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سلۆڤینییە، لەم گفتوگۆیەدا وەك زۆربەی جارەكان،  كە فەیلەسوفێكی چەپی ژیژەك

خوێنەر و گوێگر دەجووڵێنێت. ڕەهەندی دیكەی دونیا و واقیع دەردەخات و لە ڕیسكی 

بابەتێكی گەرم، یان فیكری، ئەنجامێكی پێچەوانە تیۆرییش ناكەوێت. زۆرجار لەسەر 

درووستدەكات و پاشان ئەرگۆمێنتی بۆ دەدۆزێتەوە. ئەمەش لە قودرەتێكی تیۆرییەوە 

دێت كە ئارامناگرێت و بۆ كەمرتین دۆزینەوەی نوێ دەگەڕێت. ژیژەك لە سیاق و 

دیاردەكان و سیاق و دۆگامیی نیە بۆ -كۆنتێكستدا شت دەخوێنێتەوە و ڕوانینێكی دەرە

ڕووداوەكان. چەندێك كێشەی لەگەڵ ڕاست و كۆنزەرڤاتیڤ و لیرباڵ و هتدا هەیە، 

گفتوگۆیەدا، هەست بە فشاری لەم . ەوەندە كێشەشی لەگەڵ چەپی باودا هەبێتڕەنگە ئ

سیستەمەكە دەكەیت لەسەر ڕوانینی ژیژەك؛ هەروەها دەرگیربوونی  ئاڵۆزیی زیادلەڕادەی

بەر ئەو خەمەشی دەكەوین  لەگەڵ دیاردەكانی ناو سیستەمەكەدا. چەندالیەنەی ژیژەكیش

نوسینی شتی قووڵ، لەمڕۆدا تێگەیشنت درووستناكات و سەرەنجام تەنیاییەكی كە 

ڕەنگە ئەمە دۆخێكی سەرتاپاگیری جیهانی بێت و  .فەیلەسوفانەی بۆ دەمێنێتەوە

لە الیەكی  وەدا بێت.چڕبوونەوە و تەركیز لەبەردەم مەترسیی خێرایی و ئاسۆییبوونە

ژیژەك گەر شتێكیش نەسەملێنێت، ئەوا مرۆڤ ڕاڕادەكات. زبرییە سیاسییەكەی تریشەوە 

 بونیادییەكەشی لە دەروونشیكارییەوە. وە وەرگرتووە و ڕەشبینی)یان واقیعبینییە(لە ماركسە

بۆ خوێنەری كورد، ژیژەك كۆمەڵێك ئیلهام دەبەخشێت وەك: فرەڕەهەند بوون لە بینینی 

ژیان و واقیعدا، دووربوون لە دۆگمی میكانیكی)نەك دیالەكتیكی(، تێگەیشنت لە 

ـی «كۆن»ـی ڕزگاریخوازانە لە «كۆن»جیاكردنەوەی پەیوەندیی پێچاوپێچی شتەكان، 

پارچەپارچەیە، سینەمایی و ژیژەك و دەربڕینی نوسین هتد. ستایلی و  سەركوتكەرانە

  دینامیكییەتی فیكری ئەوەوە هەیە.بزووتن و بەاڵم ئەمە پەیوەندیی بە 
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ژیژەك: وێڕای ئەوەی چەند كتێبێك بۆ تێگەیشنت لەم زەمینە فەلسەفییە هەیە، 

دەربارەی الكان و  "ئالێنكا زۆپانچیچ"ڕەنگە یەكەمین كتێبی هاوڕێ و هاوكارم 

ی بكەوێتە سەروو  لە جۆرەكان بەجۆرێك 1ئەخالقی ڕیاڵكانت بەناونیشانی 

  یانەوە.هەموو

مەبەستتان لە چ جۆرە نوسینێكە، چونكە اڵم پەیوەندییشی بەوەوە هەیە كە بە

هەندێك  ەوەوە: لەالیەكنم هەبو نوسی چەشنلەو دەیەی دواییدا دوو ئاشكرایە 

كتێبی فەلسەفییرت هەن كە عادەتەن دەربارەی هیگڵ، فیكری پاش هیگڵی،  

. نو هتد، سێندێنتاڵ بەرەو فەلسەفە، زانستەكانی مێشكهایدگەر، ئسلوبی تران

. سەرەتا، پێموایە ەوە، ئەو بەرهەمانەی كە دەرگیری سیاسەتنیشلەالیەكی تر

جورئەتی ئەو نوسینانەم كە سیاسییرتن وەك كتێبە فەلسەفییەكانم زۆرباشرتن. 

متامنەی خۆم و هتد لەو شتانەن كە  3دووقاتەكە دژی هەڕەشە و 2نائومێدی

پێموایە ئەمانە لەپێناوی شتانێكدا دەنوسم كە هەستدەكەم دەبوو  زۆرم پێیان نیە.

                                                           
1

 . Ethics of the Real 
2
. The Courage of Hopelessness 

3. Against the Double Blackmail 
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ئەم كە پیشەییرت)پرۆفیشناڵرت(ن بەڕاست بۆچی ئەوانەی كەسانێكی تر بیڵێن. 

   ؟ئەركە ڕاناپەڕێنن

و  4لە هیچ كەمرتسەبارەت بە كتێبە فەلسەفییەكان، پێموایە ئەمانە پاشكۆی 

ی پێگەی فەلسەفیی منن تا دوا دەربڕ ئەمانە بن. پێموایە  5پاشەكشەی موتڵەق

چونكە هەمیشە ئەو بیرۆكەیە وەسوەسەی ئێستا خەریكم لێی تێدەپەڕم، ئێستا. 

دەستم هەڵهات، كە بەدەستمنەهێنا. ئەو تێڕوانینە بنچینەییە لەتێخستووم كە 

، بوو. "لە هیچ كەمرت"بوونی كتێبە ئەستورەكەم، ترس و تراوما گەورەكەم تەواو 

پەڕە زیاترە، بەاڵم یەكسەر پاش تەواوبوونی، ئەو ترسە  1000ئەم كتێبە 

بەسەرمدا زاڵبوو كە ئەو فیكرە بنچینەییەم چنگنەكەوتووە، بۆیە هەوڵمدا لە 

 قورسرتە. ە كتێبێكیدا ئەم كارە بكەم. بەاڵم ئەمپاشەكشەی موتڵەق

 

نەك هەر چەمك، بەڵكو هەندێك كایەش هەن كە لێیان تێنەگەیشتوون. ژیژەك: 

فەلسەفییەكانیشم بەشێوەیەكی ئەوتۆ ناخوێرنێنەوە و زۆرجاریش پێموایە كتێبە 

بریتییە لە ئامانجی من . دەبن )خراپ تێگەیشنت(دووچاری بەدحاڵیبوون

                                                           
4 .  Less Than Nothing  
5.  Absolute Recoil 
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ئێمە لە چركەساتێكی فەلسەفیی زۆر سەیر و  دەستێوەردانێكی پڕاوپڕ.

تیایدا، ئسلوبی هەڵوەشاندنەوە و سەرنجڕاكێشداین كە 

كە بە شێوەی جیاجیا لە دوو سەدەی پێشوودا ن(، لێكرتازانسازی)دیكەنسرتاكش

واتە ئێستا سەردەمەكە بەهۆی ] وردەوردە بەرەو ئاوابوون دەچێت ،باو بووە

چەندین میكانیزمەوە تێكڕای شتەكانی خستووەتە بەردەم هەڵوەشانەوە و 

كانی پوزەتیڤیزمی نوێ، زانستە (چ ناوێكی لێ بنێینپاش ئەوە ئێمە). [ترازان

تییەكان بۆ ڕێگە زانس، تەنانەت فیزیای كوانتۆمیشامن هەیە: مێشك

لە یەكێك لە دوایین ستیڤان هاوكینگ، وەاڵمدانەوەی پرسیارە فەلسەفییەكان. 

زانست خەریكە لە  كتێبەكانیدا دەڵێت ئەمڕۆ ئیدی فەلسەفە مردووە.

؛ قسەكەی بە پرسیارە بنچینەییە فەلسەفییەكان نزیكدەبێتەوە [وەاڵمدانەوەی]

جیهانەكەمان كۆتادارە یان »ئەمڕۆ گەر بپرسیت مانایەك لە ماناكان ڕاست بوو. 

، ئەوا «ناكۆتا؟ڕۆحێكی نەمرمان هەیە یان نا؟ ئازادی و ئیختیارمان هەیە یان نا؟

خەڵك بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی ئەم پرسیارانە ڕوو لە بایۆلۆژیای پەرەسەندنگەرا و 

 نەك فەلسەفە. كوانتۆم دەكەن زانستەكانی مێشك و فیزیای

دوو جەمسەرە پەڕگیرەدا، جێیەكی گونجاو بۆ فەلسەفە بۆیە، ئایا لەنێوان ئەم 

جێیەك كە بەتەواوی هیچكام لە تێڕامانی هەڵوەشانەوەگەرایی و ماوەتەوە؟ 

كۆنتێكستی كۆمەاڵیەتی یان كۆنتێكستی »كە دەپرسێت مێژووگەرایی نەبێت

و نەك جۆرە واقیعگەراییەك)ڕیالیزم(ـی  ،«گوتاریی بەرهەمێك چیە؟

 ڕێبدەن با جارێ سەیرێكی واقیع بكەین، و هتد. :كە دەڵێت كرچوكاڵیش



6 
 

لەكاتێكدا واقیع وەك واقیع نەماوەتەوە و تووشی جۆرێك لە مەجازیبوونەوە و ]

 [هەڵوەشانەوە و فەنتازیازەدەگی هاتووە

ئەم خاڵە بنەڕەتییەی ناو بەرهەمەكانی من تێناگەن. بۆیە لەدیدی منەوە عادەتەن، 

نوسین دەكەومە بەر  «یەك»زۆرجار لەبەرشتێكی تەواو پێكەنیناوییە كە 

. لە دیدی ی الیەنی بەرامبەر دەدەنە پاڵمالیەن و هەڵوێست «دوو»پەالماری 

ستێكی ڤیمن پوزەتیـەوە، «گوتار»هەندێك لە تیۆریستە هابەرماسییەكانی 

مێشكییشەوە، من هێشتا هەر چاوی زانایانی دەروونشیكاری كاڵوخاوم. لە

 میتافیزیكزانێكی ئەوروپایی ساویلكەم...هتد.

ئێستا ئیرت دەگەینە سەر بەشی سەرنجڕاكێشی مەسەلەكە. لە نوسینە 

سیاسییەكانیشمدا هەمان شت ڕوودەدات. ڕەنگە بیرتان بێتەوە یان بەر گوێتان 

مانگێك لەمەوبەر مشتومڕ و ئاڵوگۆڕێكی گاڵتەجاڕانەم  چەندكەوتبێت كە 

دەزانیت چ شتێك تیایدا بۆ من زۆر . 6هەبوو  "جۆردەن پیتەرسن"لەگەڵ 

)درووستیی ەڵگرانی نەزاكەتی سیاسیلەالیەكەوە، هپێكەنیناوی بوو؟ 

بەوە تۆمەتباریان (، 7منیش#) MeToo#هاشتاگی ەكان، ، ڕەگەزگۆڕ سیاسی(

گەزبازییم، پشتیوانی من نەزاكەتی سیاسییم نیە، دژی هاوڕە -چوزانم-كردم كە

                                                           
 بخوێنیتەوە:. دەتوانیت لەم دوو لینكەوە وەاڵمەكانی ژیژەك  6

-left-why-convincing-popularity-acanad-psychologist-clinical-peterson-https://www.independent.co.uk/voices/jordan

a8208301.html-cathy-right-alt-wing 

peterson-jordan-with-engagement-an-concerning-critics-my-to-reply-https://thephilosophicalsalon.com/a/ 

 

7
یان هاشتاگێكی ئەنتەرنێتی بوو دژی چەوساندنەوە و هەراسانكردنی سێكسی و بەتایبەتییش پاش  ين. كەمپ 

 و -لەالیەن سەدان هەزاركەسەوە خرایەڕێ 2017لە ئۆكتۆبەری  "هارڤەی وەینشتاین"كەیسەكەی 

https://www.independent.co.uk/voices/jordan-peterson-clinical-psychologist-canada-popularity-convincing-why-left-wing-alt-right-cathy-a8208301.html
https://www.independent.co.uk/voices/jordan-peterson-clinical-psychologist-canada-popularity-convincing-why-left-wing-alt-right-cathy-a8208301.html
https://thephilosophicalsalon.com/a-reply-to-my-critics-concerning-an-engagement-with-jordan-peterson/
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پاش بەتایبەت - زۆرێكیانو ڕاستڕەوێكی پەڕگیرم و هتد.  دەكەم لە ترامپ

و بزووتنەوەی  MeToo#ڕەخنەكەی من لە هەندێك دیوی هاشتاگی 

بەاڵم زۆرێك لە الیەنگرانی سەیرمدەكەن.  ێكوەكو دوژمن -ڕەگەزگۆڕی

ە ڕووی دوو تێكستە ب تووشی كاردانەوە هاتوونجۆردەن پیتەرسن كە 

منونەیەكی بێگەردی هەڵوەشانەوەگەرایی، دەڵێن: تۆ كورتەكەی مندا 

شتێك كە هەربەڕاست لەو كاردانەوانەدا هەیە ماركسیزمی كەلتوری، و هتدیت. 

بە یەك تێكست، الی دوو الیەنەوە دژ بە كارەكانم، ئەوەیە كە زۆرجار دەرهەق 

بەخێربێن بۆ كتێبە كۆنە سیاسییەكەم، وای دەبینم كە دەكەومە بەر پەالمار. 

هاوڕێ عەرەبەكانم بەوە تۆمەتباریان  [چونكە]زۆر خۆش بێت... ، بیابانی ڕیاڵ

دەربڕیوە و  جوولەكە(بزاڤی )زیاد لە ڕادە هاوخەمییم بۆ زایۆنیزمدەكردم كە 

هاوڕێیەكی میرسی لە و هتد. یۆنیستییەكانی تیا باڵودەكەمەوە بەشێك لە درۆ زا

، نزیكەی دوو دەیە كە گرنگرتین ڕۆژنامەی میرسە «االهرام»ڕۆژنامەی 

وەك یەكێك لە چەپەڵرتین پڕوپاگەندەچییەكانی زایۆنیزم  پێی وتم لەمەوپێش

كە  ،(Jerusalem Post)ئۆرشەلیم پۆستلە پەالماردراویت. لەالیەكی ترەوە، 

گوایا بەو بیانووەوە پەالماردراوم كە گرنگرتین ڕۆژنامەی ڕاستڕەوی ئیرسائیلییە، 

   دەخەمەڕوو. ترسناكرتین نوسخەی نوێی دژەجوولەكەیی

لەم ڕووەوە، ئەمە ئەو شتەیە كە پێموایە لە كاردانەوە بەڕووی كارەكامندا 

كە لەڕاستیدا خەڵك هێجگار سەیرە. ئەمە بەڵگەیەكی غەمگینانەیە بۆ ئەوەی 

دوای تەنیا ئەوان ؛ هێڵە ئەرگۆمێنتكارییەكەم ناكەون شتەكان ناخوێننەوە و دوای
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انە دەكەون كە بەو جۆرەی خۆیان دەیانەوێت ە وەرگیراو ئەو پارچە بچوك و وت

بەاڵم ئەمە ڕەشبینم ناكات. لێرەدا ژان پۆل سارتەر پەیڕەودەكەم كە بیخوێننەوە. 

دەیوت، ئەگەر لەبەر هەمان تێكست كەوتیتە بەر پەالماری دوو الیەن ئەوا ئەمە 

 یەكێكە لە نیشانە باوەڕپێكراوەكان كە دەریدەخات تۆ لەسەرحەقیت.

 

 

ئەمەیە. هەر تێزەكەی من  ڵێ ئەم دیبەیت و مشتومڕانە هەڵەن.بەژیژەك: 

  MeToo#و ڕەگەزگۆڕەكان و هاشتاگی سەیری نەزاكەتی سیاسیبۆمنونە، 

یان دەستدەدەنە هەڵبژاردنەكەتان ئەوەیە بكەن. دەگەن بەو ئەنجامەی كە 

دەرهەق بە  ڕەخنەیەكی موحافیزكارانە لەڕووی ئەخالقی و عەقڵی باوەوە

بەتەواوی ، یاخود ەكانی ڕەگەزگۆڕەكانی نەزاكەتی سیاسی"يزیادەڕەوی"

مەسەلەیەدا، . هەڵوێستی من لەم دەكەن 8پشتگیری لە ڕەگەزگۆڕگەرایی

                                                           
8
. Transgenderism  
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ڕاستڕەوانە لەڕوانگەیەكی  یەیان ڕەگەزگۆڕی ن MeToo#ڕەخنەكردنی هاشتاگی 

پێشكەوتن و پێشڤەچووندا. بەڵكو ڕەخنەیەكە بەئاراستەی و كۆنزەرڤاتیڤانەوە،

ئەوە نیە كە ئەوانە گەیشتوونەتە  MeToo#ڕەخنە و پیتكی من لە بزووتنەوەی 

بەڵكو نەخێر! شێتییەكی زۆر یان زیادلەڕادە بوونەتە مامۆستای ئەخالق، 

و دەمارگیرییەكەیان بەپێی پێویست  ئەخالقییەكەیانپەتیگەراییە لەڕاستیدا 

 ڕیشەیی و ڕادیكاڵ نیە.

ئیشەكەی الیەنگرانی نەزاكەتی سیاسی لەبنەڕەتەوە ئیشێكی بە بۆچوونی من، 

درووستە. ژنان سەركوتكراون، ڕەگەزپەرستی)ڕاسیزم( بوونی هەیە، و هتد. 

ڕێگەیەكی ژاردووە، بۆ داغڵبوون بەم مەسەلەیە هەڵیانببەاڵم ئەو ڕێگەیەی كە 

دەڵێم ئەو ڕێگەیەی بۆ بەرگری لە فەزای سێیەم ناكەم بۆ سازشكردن. كارا نیە. 

ڕێبدەن با چوونەناوەوە بەم پرسانە هەڵبژێردراوە، لەكۆدا هەردووكی هەڵەیە. 

هەنوكە، وەك كێشەدار سەیردەكرێت. زۆرجار منونەیەكتان بۆ بێنمەوە كە 

مشتومڕێكی جدی لەئارادایە كە بەتەواوی پاساوی خۆی هەیە: لەپاش 

ژوان لەگەڵ كەسێك دەبەسنت و شەیدای چۆنچۆنی  MeToo#هاشتاگی 

ڕێسا نوێیەكان چیە؟ ڕەنگیشە ئاگاداربن كە من شتێكم لەو  خۆتانی دەكەن؟

 .9بارەیەوە نوسیوە

ەسەر بكەنەوە مافی خەڵكی هەوڵدەدەن جەختی لیەكێك لەو ڕێسایانەی كە 

واتە هەر چركەیەك كە ]ـە لە هەر چركەیەكی پەیوەندییەكەدا «وتنی نەخێر»

                                                           
9
. https://thephilosophicalsalon.com/sex-contracts-and-manners/  

https://thephilosophicalsalon.com/sex-contracts-and-manners/
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خودی خۆتان، وەك ژنێك بۆمنونە،  . [ویستیان، بڕۆن و ئەویرت جێبهێڵن

پاشان لە ناوەڕاستی تان داوەتەوە. «بەڵێ»تووشی عەشق هاتوون و وەاڵمی 

كەرتڕ و گوێپێنەدەرە،  پەیوەندییەكەدا لەوە تێدەگەن كە بەرامبەرەكەتان مرۆڤێكی 

وەاڵمێكی  نییەكەتانبەجۆرێك لە جۆرەكان بازاڕییە، یان تێدەگەیت وەاڵمە ئەرێ

ئەم بەاڵم گەر ئیرت ئێوە ئەو مافەتان هەیە پەیوەندییەكە جێبێڵن. زۆرەملێ بووە. 

خۆی ئەوا فۆرمێكی نوێی توندوتیژیی زۆر سوكایەتیپێكەر ڕێسایە پەیڕەوبكەین 

كە ئەویش توندوتیژییەكی جەستەیی و فیزیكی نیە بەڵكو  قوتدەكاتەوە

پیاوێك ژنێكی عاشقی خۆی كردووە. با وای دابنێین دەروونییە. توندوتیژییەكی 

ەم بەڵێیە شتێكی زۆرەملێ ئ ،وەاڵمی ئەرێنیی دەداتەوە ڕاستگۆیانەساف و ژنەكە 

كابرا دەموچاوی عاتفی دەبێتەوە و دێتەجۆش، كاتێك ژنەكە و ناچاری نیە. 

مافی ئەوەم هەیە جێت بێڵم، مێشكم ببورە، »سوورهەڵدەگەڕێت و دەڵێت: 

  .«گۆڕاوە

نایەت. نەخێر  «نەخێر»بە مانای  «نەخێر»حاڵەكەی من ئەوە نیە كە هەندێجار 

پانتاییەكی هەمیشە نەخێرە و تەواو. تەنیا ئەوەندە دەڵێم كە پەیوەندیی سێكسی، 

مانای شاراوە و تەمومژاویی هەڵگرتووە. ناتوانیت وەریگێڕیتە سەر  ئاڵۆزە و 

نیش دەرهەق بەو ڕەخنەی سەرەكیی م. [میكانیكیـی سادە و ] بڕێك ڕێسا

وان هەمە، هەر ئەمەیە. ڕێسا خوێندنەوەیەی كە بۆ پێشنیارەكانی ئە

بەتەواوی دا MeToo#سەرەكییەكانی عاشقكردن و لەخشتەبردن لە هاشتاگی 

و  ڕەقو بەدوای چەند یاسایەكی ] ن10تەلیسمی یاساپەرستیگیرۆدەی 

                                                           
10

. Legalism  
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ببنەوە. بەاڵم ێگەچارەكە ئەوەیە یاساكان ڕوونرت ڕ پێیانوایە . [میكانیكییەوەن

هەر . كۆی ئەو شتەی دەمویست بیڵێم چارەسەرنابێتكێشەكە لەم ئاستەدا 

 ئەمەیە.

پێموایە هاوكات هەروەها من)من توندوتیژی بە هەند وەردەگرم. وەسوەسەی  

ی ئایدۆلۆژیا لە سەدەی كردنیەكێكیشە لە میراتە گەورەكانی ڕەخنەكە 

مەشقێك كە یان درووشمێك یاخود چۆنچۆنی ڕێسایەك ، ئەوەیە كە (ڕابردوودا

ێت فەزا بۆ ئازادی و ڕزگاریی زیاتر دەكاتەوە، كەچی هاوكات وادەردەكەو 

ماتەوزەی كۆمەڵێك پاشهاتی  ، یاخودببێتە مایەی خراپ بەكارهێناندەشتوانێت 

وەكچۆن لە جێیەكی تریشدا وتوومە، من مەترسیداری لەخۆیدا هەڵگرتبێت. 

خەڵكی وەاڵمی ڕوون بۆ كەس ناهێنم؛ حەزدەكەم شتەكان ئاڵۆزبكەم. زۆرجار 

هەركاتێ شتت لێ ئاڵۆسكا، ئیدی ئەوە لەسەر فەیلەسوفە بێتو زەینتان  ڵێندە

 ێمە لە ژیانی ڕۆژانەماندا واهەستدەكەینمن دەڵێم نەخێر! ئڕوونبكاتەوە. 

 .11شتەكان ڕوون و شەفاف دەبینین؛ ئارەزووی من ئەوەیە شتەكان ئاڵۆزبكەم
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. جێی بیرخستنەوەیە كە مەبەستی ژیژەك لە ئاڵۆزكردن، زیاتر ئاڵۆزكردنی فیكری و ئایدیاییە. یان بە  
تر، نایەوێت تووشی كورتكردنەوەگەرایی و ساویلكەیی ببێت لە تێڕوانیندا و دیاردەكان لە ڕەهەندێكدا دەربڕینێكی 

قەتیسبكات. گەرنا نوسینی ژیژەك لەڕووی زمان و ڕاڤەوە، بەردەوام جۆرێك لە بوار بۆ خوێنەر دەهێڵێتەوە كە 
دە و ڕۆژانەیی دەبات و فەلسەفە دەكاتە تێبگات و بەشداربێت لە بیركردنەوەدا. لێرەشەوەیە پەنا بۆ نمونەی سا

پرسێكی ناونشین و ئیمانێنت. خۆی لە جێیەكدا دەڵێت، بۆ ئەوەی شتێك الی الكان تێبگەم، دەبێت وەریگێڕمە 
سەر ژیانی ڕۆژانە و كەلتوری عەوام و خۆم وەك گەمژەیەك وەربگرم تا تێی بگەم. ئەم سادەكردنەوەیە، هێندەی 

 و -ئاڵۆزكردنی خوێندنەوەی شتەكان هێندە سادەكردنەوە نیە بە مانا باوەكەیقووڵكردنەوە و بریتییە لە 



12 
 

 

New Age 

مشتومڕی  دا،اڵتانكاریگەریی یۆنگ بە كەم وەرمەگرن. لە زۆربەی و ژیژەك: 

ڕەخنەی ئەدەبی، ڕەنگە  بواریجدی لەسەر فرۆید دەكرێت، بەاڵم زیاتر لە 

. بەاڵم بەرهەمەكانی یۆنگ ، فەلسەفە، و بازنە تیۆرییەكاندادەروونشیكاری

دوای كەوتنی كۆمۆنیزم لە   بۆمنونە، پڕفرۆشن.  ،هەمەپەسەندترن. كتێبەكانی

كەس فرۆیدی لەبیرنەبوو،  لەكاتێكدا كە، )یەكێتیی سۆڤیەتی جاران(ڕووسیا

بیستم سەدان هەزار نوسخە و بگرە ملیۆنان نوسخەش لە بەرهەمەكانی یۆنگ 

باشە قبوڵمە، كامتان نیە بچینە ناو وردەكارییەكانەوە، بەاڵم ، و هتد. فرۆرشاوە

و حەزم لە شتی كۆنباو و ]كۆنەپەسەندم ستالینییەكی دانی پیا دەنێم كە من 

نوسینەوەی تەمومژگەرای جۆرێك لە یۆنگ، ڕێیەكی هەڵەیە. یۆنگ . [ڕەسەنە

واتە تەمومژكردن و بەڕۆحانیكردنێكی ]ـی فرۆیدە «سەردەمی نوێ»

دا كە پەرە بە ڕۆحانیەت و "نیوئەیجسەردەمی نوێ/"ئایدۆلۆژییانەی فرۆیدە لە 

                                                           
12

. Anna Freud’s ego  
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بەاڵم خۆیشتان دەزانن لە مشتومڕەكەمدا . [زڕە عیرفانێكی هەنوكەیی دەدات

 ڵ جۆردەن پیتەرسن، بەتەواوی یۆنگم پشتگوێخستبوو. لەگە

ە للەوێدا كە توڕە ببووم)وەك باسیدەكەن( هۆكارەكەی ئەوە بوو پیتەرسن كتوپڕ 

، ۆڕییەوەسیاسەتەكانی ڕەگەزگو  MeToo#ڕەخنەكردنی هاشتاگی  

یەوە دەرهەق ی خۆترسە وەسواسئامێزەكەبازیدایە ناو بەشێوەیەكی تەواو ناڕەوا 

 بنچینەییە زۆر لەناكاو یەكێك لەو بابەتە .13ماركسیزمی كەلتوریبە 

حەزیان  لە ئەوروپا موحافیزكارە نوێیەكانئایدۆلۆژییانەی هێنایەئاراوە كە 

پاش شكستی شۆڕش لە ئەوروپای كەوتنی ستالین، ئەویش پاش لێیەتی. 

دا، سەنتەرێكی كۆمۆنیستیی تەمومژاوی و 1920خۆرئاوا)غەربی( لە دەیەی 

گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە ناتوانین ڕاستەوخۆ خۆرئاوا لەناوببەین بۆیە نەنارساو 

تێكی بشكێنین. واتە بنەما ئەخالقییە دەبێت سەرەتا لەڕووی ئەخالقییەوە 

انج، بۆیە لەڕێگەی قوتابخانەی فرانكفۆرت و بكەینە ئاممەسیحییەكانی 

-ئەمانەش كۆی ئەم دیاردانەهتدەوە، ئەمانە چەپی كەلتورییان درووستكرد. 

ئەو شتە دەزانن دەرەنجامی دوابە  -فیمینیزمی پەڕگیر و ڕەگەزگۆڕگەرایی و هتد

                                                           

 
كە خوێندنەوەی ، ئاراستەیەكی تیۆریی ناو ماركسیزمە (cultural Marxism. ماركسیزمی كەلتوری)13

ڕابردوودا پەرە بەو ڕەهەندەی خوێندنەوەی لە بیستەكانی سەدەی كۆمەڵگا تەنیا لە ئابورییدا كورتناكاتەوە. 
.  هەریەكە لە لۆكاچ و و ڕۆڵی زەین و ئایدیا لەسەر ژیانی مرۆڤ دەردەخات كۆمەڵگا درا كە كەلتورییە

ماركۆزە و هتد بایەخیان بەو دیوە كەلتورییانەی كۆمةڵگا دا كە سیستەم هۆركهایمەر و ئەدۆرنۆ و 
رووستدەكات و زۆرجاریش تا ئاستی فاشیزم دەڕوات. لەم خوێندنەوانەدا بەرهەمدێنێتەوە و زەینی كۆمەاڵیەتی د

جیا لە مەسەلەی چینایەتی، گرنگی دەدرا بە كەمینە سەركوتكراوەكان و پیشەسازیی كەلتور و كاریگەریی 
تەنانەت ژانرە ئەدەبی و هونەرییەكان بەسترانەوە بە پرسی تەكنۆلۆژیا لەسەر بەرهەمهێنانەوەی سیستەم. 

  و -اركس و ئەنگڵس نەپەرژابوونە سەریەتییەوە و كۆمەڵێك شتیان بۆ زیادكرا كە مچینا



14 
 

ەوێت خۆرئاوا لەناوببات. دەیە پێی دەوترێت ماركسیزمی كەلتوری كە گوایا ك

  بۆچوونی من، ئەمە قسەیەكی تەواو پڕوپووچە و لەگەڵ واقیعدا نایەتەوە.بە 

خوێندنەوەی سەرلەنوێی دەقەكانی هۆركهایمەر و ئەدۆرنۆ و ناوە گەورەكانی 

بۆمنونە، بۆ دۆخی ئێستا شتێكی سەرنجڕاكێشە.  تری قوتابخانەی فرانكفۆرت 

ـی هۆركهایمەر بەناوی 1930دەبێت ئەمڕۆ ئەو تێكستەی كۆتاییەكانی دەیەی 

كە خێزانی باوكساالری تیا مەحكومناكات، بخوێنینەوە  «ئۆتۆریتە و خێزان»

جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە لە كۆمەڵگای سەرمایەداریی ئەو بەڵكو 

تەمومژی زۆر كۆمەڵگای باوكساالر تووشی كۆمەڵێك سەردەمەی خۆیدا، 

بەڵێ، باوكساالری مۆدێلێكی سەركوتكردنە و هتد، بەاڵم هاوكات بەبێ بووە. 

ئەو ئۆتۆنۆمیی نابێت  ، مناڵ پێگەیەكی ئەخالقییئۆتۆریتەی باوكساالرانە

جۆرێك لە ئۆتۆنۆمیی ئەخالقی بەدەستبێنێت بۆ توانستەی پێ بدات 

ئۆتۆریتەیەكی باوكساالر و ڕێگر واتە تاكو ]بەرەنگاریی ڕەخنەییانەی كۆمەڵگا 

 بۆیە، بۆ هەریەكە. [بوونی نەبێت، چۆن بیر لە بەرەنگاری و تێپەڕاندن بكەینەوە

كۆمەڵگایەك بەبێ ، شتەكان ڕوونن. لە هۆركهایمەر و ئەدۆرنۆی دواتر

لە دەستە و تاقمە گەنجە كە  ئۆتۆریتەی باوكساالرانە، كۆمەڵگایەكە

پەرە بە بەهای هاوەڵەكانی خۆیان گەنجانەی كە تاوانكارەكان پێكهاتووە، ئەو 

ڵگا ی ڕەخنەیی دەرهەق بە كۆمەەو كەسانەی كە ناتوانن هەڵوێستێكدەدەن، ئ

ئەو وێنا هەڵەیەی كە ترس لە ماركسیزمی كەلتوری بگرنەبەر و هتد. 

 دایدەڕێژێت، شتێكی پێكەنیناوییە.
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. ئەو شتەی كە كەسانێكی 14بۆچوونی من لەم ڕووەوە، بەتەواوی پێچەوانەیە

ڕێك بەو جۆرەی كە وەك جۆردەن پیتەرسن پێی دەڵێن ماركسیزمی كەلتوری، 

بە تۆزێك شەڕەنگێزییەوە دەرمبڕیوە، یەكێكە لە دوا بەرگرییەكانی بۆرژوازی 

من ناڵێم خۆ شتەكە ڕادیكاڵە، بەاڵم بەشێوەیەكی هەڵە.  دەرهەق بە ماركسیزم.

تەنیا  پێی پێوەرەكانی نیوسەدەی پێش خۆی،بێرنی ساندێرز، ماركسییە. بە

میانڕەوێكی ڕێژەییە؛ بەاڵم پێشدەچێت یەكەمین ئەمریكیی سۆسیاڵ دیموكراتی 

جدی بێت لە چەند دەیەی ڕابردوودا. بەاڵم خۆ تێگەیشنت كە چۆن یەكسەر 

ڵكانی ڕەگەزگۆڕ و هاشتاگی ەی سەریكێشا بۆ پێكدادان لەگەڵ خەكارەك

#MeToo كە هەر لەبەر ئەمەش – 15ەیاننامەیەكی بەناوبانگداجارێكیان لە ب؟

من التینییم، دەنگم »بۆ ژنێك هەر ئەوەندە بەس نیە بڵێت وتی:  -خۆشمدەوێت

. «ئۆكەی، عەیبی نیە، ئەی بەرنامەكەت چیە؟»: پرسینش. ئێمە دەبێت ب«پێ بدە

الیەنگری بااڵبوونی ڕەگەزی هەر لەبەر ئەم ڕستەیەش بەوە تۆمەتباریانكرد كە 

پێموایە ئەمەی پێی دەوترێت هەر لەبەر ئەمەشە كە  یە.«سپی ساالری»سپی یان

یەكێكە لە تاوانبارە سەرەكییەكانی شكستی دیموكراسی؛ ئەو چەپی كەلتوری، 

چەپە لیرباڵەكان بۆ وەسوەسەكەیان داویانە دەرهەق بەم شتە باجەی كە 

بیری خۆتان، گەر ەوە ئای خوایە، ساڵ و نیوێك لەمەوبەر بێنن كەلتورییانە.

نیۆرك تایمزتان بكردایەتەوە، واتاندەزانی كێشە سەرەكییەكە ئەوەیە كە دەبێت چ 

 جۆرە تەوالێتێكامن هەبێت. دواییش تووشی ترامپ بووین!

                                                           
14

. https://www.jstor.org/stable/20685936?mag=getting-a-grip-on-slavoj-zizek-with-slavoj-
zizek&seq=1#metadata_info_tab_contents  
15

. https://www.vox.com/identities/2017/10/13/16469216/bernie-sanders-womens-conference-speech  

https://www.jstor.org/stable/20685936?mag=getting-a-grip-on-slavoj-zizek-with-slavoj-zizek&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/20685936?mag=getting-a-grip-on-slavoj-zizek-with-slavoj-zizek&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.vox.com/identities/2017/10/13/16469216/bernie-sanders-womens-conference-speech
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نامەوێت بە ڕێزەوە بە هەند وەردەگرم.  [فیكرەكەم]ژیژەك: بەاڵم من كارەكەم 

كرێت، چونكە پێموایە هەمیشە جۆرێك لە شەڕەنگێزی لە هەڵسوكەوتم لەگەڵ ب

كێ ناڵێت من لە دونیایەكی هەڵەدا -لە دونیای منداڕێزگرتندا نوستووە. النیكەم 

، ئەم جۆرە ڕێزگرتنە هەمیشە بەهۆی جۆرێك لە زرنگییەوە، گوزارشتە -ناژیم؟

وەك نامەوێت لەوەی كە تۆ ئیشی كەسی بەرامبەر بەجدییەوە وەرناگریت. 

بانگم  «سالڤۆی»پێم گرنگ نیە چۆن بانگم دەكەن، بە  كەسێك ڕێزم لێ بگرن. 

هەرچی بێت. دەمەوێت تەركیز بخەنە سەر  ؛[و نەخۆش] گەمژۆكەدەكەن یان 

 بەرهەمەكانم. 

. دەزانن لەكوێدا دەتوانن مبخەنە داوەوە؟ لەالیەكەوە، پەرتدەبمكەمێك لێرەدا 

بەاڵم لە .  بەرهەمەكانمقسەكەم ئەوەیە كە دەمەوێت تەركیز بخەنە سەر 

پێدەچێت لە وتاردانەكانیشدا، بەئاشكرا جۆرێك لە بەرهەمەكانی مندا و 

وەسوەسەم هەیە كە كارەكەم خۆش و سەرگەرمكەر بێت و سەرنجەكان بەرەو 

بۆیە بەڵێ، گرفتێكم هەیە. لەبەر ئەمەشە زۆر زیاتر  بكێشێت. الی خۆی ڕا

حەزم لە نوسینە نەك وتاردان و گفتوگۆ. چونكە لە نوسیندا دەتوانیت لەسەر ئەو 
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قسەیەكیش دەكەم تاكو تووشی دەنوسیت.  لەبارەیەوەشتە چڕبیتەوە كە 

باشرتین دەرس و عیربەتیش كە لە دەیەكانی ڕابردووەوە حەپەسانتان بكەم. 

كتێبە فەلسەفییەكانم، گەرچی وا دادەنرێت ناخوێرنێنەوە وەرمگرتووە ئەوەیە كە 

و درێژدادڕانەن و زۆر قورسن، لە كتێبە سیاسییەكانم باشرت دەفرۆرشێن. سەیر 

 نیە؟

ین. گرنگ نیە ئەو وانەیەی كە دەبێت وەریبگرین ئەوەیە خەڵك بە كەم وەرنەگر

ت كتێبی دەڵێن خەڵك گەمژەیە و دەبێهەندێك كەسی ڕەشبین چی دەڵێن، 

سە و ئامۆژگاریی پراكتیكی تەنیا ڕاپۆرت بنوبچوك بنوسیت، یان دەڵێن 

. لە چواردەورماندا هەننەخێر. هێشتا عاممەیەكی جدیی ئەهلی فیكر  بخەڕوو.

 ئەو ئەو شتەیە كە هیوام پێ دەبەخشێت.

 

ەی شت تاڕادەیەك دەتوانن بڵێن ئەو. زۆرجوانەبەڵێ هاوڕاتانم. خاڵێكی ژیژەك: 

ێكی جوان و هەندێ كەس بە ناوبانگی منی دادەنێن، لەڕاستییدا ئەرگۆمێنتكە 

بڕۆ گوێی لێ بگرە، كابرایەكی خۆشە، »دەڵێن:  یخەڵكناسكە دژی خۆم.  

. ئەمە تۆزێك بێتاقەتم دەكات، چونكە «جدی وەریمەگرە بە بەاڵم زۆریش
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لەم حاڵەتەدا زۆری بۆمنونە، زۆرجار خەڵك خەیاڵیان الی ئەوە نیە چی دەڵێم. 

یە لە نیۆرك ڕیڤیو "گرەی جۆن"نەماوە شێت ببم، مەبەستم ڕەخنە و ڕانانەكەی 

 «كەمرت لە هیچ». ڕەنگە نوسینەكەیتان بینیبێت. «كەمرت لە هیچ»دەربارەی كتێبی 

ئەمەم لەگەڵ هەندێك هاوڕێمدا تاقیكردەوە كە كتێبێكی ئاڵۆزە دەربارەی هیگڵ. 

بۆچوونتان لەسەر لێم پرسین، یان خوێندبووەوە. "گرەی"تەنیا ڕانانەكەی 

بیرۆكە و هیچ بانگەشەی من لەم كتێبەدا چیە؟ ؟ پرسیم: چیە كتێبەكە

ئەو ڕەخنە و ڕانانە تەنیا پەنجەی خستبووە سەر هەندێك ئایدیایەكیان نەبوو. 

بەاڵم ئای خوایە، من  زیادە بوون. وردەكاری كە لەڕووی سیاسییەوە كێشەدار و 

هەر بەتەواوی كتێبێكم لەسەر هیگڵ نوسیوە، ئەی نابێت بزانم چیم وتووە؟ 

پشتگوێخرابوو. بەاڵم لەالیەكی تریشەوە پێموایە نابێت لێرەدا زۆر گلەیی و 

ئەمە شتێكە بۆ فەیلەسوفان ڕوودەدات. هەمان گازندە بكەم؛ چونكە وەك دەزانن 

شت بۆ هایدگەر ڕوویدا، بۆ قوتابخانەی فرانكفۆرت ڕوویدا، بۆ الكان 

یعە قبوڵبكەیت و بگوزەرێیت. ڕوویدا، و هتد. هێندە هەیە دەبێت ئەم واق

ـی ]دا ڕووبەڕووی بەدحاڵیبوون ن تا لە زۆرحاڵەتهە فەیلەسوفەكان بۆ ئەوە

  ببنەوە. [خەڵك

هەرگیز بیرم لەمە نەكردبووەوە، بەاڵم دەتوانم نهێنییەكی ترتان پێ بڵێم؟ ژیژەك: 

مەحەبەتی زۆرم لەگەڵ دەنوێنێت و ئەم دوو فیلمەمان پێكەوە سۆفی فینیس، 
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ئەداكردنی ووەوە؟ ، بەاڵم ئایا زانیوتانە ڕقم لە درووستكردنیان دەبئەنجامدا

گەر بێتو وەك ئەكتەرێك تراومایە، بەتایبەت  [مۆتەكە و]بەردەم كامێرا بۆ من 

خۆڕسكانە و بۆمنونە، كەڕەتێكیان خەریكبووم هەروا مامەڵەم لەگەڵ بكرێت. 

پێی وتم:  "سۆفی فینس"پاشان  قسەمدەكرد، ێكخولەك 20نە بۆ ماوەی سەرپێیا

دەنگەكە كێشەی تیا بوو، دەتوانی دووبارەی بەاڵم ناوازە بوو سالڤۆی، »

لە ملی  حەزمدەكردبەاڵم لەو چركەساتەدا . خۆ سۆفی هاوڕێمە،  «بكەیتەوە؟

سەیركە ئاخر ئەو دەنگە نەفرەتییە چ بایەخێكی بدەم! 

هەیە...خودایە...خەریكبووم سەركەوتووانە پەرەم بە هێڵێكی فیكری دەدا، 

تاكو لەبەر دەقەكە شت بخوێنمەوە، جا  خۆڕسكانە شتم دەوت، ڕۆڵم نەدەبینی

 وەرە دواوە و سەرلەنوێ ئەدای بكەوە! مۆتەكەیەك بوو یەخەی گرتم.

ڕەنگە ئەمە بەپێی لێرەدا چیە؟  ڕاستدەكەیت. دەزانیت خاڵە گرنگەكەژیژەك: 

بۆ ئەوەی چەپێكی ی من. ـ«قومارە وجودییەكان»، یەكێك بێت لە زمانە باوەكە

؛ بۆمنونە ڕادیكاڵ بیت، پێویستت بەوە نیە وەك گەشبینێكی گەمژە دەركەویت

خەڵك ایە ئەوا نەبو باوەڕت بەوە هەبێت كە ئەگەر سەرمایەداری و سەركوت 

لە دوا كتێبی شاد و بەختەوەر دەبوون و كۆمەڵگایەكی نوێامن بنیاتدەنا. نەخێر! 
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ڕوون و ڕاشكاو دوای ئەو مەسەلەیە   ،16نەگرتنی بۆشاییڕاخۆ واتە تیۆرییمدا، 

دەكەوم كە چۆن لە ئاستی جیاجیادا، گەر شتێكی هاوشێوەی كۆمۆنیزمیش 

هەبوایە ئەوا پێدەچوو خەڵك زیاتر ناشادتر و نابەختەوەرتر بوونایە. ژیان 

تراژیدییرت دەبوو. پێموایە نابێت بەختەوەری و ئەم كاتیگۆرییە دەروونناسییانە 

 بكەین.  انەپێشكەوتنخواز تێكەڵ بە سیاسەتی 

لە ڕەخنەكردنی ئەو  بابەتێكم 17فیلۆسۆفیكاڵ ساڵۆنلە گۆڤاری ئەنتەرنێتیی 

لێكۆڵینەوانەدا باڵوكردەوە كە لە بەختەوەری دەكۆڵنەوە و لەوێدا تا كۆتایی 

بەڵكو وتوومە بەختەوەری كاتیگۆرییەكی ئەخالقی نیە شتەكە ڕۆیشتووم. 

بۆ ئەوەی شاد و بەختەوەر بیت، دەبێت كاتیگۆرییەكی سەر بە سازشكردنە. 

لەم ڕووەوە تادێت، خراپرت بیردەكەمەوە. پێموایە ڕیاكار و گەمژە بیت. 

خەالقیەت)گەر بتوانم ئەم چەمكە قەبەیە بەكاربێنم( شتێكە بەختەوەرتان 

نەر و ئازاردەرە. خەالقیەت)ئەفراندن و داهێنەربوون(، گەلێك شۆكهێناكات. 

نەك هیچ عەشقێكی بەختەوەرانە بوونی نیە،  سەبارەت بە عەشقیش هەر وایە: 

هەمیشە بەهەڵە دەكەوێتەوە، بەڵكو گەر بیرتانبێتەوە بە چی بەو مانایەی كە 

جۆشوخرۆشێكەوە عاشقدەبن، ئیالهی، سەقامگیری لە ژیانتاندا نامێنێت! 

نرخی هەیە بەس توندی و تین هاوسەنگیی هەمووشتێك تێكدەچێت، ئەوەشی 

 .و تاوە. هیچ شتێكی بەختەوەرانەی تیا نیە

                                                           
16

.  Incontinence of the Void  
17

. HAPPINESS? NO, THANKS!  BY SLAVOJ ŽIŽEK: the philosophicalsalon.com 
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دیارە ئەمە قسەیەكی تازە نیە كە من كردبێتم. تەنیا قسەكەی الكانم ژیژەك: 

ئامانجەكە ڕووی رتان بێت، لەوێدا گەر باش لەبیكردۆتەوە و ئەوەی فرۆیدیش. 

، دا 68دوژمندارییە كۆنەكەی من لەگەڵ ئایاری واتە (ـە. perversionلە الدان)

ئەوانە تەنانەت . الدەرەكان ڕادیكاڵنئایدیاكە ئەوەیە لەو جێیەدا كە ئەویش 

كەسە هیسرتیاییەكان قسەی فرۆید قەرزدەكەن، ئەو فرۆیدەی كە دەڵێت 

تێكی نهێنییانەی ئاغایەكی ئاغا بەهۆی بانگهێشتەمومژاویین، چونكە تەنیا 

دەورووژێنن، لەكاتێكدا الدەرەكان تا كۆتایی مەسەلەكە تازەتر و ڕەسەنرتەوە 

نەخێر! و تانوپۆكە بگۆڕین.  [نەزم]دەبێت كۆی لێرەدا پێموایە دەڕۆنەپێشێ. 

الدەرێكی الدەرەكان، درووستكەری دەسەاڵتن. هەموو دەسەاڵتێك پێویستی بە 

نهێنیی و ژێرزەمینی هەیە.

 

بە بۆچوونی من چ كەسێك سەمپتۆم یان نیشانەی تاڕادەیەك بەڵێ. ژیژەك: 

 گەر سەیری پێشنیارە ئابورییەكانی بكەیت ئەوا  نۆن.ستیڤان بەنەخۆشیی ترامپە؟
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ڵێت كە عادەتەن چەپەكان دەیڵێن و ئەمڕۆ هیچ سۆسیاڵ دیموكراتێك شتێك دە

بۆ دەوڵەمەندەكان  50ی باج بەڕێژەی %نیە: بەرزكردنەوە وتنی ئەوەیجورئەتی 

و دامەزراوە گەورە دەوڵەتییەكان. ئەمەش تراژیدیا گشتییەكەی سەردەمی 

ڕاستڕەوە و ەوەی كە چەپە میانڕەوەكان بوونەتە چەپی كەلتوری ، ئخۆمانە

پۆپۆلیستەكانیش تەنانەت بەسەر زۆرێك لە مۆتیفەكانی سۆسیاڵ دیموكراتە 

تەنانەت لە ئەمریكاش لە ئەوروپا،  دیموكراسیسۆسیاڵ زاڵبوونە.  كۆنەكەدا

لەبەر ئەمەشە كە پێموایە كەسانێكی وەك  زیاتر، بەرەو لەناوچوون دەچێت.

 بێرنی ساندێرز گرنگن. 

  چاودێرانی ئەهلی فیكر نوسیویانە، ساندێرز توانیی وەكچۆن بەشێك لە 

كەسانێكی زۆر بەرەو چەپ سازوئامادەبكات كە لە غیابی ئەودا دەنگیان بە 

ێك كاتێك دەربارەی ترامپ وەك الدەر ترامپ دەدا. بەاڵم لەالیەكی ترەوە، 

چونكە لەم حاڵەتەدا  -پرسیاردەكەیت، بەڵێ لەگەڵتان كۆكم، بەتایبەت بەم مانایە

و ڕەفتارەكانی ترامپ بە الدان ]من هێشتا هەر ئەخالقگەرایەكی كالسیكم 

ئێمە »لە دیدی منەوە دەبوو درووشمی نوێی چەپەكان ئەمە بێت:  .[دەزانم

وتاردانەكانی ترامپ بكەن و . مەبەستم ئەمەیە: سەیری «ئەخالقگەراین زۆرینەی

تاری گشتی دابەزیوە. ئەو شتانەی ئەو لە فەزای گشتییدا فببین چۆن ئاستی گو 

تەنیا هەر لە ویالیەتە  بوو.  ئەستەمدەیڵێت، بەر لە دوو سێ دەیەیەك وتنیان 

لە ئەوروپاش لەوە باشرت نیە. لەڕاستییدا لە یەكگرتووەكانیش بەم جۆرە نیە. 

دەبێت پێی بڵێین سەردەمی بەرەودواوەچوونی ئایدۆلۆژی. سەردەمێكدا دەژین 
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شتەیە كە هیتلەر بەهۆی مێژوو هەمیشە بەرەو پێشەوە ناڕوات. ئەمە ئەو 

فاشیزمەوە ئەنجامیدا. ئەو شتانەشی كە پێش ئەمە بەشێك بوون لە فەزای 

لە كۆمەڵێك گفتوگۆی گەمژانەدا لە كافرتیا بچوكەكاندا  كەگشتی، 

ەنیا شتانی ناشیرین و قێزەون باسدەكرا، ئێستا بوونەتە بەشێك ت وقەتیسدەكران 

 لە ئەوروپاش بە هەمان شێوەیە.لە ئاخاوتنی گشتی. 

 

ا گەر سادەی بكەینەوە، ئەو  بیرتان ماوە هیسرتیا چی بوو؟ژیژەك: 

لەڕوانگەیەكی دەروونشیكارانەوە، كۆمەڵگا شوناسێكتان پێ دەبەخشێت. 

مامۆستایت، ژنیت، دایكیت، فیمینیستیت، یان هەر شتێكی تریش. ژێستی 

پرسیارێك تەرحدەكات و گومان لە سەرەكیی مرۆڤی هیسرتیایی، ئەوەیە كە 

ئێوە پێم دەڵێن تۆ ئەوەیت، بەاڵم بۆچی »شی دەكات: شوناسەكەی خۆی

. فیمینیزم بەم پرسیارە هیسرتیاییە «ئەمەم؟چی شتێك منی كردووە بەمە؟

یەك پێگە و شوناسدا دەستپێدەكات: ئایدۆلۆژیای باوكساالرانەی نێر، ژنان لە 

. یان گەر «ئاخۆ بەڕاست من ئەوەم؟» و ئێوەش دەپرسن:  سنورداردەكات

بۆچی »ئەی  «من ئەو ناوەم؟»پرسیارە دێرینەكەی جۆلێت لە ڕۆمیۆ بپرسین: 

. بۆیە هیسرتیا بریتییە لەم گومانكردنە بنچینەییە دەرهەق بە شوناسی «؟ئەوەم

  خۆتان.
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خەڵك زۆرجار لەسەر بنەمای ئەو هەڵچوون و لەخۆدەرچوونانە بە كەسێكی 

دادەنێن كە هەمە. زۆرباشە، جا بۆ نا؟ كەسێكی هیسرتیاییم و هیسرتیاییم 

وەسفی هیگڵ ژاك الكان بەجوانی  تەواو. بەاڵم دەزانن چ شتێك هیوام دەداتێ؟

، چونكە «هەموو كەسە هیسرتیاییەكانناو بااڵترینی »دەكات و پێی دەڵێت 

 كردنە ڕوولەخۆیە، بریتییە لەدیالەكتیك بەتەواوی بریتییە لەم پرسیار 

ەمەش بوو هیگڵ ئاگای لە ڕەهەندی بەرپرسیاری هەموو پێگەیەك. لەبەرئخستنە

 18بۆ ئەنتیگۆنا دەڵێت ژن ئایرۆنیی)فێمینە( بوو. لە خوێندنەوەكەیدا ژنانە

، ڕێك لەبەر ئەم پرسیارە ئایرۆنییانە. من دووجارێك هەمیشەیی مێژووی مرۆڤە

كی سەرەتایی و ڕەگەزییانە شتێئەمەم ئەزموونكردووە)ئەم جیاوازییە 

بەدەوییانەیە، بەاڵم چركەیەك لە حەقیقەتیشیان تیایە(. كاتێك قسە لەگەڵ ژنێك 

كتوپڕ  و دەكەم، ئیدی جاروبار دەستەویەخەی تێڕامان دەمبەوە لەگەڵ خۆم

تێدەگەم كەوتوومەتە ناو گەمەیەكەوە زۆر زیادلەڕادە خۆمم بە جدی وەرگرتووە. 

پاشانیش لەناو ئەو ژنەدا كە هاوبەشی گفتوگۆكەمە، جۆرێك لە نیگای 

ئەم شتە پڕوپووچە چیە بە »بێدەنگانەی گاڵتەپێكردن دەبینم: شتێكی وەك ئەمە 

نەك ئایرۆنییەكی دڕندانەی ناڕاستەوخۆ، بەڵكو جۆرێك لە  «منی دەڵێیت؟

 نیگای زەقی بێدەنگ كە پیاو تێكدەشكێنێت.

                                                           
18. irony :تەوس و خۆگێلكردن لە گفتوگۆدا كە بۆنمونە الی سوقرات بۆ گەیشتنە  بە حەقیقەت 
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هەرچەندە حەزم لە بەكارهێنانی نوكتە ژیژەك: هاوكات دەبێت ئەوەش بڵێم كە 

بەڕوونی دەرببڕم. بەاڵم لەم چیرۆكە، كەچی لەڕاستییدا هەوڵدەدەم شتەكان و 

بە منونە  «فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح»ڕووەوە كۆمەڵێك هاوەڵی باشم هەیە. بۆمنونە، 

كە پێدەچێت گەورەترین بەرهەمی فەلسەفیی هەموو سەردەمەكان وەربگرن، 

بێت. زۆرجار ڕەخنە و پیتك لەوەش دەردێنن: گوایا ڕوون نیە هەڵوێستی هیگڵ 

چیە، وەك بڵێی هەر چركەیەك لەم پێگەیەوە بۆ ئەویرتیان بازدەدات، 

لە بەجۆرێك  بەشێوەیەكی ئایرۆنی پێگەكانی خۆی وێراندەكات و هتد. 

هەر لەسەرەتاوە و لە پرسیاركردنەكانی سوقراتەوە، فەلسەفە بەم جۆرە  جۆرەكان،

بەبێ ئەم بەرخستنەپرسیارە هیسرتیاییەی ئۆتۆریتە، هیچ فەلسەفەیەك بووە. 

شتێكی وەك هاوڕێم ئاالن بادیۆ وتوویەتی، بوونی نابێت و هەر لەبەر ئەمەش 

 ڕێكەوت نیە كە سوقرات لەبەر فاسدكردنی گەنجەكان بە مردن

فەلسەفە هەر لەسەرەتاوە ئەم كارەی كردووە. باشرتین  .مەحكومدەكرێت

، ئەویش بەو مانایەی كە «فاسدكردنی گەنجەكان»پێناسەی فەلسەفە بریتییە لە 

بەاڵم ئەمڕۆ ئەم لە خەوی دونیابینییە دۆگامییە بااڵدەستەكە بێداریاندەكاتەوە. 

چونكە گومانكردنی بەردەوام لە خۆ، پرسیاركاری، و فاسدكردنە، ئاڵۆزترە. 
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ئەمڕۆ ئایدۆلۆژیای  ئایرۆنی بووەتە بەشێك لە تێڕوانینی باو و بااڵدەست. 

جۆرێك لە ئایدیاڵی ، بەڵكو «مەسیحییەكی باوەڕدار بە»ڕەسمی پێتان ناڵێت 

لەگەڵ خۆت ڕاستگۆ بە، خۆت بگۆڕە، »پۆستمۆدێرنانە دەخاتەڕوو وەك 

. بۆیە حاڵی حازر، «ت درووستكەوە، گومان لە هەمووشتێ بكەسەرلەنوێ خۆ 

 ڕێگەكەمان بۆ فاسدكردنی گەنجان ئاڵۆزتربووە.

 

 

هەمیشە قسە ڕاستییەكەی قبوڵمە. كرد.  جوانژیژەك: ئاماژەت بۆ خاڵێكی 

هیچی قسەكەت كە تۆ خۆت ئاگات لێیە  »لەگەڵ كەسانێكدا دەكەم كە دەڵێن 

. هەركات شتانێكی وەك ئەمە «كرێت بەجدییەوە بیكەیتبەسەر هیچەوە نیە، نا

باسەكەم بەشێوەیەك ڕووندەكەمەوە كە بۆ تێگەیشتنی عاممەی دەڵێن، یەكسەر 

خەڵك دەستبدات، و هیچ قسەیەكی زل و شۆڕشگێڕانە ناكەم. من دەڵێم ئەمڕۆ 

ۆسیاڵ پێویستامن بە سیاسەتێكی نەختێك ڕادیكاڵرتە، بەاڵم شتێكی وەك س

چاكە و  دژی»سەر بە . من بەتوندی دژی هەموو ئەو ئایدیایانەم كە یدیموكراس

من الیەنگری جۆرێك لە ئەخالقیاتی گشتییم. ئەمە هیچ  .نیەكەنیچەی «خراپە

   هەاڵ و ورووژاندنێكی گەورەی تیا نیە.
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تەنانەت لە فەلسەفەدا، بانگەشەی ئەوە ناكەم شتێكی تەواو تازەم هێنابێتەكایەوە. 

بەاڵم با باسی  هەوڵدەدەم ئەوەی پێشرت لە هیگڵدا بینیومە، ڕوونیبكەمەوە.تەنیا 

شتێكی تریش بكەم كە لە قسەكەتاندا پەسەندی دەكەم و ڕەنگیشە هیوای 

ئایا دەزانیت هەموو دابڕانە گەورەكان یان زۆرینەیان لە شاراوەی من بێت. 

؟ هەمیشە ەڕەتیبنكردا، جۆرێك بوون لە گەڕانەوە بۆ سەرچاوەیەكی مێژووی فی

ئامانجی ئەو ئەوە نەبوو كە باس دێتە سەر ئەمە، مارتن لۆتەر بە منونە دێنمەوە. 

بگەڕێتەوە بۆ پەیامە ڕاستەقینەكەی شۆڕش بەرپابكات، بەڵكو دەیویست 

یەكێك لە گەورەترین شۆڕشە بەم جۆرە،   مەسیح دژی پاپا و هتد. 

پێموایە، بەشێوەیەكی فیكرییەكانی ئەنجامدا كە هەموو شتێكی تیا گۆڕا.  

ناكۆك و پارادۆكسانە، ئەمە جۆرێك لە وەهمی پێویست و ناچارییە. بۆ ئەوەی 

شتێكی نوێ بكەیت، ڕەنگە پێویستبكات بگەڕێیتەوە بۆ ڕابردوویەكی ڕەسەنرت. 

ەیت كە لەڕابردوودا شتەكە وەها بووە. ئەوپەڕی دەبێت بەهەڵە وێنای ئەوە بك

ئاشكرایە ژاك وەكچۆن زۆركەس تێی گەیشتوون، منونەكەشی بە ئەمە دەزانم: 

الكان باسی گەڕانەوەی دەكرد بۆ فرۆید. باشە، ئەم فرۆیدە تاڕادەیەكی زۆر ئەو 

. بەاڵم [نەك كۆپیی فرۆید]شتەیە كە الكان لە خودی فرۆیددا دۆزیویەتیەوە 

ئەو لە فرۆیددا بینیویەتی و لەوەش گرنگرت ئەو درز و كەلێنانەیە كە 

پڕیكردوونەتەوە. هەرگیز نابێت ئەوەش لەبیركەین كە الكان هەمووشت تێكەڵ 

بەیەكرت دەكات و شۆڕشێك لە دەروونشیكارییدا دەخولقێنێت؛ خۆیشی تەنیا 

ەمەش حەزم لەم ئ گەڕاوەتەوە بۆ فرۆید. هەر لەبەربەو كەسە دەزانێت كە 
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بیرۆكەیەیە. بە بۆچوونی من، شۆڕشە ڕاستەقینەكان دیوێكی موحافیزكارانەیان 

 هەیە. 

منونەیەكی تر دێنمەوە كە ڕەنگە حەزی لێ بكەن. لە سەرەتای مۆدێرنەدا، 

هەموو ڕادیكاڵەكان، ئەزموونگەراكان، یان هەركەسێكی تریش، لەڕاستیدا 

ەوانەی كە بەڕاستی تێگەیشت مۆدێرنە چیە، دركیان بە مۆدێرنە نەكرد. یەكێك ل

وەرن با لە ڕابردوو »پاسكاڵ بوو. بەاڵم كێشەكەی ئەو ئەوە نەبوو بڵێت 

، بەڵكو ڕێك كێشەكەی ئەوە بوو كە چۆن لە بارودۆخی نوێی زانست «دابڕێین

بۆیە، لە و مۆدێرنەدا دەتوانین وەك مەسیحییەكی ئۆرتۆدۆكس مبێنینەوە. 

بوو كە زانستی مۆدێرن چ تێگەیشتزۆرباشرت و زانست شەیدایانی ئەزموون 

ڵ خۆیدا دێنێت. ڕەنگە ئەو شتەی موحافیزكارانە لەگە [ـی نەرێنی] شتێك

 توانات پێبدات شتانێك ببینیت كە ئەوانیرت نەتوانن بیبینن.دەردەكەوێت، 

كە هەمیشە سەرنجی من بۆ الی خۆی ڕادەكێشێت بریتییە لە منونەیەكی تر، 

. ئەوانەی «دەنگدار»ـەوە بۆ سینەمای «بێدەنگ»پەڕینەوە لە سینەمای 

لە ئاڤانگاردە -بەشێوەیەكی خۆڕسكانە بەڕووی ئەم پەڕینەوەیەدا دەوەستانەوە

 زۆرباش دركیان بە ڕەهەندە نەنارساوەكانی ئەو -ڕووسەكانەوە تا چارلی چاپلین

وەك لە كتێبەكەشمدا پەرژاومەتە سەر ئەم شتە دەكرد كە خەریكبوو ڕوویدەدا. 

ساڵ بەڕووی فیلمێكی تەواو دەنگداردا  10بابەتە، چارلی چاپلین نزیكەی 

فیلمی  واتە وەستایەوە، وانەبوو؟ فیلمێكی سەرەتایی كە دەنگی تیایە،
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تەنیا مۆسیقای تیا بەكاردەهێنێت. پاشان لە  (1936)19ڕووناكییەكانی شار

یت بەاڵم ئەم تدەنگ و ئاخاوتنی مرۆڤەكان دەبیسدا «20سەردەمی مۆدێرن»فیلمی 

گێڕانەوەكە. بۆمنونە، ئەو كاتە دەنگی قسەكردنی دەنگە هەمیشە بەشێكە لە 

كراوە و لە فیلمەكەدا پەخشكە لە ڕادیۆیەكەوە  یتتمرۆڤەكان دەبیس

(دایە كە ئەكتەرەكان 1940)21نیا لە فیلمی دیكتاتۆری گەورەتە .پیشاندەدرێت

هیتلەر، ئەویش بە هاتوهاوارە  قسەدەكەن. بەاڵم دەنگی كێ دەبیستیت؟

بۆیە چاپلین وەك موحافیزكارێك ئەم ڕەهەندە بەربەرییەكانی خۆیەوە. 

هەڕەشەكەر و ترسناك)مردووی زیندوو( و ناسەقامگیركەرەی ڕەهەندی دەنگی 

ئەو الیەنگرە ئەحمەقانەی سینەمای دەنگدار ئەم دۆخەیان دەبینی؛ لەكاتێكدا كە 

چاكە، ئیرت »وەك جۆرە واقیعبینییەكی گەوجانە وەردەگرت، دەیانوت 

ە، ئیرت واقیع بەشێوەیەكی قەناعەتپێكەرتر و واقیعییرت یشامن هەی"دەنگ"

   .«22بەرهەمدێنێنەوە

لەو (م خۆشناوێت.  Ray Kurzweilلەبەر ئەمەشە كەسێكی وەك ڕەی كروزویل)

( هەیەتی، شتێك لەبیركراوە. زۆر سادەیە، Singularityتێڕوانینەدا كە بۆ تاقانەیی)

مرۆڤ بەهۆی گوایا كە ]تاقانەیی ڕاستە بەڵێ، هەموومان دەبینە بەشێك لە 

هۆش و زیرەكییەكی دەستكرد و ڕۆبۆتئاسا دێنێتەئاراوە  پێشكەوتنەكانی خۆیەوە

                                                           
19

. City Lights  
20

.  Modern Times  
21

.  The Great Dictator  
22

چێژ ». بۆ تێگەیشتن لەم بەرگرییەی ژیژەك لە بێدەنگی و سینەمای بێدەنگ، دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ كتێبی  
، كە ژیژەك خۆی نوسیویەتی، بەشی یەكەم. لە زۆر نوسین و وتاری تریشدا «لە سەمپتۆمەكەت وەرگرە
 و -«.ئۆبێكتدەنگ و نیگا وەك »ئاماژەی پێكردووە وەك: 
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تەنانەت ئاوڕ لە پرسیارە  كروزویل.  [و بەسەر خۆیدا زاڵدەبێت

لێرەدا سەرەكییەكانیش ناداتەوە: ئەمە چ گۆڕانێك بەسەر شوناسامندا دێنێت؟ 

هەموو شتە گەورەیە ڕوودەدات، بەاڵم هەر وەك . پێی وایە ئەم ڕادەبوێرێت

 بێت بڕێك توانای ترمان بۆ زیاددەبێت.نە هێندەكەی پێشوو دەمێنینەوە، رۆڤەم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، لیوبلیانا2018كۆتایی حوزەیرانی 

 سەرچاوەی ئینگڵیزی:

Getting a Grip on Slavoj Žižek (with Slavoj Žižek) Mike Bulajewski June 27, 2018 

 سەرچاوەی فارسی:

 . ۱۳۹۷، وبسایت ترجمان، علوم انسانی،  محمد باسط :ۀترجمگفتگو با اسالوی ژیژک: 

 

http://tarjomaan.com/interview/9116/
http://tarjomaan.com/interview/9116/
http://tarjomaan.com/interview/9116/


31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             www.negativegroup.org  2018  

http://www.negativegroup.org/

