رچیت بوێ، بۆ ره فه ی كتێبه  تایبه تییه كانت، 

بیكڕیت(، هه روه ها له به رئه وه ی میدیا تامی 

كولتوری مه زنی كالسیكی و كولتوری مه زنی 

درێژە   ماوه یه كی  وێرانكردووه .  مۆدێرنی 

ئه وروپا گیرۆده ی هه ڵوه شانه وه ی كولتورییه . 

زۆر نییه  له  نووسینی ڕۆمانێك بوومه ته وه ، 

كه   گورگه كان«،  و  »پیره مێرد  ناومناوه   كه  

مۆدێرن  جیهانی  دڕندانه ی  چیرۆكێكی  تێیدا 

ده گێڕمه وه ، كه  ده شێت مرۆڤ له  ئێرله ندا و 

به ریتانیا و فه ره نسا، به  هه مان ئه و شێوه یه ی 

بیبینێت.  هه یه ،  ڕۆژه��ه اڵت«  »ئه وروپای  له  

تووندوتیژی  هه یه :  شێتی  مۆده یه كی 

و  كولتور  له نێوبردنی  خه ڵكی،  به   دژ 

له نێوبردنی ڕێز، ئه مه  له م ڕۆژگاره دا، 

ل���ه گ���ه ڵ داڕم���ان���ه  

دوابه دوایه كه كان 

ل����ه  ئ���ه ده ب���ی 

س����اخ����ت����ه ی 

ك��الس��ی��ك��ی��دا، 

خ��راپ��رتی��ش 

ده ب����ێ����ت. 

شتێك  هیچ 

ن��ه م��اوه ت��ه وه . ب��ۆ ڕووب���ه ڕووب���وون���ه وه  و 

و  سه ختی  ت��ووش��ی  دۆخ��ه   ل��ه م  تێپه ڕین 

گه وره   كێشه ی  دوو  هاتووین.  ناڕە حه تیی 

پێویستبوون  بازاڕ،  ئابوری  سه رهه ڵده ده ن: 

بۆ سه ره وژووركردنه وه ی ئه و سه ره لێژوونه وه  

په نجا ساڵییه ی بۆشایی كولتوری و ئه خالقیی. 

به  ئه ستۆوه یه ،  بیرمه ند كاری زۆرمان  ئیمه ی 

ئاڵوگۆڕی  له   هاوكاریكردن  وه ك  منوونه -  -بۆ 

له نێوان  مرۆیی،  ئاستی  له سه ر  كولتوری، 

هه دوو به شی كیشوه ره كه دا. 

وه ك  كۆزمۆپۆلیتانیبوونت،  چ��ۆن   *

بۆ  دڵسۆزیت  و  فه ره نسی،  هاوواڵتییه كی 

یه كرتدا  له گه ڵ  بنه ڕە تییه كه ت،  نیشتامنه  

هه ندێك  بوونی  پێتوانییه   كۆده كه یته وه ؟ 

جیاكاری له  ئه سڵی نه ته وه یی، یان جوگرافیدا 

كه   خسته ڕوو  بیرۆكه یه ت  ئه و  پێویسنت؟ 

به اڵم  نه خۆشانه یه ،  دیارده یه كی  ناسیۆنالیزم 

ئایا پێتوانییه  نكوڵیكردن له  پێویستیی مرۆڤ 

به   دیاریكراویش  نه ته وه یی  شوناسێكی  بۆ 

هه مان شێوه  نه خۆشانه یه ؟ 

زێده په یوه ستبوون  منه وه   ڕوانگه ی  له    -

به  نه ته وه  به لتیكی و رسبییه  سلۆڤاكییه كان و 

كرواتییه كانه وه ، هه ڵوێستێكی كۆنزه رڤه تیڤانه  

و خه مۆكانه یه . ئه گه ر ڕێمبده یت ئه م سه رنجه  

كورته ی ده روونشیكاریی ده رببڕم، ئه وا ده ڵێم 

ئه م نه ته وه  پارچه  پارچه بووانه  نه ته وه گه لێكن 

خۆیاندا  شوناسی  له   زۆره   ماوه یه كی  كه  

ئه م  سۆڤییه تی  ماركسیزمی  زه لیلكراون. 

شوناسانه ی لێكجیانه ده كره وه ، له به رئه وه  ئێستا 

كه  فۆڕمی  به  خه مۆكییه ك  ته نیا ده توانن دژ 

 – بنوێنن  په رچه كردار  وه رگرتووه ،  شێتانه ی  Montesquieu›s
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هه ڵبه ت ئه گه ر بتوانم به مجۆره  وه سفیبكه م. 

هه ستكردنی ناهاوسه نگ به  ئه سڵه كان و به ها 

فۆلكلۆرییه  فه رامۆشكراوه كان، ده شێت فۆڕمی 

توندوتیژانه  به خۆیانه وه  بگرن، چونكه  مرۆڤ 

كۆمۆنیزم  له به رئه وه ی  جا  ده وێت،  دوژمنی 

ڕووخاوه  و چیرت دوژمن نییه ، ئه وا ده بێت ئه م 

دوژمنه  »ئه ویرت« بێت: كۆمه ڵه  نه ژادییه كانی 

قوربانییه كان...هتد.  تر،  نه ته وه كانی  دیكه ، 

ڕه نگه  ئه م نه خۆشییه  زۆر بخایه نێت، ده شێت 

ئه م پاشاموانه ی كه  به هایان مردووه  ببنه  ڕێگر، 

به رده م  له   له مپه ر  ده بنه   دڵنیاییه وه   به   بگره  

ئه م  كه   شارستانێتی  و  ئابوری  په ره سه ندنی 

ده وڵه تانه  پێویستیان پێیه تی. 

مرۆڤ ده توانێت پرۆسه كه  خێراتر بكات، 

وه ستان  له   نه هێڵێت  هه وڵبدات  ده توانێت 

به   ده توانێت  ببێت،  نغرۆ  چه قبه ستندا  و 

خێراتر پاڵی پێوه  بنێت، له م ئاسته دا زۆر كار 

هه یه،  كه  ده كرێت ئه نجامبدرێن، له الیه ك له  

ڕێگه ی كه نیسه كانه وه ، له الیه كی دیكه یش له  

كه نیسه ی  له بیرمه   بیرمه نده كانه وه .  رێگه ی 

كاتۆلیكی له  »ئه وروپای ڕۆژهه اڵت« ڕۆلێكی 

كۆمۆنیزمدا،  به   دژ  شۆڕش  له   گێرا  گه وره ی 

له مڕۆیشدا ڕۆڵی گه وره ی هه یه  كه  بیگێڕێت 

له   تێپه ڕین  بۆ  بێت  یارمه تیده ر  بۆئه وه ی 

ناسیۆنالیزم،ده توانێت ئایدیاڵێك به م خه ڵكانه  

نه ژدپه رستی  بونیاده   گوێره ی  به   كه   بدات، 

نه بێت.  له كاركه وتووه كان  ناسیۆنالیزمه   یان 

گشتی  باڵوكراوه یه كی  كه نیسه   دواییانه   به م 

گرنگی  له سه رئه وه ی  به ڵگه یه   كه   نووسییوه  

به   دژ  ده دات  ئه خالقییه كان  ملمالنێ  به  

بگره   ئه وه نده ،  هه ر  نه ك  دیكتاتۆرییه ت، 

)به   »ئه مریكاسیۆن«  له   جۆرێك  به   دژ 

ئایدیا  له م  زۆر  من  ئه مریكاییكردن(یش. 

كه نیسه ی  كه   ڕۆچ��ووم  كۆزمۆپۆلیتانییه دا 

ئه و  ده ردی  چ��اره س��ه ری  وه ك  مه سیحی 

ناسیۆنالیزمانه  كاری له سه ر ده كات، نایشبێت 

ئه م  یه كالكردنه وه ی  له   بكه ین  په له   زۆر 

كێشه یه ، به ڵكو ده بێت هه وڵبده ین تێیپه ڕێنین. 

كه   دابنێین  وا  ئه گه ر  وتت،  تۆ  وه ك   *

سیاسی  كاره ساتی  ته نیا  به   كاره ساته كان 

نین، به ڵكو ئه خاقی و رۆحییشن، ئایا ئه مه  

دووب��اره   چاره سه ره كه   كه   ئه وه یه   وات��ای 

رێكخستنه وه ی ڕۆحی و ئه خاقییشه ؟ 

- ته نانه ت ناشێت كێشه  ئابورییه كانیش 

به  بێ تازه كردنه وه ی ئه خالقی چاره سه ربكرێن. 

ده بوو،  دۆخه كه  چۆن  كه   بكه   ئه وه   خه یاڵی 

بازاڕێكی  ب��ه رده م  بكه ونه   خه ڵكی  ئه گه ر 

بیرۆكه ی  بنه مای  ل��ه س��ه ر  ك��ه   ئ��اب��وری��ی 

نرابێت،  بونیاد  تاكه كه سییانه   كێبه ركێی 

تاكگه رایی  به های  به   هه ستكردنییان  به اڵم 

هێشتا زۆر الواز و شلۆق بێت و ئاسان تێك 

به   هه ستكردنه   ئه م  بۆئه وه ی  بشكێرنێت، 

به هێز  ئازادی  و  سه ربه خۆیی  و  تاكگه رایی 

بكرێت، ئه وا تاكه كه س پێویستی به  پاڵپشتێكی 

گه وره ی ئه خالقییه ، له به رئه م هۆكاره  پێموایه  

پێكه وه   ئه خالقی،  و  ئابوری  الیه نه :  دوو  ئه م 

په یوه ندیدارن. من شۆڕشی ئه خالقی له  پێش 

هه موو شتێكه وه  داده نێم. 

گ��ه ڕان��ه وه   پێشنیاری  ت��ۆ  ك��ه وات��ه    *

تاكگه رایی   و  هیومانیزم   فه لسه فه ی  بۆ 

ڕزگاریبه خشه ی  ڕێبازه   دوو  ئه م  ده كه یت، 

كه  له  سه ده ی نۆزده دا بااڵده ستبوون –من به  

تایبه تی بیر له  پێشنیاره كانی لۆك و هیوم و 

میل   ده كه مه وه ، ئه وان دوور له  ناوه رۆكی 

سۆشیالیزم و كۆمه اڵیه تیبوون، ئایدیای مافی 

تاكه كه سیان په ره پێداوه ؟ یاخود ئه و بابه ته ی 

له   له باره یه وه  ده دوێیت شتێكی دوورله   كه  

تاكگه رایی ته قلیدیه  به  ئاراسته ی شتێكی نوێی 

كه   جۆرێك  به   تاكه كه سی،  تایبه تێتی  مافی 

له گه ڵ هاوبه ندیی كۆمه اڵیه تیدا بگونجێت؟ 

وا  به اڵم  مافه ،  تایبه مته ندێتی  پێموایه    -

پێناچێت ئه و ده وڵه تانه ی كه  ئێستا چوونه ته  

ئایدیۆلۆژیای  له   كه   كۆمۆنیزمه وه ،  ده ره وه ی 

ب��ه ك��ۆم��ه ڵ��ه وه  پ��ه ی��داب��ووه ، ب��ت��وان��ن ئه م 

تایبه مته ندێتییه  به دیبهێنن ته نیا به وه  نه بیت، 

كه  فۆڕمێك له  فۆڕمه كانی تاكگه رایی وه ربگرن. 

ئ��ارادای��ه   ل��ه   زه روره ت��ێ��ك  پێتوایه    *

وامانلێبكات بچینه  نێو لیربالیزمه وه ؟ 

ئه و  یان  زێ���ده ڕه وه   لیربالیزمه   ئه و   -

تێدا  ڕە خنه ی  و  جیاكرنه وه   كه   لیربالیزمه ی 

كه   هۆكاره یه   ئه و  ئه مه یش  نه خێر.  الوازه ، 

له سه ر شوناسێكی  پێداگری  لێده كات كه   وام 

ئه و  وه ك  ب��ك��ه م،  باشرت  تاكه كه سییانه ی 

شوناسه ی  مرۆڤ له  ئاین یان له  بزووتنه وه ی 

لێره دا  ده یبینێته وه .  ڕۆشنگه ریدا  فه لسه فیی 

كۆته یشنێك ده هێنمه وه  كه  پێموایه  ئامانجی 

ئه گه ر  ته نانه ت  ڕوونده كاته وه ،  مه سیحییه ت 

نه بێت،  پێیه وه   ئه وتۆیشی  په یوه ندییه كی 

ده ڵێت:  و  »مۆنتسكیۆ«یه   هی  كۆته یشنه كه  

«ئه گه ر بزانم شتێك هه یه  كه  سوودی بۆ من 

ئه وا  زیامنه نده ،  خێزانه كه م  بۆ  به اڵم  هه یه،  

زانیم  ئه گه ر  ده رده ك��ه م.  خۆمی  عه قڵی  له  

بۆ  زیانی  به اڵم  سووده مه نده ،  خێزانه كه م  بۆ 
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داده نێم.  تاوانی  به   ئه وا  هه یه   نیشتامنه كه م 

ده گه یه نێت،  ئه وروپا  به   كه ڵك  بزانم  ئه گه ر 

ئه وه یش  ئه وا  ئ��ازارده دات،  مرۆڤایه تی  به اڵم 

ئایدیایه كی  ئه مه   داده نێم».  تاوان  به   هه ر 

تاك،  واتای  به   قه شه نگه ، چونكه  ده رككردنی 

كه س، خێران، نه ته وه ی تێدایه . نه ك ته نیا ئه مه ، 

به ڵكو گریامنه ی ئه وه یش ده كات كه  كه سی 

به رفراوانرتدا  چوارچێوه یه كی  له   ته نیا  تاك 

په ره ده ستێنێت. 

* ئه مه  ئه و شته بوو كه  ده تویست ناوی 

بنێیت كۆزمۆپۆلیتانی؟ 

ب��ه ڵ��ێ، چ��ون��ك��ه  ده ش��ێ��ت ن��ه ت��ه وه ، 

تاكه كه س، خێزان وه ك مه به ست یان ئوبێكتی 

گواستنه وه یی )تێپه ڕین( پێناسه  بكه ین، وه ك 

بڵێی كۆمه ڵێك ساته وه خنت له  هاوبه ندییه كی 

پێویست، به اڵم به سیش نین. ئه مه  ئه و لۆژیكی 

كه   جۆره ی  به و  مۆنتسكیۆ،  كه   په ڕینه وه یه  

ده رده ك��ه وێ��ت،  پێشرتدا  كۆته یشنه كه ی  له  

ئه مه  –بۆ  ده بێت  پێیشموایه   په ره یپێداوه . 

منوونه - له  ته واوی قوتابخانه  فه ره نسییه كاندا 

هه موو  كه   ڕووننییه   چونكه   بخوێرنێت، 

جێبه جێده كه ن  لۆژیكه   ئه م  فه ره نسییه كان 

یان نا، ئه وان له مه  دوورن، ئینجا كاتێك وه ك 

دۆخی  به ر  ده ژیت،  فه ره نسا  له   غه ریبه یه ك 

غه ریبه یه ك  وه ك  سه خته   ده كه ویت،  دژوار 

له وێ بیت، بۆیه  ده بێت رووبه ڕووی ئه م دۆخه  

ده بێت  هه موویشیه وه ،  له سه رووی  ببینه وه ، 

هاوڕێكامناندا  له گه ڵ  بابه ته   ئه م  هه وڵبده ین 

له  ڕۆژهه اڵت دابه شبكه ین، ئه وه یش بۆئه وه ی 

و  نه ژادی  ئنتیامی  له نێوان  بكه ین  جیكاری 

هانیانبده ین  كه   رێگه یه وه   له و  نه ته وه ییدا، 

بۆ وه النانی چه قبه ستوویی و قه تیسبوون له م 

ئاسته دا، هه روه ها بۆئه وه ی بۆ پێشه وه  به ره و 

ئاسۆ ی به رفراوانرت بجوڵێین. 

پۆزه تیڤ  ڕۆڵێكی  ئاین  پێتوایه    *

و  تاقم  له   دوورت���ر  كه   ل���ه وه دا،  ببینێت 

پرۆژه ی  له   و  بڕوات  دیاریكراوه كان  كه ڵته  

هاوبه شی  جیهانیبوونێكی  دامه زراندنی 

دیاریكراودا  به شداریبكات؟ 

- له  هه ندێ ئایندا تێڕوانینێكی هۆمۆژین 

له   ب��ه ش��داری��ی  بێتوو  ئ��ه گ��ه ر  ك��ه   ه��ه ی��ه،  

گریامنه كانی تاكه كانیدا نه كه یت، واتلێده كه ن 

ئه مه یش  ده ربكه ویت،  غه ریبه یه ك  وه ك 

یه كتاپه رستییه كامنان  ئاینه   كه   ئه وه یه   واتای 

ئه ویرت  ده رب��اره ی  بۆچوونێك  هه وڵیانداوه  

ڕوانگه یه   له م  سوود  ده بێت  په ره پێبده ن. 

كه ڵكه   ب��ه   تێیدا  ه��ه رچ��ی  و  وه رب��گ��ری��ن 

به رهه می  ئه مه یش  بچنینه وه ،  بۆخۆمانی 

ئه وه یش  ده بێت  ڕۆژئاواییه ،  بیركردنه وه ی 

بزووتنه وه ی  كه   بخه ینه گه ڕ،  و  بقۆزینه وه  

ڕۆشنگه ری هه وڵیدا به ده ستیبهێنێت، ئه وه ی 

له مڕۆدا پێویستامنه  دووباره  په ره دانه وه یه  به  

هه موو ئه م شتانه . ئه مه  واتای چییه ؟ بۆ منوونه  

كاتێك غه ریبه یه ك له  ده رگای ماڵه كه م ده دات، 

گریامنه ی  ده ڵێت-  ئینجیل  پێویسته –وه ك 

ئه وه  بكه م كه  ده شێت ئه وه  خودا خۆی بێت، 

-ئه مه  ئاماژە یه  بۆ قه داسه ت و تایبه مته ندیی 

یه كه مین  ئ���ه وه ی  وه ك  ئ��ه م��ه ،  ئ��ه وی��رت. 

مه سیحییه ت  یه كه می  سه ده ی  حاجییه كانی 

هه تا سه رده می قه شه  ئاگۆستین فێرمانده كه ن، 

و،  گه شت  واتای  كه   هه یه   تریشی  مانایه كی 

و  تر  ئه وانی  بۆ  مه سیحه   په یامی  هه ڵگرتنی 

وه ك  هاتووه كان  غه ریبه   له   پێشوازیكردن 

ئه مانه  ده مانبه ن  ئه وه ی حه جكه رن، هه موو 

ته با  و  هاوبه ند  پێكهاته ی  له   جۆریك  به ره و 

ئایدیای  نه ژادییه كاندا.  كۆمه ڵه   له نێوان 

كه   مه سیحییه ت،  خۆشه ویستی  و  كاریتاس  

به هۆیه وه  شێوازی داڕزان له  مێژووی ترسناكی 

له مڕۆدا  ده بینین،  ڕۆژئاواییدا  كۆلۆنیالیزمی 

ده به خشن.  مه سیحییه كان  كه نیسه   به   هێز 

بكه ین  په ره سه ندنه كه ی  سه یری  ده توانین 

ئایدیای  له   بۆ منوونه   بده ین،  و سه رنجی لێ 

شێوازه كانی  له   یان  كاتۆلیكیدا،  یارمه یتدانی 

فه ره نسا  له   مه سیحییه كان  كه   كاردا  دیكه ی 

فێركردنی  ڕێكیانخستووه :  غه ریبه كان  بۆ 

و  كۆچبه ره كان  كرێكاره   بۆ  خوێندنه وه  

خێزانه كانیان، دابینكردنی هاوكاری مادی، .... 

هتد. من باوه ڕم به وه یه  به  زۆری پشت به م 

جۆره  دیاردانه  ببه سرتێت له  كولتوری ئاینیدا، 

چونكه  له  چاودێریی و هاوكارییه  میللیه كانه وه  

ده توانێت  په خشده كاته وه و  به خته وه ری 

ئاراسته یه كی  هه ر  مه ترسییه كانی  پێشبینی 

الده ری ناسیۆنالیستی بكات. 

* له  حاڵه تێكدا كه  ئاینه كان ئه م كاره یان 

ئه نجامدا، ئایا هیچ كارێكی تر ده مێنێته وه  كه  

بیكه ن؟ 

- به ڵێ، له پاڵ ئه م كاره دا زۆر شتی دیكه  

تاكه كه س  ئاستی  له سه ر  ده توانن  كه   هه یه ، 

ئه نجامیبده ن، ئه ویش په ره دانه  به م ره هه نده ی 

له   ئایدیاكامنان  تاكه كه سی.  تایبه مته ندێتی 

میراتێكامن  ئێمه   دان��اب��ه زن،  بۆ  ئاسامنه وه  

ئه گه رنا  ببه ستین،  هه یه  و ده بێت پشتی پێ 

ده بینه  بوونه وه رانێكی ئه بسرتاكت. له  سه ده ی 
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هه ژده وه  گۆڕانێكی ڕیشه یی له  تێگه یشتنامندا 

بۆ تایبه مته ندێتی مرۆیی ڕوویداوه ، زۆر كاریش 

بیكات،  كه  ده روونشیكاریی ده توانێت  هه یه  

واته  هه مان ئه و شته ی كه  به رده وام پێداگری 

له سه ر ده كه م سورم له سه ر ئه وه ی، له  كاری 

ڕۆژانه مدا پراكتیزه ی بكه م. 

كایه ی  له نێو  كه   كاره ی  ئه م  پێتوایه    *

الیه ن  له   ناكرێت  ده روونناسیدایه ،  تایبه تی 

ئاین و سیاسه ته وه  به  شێوه یه كی دروست و 

ڕاست ئه نجامبدرێت، یاخود كارێكی تایبه ته  

به  ده روونشیكاری- كاری ڕۆحه ؟ 

بده م.  ده روونشیكاری  مژده ی  نامه ویت 

كه سه ی  ئه و  ده روونشیكاره كانه وه ،  به الی 

ئاره زووی  ده بێت  ده كرێت  بۆ  شیكاریی  كه  

پیشانبدات،  ك��اره   ئه م  بۆ  به خۆی  تایبه ت 

له به رئه مه  من ئه و رێنامییه  به  خوێنه ره كانت 

ناده م كه  ده ستبكه ن به  شیكاری، به اڵم پێموایه  

ده روونشیكاری فۆڕمێكی مۆدێرنه،  كه  ده شێت 

كه له پووری یه كگرتنی یه هوودی و مه سیحی و 

زانینی ڕۆشنگه رانه  له  سوبێكت و تاكگه راییامن 

ده یشتوانین  ب���ه اڵم  بگرێت،  ل��ه ب��ه رچ��او 

له م  كه   بدۆزینه وه،   فێركردن  دیكه ی  فۆڕمی 

له   كه   ئه وتۆ  فۆڕمی  زیاتره ،  تاكگه راییه یش 

هه تا  درێژده بێته وه   تاكه كه سییه وه   تێرامانی 

هونه ر و خوێندنه وه  و میوزیك و شێوه كاری. 

ڕێگه ی  ل��ه   ئ��ه م��ه   ده ك��رێ��ت  ئ��ای��ا   *

په یوه ندیی له گه ڵ ئه ویرتدا به دیبێنین؟ 

به الی منه وه ، په یوه ندی له گه ڵ كه سێكی 

دیكه دا زۆر زه رورییه . هونه ره كان وه ك جۆرێك 

پێویسنت،  زۆر  ڕۆشنكردنه وه   فۆڕمه كانی  له  

به اڵم هه ندێجار به سنین. هه ر به م بۆنه یه وه ، 

ده كرێت هه ندێكات وا له  كه سێك بكه یت به  

تاكگه رایی خۆی ره زامه ند بێت و پێی بپه سه ند 

كاره   ئه م  كاته یشدا  ئه و  هه مان  له   بێت، 

Volta
ire
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ئه وه ی  بری  له   ده توانیت  تێیدا  كه   بكه یت، 

به   نیگه رانیدا،  به سه ر  زاڵبێت  لێبكه یت  وای 

بكه یت،  قه تیسی  و  بده یت  فریووی  داخران 

تردا،  ئه وانی  له گه ڵ  په یوه ندی  به ڵێ،  كه واته  

پێویستییه كی  تاكگه راییه ،  به م  پ��ه ره دان  بۆ 

حاشاهه ڵنه گره .  

 

بپرسم:  لێت  ده مه وێت  كۆتاییدا  له    *

ده بێته   شتێك  چ  له مڕۆدا  هه ستده كه یت 

ڕۆڵی پرۆژە ی ڕۆشنگه ریی ئه وروپی؟ من بیر 

ده كه مه وه ،  مۆنتسكیۆ  و  ڤۆڵتێر  خه ونی  له  

به   خه ونیان  جیهانی  كۆمارێكی  وه ك  كه  

یه كه م  چونكه   بینیووه ،  گه وره وه   ئه وروپای 

ده ربڕیوه .  خۆیان  تێڕوانینی  ب��وون   كه س 

نه ته وه   بۆ  ئه وروپامان  دابه شبوونی  ئێمه  

ئه مه   بینی،  یه كرتدا  له گه ڵ  كێبه ركێكاره كان 

جگه  له  دوو جه نگی جیهانی له  یه ك سه ده دا، 

كه  ئاكامێكی ڕاسته وخۆی ئه م دوژمنكارییه یان 

نوانده وه . دوای ئه م دوو جه نگه  جیهانییه ، به  

  )Auschwitz( ئاوشڤیتز  دوای  دیاریكراوی 

بكه ین  چی  پێشنیاریی  له مڕۆدا  ده توانین   ،

وه ك پرۆژه یه كی زیندوو و ڕە وا بۆ ئه وروپای 

یه كگرتوو؟ 

ل��ه م  ب��ه  ج��دی��ی��ه ت��ه وه   - ده ب��ێ��ت 

تووندوتیژیه ی ئاره زووكردنی شوناس بڕوانین. 

به   ده رك  وه ها  كه سێك  ئه گه ر  ساتێك،  بۆ 

خۆی بكات، كه  له  ئه سڵێكه وه  هاتووه ، ئه وا 

به وه یشه   پێویستی  هه ستبكات  وا  ده شێت 

كه  ستایشبكرێت و به خۆیه وه  بنازێت، به اڵم 

ده بێت تووندوتیژیی پشت ئه م ئاره زووه مان 

كه   تووندوتیژییه ی  ئ��ه و  نه چێت،  له بیر 

ده شێت به سه ر مرۆڤ خۆی و ئه وانیرتیشدا 

براكاندا  له نێوان  جه نگ  و  هه ڵبگه ڕێته وه  

به   پێویستامن  ئێمه   بۆیه   به رپابكات، 

ده رككردنی ڕە هه نده كانی په یوه ندی له گه ڵ 

دوای  به دیقه تبین.  و  ورده كار  نه ته وه كاندا، 

به رپابوونی بزووتنه وه ی ڕۆشنگه ری، ئایدیای 

ئایدیایه كی  به   درێژ-  -بۆماوه یه كی  نه ته وه  

وه ها كۆنه په رستانه  و دواكه وتوو داده نرا، كه  

ئه و  به  بێ  بنێت و  مرۆڤ ده توانێت وه الی 

ئایدیایه  به ره و پێشه وه  هه نگاو بنێ. پێموایه  

ئایدیای  ئابوری-  ئاستی  له سه ر  -الیه نیكه م 

نه ته وه  هه ر ده مێنێته وه ، الیه نیكه م بۆ ماوه ی 

سه ده یه كی دیكه یش له گه ڵامندایه . ئه وه نده  

ده رك  ئابورییه كانی  ره هه نده   كه   به سنییه ، 

بكه ین: ده بێت ئه و تووندوتیژییه  ده روونییه  

به م  په یوه ستبوون  له   وا  كه   پێوانه بكه ین 

هه ندێجار  تووندوتیژییه   ئ��ه م  ئایدیاوه . 

ئاینه كانه وه   ل��ه   ه��ه ن��دێ��ك  ڕێ��گ��ه ی  ل��ه  

موماره سه ده كرێت، به اڵم – له الی ئاینه كان- 

فۆڕمێكی دیكه ی په یوه ستبوون به  ئه سڵه وه  

وه رده گرێت. بزووتنه وه  فه نده مێنتاڵیسته كان 

هه موو  له   م��ڕۆدا  له   كه   –ئوسوڵییه كان- 

زه قده بنه وه ،  و  سه رده ردێنن  بواره كاندا 

باش،  برایه تی  پێشنیاری  به   ته نیا  ناتوانین 

ده بێت  هه ڵیانبوه شێنین.  ل��ه ب��ه ری��ه ك 

ناڕه حه تی  و  سه ختی  زۆر  ڕووب����ه ڕووی 

له به رامبه ر  و  ب���ه ره وڕوو  ئێمه   ببینه وه . 

له   پێموایه   وه ستاوین.  مه رگدا  ئ��اره زووی 

لێی  زیاتر  به رلین  دی��واری  كه وتنی  دوای 

هه ر  ڕوویدا،  ئه مه   كاتێك  بووینه وه .  نزیك 

به ربه ستێك ده یتوانی كه وتنی ئه م ئاره زووی 

به ربه سته   ب��ش��ارێ��ت��ه وه ،  ل��ێ  م��ه رگ��ه م��ان 

ئایدیۆلۆژییه  پرۆمیسیۆسییه  نوێیه كان، وه كو 

ئه وتۆی  شتێكی  ئێستادا  له   كه   ماركسیزم، 

كۆنه كان،  ئاینه   هه روه ها  لێنه ماوه ته وه ، 

ده توانن  و  به هێزن  هێشتایش  ئه گه رچی 

له   ب��ه اڵم  مبێننه وه ،  درێژتر  ماوه یه كی  بۆ 

ئه م  ناتوانێت  شتێك  هیچ  پرسیاردان.  ژێر 

بشارێته وه .  و  بسڕێته وه   مه رگه   ئ��اره زووی 

ئێمه  به  ته نیا ڕووبه ڕوو له گه ڵیدا ماوینه ته وه ، 

ئه و وه اڵمه ی كه  ده شێت له  ڕوانگه ی منه وه  

ڕازیامنبكات  تۆزێك  و  بێت  قه ناعه تهێنه رتر 

كه   تیڕامانه،   ڕۆشنكردنه وه و  فۆڕمه كانی 

هونه ر و ده روونشیكاریی ده یڕە خسێنن. 

ئه م  میدیا،  و  راگه یاندن  ئامرازه كانی 

بڕوانه   په خشده كه نه وه .  مه رگه   ئ��اره زووی 

ڕۆژێكی  دوای  خه ڵكی  كه   فیلامنه ی  ئه و 

ته ماشایبكه ن:  حه زده كه ن  ناڕە حه ت  و  درێژ 

جگه   به اڵم  ئیمۆشناڵه كان،  و  ترسناك  فیلمه  

كۆمه ڵێك  وه ك  ئه وانیرت  ئیدی  جۆره یان   له م 

به رهه می وه رزكه ر و بێزه وق داده نرێن. ئێمه  

له به رئه وه   تووندوتیژییه ین،  ئه م  شه یدای 

كاری ئه خالقیی مه زن، كه  تایبه ته  به  كێشه ی 

شوناس، ئه م ئه زموونه  كاتییه  له گه ڵ مه رگ و 

فۆڕمه   ده چه سپێنێت.  كینه دا  و  تووندوتیژی 

بزووتنه وه   هه روه كو  ناسیۆنالیستییه كان، 

شاشه ن  كۆمه ڵێك  ته نیا  فه نده مێنتاڵه كان، 

شاشه گه لێكی  تووندوتیژییه دا،  ئه م  له به رده م 

ته نك و ڕوون و فریووده ر، چونكه  ته نیا ئه و 

كینه یه  ده شارنه وه  و بۆ ئه وانیرت، بۆ دراوسێ، 

بۆ كۆمه ڵه  نه ژادییه  كێبه ركێكاره كانی ده نێرن. 

مه ده نییه ته كه مان  ده بێت  كه   گه وره   كاری 

ئه م  كوشتنی  بۆ  هه وڵدانه   بدات  ئه نجامی 

كینه یه ، به  بێ په نابردن بۆ توانا و هێزه  بااڵكان. 

)پاریس، 1991(
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وه ك  زم���ان،  مامۆستای  وه ك  ت��ۆ   *

كتێبانه ی  ئ��ه و  بابه تی  كه   نووسه رێكیش 

باڵویده كه یتەوه،  پێیه كیان له نێو فه لسه فه دایه  

و پێیه كه ی دیكه یان له نێو ڕە خنه ی ئه ده بیدا، 

چی وای لێكردیت كه  ده ستبكه یت به  ڕاهێنان 

له سه ر ده روونشیكاری؟ 

ده روونشیكار،  ببیته   كه س  پێموانییه    -

ئه گه ر بێتوو هه ندێك پاڵنه ریی نهێنیی تایبه ت 

كه   ده ردیسه ری  كۆمه ڵێك  نه بێت...  خۆی  به  

ناتوانێت  كه   ئ��ازار  هه ندێك  ده ژی،  تێیاندا 

ده روونشیكاره دا  ئه و  له گه ڵ  ده ریانببڕێت. 

له  ڕواڵه تی  قسه مكرد كه  ده رباره ی ڕواڵه تێك 

ئه مڕۆیش  ده ك��رد،  له گه ڵ  مامه ڵه م  شته كان 

تایبه تییانه ی  پاڵنه رانه   ئه م  ده رباره ی  ده توانم 

كاره كه م قسه بكه م. 

كه   بپشكنم  حاڵه تانه   ئه و  ده مه ویست 

سنووره كانی زمانیان تێدایه ، ئه و ساته وه ختانه ی 

كه  چیرت زمان ده وه ستێت -بۆ منوونه - ده بێته  

یان ئه و ساته وه ختانه ی  له  په شۆكان،  جۆرێك 

كه  هێشتا زمان تێیاندا بوونی نییه، وه ك ئه و 

كاته ی كه  منداڵ، له  ته مه نێكی كه مدا، مه شق 

منه وه   به الی  ده كات.  زمان  فێربوونی  له سه ر 

له   خۆی  مرۆڤ  حاڵه ته دا  دوو  له م  مه حاڵه  

پشتی وه سفێكه وه  بشارێته وه  كه  گوایه  بابه تی 

دوو  ئه م  هه ڵبژاردنی  چونكه   میانڕە وه ،  و 

بوونی  گریامنه ی  پێشه وه   له   هه ر  منوونه یه  

چه شنێكی دیاریكراو په یوه ندیگیری له گه ڵ ئه و 

خه ڵكانه دا ده كات كه  له گه ڵت ده دوێن. 

قسه ی  لێكدانه وه ی  و  ته ئویلكردن 

ده كات  ئه وه   گریامنه ی  پێشرت  هه ر  خه ڵكی، 

تێگه یشتنی  لێكجووتكردنه وه ی  بۆ  كار  كه  

ده كه یت،  قسانه دا  ئه و  واتای  له گه ڵ  خۆت 

باوه ڕه ی  ئه و  گه یشتمه   ده یڵێن.  ئه وان  كه  

و  زم��ان  وه سفكردنی  له   بابه تگه رایی  كه  

ئێمه   و  نییه   ئیمكانی  زماندا  سنووره كانی 

شته   ئه و  ب��ه رده وام  و  جێگیر  شێوه یه كی  به  

پێیده ڵێت  ده روونشیكار  كه   ئه نجامده ده ین، 

ده رك��ه وت  بۆم   .)transfer( "وه رچ��ه رخ��ان" 

ئه گه ر خۆیشم به  ئه زموونی ده روونشیكاریدا 

تێپه ڕنه بم، ئه وا ده رهه ق به  پراكتیزه كردنی ئه م 

گۆڕانه  )وه رچه رخانه (، ده ستپاك و ئه مانه تپارێز 

نابم. 

لێكۆڵینه وه كه ت  له   گرنگ  به شێكی   *

به و  په یوه سته   ده روونشیكاریدا،  بواری  له  

تاك زمان وه رده گرێت.  تێیدا  كه   پرۆسه یه وه  

ئه م پرۆسه یه  پێویستی به  چییه ؟ 

كاته دا  له و  "پرۆسه "م  ده س��ت��ه واژەی   -

ئه نتوان  له سه ر ده قه كانی  به كارهێنا كه  كارم 

مۆدێرنی  ئه ده بی  له   ئارتۆ  ده ك��رد.  ئارتۆ  

و  نیگه رانكه ر  نوسه رێكی  فه ره نسیدا 

شپرزه كه ری سیسته مه . هۆكاری ئه مه  به شێكی 

ئه زموونێكی  به   كه   ئه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه  

له الیه كی  ت��ێ��پ��ه ڕی��ووه ،  شێتیدا  س��ه ی��ری 

بیری  به  قووڵی  به و هۆیه یه  كه   دیكه یشه وه  

له  زماندا هه یه .  له و مۆسیقایه  كردۆته وه  كه  

هه ر كه سێك كه  ده قه كانی ئارتۆ بخوێنێته وه  

به  زوویی ده رك به وه  ده كات كه  شوناسه كان 

هیچیان جێگیرنین: شوناسی نیشانه  زمانییه كان، 

شوناسی واتا، بگره  وه ك ده ره نجامی ئه وه یش 

بۆئه وه ی  جا  خۆیشی.  قسه كه ر  شوناسی 

بكه ر  و  واتا  له   بابه تی چه سپاوی و جێگیری 

)كه  واتا به رهه مده هێنێت( دامباڵم، بیرم له وه  

كرده وه،  كه  ده سته واژە ی "بكه ر له  پرۆسه دا"، 

واتایه ی  به و  "پرۆسه "  گونجاوه .  گوزارشتێكی 

كه  ده سته واژە ی پرۆسه  پشتیوانیی لێده كات و 

له  هه مانكاتدا به و واتایه یش كه  داوا )ده عوا(ی 

دادگایی ساغیده كاته وه ، ئه گه ر بێتوو بكه ره كه  

له م  شوناسه كامنان  چونكه   بكرێت،  دادگایی 

ده بن  پرسیار  ملكه چی  به به رده وامی  ژیانه دا 

دادگایی  ئینجا  پرسیاره وه ،  ژێر  ده كه ونه   و 

دژی��ان  له   حوكم  هه میشه یش  و  ده كرێن 

ده رده كرێت. 

كه   بپشكنم  زم��ان��ه   ئ��ه و  ده م��وی��س��ت 

حاڵه تانه ی  ئه م  ڕۆشن،  و  ڕوون  به شێوه یه كی 

ناجێگیری و نائارامی، له  په یوه ندیگیریی باودا 

ده رده خه ن –كه  په یوه ندیگیرییه كی ڕێكوپێكه  

و ده خرێته  نێو ڕاهێنان و ده سته مۆكردنه وه - 

حاڵه ته   ئ��ه م  چه پاندنی  بۆ  ك��ار  له كاتێكدا 

ناجێگیرانه ی هه ڵچوونی وروژێنه رانه  ده كه ین، 

هه روه ها حاڵه ته كانی په شۆكان له  خولقاندن 

ئه م  ده مویست  ئازاریشدا.  و  داهێنان  و 

و  پێكده هێنن  نائارامی  كه   ده ربخه م،  ساتانه  

نیشانه كانی  یان  زمان،  به   پێویستامن  تێیاندا 

ببنه   تاوه كو  زمان، یان سوبێكتی بكه ر هه یه ، 

ئه م  ده توانین  گۆڕانه كه .  "پرۆسه ی"  ئوبێكتی 

نه ك  به كاریبهێنین،  و  به ده ستبهێنین  ئایدیایه  

بۆ  به ڵكو  ئارتۆ،  ده قه كانی  پشكنینی  بۆ  ته نیا 

به   تێیدا  كه   "ڕووداو"ێ��ك  هه ر  وه سفكردنی 

ئاراسته ی به زاندنی پێوه ره كاندا ده جوڵێین. 

* له  كتیبه كه تدا ده رباره ی ئه م پرۆسه یه ، 

كردووته ،  تۆ  كه   جیاكارییانه ی  له و  یه كێك 

جیاكارییه  له نێوان ئه و دوو شته دا كه  ناوتناون 

"سیمیۆتیكی" )Semiotic( و "ڕە مزی". ئه مه ت 

په ره سه ندنه ی  ئه و  تاوه كو  ك��ردووه،   ئه وه   بۆ 

قۆناغه كانی  له   منداڵ  كه   ڕوونبكه یته وه   پێ 

تێپه ڕده بێت،  پێیدا  گه شه كردنیدا  سه ره تای 

ڕە گ��ه زی  هێشتا  كه   كه سێكه وه   له   تێپه ڕین 

ئایا  قسه كه ر.  سوبێكتێكی  بۆ  ناناسێت،  خۆی 

ده توانیت ئه م جیاكارییه مان بۆ ڕوونبكه یته وه ؟

و  ناجێگیری  حاڵه ته ی  له م  بۆئه وه ی   -
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نائارامی بكوڵینه وه  -واته  ئه و ڕاستییه ی كه  واتا 

ئه و  یان  نییه ،  پرۆسه یه ك  یان  بونیادێك  ته نیا 

ڕاستییه ی كه  بكه ر ته نیا یه كه یه ك نییه ، به ڵكو 

ئه م یه كه یه  هه میشه  ده خرێته  ژێر پرسیاره وه -، 

وه ك بابه تێك بۆ چاره سه ركردن گریامنه ی ئه م 

دوو حاڵه ت، یان دوو مه رجه ی به ده ستهێنانی 

و  "سیمیۆتیكی"  ناومنان  كه   ك��رد،  وات��ام 

"سیمیۆتیكی"  پێیده ڵێم  ئ��ه وه ی  "ڕه م��زی". 

ده مانگه ڕێنێته وه  بۆ حاڵه ته كانی پێش-زمان له  

دووباره   ده نگانه   ئه و  منداڵ،  كاتێك  منداڵیدا، 

ده یانبیستێت،  كه   ده یانداته وه   و  ده كاته وه  

بۆ  ك��ارده ك��ات  منداڵ  كه   كاته ی  ل��ه و  ی��ان 

ڕه گه زه كان  سازاندنی  و  ڕیتمه كان  گۆكردنی 

alliterations یان به رز و نزمییه كان، له مه یشدا 

هه وڵده دات ته قلیدبكاته وه ، یان ته قلیدی ئه و 

شتانه  بكاته وه  كه   له  ده وروبه ره كه ی بوونیان 

زمانییه   نیشانه   منداڵ  حاڵه ته دا  له م  هه یه . 

بوونی  واتایه ك  ئینجا  نییه ،  پێویسته كانی 

واتاكه ی  كرده یی  به   "وات��ا"  وشه ی  كه   نییه،  

یان دوای  ئاوێنه كان،  ته نیا دوای ڕۆڵی  بدات. 

تاك  ئۆدیپدا،  گرێی  له   خه سان  ئه زموونی 

نیشانه   خاوه نی  ببیته   ده بێت  ئه وه ی  توانای 

زمانییه كان و وشه كان به و جۆره  گۆ بكات كه  

بۆی وه سفكراوه . من ئه م قۆناغه یان ناو ده نێم 

"ڕە مزی". 

و  ئاوێنه كان  له  ڕۆڵی  به  ڕاست،  * هه ر 

گرێی ئۆدیپدا چی ڕووده دات؟ 

- هاوشوناوسی و لێكجووتی له  شوناسدا 

"سیمۆتیكی"  ناویده نێم  ئه وه ی  ڕووده دات. 

چه شنه كان  تێیدا  كه   شیكاریی  له   حاڵه تێكه  

ده رده كه ون، به اڵم هیچ شوناسێكی جێگیریان 

نییه . ئه وانه  چه شنگه لێكی ناروون و زوو گۆڕاو 

ڕووده ده ن  لێره دا  پرۆسانه ی   ئه و  كاتیین.  و 

پرۆسه   ده نێت  ناویان  فرۆید  كه   ئه وانه ن 

"به راییه كان" )سه ره تاییه كان(، واته  پرۆسه كانی 

گۆران. منوونه مان بۆ ئه مه  ئه و ده نگانه یه،  كه  

و  ناڕوونه كانیان  قسه   ده ریده كه ن،  مندااڵن 

گڕوگاڵه كانیانه  كه  سه رجه میان وێنه ی ده نگیین 

ده باره ی ناجێگیریی له  جه سته یاندا. جه سته ی 

كه   پارچه گه لێكدا  به سه ر  دابه شبووه   منداڵ 

ئه و  ده توانین  سێكسی،  ئاره زووی  له   پڕیه تی 

یان  بووروژێنین،  زۆر  تاڕاده یه كی  شوێنانه یان 

به  پێچه وانه وه ، ئه و شوێنانه  بێهه ست و بێباكن 

یان  وروژان،  و  ب��ه رده وام  گۆڕانی  حاڵه تی  له  

له  حاڵه تی له ناوچوون و كوژانه وه دان، به  بێ 

ئه وه ی شوناسێكی جێگیر بوونی هه بێت. 

ته نیا  ڕە ن��گ��ه   جێگیر"  "ش��ون��اس��ی 

ڕه نگه   بێت،  هه ڵبه سرتاوێك  دروستكراوێك، 

"شوناسی  بنیاده م  كام  بێت.  وهمێك  ته نیا 

هه ن  هه نگاو  هه ندێك  هه یه ؟  جێگیری" 

یه كێك  ده به ن،  جێگیرییه مان  ئه م  به ره و  كه  

له و هه نگاوانه  كه  ده روونشیكاری فه ره نسی 

لێكجووتییه   ئه و  ده ریخستووه ،  الكان"  "ژاك 

"قۆناغی  ن��اوه   ن��اوی  ئه و  كه   ئاوێنه ییه یه  

ده توانێت  منداڵ  قۆناغه دا  له م  ئاوێنه كان". 

وه ك  ببینێته وه   ئاوێنه كاندا  له   خۆی  وێنه ی 

ئه وه ی وێنه ی تایبه تی خۆیه تی. ئه مه  یه كه م 

هاوشوناسییه  كه  جه سته ی هیوالیی به شبه ش 

شتێكی  ئه مه   پێیداده ڕوات.  پارچه پارچه   و 

توندوتیژ و دڵڕە قه  و له هه مانكاتدا دڵخۆشكه ر 

و شادیبه خشیشه . ئه م لێكجووتییه  له  حاڵه تی 

كه   ڕووده دات،  دایكدا  وێنه ی  هه ژموونی 

له   پێده دات  ڕێگه ی  و  منداڵه وه  له   نزیكرته  

هه مانكاتدا نزیك بێت و دووریش بێت. 

له   جۆرێك  ده بینم،  ڕوخسارێك  من 

ئینجا  ڕووده دات،  یه كه م  جیابوونه وه ی 

فۆرمه كانی  یه كه می  فۆرمی  به   ده رككردن 

چونكه   ناجێگیره ،  هه ر  شوناسه   ئه م  شوناس. 

وه ك  ده ناسمه وه   خۆم  شوناسی  هه ندێكات 

هه ندێجاریش  خ��ۆم،  به   تایبه ت  شوناسی 

تێكده چن.  لێم  دایكمدا  شوناسی  له گه ڵ 

)؟(،  گومانه   ئه م  نه رگسییه ،  ناجێگیرییه   ئه م 

لێده كه ن  وام  و  ده مێنێته وه   هه ر  هێشتایش 

ئایا ئه وه  منم یان  "من كێم؟  له  خۆم بپرسم: 

سوبیكت  وێنه ی  تێكه ڵبوونی  تره ؟"  كه سێكی 

)كه   "ئه ویرت"  یه كه م  وه ك  دای��ك  وێنه ی  و 

و  ده مێنێته وه   هه ر  ده كه وێت(  منداڵ  به ر 

له نێوناچێت. 

و  تێكه ڵبوون  ل��ه م  بتوانین  ب��ۆئ��ه وه ی 

Stephane Mallarme
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سه رلێشێوانه  و له م جیانه كردنه وه یه  ده ربچین، 

ئه وا چه شنه  كالسیكییه كه ی په ره سه ندن به ره و 

ئه وه مان ده بات، كه  ئاره زوو بۆ دایك و كرده ی 

ده سه اڵتی  ئاكامی  كه   دایك(  له ده ستچوونی) 

باوكانه یه ، له نێو سێگۆشه ی ئۆدیپیدا، ڕووبه ڕوو 

بابه ته   ئه م  ئایدیاڵییه دا،  دۆخه   له م  ببنه وه . 

جێگیربوونی  مایه ی  ده بێته   ده ره نجامدا  له  

سوبێكت، لێره یشه وه  كه سه كه  ده توانێت ئه و 

ڕێساكان  گوێره ی  به   كه   ده رببڕێت،  ڕستانه  

هه روه ها  كارده كه ن،  یاساكان  گوێره ی  به   و 

واته   بگێرێته وه،  خۆی  چیرۆكی  ده توانێت 

جۆرێك  دۆخه   ئه م  حوكمبدات.  ده توانێت 

له   هه ر  كه   ده نوێنێته وه ،  ڕە مزی  وه رگرتنی 

كه   ده روونییه   ئه زموونی  گرێدراوی  پێشه وه  

ده یبات  ئه ویرتدا،  له گه ڵ  په یوه ندییه كه یدا  له  

به ره و جێگیربوون. 

بۆ  ك���ه   ل���ه و وێ��ن��ان��ه ی  ی��ه ك��ێ��ك   *

ڕوونكردنه وه ی ئه م په یوه ندییه  سیمیۆتیكییه  

به  دایكه وه  به كارتهێناوه ، وێنه ی "وێاڵش"ە ، ئایا 

ده توانیت ئه م وێنه یه مان بۆ رشۆڤه بكه یت؟

- م��ن ب��اوه ڕم��وای��ه  ك��ه  ئ��ه م ش��ێ��وازه  

ئاماژە ت  كه   فه رامۆشكراوه ی  سیمیۆتیكییه  

پێدا، به و پێیه ی ئاماژە  به  قسه ی بێ سه روبه ر 

منیش  و  ده ك��ات  منداڵ  تێنه گه یشرتاوی  و 

پێناسه كه   تاوه كو  به كارمهێناوه ،  ئ��ه وه   بۆ 

درێژخایه نه   ه��ه ره   شێوازێكی  ڕوونرتبێت، 

ئه و  ده رب��اره ی  یاده وه ریامن  كه   زه مه ندا،  له  

گرێامن  دایكه وه   جه سته ی  به   په یوه ندییه ی 

ده رباره ی  یاده روه ی  ده پارێزێت،  ده دات��ه وه ، 

هه موو پشتبه ستنه كامنان به  جه سته ی دایكانه  

له م  جه سته یه ،  ل��ه و  ناسه ربه خۆییامن  و 

حاله ته یشدا جۆرێك له  شه هوه تی سوبێكتیڤ 

په یداده بێت كه  ئه سته مه  له  ئه زموونی دایك 

و  ده نگی  گوزارشته   ئێمه    . جیایبكه ینه وه  

هێامییه كان له م ئه زموونه دا ده چه پێنین و به  

كاریگه ری ئه و شتانه ی دواتری وه ریان ده گرین 

له   یه كێكه   ئه مه   ڕاستیدا  له   ده یانشارینه وه ، 

سه ربه خۆیی  به دیهاتنی  گرنگه كانی  مه رجه  

سوبێكت. 

سه ره ڕای ئه وه یش، ڕە نگه  ڕێگه ی جیاواز 

ڕە نگه   هه بێت.  ئه زموونه   ئه م  كه پتكردنی  بۆ 

هه بێت  كه پت  سه ره نجڕاكێشی  جۆرێكی 

له سه ر  ئیدی  ڕووده دات،  ئ��ه وه ی  دوای  كه  

كاته دا  له و  چونكه   دروستبكه ین،  باڵه خانه   مل 

ئه وه یه   مه به ستم  خاپووركراون،  بنچینه كان 

ڕە نگه   ی��ان  چ��ه پ��ێ��رناون،  و  سه ركوتكراون 

هه وڵبدرێت بۆ گۆڕینی ئه م چاڵه ، ئه م ده فره  

ده ره وه ی  له   كه   شوێنێك  بۆ  بگوێزرێته وه   و 

دیكه ،  ده ربڕینێكی  به   بێت.  ڕە مزی  پانتایی 

پرۆسه ی خه ساندنی ئۆدیپی دواتر دێت، دوای 

 )Chora( "وێ��اڵش"  )وشه ی  ئاوێنه .  قۆناغی 

دێت،  ده ف��ر  وات��ای  به   یۆنانیدا  زمانی  له  

وینیكۆت  بیرۆكه كه ی  به   ئاماژە یه   ئه وه یش 

په یوه سنت  منداڵ  و  دایك  "سكپڕی":  ده باره ی 

كه   جۆرێك  به   هه میشه ییه وه ،  به ندێكی  به  

به وسرتاوه ته وه ،  به ویرتیانه وه   یه كێكیان  هه ر 

منداڵ  تێیدا  هه یه   دووالیه نه   ده روازه یه كی 

په یوه سته   دایكیش  به اڵم  دایكه وه ،  په یوه سته  

توانای  ده توانین  بابه ته دا  له م  منداڵه وه (.  به  

ته نانه ت  ببینین،  داهێنان  و  خولقاندن 

داهێنانی زانستی به ره نجامی توانای به زاندنی 

پێوه ره كان و به رده وامیدانه  به م پرۆسه یه  هه تا 

به ده ستهێنانی به خته وه ری و چێژ. ئه مانه یش 

ئه زموونێكی  به   ئاماژە   كه   گوزارشتگه لێكن 

كۆنینه ی دووره  زه مه ن ده كه ن، كه  په یوه سته  

به  بابه تێكی دایكانه ی پێشوه خته وه . 

ئه ده بی  خولقاندنی  واتاكانی  تۆ  الی   *

هێزه كی  ئه زموونی  به   ژن��ان،  ئایا  چییه ؟ 

له گه ڵ  )ئه كچواڵ(  كرده یی  و  )پۆتێنشییه ڵ( 

دیكایه تیدا، نیشانه یه كی تایبه تییان هه یه،  كه  

هی قۆناغی سیمیۆتیكی بێت؟ 

وێالشییه   ئ��ه زم��وون��ه   ل��ه م  ئ���ه وه ی   -

ئاشكرایه   و  ڕوون  زماندا  سیمیۆتیكییه ی 

ئه وه یه  كه  شیعر به رهه مدێنێت. ده كرێت ئه م 

ستایلیستیكی  هه وڵی  سه رچاوه ی  به   قۆناغه  

ئاسایی  نه زمی  ڕاستكردنه وه ی  سه رچاوه ی  و 

و ئاستنزم، هه روه ها نه زمی لۆژیكی دابنێین، 

له ڕێگه ی كرده كانی شێواندن و به الڕێدابردنه  

و  تیلنیشان  و  خ��وازه   وه ك��و  زمانییه كانه وه  

هێنانه ناوه وه ی ڕە گه زی میوزیكی. 

مه سه له كه   ژن��ان،  به   ده ره���ه ق  ب��ه اڵم 

ئاڵۆزتره . له الیه كه وه  ژماره یه كی زۆری ژنان –

جا بونیادی حاڵه ته  تایبه تییه كانیان هه رچییه ك 

بێت- ڕووبه ڕووی حاڵه ته كانی به زین )احباط( و 

هیسرتیا، یان حاڵه ته كانی داڵغه لێدان ده بنه وه . 

ئه زموونیان  كه   ده ك��ه ن،  له وه   گله یی  ئه وان 

له گه ڵ زماندا وایانلێده كات وا هه ست بكه ن، 

به   نامۆیه   س��اردوس��ڕە ،  الوه كییه ،  زم��ان  كه  

به   نامۆیه   هه سته كانیان،  به   نامۆیه   ژیانیان، 

بڵێی  وه ك  ئاره زووه كانیان،  و  ئازاره كانیان 

پێیان.  بێگانه یه   و  بێگیانه   جه سته یه كی  زمان 

كاتێكیش كاریگه ریی ئه مه  كه م ده كه نه وه ، ئه وا 

عاده ته ن ئه و هه سته یان ال دروستده بێت كه  

زمان، وه ك ڕاهێنانی لۆژیكی، بۆ ئه وان جێگای 

جۆر  دوو  به   گله ییه   ئه م  ده كرێت  پرسیاره . 

كه   ره تبكه نه وه   ئه وه   ڕە نگه   ته فسیربكرێت: 

خۆیان بده نه  ده ست پرۆسه ی په یوه ندیگیری، 

الیه نه   هه موو  له   قوربانییه   به   پێویستی  كه  

ب��ه ش��داره ك��ان��ه وه ، ه��ه م ل��ه الی��ه ن پ��ی��اوان و 

ره تكردنه وه یه   ئه م  ژنانیشه وه ،  له الیه ن  هه م 

ڕۆمانسیی  دیاریكراوی  شێوازێكی  له الیه ن 
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كرده یه كی  وه ك  فێمێنیستییه كانه وه   بزووتنه وه  

شۆڕشگێڕانه  وه سفكراوه، به اڵم ئه م ته فسیره  بۆ 

ده شێت  چونكه   دروستنییه ،  دۆخه كان  هه موو 

هه ڵهاتن  بۆ  بێت  هه وڵێك  ڕه تكردنه وه یه   ئه م 

په نابردنه   ئینجا  په یوه ندیگیری،  و  كۆمه ڵگه   له  

به ر جۆرێك له  ئه زموونی روحی، كه  ره نگه  ببێته  

)ناوه كیبوونه وه (  و  داخران  به سه رخۆدا  مایه ی 

په یوه ندیگیریی  من  نه رگسییه ت.  له   و جۆرێك 

لۆژیكی ڕە تده كه مه وه ، په یوه ندیگیرییه ك كه  به  

من نامۆیه  ، ئینجا دواتر ده كشێمه وه  بۆ ئه زموونه  

خوازیاری  تێیدا  كه   فه رامۆشكراوه كه م،  كۆنینه  

جه سته ی  له نێو  سۆزدارییانه م  دڵخۆشییه كی 

ته حه دی  له   جۆڕیك  به   ئه مه   من  دایكانه دا. 

شۆڕشگێڕانه  داده نێم. 

ده بێت  پێموایه   دیكه یشه وه   له الیه كی 

ئازار  دیاریكراوی  جۆرێكی  بوونی  حه قیقه تی 

ببینین، كه  ئه م گله یی و سكااڵیه  ده ریده خات. 

كه   ده رده ك��ه وێ��ت  ك��ات��ه دا  ل��ه و  بابه ته   ئ��ه م 

كۆمه اڵیه تیدا،  كۆدی  له   بده ین  ئه وه   سه رنجی 

بنچینه ی  كۆمه اڵیه تیدا،  په یوه ندیگیریی  له  

له   سیمیۆتیكی  قۆناغی  وا  شوناسانه ی  ئه و 

ده چه پێرنێت  دروستیكردووه ،  زمان  قۆناغه كانی 

و فڕێ ده درێته  بازنه ی ئاڵۆسكان و شله ژانه وه ، 

حه قیقه تی گوێ لێ نه گرتنیشی و بایه خ پێنه دانی 

مایه ی  ده بێته   )ئه مه یش  تایبه ت  به شێوه یه كی 

ئه سڵییه كه،   و  دایكانه   په یوه ندییه   كوشتنی 

دایكه وه   به   بكه ر  سوبێكتێكی  هه موو  كه  

ده به ستێته وه (، تووشی به زینامن ده كات، تووشی 

هه ستی نامۆییامن ده كات. چه ندین پیاو و ژن 

بوون.  ئه زموونه   جۆره   ئه م  تووشی  كه   هه یه،  

به گژ  ده یه وێت  كه   ده روونشیكارێك  وه ك  من 

كاری  له   بچێته وه ،  داڕووخانه دا  و  به زین  ئه م 

خۆمدا به  دوای دوو شتدا ده گه ڕێم، له الیه كه وه  

ئه گه ڕێم به دوای به تاڵبوونه  له  هێزی كینه ، كه  

ناتوانێت  بكات،  خۆی  له   گوزارشت  ناتوانێت 

)إحباط( به زین  زۆری  )به   ده رببڕێت  خۆی 

ئاكامی كینه یه كه،  كه  هێشتا خاڵی نه كراوه ته وه (. 

له  هه مانكاتیشدا به دوای ئه و گۆڕانكارییه  

به   تایبه تن  ك��ه   ده گ���ه ڕێ���م،  زم��ان��ی��ی��ان��ه دا 

جه سته ی  له گه ڵ  فه رامۆشكراو  په یوه ندیگیریی 

بیر  له   جۆره كان  له   جۆرێك  به   كه   دایكانه دا، 

كراوه . تۆ لێم ده پرسیت ئه م جۆره  ده سته واژانه  

له  كوێوه  دێنین؟ ئێمه  ئه م ده سته واژانه  له  واتای 

ئه و قسانه وه  ناهێنین، كه  نه خۆشه كان ده یڵێن، 

نییه   ئاسایی  واتای قسه كانیان  چونكه  عاده ته ن 

په یوه ندییه كی  هیچ  و  نییه   باو  شێوازێكی  و 

ڕاسته قینه ی ئه وتۆیان به  بابه ته كه وه  نییه . ئێمه  

ئاستی  و  پله   له   ده سته واژانه   ئه م  ده توانین 

نزمی  له   یان  قسه كردنه وه ،  خێرایی  له   ده نگ، 

هه ندێك  له   یان  ده نگدا،  له   وه ڕزیی  و  ده نگ 

زمانیدا،  به كارهێنانی  له   میوزیكییه وه   ڕە گه زی 

هه ندێك  له   ده توانین  هه روه ها  وه ربگرین، 

جۆری سازان و پێكه وه  گونجاندنه وه  به ده ستیان 

مرۆڤ،  كه   ئه وه یه   وات��ای  ئه مه یش  بهێنین، 

هه روه ك "ئه لیس له  واڵتی سه یوسه مه ره كاندا"، 

گوزارشته كانی پارچه پارچه  بكات و به دوای "وشه  

هه ڵكۆڵراوه كان"دا بگه ڕێت ، ئا ئه مه یش واتای 

ڕاسته قینه ی ئاره زووه  بیامره كه یه ، له و جێیه دا كه  

دایكدا،  له گه ڵ  فه رامۆشكراوه   په یوه ندییه   ئه م 

به  دوای په ناگه یه كدا ده گه ڕێت. ئه م مه سه له یه  

ئه م  سه رله نوێ  بتوانین  بۆئه وه ی  زه روورییه،  

هه موو  بۆ  و  بكه ینه وه   ئاماده   نه خۆشخانه  

خاڵی  ژن��ان،  بۆ  تایبه تییش  به   تاكه كه سێك، 

ده ستپێك دروستبكه ین. 

* ئایا ده كرێت ژنان زمان و نوسینی تایبه ت 

به خۆیان هه بێت؟ 

چونكه   نیم،  دڵنیا  خاڵه وه   ئه م  له باره ی   -

جه ختی  ژنانه "  "نووسینی  وه ك  كه   ئ��ه وه ی 

بۆئه وه ی بتوانین 
له م تێكه ڵبوون و 
سه رلێشێوانه  و 
جیانه كردنه وه یه  
ده ربچین، 
ئه وا چه شنه  
كالسیكییه كه ی 
په ره سه ندن به ره و 
ئه وه مان ده بات، كه  
ئاره زوو بۆ دایك و 
كرده ی له ده ستچوونی 
دایك كه  ئاكامی 
ده سه اڵتی باوكانه یه 
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به شێوه یه كی  ده كرێته وه ،  له سه ر 

س���ه ره ك���ی ل���ه  ڕێ��گ��ه ی 

بابه ته كانییه وه   هه ڵبژاردنی 

پیاوانه "  "نوسینی  له   خۆی 

ده توانین  منوونه   بۆ  جیاده كاته وه . 

ده رب����اره ی ب��ای��ه خ��دان ب��ه  م��ن��داڵ و 

پیاوان  كه   بدوێین،  جۆرێك  به   دایكایه تی 

بكه ن،  باره یه وه   له   قسه   جۆره   به و  نه توانین 

ئه زموونی  هه مان  الیه نه كه   هه ردوو  چونكه  

مێژوویی و كۆمه اڵیه تی و خێزانییان نییه . 

دینامیكییه ته   ئه و   – ستایلیش  ده رباره ی 

كرده ییانه ی زمان، ئه و گه ڕانه وه یه  بۆ قۆناغی 

په یوه ندیی  له   گوزارشتكردن  سیمیۆتیكی، 

فه رامۆشكراو به  دایكه وه  له  زماندا، ئا ئه مانه  

مۆنۆپۆلی ژنان نین. كتێبه كانی پیاوانێكی وه كو 

جه یمس جوێس و ستیڤان ماالرمێ و ئه نتوان 

ئه م مه سه له یه   ڕاستییه ن.  ئه م  به ڵگه ی  ئارتۆ، 

په یوه سته  به  هه ڵبژاردنی بابه ته كانه وه ، به اڵم 

ئێستاتیكیدا  داهێنانی  له   ئێمه   ده كرێت 

هه ر  داگیربكه ین.  پێگه   و  شوێن  چه ندین 

داهێنه رێك به  ناچاریی له  ڕێگه ی لێكجووتی 

له گه ڵ بواری دایكانه دا ده جووڵێت، ئه مه یش 

سه رله نوێ  ده ك��ات،  وا  كه   هۆكاره یه   ئ��ه و 

له دایكبوونه وه ی دینامیكییه تی سیمیۆتیكی، له  

هه موو كرده یه كی خولقاندندا، شتێكی گرنگ 

بێت.  

ژنان  و  پیاوان  ئایا  ئه وه یه :  پرسیاره كه  

به  هه مان شێواز و به  یه ك ڕێگه  له گه ڵ ئه و 

ناوه وه یاندا،  فه رامۆشكراوه ی  كۆنینه   دایكه  

ڕاستیدا  له   ده بن؟  هاوشوناس  و  لێكجووت 

هیچ  فۆڕماڵه وه   ڕووی  له  

ئه وتۆ  جیاوازییه كی 

نابینم، به اڵم له  الیه نی 

ده روونییه وه  پێموایه  

ژنان  بۆ  مه سه له كه  

چونكه   سه خترته ، 

ڕووب�����ه ڕووی  ژن 

خۆیی  ناتوانێت  كه   ده بێته وه ،  شتێك 

لێ جیابكاته وه ، ئه و شتێكی هاوشیوه ی خۆی 

ده بینێت. ئێمه  له م دۆخه دا دوو ژنین، به اڵم 

مامه ڵه ی  ئه ویرت  وه ك  هه ر  دایك  پیاوان  الی 

له گه ڵدا ده كرێت. له  دۆخی پیاواندا لێكجووتی 

چێژێكی  دای��ك��دا  ل��ه گ��ه ڵ  هاوشوناسی  و 

دۆخی  له   به اڵم  الده رانه یه ،  قه ده غه كراوی 

په شێوی  مه ترسیی  هه ندێك  پرۆسه كه   ژناندا 

بگاته   مه سه له كه   ڕە نگه   له خۆده گرێت. 

شوناسه كه م  له ده ستبده م،  خۆم  كه   شوێنێت 

بدۆڕێنم. 

ڕە نگه  ئه م دۆخه  ڕاڤه ی ئه وه مان بۆ بكات، 

mayakovskiy
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كه  بۆچی بۆ ژنان ئه سته مه  له م دۆزه خه ، له م 

كه وتنه ، ڕزگار بنب، ئۆرفیۆس توانی كاری خۆی 

جێبه جێبكات، به اڵم یۆریدا نه یتوانی. 

* داخۆ ئه مه  ڕاڤه ی ئه وه یش ده كات، كه  

به شێكی زۆری كاری تۆ له  ئه ده بدا له سه ر ئه و 

كتێبه  چڕ بۆته وه  وا باست كرد؟ 

- حاڵی حازر من كار له سه ر "مالیخولیا" 

وه ك  دوراس   مارگرێت  ده قه كانی  ده ك��ه م، 

ئازار  واتای  كه   مۆدێرن،  نووسینی  منوونه ی 

مارگرێت  به كارده هێنم.  ده ده ن،  به ده سته وه  

ده كاته   ئ��ازار  تێامی  ده قه كانیدا  له   دوراس 

به   گرنگی  زیاتر  ئه و  ب���ه رده وام.  تێامیه كی 

به   نه ك  ده دات،  ئ��ازار  تێامی  وه سفكردنی 

زمانه وانی.  و  ستایلیستیكی  لێكۆڵینه وه ی 

ستایلیستیكی  تازه بوونه وه ی  كوێدا  هه ر  له  

و  شكسته   و  داخ��وراو  ف��ۆڕم  ئ��ه وا  هه بێت، 

دوراس،  ناته واوه كانی  ڕسته   ده بێت.  نوقسان 

به رهه مه كانی  له   كه   ئاگرینانه ی  گه مه   له و 

تۆنه كاندا  و  ده نگی  چێژی  له   جوێسدا 

وه رگێڕان  بۆ  كار  زیاتر  پێده كه ین،  هه ستی 

به اڵم  ده كات،  ئازاره كان  )ته رجه مه كردن(ی 

ئازار  له   گوزارشتكردن  دۆراسدا  كاره كانی  له  

خۆیشی ئازاربه خشه . 

به رهه مت  دوا  زۆری  ه��ه ره   به شی   *

نێوان  په یوه ندی  له   لێكۆڵینه وه   بۆ  ته رخانه  

مالیخولیا و به زین )أحباط( و داهێنان. چۆن 

نێو  هاته   لێكۆڵینه وه یه   گۆشه ی  ئه م  بوو 

كاره كه ته وه ؟ 

ده روونشیكارییه وه   له و سه رنجه   ئه مه    -

ده ستیپێكرد، كه  هه ر به  ڕاستی به زین نه خۆشی 

زیاتر  و  زیاتر  خه ڵكانی  سه رده مه كه مانه . 

به زین و داڕووخانی  له  ده ست  هه ن كه  داد 

ده روونشیكاریدا  له   ئێمه   ده كه ن،  كه سایه تی 

ئه و  زۆرینه ی  كه   ده كه ین،  ئ��ه وه   تێبینیی 

و  هیسرتیا  به   تووشبوو  وه ك  كه   كه سانه ی 

بۆالمان،  دێن  بابه ته   له م  شتی  و  خه ڵه فان 

بۆته   بۆیان  كه   هه یه،   به زینیان  نیشانه كانی 

حاڵه ته  نه خۆشییه كان. ئه مه  زۆر گرنگه ، چونكه  

كه وتۆته   كه   پنته وه ،  ئه و  ده كه وێته   كێشه كه  

لێكۆڵینه وه ی  و  بایۆلۆژی  لێكۆڵینه وه ی  نێوان 

ده روونییه وه . 

به ر له  سااڵنێك ده روونشیكاری خۆی له  

ئێستایشدا  له   بینییه وه .  زمانناسیدا  به رامبه ر 

بایۆلۆژیای  ئه ویش  هه یه ،  نوێ  ته حه دایه كی 

كێشه ی  كه   هه ن  ده رمان  زۆر  ده مارناسییه . 

به زین چاره سه رده كه ن، ئه م ده رمانانه  توانا و 

كاریگه ریی تایبه تیان هه یه  له  چاره سه ركردنی 

ده روونشیكارێك  وه ك  من  به اڵم  نیشانه كاندا، 

ده رمان  و  حه ب  به كارهێنانی  به   پێموانییه  

به زین  كه مبكرێته وه و  ده روون���ی  ئ���ازاری 

ئه سڵی  هێشتایش  چونكه   چاره سه ربكرێت، 

كێشه كه  هه ر ده مێنێته وه . 

داهێنانی  ك��رده ی  به   ده ره���ه ق  ب��ه اڵم 

ئه ده بی و ئێستاتیكی )كه  ئه مه  بۆ من گرنگه (، 

ئه زموونی  ڕێگه ی  له   داهێنه رانه   كاری  ده ڵێم 

هه ستكردن به  به زینه وه  ده ستپێده كات و هه ر 

بێ  به   چونكه   تێده په ڕێت،  ئه مه یشدا  به نێو 

ئه م ئه زموونه  ناتوانین ده رباره ی جێگیربوونی 

باس  و  پرس  گوزارشت،  ئاساییبوونی  یان  واتا 

به   نوسه ر  ج��اروب��ار  ده بێت  دامبه زرێنین. 

دۆخی له ده ستچووندا بڕوات –له ده ستچوونی 

په یوه ندییه كان، له ده ستچوونی واتا- بۆئه وه ی 

بتوانێت بنووسێت. 

وێڕای ئه وه ، شتێك له  پارادۆكسی لێكدژانه  

له  كاری ئه و نووسه ره دا هه یه  كه  به  سه خترتین 

ده ڕوات،  به زیندا  ئه زموونی  كاریگه رترین  و 

به اڵم له  هه مانكاتدا توانای ئه وه ی هه یه  له م 

نووسه ر  منوونه   بۆ  ده ربازببێت.  ئه زموونه  

ده توانێت باسی به زینی خۆیامن بۆ بكات، له  

به زیندا.  به سه ر  ئه مه یش سه ركه وتنه   ڕاستیدا 

ده قه كانی مارگرێت دوراس تاوتوێی ئازاره كان، 

ئه زموونی غه مگینی، مه رگ، خۆكوژی ده كه ن، 

شێوه ،  هه مان  به   دۆستۆیڤسكیش  ده قه كانی 

به اڵم ده قه كانی جیرار دو نێرڤال ، وێرای هه موو 

ئاماژه كانی بۆ كه له پوری كولتووری، ئه وه مان 

و  غه مگینی  ڕاده ی��ه ك  چ  تا  كه   پیشانده ده ن 

ئه ده بییه كاندا  تێام  له   ده كرێت  ئازاره كان 

به رجه سته  بنب. 

مه سه له كه   كه   كاتێكیش  ته نانه ت  به اڵم 

پ��ه ی��وه س��ت��ه  ب��ه  ن��ووس��ی��ن��ی ش��ادی��گ��ێ��ڕ و 

س��ه رب��ورده ی  له   ئ��ه وا  گه شبینانه یشه وه ، 

هه میشه   ئه مه   كه   ده زان��ی��ن،  ن��وس��ه ره وه  

گریامنه ی ئه وه  ده كات جۆرێك له  به كارهێنانی 

ڕوخساری  ئه مه   هه یه :  بوونی  دژب��ه ران��ه  

دره وشاوه  ده نوێنێته وه  له  خۆری مالیخولیادا. 

نه خۆشیی  ل��ه   ده ت��وان��ی��ن  رێ��گ��ه ی��ه وه   ل��ه و 

نه رێنییه كانی  ناوه رۆكه   كه   ڕزگارببین  به زین 

هه ڵبگه ڕێنینه وه ، ئه وه یش له  ڕێگه ی گۆڕینی 

پۆزه تیڤ.  رێگه یه كی  به   ناوه رۆكانه وه   ئه م 

كه   ده چێت  لیبۆكه   ئه و  پێكه نینی  له   ئه مه  

ڕوانگه یه وه   له م  ده رده بڕێت.  قووڵ  غه مێكی 

بواری خه یاڵكراو ده پشكنم، وه ك شتێك كه  به  

زه روره ت رسوشتێكی په یوه ست به  مالیخولیای 

هه یه ، هه روه ها له  هه مانكاتدا وه ك ملمالنێیش 

له گه ڵ ئه م مالیخولیایه دا لێیده كۆڵمه وه . 

چاره سه رێكی  خه یاڵییه كان  بوونه وه ره  

كاریگه ری به زینن، ئه گه ر بتوانین ئه مه  بكه ین، 

خه یاڵییانه   ب��وون��ه وه ره   ئه م  ده توانین  ئ��ه وا 

دابهێنین.
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بینراو
زمانی

ژولیا كریستیڤا
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سینه ما  و  فۆتۆگرافیا  رسوشتی  ئه گه ر 

فینۆمینۆلۆژییه وه   ڕوانگه ی  له   زۆری  به  

– میتۆده ی  ئه و  ئه وا  لێكرابێت،  قسه یان 

كایه یه   دوو  ئه م  سه یری  زم��ان  وه ك  كه  

له م  نوێیه .  زۆر  میتۆدێكی  ده ك���ات- 

جیاوازی  له   سه رنج  ده توانین  باره یه وه ، 

شێوازی  و  فۆتۆگرافیا  بونیادی  شێوازی 

گرتنی  و  به ده ستهێنان  بۆ  سینه ما  بونیادی 

»رۆالن  بۆچوونی  جۆره   به م  بده ین.  واقیع 

فۆتۆگرافیا  زه مه نیبوونی  ده رباره ی  بارت« 

»شوێن/كات«ە :  نوێی  كاتیگۆریایه كی 

پانتاییه كی  دروستكردنی  به   »]فۆتۆگرافیا[ 

قاڵبی  پێشرت،  زه مه نێكی  و  ڕاسته وخۆ 

»پێكه وه به ستنێكی  وه رده گرێت«،  خۆی 

ب��ووه »  كه   »ئ��ه وه ی  و  »ئێره   نالۆژیكی 

فۆتۆگرافیا  ڕووی��داوه [«.  كه   ئه وه ی  ]یان 

ب��ه رده م،  ده خ��ات��ه   پێشرتمان  واقیعێكی 

وام��ان��ل��ێ��ده ك��ات  كاتێكیش  ت��ه ن��ان��ه ت 

فۆتۆكاندا  بابه تی  له   بكه ین  به وه   هه ست 

وه همێكی  وه ك  ئه وا  هه یه ،  ئایدیالیزمێك 

دۆكیۆمێنتی  فۆتۆ  پێناكات:  هه ستی  په تی 

واقیعه  و »ئێمه  له به رده میداین«. 

سینه ما  ئ��ه م��ه وه ،  پ��ێ��چ��ه وان��ه ی  ب��ه  

ئه و  نێو  بكه وێته   سوبێكت  ده ی��ه وێ��ت 

كایه یه ك  وه ك  خۆی  ده یبینێت.  كه   شته وه  

واقیعێكی  ده ی��ه وێ��ت  ك��ه   پیشاننادات 

خه یاڵێك  وه ك  به ڵكو  بهێنێته وه ،  ڕاب��ردوو 

كه  سوبێكت تێیدا ده ژی. هه ندێك نووسه ر 

واقیعێكی  وه ك  كه   سینه ما،  مۆركه ی  ئه م 

خه یاڵی به ر ئێمه  ده كه وێت، ده گێرنه وه  بۆ 

توانای سینه ما له  نواندنه وه ی جوڵه  و زمان 

و گێڕانه وه دا و..هتد. 

سه ره تاوه   له   هه ر  له الیه كیرتیشه وه ، 

ده ره��ێ��ن��ه ره ك��ان خ��ۆی��ان ل��ه  ڕه خ��ن��ه ی 

و  دوورگ���رت���ووه ،  ب��ه   فینۆمینۆلۆژیی 

به   بایه خیان  دی��ك��ه وه   گۆشه یه كی  ل��ه  

Julia Kristeva
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پێشبڕكێی  و،  داوه   سینه ما  خه سڵه ته كانی 

كردووه .  سینه مایان  یاساكانی  هه ڵگۆزینی 

منوونه   بۆ  ڤێرتۆڤ.  و  ئایزنشتاین   له وانه : 

ده رب��اره ی  سه ره تاییه كان  وان��ه   له   ئێمه  

ئایزنشتاینین،  قه رزداری  ده الله ت  و  فۆڕم 

له   ده سه ملێنێت  مۆنتاژ  گرنگی  له وێدا  كه  

له   پاشانیش  سینه ماییدا،  به رهه مهێنانی 

به رهه مهێنانێكی »ده الله تدار«دا.  هه موو 

و  »ئوبێكتیڤ«  ڕێگایه كی  به   سینه ما 

دیاریكراو  واقیعێكی  به رده وام  و  رسوشتی 

به ش  به ش  بڕگه كان  به ڵكو  ناگوازێته وه ، 

لێكجوداده كاته وه ،  ئاسته كان  و  ده كات 

نوێوه   مۆنتاژێكی  ڕێ��گ��ه ی  ل��ه   ئینجا 

سینه ما  ده هێنێته وه .  پێكیان  سه رله نوێ 

دووباره  شته كان به رهه مناهێنێته وه ، به ڵكو 

و  ده خاته وه   ڕێكیان  و  دایانده ڕێژێته وه  

مانای  ڕە گه زانه   ئه م  ده كات.  ئاراسته یان 

خۆیان ته نیا له  بونیادێكی نوێدا وه رده گرن 

دروستده كرێت.  مۆنتاژە وه   ڕێگه ی  له   كه  

باشرت  یان  پێكهێنانه وه یه ،  بنه مای  ئه م 

لێكبه ستنه وه ی  بنه مایه ی  ئ��ه م  بڵێین 

یان  لێكچووبن  چ  جا  لێكجیاكان،  ڕه گه زه  

له و  كه   دروستده كات  ده الله تێك  لێكدژ، 

ئه و  ئه مه یش  و  نییه   خۆیاندا  ڕه گه زانه  

نووسینی  له   ئایزنشتاین  كه   بنه مایه یه  

هه ڵبه ت  دۆزیویه تییه وه .  هێرۆگلیفیدا 

زۆری  بایه خێكی  نارساوه   به وه   پیاوه   ئه م 

زمانی  و  داوه   ڕۆژه��ه اڵت��ی  هونه ری  به  

زانیوه ... یابانیی 

به گوێره ی بۆچوونی ئه و، ده بێت فیلم 

ڕە گه زی  تێیدا  بێت،  هێرۆگلیفیی  ده قێكی 

دووره په رێز واتایه كی له  ده ره وه ی پێكهاته ی 

به شداربێت  بگره   و  نه بێت  كۆنتێكسته كه   

له   هه روه ها  سیاقه كه دا،  پێكهێنانی  له  

له   خۆی  پێگه ی  له گه ڵ  بێت  په یوه ستیدا 

وێنه   له و  باس  با  بواره دا  له م  بونیاده كه دا. 

بكه ین  شێره كه   په یكه ری  سێ  جیاوازانه ی 

پۆمتكین«دا.  جه نگیی  »كه شتی  فیلمی  له  

ئه م وێنانه  به  پێی ئاسته  سه ربه خۆ و یه ك 

ئه م  لێكجیان،  ڕیزكراوه كان،  یه كه  له دوای 

وێنانه  گوتراوێكی فیلمكارییانه  ده نوێننه وه  

نواندنه وه ی  به   په یوه سته   »واتا«  تێیدا  كه  

هێزی شێر له  شۆڕشی به لشه ڤیدا. 

سه ره تاكانییه وه   له   هه ر  جۆره ،  به م 

سینه ما، وه ك زمانێك له خۆی تێگه یشتووه  

خۆیدا  به   تایبه ت  پێكهاته ی  به دوای  كه  

بڵێین،  ده ك��رێ��ت  پ��اش��ان  ده گ��ه ڕێ��ت، 

گوتنی  ڕێساكانی  ب��ه دوای  گه ڕانه   ئه م 

كاته دا  له و  تایبه ت  به   فیلمكارانه دا، 

سینه ما  كه   ب��وو  به بایه خ  و  زه ق  زۆر 

سینه مای  هێشتا  واته   نه بوو،  تێدا  قسه ی 

كه   سینه ما،  كاته دا  له و  بوو:  بێده نگ 

ده گه ڕا،  زمانێكدا  به دوای  بوو،  بێده نگ 

بونیادی  له   ج��ی��اوازی  بونیادێكی  كه  

هه بێت.  قسه كردن 

roland barthes
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مۆنتاژە ،  دژی  هه یه   تر  ئاراسته یه كی 

سینه ماییدایه   گێڕانه وه یه كی  به الی  خواستی 

ئاسته كانی  پێكهێنانه وه ی  و  به شبه شكردن  كه  

تێدا نه بێت، هه ر ئاستێك تێیدا بڕگه یه ك بێت، 

فیلم  بڵێی  وه ك  بێت،  كامێرا  ئازادی  جوڵه ی 

پێكهاته  زمانییه كه ی  ده ستبه رداری ده رخستنی 

پێشه وه ،  ل��ه   )گ��واس��ت��ن��ه وه   ده ب��ێ��ت  خ��ۆی 

ئاسۆیی،  پانۆرامای  پشته وه ،  له   گواستنه وه  

هه ر  به   بۆئه وه ی  و..هتد(،  شاقوڵی  پانۆرامای 

ئه مه یش  بدوێت.  و  گۆ  بێته   هه بووه ،  زمانێك 

فیسكۆنتی   و  ئه نتۆنینی  الی  كه   شته یه   ئه و 

لوك  »ژان  و  »ئارسۆن«  وه ك  كه سانێكیرتی  و 

گۆدار«، ده یبنینه وه . ڕە نگه  ئه م دوو شێوازه ی 

باسامن كرد وه كو یه ك جێی په سه ند بن. 

ده رده خه ن،  ئه وه   خێرایانه   تێبینییه   ئه م 

زمانێكی  سینه ما  پێامنوابێت  ناكرێت  كه  

و  ڕە گه ز  له سه ر  ته نیا  كه   )لسان(  قسه كردنه  

به ڵكو  دروستكراوه ،  خۆی  یاساكانی  و  یه كه  

پێشرت قسه    . )لغة(   زمانه   له  هه ر شتێك  به ر 

كه   بۆچوونه ی  ئه و  نێوان  جیاوازی  ده رباره ی 

بۆ  )لسان(  قسه كردن  زمانی  ده كاته   سینه ما 

زمان  ده یكاته   ئ��ه وه ی  و  قسه   گواستنه وه ی 

ئێستایشدا  له   كراوه .  بونیاد[،  خاوه نی  ]وه ك 

بۆ  ته رخانكراوه   كه   هه یه   توێژینه وه   زۆر 

بگره   سینه مایی.  زمانی  ناوه كییه كانی  ڕێسا 

چوارچێوه ی  كه   هه ن  توێژینه وه   هه ندێك 

و،  تێده په ڕێنن  به رته سكه كه یدا  مانا  له   فیلم 

]یان  نیگاركراوه كان  رشیته   زمانی  به   گرنگی 

وێنه ی جواڵو[ ده ده ن. ئه م به دوایه كداهاتنه ی 

ڕیزبه ندیی  السایی  بێگومان  كه   نیگاره كان، 

جێگیریی  ده ك��ات��ه وه ،  سینه ماییه كان  وێنه  

نیگاره كان  بێجوڵه یی  و  فۆتۆگرافی  وێنه ی 

له   جوڵه   و  زه مه ن  بۆئه وه ی  تێده په ڕێنێت، 

گێرانه وه دا ئاوێزانی یه كرتبكات. 

گه ر  ف��ۆت��ۆگ��راف��ی[  وێ��ن��ه ی  ]ی��ان  وێنه  

ده بێته   بێت  تاكوته نیا  و  و  دووره پ��ه رێ��ز 

گوتراوێك، كاتێكیش له گه ڵ وێنه یرت، یان له پاڵ 

ده بێته   دانرابێت  دیكه دا  وێنه یه كی  كۆمه ڵه  

نوێی  كایه یه كی  ده توانین  لێره دا  گێڕانه وه . 

نێوان  په یوه ندیی  دیاریبكه ین:  لێكۆڵینه وه  

نیگاركراوه كان  رشیته   و  سینه مایی  زمانی 

كرده یی(،  )قسه ی  زاره كی  ده قی  و،  له الیه ك 

وه ریده گێڕێت  و  زمانه یه   ئه م  هاوشێوه ی  كه  

و گه ره نتۆریه تی، له الیه كیرت. 

په یوه ست  مه سه له كه   لێره دا  واپێده چێت 

زاراوه ی  زاره كییانه ی  به كارهێنانی  به   نه بێت  

به   په یوه سته   مه سه له كه   »زم�����ان«ە وه . 

له به رئه وه ی  پێوانه كارییه وه :  به كارهێنانێكی 

كه   جیاوازییه كانه   سیسته مێكی  سینه ما 

زمانی  ناوی  ده توانین  ده نوێنێته وه   گوتارێك 

زانینی  بۆ  ده گه ڕێته وه   كێشه كه   بنێین.  لێ 

ئه وه ی كه  دوای ئه و توێژینه وه  ده روونییانه ی 

ئه نجامدراون،  سینه مایی  دیارده ی  ده رباره ی 

زمان  زاره كییانه ی  بۆچوونی  ڕە نگه   ئیدی 

قابیلی ئه وه  بێت وه ك ئامرازێك به كاربهێرنێت 

ئاسۆی  له   ئه وه یش  فیلمدا،  شیكاریی  له  

)نیشانه ناسی(یه وه   سیمیۆلۆژی  دامه زراندنی 

بۆ سینه ما.

كتێبه كه یدا »ده رباره ی  له   میتز  كریستیان 

سه رنجی   )1968( سینه مایی »  ده الل��ه ت��ی 

بكرێت  كه   نییه   بوونی  شتێك  ده دات  ئه وه  

]ده نگناسیی  زم��ان  ف��ۆن��ۆل��ۆژی  ئاستی  ب��ه  

ب��ه راوردی  سینه ماییدا،  سیسته می  له   زمان[ 

فۆنیمی  وه ك  یه كێتییه كی  سینه ما  بكه ین، 

هه ر له  
سه ره تاكانییه وه  
سینه ما، وه ك زمانێك 
له خۆی تێگه یشتووه  
كه  به دوای پێكهاته ی 
تایبه ت به  خۆیدا 
ده گه ڕێت، پاشان 
ده كرێت بڵێین، 
ئه م گه ڕانه  به دوای 
ڕێساكانی گوتنی 
فیلمكارانه دا، به  
تایبه ت له و كاته دا 
زۆر زه ق و به بایه خ 
بوو كه  سینه ما 
قسه ی تێدا نه بوو
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]ده نگی[ نییه ، به اڵم هه روه ها یه كێتییه كی 

وشه   به   وێنه   زۆربه یجار  نییه .  »وشه »یش 

به اڵم  ده كرێن،  حسێب  ڕسته   به   بڕگه   و، 

یان  ڕسته ،  به   یه كسانه   میتز  الی  وێنه  

به شێكی  وه ك  بڕگه یش  ڕسته یه ك،  كۆمه ڵه  

له گه ڵ ده كرێت.  پێكهاته ی گوتار مامه ڵه ی 

نه ك  قسه یه ،  هه میشه   »وێنه   هه رحاڵ  به  

گوێره ی  به    . زاره ك��ی«  یه كێتیی  و  یه كه  

پێكهاته یه كی  ئه گه ر سینه ما خاوه نی  ئه مه ، 

له سه ر  ئ���ه وا  ب��ێ��ت،  ب��ه خ��ۆی  ت��ای��ب��ه ت 

نا-مۆرفۆلۆژیی  پێكهاته یی  بنچینه یه كی 

دامه زراوه . 

وه ك  ی��ان  سینه ما  نیشانه ناسیی 

دی��اری��ی  ئ��ام��اژە ن��اردن  نیشانه ناسیی 

نیشانه ناسیی  وه ك  ی���ان  ده ك��رێ��ت 

دووه م��ی��ان��دا  حاڵه تی  ل��ه   ده رخ��س��نت. 

جوڵه ی  چێوه به ندیی،  باكگراوند،  له  

ڕۆشنایی  كاریگه رییه كانی  ئامێره كان، 

حاڵه تی  ب��ه اڵم  ده ك��ۆڵ��ی��ن��ه وه،  و..ه��ت��د 

ی��ه ك��ه م��ی��ان پ��ه ی��وه س��ت��ه  ب��ه  ل��ێ��ك��رتازان 

)ت��ف��ك��ی��ك(ی ده الل��ه ت��ه  ج��ی��اوازه ك��ان، 

كه   بابه ته وه،   له م  شتی  و  هه وا  و  كه ش 

دروستیده كات.  ده رخ��ه ره ك��ه ی  به شه  

سینه ما  نیشانه ناسیی  له الیه كرتیشه وه  

پێكهێنه ر  نیشانه ناسییه كی  وه ك 

ڕێكخستنی  له   »توێژینه وه   داده مه زرێت 

ڕه گ���ه زه ك���ان ل��ه ن��ێ��و ك��ۆم��ه ڵ��ه ی��ه ك��ی 

به یه كداچوو و پێكه وه سازاودا«، نه ك وه ك 

لیستی  ئاڵوگۆڕكاری:  نیشانه ناسییه كی 

یه كه كان ده شێت، له  ڕێگه ی زنجیره یه كی 

له   نییه ،  دیاریكراو  هه میشه   كه   فیلمه وه  

شوێنێكی دیاریكراودا ده ركه ون. 

ده شێت وێنای ئه و میتۆده  بكه ین، كه  

نیشانه ناسییه ی  ئه م  به هۆیه وه   ده كرێت 

توێژینه وه ی  وه ك  به سینه ما  تایبه ت 

سیسته می  ل��ۆژی��ك��ی  و  پێكهاته كه ی 

یه كه كانی، بخه ینه  ڕوو. منوونه ی ئه م لۆژیكه  

په یكه ری  وێنه ی  ئاڵوگۆڕكارییه :  پێكهاته ی 

ب��ه رز،  كوره ئاگرێكی  وێ��ن��ه ی  م��ی��ری، 

وێنه ی  میری،  په یكه ری  وێنه ی  دیسان 

به ریه ككه وتنی  به رز..هتد.  كوره ئاگرێكی 

گۆشه   له   بیرناوانه   وێنه   ئه م  دووب���اره ی 

جیاوازه كانه وه ،  الیه نه   له   و  جیاوازه كان 

ته واوی  نیشانه ناسییدا  زمانی  له   ده توانێت 

ئ��ه ده ب  كه   دروستبكات،  حیكایه ته كه  

هۆكاری  رشۆڤه كردنی  بۆ  ده بێت  ناچار 

بۆچی  ]كه   لێكبه ستنه وه یان  و  په یوه ندیی 

دوو  نێوان  بیخاته   نیشانده درێن[،  پێكه وه  

)په یكه ر،  یه كرته وه   به رامبه ر  پێكهاته ی 

كوره (. له م جۆره  حیكایه ته دا پێكهاته یه كی 

چیرۆكێك  »خۆویستانه ی«  ئاڵوگۆڕكاریی 

ده ری��ای  شارستانێتی  چیرۆكی  كه   هه یه  

ناوه ڕاسته .  سپیی 

بابه ته كه   كاتێك  بینیامن،  وه ك 

پ��ه ی��وه س��ت��ه  ب��ه  دروس��ت��ك��ردن��ی ت���ه رزه  

سینه ماوه ،  به   تایبه ت  ده الله تكارییه كی 

فۆڕمه كان له  شیكاریی دابه شكردنی فیلمدا 

یه كه یه كی  چۆن  به یه كداچوون:  و  ئاڵۆز 

نزمی منوونه ی وێنه گیراو ده بێته  یه كه یه كی 

نیشانه ناسییانه ؟ چۆن له  كۆمه ڵه  یه كه یه كی 

ده كرێت  یه كێتیدا،  خ��اوه ن  و  خۆ-ته با 

ده نگ،  وێنه ،  لێبرتازێرنێن:  پێكهاته كان 

گۆڕینی  كه   به ڵگه نه ویسته   هتد؟  قسه ،.. 

بنه ما زمانه وانییه كان بۆ شیكاریی سینه مایی 

ته نیا به و جۆره  ئاكام و ئه نجامێكی ده بێت 

تایبه ت  سیسته می  له گه ڵ  دووب���اره   كه  

و  بگونجێرنێن  لێكبدرێنه وه و  فیلمدا  به  

به   په یوه سته   بابه ته كه   ته بابكرێنه وه . 

زمانناسییه كانه وه    چه مكه   به كارهێنانی 

به   ]واته   زمانناسیه كانه وه،  میتۆده   به   نه ك 

به كارهێنانی چه مكی وه ك:[ : جیاكردنه وه ی 

لێكبه ستنه وه ،  بڕگه كردن،  دال/م��ه دل��ول، 

توێژینه وه ی  بایه خی  و..هتد.  گونجاندن 

نیشانه ناسی له م بواره  و بواره كانی تریشدا، 

ڕیزبه ندیی  یاساكانی  كه شفی  كه   له وه دایه  

ئاماژەكان  و  ده الله تكاره كان  سیسته مه  

زمانی  له   كه   شته یه   ئه و  ئه مه یش  ده كات، 

ڕە چاوكردنی  به   ده رن��اك��ه وێ��ت.  گوتندا 

پێداچوونه وه   ده توانین  یاسایانه ،  ئ��ه م 

كه شفكردنی  بۆ  قبووڵبكه ین،  زماندا  به  

دۆخی  له   كه   ده الله تدارانه ی  ناوچه   ئه و 

چه پێرناون:  و  زه وتكراو  زمانناسیدا  ئێستای 

ئه و  ]كه شفكردنی[  به   په یوه سته   بابه ته كه  

پنته  داپۆرشاو و زه وتكراوه نه وه ، كه  هونه ر 

كۆنرتۆڵیان  و  نێوییانه وه   بچێته   ده توانێت 

تێیاندا  و  بخات  ده ری��ان  تاوه كو  بكات، 

باڵوببێته وه ..
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شۆڕش
نا-واتاواتا

گفتوگۆ له گه ڵ 
ژولیا كریستیڤا

سازدانی: ئه نۆ سپێرز
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له ژێر  ژی��ان��ت��دا  م��اوه ی��ه ك��ی  ل��ه    -

تۆنگ"دا  "ماوتسی  فیكری  كاریگه ری 

كه   ئه و،  پاڵ  ده درێته   بنه مایه ك  بوویت، 

له   ده كات،  شۆڕش  مرۆڤ  كاتێك  ده ڵێت 

ناتوانین  ئایا  هه قه .  له سه ر  شۆڕشه كه یدا 

ئه وه   ج��ۆره ك��ان،  له   جۆرێك  به   بڵێین، 

هه مان ئه و بنه مایه یه  كه  ژیانی تۆ و بگره  

ئاراسته  كردووه ؟  به رهه مه كانیشتی 

وتووه ،  شتی  زۆر  تۆنگ  ماوتسی   -

ئه و  هه موو  به   ئه و  فیكری  هه وڵمداوه  

بخوێنمه وه ،  تێیدان،  كه   ئاڵۆزییانه وه  

ت��ه واوی  ب��ه   ن��اچ��ارب��ووم  ئه مه یش  ب��ۆ 

چوومه   ڕۆب��چ��م،  چینیدا  فیكری  ل��ه  

و  چینی  زمانی  فێربوونی  كۆرسێكی 

هه ڵبه ت  به ده ستهێنا،  تێدا  به كارلۆریام 

به ره و  به اڵم  نه دام،  دادی  هه رگیز  ئه مه  

ئاراسته یكردم.  فیكر  جیاوازی  ته رزێكی 

كۆمۆنیزمی  چینیدا  ئ��ه زم��وون��ی  ل��ه  

ده یتوانی  كه   بینییه وه ،  ناسیۆنالیستانه م 

فۆڕمی  بۆ  بێت  ڕێگه خۆشكه ر  و  سه ره تا 

به   دژ  تایبه تیش  ب��ه   ش���ۆڕش،  ن��وێ��ی 

ڕوانگه یه وه   له م  ستالین.  دۆگامتیزمی 

ماوتسی  گوزارشتی  هه ندێك  ده بینین 

به اڵم  ساكارن،  ئێجگار  ئه گه رچی  تۆنگ، 

ده رده خات  بۆ  حیكمه ته مان  جۆره   ئه و 

هه ندێك  وه رگیراون،  پێشینانه وه   له   كه  

«له   ل��ه وان��ه :  ب��ی��رم��اوه ،  قسانه م  ل��ه و 

ده ڕۆین  تر،  هه ڵه یه كی  بۆ  هه ڵه یه كه وه  

ته نیا  «با  هه روه ها  سه ركه وتن»،  هه تا 

ئه م  ببه ستین».  خۆمان  هێزی  به   پشت 

و  به كارهێناوه   زۆر  گوزارشته م  دوو 

به   ك��ردوون��ه ت��ه وه ،  دووب���اره م  گه لێجار 

ئه زموونی  له   ب��اس  كاتێك  تایبه تیش 

منه وه   ب��ه الی  ده ك��ه م.  هاوسه رگیریی 

له   كرده یی  به   هه ر  مرۆیی  ئه زموونی 

هه ڵگرتووه ،  شۆڕشی  واتای  جه وهه ریدا 

ژی��ان��ی  ب��ه   ب��ێ��ت  پ��ه ی��وه ن��دی��دار  چ 

تایبه تییه وه .  ژیانی  به   یانیش  سیاسییه وه ، 

نیگه رانیی  ئ��ه وه ی��ه   ڕاستییه كه ی 

له   سیاسییه .  نیگه رانیی  جمكی  ده روونی، 

ئه وه   توانیامن  مۆدێرندا  مێژووی  سایه ی 

ببینین كه  چۆن ڕێچكه كانی ده روونشیكاری 

ئازاده كاندا  تاكه كه سه   ڕێچكه كانی  له گه ڵ 

تاكانه دا  ئ��ه م  له نێو  ده ب���ڕن.  ی��ه ك��رتی 

مه یلی  كه   تێدایه   شۆڕشگێڕیان  كه سانێكی 

نێو  ده چنه   ئه وان  هه یه .  كۆمۆنیزمییان 

بێ  به   ده روونشیكارییه وه   ئه زموونێكی 

سیاسییه وه   الیه نگیریی  به هۆی  ئ��ه وه ی 

ئه م  بسڵمه مێنه وه .  یان  ڕە تیبكه نه وه،  

ڕە فتاره  وه كو ئه و جه نگه  دڕندانه  نییه  كه  

ده روونشیكاری  بۆسه ر  ستالین  الیه نگرانی 

ئه وانه ی  كێن  گشتی،  به   كرد.  به رپایان 

ده ترسن؟  ده روونشیكاری  له   له مڕۆدا 

دۆگامییه   ڕژێ��م��ه   زۆری����ان  به شێكی 

هه موو  ه��ه روه ه��ا  فه نده مێنتاله كانن، 

ده یانه وێت  كه   كۆنزه رڤه تیڤانه ی  ئه و 

بكه ن،  ده ستكه وته كانیان  له   پارێزگاریی 

هیچ  یان  بزانن  هیچ  نایانه وێت  چونكه  

ده بینین  به رامبه ردا،  له   بگۆڕن.  شتێك 

ده روونشیكاری، له  حه قیقه ته كه یدا و به و 

جۆره ی كه  من تێیده گه م، وێنه یه كی هه ره  

باسمكردووه ،  كه   شۆڕشه یه   ئه م  تۆخی 

به ش- مردووی  ده بینه   شۆڕشیش  بێ  به  

زیندوو خۆر. 

-كتێبی "خاوه ندارێتی"، كه  له  خانه ی 

فایار باڵوبۆته وه ، ڕۆمانێكی پۆلیسییه  و به  

ده ستپێده كات  ژنێك  الشه ی  كه شفكردنی 

له   خۆی  سه ری  به رباره "  "سه نتا  له   كه  

به ڕە حمه تچووه   ئه م  له شی جیاكردۆته وه . 

خۆی  سه ری  وه سفی  وه ها  گاڵته وه   به  

به   سێكسییه "  "ئه ندامی  كه   ك��ردووه ، 

كه   عه قڵییه ی  «چێژە   ئه و  له به رچاوگرتنی 

و،  پێیده دات  وه رگێڕێك  وه ك  پیشه كه ی 

پێیده دات»،  ئازاره  زۆره ی كه  هێڵنج  ئه و 

هه موو  به   "جیری"  ناوی  به   كوڕه كه ی 

ئه و  كاریگه ری  له ژێر  هه ستوسۆزییه وه  

لێره دا  ناخیدایه .  له   كه   دایكایه تییه دایه  

كه   ده ستپێده كات  ڕە مزییه كه   لێكۆڵینه وه  

پاڵ  به   ئازار  ده شێت  چۆن  ده ریده خات 

دایكایه تیه وه   و  مێینه یی  به   هه ستكردن 

له   خۆت  وێنه ی  ئایا  مه رگ.  مایه ی  ببنه  

ڕۆمانه   ئه م  پاڵه وانه كانی  هه موو  وێنه ی 

تاوێك  نه داوه ته وه ؟  ڕە نگی  خه یاڵییه دا، 

ده بیته   تاوێكیرتیش  قوربانی،  ده بیته  

و  چاودێر  هه م  یه ككاتدا  له   بگره   جه الد، 

هه میش بكه ری ڕووداوه كانیت. 

لێده كات  وام  پرسیاره ت  ئه م  وایه .   -

بردمی  كه   بكه م  دی��اری��ی  ڕێگایه   ئ��ه و 

ڕاستییه كه ی  ڕۆم���ان.  نوسینی  ب���ه ره و 

و  ده روونشكیكاریی  قه رزاری  من  له مه دا 

بولگاریا  له   كاته ی  له و  هه ر  دایكایه تیم. 

زمانی  بووم،  دایه نگه   له   و  بووم  منداڵ 

فه ره نسا  له   كاتێكیش  فێربووم.  فه ره نسی 

ده ستمكرد به  توێژینه وه ی ده روونشیكاری 

كه   نزیكبوومه وه   شتانه   ئه و  هه موو  له  
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لێره وه   باون.  و  جه وهه ری  زمانه دا  له م 

چه مكه كان  وه ك  وشه كان  چوارچێوه ی  له  

چوارچێوه ی  نێو  چوومه   و  ده رچ���ووم 

سۆزه كان.  و  هه ست  وه ك  وشه كانه وه  

كاتێك منداڵم بوو ئه مه  له  ده ربڕینی زمان 

كردمه وه .  نزیكی  هه سته وه ره كان  وه ك 

شته   به   گرنگی  شیكاریی  ده ڵێت  فرۆید 

به   گرنگی  ی��ان  ده دات،  بچووكه كان 

وشه گه لێكی  ده دات.  نیكۆكه كان"  "كردنی 

به اڵم  نییه ،  واتایه كیان  هیچ  كه   ناوبۆش 

بڵندیان  واتای  ده بێ  لێیان  گوێامن  كاتێك 

له   گوێامن  تێیاندا  چونكه   ده كه ین،  لێبار 

به خته وه ری  ساته كانی  و  به دبه ختییه كان 

ده بێت. ئه مه  ئه و ڕێگایه یه  كه  زمانی تێدا 

نوسینی  ب��ه ره و  بردمی  ئه مه یش  ده ژی. 

ڕۆمان. 

ئ��ه زم��وون��ی ن��ووس��ی��ن��ی ڕۆم��ان��ه  

به   ئه و هه له   ڕاستی  به   خه یاڵییه كان هه ر 

نووسه ر ده ده ن، كه  له  یه ككاتدا له  چه ند 

مه سه له یه كه وه   چه ند  به   و  شوێنێكه وه  

خه ریك بێت، ئه مه  ئه و شته بوو كه  به سه ر 

نووسینی  سه رقاڵی  كاتێك  ه��ات  مندا 

له وێدا  ب��ووم،  گورگه كان"  و  "پیره مێرد 

هه وڵمدا باسی مه رگی باوكم بگێڕمه وه  كه  

بولگاریادا  نه خۆشخانه كانی  له   یه كێك  له  

وێنام  ساده   پیاوێكی  وه ك  له وێدا  كوژرا. 

ڕاده پسكێ،  گورگه كان  وه ك  كه   كردووه،  

خۆی  ده وروب���ه ری  له   كه سانێك  چونكه  

مرۆڤانه یان  سیفه تی  ك��ه   ده بینێت، 

ئینجا  ئ��اژە ڵ،  به   ب��وون  و  له ده ستداوه  

چیرۆكه كه   گێڕە ره وه ی  وه ك  هه وڵمداوه  

ژیانی  و  پیاوه وه   ئه م  بخه مه  شوێنی  خۆم 

ئه و  ڕوانگه ی  كه   ببینم  ئه وه   بژیم،  ئه و 

mao tse tung
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بینیوویه تی، دواجار له  زاتی خۆم ده بچم. 

له  ڕۆمانی "خاوه ندارێتی"یشدا من ئه و 

لێكۆڵینه وه كانی  كه   رۆژنامه نووسه م  كچه  

پۆلیس به دوایه وه ن بۆ ئه وه ی بگه نه  دڵی 

له   یه ككاتدا  له   له وێیشدا  من  خامنه .  ئه م 

گلۆریای  وه ك  یه كه مجار  زیاترم،  كه سێك 

بۆئه وه ی  یارمه تیامنده دات  كه   وه رگێڕ 

خۆمان  كه سایه تی  سه یروسه مه ره یی 

ده رباره ی  لێده كات  داوامان  كه شفبكه ین، 

چ  كه   ئه وانه ی  بكه ین،  پرسیار  تر  ئه وانی 

تێكه ڵبوون،  یان  هه ڵبژێرن  دووكه وتنه وه  

هیچ جیاوازییه كی ئه وتۆی بۆیان نییه . 

شوناسه   شیكاریی  به   ته نیا  نابێت 

ده س��ه اڵت  مه سه له ی  و  یاخییه كه مان 

بكه ین،  قه ناعه ت  ده روونشیكار  الی 

و  كۆمه ڵه وه   ڕێگه ی  له   ده بێت  به ڵكو 

بدوێین،  له باره یه وه   كۆمه ڵ  زمانی  به  

ب��ه رده وام  به   كۆمه ڵه یه یش  ئه م  ده بێت 

پێویستی  ئه مه یش  پرسیار.  ژێر  بخه ینه وه  

و  باش  هه ڵسوكه وتی  زۆری  ڕاده یه كی  به  

پاكی و ڕۆشنبینی و لێبوورده یی هه یه . ئایا 

ئه م  كه   هه یه   جۆره   له م  سیاسی  حزبێكی 

مه رجانه ی تێدا هه بێت؟ 

شۆرش"دا  ناواتای  و  "واتا  كتێبی  -له  

تاوتوێی  و كه  به شێكه  له  زنجیره  كتێبێك، 

ده سه اڵت و سنووره كانی ده روونشیكاری 

ده كه یت. باس له  سێ مۆدێل ده كه یت و 

پرسیووته : كێیان هه ست به  ترس ده كه ن؟ 

كه   هێناوه ته وه ،  "ئه راگۆن"ت  منوونه ی 

كتێبه  شیعرییه كانی ئه و چێژی سێسكییان 

كردووه ،  زمان  له   چێژوه رگرتن  به   تێكه ڵ 

كه   هێناوه ته وه،   "سارته ر"یشت  منوونه ی 

به رزده كاته وه،   ئه وه نده   سیاسه ت  پێگه ی 

م��رۆڤ،  گۆڕینی  ڕاده ی  ده یگه یه نێته  

كردووه   ب��ارت"  "رۆالن  له   باست  ئینجا 

له   كه  فێری كردووین چۆن شتانێكی زۆر 

جانتاكامنان ده ربهێنین، كه  پێش ئێمه  هیچ 

نامه كان  و  دیارده كات  له  ڕێگه ی  كه سێك 

نه یوتوون. ڕە نگه  داهێنانی  و وێنه كانه وه  

به هۆی  تۆدا  ڕوانگه ی  له   مۆدێانه   ئه م 

چه مكی  به سه ر  بێت  شۆڕشكردنیانه وه  

سنوورداری شوناسدا. ده توانێت واتا و نا-

واتای ئه م شۆڕشه مان پیشانبده یت؟ 

له گه ڵ  بارتیش  و  سارته ر  و  ئه راگۆن   -

ئه و  ئه مه   ڕە نگه   هه بوو،  كێشه یان  باوكیاندا 

ئاسان  بۆ  شۆڕشه ی  ئه م  كه   بووبێت  شته  

جیاوازیشدا  ب��واری  له   ئه گه رچی  ك��ردوون، 

قۆستوویانه ته وه ! یه كه میان حزب و دووه میان 

له بری  به اڵم  ئه ده ب،  سێیه میان  و  فه لسه فه  

ئه مه ، هه ر سێكیان به رهه مگه لێكی نائاساییان 

هه ڵده گرن  پرسیار  گه لێك  كه   به رهه مهێناوه ، 

گۆڕینی  و  قڵپكردنه وه   بۆ  ده دان  هه وڵ  و 

مه ترسیی  ئێمه   بااڵده سته كان.  و  باو  چه مكه  

ئه م جۆره  ئه زموونانه  له سه ر شوناس به  باشی 

پێویستامن  هه ستده كه ین  ناكه ین.  حسێب 

یان به   بااڵوه ،  به  ده ستگرتنه  به  منوونه یه كی 

ده سه اڵتێكه وه  كه  قه ره بووی شوێنی باوكامن 

نا-واتا،  "وات��ا،  كتێبی  له   بۆیه   بكاته وه ،  بۆ 

ڕۆڵی  هه مان  ب��ه دوای  هه وڵمدا  ش��ۆڕش"دا 

باوكانه دا بگه ڕێم. 

ب��اوه ڕم��ان  ئێمه   له   زۆرێ��ك  ڕە نگه  

شوناسێكه وه   ب��ۆ  خ��ۆم��ان  گ��ه ر  واب��ێ��ت 

ده رچوون  بۆ  ده ره تانێك  ئیدی  بلكێنین، 

به   ده دۆزینه وه ،  قه یراناوییه   ئێستا  له م 

تۆخی  به   شوناسه   ئه م  ئه گه ر  تایبه تیش 

چاره سه ری  ئ��ه وا  بێت،  فه نده مێنتاالنه  

له سه ر  پرسیاره كان  بۆ  گشتی  و  چڕوپڕ 

كه سایه تی داده نێت، به اڵم سه ره تا ده بێت 

له سه ر  پرسیاردانان  بنێین،  ب��ه وه دا  دان 

نییه   پێویست  بۆیه   ڕه وای��ه ،  "شوناس" 

"ئینتیام" و وابه سته یی  پرسیاردانان له سه ر 

قه ده غه بكه ین، بۆ كه سێكیش كه  پرسیاری 

ده روونشیكارییه وه   به   وابه سته ییه كه ی 

نه بێت  وابه سته   «ئه گه ر  ده ڵێم:  ده كات، 

ئه مه   ب��ك��ات؟  چ��ی  ئ��ه ی  شتێكه وه   ب��ه  

له   ئه ندامێك  ه��ه ر  كه   پرسیاره یه   ئ��ه و 

ئه ندامه كانی حیزبی كۆمۆنیست ده توانێت 

ئینتامكه ی بۆ حزب  به  بێ ئه وه ی  بیكات، 

حزب  ئه ندامێكی  ئه گه ر  هه ڵبوه شێته وه . 

بكات،  تر  له وانی  و  خۆی  له   پرسیاره   ئه م 

خۆی،  ئازادییه كه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   ئه وا 

ئازادیی بوونی خۆی، ئینجا ئه و په یوه ندی 

پێكهێناوه   كۆمه ڵه كه یان  كه   هێاڵنه یشی  و 

و لێكبه ستۆته وه  ده بنه  په یوه ندی و هێڵی 

ئازاد.
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