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خوێنەری بەڕێز:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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پییەر بۆردیۆ و
 بكەرە كۆمەاڵیەتییەكان

ئومێد عوسمان
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شەیدام،  پێی  بۆردیۆ  پییەر  الی  »ئ��ەوەی 
ئ��ارام��ب��ەخ��ش��ی��ن، زرن���گ���ی، ب��ەخ��ش��ن��دەی��ی و 
شەڕە  نێو  چوونە  بۆ  بەردەوامیەتی  ئامادەیی 
كۆمەاڵیەتییەكان... بەجۆرێك رازی نابێت بەوەی 
بەڵكو  بەسەر رووداوەكانەوە،  ببێتە شایەتحاڵ 

دەیەوێت تیایدا بكەر بێت« )یۆرگن هابرماس(.
و  بیرمەند   2002-1930 ب��ۆردی��ۆ  پییەر 
كۆمەڵناسی فەرەنسی، ئەو كەسەیە كە لەسەر 
جۆریی  بازدانێكی  كۆمەڵناسی  كایەی  دەستیدا 
بەخۆوە دیوە، چەند فاكتەرێكیش وایانكردووە، 
كە بۆردیۆ لەنێو كایەی تیۆرە سۆسیۆلۆژیاكاندا 

پێگەو جێدەستی دیاربێت:
بۆردیۆ لە مشتومڕەكان لەبارەی پەیوەندی 
ستراكچەرو كرداردا رۆڵی هەبووە، بەجۆرێك، 
و  حەفتاكان  لەكۆتایی  مشتومڕانە  ئ��ەو  ك��ە 
س��ەرەت��ای ن��ەوەدەك��ان��ی س���ەدەی راب����ردوودا 
مەسەلەیەكی  بەوپێیەی  ئەویش  نوێبۆتەوە، 
سەرەكییە لە مەسەلەكانی تیۆرەی كۆمەڵناسیدا.
 )Empircism( بۆردیۆ كاری لەسەر چەمكی
فەلەسەفییەش  چەمكە  ئەم  بەپێی  كە  ك��ردووە، 
و  لەرێگەی هەست  مەعریفەی مرۆیی  تەواوی 
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لە  وای  هەرئەوەشە  و  بەدیدێت  ئەزموونەوە 
بۆردیۆ كردووە بڵێت »تیۆرە بەبێ توێژینەوەی 
توێژینەوەی  ب��ەت��اڵ��ە،  و  بێمانا  ئیمپیریكیزم 
دیسان  وڕێنەیە.  تیۆرە  بەبێ  ئیمپریكیزمیش 
لە خوێنەر  وا  بۆردیۆ  بەرهەمەكانی  و  نوسین 
بۆردیۆ  لەگەڵ  بیربكەنەوە، جا  لەگەڵیدا  دەكات 
لە  شتێك  دواج��اری��ش  ناكۆك،  یاخود  تەبابن، 

بۆردیۆوە فێردەبن.
خۆیدا  فیكری  پ��رۆژەی  لە  بۆردیۆ  هاوكات 
پشتی بەچەند كۆنسێپتێك بەستووە، كە ئەمانەن 
هەرچی   ،)Practice ،Capital، Habitus(
و  پێگە  بەگەڕانەوەی  بایەخ  پراكتیكە  چەمكی 
ئیعتیباری بكەری كۆمەاڵیەتی دەدات، بەو پێیەی 
پەرچەكردارە لە بەرامبەر تیۆرەی بونیادگەرایی، 
پشتگوێخستووە،  م���رۆڤ  ل��ە  تێڕوانینی  ك��ە 
ستراكچەری  ركێفی  ژێر  بكەوێتە  وایلێكردووە 
كۆمەاڵیەتی و ببێتە بەرهەمی. هەرچی چەمكی 
قسەی  ماركس  ك��ارل  كە  )كاپیتاڵە(  سەرمایە 
ل���ەس���ەرك���ردووە ب���ۆردی���ۆ دێ���ت و رەخ��ن��ەی 
گشت  لە  بریتییە  سەرمایە  دەڵێت:  لێدەگرێت، 
لە  و  هەیەتی  تاك  كە  كۆمەاڵیەتیەی:  وزە  ئەو 
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هەمانكاتیشدا سەرمایە و بوارە كۆمەاڵیەتیەكان 
پێكەوە گرێدەدات، دەڵێت: هەر بوارێك فۆرمێكی 
هەربۆیە  ه��ەی��ە،  خ��ۆی  ب��ەس��ەرم��ای��ەی  تایبەت 
و  ئ��اب��ووری  سەرمایەی  لەسەر  قسە  بۆردیۆ 
كۆمەاڵیەتی و سەرمایەی رۆشنبیری و رەمزی 

دەكات.
چ���ەم���ك���ی ه��اب��ی��ت��ۆس��ی��ش )پ��رەن��س��ی��پ��ی 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەری س��ت��رات��ی��ژی( ی��ەك��ێ��ك��ە ل��ەو 
چەمكانەی، كە زۆر پشتی پێبەستوە و زۆرترین 

مشتومڕیشی لێكەوتۆتەوە. 
پ��ی��ی��ەر ب���ۆردی���ۆ ب��ەت��ەن��ی��ا ه���ەر زان��ای��ەك��ی 
كۆمەڵناس و بەتواناو لێوەشاوەیی میتۆدگەرایی 
نێو پسپۆڕییەكەی، یان توێژەرێكی رۆچوو نییە 
ئاشكراكردنی  خ��اوەن��ی  كە  مرۆڤدۆستیدا،  لە 
ل��ێ��ه��ات��ووان��ە و ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی 
دەستەبژێرە  لە  یەكێكە  ئ��ەو  بەڵكو  وردب��ێ��ت، 
رۆشنبیرە دەروەستەكان، كە دیمەنی رۆشنبیری 
لەبواری  جێپەنجەیان  بزواندوەو  خۆرئاواییان 
مەعریفەی كۆمەاڵیەتی لەدوای جەنگی دووەمی 

جیهانی بەجێهێشتووە.
ل���ەب���ەرئ���ەوە ب���ە ی��ەك��ێ��ك ل���ە رۆش��ن��ب��ی��رە 
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ئ��ۆرگ��ان��ی��ی��ەك��ان دادەن����رێ����ت، ك���ە ج��ی��اك��اری 
ن��اك��ەن ل��ەن��ێ��وان دەروەس��ت��ب��وون��ی ف��ی��ك��ری و 
بە  ن��اب��ن  رازی  و  سیاسی  دەروەس��ت��ب��وون��ی 
تەماشای  بەلەكۆنەوە  لە  لە دوورەوە  وەی كە 
ئ��ارەزووی  بەڵكو  روودەدات،  كە  بكەن  ئ��ەوە 
ئەوەدەكەن تێكەڵ بە رووداوە گشتییەكان ببن، 
بكەن،  كۆمەڵگەكانیان  لەپرسەكانی  داك��ۆك��ی 
تێدەكۆشن كە گۆڕانكاری لەبواری كۆمەاڵیەتیدا 
و  لێكهەڵبوەشێننەوە  دەس��ەاڵت  ئەنجامبدەن، 
سیستم تێكبشكێنن و خەونیش بە ژیانێكی بێ 

ستمەكارییەوە دەبینن.
فۆرمەكانی  ه��ەوڵ��ی��داوە  ب��ۆردی��ۆ،  دی��س��ان 
ه��ەژم��وون��گ��ەرای��ی س��ی��اس��ی و ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی، 
بەرهەمهاتووە  ماتریالی  شیكردنەوەی  بەهۆی 
نێو ستراكچەری  هەڵكۆڵینی  و  رۆشنبیرییەكان 
دەس��ەاڵت��خ��وازی  چ��وارچ��ێ��وەی  و  كۆمەاڵیەتی 
ئاشكرابكات، رێنوێنیكار بێت بەرەو سەرلەنوێ 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ە و ف���ۆرم���ەك���ان���ی پ���اس���او و 

ئیستغاللكردن.
لەبەرئەوە ئەو بكەرە كۆمەاڵیەتیەی هەڵبژارد، 
كە ئاریشەی ئینتیماكەی بەرەو چەپگەراییە، كە لە 
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نەوەدەكانی سەدەی رابردوودا لە رادیكاڵییەوە 
بەرەو رەخنەگرتن لە لیبرالیزمی نوێ  گۆڕدرا.

پییەر  ك��ە  چ��ەم��ك��ان��ەی  ئ��ەو  گرنگترین  ل��ە 
بۆردیۆ لە فەرهەنگی زاراوەكاندا بەكاریهێناون، 
سیاسی  كردەی  چەكی  بوونەتە  ئەویش  دوای 
بزوتنەوەی  مەیدانی  تیۆرەی كاری  تەكنیكی  و 
زاراوەكانی  لە:  بریتین  جێگرەوە،  جیهانگیریی 
و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ك��ای��ەی  و  رەم���زی  توندتیژی 
س��ەل��ەن��وێ ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوە و س��ەرم��ای��ەی 
رۆش��ن��ب��ی��ری و ب��ون��ی��ادگ��ەرای��ی ف��ۆرم��ات��ی��ڤ و 
وات��ە   )habitus( هابیتۆس  و  م���ەودا  زی��ن��دە 
كۆمەاڵیەتیەوە  بارودۆخی  و  ژینگە  لە  ئەوەی 
سەرچاوەدەگرێت و مرۆڤ فێری دەبێت لەگەڵ 
زاراوەی جیاكەرەوە )Distinction( و بازاڕی 
سۆنگەیەشەوە  لەم  كۆمەاڵیەتی.  خێرخوازی 
رەخنەی لە هەژموونگەرایی نێرینە و كۆمەڵگەی 
گرت،  جەستەكان  كۆمەاڵیەتی  بینای  بەرخۆر، 
رەخنەگرتن  كەوتە  و  دووا  زانستی  زمانی  بە 
و  بەرهەمهێنان  ستراتیژی  و  ستراكچەر  لە 
گەڕان بە دوای پەیوەندی ئاخاوتنی سیاسی بە 

ئەتمۆسفێری سیاسی و هێما بە دەسەاڵتەوە.
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سۆسیۆلۆژی  توێژنەوەی  ب��ۆردی��ۆ،  دی��ارە 
رەخ��ن��ەگ��ران��ەی ه��ەی��ە ل��ەس��ەر م��وم��ارەس��ەی 
و  ئ��ەو گرفت  بەنێو  پ����ەروەردە و رۆچ��وون��ی 
و  خ��وێ��ن��دن  دام�����ەزراوەی  ك��ە  ئاستەنگانەی، 

فێركاری گیرۆدەیەتی.
هەڵسوكەوتی  بۆردیۆ  تریشەوە  لەالیەكی 
لەگەڵ ئ��ەو گ��وت��ارەدا ك���ردووە، كە ئ��ام��اژە بە 
نابووتبوونی ئایدیۆلۆژیا دەكات لە دەرئەنجامی 
مێژوو،  هاتنی  كۆتایی  و  ژیارەكان  پێكدادانی 
پێیەی  بەو  ئەقڵ  ئاوابوونی  و  م��رۆڤ  مەرگی 
گوتارێكە گوزارشت لەنەرمە ئایدیۆلۆژیا دەكات، 
سەركەوتنی  و  هەژموونگەرای  ل��ەرووك��اری��دا 
ب��ەس��ەر ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��اك��ان��ی��ت��ردا پ��ێ��وەدی��ارە، 
ب���ەاڵم ل��ەن��اواخ��ن��دا ح��ەزێ��ك��ی رەگ��ەزپ��ەرس��ت��ی 
وێرانكەری  موحافیزكارو  باوەڕێكی  و  ن��وێ 
بۆسەر  هەڕەشەبێت  رەنگە  كە  لەخۆگرتووە، 

بەها گەردونییەكان و دەستكەوتە مرۆییەكان.
ل���ێ���رەوە ئ���ەم پ��رس��ی��اران��ە دێ��ن��ە ئ�����اراوە: 
زاراوەكانی وەك كۆمەڵگەی مەعریفە، كۆمەڵگەی 
پاش  مۆدێرن،  پاش  كۆمەڵگەی  زانیارییەكان، 
كۆمەڵگەی  بەرخۆر،  كۆمەڵگەی  و  پیشەسازی 
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سەیركەر، كۆمەڵگەی سەیركراو چی دەگەیەنێت.
ماس  مەترسییەكانی  و  گرنگی  ه��ەروەه��ا 
تەلەفیزیۆن،  رۆژن��ام��ە،  )ئینتەرنێت،  میدیاكان 

كەناڵە فەزاییەكان( لەسەر كۆمەڵگە چین؟
وتارە  رادیۆیی،  تەلەفیزیۆنی،  پرۆگرامە  چۆن 
و  رۆشنبیریكردن  ئامرازی  لە  رۆژنامەوانیەكان 
كاتبەسەربردنەوە دەگۆڕێن بۆ ئامرازی دیسپلین، 
بڕیاری  دروستكردنی  بۆ  هەواڵگە  كۆنترۆڵكردن، 
سیاسی و مومارەسەكردنی جۆرێك لە توندوتیژی 
چینەی،  ئەو  ئایدیۆلۆژیای  هەژموونی  و  رەمزی 
مومارەسەی  و  بەگەڕدەخات  ئامرازانە  ئەو  كە 
پەراوێزخراوەكاندا.  هەژارو  چینە  لەسەر  دەكات 
ك�����ەواب�����وو ك����ێ ل���ەپ���ش���ت ك���ۆن���ت���رۆڵ���ك���ردن���ی 
كەسانی  ئ��ای��ا  دەس���ەاڵت���ەوەی���ە؟  ئ��ام��رازەك��ان��ی 
كە  نیزامەی،  ئەو  یاخود  بەرهەمهێنەرن  و  بكەر 
لەپشتەوە سەرچاوەی دارایی و هێزو مەعریفەی 
لەبەرژەوەندییەكانی؟  لەدەستدایە بۆ داكۆكیكردن 
ئەو  كۆنترۆڵی  كە  نییە،  بااڵ  ستراكچەرێكی  ئایا 
لەتەك  دەب��ات  بەرێوەیان  و  ك��ردووە  ئامرازانەی 
و  سیاسی  سیستمە  ئ��ەو  ئ��اب��ووری��دا؟  ژێرخانی 
كۆمەاڵیەتییەكە لەپشت هەموو ئەوانەوەیە كامەیە؟ 
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و  رێكدەخات  سیستمە  ئ��ەو  ریتمی  لۆژیك  ك��ام 
بەرژەوەندی و وەزیفە و ئامانجەكانی دیاریدەكات؟ 
ئایدیۆلۆژیای  پەیوەندی نێوان لۆژیكی سیستم و 
باوو بێ الیەنی پراكتیزەكردنەكانی تەكنەلۆژیا كە 

لەئارادایە، لەچیدایە؟
گرنگترین داهێنانی بۆردیۆ، كە سەختگیرانە 
بەرگری لێكرد ئەوەبوو، كە ئەوە كێیە خاوەنی 
زانیارییە و لە هەمان كاتیشدا كۆنترۆڵی دەكات، 
دەسەپێنێت،  ئەوانیتردا  ب��ەس��ەر  خ��ۆی  دی��دی 
ه��ەرچ��ی دی��اری��ك��ردن��ی چ��ارەن��ووس��ی��ش��ە ئ��ەوا 

بەدەست بكەرانی نەیاری سیستمەكەوەیە؟ 
ئ������ەوەی ك���ە ب����ۆردی����ۆ، گ������رەوی ل��ەس��ەر 
خەبات  ت��ەوەری  گۆڕینی  لە:  بریتییە  ك��ردووە 
پ��ەی��وەن��دی��ی ستوونی  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی  ل��ە 
ترۆپكی  لە  كە  ئەوانەی  لەنێوان  بااڵرۆیشتوو 
بنكەدان  ل��ە  ئ��ەوان��ەی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  قوچەكی 
ئاسۆیی،  پەیوەندییەكی  دروستكردنی  ب��ەرەو 
لەنێو  ب��ااڵدەس��ت��ن  ئ���ەوان���ەی  دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی 
س��ی��س��ت��م��ەك��ەدا، ل��ەپ��ێ��ن��او ك���ارك���ردن ل��ەس��ەر 
دەم��ج��ك��ردن��ی دوورخ�������راوە و پ��ەك��ك��ەوت��وو 

كەمدەرامەت و پەراوێزخراوەكان.
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س��ەره��ەڵ��دان��ی  ل��ەگ��ەڵ   ،)1968( س��اڵ��ی  ل��ە 
ش��ۆڕش��ی خ��وێ��ن��دك��اری و گ��رن��گ��ی��دان��ی م��اس 
و  خ��وێ��ن��دن  پ��رس��ی سیستمی  ب��ە  م��ی��دی��اك��ان 
زانكۆكان، پییەر بۆردیۆ، بووەتە كەسایەتییەكی 
خۆشی  تەمەنی  ساڵەكانی  دوا  ناسراو،  ت��ەواو 
بەشداریكردنی  ئاشتیانە،  تێكۆشانی  و  كار  بۆ 
نوێیەكانی  فۆرمە  ل��ەدژی  ك��ارا  سیاسییانەی 

دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری تەرخانكرد.
كتێبی  كۆمەڵێك  تەمەنیشیدا  قۆناغەی  لەو 
جیهان(،  )كڵۆڵی  لەوانە  باڵوكردەوە  بەهاداری 
و  نێرینەیی(  )بااڵدەستی  باسكاڵی(،  )تیڕامانی 

چەند بەرهەمێكی تر.
پەیوەندی بۆردیۆ بە سیاسەتەوە دەگەڕێتەوە 
بڕوایەشدا  ل��ەو  جەزائیر،  جەنگی  م��اوەی  بۆ 
نییە،  گرنگیپێدان  جێی  سۆسیۆلۆژیا  كە  بووە، 
كۆمەڵگەدا  و  م��رۆڤ  خزمەتی  لە  بێتو  ئەگەر 
نەبێت، میكانیزمەكانی هەژموونگەرایی باو لەنێو 
دەرك��ردن��ی  دی��ارە  ن��ەك��ات.  ئاشكرا  كۆمەڵگەدا 
بەر  ل��ەس��اڵ��ی)1993(  جیهان(  )كڵۆڵی  كتێبی 
كەبەرهەمی  ف��ەڕەن��س��ا،  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی  ل��ە 
تیایدا  توێژینەوەكانیەتی، كە  سااڵنی كاركردنی 
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دەی���ان ت��وێ��ژەری دی��ك��ە ب��ەه��اوك��اری ب��ۆردی��ۆ 
كۆمەاڵیەتی،  نەهامەتی  ئاشكراكردنی  لەپێناو 
نیولیبرالیزم  س��ی��اس��ەت��ی  ب��ەرئ��ەن��ج��ام��ی  ك��ە 
ب��ووە  لەكاتێكدا  ك���ردووە،  بەشدارییان  ب��ووە 
داواو  لەسەر  كە  تر،  زانستییەكانی  توێژینەوە 
بەئەنجام  دەسەاڵتدارەكان  دامەزراوە  خواستی 
باشتر  لەپێناو  سۆسیۆلۆژیا  تیایدا  گەیەنراون، 
كۆنترۆڵكردنی كۆمەڵگە بەكارهێنراوە، پاش ئەو 
دەرك��رد  دیكەی  كتێبی  زنجیرەیەك  كتێبەشی 
سەبارەت بەپرسە سیاسییە گەرمەكان، ئەویش 
كە  توێژینەوانەی،  ئەو  گواستنەوەی  بەمەرامی 
بەرەو  دەگەیاند  بەئەنجامی  زانستە مرۆییەكان 

گۆڕەپانی خەباتی سیاسی.
بە  كتێبێكە  بۆردیۆ  بەرهەمەكانی  لە  یەكێك 
ناونیشانی »توندوتیژی رەمزی« كە مەبەست 
رێ��گ��ەی  ل��ە  ك��ە  نافیزیكییە،  ت��ون��دوت��ی��ژی  ل��ە 
و  مەعریفە  پ��ەروەردەك��ردن��ەوە  ئامرازەكانی 
ئایدیۆلۆژیا دەگوازێتەوە، ئەم جۆرە توندوتیژییە 
هەستپێنەكراوو نەبینراوە لەالی قوربانییەكانیان. 
دەگرێت،  ماركسیزم  لە  رەخنە  كتێبەیدا  ل��ەو 
ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ب��ای��ەخ��ێ��ك��ی ئ��ەوت��ۆی ب��ە ف��ۆرم��ە 
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جۆراوجۆرەكانی توندوتیژی رەمزی نەداوە، پتر 
گرنگی بە توندوتیژی ماتریالی و ئابووری داوە، 
كاریگەرییەكەی  رەمزی  توندوتیژی  لەكاتێكدا 
و  ماتریالی  لەتوندوتیژی  هەریەك  لە  زیاترە 
كە  رەم���زی،  توندوتیژی  بەجۆرێك  پۆلیسی، 
مرۆڤ  دەروونی  تووشی  دووبارەیە  شاراوەو 

دەبێت نەك جەستەی. 
بۆردیۆدا  لەكارەكانی  رەم��زی  توندوتیژی 
پرسێكی سەرەكییە، بەردەوامیش دژایەتی خۆی 
پیشانداوە،  فێركاری  و  خوێندن  سیستمی  بۆ 
میتۆدەكانی  و  خوێندنگە  لە  توندی  رەخنەی 
خەڵكی  دەوڵ��ەت  دەبێت  كە  پێیوایە،  و  گرتووە 
مەعریفە،  بەدەستهێنانی  ل��ەس��ەر  رابهێنێت 
خوێندن  پرۆسەی  بەئایدیۆلۆژیاكردنی  ن��ەك 
پرۆسەی  لە  سیاسی  ك��اری  رەن��گ��دان��ەوەی  و 

خوێندندا.
لە  پ��ەروەردە  بۆردیۆوە سیستمی  دیدی  لە 
لە  یەكێكە  جیاوازدا،  چینی  خ��اوەن  كۆمەڵگەی 
لەچەسپاندنی  كاراكان  و  سەرەكی  میكانیزمە 
كۆمەڵگانەدا،  ل��ەو  ب��او  كۆمەاڵیەتی  ستایلێكی 
ب��ەج��ۆرێ��ك ب���وون���ی چ��ەن��د ق��وت��اب��خ��ان��ەی��ەك��ی 
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ئاستەكانیان  ك��ە  كۆمەڵگەدا،  ل��ەی��ەك  ج��ی��اواز 
چینایەتی  ئاستی  كاتیشدا  لەهەمان  و  جیاوازە 
خوێندكارەكانشی لەو خوێندنگایانەدا جیاوازن، 
خوێندنگایانە  لەو  بااڵكان  چینە  مندااڵنی  واتە 
دەخ��وێ��ن��ن، ك��ە ل�����ەرووی ج��ۆری��ی��ەوە ب���ااڵن، 
ئ��ەوەش  چینایەتییە،  ج��ی��اوازی  رەن��گ��دان��ەوەی 
رۆشنبیرییە  توندوتیژی  سیمایەكی  بۆخۆی 
زمان  بەنموونەی  ئاماژە  نوێكاندا.  لەكۆمەڵگە 
)خ��وێ��ن��دك��ار(ی دەوڵەمەند  م��ن��داڵ  ك��ە  دەك���ات، 
گ��ەورەی  زمانەوانی  بااڵنسێكی  ل��ەی��ادەوەری��دا 
ه���ەژار،  خوێندكارێكی  ب��ە  ب���ەب���ەراورد  ه��ەی��ە، 
بەجۆرێك یەكەمیان جۆرە زمانێكی ئەبستراكت 
و ئەتەكێتێكی بااڵی هەیە، بایەخ بە رۆشنبیری 
دەدات،  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ف���راوان���ی  ئاستێكی  و 
كاتێكیش هەردوكیان دەچنە تاقیكردنەوەكانەوە 
ئەوا دەرفەتی سەركەوتنی زیاتر بۆ خوێندكارە 
دەوڵەمەندەكەیە، وەك لەهەژارەكە. ئەم واقیعە 
جۆرێك لە ستەمكاری رۆشنبیری لەخۆگرتووە، 
ئ��ەوەی  ب��ێ  پێدەكەن  ئیعترافی  ه��ەم��ووان  ك��ە 
بۆیە  بكەن،  ن��اڕەوای��ەت��ی  و  ب���ەزۆرداری  درك 
خوێندكارەكە  ه����ەردوو  ن��ادادپ��ەروەری��ان��ەی��ە 
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بكەن،  تاقیكردنەوە  ل��ە  ج��ۆر  ی��ەك  ب��ەش��داری 
هەیە  لەنێوانیاندا  زۆر  ج��ی��اوازی  لەكاتێكدا 

لەرووی بااڵنس و دەرفەتی سەركەوتن.
رۆڵێكی  تەلەفیزیۆن  بۆردیۆ  بۆچوونی  بە 
مرۆڤدا،  رۆژان��ەی  ژیانی  لە  دەبینێت  سەرەكی 
هەیە  پشكی  ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆش  و  راس��ت��ەوخ��ۆ 
هەرچی سیماكانی  مندااڵندا.  لەپەروەردەكردنی 
پ��ڕك��ردن��ەوەی  تەلەفیزیۆندا  ل��ە  توندوتیژییە 
كاتەكانی بینەرە بە هەندێك شتی ناپێویست )كەم 
دەدات  لەكیس  كاتەكەیان  ب��ەوەش  كە  بایەخ(، 
كۆمەڵێك  كاتیشدا  هەمان  لە  و  بێمانا  بەشتی 
شتی بەهادار دەشارێتەوە. بەم شێوەیە كاتێك 
تەلەفیزیۆن هۆشیارییەكی ساختە باڵودەكاتەوە، 
پشكداردەبێت  ناخاتەروو،  زانیارییەكان  یاخود 

لە تێكشكاندنی هۆشمەندی. 
پشت  تەلەفیزیۆنی  ك��اری  پێیوایە  ب��ۆردی��ۆ 
ب��ە خ��ێ��رای��ی دەب��ەس��ت��ێ��ت، ه��ەر ل��ەب��ەرئ��ەوەش��ە 
تەلەفیزیۆن جێگەیەكی باش نییە بۆ بیركردنەوە، 
بۆ  پەنا  دیدارەكانیدا  لە  تەلەفیزیۆن  هەربۆیە 
دەب��ەن،   )fastthinkers( خێراكان  بیرمەندە 
كە هەڵگری بیری پێشوەختن لە بارەی بابەتی 
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دی��دار،  گرفتی  لە  نییە  ترسیان  پێشنیازكراو 
چونكە ئەو ئایدیا پێشوەختانەیان كە جەماوەر 
دەیزانێت ژەمێكی )FAST FOOD( رۆشنبیری 
لە  ب��ۆردی��ۆ یەكێك  دی��دی  بە  دەس��ت��دەك��ەوێ��ت. 
دەیخاتەڕوو  تەلەفیزیۆن  كە  گەورەكان،  كێشە 
و  بیركردنەوە  نێوان  پەیوەندیی  ل��ە:  بریتییە 
لە دیدارە  بیرمەندان  پێویستە  خێرایی، بەوەش 
تەلەفیزیۆنیەكانیاندا زۆر بەخێرایی بیربكەنەوە، 
سیستمە  لەنێو  تەلەفیزیۆن  و  رادی��ۆ  هەروەها 
نادیموكراسییەكاندا دەچنە ریزی ئەو ئامێرانەی، 
كە لە هەوڵی دابینكردنی هەژموونی دەسەاڵتدان 

بەسەر جەماوەردا.
كۆمەڵگەیەكدا  ه��ەر  لەنێو  پێیوایە  ب��ۆردی��ۆ 
ب��ااڵدەس��ت و ژێ��ردەس��ت��ب��وون��ی��ان ه��ەی��ە، ئەو 
ه��ەژم��وون��گ��ەرای و ب��ااڵدەس��ت��ی��ی��ەش ل��ەس��ەر 
بكەرەكان  ستراتیژی  و  سەرچاوە  بارودۆخی 
كایەی  بۆخۆی  بوارێكیش  ه��ەر  راوەس��ت��اوە، 
بۆنموونە  ملمالنێیە،  و  رك��اب��ەرای��ەت��ی��ك��ردن 
كە  كایەیە،  ئ��ەو  رۆژن��ام��ەوان��ی  ب��واری  كایەی 
لە  هەندێك  و  میدیاكان  ماس  گ��ەورە  لەالیەن 
دروستدەكەن«  »رووداو  رۆژنامەنوسانەی  و 
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دەس���ت���ی ب���ەس���ەردا گ���ی���راوە، ل��ەن��ێ��وی��ش��ی��ان��دا 
دیارە  دروستدەبن.  ژێ��رەوە  رۆژنامەنوسانی 
گەمەكردنی  رێسای  خاوەنی  كایەیەكیش  هەر 
تایبەتی خۆیەتی: لە جیهانی ئەدەبدا باشتر وایە 
سەرمایەی رۆشنبیری و سەرمایەی كۆمەاڵیەتی 
كۆمەاڵیەتیەكان-ئاهەنگی  )تۆڕە  بەكاربهێنرێت 
بەكارهێنانی  لەبری  ماستاوكردن(  و  كۆكتێل 
هەرتاكێك  ئەوەی  لەگەڵ  ئابووری.  سەرمایەی 
لەو  تاكەكان  هەموو  ب��ەاڵم  بەكایەیەكە،  سەر 

كایانەدا لەهەمان پلەوپایەدا نین.
بۆردیۆ چەمكی گەمە بۆ وەسفكردنی تاودانی 
كۆمەاڵیەتی  گەمەی  بەكاردەهێنێت،  كایەكان 
گ��ەم��ەی شەترەنج  ی��ان  ك��اغ��ەز،  گ��ەم��ەی  وەك 
پێگەیەكی  هەرتاكێك  بەجۆرێك  تەماشادەكات، 
ئیجابی كەم، یان زۆری هەیە، خاوەنی زەمینە و 
كارتی براوەیە )سەرمایەی ئابووری، رۆشنبیری 

كۆمەالیەتی( كە كەمێك یان زۆر گونجاوە.
ستراتیژەكان  دەتوانن  لەبكەرەكان  زۆرێك 

لەپێناو باشكردنی بارودۆخیان بەكاربهێنن.
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 زمانی ڕێگەپێدراو؛
هەلومەرجە كۆمەاڵیەتییەكانی 

كارایی گوتاری سروتی

پییەر بۆردیۆ

 لە فەرەنسییەوە: ئەبوبەكر جاف
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من  كە  نمونە،  بۆ  بكەن،  ئ��ەوە  »گریمانەی 
كەنارێکی  ل��ە  دەدەم  كەشتییەك  س��ەرن��ج��ی 
و  لێی  بوومەوە  نزیك  كەشتیدا،  دروستكردنی 
كێشام  ب��ەوەی  شكاند،  هەڵواسراوم  بوتڵێكی 
ئەم  »م��ن  رامگەیاند:  و  كەشتییەكەدا  بەسەر 
كەشتییە ناو دەنێم ژۆزێف ستالین« دواتر بۆ 
ناو  فڕێمدایە  كردوومە،  لەوەی  دڵنیابم  ئەوەی 
ب��ەن��دەرەك��ەوە، ب��ەاڵم ئ��ەوەی جێگەی داخ��ە لە 
سەروی هەمویەوە، كە من هەرگیز ئەو كەسە 
دیاریكراو و ناولێنراوە نەبووم، كە ئەم كارەم 

پێڕاسپێردرابێت یا پێڕاسپێرن«.
(J.L. AUSTIN، QUAND DIRE C،EST FAIRE. 

HOW TO DO THINKS WITH WORDS)

 ئ��ەو پ��رس��ە س��ادەی��ی و روك��ەش��ان��ەی لە 
دەوروژێنرێت،  وشەكانەوە  دەسەاڵتی  ب��ارەی 
لە  بەشدارە  و  تاوانبار  لۆژیكی  شێوەیەكی  بە 
البردن و بێبەهاكردنێكی سەرەتایی و ریشەیی 
زماندا،  بەكارخستنی  و  بەكارهێنان  پرسی  لە 
واتە هەلومەرجە كۆمەاڵیەتییەكانی بەكارهێنانی 
زمان. لەو كاتەوەی كە زمانمان وەك ئۆبژەیەكی 
سەربەخۆ خستۆتە ناو توێژینەوەوە، بە وەرگرتن 
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رادیكاڵییەی  جیاكردنەوە  ئ��ەو  قبوڵكردنی  و 
ل��ەوەی  هێنای،  زم��ان��دا  س��ەر  ب��ە  ك��ە سوسێر 
لێكتر  زمانەوانی ناوەكی و زمانەوانی دەرەكی 
زانستی  نێوان  لە  جیاكردەوە، جیاكردنەوەكەی 
بەكارهێنانە  زانستی  و  »زمانناسی«  و  زمان 
بە  ناچاركرابووین  زم��ان،  كۆمەاڵیەتییەكانی 
گەڕان و توێژینەوە لەبارەی دەسەاڵتی وشەوە 
لەناو خودی وشەدا، بەو مانایەی لەو شوێنەی، 
كە نە دەسەاڵتی وشەو نە هێزی وشە بوونی 

هەیە.
لە راستیدا هێزی دەستەواژەو گوزارشتەكان 
لە گەیاندن و راگەیاندن لەناو خودی وشەكاندا 
نییە، ئەو وشانەش كارناكەن تەنیا لەسەر هێما و 
ئاماژەوە نەبێت، بۆ ئەم هێزە، بۆ باشتر نواندنی 
ب��ەدەگ��م��ەن روودەدات  ئ��ەم��ەش  ب��ە دروس��ت��ی، 
ب��ەو  ئ��ەم��ەش   – ه��ەاڵوێ��ردەی��ە  حاڵەتێكی  و 
دەستكردو  و  ئەبسترەیت  دۆخێكی  لە  مانایەی 
كاتێك  ئ��ەم��ە  ئ��ەزم��ون��ی��دا-  دروس���ت���ك���راوی 
 Les Echanges( سسیمبولییەكان  ئاڵووێرە 
پەیوەندیەكی  دەبنە  تەنیا   )Symboliques
بەیەك  ی��ان  یەكگەیشتن،  بە  قووتی  و  رووت 
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بە  و  پێكگەیاندن  ئ��ەم  ن��اوەڕۆك��ی  گ��ەی��ەن��ەر، 
تێگەیەكی  ماناو  دەكەنە  بەگشتی  یەكگەیاندنە 
هەواڵی بۆ راگەیاندن. دەسەاڵتی قسەو باسەكان 
LE POUVOIR DES PAROLES( هیچ 
ڕاسپێراوەی  پێدراو  دەسەاڵتە  لەو  جگە  نییە 
)قسەكەرو   )LE POUVOIR DELEGUE(
وتەبێژ )LA )PORTE-PAROL لە الیەنێكی 
وشەكانی  كە  لەوبارەوە  پێیدەدرێت.  تایبەتەوە 
لە  تێگەی گوتار و شێوازی قسەكردنی  )ماناو 
ئەرزش  بە  پێنەدراوە،  گرنگی  زۆر  هەمانكاتدا( 
نەگیراوە، ئەوكاتە بریتی دەبێت: لە گەواهیدانێك 
خاوەندارێتیەكی  لە  تردا،  گەواهیدانەکانی  لەناو 

پێدراو و راسپێراودا. 
الی  كە  هەڵەیەیە  ئەو  سەرچاوەی  ئەمەش 
و  دەبینرێت  ت��ەواو  وێنەیەكی  بە  )ئۆگەستین( 
هابرمانس.  الی  دوات��ری��ش  و  پێشكەشكراوە 
ل��ە خ��ودی گوتار  ك��ە  ب��ڕوای��ەدای��ە  ل��ەو  كاتێك 
خۆیدا، واتە لە مادە و كەرەستە زمانەوانییەكەی 
دروستبێت  شێوەیە  ب��ەم  –ئ��ەگ��ەر  قسەكردن 
كاراییبوونی  راڤ��ەك��ردن��ی  ه��ۆك��اری  وت��ن-  ب��ۆ 
قسەكردن دەبینین. ئەوەی دەیەوێت لە رێگەی 
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زمانەوانییەوە، دەسەاڵتی دیاردە زمانەوانییەكان 
و پانتاییەكانی تێبگات، ئەوەشی دەیەوێت لەناو 
زماندا لە هۆكار و عیللەتێك بگەڕێت بۆ كارایی 
لۆژیكی  دەزگ��اب��وو،  ب��ە  و  دەزگ��ای��ی  زمانێكی 
لەیاددەكات،  ئەوە  زمانەكە،  ناو  فەرمانڕەوایی 
دەرەوە  لە  دەس��ەاڵت  زم��ان  كە  لەبیریدەچێت، 
وەردەگرێت، ئەمەش لە شیعرەكانی هۆمیرۆسدا 
وتاربێژەكە  بۆ  گۆچانەكە  كاتێك  دەبینرێت، 
درێژدەكات، لەو كاتەی قسەی بە دەستە. ئەوەی 
نوێنەرایەتی  دەینوێنێت،  زم��ان  لەوپەڕیدا  كە 
هێمای  دەكاتەوە،  پاكی  دەك��ات،  دەسەاڵتە  ئەم 
ب��ۆ دەك�����ات. گ��وم��ان ه��ەڵ��ن��اگ��رێ��ت ك��ە بنەما 
گوتاری  فۆرمەكانی  سەرجەم  رەوانبێژییەكان، 
دەزگایی جیادەكاتەوە، ئەوانەی كە لە دەزگاوە 
دەردەچن، واتە ئەو قسەوباسە فەرمییانەی، كە 
لەالیەن كەسێكەوە رێگەی پێدراوەو وتەبێژ بێت، 
ئاشكرای  بە  قسەكردنی  دەسەاڵتی  كە  ئەوەی 
پێدەدرێت، ئەو دەسەاڵتەیە كە لە چوارچێوی ئەو 
پێبەخشین و تەفویزەدا، كە دەزگا پێی بەخشیوە. 
و  شێواز  كە  زمانەوانیانەی،  تایبەتمەندییە  ئەو 
ستایلی قەشەكان، مامۆستایان و دەزگاكانی بە 
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چەشنی  لە  پێدەناسرێتەوە،  گشتی  شێوەیەكی 
نەریت و شوێنكەوتن و دوبارەكردنەوە، خستنە 
و  حازربەدەست  چوارچێوەی  وەرگرتنی  ناو 
مەكانەتەوە  پێگەو  لەو  بێكێشەیی،  ئامادەكراو، 
كایەی  كێڵگەو  لە  هەیەتی،  كە  وەری��دەگ��رێ��ت 
ملمالنێ و ركابەریكردندا، لێرەشەوە دەسەاڵتیان 
پێدراوە. تەنها ئەوەندە بەس نییە –وەك ئەوەی 
لەو  دوورخستنەوە  بۆ خۆ  هەندێگ جێگەدا  لە 
بارگرانیەی، كە هەموو توێژینەوەیەك لەبارەی 
زمانەوە رووبەرووی دەبێتەوە، ئەو توێژینەوانە 
هەیە،  بۆ زمان  هەناوییان  و  ناوەكی  نیگایەكی 
كە بەكارهێنانی زمانێك لەالیەن قسەكەرەوە لە 
جیاكاری  ئەو  لەگەڵ  هەیەتی،  كە  هەمانشوێندا 
و  ستایل  ش��ێ��وازو  وەك  تایبەتمەندییانەی  و 
كارێكتەرەی، كە كۆمەڵگە پێی بەخشیوە. ئەوەی 
مانای الوەكی بەسەر وشكەكانیدا دەسەپێنێت، 
ئەم  كە  تایبەتەوە،  كۆنتێكستێكی  بە  پەیوەستە 
گوتارە دەوڵەمەند دەكات بە ماناگەلێك لە هێزی 

رەوانبێژییەوە چنگی دەكەوێت.
لە  مەبەستم  زمان،  بەكارهێنانی  لەڕاستیدا، 
ماناو ناوەڕۆكی گوتار و چۆنێتی ئەداكرنیەتی 



33

لە هەمانكاتدا، لەسەر بنەمای پێگەی كۆمەاڵیەتی 
قسەكەر دەوەستێت، ئەو پێگەیەی كە تەحەكوم 
زمانی  بەكارهێنانی  بۆ  دەك��ات  بەختییەوە  بە 
دەزگا و بەكارهێنانی زمانی فەرمی رێگەپێدراو. 
ئامرازەكانی  ل��ە  توانایی  ب��ە  و  پێداگیربوون 
واتە  بەتەنیا،  رێگەپێدراو  و  رەوا  گوزارشتێكی 
بەشداریكردن لە دەسەاڵتی دەزگادا، نەك خودی 
جیاكاری  كە  لێدەكات،  وامان  ئەمە  گوتارەكە، 
ئ��ەوان��ەی  گ��وم��ڕاك��ەران،  فێڵی  لەنێوان  بكەین 
شێوەیەش  بەو  دەڕازێننەوە  پڕبەهادار  قسەی 
پێشكەشی دەكەن، كە تەنیا وەسفێكی راپۆرتیی 
و سەرپێییە، بەرامبەر ئەوانەی كە گومڕاكردن 
هەیە،  شەرعییان  رێگەپێدراو  رێ��الدان��ی  لە  و 
كردنەوە  پەردەپۆش  هەمان  بە  ئەوانەی  لەالی 
دێنەدەنگ، بەاڵم بە مۆڵەتی دەزگاو پشتبەستن و 
پشت ئەستور بوون بە دەسەاڵتی ئەم دەزگایە. 
قسەكەرێك بە زمانێكی گومڕاكەرانەوە رێگەی 

پێدراوە، فەرمانیپێكراوە بە قسەكردن.
داوە،  سەرنجی  ئۆگەستین  ئ���ەوەی  وەك 
ئەركیان  هەبن،  دەس��ت��ەواژە  كۆمەڵێك  ئەگەر 
واقیعدا  ب��ە  دان��ن��ان  و  پێگە  وەس��ف��ی  ل��ە  تەنیا 
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بەكارێكدا(  )هەستان  لە  بەڵكو  دەرن��ەك��ەوێ��ت، 
و  هێز  كە  لەبەرئەوەیە،  ئەمەش  دەرك��ەوێ��ت. 
شێوەیە  ب��ەو  وش��ەك��ان  پانتایی  و  دەس���ەاڵت 
مەبەست  بەكارهێنانێك،  تەنیا  بەكارناهێنرێت، 
لێی گوزارشت و رادەربڕینێكی كەسییە لەالیەن 
دێنەگۆ.  زمانە  ب��ەو  و  هەڵگرینی  كە  ئ��ەوان��ەی 
كە  گۆ،  بێتە  زمانێك  بە  راسپێراوە  كە  ئەوەی 
كاریگەربێت  وشەكانەوە  رێگەی  لە  نەتوانێت 
لەسەر ئەندامەكانی تر، بەڵكو لە رێگەی كارەوە 
لە رێگەی خودی شتەكانەوە. ئەمەش لەوەوەیە 
ك��ە ق��س��ەك��ان��ی پ���ڕك���راون ب��ە س��ەرم��ای��ەی��ەك��ی 
ك��ەس��ان��ەوە، كە  ئ��ەو  ل��ەالی��ەن  سیمبۆلی وەه��ا 
دەسەاڵتیان  و  قسەكردن  بۆ  رایانسپاردووە 
لە  تەنیا  كۆمەاڵیەتی  فیزیای  یاساكانی  پێداوە. 
ئەو  جودان.  سروشتییەكان  یاسا  لە  روكەشدا 
و  دەشكێنەوە  بەسەریدا  وشەكان  كە  هێزەی 
دەستخستنی  بۆ  دەگ��رن–ك��ارەك��ە  خۆیانی  لە 
–ئەمەش  هەوڵێك  هیچ  نواندنی  بەبێ  كارێك 
ئەفسوناویی و سیحریەیە، كە  كاریگەرییە  ئەو 
خوازراوە، ویستراوە. ریشەكانی لەو سەرمایە 
رەمزییە دایە، كە گروپێك لە رێگەی كارەكەیەوە 
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بەرهەمهێنان  ئ��ەم��ەش  رەخ��س��ان��دووە.  ب��ۆی 
كۆمەڵێك  س��ەر  دەك��ەوێ��ت��ە  وەگەڕخستنی  و 
ه��ەل��وم��ەرج، ك��ە دروش��م��ەك��ان��ی ئ��ەم سیحرە 
كۆمەاڵیەتی و سروتیانە دیاریدەكەن. زۆربەی 
فەراهەمبێن،  پێویستە  كە  هەلومەرجانەی،  ئەو 
ل��ەوەدا  قسەبكات.  كورتكراوەیەكی  ب��ۆئ��ەوەی 
چڕو كۆ دەبێتەوە، لە گونجاندنی نێوان قسەكەر، 
گوتارەی  ئەو  و  كۆمەاڵیەتییەكەی  وەزیفە  یان 
كە دێنێتە گۆ. هەر ئامرازێكی قسەكردن ناچارە 
نەبێت،  كەسێكەوە  لەالیەن  ئەگەر  شكست  بە 
گشتی  شێوەیەكی  ب��ە  هەبێت،  دەس��ەاڵت��ی  ك��ە 
تایبەتییەكان  ه��ەل��وم��ەرج��ە  و  )ك���ەس  ئ��ەگ��ەر 
ئەو  پراكتیزەكردنی  بۆ  نەبن  لەبار  گونجاو، 
پەیوەستە.  پێوە  ك��ارەی  ئ��ەم  كە  بنەمایانەی، 
ب��ە دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی ك���ورت، ئ��ەگ��ەر قسەكەر 
دەسەاڵتە  بەو  دەستی  یان  خاوەنی،  نەبووبێتە 
نەگەیشتبێت، كە رێگەی پێدەدات بە قسەكردن 
و بە دەربڕینی ئەو وشانەی دەریدەبڕێت. رەنگە 
لە هەموی گرنگتر ئەوە بێت: پرۆسەو كارەكانی 
سیحری كۆمەاڵیەتی، كە كردەگەلی دەسەاڵتین، 
رێگەپێدراو،  رەواو  كارنواندنی  كۆمەڵێك  یان 
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كۆمەڵە  ئەو  فەراهەمبوونی  سەر  دەوەستێتە 
و  ریتواڵ  كە  گرێدراوەی،  پێكەوە  هەلومەرجە 
پێكهێنراوە.  لەسەر  كۆمەاڵیەتییەكانی  دروشمە 
ئێستاكە ئەوە روندەبێتەوە، كۆی ئەو هەواڵنەی 
دراوە، بۆئەوەی لە لۆژیكی زمانەوانیدا، لەوەی 
كە كار لەسەر فۆرمە جیاوازەكانی مانابەخشین 
كراوە، هۆكاری  رەوانبێژی و شێوازگەرایی  و 
ناچارن  فۆرمانە  ئەم  سیمبولییەی  كاراییە  ئەو 
پەیوەندی  م��ادام  رابگەیەنن،  خۆیان  شكستی 
دروستناكەن لە نێوان تایبەتمەندییەكانی گوتار، 
سیفەتی ئەوەی كە ئەدای دەكات، سیفەتی ئەو 
ئەداكردنی.  بە  رادەسپێرێت  ئەم  كە  دەزگایەی 
ئەو كارەی ئۆستین پێی هەستا، لە دیاریكردنی 
قسەیی،  بەرهەمهێنانی  تایبەتمەندییەكانی 
چاكەكانیشی،  ه��ەروەه��ا  كەموكورتییەكانی، 
دەگەڕێتەوە، بۆ ئەوەی لەسەر ئەوە ناوەستێت 
لەسەری  داین  بڕوایە  لەو  و  دەكەین  بڕوا  كە 
كارەكەی  بڕوایەدابوو  لەو  كە  ئەو،  وەستاوە. 
بەژدارییە لە فەلسەفەی زماندا، توێژینەوەكانی 
تەنیا لە گروپێكی دیاریكراو دیاردەی سیمبۆڵی 
دەسەاڵتخوازی  گوتاری  تێیدا  كردبوو،  قەتیس 
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دەگەڕایەوە  ئەمەش  نواندبوو،  نوێی  فۆرمێكی 
خۆیدا  لە  پێكهاتنەی  ب��ەو  ج��ۆری،  ك��ارای��ی  بۆ 
و  دەس��ەاڵت  س��ەرچ��اوەی  بەسەر  دەكشایەوە 
دەزگایانەوە  لەو  راستیدا  لە  كە  هێزەی،  ئەو 
بەرهەمهاتنی  بە  رێ��گ��ەدان  بۆ  درێ��ژدەب��ون��ەوە 
گوتارێكی  تایبەتمەندی  ئ��اڵ��ووێ��رك��ردن��ی.  و 
وتاری  مامۆستایەك،  )وان��ەی  دەسەاڵتخوازی 
دەكەوێتەوە  وا  ج��ار  هەندێك  وت��ارب��ی��ژێ��ك...( 
وەرنەگیرێت، یان بەس نەبێت بۆ وەرگرتن، یان 
نەتوانرێت وەربگیرێت )بەڵكو پێویستە وا نەبێت 
ونبكات(.  نفوزی  بێئەوەی  كاتدا  هەندێك  لە 
تەنیا  نانوێنێت،  خۆی  تایبەتی  كردەیەكی  ئەو 
وەك  پێدانرابێت  دان��ی  كە  نەبێت،  مەرجە  بەو 
گوتارو دەسەاڵتی فەرمانڕەوا. ئەم دانپێدانان و 
تیگەیشتندا-  لەگەڵ  هاوشانە  –كە  ناساندنەش 
بە  بەڵكو  تەواونابێت،  سانایی  و  ئاسانی  بە 
بەكارخستنی  ئ��ەم��ەش  تایبەت،  هەلومەرجی 
دوان��دن  و  قسەكردن  دی��اری��دەك��ات:  پ��رۆژەك��ە 
رێگە  ك��ە  بێت،  كەسێكەوە  ل��ەالی��ەن  پێویستە 
پێدراو، مۆڵەتپێدراو بێت، واتە لە الیەن ناسین 
كەسە  ئ��ەم  ش��ێ��وەی��ەی  ب��ەو  ناساندنێكەوە  و 
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لە  دیاریكراوە  بڕێكی  بەرهەمهێنانی  شایستەی 
وتاردان. ئەم لێهاتووە بەم كارە، )وەك قەشەكان، 
مامۆستایان، شاعیران، وەك چۆن پێویستیشە 
بیانكات،  گونجاودا  رەواو  شوێنێكی  پێگەو  لە 
نمونە  )بۆ  گونجاو  گوێگرانی  بەرانبەر  لە  واتە 
ناتوانین قەسیدەو شیعرێكی سوریالی لەبەردەم 
لیژنەیەكی حوكومیدا بخوێنرێتەوە(. لە كۆتایشدا 
یاسایی  و  شەرعی  وێنەیەكی  وتارەكە  دەبێت 
رستەسازی  یاساكانی  ملكەچی  )واتە  بنوێنێت 
و گ��رام��ەری ب��ێ��ت...(. ب��ەم شێوەیە ئ��ەوەی كە 
دەتوانین ناوی لێ بنێین هەلومەرجی سروتی و 
ریتوێڵی، مەبەستمان كۆمەڵێك رێسایە تەحەكوم 
دەكەن بە شێوازیی فۆرم و دەركەوتنی گشتی 
بۆنەكان،  و  ئاهەنگ  رێوڕەسمی  و  دەس��ەاڵت 
رێكدەخەن،  كارەكان  رێسایانەی  ئەو  هەروەها 
رێكخستنێكی فەرمی سروت و ریتواڵەكان بێت. 
ئەمانە پێكنایەن، تا بەدیهاتنی یەكێك لە مەرجە 
هەرە دەركەوتەكەی ناو كۆمەڵێك هەلومەرمەرج، 
و  رەخساندن  ك��اری  كە  ئەوەیە،  گرنگترینیان 
گونجانی دانپێدانان و ناساندنە، واتە لە یەككاتدا 
هەم لەبیركردن و هەم باوەڕدروستكردن بێت، 
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دەبەخشێتە  زۆر  هێزی  دەس��ەاڵت��ەی  ئ��ەو  ب��ۆ 
پرۆژەكەو باوەڕ بە دەسەاڵتی دەهێنێت. ئەگەر 
گرنگیەكەمان كورتبكەینەوە بە تەنیا لەسەر ئەو 
سروتییان  كاریگەری  وێنایانەی  هەلومەرجە 
هەلومەرجە  ئ��ەو  لێدەكات  وام��ان  ئەمە  هەیە، 
فەراهەم  پێویستە  كە  لەبیربكەین،  سروتیانە 
ك��اری  سروتییەكە  ه��ۆك��ارە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  بێن 
رێوڕەسمەكانیش  هەمانكاتدا  لە  و  بكات  خۆی 
كارامەو كاریگەر بن، ئەمەش بەس نییە ئەگەر 
زمانی  نەبووبنەوە:  كۆ  پێكەوە  هەلومەرجەكان 
دەس����ەاڵت ن��ات��وان��ێ��ت ف��ەرم��ان��ڕواو ب��ااڵدەس��ت 
كە  نەبێت،  ئ��ەوان��ە  ه��اوك��اری��ی  ب��ە  تەنیا  بێت، 
ب��ە بەشداریی  وات��ە  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی دەك��رێ��ن، 
كە  توانایانەی،  بە  كۆمەاڵیەتییە  میكانیزمە  ئەو 
كاریان بە جێگەیاندن و گونجاندنی ئەم دۆخەیە، 
و  بەندە  بێئاگایی  و  نەزانین  لەسەر  ئەمەش 
س��ەرچ��اوەی ه��ەم��وو دەس��ەاڵت��ێ��ك��ە. ب��ۆئ��ەوەی 
كە  ببێتەوە،  ڕوون  بۆ  هەڵەیەمان  ئەو  رێ��ژەی 
ئۆستین تێی كەوتووە و بووە بە قوربانی، لەگەڵ 
ساناو  راڤ��ەك��ردن��ە  و  ئ��ەو شیكاری  س��ەرج��ەم 
تەنیا  هێمایی.  رژێمی  و  سیستەم  تەسكانەی 
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ئەوەندە بەسە ئاماژەبكەین، زمانی دەسەاڵتگەرا 
پ��رۆژەك��ەی��ە،  زم��ان��ی  ك��ۆت��ای��ی  تەنیا س��ن��وری 
ئ����ەوەی دەس���ەاڵت���ی ل��ە ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك گ����ۆڕاوی 
وەرناگرێت،  گۆكردن  چەندێتی  و  قسەكردن 
ئ��ەوان��ەی ك��ە س��ن��ورب��ەن��دی گ��ۆك��ردن دەك���ەن، 
بانگەشەی  چینایەتی  راسیزمی  ئ��ەوەی  وەك 
ب��ۆ دەك����ات، ه����ەروەك چ��ۆن ل��ە ئ��اڵ��ۆزك��ردن��ی 
پێكهاتەی گرامەری و دەوڵەمەندی زارەكییەوە 
كە  تایبەتمەندیانەی،  ئ��ەو  وات��ە  وەرن��اگ��رێ��ت، 
لەو  بەڵكو  وت��ارەك��ەوە،  خ��ودی  بە  پەیوەستن 
بەرهەمهێنان  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەی  ه��ەل��وم��ەرج��ە 
و ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی م��ەع��ری��ف��ە ب���ەو زم��ان��ە 
رێگەپێدراو مۆڵەتپێدراوە، كاركردن بۆ ناساندن 
كۆمەاڵیەتییەكاندا.  چینە  لەناو  دانپێدانانی  و 
شیكارانە  ئەم  ئەزموونیانەی  پراكتیزەكردنی 
لەوێدا دەبینرێن، كاتێك قەیرانی دەزگای ئایینی 
لكابوو بە قەیرانی گوتاری سروتی و ریتواڵی 
لە ئەوروپا، ئەوكاتە ئەو دەزگایانە دەیپاراستن، 
لێرەوە  ئا  دەكردن.  پاڵپشتی  پێدەدان،  خۆراكی 
راڤە سوەرییەكانی ئۆستین- بێمانایی شیكارو 
م��ان ب��ۆ دەردەك���ەوێ���ت، ك��ە ل��ە رێ��گ��ەی��ەوە لە 
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كاریگەرییەكانی  و  ئەدای قسەكردن  دەسەاڵتی 
و ئاستە هەژارییەكەی دەڕوانی. ئەمەش ئەگەر 
شیكردنەوەو  ب��ەو  بكەین  ب��ەراوردی��ان  و  بێت 
كڵێسای  قەیرانی  كە  توندانەی،  رەخنەگرتنە 
جیاكارییەك  ئەوكاتانەی  راگ��ی��راب��وو،  لەسەر 
دەكرا لە نێوان ئەو رەگەزە جیاوازانەی سروتە 
ئایینییەكانی پێكدەهێنا لە ئەندامان، ئامرازەكان، 
ئەو  پێگەكانیان.  و  چ��رك��ەس��ات  ش��م��ەك��ەك��ان، 
پێكەوە  دەردەك��ەت  وا  پێشوتر  كە  رەگەزانەی 
گرێدراون لەناو سیستەم و رژێمیكی هارمۆنی 
رێكخراو  ئ��ەو  تەنیا  ئ��ەم��ەش  ڕێ��ك��خ��راودا،  و 
و دەزگ���ای���ان���ە ه��اوش��ان��ی ب����وون، ب��ەره��ەم��ی 
رێگەی  لە  دەهێنانەوە،  بەرهەمی  یان  دەهێنان، 
نماشیكردنی ئەو وێنە شێوینراوانەی كە لكابوون 
ترادیسیۆنەكانەوە،  سروتییە  رێوڕەسمە  بە 
هەلومەرجی  كۆمەڵێك  نەرێنی  شێوەیەكی  بە 
ناچاری  و  پێویست  كە  دەردەكەوتن،  دەزگایی 
بوون بە فەراهەمبوون، تا دانبنرێت بە وتار و 
گوتارێكی سروتیدا، واتە بۆ ئەوەی ئەم وتارە 
وەربگیرێت بەو شێوەیە، كە هەیەو دەخوازرێت 

پێشوازی لێبكرێت.
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سەرمایەی ڕەمزی و چینە 
كۆمەاڵیەتییەكان

Capital symbolique et classes socials
 
پییەر بۆردیۆ
لە فەرەنسییەوە: ئەبوبەكر جاف
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»بۆ ئەوەی خانەدان بیت، دەبێت دەستباڵو 
خۆدەرخستن،  بە  ناچاریت  بەخشندەبیت.  و 
من  بەخشندەیی،  و  جوامێریی  ب��ە  ن��اچ��اری��ت 
زیاتر دەڕۆم و جەخت لەوەدەكەمەوە، كە ئەم 
مەیل و ئارەزووە بۆ دەستباڵوی، لە سەرەتای 
وەك  ئەمەش  دەرك��ەوت،  سێزدەیەمدا  سەدەی 
و  گەشەكردن  بەرامبەر  لە  پەرچەكردارێكە 
دەوڵ��ەم��ەن��دە  كۆمەاڵیەتییانەی  س��ەرك��ەوت��ن��ی 

نوێیەكان.
جوتیارەكان،  لە  جیاوازبوون  و  جیاكاری 
چینایەتییەوە  ل��ەڕووی  هەبوو  ب��ەوە  پێویستی 
ب���ەس���ەری���ان���دا س���ەرب���ك���ەوی���ت، ئ���ەم���ەش بە 
خۆدەرخستن لەوەی تۆ لەوان باشترو زیاتری 
لە بەخشین و دەستباڵویدا. ئەمەش ئەو شتەیە، 
و  دەریدەخست  زیاتر  سەردەمەكە  ئەدەبی  كە 
بوو، سوارچاكێكی  ئەوە چی  زەقی دەكردەوە، 
رەسەنی جیادەكردەوە بەرانبەر ئەم سەردەمە 
ئەویتر  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  پ��ێ��داوی؟  خ��وا  ل��ە  نوێیە 
خانەدانە،  یەكەم  ئەوەی  بەاڵم  بوو،  چاوچنۆك 
ئ��ەوەی  سنگفراوانییەكەوە  هەموو  بە  چونكە 

هەیەتی دەیبەخشێت. 
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G. Duby. Hommes et Structures du moyen Age

دابەشكردنی  پشتەوەی  لە  هەوڵێك  هەموو 
لەبەرچاو  ئەوە  پێویستە  چینەكانەوە،  زانستی 
بگرێت، كە ئەندامەكان، بكەرەكان لە كۆمەڵگەدا 
وا دەردەكەون وەك ئەوەی بە دوو خەسڵەت و 
تایبەتمەندیی بابەتی جیاواز خۆیان دیاریبكەن: 
لەالیەكەوە كۆمەڵێك خەسڵەتی ماتریالی هەیە، 
و  گونجاو  دەستپێدەكات،  لە جەستەدا  ئەمەش 
پێواندن،  و  دیاریكردن  و  چەندێتی  بۆ  لەبارە 
بابەتەكانی  لە  تر  بابەتێكی  هەر  وەك  ئەمەش 
خەسڵەت  كۆمەڵێك  ترەوە  لەالیەكی  سروشت. 
و  دەره��اوی��ش��ت��ە  سیمبوڵی،  تایبەتمەندیی  و 
ئەو  ل��ەگ��ەڵ  پەیوەندیانەیە  ئ��ەو  دەرەن��ج��ام��ی 
و  پێببردرێت  پەی  توانراوە  كە  تر،  سوژانەی 
بەهاكانیان بەهەند وەربگیرێت، ئەمەش پێویستی 
بڕوانین.  لێی  تایبەتی خۆی  لۆژیكی  بە  بەوەیە 
بەو مانایەی، واقعی كۆمەاڵیەتی رێگە و مۆڵەت 
بە دوو شیكردنەوەی جیاواز دەدات: لەالیەكەوە 
بەكارخستنی  خ��ۆی  ش��ی��ك��ردن��ەوەی��ەك  ج��ۆرە 
ژمێریاریانەلی پڕچەك كردووە بۆ دروستكردن 
و پێكهێنانی خشتەو دابەشكردنەكان )بە مانای 
ئەمەش گوزارشتێكی  ئابورییانە(.  و  ژمێریاری 
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دابەشكردن  چۆنێتیی  ل��ەب��ارەی  چەندایەتییە 
وزەی  لە  دیاریكراو  چەندێكی  بەشكردنی  و 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ل��ە ن��ێ��وان ژم��ارەی��ەك��ی زۆری 
لە  چەندێتییەش  ئ��ەم  كێبڕكێكارەكاندا.  كەسە 
»دیاریدەكرێت  بابەتییەوە  »ئاماژەی  رێگەی 
ماتریالییەكان(.  تایبەتمەندییە  رێگەی  لە  )واتە 
ل��ەالی��ەك��ی ت����رەوە ش��ی��ك��ردن��ەوەگ��ەل��ێ��ك ه��ەی��ە، 
بكەوێت،  چنگ  دەالالت��ی  كۆمەڵێك  هەوڵدەدات 
لەگەڵ  دەرهێناندا،  ئەنجامی  لە  دەستیبكەوێت 
كارە  پرۆسەو  ئەو  دەرخستنی  زەقكردنەوەو 
ئەم  رێگەیەوە  لە  ئەندامان  تێیدا  زەینیانەوە، 
ئاراستەی  بەرهەمدێنن.  مانایانە  و  دەالل���ەت 
بابەتی،  )واقعی(  بە  پەیبەرێت  دەیەوێت  یەكەم 
تەنیا  واقیعە  بەم  پەیبردن  بۆ  رێگەیەك  تەنیا 
چۆن  وەك  س��ادە،  ئەزمونێكی  بە  پەیبردنێكە 
هەوڵی كەشفكردن و دۆزینەوەی )یاساگەلێك( 
دەدات، واتە پەیوەندییە دەاللەتكارەكان، ئەمەش 
پ��ارچ��ەو  ن��ی��ن،  ه��ەڕەم��ەك��ی  پەیوەندیگەلێكی 

بەشەكان پێكەوە دەبەستێتەوە.
ه��ەرچ��ی ئ��اراس��ت��ەی دووەم�����ە ب��اب��ەت��ێ��ك: 
وەردەگرێت نەك واقع، واتە ئەو نوێنەرایەتی و 
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نواندنانەی، كە ئەندامەكان پێكیدێنن، ئەو نواندن 
سۆسیۆلۆژێك  كە  )واقعێك(،  دەركەوتنانەی  و 
فەلسەفەی  ئ��اڕاس��ت��ەی  ل��ەس��ەر  پ��ەی��پ��ێ��دەب��ات، 
ئیدیالیزمی، لە چەشنی نواندن و نوێنەرایەتیكردن 
و ئیرادە(. كەسانێك هەن بڕوایان بە »واقع«ێكی 
لە  جیاواز  و  »سەربەخۆ  هەیە  سۆسیۆلۆژی 
لێرەشەوە  تاكەكان«.  ئ��ی��رادەی  و  هۆشیاری 
زان��س��ت داب��ڕان��ێ��ك ل��ەگ��ەڵ ن��وان��دن و وێ��ن��ە ... 
پێیدەڵێت  دۆرك��ه��ای��م  ئ���ەوەی  دروس��ت��دەك��ات، 
)چەمكە پێشینەییەكان(، لەگەڵ ئەوەی كەسانێك 
هەن، واقیعی سۆسیۆلۆژی دەگەڕێننەوە، بۆ ئەو 
نواندن و وێنانەی تاكەكان لەالیان دروستبووە. 
بابەتێكی مەعریفی وەردەگیرێت،  ئەمەش وەك 
وەك یەكەمین كار بۆ سۆسیۆلۆژێك. ئەم زانستە 
راپۆرتەكانەوە«  لەبارەی  راپۆرتێكە  تەنیا  »كە 
و ئەوەی )گارفینكڵ Garfinkel( دەیڵێت، واتە 
)زانستێكی(  بە  وەردەگرێت  بۆ  تری  بابەتێكی 
هۆیەوە  بە  رێگەیەوە،  لە  ئەوەیە  ئەمەش  تر، 
تەنها  لێرەشدا  دەك���ەن.  م��وم��ارەس��ە  تاكەكان 
كە  تۆماربكرێت،  تۆماركراوانە  ئ��ەو  دەكرێت 
كۆتاییشدا  لە  داوە،  بۆ  هەوڵی  سۆسیۆلۆژێك 
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و  ستراكتۆر  دەره��اوی��ش��ت��ەی��ەك��ی  و  دراوێ���ك 
بونیادە زەینییەكانن واتە زمانەوانی.

كۆمەاڵیەتییەوە،  فیزیای  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە 
سۆسیۆلۆژی ناتوانێت تەنها و تەنها بگەڕێتەوە 
پێكەوە  )زۆرجاران  بەشەكانی  تۆماركردنی  بۆ 
م��ات��ری��ال��ی��ی��ەك��ان، ئەمەش  ئ��ام��اژە  پ��ەی��وەن��دن( 
ل��ەب��ارەی ج���ۆرە ج��ی��اوازەك��ان��ی س��ەرم��ای��ەوە، 
شیكار  شێوەیەك  بە  زانستەش  ئەم  بێئەوەی 
لەبارەی  بێت  )راپۆرتێك  ئ��ەوەی  وەك  بكات، 
مەعریفە  لەسەری  پێویستە  راپ��ۆرت��ەك��ان��ەوە(. 
زان��س��ت��ی��ی��ەك��ەی ل���ەب���ارەی ب��اب��ەت��ێ��ك��ەوە ب��ەو 
زانستییەكانی  مەعریفە  ك��ە  لێبكات،  چەشنە 
ئەندامەكانی تێدا بە هەند وەرگیرابێت )بابەتەكە( 
ل��ەب��ارەی ب��اب��ەت��ەوە. ب��ە دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی تر، 
زانستییەكەی  مەعریفە  ل��ەس��ەری،  پێویستە 
لەپێناوی  كێبڕكێكانەوە  و  دەگمەنی  لەبارەی 
دەگمەنەكاندا  سەروەتە  چاكەو  مۆنۆپۆلكردنی 
بگرێتەوە،  مەعریفەیەش  ئ��ەو  رەچاوكرابێت، 
دروستبووە،  ئەندامەكان  لە  هەندێك  الی  كە 
دروستبونێك لە ئەنجامی دابەشكارییە تاكی و 
گروپییەكان، ئەم دابەشكارییە كەمتر بابەتی نییە 
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ژمێریارییەكان  خشتە  كە  دابەشكردنانەی،  لەو 
لە فیزیای كۆمەاڵیەتیدا دایان ناوە.

پرسی چینە كۆمەاڵیەتییەكان، هەلێكی وامان 
بۆ دەڕەخسێنیت پەی بە دژایەتی و ناجۆریی ئەو 
دوو گۆشە نیگایەی پێشەوە بەرین: ملمالنێی لە 
نێوان ئەوەی دەیەوێت جەخت لە بوونی چینەكان 
بكاتەوە، لەگەڵ ئەوەی دەیەوێت نەفی بكات. ئەو 
كاتەی دەردەكەوێت دابەشبوون و دابەشكردنە 
كۆمەاڵیەتییەكان بازنەی ملمالنێكەن، لە واقع و 
گرنگ  زۆر  دژبوونێكی  و  پێكدادان  راستیدا  لە 
تیۆری  ب��ە  پەیوەستە  ئ��ەم��ەش  دەش��ارێ��ت��ەوە، 
هەن  كەسانێك  لێردا  خۆیەوە،  سۆسیۆلۆژەكە 
دەكەن.  خۆیانبینای  پێداویستی  بنەمای  لەسەر 
گۆشەنیگاو تێڕوانینی فیزیای كۆمەاڵیەتی تەنها 
وت��راوی  ی��ان  م��ی��ت��ۆدۆل��ۆژی،  چەمكی  تەنها  و 
زۆرەملێ  بە  توێژەر  شێوەیەك  بە  ژمێریارین، 
لە  جیابوونەوە  و  دابڕان  ئەمەش  دەیسەپێنێت، 
بەیەكدا  پەیوەند  و  بەیەكدا  پەیوەست  واقعێكی 
دروستدەكات، بەاڵم ئەوانی تر هەوڵی پێكهێنانی 
چینە كۆمەاڵیەتییەكان دەدەن لەسەر ئەزموونی 
ئەندامەكان. ئەوان هەوڵی ئەوەدەدەن ئەندامەكان 



50

بەپێی  ج��ی��اوازەك��ان��دا  ب��وون��ی چینە  ب��ە  دان��ێ��ن 
دەتوانن  هەیانە،  خەسڵەتانەی  و  ئیمتیاز  ئەو 
چینە  ئ��ەم  سایەی  لە  ئ��ەن��دام  وەك  كەسانێك 
بە  ئەمەش  ژوورەوە،  بكەنە  كۆمەاڵیەتییانەدا 
سازانیان بەپێی پێوەرگەلێك، كە دەركەوتنەكەی 
زیاد و كەم دەكات. بەو شێوەیەش پەی بەخۆیان 

دەبەن لەوەی ئەندامن لە چینەكاندا. 
تیۆری  لەنێوان  دژیەكییەی  و  پێكدادان  ئەو 
ماركسیدا، لەو وێنە بابەتییە تەسكەی زۆرجاران 
ڤێبەردا،  ماكس  تیۆری  لەگەڵ  لەخۆیدەگرێت، 
لە  جیادەكاتەوە  كۆمەاڵیەتی  چینێكی  كاتێك 
گروپێكی تر بەو پێیەی )پێگەیەك( داگیردەكات، 
بە چەندین خەسڵەت و تایبەتمەندیی سیمبولی 
دژبەیەكییە  ئەم  ژیان،  لە شێوازی  دەرخ��راوە، 
ش��ێ��واز و ف��ۆڕم��ێ��ك��ی ت��ر ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت، بە 
ئەویش  نییە،  كەمتر  وەه��م��ەك��ەی  ش��ێ��وەی��ەك 
خودگەراییە.  و  بابەتگەرایی  نێوان  دژییەكی 
ستایل و شێوازی ژیان بە تایبەتر لە هەمووی، 
جیاكاریدا،  لە  ناگێڕێت  خۆی  فرمانی  و  ر وڵ 
تەنیا بەرامبەر و بۆ ئەو ئەندامانە نەبێت دانیان 
گروپەوە،  ئە  لەبارەی  ڤیبەر  )تیۆری  پێداناوە، 
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كە شوێنێك داگیردەكات(، زۆر نزیكە لە تیۆرە 
تیۆرانەی  ئەو  چینەكانەوە،  لەبارەی  زاتییەكان 
لەسەر شێوازی ژیان و نوێنەرایەتی و نواندنە 
لە  بەشێك  بە  دەبێت  دەوەس��ت��ن،  خودییەكان 
دابەشكردنە كۆمەاڵیەتییەكان. وەك ئەوەی الی 
)ڤارنەر Warner( هەیە، بەاڵم فەزڵ و چاكێتی 
مانێڤست  خۆی  و  دەردەك��ەوێ��ت  لەوێدا  ڤیبەر 
دەكات، كاتێك وا تەماشای ئەم دوو هەڵوێستە 
دەكات بە شێوەیەك كە دژ بە یەك نین، وەك 
شوێنكەوتووە  شیكەرەوەو  زۆرب��ەی  ئ��ەوەی 
پێكەوە  ئ��ەو  دەك����ەن.  وێ��ن��ای  ئەمریكییەكان 
بنەڕەتە  ئ��ەو  پێكهێنانی  ب��ە  دەیانگونجێنێت، 
لەبارەی  كۆمەاڵیەتیەی  دابەشكاریی  دوانەیی 
بابەتی بوونی جیاكارییە ماتریالی و خودنواندن 
و خود وێناكراوەكانەوە هەیە: سەرباری ئەمە، 
كە  دادەن��ێ��ت،  پرسە  ئەم  بۆ  چارەسەرێك  ئەو 
بەتاڵ نییە لە واقعیبوونێكی ساویلكانە، ئەمەش 
نمونە(  )دوو  نێوان  لە  دەكات  جیاكاری  كاتێك 
دوو  تەنیا  شێوەیەك  بە  گروپبەندییەكان،  لە 
هەبێت  دەرك��ەوت��ن  و  ب��وون  فۆرمی  و  شێواز 
بۆ هەر گروپێك. تیۆری چینە كۆمەاڵیەتییەكان 
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ناچارە ئەم دژیەكییە تێپەڕێنێت لە نێوان تیۆری 
بابەتی كە چینەكان وا دەبینێت گروپی ركابەرن 
)تەنانەت كاتێك دەیەوێت لەوە دڵنیامان بكاتەوە، 
لە رێگەی بەڵگەوە ئەگەرچی بوونیشی نەبێت(، 
تەنیا بەو پێیەی گروپگەلێكن دەتوانرێت گەمارۆ 
شێوەیەك  بە  پێواندنن،  شایستەی  و  بدرێن 
لە  واقیعی  بەرجەستەكراوی  بابەتی  سنوری 
نێوانیاندا هەیە. بە تێپەڕاندی ئەو تیۆرە زاتی و 
خودییەی )ئەگەر بمانەوێت دەتوانین بڵێین تیۆرە 
كۆمەاڵیەتییەكان  رژێمە  كە  یەكالكەرەوەكان( 
كۆمەاڵیەتی،  دابەشكارییەكی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە 
دابەشكارییە  ك��ۆك��ردن��ەوەی  دەرەن��ج��ام��ی  ك��ە 
تاكییەكانە، یان دروستتر لە نێوان ئەو ستراتیژییە 
تیۆریانەی دابەشكارو دابەشكراون، بە پێواندن و 
پێكهاتنەوەیان ئەندامەكانی خۆیان و ئەوانی تری 
پێ دابەشدەكەن. مەیدانبازییەك رووبەروومان 
دەبێتەوە، ئەمەش لەالیەن ئەو كەسانەوە، كە لەو 
پەیوەندییان  كۆمەاڵیەتییەكان  بەشە  بڕوایەدان 
ئەمەش  پێكەوە،  پەیوەستن  و  هەیە  یەكەوە  بە 
كۆمەاڵیەتییەكان،  چینە  ئەفەرۆزكردنی  لەپێناو 
نەگرێت  خۆی  كە  وەها،  توندی  شێوەیەكی  بە 
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بەو  تێیپەڕێنن،  دەیانەوێت  ئەوانەی  ئاست  لە 
تەڵەزگەیەكی  و  ن���ەزۆك  بەڵگەیەكی  پێیەی 
ت��ی��ۆری��ی��ە: ئ��ەو ل���ەب���ەردەم ئ��ێ��م��ەدا و ب��ۆ ئێمە 
ئەویش  جێدێڵێت،  بۆ  هەڵبژاردنمان  یەك  تەنها 
رووبەرووی ئەو دابەشبوونە دژبەیەكانەی ناو 
چینە كۆمەاڵیەتییەكان ببینەوە، كە لە كارەكانی 
لە  داواك��ارب��ی��ن  ی��اخ��ود  پێیدەگەین.  م��ارك��س��دا 
ژم��ێ��ری��اری ب��ۆ چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ئ��ەم گرفتە 
لە  وەستانە  ئەو  كاتێك  پارادۆكسیانە،  نوێیە 
خۆی دەگرێت، لەگەڵ دەسەاڵت بەسەرداگرتنی 
كە  پرۆسەیەی  ئەو  وات��ە  پرۆسەدا،  هەمان  لە 
جیاكارییەكان دەردەخات و رێگە بە فراوانبونی 
دەدات. ئەمەش لە ڕێگەی كاركردن بۆ سڕینەوەی 
سنور لە نێوان دەوڵەمەندەكان و هەژاراندا، لە 
نێوان بۆرژوا و بۆرژوای بچوك )وردەبۆرژوا(، 
لە نێوان شارنشینان و گوندنشینان، بەسااڵچوان 
و م��ن��ااڵن، ل��ە ن��ێ��وان ئ��ەوان��ەی ل��ە پایتەخت و 
كەنارو  لە  ئەوانەی  لەگەڵ  ش��اردان  سەنتەری 
نیشتەجێن......ئەوانەی  پایتەخت  دەرەوەی 
ئەمڕۆ بە ناوی ماركسیزمەوە و زۆر حەقیقەتی 
ئ��ەوەم��ان ب����ەڕوودا رادەگ��ەی��ەن��ن، ل��ە رێگەی 
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كە  گوزارشتگەلێكەوە،  دەستەواژەو  كۆمەڵێك 
ب��ۆرژوا  ژم��ارەی  پۆزەتیڤیزم...  لە  نییە  خاڵی 
لە زۆرترین  بۆرژواكان  یانی وردە  بچوكەكان 
ئەمەش  تێناپەڕێت.   )4،311،100( لە  رێژەیدا 
وایان لێدەكات زۆر بە خێرایی لە تەڵەزگەیەكدا 

خۆیان دەبیننەوە.
لە  جەخت  هەمیشە  سۆسیۆلۆژانەی  ئ��ەو 
بەردەوامی و پەیوەندی دەكەنەوە، ئەوانەی كە 
كە  مانایەی  بەو  تیۆریسیانن،  تەنها  زۆربەیان 
قسەكانیان پشت ئەستور نییە بێ  هیچ ئەزموون 
و  جەختكردنەوە  كاتێك  تاقیكردنەوەیەك،  و 
نەیارەكانیان  بۆ  ئەزموونی  یەكالكردنەوەی 
جێدەهێڵن، ئەوكاتە كارەكە لە زۆر رووەوە بە 
قازانجیان دەشكێتەوە. تەنیا بەو شێوەیە بەسە 
نەریتێك  و  هەمیشە  وەك  بدرێتەوە  وەاڵمیان 
بۆ  ئەمەش   .)Pareto )باریتۆ  بۆ  دەگەڕێنەوە 
ناتوانین  دەیڵێن:  ل���ەوەی  جەختكردنەوەیانە 
هێڵی  ب��ەڕەه��ای  ب���ەت���ەواوی،  بكێشین  هێڵێك 
جیاكەرەوەی نێوان دەوڵەمەند و هەژاران بێت، 
سەرمایەداران لە كرێكارەكان. زۆر لە نوسەران 
كێشەیە  لەم  دەتوانن  ئ��ەوەدەك��ەن،  بانگەشەی 
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لەبارەی  قسە  ناتوانین  دەرب��ازب��ن،  ئاسانی  بە 
كۆمەڵگەی  لە  بكەین  سەرمایەدارییەوە  چینی 
رۆژئاوادا، وەك چۆن ناتوانین جیاكاری بكەین 
باریتۆ  كرێكاران(  و  ب���ۆرژوا  چینی  نێوان  لە 
رێرەوە  ئەم  ئ��ەوەی  دەریدەبڕێت:  بەوشێوەیە 
بۆ  ملنەدات  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  بەرپەرچبداتەوە 
بوونی پیر و بە سااڵچوان، چون بەڕاستی ئێمە 
چ  لە  پیری  و  سااڵچوون  بە  ل��ەوەی  بێئاگاین 
تەمەن و لە چ چركەیەكدا دەستپێدەكات، بەاڵم 
گەڕانەوەی سۆسیۆلۆژەكان بۆ وێنا و نواندن، 
لە  نواندنەیە  ئەو  هەندێكیان  الی  ئەوەی  وەك 
وردتر  گوزارشتێكی  بە  دەینوێنن،  بەرامبەریدا 
زەینییەیە  وێناكردنە  و  نواندن  ئەو  بەرەنجامی 
ل��ەالی��ەن ه���ەر ت��اك��ێ��ك ل��ە ت��اك��ەك��ان��ی دی��ك��ەوە 
كە  نواندنەیە،  و  نمایش  ئەو  مەبەستمان  هەیە، 
جێهێشتنی  نهێنی  بە  ش��اردن��ەوەو  دەینوێنن، 
ئەم نواندنانە بۆ سۆسیۆلۆژەكان، خۆ الدان و 
خۆ نەبانكردنە لەوەی ئەم دابەشكردنە زاتیانە 
دابەشكردنێك  بابەتی  بوونی  لەسەربنەمای 
ب��ون��ی��اد ن����راوە، ئ��ەم��ەش ن��اگ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ ئەو 
دەرهاویشتەی  سۆسیۆلۆژییەی  دابەشكارییە 
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بۆ  بێت،  تاكییەكان  دابەشكارییە  لەخۆگرتنی 
رژێمی  تریانەوە:  هەندێكی  لەبارەی  هەندێك 
ئاستەكانی  لە  شێوەیەك  هیچ  بە  كۆمەاڵیەتی 
شێوازە  ئ��ەو  لەسەر  نابێت،  فۆرمەلە  ت��اك��ەوە 
چۆنێتییەی هەڵبژاردن، كە ئەنجامی هەڵبژاردن 
و نرخی بازاری پێ دیاریدەكرێت و پێكدێتەوە. 
ئەو دۆخە چینایەتییەی، كە ئاماری كۆمەاڵیەتی 
ئەو  رێگەی  لە  ئەمەش  دەوەستێت،  لەسەری 
ئاماژە ماتریالییانەوە لە هەمبەر ئەم پێگانە لەناو 
پەیوەندییەكانی بەرهەمهێناندا، یان بە مانایەكی 
كە  لێهاتوییەوە،  تواناو  ئەو  بارەی  لە  روونتر، 
خاوەنداربوونی  بە  و  دەستخستن  بە  هێزی 
سەرمایەی  لەگەڵ  هەیە،  كولتوری  و  ماتریالی 
بە  پ��ێ��گ��ەی��ە  ئ���ەم  ئ���ام���رازان���ە،  ئ���ەم  سیمبولی 
راستەوخۆیی، یان بە چۆنییەتییەكی ناڕاستەوخۆ 
كاریگەری دەبێت و لە رێگەی ئەو پێگەیەوە، كە 
رەخساندوویەتی  كۆمەاڵیەتییەكە  دابەشكارییە 
لەناو  ب��ە ه��ەم��ان شێوە  پ��ێ��داوە،  و رەوای��ەت��ی 
ئەندامێك  ه��ەر  الی  نوێنەرایەتیكردنەی  ئ��ەو 
ستراتیژیانەی  ئەو  پێگەو  لەسەر  دروستبووە 
ئەوەی  وەك  دەرخستندا(  )لەخۆ  دەیگرێتەبەر 



57

كە  چۆنێتییەی  ئەو  واتە  باسیدەكات،  گۆفمان 
رووب��ەرووی  و  كردووە  داگیری  پێگەیەی  ئەو 
دەبێتەوە. ئەمە تەنانەت لە دوورترین دۆخیشدا 
بە  پەیوەندیی  كارەكە  ئەگەر  جا  روودەدات، 
مەیدانی چینە ناوەندییە ئەمریكییەكانەوە هەبێت، 
زنجیرەبەندی  و  كۆبەندی  بە  پەیوەندیی  یان 
پ��ێ��ك��ه��ات��ن و رێ��ك��خ��س��ت��ن��ە ج����ۆراوج����ۆر و  و 
الی  ئەوەی  وەك  هەبێت،  بەیەكداچووەكانەوە 
جیهانە سۆسیۆلۆژیانە،  ئەم  دەیبینین.  پرۆست 
و  خۆنمایشكردن  ئیستراتیژیەكانی  تێیدا  كە 
نزیككراوەمان  وێنەیەكی  كاردەكەن،  جیاكاری 
دەدات���ێ ل��ەب��ارەی دون��ی��ای��ەك��ەوە ك��ە »رژێمی 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی«���ی��ەك��ە دەرەن��ج��ام��ی پ��رۆس��ەی 
هەموو  بەردەوامە،  خولقاندنی  و  دروستكردن 
هەڕەشەلێكراوە  كاتییەو  دراوێكی  چركەیەك، 
بۆ ملمالنێی چینایەتی، ئەمەش دەبێتە ملمالنێی 
ستراتیژە  رووب��ەرووب��وون��ەوەی  و  رێكخستن 
لە  گ��ۆڕان��ك��اری  ب��ۆ  ل��ێ��رەوە  سیمبولییەكان، 
دۆخەكاندا، لە رێگەی خستنە ناوی وەرچەرخانێك 
لەسەر نواندنەكانی ئەم دۆخە، بۆ نموونە، وەك 
ئەوەی دەبێتە نكۆڵیكردن لە مەوداكان، ئەمەش 
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لەپێناو داننان بەو نواندن و نوێنەرایەتیكردنەدا، 
كاتی،  دانپێدانانێكی  ئەمەوە  پێچەوانەی  بە  یان 
خۆیدا  لەناو  رەتكردنەوەكە  و  نكۆڵیكردن  كە 
هەڵیگرتبێت )وەك جۆری ئەو یارییەی شلیمێل، 
كە ئزبێرن باسیدەكات. ئەم ئەتمۆسفێرە باركلییە، 
كە كۆی جیاوازی و جودابوونەكان راڤەدەكات 
و دەیگەڕێنێتەوە بۆ ئایدیای جیاوازی، لە كاتێكدا 
)دوری و مەوداكان( ئەوانەن كە »وەریاندەگرین، 
كایەو  فەزایەش  ئەم  دەكەین،  رەچ��اوی��ان  یان 
ئامانجەكانی  كە  ستراتیژیانەن،  ئەو  بوارەكانی 
لێكچوون و جیاكاری بەڕێوەی دەبەن: ئەمەش، 
ئەوەی  بۆ درۆكردن، وەك  یان سەردەكێشێت 
خۆیان  سەردەست  و  بااڵ  گروپێكی  وێنەی  لە 
دەردەخەن، چونكە بەوە ناوبانگیان دەركردووە، 
یان سەردەكێشێت بۆ جۆرێكی تر، لەپێناو خۆ 
گروپەكانی  بە  گروپانەی  لەو  جیاكردنەوەیان 
خوارەوە ناسراون. ئەمەش یاسای كەڵەكەبوونی 
»ئیمتیازە« دونیاییەكان. ئیمتیازی هۆڵێك بەندە 
م��رۆڤ  )كاتێك  راب��ەرەك��ان��ی  پتەویی  ل��ەس��ەر 
جگەلەو  ب��ك��ات،  ك��ەس  ل��ە  پێشوازی  ناتوانێت 
لە  بێئەوەی  هەیە  تایەتییان  رێزێكی  كەسانەی 
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ئەو  نەجابەتی  لەگەڵ  كەمكاتەوە،  ئ��ەو  رێ��زی 
كوالێتی  ئەو  لێدەكرێت.  پێشوازیان  كەسانەی 
بەرزانە، كە بەراورد دەكرێن لە خۆیاندا كوالێتی 
ب���ەرزی ه��ۆڵ��ەك��ان��ن: ب��ەرزب��وون��ەوەی ب���ازاڕی 
پێوەرە  دوو  بەم  ب��ازاڕە  ئەم  دابەزینی  بەهاو 
بەڕەنگی  دون��ی��ای��ەك  بەپێی  وات���ە  دەپ��ێ��ورێ��ن، 
بە  پێویستی  ئ��ەم��ەش  نەخشێنرابێت،  تایبەت 
هەموو  تێیدا  كە  پاسەوانیكردنە  تیژی  چاوێكی 
سیستەماتیزەكرابێت،  و  رێ��ك��خ��راو  شتێك 
رێكخراوە،  شتێك  هەموو  دونیایەكدا  لە  وات��ە 
پۆلێنكراوە، وەك ئەو شوێنانەی كەسەكانی تێدا 
بەرچاودەكەون، بۆ نموونە: چێشتخانە گرانبەها 
و فرە ئەستێرەییەكان، گۆڕەپانەكانی وەرزش، 
ئارایشتگاو  هۆڵی دەرسگوتار و سیمینارەكان، 
یان  ببینرێن،  دەتوانرێن  ئەوانەی  پێشانگاكان 
بكرێت،  سەردانیان  دەتوانرێت  شارانەی  ئەو 
جیگەی  كۆمەڵێك  ی��ان  روسییەكان،  بالە  ی��ان 
تایبەتكراو لەسەر چەند كەسێك. لەم دونیایەدا 
ئەویش  هەیە:  بوونی  پێویستیەك  و  ناچاریی 
و  پۆلێنكردن  ب��ۆ  ت��وان��ای��ی��ە  و  دەستگەیشتن 
و  لێیان  لێوەرگرتن  سوود  لەپێناو  رێكخستن، 
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بااڵبوون و سەركەوتن بەسەر ئەو گروپانەی لە 
خوارەوەی ئەمانن و ئەرزشیان كەمترە.

گ���روپ���ە م���رۆی���ی���ەك���ان ل���ە ك���ۆم���ەڵ���گ���ەدا، 
بە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان،  چینە  ب��ەت��ای��ب��ەت��ك��راوی 
دەردەك��ەون،  دووج��ار  لە شێوەكان  شێوەیەك 
و گۆشەنیگای  روئیا  پەیدابوونی  پێش  ئەمەش 
زانایەك: وەك بابەتییەك دەردەكەون و بوونیان 
ه��ەی��ە، ئاستی ی��ەك��ەم ئ��ەو ب��اب��ەت��ی ب��وون��ەی��ە، 
پێكیدێنن،  ماتریالییەكان  خاوەندارێتییە  ك��ە 
ئاستی  لە  بابەتیبوون  وەك  شێوە  هەمان  بە 
بابەتیبوونیان  وات��ە  دەردەك���ەوێ���ت،  دووەم���دا 
نواندن  لە  پۆلێنكردندا،  لە  و  پۆلێنكراوییاندا  لە 
وەك  پارادۆكساڵییەكان  نوێنەریەتیكردنە  و 
ئ���ەوەی ل��ە ئ��ەن��دام��ە ك��اراك��ان��ەوە دەردەچ����ن، 
ئەمەش لەسەربنەمای مەعریفەیەكی پراكتیكییە 
شێوازی  لە  چ��ۆن  وەك  دابەشكارییەكان،  بە 
ت��ەرزە  دوو  ئ��ەم  دەردەك����ەون.  ژیانكردنیشدا 
یەكتر،  ل��ە  داب��ڕاون��ی��ن  و  سەربەخۆ  ب��وون  ل��ە 
ئ��ەگ��ەرچ��ی ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی��ك��ردن و ن��وان��دن��ەك��ان 
جۆرێك لە سەربەخۆیی زاتییان هەیە، ئەمەش 
سەبارەت بە دابەشكارییەكان ئەو نوێنەرایەتی 
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و نواندنەی كەسەكان لەبارەی خۆیانەوە هەیانە 
لە میانەی ئامادەیی و بوونیان لە فەزای گشتیدا 
مانا  بە  ن��وان��دن  و  رۆڵگێڕان  هەمانشێوە  )ب��ە 
هەیە(  گۆفمان  الی  ئ��ەوەی  وەك  شانۆییەكەی 
دەرەنجامی رێوشوێن و سیستەمێكی پەیبردن 
ئ��ەوەی  »هابیتوس«،  وات��ە  هەڵسەنگاندنە،  و 
بە  تایبەت  پێگەیەكی  و  لە شوێن  بۆ خۆی  كە 
تایبەتی  پێگەیەكی  واتە  دەردەكەون،  كەسەكان 
وەها، كە سەرمایە ماتریالییەكان )بابەتی بوونی 
)بابەتیبوونی  رەمزییەكان  سەرمایە  و  یەكەم( 
دووەم( دیارییان كردووە. ئەمەش دەچێتە ناو 
الی  كە  ك��ردن��ەوە،  نوێنەرایەتی  و  نواندن  ئەو 
كەسانی تر كەڵەكە بووە سەبارەت بەم پێگەیە، 
سەرمایەی  زۆرج��اران  ئەمانەش  دیاریكردنی 
)ئەمانەش زۆر جار وەك  دیاریدەكات  رەمزی 
تایبەتمەندی و تایبەتبوون وئیمتیازی بااڵیی ناو 
دەبرێن و..هتد(، بە هەمانشێوە لە دابەشكردندا، 
ئ��ەم��ەش گ���وزارش���ت و خ��ۆ روون���ك���ردن���ەوە 
ژیانكردندا  و  ژیان  لە شێوازی  سیمبۆلییەكەی 

دەردەكەوێت.
كە  رەتكەینەوە  وتەیە  ئ��ەو  ناچارین  ئێمە 
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نییە،  بوونی  لێكنەچوون  و  ج��ی��اوازی  دەڵێت: 
تەنیا لەو كات و شوێنەی ئەندامان هەستدەكەن، 
ی��ان وەه��م��ی ئ��ەوەی��ان ال دروس��ت��دەب��ێ��ت، كە 
ب��وون��ی ه��ەی��ە، ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەش��دا دەبێت 
بابەتییەكان،  جیاوازییە  كە  وەرگ��ری��ن،  ئ��ەوە 
لە سامان و سەروەتە ماتریالییەكاندا  ئەوانەی 
ئاماژە پێدراون، وەردەچەرخێتە سەر كۆمەڵێك 
لە  ئەمەش  كەسەكان،  دانپێدانراوی  ئیمتیازاتی 
سەروبەندی نواندن و خۆنواندندا دروستدەبێت. 
دانپێدانراو،  نایەكسانییەكی  و  جیاوازی  هەموو 
وەرگ��ی��راوە،  رەوا  جیاوازییەكی  ش��ێ��وەی  ب��ە 
دەردەكەوێت  كردەیەكەوە  رێگەی  لە  ئەمەش 
رەوایەتی  كە  سیمبولی،  سەرمایەیەكی  وەك 
رەم��زی  س��ەرم��ای��ەی  دەدات.  ئیمتیازانە  ب��ەم 
رەوای��ەت��ی  و  ه��ەل  ئ��ەوەی  لەگەڵ  نییە  بوونی 
نییە  بوونی  پێدەبەخشێت،  دەسەاڵتی  و  سوود 
تەنیا لە پەیوەندیاندا نەبێت لەگەڵ خاوەندارێتیە 
ت���ری وەك  ت��ای��ب��ەت��ەك��ان و ج��ی��اك��اری��ی��ەك��ان��ی 
لەنێوان  ...هتد  و  جلوبەرگ  و  زمان  و  جەستە 
نەخشەی  ل��ەس��ەر  گ��روپ��ان��ەی  و  ك���ەس  ئ���ەو 
لە  تا  دەردەك����ەون،  هەڵسەنگاندن  و  پەیبردن 
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خاوەندارێتییە  بەم  بدەن  رەوایەتی  رێگەیەوە 
ئامرازو  ئ��ەوەی  وەك  وات��ە  پێدابنێن،  دان��ی  و 
یان  گوزارشتلێكراون،  گوزارشتكەرو  فۆرمی 
دۆخێك  و  ك��ەش  بۆ  گ��ۆڕاو  فۆرمی  كۆمەڵێك 
پراكتكێك  هیچ  هێزدا.  پەیوەندییەكانی  لەناو 
هۆی  ببێتە  نییە  بوونی  خاوەندارێتییەك  یانی 
ژیانكردن،  دیاریكراوی  شێوازێكی  دیاریكردنی 
كە بەهایەكی تایبەت بە خۆی وەرنەگرێت، بەو 
دیاریكراوەو  كۆمەاڵیەتی  پرەنسیپێكی  مانایەی 
گوزارشتی لێناكرێت، بەم پێیە بێت وەك پێگەو 
سیماو  ئەمەش  بەڵگەی  كۆمەاڵیەتی:  دۆخێكی 
مەعنەوییەكانی  یان  ماتریالییەكان،  خەسڵەتە 
وەك جەستەیكی رێك و قەشەنگ، بۆ نمونە، یان 
سپێتی پێست یان ئەسمەری پێست، بەكارهێنانی 
ئەم  بەكارنەهێنانیان،  ی��ا  كحولییەكان  م��ادە 
بەهای  كۆمەڵێك  رەنگە  كۆمەڵگەدا  لە  سیمایە 
جیاوازدا،  ماوەیی  لە  ئەمەش  لەخۆبگرێت،  دژ 
بۆئەوەی  ج��ی��اوازەك��ان��دا،  كۆمەڵگە  لەناو  ی��ان 
وەك  كردنێك  پراكتیكە  یان  خاوەندارێتییەك، 
بچێتە  پێویستە  دەرب��ك��ەوێ��ت  تایبەتمەندیەك 
ئەو  و  پراكتیك  لەگەڵ  پەیوەندییەكەوە،  ن��او 
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كۆمەڵگەیەكی  ل��ە  دەك��رێ��ت  خ��اوەن��دارێ��ت��ی��ەی 
واتە  پڕبكرێتەوە،  جێگەی  ت��ردا  دی��اری��ك��راوی 
ل��ە دون��ی��ای��ەك��ی رەم����زی م��وم��ارەس��ەك��ردن و 
ل���ەوەی  بەرهەمبهێنرێتەوە  خ��اوەن��دارێ��ت��ی��دا 
وەرگێڕێتە  ئابورییەكان  جیاوازییە  و  جیاكاری 
سەر كۆمەڵێك هێماو ئاماژەی تایبەتمەند. هەر 
رەمزو سیمبۆلێكی دیاریكراو، وەك ئاماژەیەكی 
ئەو سنوربەندیانە وەرناگرێت،  زمانەوانی وایە 
ئەندامەكانی  ناچارییەك بێت بۆ هوشیاریی  كە 
تەنیا لە رێگەی چوونە ناو پەیوەندییەكی دژەوە 
هێمای  ئ��ام��اژەو  سیستەمێكی  ئەمەش  نەبێت، 
فۆرمبەندییە  رێكخستنی  هۆی  دەبنە  تایبەتن 
بابەتییە  ت��ی��ۆری  ه��ەرچ��ی  كۆمەاڵیەتییەكان. 
حەقیقەتی  كۆمەاڵیەتییەكانەوە،  چینە  لەبارەی 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ن��ێ��ت��ەوە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  رێكخستنی 
بوونێكی حەقیقی بابەتیانەی ئەم رێكخستنە، بە 
نێو  بیخاتە  ئ��ەوەی  یادكردنی  لە  و  لەبیركردن 
پێناسەیەكی گشتگیرەوە، واتە حەقیقەتی یەكەم 
ئەوەی ئەم تیۆرە لەدژی پێكهاتووە )زۆر جاران 
وێنای  وا  راڤ��ەدەك��رێ��ت،  سیاسی  تیۆرێكی  بۆ 
كۆمەڵێك  كە  دەك��ات،  بابەتیانە  حەقیقەتە  ئەم 
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ئەمەش  تێپەڕینرێن،  پێویستە  ب��ن،  بەربەست 
ل��ەب��ارەی  گۆشەنیگایەك  سەپاندنی  لەپێناو 
ت��ی��ۆردا(.  لەگەڵ  رێكهاتنەوەی  دون��ی��اوەو  ئ��ەم 
بابەتگەرایی زانستیانە تەواو كامڵنابێت، مەگەر 
ئەو كاتە بە راستگۆیی دەربچێت لەو ئەزموونە 
خودیانەی دژی دەوەستنەوە، تێۆریش گونجاو 
لەبار نییە ئەگەر ئەم حەقیقەتە بەشییە لەخۆی 
پەی  بابەتی  مەعریفەی  ئ��ەوەی  وات��ە  نەگرێت، 
تایبەتەكەی  حەقیقەتە  ه��ەروەه��ا  پ��ێ��دەب��ات، 
ئەزموونی یەكە وەك ئەوەی خۆ نەبانكردن بێت 
)درێژ دەبێتەوەو كورت دەبێتەوە، دەگشتێنرێت 
و ناگشتێنرێت( لەم حەقیقەتە، بە دەربڕینێكی تر، 
مەعریفەی كۆمەڵناسەكە و مەعریفەی دانپێدانان 
بابەتەكەی  ك��ە  ت��ێ��ك��دراو،  مەعریفەیەكی  ب��ە 

ئەزموونی یەكەم بێت.
خۆدزینەوە و خۆگێلكردن لە بنەما كردەییەكانی 
ئەمە  جیاوازی و هۆكارەكانی بەردەوامبوونی، 
ئەوەیە كە وا لە كۆمەڵناسێك دەكات پەی بەوە 
نەبات، وەك گۆڕەپان و مەیدان و كایەیەك بۆ 
گروپی  كۆمەڵێك  لەنێوان  كێبڕكێ  و  ملمالنێ 
بەرژەوەندی جیاواز و بەرژەوەندی دژ بیبینێت، 
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دەیبینێت.  كۆمەاڵیەتی  رژێمێكی  وەك  بەڵكو 
یادكردنە:  لە  لەبیركردن و  دانپێدانانێك  هەموو 
نەك  دەس���ەاڵت،  جۆرەكانی  لە  جۆرێك  هەمو 
ئەو دەسەاڵتەی لە رێگەی فەرمانەكانەوە خۆی 
دەكرێت  مومارەسە  ئەوەی  بەڵكو  دەسەپێنێت، 
بێئەوەی مومارەسەكراو بێت لەسەرمان، وەك 
ئەوەی ئێمە ناومان ناوە دەسەاڵتی سروشتی، 
ژیان،  تەرزەكانی  لەناو  زمانداو  لەناو  ئ��ەوەی 
زمانی ژیانكردن، تەنانەت شتەكانی وەك زێڕ، 
زیو، تاجی شاهانە، تابلۆكان، خشڵ و تەنانەت 
جۆرێك  هەموو  هەیە.  بوونی  ئۆتۆمۆبیلیشدا 
بە  ئەستورە  پشت  دەس���ەاڵت،  جۆرەكانی  لە 
و  رەس��ەن  ب��ڕوا  بیرو  فۆرمەكانی  لە  فۆرمێك 
شاراوەترە  و  قووڵتر  لەوە  زۆر  بنچینەییەكان، 
سۆسیۆلۆژێك  ه��ەم��وو  پێبەرین.  پ��ەی  ئێمە 
پێگانەی  و  رۆڵ  ئ��ەو  پێشداوەرییە:  هەڵگری 
پێشكەشی دەكات و دەینوێنێت، رێكخستنەكان و 
ئەو پەسەندكردنانەی دەیسەپێنێت. مەبەستم لەو 
كۆمەڵە هەلومەرجە ناوەخنیانەیەی الیەنگیری و 
ئینتیماكردنە، كۆی ئەو شتانەی لە چاوی زۆربەدا 
ئەوانەی  ئاسایی و سروشتی دەردەك��ەون،  بە 
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نەبێت  بەهایەكیان  رەنگە  دەكەن،  مومارەسەی 
الی ئەوانەی ئاڕاستەیان دەكرێت، كۆی ئەمانە لە 
كۆتایی كارەكەدا دەگەڕێنەوەو پشتبەستوون بە 
گونجانێكی راستەوخۆی نێوان ستراكتۆرەكانی 
ئەمانەش  پەیپێبراوەكان،  وتە  سۆسیۆلۆژێك و 
مانا  بە  پێكدێنن  پرۆتۆدۆكسا  یان  »دۆكسا« 
وەك  كۆمەڵناسێك  پەیبردنی  هۆسرڵیەكەی. 
نییە.  بەڵگە  بە  پێویستی  سروشتی  زانایەكی 
پەیوەندییە  ك��ە  ئ���ەوەی  بابەتگەرایخوازیش، 
حەقیقەتێكی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  كۆمەاڵیەتییەكان 
بابەتی پەیوەندی هێزەكان، ئەوە لەبیردەكات، كە 
ئەم حەقیقەتە دەكرێت بچەپێنرێت و لەبیربكرێت 
كۆمەاڵیەتی  گ��ەم��ارۆدان��ێ��ك��ی  خ���راپ  ه��ۆی  ب��ە 
دەیگۆڕێتە  و  ف��ری��ودەران��ەوە  پەیپێبردنێكی  و 
یان  ڕەوا،  هەژمونكردنێكی  پەیوەندیی  س��ەر 

سەروەری و بااڵدەستی.
هەموو سەرمایەیەك، جا هەر وێنە و فۆرمێك 
و  سیمبولی  توندوتیژییەكی  بگرێت،  لەخۆی 
لەخۆی  توندوتیژییەك  پەیڕەودەكات،  رەم��زی 
دەگرێت، ئەمەش تەنیا بە دانپێدانانێك، واتە ئەوە 
سەرمایەیەكە،  حەقیقەتدا  لە  كە  لەبیرببرێتەوە 
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داوای  و  دەسەپێنێت  خ��ۆی  س���ەروەری  وەك 
تەنیا  سیمبولی  سەرمایەی  دەك��ات.  دانپێدانان 
رێگەیەكی ترە بۆ ئەو مانایەی ماكس ڤێبەر ناوی 
دیلی  كە  زانایەی  ئەم  ئەگەر  »كاریزما«،  ناوە 
هەر  لە  زیاتر  واقعیە،  نمونەی  لۆژیكی  دەستی 
سۆسیۆلۆژیای  بەوەی  پەیدەبات  تر  كەسێكی 
دەس��ەاڵت،  سۆسیۆلۆژیای  لە  بەشێكە  ئایین 
ك��اری��زم��ا ش��ێ��وەو فۆرمێكی  ل��ە  ئ���ەو  ئ��ەگ��ەر 
بە سەرباری  دروستنەكرد،  دەسەاڵتی  تایبەتی 
دەسەاڵتی  رەهەندەكانی  لە  رەهەندێك  ئەوەی 
و  بۆ شەرعیەت  تر  ناوێكی  واتە  بیبینێت،  تێدا 
لەبیركردن  و  دانپێدانان  ئەنجامی  رەوای��ەت��ی. 
لێكچووی  كۆمەڵێك  )ئەمانەش  بڕواهێنان  و 
كەسانێك،  بۆ  دەبن  »رێگەخۆشكەر  هاومانان( 
دەكەن  دەس��ەاڵت  مومارەسەی  ئەوانەی  وات��ە 

وەك شكۆمەندی«.

 سەرچاوە:
Capital symbolique et classe socials، L›ARC،N 72 
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بنەماكانی
ئەندێشەی بۆردیۆ

دیمانە لەگەڵ دكتۆر ناسر فەكوهی

سازدانی: عەلیرەزا جاوید
لە فارسییەوە: ئایدیا
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* بە مەبەستی تێگەیشتن و فامی باشتر لە ناوەڕۆكی 
تكایە  بەرباس،  دێنە  دیمانەیەدا  لەم  كە  بابەتانەی  ئەو 
بڵێن كە پییەر بۆردیۆ لەژێر كاریگەریی كام بیرمەند و چ 

رەوتێكی فیكری و هزریدا بووە؟
-دەك���رێ���ت پ��ی��ی��ەر ب���ۆردی���ۆ ل���ە س��ون��ەت��ی 
كۆمەڵناسیی فەرەنسا لە چەند رەهەندی گشتی، 
هەروەها لەناو هەندێ رەهەندی تایبەتیی فكریدا 
جێگەی بكەینەوە و بیگونجێنین. لە بواری مەیل 
دەتوانین  گشتییەكانەوە،  فكرییە  رەه��ەن��دە  و 
بیرمەندانی  لە  زۆرێ��ك  وەكو  بۆردیۆش  بڵێین 
و  بنەما  هەندێ  خ��اوەن��ی  خ��ۆی،  هاوچەرخی 
بەرینی  خوێندنەوەی  و  خوێندەواری  پێگەی 
فەلسەفی بوو، ئەو خوێندنەوە و توێژینەوانەی 
تیۆرییەكانی،  بە  قەوارەبەخشین  و  ف��ۆرم  لە 
خۆیدا  زانسیتییەكانی  شێوازناسییە  تەنانەت 
شیكردنەوەی  و  راڤ��ە  پشكی  بەكاریدەهێنا. 
پشكی  ل��ە  ب����ەردەوام  فەرەنسی  كۆمەڵناسیی 
)بەتایبەت  ئەوروپاییەكان  نەریتییە  ش��رۆڤ��ە 
لەگەڵ  ئەگەر  و  ب��ووە  زیاتر  زۆر  بەریتانی( 
كۆمەڵناسیی ئەمریكاییدا بەراوردی بكەین، ئەم 

مەودایە دیسان زیاتر دەبێتەوە.
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هەندێک  لە  فكرییە  رەهەندە  و  رەوت  ئەم 
كۆمەڵناسی،  م��ێ��ژووی  درێ��ژای��ی  بە  نموونەدا 
كەوتۆتە بەر رەخنەی توندی بەڕێوەبەرانی ئەم 
زانكۆیی و  توێژی  بەتایبەت  زانستییە و  بوارە 
ئەو توێژەرانەی، كە سەرقاڵی بوارە پراكتییەكان 
فیكری  تایبەتیی  رەه��ەن��دی  ل��ەب��ارەی  ب���وون. 
بەم  ئاڵۆزی  زمانی  لە  رەخنەگرتن  بۆردیۆوە، 
بابەتە زیادكراوە. هەڵبەتە ئەم رەخنە سەرەكییە 
 1990 1950 هەتا  نێوان سااڵنی  م��ەودای  لە 
ئەم  ب��ووە. هەرچەند  ئ��ارادا  لە  توندی  بە  زۆر 
ئەم  بەتایبەتی  نییە،  خۆیدا  جێگای  لە  رەخنەیە 
ب��ۆردی��ۆ  وەك  بیرمەندێكی  ل��ەم��ەڕ  رەخ��ن��ەی��ە 
لە  یەكێك  ئەو خۆی  ناگەڕێ، چونكە  وەڕاست 
دژبەرانی »گوتاری فەلسەفی« لە كۆمەڵناسیدا 
ب����ووە، ب���ەاڵم م��ەب��ەس��ت��ی خ���ۆی ل���ەم گ��وت��ارە 
ب��ە روون���ی ل��ە رەخ��ن��ەی��ەك��دا ك��ە رووب����ەرووی 
هایدگەری كردۆتەوە، دەربڕیوە، ئەویش ئەوەیە 
كە فەلسەفە ئەگەر بیەوێت، دەبێت بە پشتبەستن 
بە گشتبێژی و هێنانەگۆڕی پرسە گشتییەكان، 
خۆی لەسەرووی كاری كۆمەاڵیەتییەوە دابنێت 
كۆمەاڵیەتی«ی  هەلومەرجی  »فۆرمگرتنی  و 
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ئەم  ئ��ەگ��ەر  بشارێتەوە.  فەیلەسوف  و  خ��ۆی 
زۆرێ��ك  وەك��و  ب��ۆردی��ۆ  بنێین،  وەال  ب��اس��ەش 
مرۆڤناسە  و   )Sociologist( كۆمەڵناس  لە 
غ��ەی��رە  و  ف��ەرەن��س��ی   )Anthropologist(
ئەندێشە  فەرەنسییەكان كەوتە ژێر كاریگەریی 
فەلسەفییەكانی سەدەی بیستەم، كە كاریگەرترین 
وەال  ماركس  دەك��رێ��ت  )ك��ە  فەیلەسووفەكان، 
دەكەین(  لەبارەوە  باسی  بەجیا  چونكە  بنێین، 
كانت، هایدگەر پاسكاڵ، ویتگنشتاین بوون كە لە 
چەندین شوێنی بەرهەمەكانیدا ئەو كاریگەرییانە 
نابێت  هەڵبەتە  دەب��ن��ەوە.  بەرجەستە  بەجوانی 
و  فیكری  ه��اوك��اری��ی  و  دۆستانە  پەیوەندیی 
هاوبیری لە تیۆرییەكان لە بواری بەربەرەكانێ 
و  ب��ۆردی��ۆ  لەنێوان  فیكری  بەریەككەوتنی  و 
»فۆكۆ  بەتایبەت  مۆدێرن  پۆست  فەیلەسوفانی 
بۆردیۆ  بەپێچەوانەوە  لەبیربكەین.  دری��دا«  و 
ئەو  هەمبەر  لە  خۆی  بێزاریی  توندی  بە  زۆر 
رەوتەی كەلە فەرەنسا بەناوی »فەیلەسووفانی 
ناودێر دەكرا دەردەب��ڕی، كە زۆربەیان  نوێ» 
لەمێژینەكانی  م��اوی��س��ت��ە  و  ماركسیست  ل��ە 
ئاندرێ گلوكسمان  وەكو »بێرنار هانری لۆی، 
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ب��وون و كاری  و ئالن فینكل ك��راوت و...ه��ت��د( 
رۆژنامەوانیی  لەنێوان  چاالكییەك  بە  ئەوانی 
سونەتی و خراپترین جۆری راستگەرایی نوێ 
زیادبكەین،  خاڵەش  ئەم  دەبێت  دادەن��ا.  لیبراڵ، 
بەهۆی  لەوانەیە  فەرەنسی  كۆمەڵناسیی  كە 
لەسەرەوە بوونی كەسایەتیی »ئۆگۆست كۆنت 
كەسایەتییەكی  دۆركهایم«،تەنانەت  ئیمیل  و 
لەژێر  توندی  بە  ئارۆن«  دواتر وەك »ریمۆن 
كۆمەڵناسیدا  كالسیكی  فەلسەفەی  كاریگەریی 

بووە.
رەه��ەن��دێ��ك��ی گشتیی دی��ك��ە ك��ە ب��ۆردی��ۆ لە 
فەرەنسا كاریگەریی لێوەرگرتووە، ماركسیزمە، 
رۆشنبیرانی  1960دا  دەی���ەی  س��ەرەت��ای  ل��ە 
ف��ەرەن��س��ا ه���ەت���اڕادەی���ەك ل��ە ه��ەم��وو ب���وار و 
كاریگەریی  ل��ەژێ��ر  فیكرییەكاندا،  رەه��ەن��دە 
بەرجەستەی  سیمایەكی  ب��وون.  ماركسیزمدا 
وەكو » لۆیی ئاڵتوسێر« لە بواری فەلسەفە و 
شوێن و رۆڵی دەبڕی ئەم راستییە بوو. هەڵبەتە 
ماركسیزم كاریگەریی لەسەر هەندێ لە زانستە 
مرۆڤناسیدا  لە  ب��ووە.  زیاتر  كۆمەاڵیەتییەكان 
هەرچەند »لۆیی شتراوس« هەتاڕادەیەك خۆی 
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دادەن��ا،  ماركسیزم  كاریگەریی  دەرەوەی  لە 
ئەفریقاناسانی  و  م��رۆڤ��ن��اس  بەگشتی  ب��ەاڵم 
هەروەها  كۆپنس،  ژان  كلود،  »ئیمانۆیل  وەك 
»موریس گودولییە« بوون، كە بە جوانی ئەو 
تەنانەت  بوو،  دیار  بەسەرەوە  كاریگەرییەیان 
م��رۆڤ��ن��اس )ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆج��ی��س��ت(ێ��ك��ی وەك��و 
پەیوەندیی  دوراودوور  ك��ە  ب��ل��ۆك«  »م���ارك 
ل��ەگ��ەڵ ف��ەرەن��س��ا ه��ەب��وو و زۆرب����ەی رەوت 
بەریتانیا  لە  خ��ۆی  پسپۆڕییەكانی  قۆناغە  و 
كەوتبووە  قۆناغەدا  لەو  ئەویش  گوزەراندبوو، 
ئەو  دوات���ر  م��ارك��س��ی��زم��ەوە.  كاریگەریی  ژێ��ر 
كەمبوونەوە،  زۆر  رێژەیەكی  بە  كاریگەرییانە 
بڵێین، كە  ب��ۆردی��ۆوە دەب��ێ��ت  ل��ەب��ارەی  ب��ەاڵم 
كاریگەری ئەو لە ماركسیزم بەگشتی لە تیۆریی 
سەرمایە  تیۆریی  هەڵەبتە  بووە.  سەرمایەكەی 
جیاوازی  بەتەواوەتی  فۆرمێكی  بۆردیۆ  لەالی 
لەگەڵ تیۆرییەكەی ماركس هەیە، كە تیۆرییەكی 
ئابوورییە. لە نێوان ئەو دوو كەسەدا لەالیەك، 
توێژینگەی  فرانكفۆرت،  قوتابخانەی  نەریتی 
دیكەشەوە  ل��ەالی��ەك��ی  بیرمنگام،  كەلتووریی 
كە  ه��ەی��ە،  گ��رام��ش��ی«م��ان  »ئەتۆنیۆ  نەریتی 
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چەمكەكانی  پۆلێنبەندیی  دەگاتە  ئەنجامدا  لە 
كۆمەاڵیەتی  سەرمایەی  كەلتوری،  سەرمایەی 
و سەرمایەی كاریزماتیك و سەرمایەی گشتی 
لە  سەرمایەكان  ن��ێ��وان  ئ��اڵ��ووێ��ری  بنەمای  و 

سیستەمە كۆمەاڵیەتییەكاندا.
ل��ەن��او دوو رەه��ەن��دی  دەك��رێ��ت ب��ۆردی��ۆ 
یەكەمیان  دەستنیشانبكەین،  فكریدا  تایبەتیی 
نەریتی  فیكری دۆركهایم، دووەمیش  و  نەریت 
فیكریی شتراوس. كاریگەریی دۆركهایم لەسەر 
لە  ب��ۆردی��ۆ  گشتیی  تێڕوانینی  و  میتۆدناسی 
بەرچاوروونە.  زۆر  كۆمەاڵیەتییەكاندا  زانستە 
ب��ەرج��ەس��ت��ەت��ری��ن شكڵی  ب��ت��وان��ی��ن  ل��ەوان��ەی��ە 
بۆ  ئ��ەو  كە  پێناسەیەی،  ل��ەو  كاریگەرییە  ئ��ەم 
دەستنیشانبكەین.  دەی��خ��ات��ەروو،  كۆمەڵناسی 
هەموو  كانت(  )واتایی  چەشنی  بۆردیۆ  لەالی 
كۆمەاڵیەتی  ك���ردەی  و  كۆمەاڵیەتییە  شتێك 
وەكو  ئەو  كە  زانستێكدا،  لە  كامڵ  شێوەی  بە 
دەك��رد  ن��اودێ��ری  كۆمەڵناسی  ب��ە  دۆرك��ه��ای��م 
و)ل�����ەالی ك��ن��ت ف��ی��زی��ای ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ب���وو(
بۆردیۆش  باسە،  لەم  جیا  بەاڵم  جێگادەگرێت، 
»واقیعی  چەمكی  م��وس«  »م��ارس��ل  چەشنی 



76

كۆمەاڵیەتی« دۆركهایمی لە چەمك و رەهەندە 
فیكرییەكانی خۆیدا پۆلێندەكرد. ئەگەر »موس« 
دانا،  كۆمەاڵیەتی«ی  پەتیی  »واقیعی  چەمكی 
پێبوو،  زۆری��ان  هۆگرییەكی  مرۆڤناسەكان  كە 
بە  ت��ەن��ان��ەت  ئ��ەم چەمكە  ئ��ەگ��ەر  ئێمە  ب���ەڕای 
وەكو  كۆمەاڵیەتی  زانستی  لقەكانی  لە  جۆرێك 
ئابوریشدا  لە  و  ئانال(  قوتابخانەی  )بە  مێژوو 
گەشەبكات،  ت��وان��ی  پ��والن��ی(  قوتابخانەی  )ب��ە 
و  شێواز  بە  تایبەتییانە  چەمكە  ب��ەو  ب��ۆردی��ۆ 
رێچكەی خۆی چەمكێكی داهێنا، كە تێیدا نەتەنیا 
مەیل  و  دۆركهایم  كۆمەڵناسانەكانی  كەڵكەڵە 
»م��وس«،  ئەنترۆپۆلۆجیستەكانی  رەهەندە  و 
بەڵكو هەوڵیدا بتوانێت دەرونناسی و ئابووریش 
لەناو ئەو سیستەمە فیكریەی خۆیدا بگونجێنێت، 
بەڕای من لەم رووەوە سەركەوتنێكی گەورەی 
بۆ  بەرین  بەستێنگەلی  توانی  و  بەردەستهێنا 
خۆی  گشتییەكانی  تیۆرییە  بەهێزتركردنی 

دابینبكات.
جیا ل��ەم��ەش و ل��ەوان��ەی��ە زێ��دەت��ر ل��ە خاڵی 
یەكەم، بەڕای من كاریگەریی دۆركهایم بەسەر 
بووە.  میتۆدناسیدا  بواری  لە  زیاتر  بۆردیۆوە 
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دەزانین كە دۆركهایم جیا لە پێگەی كۆمەڵناسیی 
لەوە  بەشێك  بە  ئەنترۆپۆلۆجیشی  )كە  خۆی 
دەزانی(، یەكێك بووە لە كەسانی نەوەی یەكەمی 
مەیدانییان  كاری  دەرەتانی  نە  كە  مرۆڤناسی، 
پێنەبووبێت،  باوەڕێكیان  لەوانەشە  یان  هەبوو، 
بەڵكو زۆرتر گرنگییان بە شرۆڤەی داتاكان دەدا، 
نەك كۆكردنەوەیان. جیا لەمەش دۆركهایم هیچ 
دەمارگرژییەكی تایبەتی لە بەرانبەر میتۆدناسیی 
چەندایەتی، یان چۆنایەتیدا نەبوو. ئەو لە كتێبێكدا 
بەتەواوەتی  بەناوی »خۆكوژی« هەتاڕادەیەك 
لە  و  ب��ەك��اره��ێ��ن��ا  چ��ەن��دای��ەت��ی��ی  میتۆدناسیی 
كتێبێكی دیكەدا بەناوی »فۆرمە سەرەتاییەكانی 
چۆنایەتی  میتۆدی  بەتەواوەتی  دینی«  ژیانی 
هەمان  بەكارهێنا.  بەڵگەمەندیی  بەتایبەتی  و 
وێنە  ب��ۆ  ب��ۆردی��ۆ  ل��ەالی  تایبەتەمەندییە  ئ��ەو 
و  لەالیەك  هونەر«  »عەشقی  كتێبی  دوو  لە 
دەبینین،  ت��ر  كۆمەڵگە«لەالیەكی  »ه��ەژاری��ی 
بەاڵم تایبەتمەندێتی و نوێگەریی كاری بۆردیۆ 
جۆر  دوو  نێوان  لە  كە  ب��وو،  پێكهاتەیەكدا  لە 
كتێبی  لە  دەكرێت  كە  بەدیهێنا،  میتۆدناسیدا 

»جیاوازی«دا بەدیبكەین.
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لەسەر  كاریگەریی  كە  تر  كەسایەتییەكی 
لەبارەیەوە  بە كورتی  بۆردیۆ هەبوو، دەكرێت 
هەڵبەتە  ش��ت��راوس«���ە.  لیڤی  »ک��ل��ود  بدوێین، 
نفوزی شتراوس بەڕادەیەك لە بواری زانستی 
ك��ە كەمتر  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا زی����ادە،  م��رۆی��ی و 
نێوان  مێژوویی  قۆناغی  لە  هەیە  بیرمەندێك 
لێی  كاریگەریی   1980 هەتا   1960 سااڵنی 
وەرنەگرتبێت، بەاڵم بەڕای من ئەم كاریگەرییە 
لەسەر بۆردیۆ بەرچاو و زەق بووە و رێگای 
بەگشتی  بۆردیۆ  كارەكانی  دیاریكردووە.  بۆ 
ب��ەدەس��ت��ەوەدەدەن.  پێكهاتەیی  تێڕوانینێكی 
پێكهاتەخوازیی  ب���اوەڕەدام،  لەو  من  هەرچەند 
ب��ۆردی��ۆ چ ل��ەگ��ەڵ ش��ێ��وازی ش��ت��راوس، یان 
هەروەها  بەریتانی،  پێكهاتەخوازیی  شێوازی 
ئەو رەهەندە فكرییانەی، كە لە نێوان بیرمەندە 
ف��ەرەن��س��ی��ی��ەك��ان ب��ە پ��ۆس��ت پ��ێ��ك��ه��ات��ەخ��وازی 
ناسرابوو، جیاوازە. لێرەدا بێگومان دەبێ باس 
لە مۆدێل و شێوازێكی تایبەتی بۆردیۆ بكەین، 
بەاڵم هێندە دادپەروەرانە نییە كە هەتاڕادەیەك 
شتراوسی  پێكهاتەخوازیی  ق���ەرزداری  بە  كە 
نەزانین. بۆ وێنە، ئەو سیستەمە هاوتەریبانەی 
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خۆیدا  سەرمایەكانی  تیۆرییە  لە  ب��ۆردی��ۆ  كە 
لە  كە  پێكهاتەیییە،  شێوازێكی  دەیانخاتەڕوو، 
تیۆریی شتراوسەوە وەرگیراوە. هەمان شێواز 
لەبارەی دیاریكردنی تێڕوانینێك كە ئەو لەمەڕ 
دیاریكردنی خەسڵەت و پێوانەكان و بەراوردی 
تیۆرییە  و  پ��ێ��وەر  بەپێی  ك��ە  ژی���ان،  و  ئاست 
ج��ی��اوازەك��ان دەی��خ��ات��ەروو، دەك��رێ��ت باسیان 
لەبارەوە بكرێت. هەڵبەتە ئەو باس لە شێوازێكی 
كە  دەك��ات،  شتراوس  شێوازەكەی  لە  ئاڵۆزتر 
هەڵبەتە بە شێواز و مۆدێلێكی دیاریكراو نەك 
بۆ  كاتێك  هەڵبەت  لێوەدەكات.  باسی  هاوبەش 
بۆردیۆ  سەرمایەكانی  تیۆرییە  لە  چ��او  وێنە 
دەكەین، دەبینین كە ئەم سەرمایە جیاوازانە لە 
یەكتر،  لەگەڵ  پێكهاتەكانیان  نێوان  پەیوەندیی 
زۆر جار مۆدیلی هاوبەش و یەكسانی پێكهاتەیی 
شرۆڤە ئاسا دەخوڵقێنن. لە كۆتاییدا دەبێت ئەو 
هەموو  وەكو  بۆردیۆش  كە  زیادبكەم،  خاڵەش 
كە  كۆمەاڵیەتی،  ئەندێشەی  بیرمەندانی  گەورە 
تیۆرییەكی  چەند  دەسپێشخەری  خۆشی  بۆ 
نوێیە لەم بوارەدا، تەنیا باسكردن لە یەك هێڵ 
واتایەك  لە  شوێندانەر  و  كاریگەر  رێبازی  و 
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بەكاریدەهێنین،  دیكە  بیرمەندانی  بۆ  ئێمە  كە 
ئەم  تیۆرییەكانی  چونكە  نییە،  دروس��ت  هێندە 
لە  و  پێكهاتەیی  فۆرمێكی  بەگشتی  بیرمەندانە 
ئەمەش  هەر  و  هەبووە  رەسەنیان  هەمانحاڵدا 

رەمزی مانەوەیانە.
* بۆردیۆ بەپێی بەرهەمەكانی، هەروەها ئامادەبوونی 
لە مەیدانی چاالكیی زانستی و كۆمەاڵیەتیدا، وەك یەكێك 
لە دوایین رۆشنبیرانی گەورەی فەرەنسا لە سەدەی بیستەم 
ئەژماردەكرێت. هەر ئەم بەهێزییە لە بواری فیكر و پێگە 
ب��ەرزی��ی��ەی ب��وو، ك��ە پ��اش م��ەرگ��ی ل��ە ساڵی )2002( 
رۆژنامە  گرنگترین  و  بەناوبانگترین  لەالیەن  بینیمان 
چەندین  جیهانەوە  رۆشنبیرییەكانی  و  زانستی  گۆڤارە  و 
پرسیارەكە  ب��اوك��رای��ەوە.  ل��ەب��ارەی��ەوە  فایل  و  دۆسییە 
ئەمەیە كە لە پڕۆسە رۆشنبیریی فەرەنسا و لە ئاستێكی 
بەرینتر )رۆشنبیریی جیهانی( پێگە و رۆڵی بۆردیۆ لە چ 

ئاستێكدایە؟
لەو  كەس  هەندێك  بڵێین  سەرەتا  -دەبێت 
شێوازێك  و  مۆدیل  وەه��ا  نابێت  ب����اوەڕەدان، 
تەنانەت  ی��ان  ب��ۆردی��ۆ،  ل��ەالی  رۆشنبیری  ل��ە 
كە  كەسانەی  ئەو  چونكە  ببینین،  فۆكۆش  الی 
خوێندەواریی زانكۆییان هەبووە، زیاتر باوەڕیان 
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بە پێكهاتەی زانستیی رۆشنبیریی هەبووە )جیا 
لەوەش كە لە بواری كۆمەاڵیەتیشەوە خۆیان بە 
بەرپرس زانیوە و زۆر خۆیان پێوە سەرقاڵدەكرد، 
كەسانێكی  ل��ەالی  مۆدیلە  ئ��ەم  دەب��ێ��ت  بەڵكو 
وەك كامۆ و سارتەر ببینین كە بە هیچ لەونێ 
ئەكادیمییەكان  مۆدیلە  تەنانەت  نەبوون،  ئامادە 
قەبووڵ بكەن و لە راستیدا لە ژیانی تاكەكەسیی 
خۆیاندا، شێوازی رۆشنبیرییان وەك رەخنەگر 
و ناڕەزایەتییەك لە سیستەم و هاوكات )خاوەن 

فیكر( خستەڕوو.
لە كامۆش هەڵگری  لەوانەیە زیاتر  سارتەر 
ئەم تایبەتمەندییە بوبێت. پێموایە ئەم مەسەلەیە 
بە هیچ شێوەیەك بە هەڵكەوت، یان لە رووی 
كەسایەتییەكی  كە  نەبووە  س��ۆزەوە  و  هەست 
روون��اك��ەی،  تێگەیشتنە  ب��ەو  س��ارت��ەر،  وەك��و 
زانستدا  بەسەر  كە  ئەو شارەزاییەی  هەروەها 
هەیبوو، هەم دوای نووسینی شانۆنامە دەكەوێت 
فەلسەفیش  و  كۆمەاڵیەتی  نامیلكەی  ه��ەم  و 
سارتەر  كە  نییە،  تێدا  گۆمانی  باڵودەكاتەوە. 
نموونەیەكی دوایینی )وەكو بۆردیۆ( لە جۆری 
زانستی بوونی ئینسكلۆپیدیایی )لە مۆدیلی رۆسۆ 
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و مۆنتسكیۆ(ش بووە، بەاڵم ئەگەر تێڕوانین و 
پێشینەی زانستیی بۆردیۆ لەگەڵ كەسایەتییەكی 
دی��ك��ەی ف��ەرەن��س��ی و دی��س��ان ئ��ەك��ادی��م��ی��ی و 
مۆران«  »ئەدگار  وەك  بەهێزی  و  زانستگایی 
بەتەواوەتی  مۆران  كە  دەبینین  بەراوردبكەین، 
بەاڵم  رەچ��اوك��ردووە،  ئەكادیمیی  تێڕوانینێكی 
ئ��ەوت��ۆی  ئامادەبوونێكی  زان��ك��ۆدا  ف���ەزای  ل��ە 
ن��ی��ی��ە، ئ��ەم��ە ش��ت��ێ��ك��ە ك���ە دی���س���ان ل���ەب���ارەی 
یانی  دووە  ئ��ەم  هاوچەشنی  كەسایەتییەكی 
ناو  رۆیشتە  دێر  زۆر  كە  بارت«یش،  »رۆالن 
زانكۆوە، بەاڵم تێڕوانینەكانی زۆر ئەكادیمییانە 
كەسایەتییانە  ئەو  هەموو  لەناو  دێنەبەرچاو. 
بەتەواوەتی  كە  بوو،  تەنیا سارتەر  من،  بەڕای 
ئەكادیمی  سیستمی  ل��ە  ح��اش��اك��ردن  رێ��گ��ای 
رۆشنبیریی  وات��ای  بە  زانستیی  تێڕوانینی  و 
پاوانخوازانە بۆ بەرجەستەكردنەوەی بیرۆكەی 
مەسەلەیە  ئ��ەم  ناكرێت  گرتەبەر.  رۆشنبیری 
نابێت  لەالیەك،  چونكە  باسبكرێت،  بۆردیۆ  بۆ 
چ��اوەڕوان��ی��ی ئ��ەوەم��ان ه��ەب��ێ��ت، ك��ە ب��ۆردی��ۆ 
لەسەر  ئەوتۆی  كاریگەرییەكی  سارتەر  وەكو 
هەبووبێت،  جیهان  یان  فەرەنسا،  رۆشنبیریی 
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چ��ون��ك��ە ب��اس��ك��ردن��ی ن��اب��ەج��ێ��ی��ە. ل���ەم ب���ارەوە 
پێموایە كەسانێكی وەك: فۆكۆ و بۆردیار زۆر 
فەیلەسوفێكی  تەنانەت  ب��وون،  شوێندانەرتر 
هێندە چاالك  فۆكۆ  پێچەوانەی  كە  دریدا  وەك 
نەبووە. پێموایە بۆردیۆ زۆر كاریگەریی لەسەر 
ن��اوەن��دی ئ��ەك��ادی��م��ی و زان��ك��ۆی��ی ه��ەب��ووە و 
ئێستاش هەیە، خاڵی بەرجەستە لێرەدا ئەوەیە، 
كە پاش تێپەڕینی سااڵنێك ئەم كاریگەرییە هەر 
لە حاڵێكدا رەهەند و الیەنەكانی  دایە،  برەو  لە 
بە  ب��ۆردی��ۆ  رادیكاڵیزمی  و  سیاسی  چاالكیی 
تێپەڕینی زەمەن بەرەو الوازی دەچێت. لێرەدا 
بە  بەراوردێك  پێشێ،  هاتە  سارتەر  باسی  كە 
فیكریی  كاریگەریی  ئەگەر  دەزان���م،  پێویست 
ساتەر، یان كامۆ لەگەڵ فۆكۆ و دریدا، بەتایبەت 
بۆردیۆ بەراوردبكەین، بێگومان گروپی دووەم 
لە ناوەندە زانكۆ و ئەكادیمی، هەروەها فیكری 
پێشكەوتوی ئەمڕۆدا كاریگەر و شوێندانەرترن. 
جۆری  لە  رادیكاڵیزم  كە  ئەوەیە  راستییەكەی 
ئەكادیمی،  دژە  رادیكاڵیزمی  تەنانەت  سارتەر، 
وێنە  بۆ  بەهێز،  تیۆریی  چوارچێوەیەكی  بەبێ 
كە لەالی بۆردیۆ بە چەمكی سەرمایە و لەالی 
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ناتوانێت  دەیبینین،  »هێز«دا  چەمكی  لە  فۆكۆ 
بیرمەندان  نەمریی  گرەنتیی  لەخۆیدا  خ��ۆی 
رەهەندی  لە  رۆڵیان  و  شوێن  بەردەوامیی  و 
فیكریدا بێت. ئەگەر ماركس ئێستا لەم بوارەدا 
سەردەمی  نووسینەكانی  بەهۆی  شوێندانەرە، 
كۆمۆنیست  حیزبی  بەیاننامەی  وەكو  الوێیەتی 
لە  نووسراوەكانییەوەیە  بەهۆی  بەڵكو  نییە، 
وەك��و  فیكریدا،  پێشگەیشتوویی  س��ەردەم��ی 
سەرمایە و ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی، دەكرێت ئەم 
باسبكەین،  دیكەش  بیرمەندانی  بۆ  مەسەلەیە 
ك��ە ب��ە ه��ی��چ ش��ێ��وەی��ەك چ��االك��ی س��ی��اس��ی و 
رادی��ك��اڵ ن��ەب��وون، وەك���و دۆرك��ه��ای��م، ماكس 
لەبارەی »مارسل  ڤێبەر و شتراوس هەروەك 
بە چڕی سەرقاڵی چاالكیی  پروس«یشەوە كە 
كەمتر  ئیدی  ئەمڕۆ  ب��ووە،  رادیكاڵ  و  سیاسی 
ئەم  نیسبەت  ب��ە  پێشوو  وەك  هەیە  كەسێك 
پرسەوە هەستۆك بن و دژكردەوە نیشانبدەن، 

بۆیە كاریگەریی بۆردیۆ بەو هۆیەوە نییە.
ئەنجامێك،  بگەینە  بمانەوێت  ئەگەر  بۆیە 
ل��ەو ب�����اوەڕەدام، ك��ە ك��اری��گ��ەری��ی ب��ۆردی��ۆ لە 
و  زانستی  بیاڤە  ل��ە  درێ��ژخ��ای��ەن��ەك��ەی  ج��ۆرە 
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ئەكادیمیەكاندا و لەو رێگایەشەوە ناڕاستەوخۆ 
كۆمەاڵیەتیدا،  ك��ردەی  و  رۆشنبیری  بیاڤی  لە 
زیاتر لە چەشنی كەسێكی وەك »زیمل، ماكس 
دەركەوتووە  شتراوس«دا  و  دۆركهایم  ڤێبەر، 
هەتا شێوازە راستەوخۆ سیاسییەكەی، تەنانەت 
ئوستورەیەكەشدا  ب���وارە  ل��ە  بڵێین  دەت��وان��ی��ن 
جاك  جان  »دی��درۆ،  وەك  كەسانێكی  چەشنی 
رۆسۆ« و لە نەوەی نوێشدا »سارتەر و كامۆ« 
و تەنانەت لە بواری ئەدەبیشدا لەگەڵ »ئاندرێ 
یۆنسكۆ«  و  بێكت  سامۆیل  ژن���ە،  ژان  ژێ���د، 

بەراوردبكەین.
هۆگر  ه��ەر  كە  سەرەكییانەی  گرفتە  ل��ەو  یەكێك   *  
لەگەڵی  بۆردیۆدا  ئەندێشەی  تێگەیشتنی  لە  الیەنگرێك  و 
هێڵی  و  رەهەند  نەناسینی  لە  دژوارییە  دەبێت،  ب��ەرەوڕوو 
فیكریدا. هەڵبەتە شێوازی هەڵسوكەوتی لەگەڵ دیاردەكان 
پێكهاتەییە و لەو رەهەندەوە پۆلێنبەندییان دەكات، یان بە 
زمانێكی تر بڵێین، ئەو گۆڕانە زمانییەی كە لە كتێبەكانی 
بۆردیۆدا بەدیدەكرێن، بیرمەندێكیان لێ بەرهەمهێناوە، كە 
لەناوە )تەمومژد(دایە، بۆ وێنە ئەو كاتێك لە كۆمەڵناسیی 
»پەروەدە و بارهێنان« لەبارەی »توندوتیژی هێمایی«یەوە 
توندوتیژییە)نیگەتیڤ(،  ئ��ەم  نییە  دی��ار  ق��س��ەدەك��ات، 
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»ك���ردەی  هێماییكردنی  ب��ە  ب��ۆردی��ۆ  ی��ان)پ��ۆزەت��ی��ڤ(ە، 
بەرهەڵستكارانی  توانای  دەرەوەی  لە  یەكەم  توندوتیژی« 
كۆمەاڵیەتی پێناسەی دەكات و دووەم، دژبەرانیش لە چەق 

و هۆكاری گۆڕانكاریی بنەڕەتی دەناسێنێت؟
- هێڵی فیكریی بۆردیۆ، لەسەر بنەمای تیۆرێك 
راوەستاوە كە ئەم تیۆرە زۆر بەهێز پۆلێنبەندی 
كراوە و لە لق و پۆپی فیكری خۆیدا گەیشتوەتە 
بەهێزن.  زۆربەشیان  كە  تیۆر،  وردە  هەندێ 
ناسین و دەستنیشانكردنی ئەم رەهەند و تیۆرە 
كارێكی ئاسان نییە، بەاڵم بەتەواوەتی گونجاوە، 
لەگەڵ  ی��ەك��ەم:  سەرنجبدەین،  م��ەرج��ەی  ب��ەو 
ئەم  دووەم،  بەرەوڕووین،  فیكری  دەزگایەكی 
دەزگا فیكرییە پەیوەندی بە بیاڤێكی كۆمەڵناسی، 
بڵێین زانستی كۆمەاڵیەتییەوە،  یان باشتر وایە 
دیكە.  مرۆییەكانی  زانستە  و  فەلسەفە  ن��ەك 
هاوكات بەهۆی سەرەكی، واتە بە كۆمەاڵیەتی 
بەخۆی  ئیزنە  ئەو  دی��اردەك��ان،  هەموو  دانانی 
قسەبكات،  بیاڤانەشەوە  ئ��ەو  ل��ەب��ارەی  دەدات 
خاڵە  ئەم  كە  بكات،  ناچاریان  كە  ئەوەی  بەبێ 
ئەوەی  لەبارەی  قەبووڵبكەن.  كۆمەاڵیەتییانە 
لە  ب���ەردەوام  بۆردیۆ  تیۆرییەكانی  دەڵێن  كە 
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»تەمومژ« یان بە واتایەكی تر »ناڕوون«ن، لە 
راستیدا ناتوانین ئەم مەسەلەیە تەنیا ببەستینەوە 
تیۆریداڕێژانی  زۆرینەی  چونكە  بۆردیۆوە،  بە 
نوێی زانستی كۆمەاڵیەتی دەگرێتەوە. لە دەیەی 
1980 بەمالوە، ئەوەی كە بە »تیۆرە مەزنەكان« 
مۆدێرنەكان  پۆست  سادەتری  واتایەكی  بە  و 
بە  كردووە،  ناودێریان  مەزنەكان«  »گێڕانەوە 
جۆرێك وەال نراوە و پێگەی خۆی لەدەستداوە. 
هەمان  راست  تیۆرییانە،  جۆرە  لەم  مەبەست 
ئەو شتەیە، كە لەوانەیە بە واتایەكی تر بكرێت 
بە »روون« و »ورد« بوونی تیۆری و »پوختە 
سیستەمێكی  ی��ان  چەمك  بە  و  تیۆر  بوونی« 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ن��اودێ��رب��ك��رێ��ت، ب��ە ج��ۆرێ��ك كە 
و  پانتایی جوگرافیایی  لە  و  بە خێرایی  بكرێت 
ئەمڕۆ  بكەیت.  پێناسەی  بەرینتردا  مێژوویی 
لۆژیكی  پارادایمە  بەپێی  كارە  ئەم  دەكرێت  نە 
بەراوردییەكان ئەنجامبدەین و نە بەپێی مۆدیلە 
نە  مێژوویی و جوگرافی و دەروونناسییەكان، 
پرسە  ئەم  هەڵبەتە  تر.  پارادایمێكی  هیچ  بەپێی 
جۆر  یەك  بە  جیاجیاكانەوە  بیرمەندە  لەالیەن 
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لە  مەسەلەیە  ئەم  مۆران  ئەدگار  باسنەكراوە، 
چوارچێوەی تیۆریی ئاڵۆزی خۆیدا باسدەكات، 
بردنە  بە  تر  جۆرێكی  بە  مۆدێرنەكان  پۆست 
هەندێكی  ئەنجامەكان،  هەموو  پرسیاری  ژێر 
باسیان  هتد  قۆناغبەندی و  تیۆریی  بە  دیكەش 
لێوەكردووە. دەبێت لەم گۆشەنیگایەوە بڕوانینە 
تیۆریی بۆردیۆ. ئەم تیۆرە لەسەر چەند بنەما 
بنیاتنراوە كە ئێمە لێرەدا بەپێی بەرچاوترین فۆرم 
لەسەر  بۆردیۆ،  تیۆریی  بنەمای  دەیخەینەڕوو، 
بنیاتی »كۆمەاڵیەتی بوون«ی هەموو بوون و 
بوونەوە  لەو  كە  شاخەگەلێكە  مرۆیی،  كەونی 
سەرچاوەیان گرتووە، كەوایە ئەم تیۆرە بەدوا 
بەدیهاتنی  كۆمەاڵیەتیی  هەلومەرجی  دیتنەوەی 
كە  چەرخەگەلێكە  و  كۆمەاڵیەتی«  »ك���ردەی 
ئەم هەلومەرج و دیاردانە بدیدێنێت و هەمدیس 
رۆڵی  بۆردیۆ  دۆخێكدا،  وەها  لە  دیانژینێتەوە. 
یان  پ����ەروەردە،  ی��ان  كۆمەاڵیەتیكردن«  »ب��ە 
دادەن��ێ��ت  پ��ێ��وەر  ب��ە  ك��ەل��ت��ووری  گواستنەوەی 
ل��ەو ب���اوەڕەدای���ە،  و پ��ێ��چ��ەوان��ەی زۆر ك��ەس 
بەتەمای  زیاتر  دەس���ەاڵت  سیستەمەكانی  كە 
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پاراستن و بەرهەمەهێنانەوەی دەسەاڵتن، هەتا 
بزاوتی  بۆ  گۆڕانكاری و رەخساندنی دەرەتان 
بۆردیۆ  ب��ەڕای  ت��ەوەرەش��دا  ل��ەم  كۆمەاڵیەتی. 
كۆمەاڵیەتییەكان  رێكخراوە  و  دام��ەزراوە  هەم 
شوێندانەرن و بەرهەڵستكارانی كۆمەاڵیەتی بە 
شێوەی ئاگایانە و هەندێ جار خۆڕسك دەوریان 
بنەمای  لەسەر  سیستەم  بۆردیۆ  بەڕای  هەیە. 
گروپێكی گەورە لە ئاڵووێر پێكدێت، كە نەتەنیا 
تاكەكان  ئیرادەی  بەپێی  و  ئاگایانە  دڵخوازانە، 
زەروورەت��ی  لە شێوازی  بەڵكو  دەگ��رن،  فۆرم 
لە  لەناكاو  ئابووریدا  و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی، 
هەلومەرجی قەیراناویدا دێنەكایەوە. جیا لەمەش، 
فۆرمێكی  تەنیا  چ  كۆمەاڵیەتییەكان  ئاڵووێرە 
ساكار و هەست پێكراوی چەشنی دانوستانیان 
بەریەككەوتنی  و  خەبات  فۆرمی  لە  چ  هەبێت، 
دیسان  دەربكەون،  كۆمەاڵیەتییەكاندا  مەیدانە 
لەسەر  ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��اران  ف��ۆرم��ەدا  دوو  ل��ەو 
لەم  دەرگیردەبن.  پێكەوە  پوانەكان  و  ئیمتیاز 
ج��ۆری  ل��ە  ت��اك،  سەرمایەكانی  ئ��اق��اران��ەش��دا، 
سەرمایە مادی، فەرهەنگی، پێگەی كۆمەاڵیەتی 
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یان كاریزماتیكدا خۆیان دەردەخەن، كە تاكەكان 
لە  رك��اب��ەرەك��ان  وەدەرن��ان��ی  بۆ  وەك چەكێك 
بۆردیۆ  پێیە  بەم  بەكاریاندەهێنین.  مەیدانەكە 
بە  م��رۆڤ��ی  ژی��ان��ی  جیاجاكانی  ب���وارە  ه��ەم��وو 
و  بەرهەڵست  دابەشكردووە،  مەیدان  چەندین 
پێشبڕكێشی  و  ك��ردووە  دی��اری  دژبەرانیشی 
لە نێوانیاندا خستۆتەگەڕ، ئەمە كارێك بوو كە 
بۆیە  بگەیەنێت،  ئەنجامی  بە  نەیتوانی  بۆردیۆ 
دەستەبەربوونی بە درێژەدان بە رێبازە فیكری 
و تیۆریەكەی مسۆگەر دەبێت، كە ئەویش رەخنە 
و دزەكردنە بۆ نێو مەیدانە كۆمەاڵیەتییەكان و 
لە  بەرانبەرە  سازدانی كردەوە و دژك��ردەوەی 
نێوانیان بۆ فۆرم بەخشین بە سیستەمە گەورە 
پ��ڕۆژەی��ەك  خ��ۆی  بۆ  ئەمە  كۆمەاڵیەتییەكان. 
بوو كە بۆردیۆ رەچ��اوی دەك��رد، بەاڵم بەپێی 
نەبوونی دەرەتان و هەلومەرجی ژیان و كەمیی 

تەمەنی نەیتوانی بیگەیەنێتە ئەنجام.
 * كەوایە ئەو پارادۆكەسەی كە ئێوە لە »نیگەتیڤ 
رۆڵ��ی  و  هێمایی  توندوتیژیی  ب��وون��ی  پ��ۆزەت��ی��ڤ«  ی��ان 
پارادۆكس  دەیبینین،  تێیدا  دامەزراوەكان  و  بەرهەڵستكار 
چەشنە  بەم  كە  سیستەم  خ��ودی  لە  بەشێكە  بەڵكو  نییە، 
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كتێبی  لە  مەسەلەیە  ئەم  تەنانەت  دەك��ات،  هەڵسوكەوت 
دیار  ژۆرنالێزم«یش  دەسەاڵتی  و  تەلەفزیۆن  »لەبارەی 
ت��ەواو  پێكهاتەی  لە  ب��اس  بۆردیۆ  لەالیەك  ب��ەرچ��اوە.  و 
زەبروزەنگی راگەیاندن دەكات، لەالیەكی تریش دان بەوەدا 
دەنێت، كە دەكرێت لەو راگەیاندنەدا بە جوانی هەست بە 
ئازادی بكەیت. بە واتایەكی تر ئەركی بەردەنگ و خوێنەری 
بۆردیۆ، بەپێی ئەو شرۆڤە پێكهاتەییانەی خۆی دیار نییە 
و ناڕوونە، ئاخۆ خوێنەر )بەرهەڵستكار( دەبێت لە هەمبەر 
پێكهاتەكاندا مل بۆ زۆر و »زەبروزەنگ« كەج بكات یان 

»هەڵبژاردن«؟
� دەبێت بگەڕێنەوە بۆ پرسیارەكەی پێشوو، 
زەبروزەنگ و هەڵبژاردن دوو چەمكن كە بەپێی 
لە  هەندێكیشیان  پێشوو  تیۆرەكانی  سیستەمە 
بۆردیۆ  تیۆریی  هەبوون.  كۆمەڵناسیدا  زانستی 
هەوڵێكە بۆ سەلماندنی ئەوەی كە دوو چەمكی 
»زەبروزەنگ و هەڵبژاردن« لە راستیدا لە ناخی 
خۆیاندا دوو چەمكی پوخت و رێكوپێك، هەروەها 
و  پێكناكۆك  و  دی��ار  بەتەواوەتی  بەهای  دوو 
بۆ  بگەڕێمەوە  ئ��ەوەی  بۆ  یەكترنین.  دژب��ەری 
ئەوە، نموونەیەك كە ئێوە باستان لێوەكرد، لە 
یان  تەلەفزیۆن  وەك  دەزگایەكی  و  سیستەم 
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رۆژنامە، بێگومان بەڵگەی زۆر هەن كە هەردوو 
دەزگا لە بزاوت و قەوارە و ئاراستەی فیكری، 
فەرهەنگییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  رەوت���ە  ی��ان 
یان  هەیە،  بەرچاویان  رۆڵی  گشتیدا  بیروڕای 
بەپێچەوانە  راستییەكان  یان  دەب��ەن،  بەالڕێیدا 
دەخنەڕوو، كەوایە دەكرێت ئەو رەهەندانە لەو 
دەزگایانە بە نەرێنی لێكبدرێتەوە، بەاڵم هەمان 
هەڵگری  خۆیاندا  هەناوی  لە  سیستەمانە  ئەو 
گەڵێك وزە و توانایین، كە دەتوانن بەدژی خۆیان 
بگەنە گەڕ و هەمان ئەو بەرهەڵستەی، كە بینەر 
ئەوی  بەبێ  دەك��ەن،  چەواشەی  خوێنەرانی  و 
بزانن، چەواشەكاریش هەڵدەوەشێننەوە. ئەوەی 
بە هیچ شێوەیەك دژبەیەك  باس دەكرێت،  كە 
و پێكناكۆك نین، لەڕاستیدا شرۆڤەی سیستەمە 
دەریدەخات،  بیستەم  س��ەدەی  تۆتالیتەرەكانی 
كە گەورەترین دوژمن، گوتارە تۆتالیتار و دژە 
لە  كە  گوتارانەن  ئەو  خودی  دیموكراتیكەكان، 
خۆیان  پێكناكۆكدا  كردارێكی  و  هەڵسوكەوت 
كە  ئەوەیە،  هۆی سەرەكیشی  هەڵدەوێشننەوە. 
ئێستا  لەناوچوون،  تۆتالیتارەكان  و  دیكتاتۆر 
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لەئارادا  بەدژیان  خەباتێك  نەتەنیا  ب��ارەوە  لەم 
هەن،  پێكناكۆك  و  دژب��ەر  هەندێ  بەڵكو  نییە، 
نەبوونی  و  هاوئاهەنگی  نەبوونی  بەهۆی  كە 
ن��ێ��وان سیستەمە  ل��ە  ی��ەك��دەن��گ��ی  دەرەت���ان���ی 
ئامرازە  رێگای  لە  كۆمەاڵیەتییەكان،  ئ��اڵ��ۆزە 

زمانییەكانەوە دەركەوتوون.
 * بەڕای من یەكێك لە تایبەتمەندییە بەرچاوەكانی 
بۆردیۆ، كە گونتەرگراس )لە دیالۆگێكی رووندا لەگەڵ بۆردیۆ، 
كە لەبارەی »رۆشنبیری ناڕازیی« هەیەتی( بەشێوەی الوەكی 
و  تاڵی  زبرییەوەیە.  لەزمان  ئەمە  ئایا  لێوەدەكات.  باسی 
بەڕای  یان  كۆمەاڵیەتییەوە،  ژینگەی  بەهۆی  كە  زبرییەك 
خودی بۆردیۆ »جەهەنمی بوونی ئەو سەردەمەیە كە تێیدا 
بۆردیۆدا  پراكتیكی  هزری  لە  تاڵییە  ئەم  بەاڵم  دەژی��ن«، 
بەپێی  دەكرێت  رێگایەوە  لەو  كە  بەرهەمدەهێنێت  وزەیەك 
هەڵسەگاندنی خۆی بە ئاقاری یۆتۆپیایدا بكێشی. بەڕای 
»پێگە«یەی  بەرهەمهێنانە  ئەم  چۆنی  چۆن  بۆردیۆ  ئێوە 

بەدیهێنا؟
دەك��ەن،  لێوە  باسی  ئێوە  كە  تاڵییەی  ئ��ەو   
ب��ەاڵم  ب��ی��رم��ەن��د زۆر درەوش����اوەی����ە،  ل����ەالی 
ب��ەت��ەواوەت��ی ج��ی��اوازە ل���ەالی ب��ۆردی��ۆ لەگەڵ 
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شێوەیەك  هیچ  بە  كە  شتراوس«  لیڤی  »كلود 
سیاسی، تەنانەت ناڕازیش نەبووە. ئەم تاڵییە لە 
راستییەی،  ئەو  واقیعبینی.  لە  جۆرێكە  راستیدا 
سیستەمە  قووڵی  شرۆڤەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان ك��ە ل��ەگ��ەڵ رەه��ەن��دەك��ان��ی 
ه��ەردوو  لە  هاوتەریبە.  م��ێ��ژوودا  و  ه��اوچ��ەرخ 
رەهەندەوە شرۆڤەی كۆمەاڵیەتی )منیش ئەوەی 
ئەگەر  بیۆلۆژیك(  ش��رۆڤ��ەی  دەك���ەم  زی��اد  پ��ێ 
و  شرۆڤە  توانایی  ب��ەرزدا  ئاستێكی  لە  و  بێت 
الی  ب��ەرەو  ب��واردا  زۆر  لە  نەبێت،  شیكاریمان 
جۆرێك لە بێ ئومێدی پەلكێشمان دەكات، چونكە 
رێژەی كۆاڵنە بنبەستەكان لەناو كۆمەڵێكی زۆر 
رێگە و كوێرەڕێی كۆمەاڵیەتیدا هێندەزۆرن، كەلە 
ئەنجامدا هەموو كەس دەتوانێت پاش ماوەیەك 
بەو ئەنجامە بگات، كە هەموو هەوڵەكان بێهۆن 
و مرۆڤ یەخسیری دۆخێكە، كە ئەوەی بە مانای 
مرۆڤ پێناسەكردووە. هەندێك لە فەیلەسووفانی 
ئەنجامە  ئەو  دەگەنە  مۆدێرن  پۆست  رادیكاڵی 
بۆ  ئەڵتەرناتیڤێك،  هیچ  بەبێ  ه��ی��واخ��وازی  و 
گۆڕێ  دێننە  قەیراناوی  دۆخی  لە  درەبازبوون 
و فەوتان و نابووتی بە تاقە رێگەی كۆتاییهێنان 
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قەت  بۆردیۆ  ق��ەڵ��ەم��دەدەن.  لە  ئ��ازار  و  ژان  بە 
پێیوانەبوو،  تێڕوانینەوە و  بازنەی ئەم  ناكەوێتە 
بۆ  پەنا  دەبێت  و  نییە  ل��ەئ��ارادا  رێگاچارە  كە 
بۆردیۆ  بەرین.  هیوابڕاو  و  تاڵ  زەبروزەنگێكی 
تێگەیشتنی  رێگەی  لە  تەنیا  كارە  ئەم  پێیوابوو، 
ق����ووڵ ل���ە س��ی��س��ت��ەم��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ەوە 
دەستەبەردەبێت، دەیوت بۆ باشتربوونی قۆناغ بە 
قۆناغی هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی، دەبێ لە رێگای 
و  بەرهەڵستكاران  درێژخایەنی  چاالكیی  و  كار 
لەم  هەوڵبدەین.  كۆمەاڵیەتییەكانەوە  دام��ەزراوە 
رووەوە من پێموایە كە شرۆڤەكارانی كۆمەاڵیەتی 
وێنە  بۆ  رەخنەگرانە،  روانگەی  هیچكات  نابێت 
بەتایبەتی  و  لەدەستبدەن  خۆیانەوە  ل��ەب��ارەی 
كۆمەاڵیەتییەكان  سیستەمە  ئ��اگ��ارداری  دەب��ێ 
كێشە  پڕ  دۆخە  لە  دەربازبوون  بۆ  چونكە  بن، 
كۆمەاڵیەتییەكان لەو هەلومەرجانەی كە كەلتوور 
دوورك��ەوت��ن��ەوە  ب��ۆ  زی��ات��ری  مەیلی  هەموكات 
هەیە،  س��روش��ت  چۆنایەتیی  و  چەندایەتی  ل��ە 
دیتنەوەی  ب��ەدوای  كۆمەاڵیەتییەكان  سیستەمە 
بڵێین  باشتر  ی��ان  یۆتۆپیاییەوەن،  رێكارگەلی 

بەتەمای رێگاچارەی ئوستوورەیی..
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سەرچاوە: 
ابان   14 تاریخ  به  فلسفه  و  اطالعات حكمت  مجله   -1

1388 شمسی
2-http://anthropology.ir/node/440 _

 3- سایت انسانشناسی و فرهنگ
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مــن كێـم؟
وتووێژ لەگەڵ پییر بـۆردیــۆ

سازدانی: ئیزابێڵ گـراو
وەرگێڕانی: دانـا شوانی 
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منەوە  لەبارەی  زۆرجار   :)Isabelle Graw( گراو  
كە  كەسانەی  ئ��ەو  سیستماتیك  شێوەیەكی  ب��ە  دەگ��وت��رێ 
»هەڵگری زانستن« دەخەمە ژێر پرسیارەكانمەوە كە دەشێ 
بە زەمینەی ئیستاتیكاوە پەیوەست بن، زەمینەیەك كە تێیدا 
كۆنزەرڤاتیزمی شاراوە  یان  تیۆرێك  بۆشاییەكانی  بە گشتی 
تێیدا بەدەردەكەون. بەرێز بۆردیۆ لە الی ئێوە، من ناتوانم 
هیچ شتێ بدۆزمەوە بۆ ئەوەی بتوانرێ ئەم كارە ئەنجام بدرێ 
یان بەرەو پێگەیەكی ترتان ببات. بەم چەشنە بڕیارمدا بە 
سەرەنجدان لەم پێگە تازەیە هەوڵ بدەم هەندێ بیروبۆچوون 
و تیۆری ئێوە دژی خۆتان و دژی خۆم لە كایەی هزرینی خۆیی 

»self-thing« )یان خۆپەرچێنەر( بەكار بهێنم.
ئ��ەگ��ەر خ���وازی���ار ب��م ل���ەم گ��ف��ت��وگ��ۆی��ەدا، ل��ە ه��ەم��ان 
لە  پێویستە  بكەمەوە  شی  ئەنجامدانی  هەلومەرجی  كاتدا 
پەیوەندیەكانی دەسەاڵتێكی نادیار تێڕابمێنم كە لە نێوان 
و  بزانێ  دەخ���وازێ  و  دەك��ات  كە پرسیار  وەك كەسێ  خ��ۆم 
ئێوە كە وەاڵم دەدەنەوە و پێویستە بانگەشكاری زانین بن، 
دەقە  لە  تایبەت  بە  دەتوانرێ  دۆخ��ەدا  لەم  كایەوە.  دێتە 
تیۆرییە ئەمریكاییەكاندا ببینرێ كە چەشنێ »خۆپەرچێنەری 
 »Auto- reflexion incorporee« ناوەكیكراو« 
بەڵگەنەویست پەسەند  بنەچەیەكی سەرەكی  ب��ەردەوام وەك 
دەكرێت. بەم چەشنە ئایا دەتوانرێ بگوترێ كە خۆپەرچێنەری 
بۆ راهێنانێكی ستایل ئاسا بگۆردرێت نەك بۆ چەشنێ ئاراستەی 
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پراكتیكی بە چەشنێ كە ئێوە پەی بێ ببەن؟ و لەم زەمینەیەدا 
ئایا ناتوانرێ بگوترێت كە ئەمەش ئەو كاتە ڕوو دەدات كە 
خۆپەرچێنەریی زیاتر بە مەسرەفی ئاراستەكردنی پێگەی خۆی 
پێگەی خۆی »لە  بە  بەرامبەر  تاك  كە  كاتێكدا  لە  بگات 
ڕووی دامەزراوەییەوە« هوشیارە، تاوەكو بەم شێوەیە خۆی لە 

هەڵوێستێكی بەهێزتردا دادەنێت؟
پییر بۆردیۆ: من تا ئێستا بە چەشنێكی روون 
ئەزموونم  دەیڵێن  ئێوە  ئ��ەوەی  ئاڵۆزی،  بێ  و 
نەكردووە، بەاڵم كاتێ ئێوە پرسێک دەخەنەڕوو 
كە  دەبینم  خااڵنە  لەو  هەندێک  دڵنیاییەوە  بە 
ب����ەردەوام س��ەرەن��ج��ی م��ن ب���ەرەو الی خۆی 
ڕادەكێشێ. پێویستە بگوترێت كە ئێمە شێوەگەلی 
هەمەچەشنمان لە خۆپەرچێنەریی هەیە. هەندێ 
ل��ەم ش��ێ��وازان��ە زی��ات��ر دەروون��ش��ی��ك��اران��ەن و 
هەندێكی تر رەخنەگرانە. ئەوەی زیاتر دەگمەن 
كۆمەڵناسیدا.  لە  خۆییە  هزرینی  دانسقەیە،  و 
زەمینەیەدا  لەو  ئەمەش  كە  بگوترێت  پێویستە 
تەنانەت  سەرسورهێنەرە،  هەم  و  سەیر  هەم 
كۆمەڵناسیدا  لە  ئەمەشمان  هاوشێوەی  شتێكی 
لەو خااڵنەی كە  نیشانەگەلێ  هەڵبەتە من  نییە. 
زیاتر  لێرەدا  ب��ەاڵم  دەبینم،  پێكرد  ئاماژەتان 
رووب�����ەرووی رواڵ��ەت��ەك��ان��ی ه��زری��ن��ی خۆیی 
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میكانیزمی  چەشنێ  ئەمە  پێموایە  دەب��ی��ن��ەوە. 
سەرچاوەی  كە  شایستەیە  و  شیاو  پاڵنەریی 
خ���ۆی ل����ەدژە رام���ك���ردن دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە. ف��رۆی��د 
بەردەوام لە میكانیزمە پاڵنەرییەكان دەدوێت: لە 
بەرامبەر بردنە ژێر پرسیارەوە، میكانیزمگەلێكی 
پاڵنەریی تاكەكەسی و میكانیزمگەلێكی پاڵنەریی 

كۆیی بوونیان هەیە. 
گراو: بۆ نموونە لە ووالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا، یەكێ لەو نەریتانەی كە بۆ دەرخستنی 
خود وەك تاكێك لە ڕووی سیاسی گونجاوەوە 
بوونی هەیە، ئەمەیە كە لە سەرەتای كۆنفرانسێك 
پیاوی  پێستێكی  »سپی  وەك  خ��ۆی  كەسێک 
بۆ  ئەمە  گوایە  دەناسێنێ،  هۆمۆسێكسواڵ« 
ئەوە بەسە كە كەسێ خۆی بناسێنێ و پێگەی 
خۆی روون بكاتەوە, هەڵبەت ئەوەش راستە كە 
لەو ژینگەیەی كە ئاوا توخمگەلێ دەخرێتە ڕوو، 
ئەم فاكتەی كە كەسێ »نەژاد، رەگەز و چینی 
كۆمەاڵیەتی« خۆی دەرببڕێت، چەشنێ ئەركی 
سیاسی هەیە، لێ هەر چەندە كەسێ خۆی زیاتر 
بە چەشنێكی فۆرماڵی پێناسە بكات، زیاتر ئەم 

ئەركە سیاسییە الواز دەكاتەوە.
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لەگەڵ  لێرەدا سەروكارمان  پێموایە  بۆردیۆ: 
كە  هەیە  الدانكاریی  خۆشیكردنەوەی  چەشنێ 
مانای  ڕاستیدا  لە  رامكردنە.  دژە  ئەركەكەی 
بەدیهاتنی  ت��وان��ای  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ك���ارەش  ئ��ەم 
پیشەیی،  نۆرمێكی  چەشنە  لەگەڵ  سازشكردن 
بوونی  پێویست،  شتێكی  دەكاتە  شەفافیەت  كە 
هەیە. لە دوای سااڵنی 1968، زۆرجار دەبینین 
دەبڕدرێن  یەكجاری  بە  تاكەكان  گووتەی  كە 
ڕوون  هەڵوێستەكانیان  بخوازن  لێیان  تاوەكو 
بكەنەوە. ئەمەش چەشنێ شێوەی زێدەگۆئامێزە 

لە خۆپەرچێنەریی.
گراو: تەنها لەبەرئەوەی فۆرماڵییە؟

و  فۆرماڵییە  ب���ەت���ەواوی  چونكە  بــۆردیــۆ: 
مانایەكی ئەوتۆ لەخۆناگرێت. بۆ نموونە ئەگەر 
دەخوازین ئەوەی هەنوكە خەریكی ئەنجامدانین 
ببێژین.  زۆر  شتگەلێكی  دەتوانین  شیبكەینەوە 
بدوێن  خۆتان  ل��ەب��ارەی  زیاتر  ئێوە  پێویستە 
بە  ئێوە  نموونە  بۆ  خ��ۆم.  ل��ەب��ارەی  منیش  و 
و  هەیە  زۆرت���ان  ه��اورێ��ی  ب���زواو  شێوەیەكی 
ئەمەش بێگومان لە پەیوەست بەم پێگەیە بوونی 
بە  بەرامبەر  و  بینیوە  مانگنامەكەتیان  كە  هەیە 

ستایلە مرۆییەكان هەستیارن...
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گراو: بەرامبەر بە هابیتۆسەكان؟)1(
كە  هابیتۆسێك  بە  بەرامبەر  بەڵێ.  بۆردیۆ: 
بەم  ئێوەش كۆمەك  پێكتانهێناوە. سیمای  ئێوە 
پرسیارەش  ئەم  پێوستە  و  دەگەیەنێت،  فاكتە 
بخرێتەڕوو كە پەیوەستی و هۆگری من لەسەر 
چ شتێ ڕاوەستاوە؟ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە 
ئاڵۆزە. چ شتگەلێكی هەیە كە ئێمە »ناتوانین« 
لە  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  پرسیارتان  چونكە  بیڵێین، 
دەكەی  پرسیاریش  ئەگەر  یان  نەكردووە؟  من 
ئەگەر  پێموایە  من  ن��ەداوەت��ەوە.  وەاڵمیانم  من 
باو  فاكتێكی  بۆ  لە هزرینی خۆیی  ئەم چەشنە 
چەشنێكی  بە  رۆشنبیری  ژیانی  ب��گ��ۆردرێ��ت، 
قوڵ گۆڕاوە و زۆرێ لە تاكەكان ئیدی ناتوانن 
كتێبی  ك��ە  ك��ات��ەی  ل���ەو  ب��ژێ��ن.  پ��ێ��ش��وو  وەك 
»مرۆڤی ئەكادیمیك«�م نووسی، بەردەوام ئەم 
پرسیارە بۆ من خراوەتەڕوو كە بە چ هۆیەك 
كار  كەسانێ  چ  لەسەر  كە  گەیشتوومە  بەوێ 
ئیشەكانیان  كە  ...ه��ت��د(  و  )فەیلەسوفان  بكەم 
ب��ی��رك��ردن��ەوە )ه���زری���ن( ب����ووە. چ���ۆن ئ���ەوەم 
گووتووە، و هەمووان كەم تا زۆر ئەوە دەزانن. 
بە  ب��ەراورد  لە  ئەكادیمیكی«  »مرۆڤی  كتێبی 
دەتوانم  من  نموونە  بۆ  كە  هاوشێوە  كارێكی 
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لەبارەی كرێكارانی پرۆلیتێر ئەنجامی بدەم، بە 
بۆچی؟  هەژماردن.  هاتە  مەترسی  پر  كارێكی 
كۆیی  پاڵنەری  میكانیزمگەلێكی  لێرەدا،  چونكە 
بوونیان هەیە. با نمونەیەكتان لەم بارەیەوە بۆ 
بهێنمەوە: ژیانی زانستی زۆر سەخت و دژوارە 
چەشنەیە.  ب��ەم  كولتوریش  ژیانی  هەڵبەت   –
رووب���ەرووی  ب���ەردەوام  زەمینەیەدا  ل��ەم  ئێمە 
دەبینەوە، مرۆڤەكان  مانەوە  یان  پرسی مەرگ 
ئەو  ئایا  ببپرسن  لە خۆیان  ناچارن  ب��ەردەوام 
ئایا  نا،  یان  هەیە  مانایان  دەیكەن  كە  كارانەی 
بەم  نا.  یان  زەحمەتە  كارانە  ئەم  بنەڕەتدا  لە 
چەشنە ئەم ژیانە هێندە دژوارە كە بەكارهێنانی 
كەس،  زۆر  بۆ  تێیدا،  خۆیی  هزرینی  چەشنێ 
هۆیەیە  بەم  ناكرێ.  قبوڵ  یان  تەحەمول  ئەوە 

كە تاكەكان ئەم نەبینینانە بە یەكتر دەبەخشن.
گراو: ئەم نەبوونی هزرینی خۆییە لەوانەیە بۆ كۆمەڵناسی 
ڕاست بێ. بەاڵم لە كایەكانی تر بۆ نمونە لە كایەی بەرهەمی 
ئەدەبی، هزرینی خۆیی بۆ چەشنێ دۆكسا گۆردراوە )بۆ ئەوەی 
سوود لە ووشەكانی خۆتان وەربگرم(. لەم كایەدا دەتوانرێ 
ئامادە  خۆهزرینانەن  كە  هزرانەی  لەو  ناواخنێ  تەنانەت 
بكرێ: زۆرێ لە هونەرمەندان بە شێوەی خۆكار )ئۆتۆماتیك( 
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پشت بە خۆیان دەبەستن، لە بەرامبەر بە مێژوو و هەلومەرجی 
بەرهەمی هونەری خۆیان و ئەو تواناییە هونەرییەی كە بۆ 
گەلەری  كردنەوەی  بە  دەست  ئ��ەوان  هەبووە،  بوونی  ئ��ەوان 
ئەم كارەش  دەك��ەن، بەو چەشنەی كە  و گوێدێرانی خۆیان 
لە بارەی تێگەیشتن لە كار و فەزای كۆمەاڵیەتیان ئەنجام 
خاڵێكی  كە  هەلومەرجەی  لەو  ناكەیت  گومان  ئایا  دەدەن. 
كوێر جارێكی تر بایەخ پەیدا بكات بتوانرێ بوونی هەبێ؟ 
توێژینەوەگەلێكیان  بارەیەوە  لەم  ڤیمینیستەكان  نموونە  بۆ 
ئەنجامداوە كە ئایا شیاوێتی گشتێنراو »دژە گەوهەرگەرایی« 
»ant-essentialisme« جارێكی دیكە گەوهەرگەرایی 
وەزیفیی »functional« نابێتە پێویست. ئایا ناتوانرێ 
بگوترێ ئەو هەلومەرجەی كە لە هزرینی خۆییدا دۆكسایەك 
دەسازێنێ، ناتوانن خۆیان لە دووبارە ڕاوەستانەوە ئاراستە 

بكەن؟
كە  هەیە  هەستەم  ئ��ەم  زیاتر  من  بۆردیۆ: 
خۆیی  ه��زری��ن��ی  رووب�����ەرووی  ه��ەرگ��ی��ز  ئێمە 
لەڕادەبەدەر نەبوینەتەوە. لەم دواییە دەقێكم بۆ 
دەقە  ئەم  ناواخنی  نووسی.  ئەڵمانی  گۆڤارێكی 
دژایەتی نێوان هزرینی خۆیی و هزری مەیلدار 
ماركس  رستەیەكی  ب���وو.  ئۆبجەكتیڤێك  ب��ە 
هەیە كە من زۆرم خۆش دەوێ لەو رستەیەدا 
ماركس جۆرێكی تایبەت لە هزرین بە چەشنێ 
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دەك��ات.  ب���ەراورد  رازی��ك��ەر   - خۆهزرینی خۆ 
رازیكەر،  تایبەتەی خۆهزرینی خۆ-  لەم شێوە 
مەسەلەكە ئەوەیە كە كەسێ دەخوازێ لەززەت 
لە  تر  جۆرێكی  كە  كاتێكدا  لە  ب��دات.  خۆی  بە 
كراوەیە  دەرەوە  ب��ەرەو  رووی  كە  هەیە  هزر 
گروپیی خۆی  پێگەی  یان  هەوڵدەدات خۆی  و 
بە  بتوانێ  رێگەیەوە  لەم  تاوەكو  بكاتەوە  شی 
شتێكی تازە بگات، گۆڕانێ بهێنێتە كایەوە و بە 
هۆی پێگەكەیەوە تووشی دەستكاری نەبێ، بە 
دەربرینێكی تر خۆی بە بابەتێ بۆ پێگە نەگۆرێت. 
كاتێكدا  )لە  رۆشنبیران  كە  بگوترێت  پێویستە 
هزرین  پیشەیی  مرۆڤگەلێگی  ئ��ەوان  پێویستە 
بن( وێرای ئەوەی كە رۆشنبیربوون یانی چی 
چییە،  پراكتیك  و  تیۆریە  پەیوەندیەكانی  یان 
دەهزرێن.  بەكەمی  زۆر  سەیر  شێوەیەكی  بە 
نائاسایی  شێوەیەكی  بە  ئ��ەوان  دۆخ���ەدا  ل��ەم 
جۆرێ ساویلكەیی لە خۆیان نیشان دەدەن )و 
ئەمەش بێ هەر چەشنە خودخوازییەك( هەنوكە 
پێویستە ببینرێت كە بۆچی بەم چەشنە دەبێت. 
ئەم سادەبینیە ئاكامگەلێكی زۆر قورسی هەیە، 
بیر  كە  شتەن  لەو  گرنگتر  رۆشنبیران  چونكە 
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دەكەنەوە. بۆ نموونە من بیر لە كەسایەتییەكی 
وەك ئاڵتوسێر دەكەمەوە. ئەو كەسێكی كاریگەر 
بوو لە فەرەنسا و بۆ من سەرسورهێنەرە كە 
لە سەرگوزەشتەی ژیانی ئەودا دەبینین كە تا چ 
ڕادەیەك بەرامبەر بە خۆیشی بێ جیاوازی بوو. 
ئەوەی كە مرۆڤەكان وەهان نەك تەنها بەرامبەر 
بە جیهانی كۆمەاڵیەتی بەڵكو بەرامبەر بە دونیای 
خۆیشیان كوێر بن بە دیدی من زۆر توندە. لەمەڕ 
هۆگرییە  بە  بەرامبەر  كە  هونەرمەندانەی  ئەو 
هونەرییەكانی خۆیان كوێرن هەلومەرجەكە بەم 
چەشنەیە. كوێر بەرامبەر بەوەی ناتوانن بیڵێن. 
كاتێ ئەم هونەرمەندانە لە كردەی هونەری، لە 
دەكەنەوە،  سیمبول  كۆمەڵێ  هونەری،  چاالكی 
بەم كردارە خۆیان جۆرێ كردەی هونەری تر 
دەئافرێنن. ئەمەش بۆ خودی زۆربەی پرسەكان 
لەگەڵ  سەروكارمان  زۆربەمان  چونكە  توندە، 
مرۆڤگەلێكی زۆر كاریگەردا هەیە. بەم چەشنە، 
بەدەر »هزرینی  رادە  لە  ناتوانین  ئێمە  پێموایە 
لێرەدا  مەبەستم  هەڵبەت  و  هەبێ  خۆیی«�مان 
خۆهزرینی خۆ رازیكەر نییە. نەخێر، مەبەستی 
من چەشنێ هزرینی خۆیی كارا و پر بەرهەمە، 
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لێ نەك بۆ ئەوەی كە لێبدرێ. پرسی هێرشكردن 
نییە. لە زۆرێ لە بوارەكاندا من خۆم دەبینم كە 
سەرقاڵی جۆرێ هزری خۆیین بۆ نموونە كاتێ 
ئەمانەوێ  راستی  بە  كە  دەپرسین  گروپێك  لە 
لەم چەشنە هەموو  بكەین. پرسیارگەلێكی  چی 
شتێ دەگۆرێت. ئەم نموونەیە ئەوەیە كە گروپ 
كورت بكرێتەوە. جۆرێ هەستی ئارام دەهێنێتە 
هەڵبەت  ب��ك��ردرێ.  دەت��وان��رێ قسە  ك��ای��ەوە و 

هەندێ كاتیش دۆخێكی نارێك دێتە پێشەوە.
گراو: من پێموایە هزرین بە هەلومەرجی »هزری خۆیی 
بەناوەكیكراو« و بەو ئەركانەی كە دەتوانرێ بۆی لەبەرچاو 

بگیردرێ، بۆ خۆی دەتوانێ چەشنێ خۆ هزری بێت.
بۆردیۆ: هەڵبەت هەق بە ئێوەیە. من پێموانییە 
»خۆ  بۆرۆكراسیبوونی  چەشنێ  پێویستە  كە 
بۆ  پێویستە  ئەوەی كە  یان  هزری«�مان هەبێ 
ناچاری  بە  بگۆردرێ  خۆكار  ك��ردەی  چەشنێ 
شێوە و ناوەرۆكی پێ بدەین. ئەمەش خۆی لە 
خۆیدا كارێكی زیانبار دەبێت. هەروەها پێموایە 
كە خۆ هزری تەنها دەتوانێ كردەی كۆیی بێ, 
بەم چەشنە پێموانییە كە پێویستە هەموو كەسێ 
فیشی خۆی پێ پر بكرێتەوە و خۆ هزری بكات. 
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زۆرجار رۆشنبیران وەهایان كردووە بۆ نموونە 
س��ارت��ەر ل��ە ب���ارەی خ��ۆی��ەوە دەب��ێ��ژێ��ت: »من 
رۆشنبیرێكی بۆرژوام«، لێ ئەو هیچ ئاكامێكی 
ن��ادات،  نیشان  خۆیدا  ك��اری  لە  گووتانە  ل��ەم 
ئەمانە ووشەگەلێكی فرەن ... پرسەكە ئەمەیە كە 
بتوانین ئەو روحە بئافرێنین كە بەرووی هزرین 
هاوشێوەی  هزرین«  »خۆ  پێویستە  بكرێتەوە. 
شمشێرەكەی دامۆكلیس بێ، ئەو شمشێرەی كە 
بێ هیچ خراپەخوازییەك لەگەڵ هەموو گروپێ 
بێت.  ئ��اوێ��زان  كولتوری  بەرهەمهێنەرانی  لە 
راگەیاندنی  بەڵكو  هەرەشەیەك  نەك  ئەمەش 
كە  كارەیە  بەو  بەرامبەر  تایبەت  مەترسییەكی 
بە  خۆمان  ئێمە  چونكە  ئەدەین،  ئەنجامی  ئێمە 

سەبجێكتێكی ئافرێننەر دەژمێرین.
گراو: بەم چەشنە پێویستە جۆرێک نیگای خۆشیكەرەوە 

بوونی هەبێ كە بەردەوام لە باری ئیشكردندا بێت. 
نیگایەش  ئ��ەم  و  وای��ە  ب��ەت��ەواوی  بۆردیۆ: 
رۆژێ  هەموو  من  دەگ��ۆرێ��ت.  شتێک  هەموو 
كەسەم  ئەو  هەستی  و  دەخوێنمەوە  شتگەلێک 
سەیروسەمەرە  شتگەلێكی  دەبینێت،  كە  هەیە 
سادەبین  چەشنێكی  بە  مرۆڤەكان  دەبینێت. 
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دەنووسن و ئەمەش بێ ئەوەی كە كارێكی وەها 
شی بكرێتەوە و ئەمەش مرۆڤەكان بە ئامرازی 
لیۆ  ب��ارەی  لە  ئەمە  دەخوێنرێنەوە.  تر  ئەوانی 
توێژینەوە ئەو »كولتورەی« كە ئێمەش هەمانە 
لە  )بلۆم  بگووترێت  وەه��ا  شتێكی  دەت��وان��رێ 
شتانە،  ئ��ەم  ه��ەم��وو  رێ��ژەب��ڕوای��ی،  ئەمریكا، 
ئۆو  دەڵێین،  خۆمان  بە  گ��ەورە(  فەیلەسوفانی 
خودای من! خۆزگە النیكەم مرۆڤەكان كاتێ ئەم 
شتانە دەنوسن، لە خۆیان دەپرسن چ كارێكیان 
هەیە دەیكەن. ئەو سوودمەندییە سادەبینینانەی 
پێ  درێ��ژەی  نووسینەكانم  بە  ئەتوانم  من  كە 
بدەم چیین؟ ئەم كارە، بەرهەمگەلێكی پۆزەتیڤن.
گراو: ئایا ئێوە دەتوانن وێنای ئەو هەلومەرجە ئابووری 
و سیاسییە بكەن كە تێیدا چەمكگەلێكی وەك »هابیتۆس«، 
»كایە« و »بەرهەمهێنانەوە« بۆ مۆدێلگەلێكی روونكەرەوەی 

بەڵگەنەویست بگۆردرێن؟
بۆردیۆ: دەتوانم وا وێنای بكەم، بەاڵم ئەوەش 
ئەوەندە بە بڕواپێكەر نازانم. من گومانم هەیە و 
لە دۆخی ئەنجامدانی هزرینی خۆیین، پێویستە 
خۆخوازی  لە  شیاو  چەشنێكی  ئایا  بڵێین،  چی 
لێرەوە دەرناكەوێ، ئایا من لە رۆڵی پەیامبەری 
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نەفرەتلێكراودا نابم، رۆڵێكی كالسیكی رۆشنبیر، 
و ئایا ئەمەش لە الی من شێوەیەكی بێ فیزی 
ئەوەی  بێ  بتوانم  پێموایە  بەاڵم  نییە؟  درۆینە 
كە هیچ فێڵ و تەڵەكەبازیەك لە كارەكەمدا بێ، 
شتێكی وەها زۆر ناكاریگەرە، چونكە پرسەكە 
زۆر  دیدێكی  بە  كە  ئامرازانەیە  ئ��ەو  لەسەر 
لەراستیا  كە  كاتێكدا  لە  دەردەك���ەون  باشەوە 
دەكەن،  بار  خۆیان  لە  گ��ەورە  توندوتیژییەكی 
سەرەكی  شتگەلێكی  بە  ئامرازانە  ئەم  چونكە 
پارێزگاریان  گشتی  ب��ە  ك��ە  دەب��ن  پ��ەی��وەس��ت 
كە خۆ هزرین  پێموانییە  هۆیەش  بەم  لێكراوە. 
بە  هەڵبەت  بگشتێنرێ.  بتوانرێ  سادەییە  بەم 
شێوەیەكی تایبەت هەڵوێست وەردەگرم تاوەكو 

ئەوانیتر بوروژێنم.
بەرەو  بەهۆی چەمكەكانتان  پێویستە  گراو: چۆن چۆنی 
رەفتاری  لە  خۆیی  هزرینی  نێوان  پەیوەندی  شیكردنەوەی 
كولتووری و ئەو هەاڵوسانەی كە ئێمە بە شێوەیەكی تایبەت 
لە بازاری هونەردا دەیبینین، بچین؟ ئەگەر من گریمان بكەم 
كە پەیوەندییەك لە نێوان ئەم داتەپینە لە بازار و هزرین 
بەرامبەر بە هەلومەرجی ماددی بوونی هەیە، چۆن دەتوانین 

سوود لە ئامرازەكانتان وەربگرین؟
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مێژوویی  كارێكی  پێویستە  بۆردیۆ: سەرەتا 
مێژوویەكی  كورتە  خۆهزرین  بدرێت.  ئەنجام 
پرۆسەگەلی  بە  پێویستە  و  هەیە  دورودرێ��ژی 
ببەسترێتەوە.  هونەری)3(  كایەی  خۆرسكبوونی 
لە  هاوشێوە  پرۆسەگەلێكی  ب��ە  ئ��ام��اژەم  م��ن 
زەمینەی ئەدەبیات، شیعر و هەروەها مۆسیقاش 
ل��ەب��ارەی  كتێبێكم  دوای��ی��ان��ە  ل���ەم  ك�����ردووە. 
ن��ووس��ەرەك��ەی  ك��ە  خ��وێ��ن��دەوە،  شوئنبێرگ 
)مۆسیقاناسی فەرەنسی( بێگومان تیۆرەسازێكی 
مۆدێرن نییە)4(. لەم كتێبەدا كە لە ساڵی 1947 
پرۆسەی  كە  ئ��ەدات  نیشانی  ئ��ەو  ن��ووس��راوە، 
خۆی  ئامانجی  بە  تاوەكو  مۆسیقا  گەرانەوەی 
ئەو  ئەمە رێك هەمان  ب��روات.  پێشەوە  ب��ەرەو 
لەگەڵ  ماتماتیكیش  زەمینەی  لە  كە  پرۆسەیە 
شاهیدی   )axiomatique( ئەكسیۆماتیك 
بووین. بەو چەشنەی كە لە شیعر و لە مۆسیقا: 
پرسیاركردن  بە  دەكات  پێ  دەست  كەس  هەر 
بۆچی  بپرسێت  خ��ۆی  لە  پێویستە  كە  ل��ەوەی 
بەم  ب��گ��وت��رێ��ت؟  دەت���وان���رێ  دەیڵێین  ئ���ەوەی 
و  م��ێ��ژووی��ی  دی��راس��ەی��ەك��ی  پێویستە  چەشنە 
زانستەكان  و  هونەرەكان  لەبارەی  پراكتیكی 
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ئەنجام بدرێ، بەاڵم لە زەمینەی ئەم سەردەمە، 
پرسێكی ئاڵۆزترە. من پێموایە پرۆسەی هزرینی 
خۆیی لە سااڵنی 1960 و 1970، لە كاتێكدا كە 
هێشتا قەیرانێك بوونی نەبوو، ئەم پرۆسەیەش 
من  ب���وارەدا  ل��ەم  هۆیەش  ب��ەم  هەبوو.  بوونی 
نابینین.  ئابووری  قەیرانی  بە  پەیوەندیەك  هیچ 
نابێتە  قەیران  ئایا  كە  ئەوەیە  زیاتر  پرسەكە 
هۆی ئەوەی كە مرۆڤەكان زیاتر لە پێشوتر لە 
دڵنیا  لەبارەییەوە  ئەوەی  پرسیاری  ژێر  بردنە 
بوون، سەرقاڵ بێ. ئەوەی بۆ ئێمە لە هەنوكە 
ئەدەبیات  شێوەكاری  هاوشێوەی  كایەگەلی  لە 
فۆرمی زۆر  بۆ  گەرانەوەیە  شاهیدیین، جۆرێ 
نەریتی و دێرین. ئێمە لە سەردەمی »گەرانەوەی 
دەسەاڵتدارێتی« ژیان بەسەر دەبەین. ئەمەش 
روونتر لە هەموو شوێنێ لە ئەدەبیات دەبینرێت: 
هونەر  لە  ج��ۆرێ  ب��ەرەو  زیاتر  هەر چی  ئێمە 
رۆمانی  و  ۆول��ڤ  ڤێرچینیا  و  جۆیس  پێش  لە 
نوێ دەرۆین. و ئەم گەرانەوەیەش بۆ حەكایەت 
لە زەمینەیەك لە كۆنزەڤاتیزمی گشتی لە رێگا 
سەردەردێنێ، كە لە هەر زەمینەیەك كاریگەری 
هەر  لە  كاریگەرییەش  ئەم  و  دەهێڵێ  جێ  بە 
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تایبەت  هۆكارگەلێكی  بە  تایبەتدا،  كایەیەكی 
شێوە دەگرێت. لێرەدا من بیر لە رووداوەكانی 
مانگی مەی 1968 دەكەمەوە كە كاریگەرییەكی 
زانكۆییەكان  و  ئەكادیمی  هزری  لە  قوڵی  زۆر 

لە لۆس ئەنجلۆسەوە تا مۆسكۆ بەجێ هێشت.
گراو: بۆ نموونە دەتوانرێت سەرلەنوێ گەرانەوەی نەریت 
لە شێوەكارییە گەلەرییەكانی نیۆیۆرك كە مەیلدار بە فرۆشی 
بازرگانین قسە بكرێت )بۆ نمونەیە لە گالەری گی كورنە( ئەو 
گالەرییانەی كە دەزانن شێوەكاری بەهای بازرگانی جێگیرە كە 
تەنانەت لە قۆناغگەلێكی قەیرانیش بە باشی دەفرۆشرێت، 
بەاڵم گەلەرییگەلێكی دیكەش لە نیویۆرك هەن كە بە شێوەی 
»فۆرماڵی« بانگەشە دەكەن بەرامبەر بە قەیرانەكان هوشیارن 

و بۆ ئەمەش بەرنامەگەلێكی هەفتانە دادەرێژن.
بۆردیۆ: دونیای هونەر بە مۆدێڵە ئابوورییەكان 
بەرپرسانی  بە  تەنانەت  ئەمەش  ب��ووە.  ئاڵودە 
مۆزەخانەكانیش كە بۆ ئەكتەرگەلی زۆر گرنگ 
لە كایەی هونەری گۆڕدراون، گەیشتووە، ئەو 
بەرپرسانەی كە لە هەمان كاتدا بۆ كارگوزارانیش 
گۆڕدراون كە هاوكاری پێشكەش بە گەلەرییە 
ن��اوەرۆك بە  بەناوبانگەكان دەكەن و شێوە و 
لە  دەدەن.  گەورەكان  پروپاگەندەییە  بەرنامە 
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گەورە  زۆر  پێشانگایەكی  پاریس  لە  هەنوكەدا 
كراوەتەوە كە بە ڕادەیەكی وا توڕەی كردووم 

كە تەنانەت ناوەكەیشم لە یاد نەماوە...
گراو: مەبەستان پێشانگای تۆلۆز لۆتركە؟

بۆردیۆ: بەڵێ، ئەم پێشانگایە بەراستی مۆدێلە. 
راگەیاندنی،  فاكتێكی  رێك وەك  پێشانگایە  ئەم 

بەرنامەرێژی بۆ كراوە.
گراو: ئێوە بەردەوام »كایەی هونەری«�تان وەك كایەك 
بە  ئابووری  كایەی  دیسپلینەكانی  كە  ك��ردووە  دەستنیشان 
هاودەنگ  تۆ  لەگەڵ  بەندە  ب��وارەدا  لەم  ناژمێرێت.  فەرمی 
نیم. گرنگترین شتێك كە لە كایەی هونەری دێتە بەر چاو 
نموونە  بۆ  تێیدا.  ئابوورییەكانە  میكانیزمە  كەڵەكردنی 
بە  تاكەكان  كایەیەدا،  لەم  ب��اوە  فاكتێكی  خۆوەبەرهێنان 
خۆیان  هونەری  ئایدیالگەرایی  بۆ  خۆویستانە  شێوەیەكی 
وەب��ەره��ێ��ن��ان دەك����ەن. وێ���رای ئ����ەوەش، ك��ای��ەی ه��ون��ەری، 
كایەیەكە ئەوەندە جێی بەرگری نییە، چونكە لەو كایەیەدا 
سندوقە خانەنشینییەكان و بیمەیەكی ئەوتۆ بوونیان نییە. 
شایەنی  دواجار  و  كۆنن  زۆر  ئاڵوگۆرییەكانیش  پەیوەندییە 
پەیپێبردنن. بەرهەمهێنەرەكان زۆرجار مەسرەفكەریشن. بەم 
چەشنە ناتوانرێ بگوترێ كە كایەی هونەری »لە دەرەوەی 

كایەی هونەری كار دەكات«.
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دەیڵێن  بەرێزتان  كە  شتەی  ئ��ەو  بۆردیۆ: 
دژایەتی لەگەڵ گووتەكانی مندا نییە. لەو كتێبەی 
لەو  پەیوەندیگەلێ  نووسیومە  دواییە  لەم  كە 
عاتفی«  »پ��ەروەردەی  لە  فلوبێر  كە  چەشنەی 
وەسفی كردوون، شیمكردۆتەوە: پەیوەندیەكانی 
نێوان بەرێز ئارنۆ كە بەچەشنێ لە چەشنەكان 
بەرێوەبەری گەلەری ئەمرۆییە و رۆژنامەیەكی 
بچوك بە ناوی »هونەری پیشەسازی« هەیە، 

لەگەڵ هونەرمەندەكانی.
ه��ەڵ��گ��ری   )Arnaux( ئ���ارن���ۆ  ب���ەرێ���ز 
دەستوپێوەندێكی بچووكە بە شێوەكارییەكانی 
خۆیشی یەكێک لەوانە بە ناوی پلرنە و فلوبێر 
ئەم  نێوان  پەیوەندییەكانی  لە  دەركەوتەگەلێ 
كە  دەڵێت  ئەو  دەدات.  نیشان  پێ  تاكانەمان 
ئەگەر  و  ئ��ەوێ  ئ��ەوان��ی زۆر خ��ۆش  ئ��ارن��ۆ 
وەبەربهێنێ  نمونەیی  شێوەیەكی  بە  ئەوانە 
بە هۆی عاشقبوونیانەوەیە. بە دیدی من هیچ 
شتێ بۆ ئەو پەیوەندییە دەسەاڵتداریانەی كە 
لە كایەی هونەری یان ئەدەبییدا بوونی هەیە، 
زیاتر لە پەیوەندیەكانی نێوان دوو رەگەز نییە: 
دەسەاڵتی  گوێرەی  بە  كە  پەیوەندییەی  ئەو 
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ل��ێ��رەدا پرسەكە  رەم���زی ش��ێ��وەی گ��رت��ووە. 
ئابووری  توندی  وەبەرهێنانی  جۆرێ  لەسەر 
هێزی  ل��ە  ل��ەس��ەر س��وودوەرگ��رت��ن  ك��ە  نییە 
وەبەرهێنانەیە  ئەو  بەڵكو  بێ،  جێگیر  فیزیكی 
تاكی  عەشقی  و  هاودەستی  بەگوێرەی  كە 
گوێرەی  بە  یان  جێگیرە.  وەربەرهێنان  جێ 
شتی  وەبەرهێنەوە،  ناوی  بە  كە  شتەی  ئەو 
هەر  یان  كولتور  هونەر،  بهێنێ:  وەبەر  دیكە 
شتێكی تر. ئێمە لە هەمان كاتدا سەروكارمان 
جیهانی  ه���ەڵ���گ���ەران���ەوەی  چ��ەش��ن��ێ  ل��ەگ��ەڵ 
شێوەیەكی  ب��ە  ت��اك��ەك��ان  ه��ەی��ە:  ئ��اب��ووری��دا 
میكانیكی ناكڕدرێن، بەڵكە بە مانای جادوویی 
تێبگەین  ئ��ەوەی  بۆ  دەك��رێ��ن.  رام  ووش��ەك��ە، 
پێویستە  دەكات  كار  چۆن سیستەمێكی وەها 
هەڵگری  كە  هەیە  بونیان  مرۆڤگەلێ  بزانین 
هەموو  مرۆڤگەلێ  و  هەڵگەرانەوەیین  لۆژیكی 
خۆیان  ئ��ام��ادەن  بڵێن  تیایە  ئامادەییەكیان 
جیهانی  لە  ئەمە  ئێمەش  هونەر.  فیدای  بكەنە 
مرۆڤەكان  جیهانەدا  ل��ەم  نابینین.  ئ��اب��ووری 
لەم جیهانەشدا  كار دەكەن، هەڵبەتە  بۆ كرێ 

فۆرمگەلێ لە دژە ئەفسوونی بوونی هەیە.
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گراو: هەرچەند زیاد لە پێشووتر. كار لە دەرەوەی كایەی 
هونەریش بۆ كاری كولتوری دەگۆردرێت كە لە چوارچێوەیەوە 
لەززەتیان  و  ناسنامە  بەدەستهێنانی جۆرێ  مەیلی  تاكەكان 
هەیە – كار پێویستە سەرەنجراكێش بێ. تارادەیەك هەمووان 

هاوشێوەی كرێكارانی كولتووری كار دەكەن.
بۆردیۆ: بەڵێ، هەق بە ئێوەیە. ئەم مۆدێلە لە 

دۆخی گشتاندندایە.
گراو: بەاڵم چەند دەقیقە لەمەوپێش وا هاتە بەرچاوم 
كە ئێوە لەوەی كە جیهانی هونەری لە دۆخی بەبازرگانیبوونە، 
بەداخەوەن، لەوەی كە ئەم كایەیەش ناچار بە پەسەندكردنی 

چەشنێک واقیبینی ئابووری كراوە.
ئەوەیە  هۆكارەكەشی  من  بەدیدی  بۆردیۆ: 
دەگمەنترین  كە  شوێنەیە  ئەو  كایەیە  ئەم  كە، 
بەرهەم  تێیدا  مرۆیی  جیهانی  لە  دی��اردەك��ان 
دژی  بۆدلێر  ش��ۆرش��ی  ئ����ازادی،  دەهێنرێن. 
ئ��ەك��ادی��م��ی، س��ەرپ��ێ��چ��ی��ی��ە دووالی���ەن���ەك���ان- 
كارگەلێكی زۆر ئازایانە. توڕەیی من لەمەدایە 
كایەی  لە  ئابووری  بەشداربوونی  ئەمرۆ  كە 
ه��ون��ەر، ب��ە ش��ێ��وەی ه��اوك��ات��ی��ش دووچ���اری 
وابەستەییبوون و گوێرایەڵی جیهانی ئابووری 
ملمالنێ  كە  شوێنەی  ئەو  دەك��ەم  گومان  بێ. 
بێ،  كۆمەڵناسی  پانتایی  بگرێت،  شێوە  تێیدا 
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ه��ەر چەند ل��ەوان��ەی��ە ئ���ەوەش ب��ە دی��دی ئێوە 
بۆ  لەوانەیە  ئایدۆلۆژیاكان  دەربكەوێ.  سەیر 
بەردەوامی ژیان خۆیان دڕندە بن )هاوشێوەی 
بۆدلێر كە بە پرسگەلێكی سەرەكییەوە خەریك 
بوو( و ئەمەش لە كۆمەڵناسی خراوەتە ڕوو. 
هەڵبەتە چەشنە كۆمەڵناسییەكی بۆرۆكراسییانە 
بوونی هەیە بەو چەشنەی كە چەشنێ هونەری 
كە  كەسانێ  بەاڵم  هەیە،  بوونی  بۆرژوازیش 
بخوازن كاری خۆیان ئەنجام بدەن بە خێرایی 
تێدەگەن تاوەكو چ ڕاددەیەك ئەم شوێنكەوتنە 
لە كایەی ئابووری ناچاریان دەكات كە توانای 
دەست  لە  خۆیان  راستییەكانی  بە  گەیشتن 

بدەن.
گ�����راو: پ��ێ��ش��گ��رت��ن ل��ە ش��وێ��ن��ك��ەوت��ن��ی ك��ای��ەی��ەك لە 
سەپاندنەكانی كایەیەكی تر، ئایا ئەمە هەمان ئەو شتەیە 
كە ئێوە بە »سەربەخۆیی رێژەیی« كایەیەك ناودێری دەكەن؟
كامڵترین  تەنانەت  كایەیەك،  هەر  بۆردیۆ: 
پەتی،  ماتماتیكی  كایەی  هاوشێوەی  كایەكان، 
هەڵگری سەربەخۆیی و ئۆتۆنۆمییە. مرۆڤەكانی 
ك��ە دەی��خ��وازن  ك��اران��ەی  ئ��ەو  ئ��ەم كایانە  نێو 
ئەو  شوێنكەوتووی  ئ��ەوان  دەدەن.  ئەنجامی 
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ك��ۆن��ت��رۆاڵن��ەن ك��ە پ��ەی��وەن��دی ب��ە ك��ۆن��ت��رۆڵ��ە 
سەربەخۆییە  ئەم  بەاڵم  نییە،  دەرەكییەكانەوە 
تەنانەت لە پەتی ترین بواردا بەردەوام بە رێژەیی 
دەمێنێتەوە و دەكەوێتە ژێر هەرەشەی سەپاندنە 
ب��ازارەوە.  سەپاندنەكانی  یان  گەردوونییەكان 
وێران  كایەك  ناخی  دەتوانن  سەپاندنانە  ئەم 
بكەن و هیراركیەكەی سەرو ژێر بكەن. هەموو 
رۆژێ مرۆڤناسەكان دەمرن )بەو چەشنەی كە 
لە  كە  دەكرد(  نۆزدە شێوەكارییان  لە سەدەی 
رێگەیەكی دەستنیشانكراوەوە دەركراون، چونكە 
ئەمەش  و  نین  كۆنترۆڵەكان  شوێنكەوتەی  لە 
ئەو شتە نییە كە ئەوەندەی پێمان نیشاندرابێت. 
زۆر،  مرۆڤگەلێكی  م��ن،  دی��دی  بە  ئەمرۆش  و 
دیكەوە  شوێنگەلێكی  لە  كە  ژن��ان  و  گەنجان 
دێن و ئەوان بە میتۆدگەلێكی شیاو لە رێگەی 

بێهیواكردنیانەوەلە نێو دەبردرێن.
بۆ كەسانێک كە هوشیارانە خۆیان پەراوێز  ئایا  گراو: 
دەخەن، پەیوەندیی بە پێگەوە نییە لە كایەی كۆمەاڵیەتی؟ 
نییە  گەرەكیان  بنەرەتدا  لە  كە  هەن  كەسانێک  مەبەستم 
خۆیان بخەنە نێو دیسپلین و كێبركێیەكانی بەرهەمهێنان و 

میكانیزمەكانی بە فەرمی ناسین؟
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بۆردیۆ: كۆمەڵناسان بەشێكی ئەم گروپە نیین. 
هونەرمەندان  هاوشێوەی  كە  واقیعەتێكە  ئەمە 
دەرەوە  ل��ە  پێویستە  و  دەب����ن  دەرەوە  ل��ە 
بمێننەوە. چونكە ئەگەر ئەوان خۆیان ناچار بە 
شوێنكەوتووی لە سەپاندنەكانی بازار بكەن ئەوا 
كام هێز ئامادەیە بڕە پارەیەك سەرف بكات كە 
من  ببیستێت؟  كرێكارەكانی  لەبارەی  راستیەك 
توێژینەوەیەكم لەبارەی قەشەكان ئەنجام داوە، 
بەاڵم ناتوانم وا وێنا بكەم كە قەشەكانی تریش 
ئەم كارەیان بە من سپاردووە. گرووپە زاڵ و 
زانینی  مەیلی  شێوەیەك  هیچ  بە  دەستبااڵكان 
پێویستمان  ئێمە  چەشنە  بەم  نییە.  هەقیقەتیان 
گرێدراوە  دەوڵ��ەت��ەوە  بە  كە  هەیە  ئ��ازادی  بە 
بە  م��اف  ئ��ەوە دەوڵ��ەت��ە  ب��ەم راستییەی كە  و 
كۆمەڵناسان دەدات. لەمەڕ ئێمە ئەم ئازادییە بۆ 
ئەوە بەكار دەهێنین كە تێبگەین پەیوەندییەكانی 
نێوان بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی دەسەاڵت 

كامانەن. بەم هۆیەیە كە ئێمە زۆر ترسناكین.
گ��راو: بەاڵم ئێوە بۆ نموونە بەم ك��ارەش هەڵساون كە 
دێنە  سروشتی  كە  شێوەیەی  ئەو  هەمان  بە  بدەیت  نیشانی 
ب��ە چەشنێ  خ��زم��ەت  ئێوە  ل��ێ��رەوەی��ە  و  نین،  وا  ب��ەرچ��او، 
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لە  رووبەرووبونەوەیەك  بە  دەكەن كە پێویستی  سەرمایەدار 
بكەرانی خۆهزرین بوونی هەیە بۆ ئەوەی خۆیان بەرامبەر بەم 

بابەتە ئاگادار بن.
بۆردیۆ: ئەمە مەسەلەكەیە. بە دیدی من هەر 
دووچاری  رەخنەیی  بیركردنەوەیەكی  چەشنە 
س��وودی  خ��راپ  كە  دەبێتەوە  مەترسییە  ئ��ەم 
»جیاكاری«  كتێبی  زۆر  تا  كەم  لێوەرگیرێت. 
ب���ازار  ق��وت��اب��خ��ان��ەك��ان��ی  ل��ە   )Distinction(

پەیداكردنیشدا دەخوێنن.
گراو: مەبەستی من لێرەدا ئەوە نەبوو كە بە گووتاری 
بەڵكو  بگەین،  پەیوەستن«  بەیەكەوە  شتەكان  »ه��ەم��وو 
مەبەستم زێتر ئەمە بوو كە بپرسم توانای سوودوەرگرتنێكی 
وەها لە تێزەكانی ئێوە دەتوانێ چ مانایەكی لە بەرهەمهێنانی 

زانستیتاندا هەبێت.
پرسیانە  ل��ەو  یەكێ  بە  لێرەدا  ئێوە  بۆردیۆ: 
دەگەیت كە بە زۆرترین رادە منی توڕەكردووە 
و بەردەوام دژایەتی دەكەم. بۆ نموونە ئەزموونێ 
بە مێشكمدا هات كە هەم زانستییە و هەم سیاسی. 
میتۆدی  لە  س��وودم  تێیدا  كە  كارێكم  سەرقاڵی 
چاوپێكەوتنگەلێكی زۆر دورودرێژ و تێروتەسەل 
لە  سوودوەرگرتن  بە  راددەی��ەك  تا  وەرگرتوە، 
ئەو  هەڵبەتە  دەروونشیكاریەكان،  چاوپێكەوتنە 
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چاوپێكەوتنانەی كە بە فۆرمگەلێكی روونكەرەوەی 
دیكە شی دەكرێنەوە، و من لە خۆمم پرسی ئایا 
ئەم میتۆدە دەتوانێ رێگەم پێبدا كە لە بەرامبەر 
لەگەڵی رووب��ەرووم،  ب��ەردەوام  ئەو ملمالنێیەی 
لەم  ملمالنێیە  ئ��ەم  دەت��وان��رێ  ب��ك��ەم.  ب��ەرگ��ری 
تۆ  ك��اران��ەی  ئ��ەو  بكرێتەوە:  ك���ورت  رەخ��ن��ەی��ە 
دەیكەی، زۆر باشن بەاڵم تەنها كەسە زیرەكەكان 

دەتوانن سوودی لێ وەربگرن. زۆر باشە.
ئێمە تاوەكو ئێستا بەشێ لەم چاوپێكەوتنانەمان 
كۆمەڵناسییانەی  شیكردنەوە  ئەو  باڵوكردۆتەوە. 
ئەبستراكن  زۆر  داوە  ئەنجامم  ل��ەس��ەری��ان  ك��ە 
لە  گروپێ  لە  س��وودوەرگ��رت��ن  بە  پێویستیان  و 
ئێمە  چاوپێكەوتنانە  ئەم  بەاڵم  هەیە،  چەمكەكان 
رۆمانە  لە  گروپێ  وەك  چیرۆكێك،  شێوەی  بە 
كە  خەڵكن  ئ��ەوە  خستومانەتەڕوو.  ك��ورت��ەك��ان 
چیرۆكە  ئەم  هەڵبەتە  و  دەك��ەن.  پێناسە  ژیانیان 
هەموو كەسێ دەتوانێ بیخوێنێتەوە، هەموو كەسێ 
كە خۆی بە شێوەی دەرگیر بیانبینێ. ئەمەش زۆر 
باش كار دەكات. خوێنەر تاراددەیەك بێ دەنگ و 
ئامرازگەلی كۆمەڵناسی رابكێشێ و خۆی  رەنگ، 

پەی بە بابەتەكە ببات.
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 Hans( هاكەوە  هانس  یادی  دەخاتە  من  ئەمە  گراو: 
ئامرازەكانی  كۆمەڵناسییەوە  ل��ە  ئ��ەوی��ش   .)Haacke
لێیان  س��وودی  گەلەرییەكان  لە  و  وەردەگ���رت  تێگەیشتنی 
پرسانە  ئ��ەو  لەگەڵ  هونەری  گوێدێرانی  ئ��ەو  وەردەگ���رت، 
زەمینەی  لە  ئ��ەو  هەڵوێستی  بە  كە  دەك����ردەوە  رووب����ەروو 

كۆمەاڵیەتی پێكەوە پەیوەست دەبن.
بۆردیۆ: هانس هاكە ئەو كەسەیە كە من زۆر 
شت لێیەوە فێر بووم، یان باشترە بڵێم: من زۆر 
شت هاوشانی ئەو فێربووم. ئەو سەرنجی منی 
بەرامبەریان  هەڵبەتە  كە  راكێشا  شتگەلێ  بۆ 
ه��ەس��ت��ی��ار ب�����ووم، ب����ەاڵم ئ����ەم ه��ەس��ت��ی��اری��ە 
شێوەیەكی ئاڵۆزی هەبوو و جورئەتم نەدەكرد 
ووشەكانم لەو بوارەدا بخەمە ڕوو. بۆ نموونە 
ئەم بیرەم هەبوو كە كایەی هونەری لە پێشتر 
دەیگووت:  ئەو  و  دەبێت،  سەربەخۆتر  زیاتر 
چنگی  لە  ئەمانەوێ  ئێمە  كە  بە  ئاگادار  ب��ەاڵم 

»چاكەكاران«�ی دابنێین...
تێروانینێكی  كە  مرۆڤەیە  ئەو  هاكە  هانس 
زۆر روونی بۆ شتەكان هەیە. لەو گفتوگۆیەی 
ب��ەوم گ��ووت كە  ب��وو)5( من  كە پێكەوە هەمان 
رەمزی  ستراتیژگەلێكی  كە  لەوەی  رۆشنبیران 
لێرەدا  »هاكە«��م  بێتوانان.  دەستبهێنن  ب��ە 
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تاوەكو  بەكاردەهێنا  راوێژكاری هونەری  وەك 
نموونە  بۆ  ج��ی��اوازم��ان  هەڵوێستگیریگەلێكی 
ل���ەب���ارەی ئ����ەوەی ل��ە ئ��ەڵ��م��ان��ی��ای رۆژه����ەاڵت 
دەرخستنی  باتی  لە  بنوسێ.  بۆ  دەگ���وزەرێ، 
خۆمان  لە  پێویستە  ئەبستراكت،  تیۆرگەلێكی 
ب��پ��رس��ی��ن ك��ە دەت���وان���رێ چ ش��ت��ێ ب��گ��ووت��رێ 
ك��ە ه��اوش��ێ��وەی ب��ی��رم��ەن��دان��ە، رەخ��ن��ەگ��ران��ە و 
ناتوانرێ  ئاوا  رەمزیبوون، كارا بێ. شتگەلێكی 
لەم  رۆشنبیران  و  بكرێ  بینا  س��ەرەت��ادا  ل��ە 
باردا  هەمان  لە  ئێمە  توانان.  بێ  زۆر  ب��وارەدا 
هەموویان  كە  نییە  زۆرم���ان  هونەرمەندێكی 
و  سادەییانە  و  بەهێز  فیكری  ژیانێكی  ه��ەم 
ئامرازگەلێكی  ه��ەم  و  هەبێ  رەخنەگرانەیان 
ب��ە دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی رەم����زی هەبێت.  دەرب���ڕی���ن 
بە  ئ��ەو  پێویستە  كەسێكە  هاكە  من  دی��دی  بە 
ل��ەوەی  ب��زان��رێ  پێشەنگ  چەشنێ  ن��وێ��ن��ەری 
ئەوەیە  من  مەسەلەی  بێ.  رۆشنبیرێك  ژیانی 
بە  زانستی  لە زەمینەیەكی  كە گەرەكەمە خۆم 
نۆرمگەلێگی زانستی بپارێزم. ئەگەر لەمە زیاتر 
دەكرێم  تاوانبار  نازانستیبوون  بە  ئەوا  برۆم، 
هۆكاری  من  كارەكانی  هەنوكەش  تەنانەت   –
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لە  بۆ  كە  تواناییانەی  لەو  یەكێ  و  ژاوە،  ژاوە 
نێوبردنی كارەكانی من بوونی هەیە ئەوەیە كە 
من  چەشنە  بەم  نازانستییە.  كارانە  ئەم  بڵێین 
لە  و  بم  زانستی  یاسای  ناچارم شوێنكەوتەی 
هەمان كاتدا هێزێ لە چەشنێكی هونەرییەوە بە 

دەست بهێنم.
گ����راو: ئ��ەگ��ەر ك���اری ئ���ام���ادەس���ازی ئ��ەزم��وون��ی ئێوە 
)چاوپێكەوتنەكان، پرسیارنامەكان( لەگەڵ كاری رەخنەگرێكی 
هونەری بەراورد بكەین، ئەو كات دەبینین كە كارێكی وەها 
هاوشێوە دەبێت بە كارێكی پێویست، بەتایبەت بۆ وەسفكردنی 
ئێوە  ئ��ەوەش،  وێ��رای  رەخنەگرانە.  شێوەیەكی  بە  هونەری 
روون  شێوەیەكی  بە  خۆتان  هونەری«  »كایەی  چەمكی  بە 
لە چەمكی »پێشزەمینە« كە لە مێژووی هونەر و رەخنەی 
ولڤگانگ  كارەكانی  لە  نموونە  بۆ  ئ��ەوەش  و  باوە  هونەردا 
 T.J.( یان ب. ج. كالرك )Wolfgang Kemp( كمپ

Clark(دەیبینین، دوور دەكەویتەوە.
ــۆ: ئ���ەم خ��اڵ��ە روون��ك��ردن��ەوەی��ەك��ی  ــۆردی ب
تێروتەسەل دەخوازێ. دوو چەمك هەن كە وا 
نزیك  زۆر  منەوە  لە چەمكەكەی  بەرچاو  دێتە 
 )Art world( »بن. یەكەمیان »جیهانی هونەر
 ،)Contexte( »پێشزەمینە«  دووەم��ی��ان  و 
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سەروكارمان  ئێمە  ب��واردا  دوو  هەر  لە  ب��ەاڵم 
ناهەماهەنگدا  و  بەهێز  چەمكگەلێكی  ل��ەگ��ەڵ 
بكەن  وەس��ف  پێگەیە  ئ��ەم  دەت��وان��ن  ك��ە  هەیە 
بە  كۆمەاڵیەتی  جیهانی  لە  هونەرمەندانیش  كە 
هەموو دامەزراوەكانیەوە تیایە دەژێن. »ئارسەر 
دانتۆ« )Arthur Danto( من كۆپی ئەو دەقەی 
خستومەتە  تێروتەسەلی  بە  ب��وارە  ئەم  تێیاندا 
بەر رەخنەوە دەنێرم( هەموو شتێ لە چەمكی 
ه��ون��ەرم��ەن��دان،  دادەن��ێ��ت:  ه��ون��ەر«  »جیهانی 
مۆزەخانەكان،  گالەری،  گوێدێران،  ب��ازرگ��ان، 
هونەر  بڵێم  كە  لەوەی  ئەمە  هەڵبەتە  مامۆستا. 
بەاڵم  باشترە.  هونەرمەندانە،  كاری  بەرهەمی 
پەراوێز  فاكتەش  ئەم  چونكە  هەیە،  خراپتریش 
) هەر  كە  تاكانەن  ئ��ەو  ب��ەرواڵ��ەت  كە  دەك��ات 
یەك بە شێوەیەكی جودا( سەروكاریان لەگەڵ 
هونەردا هەیە. لە كاتێكدا كە ئێمە رووبەرووی 
كە  ف��ەزای��ەی  ئ��ەو  لەگەڵ  دەب��ی��ن��ەوە،  كایەیەك 
تێیدا پەیوەندییگەلێكی ئۆبجەكتیف بوونی هەیە، 
پەیوەندییە  بەهێزی  بەهەمان  پەیوەندیگەلێ 
ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان. ت.ج. ك���الرك، دڕن��دان��ەی��ە من 
بینیوە   )mannet( مانێم  لەبارەی  ئەو  ك��اری 
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و ئەم ك��ارەش پەستم دەك��ات. هەر چەند ئاوا 
كارەگەلی  بەهێزی  بااڵیەكی  و  شێوە  ك��ارێ 
شتێكی  لەراستیدا  ب��ەاڵم  هەیە،  كۆمەڵناسییان 
نییە:  گەوهەر  دوو  پەیوەندی  بەستنی  لە  جگە 
لە الیەك هونەرمەندان و لە الیەكی تر جیهانی 

كۆمەاڵیەتی. 
ئەوەی ئەم تاكانە لە شیكردنەوەی خۆیاندا 
كەمیان هەیە، هزری فەزایەكە كە من پێی دەڵێم 
كایە »Filed« و تێیدا ئێمە سەروكارمان لەگەڵ 
ستراكتۆرە  لەگەڵ  دەس��ەاڵت،  پەیوەندییەكانی 
بەرفەرمان  و  فەرمانڕەوا  لەگەڵ  نادیارەكان، 
و لەگەڵ مۆنۆپۆلەكاندا هەیە – ئەو شوێنانەی 
ك��ە س��ەرم��ای��ەی رەم���زی تیا ك��ەڵ��ەك��ە دەب��ێ��ت. 
گەلەری  بەرێوەبەرێكی  یان  ب��اڵوك��ەرەوەی��ەك 
سەرمایەدارێكی  تر،  شتەكانی  هەموو  وێ��رای 
یان  گەتەلۆگێك  ب��ەرگ��ی  ل��ەس��ەر  و  ت��ای��ب��ەت��ە. 
دەك���ات.  ك��ار  بانكیەك  ژم���ارە  وەك  كتێبێك 
ئەگەر من داهێنانێكم بۆ كۆمپیوتەرێك كردبێ، 
لە  بانكە كە سەرمایەگوزارییەكانم  پێویستم بە 
من  پێویستە  و  بكات  دابین  م��اددی��ەوە  رووی 
هەمە  كارانەی  ئەو  كە  بكەم  رازی  بانكە  ئەم 
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بە شێوەیەكی هۆشمەندانە ئەنجامی ئەدەم، كە 
ئەمەش  دۆزی��وەت��ەوە.  ت��ازەم  بەراستی شتێكی 
بە  ن��ووس��ەر  ت��ازە  گەنجێكی  بە  پەیوەست  لە 
دەڕوات،  ب��اڵوك��ەرەوە  بەرێوەبەرێكی  دی��داری 
بەهەمان شێوە راستە. و بەرێوەبەر بە گوێرەی 
بە  ئ��ەو  ب��ك��ات؟  داوەری  دەخ����وازێ  شتێ  چ 
گ��وێ��رەی كەسایەتی خ��ۆی ئ��ەم ك��ارە دەك��ات. 
ئەگەر بڕوا بەم كەسە بكەیت ئەوا ئەو دەیەوێ 
سەرمایەگوزاری بكات. ئەو هاوشانی نووسەر 
بەڵكە  نادات،  پارە  ئەو  ناونیشانێ هەڵئەبژێرێ، 
ئەو سەرمایەیەكی كولتوری گەورە بە نووسەر 
دەدات، و ئەو كەسەی كە تا دوێنێ بوونی نەبووە، 
بوونی دەبێت. پاشان نۆبەتی رەخنەگران دەگات 
سوركامیڤ  باڵوكراوەی  لە  كتێبێ  دەبینن  كە 
ناسراو  زۆر  )باڵوكراوەیەكی   )Suhrkampf(
لەم  و  ب��ۆت��ەوە  ب��اڵو  ئەڵمانیا(  موعتەبەری  و 
ك��وڕی  دەك����ەن.  ئەنجامگیرگەلێ  م��ەس��ەل��ەی��ە 
و  كافكا  لەبارەی  كتێبێكی   )Unseld( ئانسڵد 
جوانە.  زۆر  كتێبێكی  نووسیوە.  باڵوكراوەكانی 
چاپەكە،  دەزگ��ای  نووسەر  بۆ  بەرچاو،  وادێتە 

خودی خوایە.
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گراو: وەك خاوەن گەلەری بۆ هونەرمەند.
بۆردیۆ: رێك خودی خوایە. ئێمە لە نەبووندا 
هەین، بەرێز كافكا بەتەواوی نەناسراوە! كەسێ 
ئەو بۆ جیهان بوون دەهێنێ، كەسێ كە هەڵگری 
دەتوانێ  كە  كاتێكدا  لە  یەزدانییە.  دەسەاڵتێكی 
ئەو بۆ دۆزەخ بنێرێ و بڵێ كە رۆمانەكەی هیچ 
سەركەوتوو نەبووە یان هیوای پێ بدات و بڵێ 
بەاڵم بە هەر رێزێكیش دووبارە كارەكەی چاپ 

دەكات.
ئەم  كە  ببردرێ  ب��ەوە  پەی  پێویستە  هەڵبەتە  گ��راو: 
مەسەالنە هیچ پەیوەندیەكی بەوەوە نییە كە پێی دەوترێت 

»چۆنایەتی«.
لەگەڵ  س��ەروك��ارم��ان  ئێمە  لێرەدا  بۆردیۆ: 
رەه���ەن���دە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ن��ەس��ت��ی��ی��ەك��ان��ەوە 
ب��ەت��ەم��ەن شتگەلێ  ب��اڵوك��ەرەوەی��ەك��ی  ه��ەی��ە. 
ب��اڵوی  ب���اڵودەك���ات���ەوە ك��ە س��ی س���اڵ پێشتر 
بنەرەتدا  لە  كە  الو  نووسەرانی  و  دەك���ردەوە 
نووسەرانی  دەب��ات.  نێو  لە  ب��ەرچ��اوی،  نایەتە 
نێو دەب��ەن و  لە  ت��ازەك��ارەك��ان  ك��ۆن نووسەر 
پارێزگاری لەو نووسەرانە دەكەن كە لەگەڵیاندا 
بۆ  پێشەكی  كارە  ئەم  بۆ  و  هەبێ  هاودەنگیان 
كتێبەكانیان دەنوسن – ئەم پێشەكیانە چەشنێ 
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گواستنەوەی سەرمایەی رەمزین. هەموو ئەمانە 
زۆر لە كاری بانكەكان دەچێت: پەیوەندیەكانی 
و  دەس��ەاڵت  پەیوەندییەكانی  سوودوەرگرتن، 
پەیوەندییەكانی خاوەندارێتی، بەو چەشنەی كە 
ئێوەش دەیڵێن، زۆریش توندوتیژئامێزن، چونكە 
رەمزیدا  توندوتیژیەكی  لەگەڵ  سەروكارمان 

هەیە.
گراو: بە وشەگەلێكی دلێرانە و ماتریالیستیانەی وەها، 
ئایا  بپرسێت  لە خۆی  دەك��ات  فەرامۆش  مرۆڤ  هەندێ كات 
ملمالنێگەلی  بۆ  هونەری  بەرهەمهێنانی  دەتوانرێ  بەراستی 

نووسەرانی ناو كایەیەك كورت بكرێتەوە.
بۆردیۆ: ملمالنێ نەك تەنها لەنێو نووسەران، 
بەڵكو لەنێوان باڵوكراوەكان و رەخنەگرانیش بوونی 
ملمالنێیەكی  كایەیە.  لەم  بەشێكن  ئەوانیش  هەیە 
ئاوا لە تەواوی كایەكان لە ئارادایە، بەاڵم پرسێكی 
زۆر ئاڵۆز و زۆرجار پەی پێ نەبردراوە، چونكە 
من  هەیە.  بوونی  تیایاندا  ئاست  دوو  ب��ەردەوام 
ئەم  لەسەر  جەختم  تایبەت  بە  كتێبم  دوای��ن  لە 
پرسە كردۆتەوە، چونكە هەمیشە بۆ دەرككردنی 
الیەك  لە  ئێمە  بوومەتەوە.  گرفت  رووب���ەرووی 
مرۆڤەكاندا  واقیعی  فەزای  لەگەڵ  سەروكارمان 
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هەیە كە تێیدا هەر یەك لەو هەڵوێستە تایبەتەی 
بەرامبەر بە ئەوانی تر دادەنرێن )بۆردیۆ بە دەستی 
بازنەیەك دەكێشێ و چەند خاڵێ( و لەگەڵ یەكتر 
ملمالنێ دەكەن و پاشان ئەوەی من ناوم لێناوە 
فەزا )بۆردیۆ بازنەیەكی دیكەش دەكێشێ(. ئەوەی 
ئەنجامدراوە  مومكینە،  تایبەت  ساتەوەختێكی  لە 
ب��ە شێوەی  ئ��ەدرێ��ت، چەشنێ خ��ەی��اڵ ك��ە  ی��ان 
كە  چەشنەیە  بەم  گرتووە.  شێوەی  كۆمەاڵیەتی 
دەگووترێت ئەمرۆ ئیدی نابێت رۆمانگەلێكی وەك 
رۆمانەكانی باڵزاك بنوسێ یان ئەوەی كە شتێ 
دواوە  بە   )Duchamp( دوش��ان  سەردەمی  لە 
تاكەكان  كە  ئ��ەوەی  بۆ  گەیشتووە.  كۆتایی  بە 
بتوانن لەگەڵ ئەوانی تر بدوێن و لەگەڵی ملمالنێ 
هونەری  زمانی  سەرپەرشتیاری  پێویستە  بكەن 
خۆیان هەبێ. ئەگەر ئێوە لە پەراوێزی كایەیەك 
شێوەكارێكی  چ��ارەن��ووس��ی  ك��ات  ئ��ەو  دابنرێن 
بەسەرتان   )Rousseau( »رۆسو«�تان  وەك 
دەستەواژەیەی  بەو  »هونەرمەند-شت«  دێ��ت، 
كە  هونەرمەندانەی  ئ��ەو  بەكارمهێناوە:  من  كە 
بەاڵم  هونەرمەندن،  ئۆبجەكتیف  شێوەیەكی  بە 
ئەو  نین.  هونەرمەند  سەبجەكتیف  شێوەی  بە 
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 ، هونەرمەندان  بۆتەی  لە  كە  هونەرمەندانەی 
گۆردراون، بەاڵم نازانن چ كارێكیان هەیە بیكەن. 
هونەرمەندی  پێویستە  هاوچەرخ  هونەرمەندێكی 
 )post-conceptuel( كۆنسێپتواڵی  پۆست 
نیۆ  بە شێوەی  ئ��ەوەی كە  وات��ە هەر چەند  بێ. 
بزانێ  پێویستە  بكات  شێوەكاری  واقیعگەرایانە 

بۆچی ئاوا دەكات.
بناسێت،  هونەر  م��ێ��ژووی  پێویستە  هونەرمەند  گ��راو: 
دەركەوتە جیاوازەكانی و داوەرییە هەمە چەشنە بەهاییەكان 
هونەرییەكان  نەشیاوە  و  شیاو  بانگەشە  خۆیدا  كاری  لە  و 

بەزاتی كرد بێت.
بــۆردیــۆ: ئ��ەو ه��ون��ەرم��ەن��دەی داه��ێ��ن��ەر بێ 
نییە  هۆ  تەنها  ئەمە  ب��ەاڵم  دەبینێ،  بۆشاییەك 
كە ئەو بە كارێكی وەها هەڵبستێ، چونكە لەم 
سەگ  هونەرمەندێكی  دەبێتە  تەنها  شێوەیەدا 
كە  هونەرمەندەی  ئ��ەو   .)cynique( سیفەت 
باوەڕی هەبێت، بەم هۆیە كارێ ئەنجام ئەدات 
ئەیەوێ  كە  ئەوەی  بۆ  هەیە.  دڵەراوكێیشی  كە 
ئەو كارە ئەنجام بدات و بەم كارە پێویستە بە 
چەشنێ ئەنجام بدرێ�ت كە ئەو وا هەست بكات 

دەستی بە ئارەزووەكەی گەیشتووە.
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گراو: ئەمە منی هێنایە بیری ئەو چەمكەی ئێوە »هەستی 
هەست  وا  من   ،)feel for the game( گەمەكردن« 
بتوانرێ  كە  بێ  مانایە  بەم  لەوانەیە  چەمكە  ئەم  دەك��ەم 
چەمكی داهێنانی هونەری لە گۆشەیەكی شاراوەوە بكرێتە نێو 
كارەكەوە. لەوانەیە كەسێ كە ئەمرۆ »هەستی گەمەكردن«�ی 
هەیە كەسێ بێ كە پێشووتر پێی دەوترێت داهێنانی هونەری، 
بەاڵم ئەوەی تووشی سەرسورمانم دەكات، ئارەزووی ئێوەیە بۆ 
ئەو كەسانەی كە ئەم هەستەیان هەیە. ئێوە پەیوەندیەكی 
زۆرتان بە گەمەكەرێكی باشەوە هەیە كە بتوانێ تێكەڵەیەكی 
داواك��راو  ساتەوەختێكی  لە  ئ��ازادی  و  لەگوێرایەڵی  گونجاو 
كەسێ  لە  كە  هەلومەرجەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  هێنابێ،  بەدەست 
گەمەكەرێكی باش دروست دەكات چییە و چ كەسێ بڕیار دەدات 

كە ئەو گەمەكەرێكی باش بووە؟
باشە  گرنگە.  پرسێكی  ئەمە  بەڵێ،  بۆردیۆ: 
پێویستە بگوترێ »هەستی گەمەكردن« شتێكی 
ئاڵۆزە. هەندێ لە تاكەكان ئەم شارەزاییەیان بە 
شێوەیەكی  بە  و  هەیە  سیفەت  سەگ  شێوەی 
نیوە ئاگایانە بە باشی سوودی لێ وەردەگرن. 
بە دیدی من، جیهانە هونەری و زانستییەكان، 
ن��اوەوەی��ان  ل��ە  ك��ە  ئ��اڵ��ۆزن  زۆر  كۆمەڵەیەكی 
تاكەكان تارادەیەك بێ ئەوەی كە ژمێریارێ لە 
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كار دابێ ئەوەی راست و پێویستیە بە ئەنجام 
دەگەیەنن. پێویستە بگوترێ ئەنجامدانی ئەم كارە 
تارادەیەك مەرجێكە بۆ سەركەوتن. بەهاگەلێكی 
هەیە  بوونی  رەسەنایەتی  و  جددیبوون  وەك 
جەختی  ئەفرێنەرانەوە  الیەن  لە  ب��ەردەوام  كە 

لەسەر دەكرێتەوە...
گراو: بە پێچەوانەوە، النیكەم لە سەردەمی وارهۆڵەوە 
)Warhol( یان هەروەها لە الی كۆنز )Koons( ئەوە 
بەهاگەلی دروستكراو و نارەسانەیاتییبوون كە كاریگەرییان 

هەیە...
بۆردیۆ: راستە -ئەم بەهایانە وەك شێوەیەكی 
ب��ەاڵم  دەب��ێ��ت،  كاریگەرییان  داهێنان  ل��ە  ب��ەت��اڵ 
ل��ە ه��ەم��ان ك��ات��دا، ئ��ەم ت��وان��ای��ەش ه��ەی��ە ك��ە لە 
بەم  بێ�ت.  گ��ەورەت��ردا  رەسانەیەتیەكی  خزمەتی 
رەسانەیەتی  كە  كایەوە  دێتە  بیرە  ئەم  چەشنە 
دەكرێت  بانگەشە  و  س��ادەڕوان��ان��ەی��ە  فاكتێكی 
هەمدیس  ك��ە  هەیە  ب��وون��ی  رەسەنایەتیەك  ك��ە 
ئەفسانەی رەسەنایەتی  دەتوانێ  و  راستەقینەترە 
لە نێو بەرێت، و ئەمەش ئەو گڵۆڵەیە كە ناتوانرێ 
من  دی��دی  بە  كە  كاتێكدا  لە  بكرێ.  ب��ەدەر  لێی 
پێویستە لەم گەمەیە بخرێتە دەرەوە و بگوترێ كە 
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مۆزەخانەكان شتێكی جگە لە بینایەك نین، بەاڵم 
لە  خۆشیان  تەنانەت  هونەرمەندان  كە  نازانین 
ناوەندێكی بااڵ دادەنێن و وەك كارێكی هونەری 
خستویانەتە ڕوو. هەر چەند بیریش بكاتەوە ئەنجام 
دراوە. ئەمە راستە كە تاكەكان لەو بڕوایەدان و 
ئەم بڕوایەش خۆی مەرجێكە بۆ بەژداریكردن و 
پەیوەستبوون بە گەمەكەوە. من دووبارە ناواخنی 
دەقێكم لە ماالرمێەوە )Mallarmé( وەرگرتووە و 
لەم ڕوەوە زۆر خۆشحاڵم. لەم دەقەدا ئەو دەڵێت 
كە پێویستە پێشگیری لە دابرانی بێ بەزەییانەی 
پێویستە  ئەمەیە  ماناكەی  )ك��ە  بكردرێ  خەیاڵ 
دوورە پەرێزی لە دابرانی خودیی بكردرێ( ئەوە 
بۆ خۆی خەیاڵكردنەوەیەكە. هیچ كەسێ بۆی نییە 
گەمەكە پێكەوە بكات چونكە دەبێتە هۆی ئەوەی 
بارەیەوە  لەم  ئەو  و  بچێت  نێو  لە  لەززەتەكەی 
دەڵێت )شتێ كە منیش هەوڵم بۆ داوە لە كتێبەكەم 
نیشانی بدەم( كە لێرەدا سەروكارمان بە گەمەیەكی 
دەقەم  ئەو  ئ��ەوەی  لەبەر  من  هەیە.  كۆمەاڵیەتی 
لە  كە  ئەمەیە  وەك  زۆر خۆشحاڵم.  وەرگرتووە 
الی هایدیگەر، دەقێ بهێنم كە بڵێت ئەوە جیهانی 

كۆمەاڵیەتییە كە هوشیاری روون دەكاتەوە.
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ئەوە  دەڵێت   )Slavoj Zizek( ژیژك سالڤۆی  گراو: 
سەگ سیفەتەكانن كە باشتر لە هەمووان ئەركیان هەیە و من 
خۆمیش لە كۆڵن بینیومە كە لەنێو گروپەكانی هونەرمەندان 
ملمالنێگەلێ بوونی هەیە تارادەیەك هەموو ساڵێ دووبارە شێوە 
دەگرنەوە، هەر چەند بەشداریكەران لەم ملمالنێیاندا خۆیان 
دانی پیا ئەنێن كە ئەوان تەنها بە دووبارەكردنەوەی ئەو 
گۆشەبەندیانەوە خەریكن كە لە نێوان گۆشەی جوانیناسانە 
هەمووان  هەبووە.  بوونی  كۆمەاڵیەتی-رەخنەگرانە  گۆشەی  و 
دەزانن كە ئەم ملمالنێیانە كورتكردنەوەگەران، بەاڵم گەمەكە 
بەم چەشنە درێژەی دەبێت. من پێموایە تەنانەت شیاوترین 
ناتوانێ  گەمەكەرانەوەش  هۆی  بە  گەمەیە  لەم  شیكردنەوە 

خەسڵەتەكەی بگۆرێت.
كە  چەشنەیە  بەم  و  ئێوەیە  هەقی  بۆردیۆ: 
ئەمەیە  پرسەكە  رووندەبێتەوە.  كایە  چەمكی 
نییە،  تاكەكاندا  لەگەڵ  سەروكارمان  ئێمە  كە 
بەڵكو هێزگەلێ لە ئارادان كە لەوان گەورەترن 
لە  هێزانەی  ئ��ەو  خ��ۆم��ان.  دیلی  دەمانكەنە  و 
گەلەرییەكانی  هەیە:  بوونیان  واقیعەتدا  ناخی 
ك��ردووە.  زاتی  مرۆڤەكانیان  مێشكی  كە  كۆڵن 
چەمكی »كایە« بەرامبەر بە چەمكی »ژینگە« 
كە  دەگرێتەوە  بیرەش  ئ��ەم  چونكە  روون��ت��رە، 
چەشنێ دەزگای دۆزەخی بوونی هەیە. وێرای 



137

وەك  گەمەیە  ئەم  نێو  دێتە  كەسێ  كە  ئ��ەوەی 
لە تراژیدیایەك. ناچارە گوێرایەڵی لە رێساكەی 
ژێر  لە  ب��خ��وازێ  گەمەكەرێ  ئەگەر  و  بكات، 
دەخرێتە  بكاتەوە،  خاڵی  رێسایانە  ئەم  ب��اری 
الوە. خودی منیش، زۆرجار بێ ئەوەی بمەوێ 
زۆر وەسواسم، بە زەحمەت دەتوانم ئاگاداری 
ئەو گەمەیەی كە دەرگیری بووم، بم. با گریمانە 
لە  پێگەكەم  لەبارەی  ئەتانەوێ  ئێوە  كە  بكەین 
كۆمەڵناسی فەرەنسی وتووێژم لەگەڵدا بكەیت. 
ئەم پرسە یەكسەر ئازارم دەدا، و یەكسەر دەڵێم 
ئێوە پێتانوانییە كە من بەراستی بەم چەشنە بیر 
دەكەمەوە. كە من ئەمەوێ درێژە بە ستراتیژێ 
بدەمن كە من سوود لە كۆمەڵناسی وەردەگرم 
دەستم  ناخوازم  بشارمەوە،  گەمەكەم  تاوەكو 
بەرز بكەمەوە تاوەكو نیگەرانیەكانمان لە كایەكە 

بە دەر بكەم.
لۆمان  نیكۆاڵس  سیستەمی  ت��ی��ۆری  ب���ارەی  ل��ە  گ���راو: 

)Niklas Lumann( چ ڕاوبۆچوونێكتان هەیە؟
ڕایەكەم  »وەاڵم��ەك��ان«  كتێبی  لە  بۆردیۆ: 
هەر  كۆنفرانسێ  لە  ه��ەروەه��ا  ڕوو.  خستۆتە 
ب��ەراورد  تێیدا  كایەم  و  سیستەم  چەمكی  دوو 
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نێوان  لە  لێكچوونگەلێ  من  دیدی  بە  ك��ردووە. 
لە هەمان  ئەم دوو چەمكە بوونی هەیە، بەاڵم 
كاتدا، ئەمانە تیۆرگەلێكی تەواو پێكدژن. خەیاڵی 
كە  پێیوایە  ئەو  هێگڵییە.  و  ئایدیاڵگەرا  لۆمان 
سیستەم لە هەماهەنگی لەگەڵ لۆژیك گەشە بە 
خۆی دەدات، بێ ئەوەی ئەكتەران، بێ ئاڵۆزی، 
ملمالنێ.  بێ  و  دەس��ەاڵت  پەیوەندییەكانی  بێ 
زێتر  تێروتەسەلییەكی  بە  پێویستە  هەڵبەتە 
روون بكرێتەوە، بەاڵم بە هەر حاڵ بە دیدی من 
ئەم سیستمە ترسناكە، چونكە خۆی بە هەڵگری 

ڕواڵەتی لە هەقیقەت دەردەخات.
گ���راو: پ��ەی��وەن��دی��ت��ان ب��ە دەروون��ش��ی��ك��اری چ��ۆن��ە؟ لە 
خۆی  ك��اری��گ��ەری  دەروون��ش��ی��ك��اری  ووش���ەی  كتێبەكانتان، 
بەسەرتانەوە بەجێهێشتووە، بەاڵم وا دێتە بەرچاو كە ئێوە 
بنەچەیەكی  وەك  سێكسی«  »الی��ەن��ی  بایەخی  ب��ارەی  لە 
روونكەرەوەی گەردوونی بە گومانیت. ئایا دەتوانرێ چەمكی 

هابیتۆس لەگەڵ چەمكی نەزمی رەمزی بەراورد بكردرێ؟
بۆردیۆ: من تا ئێستا بیرم لە گاتیگۆریەكی وا 
نەكردۆتەوە. ئێوە زۆر بەباشی هەڵوێستی منتان 
دەروونشیكارییەوە  بە  زۆر  من  كورتكردەوە. 
پ��ەی��وەس��ت��م، ب���ەاڵم گ��وم��ان��گ��ەل��ێ��ك��ی زۆری��ش��م 
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ل��ەب��ارەی��ەوە ه��ەی��ە، ئ��ەو ش��ت��ەی ك��ە پێویستە 
ل��ە رێ��گ��ەی ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ان��ی ك��ای��ەوە ڕوون 
هەیە  قۆناغێكمان  ئێمە  فەرەنسا  لە  بكرێتەوە. 
كە هەمووان بە شێوەیەكی وەسواس ئامێز لە 
بارەی »ئارەزوو«�ەوە دەدوێن. من تا رادەیەك 
ب��ەرپ��ەرچ��ی ئ��ەم رەوت����ەم داوەت�����ەوە، چونكە 
وێ��رای  دەك���ەن.  ت���وڕەم  زۆرج���ار  رۆشنبیران 
ئەوەش، ئەو توێژینەوەیەی كە كەمێ لەمەوپێش 
ئاماژەم پێكرد، هەوڵێكە بۆ خوێندنەوەی پرسێك 
بەسەرهاتە  م���اوەی  ل��ە  ق��وڵ  ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی 
خێزانییەكان  پەیوەندییە  تاكەكەسییەكانی 
هابیتۆس  كە  بونیادانەی  بەو  لێرەوە  تاوەكو 
بۆ  نمونەیەكتان  با  بگەین.  دەك��ەن،  دروستیان 
بهێنمەوە. ئێمە لەم توێژینەوەیەدا وتووێژگەلێكم 
ب��واردا،  نۆ  لە  ب��وار  دە  ك��ۆی  لە  داوە،  ئەنجام 
لە  دەك��ەن  ئەزموونی  تاكەكان  كە  كلیلەی  ئەو 
پەیوەندیان بە دایك یان باوكیان شاردراوەتەوە. 
بهێنمەوە  با نمونەیەكی دیكەشتان بۆ  لێبگەرێ 
روون  زۆر  بەاڵم  سەرسورهێنەرە،  كەمێ  كە 
ئەندامی  ك��ە  كرێكارێك  ك���وڕی  ب��ەرچ��اوە.  و 
قوتابخانەیەكی  بچێتە  پێویستە  و  سەندیكایە 
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بچوكی شارەكە، بە هۆی باوكی و بە چەشنێ 
ل��ە ب��ەرپ��ەرچ��دان��ەوەی��ەك��ی ش��ۆرش��گ��ێ��ری، لە 
خوێندنگایەكی سەنتەری شار ناوی نووسیبوو. 
ئەو لێرەوە رووبەرووی ژینگەیەكی بۆرژوازی 
دەبێتەوە و ئاستە وانەییەكەی دەروخێ. خێزانی 
ئەم كوڕە، ئەم بابەتە بە چەشنێ شكست دادەنێن 
و هەموو هیوا و ویستەكان لە دەست دەدەن، 
و كوڕەكە لە تەواوی تەمەنی ئەم روداوە وەك 
شۆكێكی روحی بنەرەتی هەست پێ دەكات و 
كاریگەرە پێی. و ئەمەش مۆدێلێكی گشتی: دایك 
و باوك رێگەگەلێ كە خۆیان لێی سەركەوتوو 
نەبوون، بۆ منداڵەكانیان نەخشەی بۆ دەكێشن 
و مندااڵن دەبنە میراتی خوار شكست و ویستە 

بەدینەهاتووەكانی دایك و باوكیان.
گراو: ئایا تاك دەتوانێت واز لە هابیتۆسی خۆی بهێنێت 
یان دەتوانێت پەرەیپێبدات؟ وا دێتە بەرچاو كە بەدید ئێوە، 
ئەو كەسانەی كە لە هابیتۆسی خۆیان زیاتر دەڕۆن، گیرۆدە 
دەبن، بۆ نموونە كەسانێ كە بە شتگەلێكی »هەمووەكی«�یەوە 
پەیوەستن. بەتایبەت كاتێ كە سەروكارمان لەگەڵ خێزانێ 
زیندانی  رادەی����ەك  ت��ا  تاكەكان  ه��ەب��ێ.  ب���ااڵدا  لەئاستی 
سپیپێست،  ناتوانێ  كەسێ  هیچ  ئایا  خۆیانن؟  هابیتۆسی 
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نێر، هۆمۆسێكسواڵ، و ئەندامی چینی ناوەڕاست بێ و وێرای 
هەموو ئەمانەش حەزی لە مۆسیقای راپ بێت؟ ئایا هیچ كەس 
ناتوانێ بەچەشنێ پەیوەستی كولتوری هەبێت كە لەگەڵ پێگە 
كاتدا  هەمان  لە  ب��ەاڵم  نەبێ،  هاوشان  كۆمەاڵیەتییەكەی 
نەتوانرێ ئەو بە چەشنی بێگانەگەرایی مۆدپەرستانە تاوانبار 

نەكردرێ؟
ــۆ: ئ��ەم��ە ب��ۆ خ���ۆی پ��رس��ێ��ك��ی زۆر  ــۆردی ب
لەم  م��ن  ب��ی��رك��ردن��ەوەی  یەكەمین  گ���ەورەی���ە. 
ئەوەیە  هەیە  كۆمەاڵیەتی  پایەیەكی  كە  بوارەدا 
كە بە گوماناوی هەڵیبسەنگێنین. عادەتەن ئەوانە 
مرۆڤگەلێكن كە زیاتر دڵەراوكێی خۆیان هەیە، 
راپ وەردەگرن  لە مۆسیقای  بۆنموونە سوود 
خۆیان  كایەی  نێو  لە  ژمێركاری  هەندێ  كە 
مان   شۆستەر  نموونە  ب��ۆ  ئ��ەدرێ��ن،  ئەنجام 
فەیلەسوفێكی  بە  خۆی  كە   Shustermann
رادیكاڵ دەناسێنێ. ئەمە كارێكی زۆر روون و 
بەرچاوە كە بۆ نموونە لە كۆنفرانسێكی نیلسۆن 
كاستێتێكی   ،elson Goodman گ��ۆدم��ەن 
بۆ  ئ��ەم��ە  ب��ك��ەی��ت��ەوە.  پ��ەخ��ش  راپ  مۆسیقای 
سەرەنجراكێش  كاری  بەچەشنێ  هونەرمەندان 
دێ��ت��ە ه���ەژم���اردن، ب���ەاڵم م��ن ب��ەرام��ب��ەر ب��ەم 
لێی  گوماناییەوە  چاوێكی  بە  كارانە  چەشنانە 
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لێرەدا سەروكارمان  كە  پێموایە  واتە  دەڕوانم، 
جوانكۆڵە«دا  »رادیكالیزمی  چەشنێ  لەگەڵ 
دەست  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ترسناكە،  زۆر  كە  هەیە 
بۆخۆی  ئەمە  ن��اك��ات.  شتێ  هیچ  پێكهاتنی  بە 
بەم  زم��ان��ەوان��ی��ی.  شۆرشگێری  ل��ە  چەشنێكە 
كە  بگوترێت  دەب���ێ  كەسانێ  ل��ەم��ەر  چەشنە 
زمانی سپیپۆستانی  بۆنموونە  گیتۆكان،  زمانی 
دانیشووی ئەوێ، بە شتێكی زۆر جوان دەزانن، 
بەاڵم مەسەلەكە ئەمەیە كەسێ بە زمانێكی وەها 
ناتوانێ لە زانكۆی هارڤارد بخوێنێ. لە بەرامبەر 
دۆخێكی وەها لە نارێكی، زۆرجار ئەوەی لە بیر 
دەچێتەوە كە زمانێكی وەها لە زۆربەی بازارە 
دەس��ت��داوە.  لە  خ��ۆی  بەهای  كۆمەاڵیەتییەكان 
راپ،  پەیوەستی مۆسیقای  ئەگەر  بەم چەشنە، 
بە  ح��اڵ  ب��ەه��ەر  ب��ێ،  واقیعی  پەیوەستییەكی 
شێوەیەكی زۆر لە دونیای خۆمان یارمەتیمان 
ئەدات. هەڵبەت من بە هیچ شێوەیەك ئەوەی كە 
كەسێ لە هابیتۆسی خۆی زیاتر بەرەو پێشتر 
ن��ازان��م، بەاڵم  تاپۆ  یا  ق��ەدەغ��ەك��راو  بە  ب��ڕوات 
ئەمانە ئەو بوارانەن كە هزرینی خۆیی رۆڵێكی 

زۆر گرنگی تیا دەگێرێت.
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دەقەكانتان  ت���ەواوی  لە  كە  چ��او  ب��ەر  دێتە  وا  گ��راو: 
 )infratexte( سەروكارمان بە جۆرێک لە ئینفراتێكستەوە
نازانن.  كالسیك  كۆمەڵناسێكی  بە  خۆتان  ئێوە  ئایا  هەیە: 
لە سیستەمی پشتبەستنە خەیاڵییەكانتان، زیاتر خۆتان بە 

نووسەران و هونەرمەندان بەراورد دەكەن...
بۆریدۆ: لە دواین رستەی كارێک كە هەنوكە 
و  نووسەران  بەراستی  ئەنجامدانیم،  سەرقاڵی 
رەخنەگرانێك هەن كە نزیكایەتی زۆریان لەگەڵ 
مندا هەیە و كەمێكیش ئەم بابەتەم شاردۆتەوە، 
بە  من  ب��ووم،  زانستیدا  ژینگەیەكی  لە  چونكە 
و  دەناسرێم  فەرمی  بە  كە  گەیشتووم  شوێنێ 
دەتوانم بێ ئەوەی كە پێویست بێ خۆم بناسێنم، 
هەنوكە  تاوەكو  كە  بم  خەریك  پرسانەوە  بەو 
ئێستا  ك��ەس  هەندێ  هەڵبەتە  دەم��ش��اردن��ەوە. 
هەمیشە  ئێمە   – بۆردیۆ  ئەمەش  ببینە!  دەڵێن: 
دەڵێین كە بەڕاستی ئەمە مرۆڤێكی زانستی نییە!
گراو: ئەمرۆ، ئەم كارە هەمدیس بۆ ئێوە دژوارترە، چونكە 
بۆ  و  فەرەنسان  ئەكادیمیای  ئەندامی  فەرمی  بە  ئیدی  ئێوە 
خۆتان وەك بیرمەندێك دەناسرێن.) لە راستیدا ئەمە هەڵەی 
ئەكادیمیای  و  فرانس  دو  كۆلیژ  بەرواڵەت  كە  گراوە  بەرێز 
فەرەنسای تێكەاڵو كردووە، و بۆردیۆش بە رواڵەت بە هۆی 
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دراوە،  ئەنجام  ئەڵمانی  زمانی  بە  وتووێژەكە  كە  ئ��ەوەی 
هەستی بەم هەڵەیە نەكردووە، چونكە كۆلیژ دو فرانس و 
ئەكادیمیای فەرەنسا تارادەیەك لە یەك ئاستی زانستیدان. و(
سوود  ئەتوانم  من  وایە.  بەتەواوی  بۆردیۆ: 
ئەم  كە  وەربگرم  كۆمەاڵیەتییە  دەسەاڵتە  لەو 
خولەك  چ��ەن��د  ئ��ێ��وە  دەدات.  منی  ب��ە  پێگەیە 
لەمەوپێش لەمنتان پرسی ئایا ئەو رۆژە دەگات 
»هابیتۆس«  ووش��ەی  لە  س��وود  هەمووان  كە 
كۆمەاڵیەتی  هێزی  تەنها  پێموانییە.  وەربگرن. 
هەماهەنگی،  رۆشنبیربوون،  ت��ەك  ل��ە   – م��ن 
ك��ە دەس��ەاڵت��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ەی ن��ەش��ی��اوە، 
مامۆستای  من  كە  دەبێت  لكاو  راستیەوە  بەم 
دامەزراوەیەكی گەورەم و كتێبەكانم بۆ هەموو 
وێ��ران  ئەمە  ئەگەر  وەرگ��ێ��ردراون.  زمانەكان 

بكەم چی...
گراو: لە چ هەلومەرجێکدا تێكدانێكی وەها شیاوە؟

بۆردیۆ: ئەگەر بۆ نموونە لە ڕادە بەدەر لە 
كارەكانم زیادەڕەوی بكەم، لەو تێگەیشتنەی كە 
لە »فاكتی جەنجاڵی« )happening( تێدەگەین. 
ج��واڵن��ەوەی  چەمكە  ل��ەم  مەبەستی  )ب��ۆردی��ۆ 
نموونە  بۆ  گەورەكاندا  كۆبوونەوە  لە  جەنجاڵە 
كەسێكی ڕووت لە ناوەراستی یاریگای فوتبۆڵ 
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ئاگر بكاتەوە( بۆ نموونە بۆ من لە پێشوو زیاتر، 
روویداوە كە ناچار بم لە گروپگەلێكی تایبەت یان 
بخوێنمەوە.  »وت��ار«  جیاواز  كۆنفرانسگەلێكی 
ئ���ەم ڕادەرب���ری���ن���ە ه��اوش��ێ��وەی��ە ب��ە »ف��اك��ت��ی 
و  دەرۆم  خێرا  زۆر  كات  هەندێ  جەنجاڵی«. 
هەموو شتێ وێران دەكەم. دواتر تا چەند رۆژێ 
حاڵم خراپ دەبێت، چونكە ئەزموونێكی دژوارم 
تێپەراندووە. بەم چەشنە لە كۆتاییەكانی یەكێ لە 
كۆنفرانسەكان بوو )رێك لە ناوەراستی هاویندا 
كە وەرزێكی باش نییە بۆ من( كە رۆیشتم بۆ 
ئەوێ. لەم دانیشتنەدا چەندین خانمی مەجەری 
منیش  و  هەبوو  ئامادەییان  تەلەفزیۆنیش  و 
بە  واتە  كایەوە،  هێنایە  جەنجاڵ«�م  »فاكتێكی 
 )Christine Ockrent( كریستین ئۆكرنت«�م«
)مەجەریەكی ناسراو و تەواو بۆرژواز( گووت 
ئەوا  دەتبینم  تەلەفزیۆن  لەسەر  كات  هەر  كە 
كەناڵەكە دەگۆڕم. نیوەی ساڵۆنەكە لە دوای ئەم 
گەنجەكان،  دەك��ردم:  لێ  الیەنگیرییان  گووتەیە 
بە  ساڵۆنەكە  تری  نیوەی  و  ...هتد  و  ژنەكان 
ئەگەر دەستیان  دەك��ردم و  دژایەتیان  ت��ەواوی 
هەڵبەت  و  دەیانكوشتم.  لەوێ  هەر  برۆیشتایە 
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لە دوای ئەوەش گوتیان كە من كەسێكی چاالك 
لە  كە  گووتیان  و  وروژێنەرە  زانستەكەشم  و 
گووتەی خۆیان پەشیمانن. بەم چەشنەیە كە من 

خۆم وێران دەكەم.
دادەنێن  مەترسییە  ئەم  ب��ەردەم  لە  خۆتان  ئێوە  گ��راو: 
وەك  نموونە  بۆ  بكرێنەوە  ك��ورت  شتێك  هێندەی  ئ��ەوەی  بۆ 

»وروژێنەر«؟
بۆردیۆ: من ئەم ریسكە قبوڵ دەكەم كە ئەو 
هێزە كۆمەاڵیەتیەی بایەخی هەیە، وێران بكەم. 
بەچێژی  بە »شێوەی  من  ك��ارەی  ئەم  پێموایە 
لە  ئ��ەگ��ەر  دەب��م  خۆشحاڵ  و  ئازادیبەخشە« 
مەڕ  ل��ە  ه��ەب��ن  كەسانێک  پیشەییەوە  رووی 
ئێمە  چەشنە  بەم  بكەن.  وەها  كارێكی  خۆیان 
پێویستمان بە مرۆڤگەلێكی پیشەیی لە زەمینەی 

كردەی رەمزی و رەخنەگرانە هەیە.
ب��ارەی  لە  پرسیارێكتان  ئ��ەخ��وازم  كۆتاییدا  لە  گ��راو: 
پرۆژەی رۆژنامەی ئەوروپایی »لیبر« كە دەستان پێ كردووە، 
بپرسم. چی روویدا، من ئەم رۆژنامەیە جگە لە پاشكۆكانی 

FAZ هیچی تر نابینم.
بۆریدۆ: لە سەرەتادا پێموابوو كە رۆشنبیران 
پێویستە ئامادەییان هەبێ، ئەو كارەی كە زۆر 
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دژوارە، چونكە ئەوان درێژە بە پاپەندییگەلێكی 
كە  بوو  س��وود  بە  چەشنە  بەم  دەدەن.  لێكدژ 
و  بكەینەوە  ك��ۆ  ه��اوب��ەش  كارێكی  ل��ە  ئ���ەوان 
لەم  ئەوەش ئەم رۆژنامەیە بوو، بەاڵم ئەوەی 

كارە بەرهەم هات، كارێكی هاوبەش نەبوو.
لە هەنوكەدا »لیبر« بە زمانی ئەڵمانی باڵو 
ب��وارەدا زۆر بە داخ��ەوەم.  نابێتەوە و من لەم 
ئێمە لەگەڵ تاكگەلێكی هەمە چەشن لە هەوڵداین 
كە ڕەنگە پارێزگاریمان لێ بكەن. من ناخوازم 
لەبەرئەوەی سەرەتا  زۆر بەخێرایی كار بكەم، 
مەبەستمان ئەوە بوو كە زۆر خێرا و تا زۆر 
گەورە  زۆر  قورساییەكی  ئەمە  برۆین.  ب��ەرز 
شكستمان  هۆیەش  بەم  و  هەنگاونان  بە  بوو 
خوارد و هەڵبەت من بەرپرسیاری ئەم كێشەیە 
یۆتۆپیا  ئەو  بەرپرسی  من  راستیا  لە  نەبووم. 
بەراییە بووم، پاشان رووداوەكە كەمێ تووشی 
خۆگەورەبینی بوو. لە هەنوكەدا زۆر ئارام كار 
دەكەم، چونكە بە بڕوای من پێویستە و لەوانەیە 
لەگەڵ مانگنامەیەكی تر كارێكی هاوبەش ئەنجام 
بدەین و هەڵبەت ئەم كارە دەبێتە هۆی ئەوەی 
بەم چەشنە  الوە.  بخەینە  تر  مانگنامەیەكی  كە 
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پێش  بەرەو  ئارامی  بە  زۆر  كارەكان  پێویستە 
ب��ەردەوام  بتوانن  و  بن  واقیعی  تاوەكو  ب��رۆن 
كەسیمان  پەنجا  گروپێكی  تارادەیەك  ئێمە  بن. 
كە  ه��ەب��وو  ئەڵمانیا  ل��ە  لیبر«  »دۆس��ت��ان��ی  ل��ە 
لە  و  ب��وون  ....ه��ت��د  و  هونەرمەند  كۆمەڵناس، 
شارەكانی فرایبۆرگ و بەرلین پێكەوە وتووێژ 
دەكەن تا بتوانن كۆپییەك بە زمانی ئەڵمانی باڵو 
بەم  كاریگەر.  ب��ەاڵم  س��ادە  كۆپیەكی  بكەنەوە: 
چەشنە كارەكە درێژەی دەبێت بەو چەشنەی كە 
هەوڵماندا لە ئیتاڵیا، لە ئیسپانیا، لە چیكسلۆڤاكیا، 
مەجارستانیش  و  بولغارستان  سوید،  رۆمانیا، 
ئەم كارە بكەین. كارەكان بەرەو پێش رۆیشتن.
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پەراوێزەکان
لە  قاڵبێ  وەك  ب��ۆردی��ۆ  »ه��اب��ی��ت��ۆس«   )1
كردەكان، تێگەیشتنەكان و هزرەكان لەم چەمكە 
دەگات، هەر تاكێ بە گوێرەی بە كۆمەاڵیەتبوونی 
گ���وێ���رەی سیستمی  ب��ە  ی���ان  ب���ەرای���ی خ���ۆی 
گواستراوەی  و  ب��ەردەوام  رووبەرووبونەوەی 
خۆی هەڵگری هابیتۆسێكی تایبەتە. بۆردیۆ لەم 
بنەچەیەوە هەنگاو دەنێ كە »گروپەكان و چینە 
كۆمەاڵیەتییەكان هەڵگری فۆرمەكانی هابیتۆسن 
ك��ە ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ئ��ۆب��ج��ك��ەت��ی��ف ش��ێ��وەی��ان 

گرتووە.«
2( »دۆكسا« لە كۆمەڵێ لە تێزە بەراییەكان 
كە بە شێوەی نادیار و دوور لە دەستگەیشتن 
بە هەر چەشنە بردنە ژێر پرسیارلێكردنێكەوە، 
پێك دێن، و بەم چەشنەش تەنها بەشێوەیەكی 
ڕوو بەرەو دوا یان بە دەربرینێكی تر ئەو كاتەی 

كە وازیان لێ بهێنین خۆیان نیشان دەدەن.
جیهانە  جیاوازەكاندا،  زۆر  كۆمەڵگە  لە   )3
كۆمەاڵیەتییە  جیهانە  وردە  لە  كۆمەاڵیەتییەكان 
سەربەخۆ و ئۆتۆنۆمییەكان پێكدەهێنن كە ناوم 
لێناوە كایە واتە ئەو فەزایانەی كە لە ناوەوەڕا 
پەیوەندیگەلێكی ئۆبجەكتیف دەستبااڵن كە هەر 
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زەرورەت��ە  و  خۆی  لۆژیكی  هەڵگری  یەكەیان 
تایبەتەكانی خۆیانن. )بۆردیۆ(

4( ب���ۆردی���ۆ پ���اش���ان روون�����ی دەك���ات���ەوە 
ك���ە م��ەب��س��ت��ی ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی »ش��وئ��ن��ب��ێ��رگ و 
پاریس،  الیبوویتس،  نووسینی  قوتابخانەكەی« 
ب��اڵوب��ۆوە   1947 س��اڵ��ی  ل��ە  ك��ە  ژان��ن��ە  ژ.ب. 
 Schoenberg et son scole” de”(

)r>leibowitz, paris,j.b.janiin
5( ه��ان��س ه��اك��ە ل���ە الی����ەن م��ان��گ��ن��ام��ەی 
»ئۆكتۆبەرەوە« )ctober( چاوپێكەوتنی لەگەڵ 

بۆردیۆ ئەنجام داوە.
* ئەم گفتوگۆیە لە ساڵی 1996 بە زمانی 
ئەڵمانی ئەنجامدراوە )The Thing 1996( و 
سایتی  بۆ   )Véronique Gola(گۆال ڤرونیك 

پی یر بۆردیۆ وەریگێراوە.
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وانەیەك دەربارەی وانە

پییەر بۆردیــۆ
لە عەرەبییەوە: هاوار محەمەد
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مرۆییدا  جیهانی  لە  ری��زك��راوەك��ان  توخمە 
خ��وارەوە  پلەكانی  كە  ئەوانەی  بەتایبەتیش  و 
فەیلەسوف-شا  گومانی  دەتوانن  داگیردەكەن، 

لەناوبەرن
وتاری دەستبەكاربوونی پییەر بۆردیۆ
لە كۆلێژی دوفرانس لە ساڵی 1981 وتراوەتەوە

جۆرێك  هه ر  به   بكات،  پێویست  وا  رەنگە 
وان��ەی  ئ��ەگ��ەرچ��ی  بڵێیینەوە،  وان��ەی��ەك  بێت 
بپرسین  بەبێئەوەی  بێت،  دەستبەكاربوونیش 
ئ��ەوەت��ا ئەم  ئ��ەم ك��ارە دەك��ەی��ن.  بە چ هەقێك 
دەزگایە )مەبەست لە كۆلێژی دو فرانسە –و-( 
دروستبووە، تا زەمینەی بە تەنگەوەهاتنی ئەم 
پرسیارانەمان بۆ بڕەخسێنێت و ئەو نیگەرانییەمان 
البڕه وێنێته وه  كەوا هۆكارەكەی ئەو رێكەوتنەیە، 
وا ش��ەق��ڵ��ی خ���ۆی ب���ەس���ەر س��ەرەت��اك��ان��ەوە 
وەك  دەس��ت��ب��ەك��ارب��وون  وان���ەی  جێدەهێڵێت. 
ناساندن  دروشمەكانی  نێو  دەكەوێتە  ئ��ەوەی 
سەرەتا  ئ��ەوەی  وەك  گرتنەدەست،  پۆست  و 
پرۆسەی  رەمزییەوە  ل��ەڕووی  كردنەوەیە،  و 
و  وەدیدێنێ  سەرپشككردن  و  دەسەاڵتپێدان 
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دەدرێ��ت،  نوێیەكە  مامۆستا  بە  رێ  بەهۆیەوە 
بە جۆرێك لە بااڵدەستییەوە بدوێت و وتەكانی 
ئەو  بەگوێی  بیدات  و  رەوا  گوتارێكی  بكاتە 
كەسانەدا كە سەروكاریان لەگەڵ بابەتەكە هەیە. 
كردەی ئەفسوناوی ئەم پرۆسە دروشمگەراییە، 
نێوان  دەنگی  بێ  نەبینراوی  ئاڵوگۆڕی  لە  وا 
كاندیدە نوێیەكە، كە گوتارەكەی خۆی لەبەردەم 
ئەو  له گه ڵ  پێشكەشدەكات،  خەڵكدا  كۆمەاڵنی 
مامۆستایانەدا كە كۆبوونەتەوە تا بە ئامادەبوونی 
ئەم  ب��دەن،  ئەوە  لەسەر  گەواهی  كۆمەڵیان  بە 
مامۆستاكانەوە  گەورە  لەالیەن  هەركات  وتانە 
ئەوەیە  ئیدی شیاوی  گرنگیپێدان،  مایەی  بووە 
دەبنە  وتانە  ئەو  واتە  پەسەندیبكەن،  هەمووان 
وا  رەنگە  ب��ه اڵم  ن��اس��راو،  و  دی��ار  وتەگەلێكی 
دەس��ت��ب��ەك��ارب��وون��ەدا  وان���ەی  ل��ەم  باشتربێت 
ل��ەب��ارەی وان���ەی دەس��ت��ب��ەك��ارب��وون��ەوە، زۆر 
زانستێكە  ك��ە  سۆسیۆلۆژیا،  ن��ەڕۆی��ن:  دوور 
بایەخ بە دامودەزگاكان دەدات و توێژینەوە لە 
چۆنییەتی  و  دامەزراوەكاندا  له گه ڵ  پەیوەندی 
دەسەپێنێت  مەودایەك  دەكات،  پەیوەندییە  ئەو 
نەك  بیسڕینەوە،  ناتوانین  دروس��ت��دەك��ات  و 
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ناشتوانین  ك��ات  هەندێ  بەڵكو  ئ��ەوەن��دە،  ه��ەر 
دام��ەزراوەك��ە  لە  مەودایەش  ئەم  تێیبپەڕێنین، 
دام��ەزراوەك��ە،  لە  تەنیا  نەك  جیاماندەكاتەوە. 
بەرائەتیش  دۆخ��ی  ل��ەو  سۆسیۆلۆژیا  بەڵكو 
دام��ان��دەم��اڵ��ێ ك��ە وام���ان ل��ێ��ده ك��ات ب��ە هەموو 
كە  بكەین،  جێبەجێ  ئەوە  خۆمانەوە  خواستی 

دامەزراوەكە لێمان چاوەڕوان دەكات.
 وانە دەربارەی وانە، ئەم گوتارەی كە هەر لە 
كردەی گووتارەكەدا لە خۆی هەڵدەگەڕێتەوە، جا 
چ وەك رەمز لێی بڕوانین یان ئایدیاڵ، ئەوا الیەنی 
كەم یەكێك لە گرنگترین ئەو خەسڵەتانەمان بۆ 
زەقدەكاتەوە، كە بە تێگەیشتنی من سۆسیۆلۆژیا 
دەبێت:  تایبەتمەند  و  جیادەكاتەوە  پێ  خۆیی 
بابەتانەی  و  پرس  ئەو  هەموو  ئەوەیە  ئەویش 
و  دەكرێت  دەدات،  لێ  بڕیاریان  زانستە  ئ��ەم 
دەبێت بۆ ئەو سوبێكته یش راستبێت و بەسەریدا 
كاتێك  زانستەكەیە.  پسپۆری  ك��ە  بچەسپێت 
دروست  مەودا  ئەو  ناتوانێت  سۆسیۆلۆژیست 
ب��ك��ات ك��ە ب��اب��ەت��گ��ەرای��ی ل��ێ��دەك��ەوێ��ت��ەوە، وات��ه  
مه ودای ڕه خنه یی، ئەوا مافی ت��ەواودەدات بەو 
كەسانەی وا لێی دەڕوانن پشكنەرێكی تۆقێنەرە 
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پ��ی��ادەی رەم��زی��ی��ان��ەی سەرجەم  دەت��وان��ێ��ت  و 
سۆسیۆلۆژیا  كایەی  بكات.  پۆلیس  كارەكانی 
تێناپەڕێنین بە بێ بڕینی داوی ئەو پەیوەندییەی 
دیاریكراوەوە  تاقمی  دەستەو  بە  هەمیشە  كە 
ئەو  فەرامۆشكردنی  بێ  بە  دەدات��ەوە،  گرێمان 
وابەستەییمان  ك��ە  دۆكترینانەی  و  دروش���م 
نكوڵیكردن  بەبێ  دیاریدەكەن،  و  دروستدەكەن 
وابەستەییانەمان.  پابەستی و  ئەو  لە سەرجەم 
مەیلی  كەوا  ئه و سۆسیۆلۆژیسته ی  بەم جۆرە 
دەستەبژێر  ب��ەرەو  تاقمخوازەوە  كۆمەڵی  لە 
تایبەتی  پلەیەكی  بگاتە  ناتوانێت  دەج��وڵ��ێ��ت، 
جۆرەكانی  سەرجەم  بە  پەیوەستە  كە  ئاگایی 
ئ��ەگ��ەر بێتوو  ن��ام��ۆب��وون��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە، 
پەردە لەڕووی چەمكی میللییانەی كۆمەڵ، ئەو 
فریوو  الیەنگرانی  تەنیا  دەتوانێت  كە  چەمكەی 
كە  دەستەبژێر،  دەستەبژێرانەی  چەمكی  بدات، 
لە یەك كاتدا هەم دەستەبژێران و هەم خەڵكانی 

دیكەش فریوو دەدات، ال نەدات. 
ئەو كەسەی پێیوایە وابەستەیی كۆمەاڵیەتی 
بۆ جیهان بەبێ دامەزراندنی سۆسیۆلۆژیایەكی 
زان��س��ت��ی وەك ئ���ام���رازی گ��ۆڕی��ن، ك��ۆس��پ و 
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لە  كۆمەڵناس  كە  لەبیردەكات  ئەوە  تەگەرەیە، 
سنووداركردنه   دژی  چارەسەرێك  زانستەكەدا 
هۆیەشەوە  بەم  دەدۆزێتەوەو  كۆمەاڵیەتییەكان 
ئەو سنووردارییانه  روون و هەستپێكراودەبن. 
س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ای س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ا، ك��ە رێ بە 
تەواو  زانستی  دەستكەوتەكانی  بەكارهێنانی 
تازەپێگەیشتوو  زان��س��ت��ی  دژی  پێگەیشتوو 
ل��ەب��ەردەم  ن��اچ��اری��ی��ە  میكانیزمێكی  دەدات، 
میتۆدی سۆسیۆلۆژیدا: ئێمە زانست، بەتایبەتی 
هەبوونی  دژی  ئەندازەیە  ب��ەو  سۆسیۆلۆژیا، 
هەبوونیدا  كاتی  لە  كە  دروستدەكەین،  خۆی 
مێژوو  تەنیا  بكەین.  دروس��ت��ی  پێماندەكرێت 
خۆیەتی ك��ە دەت��وان��ێ��ت ل��ە م��ێ��ژوو رزگ��ارم��ان 
كۆمەاڵیەتی  م��ێ��ژووی  ج���ۆرەش  ب��ەم  ب��ك��ات. 
سۆسیۆلۆژیا، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو وێنەیەی 
كێشاویەتی  م��ێ��ژووی��ی  ئیپستمۆلۆژیای  ك��ە 
ف��ۆك��ۆ(  )م.  و  كانگلیم(  )ج.  ل��ە  ه��ەری��ەك��ە  و 
وەك  مەرجەی  ب��ەو  ده ك��ه ن��ه وه ،  به رجه سته ی 
لە  میكانیزمێك  بڕوانین،  لێی  نائاگایی  زانستی 
گرنگترین میكانیزمەكانی دەربازبوون لە مێژوو 
پێكدێنێت، مەبەستم لە هەژموونی رابردوویەكی 
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ئێستادا  ل��ە  ك��ە  ئ��ەوت��ۆی��ە  ب��ەرج��ەس��ت��ەب��ووی 
دەژی، یان هەژموونی ئێستایە، كە هەر لەگەڵ 
دەركەوتنیدا، هاوشێوەی مۆدێلێكی كولتووری، 
ئیدی دەبێتە رابردوو. ئەگەر سۆسیۆلۆژیا ئەو 
بێت،  كولتوورییە  بوارە  و  فێركاری  سیستەمە 
ئەوا  هەیە،  زۆری  بایەخێكی  پێموایە  من  كە 
ب��ەش��داری  خ��ۆی  سۆسیۆلۆژیا  ل��ەب��ەرئ��ەوەی��ە 
سۆسیۆلۆژیستیشدا  سەلیقەی  و  مەعریفە  لە 
دەكات. لەمەیشەوە لە شیكارییە رەخنەییەكاندا 
راس���ت���ەوخ���ۆ و زی���ات���ر رێ���خ���ۆش���دەك���ات بۆ 
لێ  بیر  هزریی  كاتیگۆرییەكانی  دیاریكردنی 
نەكراوە، ئەو كاتیگۆرییانەی هەموو ئەو شتانە 
بكرێتەوە  لێ  بیریان  دەكرێت  كە  دیاریدەكەن 
دەكەن.  تێداكراوەش دەستنیشان  بیر  كایەی  و 
ئ��ەوەن��دەم��ان  ئەمە  بەڵگەی  و  گ��ەواه��ی��دان  ب��ۆ 
بهێنینەوە، كە چەند حوكمی  بەسە ئەوە وەبیر 
پێشوەخت و سنوور و چاودێری و چوارچێوە 
بۆ  كار  كاریگەر  پەروەردەیەكی  هەر  كە  هەن، 
دەكات،  فەرامۆشكردنیان  ئینجا  قەبووڵكردن، 
ئەو  ئەفسوناوی  ب��ازن��ەی  هۆیەشەوە  ب��ەم  تا 
قوتابخانەكانی  كە  بكێشێت،  ه��ەژارە  قەناعەتە 
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دەستەبژێر ئەندامەكانی خۆیانی تێدا گیردەدەن.
رەخنەی كۆمەاڵیەتی دەبێت لەتەك رەخنەی 
مەودایە  ئەو  بۆئەوەی  بێت. جا  ئیپستمۆلۆژیدا 
ب��پ��ێ��وی��ن، ك���ە ل���ە س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ای ت��ەق��ل��ی��دی 
ئەوە  ئەوەندە بەسە سەرنجی  جیاماندەكاتەوە، 
بدەین، نووسەری كتێبی »شێوە سەرەتاییەكانی 
پ��ۆل��ێ��ن��ك��ردن« ه��ەرگ��ی��ز پ���ەی ب���ەو م��ێ��ژووە 
راب��ردوو  فێركاری  سیستەمی  كۆمەاڵیەتییەی 
نەبردووە، كە لە كتێبی »پەرەسەندنی پێداگۆجی 
لە فەرەنسا«دا وەك سۆسیۆلۆژیایەكی بیناكاریی 
پێشنیازی كردووە و لەو كاتیگۆری و چەمكانە 
دەكۆڵێتەوە كە مامۆستاكان بەكاریدێنن، ئەویش 
كەرەستە  سەرجەم  كە  سۆسیۆلۆژیایەیە،  ئەو 
ئەمە  هۆی  رەنگە  رەخساوە.  بۆ  پێویستەكانی 
ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ ئ���ەوەی ك��ە )دورك��ه��ای��م(، كە 
راسپاردەی دابوو بەڵێنی ئاسانكردنی كاروبارە 
گشتییەكان بە كۆمەڵناسان بدرێت، نەیتوانیووە 
مەودای پێویست لە هەمبەر رەوشی كۆمەاڵیەتی 
لە  بیر  تا  خۆی وەك كۆمەڵناسێك وەربگرێت، 

رەوشەكە بكاتەوە. 
كۆمەاڵیەتیی  م��ێ��ژووی  ش��ێ��وە  ه��ەم��ان  ب��ە 
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لەگەڵ  پەیوەندییان  و  كرێكاری  بزووتنەوەی 
تیۆرسێنەكانیدا، چ لە دەرەوەی بزووتنەوەكەدا 
و چ ل��ە ن����اوەوە. ئ��ەم م��ێ��ژووە دەس��ت��ەب��ەری 
بۆچی  ب��ك��ه ی��ن  ب����ه وه   ده رك  دەك�����ات،  ئ����ەوە 
ماركسیان،  هزری  ماركسیزم  بانگەشەكارانی 
ئەو  كۆمەاڵیەتییەكانی  خستنەگەڕە  بەتایبەت 
سۆسیۆلۆژیای  بۆ  بابەتێك  نەكردە  هزرەیان، 
زانین، ئەو سۆسیۆلۆژیایەی كە ماركس یەكێكە 
ئ��ەوەی  ب��ێ  ئ��ەوەی��ش  وێ���ڕای  پێشەنگانی:  ل��ە 
مێژوویی  رەخنە  ئەم  كە  ئەوەبین،  چاوەڕوانی 
و سۆسیۆلۆژییە پێش بە وەگەڕخستنە الهوتی 
ماركس  كتێبەكانی  »شۆڕشگێڕییەكان«ی  و 
ب��گ��رێ��ت، الی��ەن��ی ك���ەم دەت��وان��ی��ن ئ����ەوەی لێ 
و  ئاگامەندتر  ماركسیستە  بكەین،  چ��اوەڕوان 
دۆگماتیكەیان  سڕبوونە  لەو  خۆڕاگرترەكانیان 
وەخەر بێنێت و ئەو تیۆر و چەمكانە ملكەچی 
توێژینەوە و پشكنین بكەن، كە جادووی راڤەكردن 
و شرۆڤەكردن، كە هێشتایش دووبارەدەبنەوە، 

مۆركی نەمرییان پێ بەخشیون. 
ل���ە راب�������ردوودا دام��������ەزراوەی ف��ێ��رك��اری 
یەقینی  و  ب��ەخ��ۆب��وون  متمانە  رەخ��س��ێ��ن��ەری 
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پرسیارە  ئەم  دروسبوونی  كەچی  ب��وو،  رەه��ا 
گۆڕانكارییانەیە  ئەو  ق��ەرزارب��اری  رەخنەییانە 
ئ��ەم دام��ەزراوان��ەدا ه��ات��ووە، بەاڵم  كە بەسەر 
نابێت ئەمە تەنیا بە هاتن و رۆشتنێكی مۆدێلە 
كولتوورییەكان دابنرێت، كە دژی دامەزراوەكان 
وەك  خۆیان  پرسیارانە  ئ��ەم  قوتدەكرێنەوە. 
ت��اك��ە دەالق���ەی���ەك دەس��ەپ��ێ��ن��ن ب��ۆ دەرچ����وون 
ل��ە س���ەرچ���اوەی ئ���ەو ه��ەڵ��ەی��ەی، ك��ە پ���اڵ بە 
تیۆرە  خاوەندارێتی  دەنێت  سۆسیۆلۆژیستەوە 
پراكتیكییەكان لەسەر خۆی بسەپێنێت.  گشتییە 
هەقەی  ئ��ەو  دەدات،  ب��ەخ��ۆی  ه��ەق  كاتێكیش 
دەنرێت،  پێدا  دانی  بەهۆیەوە  كات  هەندێ  كە 
و  چینەكان  نێوان  جیاكەرەوەكانی  س��ن��وورە 
و  بكێشێت  ن��ەت��ەوەك��ان  و  هەرێمەكان  ن��ێ��وان 
سۆسیۆلۆژیست  دەس���ەاڵت���ی  ل��ەس��ەر  ب��ڕی��ار 
بدات، ئەوا ئەو كاتە رۆڵی Rex دەگێڕێت، ئەو 
دەڵێت،  )بینیفینیست(  ه��ەروەك  كۆنەی،  پادشا 
و  دیاریكردنی سنوورەكان  خاوەنی دەسەاڵتی 
دەستنیشانكردنی  دەسەاڵتی  واتە  كۆتاییەكانە، 
موقەدەس، جا ئەم چینە كۆمەاڵیەتییانە بوونیان 
بێت،  چەندە  هەرچی  ژمارەیان  نا،  یان  هەبێت 
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ئەم چینە و ئەم یەكێتییە جوگرافییە واقیعی بێت، 
یان تەنیا وەهمێك. 

هەیە،  دیكە  دەربڕینێكی  التینیدا  زمانی  لە 
 Courcelle لێرەدا وەك وەفایەك بۆ كۆرسێل
باسیدەكەم، ئەگەرچی لە ئاست ئەوەی پێشتردا 
ل��ە واقیعی  ب��اش��ت��ر گ���وزارش���ت  ب���ەاڵم  ن��ی��ی��ە، 
ئێستا دەك��ات، ئەویش وش��ەی Rector������ە كە 
یاساییەوە  ل��ەڕووی  كەسەی  ئەو  بۆ  ئاماژەیە 
بەهۆیەوە  ب��ەدەس��ت��ە،  ی��اس��ادان��ان��ی  دەس��ەاڵت��ی 
دەب��ێ��ت��ە خ���اوەن وت���ەی رێ��پ��ێ��دراو، دەت��وان��ێ��ت 
كایەی  دابەشكارییەكانی  خەڵكیدا  ئاگایی  لەنێو 
شتەكانیشدا  لەنێو  و  بنەخشێنێت  كۆمەاڵیەتی 
Consor بیانخولقێنێت: ئەم وتە رێپێدراوەیش
بۆ  تەكنیكی  پ��رۆس��ەی  ل��ە  ب��ەرپ��رس��ە  و  ���ە 
و  س���ەروەت  بەپێی  هاوواڵتیان  دابەشكردنی 
ئامار(   :Consus( ل��ەوی��ش��ەوە  و  سامانیان 
بڕیاری  لە  نزیكترە  كە  دەردەك���ات،  بڕیارێك 
دادوەر وەك لە بڕیاری كۆمەڵناسەوە. رۆڵیشی، 
وەك)ج. دومیزێل( دەڵێت، لە »دانانی)مرۆڤ یان 
كار، یان بۆچوونێك(�ە لە پێگه ی خۆیدا لەگەڵ 
ئەو بەرەنجامە كردارییانەدا كە لێی دەكەونەوە، 
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گشتییانەی  هەڵسەنگاندنێكی  بەهۆی  ئەویش 
دروستەوە«. 

ئەگەر سۆسیۆلۆژیا دەیەوێت دەستبەرداری 
لەسەر  هەوڵبدات  و  بێت  میتۆلۆژیا  ئامانجی 
رێكەوتەكانی  دابەشكارییە  شیاو  پرەنسیپێكی 
س��ی��س��ت��ەم��ی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی ه��ەڵ��س��ەن��گ��ێ��ن��ێ��ت، 
ك��ار،  دابەشكردنی  سەرەكیش  بەشێوەیەكی 
ئەوا لەسەری پێویستە چارەیەرێكی لۆژیكی و 
مرۆڤ  دابەشكردنی  كێشەی  بۆ  كۆسمۆلۆژی 
بدۆزێتەوە، دەبێت توێژینەوە لە ملمالنێ لەپێناو 
كایەی  ل��ە  ڕەوا  تێگەیشتنی  مۆنۆپۆلكردنی 
لەجیاتی  خۆیەوە،  ئەستۆی  بخاتە  كۆمەاڵیەتی، 
ملمالنێیەوە،  ئ��ەم  نێو  بخزێنێتە  خ��ۆی  ئ��ەوەی 
لە رەهەندەكانی  ئەو ملمالنێیەی كە رەهەندێك 
سەرجەم جۆرەكانی ملمالنێی نێوان گروپەكان 
بەپێی  دابەشكراو  گروپگەلی  چ  جا  پێكدێنێت، 
بن.  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  ی��ان  ب��ن،  رەگ���ەز 
پۆلێنكردنە  لە  ب��ەوە  مرۆییەكان  دابەشكردنە 
ئەو  كه   جیادەبنەوە  رووەكییەكان  و  ئاژەڵی 
بابەتانەی لێرەدا ده كه ونه وه  و لەشوێنی خۆیاندا 
دادەنرێن، خۆیان بریتیین لە كۆمەڵێك سوبێكتی 
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خاوەن توانای ریزكردن و دابەشكردن. ئەوەندە 
بەسە وێنای ئەو لێكدانەوەیە بكەین و بیهێنینە 
ب���ەرچ���اوی خ��ۆم��ان، چ��ی دەب����وو گ���ەر هاتبا 
سەگەكان و رێوییەكان و گورگەكان بیانتوانیبا، 
وەك ئەوەی لە حیكایەتەكاندا هاتووە، لەبارەی 
ئاستی  لە  و  بدوێن  سەگناسییەوە  پۆلێنكردنی 
ئەو هەمەڕەنگییەدا بوونایە، كە دەبێت بۆشایی 
و م����ەودا ل��ەن��ێ��وان ت��وخ��م��ەك��ان��ی ئ���ەم ج��ۆرە 
خەسڵەتە  ئەگەرچی  دروستبكات،  گیاندارانەدا 
رەگەز  پێگەی  دیاریكردنی  بۆ  رەچاوكراوەكان 
و جۆرەكان بڕیار لەسەر دیاریكردنی خۆراكی 
جوانناسی،  خەاڵتی  بۆ  شیاوبوونی  و  بژێوی 
ڕه گ����ه زه   ئ���ەوەی���ە  ق��س��ە  ك��ۆب��ەن��دی  دەدەن. 
ریزكراوەكان لە جیهانی مرۆییدا و بەتایبەتیش 
ل��ه  پلەكانی خ���وارەوە دان���راون،  ئ��ەوان��ەی ك��ە 
لەناوبەرن  شا  فەیلەسووف-  گومانی  دەتوانن 
و  دیاریدەكات  ریزبەندییانە  ئەم  ماهییەتی  كە 
بانگەشەی ئەوە دەكات، ئەو ڕێگه ی به  بوونی 
بەدیاریكراوتریش  داوه ،  دابەشكارییانە  ب��ه م 
بانگەشەی ئەوە دەكات ئەوەجێبەجێ دەكات كە 
خوارەوە  پلەكانی  لێرەشەوە  سپێردراوە،  پێی 
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لە  رەتبكەنەوە.  ریزبەندییەكە  بنەمای  دەتوانن 
راستیدا مێژوو گەواهی لەسەر ئەوە دەدات كە 
لەژێر سەركردایەتی  ئەوانەی  و  چەوساوەكان 
مۆنۆپۆلكردنی  بانگەشەی  كە  كەسانەدان  ئەو 
دەك���ەن،  پۆلێنكردن  و  ح��وك��م��دان  دەس��ەاڵت��ی 
ئەوانەی پلەكانی خوارەوە داگیردەكەن، الیەنی 
كەم زۆرجار دەتوانن لە هەندێك رووەوە خۆیان 
رزگاربكەن  رەوایەتیپێدراوە  دابەشكارییە  لەو 
كاتیگۆرییە  ك��ێ��ش��راوان��ەی  س��ن��وورە  ل���ەو  و 
ئازادبكەن و دیدگایان  كۆمەاڵیەتییەكان خۆیان 
بۆ جیهان بگۆڕن، ئەمەش لە توانای پەیبردن بە 

كایەی كۆمەاڵیەتییەوە دەبێت.
نییە  ل��ەوەدا  ئەوتۆ  بەم جۆرە، جیاوازییەكی 
زانست لەنێو ملمالنێ لەپێناو دانان و سەپاندنی 
یاخود  ببینێتەوە،  خ��ۆی  رەوادا  پۆلێنكردنێكی 
زانینی ئەو ملمالنێیە بە شێوەیەكی كاتیی بخاتە 
ئەستۆی خۆیەوە، واتە زانینی ئەو چۆنییەتییەی كە 
دامەزراوەكان كاریپێدەكەن و ئەو وەزیفانەی كە 
ئەو دامەزراوانە جێبەجێیدەكەن، وەك سیستەمی 
فێركاری و ئەو رێكخراوە فەرمییانەی كە بەدیار 
پرۆسەی ئاماری كۆمەاڵیەتییەوە ئێشك دەگرن.
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 بیركردنەوەیەكی لەم جۆرە لە كایەی ملمالنێ 
شوێنگەی  لەسەر  و   – پۆلێنكردنەكان  لەسەر 
سۆسیۆلۆژیست لەنێو ئەم كایەیەدا- هەرگیز لە 
ناداتە  فڕێی  و  ناكاتەوە  كەم  زانستەكە  بەهای 
گێژاوی رێژەگەراییەوە. راستە سۆسیۆلۆژیست 
لەم حاڵەتەدا ئەو داوەرە دەسپاك و تەماشاچییە 
بتوانێت  بەتەنیا  ئیدی  كە  نییە  ترانسندنتالییە 
خۆی  ك��وێ��دا  ل��ە  حەقیقەت  دی��اری��ب��ك��ات  ئ���ەوە 
ئەوەی زۆر جار دەڵێن و  حەشارداوە –وەكو 
هەقیشیانە-، كه  ئەمە وا لە ئوبێكتیڤیزم دەكات 
پلەكانی  دادپ��ەروەران��ەی  دابه شكردنێكی  تەنیا 
سۆسیۆلۆژیست  ب��ه اڵم  بێت.  هەڵە  و  راس��ت 
ئ��ەو  ك��ەش��ف��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ه���ەوڵ���دەدات  كەسێكە 
دەگوزەرێن  حەقیقەتەوە  لەبارەی  ملمالنێیانەی 
لەبری  نموونە  بۆ  دەسوڕێنەوە،  دەوری  لە  و 
ئەوەی مشتومڕی نێوان ئەو كەسانەی بڕوایان 
هەیە  نەتەوە  یان  هەرێم،  یان  چین،  بوونی  بە 
یەكالیی  دەك���ەن  لەمە  نكوڵی  ك��ە  ئ��ەوان��ەی  و 
بكاتەوە، ئەو كار دەكات بۆ رۆشنكردنەوەی ئەو 
لۆژیكه  جۆرییەی ئەم ملمالنێیە بەڕێوەدەبات و 
هەوڵدەدات بۆ دیاریكردنی بەختی سەركەوتنی 
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شیكاركردنی  ب��ەه��ۆی  ج���ی���اوازەك���ان  الی��ەن��ە 
پەرە  میكانیزمانەی  ئەو  و  پەیوەندیی هێزەكان 

بەم پەیوەندییانە دەدەن. 
سەپاندنی  ب��ۆ  س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��س��ت  ك��ەوات��ە 
واق��ی��ع،  ل��ە  دروس����ت  و  راس����ت  تێگەیشتنی 
پێش  ملمالنێیانە  ئ��ەو  راستگۆی  نموونەیەكی 
ملمالنێیانەی  ئەو  دەگوزەرێن،  كە  دەخات  چاو 
بەشداردەبن لە دروستكردنی واقیعدا و خۆیان 
ئەو  ئەمەش  دەدەن.  وەسفكردنەوە  بەدەست 
میتۆدەیە، كە)جۆرج دۆبی( پەیڕەوی لێكردووە 
دەخاتە  مێژوویی  شیكردنەوەی  تیشكی  كاتێك 
بریتییە  ئەویش  پلیكانەییەكە،  سێ  پەیژە  سەر 
وا  مێژووناسی  كە  پۆلێنكردن،  لە سیستەمێكی 
فیودالی  كۆمەڵگەی  سیستەمەوە  لەم  راهاتووە 
بێ  میكانیزمێكی  وەك  ئ��ەوەی  لەبری  ببینێت، 
مێژوونووسدا  لەبەردەستی  چ��وون  و  چەند 
دەرخست  ئ��ەوەی  )دۆب��ی(  پێبهێنێت.  ب��اوەڕی 
پرەنسیپی ئەم دابەشكردنە، كە تەوەر و بەرهەمی 
بانگەشەی  ك��ۆم��ەاڵن��ەی  ئ��ەو  ن��ێ��وان  ملمالنێی 
و  دەكەن  یاسادانان  دەسەاڵتی  مۆنۆپۆلكردنی 
پیاوانی ئایینی و قارەمانەكانە، بەشداریكردووە 



167

لە بەرهەمهێنانی هەمان ئەو واقیعەدا كە رێ بە 
سۆسیۆلۆژیست  ئەوەی  دەدات.  تێگەیشتنیشی 
لە كاتێكی دیاریكراودا دەربارەی خەسڵەتەكانی 
دان��ی  ج��ی��اوازەك��ان  كۆمەاڵیەتییە  چینە  پشت 
سەلماندنی  لە  كە  پێوەرانەی  ئەو  و  پێدادەنێت 
ریزكردن  و  پۆلێنكردن  بۆ  سەلمێنراوەكانیدا 
بەرەنجامی  ش��ێ��وە  ه��ەم��ان  ب��ە  بەكاریدێنێت، 
مێژوویی ئەو ملمالنێ رەمزییانەن كەوا لەبارەی 
بوونی چینەكان و دیاریكردنیانەوە گوزەراوە و 
لێرەشەوە بەشدارییەكی كارای لە دروستكردنی 
بەشێكی  چ��ی  ئ��ەگ��ەر  ك���ردووە،  چینانەدا  ئ��ەو 
ئێستا  كە  پێشتر،  ملمالنێیانەی  ل��ەو  ب��ەرچ��او 
بەهۆی  گ��وزاراون��ەت��ەوە،  سۆسیۆلۆژیست  بۆ 
سۆسیۆلۆژیاكانی  تیۆرییەكانی  كاریگەرییە 
پێش خۆیەوە بووە، بەتایبەتیش ئەو تیۆرییانەی 
چینی  دروستكردنی  لە  هەبوو  دەستیان  كە 
كرێكار و چینەكانی تردا، ئاخر هەر تیۆرەكان 
ك��ردب��وو خۆی  كرێكار  چینی  لە  وای��ان  ب��وون 
دەبێت  ببینێت.  شۆڕشگێڕی  پرۆلیتاریای  وەك 
كۆمەڵناسان ئەوەیان لەبیر نەچێت هەرچەندێك 
كۆمەڵناسی زیاتر پێش بكەوێت و باڵو ببێتەوە 
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و ناوبانگ پەیدا بكات، ئەوانیش سۆسیۆلۆیاكانی 
پێشتر تێكەڵ بە تیۆرەكانی خۆیان دەكەن و تا 
بەرجەستەیان  زیاتر  توێژینەوەكانیاندا  لە  بێ 

دەكەن.
بەاڵم ئەوەندە بەسە باس لەوە بكەین، ملمالنێ 
پێشبینییە  بۆ  سۆسیۆلۆیا  چۆن  سیاسییەكان 
و  سەلماندن  بۆ  تەنیا  ی��ان  كۆمەاڵیەتییەكان، 
ببەین  ب��ەوە  پ��ەی  تا  بەكاردەهێنن،  دانپێدانان 
س��ۆس��ی��ۆل��ۆی��س��ت، ت��ەن��ان��ەت ئ��ەگ��ەر ل��ەس��ەری 
بسەپێنرێت كە وەسفی وردی دیاردەكان بكات، 
و  ه��ان��دەدات  تۆمەتباردەكرێت  ب��ەوە  هەمیشە 
كردەییانە  هەمیشە  بۆیە  ئێمە  دەك���ات،  نەهی 
دەربارەی ئەوەی هەیە دەدوێن، تا بڕیار بدەین 
ئایا بەپێی سروشتی بارودۆخەكانە یان نا، ئایا 
ئاساییە یان نا، پەسەندكراوە، یان قەدەغەكراو، 
نازناوە  بە  ن��اوەك��ان  ن��ەف��رەت.  ی��ان  رەحمەتە، 
وەسفە  كردارەكانیش  داچێنراون،  شارەوەكان 
ب��ێ دەن��گ��ەك��ان ل��ە خ��ۆ دەگ���رن، ئ��ەو وەسفانە 
نكوڵیكردن،  و  پشتگیریكردن  ب��ەالی  مەیلیان 
یاخود  بەردەوامیدا،  و  بوون  بە  داننان  بەالی 
داماڵینی  و  ب��ری��ن��دارك��ردن  و  رووت��ك��ردن��ەوە 
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ئاسان  ج��ۆرە  بەم  هەیە.  قورساییدا  و  سەنگ 
كە  دابماڵین  لۆژیكە  لەو  زانستی  گوتاری  نییە 
دەخوازرێت بەسەریدا بااڵدەست بێت، تەنانەت 
ئەگەر بمانەوێت بە برینداركردنیشی تەنیا ئازادی 
خۆمان وەربگرین. بۆ نموونە ئەگەر بمانەوێت 
پەیوەندییە  ئەو  وەسفی  زانستی  بەشێوەیەكی 
بە  ه��ەژارەك��ان  كولتوورە  خاوەنی  كە  بكەین 
كولتووری جیهانییەوە گرێدەداتەوە، ئەوا دەبێت 
تێبگەین  مەكربازانە  رێگەیەكی  وەك  یان  ئەمە 
بۆ هێشتنەوەی خەڵكی لەژێر رەحمەتی جەهلدا، 
یان بە پێچەوانەوە وەك میكانیزمێكی رازیكەر 
بۆ ستایشكردنی بێ كولتووری و وێرانكردنی 
زۆرج��ار  بڕوانین.  لێی  كولتوورییەكان  بەها 
راڤەكردن  هەوڵی  كە  حاڵەتانەدا  لەو  وتەكانت، 
زانستی  تەقەالكانی  و  تێدایە  هۆهێنانەوەی  و 
پاساودان  بۆ  ئامرازێكن  چڕدەكرێتەوە،  تێدا 
بەكۆیلەكردنی  ل��ەب��ەردەم  تۆمەت.  البردنی  و 
س��ی��س��ت��ەم��ی ه��ەن��ووك��ەی ك�����اردا، ل���ەب���ەردەم 
توندوتیژی  و  بەرفراوانەكان  شارە  بەدبەختی 
»ئیتر  گ��وزارش��ت��ی  ئەشكەنجەدا  كەمپەكانی 
هیگڵە،  دەربڕینی  كە  وەه��ای��ە«  ب��ارودۆخ��ەك��ە 
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شێوەی پیالنێكی تاوانكارانە وەردەگرێت. كاتێك 
كۆمەاڵیەتییەوە،  كایەی  بە  پەیوەستە  بابەتەكە 
هیچ شتێك لەوە الیەنگیرانەتر نییە حوكمگەلێكی 
پراكتیكی لەبارەی ئه وه ی كه  هه یه  بدەیت، واتە 
ئەو حوكمەی كە پشت بە دەسەاڵتی دەربڕین 
توانا  بە  قەتاعەتپێكردن دەبەستێ و دداننان  و 
سەرپشكی  ب���وارەوە  ل��ەم  پێشبینیكارییەكەیدا 
زانستەوە  سەلمێنراوەكانی  لە  بۆیە  ك��ردووە، 
كاریگەریی سیاسی ئەوتۆ پەیدا دەبن، كە سەر 

بەوه  نین جیهانی دروستی ده كات. 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی كە تانە لە رەشبینی 
و خۆ خەریككردن بە خۆڕاگرییەكانی شیكاریی 
كۆمەاڵیەتی دەدەن، بۆ نموونە كاتێك یاساكانی 
دووب�����ارە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
بەهۆی  ك��ە  نین  راستتر  ل��ەوان��ە  دادەڕێ���ژێ���ت، 
تەنەكانەوە  كەوتنەخوارەوەی  یاسای  داڕشتنی 
ل��ە »گ��ال��ی��ل��ۆ« دەدا، گ��وای��ە  ئ���ەوەی���ان  ت��ان��ەی 
ك��ردووە  ئومێدی  بێ  تووشی  كەسانەی  ئ��ەو 
داڕشتنی  بینیووە.  فڕینەوە  ب��ە  خەونیان  ك��ە 
دەڵێت  كە  یاسایەیش  ئەو  كۆمەاڵیەتی،  یاسای 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ه��ەر  كولتووری  سەرمایەی 
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بۆ  شااڵوبردنە  توانای  كولتووری،  سەرمایەی 
سەر ئەوەی كە )ئۆگەست كۆنت( بە »كاركردە 
ت��ێ��ك��ڕای��ی��ەك��ان« ن����اوزەدی دەك����رد، ب��ۆئ��ەوەی 
پێشبینییان  دی��اری��ك��راوان��ەی  ئ��ەو  نێو  بیخاتە 
هێزیان  هۆكارگەلێكن  كاركردانە  ئەو  دەك��ات. 
هەرچەندە بێت، دەكرێت بەس بن بۆئەوەی كە 
میكانیزمە كۆمەاڵیەتییەكان بەو جۆرە كاربكەن 
لەبارەی  مەعریفە  ئەگەر  خۆ  دەمانەوێت.  كە 
میكانیزمەكانەوە، وەكو لە كایەكانی تردا باوە، 
بااڵدەستبوون  مەرجەكانی  دیاریكردنی  بە  رێ 
و میكانیزمەكانی ئەو بااڵدەستبوونە بدات، ئەوا 
رێبازە  ئەو  رەتكردنەوەی  پاساوی  ئەمە  تەنیا 
سۆسیۆلۆژییە دەدات كە شیمانەكراوەكان وەك 
بزووتنەوە  ئەوەتا  دەبینێت،  حەتمی  قەدەرێكی 
كە  ئ��ەوەی  لەسەر  بەڵگەن  ئازادیخوازییەكان 
نكوڵیكردنی  لە  كەمێك  واتە  یۆتۆپیزم،  كەمێك 
بە  ت��ردا  كایەیەكی  ل��ە  ك��ە  واق��ی��ع،  ل��ە  سیحری 
نكوڵیكردنی نیرۆسی ناوزەد دەكرێت، بەسە بۆ 
بەشداربوون لە خوڵقاندنی مەرجە سیاسییەكان 
بۆ لەناوبردنی كردارییانەی ئەوەی كە ریالیزم 
لەوەش  دەینرخێنێت.  و  دەك��ات  وەسفی  تەنیا 
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گرنگتر ئەوەیە تەنیا مەعریفە ئەو كاریگەرییانە 
دێ��ن��ێ��ت��ە ئ������اراوە، ك��ە م��ن پ��ێ��م��وای��ە ئ��ام��رازی 
میكانیزمانەی  ئەو  چەندەیش  رزگاریخوازیین، 
كه  سەلمێنەری ئەو مەعریفەیەن، ئەو یاسایانە 
هێزی  لە  ئ��ەوا  دەستن،  ب��ااڵ  بەسەریدا  كە  بن 
یاسایانەوە  ئ��ەو  لەمەڕ  كاریگەربوونەكەیاندا 
ئەندازەیەش  ب��ەو  وات��ە  جەهلن،  ق��ەرزارب��اری 
بنچینەكانی  ب��ە  دەب��ێ��ت  پ��ەی��وەس��ت  بابەتەكە 
تووندوتیژی رەمزییەوە، لە راستیشدا ئەم جۆرە 
توندوتیژییە تەنیا لەسەر ئەو سوبێكتانه ی زانین 
مومارەسە دەكرێت كە كردەی زانینەكەیان، بە 
الیەنگیری و شێواندنەكەیشییەوە، ددانپێدانانێكی 
ژێرەوانكێیانەی تێدایە بەو هەژموونەدا كە جەهل 
ئەو  راستەقینەكانی  ریشە  و  رەگ  بەرامبەر 
هەژموونە، دەیسەپێنێت. ئێستا تێدەگەین بۆچی 
سۆسیۆلۆژیادا  زانستییانەی  مۆركی  بە  دان 
كە  كەسانەی  ئ��ەو  الی  بەتایبەتیش  نانرێت، 
هەیە،  جەهل  تاریكاییەكانی  ب��ە  پێویستییان 

بۆئەوەی پەیوەندییە رەمزییەكانیان بسەپێنن. 
تەقەال  لە  دەستبەرداربوون  پێویستبوونی 
بۆ بااڵدەستی و دەسەاڵت ئەو كاتە لە هەموو 
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بابەتەكە  كە  بایەخدارترە،  و  پێز  بە  كاتەكان 
لە  زانستی  بیركردنەوەی  بە  دەبێت  پەیوەست 
بەشێوەیەكی  یاخود  زانستدا،  خ��ودی  ب��واری 
ل��ە ب����واری ڕۆش��ن��ب��ی��ری��دا. خ��ۆ ئ��ەگ��ەر  گشتی 
رادیكاڵییانە  بیركردنەوەی  دووبارە  زەرورەتی 
خستوەتە  رۆشنبیرانمان  سۆسیۆلۆژیای  لە 
دژوارە  لەبەرئەوەیە  ئ��ەوا  خ��ۆم��ان،  ئەستۆی 
مەترسی  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە  رۆشنبیر،  ب��ۆ 
بەرژەوەندییەكان و ئامانجەكان لەم كایەیەدا، لەو 
لۆژیكە بترازێت كە ئەو ملمالنێیە هەڵدەسوڕێنێت، 
لەمەیشەوە هەر الیەنێك كۆمەڵناسێك بۆ خۆی 
دادەنێت تا توێژینەوە لە الیەنە دژەكەی بكات، 
تا  بەخۆی  دەك��ات  تایبەت  ئایدیۆلۆژیایەكیش 
بە  ئ��ەوەش  بكات،  لەخۆی  بەرگری  بەهۆیەوە 
بەسەر  كە  بینین  و  نەبینین  یاساكانی  گوێرەی 
ئەو ملمالنێ كۆمەاڵیەتییانەدا بااڵدەستن لەبارەی 
حەقیقەتەوە دەگوزەرێن. لەگەڵ ئەوەشدا مەرجە 
ب��ەرێ��ت وەك  ب��اردۆخ��ەك��ە  ب��ە  پ��ەی  رۆشنبیر 
و  ریتمەكانییەوە  مۆركی  بە  هەیە،  كە  ئ��ەوەی 
بەو بنچینانەوە كە رێكی دەخەن و بەو ئامانج 
و چاوچنۆكییانەوە كە لێیەوە پەیدا دەبن و بەو 
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تا  وەدیدێن،  لێیەوە  كە  بەرژەوەندییانەیشەوە 
بتوانێت بە یەكجار لە رێگەی ئەو مەودایەوە، كە 
تێگەیشتنی تیۆری دەیهێنێتە ئارا لێیان رزگاربێت 
و بتوانێت تێیاندا كەشفی نغرۆیی خۆی بكات، 
دیاریكراو  پێگەیەكی  داگیركردنی  بە  ئەوەیش 
بەهۆیەوە  رێك  كە  تایبەت،  رۆڵێكی  گێڕانی  و 
بەم  دەك���ات.  ئامانجەكان  خ��ودی  لە  ب��ەرگ��ری 
جۆرە بابەتگەرایی )ئۆبژێكتیڤیزم( ئەگەر بێتوو 
دیدگایەی  ئ��ەو  ی��ان  ئاگابوو،  بێ  دیدگایە  ل��ەو 
فەرامۆشكرد كە لێیەوە دەڕوانێت، ئەوا بانگەشە 
وەك  ه��ەر  ب��ن،  چەندەیش  ه��ەر  زانستییەكانی 
بەشێكی الوەكی و ئینجا هەڵەشە دەمێنێتەوە، واتە 
لەبەرچاونەگیرێت.  ئەگەر هەر هەموو گشتەكە 
نموونەی ئ��ەم ج��ۆرە دی��دگ��ای��ەی ك��ە وەه��ا لە 
»هەموو« دەڕوانێت وەك ئەوەی كایەیەكە بۆ 
كاركردەكانی  لەنێو  كه   بابەتی  هەڵوێستگەلێكی 
تردا بااڵده سته ، ئەو تێڕوانینەیە كە داگیركەری 
هەر شوێنگە و هەڵوێستێكی دیاریكراو لێیەوە لە 
شوێنگە و هەڵوێستەكانی تر و كەسانێك كە ئەو 
وەها  دەڕوانێت.  پڕكردووەتەوە  شوێنگانەیان 
دیدگایەك توانای ئەوەمان پێدەدا لە تێڕوانینێكی 
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هەڵوێستە  هەموو  لە  زانستییەوە  بابەتگەرایی- 
بابەتییە كەم و كورتەكان بڕوانین، كە ئەندامەكان 
هەروەها  دەینوێنن،  ملمالنێكانیاندا  میانەی  لە 
ستراتیژگەلێكی  بە  ببەین  پ��ەی  پێدەدا  رێمان 
رەم��زی وەك ئ��ەوەی كە ه��ەن و ه��ەوڵ��دەدەن 
تاقمێكی  بەشەكییانەی  حەقیقەتی  بۆ سەپاندنی 
پەیوەندییە  حەقیقەتی  ئ��ەوەی  وەك  دیاریكراو 
بابەتیەكانی نێوان سەرجەم كۆمەڵەكان و دەستە 
تێڕوانینە  ئەم  ئەوەش  س��ەرەڕای  تاقمەكانە،  و 
توانای ئەوەمان پێدەدا، پەی بەوە بەرین، كاتێك 
لەبیردەكەن  گەمەیە  ئەو  پێكدژەكان  پیالنگێڕە 
كە كردوونی بە ركابەری یەكتر، ئەوا بنچینەكە 
دەش��ارن��ەوە و ج��ەوه��ەرەك��ە رووپ��ۆش��دەك��ەن، 
كاتی  لە  كە  بەرژەوەندییانەیە  لەو  مەبەستیشم 
ئەو  و  دەك��ات  شێتیان  گەمەكەوە  نێو  چوونە 

رێكەوتنە بابەتییەی كە لەوەوە بەرهەمدێت. 
ه��زرەی  ل��ەو  ئێمە  نابێت  نەویستە  بەڵگە 
دەكێشێت  ك��ۆت��ای��ی��ەك��ان  و  س��ن��وورەك��ان  ك��ە 
چاوەڕوانی ئەوە بین، كە دەبێتە مایەی هزرێكی 
ئەمە  ئەگینا  ك��ۆت��ای��ی،  ب��ێ  و  س��ن��وورن��ەن��اس 
)مانهایم(  وەهمەكەی  زیندوكردنەوەی  دەبێتە 
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»گ��روپ��ێ��ك��ی رۆشنبیر،  ب��وون��ی  وەه��م��ی  وات���ە 
و  دەدەن���ەوە  شەتەكی  پەیوەندییەكان  نە  كە 
ئ��ەوەش  دەی��ان��ب��ەس��ت��ن��ەوە«،  ریشەكانیش  ن��ە 
خەونێكە بە بازدان و بەرزە فڕینی كۆمەاڵیەتی 
ئ��ارەزووەك��ان��ی  ب��ۆ  م��ێ��ژووی��ی  ئەڵتەرناتیڤی 
هەر  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  پێكدێنێت،  رەه��ا  زانینی 
دەس��ت��ك��ەوت��ێ��ك ك��ە س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ای زان��س��ت 
قایمكەری  كۆڵەكەی  دەبێت  دێنێت،  وەدەستی 
زانستی سۆسیۆلۆژیا بێت، ئەوەش بە كاركردن 
كۆمەاڵیەتییەكانی  دیاریكەرە  زانینی  لەسەر 
رۆح��ی  زرنگكردنی  و  سۆسیۆلۆژی  ه��زری 
رەخ��ن��ە، ك��ە دەت��وان��ێ��ت ه���ەر ی��ەك��ێ��ك ل��ەس��ەر 
دژەك��ەی  مومارەسەی  و  خ��ۆی  مومارەسەی 
رووبەرووی كاریگەری ئەو دیاریكەرانە بكاتەوە. 
هەرچەندەی پتەوی هێزی رەخنەی زانستی بە 
ئەو  بەزانستیكردنی  گەشەسەندنی  ئەندازەی 
رۆشنبیردان  بەردەستی  لە  كە  كەرەستانەی، 
زەرورەتی  و  زانستیش  هێزی  ئەوا  زیادبكات، 
بە  زانست  كەرەستەكانی  و  تفاق  بەكارهێنانی 
لە  دەبێت.  زۆر  تر  كەرەستەكانی  بێ  بە  تەنیا 
وەك  زانستیش  كایەی  وای��ە،  ه��ەر  راستیشدا 
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سەرجەم كایەكانی تر، كایەی ملمالنێیە، به اڵم بە 
بوونی ئەو هەڵوێستە رەخنەییانە جیادەكرێتەوە، 
كە بەهۆیەوە كێبەركێ سەرهەڵدەداتەوە و تەنیا 
میراتە  ئەو  كۆی  بتوانێت  كە  وەدی��دێ��ت،  ب��ەوە 
زانستییەی كەڵەكەی كردووە تەوزیف بكات، خۆ 
هەرچەندەی زانست پێشبكەوێت، واتە چەندەی 
زیاتر  بایەخی  دەستەجەمعییەكانی  دەستكەوتە 
پەیدابكەن، ئەوا خۆ لە قەرەدانی ملمالنێی زانستی، 
سەرمایەیەكی  بە  دەستڕاگەیشتن  بە  پێویستی 
زانستی دەوڵەمەندتر و گرنگتر هەیە. بەرەنجام 
ئ��ەوەی��ە ك��ە م��ی��رات��ە زان��س��ت��ی��ی��ەك��ان الی ئ��ەو 
زانستییەوە  لەڕوویی  كە  دەرناكەوێت  كەسانە 
دەوڵەمەندترینییان  الی  بەڵكو  ه���ەژارن،  زۆر 
ساكارانە  و  سادە  یاسا  ئەم  دەكەوێت.  بەدیار 
رێماندەدەن لەوە تێ بگەین، كە چۆن دەكرێت 
هەندێك بەرهەمهێنراوی كۆمەاڵیەتی مێژوویی، 
واتە هەندێك لەو بەرهەمانەی كە لە هەلومەرجە 
خاوەنی  بەرهەمهێنانیان  كۆمەاڵیەتییەكانی 
رەوشی  لە  رێژەیین،  سەربەخۆی  لە  جۆرێك 
مێژوویی بونیادێكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراوەوە، 
كایەی  وەك��و  كۆمەاڵیەتی  كایەیەكی  لە  وات��ە 
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بە  هەڵقوڵێن.  ئەمڕۆ،  بایۆلۆژیای  ی��ان  فیزیا، 
گوزارشتێكی دیكە سۆسیۆلۆژیا دەتوانێت ئەو 
پێشكەوتنە دژیەكەی عەقڵمان بۆ راڤەبكات، كە 
تەنیا  ئەوەی  بەبێ  مێژووە  بە  سەر  بەتەواوی 
بۆ مێژوو بگەڕێینەوە: ئەگەر حەقیقەتێك هەبێت 
ئەوەیە، كە خودی حەقیقەت تەوەری ملمالنێكانە. 
ببێتە  ناتوانێت  ملمالنێیە  ئەم  دەردەكەوێت  وا 
مایەی حەقیقەت، تەنیا ئەو كاتە نەبێت ملكەچی 
بە  لۆژیكەیش  ئەو  بەرمەبنای  بێت و  لۆژیكێك 
بێ بەكارهێنانی چەكی زانست ناتوانین بەسەر 
دژەك��ان��م��ان��دا س��ەرك��ەوی��ن، ب��ەم��ەش ل��ە ك��اری 
بەشداریمان  زانستیدا  حەقیقەتی  پێشخستنی 

كردووە.
ئەم لۆژیكە بۆ سۆسۆلۆژیایش راستە: دیارە 
و  بەشداران  سەرجەم  لە  داوا  كە  بەسە  ئەوە 
ئەم  دەستكەوتەكانی  لە  بكەین  بانگەشەكاران 
دەستگەوتگەلێكی  –ك��ە  توێژینەوەیە  ب���واری 
بۆئەوەی  بكەن  كۆمەكمان  زەوەن���دە-  و  زۆر 
ه��ەن��دێ��ك ل��ەو م��وم��ارەس��ان��ە ل��ەن��ێ��وب��ەری��ن كە 
بەكاردێنن،  خراپی  بە  سۆسیۆلۆژی  پیشەی 
دام��ەزران��دن��ی  كۆمەاڵیەتیدا،  ك��ای��ەی  ل��ە  ب��ەاڵم 
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كۆمەاڵیەتی،  كایەی  لە  سەربەخۆ  زانستێكی 
لەبەرژەوەندی كێیە؟ بەهەرحاڵ ئەوانە لەڕووی 
لەبەرئەوەی  جا  ن��ەب��راون:  لەناو  زانستییەوە 
پەیوەندییە  دروستكردنی  بۆ  مەیلییان  ئ��ەوان 
لەگەڵ هێزە دەرەكییەكاندا، پشت بە یاخیبوون 
لە  كە  چاودێرییانەی  و  فشار  ل��ەو  دەبەستن 
كێبەركێی ناوەكییەوە دەكەونەوە، ئەوا دەتوانن 
قەرەبووی  و  ببن  رازی  سیاسی  ناوبانگی  بە 
رەخنەی زانستی پێبكەنەوە، به اڵم ئەمانە خاوەنی 
نین.  ئایینییەكانیش  ی��ان  دنیاییی،  دەس��ەاڵت��ە 
ئەگەر بێتوو سۆسیۆلۆژیا بەكردەیی بۆخۆی بە 
سەربەخۆیی دابمەزرێت، ئەوا دەبێتە گەورەترین 
ئەم  هاتوو  ئەگەر  بەتایبەت  كێبەركێكاریان. 
ب��ۆ داڕشتنی  ئ��ارەزووەك��ان��ی خ��ۆی  زان��س��ت��ە 
یاساكان و شەرعیەتپێدان فەرامۆشبكات، خۆی 
لە بااڵدەستییەكی نێگەتیڤدا كورتبكاتەوە و تەنیا 
بە رەخنەگرتن و رەخنەگرتن لە خودی خۆی، 
ئینجا بە رەخنەگرتنی زێدەگۆییەكانی زانست و 
سەرجەم شێوەكانی قۆستنەوەی بااڵدەستییەوە، 

كە بەناوی زانستەوە دەكرێت، بگیرسێتەوە. 
ئ��ێ��س��ت��ا دەزان����ی����ن ب���ۆچ���ی دام���ەزران���دن���ی 
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سۆسیۆلۆژیا وەك توێژینەوەی زانستی، هەمیشە 
لەژێر هەڕەشەدا بووە، چونكە ئەو الوازییەكی 
لە  الوازی��ی��ەش  ئ��ەم  لەخۆدەگرێت،  ج��ەوه��ەری 
زانستییەكان  پێویستییە  خەڵەتاندنی  ت��وان��ای 
ئەمەش  بەرهەمهاتووە،  سیاسەتەوە  لەڕێگەی 
شەڕەنگێزییانەی  ئەو  هەمان  لێكردووە،  وای 
سەرنگونی  دەیانویست  دەسەاڵتانەی  لەو  كە 
دەسەاڵتانەیشی  لەو  دەكرد،  چاوەڕوانی  بكەن 
و  ده ستیان  چه كی  بۆته   كە  بكات  چ���اوەڕوان 
كۆمەاڵیەتییەكان  داواكارییە  دەدات.  پاساویان 
هەمیشە هاوڕێیە لەتەك فشارەكان و نیشانەكان 
خزمەتێكیش  باشترین  هەڵخەڵەتاندنەكاندا،  و 
ئەوەیە،  بكەین  سۆسیۆلۆژیای  بە  بكرێت  كە 
تێبینی  فایل(  )پۆل  نەكەین.  داوا  لێ  هیچی  كە 
بەو  دوورەوە  لە  »دەتوانین  ك��ردووە:  ئ��ەوەی 
كه   بناسینه وه   كه سانه   ئ��ه و  ئێسكه په یكه ری 
له میانه ی هه ندێك الپه ڕه وه  كه  ناینووسن، بایه خ 
قسەی  ئ��ەی  ده ده ن«.  كۆنه كان  س��ه رده م��ه   به  
كۆمەڵناسان چییە، كە بە بێوچان رادەكێشرێنە 
نییە  ئاسان  زانستەكەیانەوە؟  نێو سنوورەكانی 
رەتبكەینەوە  دەس��ت��وب��ردە  و  خێرا  چاكە  ئ��ەو 
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و   – دروستدەكات  بۆمان  رۆژانە  پێشبینی  كە 
بەتایبەت بێ دەنگییەك، كە لێی بێ باكن، بوار 
بۆ بۆشاییەكی زایەڵەدار دەهێڵێتەوە، كە زانستی 
جۆرە  بەم  دەك��ات��ەوە.  پڕی  درۆینە  و  ساختە 
ده ستبه رداری  رەتدەكەنەوە  ئ��ەوە  هەندێكیان 
ئ���ارەزووەك���ان���ی ف��ەل��س��ەف��ەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
فێڵەكانی هەوڵە زانستییە بەرباڵوەكان ببن، كە 
لە هیچ كاتێكدا هیچ وەاڵمێك نادەنەوە، رەنگیشە 
شوێنگەی  تا  بەسەربچێت،  ژیانی  سەرپاكی 
زانستی  كە  وەردەگرێت،  بوارگەلێكدا  لە  خۆی 
تێیدا  دەرچوونی  و  سەركەوتن  توانای  ئەمڕۆ 
نییە. ئەمە لە كاتێكدا ئەوانی دیكە بە پێچەوانەی 
ئ��ەم��ەوە ل��ەم زێ���دە گ��ۆی��ی و زێ��دەڕەوی��ی��ان��ەدا 
پ��اس��اوی خ��ۆی��ان ب��ۆ ئ���ەوە دەدۆزن������ەوە، كە 
فەرامۆشی  و  جێبهێڵن  لێكۆڵینەوەكە  ب��واری 
زۆری  بە  كە  هەڵوێستەیە  ئەو  ئەمەش  بكەن. 
لەسەر  تووندەوە  پێداگرییەكی  خانەی  دەچێتە 

وردەكارییەكی وەسفی. 
 سۆسیۆلۆژیا تەنیا بە رەتكردنەوەی داواكارییە 
میكانیزمەكانی  داوای  كە  كۆمەاڵیەتییەكان، 
هاندانی  كەرەستەكانی  یان  رەوایەتی،  پێدانی 
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بكەوێت.  خۆی  سەرپێی  دەتوانێت  ده ك��ات،  لێ 
بۆ  خ��ۆی  هەیە  ئەركێكی  نە  سۆسیۆلۆژیست 
لە  ه��ەی��ە  مەبەستێكیشی  ن��ە  و  ت��ەرخ��ان��ب��ك��ات 
پێناویدا نوێنەرایەتی بكات، تەنیا ئەوە نەبێت كە 
دەیسەپێنێت.  بەسەریدا  لێكۆڵینەوەكە  لۆژیكی 
ئەو كەسانەی كە لوتبەرزی پاڵیان پێوە دەنێت 
وا هەست بكەن مافی خۆیانە، یان ئەركی ئەوانە، 
بەرژەوەندییەكانی  و  گەل  لە  بەرگریكردن  بۆ 
گ���ەل بێنە دەن����گ، ب���ه اڵم ل��ەب��ری و ب��ە ن��اوی 
)وەك  ئەگەر  تەنانەت  بكەن،  قسە  ئەویشەوە 
مەیلە  لە  نكوڵی  خۆیشیان  رووی���دا(  منیش  لە 
رووی  لە  پەردە  و  بكەن  پەرستییەكان  رەگەز 
كەڵكەڵە پۆپۆلیستییەكان هەڵماڵن، كە كەسانێك 
گەلەوە  ن��اوی  بە  خۆیان  لە  بەرگریكردن  بۆ 
قسەدەكەن، یان الیەنی كەم لە بارەی خۆیانەوە 
دەدوێن، ئەوا لە باشترین حاڵەتدا وەكو ئەوەی 
كەمكردنەوە  تەقەالی  ده یبینین(  )میشیلی  الی 
و سوككردنی رادەی ئەو ئازارە دەدەن، كە لە 
كەوتوەتەوە،  كۆمەاڵیەتییەوە  )قطیعە(�ی  دابڕان 
بەوەی خۆیان بكەنە گەلێك لە ئاستی خەیاڵدا، 
تا  بكەمەوە،  كەوانەیەك  لێرەدا  دەبێت  ب��ەاڵم 
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لێدەكات،  داوام���ان  سۆسیۆلۆژیا  كاتێك  بڵێم 
وتەی  واتە  »پاكەكان«،  وتە  و  كارەكان  زیاتر 
رەوشە  بەو  تێكۆشەران،  و  هونەرمەند  و  زانا 
بەرهەمهێنانی  بۆ  ك��اری  كە  كۆمەاڵیەتییەوە، 
تایبەتییەكانی  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە  ب��ە  و  ك���ردووە 
ئ��ەوا  گ��رێ��ب��دەی��ن��ەوە،  بەرهەمهێنەرەكانییەوە 
هەڵوێستی  ب��دات  هانمان  نییە  ئ��ەوە  مەبەستی 
وەربگرین،  رووخ��ان��دن  و  بچووككردنەوەی 
كەمدەكاتەوە،  تاڵییەكان  و  ناخۆشی  رادەی  كە 
ئەو تەنیا ئامانجی دابینكردنی ئەو ئامرازانەیە، 
لە  هەڵەیی  ب��ێ  ب��ە  هەستكردنێك  ه��ەم��وو  ك��ە 
ت��ون��دوت��ی��ژی��ی و ه��ێ��زی ك��ی��ن��ەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
بەرەنجامەكانی  ل��ە  س��ەرەت��ای��ش  دادەم��اڵ��ێ��ت، 
گۆڕینی ویستی تۆڵەكردنەوەی كۆمەاڵیەتییەوە 
بۆ داواكردنی یەكسانی، كە قەرەبووی ئەو نیاز 

و ویستەی پێدەكاتەوە، ئه م كاره  ده كات.
ئەو توخمە  لە رێگەی سۆسیۆلۆژیستەوە،   
پێگەیەكی  مێژووییەوە  رووی  لە  مێژووییەی 
ئەندامە  ئەو  و  وەردەگرێت  خۆی  هاوشێوەی 
كۆمەاڵیەتییەوە  رووی  ل��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەی 
ئەو  وات��ە  داگ��ی��ردەك��ات،  دی��اری��ك��راو  شوێنێكی 
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كۆمەڵگەیەی كە مێژوو بەردەوامبوونی خۆی تێدا 
دەبینێتەوە، ساتێك بۆ خۆی دەگەڕێتەوە وبیری 
لێدەكاتەوە، لە سایەیشییەوە هەموو ئەندامەكانی 
تێیدا  ئەو رەوشانەی  باشتر  دەتوانن،  كۆمەڵگە 
بناسن.  ئەنجامیدەدەن،  كارانەی  ئەو  و  دەژین 
كەچی  كۆمەڵناس،  بۆ  ئەركە  دوورترین  ئەمە 
نكوڵیكردن  و  جەهالەت  لەگەڵ  كەسانەی  ئەو 
و رەتكردنەوەی زانیندا رێككەوتوون، ئەوانەی 
هەموو  زانستی  ب��ەه��ای  ب��ە  دان  ئ��ام��ادەن  ك��ە 
دەرب��ارەی  كه   بنێن  گ��وت��ارەدا  ئەو  شێوەیەكی 
كایەی كۆمەاڵیەتی نادوێن، یاخود بە بێ كردار 
لەبارەیەوە دەدوێن، دەیانەوێت ئەم ئەركە بدەنە 
پاڵ سۆسیۆلۆژیست. ئەم داخوازییە نێگەتیڤەیش 
چاودێریكردنێكی  ب��ە  نییە  ب���ەوە  پێویستی 
پەلەپروزكێ گوزارشت لە خۆی بكات. هەر بە 
دیسپلینكراو  زانستی  ئ��ەوەی  لەبەر  كردەییش 
دەخ��وازێ��ت،  نەویستەكاندا  بەڵگە  ل��ە  داب���ڕان 
كاری  ئاسایی  هزری  لێگەڕێین  بەسە  ئەوەندە 
زرنگیی  مەیلەكانی  لێگەڕێین  و  بكات  خ��ۆی 
لە  بدەین  سەرنج  تا  ببن،  ئاشكرا  ب���ۆرژوازی 
بانگەشەییەكان  سۆسیۆلۆییە  هەوڵە  هەڵقواڵنی 
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و باڵوبوونەوەی مەعریفەی تەمبەاڵنەی زانستی 
فەرمی. 

الیەنێكی گەورە كە سۆسیۆلۆژیست هەوڵی 
كەشفكردنی دەدات، بە هەمان واتای ئەو بابەتانە 
شاراوە نین، كە زانستە سروشتییەكان هەوڵی 
رووداوەك��ان،  لە  زۆرێك  دەدات.  دەرخستنیان 
سۆسیۆلۆژیست  ك��ە  پەیوەندییەكان  ی��اخ��ود 
ك��ەش��ف��ی��ان دەك�����ات ن��ەب��ی��ن��راو ن��ی��ن، ی��اخ��ود 
نەبیراوییەكەیان »شەوارەكەوتن«�ی خۆمانە: بۆ 
نموونە »نامەی دزراو« كە )الكان(شی دەكاتەوە: 
سەرژمێرییەیە،  پەیوەندییە  ئەو  وەكو  پێموایە 
پەروەردەی  بە  كولتوورییەكان  مومارەسە  كە 
پێویست بۆ  ك��اری  گ��رێ��دەدات��ەوە.  پ��ێ��دراوەوە 
دەرخستنی حەقیقەت و قەناعەتپێكردنی خەڵكی، 
بەریەككەوتن دێت  بنێن، تووشی  پێدا  دانی  كە 
جەمعی  دەستە  داكۆكی  میكانیزمەكانی  لەگەڵ 
راستەقینەیە  نكۆڵی  وەدەستهێنانی  ئامانجی  كە 
لەبەرئەوەی  وش��ەك��ە،  فرۆیدییەكەی  وات��ا  بە 
رەتكردنەوەی داننان بە واقیعی بەریەككەوتندا، 
بە گوێرەی بەرژەوەندییە بەرگری لێكراوەكانه ، 
دەبەین  توندە  توندوتیژییە  بەو  پەی  ئێمە  ئەوا 
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بەرهەمهێنان  مەرجەكانی  شیكارییەكانی  كە 
و دووب������ارە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی ك��ول��ت��وور 
خۆی  شەقڵی  توندوتیژییەی  ئەو  دەیوروژێنن، 
بەسەر ئەو بەرگرییانەوە جێدەهێڵێت، كە لەالیەن 
كەلتوورییەوە  س��ەرم��ای��ەی  مۆنۆپۆلكەرانی 
سەرهەڵدەدەن: ئەم شیكارییانە الی ئەو كەسانەی 
وا راهاتوون لە دیدگای تاكایەتی و خۆڕسكی 
و  ئاڵوگۆڕكراو  لە  جگە  بیربكەنەوە،  خۆیانەوە 
ناكەن  كەشف  دی  هیچی  وەدەستهێنراوەكان، 
كانت  وتەیەی  ئەو  حاڵەتەدا  لەم  )تۆتۆلۆژی(. 
خەرەندی  ناو  »كەوتنە  دەڵێت  كە  دەبینینەوە 
دۆزەخ« راستگۆیی مەعریفەی سوبێكته . پیاوانی 
ئەفسانەی  لە  كەسانەی  ئەو  وەكو  كولتووری، 
)ئیرا(دا هەن و دەبێت بەر لەوەی بگەڕێنەوە بۆ 
زەمین لە ئاوی رووباری )ئیمیلیس( بنۆشن، كە 
جۆرە  بەو  هەتا  لەبیرچوونەوە،  مایەی  دەبێتە 
زۆرینەی  ه��ەڵ��ب��ژاردوون،  ب��ۆی  ئ��ەو  كە  بژین، 
چێژی پەتیی كولتوورییان تەنیا لە لەبیركردنی 
دەبیننەوە،  دام��ەزران��دن��ەك��ەدا  و  دروس��ت��ب��وون 
كولتووری  دەدات،  رێگەیان  لەبیركردنەی  ئەو 
خۆیان وەك خەاڵتێك لە خەاڵتەكانی سروشت، 
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دەروونناسی  كە  روانگەیەوە،  لەم  ببوژێننەوە. 
بە باشترین شێوە پێی ئاشنایه ، ئەوان ناكەونە 
و  زەق  هەڵە  لەو  بەرگری  تا  دژیەكییەوە  ناو 
و  دەدات  بوونیان  پاساوی  كە  بكەن  زیندووە 
لەسەر  بەندە  كە  بپارێزن  شوناسیان  یەكێتی 
ئاشتبوونەوەی دژەكان: ئەوان دەتوانن هەڵەی 
قەدەر كە فرۆید لە بارەیەوە دەدوێت بەكاربهێنن 
و تانە لە دژیەكی و رۆشنییەكەی بابەتگەرایی 
زانستی، ئینجا بێ كەڵكی و پوچییەكەی، بدەن. 

خۆیانە  مافی  سۆسیۆلۆژیا  دوژمنەكانی 
بپرسن، ئایا دەبێت كاریگەرییەك دروستبكرێت 
نه   به اڵم  رەتبكاتەوە،  دەستەجەمعییانە  نكوڵێ 
ئه مه  و نه  هیچ شتێك ئەوان سەرپشك ناكات 
دووربخەنەوە.  زانستییەكەی  مۆركە  ل��ەوەی، 
نییە  داوایەكی كۆمەاڵیەتی  ئەوەش راستە هیچ 
كایەی  دەرب����ارەی  گشتی  مەعریفەیەكی  ك��ە 

كۆمەاڵیەتی لەخۆبگرێت. 
تەنیا سەربەخۆیی رێژەیی سوبێكتیڤی كایەی 
بەرهەمهێنانی زانستی و ئەو بەرژەوەندییانەی 
بگرە  و  دەك��ەن  كۆمەك  لەدایكدەبن،  نێویدا  لە 
كاردەكەن بۆ بوونی پیشاندانی بەرهەمهێنراوە 
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بەرگریكردن  بۆ  كە  رەخنەییەكان،  زانستییە 
سەردەمی  لە  بەرگریكردن  وات��ە  زان��س��ت،  لە 
رۆشنگەری و البردنی تاریكییەكان، پێش هەموو 

شێوەكانی داواكاریی كۆمەاڵیەتی دەكەون. 
هێنانەوەی  ب��ە  ئ��ەم��ە،  پ��وخ��ت��ەی  دەت��وان��ی��ن 
)مارسیال  جێیەی  ئ��ەو  ت��ا  دی��ك��ارت،  دەقێكی 
بخەینەڕوو:  دەگ��ێ��ڕی��ت��ەوە،  بۆمانی  گ��ی��رول��ت( 
»ه��ەرگ��ی��ز رێ���ن���ادەم م����رۆڤ ه���ەوڵ���ی ه��ەڵ��ە 
ببات،  خەیاڵ  وەهمەكانی  بۆ  پەنا  ئینجا  ب��دات، 
بەرزمان  حەقیقەت  زانینی  بینیم  كاتێك  بۆیە 
دەكاتەوە بۆ ئەو پەڕی كەماڵ، تەنانەت ئەگەر 
وا  دەركەوت  بۆم  نەبێت،  بەرژەوەندیشمان  لە 
بزانین«.  زیاتر  بەختەوەربین و  باشترە كەمتر 
س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ا ئ���ەو ف��ێ��ڵ��ە ك��ەش��ف��دەك��ات، كە 
دەك��ەن  لێ  پشتیوانی  و  دەیپارێزن  ه��ەم��ووان 
بۆ  بنچینەیەك  كۆمەڵكەیەكدا  ه��ەم��وو  ل��ە  و 
زۆرینەی بەها پیرۆزەكان و بۆ تەواوی بوونی 
لەگەڵ  سۆسیۆلۆژیا  پێكدێنێت.  كۆمەاڵیەتی، 
»كۆمەڵگە  كە  فێرماندەكات،  موس(دا  )مارسیل 
ئەمەش  دەخەڵەتێنێت«  خ��ۆی  ب��ەردەوام��ی  بە 
لەو  زانستەی  ئەو  كە  لەسەرئەوەی،  بەڵگەیە 
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دەڕۆن  پ��ی��رب��وون  ب���ەرەو  ك��ە  كۆمەڵگەیانەی 
دەتوانێت  نەبێت  هیچ  كەم،  الیەنی  دەكۆڵێتەوە، 
بەسەر  بااڵدەست  بمانكاتە  لەوەی  بەشداربێت 
خاوەنداری  بمانكاته   و  كۆمەاڵیەتیدا  سروشتی 
ئەو سروشتە، ئەمە بە كاركردن بۆ پێشكەوتنی 
میكانیزمە  ب��ە  ه��ۆش��ی��ارب��وون��م��ان  و  زان��ی��ن 
فیتشیزم:  هەڵسوڕێنەرەكانی هەموو شێوەكانی 
)ریمۆن  كە  ب��دەم  ب��ەوە  ئاماژە  لێرەدا  ئاساییە 
ئارۆن( ئەم جۆرە فێركردنە، ناو دەنێت »ئایینی 
كە  دەوڵ��ەت��ە،  پەرستنی  مەبەستیشم  ك���ۆن«، 
پەرستنی دەوڵەتە بەخۆی و جەژنە نیشتمانی و 
ئاهەنگە مەدەنی و ئەفسانە نەتەوەییەكانییەوە كە 
بە بەردەوامی بێڕێزی پێكردن و گاڵتەپێكردن، 
ی���ان ت��ون��دوت��ی��ژی دە ئ��اف��رێ��ن��ێ و پ��اس��اوی��ان 
دەوڵەتە  بە  نییە  تایبەت  تەنیا  ئەمەش  دەدات، 
پەرستنی  مەبەستم  بەڵكو  تۆتالیتارییەكان، 
بتانێكی  هونەر و زانستیشە، كە دەتوانن وەك 
سەربارخستنی  ل��ە  ب��ەش��دارب��ن  رێنمونیكەر، 
كە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  سیستەمێكی  ب��ۆ  رەوای��ەت��ی 
ناهاوتای  دابەشكردنی  لەسەر  بەشێكیدا  لە 
سەرمایەی كولتووری بەندە. بەهەرحاڵ الیەنی 
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كە  راببینین،  سۆسیۆلۆژیا  لە  دەتوانین  ك��ەم 
فریوو و فێڵی سیحر و شەیتانی نەزانی و نەزان 
لەخۆیدا، كەوا لە كایەی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیدا 
لە  ئەمە  پێشتریش  دووربخاتەوە،  دەردەكەون، 
خراوەتەوە.  دوور  سروشتی  پەیوەندی  كایەی 
گەشبینانە،  كوێری  ئ��ی��رادەی  بە  رەح��م  واقیع 
دۆخی  ئەوەتا  ناكات،  یۆتۆپیزم  ئیرادەی  یان 
تراژیدی، كە سەرجەم ئەو هەوڵە سیاسییانەی 
فشۆڵ  كۆمەڵناسییەكی  بە  بەستبوو  پشتیان 
دەدرانە پاڵی، شاهیدی خولیایەكی ئەفسوناوییە، 
زانینی  بێ  بە  كۆمەاڵیەتی  كایەی  دەیەوێت  كە 
الیەن و قوژبنەكانی بگۆڕێت، ئەمەیش شیاوی 
دووچ���ارب���وون���ە ب����ەوەی ل��ە ه��ەن��دێ��ك ك��ات��دا 
لەنێوبراوی  ل��ەك��ارك��ەت��وو«ی  »ت��وون��دوت��ی��ژی 
تووندوتیژییەكی  بە  بگۆڕێت  میكانیزمەكان، 

بەهێزتر و شەرەنگێزتر. 
دژواری��ی��ەك��ی  ب��ە  زانستێكە  سۆسیۆلۆژیا 
تایبەت جیادەبێتەوە، كە لەنێوان خۆی و بوون بە 
زانستێك وەك زانستەكانی تردا، لە هاتوچۆدایە، 
مەعریفە  رەتكردنەوەی  كە  ئەوەیە  ئەمە  هۆی 
لەالیەك و وەهمی مەعریفەی خۆڕسك لەالیەكی 
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ترەوە، لە بری ئەوەی لە دژایەتی یەكتریدا بن، بە 
پاڵ یەكترەوە لە نێویدا بوونیان هەیە، جا چ الی 
لێكۆڵەرە تیۆرسێنه كان، یان الی پراكتیستەكان. 
ئەو  دەتوانێت  توند  رەخنەیی  هەڵوێستی  تەنیا 
پرسە  لەبارەی  كە  لەنێوبەرێت  یەقینخوازییانە 
پێشزەمینەكانی  رێگەی  لە  كۆمەاڵیەتییەكانەوە، 
لە  پەنهانەكان  ئامادە  چوارچێوە  و  زم��ان  نێو 
دەكەنە  دزە  ئاڵوگۆڕكراودا،  رۆژانەی  گوتاری 
گوزارشتێكی  ب��ە  زانستییه وه ،  گ��وت��اری  نێو 
كورت، واتە لە رێگەی تەمی ئەو وشانەوە كە 
كۆمەاڵیەتی  كایەی  لە  لێكۆڵەر  بەردەوامی  بە 
لە  گوزارشتە  گشتی  بە  زم��ان  جیادەكاتەوە. 
كەسێكەوە  لەبارەی  كاتێك  نموونە  بۆ  گ��ۆڕاو. 
دەڵ��ێ��ی��ن زاڵ���ە ی���ان دەس���ەاڵت���ی ه��ەی��ە، كاتێك 
دەپرسین كێ دەسەاڵتی بە دەستە؟ ئەوا ئەمە 
وەك  دەس��ەاڵت  لە  نییە  بیركردنه وه   مانای  بە 
جەوهەرێك، بەڵكو وەك شتێكە هەندێك هەیانە 
و مۆنۆپۆلی دەكەن و دەیگرنەدەست، هەروەك 
زانست  لە  داوا  ئێمە  كە  ئەوەی  بۆ  ئاماژەیشە 
دەكەین بۆمان دیاریبكات »كێ فەرمانڕەوایەتی 
ناسراوە  كتێبێكی  ناونیشانی  )ئەمەش  دەكات« 
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دەمێنێتەوە.  دەسەاڵتدا  لە  كێ  سیاسەتدا(،  لە 
دەسەاڵت  دەكەین  ئەوە  گریمانەی  كاتێك  ئێمە 
لە رووی جەوهەرەوە، لە الیەك لە الیەكانەوە 
بوونی هەیە، ئەوا دەپرسین ئایا لە سەرەوە دێتە 
وەهایە،  بۆچوونەكان  زۆرینەی  وەك  خ��وارێ 
بۆچوونە  ك��ە  ئ��ەم��ە،  هەڵوێستی  دژە  ی��اخ��ود 
ب��اوەك��ە وەال دەن��ێ��ت، پێی وای��ە ل��ە خ���وارەوە، 
وێ��ڕای  هەڵدەقوڵێ.  چەوسێنراوەكانەوە،  الی 
بەكەسبوون  و  بەشتبوون  وەه��م��ی  ئەمەیش 
بەڵكو  ناكۆكییەوە،  بكەونە  دوورل��ەوەن  پێكەوە 
رادەوەستن،  یەكتری  هاوشانی  هەردووكیان 
ل��ێ��رەوە ب��ۆن��م��وون��ە خ��ۆم��ان ل��ەق��ەرەی كێشە 
بەرەنجامی  ك��ە  ن��ادەی��ن،  ب��ە وەه��م��ی��ك��راوەك��ان 
ت��اك- ك��ەس و ژیانی  رووب���ەرووب���وون���ەوەی 
و  شت  كۆمەڵگە-  لەگەڵ  تاكایەتی،  و  ناوەكی 
ژیانی دەرەكیدان: دیالێكتیكی ئاكاری- سیاسی 
لەنێوان ئەو كەسانەی بانگەشەی بەهای رەهای 
تاك و تاكبوون و تاكگەرایی دەكەن و ئەوانەی 
و  كۆمەڵیبوون  و  كۆمەڵگە  بە  پێشنۆرەیی  كە 
كۆمەڵخوازی دەدەن، باكگراوندی ئەو مشتومڕە 
ل��ەن��ێ��وان  هێشتایش  ك��ە  پێكدێنێت  ت��ی��ۆری��ی��ە 
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و  كۆمەاڵیەتییەكان  رووداوە  كە  نۆمینالیزم، 
دەگەڕێنێتەوە  دام��ەزراوەك��ان  و  كۆمەڵگەكان 
واقیعگەرایی  بابەتی،  واقیعی  بۆ  نەك  تیۆر  بۆ 
دەكات،  بە شت  ئەبستراكتەكان  كە  جەوهەری 

دەگوزەرێت. 
ئاسایی،  هزری  ناكۆكییەكانی  داچەسپاوبی 
نێوان  ناكۆكییەكانی  هێزی  ناكۆكییانەی  ئ��ەو 
ئەو دەستە و تاقمانەی لەمیانەی ئەم هزرانەوە 
گوزارشت لە خۆیان دەكەن، پشتیوانی تەواوی 
ئەو  راڤ��ەی  دەتوانێت  شتێكە  تاكە  دەك��ەن،  لێ 
دژوارییە گەورەیە بكات، كە كاری پێویست بۆ 
زانست  دەیەوێت  ناكۆكییانەی  ئەم  لەنێوبردنی 
لە نێوبەرێت، رووبەرووی دەبێتەوە. ئەم كارە 
بەرەو  داكشانەوە  دژی  بەزەییانە  بێ  دەبێت 
لەو  كە  پێبكاتەوە  دەست  بیركردنەوە  تەرزێك 
پەسەندی و هاندانەی لە كۆمەڵگەوە وەریدەگرێت 
ناسراوتر و باڵوترە. ئاسانە وەك كەس، یان شت 
مامەڵە لەگەڵ رووداوە كۆمەاڵیەتییەكان بكەین، 
لەبری ئەوەی وەك پەیوەندییەكان لەبەرچاویان 
بگرین. بەم جۆرە ئەو دوو دابڕانە یەكالكەرەوەی 
ك��ە ل��ەگ��ەڵ ف��ەل��س��ەف��ەی خ��ۆك��ردی م��ێ��ژوو و 
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كۆمەاڵیەتیدا،  كایەی  بەرباڵوی  دیدگای  لەگەڵ 
بەشیكارییەكەی  بردویل(  )فرناند  لە  هەریەكە 
و)كلود  مەوداكان،  دوور  مێژووییە  دی��اردە  بۆ 
پ��راك��ت��ی��زەك��ردن��ی ه��زری  ب��ە  لیڤی ش��ت��راوس( 
بونیادگەری بەسەر بابەتگەلێكی دوورەپەرێزدا، 
سیستەمی  و  خ��زم��ای��ەت��ی  سیستەمی  وەك���و 
هۆی  بوونەتە  ك���ردووە،  دروستیان  رەم���زی، 
پەیوەندییەكانی  ل��ەب��ارەی  ن���ەزۆك  گفتوگۆی 
هەژموونی  گرنگتر  لەوەش  بونیادەوە،  بە  تاك 
دێرینەكان  دووانەكییە  )اإلختیارات(  هەڵبژاردنە 
ب��وو ب��ە ه��ۆی دوورخ��س��ت��ن��ەوەی ه��ەم��وو ئەو 
شتانەی كەمێژوو، لەبری هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی 
دژیەكی نێوان مێژووی رووداوەكی و مێژووی 
و  ماكرۆ-سۆسیۆلۆژیا  نێوان  و  ژێرخانەكان 
تەقلیدییەكانی  رێگە  بە  میكرۆ-سۆسیۆلۆژیا، 
خۆی و دوور لە كایەی زانستی لێی دەكۆڵینەوە 
رێتێچوونەوە.  و  رێكەوت  نێو  دەدات��ە  فڕێی  و 
ئ���ەگ���ەر ب��م��ان��ەوێ��ت ل��ێ��ن��ەگ��ەڕێ��ی��ن واق��ی��ع��ی 
ئاڵۆزی  ت��ووش��ی رێ��ك��ەوت و  م��وم��ارەس��ەك��ان 
بونیادگەرییەوە  مێژووی  بەهۆی  دەبێت  بێن، 
كە  بكەین  كۆمەاڵیەتییەكان  فەزا  لە  لێكۆڵینەوە 
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»گ��ەورە  دەك���ات  هەڵوێستانە  ئ��ەو  چ��اودێ��ری 
پیاوان« دروستدەكات، واتە »گەورە پیاوان«ی 
ك���ای���ەی دەس������ەاڵت و ك���ای���ەی ه���ون���ەری و 
دوای  بە  دەبێت  زانستی،  كایەی  و  رۆشنبیری 
ئامرازی پڕكردنەوەی ئەو خەرەندەدا بگەڕێین 
هەستپێنەكراوەكانی  هێواشە  بزووتنەوە  كە 
بزاووتە  لە  دیمۆگرافی  و  ئ��اب��ووری  بونیادی 
رۆژان��ەی  چاودێریكردنی  كە  رووكارییەكان، 
هونەرییەكان  و  ئەدەبی  و  سیاسی  رووداوە 

تۆماری دەكات، جیادەكاتەوە. 
هونەری  چ  مێژوویی  كاریگەری  بنەوانی 
بێت، یان زانستی یان سیاسی، یان كاریگەریی 
سوبێكتێك  س��ادە،  فەرمانبەرێكی  یان  كرێكار 
ببێتەوە.  لە دەرەوە رووبەرووی كۆمەڵگە  نییە 
ئەوە نە لە هۆشیاریدایە و نە لە شتەكاندا، بەڵكو 
لەو پەیوەندییەدا دروستدەبێت كە دوو حاڵەت 
مێژووەی  ئەو  وات��ە  كۆمەڵگە،  حاڵەتەكانی  لە 
بەشێوەی ئەو سیستەمە تۆكمەی ئامادەگییەكان 
كە لە شتەكاندا جێگیرە له گه ڵ ئەو هەڵوێستانەی 
كە ناوی دەنێم )هابیتۆس(، پێكەوە گرێدەداتەوە. 
بوونی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا  ك��ای��ەی  لەنێو  جەستە 
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نێو  دەچێتە  كۆمەاڵیەتیش  كایەی  به اڵم  هەیە، 
جەستەوە، گلخواردنەوەی كۆمەڵگە لە جەستەدا 
پێدەدات،  رامكردنی  و  راهێنان  و  فێركردن  كە 
بنچینەی ئامادەگییە لە كایەی كۆمەاڵیەتیدا، ئەو 
ئامادەگییەی كە ئەزموونی سانا و كاریگەرێتی 
ئاسایی بێ چەند و  سەركەوتوو وەك شتێكی 

چوون لێی دەڕوانێت.
شیكارییەكی راستەقینە كتومت بۆ ئەم حاڵەتە، 
دەوێ��ت،  درێ��ژی  زۆر  خستنەڕوویەكی  ب��ەاڵم 
دابڕانێكی  روونكردنەوەی  بۆ  دەستەبەرە  تاكە 
بۆ كایەی  ئاسایی  لەگەڵ دیدگای  یەكالكەرەوە 
كۆمەاڵیەتی، ئەو دابڕانەی، كە بە فەرامۆشكردنی 
و  كۆمەڵگە  و  تاك  نێوان  خۆكردی  پەیوەندی 
رای��ەڵ  پەیوەندییەكی  بە  ق��ەرەب��ووك��ردن��ەوەی 
كۆمەاڵیەتی  بوونی  ت��ەرزەی  دوو  ئەم  لەنێوان 
نێوان  و  ك��ای��ە،  و   habitus هابیتۆس  وات���ە 
مێژوو- جەستە و مێژوو- شت دا، سەردەگرێت، 
ب��ۆئ��ەوەی وت��ەك��ان��م��ان ببنە ج��ێ ڕەزام��ەن��دی 
هاوپەیوەستی  بەگوێرەی  ئ��ەوەی  بۆ  ت���ەواو، 
بچنین  پەیوەندییانە  ئەو  زنجیرەكانی  لۆژیكی 
پیسارۆ   ،  Degas دوگا   ،  Monet مۆنی  كە 
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ستالین  ترۆتسكی،  لینین،  یاخود   Pissarro
كامۆ،  و  میرلۆپۆنتی  و  سارتەر  بوخارین،  و 
بكات،  واپێویست  رەنگە  دەبەستنەوە،  پێكەوە 
كە زانیاری تەواومان لەبارەی ئەم دوو زنجیرە 
یەكتری  لە  بەشەكییانە  كە  هەبێت  ه��ۆك��ارەوە 
هەلومەرجە  لەالیەكەوە  ئەوانیش:  سەربەخۆن، 
جۆرە  ئ��ەم  بەرهەمهێنانی  كۆمەاڵیەتییەكانی 
كەسانە، یان بە گوزارشتێكی وردتر ئامادەگییە 
ئەو  دیكەشەوە  لەالیەكی  و  هەمیشەییەكانیان 
لۆژیكە جۆرییەی كە لە سەرجەم ئەو كایانەی 
تەوزیف  تێدا  ئامادەگییانەی  ئەم  كە  كێبەركێدا، 
دەب��ن ب��ااڵدەس��ت��ە، وات��ە لە كایەی ه��ون��ەری و 
بێ  بە  ك��ول��ت��ووری،  كایەی  و  سیاسی  كایەی 
ئەوەی بە شێوەیەكی ئاسایی فشارە رەوشەكی 
كاریگەری  ك��ە  لەبیربكەین،  بونیادییەكان  و 
فەزایانەی خاوەن سەربەخۆییەكی  ئەم  بەسەر 

رێژەیین، جێ دێڵن. 
ئەگەر دەركمان بە هەر ئەدگارێك لەم ئەدگارە 
راماین،  لێی  كایەیەك  وەك  و  برد  بەشەكییانە 
تیژبینترین  و  وردبینترین  بەشێوەی  ئێمە  ئەوا 
م��ێ��ژوون��ووس ت��وان��ای چ��وون��ە نێو وردت��ری��ن 
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ئەو  مێژووییەكانی  ناوازەییە  وردەكارییەكانی 
هەمانكاتدا  لە  كە  دەدەی���ن،  خۆمان  بە  كایانە 
ك��اردەك��ەی��ن ب��ۆ رۆن����ان و دروس��ت��ك��ردن��ی��ان 
باشالر،  گوزارشتی  گوێرەی  بە  كە،  بەجۆرێك 
»حاڵەتێكی تایبەتی شیاوبوون«، یان شێوەیەك 
پەیوەندییەكانیان  بونیادی  تری  شێوەكانی  لە 
ت��ێ��دا دەب��ی��ن��ی��ن��ەوە. ل��ێ��رەدا دەب��ێ��ت ئ��اگ��ام��ان لە 
زۆری  بە  كە  بێت،  دیاریكراوەكان  پەیوەندییە 
دەرناكەون،  تێڕوانیندا  یەكەم  لە  و  ش��اراوەن 
كەچی ئەو واقیعانەی راستەوخۆ دەرك دەكرێن 
بەو تاكەكەسانەوە كە بەناوی خۆیانەوە ناوزەد 
مەعنەوییانەی  ك��ەس��ە  ئ��ەو  ی��اخ��ود  دەك��رێ��ن، 
هەیە  بوونیشیان  ه��ەم  و  ناودەبرێن  ه��ەم  كە 
گرێدەداتەوە، ئەمەش لەڕێگەی ئەو ئاماژەیەوە، 
كەسانێكی  ب���ە  ی��اس��ای��ی��ەوە،  رووی  ل���ە  ك���ە 
دانپێدانراو حسێبیاندەكات. بەم جۆرە دەتوانین 
لە گفتوگۆیەك تێبگەین، كە لەنێوان رەخنەگرێكی 
شارەزا و مامۆستایەكی پسپۆری ئەدەبدا، وەك 
شێوەیەكی تایبەتی كە دژیەكییەكی نێوانكارەیی 
دژیەكی  یاخود   ،lector و   auctor لەنێوان 
دەرك��ەوت��ەك��ان��ی  و  قەشە  و  پێغەمبەر  ن��ێ��وان 
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تریاندا بەرهەمدێنێت، كتومت لە كات و شوێندا 
ئەگەر  رۆژنامەكان،  خوێندنەوەی  دەگوزەرێت. 
دروستكردنی  بە  رێ  كە  ئاڕاستەبكرێن  وەها 
دەدا،  گشتاندنی  و  بەراوردكردن  بۆ  پێدراوێك 
زانستی:  كارێكی  ببنە  خۆیانەوە  الی  دەكرێت 
كە  دەك���ات،  پێناسە  وا  بیركاری  )پ��وان��ك��ارێ( 
ب��ەس��ەر شتە  ن���اوە  »ه��ون��ەری بڕینی ه��ەم��ان 
جیاوازەكاندا«، بە هەمان شێوەیش سۆسیۆلۆژیا، 
كە  دەكەم،  بیركاریزانەكان  لە  بەخشین  داوای 
رێ بە خۆم دەدەم ئەم بەراوردە بكەم، بریتییە 
لە هونەری بیركردنەوە لە شتانێك كە لەنێوان 
خۆیاندا جیاواز و ناكۆك دەردەكەون، لەكاتێكدا 
هاوشێوەن لە بونیاد و چۆنییەتی كاركردنیاندا، 
بابەتێك  سەلمێنراوەكانی  گواستنەوەی  پاشان 
كە لە خۆكردییەكەیدا وەرنەگیراوە بۆ كایەكانی 
تر، بۆ نموونە كایەی ئایینی و گشتاندنی بەسەر 
و  هونەر  كایەی  وەك  نوێی  كایەی  كۆمەڵێك 
لە  بابەتانە. ئەم جۆرە  كایەی سیاسەت و ئەم 
خوێندنەوەی تیۆریی، كە رێ بە گشتاندن دەدات 
و بەندە لەسەر گریمانەكردنی جێگیریی وێنەیی 
بەو  نییە  پەیوندی  ماتریالیدا،  فرەچەشنەیی  لە 
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خوێندنەوە، یان سۆسەییەوە، كە لەو ئەزموونە 
ب��ەوی  تێكەڵ  ك��ات��دا  ه��ەن��دێ  ل��ە  تاقیكارییەی 
دەكەین، دەكەونەوە. سۆسیۆلۆژیا وەك هەموو 
له  الیبینتز  زانستەكانی دیكە، گەر گوزارشتێك 
و  بەرفراوانی  چەندی  »هەرچی  قەرزبكەین، 
چڕبوونەوەشی  بێت،  زۆر  قەڵەمڕەوییەكەی 
زی��ات��ر دەب���ێ���ت«، ب��ەه��ۆی پ��ش��ت ب��ەس��ت��ن بە 
میتۆدی بەراووردكاری كە لێرەدا كاریگەرترە، 
دەتوانێت بەهۆی ژمارەیەك چەمك و گریمانەی 
زیاتر  بابەتی  ژم��ارەی��ەك  بە  پ��ەی  تیۆرییەوە، 

بەرێت و كەم و كورتییەكانیش دەربخات.
پشتبەستن بە ئایدیای كایە بۆ بینینی كایەی 
كۆمەاڵیەتی، پێویستی بە هەڵگێڕانەوەی تەواوی 
ك��اروب��ارە  بە  تەنیا  كە  هەیە،  ئاسایی  دی��دگ��ای 
بینراوەكانەوە دەگیرسێتەوە: وەك ئەو تاكەی كە 
ئایدیۆلۆژی  بنەڕەتیی  بەرژەوەندی  لە  جۆرێك 
كۆمەڵەی  ئ��ەو  ی��ان  دەمانبەستێتەوە،  پێیەوە 
بەكردەیی  كە  پەیوەندییانەوە،  ئ��ەو  رێگەی  لە 
تاكەكان پێكەوە گرێ دەدەنەوە تەنیا رواڵەتییانە 
تیۆری  وەك  ئەمە  راستیشدا  لە  دیاریدەكرێت، 
خۆ  ب��ە  تەنیا  ك���ەوا  وای���ە،  نیوتن  كێشكردنی 
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جیاكردنەوە و دابڕان لە ریالیزمی دیكارتی، كە 
رازی نەدەبوو دان بە هیچ جۆرێكی تری كرداری 
لە  جگە  دروستبوو.  و  پێكهات  بنێت،  فیزیاییدا 
چەمكی  راستەوخۆ،  پەیوەندی  و  بەریەككەوتن 
كایە پێویستی بە دابڕان و پچڕان لە نواندنەوەی 
گەڕاندنەوەی  بۆ  دەكات  بانگەشە  كە  واقیعییە، 
كاری  كاریگەری  بۆ  ك��ردار  ناوەندە  كاریگەری 
ئاڵوگۆڕكردنی  رێگەی  لە  ئەمەیش  راستەوخۆ، 
كردارەوە مەیسەردەبێت، ئەمە لەكاتێكدا بونیادی 
بڕیار  پێكدێنن،  كایە  ف��ەزای  كە  پەیوەندییەكان، 
پەیوەندییە  دەك��رێ��ت  ك��ە  دەدەن  وێنەیە  ل��ەو 
بگرن  بەخۆیانییەوە  كارلێككردن  رواڵەتییەكانی 
ئەزموونەیش  ئەو  ناوەڕۆكی  لە  بڕیار  بگرە  و 
الی  پەیوەندییانەوە  ئ��ەو  ل��ەب��ارەی  كە  دەدات، 
ئ��ەن��دام��ەك��ان دروس��ت��دەب��ێ��ت. رەچ��اوك��ردن��ی 
لە  تێیدا  ئەندامەكان  كەوا  پەیوەندییەكان  فەزای 
جوڵەدان پێویستی بە جیابوونەوەی تەواوەتی لە 
فەلسەفەی مێژوو، كە بەكارهێنانی سانای زمانی 
ئاسایی لەخۆیی دەگرێت، یاخود لە نەریتەكانی 
بیركردنه وه ی هاوشانی مشتومڕە سیاسییەكان 
بە  ك��ارەك��ان،  بەرپرسی  پێویستە  لێرەدا  هەیە، 
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چاك و خراپیانەوە بدۆزرێنەوە. لێرەدا نموونەی 
وا  ناهێنینەوە  وەهمەكان  و  ف��ری��ودان  و  هەڵە 
كە  دروستدەبن،  دەربڕینانەوە  ئ��ەو  بوونی  لە 
بەسەر دام��ەزراوە و كۆمەڵەكاندا ب��ڕاون، وەك 
دەوڵ���ەت، ب���ۆرژوازی، خ��اوەن ك��اران، كەنیسە، 
خێزان و قوتابخانە كە دەكرێت ببنە بابەتێك بۆ 
كۆمەڵێك پرسی وەك »دەوڵەت بڕیار دەدات« 
پاشان  دەردەك�����ات«،  ف��ەرم��ان  »قوتابخانە  و 
بكەرێكی مێژوویی یان سوبێكتێكی مێژوویی، كە 
بكێشێ  تایبەتەكانی  ئامانجە  نەخشی  دەتوانێت 
و مەرامەكانی دیاریبكات و وەدییانبهێنێت. بەم 
ئامانجەكانیان  كە  ك��اران��ەی  ئ��ەو  كاتێك  ج��ۆرە 
هەرچییەك  مەرامەكانیان  و  نەكرابن  نەخش 
ببنە  ئ��ەوەی  بێ  كەچی  نەكرابن،  رەنگڕێژ  بن 
رێكدەخرێن  هەڕەمەكی،  كوێرانەی  كارگەلێكی 
نیازێك بەڕێوەیان دەبات، ئیدی نیازی ئافرێنەرێك 
بەڵكو  وێناكرابێت،  كەسێكدا  لەشێوەی  كە  نییە، 
و  دام��ەزراوەی��ی��ە  ی��ان  دەستەجەمعی،  نیازێكی 
ك��اردەك��ات،  مەبەستگەرایانە  هۆكارێكی  وەك 
كە دەتوانێت بە كەمترین ماندووبوون پاساوی 
ئ��ەوەی هیچ شتێك  بەبێ  ب��دات،  هەموو شتێك 
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راڤەبكات. بە هەرحاڵ دەتوانین، بە پشت بەستن 
ئیلیاس  نۆبێرت  كە  بەناوبانگەی  شیكارییە  بەو 
Norbert Elias ئەنجامیداوە، بڵێین ئەم تێڕوانینە 
الهوتییە- سیاسییە، تەنانەت بۆ ئەو حاڵەتەیش 
راست نییە، كە یەكەمجار وا دەردەكەوێت بۆی 
حوكمی  دەوڵەتی  حاڵەتی  مەبەستیشم  شیاوە، 
پادشایی رەهایە، كە رواڵەتەكانی »دام و دەزگا« 
بەرجەستە  پادشا  خ��ودی  ل��ەالی  ئ��ەوپ��ەڕی  تا 
دەبێت »دەوڵەت منم«: كۆمەڵگەی دەربار وەك 
كە  ك��اردەك��ات،  ئ��ەوت��ۆ  موگناتیسی  كایەیەكی 
ئەوەی خودی دەسەاڵتی بەدەستە بەرەو خۆی 
رادەكێشێت، ئەمە لەكاتێكدا كە ئەو بارودۆخەی 
پێی دەناسرێتەوە رێگە بە دابینكردنی زۆرترین 
بڕی ئەو وزەیە دەدات كە هاوسەنگی هێزەكان 
دەیهێننە ئاراوه . پرەنسیپی ئەو بزوانە بەردەوامەی 
كە بزوان بە كایەكە دەدات، لە هیچ بزوێنەرێكی 
ئەویش  )لێرەدا  نانوێنرێتەوە  نەبزواودا  یەكەمی 
كە  نیگەرانییانەدایە  لەو  بەڵكو  خ��ۆرە(،  پادشا- 
)وات��ە  كایەكە  و  دروستدەبن  بوونیادەكەدا  لە 
پایەی ئەمیرەكان و دەوڵەت و  پلە و  جیاوازی 
ماركیزەكان( پێكدێنن، ئینجا ئەمیش هەوڵدەدات 
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بونیادە،  ئ��ەم  بەرهەمهێنانەوەی  دووب���ارە  بۆ 
پەرچەكرداری  و  ك��ردار  كۆمەڵێك  لە  ئەویش 
لەوەی  نیيە جگە  ئەندامانەدایە، كە هچییان  ئەو 
لەنێو  پاراستنی رەوشەكەیان  ملمالنێ بكەن بۆ 
ئەمە  رەوش���ە.  ئ��ەو  باشتركردنی  و  ك��ای��ەك��ەدا 
نەبەن  لەنێو  تریان  هەندێكی  هەندێكیان  ئەگەر 
ئەوانە  بەمەش  پەڕێنن،  دەری���ان  كایەكە  لە  و 
بەشداری دەكەن لە سەپاندنی فشارەكان بەسەر 
ئەندامەكانی تردا، ئەو فشارانەی كە لە ملمالنێی 
بەرگە  زۆرجاریش  و  دەكەوێتەوە  نێوانیانەوە 
ناگیردرێن، جا بە لەبەرچاوگرتنی ئەو پێگەیەیش 
ئەو  كە  موگناتیسییەی  كایە  ئ��ەو  لەنێو  پادشا 
خۆرەكەی پێكدێنێ هەیەتی، پێویستی بەوە نییە 
لە  بیر  نییە  ب��ەوەش  پێویستی  هەبێت،  ویستی 
تا  بكاتەوە،  هەیە  كە  ئەوەی  وەك  سیستەمەكە 
كەڵكی جیهانێكی دەستبكەوێت هەمیشە چاكەكەی 
بۆ ئەو بگەڕێتەوە. بە زۆری بەپێچەوانەی وەهمی 
الهوتی، كە بڕوای بە بزوێنەری یەكەم هەیە و 
تووشی وەهمكردنمان دەكات، ئەوانە گوزارشتن 
لە هێزگەلی هاوشێوەی كایەكە زیاتر لەوەی ئەو 

هێزانە دابهێنن و بەڕێوەی بەرن. 
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ن��م��وون��ەی��ەك��ی سێركی  ت��اوت��وێ��ی  دەت���وان���م 
قوستەنتینییە بكەم، وەك ئەوەی گیلبەرت داگرۆن 
Gilbert Dagron لە شیكارییە ناسراوەكەیدا، 
نموونە  ئ��ەم  نییە  رێكەوت  خستوویەتییەڕوو. 
فەزای  بەشێوەی  سیاسی  كایەی  وێناكارییەی 
گ��ەم��ەی��ەك ب��ن��وێ��ن��رێ��ت، ك���ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ان��ە 
دادەمەزرێنرێت و كۆمەڵی كۆمەڵگەكە دەگۆڕێت 
رێگەی  لە  بتوانێت  كە  میللی،  كۆمەڵەیەكی  بۆ 
رەوایەتی  دژایەتی  ریتواڵییەوە  گێڕانی  ئاهەنگ 
بكات؛  لێ  پشتگیری  یاخود  بكات،  ئیمپراتۆر 
بەهۆی ئەم فەزا دامەزراوەییشەوە، هەر تاكێكی 
جڵەوی  ك��ە  ئیمپراتۆرەوە  ل��ە  ه��ەر  كۆمەڵەكە 
فەرمانڕەوایەتی وەردەگرێت، تا ئەنجومەنی پیران 
و فەرمانبەرە پلە بەرزەكان و گەل بە سەرجەم 
داگیردەكات  خۆی  شوێنگەی  گروپەكانییەوە، 
شوێنگانە  ئەم  كەسانەی  ئەو  خەسڵەتەكانی  و 
لەمەیش  جگە  دروس��ت��دەب��ێ��ت،  دەك���ەن  داگ��ی��ر 
پەیوەندییە كێبەركێكارییەكان و ملمالنێی نێوانیان 
دوو  داخ���راوەدا  كایە  ئ��ەم  لەنێو  بەرهەمدێنێ: 
ئۆردووی  دەبنەوە:  یەك  رووب��ەڕووی  ئۆردوو 
سەوز لەگەڵ ئۆردووی شین، ئەوەش بە گوێڕەی 
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كێبەركێی  و  بیركاری  كێبەركێی  كە  لۆژیكێك 
سیاسی بە یەك تێهەڵكێش دەكات. سەربەخۆیی 
خودی ئەم شێوە كۆمەاڵیەتییە لەوەدا دەركەوتە 
ملمالنێدا  شێوەكانی  سەرجەم  »لە  كە  دەبێت، 
گ���وزارش���ت ل��ەخ��ۆی دەك������ات«، ئ��ەم��ەی��ش بە 
بۆ  بكۆشێت  كە  هەوڵێك  هەر  سادەكردنەوەی 
هێنانە ئارای بنچینەیەكی كۆمەاڵیەتی یان سیاسی 

دیاریكراوی تۆكمە بۆ ئەو ملمالنێیانە. 
ل���ە ن��م��وون��ەك��ان��دا ئ���ەم گ��ەم��ە  وەك چ���ۆن 
هەرگیز  رووندەبێتەوە،  نموونەییە  كۆمەاڵیەتییە 
میكانیكزانی  بەشەكانی  لە  بەشێك  سۆسیۆلۆژیا 
نییە، ئەگەرچی كایە كۆمەاڵیەتییەكانیش بوارەكانی 
لەپێناو  ملمالنێیشن  كایەكانی  ب��ه اڵم  هێزەكانن، 
گۆڕین یان هێشتنەوەی ئەو بوارانەی هێزدا، جا 
وابەستەی  كە  ه��زری  و  ك��ردارەك��ی  پەیوەندیی 
لە  دانەبڕاوه   بەشێكی  كۆمەاڵیەتییە  بزووتنەوەی 
هەر بزووتنەوەیەك و بگرە دەكرێت ببێتە هۆكارێك 
كۆمەاڵیەتییە  ك��ای��ە  زۆری��ن��ەی  گۆڕینیشی.  ب��ۆ 
فرەڕەنگەكانی وەك بواری حەرەمسەرای پادشایی، 
یان حیزبە سیاسییەكان، یان بواری دام و دەزگا 
ئابوورییەكان یان بواری زانكۆیی، تەنیا ئەو كاتە 
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كاردەكەن كە ئەندامگەلێكیان هەبێت تێیاندا خۆیان 
بە  و  ڕابپەڕێنن  بۆ  كارەكانیان  بهێنن و  بەرهەم 
سامانەكانیان بەشدارییان تێدا بكەن و چاودێری 
تەوەرەكانیان و جوڵەكانیان بكەن، لێرەشەوە لە 
ڕێگەی ملمالنێ و كێبەركێكانیانەوە كاردەكەن بۆ 
پاراستنی بونیادەكانیان و هەندێ كاتیش گۆڕینی 

ئەو بونیادانە. 
لەبەرئەوەی ئارەزوومان نییە بچینە نێو قواڵیی 
یەكێك لەو بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییانەوە، كە كایە 
لە  بۆمانیان رەخساندووە، هەرگیز  جیاوازەكان 
هەوڵی ئەوەدا نین بپرسین بۆچی كار و پراكتیك 
لەبری هیچ بوونی هەیە، ئەمەش تەنیا ئەو كاتە 
وەك بەڵگە نەویستێك دەرده كەوێت كه  گریمانەی 
ئەوە بكەین ئارەزوویەكی سروشتی بۆ پراكتیك 
ئەزموونی  رێگەی  لە  ه��ەم��ووان،  هەیە.  ك��ار  و 
و  بزوێنەر  ئەوەی  كە  دەزانین  ئەوە  ئاساییەوە 
بچووكترین  پلەبەرزەكانە  فەرمانبەرە  پاڵنەری 
هەست الی لێكۆڵەر نابزوێنێت، لەچاوی پیاوێكی 
بانكیدا ئەوەی هونەرمەند سەرفی دەكات دەچێتە 
نێو خانەی كاروبارە نەشیاو و ناماقووڵەكانەوە، 
دەتوانێت  كاتە  ئەو  تەنیا  كایەكە  وات��ە  ئەمەش 
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رووی  ل��ە  بێت  تێدا  كەسانێكی  ك��ە  ك��ارب��ك��ات، 
ئەندامانێكی  وەك  ئامادەكرابن،  كۆمەاڵیەتییەوە 
بەرپرس تێیدا كاربكەن، ریسك بە سامان و كات 
و هەندێكجاریش بە شەرەف و ژیانی خۆیانەوە 
بكەن، بۆ چاودێریكردنی سەرجەم گۆڕانەكانی و 
چنینەوەی بەرهەمەكانی، كە رەنگە لە دیدگایەكی 
دیكەوە سووك و بێ نرخ دەربكەون. خۆ رێی 
تێدەچێت، ئەمە وا بێت مادام ئەو بەرهەمانە پشت 
دەبەستن بە پەیوەندیی پێكه وه گونجانی وجودیی 
كە  ك��ای��ەك��ەدا  و   habitus هابیتۆس  لەنێوان 
گەمەی كۆمەاڵیەتی هۆكاری تێدا بەشداریكردن 

نییە. 
ل��ەن��ێ��و پ���ەی���وەن���دی ن���ێ���وان ب���زووت���ن���ەوە 
كۆمەاڵیەتییەكان و واتاكانیدا بەها لەدایكدەبێت، 
ئەو بەهایانەی كە لە دەرەوەی ئەو پەیوەندییەوە 
ئ����ەوەش لە  ب���ەاڵم س�����ەرەڕای  ب��وون��ی��ان نییە، 
ناوەوەڕا بەپێویست و بەڕۆشنی رەهاوە خۆیان 
لە  فیتشیزم  بنەڕەتییەی  شێوە  ئەم  دەسەپێنن. 
یان  بزوێنەر،  هەیە.  پراكتیكێكدا  و  كار  هەموو 
)پ��اڵ��ن��ەر(ی  مۆتیڤ  پێدەوترێت  ك��ات  هەندێك 
مەبەستی  یان  م��ادی،  ئامانجی  لە  ناكرێت  كار، 
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رەمزیی كاردا بێت، وەك ئەوەی مەبەستگەرایی 
سادەبینانە بۆی دەچێت، ناشكرێت لەو فشار و 
زۆرلێكردنانەدا بێت، كە كایەكە دەیسەپێنێت، وەك 
دەردەخات.  بۆمانی  میكانیكی  تێڕوانینی  ئەوەی 
ئەو بزوێنەر یان پاڵنەرە لەو پەیوەندییەدایە كە 
هابیتۆس habitus بە كایەوە گرێدەداتەوە و وا 
لە هابیتۆسیش دەكات، بەشداربێت لە دیاریكردنی 
دیاریكراوەكەیدا. موقەدەس بوونی نییە تەنیا لەالی 
ئەو كەسە نەبێت كە هەستی پێدەكات و لەگەڵ 
ئەمە  رەهاكەیدا  تەعالیكردنە  لە  تەنیا  ئەوەیشدا 
رێی تێدەچێت. ئەمەش بۆ سەرجەم جۆرەكانی 
بە واتای بەشداریكردن   Illusio ،بەها دروستە
كاتە  ئ��ەو  تەنیا  نێوییەوە،  چوونە  و  زماندا  لە 
دەبێتە Illusion بە واتای فریودان و وەهم، جا 
چ بە واتا باسكالییەكەی بێت بۆ سەرگەرمكردن، 
ئیمانی  بۆ  بێت  سارتەرییەكەی  وات��ا  بە  یاخود 
درۆینە، كە لە دەرەوە و لەچاوی تەماشاكەرێكی 
بێ الیەنەنانەی ئەوتۆوه  تەماشای گەمەكە بكەین 
كە بە هیچ شتێك بەشداری ناكات و گرەویش 
لەسەر هیچ ناكات. هەڵویستی ئەم بێگانەیە، كە 
نازانێ بێگانەیە دەبێتە پاڵنەری بێ ئاگابوونیشی 
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ل���ەوەی ك��ە ب��ەش��داری��ك��ردن��ەك��ان و گ��رەوەك��ان 
وەهمانێكن، بەندن لەسەر بنچینەگەلێكی تۆكمە. 
لە راستیشدا كایەی كۆمەاڵیەتی، لە رێگەی ئەو 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییانەی مانیڤێستیان دەكات، 
كارە سەرەكییەكانی  لە  تری جیا  كاروبارانێكی 
هەوڵیان  ل��ەوان��ەی  جگە  ت��ری  مەبەستانێكی  و 
ب��ەش��دارب��ووەك��ان��ی  ئ��ەن��دام��ە  ب��ۆ  دەدات،  ب��ۆ 
دابیندەكات. لێرەدا پرۆسەی راوكردن بەها كەم 
نێچیرە  و  چنراوەكان  بەرهەمە  بەڵكو  ناكاتەوە، 
بەرهەمەكانی  دەك��ات.  زیاتر  دەستكەوتووەكان 
كە  كورتنابنەوە  دی��اران��ەدا  مەرامە  لەو  كاریش 
دەكۆشن بۆ وەدیهێنانیان وەكو كرێ و نرخ و 
پاداشت و غەنیمەت و پۆست و فەرمانبەری، ئەو 
كاروبارانەی كە مەبەست لێیان وەدەستخستنی 
تایبەتمەندی و فەزیلەت و سەلماندنی سوبێكته ، 
وەك ئەندامێكی كارا و بەشداریكەر لە گەمەكە، 
نیشتەجێی  و  گەمە  ب��ەو  س��ەرق��اڵ  ئەندامێكی 
تێیدا  كایە كۆمەاڵیەتییەی كە سۆسیۆلۆژیا  ئەو 
نیشتەجێیە، ئینجا بەرەو مەبەست و ئامانجگەلی 
كۆمەاڵیەتیی  ئ��ەرك��ی  ك��ە  دەدا،  ت��ەك��ان  ئ��ەوت��ۆ 
ئۆبێكتییانە و سوبێكتییانه ، پشتیان پێ دەبەستن. 



211

 وەزیفە كۆمەاڵیەتییەكان وەهمی كۆمەاڵیەتین 
دەكەن  لێ  وام��ان  دامەزراوەكانیش  ریتواڵی  و 
وەك پ��ادش��ا، ی��ان س���وارچ���اك، ی��ان ق��ەدی��س، 
كە  بنرێت  كەسەدا  بەو  دان  مامۆستایەك  یان 
كۆمەاڵیەتییەكەیشی  وێنە  و  نێوییەوە  دەچێتە 
و  دەبەخشێت  پێ  نوێنەرایەتیشی  دەكێشێت، 
دەك��ات،  سەرپشكی  مەعنەوی  كەسێكی  وەك 
ل��ە الی كۆمەڵ  ك��ە  وات��ە وەك راس��پ��ێ��دراوێ��ك 
ئەم  تریش  واتایەكی  بە  ب��ەاڵم  بێت،  قسەكەری 
كارە دەكات، ئەویش ئەوەیە ناوێك یان پۆستێكی 
بەسەردا دەسەپێنێت كە سنوورەكانی دەكێشێت 
و  پێكدێنێت  بۆی  یان  دەك��ات،  دەستنیشانی  و 
ناچاری دەكات ببێ بەوەی كە دەبێت، واتە ئەوەی 
ئەركەكەی  دەك��ات  ناچاری  و  ببێت  دەبێت  كە 
جێبەجێ بكات و بیخاتە نێو گەمە و وەهمەكەوە، 
لەمەیشەوە كەسەكە گەمە و ئەرك وازی دەكات. 
كاتێك كۆنفۆشیۆس باسی بنەمای »پاساودانی 
ه��ەم��وو كەسێك  ل��ە  داوا  دەك����ات،  ن���اوەك���ان« 
النەدات  كۆمەاڵیەتییەكەی  ئەركە  لە  كە  دەك��ات 
بژی  كۆمەاڵیەتییەكە  سروشتە  گوێرەی  بە  و 
»پادشا وەك پادشا، شوان وەك شوان، باوك 
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وەك باوك، نەوە وەك نەوە كاربكەن«، لێرەدا 
ئەو كتومت گوزارشتی لە حەقیقەتی ریتواڵیكی 
چوونە نێو دامەزراوە و تایبەتمەندێتی كردووە، 
كاتێك فەرمانبەر لەو جەستە كۆمەاڵیەتییەدا، كە 
بێت،  زانكۆ  چ  جا  س��پ��اردووە  پێ  ئەركەی  ئەو 
دڵ  بە  كۆمەڵە،  یان  بێت  گروپ  قوتابخانە،  یان 
و بە گیان خۆی، لەپێناو وەزیفە و ئەركەكەیدا 
بەختدەكات، ئەوا بەشدارە لە مانەوە لەو ئەركەدا 
ئ��ەوی��ش هەر  ه��ەب��ووە و دوای  ئ��ەو  پێش  ك��ە 
دەمێنێت، پارێزگارییش لەو جەستە كۆمەاڵیەتییە 
دەكات كە ئەو بەرجەستەی دەكات و ئەندامێك 
لە ئەندامەكانی پێكدێنێ، لێرەشەوە بەشداری لە 

جاویدانەگی و بەردەوامبوونیدا دەكات.
وێ���ڕای ئ���ەوەی س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی��ا، ب��ۆ ئ��ەوەی 
هەموو  بە  بایۆلۆژییەكان  كەڵكەڵە  دەبێت  ببێت، 
كەڵكەاڵنەی  ئ��ەو  رەتبكاتەوە،  جۆرەكانییەوە 
ج��ی��اوازی��ی��ە  ئ��ەوەی��ان��ە  ت��ەق��ەالی  هەمیشە  ك��ە 
سروشتی  شتێكی  بكەنە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان، 
سەلمێنراوە  ب��ۆ  ب��ی��گ��ەڕێ��ن��ن��ەوە  ڕی��ش��ەك��ەی  و 
كاتە  ئ��ەو  تەنیا  ك��ەچ��ی  ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان، 
دەتوانێت پەی بە جەوهەری بزاوتی كۆمەاڵیەتی 
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بەرێت، كە رەچاوی هەندێك تایبەتمەندیی گشتی 
بۆ بوونی جەستەیی بكات، وەك حاڵەتی كەسی 
بایۆلۆژیی گۆشەگیر كە رێك لە شوێن و كاتی 
خۆیدا خۆی گیرداوە، یان بزانێت لە مەرگ نزیكە، 
هەموو ئەو خەسڵەتانەیش زانست دەیانسەلمێنێت 
نێو  بیانخاتە  نییە  قایل  ئەنترۆپۆلۆژیایش  و 
بوونەوەرێكی  م��رۆڤ  خ��ۆی��ەوە.  گریمانەكانی 
زی��ن��دووە و تووشی م��ەرگ دێ��ت، ئ��ەم كۆتاییە 
ناكرێت ببێتە مەبەست و مەرام، ئەو هەبوویەكە 
كە  كۆمەڵگەیە،  تەنیا  و  نییە  بوونی  بۆ  پاساو 
تەنیا  پلەی جیا جیا بوونی پاسادان دەكات،  بە 
كۆمەڵگەیە ئەركەكان و وەسفە پەیوەندیدارەكان 
بەم ئەركانەوە دەئافرێنێت و لەمەیشەوە كار و 
ئەندامی وەهایش دروستدەكات، كە بە كەسانی 
ئەواندا  تێڕوانینی  لە  ده ك��رێ��ن،  وه س��ف  گرنگ 
دیكەوە،  ئەوانی  تێڕوانینی  لە  ی��ان  خۆیان،  بۆ 
لە  و  دڵنیان  زۆر  خۆیان  بەهای  لە  كەسانێكن 
ئ��ەوەی  وێ��ڕای  دوورن.  باكی  بێ  و  گەمژەیی 
هەیە،  هەژار  فەلسەفەیەكی  دەیڵێت،  ماركسیش 
زیاتر  دەك����ات،  وەس��ف��ی  بێكێت  ئ���ەوەی  وەك 
لە  وەك  نزیكە  پ��ەك��ك��ەوت��ن��ەوە  ح��ەس��رەت��ی  ل��ە 
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گەشبینخوازیی ئیرادییەوە، كە بەزۆری بە هزری 
دەڵێت  پاسكال  دەخەمڵێنرێت.  پێشكەوتنخوازی 
سەختترین نەداری نەداری مرۆڤە بە بێ خواوەند 
و نەداری مرۆڤە بە بێ ئەرك و فەراهەمكردنێكی 
لەگەڵ دوركهایمدا  كۆمەاڵیەتی. هەر بەم جۆرە 
بڵێین  با  ناڵێین كە »كۆمەڵگە خواوەندە« به اڵم 
»هیچ شتێكی موقەدەس نییە، كە بەرهەمهێنراوی 
ئ��ەوەی  ت��وان��ای  كۆمەڵگە  ن��ەب��ێ��ت«،  كۆمەڵگە 
و  زیادبكات  شتەكان  بۆ  پیرۆز  مۆركی  هەیە 
هەڵچوونەكانی و تواناكانی و كەم بایەخییەكانی 
نەبێت  تەفازولی  بەشێوەی  ئەمە  دابماڵێت.  لێ 
سەرناگرێت- ئەوەش دژێكی بنەڕەتییە: هەموو 
لە  خ���ۆی  ك��ام��ڵ��ب��وون��ی  ئایینی  م��وق��ەدەس��ێ��ك��ی 
جیاوكێكیش  هەموو  دەدۆزێ��ت��ەوە،  دنیاییبووندا 
كێبەركێ  )امتیاز( دژەكەی خۆی دروستدەكات. 
دان  و  كۆمەاڵیەتی  ناوبانگی  ب��وون��ی  لەپێناو 
پ��ێ��دان��راودا و ئ��ەو ب��وون��ەی، ك��ە ل��ە ئاستی بێ 
بایەخی رزگارت دەكات، بریتییە لە ملمالنێیەكی 
سەخت لەپێناو ژیان مردنی رەمزیدا، لە خێڵەكاندا 
دەوترێت: »وتنەوە و باسكردنی قسەی كەسێك 
مانای ژیاندنەوەی ئەو كەسەیە«، حوكمی ئەوانی 
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هەستانەوەیە)قیامەت(و  رۆژی  حوكمی  دیكەش 
نەفیكردنی كۆمەاڵیەتیش رێك بریتییە لە شێوەی 

بەرچاوی دۆزەخ و سزاكانی.
كۆمەڵناسان، بەتایبەت ئەگەر خۆیان ئااڵندبێ 
لە فەلسەفەیەكی ترانسندنتالی لەبارەی مێژووەوە، 
پێدەسپێرێت،  ئ��ەرك��ی��ان  ك��ۆم��ەڵ��گ��ە  پ��ێ��ی��ان��وای��ە 
ببەخشنەوە  ماناكان  كە  ئەوەیە  ئەركەكەشیان 
و هۆكار و پاساوەكان دروستبكەن و سیستەم 
بهێننە ئارا و مەرام و مەبەستەكان دەستنیشان 
ب��ك��ەن، ب��ۆی��ە ئ��ەم��ان��ە ل���ەوە دوورت����رن پ��ەی بە 
بەدبەختی ئەو خەڵكانە بەرن كە بەختیان لە هیچ 
جا  نییە،  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندییەكی  و  جیاوك 
ئەوە چ بەدبەختی كزۆاڵنەی تراژیدیای پیری بێت، 
لە  پەناگەكاندا  و  نەخۆشخانەكان  لە  دەبرێن  كە 
دەستی مەرگدا جێدەهێڵرێن، یان ملكەچبوونی بێ 
دەنگانەی پەككەوتووان بێت، یاخود توندوتیژیی 
بێ هودەیی ئەو هەرزەكارانە بێت، كە لە تاوانكاریدا 
بەدوای ئامرازێكدا دەگەڕێن بۆ پچڕینی شێوەیەكی 
كۆمەاڵیەتی.  بوونی  شێوەكانی  لە  پێدانراو  دان 
سۆسیۆلۆژیستانە،  ئ��ەم  ك��ە  نییە  تێدا  گومانی 
بە  هەست  كاتێك  دی،  خەڵكانی  وەكو سەرجەم 
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پێویستبوونێكی زۆر دەكەن بۆ وەهمی ئەركێكی 
كۆمەاڵیەتی، تا خۆیان دانبنێن بەو بنەمایەدا، كە 
بەرمەبنای ئیشدەكەن، ئەوا تووشی دژواری دێن 
لە دەرخستنی بنچینەی راستەقینەی ئەو دەسەاڵتە 
بەهێزەی سەرجەم پاداشتە كۆمەاڵیەتییەكانی وەك 
نازناو و مەدالیا مومارەسەی دەكەن، ئەمانەیش 
ئ��ام��اژەن ب��ۆ دان��ن��ان ب��ە ب��ەه��ا و ه��ەم��ووی ئەو 
بابەتانەی دیكەشدا كە لە رێگەیانەوە وەهمەكانی 
وەك ئەركەكان و راسپاردەكان و بریكارییەكان و 

ناوبانگەكان مەیسەردەبن.
دیدگای هۆشیارانە بۆ حەقیقەتی هەموو ئەم 
ئەركانە، سەرجەم ئەم رێزلێنانانە نابێتە مۆتیڤ 
بۆ جێهێشتن و فەرامۆشكردن و پشتگوێخستن. 
هەمیشە دەتوانین گەمەكە بە سایەی بڕیارێكی 
رازی  بێ وەهمەكان  بە  تۆكمەوە  هۆشیارانەی 
دام��ەزراوە  خودی  كە  ئەوەیە،  ئەمەش  بكەین. 
ئ��اس��ای��ی��ەك��ان دەی���خ���وازن، ل��ێ��رەدا وت��ەی��ەك��ی 
میرلۆپۆنتی باسدەكەین، كە لەبارەی سوكراتەوە 
دەیڵێیت: »پاساوەكانی ملكەچبوون بۆ یاساكان 
پێویست  بابەتەكە وەك  بەاڵم  بوون،  ئ��ارادا  لە 
لەسەرووی ئەوەوە بوو، كە مرۆڤ پاساوەكان 
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بۆ  ملكەچبوونی  و  گوێڕایەڵی  هۆكارەكانی  و 
چ��اوەڕوان��دەك��را  ل��ەو  ئ���ەوەی   )....( ببینێتەوە 
كتومت ئەوە بوو، كە نەیدەتوانی بیكات، ئەویش 
رەزامەندی لەسەر شتێك بەبێ لەبەرچاوگرتنی 

الیەنەكان و رەهەندەكانی«.
هەر  ب��ە  پەیوەستن  ك��ەس��ان��ەی  ئ��ەو  ئ��ەگ��ەر 
سیستەمی باوەوە دوژمن بۆ سۆسیۆلۆژیا دەخەنە 
لە  جۆرێك  سۆسۆلۆژیا  كە  لەبەرئەوەیە  ك��ار، 
ئازادی لە پەیوەستی بنەمایی وەدیدێنێت، ئەمەش 
بەجۆرێك دەردەكەوێت، كە پارێزگاریكردن خۆی 

جۆرێكە لە وازهێنان و گاڵتەجاڕی. 
وانەیەكی  لە  دەكرێت  كە  پەندەیە  ئ��ەو  ئ��ەوە 
دەستبەكاربووندا لەبارەی سۆسیۆلۆژیاوەو تایبەت 
لەبارەی سۆسیۆلۆژیای وانەی دەستبەكاربوونەوە 
پوختەی بكەین. گووتارێك كە خۆی وەك بابەت 
دەنوێنێت، ئەوەندە سەرنج ناداتە ئەو كەسانەی كە 
بۆیان رەوانەكراوە، كە دەكرێت بە هەر كردارێكی 
دیكە ئاڵوگۆڕی بكرێت، بە قەد ئەوەی كە خودی 
ئێمەیش  پرۆسەی رەوان��ەك��ردن دەوروژێ��ن��ێ، وا 
ئەو  هەروەها  كارەین،  ئەم  ئەنجامدانی  خەریكی 
كارە  ئ��ەم  كە  ج��ی��ادەك��ات��ەوە،  ل��ەوە  پرۆسەیەش 
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ئەنجامدانەكەدا  لە  دەڵێن  وەك  ئەنجامبدەین،  وا 
هەمان  لە  ئاوەژووییە،  گەڕانەوە  ئەم  بتوێتەوە. 
هەڵویستدا وەكو ئەوەی هەنووكە لەم وانەیەدا هەیە، 
خاڵی نییە لە ناشیرینی و بێ شەرمی، كە هەموو 
رازاوەیی و دڵگیرییەك لە هەڵوێستەكە دادەماڵێت 
رادەكێشێت،  ئ���ەوە  ب��ۆ  س��ەرن��ج  یەكسەریش  و 
و  لەبیرچوونەوە  ب��ۆ  ه��ەوڵ  س��ادە  ك��اری  تەنیا 
لەبیركردنی دەدات، ئەوەیش كاركردە وتارسازیی 
و كاریگەرییە رەوانبێژانەكەی حسێبدەكات خۆی 
دەخاتەگەڕ، تا بۆمانی بسەلمێنێت و ئەو هەستەمان 
تێدا بگەڕێنێت، كە وتاربێژەكە ئامادەیە و تەواوی 
بوونی خۆی خستۆتەگەڕ و بڕواشی بەوەیە كە 
دەیڵێت، بە تەواویش رەزامەندە بەو ئەركەی كە 
كاتی  لە  دیكەیشەوە  لەالیەكی  سپێردراوە،  پێی 
هەبووە،  ئامادەیی  وەهمەیش  ئەو  خوێندنەوەدا 
كە خوێندنەوەیەكی هاكەزایی دەقێكە، كەوا پێشتر 
ئاوەژووییە  گەڕانەوە  ئەم  لێرەوە  ئامادەكراوە، 
مەودایەك دێنێتە گۆڕێ، كە بە تەفروتووناكردنی 
جەماوەرەكەی  یان  وتاربێژ،  خ��ودی  الی  ب��اوەڕ 
دیاریدەكرێت، ئەو باوەڕەی مەرجی سروشتییە بۆ 

ئەوەی دامەزراوەكە كاری خۆی بكات. 
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دام���ەزراوە  ل��ە  ئ��ازادب��وون  نییە  تێدا  گومانی 
ئازادی  دامەزراوەیەكی  شایستەی  ئەركێكی  تاكە 
سوور  هەمیشە  كە  فرانس(�ە  دو  )كۆلێژی  وەك 
بووە لەسەر داكۆكیكردن لە ئازادی بە تایبەت لە 
تاكە  نیشانەی  ئازابوونەیش  ئەم  دامەزراوەكاندا، 
دانپێدانانی شایستەیە بۆ ئەو كەسانەی كە پێداگرن 
لەسەر ئەوەی ئامێز بۆ زانستێك بكەنەوە و بیپارێزن 
كە هێشتا تەنگ و چەڵەمە لەپێشیدایە و هەمووانیش 
ئەو  میكێل(.  )ئ��ەی.  بەتایبەتیش  رەزام��ەن��دن،  لێی 
نییە  و خاڵی  دژیەكی  لە  نییە  كە خاڵی  ئامانجەی 
لە قۆستنەوەی سەنتەر بۆ بااڵدەستی و دەسەاڵت 
فەرمان(،  )واتە  جێبەجێكاری  وتەی  دەركردنی  بۆ 
)فەرمانەكە(  جێبەجێكارییەكە  وت��ە  چییەتی  ك��ە 
ئازادی  لەبارەی  وانە  وتنەوەی  بە  و  دیاریدەكات 
لە سەرجەم وانەكان، ئا ئەم ئامانجە ئەگەر بێتوو 
چاوبڕین لە پتەوكردنی زانست بە باوەڕ خۆی و 
الی خۆیەوە نەبێتە پتەوكردنی بڕوابوون بە زانست، 
بۆ  هەڕەشەیە  بەڵكو  نییە  لۆژیكیی  خۆیدا  لەگەڵ 

سەر خۆی و داوەرە بەسەر خۆیەوە. 
ل���ەو گ��وزارش��ت��ە  ب��ێ گ��وم��ان ه��ی��چ شتێك 
دژیەكانە دووفاقیتر و سووكتر نییە كە جەخت 
كە  دەك��ات��ەوە،  دەس��ەاڵت��ە  ئ��ەو  بنەمای  لەسەر 
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ئەو گوزارشتانە خۆیان مومارەسەی دەكەن و 
سۆسیۆلۆژیستێكیش  هیچ  دەكەن.  سووكیشی 
ج��ەس��ارەت��ی ئ���ەوەی نییە ئ��ەو رووپ��ۆش��ان��ەی 
دامەزراوەكان  تێپەڕێنێت، كە رووپۆشی  باوەڕ 
بڕوای  بێتوو  ئەگەر  دەیانڕازێنێتەوە،  و  دەكات 
لەو  ئ���ازادب���وون  گشتاندنی  ش��ی��اوب��وون��ی  ب��ە 
دامەزراوانە، كە سۆسیۆلۆژیا رێگەیان پێدەدات 
و پێویستبوونی ئەو گشتاندنانە نەبێت، هەروەها 
ئەگەر بڕوای بە فەزیلەتەكانی ئازادیخوازی لە 
نەبێت،  ناڕەواكان  رەمزییە  دەسەاڵتە  كەمترین 
زانستە،  رەم��زی��ی  دەس��ەاڵت��ی  لە  مەبەستیشم 
لەبارەی  خۆی  زانستە  ئەو  كاتێك  بەتایبەتیش 
دەسەاڵتە رەمزییەكانەوە بێت، كە لە توانایدایە 
ت��وان��ای  ب��ك��ات،  كۆمەڵگە  ئ��ەن��دام��ەك��ان��ی  ل��ە  وا 
وەهمییەكانیان  ب��ااڵ  بەها  ب��ەگ��ژداچ��وون��ەوەی 
و  دەكات  دروستیان  جەهل  هێشتا  كە  هەبێت، 

دووبارەش دروستیاندەكاتەوە. 

سەچاوە: 
-بییر بوردیو، الرمز و السلطە، ترجمە: عبدالسالم بن 
عبد العالی، دار توبقال للنشر، سلسلە المعرفە اإلجتماعیە، 

الطبعە الثالثە، المغرب، 2007، ص-7 30.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

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

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

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

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

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

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204



229

پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

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

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

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

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

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

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

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

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

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

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

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

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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