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هاوچەرخــی  فەیلەســوىف  بەرهەمــەکاىن 

فەرەنســیى »ژان بۆدریــار« لــە توێژینــەوە 

زانســتە  کایــەى  بەناوبانگــەکاىن  و  گرنــگ 

ســەردەمى  کولتــوورى  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 

ئێســتامان دادەنرێــت، ئــەو هــەر لــە کۆتایــى 

شەســتەکانەوە تاوەکــو ئێســتا، لــە پێشــەنگاىن 

شــانۆى فیکریــى فەرەنســا و جیهانە. بەشــێکى 

فەیلەســوفە  ئــەم  بەرهەمــەکاىن  زۆرى 

کۆمەڵگــەى  ڕەخنەکــردىن  بــۆ  تەرخانــن 

کــە  کتێبەیــەوە  ئــەو  پــاڵ  بــە  بەکاربــەر. 

 The بەکاربــەر  »کۆمەڵگــەى  ناونیشــاىن 

کۆمەڵێــک  Consumer Society‹ـــە، 

توێژینــەوەى دیکــەى باڵوکــراوەى هەیــە کــە 

لــە کتێبەکانیــدا بــاڵوى کردوونەتــەوە، تێیانــدا 

لەوانــە:  بابــەت دەکات،  تاوتوێــى هەمــان 

 The Mirror of »ــان ــەکاىن بەرهەمهێن »ئاوێن

Production« و »بــەرەو ڕەخنــەى ئابووریــى 

 For A Critique of The سیاســیى نیشــانە

و   »Political Economy of The Sign

 Symbolic مــەرگ  و  ڕەمــزى  »ئاڵوگــۆڕی 

 .»Exchange and Death

ــە  ــار ل ــەى بۆدری ــە ڕەخن ــا ل ــن وەه دەتوانی

کۆمەڵگــەى بەکاربــەر بڕوانیــن کــە ســەر بــە 

نەریــت یــان میراتێکــى فیکریــى گەورەیــە 

کۆمەڵگــەى  لەســەر  خــۆى  ســەرنجى  کــە 

لــەم  چڕکردۆتــەوە،  هاوچــەرخ  ڕۆژئاوایــى 

ــار هــەن:  ــەدا کەســانێکى بەرچــار و دی نەریت

قوتابخانــەى  فەیلەســوفاىن  لــۆکاچ،  جــۆرج 

بونیادگــەراکاىن  لــە  هەنــدێ  فرانکفــۆڕت، 

بودیاگــەراى  پــاش  بــارت،  ڕۆالن  وەکــو 

لــە  جگــە  ئەمــە  فۆکــۆ...  میشــێل  وەکــو 

ــە  ــۆزدە، ک ــە تەمــەىن ســەدەى ن نەریتێکــى ب

ــان  ــى پێکی ــە و فێبلن ــس و نیچ کارەکاىن مارک

دەهێنــا. لەڕاســتیدا توێژینــەوەى بۆدریــار لــە 

کۆمەڵگــەى بەکاربــەر ئەوەمــان پیشــاندەدات 

گــۆڕاىن  چــۆن  بەکاربــەر  کۆمەڵگــەى  کــە 

وەک  لیرباڵیزمــەوە،  لــە  هاتــووە  بەســەردا 

وێنەیــەک کــە ڕۆژئــاواى ســەرمایەدارى تێیــدا 

لــە خــۆى ڕوانیــووە، بــۆ کۆمەڵگــەى بەکاربــەر 

ــاوا  ــە ڕۆژئ ــە و دوا قۆناغ ــە واقیعــى هەنوک ک

پێیگەیشــتووە. لــە ســەرجەم توێژینەوەکانیــدا، 

کــە  دەکاتــەوە  ڕوون  بۆمــان  بۆدریــار 

و  بۆرژوازییــەکان  ئایدیاڵــە  و  بەهــا  چــۆن 

ئایدیۆلۆژیــاى لیرباڵیــزم گــۆڕاون بــە بەهــا 

دامــەزراوە  کــە  بەکاربەرئاســا،  پێــوەرى  و 

و  ڕاگەیانــدن  ئامــڕازەکاىن  و  گــەورەکان 

میدیــا هەڵیدەســوڕێنن، یــان گــۆڕاون بــە 

سیســتەمێکى ڕەمــز و نیشــانەکان کــە لۆژیــک 

ــک  ــە، لۆژیکێ ــۆى هەی ــەت بەخ ــاىن تایب و ژی

ــەکان دەســڕێتەوە،  ــى مرۆڤ ــاىن واقیعی ــە ژی ک

لەمــەدا ئــەوە ڕووندەبێتــەوە کــە چــۆن میدیــا 

و پەیوەندیگیریــى جیهانێکــى دەســتکرد و زڕە 

ــى  ــە زێدە-واقیع ــتکردووە ک ــان دروس وێنەیی

ــرت  ــە واقیعی ــەوە، وات Hyperreality دەنوێنێت

ــۆى.  ــع خ ــە واقی ل

لیرباڵییــەکان،  ئایدیاڵــە  و  بەهــا  هەمــوو 

خۆیــان  گوزارشــتى  تەواوتریــن  و  دواییــن 

لــە  خۆیــان  لۆژیکییەکــەى  کۆتاییــە  و 

ــازادى  ــەوە. ئ ــەردا دەبینن ــەى بەکارب کۆمەڵگ

بۆتــە ئازادیــى کڕیــن و فرۆشــن، فرەیــى بۆتــە 

بەکاربەرییــەکان،  ئوبێکتــە  هەمەجۆریــى 

 The Fair دادپــەروەرى بۆتــە نرخــى گونجــاو

Price. ئــەم چارەنــووىس گوتــارى لیرباڵییــە 

کــە لــە ســەرەتاکانییەوە وەکــو ئایدیۆلۆژیــاى 

ســەرمایەدارى و وەک پاڵپشــتێکى فیکریــى 

لــە  بەکارهێــراوە.  بــازاڕ  ئابووریــى  بــۆ 

ســەدەى هەژدەیەمــەوە لیرباڵیــزم وەرگــۆڕا بــۆ 

ــە  ــەرمایەدارى، بۆی ــى س ــەکاىن ئابووری چەمک

ئاســایی بــوو لــەم ســەردەمەى ئێمەیشــدا 

جارێکــى دیکــە وەربگێڕدرێتــە ســەر بەهاکاىن 

پەرەســەندنە  کــە  بەکاربــەر  کۆمەڵگــەى 

ئابوورییەکــەى  و  مێژوویــى  و  رسوشــتی 

ســەرمایەدارییە. 

تاکەکەس

ــەکان  ــە نەریتیی ــەر پێناس ــەى بەکارب کۆمەڵگ

ــەرەکییەکاىن  ــوەرە س ــا و پێ ــوو بەه ــۆ هەم ب

لیبڕاڵیــزم لــە بەرژەوەندیــى خــۆى دەگۆڕێــت. 

لــە  بەشــداربوویەک  دەبێتــە  تاکەکــەس 

کــردەى  بــە  نــەک  خۆیــدا،  کۆمەڵگــەى 

ســیاىس،  کــردەى  بــە  یــان  کۆمەاڵیــەىت 

شــمەکە  و  کااڵ  بەکاربــردىن  بــە  بەڵکــو 

کۆمەڵگەیــە،  ئــەم  بەرهەمهێــراوەکاىن 

جــۆرى  لــە  بەشــداریى  بۆتــە  بەشــداریى 

ئینتیــام  بۆتــە  ئینتیامیــش  بەکاربردنــدا، 

دیاریکــراو،  بەکاربــەرى  توێژێکــى  بــۆ 

کــە نیشــانەیە لەســەر پێگــە یــان ئاســتى 

کۆمەاڵیــەىت. 

ئەویرتێتــى،  ئەخاقییــەکاىن  بەهــا  چیــرت 

ئەوانــی  لەگــەڵ  تاکەکــەس  ڕەفتــارى  کــە 

هاوبەنــدى  ناتوانێــت  بەڕێوەدەبــات،  تــردا 

وەدیبهێنێــت،  کۆمەاڵیــەىت  ئاوێتەبــووىن  و 

لــە  ســەرچاوەکاىن  کــە  بەهایانــەى  ئــەو 
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چاکســازیى  بزووتنــەوەى  و  مەســیحییەت 

ئایینیدایــە، لــە ســەرووى هەموویشــیانەوە 

پیۆریتــاىن. چیــرت هیــچ نەماوەتــەوە جگــە 

لــە بەهــا تاکەکەســییەکان کــە کۆمەڵگــەى 

بەکاربــەر ســوورە لەســەر بەرهەمهێنانیــان 

بــە ڕێژەیەکــى زیاتــر، چونکــە ئــەم بەهایانــە 

ئاوێتەبــوون  جۆرێــک  دەتوانــن  هەنووکــە 

ــدارییکردىن  ــى بەش ــە بەرهەم ــن ک وەدیبهێنی

لــە یــەک شــتدا، ئەویــش هیــچ نییــە جگــە لــە 

بەرکابــردن. کۆمەڵگــەى بەکاربەر بــە تەواوەىت 

ــەس  ــرت تاکەک ــوە، چی ــى گۆڕی ــاى تاکایەتی مان

ــە  ــو بۆت ــان، بەڵک ــۆ خۆ-وەدیهێن ــێت ب ناکۆش

بەدەســتهێناىن  بــۆ  تێدەکۆشــێت  کەســێک 

هاوڕایــى ئەوانــی تــر و بــە دەستخســتنى 

ڕەزامەندییــان و هاوشوناســیکردن لەگەڵیانــدا. 

نییــە،  ڕەهــا  بەهایەکــى  تاکایــەىت  چیــرت 

وەزیفییــە.  ڕێکەوتنێکــى  تەنیــا  بەڵکــو 

ــە  ــتهێناىن کۆمەڵ ــۆ بەدەس ــان ب ــرى تێکۆش لەب

دۆخ  مــرۆڤ  بەهۆیــەوە  دەســتکەوتێک 

و ڕەوىش خــۆى بگۆڕێــت، یــان لــە حاڵــى 

ــێت  ــە، تێدەکۆش ــى دیک ــە حاڵێک ــۆى بچێت خ

و  ڕەزامەندیــى خەڵکــى  بەدەســتهێناىن  بــۆ 

هیچیــرت. 

بەکاربــەر بــڕواى وایــە کــە لــە ڕەفتارەکانیــدا 

ــژاردىن  ــە هەڵب ــە ل ــەى گوای ــەو هۆی ــازادە، ب ئ

کۆمەڵگــەى  کــە  شــتانەدا  ئــەو  هەمــوو 

خــاوەىن  بەردەســتى،  دەیخاتــە  بەکاربــەر 

ئازادییــە. پێیوایــە تێدەکۆشــێت بــۆ جیــاوازى 

لەســەر  کەســیش  لەوانیــرت،  جیامەنــدى  و 

ئــەوە ناچاریــى نــاکات کــە بــەو جــۆرە بێــت، 

ــت؛  ــەوە هەڵدەقوڵێ ــى خۆی ــە ناخ ــە ل چونک

ڕێســایەک  لــە  پەیــڕەوى  ئــەو  هەروەهــا 

نــاکات  دیاریکــراو  پەیوەســتەگییەکى  یــان 

تایبــەت  و  جیــاواز  بکــەن  ناچــاری  کــە 

بــە  بنەڕەتیــى  نیشــانەى  ئەمــەش  بێــت، 

ئازادییــە  ئــەم  بــەاڵم  تاکەکەســبوونە. 

وەهمییــە و هەوڵدانیــى بــۆ جیاوازبــوون 

فرەیــى  چونکــە  ســاختەیە،  هەوڵێکــى 

ئوبێکتــەکاىن بەکاربــردن و فرەیــى هەڵوێســت 

کولتوورییــەکان،  تــەرزە  و  بۆچوونــەکان  و 

جگــە  نییــە  هیــچ  هەڵیاندەبژێرێــت،  کــە 

لــە بەرهەمــى ئــەو کۆمەڵگەیــەى کــە لــە 

لۆژیکیــش  یــەک  تەنیــا  و  دەوروبەریــەىت 

تێهەڵکێشــبووىن  ئەویــش  دەردەخــات، 

کــە  شــێوازەى  تاکــە  بــەو  تاکەکەســە 

دەتوانێــت لــە کۆمەڵگــەدا لەســەرى بــژى، 

ئەمەیــش تەنیــا لەپێنــاو بەکاربردنــدا. فرەیــى 

ســاختەیە، چونکــە هیــچ نییــە جگــە لــە 

ــەکان، جــا  ــە بەکاربەریی هەمەجۆریــى ئوبێکت

چــی کااڵ بێــت یــان بۆچوونــەکان یــان تــەرزە 

کولتوورییــەکان. 

مانــاى  بەکاربــەر  کۆمەڵگــەى  هەروەهــا 

پراکتیــک و چاالکیــى کۆمەاڵیەتیــى تاکەکــەس 

ــیاىس  ــەىت و س ــى کۆمەاڵی ــت. پراکتیک دەگۆڕێ

بــە  بایەخــدام  بــۆ  )پراکســیس( دەگۆڕێــت 

 ،Everydayness کاروبــارەکاىن ژیــاىن ڕۆژانــە

واتــە بوونێکى ســاختە بــە گوێرەى فەلســەفەى 

پێداویستییە الوەکییەکان، هەمەجۆریی کااڵی ناپێویست دەخوڵقێنن
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و  ســیاىس  بــوارە  هایدیگــەر. 

کولتــوورى و کۆمەاڵیەتییــەکان، ون 

دەبــن و جێــگاى خۆیــان بــۆ ژیــاىن 

ــەت  ــتێکى تایب ــەر ش ــەت و ه تایب

چــۆڵ دەکــەن: کار، خێــزان، کاىت 

ڕابــواردن،  و  ســەرگەرمى  بەتــاڵ، 

زانینــەکان.  و  هاوڕێیــان  بازنــەى 

بــەم جــۆرە میدیــا )یــان ئامــڕازەکاىن 

پەیوەندیــى جەمــاوەرى( دەتوانیــن 

تایبــەىت  ژیــاىن  لــە  دەســتوەردان 

ــەوەى  خەڵکــى بکــەن، ئەمەیــش ب

ــەکاىن  ــەرگەرمى و کات ــى س کۆنرتۆڵ

بازرگانییانــەى  دنــەى  و  بکــەن  بەتاڵــى 

زەوقــەکان بــدەن. 

بــەاڵم ئاخــۆ ئــەم دۆخــە دەبێتــە مایــەى 

هەســتکردن  و  ویــژدان  ئــازارى  جۆرێــک 

ــوان  ــی نێ ــى لێکدژی ــە بەرهەم ــاوان، ک ــە ت ب

دوورەپەرێزییــە  لێکەوتــەى  نەرێنییەکــى 

لــە بــوارى ســیاىس و کۆمەاڵیــەىت، لەگــەڵ 

ــۆى  ــى خ ــە ڕەگ ــەن ک ــى ڕەس پۆزەتیڤیتییەک

ــى و  ــیى ڕۆژئاوای ــوورى دیموکراس ــە کەلەپ ل

ــار  ــاوە؟ بۆدری ــییەکەیدا داکوت ــژووە سیاس مێ

کۆمەڵگــەى  کــە  وەاڵمدەداتــەوە  وەهــا 

ئــەم هەســتکردن  بەکاربــەر هەوڵــدەدات 

ــت،  ــە لەنێوبەرێ ــان کەموکورتیی ــاوان ی ــە ت ب

ــدا  ــکات لەوێ ــى ب ــە خەڵک ــا ل ــەوەى وەه ب

ــتە  ــەو ش ــە ل ــەن ک ــى بک ــە ئارام ــت ب هەس

دووربــن پێیدەوترێــت جەنگەڵــى ژیــان و 

مەترســییەکاىن. هەتــا زیاتــر میدیــا وێنەیەکــى 

دەربــارەى  ترســناک  و  دڕندانــە  و  خــراپ 

جیهــان پەخــش بکاتــەوە، ئــەوا خەڵکیــش 

ئاســاییش  و  ئارامــى  بــە  هەســت  زیاتــر 

دەکــەن بــەوەى لــەو دڕندەیــى و مەترســییانە 

دوورن. هەســتى ســاختەى ئــەوان بــە ئارامــى 

دەبێتــە مایــەى نەمــاىن هــەر هەســتکردنێک 

بــە تــاوان یــان بــە کەموکــوڕى، ئەمەیــش 

ــەرەکاىن قبوڵکــردىن دۆخــى  ــە فاکت یەکێکــە ل

ــى دەکات  ــە خەڵک ــە وا ل ــت، چونک بااڵدەس

بێایــەن و پاســیڤ بــن لــە بــەردەم هەمــوو 

دۆز و کێشــە کۆمەاڵیــەىت و سیاســییەکاندا. 

»پەیوندیــى بەکاربــەر بــە جیهــاىن ڕاســتەقینە 

و بــە سیاســەت و مێــژوو و کولتــوورەوە، 

ــیارێتى  ــان بەپرس ــدان ی ــى بایەخپێ پەیوەندی

مولتەزیــم نییــە... بەڵکــو پەیوەندیــى فزوڵــى 

کونجکۆڵییــە‹‹.  و 

ئامانجــى   Singularity تاقانەیــى  چیــرت 

تاکەکــەس نییــە، کــە لــە ڕێگــەى جیاوازبــوون 

ــر  ــۆ دەدات؛ ئاخ ــى ب ــەوە هەوڵ ــی دیک لەوان

دەیداتــە  کۆمەڵگــە  کــە  ڕەگەزانــەى  ئــەو 

ــەال  ــى ل ــتى تاقانەی ــو هەس ــەس تاوەک تاکەک

نێــو  بچێتــە  وایلێــدەکات  بێــت،  دروســت 

ئــەم  بەکاربردنــەوە.  ئایدیۆلۆژیــاى  داوى 

ــە تاکەکەســدا نەرگســیەتێک  ــە ل ئایدیۆلۆژیای

تاقانەیــى  ویلێــدەکات  کــە  باڵودەکاتــەوە 

خــۆى وەکــو ئــەوە ببینێــت جــۆرى ئــەو 

پۆشــاکەى دەیپۆشــێت و ئــەو ئۆتۆمبێلەکــەى 

لــە  عەتــرەى  ئــەو  و  دەهێنێــت  بــەکارى 

ــمەکەى  ــەو ش ــۆرى ئ ــان ج ــى دەدات، ی خۆی

ــەربردىن  ــەىت بەس ــان چۆنیی ــت ی ــە دەیکڕی ک

بــەوەش  پێکیدەهێنــن.  بەتاڵەکــەى،  کاتــە 

هاوشــوناىس  بــۆ  دەگۆڕدرێــت  تاقانەیــى 

لەگــەڵ پێــوەرە گشــتییەکاندا کــە کۆمەڵگــەى 

بــۆ  دەگۆڕدرێــت  یــان  دەکات،  دروســتیان 

ــراوەکاىن  ــە دیاریک ــەزر و تایپ ــو ت ــە نێ چوون

کەســاىن بەناوبانــگ و ئەســتێرە ســینەماییەکان 

و ئایکۆنــەکاىن میدیــا. بۆیــە لێــرەدا تاقانەیــى 

ــە  ــت ب ــەوە و دەکرێ ــەس هەڵدەگەڕێت تاکەک

و ســتاندارکردن   Stereotyping بــاو تایپــى 
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 پێداویستى

ــارەى  ــردووە دەرب ــى زاڵ ک ــزم گوتارێک لیبڕالی

دەربــارەى  و   )Needs( پێداویســتییەکان 

ئــەو ئامڕازانــەی کــە مــرۆڤ هەوڵــدەدات 

پێداویســتییانە  ئــەم  ڕێگەیانــەوە  لــە 

بەســتووە  پشــتى  گوتــارە  ئــەم  تێربــکات. 

و  مرۆیــى  رسوشــتى  لــە  تێڕوانینێــک  بــە 

 Homo ئابــووری  مرۆڤــى  وەک  مــرۆڤ 

Oeconomicus. ئــەم گوتــارە لــە زانســتى 

ئابووریــى ســیاىس و لــە هەندێــک ڕێبــازى 

فەلســەفەى  وەکــو  فەلســەفەکاىن  و  فیکــر 

دەرکەوتــووە  ئینگلیزیــدا  ئەزموونگەرایــى 

ــرى  ــەر فیک ــش بەس ــى درێژی ــۆ ماوەیەک و ب

ســیاىس خۆرئــاوادا زاڵ بــوو، ئێســتایش بــە 

ــە ســەرەکییەکاىن کۆمەڵگــەى  ــە پای ــک ل یەکێ

بەکاربــەر دادەنرێــت. بەرهەمــەکاىن بۆدریــار 

ــى  ــەم چەمک ــە ل ــد و قووڵ ــى توون ڕەخنەیەک

پێداویســتییە. 

گوتــارى  کــە  پێداویســتییانەى  ئــەو 

پشــتیوانیکەرى کۆمەڵگــەى بەکاربــەر باســیان 

لــێ دەکات، پێداویســتى مرۆیــى نیــن کــە 

لــە رسوشــتى مرۆڤایەتییــەوە ســەرچاوەیان 

ــدن  ــتى زۆروزەبەن ــو پێداویس ــت، بەڵک گرتبێ

خــۆى  بەکاربەرەکــە  کۆمەڵگــە  هــەر  کــە 

پێداویســتیى  ئەوانــە  کــردوون.  دروســتى 

بــۆ  مــرۆڤ  پێداویســتى  نیــن.  ســەرەتایى 

ــراو  ــى دیاریک ــە بڕێک ــواردن، ب ــە خ ــە ب منوون

خــواردن  بــەاڵم  دەبێــت،  تێــر  خــواردن 

چەندیــن  بەکاربــەردا  کۆمەڵگــەى  لــە 

دەبێتــە  و  وەدەگرێــت  شــێوە  و  فــۆڕم 

پێداویســتییە  ئەگەرچــى  ڕەمــزى.  بــوارى 

و  دیاریکــراو  مــرۆڤ  ســەرەکییەکاىن 

ــەى  ــە هەمەجۆریی ــى ئێم ــنووردارن، کەچ س

ئێجــگار زۆر لــەو کااڵیانــەدا دەبینیــن کــە 

ئــەم  دەکەنــەوە.  پــڕ  پێداویســتییانە  ئــەم 

هەمەجۆرییــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو کۆمەڵگە 

الوەکیــى  پێداویســتى  کــە  بەکاربــەرەى 

ــەوەى  ــا ب دیکــە دروســت دەکات، هــەر تەنی

ــت  ــەم بهێنێ ــە بەره ــەو کااڵیان ــى زۆر ل بڕێک

ــرۆڤ  ــەن. م ــر دەک ــەک پێداویســتى تێ ــە ی ک

بەســە  کــە  ئاســتى الیــەىن کەمــى هەیــە 

بــۆى و دەتوانێــت بــەو بــڕە پێداویســتییە 

بــەاڵم  بــکات،  تێــر  خــۆى  ســەرەتاییەکاىن 

ــەى  ــتیی دیک ــەر پێداویس ــەى بەکارب کۆمەڵگ

ڕابــواردن و خۆشــگوزەراىن و ڕەمزیــى وەهــاى 

ــن،  ــر بکرێ ــت تێ ــە ناتوانرێ ــتکردووە ک دروس

یەکێکیــاىن  تاکەکــەس  کــە  هــەر  چونکــە 

تێرکــرد یەکســەر واى لێــدەکات دانەیەکــى 

ــا...  ــا ناکۆت ــدى ت ــکات و ئی ــر ب دیکەشــیان تێ

هــۆکارى ئەمــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە 

ــە  ــە ل ــن ک ــک پێداویســتى نی ــە کۆمەڵێ ئەمان

ڕێگــەى بەهــاى بەکارهێنانــەوە تێــر بکرێــت، 

بەڵکــو لــە ڕێگــەى بەهــاى بەکاربردنــەوە تێــر 

دەکرێــن. تێرکردىن ئــەم پێداویســتییانە لەوێوە 

بەکارهێنــاىن  بەهــاى  مــرۆڤ  کــە  نایــەت 

ــە  ــت ک ــوە دێ ــت، بەڵکــو لەوێ شــتێکى هەبێ

ــەوە  ــۆ ئ ــت. کااڵکان ب ــى هەبێ بەهــاى ڕەمزی

ــى  ــان دۆخێک ــەک ی ــە پێگەی ــن ک بەکاردەبرێ

ــە کۆمەڵگــەدا و  ــان ســەنگێک ل کۆمەڵیــەىت ی

وێنەیەکــى دیاریکــراو الى ئەوانیرت ببەخشــێتە 

ــە  ــن ک ــەوە بەکاربربێ ــۆ ئ ــەک ب ــەکە، ن کەس

پێداویســتییە ســەرەتاییەکاىن تێــر بــکات. 

ئەو پێداویستییانەى 
کە گوتارى 

پشتیوانیکەرى 
کۆمەڵگەى بەکاربەر 
باسیان لێ دەکات، 
پێداویستى مرۆیى 

نین کە لە سروشتى 
مرۆڤایەتییەوە 
سەرچاوەیان 

گرتبێت، بەڵکو 
پێداویستى 

زۆروزەبەندن کە هەر 
کۆمەڵگە بەکاربەرەکە 

خۆى دروستى 
کردوون
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نییــە  ئــەوە  پێداویســتییەکان  حەقیقــەىت 

بەڵکــو  بــن،  تاکــەکان  پێداویســتیى 

پێداویســتیى  سیســتەمەکەن،  پێداویســتیى 

گەشــەکردنن. گەشــەکردىن زیاتــرى کۆمەڵگــە 

گەلێــک پێداویســتیى دیاریکراو دەســەپێنێت، 

پێداویســتیى  پشــت  لــە  خۆیــان  کــە 

ــەردەمى  ــەر س ــارنەوە. ئەگ ــەوە دەش تاکەکان

Post- ئێســتامان ســەردەمى پاش-پیشەســازى

Industrial بێــت و بەرهەمــە ســەرەکییەکەى 

لــە خزمەتگوزارییــەکان و کااڵ بەکاربەرییەکان 

و پیشەســازییە نەرمــەکان و پیشەســازییەکاىن 

ئــەوا  دەربکەوێتــەوە،  زانیارییــدا  و  میدیــا 

تێیــدا  بااڵدەســت  بەهــاى  کــە  ئاســاییە 

نــەک  بێــت  ڕەمــزى  و  ئاڵوگــۆڕ  بەهــاى 

ئاســاییە  هەروەهــا  بەکارهێنــان؛  بەهــاى 

خوڵقانــدىن  لەســەر  کار  کۆمەڵگەیــە  ئــەم 

ئــەو پێداویســتییانە بــکات کــە بەرهەمــەکاىن 

لەبەرئــەوەى  جــا  دەکات.  تێریــان  خــۆى 

بەرهەمــەکاىن بەکاربەرانــە و خزمەتگوزارانە و 

ــە  ــەو پێداویســتییانەیى ک ــەوا ئ ــن ئ میدیایی

پێداویســتیى  پێویســتە  دەکات  دروســتیان 

ڕەمــزى و الوەکــی بــن. 

بــە  نــوێ  پێداویســتیى  خوڵقانــدىن 

مانــەوەى  پێویســتییەکاىن  لــە  بەردەوامــى، 

ــتەمە  ــەم سیس ــەرمایەدارییە، ئ ــتەمى س سیس

بــازاڕەکاىن  بــە  پێویســتییەکى هەمیشــەیى 

هەیــە.  بەرهەمــەکاىن  ســاغکردنەوەى 

سیســتەمە  ئــەم  بــۆ  ئیمپریالیــزم  بۆیــە 

زەرورییــە تاوەکــو بــازاڕى زیاتــر لــە هەمــوو 

کیشــوەرەکاىن جیهانــدا داگیــر بــکات، خــۆ 

ــازاڕ  ــى ب ــە بەردەوام ــەر ســەرمایەدارى ب ئەگ

ــەربەخۆیى  ــت. س ــەوا دەمرێ ــەوە ئ نەدۆزێت

کۆلۆنیالــەکان هیــچ چەندوچونێکیــان تێــدا 

ــۆ  ــوی ب ــەرمایەداریى کااڵى ن ــەاڵم س ــە، ب نیی

دروســت  نــوێ  پێداویســتیى  پڕکردنــەوەى 

ــردەکات  ــوێ داگی ــازاڕى ن ــەوەش ب دەکات. ب

پێدەکاتــەوە  بازاڕانــەى  ئــەو  قەرەبــووى  و 

ڕزگاریخوازییەکانــدا  بزووتنــەوە  لــە  کــە 

بــازاڕە  بۆنەیــەوە  بــەم  لەدەســتیدەدات، 

بەکاربــەرى و میدیایــى و خزمەتگوزارییــەکان 

ــەر  ــە ب ــاىن نوێــى کــرد ب ســەریانهەڵدا کــە گی

سیســتەمەکەدا. 

هەروەهــا کۆمەڵگــەى بەکاربــەر رسوشــتى 

دووبــارە  و  ســەرمایە  ســوڕانەوەى 

ــوە.  ــتەمەکەى گۆڕی ــەوەى سیس بەرهەمهێنان

ــە ســەردەمى ســەرمایەداریى پیشەســازیدا،  ل

پەیوەندییــەکاىن بەرهەمهێنــان لــە سیســتەمى 

ــەو یاســا  ــەت و ئ ــەىت تایب ــەىت و موڵکای چینای

کارى  ڕێکیدەخســت،  کــە  ڕێســایانەی  و 

بەرهەمهێنانــەوەى  دووبــارە  بــۆ  دەکــرد 

پاراســتنى  و  ســەرمایەدارى  سیســتەمى 

بــەاڵم  هاوبەندییەکــەى،  هێشــتنەوەى  و 

ســەرمایەداریى  ســەردەمى  لــە  و  ئێســتا 

ــارە  ــۆ دووب ــەوەى کار ب ــازیدا، ئ پاش-پیشەس

بەرهەمهێنانــەوەى سیســتەمەکەى و پاراســن 

و  بەکاربــردن  دەکات  هاویەندییەکــەى  و 

ئــەم  چیــرت  بەفیڕۆدانــن.  و  بەربادکــردن 

زێدبایــى  گۆڕینــى  بــە  پشــت  سیســتەمە 

بــە  نابەســتێت کــە  نــوێ  بــۆ ســەرمایەى 

ببێــت،  بەرفــراوان  و  کەڵەکــە  بــەردەوام 

بەڵکــو پشــت بــە بەرهەمهێنــاىن پیشەســازییە 

نــەرم و شــلۆکەکان دەبەســتێت کــە  پێویســتە 

کۆمەڵگەى بەکاربەر 
پێداویستیی 
دیکەى ڕابواردن 
و خۆشگوزەرانى 
و ڕەمزیى وەهاى 
دروستکردووە کە 
ناتوانرێت تێر 
بکرێن، چونکە 
هەر کە تاکەکەس 
یەکێکیانى تێرکرد 
یەکسەر واى 
لێدەکات دانەیەکى 
دیکەشیان تێر بکات 
و ئیدى تا ناکۆتا...
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بــە  تاوەکــو  هەدەربدرێــن  بــە  و  بەفیــڕۆ 

بەردەوامــى سیســتەمەکە بەرهەمبهێننــەوە، 

ئێســتا ســووڕى ســەرمایە بــەم جۆرەیــە. 

و  ســەربەخۆیى  چیــرت  پێداويســتییەکان 

بــەوەدا  چیــرت  نییــە،  تایبەتییــان  دۆخــى 

رسوشــتى  و  ســەرەتایى  کــە  نانارسێنــەوە 

و تایبەتــن بــە ســوبێکتى مرۆیــى، بەڵکــو 

بۆیــە  سیســتەمەکەن،  دروســتکراوى 

جــۆرەى  بــەو  ســەرمایەدارى  ڕەخنەکــردىن 

ــۆکاچ و قوتابخانــەى فرانکفــۆرت  مارکــس و ل

دیکــە  چەپــەکاىن  ڕەوتــە  زۆربــەى  و 

پێداویســتى  ناگونجێــن.  چیــرت  کردوویانــە 

کۆمەاڵیەتییــەوە  ڕووى  لــە  شــتێک  بۆتــە 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــۆى بۆت ــووە و خ ــدار ب مەرج

بەرهەمــەکاىن سیســتەمەکە، بۆیــە ناکرێــت 

لــە بەرهەمــەکاىن سیســتەمەکەوە ڕەخنــە لــە 

بگریــن.  سیســتەمەکە 

دیاریکردنێکــى  هیــگڵ  الى  ڕاســتیدا،  لــە 

هاوشــێوەى چەمکــى پێداویســتى دەبینینەوە، 

»بنچینــەکاىن  کتێبــى  لــە  تایبەتیــش  بــە 

فەلســەفەى ماف«ـــدا، کــە لەوێــدا تیــۆرە 

ــتۆتە  ــۆى خس ــییەکاىن خ ــەىت و سیاس کۆمەاڵی

شارســتانێتى  هەتــا  هیــگڵ  الى  ڕوو. 

دوو  پێداویســتییەکانیى  پێشــبکەوێت، 

ناتوانێــت  تاکەکەســیش  دەبنــەوە،  قــات 

ــن  ــر دەب ــە زیات ــکات، بۆی ــر ب ــان تێ هەمووی

بــە پێداویســتییەکاىن خۆشــگوزەراىن. بــەاڵم 

کاتێــک هیــگڵ لــە دیاریکــردىن سیســتەمى 

بــەرەو  دەچێــت  پێداویســتییەکانەوە 

شــیکاریى  لــە  ڕەخنــە  و  کار  کاتیگۆریــى 

ئابووریــى ســیاىس دەگرێــت وەک ڕەخنەیــەک 

کــە لــە چەمکى پێداویســتى و کارەوە دەســت 

پێــدەکات، ئــا لەوێــدا بۆدریــار تەنیــا بەوەنــدە 

وازدەهێنێــت کــە ڕەخنــە لــە کۆمەڵگــەى 

بەکاربــەر و ئایدیۆلۆژیــا پاڵپشــتەکەى بگرێــت 

هیــگڵ  کــە  هەڵنانێــت  هەنــگاوە  ئــەو  و 

ئەویــش  هەڵیاننــا،  مارکــس  دواتریــش  و 

ڕەخنەکــردىن ئابووریــى سیاســی خۆیــەىت کــە 

دامــەزراوە،  پێداویســتى  چەمکــى  لەســەر 

بەڵکــو تەنیــا ڕەخنــە لــەم چەمکــە دەگرێــت. 

بۆردیــار  ئەوەیــە  ئەمــە  هــۆکارى 

ڕەخنەگرتــن  بــۆ  هەوڵــدان  دەســتبەردارى 

لــە ئابووریــى ســیاىس بــوو، چونکــە پێیوابــوو 

ئــەوەى جێــگاى ئابووریــى ســیاىس گرتۆتــەوە 

سیســتەمى ڕەمــز و نیشــانەکانە، سیســتەمێک 

کــە پەیوەندیگیــرى و میدیــا و بەکاربــردن 

دەبــەن.  بەڕێــوەى 

یەکسانى

ئایدیۆلۆژیــاى  ئەفســانەیە،  یەکســاىن 

پاســاودانەوەى  بــۆ  هەمیشــە  لیرباڵیســتى 

و  ســەرمایەدارى  بەرهەمهێنــاىن  مۆدێلــی 

ــاوە.  ــت بەکارىهێن ــى بااڵدەس ــتنى دۆخ پاراس

ئــەم  خاشــاکەکاىن  و  خراپــەکارى  هەمــوو 

بــۆ  گــۆڕاون  ئێســتادا  لــە  ئایدیۆلۆژیایــە 

چەمکــى بەختــەوەرى. بەختــەوەرى بۆتــە 

بۆئــەوەى  یەکســاىن.  پێــوەرى  و  نیشــانە 

ــاىن  ــانەى یەکس ــرى ئەفس ــەوەرى هەڵگ بەخت

ببێــت،  پێــوەر  ملکەچــى  پێویســتە  بێــت، 

فۆڕمــى  لــە  بێــت  ئــەوە  شــایەىن  واتــە 

بکرێــت،  پێوانــە  نیشــانەکاندا  و  ئوبێکــت 

خۆشــگوزەراىن.  بــۆ  بگۆڕێــت  پێویســتە 

ــراىت  ــاوا می ــە خۆرئ ــگوزەران ل ــەىت خۆش دەوڵ

سیاســیی لیرباڵیســتى بــە هەمــوو بەهــا و 

پێوەرەکانییــەوە بــۆ ماوەتــەوە، وەهــا لەخــۆى 

ــە  ــەم بەهــا و پێوەران ــەرى ئ ــوە بەدیهێن ڕوانی

بۆیــە  رسوشــتییەکەیانە،  پەرەســەندنە  و 

ــە یەکســاىن تەرجەمــەى چەمکــەکاىن  لۆژیکیی

ــش  ــە ئەوی ــن ک ــەر بکرێ ــەى بەکارب کۆمەڵگ

بۆیــە  خۆشــگوزەرانە،  دەوڵــەىت  بەرهەمــى 

بەختــەوەرى دەبێتــە نیشــانەى خۆشــگوزەراىن 

نیشــانەى  دەبێتــە  خۆشــگوزەرانیش  و 

یەکســاىن. 

ڕەســەن  بەختەوەریــى  ئــەوەى  بــۆ 

دووربخرێتــەوە و لەچــاوان بشــاردرێتەوە، ئەو 

ــە الى  ــتى ناوەکیی ــە هەس ــەى ک بەختەوەریی

مــرۆڤ و ســەربەخۆیەوە لــە هــەر ئوبێکتێکى 

بــەم مانایــە ڕەزامەنــدى و  دەرەکــى، کــە 

قەناعەتــە، ئــەو بەختەوەرییــەى کە پێویســتى 

لــە ڕێنیشــاندەرى ماتریاڵــى نییــە، بــۆ ئــەوەى 

شــوێنى خــۆى بــدات بــە بەختەوەریــى وەک 

خۆشــگوزەراىن، پێویســتە پێوانــە بکرێــت و 

بــە گوێــرەى ڕوانگــەى پێوانەیــى بەدوایــدا 

دڵشــادیى  بەختــەوەرى  چیــرت  بگەڕێیــن. 

ــرت  ــدا، چی ــە چــەژن و بۆنەکان ــە ل کۆمــەڵ نیی

کۆنکرێــت  و  مەعنــەوى  بەختەوەرییەکــى 

نییــە،  هاوبەشــدا  بەکۆمەڵــى  ژیــاىن  لــە 

ــوەرى  ــە پێ ــەک ک ــە بەختەوەریی ــو بۆت بەڵک

لەمــەش  بۆدریــار  هەیــە.  تاکەکەســیانەى 

زیاتــر دەڕوات و پێیوایــە میــراىت لیرباڵــى هــەر 

لــە ســەرەتاکانییەوە یەکســاىن تەرجەمــەى 

ــارەى  ــکە دەکات دەرب ــە بەرتەس ــەم چەمک ئ

بەختــەوەرى. ڕاگەیانــدىن مافــەکاىن مــرۆڤ 
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ــەوەدا دەنێــت و بانگەشــە  و هــاوواڵىت دان ب

بــۆ ئــەوە دەکات هەمــوو کەســێک مــاىف 

خۆیــەىت بەختــەوەر بێــت، واتــە بەختــەوەرى 

لــە مانــا بــە کۆمەڵییــە گشــتییەکەى و لــە مانــا 

دەگۆرێــت  هاوبەشــەکەیەوە  و  مەعنــەوی 

بــۆ مانــا تاکەکەســییەکەى کــە دەگۆڕێــت بــۆ 

ــەکاىن  ــە ئوبێکت ــن ل ــگوزەراىن و چێژبینی خۆش

لــە  دیموکــراىس  ›‹بنەمــاى  بەکاربــردن. 

و  لێهاتوویــى  ڕاســتەقینەى  یەکســاىن 

یەکســانەکانەوە  هەلــە  و  بەرپرســیارێتى 

لەبــەردەم  یەکســاىن  بــە  بــووە  و  گــۆڕاوە 

ڕەمــزە  و  خاوەندارێتــى  ئوبێکتــەکاىن 

و  کۆمەاڵیــەىت  ســەرکەوتنى  ماتریاڵییــەکاىن 

بەختــەوەرى... دیــارە ئەمــە یەکســانییەکى 

و  فۆڕمــاڵ  یەکســانییەکى  بــەاڵم  عەینییــە، 

دیموکراســییەىت  نەبــووىن  کــە  ڕووکەشــە 

و  دەشــارێتەوە  نایەکســاىن  و  ڕاســتەقینە 

دادەپۆشــێت‹‹. 

ــتێک  ــەرخ ش ــەى هاوچ ــەر کۆمەڵگ ــۆ ئەگ خ

و  بژێــوى  و  مووچــە  لــە  یەکســاىن  لــە 

تێرکــردىن پێداویســتییەکاندا دێنێتــە گــۆڕێ، 

By- ئــەوا ئەمــە بــە بەرهەمهێنــاىن زیــادە

Productى وەزیفــەى ئەســڵیى سیســتەمەکە 

دادەنرێــت کــەوا خــۆ لــە زیــادەى ئیمتیازاتــە 

ئیمتیازانەکانــدا  خــاوەن  ماتریالییــەکاىن 

بەرژەوەندیــى  لــە  ئــەوا  دەنوێنێتــەوە، 

بنەڕەتــەوە  لــە  هــەر  کــە  ئەوانــەدا 

ئیمتیازاتەکانیــان هەیــە. نایەکســاىن ئامانجــى 

نییــە  هیــچ  یەکســانییش  و  گەشەســەندنە 

بــە  کــە  زیــادە  بەرهەمهێکــى  لــە  جگــە 

کاتێــک  جــا  ڕوودەدات.  تێیــدا  ســووتفە 

لیرباڵیــزم پێیوایــە گەشەســەندىن زیاتــر دەبێتــە 

مایــەى کەمکردنــەوە )یــان لەنەهێشــتنى( 

دەگمــەىن و ئینجــا هــەژارى و زەحمــەت، کــە 

چینــەکاىن خــوارەوە بەدەســتییەوە دەناڵێنــن، 

ئینجــا دەبێتــە مایــەى نەهێشــتنى ئەگــەرەکاىن 

کۆمەاڵیەتییــەکان  پشــێوییە  و  شــۆڕش 

لێکدژییــە  تووندیــى  کەمکردنــەوەى  و 

گــەورەکاىن  جیاوازییــە  و  چینایەتییــەکان 

ــدا  ــە واقیع ــەوا ل ــوى، ئ ــوان ئاســتەکاىن بژێ نێ

ــک  ــچ یەکێ ــەى هی ــە مای گەشەســەندن نەبۆت

لەمانــە، بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە بۆتــە مایــەى 

پلەبەندییــەکان.  جیاوازییــە  زیادبــووىن 

و  دیموکراســییەت  بنەمــاکاىن  ئەگــەر  خــۆ 

ــدا،  ــارى لیرباڵیزمــى تەقلیدی ــە گوت یەکســاىن ل

بااڵدەســتیى  یــان  کۆنــرتۆڵ  مومارەســەى 

ئایدیۆلۆژیــى  ڕێکخســتنى  و  کۆمەاڵیــەىت 

لێکدژییــە سیاســی و ئابوورییــەکان بکــەن، 

ئــەوا لەمــڕۆژگارەدا چیــرت ئــەم ڕۆڵــە ناگێــڕن. 

بەهایانــەى  ئــەم  بەکاربــەر  کۆمەڵگــەى 

بــە کۆمەڵێــک بەهــاى الواز کــە  کــردووە 

ناتوانــن وەزیفــەى یەکســختنى کۆمەاڵیەتیــى 

کۆمەڵگەیــەک ئەنجــام بــدەن کــە واقیعەکەى 

ــەت  ــدژە، تەنان ــەدا لێک ــەم بەهایان ــەڵ ئ لەگ

ئەگــەر لــە ڕێگــەى پــەروەردە و پرۆســەى 

بینوێنێتــەوە.  بەکۆمەاڵیەتیبوونیشــەوە 

دەگێڕێــت  ڕۆڵــە  ئــەو  ئێســتا  ئــەوەى 

لــە  نائاگایانــە  میکانیزمێکــى  لــە  بریتییــە 

ئاوێتەبــوون و بەڕێوەبردنــدا. ئــەم میکانیزمــە 

سیســتەمى  نێــو  بباتــە  تاکــەکان  ئەوەیــە 

جیاوازییەکانــەوە، واتــە بیانخاتــە نێــو نەزمــى 

ــە  ــەوە، ک ــى کولتووریی ــى و هەمەجۆری فرەی

لــە ڕێگــەى  تاکــەکان هەوڵــدەدەن  تێیــدا 

هەڵبــژاردىن بابەتە بەکاربەرییەکانــەوە جیاواز 

ــى  ــوێنى لێکدژی ــى ش ــش جیاوازی ــن. بەمەی ب

ــەوە هەڵناوەشــێتەوە  ــەوە. لێکــدژى ب دەگرێت

شــوێنى،  بخرێتــە  هاوســەنگى  و  یەکســاىن 

جیــاوازى  هەڵدەوەشــێتەوە  بــەوە  بەڵکــو 

تایبەتیبــووىن کولتــوورى و  و جیامەنــدى و 

بەکاربــەری و میدیایــى بخرێتــە شــوێنى. 

وەهمى ئازادى

ئــەو  هەمــان  بــە  بەکاربــەر  کۆمەڵگــەى 

کۆمەڵگــەى  کــە  بەکاردەهێنێــت  شــێوازە 

هــەر  دەهێنــا.  بــەکارى  پیشەســازییش 

پیشەســازییەوە،  ســەردەمى  ســەرەتاى  لــە 

لیرباڵیــزم بانگەشــە بــۆ ئــازادی دەکات، بــەاڵم 

ئــەم بانگەشــە و داوایــە خــۆى ســاختە و 

ــە پشــتە.  ئایدیۆلۆژییــە و ئامانجــى دیکــەى ل

ــوداڵ و کەنیســە و  ــە فی دەبێــت تاکەکــەس ل

ئایینــزا و هــۆز و نــەژاد ئــازاد ببێــت تاوەکــو 

ببێتــە کرێــکارى کرێگرتــە و بچێتە ژێر ســایەى 

ــازادى،  ــاى ئ ــەرمایەدارى. بنەم ــتەمى س سیس

بــەو جــۆرەى کۆمەڵگــەى پیشەســازى بــەکارى 

پەیوەندیــى  ئەوەبــوو  ئەرکــى  دەهێنــا، 

تاکەکــەس بــە هەمــوو شــتانەوە ببڕیــت کــە 

دەیبەســتنەوە بــە یەکــە کۆمەاڵیەتییــەکاىن 

پێــش ســەرمایەدارییەوە، تاوەکو سیســتەمەکە 

بتوانێــت بیباتــە بــازاڕى کارەوە و تێیــدا ببێتــە 

بنەمــاى  بەکارهێنانــەى  ئــەم  کااڵ. هەمــان 

ئــازادى، کۆمەڵگــەى بەکاربەریــش بــەکارى 

دەهێنێــت تاوەکــو لەســەر جەســتە پراکتیزەى 

بــکات. ئێســتا پێویســتە جەســتە ڕزگار ببێــت، 
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واتــە پەیوەســتییەکەى بــە چەمکــى تــاوان و 

گوناهـ و کەوتن و ســەرپێچییەوە بپچڕێرێت، 

واتــە لــە هەمــوو چەمکــە ئایینییــە مەســیحى 

کــە  دامباڵرێــت  جــودا  بیۆریتانییــەکان  و 

زوهــد و تەقەشــوفیان بەســەر جەســتەدا 

دەســەپاند، لێرەیشــەوە دەســتە دەگۆڕدرێــت 

نیهــادى  واتــە  بەکاربــردن،  ئوبێکتــى  بــە 

مــۆدە و نوێباویــى پۆشــاکەکان و عەتــر و 

ــۆ پەڕەیەکــى ســپیى  ــم، دەگۆڕدرێــت ب ڕیجێ

وەرزش  بــازاڕى  و  جوانــکارى  ئامــرازەکاىن 

ــە  ــار دەکرێت ــییەکان، دواج ــرە وەرزش و ئامێ

کااڵیەکــى سێکســییش. 

و  ئێســتا  کۆمەڵگــەى  ئازادیــى  هەروەهــا 

هەمــوو  لەنێــوان  گفتوگۆکــردن  ئاســانیى 

هەڵوێســتە  و  ڕاگۆڕینــەوە  و  الیەنەکانیــدا 

پێشــکەوتنى  بەرەنجامــى  دەســتیاوەکان، 

و  ڕزگارى  زیادبــووىن  و  ئەخاقــى 

تێگەیشــتنێکى باشــرت و قوڵــرت لــە کێشــە 

ئــەم  بەڵکــو  نیــن،  کۆمەاڵیەتییــەکان 

کــە  دەبێــت  کەشــف  لەوێــوە  ئازادییــە 

فەزیلــەت  و  ئایدیۆلۆژیــاکان  و  بۆچــوون 

و ڕەزیلەتــەکان، بوونەتــە مــادەى ئاڵوگــۆڕ 

گەمــەى  لــە  هەمووشــیان  پەیوەنــدى،  و 

سیســتەم  کــە  ڕەمزەکانــدا،  و  نیشــانە 

یەکســانیان  بەهــاى  دەکات،  مومارەســەى 

هەیــە. لــەم کۆنتێکســتەدا چیــرت لێبوودەیــى 

نییــە،  ناوەکیــى  ســایکۆلۆژیى  حاڵەتێکــى 

فەزیڵــەت یــان بەهایاکــى بــااڵ نییــە، بەڵکــو 

مەرجێکــە لــە مەرجــەکاىن خــودى نەزمەکــە، 

چونکــە ئــەم نەزمــە وا لــە بەرهەمهێنــاىن 

زانیارییــەکان و گەیانــدىن ئــەم زانیارییانــە 
سیستەمی سەرمایەداری بۆ مانەوەی خۆی پێویستیی بە دروستکردنی پێداویستیی نوێیە
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و  خزمەتگوزارییــەکان  ئەنجامــداىن  و 

خوڵقانــدىن پێداویســتییەکاندا کــە لەالیــەن 

ــە  ــن، بۆی ــر دەکرێ ــەوە تێ کااڵ بەکاربەرییەکان

ــەى  ــە پای ــى ببن ــازادى و لێبووردەی ــاییە ئ ئاس

بــووىن سیســتەمەکە و ئەنجامــداىن ئەرکــەکاىن 

سیســتەمەکە. 

ــە  ــتووە ک ــازادى گەیش ــە ئ ــا ل ــزم وەه لیرباڵی

گوزارشــتە پێرفێکــت و تەواوەتییەکــەى خــۆى 

ــە  ــەت و چەمک ــەىت تایب ــى موڵکای ــە چەمک ل

مــاىف  و  الیەنگــرى  وەکــو  الوەکییــەکاىن 

ســوودمەندبوون و گرێبەســت Contractـــدا، 

وەک دانپێدانــاىن الیەنــە هاوبەشــەکان بــە 

کوڵکایــەىت یەکرتیــدا و مــاىف بەشــداربووەکان 

لــە  لــەم گرێبەســتەدا، دەبینێتــەوە. هــەر 

موڵکایــەىت  چەمکــى  هــەژدەوە،  ســەدەى 

ڕێکخســتنى  ســەرچاوەى  بــە  تایبــەت 

ــە  ــایى و سیاســیى لیرباڵیســتانەى کۆمەڵگ یاس

هەروەهــا  دادەنرێــت.  خۆرئاواییــەکان 

موڵکایــەىت تایبــەت بنچینــەى مــاف و ئەرکــە 

مــەدەىن و سیاســییەکانە و بەشــێکى گەورەیــە 

لــە یاســاى ســزاکان. چیــرت موڵکایــەىت ایبــەت 

کۆمەڵگــەى  لــە  گرنگییــەى  ئــەم  هەمــان 

ــە. چیــرت چەمکــى الیەنگیــرى  ــەردا نیی بەکارب

نییــە،  مــاىن  هاوپشــتى  و  خاوەندارێتــى  و 

ئــەم بەهانــە پێگــەى خۆیانــداوە بــە بەهــاى 

بەکاربــردن.  و  چێژبینیــن  و  بەکارهێنــان 

ــتێکى  ــتنى ش ــە پاراس ــە ل ــى بریتیی الیەنگییری

درێــژە  و  دەمێنێتــەوە  کــە  دیاریکــراو 

ــەک  ــى ماوەی دەکێشــێت، ســوود لێوەرگرتنی

بەکاربــردن  بــەاڵم  دەخایەنێــت،  درێــژ 

مەرسەفکــردن  بــە  ئــارەزووە  تێرکــردىن 

ئارەزووەکــەی.  ئوبێکتــى  بەفیــڕۆداىن  و 

هەروەهــا چەمکــى گرێبەســت شــوێنى خــۆى 

ــۆ چەمکــى نرخــى گونجــاو چــۆڵ کــردووە،  ب

هــەر تەنیــا بــەوە کااڵیــەک بکریــت ئــەوا 

ئەمــە مانــاى وایــە تــۆ ڕات لەســەر نرخەکــەى 

ــاى  ــەى وات ــە نرخەک ــت ب ــە، رازیبوونیش هەی

ئەوەیــە تــۆ لەگــەڵ سیســتەکەدا کــۆک و 

گونجــاو دەبیــت. هاوپەیــامىن و کۆدەنگــى 

و ڕەزامەنــدى هەنــدێ ئامانــج بــوون کــە لــە 

ڕێگــەى گفتوگــۆى ســیاىس و کۆمەاڵیەتیــى 

کایــەوە،  دەهاتــە  هاونیشــتامنیاندا  نێــوان 

هەتا شارستانێتى پێشبکەوێت، پێداویستییەکانیىش دوو قات دەبنەوە، تاکەکەسیش ناتوانێت هەموویان تێر بکات
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داهاتوویانــەوە  و  ژیــان  لەبــارەى  گفتوگــۆ 

ــوان،  ــەى نێ ــە مەبەســتى ڕێکخســتنى مامەڵ ب

بــەاڵم لــە ئێســتادا ئــەم مەبەســت و ئامانجانە 

لــە ڕێگــەى کڕینــى کااڵوە وەدیدێــن. 

دیموکراســییەت  بەکاربــەر  کۆمەڵگــەى 

گەشەســەندن  بپێورێــت.  شــتێک  دەکاتــە 

فرەزۆرییــە،  واتــاى  زێدە-بەرههێنــان  و 

خوشــگوزەرانییە،  واتــاى  فرەزۆریــش 

ــییەتەوە.  ــاى دیموکراس ــگوزەرانییش وات خۆش

پێوانەکــردىن  بۆیــە  بازنەکەیــە.  ئەمــە 

واتــاى  بەرهەمهێنــان  و  گەشەســەندن 

پێوانەکــردىن پلــە و ئاســتى دیموکراســییەىت 

مرۆڤیــش  رسوشــتییەکاىن  مافــە  بــاوە، 

بەرکاربــردىن  و  خاوەندارێتــى  مــاىف  دەبنــە 

ئوبێکتــەکاىن پڕکردنــەوەى پێداویســتییەکاىن. 

لێــرەوە هیــچ مانایەکــى نییــە پرســیار لەبــارەى 

کۆمەڵگەیــە  ئــەم  داخــۆ  بکرێــت  ئــەوە 

یــان  دێنێــت  وەدیــى  یەکســاىن  و  ئــازادى 

ــا- ــەدگارەکاىن ن ــا، ئ ــان ن ــییە ی ــا، دیموکراس ن

یەکســاىن لەنێــو دەبــات یــان نــا، چونکــە ئــەم 

کۆمەڵگەیــە بــە کردەیــى شــوێنى مەســەلەکاىن 

ئــازادى و یەکســاىن و دیموکراســییەىت گۆڕیــوە 

سیاســییەوە  و  کۆمەاڵیــەىت  بــوارى  لــە  و 

ماتریالێــى  بــوارى  بــۆ  گواســتوونییەوە 

بەکاربــەرى. 

جەماوەرى بێدەنگ

و  هــەژدە  ســەدەى  لــە  پێیوایــە  بۆدیــار 

فەرەنســییەوە  شــۆڕىش  لــە  تایبــەت  بــە 

نواندنــەوە  بــوارى  بۆتــە  ســیاىس  بــوارى 

Representation، واتــە ئــەوەى کۆمەاڵیەتییە 

گوزارشــتى خــۆى لــەوەدا دەبینێتــەوە کــە 

سیاســییە، هاوواڵتیانیــش لــە بــوارى سیاســیدا 

گوزاشــت لــە خۆیــان دەکــەن، ئــەو کاتــە 

مومارەســەى ســیاىس بەندبــوو لــە چەمکەکاىن 

دیموکراســییەىت نوێنەرایــەىت و نواندنەوەئاســا 

و ڕاى گشــتى و ئایدیــاى ویســتى گشــتى. 

بۆدیــار ئەمانــە وەردەگێڕێــت بۆســەر چەمکــە 

بونیادگەرییــەکان.  پــاش  و  بونیادگــەرى 

ــەوە  ــەو کات ــوارى سیاســەت ل ــە ب ــەو پێیوای ئ

ــەوەى  ــا، ئ ــەت و مان ــۆ دەالل ــە بوارێــک ب بۆت

لــە سیاســیەتدا ڕوودەدات داىل مەدلولێکــى 

گشــتییە.  ویزســتى  ئەویــش  ســەرەکییە، 

ــى لەســەر  هێشــتایش فیکــرى سیاســیى لیرباڵ

ــە گەمــە  ــەو ســەردەمە زێڕین ــۆ ئ نۆســتالژیا ب

دەکات، ککــە تێێــدا بــوارى کۆمەالیــەىت هــەم 

ســەربەخۆ بــوو هەمیــش لــە بــوارى سیاســیدا 

دەنوێرایــەوە. 

کۆمەاڵیــەىت  بــوارى  چیــرت  ئێســتا  بــەاڵم 

بوارێکــى ســەربەخۆ نییــە و چیــرت ســەرچاوەى 

دەاللــەت  کــە  نییــە  هێزانــە  و  وزە  ئــەو 

دەبەخشــێت.  ســیاىس  بــوارى  بــە  مانــا  و 

 Civil ــدا ــەى مەدەنی ــۆڕاىن کۆمەڵگ ــەڵ گ لەگ

 Mass بــۆ کۆمەڵگــەى جەمــاوەرى Society

ــە  ــەک ک ــە کۆمەڵگەی ــە بۆت Society، کۆمەڵگ

ــەردا  ــتەوە بەس ــەن سیاس ــى لەالی هەرچییەک

ئــەو  چیــرت  و  دەکات  قبوڵــى  بســەپێرێت 

کــە  نەمــاوە  کاریگــەرەى  و  بکــەر  ڕۆڵــە 

کــە  نییــە  مەدلولــە  ئــەو  چیــرت  هەیبــوو. 

دالــە سیاســییەکان ئامــاژەى بــۆ دەکــەن و 

ئامانجیانــە. هــەر واقیعێکــى کۆمەاڵیەتیــى 

بەژێــر  بــووە  و  ونبــووە  بنچینەیــى 

بەرەبــەرە  سیاســییەوە،  پراکتیکــى  مانــاى 

ــەوە و  ــاوەر دوورکەوت ــە جەم ــیەتیش ل سیاس

بــووە پانتاییەکــى ســەربەخۆ کــە خــۆى خــۆى 

ــچ  ــۆ هی ــاژە ب ــرت ئام ــە چی ــات، وات بەڕێوەدەب

شــتێک نــاکات بــۆ خــۆى نەبێــت و تەنیــا بــۆ 

ــە. لەگــەڵ  ــەىت هەی بوارەکــەى خۆیــى دەالل

بەیەکداچــووىن زیاتــرى ئابــوورى سیاســیەتدا، 

کــە  فشــاردا  گروپــەکاىن  زۆربــەى  لەگــەڵ 

هێــزى  و  تایبــەت  جوزئیــى  بەرژەوەندیــى 

ــە  ــاوەر ل ــرت جەم ــە، چی ــان هەی کاریگەریدانی

بــووارى سیاســیدا کاززریگــەر ننییــە. چیــرت 

ــول  ــەک مەدل ــە ی ــە ل ــەوە جگ ــچ نەماوەت هی

یــان یــەک ئامــاژە، ئەویــش ئاماژەیــە بــۆ 

زۆرینەیەکــى بێدەنــگ کــە بۆتــە زۆرینەیەکــى 

ئامــارى. 

ئــەم زۆرینــە بێدەنگــە لــە شــتێکى دیاریکــراو 

ــەى  ــاى مومارەس ــەروچاوەى مان ــان وەک س ی

و  دەرناکەوێــت  دیاریکــراو  سیاســیى 

ــى  ــا وەک ڕەگەزێک ــو تەنی ــەوە، بەڵک نانوێرێت

هیــچ  چیــرت  دەردەکەوێــت.  ئاماریــى 

ــت  ــک ناتوانێ ــچ ڕێکخراوێ ــان هی ــێک ی کەس

جەمــاوەر  بدوێــت،  جەمــاوەرەوە  بەنــاوى 

چیــرت لــەوە کەوتــووە ســوبێکت بێــت بــە 

ــە  ــت ب ــش ناتوانێ ــەى، چیرتی ــا نەریتییەک مان

قۆناغــى دروســتکردىن شوناســە سیاســییەکاندا 

بــڕوات. چیرتیــش مانایــەک بــۆ نامۆبــوون 

بــۆ  نامۆبــوون  چونکــە  نەماتەوەتــەوە، 

خــۆ  پرۆســەى  ســیاقى  لــە  ســوبێکت 

ســوبێکتێک  ڕوودەدات،  دروســتکردندا 

ئەزمــووىن  و  ئاگایــى  و  پێداویســتى  کــە 

ــەىف  ــیش ن ــاى شۆڕش ــا ئایدی ــە. هەروەه هەی
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دەکرێتــەوە، شــۆڕش وا گریامنــە دەکرێــت 

وا  ڕوودەدات،  چەوســاوانەوە  الیــەن  لــە 

دەکرێــت  چــاوەڕوان  چەوســاوەکان  لــە 

بەرژەوەندییــە  بــە  ئاگاییــان  و  شــوناس 

ــەاڵم  ــە، ب ــج هەی ــەک ئامان ــەکان و ی هاوبەش

جەمــاوەر شوناســیان نییــە، ئــەوان کۆمەڵێکــى 

ئامارییــن و هیچیــرت، کوتلەیەکــى گــەورەى 

لێکجیانەکــراو کــە بــێ کاریگــەرى کــراوە. 

هاوچەرخــدا  کۆمەڵگــەى  لــە  جەمــاوەر 

هەمــوو  کــە  گــەورە  کوتلەیەکــى  دەبێتــە 

بــە  وەدەگیرێــن  لــەوەوە  زانیارییــەکان 

کۆنرتۆڵکــردىن  و  ئاراســتەکردن  ئامانجــى 

خــودى جەمــاوەر، چیــرت پێوانــەى ڕاى گشــتى 

نییــە،  مانایەکیــان  ڕاپرســی  پرۆســەکاىن  و 

بۆچوونێکــى  بــووىن  گریامنــەى  ئەمەیــش 

ئامــادە الى جەمــاوەر و بــووىن هەڵوێســتێکى 

دیاریکــراو الى جەمــاوەر دەکات، کــە لــەم 

پیشــان  و  دەکرێــت  کەشــف  ڕێگایانــەوە 

نییــە.  ڕاســت  ئەمــە  بــەاڵم  دەدرێــت، 

پێوانەکــردىن ڕاى گشــتى تەنیــا کار لەســەر 

ئــەوەى دەکات وا دەربخاتە ڕاى گشــتى بووىن 

ــبینییەکى  ــەى پێش ــدا وەزیف ــە، لەمەیش هەی

 Self- Fulfilling Prophecy خۆ-وەدیهێنــەر

ـــى هەیــە، واتــە دەنگۆیــەک کــە گــۆڕاوە بــۆ 

حەقیقــەت هەر تەنیــا بــەوەى باڵوکراوەتەوە. 

نــادات،  مانــا  بــە  بایــەخ  میدیــا  بــەاڵم 

مانــا نــاوەڕۆک یــان کرۆکــە لــە پرۆســەى 

پەیوەندیگیریــدا، لــە کاتێکــدا ئــەم پرۆســەیە 

بەرامبــەر نــاوەڕۆک بێایەنــە و تەنیــا ئــەوەى 

پەیــام  نــاوەڕۆک  بیگەیەنێــت.  بــۆ گرنگــە 

ــەوە  ــت ئ ــە، بەڵکــو وەک ماکلۆهــان دەڵێ نیی

 The Media Is پەیامــە  خۆیــەىت  میدیــا 

دەگاتــە  بۆدریــار  لەمــەوە   .The Message

ئــەوەى کــە پەیوەندیگیریــى )میدیــا( مانــا 

ــۆى  ــا خ ــڕێتەوە، ئینج ــات و دەیس لەکاردەخ

ــە  ــدا، پەیوەندیگیریی ــە خۆی ــج ل ــە ئامان دەبێت

ــاو  ــە پێن ــەک ل ــدا ن ــاو پەیوەندیگیری ــە پێن ل

گەیانــدن و گواســتنەوەى مانــادا. 

کامڵبوونى ئایدیۆلۆژیا

لــە  تایبــەت  بــە  و  ئایدیۆلۆژیــا  ئەگــەر 

پرۆســەى  لــە  پیشەســازیدا،  کۆمەڵگــەى 

بەشــتبوون Reificationـــدا نوێرابێتــەوە، کــە 

تێێــدا پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لەنێــو 

خەڵکیــدا وەک پەیوەندیــى لەنێوان شــتەکاندا 

دەردەکــەون؛ یــان ئەگــەر ئایدیۆلۆژیــا لــە 

 Fetishism of پرۆســەى فیتشــیزمى کااڵکان

ــدا  ــە تێی ــەوە ک ــدا نوێرابێت Commoditiesـ

بــۆ  دەگۆڕێــن  ئابوورییــەکان  پەیوەندییــە 

هاوشــێوەى  حەمتیــى  یاســاى  کۆمەڵیــک 

بــوارى  لەمەیشــەوە  و  رسوشــتى  یاســاى 

و  دوورەپەرێزبخرێــت  کۆمەاڵیــەىت 

ئــەوا  کااڵکان،  نێــوان  پەیوەندیــى  ببێتــە 

کۆمەڵگــەى  بــۆ  بۆدریــار  شــیکارییەکەى 

بەکاربــەر ئــەوە دەردەخــات کــە ئایدیۆلۆژیــا 

خــۆى.  لۆژیکییەکــەى  کۆتاییــە  گەیشــتە 

بەرهەمهێنــاىن  شــێوازى  مارکــس 

ــەرە  ــى بەرهەمهێن ــەرمایەداریى وەک نەزم س

نەزمــەدا،  لــەم  کــردووە.  شــیکار  کااڵکان 

هەمــوو ڕێکخســتنە ئابوورییــەکان و هەمــوو 

بەرهەمهێنــان،  پرۆســەى  وردەکارییــەکاىن 

بــەرەو ئــەم ئامانجــە تێدەکۆشــن. ئەگەرچــى 

ئــەم کااڵیانــە بەرهەمــى کارى مرۆییــن، بــەاڵم 

تەنیــا بــەوەى بچینــە نێــو پەیوەندییــەکاىن 

ئاڵوگــۆڕى بــازاڕەوە، یەکســەر دەبنــە خــاوەىن 

ــەت  ــاى تایب ــان و یاس ــەت بەخۆی ــاىن تایب ژی

بەخۆیــان کــە ناودەنرێــت یاســاکاىن بــازاڕ، 

بــۆ منوونــە خســتنەڕوو و داخــوازى، بەوەیــش 

لــە ڕیشــە مرۆیــى و کۆمەاڵیەتییەکەیــان جیــا 

دەبنــەوە. هــەر ئەمەیــش نــا، بەڵکــو دەبێتــە 

ئــەو شــتەى کــە پەیوەندیــى نێــوان تاکــەکان 

بــە  تاکــەکان  پەیوەندیــی  و  بەیەکرتییــەوە 

کۆمەڵگــەوە ڕێکدەخــات. بەمەیــش مۆرکێکى 

چــۆن  هــەروەک  وەردەگــرن،  فیشتئاســا 

تواناکــەى  ئاســتى  بــە  کارى مرۆیــى  وزەى 

دەکرێــت  پێوانــە  کااڵ  بەرهەمهێنــاىن  بــۆ 

بەشــتبووىن  مایــەى  دەبێتــە  ئەمەیــش  و 

بۆیــە  کۆمەاڵیەتییــەکان،  پەیوەندییــە 

ــە  ــەران، ک ــوان بەرهەمهێن ــەکاىن نێ پەیوەندیی

ــە،  ــە کۆمەاڵیەتییەکان ــدا پەیوەندیی ــە بنەڕەت ل

پەیوەندییــەکاىن  دەردەکەوێــت  وەهــا 

یاســا  و  کارەکانیانــە  بەرهەمــەکاىن  نێــوان 

دەبــەن. بەڕێــوەى  ئابوورییــەکان 

کــە  وایبۆچووبێــت  مارکــس  ئەگــەر 

نێوانیــان،  پەیوەندییــەکاىن  و  کااڵکان 

کۆمەاڵیەتییەکانیــان  پەیوەندییــە  جێــگاى 

ئێســتا  پێیوایــە  بۆدریــار  ئــەوا  گرتۆتــەوە، 

خــودى  جێــگاى  ڕەمــزەکان  و  نیشــانەکان 

لــە  دال  بەمەیــش  گرتۆتــەوە،  واقیعیــان 

ــش  ــووە و ئایدیۆلۆژیای ــەربەخۆ ب ــول س مەدل

ــۆ  ــەک ب ــن، ن ــتێراوە. کااڵکان بەکاردەبرێ گش

ئــەوەى پێداویســتى پــڕ بکەنــەوە، بەڵکــو 

ــە وەک  ــە، وات ــا ڕەمزییەکەیان ــرى بەه بەخات
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ــا  ــا میدی ــن. هەروەه ــانەکان بەکاردەبرێ نیش

و ئامــراکاىن ڕاگەیاندنیــش تەنیــا نیشــانە و 

ــرن، بەوەیــش واقیعــى  ــۆ دەنێ ڕەمزەکامنــان ب

ــان  ــى واقیعــى حەقیقیی ــى ئەڵتەرناتیڤ دووەم

دروســت کــردووە. چیــرت دال ئامــاژە نییــە 

چیرتیــش  دیاریکــراو،  مەدلولێکــى  بــۆ 

نیشــانە نیشــانەى شــتێکى واقیعــى نییــە، 

ــە،  ــانەیەکى دیک ــانەى نیش ــە نیش ــو بۆت بەڵک

ــە  ــە کراوەت ــە نوێی ــەم پەیوەندیی ــش ل واقیعی

دەرەوە. چیــرت بەهــاى ئاڵوگــۆڕ ئامــاژە بــە 

بەهــاى بەکارهێنــان نــادات، واتــە ئامــاژە 

مەبەســت  و  ئامانــج  و  پێداویســتى  بــە 

بەهایەکــى  بــە  ئامــاژە  بەڵکــو  نــادەن، 

ــە  ــزى دیک ــانە و ڕەم ــۆڕ و نیش ــەى ئاڵوگ دیک

بێــت  بریتــى  ئایدیۆلۆژیــا  ئەگــەر  دەدەن. 

ــە  ــا ل ــە نیشــانە و وەه ــع ب ــى واقی ــە گۆڕین ل

دال بڕوانرێــت کــە لــە مدلــول لەپێشــرتە، 

ــف  ــەوە کەش ــار ئ ــیکارییەکاىن بۆدری ــەوا ش ئ

ــەم  ــا ئ ــەکار تەنی ــەى ب ــە کۆمەڵگ ــەن ک دەک

بەڵکــو  نــاکات،  جێگۆڕکێپێکردنــە  کارى 

نیشــانەکانیش دەخاتــە جێــگاى یەکــرتى و 

ئەمەیــش  ڕەمــز،  جێــگاى  دەخاتــە  ڕەمــز 

ــتەقینەدا  ــتێکى ڕاس ــان ش ــع ی ــاىب واقی ــە غی ل

دەکات. ڕاســتە بۆدریــار وەهــا لــەم پرۆســەیە 

بــەاڵم  ئایدیۆلۆژیایــە،  کۆتایــى  دەڕوانێــت 

دیاریکــراوى  جۆرێکــى  کۆتایــى  ئــەوە 

ئایدیۆلۆژیایــە، ئەوەیــش ئەوەیــە کــە نیشــانە 

دەرکەوتنــى  ئینجــا  واقیــع،  بــرى  دەخاتــە 

ــش  ــە ئەوی ــە ک ــى نوێی ــۆرە ئایدیۆلۆژیایەک ج

گەمــەى  لــە  واقیعــە  خــودى  دەرهێنــاىن 

ڕەمزەکانــەوە.  و  نیشــانە 
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