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بیۆگرافیای ژیانی ئاالن تۆرین
ئا :لوقمان رەئوف
 زانای كۆمەڵناسی فەرەنسی لە  1925/8/3لە ئیرمانفیل سورمیر ،كالفادوسلە فەرەنسا لەدایك بووە.
 لە ساڵی  1945چووە خوێندنگەی بااڵی مامۆستایان. لە ساڵی  1947هەوڵیدا لەو ژیانە داخراوەی خوێندنگە ئاساییەكانهەڵبێت.
 لە ساڵی  1948-1947پاش گەشتێكی خوێندنگە بۆ مەجەڕو تێپەڕبوونیبە یوگوسالفیادا ،چوو بۆ ڤالنسیا ،بەمەبەستی ئەزمونكردنی ژیانی سەخت.
 لە ساڵی  1950چووە بنكەی لێكۆڵینەوەی سۆسیۆلۆژی كە بەسەرۆكایەتی(فریدمان) بوو.
 لە ساڵی  1952دەرفەتێكی لە دەزگای (روكفار) لە زانكۆی هارڤارد بۆڕەخساو بەهۆی ئەمە شەوە ،چاوی كەوت بە (تالكوت بارسونز) ،بەمەش زانین و
زانیاری لەبارەی سۆسیۆلۆژیاوە فراوانكرد.
 لە ساڵی  1956چوو بۆ شیلی و چاوی كەوت بە (ئادریانا ئاریناس) ولەهەمان ساڵدا هاوسەرگیری لەگەڵ ئەنجامدا.
 لە ساڵی  1958چووە ( )CNRSبۆ قوتابخانەی خوێندنی بااڵ لەزانستەكۆمەڵناسیەكاندا ،هەروەها كاری لە ئەنجومەنی نیشتمانی بۆ لێكۆڵینەوەی
فەرەنسی دەكرد.
 لە ساڵی  1959بەشداریكرد لەدامەزراندنی گۆڤاری (زانستی كۆمەڵناسیكار) دا.
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 لە ساڵی  1960بنكەی ناوەندی لێكۆڵینەوەی زانستیدا لە زانكۆی چیلیدامەزراند،بوو بە لێكۆڵەر لە (ئیكور-ئیتودیس) لە زانستدا لە پاریس.
 لە ساڵی  1964نامەی دكتۆرای بەناوی (كۆمەڵناسی بەناونیشانی كار)كە وەك نامەیەكی تەواو ،لەسەر هۆشیاری كار پێشكەشكرد.
 لە ساڵی  1966نامەی دكتۆراكەی باڵوكردەوە. لە ساڵی  1969كتێبی كۆمەڵگەی پاش پیشەسازی باڵوكردەوە. لە ساڵی  1981چوو بۆ پۆڵندا بۆلێكۆڵینەوە لەبزوتنەوە كرێكاری وهاوكارییەكان.
 لە ساڵی  1984بۆیەكەم جار بڕوانامەی دكتۆرای فەخری لەزانكۆی(كوتشاباما) وەرگرت و تائێستاش ( )14بڕوانامەی فەخری وەرگرتوە و دواترینیشیان
لەساڵی ( )2008بوو ،كە لەالیەن زانكۆی (بابویە)ی كاسۆلیكی لەپیرۆو ،زانكۆی
(مایوردی سان ماركوس) لە لیمادا بوو.
 لە ساڵی  1988خەاڵتی ( )amalfiئەوروپی بۆ زانستی كۆمەڵناسیوەرگرتوە
 لە ساڵی  1989دژی دەركردنی خوێنكارانی بااڵپۆش بوو لەزانكۆ. لە ساڵی  1998كتێبی (رەخنەی مۆدێرنەی) باڵوكردەوە ،خەاڵتی(ئامالفی )Amalfi-ئەوروپی بۆ زانستی كۆمەڵناسی وەرگرت.
لە ساڵی 2004دا دكتۆرای فەخری لە زانكۆی (فالبراسیۆ) لە شیلیوەرگرت.
لە ساڵی  2005كتێبی (لە پێناو تێگەیشتن لە جیهان)ی ئەمڕۆوەباڵوكردەوە.
لە ساڵی  2006دكتۆرای فەخری لە زانكۆی (نیشتمان) لە سانت مارتن وزانكۆی كۆلۆمبیای نیشتمانی وەرگرت.
 لە ساڵی  2010لەگەڵ (زیگمون یومان) خەاڵتی زانستی مرۆییوەرگرتوە.
ساڵی  2013نوێترین كتێبی لەسەر كەتیگۆرە نوێكانی جیهان و كاریگەرییانلەسەر هاوكێشە كۆمەاڵیەتییەكان ئامادەكردووە.
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دیالۆگی نێوان مەال بەختیارو ئاالن تۆرین

ئامادەكردنی :ئەنوەر بازگر  -فەرەنسا

مەالبەختیار لێپرسراوی دەستەی كارگێڕی ،دوای بەدوای ئەوەی رۆژی
( )2013/6/29لەپاریسی پایتەختی فەرەنسا بە بەبابەتی (رۆشنگەری لەناو واڵتی
دواكەوتوودا)كە لە هۆڵی بەناوبانگی كۆلبێری پەرلەمانی فەرەنسا ،پێشكەشیكرد،
بەشداری لەكۆنفرانسی نێودەوڵەتی (كوردستانی عیراق ،هەرێمێك بەرەو
دیموكراسی) كرد ،كە ئینستوتی كوردی  -فەرەنسی لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا
رۆژی ()2013/6/30رێكیخستبوو  ،بەمەبەستی گفتوگۆیەكی فكریی و ئاگاداربوون لە
دواین بۆچوونەكانی سەبارەت بەبارودۆخی جیهان و ئەو شەپۆلە دیموكراسییەی
كەپێویستە ئەمڕۆ لەجیهاندا بگیرێتەبەر ،لەماڵەكەی خۆی ،سەردانی گەورەبیرمەندی
فەرەنسی و سۆسیۆلۆگی جیهانی ئاالن تۆرینی كرد ،هەروەك لەسەردانەكەیدا
مەال بەختیار سەبارت بەكوردستان و ئەو هەواڵنەی یەكێتیی نیشتمانیی ،كە
بەپلەی یەكەم لەپێناو پراكتیزەكردنی دیموكراسی لەهەرێم و عێراقدا ئەنجامیداون،
گفتوگۆی لەگەڵ تۆریندا كرد.
لەو سەردانە ناڕەسمیەدا كە یەكەم سەردانی سیاسەتمەدارێكی كورد و
وەفدێكی كوردیە بۆ الی بیرمەندێكی گەورەی وەك ئاالن تۆرین ،كە لەالیەن
د .عادل باخەوان مامۆستای زانكۆ لە فەرەنساوە رێكخرابوو ،لە هەمانكاتدا
هەرخۆشی گفتوگوكانی نێوان ئاالن تۆرین و مەال بەختیاری وەرگێڕاوە ،كاتێك
وەفدەكە گەیشتە ماڵی ناوبراو لە شوقەكەی خۆیدا لەچاوەڕوانیاندابوو.
ئاالن تۆرین وتی“من زۆر خۆشحاڵم كەپێشوازی لە سیاستمەدارێكی كورد
و هاوڕێكانی دەكەم ،جگە لەو دیالۆگەی لەسەر دیموكراسی و كتێبە نوێكەی خۆی
و درێژەپێدانی سیستمی سەرمایەداری ،ئاالن تۆرین باسی لەوەكرد كەپێویستە تۆ
وەكو ( مەالبەختیار) و سەركردەیەكی سیاسی كورد گرنگی بە هەر چوار پارچەی
كوردستان بدەن و هەوڵبدەن بۆ یەكگرتن و ئەوەشی وت من هیوادارم ،رۆژێك
بێت هەر چوار پارچەی كوردستان ئازادو رزگار بێت و تۆ ببینم وەكو سەرۆك و
رۆڵ و كاریگەری گەورەت هەبێت ،چونكە ئایندەت رونەو هیوادارم خۆشت كاری
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باش بكەی بۆ ئەو پرسە گرنگ و چارەنوسازە“
لەو دیدارەی نێوان ئاالن تۆرین و مەالبەختیار ،دیالۆگێكی گرنگ لەسەر زۆر
بابەت روویدا ئەوەی لێرەدا باڵوبۆتەوە بەشێكی گرنگی ئەو دیالۆگەیە ،لەكۆتایشدا
مەالبەختیار قەڵەمێكی گرانبەهاو تایبەتی پێشكەشكردو وتی «ئەمە وەكو دیارییەكی
تایبەتی كەسێكی كورد وەربگرە“ و هەر لە دیدارەشدا ،مەالبەختیار بانگهێشتی
ناوبراوی كرد بێتە كوردستان و ئاالن تۆرینیش بە ڵێنیدا پێش كۆتایی ئەمساڵ
سەردانی سلێمانی بكات.
*مەال بەختیار :ئەگەر مێژوی سەرمایەداری و دیموكراسییەكان بخوێنینەوە،
هەمیشە مێژویەك بووەو ناو بەناو قەیرانی توش بووە و مرۆڤایەتی نزیك
كردوەتەوە لە كارەسات ،بەاڵم دووبارە خۆی ڕێكخستوەتەوە ،بەواتایەكی تر
لەگەڵ هەموو سەردەمێكدا سەرمایەداری خۆی ڕێكخستووە ،لە ڕابردوودا وا
بووە ،ئایا لە سەردەمی گۆڵباڵیشدا وا دەبێت؟ ئایا ئەڵتەرناتیڤ هەر ئەوەیە كە
تۆرین وتویەتی هەر خۆمان كۆبكەینەوە ،یان ئەڵتەرناتیڤی تر هەیە ،چونكە
ئەڵتەرناتیڤی تر هەیە ،كە لەسەر ئاستی جیهان پرۆسەكە چارەسەر بكات و
دیموكراسی بەردەوام بێت؟ ئایا لەمەو دواش ئەڵتەرناتیڤ هەر دیموكراسیە؟
ئاالن تۆرین :چەندێك لە گەشەی ئابوریدا پێشكەوین ،ئەوا كاریگەریلەسەر كۆمەڵگە هەیە و لە چركە ساتێكدا هەموو شتێك بینادەكەین ،لە چركە
ساتێكدا دیموكراسی ناتوانێت موقاوەمە بكات ،ئەگەر ئەویش بە هەمان شێوە بە
ناو هەموو ڕووبەرەكانی كۆمەڵگەدا نەكشێت  ،چەند كاپيتاڵیزمی نوێ بكشێ،
دەبێت ئەوەندەش دیموكراسی خۆی گوڵەباڵیزە بكات ،بەبێ خۆگوڵەباڵیزەكردنی
دیموكراسی ،ئەگەر دیموكراسی خۆی لۆكاڵیزە بكات ،هەر لە دیمكراسی كورد،
عەرەبی ،فارسی  .....تا دواتر بەناوی تایبەتمەندیەوە ئاین بهێنیتە ناویەوە ،دژی
ئەوەم دەبێت خۆی لەگەڵ مافەكانی مرۆڤدا گوڵبالیزە بكات ،ئەوا وەك ئۆپشن
لەناو دەچێت ،بۆ نموونە ئێمە كەشفی دیموكراسی سیاسیمان كرد ،ئەمەش ئەو
شتەیە جاران پێماندەوت سەردەمی شۆڕش ،لەو چركە ساتەدا دەستمان كرد بە
هەڵگەڕانەوەی شارستانیەتەكان ،لە ئەمریكا سەربەخۆیی وەرگیرا ،لە ئیسپانیا
بەهەمان شێوە ،پاشان شۆڕشی ئەكتۆبەر لە سۆڤییەت ،دوای هەموو ئەمانە
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دیموكراسی سیاسی ناتوانێت وەاڵمی پرسیارەكان بداتەوە ،دەتوانم تۆ لەسەر
كارەكەت لەق بكەم ،لەناو دیموكراسی سیاسیدا من وەك خاوەن كار مافی ئەوەم
هەیە ،كە تۆی كرێكار وەك گوێرەوی لولبكەم.
بەاڵم لەسەدەی بیستەمدا چەندێك پێشدەكەوتین و چوینە ناو مێژوەوە،
ئەم بۆچوونە دەگۆڕدرا ،لەناو سەدەی بیست و یەكدا ئەم دیموكراسییە سیاسیە
دەكەوێتە ناو قەیرانی گەورەوە و ناتوانێت وەاڵمی پرسیارەكان بداتەوە ،بۆیە
ئێستا شتێكی تر خۆی بەسەرماندا فەرز دەكات  ،كە دەرەنجامی قۆناغەكەیەو
بریتییە لە دیموكراسی كۆمەاڵیەتی ،بەبێ دیموكراسی كۆمەاڵیەتی ناتوانین وەاڵمی
ئەو شتانە بدەینەوە ،ئەمڕۆ لەدەرەوەی ئەوروپا بزوتنەوەكان دەستیان پێكردوە،
بە تایبەتی ئەوانەی پێیاندەڵێن چوونە دەرەوە لە كۆڵۆنیالیزم و واڵتان دەیانەوێت
سەربەخۆبن ،بەاڵم ئەمڕۆ لەگەڵ گۆڕانكاری بەسەر بەرهەم لە هەموو بەشەكانی
ژیاندا دێت ،دەیانەوێت ملمالنێ بكەن ،نەك لە پێناو سیاسەتدا یان كۆمەاڵیەتیدا،
واتە ملمالنێكە هیچییان نییە ،بەڵكو ملمالنێكە لە پێناو كلتوردایە  ،ئەمەش ئەو
شتەیە كە ناوم نا بزوتنەوەی چوونە دەرەوەی لیزاسیۆن ،كۆڵۆنالیزاسیۆنی تازە
ئەوەیە دەیانەوێت بە ناوی زمانێكەوە  ،یان شوناسێكەوە ،یان شتی ئایینی،
یان كلتورێكی تایبەتیەوە ملمالنێ بكەن ،ئەو سەردەمە تەواو بوو كە لە پێناوی
دەستكەوتە كۆمەاڵیەتییەكاندا بزوتنەوەی گەورە دروست بكەی ،لە یەكێك لە
كۆتا كتێبەكاندا دەڵێم لەپێناو ملمالنێی دەسكەوتە كۆمەاڵیەتییەكان ،كە ئێستا
كاڵبوونەتەوە لە ئەوروپا ،ئێمە چەندین بزوتنەوەمان هەیە ،لەپێناو دەسكەوتە
كلتورییەكاندا ملمالنێ دەكەن ،یەكێك لەوانە بزوتنەوەی ئافرەتانە ،كە ملمالنێ
دەكەن بۆ ئەوەی خۆیان خاوەنی الشەی خۆیان بن ،ئەم الشەیە نیشتمانی خۆمە و
خۆم تێیدا دادەنیشم ،لە چەندین شوێنی دژیەك و دنیادا و ئەوەی دەیبینین تەنها
ئەو بزوتنەوانە نین كە لە پێناو دیموكراسی و كایە كۆمەاڵیەتییەكاندا كاردەكەن،
بەڵكو ئەو بزوتنەوانەن كە دژی ئەو ئەكتەرانەن ،كە ئەكتەری ئازادیخوازی
نیشتیمانیەكانیان بوون ،بۆ نموونە لە واڵتانی ئێكس كۆمۆنیست ،هەروەها لە
جیهانی ناسیۆنالیستی پۆست عەبدولناسردا ،گوماندەكەم سبەینێش لە واڵتانی وەك
چین و كۆریا و هیندستان و هەموو واڵتانی جیهان ئەو بزوتنەوانە دروستبن،
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هەموو كاتیگۆرە كۆمەاڵیەتییەكان لەم كتێبەدا سەر لەنوێ پێناسە دەكەمەوە،
یەكێك لە كەتیگۆریەكانیش بە تایبەتی بریتییە لە دیموكراسی ،ئاگاداربن ئەمڕۆ لە
دنیادا ڕەخنەی زۆر هەیە لەسەر دیموكراسی نوێنەرایەتیكردن ،دیموكراسی شتێكە
پارتە سیاسیەكان شەق دەكات ،حزب دەتوانێت لە خزمەتی دیموكراسیدا بێت،
وەك چۆن دەتوانێت كەندەاڵن بێت لە ڕێگەی دیموكراسیدا ،حزبە ستونییەكان
لە بەریتانییا ،ئەمریكا ،بە پێچەوانەی ئێمەوە شتەكان دەبینن ،هیچیان ڕێكخراوی
ستونییان نییە و تەواو كۆتایی پێهات ،مانیفێست ساسۆنیەكان لە مۆسكۆ دەژین.
دەمەوێت بڵێم هەوڵبدرێت ئەو گۆڕانەی بەسەر گەردوندا دێت چییە،
یەكەم لە زۆربەی شوێنەكانی دنیا هەلومەرجە ئابورییەكە بەدوای خۆیدا قەیران
دەهێنێت ،بە تایبەتی لە ئەوروپا كە قەیرانێكی ئابوری گەورە هەیە و كێشەی
دراوی زۆری دروستكرد بۆ نمونە لەساڵی  2010لە یۆنان ،بەاڵم پاشان ئەو گرفتەی
دروستكرد ،دەوڵەمەند قەرز دەداتە دەوڵەت ،بەمەش هەژارەكان دەبێت بە گران
شت بكڕن ،بۆیە ئەم پرسیارەم كردووە لەم كتێبەدا كە چۆن دەكرێت سەرلەنوێ
بینای بكەینەوە ،وەاڵم��ی منیش بەیەك وشەیە ئەمەیە كە ئەگەر كاتیگۆریە
كۆمەاڵیەتیەكان هەڵوەشابێتنەوە ،ئەگەینە ئەو دەرەنجامەی كە دەگەڕێینەوە بۆ ئەو
هەلومەرجەی كە پێیدەڵێن چوونە دەرەوە لە كۆمەڵگەی سیكۆالریزم ،هەروەها
گەڕانەوە بۆ بزوتنەوە ئایینیەكان و ئەنتی دیموكراسی ،ئەوەی من دیفاعی لێدەكەم
ئەوەیە ،كە هەموو واڵتانی دنیا خۆیان ئازاد كردوە لە هەیمەنەتی ڕۆژئاوا و
هەمان ڕێگە ناگرنە بەر ،تەنانەت لە ئەوروپاش چەندین ڕێگەی جیاواز هەیە،
ئەم واڵتە تازە ڕزگاربوانە تێدەگەن لەوەی كە فرە دەنگ و ڕەنگ و كۆمەاڵیەتی،
مێژوو ،كلتور  ..پێكەوە گرێبدات ،ئەوەی لەم كتێبەمدا گەیشتومەتە ئاكام ئەوەیە،
كە ئەو واڵتە تازە پێگەیشتوانە ،لەسەریانە مێژوو و كلتور و ڕابردوی خۆیان
گرێبدەنەوە بە دەستكەوتە هەرە جیهانییەكانی ڕۆژئاوا ،لە ئەفالتونەوە تاوەكو
ئەمڕۆ ،واتە ئەم دوانە پێكەوە گرێبدەن ،ئەمەش شتێكی نۆرماڵە ،چونكە ڕێگە
بە خۆم دەدەم بڵێم ،ناتوانن جگە لەمە شتێكی تر بكەن ،مرۆڤایەتی جگە لەمە
هیچ چارەسەرێكی تری نیە ،یان بەرەو كارەسات و جەنگ دەڕۆینن ،واتە بەرەو
چارەسەر یان بەرەو كارەسات ڕۆشتن .
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ئەمەی دەیبینین كشانی كەپیتالیزمە ،چەندە كەپیتالیزمی نوێ دەكشێ،
ئەوەندەش ملمالنێی نوێ لە دایك دەبێت ،ئەوانیش تەنها پەیوەندییان بەالیەنی
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە نییە ،بەڵكو لە هەمانكاتیشدا گڵۆبەڵیشن ،دەبێت
دیسانەوە سەر لە نوێ پێناسەی دیموكراسی بكەینەوە كە دیموكراسی عەقڵ و
مافەكانی مرۆڤە ،چونكە بەبێ پرەنسیپی مافەكانی مرۆڤ دیموكراسی مانای نییە،
لەگەڵ ئەوەی ئەمە كۆنترین پێناسەی دیموكراسییە لە ڕۆژئاوادا.
بە تایبەتی لە سەردەمی ئەنواردا ،ئێمە دەتوانین ئەم پێناسەیە بدۆزینەوە،
چونكە ئێستا پێویستمان پێییەتی ،چونكە دیموكراسی نوێ ئەوەیە ،كە ماف بدات
بە گەل و ئەو دەسەاڵتەی هەبێت ،كە گەل بە دەسەاڵت بڵێت نەخێر ،كە ئەمە
پێیدەوترێت مافە سەرەتاییەكانی گەل ،یاسا ،دادگا هەمووی لەژێر ئەمانەدایە،
هەر یاسایەك لەگەڵ ئەم پرەنسیپانەدا یەكی نەگرتوە ،ئەوا دیموكراسی فڕێدەداتە
دەرەوە.
* مەال بەختیار :ئێمە لەناو واڵتێكداین تازە ئازاد كراوە ،ڕزگاربوونمان
زۆر سەخت بوو ،بەاڵم بنیادنانی دیموكراسی لەم واڵتەشدا سەخترە ،بەتایبەتی
گەالنی ئەوروپا شۆڕشی دیموكراسییان سەرخست ،شۆڕشی دیموكراسی سەنتڕاڵی
بوو بە ئاسانی سەركەوت ،سەبارەت بە ئێمە كەوتوینەتە سەردەمێكەوە ،ئەوە
پێناسەی دیموكراسییەكەیەتی كە بەڕێزت باستكرد ،لە دیموكراسی سیاسییەوە
بەرە بەرە ،بەرەو دیموكراسی مافی مـرۆڤ بە شێوەیەكی فراوان دەڕوات،
سەبارەت بە ئێمە (كورد) هێشتا زۆر گرانە ،چونكە نەتەوەیەكی ( )50ملیۆنین
و بە مانای دەسەاڵت دەسەاڵتمان نییە ،لەوەش خراپتر واڵتانی داگیركەری
كوردستان ،هیچییان تا ئێستا دیموكراسی سیاسی ڕاستەقینەییان بە چاو نەدیوە؟
ئاالن تۆرین :لە عیراقدا لەسەر ئاستی پراكتیك سەربەخۆن یان نا؟*مەال بەختیار  :ئێمە خەریكە گوتارەكەی بنیادبنێن ،مەسەلەی دیموكراسی
و نەبوونی دەسەاڵتی سەربەخۆ بۆ بەشەكانی كوردستان لەناو ئەو واڵتانەی
كە دیموكراسییان تێدانییە ،گرفتێكی زۆر گەورەیە ،بەاڵم ئەم شەپۆلە نوێیەی
دیموكراسی كە هاتووە كاریگەری لەسەر ئێمە و كۆمەڵگەكەمان و ڕۆژنامەنوسان
داناوە ،واتا سەرمایەداری بە كۆمپانیا و بەرژەوەندی و ڕاگەیاندن و بەشێك لە
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كەلتور  ....تا د هاتوە ،هاتنی ئەم بنچینانەی سەرمایەداری بۆ كوردستان ،بێگومان
چۆنیەتی بیركردنەوەی كۆمەاڵیەتیشمان هەیە ،ئێستاش دەسەاڵتێكی فیدراڵی
كە هەیە ،ئێمە لە باشوری كوردستانین ،لە باكوری كوردستان ،لە ڕۆژهەاڵتی
كوردستان ،لە ڕۆژئاوای كوردستان دەسەاڵتمان نییە ،زمانمان نییە و ناهێڵن بە
زمانی خۆمان قسە بكەین ،بۆیە لە  %20ی كورد ،دەسەاڵتێكی فیدڕاڵی هەیە؟
ئاالن تۆرین :ئەوەی لەم باس و كاتەدا گرنگە ئەوەیە ،كە تۆ تەنهاباس لە كوردستانی عیراق ناكەیت ،بەڵكو باسی هەموو كوردستان دەكەیت ،من
هەمیشە لە گڵۆباڵدام ،بۆیە دەستخۆشیت لێدەكەم.
*مەال بەختیار  :ئێمە پەیوەندی ئۆرگانیمان لەنێوان هەر بەشێكی
كوردستاندا هەیە ،بۆیە ئەگەر ئەم پەیوەندییە ئۆرگانییە بەیەكەوە نەچێتە پێشەوە،
مەترسیە بۆ هەموو پارچەكانی تری كوردستان ،ئێمە وەكو (ی.ن.ك) تێدەگەین چ
ڕاگەیاندن یان نوسەرانی ،بەاڵم لە دەرەوەی ئێمە چەندین حزب هەن ،هەرگیز
لەمە تێناگەن ،زۆرتر بیری حزبەكانی تر ،بیری دیموكراسی سیاسی سەنتراڵیە
و ئەمەش گرفتێكی گەورەیە بۆ ئێمە ،من دەزانم بەرێزت تیرۆسینێكی زۆر
باشى بۆ ڕۆژئاوا ،بەاڵم ئامۆژگاری تۆ چییە كە ئێمە لە واڵتانی دواكەوتوو ،تازە
ئازادكراودا چیبكەن ،بۆ ئەوەی ئەم هاوئاهەنگییە لەگەڵ هێزە دیموكراسەكانی
ڕۆژئاوادا بەهێز بكرێت ،چونكە زۆر جار وتومە ،ئەگەر دیموكراسی لە واڵتانی
ڕۆژئاواوە پەرەنەسێنێ بۆ واڵتانی دواكەوتوو ،یاخود لەالی ئێمە بنەما دانەنێت
 ،بێگومان پێش ئێمە ڕۆژئاوا كێشەی قوڵتری بۆ دروستدەبێت ،ناكرێت بەشێكی
دنیا دیموكراسی بێت و باكوری دنیا دیموكراسی نەبێت ،لەهەموو بوارەكاندا؟
 ئاالن تۆرین  :سەرەتا حەزدەكەم لەو تێبینییە بچوكەوە دەست پێبكەم،ناكرێ كەسێ نەزانێ ئامۆژگاری یەكێك بكات كە ئەزانی ،واتە تۆ ئەزانی و من
دەربارەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست نازانم ،ئەمە وەك تێبینی سەرەتا ،شتێكت وت لە
كۆمەڵگەدا پێویستە كە ئەوەیە ،یەكیەتی سیاسی لە دنیادا نییە ،دەتوانین گریمانەی
ئەوە بكەین ،كە ئەم یەكیەتییە سیاسیە لە دنیادا زۆر ئاڵۆزە و بەرژەوەندی واڵتان و
كۆمەڵگەكان جیاوازن ،دەرەنجامی ئەمە ناشتوانین بڵێین لە كوردستاندا هەمان ڕێگە
بگرینە بەر ،كە لە ئەوروپا گرتومانەتە بەر ،لە هەمانكاتدا دیموكراسی كۆمەاڵیەتی
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هەروا بە ئاسانی لە دایك نابێت ،چونكە بەسەدان گرفتی لەبەردەمدایە ،گرفتی
كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،كلتوری كە دەبێت زاڵ بیت بەسەریاندا ،كورتەكەی ئەوەیە
ئەولەویەت بدرێت بەو شتانەی كە پێیاندەوترێت مافە كلتورییەكانی كۆمەڵگە،
دواتر بە مانا فراوانەكەی.
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ئامانجی ئاالن تۆرین و دەرچوون لە پاوانخوازی
لەفارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد
ئاالن تۆرین لە كتێبی رەخنەگرتن لە مۆدێرنێتەی خود ،لە پێگەی پشت
بەستو بە بیری مۆدێرن ،رەخنە لە نوێبوونەوە دەگرێت .ئەوەی ئەو رەخنەی
لێدەگرێت ،ئەندێشەی میحوەری پێشكەوتو لە مۆدێرنێتەدایە .ئەندێشەیەك كە
بەبۆچوونی ئەو لەالیەكەوە لەالیەن ئامرازی فكری رۆشنگەری بەیارمەتی بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكانی دروستكراوە و گرنگی پێدراوە ،لەالیەكیترەوە مێژوگەرایی هیگلی
دەیكات بە ئایدیالیزم و بە دەستی ماركسی مێژوگەرا فرۆشگەیەكی بینراو _
مادی لەخۆدەگرێت  ،لەكاتێكدا بەتەواوی بابەتی لەدەستداوە مەیلی گەڕانەوە بۆ
سروشت دەدۆزێتەوە.
لەبەرئەوە تۆرین لەكتێبەكەیدا عەوداڵی دیاریكردنی چۆنێتی نەهێشتنی
بابەتە .ئامانجێك بەبۆچوونی ئەو لەسەردەمی رۆشنگەریدا لە سیستمی كۆمەاڵیەتی
یان رەونەقی كۆمەڵگە و پەسەندكردنی كۆمەڵگەدا و لە مێژوگەرایی هیگل بۆ
دەوڵ��ەت و لە ئەندێشەی ماركسی مێژوگەرا لەسەركەوتنی سروشتدا كورت
بووەتەوە .تۆرین دەچێتە ئەو پێگەیەی كە لەسەر هەر ئەندێشەیەك ،كە ڕێگەی
دوالیەنە دەگرێت و لەم ڕێگەیەوە چاالكیەكانی لە گشتگیریەكدا كورتدەكاتەوە،
چونكە ئافاتی ئازادی مرۆڤ و لەدایكبوونی هێزە تۆتالیتار و ئایدۆلۆژیاكان بە
دەرەنجامی ئەم كەمتەرخەمیانە دەزانێت.
ئاالن تۆرین نەیاری سەرسەختی كەمكردنەوە و پاشەكشێیەكی ئەم بابەتەیە
بەرامبەر شتێكی گشتگیرتری ئەوە .بەپێی ئەم بیركردنەوەیە تۆرین ناتوانێت
بەرامبەر مێژوگەرایی جێ مەبەستی ئێمە بە نەهێشتنی ئەنجامەكەشی رازی
بێت ،چونكە پەسەندكردنی ئەوە بەواتای پەسەندكردنی ئەو بابەتەیە ،كە پێگە و
بارودۆخە مێژوییەكان كاریگەریان لەسەر هەڵبژاردەی مرۆڤ هەیە .بەواتایەكیتر
بەهەمان ئەو ڕێژەیەی مرۆڤ مێژوو و پێگەی خۆی دروستدەكات ،پێگە و
بارودۆخی مێژووییش كاریگەریان لەسەر دروستبوونی ئەو هەیە .ئەندێشەیەك
كە لە مێژوگەرایی هارمۆنیتیكی و مێژوگەرایی ئامانجی كۆتاییدا هاوبەشە.
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پەسەندكردنی ئەم بابەتە بۆ تۆرین یەكسان بوو بە نەمانی كاریگەری بابەت
و هەڵبژاردنی ئەو .بۆ نموونە دەتوانرێت باس لە پێگە و بارودۆخی مێژوویی
سەدەی رۆشنگەری بكرێت ،كەلەژێر كاریگەری ئەودا سیستمی كۆمەاڵیەتی و
پەسەندكردنی كۆمەڵگە گرنگی بابەتی دیاریدەكرد ،لەویش گرنگتر بابەتەكە خۆی
نەك تەنها هاوكاری ئەوی دەكرد ،بەڵكو بە بڕوای تەواو ئەو ئەندێشەیەی وەك
بیری رۆشنگەری دەخستەڕوو ،كە پێچەوانەی دابونەریت بوو.
لە راستیدا تۆرین دادوەری بابەت و بابەتی رۆشنگەری و مێژوگەرایی
لەئەستۆیە ،كە بەدەستی دیكارت بەرهەمهێنراوە .بەبۆچوونی ئ��ەو ،ئەو
نوێبوونەوەی بەدەستی دیكارت دەردەكەوێت بە هۆی دوالیەنی ئەو (ڕێگریێكە
بۆ كەمكردنەوەی تاك بۆ گشتیەكان) فێرمان دەكات چۆن سەرلەنوێ نوێبوونەوە
پێناسە بكەین.
بەاڵم ئەم بابەتە دیكارتیە كەلەسەر ئەو بنەمایە دەبوو خوێندنەوەی
نوێبوونەوە فێربێت ،چیە؟ دیكارت بە (من بیردەكەمەوە) دەستدەكات بە
باسكردنی بوونی ئادەمی .تۆرین رونیدەكاتەوە كە ئەم بیركردنەوەیە بەبۆچوونی
دیكارت ئەندێشەیەكە لەالیەن خوڵقێنەری جیهانەوە دروستكراوە و بیر بە
نیشانەیەك دادەنێت ،كە دەستی ئیالهی لەدروستكردندا بەسەر دروستكراوەكانی
خۆیدا داناوە .تۆرین بەدواداچون دەكات بۆ دوانەیی دیكارتی (منی بیركەرەوە
و دروستكەری ئەم ئەندێشەیە كە خودا بێت) ،هاوكات لەگەڵ دوانەیی دیكارتی
(من بیردەكەمەوە و سروشت) (جیهانی سروشت و جیهانی خوداوەند لە یەكتر
جیاوازن ،تەنها لە ڕێگەی مرۆڤەوە ئەو دوانە بەیەكەوە گرێدەدرێن .كاری مرۆڤ،
جیهانی شتومەك دەخاتە سەر ڕێڕەوی پێویستیەكانی ئەو ،هەڵبژاردنی ئەو لە
خودادا بزر نابێت ،بەاڵم لە خۆیدا منێكی چاالك دەدۆزێتەوە كە لەگەڵ بیروڕا و
هەست و پێویستیەكانی بەهەڵە وەرناگیرێت و لەبەرئەوە بابەتە).
لەبەرئەوە بابەتی دیكارتی بەهۆی ل��ەدەرەوە مانەوەی لە سروشت و
سروشتی خۆی و وەستاوی لەسەر ئیرادەو جەوهەرێكی كامڵتر لە خۆی (خودا)
دەبوو ،بێجگە لە ئازادی و هەڵبژێردراوی ،بەبنەمای ڕێنوێنی ئەخالقی و رەفتاری
دابنرێت .تۆرین وتەی دیكارت دێنێتەوە:
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(تەنها شتێك كە بەڕاستی پەیوەستە بە مرۆڤەوە ئیرادەی ئازادە .ئیرادەیەك
كە ڕێپێدانی نكۆڵیكردن لەو روەوە بەدەستەوە دەدات ،كە دەتوانێت بەشێوەیەكی
باش یان خراپ بەكاربهێنرێت و تا ئەو سنورەی لەناوخۆیدا توانای بەكارهێنان
بدۆزێتەوە ،واتە بەردەوام كەمتەرخەمی نەكات لە ئەنجامدانی هەرچیەك كە
بەباشتری دەزانێت :شتێك كە پەیڕەوی بێ كەموكورتی بااڵیە).
پێویستە سەرنج بدرێت لەوەی ئەم بنەما و پێوەری بەناوەكی بووەی
رەوشت ،سەرچاوەكەی بابەتی ئازاد یان بكەری هەڵبژێردراوە ،كە تۆرینی موشتاقی
بابەتی دیكارتی كردوە ،چونكە مەرجی بابەت (ئازادی و خۆویستیە) .مەرجێك
كە دیكارت دەیخاتەڕوو ،ئەو بابەتەی سەدەی رۆشنگەری دەیخاتەڕوو لە سیستمی
كۆمەاڵیەتیدا كورتدەبێتەوە و رەوشت كە بە بۆچوونی دیكارت سەرچاوەیەكی
ناوەكی و بڕیارلێدراوە لەالیەن بابەتی ئاگاوە ،ئازاد و خۆویستە و سەدەی
رۆشنگەری بە بواری یاسایی دەسپێرێت .دیكارت رەوابوونی رەوشتی بابەتی
خۆی لەروی سەلماندنی بوونی خوداوە بەدەست دێنێت ،بەاڵم ئەم سەلماندنە
بەپێچەوانەی فەلسەفەی كانت ،كە لەڕێگەی ئیمان و بیڕوباوەڕەوە بەدەستدێت،
لەڕێگەی عەقڵەوە دەگاتە ئەنجام .پێویستە سەرنج لەوە بدرێت كە ئەم عەقاڵنیەتە
پشت بە جیهانی هەستەكان نابەستێت ،كە فریودانی هەستەكانی لەگەڵدایە ،بەڵكو
عەقاڵنیەتێكی تەواو هزریە .دیكارت بەیارمەتی ئەم عەقاڵنیەتە بوونی خودا و
خۆی دەسەلمێنێت .ئەو دەڵێت( :من ،زاتێك بوم كە تەواوی بوون و سروشتی
لە فكرەوە بووە و بۆ بوون نەپێویستی بە شوێنێك هەبووە و نە هیچ مادەیەكی
پێوە گرێدراو).
دیكارت بۆ سەركەوتنی ئازادی ئەم عەقڵە ،نەك تەنها پەسەندی جیابوونی
گیان و جەستە دەكات ،بەڵكو بەها و پلەی بااڵ بۆ ئەو پەیوەندیە بە جەستەوە
لەبەرچاو دەگرێت( :من واتە روحێك كە بەهۆیەوە ئەو منە ئەوەم كە هەم،
بەتەواوی لە جەستە جیایە و ناسینیشی ئاسانترە  ،ئیتر ئەم روحە بەپێچەوانەی
جەستە خۆی بزر ناكات بەڵكو گەشە دەكات).
لەبەرئەوە وەك ئەوەی سەرەنج درا ،ئازادی بابەتی دیكارتی لە راستیدا
ئازادی و پێویست نەبوونی هیچ شتێكی مادیە :دوانەییەكی سەرچاوەگرتو لە الیەنی
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خودایی دۆزینەوەی هزر ،كە مەرجی پێویست نەبوونی جیهانی مادی و بینراوە.
لەراستیدا ئەم هزری ناساندنە عەقڵە ،كە شایەتی بونی خۆی و خودا دەدات
و رەوایی بنەمای ئەخالقی خۆی لەوەی بەخێر و باشەی دەزانێت لەوالیەنەوە
بەدەستدێنێت .لێرەدا باس لەڕۆڵی پوچی ئەم عەقاڵنیەتە هزریە ناكەین .ئەو رۆڵە
پوچەی كەلەڕەخنەی هزری كانتدا لەالیەكەوە لەڕێگەی سەلماندنی بوونی خودا
لەڕێگەی باوەڕەوە نەك عەقڵ ،لەالیەكی ترەوە لەڕێگەی خستنە روی دوانی
(شتەكان بۆ ئێمە) و (شتەكان بۆ خۆم) كۆدەكرێتەوە .لەڕاستیدا دەتوانرێت بوترێت
لەڕێگەی كانتەوە ئەو جیهانە نمونەییەی لە فەلسەفەی دیكارتدا لەناوبرابوو،
سەرلەنوێ بەكاردەهێنرێتەوە ،چونكە ئەو هزرە بیركەرەوەیەی فەلسەفەی دیكارت
پێدەچو پێویستی بە هیچ جۆرە مادەیەك نەبێت ،لەالیەن كانتەوە دەبێتە خاوەنی
تایبەتمەندی و وێنا مادیەكان .كانت بەپرۆژەكەی خۆی ئامادەیی بەشداریكردنی
عەقڵی نمونەيی لەگەل جیهانی نمونەدا دروستكرد.
ئاالن تۆرین لەترسی هێزە تۆتالیتارەكانی كۆمەڵگە ،كە بەهەر ڕێگەیەك
بێت ئازادی تاك سنوردار دەكەن ،روو لە بابەتی دیكارتی دەكات .بابەتێك كە
كارایی و ئیرادەی ئازادی خۆی بەدەست ناهێنێت ،ئەگەر دیدێكی ئامڕازی بۆ
جیهان نەبێت و خۆی بە بەشێك لە جیهانی نموونە نەزانێت ،بەڵكو خۆی بە
چاودێر و ناسێنەر و ئازاد لە پاشەكەوت و بەكارهێنانی بزانێت .ئایا دەتوانرێت
دڵنیا بوو لەوەی ئەم دیدە بەرامبەر جیهان نەچێتە سنوری تاك و ئازادیەوەو
دیكتاتۆری لە جۆرێكیتر بەرهەم نەهێنێت؟ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە لەو
الیەنەوە كە تۆرین باس لە سارتەر دەكات و (ڕەوشتی پشت بەستو بە ئازادی)
بابەتی دیكارتی وەك جۆرێك پێشنیاری ئایدیا تایبەتیەكانی ئەو دەناسێت ،ئێمەش
بەروانینمان لە فەلسەفەی ئەو بۆ وەاڵمەكە دەگەڕێین.
لە فەلسەفەی هەبوونی سارتەردا بەپێچەوانەی فەلسەفە هەبوونیەكانی
پۆپەر و مارسل وەك نمونەیەك دەردەكەوێت .نمونەیەك لەالیەن (من)ەوە لە
پلەی بابەتدا بۆ كاركردن و سەركەوتن بانگهێشت دەكرێت .لە باسی (عەشقی)
سارتەردا ئەم مەیلی كاركردن و سەركەوتنە نامێنێت .ئەو كاتە ئێمە ئەو وتەیەی
سارتەرمان نییە ،كە (ئازادی یەكێكیتر سنورداركردنی ئازادی منە).
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بابەتی دیكارتیان بە كاریگەر لەسەر بابەتی ناو فەلسەفەی سارتەر زانیوە.
گومان لەوەدا نییە و لەوانەیە بتوانرێت باشترین راستی فەلسەفەی دوانی جەستە و
گیانی دیكارتی لە شێوازی رووبەڕوبوونەوەی روكانتن (كەسایەتی سەرەكی چیرۆكی
دڵ تێكهەاڵتنی سارتەر) لەگەڵ جەستەی خۆی و شتە مادیەكانی دەوروب��ەری
بدۆزرێتەوە .بابەت یان بكەری لێكۆڵەرەوە و ئازادی دیكارتی لەوالیەنەوە ،كە
پشت بە عەقاڵنیەتی هزری دەبەستێت و ئەم عەقاڵنیەتە خۆی بە هەبویەكی بەرزتر
لە خۆی لە پلەی دروستكەر دادەنێت ،بابەتێكی ئاینیە .ئاین و مەزهەبێك كە گیان
بە گرنگی بابەت بوونی و هەبوونی مرۆڤ دادەنێت و جیهان وەك نمونەیەك
لەبەرامبەر ئەم بكەرە پاكە لە روخساری مادی دادەنێت ،بۆ ئەوەی حوكمی بكات.
تۆرین بەپێی شیكردنەوەی فرجیناند وتەكانی دیكارت درێژە پێدەدات:
(مرۆڤایەتی سروشت نییە ،بەاڵم لەهەمانكاتدا ناتوانێت لەگەڵ خودا یان
گیان ببێت بەیەك .شتێك لە نێوانیاندا هەیە .مرۆڤ ،سروشت بە كردنەوەی نهێنی
گەمارۆ دەدات .گیانی ئەو نیشانەی خودای پێوەیەو پەسەندی دەكات ،كە خودا لە
ئەندێشەی ئەودا ئامادەیە ،لە سنوری ئەو تێدەپەڕێت .ئەندێشەیەكی هاوشێوەی
راپەڕینی گشتی هەر جۆرێك تیۆری چوونە ناویەك وەالدەنێت).
ئەم كردنەوەی نهێنیە لە جیهان و سروشت وەك نمونەیەك لەالیەكەوە
پشت بەستو بە بكەری ئ��ازاد ،یان بابەتی ناسێنەر پێویستی بە مادە نییە ،
لەالیەكیترەوە خودا لە ئەندێشەی ئەم بابەتەدا بە ئامادەبوو دەزانێت .ئەندێشەی
(خودا لە ئەندێشەی خۆیدا بەئامادەبوو زانین) بۆ خود ناوەندی بابەتی دەگۆڕێت،
كە هیچ نیگەرانیەكی بێجگە لە ناسینی پشت بەستو بە دەسەاڵتی نییە .ئەمجۆرە
بابەتە تێڕوانینی بۆخۆی بەدوور دەبێت لە هەر جۆرێك جادو و رەمز و نهێنی،
چونكە ئیرادە و توانایەكی هەیە كە بەسروشت و ئیرادە و توانای خودا بزر نابێت.
تۆرین بە باشی دەزانێت ئەوەی لە بابەتی دیكارتی دێتە دەرەوە ،سەركەوتنی
عەقاڵنیەتی ئامرازیە .عەقاڵنیەتێك كە بەهۆی تایبەتمەندی دژایەتی پاڵنەری هێزەوە
لە بوونی جیهان و شتەكان و لە بوونی مرۆڤ خۆیدا ڕێگرێكی گەورەیە لەبەردەم
دروستبوونی هەرجۆرە ئامانجێك كە بابەتەكە بدات بە شتێكی گەورەتر لە خۆی
و ببێتە هۆی كەمبوونەوەی ئەو .لەم ڕوەوەیە ئەو ئەم عەقاڵنیەتە لەگەڵ بوونی
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ئەو رەخنە توندانەی لەالیەن بیرمەندە رەخنەگرەكانەوە گیراوە ،باڵوبوونەوە و
سەركەوتنی بە مەترسیەك بۆسەر مرۆڤی مۆدێرن دەزانن ،هەروەها پێی باشترە
تا ئەو شوێنەی بۆشایی بەها دێتە نێوانەوە ،چونكە بوونی ئەم بۆشاییە بە گرەنتی
دیموكراسی دەزانێت:
(عەقاڵنیەتی تەكنیكی پڕوپاگەندەی دەسەاڵتخوازی هەموو بزوتنەوەیەكی
فەرهەنگی سنوردار دەكات و بەمشێوەیە ڕێگری لە ئەوان دەكات ،بۆئەوەی
لە مشتومڕدا بۆ بااڵدەستی سیاسی نەگۆڕێن بۆ هێزی كۆمەاڵیەتی .لەناوەندی
كۆمەڵگەی پۆست مۆدێرندا دوێنێ و زیاتر لە ئەویش ئەمڕۆ ،لە باشترین دۆخدا
كەلێنێكی بەنرخ دەبینرێت ،كە گرەنتی سەربەخۆیی عەقاڵنەیتی تەكنیكی دەكات
و ڕێگە دەدات ،ئەم كەلێنی دەسەاڵتە لەناوەندی كۆمەڵگەدا پارێزراو بێت ،شتێك
كە (كلودلفور) بەمافی سەرەكی سەرەتاترین دیموكراسی داناوە).
لە راستیدا ترس لە گۆڕانی ئامانجە بەنرخەكان بۆ هێزی سیاسی و لە
ئەنجامدا سەركوتكردنی بابەتی تایبەتیيە ،تۆرین ناچار دەكات پەرچەكرداری سلبی
بیرمەندە رەخنەگرەكانی دەسەاڵتی عەقاڵنیەتی تەكنیكی بە (دوركەوتنەوەی بوون)
لێكبداتەوە .ئەو بەهەمان ڕێژەی لەو جواڵنەوە فیكریەی كەبەپێی لێكدانەوەی
خ��ۆی ،بووەتە هۆی غوربەت یان دوور كەوتنەوەی ب��وون ب��ەدوای دوری��دا
دەگەڕێت ،داوای یارمەتی لە پێگەی رەخنەیی جواڵنەوەكانی وەك لە نیچە یان
قوتابخانەی فرانكفۆرتدا دەبینرێت دەكات ،كە وەك ناوەندی سەرەكی رەخنەی
نوێ كاردەكەن ،بەاڵم تەنها لەبارەی رەخنە لە مۆدێرنیتە نەك هاوڕایی لەگەڵیاندا،
چونكە بێجگە لەوەی تۆرین بەندی بابەتی تایبەتیە ،كە لەالیەن قەفەسێكی ئاسنین
بەهۆی گشتگیركردنی فەرهەنگ و دروستكردنی كەلێنی بەهادار و واتاوەیە،
هاودڵی هەیە ،لەگەڵ ئەوشدا لەناوچوونی عەقاڵنیەتی نموونە و جێگرتنەوەی
بە عەقاڵنیەتی ئامرازی بۆ رەهایی لە بابەتی تایبەتی بە پێویست دەزانێت .ئەو
لە عەقڵی نموونەدا بەهۆی تیشكخستنەسەر بەها و ئامانج ،خەسڵەت و زاتی
دەسەاڵتدار دەبینێت .دەسەاڵتێك كە بابەتی تایبەتی لەناودەبات.
ئاالن تۆرین بەرەخنەگرتنی لە مۆدێرنێتە ،هەنگاو بۆ بانگەوازی چوونە
دەرەوە لە قەیرانی مۆدێرنیتە دەنێت ،بەاڵم لەهەمانكاتدا پڕوپاگەندەیەكی بۆ

17

دۆزینەوەی ڕێگە و وەاڵمێك نییە ،بەهۆی پێداگری لەسەر عەقاڵنیەتی ئامرازی
بەشێوەیەكی الوەكی جەخت لەسەر ڕێڕەوێك دەكاتەوە.
لەم ڕێگەیەدا دەبینین كە تۆرین بەشێوەی سەرسوڕهێنەر ڕووبەڕووی
قەیرانی مۆدێرنیتە بووەتەوە و جێگەی دەستخۆشیە .ئەو پێیخۆشە مەترسی
نەبوون و لەناوچوون كەلەالیەن عەقاڵنیەتی نموونەیی و عەقاڵنیەتی ئامڕازیەوە
هەڕەشە لە بابەتی تایبەتی جێسەرنجی ئەو دەكەن ،نەهێڵێت .لەمڕوەوە لە
كۆتاییدا نەشەڕی خودایانی وێبری كە عەقاڵنیەتی نموونەی ئاراستەكراو بۆ
ئامانج و بەها لەخۆدەگرێت پەسەند دەكات و نە لەدەستدانی واتا و كەلێنی
بەنرخ كە جوانكاری عەقاڵنیەتی ئامڕازیە .هەمان دۆخ كە نیچە بە جوانی لە
بەیانی (دوا مرۆڤ)دا رایگەیاندوە .تۆرین خوازیارە بابەتی تایبەتی لە هەڕەشەی
یەكپارچەخوازی و لەو كۆتەی كە دوودڵی تاك بۆی دروستكردوە بپارێزێت ،بەاڵم
وەك ئاماژەی پێكرا ئەو بەرامبەر دوو دڵی خۆی بەدەستەوە دەدات و نیشانەی
زانینی وەاڵمەكەیە .وەاڵمێك كەلەناخی رەوایی پێگەی عەقاڵنیەتی ئامرازی ،كە
لەجێگەی عەقاڵنیەتی نموونەیە بە ئێمە دەدرێت .بەواتایەكی راستتر ڕێنیشاندانی
ئەو لەوشوێنەوە دەستپێدەكات ،كە بیرمەندانی سەرەتای قوتابخانەی فرانكفورت
(لەژێر ناوی تەكنیك ساالری و نەفی تەكنەلۆژیا ،بە بەرپرسیاری پوچی فەرهەنگ
و كەلێنی نرخ و واتا زانیوە) پشتیان تێكردبوو ،بە وتەی تۆرین چووبوونە ناخی
دووری بوونەوە .هەڵێنجانی تۆرین لەبڕوابوونی ئەم عەقاڵنیەتە تەكنیكیە ،لە
تێگەیشتنی ئەو بۆ كەلێنە چوارینەكان سەرچاوە دەگرێت ،كە هەریەكەیان بە
كەموكورتی و لەناوچوونی عەقاڵنیەتی نموونە سەربەخۆیی بەدەستدێنن :حەز،
خەرجی ،كۆمپانیاكان ،نەتەوە .ئەو پێیوایە ئەوەی یەكێتی نهێنی نێوان ئەم كەلێنە
لەیەكتر جیابووەوانەی مۆدێرنیتە دروستدەكات ،عەقاڵنیەتی ئامڕاز (یان تەكنیكی)
ە ،چونكە بەهۆی لەناوچوونی لەكاتێكدا كە لەناوەندی كۆمەڵگەكاندا جێگیر دەبێت
و پەیوەندی نێوان كەلێنەكان دروستدەكات ،بۆشایی بەنرخ دروستدەكات  ،ئەمەش
لەمپەڕێكە لەبەردەم سەربەخۆیی هەر یەكێك لەو چوار پارچەیە كە خۆیان بەسەر
ئەوانیتردا دەسەپێنن.
بە هەڵوەستەیەكی وردتر بەپێچەوانەی ئەوەی تۆرین پڕوپاگەندەی بۆ
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دەكات ،ئێمە لە جیهانی ئێستاماندا لەجیاتی چوار پارچە و كەلێن روبەڕوی دوو
پارچەین ،چونكە حەز ،بەكارهێنان و ناوەندە ئابوریەكان هەر سێیان زاتێكی تاكن:
قوتار بوون لە كۆنتڕۆڵە رەوشتیەكان ،كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابوری ،هەمان ئەو
كۆنترۆڵەی خودای عەقاڵنی بەها و ئامانجی نوێی كالسیك بەهەر شێوە و رەخسار
و ناوەڕۆكێك بێت لە دەسەاڵتیدا بووە ،بەواتایەكیتر لەنێوان ئەم سێ كەلێنەدا،
نەك تەنها هیچ دوری و جیابوونەوەیەك نییە ،بەڵكو بەپێچەوانەوە بەیەكەوە
گرێدراو و لەیەكتر ئااڵو و بەیەكەوە بەستراون .هەر سێیان بەرەو رەتكردنەوەی
بەهایەكی كرداری كار دەكەن ،كە لەالیەن دەسەاڵتی (نەتەوە – دەوڵەت)ەوە
دروستبووە ،لەبەرئەوە مێژوی بەرهەمی دروستبوون و یەكێتی نهێنی ئەو سێیە بۆ
ئەو كەلێنە دەگەڕێتەوە ،كە لەنێوان نەتەوە _ دەوڵەت دروستبووە.
كاتێك كە رەوایی دەوڵەت بەرامبەر نەتەوە رووبەڕووی قەیران بووەوە،
هاوكات كۆنترۆڵی بەسەر خەرجی و حەز و دامەزراوە ئابوریەكانیشی لەدەستدا.
لەوانەیە یەكێك لە سەرەكیترین هۆكاری قەیرانی رەوایی دەوڵەتە مۆدێرنەكان و
دروستبوونی كەلێن لەنێوان نەتەوە _ دەوڵەت ،سەرچاوەكەی زاتی رەخنەگری
مۆدێرنیتە خۆی بێت.
دەوڵەت بۆخۆی دەسەاڵتێكی میتافیزیكی دروستكردوەو ئەمەش بەواتای
پێشێلكردنی عەقاڵنیەتی مۆدێرنیتەیە .لەم دۆخەدایە كە كەلێنی نێوان نەتەوە –
دەوڵەت دروستدەبێت و دەركەوتەكانی وەك خەرجی و حەز و ناوەندە ئابوریەكان
دروستدەبن ،لەالیەكیترەوە لەگەڵ هەریەكێك لە ئەم دەركەوتانە (خەرجی ،حەز
و ناوەندە ئابوریەكان) كە لە ڕێگەی ئازادیەوە بەدەستهاتون ،خەسڵەتی دووبارە
بیركردنەوە و رەخنەگرانەی خۆی بەرامبەر خۆی و یەكتر لەدەست دەدات و
پێدەخەنە ناوەندێكی میتافیزیكیەوە ،دووبارە شایەتی ناكارای دۆخی یەكێتی
نەتەوە – دەوڵەت دەبین.
تۆرین لە تێزی كەلێنە چوارینەكانیدا سەرەتا پرۆژەكەی خۆی تەریب بە
(شەڕی خوداكان) دەبینێت و لەسەر ئەو بنەمایە بە ئەم ئامانجە دەگات:
(لێرە بەدواوە عەقڵ تەنها ئامڕازێكە ،عەقاڵنیەتی ئامڕازەكان جێگرەوەی
عەقاڵنەیتی ئامانجە ...ئەمە هەمان ئەو باسەیە كە ڤیبەر دوای كانت پەسەندیكردوە
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بە باسكردنی جودایی بەها رەوشتیەكان و كەمتر ئامڕازی و بە خستنە ڕوی شەڕی
خوداكان ،كە شەڕی ناوەندە ئابوری و نەتەوەكانیشە و لەگەڵ پێشكەوتنی تەكنیكدا
بووە).
بەاڵم لە هەنگاوی دواتردا دەخوازێت پرۆژەی خۆی لەسەرو شەڕی بەهاكان
یان خوداكانی ویبری دابنێت( :رۆڵی ئیجابی تەكنیك ئەوەیە كە پاسەوانی لە
كۆمەڵگە دژی پاوانخوازیە فەرهەنگیەكان بكات ).تۆرین بیری دەچێت كە تەریب
بوون بەشەڕی خوداكان ،تەنها كاتێك دەبێت كە رەوشتی باوەڕ لە پێشێلكردنی
عەقاڵنیەتی تەكنیكیدا كار دەكات .بەپێی پرۆژەی تۆرین كەلێنی بەهای سەرچاوە
گرتو لە عەقاڵنیەتی ئامرازی وەك دەمارێك كەلێنی لەیەك جیاوەبووەی مۆدێرنیتە
بەیەكەوە دەبەستێتەوەو پێش هەموو شتێك ئەركی هاوسەنگكردنی هێزە لە نێوان
كەلێنەكاندا .كرۆكی بابەتەكە ئەوەیە كە ئەم كارە تەنها لەڕێگەی بەناوەندبوونی
كەلێنی بەها دەبێت.
پێویستە ئەو خاڵە روون بكرێتەوە ،كە پرۆسەی شەڕی بەهاكانی ویبری
نەك لەڕێگەی بۆشایی بەها ،بەڵكو لەڕێگەی ئازادی میتافیزیكی و هاتنە ناوەوەی
خوداكان بۆناو ژیانەكە روخسار وەردەگرێت :جیهانێكی پڕ لەو خودایانەی لەگەڵ
یەكتر كێبڕكێیانە  ،لە هەمانكاتیشدا لەالیەن مرۆڤەوە دوبارە بیریان لێدەكرێتەوە.
پێداگری لەسەر ئەو بۆشایی بەهایەی سەرچاوە گرتو لە ترسی پاوانخوازی لەناخی
تۆریندا ،بەڕێژەیەكە ناچاری دەكات لە پلەی كۆمەڵناسی ئەمڕۆدا بەڕێوەبردنی
گەشە لە پێگەی پێشوی دوور بخاتەوە و رایبگەیەنێت كە (ئەمڕۆ بەپێچەوانەوە
بابەتێك كە قورسە و بەڕێوەبردنی گەشە نیە ،بەرەنگاری دیكتاتۆری و توندوتیژی،
پاراستنی رەوایی و لێبوردەیی و قبوڵكردنی كەسانیترە).
لەڕاستیدا ئەوەی تۆرین رایدەگەیەنێت پاشەكشێ و چاوپۆشی لە دۆزینەوەی
هۆكارەكانیترە ،كە بەرهەمهێنەری دەركەوتەی توندوتیژین .ئەم پاشەكشێیەی
ئەو دەبێتە هۆكاری ئەوەی كە سەرجەم توندوتیژیەكان لە بابەتی پاوانخوازی
فەرهەنگیدا كورتبكاتەوە.
ئەم پاشەكشێیە لە كۆمەڵناسی بەشێوازی ماركسی لە تۆریندا ئەوەندە بەهێز
كاردەكات ،كە لەتوانایدا نیە لەنێوان (توانای لەدەستدان)ی ئەو واڵتە رۆژئاواییانەی
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میوانداری پەنابەرانی جیهانی سێهەمن بە و قەیرانە ئابوریەوە گرێبدات ،كە ئەو
واڵتانە گیرۆدەی بوون و پەیوەندیەك لەنێوان ئەو دوانە دروستبكات.
ئەوەی تۆرین لەبارەی توندوتیژیەوە پێشكەشی دەكات ،بەهۆی یەك
ئاراستە بوونی و لەبەرچاو نەگرتنی هۆكارەكانیتری رۆژ ،ناتوانێت كارێكی
راستەقینەی كۆمەڵناسی توندوتیژی بێت.
ئاالن تۆرین لە كتێبی رەخنەی مۆدێرنیتەدا ئەو توانایە بە ئێمە دەبەخشێت،
بۆئەوەی بێداربینەوە و سەرلەنوێ بابەتێك بخەینەڕوو ،لەوانەیە بتوانرێت بوترێت
دوای پرسیاری قوڵی ماكس ڤیبەر ،هەرگیز بەو ڕێژەیە گرفتی ناخی زاتی مۆدێرنیتە
لەبەرچاومان نەدەكرایەوە .ئەوەندە بەسە كە رەخنەی مۆدێرنیتەی تۆرین لەگەڵ
سەرجەم كەموكورتی و الدانەكانی ،ببێتە یەكێك لە بەرهەمە سەرسوڕهێنەر و
باشەكانی ئەم سەردەمە،چونكە ئەوە لەخۆدەگرێت كە ستایشی ئەو گیانی پرسیار
كردنە لەئێمەدا بەئاگادێنێتەوە ،كە بەرهەمی بێهاوتای مۆدێرنێتەیە و لە ئازادی
میتافیزیكیەوە لەدایك بووە .مرۆڤی مۆدێرن ناگاتە گەورەیی خۆی ،تا ئەو كاتەی
ئاگاداری دۆخی پێشهاتوی تراژیدی نەبێت.
بەهۆی ئەم ئاگادار بوونەوەیە كە مرۆڤ توانای هەڵبژاردنی دەبێت،
چونكە رووبەڕووی سەرەكیترین هەڵبژاردە دەبێتەوەو دەتوانێت خۆی لەواتای
راستەقینەی ئازادی نزیك بكاتەوە :ئەو ئازادیەی كە ڕێژەی تەواوی هەمان ئەو
ئاگادار بوونەیە لە دۆخی كەموكورتی پارادۆكسی كە بەرهەمهێنەری تراژیدیای
ئازادكردنی مۆدێرنیتەیە.

سەرچاوە:
http://www.anthropology.ir-1
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ئاالن تۆرین و قوتابخانەی پۆزەتیڤیزم

وەرگێڕانی :ئیبراهیم حاجی زەڵمی

ئاالن تۆرین كێیە؟
ئاالن تۆرین بە یەكێك لە دیارترین زانایانی كۆمەڵناسی هاوچەرخ
دێتە ئەژمار .بەڕەگەز فەرەنسیەو لەدایكبووی 1925زاینیە ،وەك توێژەرێك لە
ئەنجومەنی نیشتمانی بۆ توێژینەوە فەرەنسیەكان كاریكرد ،تاوەكو ساڵی ،1958
پاشتر سەنتەری لێكۆڵینەوەی كۆمەڵناسی كاری لە زانكۆی چیلی لەساڵی 1960زاینی
دامەزراند ،بوویە توێژەر لە ایكول « إیتودیس « بۆزانستەكان لە پاریس ،ناوبانگی
بە پەرەپێدانی چەمكی كۆمەڵگەی پۆست پیشەسازی دەركرد،وگرنگی تەواوی بە
لێكۆڵینەوە لە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان دا ،لەم بوارەدا گەلێك پەڕاو و نوسینی
بەپێزی نووسی ،بە بەناوبانگیەكی زۆرەوە لەم بوارەدا وەك كۆمەڵناس و زانایەك
لە ئەمریكای التینی و لەئەوروپا  ،كەوتە بەرچاو ،بۆیە دەبینین لەساڵی 1998
خەاڵتی(ئەمالفی ) Amalfi -ئەوروپا بۆ كۆمەڵناسی وزانستە كۆمەاڵیەتیەكانی
پێدەبەخشرێت ،لەساڵی  2004دكتۆرای فەخری لە زانكۆی « فالبرایسو « لە چیلی
پێدەدرێت ،بەهەمانشێوە دیسان لەساڵی 2006زاینی دكتۆرایەكی تری فەخری
لە زانكۆی نیشتمانی سان مارتن پێدەدرێت ،پاشان لە هەمان ساڵدا لە زانكۆی
كۆڵۆمبیای نیشتمانی و لە ساڵی 2008زاینی لە زانكۆی « مایوردی سان ماركوس «
لە لیما دكتۆرای فەخری پێدەبەخشرێت .ئاالن تۆرین هەر لە گەنجیەتیەوە كاریگەر
بوو بەو جۆرە نەیاریە سیاسیانەی كە بوونیان هەبوو  ،هەرئەمەش وایكرد ئاالن
تۆرین بەو نوسینانەی كە بە كۆشش و تێڕوانینەكانی بە كۆمەڵناسێكی تێكۆشەر
بناسرێت .ئاالن تۆرین خاوەنی چەند چاپكراو و نووسینی گرنگە ،كە كتێبخانەی
كۆمەڵناسی پێ دەوڵەمەند كردووە ،لەوانە « رەخنە لە مۆدێرنەCritique -1998
)de la modernitéو (بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان )و (دیموكراتیەت كامەیە؟) و
چەند چاپكراوی گرنگی تر.
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ئاالن تۆرین بۆچی پسپۆری كۆمەڵناسی هەڵبژارد؟
تێكەڵ بوونی ناوی ئاالن تۆرین بەخانەی كۆمەڵناسی ،هەروا شتێكی سانا
لە خۆوەو كتوپڕ نەبوو ،بەڵكو ئەوە كاریگەری وسەرسامی ئەو بوو بەو ڕشتەیەو
رەچەی كۆمەڵناسی سیاسی  ،ئەوەش بە هۆی ئەو نەیاریانەی ئەو بۆ ئەو دۆخە
سیاسیەی كۆمەڵگەی تێكەوتبوو و نەیاری ئەو بۆ ئیستیعمار ،هەروەها نەیاری ئاالن
تۆرین بۆ شەڕو ملمالنێ خوێناویەكان ،پاشان نەیاری ئەو بۆ سۆشیالیستی جی
مۆلیە و رەچەی رەتكردنەوەی ئەو بۆ كە مالرۆ خستبوویە سەرشانی ڕۆشنبیرانی
فەرەنسی لە نێوان دیگۆڵ و پارتی كۆمۆنیستی  ،لە باروودۆخی وەها شێوەی پر
لە ڕاڕاییدا  ،تۆرینی والێكرد كە مل بۆ الیەنداری گیانی تێكۆشەری دروست ببێت
و ئارەزووی بەشداری بكات و خەون بەگۆڕینی جیهانەوە ببینێت .ئاالن تۆرین
جەختی لە سەر ئەوە ئەكردەوە كە الیەنگری و تێكەاڵوبوونی ئەو بە سۆسیۆلۆژیا
تەنها پاڵنەرێكی كەسی و ئارەزوویەكی دەروونی خودی الی خۆی نەبووە ،بەڵكو
مەرجی بابەتی بوونی كۆمەڵناسی بووە وەكو زانست .تۆرین دەڵێت :ئەگەر ئەمڕۆ
مرۆڤێك كۆمەڵناس بێت ،ئەوە با ڕامانی پێش مەرجی بۆ هەبوونی كۆمەڵگەیەكی
نوێی هەبێت.ئەو ڕێگایەی بەرەو قەیران و لێكدابڕان ڕاپێچی دەكات لەالیەكەوە
و ملمالنێكانیش لەوالكەی ترەوە ،هەموو پێكەوە لەبەرچاو بگیرێت ،لەناو دۆخێكی
كۆمەاڵیەتی و كلتووری ،چونكە بێ هوودەییە خەون لە كۆمەڵگەیەكی یۆتۆپیەوە
ببینرێت ،لەگەڵ لەبیركردنی لێكدابڕانەكان وكودەتاكان ،كە گومانی ڕوادانیان هەیە.
ڕەخنەی ئاالن تۆرین لە سۆسیۆلۆژیای تەقلیدی و پرانسیپەكانی:
بەدەستپێكردنی ئاراستەی سۆسیۆلۆژیەكەی ئاالن تۆرین ،ویستی ئازاد بێت
لەهەموو ئەو كۆسپ و بەندو باوانەی قوتابخانە پۆزەتیفیزمی پاشماوەی ئوگوست
كونت  August Comteو ئەمیل دۆركهایم  Durkheimكە دیراسەی دیاردە
كۆمەاڵیەتیەكانیان  Phenomena Socialsدەكرد ،كە خۆی لە چەند بنەمایەكی چەسپاو
بەالی ئەوانەوە دەبینیەوە ،بەو پێیە دیراسەكردنیان بۆ دیاردەكان وەك هەرشتێكی
دەرەكی ،كە بوونێكی سەربەخۆی هەبێت دوور لەدەستێوەردانی تاكەكان و تواناو
هێزێكی تەوزیمی وڕاپێچكەرو سەپێنەرو زاڵیان بەسەر تاكەكاندا هەیە  ،ئەو شتەی
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كە بەرچاو ڕوونیمان پێدەدات ،سەبارەت بە بابەتی بوون وسەربەخۆبوونی لە
تاكەكان  ،ئەوەیە كە كۆمەڵ و دەوڵەت ڕۆڵی خوایەتی دەگێڕن و تاك تەنها ملكەچ
و بەندەیەكی دەستەوەستاو و زەلیلە،ئەمە لەالیەك ولەالیەكی ترەوە ئاالن تۆرین
وازی نەهێناوە بەوەی كەخۆی رزكاربكات لە جۆری بیكردنەوەی پۆزوتیڤیزم،
بەڵكو كاری بۆ ڕەخنەو ڕووبەڕوبونەوەی رەخنەی زانستیانەو بابەتیانە لە بەرامبەر
ئەوان كردووە ،وای كردووە زیاتر دەسكراوەتر بێت لە دووركەوتنەوەو وازهێنان
لە و رێبازە كۆنە تەقلیدیە ،بەوەی كە گرنكی دەدا بە دیراسەی دامودەزگاكان،
واتە دیراسەی دامودەزگای وەك  :خێزان وقوتابخانە وكۆمەڵگەو دەوڵەت و....
بەوەش خۆیان تەرخانكردبوو بۆ كۆنترۆڵكردنی سیستمی كۆمەاڵیەتی و دامودەزگا
كۆمەاڵیەتیەكان ،بەسەر تاكە بكەرەكانەوە.بەوەش الیەنی دووەمیان لە كۆمەڵگە
فەرامۆشكردبوو ،كەبریتی بوو لە بزاونی كۆمەڵگەو بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان
 Mouvements Socialesكەتاكەكان تیایاندا گوزارشت لە خۆیان و تواناو رۆڵیان
دەكات لە نەیاری و وەستانەوەیان بەرامبەر دامودەزگا كۆمەاڵیەتیەكان  ،هەربۆیە
ئاالن تۆرین هەردەم نەیار بوو بە وونكردنی رۆڵی تاكە بكەرەكان و زاڵبوون و
هەیمەنەكردنی دامودەزگاكان بەسەر ئەودا.
سەبارەت بە پرەنسیپەكانی سۆسیۆلۆژیای تەقلیدی تۆرین وای دەبینێت،
تەنها وێنەیەكە بۆ تەرزێكی تایبەت  ،كە هاوتای نەسەقی كۆمەاڵیەتیە لەگەڵ
دەوڵەتی نەتەوەیی ،ئەوشتەیە كە شوێنگەیەكی ناوەندیی بۆ بیری دەزگایی دەدات
،و شیكاری دامودەزگای ژمێریاری دیاریكراو كە جێگەی ئاستی هاوبەشیكردنی
كۆمەاڵیەتی بێت  .سەرەڕای ئەوەی كۆتایی پرانسیپێكی بنچینەیی سۆسیۆلۆژیایە،
ئەگەر بەو پێیە باسمانكرد كە هاوبەشیكردن و تێكۆشانە.
سۆسیۆلۆژیای ئاالن تۆرین « سۆسیۆلۆژیای كار»
شنێكی شیاو و گونجاوە كە لەچوارچێوەی كیشوەری سۆسیۆلۆژیادا گەر
بوترێت» هەموو سۆسیۆلۆژیەك داهێنەری سۆسیۆلۆژیای خۆیەتی» و خودی
سۆسیۆلۆژیا زادەی سەردەم و چەرخی خۆیەتی.
ئەگەر سۆسیۆلۆژیای ئۆگست كۆنت وئیمیل دۆركهایم  ،و قوتابخانەی
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پۆزەتیڤیزم بەگشتی پەڕەیەكە لە دیراسەی سیستم ،واتە سیستم ودامودەزگاكان ،
كەئاالن تۆرین وا چاویان لێدەكات ،كە تایبەتمەندی داوەتە سیستمی كۆمەاڵیەتی
و پیرۆزی كردووە بەسەر تاكە كاراكاندا.
ئەگەر سۆسیۆلۆژیای كارل ماركس  Karl Marxلە سەر ئەو بیرە وەستا
بێت كە « ژیانی كۆمەاڵیەتی ئەو سیستم و دەزگایەیە كە لە پەیوەندیدایە و لەسەر
دەستبەسەراگرتن كۆنترۆڵكردن وەستاوە» هەرچی سۆسیۆلۆژیای ماكس ڤیبەریشە
الی ئەو لەسەر ئەو بیرە خۆی نومایان دەكات ،كە بكەر هەردەم بەهایەك ئاراستەی
دەكات و دەیبزوێنێت ،بەاڵم سۆسیۆلۆژیا الی ئاالن تۆرین كە سۆسیۆلۆژیای
كار دەیناسێنێت ئەو مەبەست لێی دووشتە ( :كەسانێكی بكەری نەیارلەڕێگەی
پەیوەندیە دیسپلینیەكان و ملمالنێكان ،هەمان ئاراستەی كلتووری وهەمان چاالكی
بەرهەمیدەهێنن)،هەروەها چەمك و میتۆدەكانی سۆسیۆلۆژیای كالسیكی خاوەن
سروشتێكی میكانیكیان وكەمبڕستیان هەیە  ،سەبارەت بەكۆمەڵگەی پیشەسازی،
بۆیە كۆتاییان پێدێت وبە سەرهەڵدانی سۆسیۆلۆژیای نوێ ،ئەویش «سۆسیۆلۆژیای
كار» ە بەتایبەت سۆسیۆلۆژیای بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكانە.
بابەتی سۆسیۆلۆژیا لە ڕوانگەی( ئاالن تۆرین) ەوە
ئاالن تۆرین پێیوایە كە بابەتی سەرەكی سۆسیۆلۆژیا بریتییە لە دیراسەكردنی
هەڵسوكەوتە كۆمەاڵیەتیەكان كە پەیوەستن بە مێژوویەوە ،واتە بەپەیوەندیەكان
و ملمالنێی چینەكۆمەاڵیەتیەكان ،كە بە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان ناوزەد دەكرێن،
بۆیە سۆسیۆلۆژیا لە تێڕوانینی ئاالن تۆرینەوە گریمانەی ڕێكەوت وهەرلەخۆوە
سەرهەڵدان نیە ،بەڵكو كۆشش وتێكۆشان وشوڕشگێڕیە بۆ ئازادكردنی تاكی
كۆمەاڵیەتی بۆ خۆ یەكالكردنەوەی بۆسیستمی كۆمەاڵیەتی وكەلەپچەكانی.
بایەخ و كاری كۆمەڵناسی لەالی تۆرین:
ئاالن تۆرین وای دەبینێت كە بایەخ وگرنگی كۆمەڵناسی لەوەدایە:
رێزو گەورەیی خۆی پیشان بدات بە ئامانجەكانی وئەركەكانی ،نەك وەك
فێبەر باوەڕی وابوو كە ئەركی كۆمەڵناسی بریتییە لە « چۆنیەتی تێگەیشتن لە
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سیستمی كۆمەاڵیەتی» دیارە ئاالن تۆرین بایەخی كۆمەڵناسی ،بەپێی ئەو كۆشش
وهەوڵە بەردەوامانەی كە لەبەرامبەر نەیاریكردنی پۆزەتیڤزمدا خستویەتیە گەر
دەردەكەوێت ،چونكە ئەرك و مەهامی كۆمەڵناسی نوێ لەو رۆڵە پۆزەتیڤەدایە
كە نوێنەرایەتی دینامیكیەتی كۆمەڵناسی كە رەنگدانەوەی پێویستی لەسەر توێژەری
كۆمەڵناس هەیەو كاریگەری لەسەر ئامرازە میتۆدیەكانی و مەبەستەكانی دادەنێت.
‹›› كۆمەڵناسی نوێ لەهەوڵدایە بۆهەڵسوكەوتكردنی ئەندامانی كۆمەڵگە
وەك بكەرێك بە گوێرەی توانا ،و كۆمەڵگە رزگاری ببێت لە سیستم و ئایدیۆلۆژیاو
وتارە زاڵەكانی لەڕێگەی داهێنانی سیستمێك بۆ كار ،كە بەهۆیەوە دامودەزگای
كۆمەاڵیەتی خۆی دابڕێژرێتەوە بە بەردەوامی .لێرەوە ئامانجی كۆمەڵناسی
چاالككردنی كۆمەڵگەیە.
كۆمەڵناسی الی ئاالن تۆرین:
ئاالن تۆرین دەڵێت :مرۆڤی كۆمەڵناس بەرژەوەندی رێبەری ناكات ،بەڵكو
ئەوە بەرژەوەندیە لەوەوە چاوەڕێ دەكرێت! لێرەوە بۆمان ڕووندەبێتەوە ،كە
ئاالن تۆرین جەخت لەسەر بایەخ وكاری كۆمەڵناس دەكاتەوە ،بەوەی كە لە كۆشش
دایە بە ئامانجی گۆڕانكاری ،و هاوكاریكردنی (بكەرەكان-الفاعلین) بۆ رزگاربوونیان
لەوپاڵپەستۆیانەی سیستنی كۆمەاڵیەتی كەخستویەتیە سەریان،و بەزۆر خستونیەتیە
ژێر ئەرك و تەڵقینەكانی لە چاالكیەكانیاندا،بۆیە دیسان جەخت لەسەر هاوكاری
كۆمەڵگەكانیش دەكات بۆ كار  ،Actionبۆئەوەی بتوانن دەستیان هەبێت لە
درووستكردنی مێژووی خۆیاندا،دوور لە هەر بەرژەوەندی وهەوەسە كەسیەكان.
لەمەوە لە ئاالن تۆرین ئارەزومەندیەكی مرۆڤانە دەبینین ،كە زیاد لە
پێویست رەخنەی لەو ڕۆشنبیران وكۆمەڵناسان هەیە ،كە فەرزی دیسپلینی بیرێك
بكەن لە سەر بكەرەكان ،بەبێ ئەوەی هاوكاری كردنیان لە بەرگریكردنی سیستم
وەك ئەوەی لە الی میشیل فۆگۆ وپیر بۆردیۆو دەردەكەوێت .تۆرین دەڵێت:
منیش وەك هەریەكێك سەرسامم بە رۆشنبیرانی ئەم واڵتەم وەختەكارێك دەست
لە توێژینەوەیەكی نوێ وەردەدەن و داهێنان ئەنجاميدەن  ،وەختە كارێكیش
چمكی الیەنێكی خراپی ژیانی كۆمەاڵیەتی دەگرن وەك شتراوس و فۆگۆ..
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كۆمەڵگە الی ئاالن تۆرین:
كۆمەڵگە وەك لە راوبۆچوونی تۆرێن دا هاتووە ،بریتیە لەوەی كە پێویستە
خاوەنی ڕێكخستنێك و بەردەوامیەك بێت ،ئیدی لەسەر ئاستی سیستم و
ریكخراوی كۆمەڵگە بریتییە لە كۆمەڵێك ئەرك كەبەدینايەن و جێبجێ ناكرێن،
مەگەر لەڕێگەی بوونی دیسپلینێكەوە نەبێت ،دیسپلینی پەیوەندیەكان و دیسپلینی
ئەركەكان ،بەاڵم لەسەر ئاستی بەردەوامی بوونی كۆمەڵگە ئەوە دەكرێت لە ڕێگەی
خوێندنەوەی كۆمەڵگە لە بزوتنەوەكەی و دینامیكیەتی نەك داپۆشین و قرتاندنی
گەردنی .سیستم رێكخراوی مەرجی بەردەوامبوونی لەگەڵ دەپێچرێت  ،ئەوەشە
كەواتای گونجاو بەكۆمەڵگە دەبەخشێت و كۆمەڵگە مێژوو بەرهەمدەهێنێت و
كاریگەری لە سەر بونیادی خۆی دادەنێت لە ڕێگەی هەبوونی هەردوو ئیرادەی
«كار» و» گۆڕان».
سۆسیۆلۆژیای بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان
ئامانج لە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیە نوێیەكان لەالی ئاالن تۆرین بریتیيە لە
ئازادكردنی خود ،كەلێیەوە نوێنەرایەتی چەمكی بكەری كۆمەاڵیەتی دەكات ،
بەو مانایە كەوادەكات لە پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان وەك ڕەهەندێكی ڕەسەن
لەتاكدا دەربكەوێت ،پاشان ئاالن تۆرین جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە ،كە
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان لە هۆشیاری خودی تاكەكانەوە بەرهەمدێت وپێویست
بەدروستكردنی نەقابەو سەندیكای سیاسی ناكات ،بۆ ئەوەی پارێزگاری لە داواو
خواستەكانیان بكەن .ئاالن تۆرین دەڵێت :بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیە نوێیەكان بە
كردەی سیاسی وپێكدادان ودرووست نابن  ،بەڵكو لە ژێر كاریگەری ڕای گشتی
دا سەرهەڵدەدەن.
سۆسیۆلۆژیای كۆمەڵگە دواكەوتوەكان
بەو پێیەی كە ئاالن تۆرین ماوەیەكی زۆر لە ئەمریكای التینی وچیلی
بەتایبەتی مایەوە ،ئەوەی بۆدەركەوت كە كۆمەڵگە دواكەوتووەكان لە پەیوەندی
و پێكهاتەیاندا جیازازی ئەوتۆ هەیە ،كە پێویستە كۆمەڵناس لە بەرچاوی بگرێت
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 ،ئەو كۆمەڵناسی و زانستە كۆمەاڵیەتیەی ڕۆژئاوا خاوەنیەتی بۆ دیراسەكردنی
ئەو كۆمەمەڵگە دواكەوتوانەو كۆمەڵگاكانی جیهانی سێیەم بەگشتی دەست نادات،
هەربۆیە گرنگی تەواوی دا بە «گۆمەڵناسی گەشەپێدان -سۆسیۆلۆجيا التنمیە»
بەمانای سۆسیۆلۆژیای گواستنەوە لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ گۆمەڵگەیەكی تر.و ئاالن
تۆرین پێناسەی كۆمەڵگە دواكەوتوەكان دەكات ،بەوەی كە بریتین لەو كۆمەڵگایانەی
كە گەشەپێدان و پیشەسازی بە بورجوازیەتی دەرەك��ی پێشەنگیان دەكات و
خۆیان ئەو ئیرادە بەهێزەیان نیەو سەرمایەداری دەرەوە جڵەویان ڕادەكێشێ.
ئاالن تۆرین باوەڕیشیوایە كە كۆمەڵناسی كۆمەڵگەكانی جیهانی سێیەم زۆر قورس
وگرانترە لە كۆمەڵناسی واڵتانی پێشكەوتوو ،چونكە سەرمایەداریەك كاردەكات و
دەیبزوێنێت رۆحەكەی لەدەرەوەی خۆیەتی و دەیجوڵێنێت .هەر ئەمەشە وادەكات
چۆنیەتی پێكهاتەی چینە كۆمەاڵیەتیەكان لەوانە» دەوڵەت و چینە كۆمەاڵیەتیەكان
 ، Classدامودەزگاكان و،سەرپاك بكەرەكانی تری لە و كارو ئەرك و رۆڵیاندا
جیاوازی تەواو هەبێت ،لەگەڵ هاو شێوەی پێكهاتەو دانەكانی و چۆنیەتەكانی لە
كۆمەڵناسی كالسیكیدا .ئەمەش ئەو هەوڵ و تێگەیشتنە وجیاكاریەیە پیشاندەدات،
كە لە كۆمەڵناسی ئاالن تۆرین دا بۆ كۆمەڵناسی كۆمەڵگە دواكەوتوەكان هەیەتی،
شوێنگەی گرتوەو پێی دەناسرێتەوە.
ئاالن تۆرین بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی لە سەر سێ بنەمای سەرەكی بونیاد
دەنێت ئەوانیش:
 بنەماو پرانسیپی شوناس :مەبەست لەم شوناسەی ئاالن تۆرین كەدەیكاتبە بنەما بۆ بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان دیاریكردنی « شوناسی خودی» یە كەوەك
پێویستیەكی گرنگ دەبێت خەسڵەتی فرەیی وئاوێتەیی « كۆمەڵ ،چینی
كۆمەاڵیەتی ،كەرتی كۆمەاڵیەتی »... ،لە بەرامبەریشدا پێویستە شوناسی» نەیار-
خصم» ەكە دیاری بكریت ،واتە بیرێك و دۆزێك وقەزیەیەك بوون و ئامادەیی
هەبێت.
 بنەمای بەریەككەوتن :ئەم بنەمایە لە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتیدادیاریكردنی نەیار دەسەپێنێت ،واتە پێویستە كە ئەو نەیارو خەسمەی كە
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بزوتنەوەكەی بۆ بەرهەمهاتوە ،ڕوون وبابەتی بێت،یاخو بەدەربڕینێكی تر وەاڵمی
ئەم پرسیارانەبێت» ئەم بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیە بۆ؟ بۆیە ئەو نەیارو خەسمە دەبێت
وەاڵمێكی راستەقینەو ڕوونی پرسیارەكە بێت.بۆنموونە :بزوتنەوەی كرێكاری دژی
رێككاری كار،و ئازادی كرێكار.
 بنەمای گشتی :مەبەست لەم پرانسیپە الی ئاالن تۆرین ئەوەیە كەبزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی لە كۆنەست و هوشیاری كۆمەڵی و بە شێوازێكی كۆمەڵی
گشتگیری نەك كەمینەو تاكی ،بە ئامانجی سەركەتنی لە كاریگەریدانان لەسەر ڕای
گشتی و گەیشتن بەداواو خواستەكان ،چونكە ئەگەر بزوتنەوەیەكی فرەوگشتگیر
هەبێت  ،مەحاڵە كۆنتروڵكردن و راگیركردنی .لە ئەنجامی ئەم بنەمایەوە الی
ئاالن تۆرێن بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی بە ئامانج ناگات ،مەگەر لە ژێر هۆشیاریەك دا
نەبێت ،كەتوانای بەدیهێنانی مافەكانی هەبێت .و مافەكان ناگەڕێنرێنەوە و كەسانی
تەوەزەل وناهوشیار توانای گەڕاندنەوەی مافەكانیان نابێت.

سەرچاوە :
ئاالن تۆرین :« Alain Touraineعرض حول  :عالم اإلجتماع الفرنسی http://pulpit.alwatanvoice.com/
html.203922/10/07/articles/2010
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سۆسۆلۆژیای هاوچەرخی ئاالن تۆرین

محەمەد ئەلمستاری
لە عەرەبییەوە :ئومێد عوسمان

ئاالن تۆرین بەیەكێك لەرابەرانی زانستی كۆمەڵناسی دادەنرێت ،كە
تا ساڵی  1958وەك توێژەر لە ئەنجومەنی نیشتمانی بۆ توێژینەوە لەفەرەنسا
كاریكردوەو لە ساڵی 1960یش سەنتەری توێژینەوەی زانستی كۆمەڵناسی لەزانكۆی
چیلی دامەزراندووە،پاشان لە ئیتودیس بووەتە توێژەر.
ئاالن تۆرین ،بەوە بەناوبانگە كە بایەخ و برەوی بە كۆنسێپتی «كۆمەڵگەی
پۆست پیشەسازی « و بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان داوە.
تۆرین لەئەمریكای التین و ئەوروپا خاوەنی ناووناوبانگەو لەساڵی
1998خەاڵتی (ئەمافلی )Amalfi -ئەوروپایی بۆ زانستی كۆمەڵناسی پێدراوە
و لەساڵی 2004یشدا لەزانكۆی فالبرایسۆ لە چیلی بڕوانامەی دكتۆرای فەخری
وەرگرتوەو دیسان لەساڵی 2006یشدا لەزانكۆی نیشتمانیی سانت مارتنی كۆڵۆمبیا
دكتۆرایەكی تری فەخری و لەساڵی 2008یشدا لەزانكۆی مایۆردی سان ماركوس لە
لیما دكتۆرایەكی تری فەخری پێدراوە.
ئ��االن تۆرین خاوەنی نووسراو و كتێبگەلێكە ،كە پشكداربوون لە
دەوڵەمەندكردنی توێژنەوەی زانستیی سۆسیۆلۆژیا لەوانەش :رەخنەگرتن لە
نوێگەری -
 ،»Critique de la modernité 1998پرادیگمای نوێ :لەپێناو تێگەیشتنی
جیهانی ئەمڕۆ ،2005بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان ،دیموكراسیی چییە؟
بۆچی ئاالن تۆرین لەسۆسیۆلۆژیادا تایبەتمەندبووە؟
تۆماركردنی ناوی ئاالن تۆرین لەكایەی سۆسیۆلۆژیادا ،هەروەها شتێكی
هەڕمەكی و رێكەوت و بێ بەهانە نەبووە ،بەڵكو هەر لەسەردەمی الوێتییەوە
كاریگەر بووە بە زۆرێك لەفۆرمەكانی رەتكردنەوەی سیاسی  :رەتكردنەوەی
جەنگی كۆڵۆنیالی و رەتكردنەوەی سۆسیالیزمی ژیمۆلیە ،هەروەها رەتكردنەوەی
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ئەو بژاردەیەی كە مالرۆ بەسەر رۆشنبیرانی فەرەنسایدا سەپاند .
لەسۆنگەی ئەو رەوشە نائۆقرەیەوە تۆرین ئینتیمای بۆ رۆحی خەبات و
ئارەزوو و خەونی بۆ گۆڕینی جیهان لەال دروستبوو.
تۆرین جەخت لەوەدەكاتەوە ئینتیمابوونی بۆ سۆسیۆلۆژیا بەپاڵنەری
شەخسی نەبووە ،بەڵكو مەرجێكی بابەتیانە بووە و لەوبارەشەوە دەڵێت» بۆئەوەی
لەمڕۆدا مرۆڤ زان��ای سۆسیۆلۆژ بێت ،ئەوا پێویستە لە مەرجەكانی بوونی
كۆمەڵگەی نوێ رابمێنێت».
هەڵوێستی تۆرین لەهەمبەر سۆسیۆلۆژیای تەقلیدی و پرانسیپەكانی:
ئەم توێژەرە فەرەنسییە ویستوویەتی خۆی لە كۆت و بەندی فێرگەی
پۆزەتیڤیزمی سۆسیۆلۆژیای ئۆگست كۆنت و ئمیل دۆركهایم دەرباز بكات،كە
خوێندنەوەیان فینۆمینی سۆسیۆلۆژیا كردووە،كە لەمیتۆدی دۆركهایمدا دیاردەكان
شتگەلێكن لەدەرەوەی مرۆڤ و بوونێكی سەربەخۆیان هەیە،بگرە خاوەنی هێزێكی
ناچاركەر و بەزۆر و ستەمكاری سەر مرۆڤن.
بابەتیبوون و سەربەخۆیی دیاردەی كۆمەاڵیەتی بەواتای ئەوەی ،كە
كۆمەڵگەو دەوڵەت دوو خواوەندی نوێن لە الی دۆركهایم.
ئەمە لەالیەك و لەالیەكی تریشەوە تۆرین هەر بەتەنیا خۆی لە فێرگەی
پۆزەتیڤیزم رزگار نەكردووە ،بەڵكو كاریكردوە لەسەر چەند رەخنەیەك كە
بەالیەوە بابەتیانە بوون لە پشتیوانیكردن بۆ رزگاربوونی لە فێرگەی تەقلیدی.
هەروەك تۆرین دەڵێت فێرگەی تەقلیدی بەدەر لە جیاوازی رێبازەكانی
،كەگرنگی داوە بە دیراسەكردنی سیستم  ،واتەدیراسەكردنی دامەزراوەكانی وەك
 :خێزان ،خوێندنگە،كۆمەڵگە،دەوڵەت ،كە بەبۆچوونی تۆرین كۆنترۆڵكردن و
بااڵدەستی سیستمی كۆمەاڵیەتییە بەسەر ئاكتەكاندا ،ئەوا ئەو دیراسەكردنە الیەنێكی
گرنگی تری كۆمەڵگەی فەرامۆشكردووە ،كە ئەویش بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكانە-
 ،Mouvements Socialesكە ئاكتەرەكان ( )ACTORSلەروو بەڕووبوونەوەی
بااڵدەستی و ستمی ئەو دامەزراوانەدا ،گوزارشت لەخودی خۆیان دەكەن.
لەبەر ئەوە تۆرین جەخت لەسەرئەوە دەكاتەوە كە ئینتیمای بۆ سۆسیۆلۆژیا،

31

ئینتیمابوونە لەپێناو گۆڕانكاری و رەتكردنەوەی بااڵدەستی سیستمی كۆمەاڵیەتی
بەسەر چاالكواناندا.
سەبارەت بە پرانسیپە تەقلیدییەكانی سۆسیۆلۆژیا ،تۆرین دەڵێت ئەوە
تەنیا وێنەی تەرزێكی تایبەتە :هاوتەریبی سیستمی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ دەوڵەتی
ناسیونالیزم و پێدانی سەنتەریالیزم بەبیرۆكەی دام��ەزراوە  Etablissementو
شیكاریكردنی سیستمە ئامارییە دیاریكراوەكان ،لەبری ئاستی بەشداریكردنی
كۆمەاڵیەتی ،كە ئەگەر بە كاراو خەباتكارانە تەماشای بكەین ،ئەوا بە بنەمایەكی
سەرەكیی لەسۆسیۆلۆژیادا دادەنرێت.
سۆسۆلۆژیای ئاالن تۆرین:سۆسیۆلۆژیای كردەییە
ئ��ەوەی لەكایەی مەعریفەی سۆسیۆلۆژیادا بەڵگەنەویستییە ئەوەیە»
هەرسۆسیۆلۆژیستێك ،سۆسسیۆلۆژیایەكی تایبەت بەخۆی دادەهێنێت» ،و «هەر
سۆسیۆلۆژیایەكیش نەوەی سەردەمەكەیەتی».
لەبەرئەوە دەكرێت بوترێت ئەگەر سۆسیۆلۆژیای ئۆگست كۆنت و ئمیل
دۆركهایم و بگرە فێرگەی پۆزەتیڤیزمیش بەگشتی ،كار لەسەر دیراسەكردنی
سیستم و دام��ەزراوەك��ان بكەن  ،ئەوا سۆسیۆلۆژیای ئاالن تۆرین ،سیستمی
كۆمەاڵیەتی لەسەر لەئاكتەرەكاندا چڕدەكاتەوە ئەگەر سۆسیۆلۆژیای كارل ماركس
 ،لەسەر بیرۆكەی «ژیانی كۆمەاڵیەتی كە پەیوەندی بە كۆنترۆڵكردنەوە هەیە»
لەبەرامبەر سۆسیۆلۆژیای ماكس ڤیبەر –ئاكتەر بەهایەكی دیاریكراو ئاراستە
دەكات -دامەزرابێت ،ئەوا سۆسیۆلۆژیای ئاالن تۆرین ،بریتییە لەسۆسیۆلۆژیای
كردەیی(.)Act
أ-بابەتی زانستی سۆسیۆلۆژیا لەدیدی ئاالن تۆرینەوە:
تۆرین پێیوایە بابەتی سەرەكی سۆسیۆلۆژیا بریتییە لە دیراسەكردنی
هەڵسوكەوتی كۆمەاڵیەتی ،كە بەمێژووگەراییەوە گرێدراوە،واتە پەیوەندی و
ملمالنێی چینەكان،كە بەبزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان ناودەبرێت .
كەوابوو سۆسیۆلۆژیا لەدیدی تۆریندا گریمانەی رێكەوت وستەمكاریانە
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ناكات ،بەڵكو خەباتخوازو شۆڕشگێڕانەیە بۆ رزگاركردنی ئاكتەرە كۆمەاڵیەتییەكان
لەسیستمی كۆمەاڵیەتی و كۆت و بەندەكانی.
ب -ئەركی زانستی سۆسیۆلۆژیا لەالی ئاالن تۆرین
ئاالن تۆرین پیوایە ئەركی سۆسیۆلۆژیا بریتییە لەوەی كە بڕیار لەئامانج
و وەزیفەی خۆی ب��دات ،نەك وەك ئ��ەوەی كە ماكس ڤیبەر پێیوایە ئەركی
سۆسیۆلۆژیا بریتییە لەچۆنیەتی تێگەیشتن لە سیستمی كۆمەاڵیەتی.
تۆرین بایەخی سۆسیۆلۆژیا لە خەباتی بەردەوامی دژ بە پۆزەتیڤیزمی
ساختەو سیستمی باو و وتارە بەربەرییەكانیدا دەبینێتەوە ،جگە لەوەش ئەركی
سۆسیۆلۆژیا لەباری نوێیدا ،پێویستە رۆڵێكی ئیجابی هەبێت و وەك تۆرینیش
دەڵێت :سۆسیۆلۆژیا پشكدارە لەوەی كە ئەندامانی كۆمەڵگە بەشێوەیەكی ئاكتەر
هەڵسوكەوت بكەن و خودی كۆمەڵگەش لەرێگەی ئەفراندنی سیستمێك بۆ
ئەكت ،كە بەردەوام سیستمەكۆمەاڵیەتییەكان فۆرمەڵە بكاتەوە ،خۆی لە سیستم
و ئایدیۆلۆژیاو راگەیەنراوەكانی رزگار بكات  ،كەوابوو ئامانجی سۆسیۆلۆژیا
كاراكردنی كۆمەڵگەیە.
ج-سۆسیۆلۆژیا لەالی ئاالن تۆرین:
تۆرین دەڵێت  :مرۆڤی سۆسیۆلۆژیست بەرژەوەندییەكانی رابەرایەتی
ناكات  ،لەم وتەیەیەوە روندەبێتەوە ئەركی زانستی سۆسیۆلۆژیا خەباتكردنە
لەپێناو گۆڕانكاری و یارمەتیدانی ئەكتەرەكان بۆ رزگاربوون لە گوشاری سیستمی
كۆمەاڵیەتی بەزۆر و ناچاركەر لەسەر چاالكییەكانیان ،هەروەها تەئكیدكردنەوەش
لەسەر یارمەتیدانی كۆمەڵگەكان لە ئەكت بۆ دروستكردنی مێژوویان كە بەدوور
بێت لە بەرژەوەندی و لەخشتەبردنی شەخسییانە.
ئاالن تۆرین ئاراستەیەكی مرۆڤدۆستی هەیە لەسایەی رەخنەگرتنی
لەرۆشنبیران و سۆسیۆلۆژیستەكانەوە ،ئەوانەی پشكداربوون لە سەپاندنی
بااڵدەستی فیكر بەسەر ئاكتەرەكانەوە ،بێئەوەی یارمەتیان بدەن بۆ بەرگریكردن
لە سیستمەكان كە هەریەك لە(میشیل فۆكۆ  ،پییر بۆردیۆ ) لەو كەسانە بوون.
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تۆرین دەڵێت منیش وەك ئەوانیتر سەرسامم بە رۆشنبیرانی ئەم واڵتە،
كاتێك لەمومارەسەكردنی توێژینەوە نوێكاندا داهێنان دەكەن ،كاتێكیش دەستدەدەنە
الیەنە ناشرینەكانی ژیان وەك ئەوەی شتراوس و فۆكۆو....كردوویانە  ،بەاڵم
ئەگەر هاتوو ئێمە رۆڵێكی ترمان نەبێت ،باشتروایە مرۆڤ بڕوات وەك لەوەی
الساریكەرەوە یان شرۆڤەكار بێت ..بوونی ئێمەی سۆسیۆلۆژیست چییە ،ئەگەر
یارمەتی كۆمەڵگەكان نەدەین لە ئەكت و دروستكردنی مێژوویان ،نەك رووكردنە
نامۆی و ملكەچبوون و ناهۆشیاری.
د-كۆمەڵگە بەالی ئاالن تۆرینەوە:
بەپێی تێزی ئاالن تۆرین كۆمەڵگە ،پێویستە خاوەنی رێكخستن و بەردەوامی
بێت ،بەجۆرێك لەسەر ئاستی سیستمی كۆمەڵگە بریتيیە لە كۆمەڵێك وەزیفە كە
تەنیا لەرێگەی دیسپلینی پەیوەندییەكان و لەمیانەی وەزیفەكانەوە تەواو دەبێت،
لەسەر ئاستی بەردەوامبوونیش دەكرێت كۆمەڵگە لەرێگەی بزاوت و دینامیكییەوە
بخوێنرێتەوە .
كەوابوو مەرجی رێكخستن مەرجی بەردەوامی خستوەتە پاڵ و ئەوەشە
واتا دەبەخشێتە كۆمەڵگە،چونكە كۆمەڵگە دیرۆك بەرهەمدێنێت و لەرێگەی
ئیرادەوە (ئەكت و گۆڕانكاری) كاریكەری لەسەر بونیاتی دەبێت.
پشكداریی فیكریی ئاالن تۆرین لەكایەی سۆسیۆلۆژیادا:
زێدەڕۆیی نییە ئەگەر بڵێین ،كە ئاالن تۆرین بەتەنیا رێبوارێكی نێو
سۆسیۆلۆژیا نییە وەك ئەوەی زۆرێك لەتوێژەران پیایدا دەگوزەرێن و گوزەراون،
چونكە ئەو ئامادەییەكی بەهێزو ئاشكرای هەیە و خاوەنی خەمێكی سیاسییە
و توانیویەتی هەوڵە فیكرییەكانی خۆی لەكایەی سۆسیۆلۆژیادا گەاڵڵە بكات،
ئەوەش وایكردووە ببێتە پیشەنگ لەدوو كایەو بابەتی گرنگی نێو بواری زانستی
سۆسیۆلۆژیا:
أ-سۆسیۆلۆژیای بزاوتە كۆمەاڵیەتییەكان:
ئامانج لەبزوتنەوە كۆمەاڵیەتییە نوێكان الی تۆرین رزگاركردنی خودە كە
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بەالی ئەوەوە واتای (ئاكتەری كۆمەاڵیەتی ) دەگەیەنێت ،واتە ئەو كۆنسێپتەی وا
لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی دەكات رەهەندێكی رەسەن بێت لەتاكدا ،هەروەها تۆرین
تەئكید دەكاتەوە كە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لەئیرادەو هۆشمەندی تاكەكەكان
بەرامبەر بەخودی خۆیان سەرچاوەی گرتووە و دوورە لە پێكهێنانی سەندیكای
سیاسی ،لەپێناو داكۆكیكردن لەخواستەكانیان.
وەك تۆرین دەڵێت :بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییە نوێكان بەكاری سیاسی و
پێكدادان نایەتە ئاراوە ،بەڵكو بەكاریگەری لەسەر رای گشتی دروست دەبێت.
ب-سۆسیۆلۆژیای كۆمەڵگە پاشبەندەكان:
بەهۆی مانەوەو نیشتەجێبوونی زۆری ئاالن تۆرین لەئەمریكای التین و چیللی
بەتایبەتی ،بۆی ئاشكرابوو كە سۆسیۆلۆژیای خۆرئاوا لە دیراسەكردنی كۆمەڵگەكانی
جیهانی سێیەمدا ئاكتیڤ نییە ،لەوسۆنگەیەشەوە برەوی دا بە»سۆسیۆلۆژیای
گەشەپێدان» كەمەبەستی سۆسیۆلۆژیای گواستنەوەیە بۆ كۆمەڵگەیەكی تر.
تۆرین»كۆمەڵگە پاشبەندەكان» بەو كۆمەڵگانە پێناسە دەكات كە گەشەسەندن
و پیشەسازیكردن تیایاندا لەالیەن بۆرژوازیی بێگانەوە سەرۆكاری دەكرێت و
پێشیوایە سۆسیۆلۆژیای جیهانی سێیەم زۆر ئاڵۆزترە ،چونكە ئەو بۆرژوازییەی
لەو واڵتانەدا كاردەكەن بیانین و وەزیفەو رۆڵی پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكانی وەك
دەوڵەت و چین و دامەزراوەكان و تەواوی ئاكتەرەكان بەشێوەیەكی ریشەیی
جیاوازن لەهاوشێوەكانیان لەزانستی كۆمەڵناسی كالسیكی .لێرەشەوە تۆرین
تەقەالی داوە لەگەاڵڵەكردنی سۆسیۆلۆژیای كۆمەڵگە پاشبەند-پاشكۆ كان.
بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی الی ئاالن تۆرین:
بابەتی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی بەگرنگترین ئەو توێژینەوانە دادەنرێت،
كە تۆرین كاری لەسەركردوە و پێوەی سەرقاڵ بووە ،بەتایبەتیش ئەوەی كە
ئاكتەرەكان دەیكەن ،ئەویش نەك وەك بەرچەكردارێكی ئەوان لەبەرامبەر خۆ
سەپاندنی دام��ەزراوە كۆمەاڵیەتیەكان بەسەریاندا ،بەڵكو كارەكانیان بەرهەمی
بۆچوونی رۆشنبیری و ئەو ملمالنێ كۆمەاڵیەتیانەیە كە تیایدا تێكەاڵوبوون.
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شانازیكردنی تۆرێن بە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی و رۆڵی لە رۆشنبیری
هاوچەرخدا،وایلێكردوە رەخنە لەهەریەك لە(ماركیوز،فۆكۆ،لوی ئالتوسێر ،بۆردیۆ)
بگرێت ،لەكاتێكدا ئەو كەسانە پێیانوایە ،كە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان تەنیا
یاخیبوونێكن لەپەراوێزی كۆمەڵگەدا روودەدەن ،بەبێ هیچ كاریگەرییەكی گەورە ،
ئەویش بەو پێیەی كۆمەڵگەی هاوچەرخ زیاتر ئارەزووی بااڵدەستی و چاودێریكردنی
ورد دەكات و ژیانی كۆمەاڵیەتیش ،جگە لە دەركەوتەی بااڵدەستییەكی رەها چیتر
نییە.
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان الی ئاالن تۆرین بە رێكخراوو بەردەوامی
دەناسرێتەوە ،كە لەرێگەیەوە سەرلەنوێ مێژووی كۆمەاڵیەتی فۆرمات دەكاتەوە و
تایبەتمەندییەكی تریشی ئەوەیە ،كە لە كۆمەڵگەی پیشەسازی و بەر لەپیشەسازیش
بوونی نەبووە.
ئاالن تۆرین پێداگریش دەك��ات لەسەر ئ��ەوەی كە دەكرێت لەرێگەی
بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتیەوە بەرگری لەناسنامەو سەربەخۆبوونی خودو ئازادیمان
بكەین و لەوسۆنگەیەشەوە تۆرین لەسەر سێ پرانسیپ بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی
دادەمزرێنێت كە بەم شێوەیەیە:
 پرانسیپی ناسنامە:مەبەت لەزەرورەتی دیاریكردنی ناسنامەی خودییە كەفرەو لێكدراو نییە(كۆمەڵە،چین ،توێژی كۆمەاڵیەتی )..لەبەرامبەریشدا پێویستە
ناسنامەی دوژمن دیاریبكرێت ،واتە پێویستە بیرۆكەو دۆزێك بوونیان هەبێت.
 پرانسیپی دژبەیەك :ئەم پرەنسیپە لەبزوتنەوەی كۆمەاڵیەتیدا دیاریكردنیدوژمنە ،واتە پێویستە ئەوە دوژمنەی كە بزوتنەوەكەی لەسەر دامەزراوە روون
و بابەتیانە بێت ،بەواتایەكی تر بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی بۆچی؟ وەاڵمی روونیش
بۆنموونە» بزوتنەوەی كرێكاری لەدژی رێكخستنی كار  ،لەپێناو سەربەخۆبوونی
كرێكاریدا».
 پرانسیپی هەمەكی (الكلیە) :مەبەست لەم پرانسیپە ئەوەیە كە بزوتنەوەكۆمەاڵیەتیەكان لە هۆشیاری بەكۆمەڵ و بەفۆرمێكی گشتگیر پێكهاتبێت ،نەك
لەهۆشیاری كەمینەو تاكگەرایی ،ئەویش لەپێناو سەركەوتن لەكاركردنە سەر رای
گشتی و بەدەستهێنانی ماف و خواستەكان.
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رۆڵی سۆسیۆلۆژیای هاوچەرخ لەدیدی تۆرێنەوە:
بەبۆچوونی تۆرین لەهەرقۆناغێكی گەشەی كۆمەڵگەدا ،زانستێك هەیە
كە پێگەیەكی سەنتەریالیزم و كاریگەری هەیە ،هەروەك ئابووری لەكۆمەڵگەی
پیشەسازی و فەلسەفەی سیاسی لەكۆمەڵگەی بازرگانی بەر لەشۆڕشی پیشەسازی
،بەاڵم لەمڕۆدا ئەم پێگەیە دراوەتە سۆسیۆلۆژیای هاوچەرخ و بووتە كرۆكی ژیانی
رۆشنبیری هاوچەرخ ،كەرۆڵێكی ئیجابی هەیە لە بەرهەمهێنانی كۆمەڵگەدا.
هاوكات سۆسیۆلۆژیای هاوچەرخ پەیوەستە بەرۆحی بەخەبات و گۆڕینی
جیهان و دەرچوون لەجیهانی كێشمەكێش و جەنگ و سەرمایەداری و وەهمی
چەسپاو ب��ەرەو جیهانێك ،كە دان بە ئەكتەرەكۆمەاڵیەتیەكان و ئیرادەیان
لەبەرهەمهێنان و سەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەدا دەنرێت.
ژێدەرەكان:
.Alain Touraine، le reteur de lacteur، Paris، Fayard، 1984 -1
 -2ئاالن تۆرین ،رەخنەگرتن لە نوێگەری ،la Critique de la Modernité
و .أنور مغیث ،المجلس االعلی للثقافە .1998
 -3ئاالن تۆرین  ،برادیغما جدیدە لفهم عالم الیوم ،و :جورج سلیمان،
مركز دراسات الوحدە العربیە ،المنظمە العربیە للترجمە.
 -4عبد الرحیمذ العطری ،الحركات االحتجاجیە بالمغرب ،دفاتر وجهە
نظر،الرباط. 2008،

سەرچاوە:
 -سایتی onmagharebia
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ئاالن تۆرین و بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان

لەفارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد

ئاالن تۆرین ساڵی  1929لە فەرەنسا لەدایك بووە و بنەماڵەكەی پزیشك
بوون ،بەاڵم تۆرین لە سوننەتی بنەماڵەكەی الیدا و لە كانێكی خەڵوز دەستی
بەكاركرد .ئەم ئەزموونە ئەوی بۆ كۆمەڵناسی كێش كرد و ساڵی  1950ژرژ
فریدمەنی كۆمەڵناسی لە ناوەندی لێكۆڵینەوەی زانستی نەتەوەیی فەرەنسا ناسی.
• تێگەیشتنی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی
پێناسەی هەر دەركەوتەیەكی كۆمەاڵیەتی لەو چوارچێوەیەدا ،كە لێی
دەكۆڵرێتەوە جیاوازە .پێناسەی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان ،بەهۆی جۆراوجۆری
ئەو بزوتنەوانەوە جیاوازە و بەئاسانی ناتوانرێت سنورێك بۆ جیاكردنەوەی
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكانی سەرجەم دەركەوتە پەیوەندیدارەكان بدۆزرێتەوە .ئەم
ئاڵۆزیانە بوونە هۆی ئەوەی سود لە تێگەیشتنیتر لە جیاتی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی
وەربگیرێت و لە ئەنجامدا بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی بە بابەتەكانیتری وەك گۆڕان و
شۆڕش لێكدراوەتەوە ،یان لە بابەتە تایبەتیەكانیتری وەك رەفتاردا كورتكراوەتەوە.
لە تێگەیشتنە پەیوەندیدارەكان بە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی ،دەتوانین ئاماژە
بە رەفتاری گشتی ،كاری گشتی ،رەخنەی كۆمەاڵیەتی ،جیاوازی كۆمەاڵیەتی،
بەرەنگاری كۆمەاڵیەتی ،هەڵوێست وەرگرتنی راستەوخۆ ،بكەین .لە راستیدا ئەم
تێگەیشتنانە تەنها بەشێك لە تێگەیشتنی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی پێكدێنن و هێشتا
بەتەواوی ئاماژە بە پێناسەی سەربەخۆی ئەو ناكەن .ئاالن تورینیش لە دانەرانی
ئەو تیۆرانەیە ،كە لەزەمینەی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكاندا خاوەنی رای خۆیەتی.
بەبۆچونی ئەو (بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان نەیاری الوەكی ئەو سیستمە نین كە
هەیە ،بەڵكو ئەو هێزە ناوەندیانەن كە بۆ كۆنترۆڵكردنی بەرهەمی كۆمەڵگە
و كۆنترۆڵی كاری چینەكان بۆ روخسار بەخشین بە مێژویان روبەڕوی یەكتر
دەبنەوە).
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بەپەسەندكردنی ئەوەی كە واژەی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی ،مەبەستی
كۆمەڵێك دەركەوتەی كۆمەاڵیەتی هاوشێوەیە و زەمینەی سەرەكی دانانی تیۆر
لەبواری بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان فەراهەمدەكات .تیۆری تایبەتی بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكان لە دەیەی 1970وە و هاوكات لەگەڵ بزوتنەوە خوێندكاری و
ژنانەكان لە سااڵنی  1967و  1968بڵێسەی سەند .بەدڵنیاییەوە بەرلەوكاتەش
تیشكخراوەتەوە سەر بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان ،ب��ەاڵم لەژێر ناو و تۆڕە
گشتكیرترەكاندا لەم بابەتەیان روانیوە.
• تێڕوانینەكان
لە كۆتاییەكانی دەیەی 1960دا ڕوخساری نوێی كرداری كۆمەاڵیەتی و
سیاسی دەركەوتن و دروستكەری گشتگیرترین بزوتنەوەكانی دوای  1930بوون.
یاریچیەكانی ئەم جیاوازیانە زۆرتر گەنجان و ژنان و كەمەنەتەوەكان بوون ،كە
ناتوانرێت رەفتاری ئەوان لەسەر بنەمای كەلێنە سیاسی – كۆمەاڵیەتیە كالسیكەكان
لێكبدرێتەوە .لەئەنجامدا بابەتی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بوو بە دەستوری كاری
لێكۆڵینەوەی ئەو كەسانەی هاوبیری ئەم بوارە بون یان چاالكانە لەم بوارەدا كاریان
كردبوو .لە ئەنجامدا ساڵی  1970ژمارەیەكی زۆر تیۆر لەم بوارەدا خرانە روو.
بەپێی جیاكاریەك ئەم تیۆرانە بۆ دوو گروپی (ئەمریكایی) و (ئەوروپایی)
دابەشكراون .جیاوازی لە سوننەتی بیركردنەوەی ئەمریكایی و ئەوروپایی و
جیاوازی ئەو بزوتنەوانەی لەو دوو كیشوەرەدا سەریانهەڵداوە ،زەمینەسازی
سەرەكی ئەمجۆرە ڕێكخستنەیە .بە روانینێكی خێرا تێڕوانینە ئەمریكاییەكان
لەبارەی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی زیاتر لە ژێركاریگەری سوننەتی كاركردندان،
ئەمەش لەكاتێكدا كە تیۆرە ئەوروپاییەكان زیاتر بە تێڕوانینێكی نیوماركسیستی
دەركەوتەكان شیدەكەنەوە .ئەم بابەتە بەڕێژەیەك لە راستیە كۆمەاڵیەتیەكانەوە
سەرچاوەی گرتبوو ،چونكە لە ئەمریكا ئەو ڕێكخراوانەی لە ئەنجامی ناڕازی
بوونەكانەوە دروستبوون ،خێرا بوون بە كارگەرا و زۆرتر وەك گروپی خاوەن
بەرژەوەندی ڕێككەوتن ،بەاڵم لەبەرامبەردا لە ئەوروپا ئەم بزوتنەوانە زیاتر دژی
سیستم بوون و زۆربەی تایبەتمەندیەكانی خۆیان لەوانە جەختكردنەوەیان لەسەر
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ئایدۆلۆژی لە چەپەكان وەرگرتبوو .جیاكاری تیۆرە نوێیەكانی بواری بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكان لەسەربنەمای شوێنی جوگرافی لە ئێستادا كەمتر باوە و ناتوانێت
بەشێوەیەكی تەواو سەرجەم تیۆرەكان بگرێتەوە ،بەتایبەتی ئەو تێڕوانینە ئاڵۆزانەی
كە ناتوانرێت بەسادەیی لە یەكێك لەو دوو بەشەدا جێبكرێنەوە.
جیاكاری لەسەر بنەمای (كالسیك) و (ن��وێ) جۆرێكیتری ڕێكخستنی
تیۆرەكانی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتیە .ژمارەیەك لە خاوەن راكان لەبارەی بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكانەوە بە جیاكاری ئەم بزوتنەوانە بۆ كالسیك و نوێ لەسەر بنەمای
قۆناغی مێژویی تیۆرەكان ڕێكدەخەن .لەم ڕێكخستنەدا بزوتنەوەكان و ئەو تیۆرانەی
پەیوەندیان بە سااڵنی پێش 1960وە هەیە كالسیكن و لەبەرامبەردا بزوتنەوە و
تیۆرەكانی دواتر بە نوێ لەقەڵەم دەدرێن .بنەمای ئەم ڕێكخستنە جەخت لەسەر نوێ
بون وەك تایبەتمەندی دیاری بزوتنەوەكانی دواتر دەكاتەوە( .بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیە
نوێیەكان) بۆ پێناسەكردنی ئەو بزوتنەوانە بەكاردێت ،كە لەدەیەی ()1960وە
لەبواری كۆمەاڵیەتیدا گرنگیان پێدرا .لە ئەنجامی دەركەوتنی لەناكاو و بەرفراوانی
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان شەپۆلێكی نوێی تیۆرەكان دەركەوتن .زۆربەی ئەم
تیۆرانە پێیانوابوو كە بزوتنەوە نوێیەكان بەپێچەوانەی كالسیكیەكان لە هەلومەرجی
كۆمەڵگەی مەدەنی و دیموكراتیكدا دروستبوون .لەالیەكیترەوە ئەندامانی سەرەكی
ئەم بزوتنەوە نوێیانە تەنها كرێكاران و وەدەرنراوە كۆمەاڵیەتیەكان نەبون ،بەڵكو
ژنان و خوێندكاران و گەنجان رۆڵیان لەم بزوتنەوانەدا هەبووە.
لەوانەیە بەدوركەوتنەوە لە گرفتی ڕێكخستنی ئەنجام دراو بەشێوەیەكی
باشتر تیۆرەكان ڕێكبخرێن .لێرەدا تیۆرەكانی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی لە قاڵبی چوار
تێڕوانیندا لێكدەدرێنەوە .پێوەری جیاكاری ئەم تێڕوانینانە ،جیاوازی و هاوشێوەیی
لە سەرەنجدانە پانتایی كار و گرنگی بزوتنەوەكەیە .لەگروپێكدا ئەو تیۆرانەی كەلە
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بەپێی رەفتاری هەستەكان و سەرچاوەگرتو لە فشارەكانی
دەوروبەر دەكۆڵنەوە و لەژێر ناوی (تێڕواننی رەفتاری بەكۆمەاڵ) ڕێكدەخرێن .لە
گروپی دوەمدا ئەو تیۆرانەی كە گرنگی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بە پرۆسەیەكی
سیاسی هەژمار دەكەن و عەقاڵنیەتی ناو ڕێكخراوەكان لێكدەدەنەوە ،ئەمانیش
لەژێر ناوی (تێڕوانینی كۆتایی) جێگە دەگرن .گروپی سێهەم و كۆتایی ئەو تیۆرانە
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لەخۆدەگرێت ،كە گرنگی بنەڕەتی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بەسەرچاوە گرتو لە
ناسنامەی كۆمەڵگەی مەدەنی دەزانن و ئامانجی ئەم بزوتنەوانەش بە گۆڕینی
كۆمەڵگەی مەدەنی دادەنێن ،ئەمانیش لەژێرناوی (تێڕوانینی كۆمەڵگەی مەدەنی)
ڕێكخراون.
.1تێڕوانینی رەفتاری بەكۆمەڵ (كالسیك)
كۆمەڵەی تیۆرەكانی دەرونناسی ،تیۆرەكانی ئاكارگەرایانەو تۆڕەكانی
كۆمەڵگە لەم گروپەدا جێگە دەگ��رن .لەگەڵ بوونی ئەو جیاوازیانەی كە لە
ریزبەندی تێگەیشتنەكان و قاڵبی تیۆری ئەم سێ ڕێگەیە هەیە ،خاڵی هاوبەشی
ئەم سێ تیۆرە تایبەتمەندی هەستەوەری كردارە و كۆمەڵگە وەك كۆمەڵێك تاك
دادەنێت .سەركەوتنی ئاكارگەرایی بەسەر زانستی كۆمەاڵیەتی ئەمریكا زەمینەیەكی
گونجاوی بۆ خستنەڕوی تیۆرەكانی دەرونناسی فەراهەمكرد ،تا ئەو جێگەیەی كە
دانەرانی تیۆر كە كاریگەری بەرهەمی كاركردنیان لەسەر بوو لە شیكردنەوەی
بزوتنەوەكاندا تیشكیان خستە سەر (ئاكار) وەك تێگەیشتنی كلیلی .تیۆرەكانی
پەیوەندیدار بە كۆمەڵگەش لەگەڵ ئەوەی زیاتر پشتیان بە الیەنی كۆمەاڵیەتی
ئەوروپا دەبەست ،لەهەمانكاتدا تایبەتمەندی تاكیان لەبەرچاودەگرت .بەگشتی لە
كۆمەڵگەشدا تیشكخراوەتە سەر هەستی بێگانەیی و نیگەرانی و سەركوتكردن و
بێبەش بوونی ڕێژەیی ،جەختكردنەوە لەسەر دۆخی دەروونی تاكەكان دەكرێتەوە.
دەتوانرێت ئەم سێ ڕێگەیە لە خاڵێكی هاوبەشدا ڕێكبخرێن.
ئەو تیۆرانەی لێرەدا لەم بەشەدا دانراون ،دەركەوتە كۆمەڵیەكان بۆ رەفتاری
تاكەكان ورددەكەنەوە و سەرچاوەی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بۆ هەستی بێبەش
بوونی تاكەكان دەگێڕنەوە ،كە دەبنە هۆی ئەوەی تاكەكان رەفتاری توندوتیژ
بنوێنن.
.2تێڕوانینی ڕێكخراوەیی :
ئەو كۆمەڵە تیۆرانەی لەژێر ناوی (ئامادەیی سەرچاوەكان)ن ،بێجگە لەو
تیۆرەكانی (دروستكردنی هەلە سیاسیەكان) و (قۆناغەكانی رەخنە) لێرەدا جێگە
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دەگرن .لە دیدی ئەم تیۆرانەوە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان شێوازی ناسراوی كاری
سیاسین .بەواتایەكیتر لەو الیەنەوە كە یاریچیەكان بەشێوەیەكی عەقاڵنی كاردەكەن و
هەوڵی بەدەستهێنانی بەرژەوەندیەكانیان دەدەن و ڕێكخراوەكان رۆڵی سەرەكی لە
ئامادەكردنی سەرچاوەی پێویست بۆ كاری بەكۆمەڵ دەگێڕن ،لەبەرئەوە بزوتنەوەكان
بە بەشێك لە پرۆسەی سیاسی ئاسایی هەژمار دەكرێن .بێجگە لە پێداگری لەسەر
چوارچێوەی سیاسی تیۆرەكانی پەیوەندیدار بە پرۆسەی سیاسی دوو هاوبەشیتریان
هەیە.
یەكەم :چاالكی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بەڕێكنەخراو نازانن.
دوەم :بەشداربوان لەم بزوتنەوانەدا بە ناعاقڵ لەقەڵەم نادەن.
بەسەرەنجدان لەم تایبەتمەندیە هاوبەشانە ،دەتوانرێت كۆی ئەم تیۆرانە لە
بەشێكدا بەناوی تێڕوانینی دامەزراوەیی ڕێكبخرێن.
.3تێڕوانینی كۆمەڵگەی مەدەنی :
ئەو تیۆرانەی لێرەدا جێدەگرن ،بەپێچەوانەی سەرەتا لیبرالیستیەكانی
تێڕوانینەكانی پێشو رەگ و ریشەیان بۆ ئەندێشەی نیوماركسیستی دەگەڕێتەوە.
لەبەرئەوە دانەرانی تیۆر كە لێرەدا ڕێكخراون (تورین ،هابرماس ،ملوچی) جەخت
لەسەر الیەنی شۆرششگێڕی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان دەكەنەوە و بەپێچەوانەی
دەرخستەكانی تیۆرە كالسیكی و ڕێكخراوەییەكان ،ئامانجی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی
بەكاریگەری خستنە سەر پرۆسەی سیاسی دانانێن ،بەڵكو تێكدانی سنوری سیستمی
كۆمەاڵیەتی و ئاڵۆزكردنی ئەو دەكەنە ئامانج .بەپێچەوانەی تێڕوانینی ڕێكخراوەیی
كە سەرنج دەداتە عەقاڵنیەتی ئامڕازی ،لەتێڕوانینی كۆمەڵگەی مەدەنیدا جەخت
لەسەر عەقاڵنیەتی پەیوەندی دەكەنەوە و لەسەر ئەم بنەمایە هەرچیەك لەدیدی
تێڕوانینی ڕێكخراوەیی الیەنی ئامرازی هەیە (ئایدۆلۆژی ،ناسنامەی بەكۆمەڵ ،جۆری
پەیوەندیەكان ،ڕیچكخستن و  )...لە دیدی تێڕوانینی ڕێكخراوەییەوە ،دەگۆڕێن بۆ
ئامانج .بابەتی سەرەكی كەلەم تێڕوانینەدا سەرنجی لێدەدرێت دۆزینەوەی رەگی ئەو
هۆكاری دروستبون و كەلێنە كۆمەاڵیەتیانەیە كە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتیەكان لەسەر
بنەمایان دروست دەبن.
بەشێوەیەكی گشتی ئەو تیۆرانەی لە ڕیزبەندی كۆمەڵگەی مەدەنیدان،
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جەخت لەسەر تایبەتمەندی كۆمەالیەتی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان دەكەنەوە و گرنگی
بزوتنەوەكان لە پانتاییەكی جیاواز لە چاالكی سیاسیدا هەڵدەسەنگێنن .بەواتایەكیتر
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان هەوڵی گۆڕینی دەسەاڵتی سیاسی نادەن ،بەڵكو پەیوەندیە
كۆمەاڵیەتیەكان و كۆمەڵگەی مەدەنی دەكەنە ئامانجی كارەكانی خۆیان .لەگەڵ ئەوەی
لەوانەیە ژمارەیەك رەخنەی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان دیوی سیاسیان هەبێت ،یان
سود لە ئامرازی سیاسی وەربگرن ،بەاڵم ئامانجی سەرەكی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان
دروستكردنی گۆڕان لە كۆمەڵگەی مەدەنیدایە .لەسەر بنەمای تێگەیشتنەكانی هابرماس
دەتوانین بەم شێوەیە رونی بكەینەوە كە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان سود لە ژینگەی
جیهان (كۆمەڵگەی مەدەنی) وەردەگرن ،نەك لۆژیكی سیستم (كۆمەڵگەی سیاسی).
• بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیە نوێیەكان لە جیهاندا:
ئاڵۆزیە ئابوری و كۆمەاڵیەتیەكان كە دوای شەڕی جیهانی دووەم لە ئەوروپا
رویاندا ،دەریانخست كە بەربەرەكانێی كار و سەرمایە ناوەندێتی و گرنگی خۆیان
لەدەستداوە .زۆربەی خەڵك لە كۆمەڵگەی ئەوروپیدا توانیبوویان بگەنە خوێندنی
بااڵ و لەنێوانیشیاندا ژنان پێگەیەكی تایبەتیان هەبوو .تۆڕەكانی زانیاری و پەیوەندی
رۆڵی نوێیان گرتە ئەستۆ و سەرمایە لە چوارچێوەی بازاڕە ناوچەیی و نەتەوەییەكان
تێپەڕی و لەگەڵ پەیدا بوونی سەندیكا گەورە ئابوریەكان هەوڵی دروستكردنی بواری
نوێ بوو بەمشێوەیە پێكهاتەی نوێ بۆ بەربەرەكانێ هاتنە مەیدانەوە.
لێكۆڵینەوە لەوەی بە بزوتنەوە نوێیە كۆمەاڵیەتیەكان بەناوبانگ بوون
گرنگی زۆری هەیە .بزوتنەوە كۆنەكان لە چوارچێوەی ڕێكخراوە كرێكاری یان
جوتیاریيەكان لەسەربنەمای پەیوەندیان بە حكومەتەوە پێناسە كراون .لەم دیدەوە
حكومەت و دامەزراوەكانی وەك نەیاری ناوەندی دەناسرێن .ئەم بزوتنەوانە كە
وەك شتێكی داینامیكی بەرهەمهاتوی كۆمەڵگەی مەدەنی لێیان كۆڵراوەتەوە بەرگری
لە بەرژەوەندیەكانی گروپە تایبەت یەكانیان لە ئەستۆیە .لەگەڵ هەموو ئەمانەدا
كۆمەڵگەی مەدەنی بەناچاری لە بەرنامەی كۆنترۆڵی حكومەت بەسەر سەرچاوە
مادیەكان تێدەپەڕێت ،لەمڕوەوە پەیوەندی نێوان بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی و حكومەت
یان پەیوەندی نێوان كۆمەڵگەی مەدەنی و حكومەت بەتەواوی الیەنی ناوەندی هەیە.
ئەوەی ئەمڕۆ ئەم بزوتنەوانە جیادەكاتەوە وەاڵمی ئەوان بۆ پێویستیە نوێیەكان و
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لەخۆگری جۆراوجۆری زۆرە .بەبۆچوونی ئاالن تورین بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان كاری
كێشمەكێشی یاریچی یان گروپە كۆمەاڵیەتیەكانە بۆ كۆنترۆڵكردنی ئەو سەرچاوانەی
گرنگن و كۆنترۆڵی الیەنگریە گرنگەكانە بۆ ئامانجە مێژوییەكانی كۆمەڵگە هەواڵدەدەن.
پەیدابوونی یاریچیە نوێیە كۆمەاڵیەتیەكان ،كە لە دەوری بابەتە جۆراوجۆرەكانی وەك
فیمینیزم ،پاراستنی بەكارهێنەر ،ژینگەی سروشتی ،ئەنجومەنی خۆشەویستانی زەوی،
ئەنجومەنی باجەكانی وەگرتن و پێدانی مادی لەبەرژەوەندی هاوواڵتیان كۆبونەوە ،
هەروەها ئەو پەیوەندیە بەرفراوانانەی بەدەر لە سنورە نەتەوەییەكانیان دەیبەستن ،
دەتوانێت وەك گەشەسەندنی كۆمەڵگەی مەدەنی نێودەوڵەتی پێناسەبكرێت .لیستی
بەرفراوانی ئەم بابەتانە نیشانی دەدەن ،كە ناتوانرێت ئەوان لە چینە كۆمەاڵیەتیەكاندا
كورت بكرێنەوە .بەوتەی ئاالن تورین (بابەتی ئەمڕۆ ئیتر سەرەوە یان خوارەوە نییە،
بەڵكو لەناودا بوون یان لەدەرەوە بوونە :ئەو كەسانەی لەناوەوە نین دەیانەوێت
لەناویدا بن ،چونكە بێجگە لە ئەمە خۆیان لە بۆشایی كۆمەاڵیەتیدا دەبیننەوە،
مۆدێلێكیتر بوونی نییە  ،ئەمەش بەتەواوی دۆخەكە دەگۆڕێت).
ئەم تازەییەی بزوتنەوە نوێیە كۆمەاڵیەتیەكان بە ناسنامەی یاریچیەكانیانەوە
گرێدراوە .بزوتنەوەكانی كۆمەڵگەی پیشەسازی ناسنامەی چینایەتیان دەویست .لێرەدا
باس لە بزوتنەوەی كرێكاری و سەندیكای جوتیاران ناكەین .بزوتنەوە ئامادەكان ئیتر
لە خۆیانەوە وەك بەیانكردنی چینایەتی گروپە شارەزا كۆمەاڵیەتیەكان ناناسرێن.
ئاالن تورین ئێمە بۆ مانەوە لەسەر روخسارە نوێیەكانی كێشمەكێشە چینایەتیەكان
رادەكێشێت.
• بۆچوونی ئاالن تۆرین :
بەبڕوای تۆرین بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بابەتی سەرەكی كۆمەڵناسین.
تیۆرەكەی ئەو بەتایبەتی تیشكی خستوەتە سەر كردار و مێژوو ،بەشێوەیەك كە خاڵی
دەستپێكی تیۆرەكەی ئەو كاری بەكۆمەڵە .تورن ئەو كارە بەكۆمەڵە بە بزوتنەوەی
كۆمەاڵیەتی ناودەبات ،كە ئاراستەی بزوتنەوەكان بە روانین لە نموونە فەرهەنگیەكان
دادەنێت ،كە كۆنترۆڵی كۆمەڵگە دەكەن .گرفتی تۆرین لەگەل ئەم نمونانە لەو
جێگەیەوە سەرچاوە دەگرێت كە دۆخی نوێی كۆمەڵگە دەبێتە هۆی ئەوەی گروپێكی
تایبەت دەست بەسەر پرۆسەی نمونەسازی و بەهاكاندا بگرن .لەمڕوەوە تۆرین
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بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان بە كارە بەكۆمەڵەكان دادەنێت ،چونكە هەوڵدەدەن ژیانی
كۆمەاڵیەتی سەرچاوە گرنگەكانی بەكارهێنان و ئاراستەكانی فەرهەنگی پەسەندكراو
لە كۆمەڵگەدا كە چاودێری دەكرێن ،بگۆڕن.
بەپێی تێڕوانینی تورین بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان دەركەوتەی نایاب نین،
بەڵكو بەردەوام لەناخی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا هەن .ئاالن تۆرین لە شیكردنەوەی
خۆیدا بۆ دەركەوتنی بزوتنەوەكان ئاماژە بە هۆكاری مێژویی دەكات .بەبۆچونی
تورین بۆ دروستكردنی گۆڕان لە كۆمەڵگەدا پێویستە پرۆسە كۆمەاڵیەتیەكانی ناو
كۆمەڵگە بناسرێن .لەبەرئەوە (مێژوو) شێوازێكی داڕشتنە كە لەناسینی پرۆسە
كۆمەاڵیەتیەكانەوە بەدەستدێت (ئەم پرۆسانە جواڵنەوە فیكریەكان و نمونەكانی
ژیانن كە پێكهاتەی سیاسی بۆ مانەوەی خۆی ئەوانە بەسەر خەڵكیدا دەسەپێنێت).
دەرەنجامی ئەم ناسینی روخسار وەرگرتنی بزوتنەوەكان و هەوڵدان بۆ گۆڕینی
دۆخەكەیە .بۆ نموونە ئاگاداری لەبارەی نایەكسانی لە پەروەردە و فێركردندا بووە
هۆی دەركەوتنی بزوتنەوەی مافی مەدەنی لە ئەمریكا.
تۆرین لەبارەی داهاتوی بزوتنەوەكان و پێكهاتەی ڕێكخراوەییان جەخت
لەسەر شێوازی پەیوەندیەكانی بزوتنەوە و پێكهاتەكانیان دەكاتەوە .تورین پێیوایە:
(پرۆسەی گفتوگۆی روبەڕو كەلەمەیدانی كاركردن هەیە ،لەوانەیە ببێتە هۆی گۆڕانێك
لە هەلومەرجەكاندا ،كە بزوتنەوەكە هەوڵی بەرەنگاریانی داوە ،بەاڵم لەوانەشە ببێتە
هۆی تێكەڵ بوون و یەكگرتنی دیدی هەردوو الیەن .لە هەر یەكێك لەو دو دۆخەدا
لەوانەیە بزوتنەوە لەناوبچێت ،یان وەك ڕێكخراوێكی هەمیشەیی بمێنێتەوە.
ئاالن تۆرین كۆمەڵناسی بەرجەستەی فەرەنسی سێ بنەمای بۆ بوونی
بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی داڕشتوە:
.1بنەمای ناسنامە :پێویستە بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی ناسنامەیەكی
دیاریكراوی هەبێت ،واتە لە چ كەسانێك پێكهاتوە ،وتەبێژی چ كەسانێك و گروپێكە
و بەرگریكار و پارێزەری كام بەرژەوەندیانەیە؟
.2بنەمای دژایەتی :بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی بەردەوام دژی جۆرێك لەمپەڕ
یان هێز دەوەستێتەوە و بەردەوام هەوڵی شكستدانی دوژمنانی هەیە .بێ بوونی
بنەمای دژایەتی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی ناتوانێت بوونی هەبێت .زۆربەی بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكان بەردەوام دژی ئەو دۆخەن كە تێیدان و ئامانجەكانی خۆیان تەریب
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بە بارودۆخەكە نابینن.
.3بنەمای گشتگیری :بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی بەناوی بەهای زۆر لەگەڵ
ئایدیای گەورە ،فەلسەفە یان ئایدیای مەزهەبی دەستپێدەكات و كارەكانی لە بیر و
بڕوایەوەكەوە سەرچاوە دەگرێت ،كە هەوڵی بەرفراوان بوون و پێشكەوتن دەدات.
ئەو هۆكارانەی دەبنە هۆی كاری بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی لەوانەیە بەشێوەی
بەرژەوەندی نەتەوەیی و ئازادی مرۆڤایەتی و خۆشگوزەرانی و مافی مرۆڤ و
سەالمەتی گشتی و خواستی خوداوەند بێت و ئەمانە ئەو تایبەتمەندیانەن كە ئاالن
تورین بە بنەمای گشتگیری ناویان دەبات.
ئەم بنەمایەش وەك بنەمای ناسنامە و دژایەتی بۆ ناسینی زات و الیەنگیری
بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ گۆڕانی بنەمای گشتگیریدایە.
هەروەها تۆرین بزوتنەوەكان بۆ سێ گروپی بزوتنەوە مێژوییەكان ،بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكان ،بزوتنەوە فەرهەنگیەكان دابەش دەكات .بزوتنەوە مێژوییەكان ئەو
بزوتنەوانەن كەلەشێوازی گەشەپێدان لەگەڵ دەسەاڵتداری سیاسی یان دەوڵەتدا دژ
یەكن .بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان پشت بە پرۆسەی دروستبوونی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
لە كۆمەڵگەدا بە تایبەتی پەیوەندی بە مۆدێرنیتەوە دەبەستن ،بەاڵم بزوتنەوەیەكی
فەرهەنگی بێجگە لە جەختكردنەوە لەسەر ئاراستەی فەرهەنگی كۆمەڵگە ،دۆخەكە
بۆ ئامادەبوونی ئەندامانی ناوەندێكی فەرهەنگی لە كۆمەڵگەدا دەگونجێنێت.
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان و ناسنامە
بنەمای كاری گشتی كە لە بزوتنەوەدا دروستدەبێت ئەو ناسنامەیەیە كە
لەناو بەشداربوان یان ئەندامانی بزوتنەوە هەستی پەیوەست بوونێك دروستدەكات،
كە لە سنوری هەموو دامەزراوەیەك یان گروپێكی تایبەتی تێدەپەڕێت ،لەكاتێكدا كە
لەهەمان تایبەتمەندی جیاواز و تاكی بكەراندا دەپارێزرێت ،لەبەرئەوە بزوتنەوەیەك
ئەو كاتە لەناودەچێت كە ناسنامەكانی ڕێكخراوی بەسەریدا زاڵبن و هەستی گرێدراوی
بە كۆمەڵێكی بەرفراوانترەوە بخاتە ژێر كاریگەری خۆیەوە .بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان
تۆڕێكن لە هەڵسوكەوتی نێوان بكەرە جیاوازەكان و بەپێی هەلومەرجەكان دەتوانێت
ڕێكخراوە رەسمی یان ناڕەسمیەكان بگرێتەوە .لەبەرئەوە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان
ئەندامیان نيیە ،بەڵكو بەشدار بوویان هەیە .ئەم بەشداربوونە سەرچاوەكەی هەستی
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بوونی تاكە لە هەوڵێكی گشتیدا ،بێ ئەوەی گرێدراوی رەسمی بە ڕێكخراوێكی
تایبەتیەوە هەبێت .بەم شێوەیە بەشداری تاك لەسەر بنەمای مەیلی تاك خۆی
دەوستێت.
بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی و چیینەكان :
كۆمەڵناسی كە تێگەیشتنی كردار بە تێكەڵەی ژیانی كۆمەاڵیەتی لێكدەداتەوە لە
چینە كۆمەاڵیەتیەكان وەك بكەر دەڕوانێت .بەپێچەوانەی ماركس ،تۆرین دەڵێت هیچ
چینێكی ناوخۆیی نیە( .چینی كۆمەاڵیەتی وتەیەكە كە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی بەناوی
ئەوەوە كار دەكات) تورین بزوتنەوە ژنان وەك نموونەی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی
دێنێتەوە .لەم بزوتنەوەیەدا ئامانج نەك تەنها نیشاندانی هەڵوێست نیيە بەرامبەر
نایەكسانیەكان لەڕێگەی پشت بەستن بە بەها لیبراڵیەكان ،بەڵكو هەوڵدانە بۆ گۆڕینی
خراپی بەهای ژیانی فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی .بزوتنەوەی ژنان لەبەرئەوە نمونەی
بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتیە ،چونكە ناتوانرێت بۆ هیچ دامەزراوەیەكی سیاسی پێشتر
هەبوو وەك پارتی سیاسی بچوك بكرێتەوە .بەبۆچوونی تۆرین دەركەوتنی بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیەكان ،هاوكاتە لەگەڵ نەمانی كۆمەڵگە چینایەتیەكان و ریزبەندیەكان.
ئەمەش نەك بەواتای یەكسانی تەواو ،بەڵكو بەو واتایەیە كە چینی ناوەندی كۆمەڵگەی
پیشەسازی رۆژئاوا گەشەی بەرچاوی كردوە و لەمپەڕە كۆمەاڵیەتیەكان بەردەوام لە
كەمبوونەوەدان.
لەو الیەنەوە كە ئێستا ك��رداری دیاریكەری دۆخەكان نمونەیە ،كەواتە
پێویستە كۆمەڵناس درك بەئەوە بكات ،كە لێكۆڵینەوەی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان
بێ روبەڕوبونەوەیان مەحاڵە .وەك تورین وتویەتی نمونەی سارد ناتوانێت گەرمای
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان هەست پێبكات ،كەواتە پێویستە لەناخەوە لە كردار
بكۆڵرێتەوە ،بەاڵم ئەمەش بەو واتایە نییە كە لێكۆڵەر ئایدۆلۆژیای بكەران وەرگرێت.
بەپێچەوانەوە ئامانج بریتییە لە گەیشتن بە (دۆخی هەاڵوگێڕ).

سەرچاوە:
http://92.persianblog.ir/post/702-
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ئاالن تۆرین :زۆرێك لە رۆشنبیران كەوتنە هەڵەوە
بەوەی پاڵپشتی رژێمی سۆڤیەت و ماویان كرد

لە عەرەبییەوە :ئەحمەد فاتیح محەمەد

ئاالن تۆرين سۆسیۆلۆژيستێكی فەرەنسیە و زیاتر لە  30كتێبی هەیە ،بەوە
ناسراوە بەدواداچونی بۆ دەركەوتن ورەخنەگرتن لە مۆدێرنە كردووە ،هەروەها
بەدواداچوونی وردی بۆ كەموكورتیەكانی كردووە ،ئەمەش لەدواكتێبیدا بەناوی
(پۆست قەیران) وەدیاردەكەوێت .لەكتێبە ناسراوەكانی( چۆنیەتی هاتنە دەرەوە
لەلیبرالیەت) (رەخنەگرتن لە مۆدێرنە) (دیموكرسیەت چیە؟) ( فۆرمێكی نوێ:
لەپێناوی تێگەیشتن لەجیهان).
لێرەدا ئەو چاوپێكەوتنە باڵودەكەینەوە كە گۆڤاری (لیڤەر-ئابدۆ) لەژمارەی
 829\2010لەگەلیدا ئەنجامی دابوو ،ئەمەش لەدوای بالوبونەوەی دوا كتێبی
(پۆست قەیران).
• ناونیشانی كتێبەكەت (پۆست قەیران) ئایا مانای وایە قەیرانەكە كۆتایی
هاتووە؟
 بێگومان نەخێر ،سەرەتا دەبێت باس لەچەند قەیرانێك بكەین ،نەكتەنها قەیرانێك .یەكەمین قەیرانێك كە روویدا قەیرانی دارایی بوو ،كەخەریك
بوو ئابوری جیهان وێران بكات ،ئەمەش دابڕانێكی لەنێوان ئابوری و كۆمەڵگەدا
دروستكرد،بەاڵم ئەم لێكجیاكردنەوەیە نێوان ئەم دوانە لەنێو بنەمای گەشەسەندنی
دوور مەودادا شاردرابووەوە ،بۆیە پێویستە دەستبەرداری هەوڵی دامەزراندنی
پەیوەندی بین لەنێوان ئابوری و كۆمەڵدا ،چونكە بەم شێوەیەی ئێستا مەحاڵە.
لەپشت رووە باتۆلۆژی قەیرانەكە چەندین ئەنگێزە هەیە ،كە جەخت لەقەیرانەكە
دەكاتەوە ،یان گەشەكردنی لەئایندەیەكی دووردا خێراتر دەكات.
• ئەو رێگاچارانەی لەبەردەست دان چیە بۆ چوونە دەرەوە لەو قەیرانە؟
 -تەنها دوو رێگاچارە هەیە ،یان دەبێت لەقەیرانێكەوە بەرەو قەیرانێكی
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تر بڕۆین ،تا دەگەینە دوا كارەسات ،لێ ئەفسوس ئەمە نزیكترین ئەگەرە رووبدات،
چونكە ئێمە بایەخ و گرنگی بەئایندە نادەین ،بەڵكو كار لەسەر كەمكردنەوەی
زیانەكان دەكەین ولەوەش تێدەگەین ئێمە گوزەرانێكی كەمتر لەوەی ئێستای
خۆمان بۆمناڵەكانمان جێدەهێڵین ،ئەمەش بەهۆی بەرزبوونەوەی مهولی قەرزە
گشتیەكانە.
رێگاچارەی دووەم :ئەو كۆمەڵگەیانەی پێی ئاشنابووین بوونی نەماوە ،لێ
بۆئەوەی دژایەتی جیهانگیری بكەین ،ناتوانین پشت بە چاكسازییە كۆمەاڵیەتیەكان
بكەین ،بەڵكو بەتەنها پشت بە بانگهێشتكردنی پرانسیبێك دەبەستێت كەلەسەروو
كۆمەڵگەوەیە ،وەك پرانسیپەكانی مافەكانی مرۆڤ كە ئێستا هەیە.
هەروەها پێویستە گۆڕانكاری ریشەیی لە فۆرمەكانی نوێبونەوەدا رووبدات،
لێ پێویستە دەستبەرداری ئەو بیرۆكەیە بین ،كە دەڵێت كلتور هەژموون بەسەر
سروشتدا بكات .ئەمەش دەمانگەیەنێتە ئایكۆلۆژیای(لەچەمكە مرۆڤایەتیەكەی نەك
ریشەییەكەی) ویرانكردنی جیهانی تەكنەلۆژی.
ئەمە تاكە رێگەچارەسەرەیە ،لەپێناو دووبارە بیناكردنەوەی كۆمەڵگەدا،
دەبێت داواكارییەكانی سروشت لەبەرچاوبگیرێت ،لێ چەند توانستی بەجێهێنانی
كردارمان بەسەر خودی خۆمان ودەوروبەرمان هەبێت  ،ئەوا بەرپرسیارێتیمان
زیاتر دەبێت.
• ئایا پرسەكە پەیوەندی بە پێگەیشتنی نێوان مۆراڵ و پارە هەیە؟
 بەڵێ مرۆڤ(مافی ئەوەی هەیە چەند مافێكی هەبێت)وەك هانا ئارێنتدەڵێت ،بەاڵم ئەوەی جێگای تێبینیكردنە ئەوەیە قەیرانەكان فرێمان دەداتە رەوشی
بێ یاسایی(لەدەرەوەی یاسادا) .بۆیە دەبێت دژی ئەمە بوەستینەوە .نابێت ئەوەمان
لەیاد بچێت ،قەیرانەكە چەند زیاد بێت هەوڵدان شتێكی ئەستەم دەبێت .جیهانی
ئێمە لەنێوان روبەروبوونەوەی دوو پرانسیپ دایە ،كەهیچیان سروشتی كۆمەاڵیەتی
نییە ،پرانسیپی یەكەم جیهانگیری ئابوری ،ئەمەش پرانسیپێكی سروشتیە ،دووەمیان
پرانسیپێكی مەعنەوی رۆحیە .ئەم پرانسیپە پشت بە سروشتی هۆشی مرۆڤ
دەبەستێت ،كە مافی هەیە بەمانای بوونی هەیە .لەالیەك خودەكان هەڵگری
مافەكانە ،لەالیەكی تریش جیهانگیری كەدەبێت جلەوی بگیرێت.
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*ئایا ئەم قەیرانەش كلتوریە؟
 بەڵێ ،چونكە یەكەمجار پرسەكە پەیوەندی بەمەعریفەوە هەیە .دووەمجاریش دەبێت لەو بەیەكگەیشتنە دروستكراوەی نێوان كلتور و كلتوری میللی
دەربازبین .لەكاتێكدا ئەوە هەڵدەهێنجێنین فەرەنسا رۆژ لەدوای رۆژ لەجیهانێكدا
دەژی كەلێی تێناگەین و بەسەرخۆیدا داخراوە .لێ رەوشی قەیرانەكە تاكەكان
كەرت وپەرتدەكات ،لەبونیدا هەست بە زەوتكردن دەكات ،ئەمەش لەناوی دەبات
وخراپی دەكات ،كەئەمەش رەنگە هەموو كلتور لەناوببات .لەهەمبەر ئەم هێرشە
گشتیە دا بۆسەر قەیران پێویستە ،وەاڵم گرنگ و كۆمەاڵیەتی بێت ،پێویستە
قوربانیەكە ببێتە بكە ،بەاڵم ئەم قەیرانەی ئێستا لەقەیرانێك زیاترە ،كار لەسەر
ئەوە دەكات جۆرێك لەكۆمەڵگە بگۆڕدرێت بۆ جۆرێكی تر ،ئەم گۆڕانكاریەش
دەرەنجامی لەسەر كلتور دەبێت.
• بێدەنگی رۆشنبیران چۆن شرۆڤە دەكەیت؟
زۆرێك لەرۆشنبیران خۆیان تەسلیمی ئەو بیرۆكەیە كردووە ،كەدەڵێت
هەژمونێكی گشتگیر بەسەر الیەنی (كۆمەالیەتی)هەیە وناتوانین هیچ بكەین ،تەنها
پرۆتستۆكردنی ئەو هەژموونە نەبێت .ئەمەش دەبێتە هۆی خۆكۆژی سیاسی .هیچ
شتێك ناكەین ،چونكە بڕوامانوایە ناتوانین هیچ بكەین .لەگەڵ ئەوەی جموجۆلی
بیروبۆچەنەكان ،رێگابە هاتنە دەرەوەی شتگەلە نوێیەكان دەدات .لە رابردوودا
زۆرێك لەرۆشنبیران كەوتنە هەڵەوە ،بەوەی پاڵپشتی رژێمی سۆڤیەت و ماویان
كرد ،بەشێوەیەك رۆلی خۆیان لەبانگەشەكردن بۆ كردار بزركرد .لێ ئەوان ئەو
رۆڵەیان سستكرد وبیریان چوو ناتوانین دەستبەرداری بیرۆكە گشتیەكان ببین،
لەپێناوی بیركردنەوە لەجیهان دا .ئەمڕۆ فەرەنسا توشی نەزیف بووە ،بەاڵم
ئەوەی زۆر جێگای نیگەرانیە بێدەنگی رۆشنبیران نییە ،بەڵكو بێدەنگی خودی
قوربانیەكانە ،ئەمەش جێگای سەرسورمانە.
• قەیرانی سالی  1929چەندین كتێبی لێكەوتەوە وزۆر رۆمانی
كلپەسەندوی خستەوە ،ئایا ئیمرۆ هەمان شت دەبینیت؟
 سەبارەت بە سۆسیۆلۆژیا گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتیەكان دەبێت لەنوسینەكانو وێنەكان جێگای سەرنج بێت ،كەبەگشتی دوورن لەكێشە ئابورییە هەنوكەییەكان.
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لەكاتێكدا سەرنج دەدەین رۆمان وشانۆ و سینەماو ڤیدیۆ و هونەری دەستی ومۆزیك
و گۆرانی قسەناكەن تەنها بەكەمی نەبێت و بەدەگمەن نەبێ هیچ ئیلهامی لێ
وەرناگرێت.ئەمەش وێنایەك لەزۆرێك واڵت دروستدەكات(لەفەرەنساش) كە هزر
چەند لە واقیعی مێژووی دوور بكەوێتەوە بەهێزتر دەبێت.
*كلتوری جەماوەر لەم كایە نوێیەدا چی بەسەردێت؟
لەشارە گەورەكاندا كلتوری جەماوەر لەو شوێنانەدا گەشە دەكات،كەكلتوری تایبەتمەندی الواز دەبێت .هیچ پارادۆكسێك نییە لەسەر جەختكردنەوە
لەگەشەسەندنی كلتوری جەماوەری ،كەهاوتەریبە لەگەڵ ناوازەیی كارو كردەوە
كلتورییەكان ،بەاڵم هەڵوەشاندنەوەی چوارچێوە كۆمەاڵیەتی وكلتوریە گەورەكان،
بووە هۆی دروستبوونی شوناسە داخراوەكان ،هەموان دەیانەوێت شوناسی
دیاریكراوی خۆی خالی دەستپێكردن بێت.
• الوان لەم سیاقەدا چۆن هەلسوكەوت دەكەن؟
 الوان لەسەر بەكاربردن راهاتون ،درك بەوە ناكەن چوونەتە نێوژیانی گەورەكانەوە ،لێ هەروەها پشت بەستن بەتواناكانی خۆیان پاشەكشە
دەكات .لەبەرەنگاربوونەوەی ساتەوەختە هەنوكەییەكاندا روبەرووی ئاستەنگی
گەورە دەبنەوە .لێ پارە و سێكس و چێژ وەرگرتن ،تەنانەت لەرێگای مادە
هۆشبەرەكانیشەوە ،كورتكراوەتەوە لەزۆرترین شێوە هەنوكەییەكاندا .بەاڵم هەموو
شتەكان چەوسێنەر نین ،لەكێشمەكێشی ئەو ئاڵوگۆڕییە كلتوری و بەهایانەدا
ولەسەردەمی ژمارەیی ومۆدە نوێیەكانی پەیوەندیدا ،لێ الوان هەوڵدەدەن خۆیان
ئەو ئەزموونە كەسیە بژین لەبری ئەوەی بەشداری لە ئەركە كۆمەاڵیەتیەكان دا
بكەن ،بەم شێوەیە الوانێكم بینی بەدەوری جیهاندا دێن و دەچن ،ئەوانی تریش
دەچنە بزوتنەوە سەندیكاییەكان.
• سەبارەت بە بەكاربردن ،هەڵوێستت چیە لەبری خوێندنەوە روو
كراوەتە ئامرازە ژمارەییەكان؟
 هەرچی رووبدات بەردەوام دەبم لەسەرخوێندنەوە ،بەاڵم باش لەوەتێدەگەم ئەمڕۆ زیاتر وتار لەسەر ماڵپەری ئەنتەرنێت دەخوێندرێتەوە ،بەبەراورد
بە رۆژنامە ،ئەمەش بەهیچ شێوەیەك مانای ئەوە نییە چارەنوسی خامە و كتێب
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بزر دەبێت .لێ گۆڕانكارییەكی گرنگ هەیە سەبارەت بەم روداوە ،ئەمەش بەڵگە
نەویستە ،بەاڵم بەگشتی دەركەوتنی تەكنۆلۆژیای نوێ بەزەرورەت نابێتە هۆی
بزربوونی تەواوی شتە نوێیەكان.
• لەكتێبی (پۆست قەیران) بۆ هونەرمەند (بییر سوالج) دەگەرێیتەوە،
بۆچی؟
 (پۆست رەشبینی) كە س��والج دۆزی��ب��ووی��ەوە ،وەاڵمێكی باشە بۆكارەساتی رەشبینی قەیرانەكە .لێ ئەوەمان نیشاندەدان دەستبەرداری ئەوەبین،
كە بەروناكیەوە گرێمان دەدات ،و بەو شتانەی روناكی بەشێوەیەكی بابەتیانە
دەیبەخشێت .سوالج هانمان دەدات بۆ پەڕینەوە لە دیواری رەشنبینی ،بۆئەوەی
رەنگدانەوەی روناكی لەسەر پەراوێزی تەختەكانی رەشبینی ببینین ،واتە بینینی
روناكی لەپشت رەشبینیەوە ،بەم جۆرە دەبێت ببینین ،دەبێت پشت قەیرانەكە
ببینین.

سەرچاوە:
 رۆژنامەی ئەلعەرەبی قەتەری=http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=167630&issueNo
1113&secId=19
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ئاالن تۆرین:
لە ئێستادا ئەمریكا رووبەرووی جەنگێكی دەروونی دەبێتەوە
لە ئینگلیزییەوە  :شاسوار كەمال محمود
پێشەكی:
كۆمەڵناسی بەناوبانگی فەڕەنسی و جیهانی (ئاالن تۆرین) لە چاوپێكەوتنێكدا
لەگەڵ كەناڵی ()euronewsدا ئەوە ڕادەگەیەنێت ،كە زیادەڕۆیكردنە ئەگەر هەموو
كردەوەیەكی تیرۆرستی بدەینە پاڵ ئیسالم و موسڵمانان ،هەروەها باس لەوە
دەكات ئەوروپا گرفتی پەیوەندی لەگەڵ جیهانی ئیالمیدا هەیە و پێیوایە ئەندام
بوونی توركیا لە یەكێتی ئەوروپا ،دەبێتە ڕێگە چارەیەك بۆ ئەم گرفتە.
ئ��االن تۆرین كە خاوەنی  40كتێبە لە ساڵی  2009دا سەرپەرشتی
دانیشتنەكانی یەكێتی ئەوروپای كرد ،كە تایبەت بوون بە كەیسی ئیسالم .ناوبراو
خاوەنی چەندین خەاڵتی جیهانیە بەرامبەر كارەكانی لە بوارەكانی پەیوەندییەكان
و مرۆڤاییەتیدا .كارەكانی تۆرین باسكردنە لە گەشەسەندنەكانی مرۆڤایەتی دوای
شۆڕشی پیشەسازی ،هەروەها باسكردنی ژیانی مرۆڤایەتی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا.
* _ :Euro newsبەڕێز تۆرین بەخێربێیت و زۆر سوپاست دەكەین كە
داوەتەكەی ئێمەت قبوڵ كرد.
 ئاالن تۆرێن :من سوپاسی ئێوە دەكەم.* _ :Euro newsئەگەر سەیری ئیسالم و موسڵمانان بكەین ئەوا ڕاستەوخۆ
مانای تیرۆر و تیرۆریزم دەگەیەنێت؟
 ئاالن تورێن :پێویستە لەو بارەیەوە زیادەڕۆیی نەكەین ،مەیلێكیلەو جۆرە بوونی هەیە ،لەبەر هۆكارێكی زۆر سادە ئەویش ئەوەیە تیرۆریزم
بووەتە سەردێڕی هەواڵەكان ،ئەگەر هێرشەكە زۆر بچووكیش بێت ،بۆ نموونە
تەقینەوەیەكی خۆكوژی یەكسەر لە ڕۆژنامەكاندا باڵودەبێتەوە.
* _ :Euro newsئایا ئەمە هەڵەی میدیایە ؟
 -ئاالن تۆرین :نەخێر ،نەخێر  ....بەاڵم ڕوداوە رادیكاڵیەكان هەمیشە
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لەبەرچاون.
* _:Euro newsباشە ،دەتوانیت بڵێین كە ئایین وەك زەنگێك ،یاخود
ئاماژەیەك سەیردەكرێت؟ من لێرەدا باس لەو ڕیفراندۆمەی سویسرا دەكەم،
دەربارەی بوونی منارەی مزگەوتەكان ،هەروەها دەربارەی ئەو دیبەیتەی دەكرێت
لەسەر كتێبێك لە فەڕەنسا؟
 ئاالن تۆرین  :من لەگەڵ ئەو بۆچوونەدا نیم ،لەبەرئەوەی زۆربەی ئەوموسڵمانانەی لە فەڕەنسا دەژی كە ژمارەیان  6-5ملیۆن كەس دەبێت ،ئەمەش
ژمارەیەكی زۆری دانیشتوانە ،هیچ پەیوەندییەكمان بەم شتەوە نییە  ،بەاڵم
لەوانەیە ژمارەیەك كۆببنەوە با بڵێین  3000-2000كەس كۆدەبنەوە ،ئەمەش شتێكی
ڕێگەپێدراوە ،ئەوانە لەسەر هیچ شتێك ساغ نەبوونەتەوە ،لەناو  6-5ملیۆندا ئەمە
شتێكی ئەوتۆنییە.لە ئەوروپا دین ،سیاسەت ،ئابووری لێك جیاكراونەتەوە ،كاتێك
دەڵێیت ئیسالم و پێمانوابێت هەموو ئەمانە پێكەوە گرێدراون هەروەك هنتگتۆن
لە پێكدادانی شارستانیەكاندا باسیدەكات ،ئەمە وانیە ،چونكە هیچ كۆكوتلەیەك
نییە هەمووی ئیسالم بێت و ئەوی دیش هەموو مەسیحی ،پێویستە تەبەنی ئەم
چەمكە دەربارەی ئاین لە كۆمەڵگەدا بكەین.
* _:Euro newsئایا ئێمە لەماوەی داڕووخانی كۆمەاڵیەتیدا ناژین؟
 ئاالن تۆرین :ڕاستەوخۆ وەاڵمتدەدەمەوە بە نەخێر ،ئەویش لەبەر دووهۆكارە :یەكەم هیچ قەیرانێكی جیهانی سەرتاسەری بوونی نییە .دووەم ،دنیا
بەردەوامە و لەبەرەو پێشچوندایە ،سەیركە ئەفریقا زۆر بەباشی بەرەوپێشەوە
دەچێت.
* _:Euro newsمن مەبەستم لەبەهاكانە؟
 ئاالن تۆرین :ئەوەی باسیدەكەیت شتێكی رۆشن نییە .با باس لەوەبكەین كە جیهان (جگە لە ئەوروپا) لە ڕووی ئابووریەوە بەرەو پێش دەڕوات،
تەنانەت ئەمریكیەكانیش جارێكی دیكە هەستانەوە سەرپێ دوای داڕووخانی دارایی
واڵتەكەیان ،بەاڵم ئەوروپا سەرەتا لە یۆنان ،جارێكی دیكە لە شوێنێكی تر....
نیشاندەری ئەوەیە توانای بەڕێوەبردن و چارەسەركردنی گرفتەكانی نییە .جوان
سەیر بكە ،هیچ گرفتێكی سەرتاسەری بوونی نییە ،ئەگەر گرفتێك بوونی هەبێت،
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ئەوە گرفتێكی ئەوروپیە ...ئەم تێگەیشتنە وردترە .یەكێتی ئەوروپا هێزێكی
بچووكە ،تەنانەت بەراورد بە ئەمریكا و چین و هیندستان هەر بوونی نییە،
ئەمە یەكەم .دووەم شت كە نیشاندەری ئەوەیە ،كە گرفتێكی جیهانی بوونی نيیە
ئەوەیە لە ساڵی  2009دا واڵتانی یەكێتی ئەوروپا توانیان پارە دانراوەكانی خۆیان
بەكاربهێنن بۆ خۆدورخستنەوە لە الوازبوونی ستانداردەكانی شێوازی ژیانیان ،هەر
بۆ نموونە ساڵی  2009گەشەی ئابوری لە فەڕەنسا زۆر الواز بوو ،بەاڵم نەگەیشتە
ئاستی قەیران.
* _:Euro newsباشە ،با جارێكی دیكە بگەڕینەوە بۆ باسكردنی ئاین،
دادگای ئەوروپی بۆ مافەكانی مرۆڤ ،كار لەسەر دیاردەی بەكارهێنانی خاچ لە
خوێندنگەكانی ئیتاڵیا دەكات ،ئەم حاڵەتە الی تۆ چ مانایەكی هەیە؟
 ئاالن تۆرین :زۆربەی ئیتاڵیە میانڕەو و موحافزكارەكان پێیانوایە ،خاچهێمایەكی نەتەوەییە ،بەاڵم ئەمە ڕاست نییە.خاچ بەكارهێنان هێمایەكی نەتەوەیی
نییە .
* _:Euro newsئەوە بەشێكە داب و نەریتی ئێمە ،تەقالیدی ئیتاڵی؟
 ئاالن تۆرین :خاچ بەشێكە لە داب و نەریتی فەڕەنسی ،داب ونەریتی ئەڵمانی ،داب و نەریتی ئینگلیزی ....ئەگەر بەو شێوەیە لێكی بدەینەوە
ئیتاڵییەكان بە تەنها خاوەنی ئاینی مەسیحی نین .ئیتاڵیەكان پاپایان هەیە (بە
پێكەنینەوە با بۆ خۆتان بێت ،ئێمە نامانەوێت ،بەو شێوەیە باشترە) .
بەاڵم ئەگەر دەپرسی ڕای من چییە لەسەر بەكارهێنانی خاچ؟ من پێتدەڵێم،
من كەسێكی فەڕەنسی عەلمانی ڕاستەقینەم ،پێمواییە جیاكردنەوەی كڵێسا لە
دەوڵەت ،بۆ چارەسەركردنی گرفتەكانی ئەمڕۆمان زۆر گرنگە ،هاوكات خاچ
بەكارهێنان هێمایە بۆ ئەو ئازارەی كە كڵێسای كاسۆلیكی بەسەری هاتووە لە ژیانی
گشتی ئیتاڵیادا.
* _ :Euro newsتوركیا لە هەوڵی ئەوەدایە ببێتە ئەندام لە یەكێتی
ئەوروپا ،بە بۆچوونی هەندێك لە شرۆڤەكاران ئەوەی ڕێگرە لەوەی توركیا ببێتە
ئەندام لەم یەكێتیە ئەوەیە ،توركیا واڵتێكە زۆربەی دانیشتوانەكەی موسڵمانن ،ئایا
تۆش هەمان بۆچونت هەیە؟
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 ئاالن تۆرین :ئەوەندەی من ئاگاداربم ،پرەنسیپی بوونە ئەندامی توركیالە یەكێتی ئەوروپا قۆناغی دەنگدانی تێپەڕاندووە ،بۆیە ئەوەی ماوەتەوە تەنها
ئەوەیە كە وادەكەین توركیا چاوەڕوان بێت ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوەنیە كە داواكەی
ڕەتكراوەتەوە .زۆربەی واڵتان حەز بە ئەندامبوونی توركیا دەكەن ،تەنها چەند
واڵتێك نەبێت لەوانە فەرەنسا و ئەڵمانیا بەتایبەتیش فەرەنسا لەبەر هۆكاری
شەخصی ،كە تایبەتن بە سەرۆك كۆمار و پارتەكەی ،ئەگەر لەمن دەپرسی ،من
یەكێكم لەوانەی سەرسەختانە بەرگری لەوە دەكەم توركیا ببێتە ئەندام لە یەكێتی
ئەوروپا.
* _ :Euro newsبۆچی؟
 ئاالن ترۆین  :بە بۆچوونی من گەورەترین گرفتی ئەوروپا لە ئەمڕۆدابریتیە لە پەیوەندی ئەوروپا لەگەڵ جیهانی ئیسالمیدا .ئەمریكییەكان پەیوەندیان
لەگەڵ جیهانی ئیسالمیدا پەیداكردووە لە ڕێگای واڵتانی عەرەبییەوە ،ئەو واڵتانە
ناحەزیان بەرامبەر ئەوروپا هەیە ،هەرگیز پەیوەندی بەهێزیان لەگەڵ ئەوروپادا
نەبووە ،لەبەرئەوەی ئەو واڵتانە ناحەزی سیاسی و كلتوریان بەرامبەر ئەوروپا هەیە،
بەاڵم توركیا واڵتێكە هەرگیز داگیرنەكراوە ،ئەو شوێنانی دیكەی داگیركردوە ،بەاڵم
بۆخۆی هەرگیز داگیرنەكراوە ،هەروەها توركیا بەردەوام واڵتێكی بەهێزبووە،
تەنانەت توركیای نوێ دوای كەمال ئەتاتورك ،بۆیە پێموایە ئەوروپا لەسەر ئاستی
دنیا وجودی زیاتری دەبێت ،ئەگەر بتوانێت ببێتە پردی پەیوەندی نێوان بەشێك لە
جیهانی ڕۆژئاوا و بەشێك لە جیهانی ئیسالمی ،كە لە ئێستادا ئەمریكییەكان تووشی
جەنگێكی ئابڕوبەرانە بوونەتەوە.
* _ :Euro newsزۆر سوپاس ئاالن تورێن.
 -ئاالن تۆرین :زۆر سوپاس

سەرچاوە :
كەناڵی تەلەفزیۆنی euronews
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ئەوروپاو ئیسالمۆفۆبیا
گفتوگۆ لەگەڵ ئاالن تۆرین

لە ئینگلیزیەوە :بڕوا عەالدین -بەريتانيا

بەم دواییانە ،سۆسیۆلۆژی فەرەنسی ((ئ��االن تۆرین)) سەرپەرشتیاری
دانیشتنێكی ئەنجومەنی ئەوروپای كرد دەربارەی بابەتی ئیسالمۆفۆبیا (واتە تۆقین
لە ئیسالم) .تۆرینیش وەك سۆسیۆلۆژی بەریتانی ((زیگمونت باومان)) بەهۆی
چاالكی و كارەكانی ئەم ساڵیەوەلە بوارەكانی كۆمیونیكەیشن و زانستە مرۆییەكاندا،
خەاڵتی ئەستۆریاسی پێبەخشرا .ئاالن تۆرین خاوەنی  40كتێبە و دەیەوێت بەهۆی
وەسفكردنی پەرەسەندنی سەردەمی پاش قۆناغی پیشەسازییەوە ،كەمێك تیشك و
ڕۆشنایی بخاتە سەر بابەتەكانی جیهانی ئەمڕۆمان.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :دەتوانین بڵێین ئایین بووە بە جۆرێك لە زەنگێكی
مەترسیدار و ئاماژەی وریاكەرەوە ،من بیر لە ڕیفراندۆمەكانی سویسرا دەكەمەوە،
سەبارەت بە مزگەوتەكان ،یان ئەو مشتومڕەی لە فەرەنسادا دەربارەی بوونی
جبەی سەراپاپۆش (بورقە) له ئارادا بوو؟
تۆرین :بەڵێ ،لەڕاستیدا من لەگەڵ ئەم بۆچونەتدا كۆك و تەبا نیم،چونكە زۆرینەی زۆری موسوڵمانان لە فەرەنسادا ـ كە ڕێژەیەكی زۆرن و نزیكەی
پێنج بۆ شەش ملیۆن كەس دەبن ـ ناتوانن هیچ بەرامبەر ئەمە بكەن .وا زۆر زۆر
ڕۆیشت و گەیشتە ئەوەی (بورقە)یان پۆشی (جبەیەكی سەراپاپۆشە ،كە تەنانەت
چاوی ئافرەتەكەش دیار نیە .و.ك) ،بەاڵم تا ئەم كاتەش مەسەلەكە زیاتر پەیوەندی
بە نیقابەوە هەیە (نیقابیش هەر پۆشاكێكی سەراپاپۆشە ،بەاڵم چاوەكانی ئافرەتەكە
دیارن و.ك) .با بڵێین نزیكەی دوو بۆ سێ هەزار كەس پۆشیویانە ،كە دیارە ئەمەش
بۆ خۆی هەر زۆرە ،بەاڵم بەو مانایە نيیە كە بڵێیت نیوەی ئەو شەش ملیۆنە
(واتە سێ ملیۆن ئافرەت) پۆشیویانە ،گەر وا بوایە ئەو دەمە جیاوازیەكە زۆر زۆر
دەبوو .ئێمە لە ئەوروپا بەپێی پرەنسیپی جیاكردنەوەی ئایین و ئابوری و سیاسەت
لە یەكتری دەژین .كاتێك تۆ دەڵێیت ئیسالم ،ئەوا هەموو ئەو الیەنانەت وەك یەك
یەكەی یەكگرتوو تێكەڵ بە یەك كردوەتەوە ،ڕێك وەك ئەوەی ساموێل هینگنتۆن
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لە تیۆرەكەیدا سەبارەت بە ملمالنێی ژیارەكان دەیكات .نا ،بە ڕای من شتێكی
تۆكمە و یەكانگیر و یەكگرتوو نیە ناوی ئیسالم بێت ،وەكچۆن شتێكی مەتین و
توندوتۆڵیش بەناوی مەسیحیەتەوە بوونی نیە .بەڕای من ،باشتر وایە ئەو الیەنە
ڕاستەوخۆیەی ئاینەكان بخەینە الوە.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :بە ڕای تۆ ئێمە لە قۆناغی جۆرێك لە كارەساتی
كۆمەاڵیەتیدا دەژین؟
تۆرین :گوێبگرە ،من دەڵێم نەخێر وا نیيە ،چونكە دەمەوێت لەم پرسیارەدەرچم ،ئەوەش لەبەر دوو هۆ :یەكەم ،جارێ شتێك نیە ناوی كارەسات بێت
لە سەرتاسەری جیهاندا .بە پێچەوانەوە ،جیهان گەشە دەكات و بەرەو پێشەوە
دەچێت ،بڕوانە ئەفریقا چۆن گەشەدەكات و هەڵدەكشێت.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :بەاڵم من مەبەستم لە كارەساتی بەهاكانە ...؟
تۆرین :ئەمەیان تا ڕادەیەك ئاڵۆزە .تۆ بڵێ هەموویان لە گەشەدان بەتەنها
ئەوروپا نەبێت! ئەگەر نا لەسەر ئاستە ئابوریەكه ،جیهان گەشەیكردوە و بەرەو
پێشچونی بەرچاوی بە خۆوە بینیوە ،تەنانەت ئەمریكیەكانیش دوای ئەو قەیرانە
داراییە گەورەیە توانیان خۆیان ڕێكبخەنەوە و تێی بپەڕێنن .كەچی لەبەرامبەردا،
ئەوروپا ساڵی  2010سەرەتا بە قەیرانەكەی یۆنان دەستی پێكرد ،پاشتریش هەندێك
واڵتی تر ،كە دەركەوت بەرگەی ئەو قەیرانە داراییە ناگرن و كێشەكانیان بۆ
چارەسەر ناكرێت ،كەواتە شتێك نیە ناوی كارەساتێكی گڵۆباڵ و جیهانی بێت،
ئەگەر كارەساتێك هەبێت ،ئەوە كارەساتێكی ئەوروپیە نەوەك هی واڵتانی تر.
ببینە ،یەكێتی ئەوروپا هیچ كاریگەرییەكەی لەسەر جیهان نەماوە ،لە كاتێكدا
ئەمریكا نمونەی بەرجەستەكەری دەسەاڵتە ،تەنانەت چین و هیندیش دەسەاڵتیان
لە زیادبووندایە .دەمەوێت ئەوەش بڵێم كە بە ڕای من بۆ ئەوروپاش نەدەبووە
كارەسات ،گەر لە ساڵی  2009دا واڵتانی تر كەمێك لەكەرەستە عەماركراوەكانی
خۆیان بەگەڕبخستایە ،بڕێك پارەیان بدایە و كۆمەكی ئەو واڵتە الوازانەیان بكردایە،
تا لەو قەیرانە دەربچن .بۆ نمونە ساڵی  2009لە فەرەنسا و زۆربەی واڵتانی تری
ئەوروپادا ،سستیەك و جۆرێك لە الوازی لە گەشەكردندا دەبینین ،بەاڵم كارەسات
نییە .وا دیارە ساڵی  2010خراپتر ببێت.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :با بگەڕێینەوە سەر مەسەلەی ئایین .دادگای ئەوروپی
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بۆ مافەكانی مرۆڤ سەرقاڵی تاوتوێكردنی بڕیارێكە سەبارەت بە دانانی سیمبولی
خاچ لە خوێندنگەكانی ئیتاڵیادا .ئایا خاچ بۆ تۆ چ مانایەكی هەیە؟
تۆرین :بەڵێ ،بەشێكی زۆر لە پەڕگیڕ و كۆنزەرڤاتیڤەكانی ئیتاڵیا دەڵێنخاچ سیمبولێكی نیشتمانییە ...بەدڵنیایەوە ئەمە شتێكی قێزەونە .خاچ سیمبولێكی
نیشتمانی و نەتەوەیی نییە.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :ئەوە بەشێكە لە نەریتی ئێمه ،لە نەریتی ئیتاڵی؟
تۆرین :بەاڵم گەر مەسەلەكە وا بێت ،خۆ بەشێكە لە نەریتی فەرەنسییش،ترادسیۆنی ئەڵمانی و ئینگلیزییشە .ئیتاڵیەكان بەتەنیا خاوەنی مەسیحییەت نین.
ئەوان خاوەنی پاپان و بەس ـ خودا پاپایان بۆ بپارێزێت ـ هی خۆیانە ،ئەوەش
شتێكی باشە ،چونكە بۆ ئێمە وا باشترە ،كە خاوەنی پاپا نەبین،بەاڵم گەر لە من
بپرسی وەك خۆم كە داخۆ خاچ چ مانایەكی بۆ من هەیە :ئەوا پێتدەڵێم كە من
سێكیوالرێكی ڕاستەقینەی فەرەنسییم ،پێشموایە جیاكردنەوەی كەنیسە لە دەوڵەت
یەكێكە لە بنەماكانی چارەسەركردنی كێشەكانی جیهانی ئەمڕۆ .ئەو خاچە هیج
مانایەكی نیە ،جگە لەوەی كە لەمڕۆدا كەنیسەی كاتۆلیكی دەستی ناوەتە بینی
ژیانی گشتی خەڵكی ئیتاڵیا.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :سەبارەت بە هاتنی توركیا بۆ ناو یەكێتی ئەوروپا :به
ڕای هەندێك لە لێكۆڵەرەوە و شیكەرەوەكان ،ئەوەی كە وا ناهێڵێت توركیا بێتە
ناو یەكێتی ئەوروپاوە ئەوەیە كە ،زۆرینەی زۆری دانیشتوانەكەی موسوڵمانن .ئایا
تۆش ڕاتوایە؟
تۆرین :ئەوەندەی من بزانم پرەنسیپی هاتنی توركیا بۆ ناو یەكێتیئەوروپا لە ئەوروپادا دەنگی لەسەر دراوە ،هەر بۆیە ئێمە وامانكردوە توركیا
چ��اوەڕوان بێت .نابێت بڵێین ئەوە بەمانای ڕەتكردنەوە دێت .دیارە زۆربەی
واڵتانی ئەوروپا ڕازین بە هاتنی توركیا ،ئەوەی كە ناڕازیە فەرەنسا و ئەڵمانیان،
بەتایبەتی فەرەنسا كە هەستدەكەم زیاتر پەیوەندی بە مەسەكەیەكی تاكەكەسی
سەرۆكی فەرەنسی و حیزبەكەیەوە هەی .من خۆم لەو كاتەوەی كە خوێندكار
بووم یەكێك بووم لە سەرسەختترینی داكۆكیكاران لە هاتنی توركیا .بۆچی؟ چونكە
بەڕای من كێشەی هەرە گەورەی ئێستای ئەوروپا بریتیە لە پەیوەندیەكانی لەگەڵ
جیهانی ئیسالمی .ئەمریكا لە ڕێگەی واڵتە عەرەبیەكانەوە پەیوەندی لەگەڵ جیهانی

59

ئیسالمیدا دروستكردوە ،ئەو واڵتانەی ڕۆژگارێك ژێردەستە و ناوچەی كۆڵۆنیكراوی
ئەوروپیەكان بوون و ڕق و كینەیان بەرامبەر بە ئەوروپیەكان هەبووه  ،وەك چۆن
هەرگیز نەشیانتوانیوە خاوەن دەوڵەتێكی بەهێزبن ،هەر بۆیە دەبینیت كە ئەوانە
خاوەن ڕقێكی كولتوریی و سیاسی توندن بەرامبەر بە ئەوروپا ،بەاڵم توركیا جیایە،
چونكە واڵتێكە هەرگیز كۆڵۆنیالیزە نەكراوە ،توركیا خۆی كۆڵۆنیزەی خاك و واڵتانی
تری كردوە ،لێ خۆی هەرگیز كۆڵۆنیزە نەكراوە هەمیشە بەهێز بووە وەك واڵت،
سەرباری ئەوەی كە مۆدێرنیش بووە ،هەر لەو سەردەمەوەی كە لەگەڵ كەمال
ئەتاتوركدا دەستپێدەكات ،هەر بۆیە بەڕای من ئەوروپا لەسەر ئاستی جیهانی بوونێكی
دەبێت ،ئەگەر هاتو توانی پردێك لە نێوان جیهانی ئیسالمی و بەشێكی خۆرئاوادا
دروستبكات ،بەتایبەتی لەم كاتەدا كە ئەمریكا بەدەست جەنگێكی شەرمهێنەر و
ئابڕوبەرەوە گیرۆدەیە و وا زوو لێی نایەتە دەرێ .من پێموایە ئەمە هەلێكی گرنگە
بۆ ئەوروپا.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :ئەمڕۆ هەر كە باسی ئیسالم و موسوڵمان دەكەین،
ڕاستەوخۆ و بەشێوەیەكی خۆوەكیانە دەمانبەستێتەوە بە ماناكانی تیرۆر و
تیرۆریستانەوە؟
تۆرین :با زیادەڕەوەی نەكەین ،دیارە جۆرێك لە خولیا و كەڵكەڵە بۆ ئەمجۆرە پێناسە و مانایە لە ئارادایە ،ئەویش لەبەر هۆیەكی زۆر سادە و ساكار ،لەبەرئەوەی
تیرۆریزم خۆی مانشێتێكی بەردەوامەو هەمیشە لهسەردێڕی هەواڵەكاندایە .بچوكترین
هێرش ،یان تەنانەت كردەوەیەكی خۆكوژییانەی تاكەكەسییانەش ،ڕاستەوخۆ دەچێتە
سەر الپەڕەی ڕۆژنامەكان و بە تیرۆریزم ناو دەبرێت.
*سیسیلیا كاسیۆتۆ :كەواتە بەڕای تۆ ئەوە بەتەنها هەڵەی میدیایە؟
تۆرین :نا  ،نا .مەسەلەكە بەتەنها ئەوەیە كە دۆخی توندڕەویی هەمیشەبەرچاو و دیارترە و زیاتر تیشكی لەسەرە.
سەرچاوە:
 دەقی ئەم چاوپێكەوتنە لە بەرواری  ،2010\7\2لە الیەن تەلەڤزیۆنی ()euronewsەوە لەگەڵ ئاالن تۆرین سازكراوە و لەماڵپەڕی تیڤیەكەوە وەرگیراوە:
/alain-touraine-on-europe-and-islam/02/07/http://www.euronews.com/2010
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ئاكسیۆنالیزم و بزوتنەوە كۆمەالیەتییەكان
گی رۆشە
لە فارسییەوە :سەالح مورادی
پێناسەی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی
بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی بریتییە لە رێكخراوێكی بەتەواوی تۆكمە
و دیاریكراو ،كە بە مەبەستی داكۆكی یان پەرەپێدان یان دەستڕاگەیشتن بە
ئامانجگەلێكی تایبەت گرووپبەندی دەكات و ئەندامانی رێك دەخات.
ئەوەی كە بە شێوەی بنەڕەتی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی دیاریدەكات،
داواكاربوون و بانگەشەكەربوونیەتی كە هەوڵی ناساندن و سەرخستنی ئایدیاكان و
قازانجەكان و بەهاگەلێكی رووندەدا .لەم پێناوەشدا بەردەوام لە هەوڵی زیاتركردنی
ئەندامان و تێكۆشان بۆ راكێشانی سەەرنجی جەماوەر ،هەروەها بژاردەكانی
كۆمەڵگەدایە .ئامانجەكانی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان زۆرن و وەك نموونە
دەتوانین لە گۆڕین یان رووخانی سیستمی هەنووكەوە بگرە ،تا قەدەغەكردنی
خواردنەوە كحوولییەكان ،قەدەغەكردنی سزای ئێعدام ،یان قەدەغەكردنی چەكە
ئەتۆمییەكان و بەفەرمی ناسینی مافە یاسایی و سیاسییەكانی ژنان و هتد ...ناو
ببەین .ئەو كەرەستانەی كە لە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكاندا كەڵكیان لێوەردەگیرێ،
جیاوازن ،بە جۆرێك كە لە تەبلیغاتی سادە و خستنە ژێر گوشاری بیروڕای
ئەندامانی كۆمەڵگەوە بگرە تا توندوتیژی ،لە خۆدەگرن .بەهەرحاڵ بەدوور لە
ئامانجەكان و كەرەستە بەكارهاتووەكان ،بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی هەمیشە بە
بنەمایەكی هزریی نوێوە دەناسرێ.
بنەما سیانییەكانی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان بەپێی بۆچونی تۆرين.
بەپێی بۆچونەكانی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لەسەر بنەمایەكی سیانی
دارێژراون كە لە راستیدا هۆی هەبوونیانە و ئاراستە بە كردەوەكانیان دەدا .تۆرین
ئەو بنەمایانە بەم شێوەیە رووندەكاتەوە:
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 .1بنەمای شوناس:
بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی ،سەرەتا دەبێ خاوەنی شوناسێك بێ ،واتە
ئەم بزووتنەوەیە دەبێ ئەوە روون بكاتەوە كە لە چ كەسانێك پێك هاتووە،
وتەبێژی چ كەسانێك یان چ گرووپگەلێك لە خەڵكە و داكۆكیكار و پارێزەری
چ بەرژەوەندیگەلێكە .بەم پێیە لێرەدا گرووپێك دەبینرێ كە داواكارە و بەدوای
بەدەستهێنانی شتێكەوەیە و ئەم گرووپە لە راستیدا بۆ پێناسەی خۆی ،خۆی بە
وتەبێژ و داكۆكیكاری كۆمەڵێكی تایبەت لە قەڵەم دەدا .وەك كرێكاران ،ژنان،
جووتیاران و هتد...
یان بزووتنەوە لەوانەیە نوێنەر و وتەبێژی بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگەیەكی
گشتی بێ ،وەك بزووتنەوە نەتەوەیی یان ناسیۆنالیستییەكان.
هەروەها بزووتنەوە لەوانەیە نوێنەری شێوەگرووپێك بێ ،وەك بزووتنەوەی
بەكارهێنەران ،بەم پێیە بۆ فامكردنی خەسڵەت و ك��ردەوەی بزووتنەوەیەكی
كۆمەاڵیەتی ،پرسیارگەلێك بە شێوەی خوارەوە دێنە ئاراوە:
-1بزووتنەوە ناسێنەری چ كەسانێكە؟
-2بە ناوی چ كەسانێكەوە دەدوێ یان بانگەشە دەك��ات ،تەبێژی چ
كەسانێكە؟
-3داكۆكیكار و پارێزەری چ بەرژەوەندیگەلێكە؟
 .2بنەمای دوژمنی یان دژایەتی
بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی هەمیشە لە بەرانبەر جۆرێك بەربەست یان
هێزێكی خۆڕاگردا راوەستاوە و بەم هۆیەوە هەمیشە لە هەوڵی تێكشكانی
دوژمن یان دوژمنگەلێكدایە و بەم پێیە ،بزووتنەوی كۆمەاڵیەتی وەك پێویستییەك
ركەبەری هەیە ،بەاڵم دوژمنایەتی ،دووهەمین بنەمای هەبوونی بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییەكانە و بێ ئەو ،بزووتنەوی كۆمەاڵیەتی ناتوانێ بوونی هەبێ ،یان بە
وتەیەكی دیكە ئەگەر دیاردەیەكی بەكۆمەڵ یان هاوچەشن بوونی هەبێ ،ناتوانین
وەك بزووتنەوەیەك لەبەرچاوی بگرین .چونكە لەم شێوەیەدا بزووتنەوە لەوانەیە
وەك حیزبێكی بااڵدەست بە ئامانجی خۆی گەیشتبێ و لەسەر كورسیی دەسەاڵت
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دانیشتبێ ،یان فۆرمی دامەزراوەیەكی جێگرتووی بەخۆوە گرتبێ ،كە ئیدی بە
بزووتنەوە ناژمێردرێ ،چونكە ناوەڕۆكی خۆی لە دەستداوە.
.3بنەمای گشتگیری
بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی بە ناوی بەها سەرترەكان ،بیرۆكە گەورەكان،
فەلسەفە ی��ان بیرۆكەیەكی مەزهەبییەوە دەس��ت پێدەكات .كردەوەكانی
سەرچاوەگرتوو لە هزر و بڕوایەكە ،كە تا ئاستی لواو هەوڵی پەرەگرتن و
پێشكەوتن دەدا .تەنانەت لەو بوارانەشدا كە بزووتنەوە ،ناسێنەر یان نوێنەر و
داكۆكیكاری گرووپێكی تایبەتە ،بە ناوی بەها و هەقیقەتە جیهانییەكان كە لەالیەن
مرۆڤەكان یان لە رێگەی گشت كۆمەڵگەوە ناسێنراون و وەرگیراون بانگەشەی
خۆی دەست پێدەكا .بەم پێیە ،ئەو هۆیانەی كە كردەوەكانی بزووتنەوەیەكی
كۆمەاڵیەتی فۆرم پێدەدەن الوانەیە بە شێوەی بەرژەوەندیی نەتەوەیی ،ئازادیی
مرۆڤایەتی ،خۆشبژێوی و بەختەوەریی گشتی ،مافە مرۆڤییەكان ،لەش ساغیی
گشتی ،ویست و فەرمانی خواوەندی و هتد بێ .ئەمانەش ئەو تایبەتمەندییەن كە
تۆرین بە «بنەمای گشتگیری» ناویان لێدەنێ.
بنەمای گشتگیریش ،وەك دوو بنەمای پێشوو بۆ ناسینی خەسڵەت و
الگیری (الیەنگیری)ی بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی گرنگییەكی زۆری هەیە و بەم
هۆیەوە گۆڕان لە الیەنگیریی بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتیدا بەزۆری لەگەڵ گۆڕان
لە بنەمای گشتگیریی ئەودا هاوڕێیە بە شێوەیەك كە بۆ نموونە بزووتنەوەیەكی
نیشتمانپەرەستانە سەرچاوەگرتوو لە مەزهەب ،ئەگەر بەرەو الی مەزهەبی بڕوات،
باسكردن لە «داوا یان ویست و ئارەزووی خواوەندی» وەال دەنێ و لە چەمكی
دینامیزمی مێژوو دەدوێ و لەهەمانكاتیشدا ناوەڕۆكی خۆی لەدەستدەدا.
ئاكسیۆنالیزم( 1كردەوەگەرایی) و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان
ئ��االن تۆرین ،2كۆمەڵناسی هاوچەرخی فەرەنسی ،خوێندنەوەیەكی
قووڵی بۆ بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان كردووە و لەم خوێندنەوەیەی خۆیدا بۆ
راڤەكردنی كردەوەكان و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان ،هەروەها پێكهاتەی ئەوان،
بۆچوونێكی هێناوەتە ئاراوە ،كە ناوی راڤەی ئاكسیۆنالیستیی بۆ داناوە .ئەم راڤەیە
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پشتئەستوورە بە ناسین و چۆنیەتیی سەرهەڵدانی بەهاكان و هۆكانی بوونی ئەوان
و چۆنیەتیی كاریگەرییان لە پێكهاتنی كردەوە كۆمەاڵیەتییەكانی كۆمەڵگەكاندا.
تۆرين بە هێنانەئارای ئەم لێكدانەوەیە ،ئەو بابەتەش وەبیر دێنێتەوە،
كە ئەو بەتەما نیيە بەربەرەكانێ لەگەڵ رێبازە هاوشێوەكاندا بكات و نایەوێ كە
راڤەی ئاكسیۆنالیستیی خۆی لە بەرانبەر لێكدانەوە كاركردگەرا و پێكهاتەگەراكاندا
دابنێ ،چونكە شێوازی خوێندنەوەی هەر كام لەم رێبازانە جیاوازە .ئەگەر لە
فونكسیۆنالیزم (كاركردگەرایی) و ئێسترۆكتۆرالیزم (پێكهاتەگەرایی) ،داتاكان و
زانیارییەكانی پێوەندیدار بە بەها ئاراییەكان خوێندنەوەیان بۆ دەكرێ ،ئاكسیۆنالیزم
بە چاوگە و بنەڕەت و سەرچاوەی ئەم بەهایانەوە خەریكە .بەم پێیە تۆرین
لە راڤەی ئاكسیۆنالیستیدا بۆ بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان ،گرنگییەكی بەرچاو و
تایبەت دادەنێ ،بە شێوەیەك كە ئەم بزووتنەوانە وەكو پێگەیەك تێدەگات ،كە
دەبنە هۆی ئافراندن و پاساودانی بەها نوێكان و بەم پێیە بزووتنەوەكان لە
لێكدانەوەی كاركردی مێژوویی و گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتیدا بابەتی سەرەكی و
ناوكی ناوەندیی ئەم خوێندنەوانە پیێكدێنن و لە بنەڕەتدا لەم بزووتنەوانە و بە
هۆی ئەم بزووتنەوانەوەیە كە ئەكتەرانی داهێنەر ،كردەوەی خۆیان رێك دەخەن و
بۆ گۆڕین و خستنە ژێر باندۆری رەوتی مێژووی كۆمەڵگەی خۆیان ،هەوڵدەدەن.
فرەیی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان
لە ب��ەراورد لەگەڵ كۆمەڵگە نەریتییەكاندا ،جۆراوجۆریی بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییەكان لە كۆمەڵگە مۆدێڕنەكاندا فرە زۆرە و ئەم جۆراوجۆرییەی
بزووتنەوەكان لە كۆمەڵگەكاندا ،پێوەندی بە ژمارەی بژاردەكانەوە هەیە .لە
كۆمەڵگە كەوناراكاندا ،بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان كەم و زۆر بوونیان نەبووە
یان دەگمەن بوون .لەكاتێكدا لە كۆمەڵگە وەرزێڕییەكاندا زیاتر دەبینرێن ،كە
لە راستیدا لە راپەڕین و سەرهەڵدانە جووتیارییەكانەوە سەرچاوە دەگرن ،بەاڵم
لەم جۆرە كۆمەڵگەنەشدا ئەم بزووتنەوانە كورتخایەن و زووتێپەڕن ،بەتایبەت
بەو هۆیەوە كە ئەم بزووتنەوانە بە پێچەوانەی كۆمەڵگە شارییەكان ،بە بەشێكی
بەردەوام لە رێكخستنی كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگە جووتیارییەكان ناژمێردرێن.
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كردەوە سیانییەكانی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان
لە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكاندا دەتوانین ئەم سێ كردەوەیەی خوارەوە
ببینین:
-1كرداری پێوەندیدەر یان نێوجیكەر بوون.
-2كرداری پێكهێنان و بردنەسەرەوەی ئاگایی بەكۆمەڵ.
-3كرداری پێكهێنانی گوشار.
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان وەك هۆكاری پێوەندیدەر ،یان نێوجیكەر
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لە قۆناغی یەكەمدا دەبێ وەك هۆكارگەلێكی
چاالك كە لە نێوان تاكەكان لە الیەك و پێكهاتەكان و راستییە كۆمەاڵیەتییەكان
لە الیەكی دیكەوە رۆڵی نێوجیكەریان وەئەستۆیە لە بەرچاو بگرین .ئەم ئەركی
نێونجیكەرییە بە شێوەكانی خوارەوە بەڕێوە دەچێ:
یەكەم ـ بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان دەبنە هۆی ناساندنی كۆمەڵگە و
پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو بە ئەندامانی خۆیان و ئەوانی دی ،بە وتەیەكی
دیكە ،ئەم بزووتنەوانە هەندێ لە هەقیقەتە كۆمەاڵیەتییەكانیان تێدەگەیەنن .بەم
پێیە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان وەكو هۆكاری بوون بە ئەندامی كۆمەڵگە رۆڵێكی
بەرچاو دەگێڕن.
دووهەم ـ بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان بە كەرەسەیەكی كاریگەری پێوەندی
لە بەشداریكردندا لە قەڵەم دەدرێن .كۆمەڵگەی شاری و پیشەسازی ،بە هۆی پانتایی
و فرەچەشنییەوە پێویستی بە بەشدارییەكی زیاتر لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا هەیە و ئەم
بابەتە بە تێروتەسەلی لە الیەن دوركهايمەوە لە بەرهەمی ناسراوی «دابەشكردنی
كاری كۆمەاڵیەتی» روون كراوەتەوە .لە پێش گوتارێكی ناسراودا كە دووركهایم
بۆ چاپی دووهەمی ئەم كتێبە (مەبەست كتێبی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانی گی
رۆشەیە) نووسیویەتی ،گرنگیی گرووپەكانی پێوەندیدەر (واستە) كە ئامانجیان
بە ئەندامی كۆمەڵگەكردن و تواندنەوەی تاك لە كۆمەڵگەیەكی ئاڵۆزدایە روون
كردوەتەوە و بەپێی بڕوای ناوبراو ئەم كارە پێوەندی بە یەكگرتوویی ئۆرگانیكییەوە
هەیە .لەم دواییانەدا دانیەل لێرنێر 3خەریكی روونكردنەوەی ئەو بابەتە بووە كە
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لە تێپەڕین لە كۆمەڵگەی نەریتی بۆ كۆمەڵگەی مۆدێڕن ،ئەندامانی كۆمەڵگەیەك
دەبێ شیاوییەكان و ئەو لێهاتووییە نوێیانە بەدەستبێنن كە تواناییان پێدەدا خۆیان
لەگەڵ جۆرگەلێكی ئاڵۆزتر لە بەشداریی كۆمەاڵیەتیدا بگونجێنن.
بەكورتی لە كۆمەڵگەی نوێدا ،بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی شێوەی یەكێك
لە گرووپە سەرەكییە نێونجیكەرەكانی بەخۆوە گۆتووە كە لە رێگەیەوە ئەندامانی
كۆمەڵگە دەتوانن بەرژەوەندییەكانی خۆیان بپارێزن ،یان بایەخ بە بیرۆكەكانی
خۆیان بدەن و بەم پێیە لە ئاستە جۆراوجۆرەكاندا ،لە جووڵەی مێژووییدا بەشداری
بكەن.
بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی وەكوو هۆكاری پێكهێنانی ئاگایی بەكۆمەڵ
لە الیەكی دیكەوە ،بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی لە خۆیدا دەبێتە هۆی
پێكهاتنی جۆرێك ئاگایی بەكۆمەڵی سیاسی لە كۆمەڵگەیەكدا یان لە بەشێكی
تایبەت لە كۆمەڵگەدا .لە كاتێكەوە كە ماركس ئاگایی چینایەتی تاوتوێ كردووە،
كرینگیی چەشنێك ئاگایی بەكۆمەڵی سیاسی لە گۆڕنكاریی كۆمەاڵیەتیدا جەختی
لەسەر كراوە.
سەرەڕای ئەوە كە ئەم چەمكە بەتەواوی لە تەمومژی بەدوور نیە ،بەاڵم
بۆ خستنە بەردەست و روونكردنەوەی هەقیقەتێكی كۆمەاڵیەتی كە راڤەكردنی
دژوارە ،لەوانەیە بتوانین دەستەواژەی «ئاگایی بەكۆمەڵی راستەقینە» بەكارببەین.
كە پێوەندی هەیە بە كۆمەڵگەیەكەوە كە لە قازانجی خۆی دەگات و ئاگایی و
شارەزایی تەواوی لێی هەیە و هەروەها بە هەڵكەوتێكەوە كە كردەوەكان پێك
دێنێ و پێویستی بە گۆڕانكاری بەدیدێنێ.
لە راستیدا ،ئەم كردارە دووهەمەی بزووتنەوەی كۆمواڵیەتی ،پێوەندییەكی
نزیكتری لەگەڵ جووڵەی مێژووییدا هەیە .هەبوونی «رێكخراو» ،هەروەها «بنەما
سیانییەكانی تۆرین» كە لە خەسڵەت و سرووشتی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتیدایە،
بەردەوام دەبێتە هۆی پێكهاتنی ئاگایی راستەقینە لە نێو تاكەكانی كۆمەڵگەدا
(ئاگایی راستەقینە لە روانگەی بزووتنەوەوە) ،هەر بۆیە بە هۆی كاریگەرییەك كە
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لەسەر ئاگایی كۆمەڵگەكان هەیانە ،ئالێن تۆرین رۆڵێكی
شوێندانەریان لە مێژوودا بۆ دادەنێ.
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كرداری گوشاری بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتییەكان
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لە رێگەی گوشارێكەوە كە بۆ بژاردەكانی
دەسەاڵتی دەهێنن ،لەسەر پەرەسەندنی مێژوویی كۆمەڵگەكان شوێن دادەنێن.
ئەم گوشارانە لەوانەیە لە رێگەی جۆراوجۆرەوە بەكار بهێنرێن ،لەوانە :خەباتی
تەبلیغاتی بە مەبەستی شوێندانان لەسەر بیروڕای گشتی ،هەڕەشە ،مانگرتن،
بایكۆت ،خۆپیشاندان و هتد ...گوشارهێنان بۆ دەسەاڵتی هەبوو ،تەنیا یەكێك لە
شێوەكانی كردەوەیەكە ،كە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان بەخۆیانەوە دەگرن ،بەاڵم
ئەم شێوە كردەوەیە ئەوەندە بەرینە كە بەزۆری وەك كاری سەرەكیی بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییەكان لە قەڵەمی دەدەن و بەم هۆیەوە هەندێ جار بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییەكان لە ریزی گرووپەكانی گوشاردا دادەنێن .هەڵبەت دەبێ ئەو بابەتە
لەبەرچاو بگرین ،كە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان و گرووپەكانی گوشار یەكێك نین،
تەنانەت ئەگەر هەندێ جار یەكێكیان لە باتی ئەویان بەكارببەن.

سەرچاوە:-1رۆشە ،گی« ،تغییرات اجتماعی» ،وەرگێڕان :مەنسوور وسووقی ،چاپی
نۆزدەهەم ،باڵوكەرەوەی نەی ،تاران ،الپەڕەكانی 135-129
 ،Actionalismeرێبازی رەسەنایەتیی كار و ك��ردەوە یان
-2
«كردەوەگەرایی»
-3
Alain Touraine، Sociologic de I action، Paris، Editions
du Seuil، 1965; La Conscience ouvriere، Paris، Editions du seuil، 1966.
-4
Daniel Lerner

67

بەرەو پرادیگمایەكی نوێ

لە عەرەبییەوە :ئايديا

ناسنامە و خودی كارا
س��ەرەڕای داب��ڕان لە كۆمەڵگە و لە ئەنجامی لەبەریەك هەڵوەشانی
چوارجێوە و بنەما كۆمەاڵیەتییەكان سەركەوتنی تاكی بەاڵدەست بەرهەم دێت
بەرەو بەگژداچوونەوەی ئەو سیستمە كۆمەاڵیەتیەی كە هەیەو وەكو یەك بەگژی
هێزە فەوتێنەرەكاندا دەچێتەوە .بەمجۆرەش هەرزوو تاكڕەوی بۆ چەندین ڕاستی
پەرت دەبێت كە یەكێك لە بەشەكانی (من)ێكی شلوشاوو گۆڕاومان بۆ نیشاندەدات
كە ملكەچە بۆ هەموو بانگەشەو وێنەو دیمەنەكانی كەلتوری جەماوەری ،بەجۆرێك
ئیتر تاك ئەو شاشەیە نیە كە پێویستی و خواست و زانستە ئەندێشەییەكانی ناو
كارگەكانی پەیوەندیكردنی مۆدێرنی تێدا نمایش دەكرێت.
ئەو شێوازەی كە زۆرجار بۆ پێناسەكردنی نوێگەری بەكارهێنراوە وێنای
ئەو تاكەیە كە ئیتر نەبەستراوە بە كۆمەڵێك ئینتیماوە ،ئەو تاكەی كە الوازی زیاتر
دەبێت و لە خودی خۆیدا هیچ زامنێك بۆ ناسنامەكەی نابینێتەوە دوایئەوەی كە
بنەماكەی پووچەڵ دەبێتەوە و دەبێتە كەسێكی ڕەخنەلێگیراو بەهۆی ئەوەی كە لە
بازنەی هۆشیاریەكەیەوە دەردەچێت .خودی كارا لە ناوەندی ویستی دەربازبوون
لەوهێزو دەسەاڵت و سیستمانەوە پێكدێت كە ڕێگرن لەبەردەم ناسین و بوونمان
بە خودی خۆمان ،هەروەها كاردەكات بۆ گۆڕینمان بۆ پێكهاتەیەكی سیستم
دەسەاڵتە بااڵدەستەكەی بەسەر كارو چاالكی و كاركێك كردن و مەبەستەكانی
هەموواندا.
ئەم ملمالنێیانە دژ بەوەی كە هەمیشە ماناكانی بوونمان لێ زەوت دەكات
ئەو ملمالنێ جیاوازانەن كە دژی دەسەاڵت و سیستم بوونیان هەیە .هیچ خودێكی
كارا بوونی نیە ئەگەر خودێكی هەڵچوو نەبێت كە لەنێوان تووڕەیی و هیوادا
خۆی نمایش دەكات .بەاڵم ئەو مەودایەی كە خود ( )Le Soiو خودی كارا لە
یەكتری جیادەكاتەوە تەنها ئەم پێناسانە نایگرێتەوە ،بەڵكو من دان بەوەدا دەنێم
كە بیرۆكەی خود ( )Selfتا ئاستێكی وا فراوان بووە كە بوارێكی زۆری بۆ بیرۆكەی
خودی كارا بەو مانایەی كە مەبەستمە نەهێشتۆتەوە.
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ئێمە زیاترو زیاتر هەنگاو دەنێین بەرەو گەڕان بەدوای ناسنامەی خودی
( )Self Identityكە زۆربەی ئەوانەی لە دەیەی نەوەتەكانی سەدەی ڕابردوودا
لەپێش (ئەنتۆنی گیدنز)دا شیكردنەوەیان بۆ كردووە .بیرۆكەی پێچەوانەبوون كە
لەسەر ئەم شیكردنەوەیەدا جێبەجی كراوە ،هەر ئەو ئاراستەیەیە كەوا هەستدەكەم
من بە شەخسی گرتومەتەبەر ،لەو كاتەدا كە هەستدەكەم من نامۆم بە دیدو
بۆچوونەكانی ئەو تاكەی كە بەو دیوو بەو دیودا نمایش دەكرێت .ئامادەیی
خود ،بیركردنەوەیە لە خود بە ڕاستگۆیانە و سۆزداریانە ،واتا خۆشەویستی و
پابەندبوونە .هەموو ئەم وشانەی كە ئاراستەمان دەكەن بۆ ئامادەبوونی خود بە
ئامادەبوونی جەستە دەستپێدەكات ،بۆ هەناسەدان یان جوواڵنەوە .ئەم تاكێتیە
ئاراستەكراوە بەرەو خۆئامادەكردنی خود كە بە ئیمتیازەوە شتێكی نوێیە ،هەروەك
ئەنتۆنی گیدنز بە شێوەیەكی بڕواهێنەرانە سەلماندی ،چونكە گریمانەی ئەوە
دەكات كە بەپێی توانا خۆی بەدەر بكات لە بینینی ڕۆڵە كۆمەاڵیەتییەكان.
من خۆم لەسەر ئەو ڕەوتە فراوانە پڕ لە بیروڕایە دادەنێم كە پێداگری
دەكات لەسەر گواستنەوە لە جیهانی كۆمەڵگەوە بۆ جیهانی تاكەكەس ،واتا جیهانی
ئەو تاكە كارایەی كە بەرەو خود هەنگاو دەنێت ،بەاڵم من كاتێك قسە لەسەر
خودی كارا دەكەم دەست بۆ واقیعێكی زۆر دوور لەو واقیعە دەكەم كە ئەنتۆنی
گیدنزو زۆرێك لەوانی دیكە وێنایان كردووە .كەواتا هەر ئێستا دوو جیاوازیش بۆ
ئاشكر دەبێت .یەكەم :ئەوەیە كە من خودی كارا بە گیانی بەرەنگاربوونەوەی بۆ
جیهانی بەكاربردنی ناكەسی یاخود جیهانی توندوتیژی و شەڕ دیاری دەكەم .ئێمە
بەردەوام لەبەریەك هەڵوەشاوو دابەشبوو سەرلێ شێواوین ،لە دۆخێكەوە دەچینە
سەر دۆخێكی دیكە و لە پاڵنەرێكەوە بۆ پاڵنەرێكی دیكە ،لەناو بۆتەی زۆری
هەڵوێست و بیرو كارلێككردن و كاردانەوەكانماندا خۆ دەهێڵینەوە .خودی كارا
بریتیە كە كرداری ئامادەكردنی خودو خواستێكە بۆ گەڕانەوە بۆ خود بە پێچەوانەی
ڕەوتی ژیانی ئاسایی.
بیرۆكەی خودی كارا پێویستی بە ئامادەگی بیرۆكەی خەباتی كۆمەاڵیەتی
هەیە ،ئەمە س��ەرەڕای پێویستی بە بیرۆكەی هۆشیاری چینایەتی و هەستی
نەتەوایەتی لە كۆمەڵگاكانی پێشوودا ،بەاڵم بە ناوەرۆكێكی جیاواز كە دوورە لە
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هەموو خۆ نمایشكردنێكی دەرەكی و هاوكات مانەوەی لە بۆتەی ملمالنێكاندا،
بەرەو ناسینی خود بە تەواوەتی .لەبەر ئەوە یەكەمین شت كە بیرم لێكردەوە
لەپێناو ڕوونكردنەوەی بیرۆكەی خودی كارا بریتی بوو لە دیمەنی بەرگریكاران
و جەنگاوەران لە پێناوی ئازادیدا .بەاڵم جیاوازی دووەم ئەوەیە كە هەر ئێستا
بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ باسم كرد بەوەی كە خودی كارا هەرگیز بە تەواوەتی
لەگەڵ خۆیدا وێكنایەتەوە ،بەڵكو لە جیهانی ئەرك و مافەكاندا دەمێنێتەوە ،واتا
جیهانی ئاكاریی (ئەخالقی) نەوەك لە جیهانی تاقیكردنەوە و ئەزمونگەرایی.
لە پێناوی ئەم دوو هۆكارەدا من بەرگری لەو بیرۆكەیە دەك��ەم كە
خۆشەویستی دەكاتە گەڕانێك بەدوای سۆزداریدا ،هەرچەندێك ئەم بیرۆكەیە
بەرجەستە بێت ،ئەرك و كارەكان لە بەرامبەر خودو ئەو مافانەدا كە ئاماژە
بە ئامادەبوونی خودی كارا دەكەن لە هەموو تاكێكدا ،لە س��ەرووی هەموو
پەیوەندییەكانەوەیە ،تەنانەت خودی پەیوەندی سۆزداریش ،ئەو پەیوەندیەی
كە بااڵیە بەسەر پەیوەندی سێكسیەوە .بەالی منەوە ئەمە پێكگەیشتن و یەكتر
پەلكێشكردنی نێوان دوو كەسە كە خاوەنی خودی كاران زیاتر لەوەی كە بگەڕێن
بەدوای ئاوێتەبووندا كە زیاتر هەژاریان دەكات نەوەك دەوڵەمەند.
خودی كارا پێچەوانەی ناسنامەیە
من بیركردنەوەی خۆم لە چوارچێوەی جیهانی ناسنامەدا دانانێم ،چونكە
ئەم وشەیە دەمترسێنێ زیاتر لەوەی كە سەرنجم ڕابكێشێ .خودی كارا بۆخۆی
پێچەوانەی ناسنامەیە و لە بۆتەی سۆزداریدا بزر دەبێت ،تەنانەت كاتێكیش كە ئەم
ڕاستییانە تێدەپەڕێنێت ،لەبەرئەوە بە پێچەوانەوە من حەزم دەكرد بڵێم ،كە خودی
كارا بریتیە لەو بڕوابوونەی كە هەموو جووڵەیەكی كۆمەاڵیەتی ئاراستە دەكات و
گەڕانەوەیە بۆ ئەو دامودەزگایانەی كە پارێزگاری لە ئازادییەكان دەكەن .لە زۆرێك
شوێن توانرا چەند زامنێكی دامەزراوەیی پتەو درووست بكرێت بۆ پارێزگاریكردن
لە تاكەكان و كۆمەڵ و گروپەكان لە چنگی ئەو هێزە تازە هەڵكەوتوانەی كە
هەوڵدەدەن بۆ هەڵوەشاندنی ڕووب��ەری كۆمەاڵیەتی و سەپاندنی داپڵۆساندن
و توندوتیژی لە هەموو جێگەیەك ،بۆئەوەی بتوانین ڕیتمێكی دیاریكراو لە
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دامودەزگاكان بگۆڕین بۆ ڕیتم و شێوازێكی دیكە ،دواجار دەستبەرداری ئەو
دامودەزگایانە بووین كە چەند بنەماو پێوەریكیان لەناو دامودەزگاكانیاندا دەسەپاند
كە ئامانجیان دەستەبەركردنی پاڵپشتی و پارێزگاری تاكەكان و گروپ و كەمەڵگەكان
بوو ،لە پرۆسەی هەوڵدان بۆ خۆدرووستكردن وەكو خودێكی كارا و ئەكتیڤ.
بەرگریكردن لە هاوواڵتی لە دژی دەوڵەت پێش هەموو شتێك بریتیە
لە بەرگریكردن لە خودی كارا ،لەگەڵ ئەوەشدا كە خێزان و خوێندنگە دوو
نموونەن بۆ دامودەزگاكانی سەر بە شێوازی كۆن ،بەاڵم ئەم دوو نموونەیە زۆر
بەهێز پابەندبوون بە هەوڵەكانی درووستكردنی خودی كاراوە .ئەم پێشكەوتنە
لەگەڵ ترسدا بەریەك دەكەون ،واتا ترسی هێنانی پاشاگەردانی لەژێر پەردەی ئەو
نموونە بااڵیەی كە بە سەربەخۆیی كەسیی كوڕ ناودەبرێت ،بەاڵم هەردووكیان وا
خۆیان دەبیننەوە كە پەلكێشكراون بەرەو ڕووی ئەو بەبیانووی شكستهێنانی ڕێگە
كالسیكییەكان و ئەو خواست و داواكارییانەی كە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زۆرتر دەبن
لەسەرشانی ئەوانەی كە بەرگە ناگرن و ناتوانن سەرچاوە مرۆییەكان بە ئامرازێك
دابنێن بۆ بەكارهێنان بە شێوەیەكی بەسوود لە خزمەتی بەژەوەندییەكانی دەوڵەت
یاخود دامەزراوەكەدا .هەمیشە دەكرێت بناغەیەكی پتەوو تۆكمەتر لە تاقیكردنەوەی
ڕاستەوخۆی خود بە تاكەكان ببەخشرێت ،ئەوەندەش بەس نیە كە بڵێین تاك بە
خودی بەواتا ناكرێت ،بەڵكو هاوڕێ و هاوشانیشی دەڕوات .چەند بیروڕایەكی لە
هاوشان و جمكەكەیەوە پێدەگات كە لە زەمینەی حەق و یاسادا بۆی دیاریدەكرێت
لە كاتێكدا ئەو لە بواری تاقیكردنەوە و حەزو هەستكردنەكانیدا پێشدەكەوێت.
بەو ئاستەی كە وزەو توانای كۆمەڵگە الواز دەبێت لەڕووی گۆڕینی خودی خۆی،
لە بەرامبەریدا ئەوەش الواز دەبێت كە من بە ڕەهەندە مێژووییەكەی ناوزەدی
دەكەم بەو هۆیەشەوە لە جمكەكەی دوور دەكەوێتەوە ،واتا ئەو تاكە واقیعیەی
كە مافەكانی پێدەدات ،هەروەها ئەو ئەركانەش كە لەالیەن كۆمەڵەو گروپەكانەوە
بەسەریدا دەسەپێنرێت زیاتر دەكەن كە پابەندی بۆیان هەیە .ئەم مافانە تایبەت
نین بە بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتی كە بەهۆی ئەرك و پلەو پایەیەكەوە بۆی
دیاریی كرابێت ،بەڵكو ئەوە شتێكی تاكانە و گشتگیرە لە هەمان كاتدا ،وەكو
هەر مافێكی دیكەی دانپێدانراو بۆ هەموو ئادەمیزادەكانی دیكە بەو پێیەی كە
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درووستكراوی خودایە ،یاخود بریتین لە چەند بوونەوەرێكی خاوەن عەڵ و هۆش
بەشدارن لە سەركێشی و پێشكەوتنی گەورەدا .هەرچەندە تاك لە مافی خۆی
بگەڕێت بۆ سەلماندنی بوونی لە جیهانێكدا كە مانایەكی دیاریكراوی هەڵگرتووە
لەڕووی پەیڕەوكردنی پەیامێكی خودایی یاخود هەنگاونانی بەرەو پێشكەوتنێكی
سەرتاسەری و گشتگیر ،تەنانەت ئەگەر ئەم هۆشیاریە ئەرێنیە هەرگیز دابڕاویش
نەبێت لە هەستی ڕەخنەگرانە ،بەاڵم هەوڵدەدات بۆ تێكشكاندنی ئەو بەرگرو
كۆسپانەی كە تاك لە ناوەندی سەرچاوەی مافەكانی دادەبڕن.
چاوگەكانی خودی كارا
زیاتر بەو شێوەیەی كە دەستەواژەی خودی كارا لە كۆمەڵگە مۆدێرنەكاندا
لەالیەن مێژوونوسان و زانایانی بواری كۆمەڵناسی دیاریكراوە ،بریتیە لە بەرئەنجامی
مێژوویی هەر توانایەكمان بۆ درككردن بە جیهان و گۆڕینی ئەو جیهانە ،ئەوەش
گۆڕانكاری و پێشكەوتنێكە وادەكات پەنابردن بۆ جیهانی بااڵ كە مافەكانمان لێوە
دەستەبەر دەكرد ،ئێستا زیاترو زیاتر بەرەو نەزۆكی دەچێت .ئێستا ئاسمان ئەوەندە
شەفاف بووە بەجۆرێك كە سیمای خودای تێدا نەماوە .ئێمە ئیتر بڕوامان بەو
پێشكەوتنە نەماوە ،بەڵكو بڕوامان بە سیاسەتەكانی گەشەپێدان هەیە .هەرچەند
ئەو تێڕوانینە بۆ نوێگەری باڵی بەسەرماندا بكێشێت ئەوەندەش وەكو عەقڵمەندی
و سەردەمیانە دەستنیشان دەكرێت ،تا ئاستی لێكچواندنی نێوان عەلمانیەت و
نوێگەری سیاسی ،بەاڵم خەباتی ئێمە لە دژی قەدەغەكراوەكان بە خێرایی الواز بوو
بەجۆرێك وایكردووە كە چاكەخوازی هاوشانی شەڕەنگێزی و خراپەكاری بڕوات
بۆ پووكانەوەی ،هەروەك بووەتە هۆی شێواندنی ئارەزووەكان و تێكدانی ژیانمان
كە تاكو ماوەیەك پێش ئێستا جیهانی حەزو ئارەزووەكان باڵی بەسەردا كێشابوو،
ئێستاش ژیان ڕووبەڕووی كارەساتی چاوەڕواننەكراوی زۆر بۆتەوە :بەرپابوونی
شەڕەكان لەنێوان كۆمەڵگەكان و كەلتوورە جیاوازەكاندا ،قەیرانە ئابوورییەكان،
سەرهەڵدانی گەشەكردنێكی بێشومار لە ئابووری نایاساییدا ،گۆڕانی كەشوهەوا
بەجۆرێك كە مانەوە و ژیان لەسەر بەشێك لە هەسارەی زەوی كردوەتە كارێكی
ئەستەم...هەتاد .تاك و لەگەڵیشیدا ئەو كۆمەڵگەیەی كە پێوەی پابەندە لەگەڵ ئەو
ملمالنێ كۆنەی كە لە سەردەمی فرۆید لەنێوان چێژو دەسەاڵتدا بەرپا بوو هەمووی
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لە بۆتەی میسالیەتی لێبوردەیی ()Conformismeدا لەناوچوو.
هەندێك وەاڵمی ئەم تێڕوانینە پڕ ڕەشبینیە دەدەنەوە و پێداگری لەسەر
ئەوە دەكەن كە ئەركی هاواڵتیبوون ،یاخود ئینتیمابوون بۆ چینێك یان نەتەوەیەك
بریتیە لە ڕزگاركردنی مرۆڤایەتی ،ئەوانەش دوو هێزی بزوێنەری گەورەن كە
وادەكەن تاكەكان هەست بكەن كە خۆیان گەورەی خودی خۆیانن .ئەو كەسانە
بیریان دەچێتەوە كە كاركردنی دەستەجەمعی بە تەنها دەتوانێت لەسەر هەردوو
ئاستی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دەسەاڵتەكان و هەژمونەكان بپارێزێت ئەگەر بێتو
بااڵدەستیان نەپارێزرێت ،بەڵكو لە ئەنجامدا دەبێتەهۆی وێرانكردن و تێكدانی
تاكێتی ،ئەوەش لە كاتێكدا دەبێت كە ئەمەی دوایی واتا تاكێتی ئەو مەرجانەی بیر
دەچێت كە دەبنەهۆی بوون و مانەوەی.
ماوەیەكی زۆر لە یەكێك لە سیستمەكانی گەردوندا یاخود لەناو قەدەری
خواییدا لەناو شارێكی شایستە یاخود لە كۆمەڵگەیەدا كە لێوانلێوە لە یەكسانی
بەدوای مانای بوونی ژیانماندا دەگەڕاین ،ئەوەش لە بۆتەی پێشكەوتنێكدا كە
كۆتایی نییە یاخود هەڵگری ڕوونی (شەفافیەت)ی ڕەهایە ،بەاڵم ئەم هەوڵدانانە
كە تا ئێستاش بەردەوامن لە تەواوبووندان ،چونكە بەو ئاستەی كە وزەو تواناكانمان
بۆ كاركردن زیادییان كردووە بۆ ئەنجامدانی گۆڕان ،ئەوەندەش پەنابردن بۆ
ئامانجێكی بااڵ ڕێگە بۆ ئابڵۆقەدانی ئێستامان خۆشدەكات ،ئەمەش وایكردووە ئەم
جیهانە میسالیانە وەكو ئەندێشە بێتە بەرچاومان ،بە جۆرێك كە ئاسمانەكان لە
خواوەندەكانیان بەتاڵ بوونەتەوە و پاسەوانەكانی پەیكەر جێگەیان گرتوونەتەوە،
لە زۆرداران و پیاوانی هەواڵگری و ڕاگەیاندنكاران لە هەندێك گۆشەی نادیارو
تاریكدا .بەو ئاستەی كە ئەم دەسەاڵتە نوێیانە سەركەوتنیان بەدەست هێناوە،
ئێمە سەقاڵی چوونە ناو خودی خۆمان بووین و لەناو واقیعی بەرچاوی ژیانماندا
خودی خۆمان دۆزیەوە ،یەكەم وەكو هاواڵتی ،دووەمیش وەكو كرێكاران كە
لە ژێر ڕكێفی دەسەاڵتی بورژوازی ڕزگارمان دەبوو ،ئێستاش وەكو بوونەوەری
كەلتوری بە هەموو دیمەنەكانی بوون ڕووبەڕووی بەبازاڕكردن دەبینەوە ،چەند
بوونەوەرێك كە خاوەنی جۆری سێكسی و ڕەگەزین و لەناو ناخی قوواڵیماندا
چەكەرەیان كردووە بۆ ئەوەی لە قەمچی ئایدۆلۆژیاكانی زەوی و گەل و تایەفە
دەربازیان ببێت.
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تایبەتمەندێتی تاك و بونەوەری تاكبوو
بەو پێیەی كە خۆمان خاوەنی بڕیاری ژیانمان بووین ،هەستمان بەو هەموو
الیەنەكانی ئەزموونەكەمان دەكرد .لە هەموو جارێكیشدا لەسەرمان پێویست بوو
وەك كاركتەری كۆمەاڵیەتی پاشەكشەی لێبكەین ،بەڵكو ئێمە وەكو كاراكتەری
كەسیی خۆمان بەهێز دەكرد .لە ڕاستیدا بە تەواوەتی نەبووینە كاراكتەری كەسیی
تا ئەو كاتەی بۆ نموونە ڕازەدی نەبووبین بە خودی خۆمان و خەڵكانی ترمان
ناچار نەكردبێت كە دانمان پێدا بنێن وەكو تاك و بوونەوەری تاكبوو كە بەرگری
كە تایبەتمەندێتی و بونیادی خۆی دەكات و دەبەخشێت و لە ڕێگەی كردەوەكانی
بەرەنگاربوونەوەمان مانایەك بۆ بوونمان هەیە ،یاخود ئەمە مانای ئەوە دەگەیەنێت
كە ئێمە لەناو جیهانی خودە كاراكاندا دەژین؟ .ئەمجۆرە بۆچوونانە ئەستەمبوونیان
كەمتر نیە لە تێڕوانینی ئێمە بۆ كۆمەڵگەكانی پێشوو كە بە قدیس و پاڵەوان و
تێكۆشەران دەیاندەیەنە قەڵەم ،بەاڵم ئەم سەردەمەی ئێمە زیاتر لە سەرەمەكانی
دیكە بوارێك بۆ بێموباالتی ،یاخود دووفاقیەتی تەواو جێناهێڵێت.
لێمان شاراوە نیيە كە باروودۆخێك دێت پێویست دەبێت لەسەرمان
هەڵبژێرین و خودی خۆمان بناسین یاخود وەكو خودێكی كارا پشتگوێی بخەین.
ئێمە كەوتوینەتە ژێر كاریگەری ئەو هێزانەوە كە فەرمانڕەوایەتی كۆمەڵگە دەكەن
زیاتر لەو چینە بژاردە دەسەاڵتدارەی كە لە هەمان كۆمەڵگەدایە ،ئەو هێزانەی كە
پەلكێشمان دەكەن و ئاراستەمان دەكەن و یاریمان پێدەكەن ،ئەمە لە كاتێكدا ئێمە
كەمتر لە توانا هەوڵدەدەین ئازادی خودی كارامان بەكاربهێنین ،چونكە باجەكەی
زۆر قورسە ،بەاڵم ئەمڕۆ و لە هیچ كەلتورێكی پێشووشدا وێنەی خودێكی كارا
بەبێ قوربانیدان بوونی نیە و نەبووە.
بەرگریكردن لە سۆسیۆلۆجیا
ئایا ئەو چەند دێڕەی خستمەڕوو نامۆیە بە سۆسیۆلۆجیا ،واتا سەبارەت
بە زانینی باروودۆخە كۆمەاڵیەتییەكان و خودی كاراكتەرە كۆمەاڵیەتییەكان بە
شێوەیەكی دیارو چەسپاو .هەرگیز نەخێر ،بەڵكو خەریكە بڵێم ئیمڕۆ ڕێگرە لە
درووست هەر سۆسیۆلۆجیایەكی دیكە ،هەروەها ئەستەمە لە سایەی لەبیركردنی
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واقیعی ئایینیدا باس لە هەر كۆمەڵگەیەك بكەین ،ئەوەش كەمتر نیە لە پێویستیمان
بە ڕەخنەگرتنی ئەوانەی كە دەستدەگرن بەسەر الیەنی خواوەندیدا و پەرەی
پێدەدەن تا ئاستی پیرۆزی و باوەڕییان بە ویستەكانی هەیە ،هەروەها ئەستەمە
ئیمڕۆ نكۆڵی لە ئامادەگی خودی كارا بكەین لە سەردەمێكدا كە ملمالنێكان
سەریانهەڵداوە و ڕەخنەو گازەندەییەكان لە دژی ئیمپریالیزمەكان و نەتەوەكان و
بزووتنەوە گەلییەكان زۆر بوون ،جگە لەوەش لە دژی دەسەاڵت و هەژموونی
پارە و فراوانبوونی گاپی جیاوازیە كۆمەاڵیەتییەكانیش زۆر بوون .ئەستەمە باسی
مافە مرۆڤایەتییەكان نەكەین ،بەو پێیەش دەبێت دان بنێین بە زیادبوونی ژمارەی
ئەو بوونەوەرە ئادەمیزادیانەدا كە بەپێی هێزو توانایان بۆ خوڵقاندنی خودیان و
توانایان بۆ گوزەراندنی ژیان وەك بوونەوەری ئازاد و بەرپرسیار ڕەفتار دەكەن.
تەنها گێلەكانن كە جگە لە قوربانیان و ئامێرەكانی كۆنترۆڵكردن و مردن
چیتر لە دەوری خۆیان نابینن ،چونكە تێبینی ئەوە ناكەن كە چۆن ویستی ملمالنێ
لە دژی ستەم و مردن خۆی دڵنیا دەكاتەوە ،بەڵكو خۆیان لەو سەركەوتنانە گێل
دەكەن كە لە ئەنجامی ئەو ملمالنێیانەدا بەدیهاتوون .كەواتا خواوەند گۆڕەپانەكەی
بە تەنها چۆڵ نەكردووە بۆ جەنگاوەران و پیاوانی یاسا .ئێمە هەمیشە پێویستیمان
بە هاوشان هەیە ،چونكە ئەوە دەتوانێت مافەكانمان بەدەست بخات و سوودمان
پێ بگەیەنێت ،بەو پێیەش وادەكات هەستی ئاكاریمان درك پێبكەین ،هەستی
خێرو شەڕ ،ئەوەش كە لەم هاوشانە زیاتر نزیك بێتەوە ئاستی كەوتنی لە جیهانی
بااڵدا كەمدەبێتەوە و دێتە ناو هەر یەكێكمانەوە ،بۆیە بەناوی باوەڕە بااڵكانەوە
ڕەفتار دەكەین و سزای خۆمان دەدەین لەسەر كەمتەرخەمیمان لە گەیشتن پێی.
ئەم ویژدانە ئاكاریە لە قۆناغی یەكەمدا زۆر لە ئەفراندنی ئایینی دەچێت.
كاتێك كە یاسای سروشت سوود لە نەریتە ئاینییەكان وەردەگرێت و لە
هەمانكاتیشدا دەیخاتە ئەستۆی تاكبوونی خۆی .باوەڕبوونمان بە گەشەكردنی
ئابووری و سەروەری عەقڵ باوەڕمانی بە نیشتمان و شۆڕش ،بەڵكو بە پرۆژەی
ئاشتی هەمیشەیی بەهێز كردووە .بەاڵم ئێمە لەم قۆناغە دوورو درێژە دەرباز
بووین كە تیایدا وامان دەزانی دەتوانین لەم ڕێگەیەوە بە بەدیهێنانی ئامانجی
زەمەنی بوەستین كە خۆی لە هەموو ئەو شتانەدا دەبینێتەوە كە بەڵێندراوە بۆ
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پیاوانی مەزن لە دەسەاڵت و نەمری و دەوڵەمەندی و شكۆمەندی.
ڕۆژ لەدوای ڕۆژ الیەنی ئاكاریمان سروشتی كۆمەاڵیەتی خۆی لەدەستدەدات
و زیاتر خۆی دەپارێزێت لە بەرامبەر یاساكانی كۆمەڵگەو گوتارەكانی دەسەاڵت و
ئەو دەستەگەریەی كە هەموو گروپ و كۆمەڵێك بەهۆیەوە پارێزگاری لە پێگەو
دەسەاڵت و جیاوازییەكانی خۆیان دەكەن .ئەوەی هەر یەكێك لە ئێمە لە بۆتەی
هەموو ڕووداوەكانی ژیانماندا هەوڵی بۆ دەدەین بریتیيە ،لە بونیاتنانی ژیانی
تاكەكەسیمان بە جیاوازی لەگەڵ خەڵكانی تردا و توانای تاك لەسەر بەخشینی
مانایەكی گشتی بۆ هەموو ڕووداوێكی تایبەتی .ئەم هەوڵدانە ناكرێت ببێتە
گەڕانێك بەدوای ناسنامەدا دوای ئەوەی كە هەموو ڕۆژێكی نوێ بە كۆمەڵێك
ناسنامەی جیاواز ئاشنا دەبین .ناكرێت ئەم هەوڵ و تەقەلالیانە لێكبدرێتەوە تەنها
وەكو گەڕانێك نەبێت بەدوای مافی خودی كارادا لە بوونە تایبەتیەكەی و توانای
تایبەتی لەسەر بەرەنگاربوونەوەی هەموو ئەو كۆسپانەی كە لێی بێبەشمان دەكەن
و ژیانمان لەبەریەك هەڵدەوەشێن.
وێنای ئەم تاكە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ باشتر بەرجەستە دەبێت وەكو وێنای ئەو
بوونەوەرە مرۆییەی كە دووپاتی دەكاتەوە ئەو بوونەوەرێكە خاوەنی مافەكانیەتی
لەپێش هەمووشیانەوە ئەوەی كە ببێتە تاك نەوەك ئەو مرۆڤەی كە هەموو
سیفەتە بااڵكانی هەیە ،واتا بوونەوەرێكی ئادەمیزادی كە خاوەنی مافە شارستانی
و مافە كۆمەاڵیەتییەكانی بێت ،مافەكانی هاواڵتی و كرێكار بە تایبەتیش لە
ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ،هەروەها ئەو مافە كەلتورییانەی كە مافی هەڵبژاردنی زمان
و بیروباوەڕ و شێوازی ژیانی دەداتە هەموو تاكێك ،هەروەك بە هەمان ئاست
مافی هەڵبژاردنی الیەنی ڕەگەزی (سێكسی) پێدەدات كە كە لە جۆرێكی سێكسی
دیاریكراودا لەژێر هەژمونی دامودەزگا هەژمونگەرەكاندا خۆی نیشان نادات.

مێژوو خودی تاكی كارا
لەبەردەم ئەو بۆچوونانەی كە مێژوو نیشانمان دەدات عەقڵی ئامێری و
سوودو چێژوەرگرتندا هەمووی شوێنی ویژدان یاخود هەمان دۆخی درووستكەری
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بوونەوەرە ئادەمیزادییەكان دەگرنەوە ،لە میانی بەرەنگاربوونەوەی ئەو بیرۆكەیەی
كە دەڵێت :نوێگەری بریتیە لە بە سەردەمیكردنی جیهان و هەڵوەشاندنەوەی
جادوەكەی .بەپێی وتەیەكی بەناوبانگی ماكس ڤیبەر خودی كارا كە بەردەوام
مرۆڤەكان لە بەهەشتێكدا ،یاخود لە شارێكی ئ��ازاددا یان لە كۆمەڵگەیەكی
دادپەروەردا هەڵیانداوەتە سەرووی خۆیانەوە ،لە ناخی هەموو تاكێكدا جێگیر
بووە و بووەتە جێی دڵنیاكردنەوەی خود وەكو خاوەن ماف لەوەدا كە ببێتە تاكێكی
بەتوانا بۆ سەلماندنی خودی لە بەرامبەر هەموو ئەوانەدا ،كە تێكوپێكیان دەدات
لە هێزە ناشەخسیەكان.
مردنی خواوەند نەبوەتە هۆی سەركەوتنی عەقڵ و بیری مرۆڤ و نەشبوتە
هۆی لەدەست دەرچوونی حەزو ئارەزووەكان ،بەڵكو هەموو تاكێكی ئاراستە
ك��ردووە بۆ سەلماندنی خود وەكئەوەی خۆی درووس��ت كردبێت بۆ ئامانجی
بەدیهێنانی كارەكانی ،بە جۆرێك كە كۆنترۆڵی بزافی كێشەگەلی دەكات كە تێیدا
هەموو بەشەكانی (من) بەریەكدەكەون و تێكەاڵو بە یەكتری دەبن و یەكتری وێران
دەكەن .ئەمە ئەو ڕێگەیەیە كە تاكو ئێستا توانراوە تێبپەڕێنرێت و دەمانبات بۆ
لێكدانەوەیەكی زۆر قووڵتر بۆ ئەو مانایەی كە دەستەواژەی خودی كارا هەڵیگرتووە،
بەاڵم ئایا پەنابردن بۆ ئەم بیرۆكەیە لە گۆشەنیگای لەبەرچاوگرتنەوەیە ،لە كاتێكدا
هەموو ئەوانە وەك پێدەچێت پەلكێشمان دەكەن بۆ لەناوچوونی ئایینەكان ،یاخود
ئەو ئاكارانەی كە ڕێگە خۆشدەكەن بۆ كپكردنی حەزو ئارەزووەكان ،بێئەوەی
چەمكی خودی كارامان لەبیر بچێت ،بەاڵم لەوانەیە لەالی خەڵكی قورستر بێت
كاتێك لەبەریەكچوونی خود بە گرنگیەوە باس دەكرێت ،لە كاتی ئامادەباشیدا كە
لە دەسەاڵتەكان و بیروبۆچوونە ستەمكارییەكان دەمانپارێزێت.
خودی كارا بەالی زانای كۆمەڵناسیەوە زیاترە لە چەمكێك كە لە كاروانێكی
فیكری گشتیدا درووست دەبێت ،بەاڵم پێویستە ببێتە جێگەی تێبینی و سەرنجدان،
واتا لە هۆشیاری كاراكتەرە كۆمەاڵیەتییەكاندا ئامادەیی هەبێت و كەسی شیكەرەوە
لە هەمانكاتدا بتوانێت باروودۆخەكەی بگەڕێنێتەوە بۆ دۆخێكی كۆمەاڵیەتی كە
چوونیەك بێت لەگەڵ زۆرترین ژمارە لە تایبەتمەندی و خەسڵەتەكانی .لە ڕاستیدا
لە ساتێكدا كە وێنای كۆمەڵگەی كەلتوری خۆی دەسەپێنێت ،واتا كاتێك سەرنجی
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ئەو متمبوونە گەورەیەی جیهانی دەرەوە و بۆچوونی لەسەر جیهانی ناوەوە
دەدرێت .بە واتایەكی ڕوونتر كارێكە لە سیستمی كۆمەاڵیەتیەوە بەرەو كاراكتەری
كەسی یان كۆمەڵی ،بە دیاریكراویش بیرۆكەی خودی كارا وەك ئامانجی كەسی
بكەر واتا تاك دەردەكەوێت كە دەیەوێت ببێتە بكەر .لێرەدا ڕێگەم پێبدەن كە
باسی ناوێك بكەم كە بیركردنەوەمی جێنەهێشتووە بە درێژایی سەرقاڵبوونم بە
خستنەڕووی چەمكی خودی كارا ،ئەویش ناوی (جەرمین تیۆن)ە.
جەرمین تیۆن كە توێژەرێكی ب��واری ئەتنۆلۆجیایە سەر بە نەوەی
خوێندكارە سەرەتاییەكانی (مارسیل ماوس)ە و لە سەرەتای هەڵگیرسانی جەنگەوە
چووە ڕیزی بەرەنگاربوونەوەوە و دامەزرێنەری تۆڕێكە ناوی لێنا (مۆزەخانەی
مرۆڤ) .هەرچەندە لە ڕافنسبرۆك دەستگیر كرا ،بەاڵم توانی بەهۆی پێكهاتن و
ڕێكەوتنەكانی ئەو كاتەوە دەربازی بێت و لەدوای جەنگ بووە سەرۆكی زیندانیە
دێرینەكان لەو كەمپەدا ،بەاڵم بەردەومیش بوو لەسەر كارە ئەتنۆلۆجیەكەی لە
واڵتی جەزائیر و لەوێ لەماوەی جەنگدا لە دژی ئەشكەنجەدان و تیرۆركردنەكان
دەوەستایەوە و بەتوندی الیەنگیری سەربەخۆبوونی ئەو هەرێمە فەڕەنسیەی
دەكرد .ئەو گفتوگۆیانەی كە ئەو لەو كاتەدا لەگەڵ یاصف سەعدی ،بەرپرسی
یەكەم و فەرماندەی بەرەی ڕزگاری نیشتمانی لە جەزائیر ئەنجامی داون ئەوەیان
بۆ دەرخستم كە چەندێك دەستدرێژە و سزادادانی خوێناوی ڕوویانداوە .ئەم ژنە
سیمایەكی نیمچە تەواوی ئەوەیە كە من ناوم لێناوە خودی كارا ،چونكە هەڵوێستی
وەرگرتووە و بەرگەی هەموو مەترسییەكانی گرتووە ،بێئەوەی ئەو مەترسیانە
وابكەن سڵ بكاتەوە لە ڕزگاركردنی ژیانی زۆرێك مرۆڤ ،هەروەها لە تەوەرو
گفتوگۆكانیدا هاوشێوەی ئەو شڵەژانە ناوەكیەیم دۆزیەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەو
خەباتی زۆری كردووە بەاڵم هەرگیز كۆڵی نەداوە و تێكۆشاوە لەپێناو ڕزگاركردنی
تاكەكاندا.
ئەم ژنە پڕ لە جۆش و خ��رۆش و ژی��ری و ڕێ��زە بەرامبەر هەموو
بوونەوەرێكی ئادەمی لە ئێستادا كە من ناوی دەخەمە بەرباس دەبێت تەمەنی
سەد ساڵی تەواو كردبێت ،ئەو ناوەی كە خەڵكی بەگشتی زۆر كەم دەیناسن،
ئەگەرچی ژمارەیەكی زۆر لەوانەی كە ناسیویانە ،یاخود كارەكانی دەناسن ،ڕێزو
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خۆشەویستیان بۆی هەیە .ئەوەی زۆر سەرنجی منی ڕاكێشاوە بەم ژنە ئەوەیە
كە خزمەتی زۆر مەسەلەی گەورەی كردووە بێئەوەی خۆی بە هیچ كامێكیانەوە
بابدات ،چونكە ئەو مافەكانی مرۆڤ و بەگژداچوونەوەی توندوتیژی خستبووە
سەرووی هەموو شتەكانی دیكەوە ،بەاڵم ئەگەر بێتو دیارترین دەموچاوەكان
ڕۆڵێكی ئاراستەكردنی پێویست ببینێت ،ئەوا كاری تیۆن كاریگەر نابێت ،تا ئەو
كاتەی ڕێكخراوەكان و ناوەندی بڕیارەكان گرنگی پێنەدەن و پشكی نەبێت ،ئەو
لەدایكبوونی داكۆكیكردنی دامەزراوەیی لە خودی كارا گرتۆتەخۆی و بڕوای بە
پاڵپشتی كردنی هەیە.
لێرەدا چاكە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كارە دەستەجەمعیە ،بە دیاریكراویش
دەگەڕێتەوە بۆ دیموكراسی نوێنەرایەتی كردن لەڕووی دەستەبەركردنی زەمانەت
بۆ هەموو مرۆیەك لەسەر ئاستی تاك و لەسەر ئاستی كۆمەڵیش .لە هەمبەر
ئەمەدا دەموچاوە شەڕەنگێزەكان لەگەڵ سەربازەكان و پیالنگێڕەكان و بەرتیل
خۆرەكان و هەموو ئەو تاكانەدا كە لە دەستكەوتێكی تایبەتی كەم دەگەڕێن
هەڵدەستن بە سەركێشی كردن لە گێژاوی ئەو شەڕەنگێزیەدا .ئەم شڵەژانە
بەردەوامە دەبێتە بارتەقای ئەو كاركردنە سیاسیە بەو پێیەی كە ئامرازێكە بۆ
بەرگریكردن لە ئازادییەكان و بەرژەوەندی ڕێژەی هەرەزۆری خەڵك.
مافەكان
لەو ماوەیەدا كە تێیدا هەڵسەنگاندن بۆ ڕەفتارو هەڵسەكەوتەكان
دەكرا و بەپێی زاراوە كۆمەاڵیەتییەكان دیاریدەكرا ،پێوەرو بەهاكان چۆكدادانی
كاراكتەرەكانی بۆ پێداویستییەكانی كۆمەڵگە بەرز دەنرخاند ،بەاڵم چەمكی خودی
كارا لە كۆتاییەكانی مێژوویەكی درێژی پڕ لە كاڵبوونەوەی ئەم بەهایانە خۆی
سەپاند ،ئەوەش بووەتە دیاریدەیەكی سەرەكی بۆ ئەو دەستەواژەیەی كە بە
سەردەمگەرایی ناوزەدی دەكەین .خودی كارا بكەرێك نیە بەدەر بێت لە بنەمایەكی
دەرەكی بابەتیانە كە ڕەفتارەكانی ئاراستە دەكات ،بەڵكو بە پێچەوانەوە بێبەریە
لەو دەستەواژانەی كە خودی گۆڕیوە بۆ بنەمای ئاراستەكردنی هەڵسوكەوت و
ڕەفتارەكانی.
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«تۆ ببە بە خودی خۆت“ ،ئەمەیە بااڵترین بەهاكان ،بەم پێیەش تاكە
پێوەرێك كە خۆی بەسەریدا دەسەپێنێ لە ئێستاوە بریتیە لەو پێوەرە نەرێنییانەی
كە هەمیشە گوێڕایەڵی نەكردن و بڕوانەبوون بە هەموو شێوازەكانی ڕێكخستنی
كۆمەاڵیەتی فێری خەڵكی دەكات ،بە تایبەتی لە هەموو بوارێكدا كە ژیانی
تاكەكەسی پێویستی پێیەتی ،ئەوەش بۆ نممونە هێزی بەرەنگاربوونەوەی زۆرێك
لە كاسۆلیكەكان بەرامبەر بڕیارەكانی پاپای ئێستا ڕووندەكاتەوە لە بواری ئاكارێتی
تایبەتیدا .تەنانەت ئەگەر هێزی بەرگریكردن لە مافەكانی تاك لەالی ئێمە
دەگمەنیش بێت لە هەمبەر مافەكانی تائیفەدا ،بەاڵم هەست بە خۆپارێزیەكی توند
دەكەین لە بەرامبەر ئەو دامودەزگایانەدا كە ڕاسپێردراون بە سزادانی الدەران و
تاوانباران ،تەنانەت گرنگیدانیش بە مافی كەمینەكان و كەمئەندامانیش .ئەوەی
هەمیشە ترسمان لێی هەیە ئەوەیە كە بە بەرژەوەندی كۆمەڵگە مافی هەموو
مرۆڤێك پشتگوێ دەخات كە وەكو خودێكی كارا مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت لە
چوارچێوەی ڕێزگرتنی ئەوەی كە بە مافە بنەڕەتییەكانی مرۆڤ ناوزەدی دەكەین.
ئەم وابەستەبوونە بە مافەكانی مرۆڤ هاوتەرایە لەگەڵ لەدەستدانی متمانەی
دامودەزگاكان و كاراكتەرە كۆمەاڵیەتییەكاندا ،بە تایبەتیش سیاسییەكان ،هەروەها
هاوشانە لەگەڵ ڕێزنەگرتنی ئەوانەی كە بەردەوام خاوەنی سەروەری میللی بوون،
ئەوانەی لە سەردەمێكدا شەرعیەتیان لە سەرووی شەرعیەتی هەموو دامودەزگاكانی
دیكەوە بووە.
بەاڵم ئەگەر هێشتا خۆمان بە پابەندو وابەستەی ئەم دامودەزگایانە
بزانین و لەبەر ئەوەی بوونیان لە داپڵۆسینی دیكتاتۆریەتەكان و ئەو توندوتیژیە
دەمانپارێزێت كە ئەنجامە ڕاستەوخۆكەی بریتی بووە لە ڕێگرتن لە پەنابردن
بۆ خودی كارا ،بۆیە دەتوانین لە ڕێگەی خۆڕادەستكردنمان بۆ ئەو خەونانەی
كە زیاتر لە گوتارەكانی دەسەاڵتە هەڵتۆقیوەكان واقیعی ئەزموونی ژیانمان بۆ
بەرجەستە دەكەن ،چەند ژیاریەكی كۆمەاڵیەتیمان دێتە خەیاڵ كە زیاترو زیاتر
لە دامودەزگاكان بەتاڵ دەبێت و لە كۆتایی گفتوگۆیەكی شایستەدا لە نێوان
كەسایەتیە سیمبوڵییەكاندا زیاتر لە كەسە ڕاستەقینەكان بڕیارەكانی خۆی دەدات،
بە جۆرێك كە قوتابخانەیەك پەیدا دەبێت كە بیناو بەرنامەیەكی نیە و مامۆستاكان
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نابنە جەستەیەكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراو تێیدا ،بەڵكو لە ڕەفتاری هەر تاكێكدا
خۆی وێنا دەكات بەپێی تكەنیكێكی زۆر فرەجۆر گرنگترین كاری ئەوەیە كە
هانی خوێندكارەكانی دەدات بۆ بیركردنەوە .توندترین و دیارترین گۆڕانكارییەكان
لە گۆڕەپانی دادپەروەریدا یان ئەوەتا سەردەمێكی دوورو درێژ هەوڵبدەین،
بەاڵم بە ڕێژەیەك سەركەوتنی زۆر كەم بەرەو بەرەنگاربوونەوەی هەموو هێزە
وێرانكەرەكانی خودی كارا بە ئازادی و یاكسانی و برایەتی ،ئەو بەرەنگاریەی كە
بەپێی پابەندیەكی سامناك بە قورسیەكی زۆرەوە پابەند دەبێت بە داكۆكیكردن
لە كۆمەڵگە.
ئەم دەست بردنە بۆ خودی كارا بە شێوازی نوێنەرایەتیكردنی خەیاڵی
دەمانبات بۆ ئاراستەیەكی پێچەوانە ئەگەر دەستپێشخەری نەكەین بۆ بیرهێنانەوەی
چەمكی ئەوەی كە خودی كارا پەیوەندیەكی بەهێزی لەگەڵ چەمكی مافەكاندا
هەیە .خودی كارا هەروەك ئیمڕۆ دەیهێنینە پێشچاوی خۆمان و داكۆكی لێدەكەین،
وێنایەكی سەردەمگەراییانەی دەروون نیە و ئامادەگیەكی واقیعی سەرو ئادەمیزادی
و خواوەندی یاخود كۆمەڵییش نیيە لە هەموو تاكێكدا ،بەڵكو مێژووی خودی
كارا بە پێچەوانەی ئەم بۆچوونەوە بریتیە لە مێژووی داواكردنی زیاترو زیاتری
مافەكانە بە شێوەیەكی بەرچاو ،كە پارێزگاری لەو تایبەتمەندێتیە كەلتورییانە بكات
كە ئیتر خۆیان نوێ ناكەنەوە بە كاركردنی دەستەجەمعی خۆبەخشانە و لە بۆتەی
ئەو دامەزراوانەدا كە درووستكەری وابەستەیی و ئەركەكانن .ئەم گواستنەوەیە لە
قۆناغی مافە داتاشراوەكانەوە بۆ مافە زۆر بەرچاوەكان دەمانگەیەنەتە واقیعیەتی
خودی كارا.
بەو هێندەی كە مافە گشتیەكان پەیوەندیدارە بە پابەندبوون بە جۆری
مرۆییەوە ،لە بەرامبەردا دەرئەنجامە واقیعیەكانی كەم دەكات ،لە هەموویدا جگە
لە البردنی سزای لەسێدارەدان .مافە سیاسیەكان زیاتر مافی ڕاستەقینەن ،تەنانەت
ئەگەر لە چوارچێوە كۆمەڵێكی دیاریكراو یاخود شارێك یان لەناو نەتەوەیەكی
دیاریكراودا پەیڕەو بكرێت ،بەاڵم كاریكەری مافە كۆمەاڵیەتیەكان بە ڕێژەی
گونجانیان لەگەڵ بارودۆخی جۆریدا دەپێورێت ،وەكو نەریتە كۆمەاڵیەتیەكان.
كاروانی خەباتی دورو درێژی بزوتنەوەی كرێكاری ئامانجێكی سەرەكی
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هەبوو كە لە زیادكردنی چەند مافێكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراودا خۆی دەبینێتەوە،
وەكو مافە تایبەتیەكانی چین و توێژە پیشەییەكان ،تا دەگاتە ئەو مافە سیاسیانەی كە
ڕەهەندێكی گشتگیریان هەیە و زۆر دورن لە ئەزمونی ڕۆژانەی ژیان .دروستكردنی
پەیوەندی لەنێوان گشتگیری مافە سیاسیەكان و تایبەتمەندێتی مافە كۆمەاڵیەتیە
جۆرییەكاندا پرۆسەیەكە زۆر بە ئەستەم بووەتە هۆی پەرتەوازەكردنی بزوتنەوەی
كرێكاری لەبەردەم توندوتیژی و مشتومڕەكاندا .تاقمێك لە ئومەمیەتی دووەم ،كە
پاشان بە سۆسیالیزمی دیموكراسی ناودەبرێت هۆكار بوون بۆ هێشتنەوەی مافە
كۆمەاڵیەتیەكان لە چوارچێوەی دیموكراسیدا ،لە كاتێكدا تاقمێكی دیكە ،كە لە
سەرەتادا زۆرینە بوون داكۆكیان لە مافە كۆمەاڵیەتیەكان كرد ،واتا مافی كرێكاران
لە بەرامبەر ئازادیە بورژوازییەكاندا ،كە بووە هۆی پەلكێشكردن بەرەو ڕەوتی
لینینی –ماوی كە بۆ ماوەی نیو سەدە دەسەاڵت و هەژمونی خۆی بەسەر نیوەی
گۆی زەویدا سەپاند.
لێكۆڵینەوەیەكی وردتر ئەنجام دەدەم بۆ ئەو میتۆدەی كە بەهۆیەوە مێژوو
خۆی دووبارە كردەوە لەو كاتەدا كە مافە كەلتوریە نوێیەكان پاڵی بە هەندێك
لە داكۆكیكاری ئەو مافانەوە نا بەرەو پەیڕەوكردنی تائیفەگەری ،ئەمە لە كاتێكدا
كە خەڵكانی دیكە هەوڵیاندا بۆ نزیك كردنەوەی مافە كەلتوریە تایبەتیەكان لە
مافە سیاسیە گشتیەكان ،بێئەوەی ئەوانە پشتگێ بخرێن ،كە بەناو بۆچونێكی
بەرتەسكیانەوە بۆ سیستمی كۆماری ڕوبەڕوی بیرۆكەی مافە كەلتورییەكان بونەوە.
هەڵكشانی كێرڤی تایەفەگەریە ستەمكاریەكان كە ئەمڕۆ سورن لەسەر
هێشتنەوەی ئافرەتان لە چوارچێوەی پاشكۆیەتی و دونیدا ،دەكرێت بە شێوەیەكی
دیاریكراو لێكدانەوە بۆ ڕێگری لە هەندێك واڵت بكات لەڕووی داننانیان بە
مافە كەلتوریەكاندا بە ناوی شمولیەتی كۆماریەوە ،وەكو فەڕەنسا ،بەاڵم لەگەڵ
ئەمەشدا ئەستەمە لە دەرەوەی ئەو وتوێژانەدا كە پێویستە بۆ هەندێك بارودۆخی
تایبەت بكرێت ،نكۆڵی لە گرنگی مافە كەلتوریەكان بكرێت ،واتا هێزی ئەو
خواست و داواكریانەی كە لەسەر كەلتورێك یان پەیڕەوێكی دیاریكراو لە بۆتەی
هەمان گەلدا بونیاتنراوە .پێویستە پارتە سیاسیەكان بگەنە ئەو ڕادەیەی كە دان
بنێن بە لێك جیاكردنەوەی مافە كەلتوریەكان لە مافە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكان،
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چونكە ئەستەمە خودی كارا خۆی بناسێنی لە درەوەی تایبەتمەندیە كۆمەاڵیەتی و
كەلتوریەكانی ئەو كەسانەدا كە خۆیان بە خودی كارا دەزانن و دەیانەوێت هەموو
ئەوانی دیكە دانیان پێدا بنێن.
ئایا هەموومان خودی كاراین؟
دەكرێت ئێمە هەمومان خۆمان بە خودی كارا دابنێین؟ ئەگەر بەمەدا
مەبەستمان هۆشیاری ڕون و هاوبەشە بەو پێیەی كە خودی كاراین ،وەاڵمەكەی
بە نەخێرە .دەكرێت خەسڵەتی خودی كارا لە هەموو تاكەكاندا بدۆزرێتەوە ،بە
هەمان ئەو شێوازەی كە خەڵكانی دیكە بوونی دەرون لە ناخی هەموو تاكێكدا
هەست پێدەكەن ،یاخود بەپێی ئەوەی كە هەموو تاكێك هاوواڵتیە .كارەكەی ئێمە
بە تایبەتی لەوەدا خۆی دەبینێتەوە كە لەناو هەموو مرۆڤێكدا گواستنەوە بۆ خود
بدۆزینەوە وەكو خودێكی كارا ،لە هەمان كاتیشدا كار بكەین بۆ دەربازكردنی
لە كاراكتەرە پێچەوانەكان هەروەكو سیستمی كۆمەاڵیەتی ،یاخود ئایدۆلۆژیا بە
هەژمونەكان بەسەر ژیانی فیكریدا بەسەریاندا دەسەپێنن ،هەروەها ڕۆڵی زانای
كۆمەڵناسی لە ئەفراندنی بارودۆخێكدا بەرجەستە دەبێت ،كە تێیدا هەموو تاكێك
هانبدرێت بۆ گەشەپێدانی داواكاریەكانی دوور لە دەستەواژە بێ ماناكان.
ئەم ڕۆڵە بە شێوازێكی جیاواز و لەپێش ئەواندا ڕۆشنبیرە پابەندەكان پێی
هەڵساون كە سەر بە هیچ ڕێكخراوێكی سیاسی و ناسیاسی نەبوون ،بەاڵم سوربون
لەسەر نیشاندانی چەند خواست و داواكاریەكی سەرەكی .ئەگەر ئەو ڕۆشنبیرە
پابەندبوانە و هاوتاكانیان نەبونایا دیموكراسی دروست نەدەبوو ،بەڵكو زێدەڕۆیی
دەكرا لە پەیڕەوكردنی فشارەكان لەپێناوی چۆكپێدادانی خواست و داواكاری خود
و تاكەكان و بەكۆمەڵەكانیش بۆ بەرژەوەندی ئەوەی بە كۆمەڵگە ناومان لێناوە،
بەاڵم ئەوانەی ڕێگر بوون لە ئامادەگی خودی كارا ،هەر ئەو ڕۆشنبیرانە بوون.
زۆرن ئەوانەی كە بەو بیرۆكەیە ڕازی بوون كە دەڵێت :واقیعی كۆمەاڵیەتی
خۆی لەخۆیدا بریتیە لە هەژمونداری نەوەك ئازادی ،بەو پێیەش تەنها لە دەربڕینی
خواست و ئارەزوەكان و ویستی هێزدا ویستی هیوا دێتەدی كە گیانی شۆڕشگێڕانە
لەگەڵ خۆیدا هەڵی گرتووە .ئەم ئایدۆلۆژیایە هەرگیز لەگەڵ ئەوەدا كۆك نەبووە
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كە لەسەر زەوی واقیعدا ڕودەدات ،بەاڵم كاتێك هەستی كرد كە پارێزگاری لە
خۆی دەكات لە بەرامبەر دڕندانەترین شێوازەكانی پاوانخوازی و داپڵۆسین ئیتر بۆ
ماوەیەكی زۆر هەرگیز قابیلی دەستكاری كردن نەبوو .سودی ڕەخنەیی ئەمجۆرە
بیركردنەوە كۆمەاڵیەتیە كە دان بە بوونی كەسە كاراكاندا نانێت ،بەڵكو دان بە
بوونی قوربانیاندا دەنێت و پێشترو ئێستاش هەر مەزنە ،بەاڵم داخران لەناو
موقارەبەیەكی ڕەخنەیی ڕوتدا زیاتر ئەستەم بووە لەوەتای شێوازەكانی بزوتنەوە
كۆمەاڵیەتیە پێشكەوتوە مۆدێرنەكان لەناو ژیانماندا دەژین.
وەكو نموونەیەك بۆ ئەوە ،وتاری باو 0لەبارەی ئافرەتان ئەوەیە كە وەكو
قوربانی دەردەكەون ،بەاڵم ئەگەر پرسیار لە خودی ئافرەتان بكەن ،بە تایبەتیش
ئەوانەی كە بەشداری لە بزاڤەكانی ئافرەتاندا دەكەن ،سەرنجی ئەوە دەدەن ،كە
هەستكردن بەوەی ئەوان بوونەتە قوربانی دەبینی ئەو هەستە لەالی خۆیان كەمتر
بەرجەستە بووە زۆر زیاتر لەوەی ،كە بڕوا بكەین ئافرەتان سەركەوتنی زۆریان
بەدەست هێناوە و لەمڕۆدا جیهانێكی كەلتوری نوێیان داهێناوە .گوتاری ئافرەتان
لەبارەی خۆیانەوە هەڵگری هیوا و دەستپێشخەری زۆرە ،زیاتر لە گوتاری پیاوان
لەبارەی ڕەوشی خۆیانەوە ،چونكە ئەوانە هەمیشە گوتاری بریقەدار دەربارەی
پیاوەتی و پیاوساالری ڕەت دەكەنەوە.
هاوشێوەی ئەمە زۆرجار پێناسەی كۆلۆنیالیزمە كۆنەكان و پەنابەرە تازە
هاتووەكان و باوەڕهێنەران بە ئیسالم دەكرێت دەربارەی ئەو ئازارو مەینەیانەی
دەیچێژن ،وەك ئەوەی نەتوانن ببنە بكەرو دروستكەری مێژووی تایبەتی خۆیان.
ئێمە بەناوی ڕزگاركردنی كۆڵنیالیستەكانەوە بەجۆرێك ڕەفتاریان لەگەڵ دەكەین
وەك ئەوەی نەتوانن رزگاربونی خودو گۆڕانیان بۆ كاراكتەرێك ،لەپێناو گەشەپێدانی
ڕەوش و بارودۆخییان دروست بكەن .هیچ شتێك نەبوەتە مایەی نیگەرانی جگە
لەوەی ئەوانەی نكۆڵی دەكەن لە بانگەشەكردنیان بۆ دروستكردنی ملمالنێ لە دژی
هەژمونگەری بە ئاسانی باسی ئەگەری ئەفراندنی كاری شایستەو ڕزگاركەر دەكەن.
ئای لەم تیڕوانینە سەیرە بۆ جیهان ،ئەوەی كە نكۆڵی دەكات و باسی مەینەتیەكانی
پشت هەژمونگەری دەكات و كردارو بیرۆكە ئازادیخوازیەكان پەراوێز دەخات.
بۆ ئ��ەوەی هۆشیاری خودی كارا دروس��ت ببێت پێویستە  ،3پێكهاتە
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دەربكەون و پێكەوە هاوكار بن:
یەكەم :بوونی پەیوەندی لەگەڵ خود ،لەگەڵ ئەو بونەوەرە تاكەدا بەو
پێیەی كە خاوەنی مافە سەرەكییەكانە ،ئەمەش ئاماژەیەكە بۆ دابڕان لە گواستنەوە
بۆ بنەما گشتگیرەكان ،تەنانەت بەرەو شەریعەتی خودا ،چونكە خودی كارا بۆ
خۆی ئامانجە.
دووەم :ئەمڕۆ خودی كارا وەكو دوێنێ دروست نابێت ،تەنها ئەگەر بە
شێوەیەكی ئەنقەست نەچێتە ملمالنێوە لەگەڵ هێزە خاوەن هەژمونەكاندا ،كە
نكۆڵی دەكات خودی كارا نەك هەر مافی ڕەفتاركردنی هەبێت ،بەڵكو ئەوە بە
ئەستەم دەزانێت.
سێیەم :هەموو یەكێك لەو ڕوانگەیەوە كە خودی كاران لە ئاستی خۆیانەوە
پێشنیازی پێشبینیەكی گشتی بۆ تاك بكەن.
خودی كارا بە تەنها پەیڕەوكردنی هۆشیاری نیە ،بەڵكو پێویستی بەو
ملمالنێیە هەیە كە بەبێ ئەو كاركردنی بەكۆمەڵ دروست نابێت ،بەاڵم بە
شێوەیەكی هەمیشەیی لە بۆتەی تاكدا دەمێنێتەوە ،تەنانەت لەو كاتەشدا كە
سەرقاڵی ئەنجامدانی كاری بەكۆمەڵ دەبێت وا هەست دەكات ئەوە كە داكۆكی
لە مافی گشتی دەكات .لە ڕاستیدا ئەمە بوو بارودۆخی سەردەمی ڕاگەیاندنی
پەیامی مافەكانی مرۆڤ و هاوواڵتی ،بەاڵم لە سەردەمی نەتەوەكان و سەرهەڵدانی
بیروباوەڕە تائیفیەكاندا بارودۆخەكە بەو جۆرە نەمایەوە.
لەوانەیە لە بارودۆخی ئەمڕۆماندا سەرلەنوێ گرنگی گەورە بە پرس و
مەسەلە مرۆڤایەتیەكان و پوچەڵكردنەوەی شێوازەكانی مامەڵە كردنی نامرۆڤانە
بدەین.
هەڵوەشاندنەوەی سزای لەسێدارەدان لە ژمارەیەكی زۆر واڵتدا ئاماژەیەكە
بۆ پاشەكشە كردنی ئەم چەمكەی لەسەر پاراستنی كۆمەڵگە بونیات نرابوو ،بەاڵم
ئەوەی هەیە ئاماژەیە بۆ سەركەوتنی ئەو بیرۆكەیەی دەڵێت :ژیانی مرۆڤایەتی
لە سەروی هەموو شەریعەتێكەوەیە .زۆرن ئەو واڵت و ناوچانەی كە شەڕی
ناوخۆو جۆرەكانی تری توندوتیژی وێرانی كردون ،لە چەند واڵتێكی دیكەشدا
بیرۆكەی خودی كارا لە بۆتەی ملمالنێ و كێشمەكێشە تائیفی و ئیتنی و ئاینیەكاندا
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دەستی بە پوكانەوە و لەناوچوون كردووە ،بەاڵم ئەگەر پوكانەوەی ئەو سیستم و
ئایدۆلۆژیا سیاسیانە كە لێكچواندنیان كردووە لەنێوان داكۆكی كردن لە خودی كاراو
سەركەوتنی یەكێك لە حزبەكان ،یاخود سەركردەكان یان شێوازەكانی ڕێكخستنی
كۆمەاڵیەتیدا ،ئەوا بۆشاییەكیان دروستكردووە كە قابیلی ئەوەیە ڕێگە خۆشكەر
بێت بۆ سەرهەڵدانی پاشاگەردانی ،پێدەچێت ئەوەش ببێتە هۆی گەڕانەوە بۆ
خود ،واتا گەڕانەوە بۆ هۆشیاری خودی كارا .ئەستەمە ئەگەر لە پێشوەختدا
بە چەند زاراوەیەكی گشتی ئەو بارودۆخانە بخەینەڕو كە یارمەتی سەرهەڵدانی
هۆشیاری الی تاكەكەس ،یاخود ناوەندێكی بەكۆمەڵ دەدەن ،چونكە خودێكی
كاران .لێرەوە گرنگی گەورەی ئەو نموونانە بەرجەستە دەبێت كە پەروەردە
بەرجەستەیان دەكات ،واتا ئەو پێشبینیانەی كە لەالیەن ئەو تاكانەوە نیشاندەدرێت
كە هانی یەكێك لە گەنجەكان دەدەن ،یان بە پێچەوانەوە بە جۆرێك كە خۆی
وەكو ئامانجی كارەكەی نمایش بكات ،واتا بەجۆرێك كە لە خودی خۆی بگەڕێت.
زۆرجار ئەو هاندانە لەالیەن هاوڕێیەكی پێگەیشتو ،یان نزیكەوە دەبێت
كە كاریگەریەكی بەهێزی لەسەر ئەو گەنجە هەیە كە تەمەنی لەخۆیبچوكترە،
بە شێوەیەك كە پەیوەندی نێوان گەنجەكان ئەو ڕێگەیەیە كە بەرەو دۆزینەوەی
خودیان دەیانبات .خەمی گرنگیدان بە كەسانی تر ئەوەیە لە خودی خۆمان دوور
دەخاتەوە ،لەبەرئەوە لەسەرمان پێویستە هۆشدار بین لە ئاست ئەو پەیوەندیە
سۆزداریەی كە هەمیشە هەڕەشە لە هۆشیاری خودیمان دەكات ،بەڵكو پێویستە بە
بەردەوامی بە باشی تەنسیق بكەین لەنێوان پابەندی لە ژیانی پراكتیكی و بزاڤی
گەڕانەوەمان بۆ خود ،پێویستە ئەوەش بڵێین تەنانەت ئەو كەسانەمان كە هێشتا لە
ژیانیاندا گرنگیەكی زۆر بە كارەكانیان دەدەن ،هەست بە پێویستی دووركەوتنەوە
لە چاالكیەكانیان و گەڕانەوەیان خودیان دەكەن لە كاتێكەوە بۆ كاتێكی دیكە و
پرسیار لە خۆیان دەكەن ،بە تایبەتی ئەو پرسیارانەی كە تا ماوەیەكی لەمەوبەر
بەالمانەوە باش نەبوون ،وەك ئایا من كەسێكی شادمانم؟ ئەو كارەی ئەنجامی
دەدەم بەڕاستی ئەو كارەیە كە دەمەوێت بیكەم؟ ئایا من دەتوانم لەم بابەتە یان
ئەو بابەتەی دیكە تێبگەم؟ ئام من دڵنیام لە زانینی ڕوداوە ناپەسەندەكان لەو
ساتەوەختەدا یان سەبارەت بەو ستەمە گەورانەی كە دەكرێت؟
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ئەم پرسیارانەی كە لە خودی خۆمیان دەكەم و ئەو حوكمانەی بەسەر
خۆم و بەسەر جیهانیاندا دەدەم ئەو تێڕوانینانە ڕاست دەكەنەوە كە بەسەر خودی
خۆمیاندا دەسەپێنم وەكو خودێكی كارا و خودێكی كۆمەاڵیەتی .ئەمە لە هەرجۆرە
هەڵوێستێكدا بێت وەاڵمی ئەگەری دەركەوتنی خودی كارا دەداتەوە .پێویستە بە
یەكسانی پارێزگاری بكرێت لە بیرۆكەی خودی كارا لە بەرامبەر ئەو هۆنینەوە
ئاكاری و سایكۆلۆجیانەی هەیە ،چونكە خودی كارا كەسێك نیە خودی خۆی بەدی
بهێنێت ،یاخود بە چاكترین شێوە ئەو ئەركانە تەواو بكات ،كە دەخرێنە سەر
ئەستۆی ،بە جۆرێك كە كاراكتەرێكی چاالك و هاواڵتیەكی دڵسۆز و باوكێكی
نموونەیی یان دایكێكی نموونەیی تێدا دەبینرێت.
دەركەوتنی خودی كارا پەیوەندار نیە بە كۆتایی ئەو كاروانە گەورەیەی كە
جان فرانسوا لیۆتار ئاماژەی بۆ كردووە ،چونكە ڕۆمانە گەورەكان تاكە كەسی بن
یان بەكۆمەڵ ،لە گرنگیدا وەكو یەك وان .ژیانی خودی كارا مێژووی تراژیدیای
جیهان هەموار دەكاتەوە ،بەاڵم خودی كارا لەناو كۆمەڵگەی پارەو توندوتیژیدا زیاتر
ئازادو ئاسودەیە لەو ژیانەی كە لە سایەی ئەو الدانەی كە سیستمی كۆمۆنیستی
بەسەریدا هێناوە بەناوی خەبات و هیواكانی بزوتنەوەی كرێكاریەوە.
ڕاستی خودی كارا لە هەموو قۆناغەكانی مێژودا شتێكی جێگیرو چەسپاوە
و ئامادەگی لەناو شارستانێتی ئێمەدا بەهێزترە لە ئامادەگی لە هەر شارستانێتیەكی
دیكەدا ،بەاڵم كاتێك لە چوارچێوەی بونیاتنانی جیهانێكی پیرۆزدا لەناو نوێگەریدا
قەتیس نەكراوە ،بۆیە گونجاندنی لەناو كۆمەڵگەی ئێمەدا بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ
بەرجەستە بووە و توانیویەتی دەربكەوێت و دواجار ڕاستی خۆی نیشان بدات بە
شێوەیەكی ئازادو شلوشاو لەدوای دیارنەمانی تێكشاندنە دوورەكانی.
سەرچاوە:
كتێبی (برادیغما جدیدە لفهم عالم الیوم) ئاالن تۆرین ،المنظمە العربیە
للترجمە
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ئاالن تۆرین یەكێكە لە بونیادنەرە بەناوبانگەكانی
سۆسیۆلۆژیای مۆدێرنی فەرەنسا.

وەرگێڕانی :ڕەند

دیموكراسی واتە پشتیوانی لە مافە پراكتییكیەكانی هاوواڵتیان
ناوبراو لە سااڵنی ()1960ەوە تائێستا ،لێكۆڵینەوەی جۆراوجۆری دەربارەی
پێكهاتە كۆمەاڵیەتی و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لە كۆمەڵگە دیموكراسییەكاندا
ئەنجام داوە.
دواپەرتوكی ئەالن تۆرین لە ساڵی (1992ز) لەژێرناوی (ڕەخنەی مۆدێرنێتە)
دا بەچاپ گەیەندرا ،لە ڕاستیدا تێڕوانینێكی سۆسیۆلۆژییە بۆ ڕەگوڕیشەی فەلسەفی
ڕەوتە فكرییەكان كە لە ماوەی ( )50ساڵی ڕابردوودا ،كۆمەڵگەی خۆرئاوای خستە
ژێر كاریگەرییەوە.
ئامانجی ئاالن تۆرین لەم پەرتوكەدا داكۆكییە لە چەمكی (مۆدێرنێتە)
و ڕەتكردنەوەی تیۆری ئەو بیرمەندانەی كە بە دیدێكی ڕەخنەگرانەوە بۆ ئەم
چەمكە ،ڕێگا بەرەو هەرجۆرە پرۆژەیەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دادەخەن.
هەربۆیەشە تۆرین بۆ هەڵسەنگاندنی ئەم تیۆرانە و فۆرمەڵەكردنی دامەزراوە
سۆسیۆلۆژییەكەی خۆی ،داكۆكی لە (بكەری كۆمەاڵیەتی مۆدێرن) دەكات .تۆرین
هاوكات بە ڕەخنەگرتن لە فەلسەفەكانی مێژوو و خۆدوورخستنەوە لە پۆست
مۆدێرنیزم ،چەمكی مۆدێرن بە چەقی بیركردنەوەی خۆی دادەنێ و هەوڵیش
دەدات بە پشت بەستن بە ئازادی تاكەكەس و سەربەخۆیی ،پێگەیەكی پڕناوەرۆك
بۆ فەلسەفەی سیاسی دیموكراسی دابڕێژێت .ئەمەش گفتوگۆیەكی هەڵبژاردەیە
لەگەڵ ناوبراودا.
***
بەرلە هەر شتێ ،دەمەوێ بۆ ئەم گفتوگۆیە سوپاست بكەم .سەرەتا
ئەگەر ڕێگام بدەی ،دەمەوێ چەند پرسیارێك دەربارەی دواپەرتوكتان (ڕەخنەی
مۆدێرنێتە) بخەمەڕوو ،حەز دەكەم بزانم چۆن گەیشتیتە بایەخی هەڵسەنگاندنی
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مۆدێرنێتە؟
 پێموایە جۆرێ لە بەردەوامی لەنێو بەرهەمەكانمدا هەیە ،ئەگەر باسیمەسەلەی جۆراوجۆرم كردووە ،لەبەر ئەم فاكتەرە بووە ،كە مەسەلەكانی كۆمەڵگە
گۆڕانیان بەسەردا هاتووە نەك لەبەرئەوەی گۆڕانی مەسەلە بایەخدارەكان ،زادەی
جوڵەی هزری من بووبن.
لە ماوەی ( )20ساڵی ڕاب��ردووەوە بەتەواوەتی ئاشكرایە كە ئەو ڕۆڵە
سەرەكییەی مەسەلە كۆمەاڵیەتییەكان لەناو كۆمەڵگەی پیشەسازیدا واتا مەسەلەكانی
وەك چینایەتی ،یاخود بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لەناو كۆمەڵگەدا دەیگێڕن،
تا ئەندازەیەك كاڵ بوەتەوە .ئێمە شایەتحاڵی بەرزبوونەوەی وردە وردەی
ئەو مەسەالنەین كە پتر بە كلتوری دادەنرێن نەك كۆمەاڵیەتی .لە یەكێك لە
پەرتوكەكانمدا بەناوی (بەرهەمهێنانی كۆمەڵگە) و لە پەرتوكەكانیترمدا نووسیومە كە
كۆمەڵگەی پیشەسازی ،كۆمەڵگەیەكە تیایدا ئۆرگانیزەكردن و شێوازی بەرهەمهێنان
لەنێو چەقی كار و هزری كۆمەاڵیەتیدایە .خەسڵەتی سەرەكی كۆمەڵگەكانمان كە
پۆست پیشەسازین (واتا مەبەستم لەو كۆمەڵگەیانەیە كە ئیدی بوونەتە پیشەسازی)
گەشەكردنی پیشەسازیی كلتورییە ،واتا مەسەلەكانی پەیوەست بە ئامانج و بەهاكان
و ئەو چەمكانەش كە لە پەروەردە و فێركردندا ،یاخود لە ڕاگەیاندندا دەبینرێن.
هەروەها كۆمەڵێ چەمكی پەیوەندیدار بە ژیان و بوونی مرۆیی كە لە بوارەكانی
پزیشكی و لە مەسەلەكانی بایۆلۆژی-ئەخالقیدا دەبینرێن .ئەم گیروگرفتانە لەناو
واڵتە تازە گەشەكردووەكانیشدا دێنەئارا .تەنانەت لە سەردەمی پیتەری مەزنەوە،
قسە لەسەر گەشەكردن لەسەر بنەمای پیشەسازی و عەقاڵنییەت كراوە ،پاشان وردە
وردە كاتێ دەگەینە سەدەی بیستەم ،بایەخ بەو خاڵە دەدرێت كە (گەشەكردن)
بریتییە لە نۆژەنكردنەوەی مەسەلە دێرینەكان .دواتر دەست بە وەگەڕخستنی
ڕێبازی پیشەسازی و كرێكاران دەكرێت.
لە كۆتایی سەدەی نۆزدەهەمیشەوە مەسەلەی ناسیۆنالیزم لە ئەڵمانیا و
ئیتاڵیا و ژاپۆن و پاشان لە توركیا و مەكسیك هاتەئارا .دواتر بەهەموو چەشنێ
كلتورەكان یاخود توخمە كلتورییەكان گەشە دەكەن .بەمانایەكیتر ،چ لە واڵتانی
پێشكەوتوو یاخود لە واڵتانی تازەگەشەكردوو ،لە هەرێمی (ئامراز)ەوە دەبێتە
هەرێمی (ئامانج) ،ئەمەش هەمان ئەو پرۆسەیەیە كە زەمینەی (مۆدێرنێتە و
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نوێگەری) خۆش دەكات ،واتا مۆدێرنێتە جۆرە كۆمەڵگەیەكە وەها پێناس دەكرێت،
كە لە سەرەتای قۆناغی نرخ و بەها بەخشیندایە بە چەمكی بە عەقاڵنیبوون
( )Rationalizationو داماڵینی ژیانی كۆمەاڵیەتی لە مەزهەب (عەلمانییەت
 .)Secularizationئەم پرۆسەیەش لەڕێگەی هزر و فكرەوە ،وردە وردە
دەبێتەمایەی نەهێشتنی كارە كۆمەاڵیەتی و كلتورییەكانی دابونەریت و مەزهەب
ئەویش قازانجی دونیایەكی شەفاف و پێشكەوتوو ،لەكاتێكدا ئەو كۆمەڵگەیەی
ئەمڕۆ دەبینرێن ،لەگەڵ ئەم بەرنامەیەدا وێكنایەتەوە ،تەنانەت دەتوانین بڵێم
پرۆسەی كۆمەڵگەكانی ئەمڕۆ بە پێچەوانەی ئەو ڕەوتەوەیە....ئێمە بە پێچەوانەوە
گەیشتووینەتە ئەو ئاستەی بڵێم كە كۆمەڵگەی مۆدێرنێتەو نوێگەرایی كۆمەڵگەیەكە
لەڕێگەی ئەكتیڤكردنی عەقڵەوە ،ئاراستەی جیهان كامڵ دەكات و بڕەو بە فرەجۆری
لەنێو هاواڵتیان و كلتور و كۆمەڵگەدا دەدات .ئەمەش هەمان ئەو مەسەلەیەیە
كە لە كارەكانمدا مامەڵەیان لە تەكدا دەكەم .لە پەرتوكەكانمدا نمونەیەك لەم
باسوخواسانەم خستۆتەڕوو ،چونكە لە یادمە لە سەرەتای پەرتوكەكەمدا لە كاتی
گەڕانەوەم لە ئەمریكای باشور ،لەنێو فڕۆكەدا بیرم لێ دەكردەوە ،پەرتوكێكی
(ئەلن فینكلكرۆت)م دەخوێندەوە بەناوی (شكستی فكر) ،ئەم پەرتوكە داكۆكی
لە (ڕەسەنایەتی گشتی) دەكات .هەر ئەم پەرتوكە منی زۆر توڕە كرد ،چونكە
بە توندی دژی تیۆرەكەی فینكلكرۆت بووم ،لەو بڕوایەدابووم ئەمە جۆرێكە لە
پاشەكشە .پێموایە بەشێكی گرنگی گفتوگۆكانی ئەمڕۆمان دەربارەی پەیوەندی
(گشتاندنی عەقڵ)ە بەسەر (تایبەتمەندییەكان)ی كۆمەڵگەیەك ،گروپێك ،میللەتێك،
نەتەوەیەك یاخود مەزهەبێكەوە .پێموایە كرۆكی مەسەلەكەمان ئەوەیە كە بزانین
چۆن ئەم دوو خەسڵەتە پێكەوە ئاوێتە بكەین .من وردە وردە گەیشتمە ئەو
بڕوایەی مەسەلە گرنگەكە لەمەدایە كە ئەم بیركردنەوەیە زیاتر كلتورییە نەك
كۆمەاڵیەتی ،واتا چۆن بتوانین (یەكگرتوویی) و (پلورالیزم) پێكەوە ئاوێتە بكەین،
یەكپارچەیی زانست و یەكپارچەیی یاسا و یەكپارچەیی مافەكانی مرۆڤ واتا ئەو
مەسەالنەی گشتین ،لەگەڵ تایبەتمەندی و ئەزموونە جۆراوجۆرەكاندا بخەینە یەك
چوارچێوەوە.
لەسەر ئەم بنەمایە ،من ( )25ساڵ لە ژیانم لەنێو مەسەلە كۆمەاڵیەتییەكاندا
گوزەراند ،قۆناغێكم لە ژیان تێپەڕاندووە كە كۆمەڵێ لێكۆڵینەوەم دەربارەی
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بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان ئەنجام داوە لە واڵتانی ئەمریكای التین ،مەجەر و
فەرەنسا ،هەستم كرد پێویستە ئەم قۆناغە ببڕم و بچمە نێو دونیایەكی تازەوە،
قۆناغێ كە ئێستا بەشێوازێكی گرنگ سەرقاڵی نوسینی سێ پەرتوكم لەو بارەیەوە،
پەرتوكێ لە مەیدانی ڕەخنەی كلتوریی بەناوی (ڕەخنەی مۆدێرنێتە) ،پەرتوكێكیتر
كە ڕەخنەی سیاسییە ،پەرتوكی سێیەمیشم پتر لە چوارچێوەی باسوخواسە
كالسیكییەكانی سۆسیۆلۆژیادایە ،ئامانجەكەشیان شرۆڤەی ئەو مۆدیلە كۆمەڵگەیەیە
كە ئێستا تیایدا دەژین .نوسینی ئەم پەرتوكەی دواییم ،نزیكەی سێ تا چوار ساڵ
كاری دەوێت.
*كاتێ وشەی (ڕەخنە) بەكاردەهێنی ،ئایا ئەم چەمكە بە شێوازی (كانت)
بەكاردەهێنی؟ واتا چاوخشاندنەوە یان هەڵسەنگاندن لە مەیدانی هێزی مەعریفەی
ئەقڵی سۆسیۆلۆژی یاخود سیاسی؟
من چەمكی (ڕەخنە) تا ئەندازەیەك بە شێوازی (كانت) بەكاردەهێنم،تا ئاستێكیش بەمانای زاراوەیی و مێژووییەكەی وشەی ڕەخنە ( )Criticبەكاری
دەهێنم كە لە چەمكی یۆنانی ( )Krineinوەرگیراوە و بەمانای (جیاكردنەوەی
توخمە جیاوازەكان) دێت .لە هەمانكاتدا ئەم وشەیە بەمانای (ڕەخنەگرتن لە
كەسێ یاخود شتێ) بەكارناهێنم.
پەرتوكەكەشم لە ڕاستیدا بۆ داكۆكی لە نوێگەرایی و مۆدێرنێتە نوسیوە،
من خۆم بە پۆست مۆدێرنیزم ( )Post Modernistنازانم.
*ئێمە لێرەدا دەچینەسەر كرۆكی سەرەكی گفتوگۆكەمان كە مەسەلەی
دیموكراسییە .تۆ گوتت پەرتوكەكەت واتا (ڕەخنەی مۆدێرنێتە) بەرگی دووەمیشی
هەیە بەناوی (ڕەخنەی دیموكراسی)
هەر لە بەرگی یەكەمی پەرتوكەكەتەوە مەسەلەی دیموكراسیت هێناوەتە
ئاراوە .تۆش سود لە گوتە و نوسینەكانی نوسەرە لیبڕاڵەكانی وەك (ئەیزایا
بەرلین) وەردەگریت و دەربارەی (تیۆری ئازادیی نیگەتیڤ)ی ئەیزایا بەرلین
دەدوێی ،ئەو تیۆرەی كە پێدەچێ لەگەڵیدا هاوڕا بیت ،بەاڵم لەهەمانكاتدا لەسەر
مەسەلەی لیبڕاڵبوون لێی دوور دەكەویتەوە .دەمەوێ بزانم هەڵوێستت دەربارەی
باسوخواسی دیموكراسی چییە؟
-تۆ بە دروستی هەردوو ڕەهەندەكە دەبینی ،چونكە لە ڕاستیدا لە
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كۆتایی سەدەی بیستەم ،هیچ كەسێ ناتوانێ داكۆكی لە تیۆری ئازادیی پۆزەتیڤ
بكات ،واتا بەرگری لە هزری بەشداربوونی راستەوخۆ لە كاروباری كۆمەڵگەدا.
تەنانەت لە كوباش كە ئاستی پەروەردە و تەندروستی لە ئاستێكی بااڵدایە ،كەس
ناتوانێ بڵێ كوبا دیموكراسییە بەڵكو دەڵێن كوبا ڕژێمێكی جەماوەرییە ،ئەمەش
بەو مانایە نییە كە خاوەنی حكومەتێكی دیموكراسییە ،بەڵكو پێموایە ئەمڕۆ
بۆ ئێمە ،دیموكراسی لە هەموو شتێ زیاتر پشتیوانی لە مافە پراكتیكییەكانی
هاواڵتیان لەهەمبەر دەسەاڵتە تاكڕەوەكاندا دەكات .ئەمەش پێویستی بەوەیە كە
دەسەاڵتە تاكڕەوەكان لە ڕێگەی حكومڕانی خەڵكەوە واتا لەڕێگەی هەڵبژاردنێكی
ئازادەوە ،بخەینە ژێر پرسیارەوە .هەموو ئەمانە ئاشكرا و ڕوونن .لە هەمانكاتدا
چەمكی (ئازادیی نیگەتیڤ)یش بە تەنها كامڵ نییە .پێویستە بیر لە مەسەلەی
سنورداركردنی دەسەاڵتیش بكەینەوە ،ئەمەش مەسەلەیەكی نوێیە ،بەو مانایەی
بەالی هاواڵتییەكی فەرەنسی یاخود ئەمریكییەوە ،هزری دیموكراسی پەیوەندی بە
هزری (هاواڵتێتی)یەوە هەیە.
ئەمڕۆ بەپێچەوانەوە ،ئێمە دیموكراسی بە شێوەیەكی داسەپاو یاخود بە
ڕێسایەك پێناس دەكەین كە دەسەاڵت ناچار دەكات ئەو مەسەالنە لەبەرچاو
بگرێت كە كۆمەاڵیەتی نین ئەویش ئازادی تاكەكەسییە ،دیموكراسی لە واڵتێكدا
لە توانایدایە سەرجەم دانیشتوان ناچار بكات تا هەمەچەشنی كەس و الیەنەكان
لەبەرچاو بگرن ئەویش بە هاوكاری یاسا.
پێموایە (چارلز تایلۆر  )Taylorكە دەربارەی (سیاسەتی مەعریفە) دەدوێ و
(جۆن راوڵز ) Rawlsلە پەرتوكی (تیۆری دادپەروەری)یدا نوسیویەتی هەر هەمان
شتە.
لە ڕوانگەی ڕاوڵ��زەوە ،مەسەلەی سیاسەت واتا هەموو ئەو مرۆڤانەی
بیروباوەڕو ئایدۆلۆژیای جیاوازیان هەیە ،بیانخەیتە ژێر سایەی یاسا یەكسانەكانەوە...
مەسەلەكەش ئەوەیە كە فێر ببین ڕێزگرتن لە كەمینەش بخەینە نێو یاسایەكی
زۆرینەوە.
سەرچاوە:
گۆڤاری (خرد) ،شمارە اول ،تیر .1389
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ئاالن تۆرین
رەخنەگری سۆسیۆلۆژیای كالسیكی

لە عەرەبییەوە  :ئارام ئەمین شوانی

ئێستا ئاالن تۆرین بە یەكێك لە گرنگترین رابەرانی كۆمەڵناسی هاوچەرخ
دادەنرێ ،تۆرین بە رچەڵەك فەرەنسییە و ساڵی  1925لەدایكبووە ،تا ساڵی 1958
وەكو توێژەر لە ئەنجومەنی نیشتیمانی توێژینەوەی فەرەنسی كاریكردووە ،ساڵی
 1960لە زانكۆی چیلی «سەنتەری لێكۆڵینەوەی كۆمەڵناسی كار“ی دامەزراندووە،
پاشان لە ئیكۆل لە زانستەكانی پاریس بووەتە توێژەر ،بەوە بەناوبانگە كە پەرەی
بە چەمكی (كۆمەڵگەی پاش پیشەسازی) داوە ،هەروەها گرنگی بە لێكۆڵینەوەی
(بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان) دەدا و لەو بوارەشدا زۆری نووسیوە.
تۆرین لە ئەوروپا و ئەمریكای التین ناوبانگێكی گەورەی هەیە ،ساڵی 1998
خەاڵتی (ئامالفی) ئەوروپی بۆ كۆمەڵناسی و زانستە كۆمەاڵیەتیەكان وەرگرتووە،
ساڵی  2004لەزانكۆی فالبرایسۆ لە چیلی پلەی دكتۆرای فەخری پێ بەخشراوە،
ساڵی  2006لە زانكۆی نیشتیمانی (سانت مارتن) دكتۆرای فەخری پێ بەخشرا،
لە دیسەمبەری  2006لەزانكۆی كۆڵۆمبیای نیشتیمانی و لە ساڵی  2008لە زانكۆی
مایۆردی سان ماركۆس لە لیما بڕوانامەی دكتۆرای فەخری پێ بەخشراوە.
ئاالن تورێن لە گەنجیەوە لەژێر كاریگەری چەندین رەتكردنەوەی سیاسیی
بووە و لەسەر ئەو بنەمایە و بەهۆی كتێبەكانیەوە بووە سۆسیۆلۆجیستێكی
تێكۆشەر ،ئەو كتێبانەی كە خاوەن دیدێگایەكی جیدی بوون ئەگەر نەڵێم خاوەن
دیدگایەكی شۆڕشگێڕانەبوون ،وەك :رەخنە لە مۆدێرنیتە ،پارادیمی نوێ :لەپێناو
تێگەیشتن لە جیهانی ئەمڕۆ  ،2005بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان ،دیموكراسی چییە،
و چەندین بەرهەمی دیكە.
بۆچی پسپۆڕی ئاالن تورێن كۆمەڵناسییە؟
ئاالن تۆرین كە ناوی خۆی لە كایەی كۆمەڵناسیدا تۆماركردوە لەخۆوە و
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بێ هودە ،یان بەرێكەوت و بێ پاساوێكی بابەتیانە نەبوو ،بەڵكو لەبەرئەوەی لە
گەنجییەوە لەژێر كاریگەری چەندین رەتكردنەوەی سیاسی بووە :رەتكردنەوەی
جەنگی كۆڵۆنیاڵی ،رەتكردنەوەی سۆسیالیزمی جی مۆلیە (ناپاك) ،رەتكردنەوەی
ئەو سەرپشكبوونەوەی كە مالرۆ لەنێوان دیگۆلیزم و حیزبی كۆمۆنیزمدا بەسەر
رۆشنبیرانی فەرەنسیدا سەپاندبووی .ئەو هەلومەرجە نائارامەبوو ،روحێكی
تێكۆشەرانە و بەشداریكەرانە و خەونی گۆڕینی جیهانی بەتۆرین بەخشی.
تۆرین جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە ،كە ئینیتمای ئەو بۆ سۆسیۆلۆژیا
پاڵنەرێكی شەخسی نەبووە ،بەڵكو مەرجێكی بابەتیانە بوو بۆ سەرهەڵدانی
سۆسیۆلۆژیا وەك زانستێك .لەو بارەشەوە دەڵێ« :ئەگەر ئەمڕۆ كەسێك زانای
كۆمەڵناسی بێت ،ئەوەیە لە مەرجی بوونی كۆمەڵگەیەكی تازە رابمێنێ ،هەروەها
بیر لەو رێگەیە بكاتەوە كە بشێ بەهۆیەوە قەیران و دابڕان لەالیەك و ملمالنێكان
لەالیەكی دیكە لە دۆخێكی رێكخستنی كۆمەاڵیەتی و كولتوری تازەدا یەك بگرن،
چونكە بێ ماناییە خەون بە كۆمەڵگەیەكی نموونەییەوە ببینی و ئەو هەالهەالبوون
و كۆدێتایانە لەبیر بكەی كە لەلێواری قەوماندان“.
* هەڵوێستی تۆرین لەمەڕ سۆسیۆلۆژیای كالسیكی و پرەنسیپەكانی:
لەكاروانی سۆسیۆلۆژی ئاالن تۆرینەوە ،توێژەری فەرەنسی دەیەوێ لە
كۆت و بەندی قوتابخانەی پۆزتڤیزمی سۆسیۆلۆژیای میراتی ئۆگست كۆنت و
ئەمیل دۆركهایم رزگاری ببێ ،كە لەسۆنگەی رێسای یەكەمی میتۆدی دۆركهایمەوە
لەدیاردە كۆمەاڵیەتیەكان دەكۆڵێتەوە ،بەو پێیەی دیاردە كۆمەاڵیەتیەكان شتی
دەرەكین و بوونی سەربەخۆیان لە تاكەكان هەیە ،بگرە هێزێكی زۆرەملێانە
و ناچاركردنی بەسەر تاكەكاندا هەیە ،بەبۆچوونی تۆرین بوونی بابەتیانە و
سەربەخۆی دیاردە كۆمەاڵیەتیەكان ،واتە كۆمەڵگە و دەوڵەت دوو خودای تازەن
الی دۆركهایم.
ئەوە لەالیەك ،لەالیەكی دیكە ،تۆرین تەنها لە خۆرزگاركردن لە قوتابخانەی
پۆزتڤیزمی دەستبەردار نەبووە ،بەڵكو كاری لەسەر پێشكەشكردن و خستنەڕووی
چەندین رەخنە كردووە ،كە پێیوابوون زۆر بابەتیانەن و هاوكاری دەبن بۆ
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رزگاربوونی لە قوتابخانەی كالسیكی ،چونكە بە جیاوازی قوتابخانەكانی گرنگی بە
لێكۆڵینەوەی سیستەم داوە ،واتە لێكۆڵینەوەی دەزگاكان :وەك خێزان ،خوێندنگە،
دەوڵەت ،بە قسەی تۆرین بەهۆی ئەوانەوە دەسەاڵتی سیستەمی كۆمەاڵیەتی
بەسەر بكەرەكاندا دەسەپێنێ و لێكۆڵینەوەی الیەنەكەی دیكەی كۆمەڵگە فەرامۆش
دەكات ،وەك بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان ،كە بەهۆیەوە بكەرەكان لەبەرەنگاری
دەسەاڵت و زۆرەملێی ئەو دەزگایانە گوزارشت لە خودی خۆیان دەكەن.
بۆیە ئاالن تۆرین جەخت دەكاتە سەر ئەوەی ،ئینیتمای ئەو بۆ سۆسیۆلۆژیا
ئینتیمایەكە لە پێناو گۆڕین و رەتكردنەوەی دەسەاڵتی سیستەمی كۆمەاڵیەتی
بەسەر بكەرەكاندا.
بەاڵم لە بارەی پرەنسیەكانی سۆسیۆلۆژیای كالسیكەوە ،تۆرین پێیوایە
تەنها وێنەی جۆرێكی تایبەتن :لێكچواندنی سیستەمی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ دەوڵەتی
نەتەوەیی ،ئەو شتەی كە پێگەیەكی سەنتەری بە بیرۆكەی دەزگ��ا دەدات،
هەروەها جێگرتنەوەی سیستەمە ئامارییە دیاریكراوەكان لە جێی ئاستی بەشداری
كۆمەاڵیەتی ،سەرەڕای ئەوەی ئاستی بەشداری كۆمەاڵیەتی بە پرەنسیپێكی سەرەكی
لە سۆسیۆلۆژیا دادەنرێ ،ئەگەر بە چاالك و تێكۆشەرانەمان زانی.
* سۆسیۆلۆژیای ئاالن تۆرین «كۆمەڵناسی كردە“.
دی��ارە ئ��ەوە شتێكی سەرەتاییە ،كە لە كایەی كۆمەڵناسیدا «هەموو
سۆسیۆلۆجیستێك سۆسیۆلۆژیای تایبەت بەخۆی دادەهێنێ« و «سۆسیۆلۆژیاش
كوڕی سەردەمەكەیەتی“.
بۆیە دەكرێ بێژین ،كە ئەگەر سۆسیۆلۆژیای ئۆگست كۆنت و لەگەڵیشیدا
ئەمیل دۆركهایم ،بگرە قوتابخانەی پۆزتڤیزمیش هەموویان كار لەسەر لێكۆڵینەوەی
سیستەم ،واتە دەزگاكان بكەن ،ئەوە ئاالن تۆرین پێیوایە ئەو سۆسیۆلۆژیایە
سیستەمی كۆمەاڵیەتی بەسەر بكەرەكاندا دەسەپێنێ.
هەروەها ئەگەر سۆسیۆلۆژیای كارل ماركس لەسەر بنەمای بیرۆكەیە
هەڵنرابێ كە دەڵێ (ژیانی كۆمەاڵیەتی لەسەر پەیوەندیەكی دەسەاڵتداران
دامەزراوە) ،لەبەرامبەر سۆسیۆلۆژیای ڤیبەر كە پشت بەو بیرۆكەیە دەبەستێ ،كە
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بكەر هەمیشە لەالیەن بەهای دیاریكراوەوە دەكرێ« ،ئەوە ئاالن تۆرین پێیوایە
سۆسیۆلۆژیاكەی ئەو «سۆسیۆلۆژیای كردەیە“ ،مەبەستیشی لەوە دوو «بكەرە،
كە لە رێگەی دەسەاڵت و ملمالنێیەوە دژی یەكترن و خاوەنی هەمان ئەو
ئاراستە كلتوری و چاالكیەن ،كە بەرهەمی دەهێنن“ ،پاشان چەمك و میتۆدەكانی
كۆمەڵناسی كالسیكی سروشتێكی میكانیكی هەیە و كورتكراوەتەوە بەسەر كۆمەڵناسی
پیشەسازیدا و لە ناو كۆمەڵناسی هاوچەرخدا لەرزیوە و بگرە روخاویشە ،كە
كۆمەڵناسی كردەیە ،بەدیاریكراویش كۆمەڵناسی بزاوتە كۆمەاڵیەتیەكان.
أ -بابەتی كۆمەڵناسی لە روانگەی ئاالن تۆرینەوە:
ئاالن تۆرین پێیوایە بابەتی سەرەكی كۆمەڵناسی بریتیە لە دیراسەكردنی
ئەو رەفتارە كۆمەاڵیەتیانەی كە پەیوەستی مێژوون ،واتە پەیوەستی پەیوەندی
و ملمالنێی چینەكانن ،ئەوەی ئێمە ناومان لێناوە «بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان“،
لەدیدی تۆرینەوە سۆسیۆلۆژیا بەرێكەوت و زۆرەملێ ناسەپێ ،بەاڵم پێویستە
تێكۆشەرانە بێت ،بگرە دەبێ شۆڕشگێڕانەش بێت ،لەپێناو رزگاركردنی بكەری
كۆمەاڵیەتی لە دەسەاڵتی سیستەمی كۆمەاڵیەتی و كۆت و بەندەكانی.
ب -ئەركی كۆمەڵناسی لە دیدی تۆرینەوە:
ئاالن تۆرین پێیوایە ئەركی كۆمەڵناسی بریتیە لەوەی «پێویستە بڕیار لەسەر
ئامانج و ئەركی خۆی بدات“ ،نەك وەك ڤیبەر پێیوایە ئەركی كۆمەڵناسی بریتیە لە
«تەنها چۆنیەتی تێگەیشتن لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی“ ،چونكە تۆرین لە سۆنگەی
تێكۆشانێكی بەردەوام و كۆڵنەدەرانە دژی پۆزتڤیزمی ساختەی سیستەمی باو و
گوتارە پاساودەرەكانیەوە ،گرنگی كۆمەڵناسی دیاریدەكات.
سەرەڕای ئەوەش ،ئاالن تۆرین پێی وایە ئەركی كۆمەڵناسی لە دۆخی
تازەیدا پێویستە رۆڵێكی پۆزەتیڤانە بێت كە خۆی لە میكانیكی كۆمەڵناسی دەنوێنێ
و بێ ئەمالوئەوالش بەسەر توێژەری كۆمەاڵیەتیدا رەنگدانەوەی دەبێ و كار دەكاتە
سەر كەرەستە میتۆدیەكانی و ئامانجەكانیشی .تۆرین دەڵێ« :كۆمەڵناسی هاوچەرخ
بەشدار دەبێ لەوەی ئەندامانی كۆمەڵگە بەگوێرەی توانا وەك بكەر مامەڵە بكەن“،
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هەروەها كۆمەڵگە خۆی لە سیستەم و ئایدیۆلۆژیا و رەوانبێژیەكەی قوتار بكات
لەرێگەی داهێنانی سیستەمێكەوە بۆ كردە ،كە بەهۆیەوە سیتسەمی كۆمەاڵیەتی
بەبەردەوام خۆی دابڕێژێتەوە ،كەوایە ئامانجی كۆمەڵناسی بریتیە لە چاالككردنی
كۆمەڵگە“.
ج -زانای كۆمەڵناسی لە دیدی ئاالن تۆرینەوە:
تۆرین دەڵێ «مرۆڤی سۆسیۆلۆژیشت بەرژەوەندییەكانی ئاراستەی ناكەن،
بەاڵم چاوەڕوانی ئەوەی لێ دەكرێ« .لەو گوتەیەی ئاالن تۆرینەوە دەردەكەوێ،
كە جەخت دەكاتە سەر ئەوەی ئەركی كۆمەڵناسی بریتيیە لە تێكۆشان لەپێناو
گۆڕان ،و هاوكاریكردنی بكەرەكان بۆ رزگاربونیان لە فشارەكانی سیستەمی
كۆمەاڵیەتی ناچارەكی و زۆرەملێ بەسەر چاالكیەكانیانەوە ،هەروەها جەخت
دەكاتە سەر ئەوەی كۆمەڵگەكان هاوكاری كردە و بزاوت ببنەوە تا مێژووی خۆیان
دروست بكەن ،و دەستبەرداری لە بەرژەوەندی و مەیلە شەخسیەكانی.
مرۆڤدۆستی ئاالن تۆرین لەوەدایە ،كە رەخنەی لەو رۆشنبیر و كۆمەڵناسانە
گرتووە كە بەشداربوون لە سەپاندنی دەسەاڵتی هزر بەسەر بكەرەكاندا ،بێ ئەوەی
هاوكاریان بكەن لە بەرەنگاربوونەوەی سیستەم نموونەش فوكۆ و پییەر بۆردۆ ،لە
جیاكردنەوەی ئەو جۆرە دەسەاڵتە.
تۆرین دەڵێ« :منیش وەكو ئەوانی دیكە سەرسامم بە رۆشنبیرانی ئەم
واڵتە كاتێك رێوشوێنی توێژینەوەیی نوێ دادەهێنن ،و كاتێكیش پەنجە دەخنە سەر
الیەنە پۆخڵەكانی ژیانی كۆمەڵگە وەكو ئەوەی فوكۆ و شتراوس ..كردیان ،بەاڵم كە
هیچ رۆڵێكمان نەبوو ،باشتروایە كۆچ بكەین لەوەی الساییكەرەوە یان لێكدەرەوە
بین .ئەی بۆچی ئێمە زانای كۆمەڵناسیین ،ئەگەر لەپێناو هاوكاری كۆمەڵگەكان
نەبێت بۆ كردە ،بۆ دروستكردنی مێژووی خۆیان ،لەبری ئەوەی بەرەو بێگانەبوون
و ملكەچی و نائاگایی بڕۆین“.
د -كۆمەڵگە بەالی ئاالن تۆرینەوە:
بەگوێرەی بۆچوونەكانی تۆرین كۆمەڵگە ئەو شتەیە كە پێویستە رێكخستن
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و بەردەوامیەتی هەبێ ،لەسەر ئاستی سیستەمیش ،بریتیە لە كۆمەڵێك ئەرك كە
تەنها لە رێگەی كۆنترۆڵكردنەوە ئەنجام دەدرێ ،كۆنترۆڵكردنی پەیوەندییەكان لە
رێگەی ئەركەكانەوە ،بەاڵم لەسەر ئاستی بەردەوامیەتی دەكرێ كۆمەڵگە لە جوڵە
و دینامیەتەكانیەوە بخوێنینەوە ،نەك لە چەقبەستیندا لێی بكۆڵینەوە.
مەرجی رێكخستن و سەرباری ئەوەش مەرجی بەردەوامیەتی ئەوەن ،كە
مانای ئەگەرانە بە كۆمەڵگە دەبەخشن ،كۆمەڵگە مێژوویەك بەرهەمدەهێنێ و
لەرێگەی هەردوو ویستی كردە و گۆڕانەوە كار دەكرێتە سەر بوونیادەكانی.
* بەشدارییە فیكرییەكانی ئاالن تۆرین لەكایەی كۆمەڵناسیدا:
زێدەڕۆییمان نەكردووە ئەگەر بڵێین ئاالن تۆرین تەنها رێبوارێكی سۆسیۆلۆژیا
نییە وەكو ئەوەی چەندانی تر تێپەڕین و تێدەپەڕن ،ئەوەش بە سەرنجدان بە
ئامادەیی بەهێز و ئاشكرای ئەو ،تۆرین لە سۆنگەی خەمە سیاسیەكانەوە توانی
هەوڵە فیكرییەكانی خۆی (گەر نەڵێن شۆڕشگێڕییەكانی) لەكایەی كۆمەڵناسیدا
گەاڵڵە بكات .ئەو هەواڵنە تۆرینیان كرد بە رابەری دوو كایە و بابەتی گرنگ لە
كایەكانی كۆمەڵناسیدا كە ئەمانەن:
أ -سۆسیۆلۆژیای بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان:
بەالی تۆرینەوە بزاوتە كۆمەاڵیەتیە هاوچەرخەكان ئامانجیان رزگاركردنی
ئەو خودەیە كە چەمكی «بكەری كۆمەاڵیەتی“ نوێنەرایەتی دەكات ،واتە ئەو
چەمكەی كە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان دەكات بە رەهەندێكی رەسەن لە تاكدا.
هەروەك تۆرین جەخت دەكاتە سەر ئەوەی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان زادەی
ویست و ئاگایی تاكەكانن بە خۆیان ئەوەش لە رێگەی دروستكردنی سەندیكای
سیاسیی ،لە پێناو داكۆكیكردن لە داخوازییەكانیان.
تۆرین دەڵێ :بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیە تازەكان« :لەرێگەی كاری سیاسی و
پێكدادانەوە دروست نابن ،بەڵكو لەژێر كاریگەری رای گشتی دروستدەبن“.
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ب -سۆسیۆلۆژیای كۆمەڵگە پاشكۆكان:
بەهۆی ئەوەی تۆرین ماوەیەكی درێژ لە ئەمریكای التینی و بەتایبەت
چیلی نیشتەجێ بووە ،بۆی دەركەوت كە كۆمەڵناسی خۆرئاوایی لە لێكۆڵینەوەی
كۆمەڵگەكانی جیهانی سێیەم چاالك نییە ،بەهۆی ئەوەوە پەرەی بە (سۆسیۆلۆژیای
گەشەسەندن) دا ،كە مەبەستی سۆسیۆلۆژیای گواستنەوە لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ
كۆمەڵگەیەكی دیكە بوو.
تۆرین (كۆمەڵگە پاشكۆكان) وا پێناسە دەكات :ئەو كۆمەڵگایانەن كە
بورژوازیەتی بیانی رێبەرایەتی گەشەسەندن و پیشەسازیانە دەكات.
سەرەڕای ئەوەش تۆرین پێیوایە سۆسیۆلۆژیا لە جیهانی سێ زۆر ئاڵۆزترە،
ئەوەش لەبەرئەوەی بورژوازیەت لەو واڵتانە كار دەكات ،سەرەڕای ئەوەی بیانیشە،
پاشان ئەرك و رۆڵی پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكانی وەك دەوڵەت و چین و دەزگاكان،
و بكەرەكانی دیكە ،بەشێوەیەكی ریشەیی جیاوازن لە هاوشێوەكانی لە كۆمەڵناسی
كالسیكیدا .لێرەوە ئەو هەوڵە دەردەكەوێ ،كە تۆرین بۆ گەاڵڵەكردنی سۆسیۆلۆژیای
كۆمەڵگە پاشكۆكان دابووی.
* بزاوتی كۆمەاڵیەتی الی ئاالن تۆرین:
بابەتی «بزاوتی كۆمەاڵیەتی“ بە یەكێك لە گرنگترین ئەوە بابەتە سەرەكیانە
دادەنرێ ،كە ئاالن تۆرین كاری لەسەر كردووە ،بەوردیش مەبەستی لەوە ئەوەیە،
ئەوەی بكەرەكان ئەنجامی دەدەن پەرچەكردار نین بەرامبەر سەپاندنی دەزگا
كۆمەاڵیەتیەكان بەسەریاندا ،بەڵكو بە ئاراستەی كولتوری و بەچوونە ناو ملمالنێی
كۆمەاڵیەتیەكانەوە ،بەرهەمی دەهێنن و دیاری دەكەن.
پێشوازی ئاالن تۆرین لە بزاوتی كۆمەاڵیەتی و رۆڵی ئەو بزاوتە لە
كولتوری هاوچەرخدا ،وای لێكردووە رەخنە لە هەریەك لە ماركیوز و فوكۆ
و لوی ئاڵتوسێر و بۆردیۆ بگرێ ،ئەوەش كاتێك ئەوانە پێیانوابوو كە بزاوتە
كۆمەاڵیەتیەكان تەنها یاخیبوونێكن بێ هیچ كاریگەریەك لە پەراوێزی كۆمەڵگەدا
روودەدەن .بەبیانوی ئەوەی كۆمەڵگەی هاوچەرخ پتر و پتر بەالی دەسەاڵتخوازی
و چاودێری توندوتۆڵدایە ،ئەوەش لەبەر ئەوەی ئیدی ژیانی كۆمەاڵیەتی تەنها
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دەركەوتەی دەسەاڵتی رەهان.
ئاالن تۆرین پێیوایە رەخنەكانی ماركیوز و فوكۆ و ئاڵتوسێر و بۆردیۆ لە
بزاوتی كۆمەاڵیەتی لە شێوە و رۆڵی سەندیكایی كۆنی پەیوەست بە كاری سیاسی
لە گرووپی سەندیكایی پاشەكشەی كردوە لە داواكردنی مافەكانیان ،بەاڵم ئاالن
تۆرین پێی وایە بزاوتە كۆمەاڵیەتیە تازەكان “:لەژێر كاریگەری كاری سیاسی و
پێكداهەڵپژاندا دروست نابێ ،بەڵكو لەژێر كاریگەری رای گشتییدا دروستدەبن“.
لێرەدا لەروانگەی تۆرینەوە قسە لەسەر بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی هاوچەرخ
دەكەین ،كە كاریگەرییەكی مەزنی هەیە ،و لە دامەزراندنیدا پشت بە ئاگایی و
قەناعەت دەبەستێ ،بەپێچەوانەی بزوتنەوە ساردەكانەوە ،یاخود بەهۆی كاری
سیاسییەوە دروست دەبێ و پەیوەستە بە كۆمەڵگەی پیشەسازییەوە.
بزاوتی كۆمەاڵیەتی هاوچەرخ لە دیدی ئاالن تۆرینەوە بەرادەیەكی
دیاریكراو رێكخستن و بەردەوامی هەیە ،كە لەرێگەیانەوە هەوڵی چاالكی دەدات
بۆ دووب��ارە بەرهەمهێنانەوەی مێژووی چوارچێوە كۆمەاڵیەتیەكان ،هەروەك
بەوە جیا دەكرێتەوە ،كە نە لە كۆمەڵگەی پیشەسازی و نە لە كۆمەڵگەی پێش
پیشەسازیدا بوونی نەبووە.
ئ��االن تۆرین پ��ێ��دادەگ��رێ لەسەر ئ��ەوەی تەنها لە رێگەی بزاوتە
كۆمەاڵیەتیەكانەوە ،دەكرێ داكۆكی لە شوناسی خۆمان و سەربەخۆیی خودیانەی
خۆمان و ئازادیمان لە ملكەچی و گەردنكەچی بۆ زاڵبوون بكەین ،بۆیە دەبینین
تۆرین پێداگرە لە داكۆكیكردن لە مافەكانی بەرگری و رەوایەتی ئەو رەفتارەی كە
خۆی لە بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیە بەردەوامەكان دەنوێنێ و ئەستەمیشە كۆنترۆاڵ
بكرێ.
لەو پێناوەشدا ئاالن تۆرین پێشنیازی دامەزراندنی بزاوتێكی كۆمەاڵیەتی
لەسەر سێ پرەنسیپ دەكات  ،كە بە سێ پرەنسیپی سەرەكیان لەقەڵەم دەدات
و ئەمانەن:
پرەنسیپی شوناس :ئ��االن تۆرین مەبەستی لە پرەنسیپی شوناسزەروورەتی دیاریكردنی شوناسی تاكەكەسە كە دەشی فرەشوناس و پێكهاتەشوناس
بێت (كۆمەڵە ،چین ،توێژی كۆمەاڵیەتی ،)...لەبەرامبەریشدا پێویستە شوناسی
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نەیار دیاری بكرێ واتە پێویستە بیرۆكەیەك و دۆزێك هەبێ.
 پرەنسیپی پارادۆكس :الی تۆرین پرەنسیپی پارادۆكس لە بزووتنەوەیكۆمەاڵیەتیدا دیاریكردنی نەیار دەسەپێنێ ،واتە پێویستە ئەو نەیارەی كە بزووتنەوەی
لەسەر هەڵچنراوە ،روون و بابەتیانە بێت .بەمانایەكی دیكە دەكرێ پرسیاری
:بۆچی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی؟ وەاڵمێكی دیاریكراو و رونی هەبێ ،بۆ نموونە
«بزووتنەوەی كرێكاری دژی رێكخستنی كارە لەپێناو سەربەخۆیی كرێكاریی“.
 پرەنسیپی هەمەكی :ئاالن تۆرین مەبەستی لەم پرەنسیپیە ئەوەیەبزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی لە كۆئاگایی و بەشێوازی كۆمەڵی و گشتگیر پێكبێت نەك
كەمینە و تاكەكەسی ،ئەوەش لەپێناو سەركەوتن لە كاریگەریخستنە سەر رای گشتی
و بەدەستهێنانی ماف و داخوازییەكان ،چونكە بەقسەی تۆرین ئەگەر بزووتنەوەی
گشتگیر بوونی هەبێ ئەوە سەركەوتن بەسەریدا مەحاڵە.
لە دەرئەنجامی پرەنسپی هەمەكی الی ئاالن تورێن ئەوە دەردەكەوێ
كە بزاوتی كۆمەاڵیەتی ،تەنها لە ژێر سایەی ئاگایی كۆنترۆڵكردنی مافەكانیاندا
بەدیدێت .ناشكرێ مافەكانیان بۆ بگەڕێتەوە ،چونكە مافەكان موڵكی گەمژە و بێ
ئاگایان نییە.
ئەوە سەرەڕای ئەوەی ئاالن تۆرین كاری لەسەر كردەی ناڕەزایەتی و
كاری سەندیكایی و بزووتنەوەی خوێندكاران و بزووتنەوە تازەكانی الیەنگرانی
ژینگە و بەرهەڵستكارانی جیهانگیری سەركێش و سەرماداری دڕندە كردووە،
هەروەك دەبینین بەشداریكردووە لە ناڕەزایی دژی ئەو جەنگە كۆڵۆنیااڵنەی كە
لەسەردەمی گەنجیەتیدا فەرەنسا تێوەی گالبوو ،پێش ئەوەی هەست بە برایەتی
لەگەڵ ئەو رۆشنبیر و كرێكارانە بكات ،كە دیكتاتۆریەتی كۆمۆنیزمیان لە بۆداپێست
رەتدەكردەوە.
ئاالن تۆرین ئامانجی خۆی لە بزاوتەی كۆمەاڵیەتی نوێ لە دیاریكردنی
ویستی بەدەستهێنانی مافە تازەكان و سەپاندنی داننان بە مافە قۆرخكراوەكانیان،
كورتكردوەتەوە ،هەروەك ئاالن تۆرین جەختدەكاتە سەر چوونە پاڵ ئەو بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتیە تازانەی كە وەك پێشتر بینیمان خۆی لە داكۆكیكردن لە شوناس و
بەرژەوەندی تایبەت و تێكۆشان دژی نەیار دەنوێنێ.
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* رۆڵی كۆمەڵناسی هاوچەرخ لەدیدی ئاالن تۆرینەوە:
ئاالن تۆرین ئامانجی ئەوەیە بڵێ لە هەموو قۆناغێكی پەرەسەندنی
كۆمەڵگەدا زانستێك هەیە ،كە پێگەیەكی سەنتەری و كاریگەرییەكی مەزنی هەیە.
بۆ نموونە  “:ئابووری لە كۆمەڵگەی پیشەسازی ،و فەلسەفەی سیاسی لە كۆمەڵگە
بازرگانیەكانی پێش شۆڕشی پیشەسازی،بەاڵم ئەمڕۆ ئەو پێگەیە كۆمەڵناسی
هاوچەرخ خاوەنیەتی .ئەوەش لەسۆنگەی ئەوەی بووەتە كانگای ژیانی كولتوری
هاوچەرخ .هەروەك لە بەرهەمهێنانی كۆمەڵگەش رۆڵی هەیە“ هەروەها رۆڵی
كۆمەڵناسی هاوچەرخ لە چاالككردنی كۆمەڵگە و هاوكاری كۆمەڵگەكان بۆ كردە و
دروستكردنی مێژوو و هاوكاری بكەران بۆ رزگاربوون لە زیندان و كۆت و بەندی
ئەو دەزگا كۆمەاڵیەتیانەی ،كە سیستەم بەسەر چاالكیەكانیاندا دەسەپێنێ و وا لە
بزاوتی كۆمەاڵیەتیان دەكات ،دژی نەیارەكەی بێت لە پەراوێزی كۆمەڵگە كە بێ
كاریگەری و بێ چاالكیە.
هەروەها تۆرین دەڵێ رۆڵی كۆمەڵناسی هاوچەرخ زۆر بەتوندی وابەستەی
روحی تێكۆشان و گۆڕینی جیهانە ،واتە دەرچوون لە جیهانی ملمالنێ و جەنگ
و سەرمایەداری و وەهمە چەسپیوەكان ،بەرەو جیهانێك كە دان بە بكەرانی
كۆمەاڵیەتی و ئیرادەیان لە بەرهەمهێنان و دووبارە بەرهەمهێنانەوە دەنێ.
پوختەی گشتی:
لە سۆنگەی دەستكەوتەكانی ئ��االن تۆرین و بەشدارییە فیكرییە
هەمەجۆرەكانییەوە ،تێبینی دەكەین رێبوارێكی كایەی كۆمەڵناسی نەبووە ،بەڵكو
ئامادەییەكی بەهێز و تایبەتی هەبووە ،وای لێكردبوو ببێتە یەكێك لە گەورەترین
و مەزنترین كەسی نێو ئەو زانستە ،بەتایبەت شیكارە قوڵ و دیدگا جیدیەكانی،
ئەگەر نەڵێم دیدگا شۆڕشگێڕییەكانی.
ئەوە سەرەڕای داڕشتنی پارادیمێكی بەهێز كە لە میانیەوە هەوڵیدا زۆرێك
لەو كۆمەڵناسانە دووربخاتەوە كە لە ئەنجامی پاڵنەری ئایدیۆلۆژییەوە ئامانجیان
بەدەستهێنانی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان بوو ،بۆیە دەڵێ « :مرۆڤی كۆمەڵناس،
شوێن بەرژەوەندییەكانی ناكەوێ ،بەاڵم چاوەڕوانی ئەوەی لێ دەكرێ« ،هەرچەند
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ئاالن تۆرین بەچەندین بەشداری و چەندین چەمكی وەك «بكەری كۆمەاڵیەتی“ و
«بزاوتی كۆمەاڵیەتی“ و «كۆمەڵگەی بەرنامەرێژكراو“ یا «پاش پیشەسازی“ هاوكاری
كایەی كۆمەڵناسی ك��ردووە ،هەروەها یەكێكە لەو مەزنانەی كۆمەڵناسی ،كە
بەشداربوونە لە دەوڵەمەندكردنی كۆمەڵناسی بەدەزگایەكی چەمكسازی دەوڵەمەند.
هەروەك یەكێكە لەو كۆمەڵناسانەی كە بڕوایەكی مرۆڤدۆستانەی هەبووە و ترسی
لە جەنگ و ملمالنێ و جیهانگیری و مۆدێرنیتەی سەركێش هەبووە ،بۆیە هەمیشە
تێكۆشانێك بە بیروباوەڕ و دەسكەوتە بەهێز و شۆڕشگێڕییەكانیەوە دیارە.
پەراوێز:
.Alain Touraine، le reteur de lacteur، Paris، Fayard، 1984 -1
أالن تورین ،نقد الحداثە  la Critique de la Modernité-2ترجمە أنور
مغیث ،المجلس االعلی للثقافە .1998
-3أالن تورین ،برادیغما جدیدە لفهم عالم الیوم ،ترجمە :جورج سلیمان،
مركز دراسات الوحدە العربیە ،المنظمە العربیە للترجمە.
 -4عبد الرحیم العطری ،الحركات االحتجاجیە بالمغرب ،دفاتر وجهە
نظر،الرباط2008،
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