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ازادی پێویستیی ئ و ،ویستیی سەربەخۆیی هەبوونی ئازادییەپێ”
 ؛حەقیقەتەسەربەخۆ خاوەن  .گەیشنت بە سەربەخۆیی هزری

 “سەربەخۆ ئازادە.

جەالل حاجیزادە )ڕامان(





 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 1 لیتیاۆ پ

 خوێنەری هێژا،

اشتەکانی بیرمەندی کۆچکردوو، دوتار و یاد بەشێک لە ۆتەرخان کراوە بئەم فایلەی بەردەست فایلێکی تایبەتە کە 

کە ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری پۆلیتیا بوو. جەالل حاجیزادە هاوکات کە لەسەر  ،جەالل حاجیزادە )ڕامان(

 ،زمانی کوردی، ئایینە کۆنەکان وەک زەردەشتی و ئایینە میرتاییەکان یەچەڵەکناسیڕ ۆژهەاڵتی ناڤین، ڕ مێژووی 

سەرەکییەکەی سەبارەت بە ئەندێشەی  وڵی هەبوو، بەاڵم کاری توێژینەوەخوێندنەوەی قو  و مژارگەلێ تر رەناسیو ئوستو 

چێوەی هزری سیاسی، فەلسەفەی سیاسی و مێژووی هزری سیاسی بوو. بۆیەش ئەگەرچی وتارەکانی ئەم فایلە لە چوار 

 دەگرن کە ئاماژەیان پێ درا.  خۆ بەاڵم کورتە نوورساوەکان بازنەیەکی بەرباڵو لەم بەشانە لە ،سیاسیدان

خۆیدا، بە درێژایی نزیک لە بیست ساڵ، پرسی کوردی وەک چەقی بیرکردنەوەی  یفیکری یی چاالکیەنووسەر لە ماو 

وی فیکریدا بوو کە بتوانێ خوێندنەوەیەکی نوێ لە دۆزی کورد خۆی هەڵبژاردبوو و بە دوای چێکردنی پڕۆژەیەکی بەرباڵ 

بەدەستەوە بدات. بۆ ئەم مەبەستەش هەوڵێکی داهێنەرانەی بۆ دامەزراندنی چوارچێوەیەکی فیکری داوە. ئەوەی کە تا چ 

ەمەن دەرفەتی ، هەروەها چەندە تڕادەیەک سەرکەوتوو بووە یان خاڵە بەهێز و الوازەکانی ئەم پڕۆژە فیکرییە کامانەن

ە بابەتێکە کە خوێنەر و توێژەران پێویست پتەوکردنی بنامەکان و گەشەپێدانی بیرۆکە و چوارچێوەی بیردۆزەکانی پێ دا،

 بەڕووی ببنەوە. و هەڵسەنگاندنی بۆ بکەن و بە شێوەیەکی ڕەخنەگرانە ڕو 

کە بۆچی کورد و کوردستان سەربەخۆ  کردبوو ێساکار و بنەڕەتییە دەستی پ ەپرسیار  محاجیزادە هەر لە سەرەتاوە بە

ش. ئەوە بوو کە پێی وابوو سەربەخۆیی فیکری ینییە. سەربەخۆیی بۆ ئەو هەم پرسێکی سیاسی بوو هەم پرسێکی فەلسەفی

ویستیی سەربەخۆیی سیاسییە. هاوکات پێی وابوو کە سەربەخۆیی سیاسی ئامانجێکی نەتەوەییە و دەبێ لە ابە جۆرێک پێد

 «مەعریفەی کوردی»و هەروەها  «گوتاری کوردی»لە چەمکی  اپڕۆژەیەکی سیاسیدا بێ. لە سەرەتادچەقی هەر جۆرە 

دۆخی کورد بکات. ئەو پێی وابوو کە کورد پێویستە  یئەم چەمکە شیکاری یست بە یارمەتییکەڵکی وەردەگرت و دەیو

نگاهی »یەش هەروەک دەبینین لە وتاری بێ. بۆ «گوتاری کوردی»خاوەنی گوتاری ناسنامە و گوتاری نەتەوەیی خۆی واتە 

سەرهەڵدانی  یتیێباسی لە چۆن 1دا بە کەڵکوەرگرتن لە تیۆری گوتار«روایت تاریخیکالنیک رفت از شکنانه به برونهشالود

ۆفی( دەکا و نیشانی دەدا کە چۆن گوتاری سەربەخۆییخوازی لە زمان و فیکری ر گوتاری خودموختاریخوازی )گوتاری باق

بارەوە وتارێکی  بەداخەوە لەم «مەعریفەی کوردی»ە هەشت دەیەی ڕابردوودا وەال نراوە. بۆ ڕوونکردنەوەی چەمکی کورد ل

حیزبییەوە، -زۆر دیاریکراوی باڵو نەکردەوە. بەاڵم لەم باوەڕەدا بوو کە بزاڤی کوردستان پێویستە پێ بنێتە ناو قۆناغی پۆست

. خوێنەر لەوانەیە بتوانێ لە نێوان یەوە هەیەسیاسی-بە وەگەڕخستنی بزاڤی مەعریفی گرێدراویی دووالیەنەی ئەمەش

دا باس لەمە دەکات کە بۆچی «کورد چیست؟ ۀمسئل»دەقەکاندا بۆ پێناسەی ئەم تێگە و چەمکانە بگەڕێ. بەاڵم لە وتاری 

 پرسی کورد پرسێکی مەعریفییە.

دا، ئەو باس لە قەیرانێک دەکا لەناو هزری کورددا، ئەویش «مدرنیته ساحت در کوردی روشنفکری بحران»لە وتاری 

 ونکەیان چ ،نییە «نەریتی فیکری»چەاڵوەییە دێنێتە ئاراوە کە ئایا کورد ێقەیرانی بیرنەکردنەوەیە. وتارێک کە ئەم پرسیارە گ

. حاجیزادە زیاتر لەسەر ئەم ڕوانگەی کورد بنەماکانی دامەزراندنی ئەم نەریتەی لێ ون بوون بۆیەش ئێستا خاوەن نەریت نییە

 در ایمقدمه»لە وتاری  وەکهەر  ،لە کوردستاندا بوو وی هزرو دووەم بوو و بۆیەش بە دوای دۆزینەوە ئەم بنەمایانە لە مێژ 

                                                             
1 Discourse theory 
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کارکردن لەسەر مێژووی حیکمەت، هزر و هزری سیاسی لە کوردستاندا  یدا باس لە پێویستی«کوردی ذهن کشف باب

کلۆری کورد لمەبەستەش پێی وایە کە دەقی مێژوویی، ئەدەبی، دەقی ئایینی، ئوستوورەکان و فۆ دەکا. بۆ ئەم 

ینی کوردی لەواندا بدۆزرێتەوە. ئەو هەروەها وشیار بوو لەمەی کە هەر جۆرە ەسەرچاوەگەلێکن کە دەکرێ توخمەکانی ز 

باسی لە گرنگیی فرۆنسیس یان هەمان  وەالیەکەدۆزینەوەیەک لە هەناوی خۆیدا دروستکردن و دامەزراندنیشە. هەر بۆیە لە 

هەبوونی ئایدۆس بۆ کورد  پایدیا و یو لە الیەکی تریشەوە باسی لە گرنگی ،دەکرد ییئەرەستوو 2حیکمەت/ئەقڵی کردەیی

 دەکرد، لە واتا پالتۆییەکەیدا.

ەک کە هەر لە سەرەتای ڕوانگەی– دا ڕوانگەی بە نیسبەت پرسی کورد شی دەکاتەوە«کورد چیست؟ ۀمسئل»لە وتاری 

یەک بۆ ەلەم وتارەدا پێناس .تردا ورووژاندبوو دەستپێکردن بە نووسیندا هەیبوو و پێشرتیش ئەمەی بە کورترت لە وتاری

ناساندنی چییەتیی پرسی کورد دەدات. ئەم وتارە لەوانەیە کاکڵی تێگەیشتنی حاجیزادە لە پرسی کورد بدات بە دەستەوە کە 

بنەمای ئەو تێگەیشتنە دەیڕوانییە دۆزی نەتەوەیی کورد. لەم وتارەدا باس لەمە دەکا کە پرسی کورد لە بە سااڵنێک لەسەر 

بنەڕەتدا پرسێکی مەعریفییە، واتە پرسێکە لە چوارچێوەی فەلسەفە و هزری سیاسیدا. کورد وەک نەتەوەیەکی مێژوویی 

پێک دێنێ. بۆیە پێویستە لە دەالقەی  3«هاوبەشی کۆیی فەیمەعری»خاوەنی کولتووری نەتەوەیی خۆیەتی کە ئەم کولتوورە 

 ئەو مەعریفە نەتەوەییەوە لە پرسی کورد بنواڕین و ڕێگاچارەسەریشی بۆ بدۆزینەوە.

دا هەوڵەکانی بۆ شیکردنەوە و خوێندنەوەی دۆخی کورد چڕتر الە ساڵەکانی کۆتاییدا و لە قۆناغی خوێندنی دکتۆر 

تۆدۆلۆژییەکدا دەگەڕا کە بتوانێ پڕۆژە فیکرییەکە یتایبەت و م یوێن چوارچێوەیەکی تیۆریبۆ ئەم مەبەستەش بە ش 4وە.ووەبب

 ،ە دەکرێ موناقشەی زۆر لەسەر بێککەڵکی وەردەگرت. چەمکێک  «نی کوردیەیز »بەرێتە پێش. لەم پێناوەدا لە چەمکی 

 5ۆرێکی تایبەت کەڵکی لێ وەرنەگیرابێ.بەتایبەت بەو هۆکارە کە وێدەچێ پێشرت لە الیەن کەسێکی دیاریکراوەوە وەک تی

 دا هەوڵی شیکردنەوەی ئەم چوارچێوە تیۆرییە دەدا.«ای در باب کشف ذهن کوردیمقدمه»لە وتاری 

و هەروەها نوورساوەی کورت  ترهاوکات کۆمەڵێک وتاری و  –کە باسیان کرا–چوار وتارە سەرەکییە  وئەم فایلە ئە

ەوە. ەتی هەتاوی باڵو کردوو ١٣٩٨ەوە هەتا ١٣٧٤وتاری زۆری لە ساڵەکانی  ێکلەخۆ دەگرێ.  دیارە حاجیزادە کۆمەڵ

ری جۆرێک هەڵگ بەاڵم هۆکاری ئەوەی کە ئەم چوار وتارە هەڵبژێردراون ئەوەیە کە ئەمانە، هەر وەک ئاماژەیان پێ درا، بە

کردنی خۆیدا پێیانەوە سەرقاڵ بوو و هەوڵی تیۆریزە یکادیمیەفیکری و ئ یانەن کە ئەو لە ماوەی چاالکیئەو ئایدیا سەرەکیی

 دەدان. 

کی خۆیەوە هەڵگیراون و لە فەیسبو  ،نوورساوانە کە زۆربەیان کورتن و تەنانەت هەندێکیان کەمرت لە الپەڕەیەکیشن مئە

وە و ئێمەش هەوڵامن داوە بە ئاماژەپێدان بە ڕێکەوتی تەکردوونەباڵوی  ٢٠١٩ تا کۆتاییەکانی ٢٠١٣کە لە سااڵلەکانی 

باڵوبوونەوە، واتە بەپێی پێوەری کات، لێردا پێداچوونەوەی زمانەوانییان بۆ بکەین و بەفەرمی باڵویان بکەینەوە. وێڕای 
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تەوە خوێندنی حکومەبەهۆی ڕێگریکردن لە الیەن  وەرگیرا، بەاڵم« تەربیەت مودەڕیس»ی هەتاوی بۆ خوێندنی دکتۆرا لە زانکۆی ١٣٩٠ساڵی د 4

 بۆ ماوەی نزیک سێ ساڵ دوا خرا.دکتۆراکەی 

وەک چوارچێوەیەکی تیۆری بە شێوەیەکی نارساو لە الیەن تیۆریستێکی تایبەتەوە بەکار  ،تا ئەو جێگایەی کە ئێمە زانیاریامن هەیە ،ئەم چەمکە 5

دەکات،  «زەینی ئێرانی» لە وانەکانیدا باس لە مودەڕیسریدا کە لە زانکۆی تەربیەت قادحاتەم  ییدە لەژێر کاریگەرنەهێرناوە. وێدەچێ حاجیزا

ری هەم بە تێگەیشتنێکی باشرت لە وتارەکەی قادەتوانێ بە شێوازی بەکارهێنانی حاتەم ئەمەی وەک چوارچێوەی تیۆری بەکار هێنابێ. خوێنەر د

 دەربکەوێت.بۆ  «زەینی کوردی» حاجیزاده بگات هەم پێکیان بگرێ و جیاوازییەکان و جۆری بەکارهێنانی
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ی خوێنەر دروست ببێ کە ن، لەوانەیە ئەم پرسیارە ال یێک لەم کورتە نوورساوانە هەڵبژێربژێرئەوەی کە هەوڵامن داوە گوڵ

بە چ پێوەرێک ئەمانە هەڵبژێردراون. لە ڕاستیدا، ئەم کورتە نوورساوانە دەکەونە ناو بازنەی ئەو کۆمەڵە تێگە، چەمک و 

 تارەکانی نووسەردا گرنگییان پێ دراوە.و ئایدیایانە کە لە وتار و گ

ایە کە و ئەوەی نەبو  یەنانەت خۆشی ڕەزامەندیبۆ نەکردوون و لەوانەیە ت یدیارە نووسەر وەک پێویست ئامادەکاری

ئەمانە بەفەرمی باڵو بکرێنەوە. بەاڵم بە چەند هۆکارێک ئەم کارەمان بە پێویست زانی: یەک، لەوانەیە کەسانێک کە لەم 

ەوتێن بەشەدا خەریکی خوێندنەوە و نووسین بن ئەم کۆمەڵە نوورساوە بۆیان بەکەڵک بێ، بەم جۆرە ئەم کورتە نوورساوانە ناف

کەکەیەوە باڵوی و فیکریدا دەنووسین و لە فەیسبو  یوەندی لەگەڵ پڕۆژەیەکەیو دەمێننەوە. دوو، نووسەر ئەوانەی لە پ

ئەگەر تەنانەت کەموکورتیشیان هەیە، النیکەم خوێنەری ئەم بەشە دەتوانێ لە چوارچێوەی فیکری نووسەردا  ەدەکردنەوە، وات

، لەوانەیە کەسانێک بیانهەوێ لە وتار و توێژینەوەکەیاندا پێویست بکات ئەمانە ەمیسەرەداوی پێویستی دەست بکەوێ. سێ

ئەم  یبەکار بهێنن یا کەڵک لە ئایدیاکان ببینن و بیانهەوێ ئاماژەی پێ بدەن. بەم جۆرەیە مافی مەعنەوەی ەوەک سەرچاو 

ن لە نووسەرانی کورد و گرنگیدان بە تێکۆشانی تێگە و ئایدیایانە بۆ نووسەر دەپارێزرێ. لە کۆتاییشدا، پێامن وایە کە ڕێزگرت

ڕۆشنبیرانەی نووسەرانی تر پێویستە وەک کولتوورێک لە کۆمەڵگەدا جێ بکەوێ، جا چ ئەوەی لە جۆری بیرکردنەوەماندا 

 لەگەڵ نووسەردا هاوڕا بین یان نا. 

لەم نێوانەدا ورووژێندراون و بێ  بەداخەوە کە بەشێکی ئەم پڕۆژە فیکرییە بە ناتەواوی ماوەتەوە و پرسیارگەلێ زۆر

وەاڵم ماونەتەوە؛ مخابن کە مەرگ دەرفەتی بیرکردنەوەی زیاتری لێ ئەستاند. )بەتایبەت کە حاجیزادە کۆمەڵێک مەفهووم 

و ئایدیای تەنیا بە شێوەی زارەکی ورووژاندن و شتێکی ئەوتۆی لەبارەیانەوە نەنووسی(. لە کۆتاییدا، لە ڕوانگەیەکی 

پێویستە ئاماژە بەمە بکەین کە بە هەموو  .ەوە، ئەوەی کە لە وەاڵمەکان گرنگرتە خودی پرسیارەکاننڕۆشنبیران

خۆی بۆ ئەو کەسانە هەبێ کە پرسی کورد و کوردستانیان وەک  یکەموکوڕییەکانەوە، ئەم فایلە النیکەم دەتوانێ گرنگی

 .ی بیرکردنەوەی خۆیان هەڵبژاردووەمژار 

 

 ی پۆلیتیادەستەی نووسەرانی گۆڤار 
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 1ای در باب کشف ذهن کوردیمقدمه

 زادهجالل حاجی

 چکیده

بندی و تحقق وجوهی از آن در صورتها در تاریخ فکر پرسش از حقیقت و چگونگی دارترین نگرهترین و ریشهیکی از مهم

جهان، واجد نوعی ذهن است که از یک سو  ۀتأمالتش دربار ۀبینی و شیوجامعه بوده است؛ هر قوم و ملتی بر اساس نوع جهان

ه بر پژودانش .حقیقت و عقالنیت است ۀمتأثر از تاریخ اندیش 2ای بازاندیشانهگونهبه ،و از سوی دیگر ،اندیشه است ۀپدیدآورند

کشف ذهن به دنبال دریافت،  .«بندی آن استتاریخ جهان تاریخ مواجه با حقیقت، و نزاع بر سر صورت»این باور است که 

بندی کرده و در قالب آثار و محصوالت فکری و شناخت و توضیح این مسئله است که هر ملتی چگونه حقیقت را صورت

زیست جمعی هر قوم و ملتی بر اساس صورتی از حقیقت است که آن را در واقع،  .عملی خویش آن را سامان بخشیده است

بندی حقیقت و ساماندهی زیست صورت ۀبنابراین کشف ذهن فرایند تبیین و تفهم نحو .جهان خویش زیسته استدر زیست

و  3مهمواجهه با حقیقت و چگونگی ف ۀردی نحووموضوع کشف ذهن ک .های گوناگون استجمعی بر مبنای آن در جهان

رخداد  ۀواسطاز یک منظر، معرفت یعنی مالکیت و تسخیر نفس)پسوخه( به .ردی استوجهان کبندی آن در زیستصورت

 .ردی و چگونگی ادراک و شناخت آن موضوع کشف و بازشناخت ذهن استودر واقع اندیشیدن به حقیقت در ذهن ک .حقیقت

های گوناگون و بعضاً متعارض باب حقیقت و تبیین و ارزیابی صورترد( به تفکر در و)ک واداشتن ذهن انسان»کشف ذهن 

نوعی خوانش از  ۀردی بر پایوکشف ذهن همانا شناخت، تنقید و تأسیس نظام معرفت ک ،به این دلیل؛ «ن آن استیو متبا

 های اصلی عبارتند از:پرسش .ردی استوجهان کبندی آن در زیستحقیقت و صورت

 .3است؟  ردی چگونه بودهومواجه با حقیقت و فهم آن در سنت ک .2بندی کند؟ ت را تعیین و صورتچه کسی باید حقیق .1

ردی و وساختار معرفت ک .5ردی اندیشه در ذهن چیست؟ ومشخصات صورت ک .4نسبت اندیشه با هویت چگونه است؟ 

ی ردوماهیت سنت ک .7بندی کرد؟ توان آن را ساختردی چیست و چگونه میوسنت فکری ک .6 های آن کدام است؟ویژگی

 های بنیادین آن کدام است؟و مؤلفه

 بندی حقیقت.شناختی، سنت فکری، صورتردی، حکمت و اندیشه، بحران معرفتوکشف ذهن ک: واژگان کلیدی 
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 مقدمه و طرح مسئله  -1

ترین موضوعاتی که فلسفه و یکی از بنیادی .ای غامض و چندوجهی استمعرفت به حقیقت و بیان آن مسئله

 معنا و مفهوم .حکمت سیاسی با آن سروکار دارد معرفت دربارۀ حقیقت و شناخت و شناسایی تضمنات آن است

است که تعریف و  روروبههای مفهومی با کژتابی و آشفتگی ،حقیقت، نظیر دیگر مفاهیم و مقوالت دانش انسانی

ای که مورد اجماع عمومی متفکران باشد برای معیار و ضابطه اگرچه .اه ساخته استتوضیح آن را با مشکل همر

جهان انسانی توان وجوهی از آن را در زیستهای آن وجود ندارد، لیکن میشناخت سرشت حقیقت و غایت و کارکرد

ارسطو  یعۀمابعدالطب ۀسالر .اش استدالل کردبندیاز هم تمییز داد و در باب ضرورت و اهمیت التفات به آن و صورت

معرفت  4وجویها بنا به طبیعتشان در جستانسان ۀهم» شود که بیانگر شأن معرفت و دانش است:با این جمله آغاز می

جهان فلسفه از آن رو برترین دانش است که دربارۀ حقیقت و معنای آن در زیست .(Aristotle, 1999: 1) «هستند

ترین شناخت در جامعه، محور حقیقت و ساماندهی اخالقی آن بر اساس بهترین و عقالییفهم نسبی  .پرسدانسانی می

به یک معنا، سازماندهی جامعه و نیز صورت سیاست  .سیاسی است-های فلسفیپردازیبنای نظریهفلسفه و سنگ

ورت حقیقت مشخص تبیین حقیقت با توجه به مبادی و تضمنات عقالنی و اخالقی آن است؛ زیرا ص مستلزم تعریف و

به  .عمومی جامعه چگونه عمل نمایند ۀکند که زندگی چگونه سامان پیدا کند و کنشگران در این عرصه و در حوزمی

و مکاتب متعدد و  معرفتیهای همین جهت، تبیین و شناخت گفتمان حقیقت و استخراج استلزامات آن در نظام

معطوف به حقیقت و صور تاریخی آن در کشف  ۀاراد .بوده است متعارض فکری کانون چالش در ادوار تاریخ اندیشه

آن طور که هگل مدعی  ،گردد و تأثیرات آن را در حیات جمعی یک ملت و حتیذهن بازشناسی و تبارشناسی می

 نظرش در باب تکوین و بالیدن روح در تاریخ، بلکه ۀواسطهگل را به .گیردبوده است، در تاریخ جهانی انسان پی می

هایشان در فرایند شدن و های مختلف بر حسب اذهان و روحگفتن از فرهنگراهی برای سخن ۀکنندعنوان بیانبه

ای که الزم است اشاره گردد این است که این فرایند به چهارچوب نکته .(2٩: 13٩3 )ردینگ، کنندپیشرفت تلقی می

ای تاریخ اندیشه و ای بیناذهنی و بینارشتهگونهبلکه به فکری یک متفکر خاص محدود نخواهد بود، ۀاندیشه و منظوم

گیری در شکل« حقیقت ۀاید»پیدایش و گسترش  ۀنوعی بررسی نحوکشف ذهن به .کندفکر را بازکاوی و نقد می

شناسی، خوداندیشی، خودآگاهی کشف ذهن با خود .هاستهای فکری و تأثیر آن در حیات فکری و عملی ملتسنت

یقین هر سنتی جهان را به .های تاریخی از سوی دیگر مرتبط استاش از یک سو، و انسانانسان از حیث انسانی

تاریخ  .(147: 13٩3 )بلیکی، اندانسانی و زبانی ۀها یک آفریداما این جهان .بیندای متفاوت از سنت دیگر میگونهبه

های حقیقت واقع مبارزه بر سر تعیین صورت در .ی متفاوت استهای تاریخها تاریخ رخداد حقیقت در عرصهایده

غالب فرق ملل » نیتسبه تعبیر الیب .تنازع ما و دیگری منازعه و جدال میان حقیقت ما و حقیقت دیگری است .است

کنند د میسفانه قسمت آنچه را که انکار و طرأکنند محق هستند ولی متپیشنهاد می در قسمت اعظم آنچه را که تأیید و

قسمت  .منازعه بر سر حقایق ما و دیگری خاستگاه فکری امر سیاسی است .(126: 1362 )زکس، «حق نیستندذی

ها خود یک جدال میان حقیقت .پنداریم مورد پذیرش دیگری نخواهد بود و برعکسآنچه که ما حقیقت می ۀعمد
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های یقت حاکم همان رخداد حقیقت در حوزههای حقبر اساس دستگاه فکری بدیو، صورت .حقیقت تاریخی است

در وضعیت »معتقد است حاکم کسی است که  ،آگامبن نیز با تأثیرپذیری از اشمیت .اندسیاست، هنر، عشق و علم

ثباتی است آشوب و بی ۀوضعیت استثنایی عرص .(20: 13٩5 )آگامبن، کندو قانون وضع می« گیرداستثنایی تصمیم می

پرسش فوکو در  .گیری در این وضعیت متناظر با تعیین حقیقت استتصمیم .نظم تعلیق شده استکه در آن قانون و 

چه کسی حقیقت » ( متناظر این گزاره است که٨0: 13٩2، )فوکو گوید؟سخنگو، اینکه چه کسی سخن می ۀباب سوژ

اجتماعی  ۀپدیدید اشتراوس، از د .«کندبندی میبندی کرده و اجزای آن را بر اساس فضای گفتمانی مفصلرا صورت

های ترین هدفسیاسی بر سر این موضوع است که چه کسی حق تعیین عالی ۀکلیدی همانا منازعه و مبارزه در صحن

تواند راه زندگی جامعه و امور مورد احترام در آن زندگی را مشخص سازد؟ جامعه را دارد، یعنی چه کسی می

گیری در وضعیت استثنایی، تعیین بهترین راه گو، تصمیمسخن ۀنندگی سوژکرخداد، تعین .(36: 1373)اشتراوس، 

بندی این دریافت و صورت .های فکری متفاوت استهایی از حقیقت در سنتزندگی و غیره همگی تجلی صورت

جهان قومی، است و با زیست 6بلکه دارای خصلتی خاص ،شمول و فراتاریخی نیست، جهان5عام از حقیقت لزوماً

مردمان تاریخی نسبت مستقیم دارد، هرچند نبایستی اندیشه و فرایند تفکر به امر  ۀزیست ۀهای تجربها و پرسشدغدغه

 از جمله توسیدید، ارسطو، ،به این جهت است تمامی مورخان اندیشه و تاریخ فکر .قومی و محلی تقلیل داده شود

ها مدرنالوجوی، کوفمان، برلین ، فوکو، اسکینر و برخی از پستآگوستین، ماکیاولی، هابز، هگل، کاسیرر، برونو سنل، 

بنابراین هرگونه تعیین و شناختی از حقیقت، که صورت آن  .آن تأکید دارندهای بر این خصلت اندیشه و فرآورده

پرسش از سرشت حقیقت و مواجهه با  .باشداست، الجرم خاص و محدود است که امکان نقد و ابطال آن ممکن می

توان حقیقت زمانی می .از سوی دیگر، امری دشوار و پرمخاطره است ،بندی آناز یک سو، و دریافت و صورت ،آن

عنوان به .نسبت روشنی در باب ماهیت کلی آن دست یافته باشیمکرد که به بینش و نگرش به ٨بندیو صورت 7تبیینرا 

عدالت یک دال  .ت عدالت در اذهان گوناگون استهای حقیقت در جهان بشر صورترین صورتمثال، یکی از کهن

 .گیردهای خاصی به خود میهای گوناگون صورتجهانهای مرکزی در زیستکلی است که بر مبنای عنصر و ارزش

بندی صورت .بخشدهای شناور و سرگردان را حول مرکزیت خویش سامان داده و به آنها معنا میاین دال کلی دیگر دال

 .بندی عنصر عدالت ایرانی و عربی متفاوت و متمایز استردی، با صورتواس عنصر مرکزی عدالت کحقیقت بر اس

جدال »اما حقیقت عدالت چیست و کدام یک صورت غایی و قطعی عدالت است؟ بر این اساس، تاریخ جهان تاریخ 

وجه مخالف هیچاین ایده به .است «11در جهان زندگی "10عدالتیبا بی 9عدالت"دائمی بین صور حقیقی 

در همین راستا، یکی از موضوعات مهم پیرامون حیات  .باشدبودن درک حقیقت و در تقابل با آن نمیذهانیاالبین

یکی از  .ردی استواندیشه و نسبت آن با ذهن ک ۀ)به تعبیر خانی( نیز مسئل ردیوذهنی و هویتی در جهان پناه ک
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 ،ردی در سنت خویش نیستودی لزوماً منطبق و هماهنگ با ذهن کرومفروضات آن است که اعمال و عقاید ذهن ک

های بندیجهان تاریخی انسانی، صورتدر زیست .سازدبلکه تبارهای گوناگونی دارد که این پژوهش را ضروری می

از کدام توان ماهیت حقیقت را به هیچبا این حال نمی ،های آن وجود داردمتفاوت و متعددی از حقیقت و کارویژه

به نظر  .اندو بقیه بر خطا و لذا کاذب ،فرو کاست و مدعی شد که تنها و تنها یک صورت و درک حقیقت صوابها آن

: 13٨٩ )کاسیرر، «شودجبال پیرنه حقیقت است، در آن سوی آن خطا شمرده میآنچه در این سوی سلسله» پاسکال

توان با این بهانه با این حال نمی ،ر خطا و لغزش شدممکن است در فرایند کشف و یا تعیین حقیقت دچاحتی  .(25

اند؛ زیرا این خطاها های بزرگ سزاوار احترامخطاهای ذهن» خود با حقیقت گردید؛ به تعبیر نیچه، ۀمانع از مواجه

 ها،میان حدس ۀرابط .(44: 1 ج ،13٨5 )کوفمان، «اندهای حقیر حاصل کردهبسی سودمندتر از حقایقی است که ذهن

 .های پوپر حاوی نکات خاصی استاین سه مضمون از همدیگر در اندیشه واقعیت و حقایق، و نیز تمایز و تفکیکِ

 .هایی هستند که قابل آزمون و در نتیجه خطاپذیرندصراحت معتقد است که بنیاد تمامی معارف بشری حدسوی به

و از سوی دیگر، حقیقت  ،سازدقت را از یقین جدا میاز یک سو، مفهوم حقی .اندغیریقینیها معرفت ۀهم ،رو از این

امکان تقرب به حقیقت را امری  این در حالی است که کسب معرفت یقینی را منتفی دانسته، و .داندرا قابل احصا می

 .انگاردواقعی می

سطحی معرفت به چیزی است که هست؛ و از طرفی هر سطحی از شناخت نیازمند  ،مطابق نظام فلسفی افالطون

ارسطو معرفت را برآمده از نفوذ به ماهیت  .(1٩٩: 13٨7 )پاپاسل، متناظر در واقعیت در مقام موضوع شناخت است

نوینی را ۀ در این راستا پوپر نگر .اصیل دستیابی به معرفت است ۀدر واقع شناخت ماهوی اشیا پای .دانستاشیا می

خواستگاه  منشأ و .(1٩5: 136٨ )پوپر، است 13یا حدسی 12به اعتقاد وی کل معرفت علمی، فرضی .دهدارائه می

 .ندارد عالی وجود چرا که هیچ منشأ خالص و .یابدآن زمینه سرنوشتی مابعدالطبیعی می طرح سؤاالتی در شناخت و

و  15میدانست که شناخت ما کاری حدسی واعتقادی است ،بیش از آنکه معرفت )اپیستمه( باشد ،رأی 14کِسنوفانِس

هیچ کسی را آگاهی  و اما از حقیقت یقینی،» نویسدپوپر به روایت از کِسنوفانس می .(32: 136٨ )پوپر، .گمان است

  .(47: 1372 )پوپر، «هاستای از حدسداند؛ چه همه چیز تنها بافتهنیست، وکسی آن را نمی

ان تفسیر و تعیین وجوهی از حقیقت امک ،های دسترسی به آنرغم پیچیدگی و ابهام در ماهیت حقیقت و راهبه

هرچند  ،(207: 13٩1 )گروندن، «توان از راه روش به حقیقت دست یافتیقیناً می» از نظر گادامر .ناممکن نیست

امری  گرایان متقدم و نیز هایدگر، فهمْبر اساس دیدگاه تأویل .حقیقت در انحصار روش و محدود به آن نخواهد بود

یعنی « ارج از تاریخ و فرهنگهیچ فهمی خ» این دسته از متفکران ۀبر حسب داعی .و سنتاست مرتبط با تاریخ 

در دیدگاه دومی که توسط گادامر و ریکور بسط یافته است، گادامر با تمرکز بر  .ها وجود نداردزیست انسانجهان

کنیم، های تاریخی را تجربه میسنت ای که ماکنیم، شیوهای که ما همدیگر را تجربه میشیوه» نویسد:خود تفهم می
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 )بلیکی، «سازندکنیم، اینها همه جهان هرمنوتیکی حقیقی را میای که ما وجود طبیعی خود و دنیایمان را تجربه میشیوه

وجوی راه حقیقت از طریق ترین شکلش دستیابی به حقیقت و جستدر کلیها از دید فوکو، تاریخ ایده .(144: 13٩3

است که در زیر هایی ها تحلیل استمرارتاریخ ایده .غیرعلم به علم است مستمر گذار از نافلسفه به فلسفه وتوصیف 

اش آن است که کند و مسئلهشناسی خالف این تاریخ حرکت میکنند، لیکن دیرینهتغییرات آشکار سرسختی می

 .(201-202: 13٩2 )فوکو، «شان تعریف کندبودگیرا در خاصها گفتمان»

های ر و مؤلفهدنبال شناسایی، تحلیل و نقد عناصردی بهوکشف ذهن ک ،گونه که در این جستار ارائه خواهد شدآن

ه در کوجه مدعی نیست هیچاین ایده به .ردی استومنظور ترسیم و تصویر سنت فکری کفکری و اپیستمولوژیک به

ین راستا به شمار ااین اقدام تنها تالشی مقدماتی و تمرینی در ، بلکه را گفته استها این زمینه موفق بوده و بایسته

های ورت)در تمامی ص بررسی پیدایش و سیر تحول تاریخی اندیشه .رود تا بلکه افقی فراروی این مهم بگشایدمی

 تناعامکان و ام .ردی استوکشف ذهن ک ۀای معرفتی و پروبلماتیک، مسئلمنظومه ۀردی و ارائودر ساحت ک آن(

ردی و وکشف ذهن ک ۀدرآمدی بر پروژدر کل، این مقاله در حکم پیش .شودردی در این حوزه واکاوی میوک ۀاندیش

« ت و اندیشهتاریخ حکم»دادن ها برای تنظیم و سامانمعرفی مبانی و مقدمات آن است و درصدد برداشتن نخستین گام

گاه، است، تا بر اساس آن بتوان ضمن گسترش این دیدهای آن ردی و مطالعه و پژوهش دربارۀ شاخهودر سنت ک

اختصار شود تا بهدر این بخش از جستار تالش می .کرده، و آن را تداوم بخشد وجوجستردی وحقیقت را در جهان ک

 .ردی در قالب طرح مسئله بیان گرددوکشف ذهن ک ۀپروژ ۀخطوط کلی، مراحل و مواد اولی

جهان توان زیستبر بنیاد چه صورتی از حقیقت می .1ند از: امقاله عبارت های مکمل در ایناز جمله پرسش 

 کنند؟ سازی میشوند و جهان را مشاهده و مفهومرو میهکوردها چگونه با حقیقت روب. 2را ساماندهی کرد؟  کوردی

 اجمالی کشف ذهن ۀپیشین -2

ارتباط ها شناسی گفتمانعقاید، تاریخ فکر و باستانها، تاریخ نظیر تاریخ ایدههایی نوعی با حوزهکشف ذهن به

کشف ذهن:  با عنوان 16سنل کتاب بسیار ارزشمند برونو .باشدها میدارد و دارای وجوه تفاوت و تشابه با این رشته

جلدی خویش با والتر کوفمان نیز در کتاب سه .شوداز نخستین آثار شمرده می یکی 17اروپایی ۀخاستگاه یونانی اندیش

ترین متفکران و فیلسوفان آلمانی از جمله گوته، کانت، هگل، نیچه و های برجستهاندیشهآرا و  ،کشف ذهنعنوان 

آیزایا برلین در اثر خویش مکاتب ادبی و روشنفکران فرهنگ و ادبیات روسی  .هایدگر را تحلیل و تبیین کرده است

هگل،  پدیدارشناسی ذهن توان بهعالوه، میبه .لعه و تحلیل کرده استمطا ذهن روسی در نظام شوروی را تحت عنوان

ی زیگفرید، تبارشناسی نیچه، آثار جان دان، الوجوی، مجموعه آثار چهارجلدی هاروح ملتشناسی فوکو، دیرینه

االن و برخی دیگر ز، اوجبَکاسیرر، پوکاک، کوهن، کوئینتین اسکینر، ابن خلدون، جمال نَ ،نقد عقل عربی الجابری با نام

 ،سیاسی در ایران ۀایرانشهری را در ذیل تاریخ اندیش ۀدر ایران جواد طباطبایی اید .از متفکران در این زمینه اشاره کرد
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پی گرفته است که در اساس متأثر از مباحث هانری کربن در باب  ،تأملی دربارۀ ایرانی تحت عنوان با چاپ آثار

ای فکری و درسی حاتم قادری نیز مشخصاً پروژه .و و الجابری از سوی دیگر استایرانی از یک س ۀحکمت و فلسف

با بررسی آثار موجود  .گفتارهایی ارائه، تدوین و تدریس کرده استرا در مجموعه درس« کشف ذهن ایرانی» با نام

شدن مثبتی بوده و به روشن این پروژه دارای ابعاد تحلیل در یک از منابع مورد تجزیه و توان گفت که هرمجموع می در

 ،رسانند؛ اما همان طور که در بطن بررسی این آثار نشان داده خواهد شدهایی از موضوع این پژوهش یاری میجنبه

دهند؛ با این های اصلی نمیای پاسخی درخور توجه به پرسشکنندهبه نحو قانع روشنی و صراحت وکدام بههیچ

معماری ذهن  .گیری از آثار و متون موجود نبوده، از آنها غافل نشده استنکر بهرهوصف، پژوهشگر در ضمن اینکه م

هدف از مطالعه و تحلیل ذهن به قصد فهم و شناخت نظام  .کشف ذهن است ۀمند و کلی مسئلای نظامگونهردی بهوک

است که بیانگر « دههای متکثر تحت یک ایوحدت شناخت» گویده کانت میکگونه نظام آن .وحدت ذهنی است آنْ

ردی وگرایی، کشف ذهن کاز منظر خاص .(712: 13٩5 )کانت، نقد عقل محض، مفهوم عقالنی صورت یک کل است

 .روددر اساس یک ایده به شمار می

 مبانی نظری -3

 ایستار عقل -3-1

این  .است 1٨عقل است مفارق از جهان و عناصر آن؛ این مبدأ همان ائیآناکساگوراس معتقد بود که جهان را مبد

به . گر نبوده استعقل محاسبه به یک تعبیر، منظور افالطون نیز از عقل،. عقل را شاید بتوان روح عام عالم دانست

های استفاده نکرده است و این چیزی است که در ترجمه« منطق»گاه از واژه لوگیک خود ارسطو هیچ ،بیان هایدگر

ذکر این نکته الزم است که بایستی  .تبدیل شد 1٩که نوس و لوگوس به راسیون چنانآن التینی به آن اضافه شده است،

سیاسی اگرچه با استدالل  ۀاندیش .مدرن توجه شود های کالسیک واز لحاظ تاریخی در اندیشه« عقل» به تحول مفهومی

بان و تفکر، با استعاره و تخیل ز ۀشود، بلکه به دلیل رابطلزوماً به این حوزه ختم نمی امنته ،ورزی ارتباط داردو تعقل

به نظر  .جایگاه و نقش استعاره در زبان و ارتباط آن با تخیل و اندیشه نیز حائز اهمیت است .نیز پیوند وثیقی دارد

و تخیل که به مفهوم ها استعاره ۀوسیلاندیشیدن به .پژوهشگر، استعاره امکان پویش اندیشه و تداوم اندیشیدن است

ارتباط  20تفکر و اندیشه با نفس .است حتی معاصر( )و سیاسی در معنای کالسیک ۀاندیش ۀمشخص درآمده است وجه

منظور وی از عقل چیزی است که (. 22٩: 134٩ )ارسطو، اندیشدارسطو معتقد است بدون عقل هیچ چیز نمی .دارد

به اعتقاد ارسطو نفس  .از نفس استعقل جزئی (. 214: 134٩ )ارسطو، یابدکند و اعتقاد میآن فکر می ۀوسیلهنفس ب

انسان با نفس  .(٩1: 134٩ )ارسطو، اندیشیمکنیم و میآن حیات داریم و ادراک می وسیلۀبهچیزی است که ما 

در  .نوس به معنای ذهن و خرد است ،به یک معنا. درونی وجود دارد ۀمیان نفس، تفکر و عقل رابط .اندیشدمی

                                                             
18 Nous 
19 Ratio 
20 psyche 
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روست که ارسطو بر این  از این .برین است که سبب انتظام ماده یا صورت جهان است یا خرد أاصطالح به معنای مبد

 (.253: 134٩ )ارسطو، «هاست و حس صورت محسوسات استعقل صورت صورت» نظر است که

 ۀارسطو در رسال .شودمعادل گرفته می( intellect) ( غالباً در انگلیسی با اصطالح انتلکتnous) یونانی عقل ۀواژ

 .ای مختصر تبیین کرده استگونه)نوس( و مراحل و اجزای فرایند تفکر را مطالعه، و به مفهوم عقل «دربارۀ نفس»

کند و عقل با قوانین ها، مفاهیم کلی را استخراج میعقل از این صورت .اش دانش استیند است که نتیجهاتفکر یک فر

غایت تفکر  .است 23و سعادت 22، فضیلت21حاصلش معرفتکند که منطق صوری و مفاهیم کلی مسیر خود را طی می

کند و این امر در عصر مدرن تغییر پیدا می .کسب شناخت و دانش برای دستیابی به سعادت، یعنی زندگی نیک است

شناسی معرفت .نشیندتسخیر در طبیعت می جای دانش برای فضیلت و سعادت به بیان بیکن دانش برای قدرت وبه

گرا دارد، اما عصر مدرن نسبت به ذات و ماهیت تفکر نگاهی تقلیل .شودرن از ارسطو جدا مینیز در عصر مد

 .ویتگنشتاین و هایدگر این نگاه را مورد نقد قرار دادند ،و نیچهها پسامدرن

به هر »تواند پذیر است و میبه نظر ارسطو، عقل دو کارویژه و یا دو ویژگی دارد: نخست، عقل بسیار انعطاف

از  .دهندیم؛ به تعبیر برخی از شارحان ارسطو، این خصلت را به عقل منفعل و تأثیرپذیر نسبت «یزی تبدیل شودچ

به انتخاب  طور فعال و ظاهراً آزادانه دستکند، یعنی بهطرفی ویژگی دوم عقل این است که بسیار گزینشی عمل می

ز هیچ چیزی ااند، چرا که ، این جنبه را عقل فعال خواندهشودتناوب بر روی بعضی از چیزها متمرکز میزند و بهمی

 .سازدمی ای فلسفی است و همان چیزی است که اندیشه راعقل فعال مقوله .پذیردجز خودش انطباع و تأثیر نمیبه

داشتند گرایی در نظر آنچه که در عصر روشنگری از عقل .اپیستمه و استدالل و عقالنیت متوجه این خصلت عقل است

ناپذیری نگی و تحولهجدهم از اعتقاد به یگا ۀبه اعتقاد کاسیرر، سد .بازگشت به عقل فعال ارسطویی و بازخوانی آن بود

اپذیری اعتقادات از تغییرن .ها یکی استفرهنگ ۀادوار و هم ۀملل، هم ۀافراد عاقل، هم ۀعقل برای هم .خرد اشباع است

استوار بیرون  وتوان عنصری پایدار فهم می ۀگرفته تا عقاید تئوریک و احکام قودینی و دستورات و معتقدات اخالقی 

لیکن معنای عقل  .کندو همین یگانگی و پایداری است که ذات واقعی عقل را بیان می ،نفسه پایدار استکشید که فی

از تاریخ  ه را بدون آگاهیتوان این واژسختی میدیگر به .هاست که سادگی و روشنی خود را از دست داده استمدت

شناسی عرفتکه در علوم انسانی م دیلتای نخستین کسی است .عقل نیز با تاریخ پیوند خورده است .آن به کار برد

ه نسبیت هر او آگاهی تاریخی راجع ب به نظر .شده است نقد عقل تایخی توسط او ارائه .مستقلی را به وجود آورد

ین نسبیت حقیقی ضرورت تفکر دربارۀ ا ۀلئمس .است« دانشمندان ۀسرگرمی بیهود»نظام فلسفی یا فکری در حقیقت 

ه در حقیقت صیرورت عقل بدین سبب ک .نقد عقل تاریخی نقد تاریخی عقل هم هست ،دیلتای ۀدر نظری .است

ولیت محض معقذات یا مستقل نیست و بههیچگاه قائم ،کندزندگی شخصی برخورد می ۀپیوسته با موانع ناشی از تجرب

 .(73: 1363 در علوم انسانی،هایی آرا و نظریه )فروند، امری انتزاعی است

                                                             
21 Episteme 
22 Arete 
23 Eudaimonia 
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هجدهم  ۀدر سد .عقل، مبهم است مگر آنکه فصل منوع درستی به آن افزوده شود ۀهر مفهوم کلی، از جمله مقول

قرن فلسفه بنامد  هجدهم مایل است که خود را قرن عقل یا ۀتوان چنین فصل متناوعی یافت؟ اگر سدکجا می

علوم  ۀهم» گوید:بردن عقل میدکارت در روش راه (5٩: 13٨٩ )کاسیرر، خصوصیت متمایز این انتساب در چیست؟

های گوناگون به گرچه عقل در پژوهش و بررسی موضوع .اگر روی هم گذاشته شوند چیزی جز عقل انسان نیستند

قدرت تعقل و آثارش خود را  .(61: 13٨٩ )کاسیرر، «ن چیز استرود؛ ولی عقل انسان یک چیز و همواره هماکار می

)مثالً  ، معیارهای عقالنیت یک جامعهینچبه تعبیر و .نوعی با امر تاریخی نسبت دارددهد که بهدر عقالنیت نشان می

 )بلیکی، ضیح داد)مثالً ایرانی یا غربی( مطالعه و نهایتاً تو توان با معیارهای عقالنیت جوامع دیگریردی( را نمیوک

ذهن  .های فرهنگی استجهانبردن عقل در ظرف تاریخ و زیستبنابراین عقالنیت حاصل نوعی راه .(316: 13٩3

 .اندیشد که تالی آن نوعی عقالنیت استعقل به جهان می ۀواسطبه

آنچه آشکار است  ،طبقاتی خوانده شود ۀها باشد و چه مبارزطور کلی، چه تاریخ جهان تاریخ مبارزه ملتبه

های حقیقت در فرهنگ و سنت .بندی و تعیین حقیقت، یعنی جدال میان صور حقیقت، بوده استمبارزه بر سر صورت

مارکسی همواره دو صورت  ۀهگلی و یا حقیقت اندیش ۀحقیقت اندیش .شودهای متفاوتی ظاهر میمتفاوت با صورت

بلکه مواجهه با حقیقت و تعین و  ،گیردقل و یا اقتصاد شکل نمیاز عنصر ع اًذهن صرف .از حقیقت و بیان آن است

نه اینکه صرفاً آن را  ،داندبخشیدن به زندگی میهگل توان و خصلت اندیشه را در شکل .ذهن است ۀتبیین آن سازند

امی در امور بلکه آفرینش چنان انتظ ،اندیشه صرفاً تحلیل و موشکافی امور نیست ۀوظیف» .بازنمایی و تحلیل نماید

تواند واقعیت و حقیقت خود را نشان و اندیشه با ایجاد این انتظام می .کند وجود آن ضروری استاست که تصور می

یعنی برای  ،اندروح ما را برای اندیشیدن آفریده» نویسد:کاسیرر به نقل از منتسکیو می .(50: 13٨٩ )کاسیرر، «دهد

دهند که در آن امور زنجیری تشکیل می ۀگونه که هم ته باشد؛ چون هماناما روح باید حس کنجکاوی داش .ادراک

دیگر  ۀای توجه کند ولی نسبت به اندیشتواند به اندیشهای دیگر است، بنابراین انسان نمیاز اندیشه جزئیهر اندیشه 

جهان خاصی است تفکر در زیست ۀهای حقیقت که برخاسته از شیوصورت .(61: 13٨٩ )کاسیرر، «تفاوت بماندبی

بینی تنها اندیشه غایی و متقن نیست که نتوان آن را نقد و ابطال ساخت بلکه باید راه دانایی همواره باز باشد و در جهان

از منظر  .و این رسالت و کارکرد بنیادین عقل فلسفی است .و یک صورت از حقیقت و نظام دانایی متوقف نگردید

نوعی که مستقل از تجربه باشند یرر، درک و تصویر عقل و نظام و قانون مقدم بر دریافت پدیدارها بهگرایی کاسنوکانت

 .نی عقل را در خود پدیدارها و فرم و شکل ارتباط درونی آنها کشف کردیعلمی نیست، باید این انتظام و کلیت پیش

رود، ان که شناخت امور واقع به پیش میتدریج و با وضوح و کمال تزایدی همچنبایستی گذاشت تا این عقل به

(؛ بنابراین بر مبنای کشف و فهم منطقی 63: 13٨٩ )کاسیرر، نامدهگل این فراگرد را منطق امور واقع می .شکوفا شود

برای فهم ساخت اعمال ذهن  .توان افکار و اندیشه را بازشناختو افعال تاریخی که عقل با آن مناسبت دارد میها فرم

باید این قلمرو را تا مبادی آن دنبال کرد؛ زیرا فروکاستن  .ت آنها باید تکوین آنها را موشکافی و بررسی کردو ماهی

این همان  .(7٨: 13٨٩ تواند با بررسی مبادی آن صورت گیرد )کاسیرر،این واقعیت به قانون و عقل تنها می

 .تاریخی، یا به زبان اسپریگنز، منطق درونی آن استهای جهانکردن عقالیی امر واقعی در بستر زیستکانسپچوالیزه
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همین پدیدارهاست  ۀواسطکه به چرا ،آنها ارزیابی کند ۀوسیلروح باید خود را به دریای پدیدارها بسپارد و خود را به

اگر سخن بیکن را بپذیریم که هدف  .(63: 13٨٩ )کاسیرر، که حقیقت راستین و معیار واقعی خود را خواهد یافت

به ژولین فروند، هدف علم  .باید ایده با واقعیت سنخیت و نسبتی داشته باشد ،دانش بهترکردن زندگی انسان باشد

های مختلف آن را درک توان از دیدگاهاز آن جا که واقعیت گوناگون است می ساختن واقعیت است،مفهوم یا معقول

ها و مواجهه با فرضتفاوت در پیش ۀین علوم غالباً نتیجاز طرفی واقعیت چیزی خارج از مفهوم نیست، تفاوت ب .کرد

تنها از این طریق است  .(250: 1362 در علوم انسانی،هایی آرا و نظریه )فروند، واقعیت و تبیین و یا تفسیر آن است

 شودمی)ابژه( و میان حقیقت و واقعیت برقرار  )سوژه( و موضوع شناخت که همبستگی و تالزم راستین میان شناسنده

دهد که از امور خاص به سوی امور عام برویم و در نفسه این امکان را به ما میاین عقل فی .(63: 13٨٩ )کاسیرر،

دهد که نباید ایدئالیسم هگل کانت این مسئله را بر سر راه ما قرار می ۀتفسیر ارسطویی از فلسف .گرایی نمانیمخاص

تفسیر غیرسنتی از هگل بر  .دانندروح و ماده را صفاتی از جوهر واحد می ،قعدر وا .گرایی سنجیدرا در تقابل با ماده

کانت هرگونه اندیشیدن را در قالب امور پیشینی  .آن است تا وی را از دیدگاه غیرمتافیزیکی و یا پساکانتی بفهمد

شمول و عام وجهی جهاناز این جهات  .کردعقالنی را بر اساس زمان و مکان تعریف می ۀدانست و اندیشناممکن می

های فرهنگی و ای وجود دارد؛ هگل تالش کرد تا عالوه بر این بعد عام اندیشه، تفکر را در بافتدر هر گونه اندیشه

گرایانه به پرسش کانتی مبنی بر شرایط اندیشندگی انسان عقالنی تاریخی قرار دهد؛ به این جهت بعدی خاص و بافت

حالی که کانت چنین شروطی را به ساختارهای انتزاعی و صوری ذهن محدود کرده بود،  در» به تعبیر ردینگ، .بخشید

که هایی صورت–د یافته را در برگیرنهای وجود بشری تجسمهگل آنها را گسترش داد تا وجوه مختلفی از صورت

 .(23: 13٩3 )ردینگ، «اندنحو تاریخی و اجتماعی تعیین یافتهبه

تواند صور حقیقت و معرفت بخشی خود را های تاریخی است که میجهاندر زیستتنها  )گایست( عقل ۀاید

 ۀجینتبه نمایش بگذارد و در یک فراگرد تکاملی و یک فرایند دیالکتیکی خود را تحقق بخشد. اینجاست که عقالنیت 

راهی  ۀکنندعنوان بیانهنظرش در باب تکوین و بالیدن روح یا عقل در تاریخ، ب ۀواسطهگل را به بردن عقل است.راه

 .(2٩)همان،  کنندهایشان در فرایند شدن و پیشرفت تلقی میهای مختلف بر حسب روحگفتن از فرهنگبرای سخن

حقیقت کجاست؟ لذا باید از خود  ۀردی در تعیین حقیقت و تحقق فرایندی ایدوجهان تاریخی کجایگاه و سهم زیست

 پرسید:

 اند؟اند؟ و چه نوع عقالنیتی را زیستهه بردهکوردها عقل خود را چگونه را

دهد؟ نسبت اعمال و افکار در ذهن کند و گسترش میبینی را دنبال میردی چه نوع روح و جهانوفرم ک-زیست

 ردی چگونه است؟وتاریخی ک

 های فکریحقیقت و عقل: نظام -3-2

تواند در زمین واحد هم باشد نمیحقیقت حتی اگر  .پرسش از حقیقت همواره پرسش از حقیقت چیزی است

بنابراین تفکر دربارۀ حقیقت به تفکر و تأمل دربارۀ حقایق  ،و زبان، یعنی تاریخ، واجد یک صورت غایی و واحد باشد
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 .دهدهای معرفتی متنوعی به دست میهای حقیقت نظاماز این منظر، صورت .شودهای متعدد آن منجر میو صورت

 .های معرفتی حاصل پرسمان حقیقت و مطالعه و تفکر در باب آن از منظر اذهان متفاوت استپیدایش و تأسیس نظام

های آن از ورزی در باب حقیقت و بحث عقالنی و اخالقی دربارۀ صورتردی عقلوبه یک اعتبار، کشف ذهن ک

عقل روشنگری بر  .بانی و زمانی نسبت داردبه همین جهت عقل و اندیشه با تاریخ و الزامات ز .حیث ضرورت است

نیست  «تصورات فطری»به باور کاسیرر، خرد دیگر حاصل جمع  .بندی نمایدآن است تا حقیقت را تعیین و صورت

آن را  ۀاما این عقلی که روشنگری داعی .که پیش از تجربه به انسان ارزانی شده باشد و ذات مطلق اشیا را آشکار کند

 دارد؟هایی ه ویژگیدارد چیست و چ

ذهن نیست که  ۀخرد خزان .یک میراث ۀمنزلتا به ،نگردیک امر اکتسابی می ۀمثابهجدهم به عقل بیشتر به ۀسد 

ای در آن ذخیره شده باشد بلکه نیروی عقلی اصیلی است که ما را در کشف و تعیین حقیقت حقیقت همچون سکه

: 13٨٩ )کاسیرر، «.چینش فرض الزم برای هرگونه یقین واقعی است همین تعیین حقیقت هسته و .کندراهنمایی می

شود از طریق تجزیه، تحلیل و ترکیب عقل روشنگر که فعال دانسته می .فهمد( روشنگری عقل را در این معنا می71

دولوژی مت ۀدر حوز .به این جهت عقل فعاالنه در نقد و ساختن حقیقت مشارکت و دخالت دارد .کندامور را درک می

رسد تاریخ اندیشه، عالوه بر دید تاریخی خاصی که پژوهشگر و مورخ اندیشه باید از آن برخوردار باشد، به نظر می

ای بر اساس مفروضات این پژوهش، تاریخ فکر رشته .ای و چندکانونی غالب باشدرشتهاین حوزه رویکردی میان

گاه یک متفکر و فیلسوف بنشاند، خویشتن را در مسند و مقام است که در آن پژوهشگر به جای اینکه خود را در جای

موردنظرش را تدوین و تبیین نماید و در عین حال مختصات  ۀکند تاریخ اندیشگذارد و تالش مییک مورخ اندیشه می

نزدیک  ای ارسطویی دارد،مورخ فکر در این مقام به معنای تاریخ از منظر ابن خلدون، که صبغه .آن را ترسیم کند

اندیشه و تحقیق دربارۀ حوادث و مبادی آنها و جستجوی دقیق برای یافتن  به نظر ابن خلدون تاریخ در باطن، .شودمی

تاریخ از حکمت  ،علل آنهاست، و علمی است دربارۀ کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقی آنها، و به همین سبب

باید این قلمرو را تا مبادی آن  (.2: 1366 )ابن خلدون، ه شودهای آن شمردگیرد و سزاست که از دانشسرچشمه می

: 13٨٩ )کاسیرر، تواند با بررسی مبادی آن صورت گیرددنبال کرد؛ زیرا فروکاستن این واقعیت به قانون و عقل تنها می

ی فکری و هاهای حقیقت عقالنی است و عقل با نظامتاریخ اندیشه به یک معنا، تاریخ عقل و بررسی صورت .(7٨

خویش را دارد که مطابق  ۀردی تا آنجا آزاد است و حق اعمال ارادوذهن ک .اذهان تاریخی انسان ربط اساسی دارد

رد با ودر واقع، انسان ک .طبیعت و ضروریات خویش عمل نماید و تحت حاکمیت اندیشه و موافق با عقل عمل کند

استدالل اسپینوزا، ذهن هر اندازه که درست از عقل استفاده مطابق  .کند وجود خواهد داشتهمان آزادی که عمل می

  .(4٨: 13٩3 )اسپینوزا، کند آزادی و حق خویش را بیشتر در دست دارد

 ذهن و کسب معرفت  -3-3

اینکه اساساً شناخت چیست  .های کهن بشری به شمار رفته است)اپیستمه( همواره یکی از دغدغه شناخت ۀلئمس

آید؟ آیا مرجع معتبری برای شناخت وجود دارد یا نه؟ افالطون با تکنیک دیالوگ ونه حاصل میو معرفت به امور چگ
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عنوان ادراک حسی در ثئای دیالوگ با تعریف معرفت به .باشداز جانب سقراط در پی پاسخ به سؤاالت مذکور می

ه ادراک بدون واسطه و مستقیم منظور وی نه ادراک از طریق حواس بلک ،با این وصف .شودتتوس افالطون آغاز می

 .است

شناسی جامعه شناسی تاریخی وتاریخ، جامعه ۀضوعات کانونی تاریخ اندیشه، فلسفترین مسائل و مویکی از مهم

 تاریخ درۀ فلسف هگل در .زیست تاریخی استجهان نسبت آن با کسب معرفت بشری و ذهن و ۀمعرفت مسئل

غایت  .آزادی است دستیابی به آگاهی و فرایند ایده در جنبش ذهن و آغازتبیین چگونگی  جوی کشف ووجست

ذهن و روح تجلیات و  ،رو از این .عینی در دولت است روح جهانی نیل به آزادی مطلق و حرکت تکاملی ذهن و

رفت پیش غایت حرکت و به عبارتی، .سازدتعینات عینی خویش را در سنت و تاریخ ملل و اقوام تاریخی ظاهر می

زادی آ وابستگی به حرکت تکاملی از یعنی سیر .انسانی تحقق آزادی مطلق است معرفت جهانی و دیالکتیکی ذهن و

 .طبیعت به معرفت از و

سوژه در معنای مصطلح  منظور از ذهنْ ،با این حال ،هرچند سوبژکتیوگی یکی از مراتب ذهن است

آن نیست بلکه عنوان کلی برای مفاهیم، احساس، عقل، منطق، هوش، اختی و لزوماً تعابیر مدرن نششناختی، روانجامعه

افالطونی  ۀدر واقع ذهن ساحت جمع و تألیف سه قو .جهان انسانی استآگاهی، ناخودآگاه و اراده در عمل و زیست

که « اندگفتن از خویشهای سخنقلب، نفس و ذهن روش» به نظر کوفمان .حکمت عملی ارسطویی است ۀعالوبه

در کشف ذهن به دنبال معرفت نفس هستیم؛ هرچند معرفت  .(42: 1 ج ،13٨5 )کوفمان، کنون و قدری دشوار هستندم

، 13٨5 )کوفمان، «هم معرفت ذهن خود و هم معرفت ذهن انسان در کل» یعنی .خود الجرم معرفت دیگران نیز هست

که ذهن قلمرو  چراتا دیگری را بزاید؛  اندیشدنفس قادر است به خود بیندیشد؛ نفس به خودش می .(42: 1 ج

تفکر در  احساس، ادراک، آگاهی، تفکر و صورت عمل، در یک کالم ساحت حقیقت و حصول معرفت است؛ ذهنْ

 .این قلمرو به قصد حصول شناخت و دستیابی به حقیقت و یا تقرب به آن است

 ردیواهمیت و ضرورت کشف ذهن ک -4

بلکه اشتقاقی  ،وجه اصلی و آغازین نیستندهیچیابیم که آنها بهتحلیل کنیم در میهرگاه فعالیت و اعمال ذهن را 

 )کاسیرر، برای فهم ساخت اعمال ذهن و ماهیت آنها باید تکوین آنها را موشکافی و بررسی کرد .و باواسطه هستند

کند؛ از یک توصیف و تحلیل میپیدایش و تداوم ایده و مناسبات آن را ها در مجموع تحلیل تاریخی ایده .(77: 13٨٩

انداز و ذهن کنونی آورد و چشمشود و آگاهی چگونه سر بر میدهد که حقیقت چگونه از خطا جدا مینشان می ،سو

های متوالی، خط پیوسته مورخ ایده بر آن است تا با یافتن نقاط مجزا و این گسست ،دهد، و از دیگر سوما را شکل می

های بالانقطاع طور الیه کند و همینتوالی رویدادهای اندیشه را توصیف میها تاریخ ایده .بازیابدو تداوم یک تکامل را 

شده های فراموشکند، و در دومی، همبستگیرا بازسازی میها دهد؛ در اولی ظهور حقایق یا صورتتأثیرها را نشان می

بلکه بیشتر  ،های نخستین نیستی ابداعوجوجستاسی در شناما دیرینه .(206: 13٩2 )فوکو، سازدرا دوباره برقرار می

های تمامی گزاره ۀمندی یک کردار گفتمانی است تا یک اصل مرکزی و کلی که سرچشمدر پی آشکارساختن قاعده
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بندی که به گفتمان ساخت شناسی فوکویی به قواعد صورتدر حالی که باستان .(215: 13٩2 )فوکو، بعد از خود باشد

 کندمی وجوجستهای گفتمانی پرداخته و امکاناتی را بندیپردازد، تبارشناسی به پیدایش تاریخی صورت، میدهدمی

یکی از وجوه  .کشف ذهن از چند منظر با گفتمان حقیقت فوکویی تفاوت بنیادی دارد .(٩٩: 13٩7)هوارث، گفتمان، 

مند و نیت 24گردد که یک عمل گفتارین بر میپیدایش یک گزاره دربارۀ حقیقت و ضرورت آ ۀاین تفاوت به ریش

بندی حول آن مفصلها ای است که دیگر ارزشصورت حقیقت در هر ذهنی در واقع تعیین همان عنصر مرکزی .است

های مرکزی مسئله این است که ارزش .های دیگریتر همان ذهن باشند یا ذهنهای پایینحال ارزش .شوندو معنا می

رد عنصر مرکزی نداشته است؟ به یک وآیا ک .اندردی را شکل داده و آن را سامان بخشیدهودیگری ساختار ذهن ک

ی حقیقت در ساحت ذهن وجوجستلذا باید در  .بندی این عنصر مرکزی استتعریف و صورت معنا، حقیقتْ

اندیشیدن و نگرش ما تغییر ایجاد شود و تصویر ما از عالم و  ۀذهن، در شیو طوری که بر مبنای کشفبه ،ردی بودوک

 .مان در آن تغییر یابدجایگاه

ردکاوی، با محوریت بحران هویتی معاصرش، تعیین حدود و قلمرو امتناع و ورد، کوک ۀمواجه نقادانه با انگار

سئله محور آن در عالم معاصر به نوعی نقد پروبلماتیک منظور تبیین ماین انگاره به ۀفهم نقادان .امکان گشایش آن است

رسد تا کنون کوردها در مقام یک کلیت تاریخی و امر وجودی از ماهیت به نظر می .و حرکت از امتناع به امکان است

 .اندهای زیست مراقبتی و قومی بودهی کیستی تاریخی خود در قالب فرموجوجستاند و تنها در خویش پرسش نکرده

 .ردی استوتاریخ همانا تاریخ ذهن ک ،گرددتا جایی که به استقرار تاریخی کوردها در کوردستان بر می ،به این جهت

 ،رد چیست؟ تا زمانی که کوردها به حدود امتناع و امکان این پرسمان نزدیک نشوندوپرسش مسئله بنیاد این است که ک

این مسئله اساساً متوجه وجه  .یح دهند و به آن شکل بخشندقادر نخواهند بود هویت بحرانی معاصر خویش را توض

رد بایستی واز این نظر، پرسش ک .ای نداردکنندهنینسبت چندان تعیها ردی است و با دیگریودرونی و خصلت ذهن ک

اجزای نوعی شناخت از برخی شناخت کوردها از خویش به .نیز کشانده شودها رد و جایگاه آنوپرسش از ک ۀبه حوز

ردی هنوز سامان و شکل درستی به خود وگیری آیدوس کچرا که شکل .ردوو نه آیدوس و صورت کلی ک ،آن است

جهان آن، گفتگوی مداوم و تعاطی با خود گیری و قوام صورت حقیقت در زیستیکی از موازین شکل .نگرفته است

این  که در حالی ،ردی تبدیل شده استوک رد به بخشی از هویتوتصویر سیاسی از ک .ردی استودر سنت فکری ک

یک کل،  ۀمثابرد بهوتوان استدالل کرد که چیزی به نام کمی .ردی داللت داردوموضوع بر هویت سیاسی معاصر ک

ردی نیز که با هویت سیاسی وگیری است؛ به این معنا، هویت کمعاصر است که هنوز در حال شکل ۀمحصول دور

صورت یک امر کلی و رد بهوک ۀانگار .انگارانه استدر خود امری نابسنده و تقلیل ،تردی تعریف شده اسواجزای ک

طوری که هنوز هم به یک مفهوم، گفتمان و دانش جهان فکری دیگری است، بهمعاصر در زیست ۀناقص محصول دور

رد به وعرفتی از کبه سخن بهتر، هنوز تلقی م .مضاف تبدیل نشده است؛ یعنی حقیقت خود را صورت نبخشیده است

رد و نسبت آن با اجزایش در وتا آن هنگام که ماهیت ک ،گرددرد بر میوک ۀوجود نیامده است و تا جایی که به انگار

ردی، از قبیل وهای ککاوی و نقد نگردد سخن گفتن از لوازمات، شاکله و فراورهتاریخی گفتمان-یک سنت فکری

                                                             
24 Speech act 
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ردی و نظایر وردی، ادبیات و هنر کوردی، تاریخ و فرهنگ کوسیاسی کردی، هویت و، روشنفکری ککوردی ۀاندیش

های فراروی ردی و نظام دانایی حاکم بر آن یکی از چالشوکاوی انتقادی کذهن .آن مبهم و ممتنع خواهد بود

را  کنندههای محدود تخطیزدایی یا انفکاک سوژه از طریق تجربهبه معنای فوکویی، باید سوژه .روشنفکران است

 .ای برساخته در ذهنیعنی سوژه .زدایی بخشی از کشف ذهن کوردی استلذا سوژه .(46: همان )سایمونز، آموخت

رد از دیگری است و هم پرسش از وهم پرسش ک ،رد واجد دو وجه مالزم با یکدیگر استودر حقیقت پرسش ک

به  .یت و معرفت ذهن خویش نیز بپرسنداز ماه ،از منظر فلسفی، کوردها بایستی همسو با پرسش از دیگری .خود

منظور از ذهن عنوان کلی  .رد پرسشی متالزم از چیستی خود و دیگری در ساحت ذهن استوک ۀعبارت دیگر، مسئل

در واقع  .جهان انسانی استبرای مفاهیم، احساس، عقل، منطق، هوش، آگاهی، ناخودآگاه و اراده در عمل و زیست

قلب، نفس و » به نظر کوفمان .عالوه حکمت عملی ارسطویی استافالطونی به ۀقوذهن ساحت جمع و تألیف سه 

در کشف ذهن  .(42: 1 ج ،13٨5 )کوفمان، که مکنون و قدری دشوار هستند« اندگفتن از خویشهای سخنذهن روش

ن خود و هم معرفت ذه» یعنی .به دنبال معرفت نفس هستیم؛ هرچند معرفت خود الجرم معرفت دیگران نیز هست

اندیشد نفس قادر است به خود بیندیشد؛ نفس به خودش می .(42: 1 ، ج13٨5 )کوفمان، «هم معرفت ذهن انسان در کل

که ذهن قلمرو احساس، ادراک، آگاهی، تفکر و صورت عمل، در یک کالم ساحت حقیقت و  چراتا دیگری را بزاید؛ 

 .تفکر در این قلمرو به قصد حصول شناخت و دستیابی به حقیقت و یا تقرب به آن است حصول معرفت است؛ ذهنْ

 ردیوشناختی در ذهن کبحران معرفت -4-1

ها، عناصر و اجزای عقالنی و اخالقی آن ما را به واکاوی و ردی و مؤلفهوک ۀپرسش از ماهیت حکمت و اندیش

بینی از حیث تاریخ فکر، در اندیشه و جهان .سازدرو میهبردی ملزم و با چالش رووجهان کبازشناسی در زیست

توان از بحران طوری که میبه ،آیدمندی سنت به چشم نمیکوردها تداوم و پیوستگی اپیستمولوژیک، فرهنگی و قاعده

بیان  طرفه این است که هرچند عناصر و موضوعاتی از این بحران شناسایی و .ردی یاد کردوشناختی در ذهن کمعرفت

ایم و ضرورت آن در ذهن جمعی مندی این بحران راه نیافتهیابی و مسئلههنوز به سطح ریشه ،با این وجود ،اندشده

شناختی تقریباً چیزی شبیه به وضعیت اینتایر، وضعیت بحران معرفتبه تعبیر مک .رد تنویر و تثبیت نشده استوانسان ک

فقدان اندیشه، » .ردی استواین مسئله در نفس خود از عالیم بحران ذهن ک .(25: 13٩4اینتایر، )مک تغییر ایمان است

ردی از جمله سیاست، وهای دیگر معارف و فرهنگ کاش در صورتردی، و خأل نظریوسیاسی ک ۀویژه اندیشهب

قی عربی اخال ۀدر حالی که الجابری از عقالنیت سیاسی و اندیش .«ردی محسوس و چشمگیر استوادبیات و اخالق ک

: 13٩6 )الجابری، عقالنیت اخالقی عربی، دنبال تشریح، تنقیح و نقد آن استکند و بهدر تراث عقل عربی بحث می

ردی بایستند تا بتوانند این مفاهیم و مضامین بحرانی را شناسایی و وکوردها باید بر کدام سنت فکری و زمین ک ،(36

ردی چگونه و در چه سنتی باید بررسی شود؟ از باب وقالنی و اخالقی کع ۀتاریخ اندیش .یابی انتقادی نمایندریشه

مندی و بحث عقالنی دربارۀ این بحران با رویکرد رسد اندیشهفقدان استقالل معرفتی و خأل نظری کوردها، به نظر می

نوعی ت، بهردی در افق این سنوکاوی کذهن .ردی ضرورتی انکارناپذیر باشدوبندی آن در ذهن کفلسفی و صورت

 .ردپژوهی خواهد بودورداندیشی و کوک
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 ردی و کشف ذهن ومطالعات ک -5

شناسی شناسی، معرفتردی از حیث هستیودنبال شناخت و تفهیم امر کردی بهورداندیشی و کشف ذهن کوک

و ماهیت  ردیکوهای نقادانه و ایجابی در باب امر رداندیشی پژوهشوک ۀالزم .و متدولوژیک با رهیافت انتقادی است

 .حیث تاریخ اندیشه است رداندیشی ازوک یک کلیت وجودی نیازمند ۀمثاببه کوردی امر .و عناصر آن است

کوفمان با عطف نظر به شماری  .یکی از مراحل کشف ذهن شناخت خویش در ساحت فردی و جمعی است

ود غالباً مانع گسست از اداراک شخص از خ ،ورسد که از یک ساز متفکران و نقد و بررسی آرای آنان به این نتیجه می

تاب و از سوی دیگر، شکست یک نظریه در باب ذهن انسانی اغلب باز ،باشدشناخت و ادراک او از دیگران می

 .(17: 13٨5 )کوفمان، شکست صاحب نظریه در سازش با خویشتن است

در زمین و سنت دیگری  کوردیسنت تحقیق دربارۀ  کوردیهای پژوهش در باب امر ترین کاستییکی از جدی

سیاسی، فرهنگ  ۀدر سنت فلسف .ارتباط تنگاتنگی دارد کوردیبا فرهنگ  کوردیکاوی ذهن .و از رهگذر آن بوده است

این همان  .گیردت میئ)دولت( نش )پسوخه( هر ملتی تعریف کرد که از روح« معرفت مشترک ملی» مثابهتوان بهرا می

بر اساس تعریف ملت از منظر  .گرددپدیدار می 25هگل بر بنیاد روح و عقل ملی ۀاست که در فلسف ایخودآگاهی

شناختی، ملتی دارای تشخص و منش ملی است که بر اساس آگاهی پیوسته تاریخی دارای معرفت مشترک معرفت

 .باشد

و ها مینهاحبان اندیشه و زبلکه ص ،در کشف ذهن صرفاً اندیشه از آن حیث که اندیشه است مورد توجه نیست

 ردیکوشده در سنت بندیکشف ذهن بر اساس حقیقت صورت ،به این جهت .شودشرایط بر آن نیز در نظر گرفته می

را از صاحبان آن ها کوفمان بر آن است تا این نظر رایح و رمانتیک را نقض کند که تاریخ عقاید و ایده .استوار است

نظیر هگل،  کشف ذهن را بر اساس متفکرین و ادیبانی ،به این جهت .(30: 1 ، ج13٨5 ،)کوفمان سازدعقاید جدا می

 ۀریافت اندیشدر واقع کشف و نقد تفکر آلمانی بدون د .دهدنیچه، گوته و بوبر در ساحت سنت فکری آلمان انجام می

 .خواهد بودجهان آلمانی نابسنده متفکران آلمانی و منش و شخیصت آنان در فضای حاکم بر زیست

 تاریخ اندیشه  -6

ها، تاریخ اندیشه یا تاریخ فکر مفهومی عام است که مواردی همچون تاریخ فکر، تاریخ فلسفه، تاریخ ایده

آن را به کار برده است و معتقد است  2٨اصطالحی است که الوجوی 27هاگیرد؛ تاریخ ایدهرا در بر می ...و 26گرافیایده

کند قبالً در تاریخ فلسفه، علم و ادبیات مطرح شده است، ولی وی قصد دارد مطرح میکه  از آنچه راهایی بخش

را بیشتر در تقابل با تاریخ فلسفه مطرح ها وی تاریخ اندیشه .های پراکنده را با یکدیگر مشخص کندارتباط این بخش

                                                             
25 volksgiest 
26 Doxography 
27 History of Ideas 
28 The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea 
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تاریخ » خصوصیت .تر استعتر و در عین حال وسینسبت به آن خاصها کند و بر آن است که تاریخ اندیشهمی

استفاده  ...ای آن است؛ یعنی در عین اینکه مورخ از دستاوردهای تاریخ علم، فلسفه، ادبیات ورشتهمیان ۀجنب« هااندیشه

تر از در همین چهارچوب توجه به تأثیر و تطور فکر بسیار مهم .را رقیبی برای خود فرض کندها کند، نباید آنمی

از منظرگاه الوجوی « هاتاریخ ایده»رسد به فهم بیشتر چیز دیگری که به نظر می .یا غلطی آن استسازگاری و درستی 

کلی مثل فلسفه، کالم و  ۀتر یک نظام و اندیشهای جزئیرا بخش« هاایده»کند، این است که الوجوی اساساً کمک می

ایی وی باشد، مربوط به تالش او برای تقسیم گرنوآوری وی بیشتر از آنکه مربوط به تاریخی .داندیا ادبیات می

بر اساس درک الوجوی  ،(116: 13٨6نامد )بی نا، می« هاایده»را ها است که وی آنهایی های فکر کلی به بخشنظام

ها تاریخ تکوین، فوکو معتقد است که تاریخ ایده .باید میان آن و تاریخ فلسفه فرق گذاشتها از مفهوم تاریخ ایده

هاست؛ توصیف آغازها و پایان ۀرشتها تاریخ ایده» نویسد:وی می .هاستاشی و بازترکیب اجزای ایدهفروپ

دهد که چگونه مسائل، همچنین نشان می ...تاریخ در شکل خطی ۀها، بازسازی توسعهای مبهم و بازگشتپیوستگی

های اند، به سوی گفتمانبندی شدهفلسفی که در آن صورت ۀاز حوز ،توانند مهاجرت کنندها میمایهو درونها انگاره

های متفاوت بیان حقیقت را های متفاوت و صورت( هر چند فوکو حقیقت200: 13٩2 )فوکو، «.علمی یا سیاسی

های متمایز، متعدد و بلکه بحث بر سر صورت، ما در کشف ذهن ذات حقایق متفاوت نیست ۀلیکن مسئل ،پذیردمی

 .ۀ حقیقت استرقیب دربار

 نگاری اندیشهتاریخ -6-1

 .تمایز قایل است« باطن رخداد»و « ظاهر رخداد»کالینگوود برای تحقیق در باب هر رخدادی در گذشته میان 

 .ها قابل وصف استها و حرکات بدناز ظاهر رخداد هر چیزی است که به رخداد تعلق دارد و بر حسب بدن منظور

مورخ اندیشه با  .قابل وصف استها زی است در رخداد که فقط بر حسب افکار و اندیشهمراد از باطن رخداد هر چی

مورخ باید همیشه به خاطر داشته  .وحدت ظاهر و باطن یک رخداد است ۀپراکسیس و فعل عرص .هر دو سروکار دارد

درون این فعل تصور  اصلی او این است که خود را در ۀباشد که رخداد مورد تحقیق او یک فعل بوده است و وظیف

شناسی تاریخی تاریخ افعال و افکار، در اندیشه ۀمثابدرک کالینگوود از تاریخ به .کند تا افکار فاعل فعل را بازشناسد

؛ «خود»؛ تحول شناخت «خود»فلسفی به تحول سه چیز نظر دارد: تحول -این تاریخ انتقادی .ز اهمیت فراوان استئحا

از نظر اشتراوس، تالش مطالعات  .(167-31-25مفهوم کلی تاریخ:  ،13٩0 د،و)کالینگو «خود»و تحول نظام اجتماعی 

 .(11: 1373)اشتراوس،  های فکری و عملی گذشته لزوماً مستلزم تالشی فلسفی استمنظور درک سنتتاریخی به

خویش است که به  فلسفه زمانه» حسب دیدگاه هگل، .جویی آن تفکر را جدی تلقی نمایدتالشی که ادعای حقیقت

نگاری اندیشه به معنای تفکر مفهومی در باب امر زندگی، در تاریخ .(21: 13٩3 )ردینگ، «سطح تفکر ارتقا یافته است

جوامع و اقوام  ۀهای مختلف با ذهن و تاریخ زیستبسیاری از مفاهیم بنیادی در زبان .گیردکشف ذهن انجام می ۀحوز

گرایانه یک مفهوم از یک زبان به زبان دیگر نامفهوم، نیمه شفاف و تقلیل ۀگاهی ترجمای که گونهبه ،باشدمرتبط می

دید  ۀناپذیر دربردارندهای ترجمهاینها ناشی از این واقعیت است که هر یک از واژه ۀهم» به نظر ایزوتسو .خواهد بود

در واقع قطعیت  .(٨: 1360 )ایزوتسو، «جوامعی است که زبان متعلق به آن است ۀو موضع ذهنی خاصی هستند که ویژ
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آیند؛ آیزیا  رقیب به وجود میهای متعدد و بعضاًای وجود ندارد، بلکه تنها صورتو یقینی در هیچ اندیشه و فلسفه

از این  .(21: 13٩2 )برلین، ذهن روسی، «است "در راه"ها، همواره تاریخ اندیشه» ویژهبرلین معتقد است که تاریخ، به

 .های تاریخی حقیقت استگرافی در واقع بررسی سیر تحول تاریخی در صورتنگاری اندیشه و ایدهاریخمنظر، ت

 ۀچون هدف در شهر کمک به یک طبق ،ل شهر و جامعه درگیر استئفیلسوف و متفکر سیاسی با سیاست و مسا

فقط » به تعبیر دیدرو .(1٨5: 13٨7 )پاپاس، مند استخاصی از شهروندان نیست بلکه برای ایجاد یک کل سامان

این مهم از آن روست  .(3٨4: 13٨٩ )کاسیرر، «فیلسوف مسئول استقرار انسان در جامعه و هدایت او در جامعه است

و توصیف و بیان آنها اهمیت ها صرف نگاشتن تاریخی اندیشه .بندی آن را داردحقیقت و صورت ۀکه متفکر دغدغ

ای مفهومی و بعضاً دیالکتیکی و گونهبهها جهان انسانری تاریخی در زیستنگاندارد بلکه کشف ذهن بر اندیشه

 .طور کلی با چهار عنصر فکر، عمل، تاریخ و سیاست درگیر استسیاسی به ۀاندیش .تکاملی تأکید و تمرکز دارد

 حقیقت و حکمت سیاسی -6-2

حقیقت را در چارچوب نظام  کهاند کردهدر سیر تاریخ اندیشه و مطالعات فلسفی هر کدام از متفکران تالش 

نظری و فلسفی خود مطالعه و بررسی نمایند و بر این اساس، مطلوب آنان ساماندهی زندگی سیاسی در شهر و یا 

اخالق و سیاست  ۀفلسف ۀواسطبه این دلیل فلسفه از آغاز، جستجوی حقیقت خیر اعال به .سیاسی بوده است ۀجامع

  .است

حقیقی انسان،  ۀار متفکران آغازین پرداختن به امر اخالقی و ساماندهی آن بر حسب وظیفکانت معتقد است ک

های عقل اخالقی بر همه دیگر فعالیت ۀبا توجه به مزیتی که فلسف» نویسد:وی می .یعنی باالترین خیر اعال، بوده است

)کانت، نقد عقل  «گرا بوده استیک اخالقدارد، منظور متفکران باستان از نام فیلسوف همواره، ابتدائاً و ترجیحاً 

سیاست با انسان مدنی و زندگی اجتماعی و عقالیی و در نهایت با سعادت  ۀواسطحقیقت به .(717: 13٩5 محض،

اخالق را در پیوند با سعادت یا رضایت انسان از زندگی خویش در تمامیتش  ۀیونانیان فلسف .آنان ارتباط داشته است

درستی گذاردند که نفس انسانی از رهگذر زندگی نیک و عادالنه، خویشتن خویش را بهنابراین مییافتند و بدر می

 .(2٩6: 13٩2 )هوفه، تحقق بخشد و به سعادت راستینش نایل شود

ترسیم الگوی سامان مطلوب  .کندپرسش میها جهان انسانکشف ذهن از حقیقت سیاست و اخالق در زیست

 .در ساحت حقیقت است کوردیهای بازخوانی ذهنی سیاست متناسب با آن یکی از پیامدزندگی و نوع حکمرانی و 

 .«بهترین حالتی که بشر در اختیار دارد»معتقد است که حقیقت فقط عبارت است از  ،رورتی، همانند جیمز و دیوئی

شوند که از بهترزیستن ما آشکار میاست که از نظر سلطه بر امر واقع و هایی به عبارت بهتر، حقیقت مجموعه گزاره

ای چه اندیشه .های سیاسی ارتباط داردی فکری در باب بهترین نظاموجوجستحقیقت با  ،(505) همه بهتر هستند

های انسان جهانکند با پرسش از حقیقت در زیستهای انسانی حاکم است و چه کسی حکومت میجهاندر زیست

بنیادی امر سیاسی بیشتر خود حقیقت است تا تمایز میان  ۀچه، بر این نظر است که مسئلفوکو به اعتبار نی .مرتبط است

 (.4٩: 13٩0 های کاذب )سایمونز،یژدانش و ایدئولو حقیقت و



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 21 لیتیاۆ پ

این جایگاه و تعیین حقیقت  .باید در جایگاه درست قرار گرفت تا بتوان حقیقت را صورت دیگری بخشید 

فهمد و حاکم کسی است که حقیقت را می ،ز منظر افالطون و تا حدودی ارسطوا .نیازمند عقل نظری و عملی است

لذا حکیم باید حقیقت مثالی و یا حقیقت  .)به نظر ارسطو( دارد )به تعبیر افالطون( و یا حکمت عملی حکمت نظری

ایی را اتخاذ حاکم کسی است که در موارد استثنایی تصمیم نه ،از دید اشمیت .زندگی را درک کند تا حاکم شود

حاکم کسی است » ،پژوهبه باور دانش .گرددبندی آن بر میحقیقت و صورت ۀبه اصل ایدها کند؛ تمامی این گزارهمی

آوریم که راهنمای عقالنیتی به وجود می از منظر فوکو، ما با تولید حقایق، .«کندبندی میکه حقیقت را درک و صورت

تولید حقیقت  قدرت تحت انقیاد و ۀواسطما به» این به آن دلیل است که: .استدیگران  حکومت بر خودمان و ما در

خود  ...امر سیاسی ۀمسئل»تا آن اندازه که  ،«مگر از طریق تولید حقیقت ،توانیم قدرت را اعمال کنیمنمی هستیم و

رسیدن به سعادت، توسعه و  حقیقتْ ۀمنظور از حکمرانی خوب در چهارچوب اید .(٩4 )سایمونز، «حقیقت است

اخالق به حساب  ۀشد و ادامعادالنه فهمیده می زندگی خوب و ۀسیاست چونان نظری نزد ارسطو، .زندگی نیک است

 راهبری یک زندگی خوب و» یعنی هدف عملی، بنابراین غایت سیاستْ .زیستن بودخوب ۀآمد که همان شیومی

ارسطو با انتخاب یک  .را بر آن نهاد 2٩و نام حکمت عملی یا فرونسیسبرای همین، ارسط .«عادالنه در جامعه است

های حقیقت است، دانش یعنی پراکسیس که همان فعالیت شهروندی در چهارچوب صورت نوع از فعالیت بشری،

نه شناسافهم و تبیین حکمرانی پرسش هستی ۀبه این اعتبار، الزم .(7: 1 ج، 13٨6 )منوچهری، سیاسی را بنیان گذاشت

جهان این امر مستلزم پرسش از حقیقت در زیست .است کوردیشناختی از مبانی و ماهیت آن در ذهن و معرفت

حقیقت با بهترین نظم سیاسی و  .ی آن به قصد سعادت کوردستان در ساحت ذهن استوجوجستو  کوردی

رسالت و  .الگویی برای نظم خوب است ۀدنبال تعریف و ارایبلوم به .ساماندهی جامعه بر اساس آن سروکار دارد

ورزی اندیشه .ممکن است ۀترین شیوپرداز سیاسی فهم امر سیاسی به جامعهدف فیلسوف سیاسی در مقام نظریه

و توضیح این  ،ی نظم عمومی و الگوی حقایق سیاسیوجوجستهای سیاسی کشف و پردازیسیاسی در قالب نظریه

حقیقت و الجرم  .تدوین قواعد اقدام و عمل سیاسی بر مبنای این تحلیل است و ،صورتی مناسب و مؤثرحقایق به

ترین تفکر عقالنی و اخالقی در باب امر سیاسی با پرسش و پاسخ در باب کشف و یا ساختن الگوی بهترین و مناسب

داند زندگی میبخشیدن به هگل توان و خصلت اندیشه را در شکل .نظم عقالیی و خوب در جهان زندگی پیوند دارد

اندیشه صرفاً تحلیل و موشکافی امور نیست بلکه آفرینش چنان  ۀوظیف» .نه اینکه صرفاً آن را بازنمایی و تحلیل نماید

تواند واقعیت و و اندیشه با ایجاد این انتظام می .کند وجود آن ضروری استانتظامی در امور است که تصور می

 .(50: 13٨٩ )کاسیرر، «حقیقت خود را نشان دهد

ی ساماندهی وجوجستبر خالف علم سیاست، با تمرکز و تأمل بر امر سیاسی هنجاری در  ،سیاسی ۀفلسف 

ی وجوجستاین بنابر .جهان انسان بر مبنای نظم بهتر و اهتمام به استلزامات و تضمنات دستیابی به سعادت استزیست

طور کلی به اندیشه .و جوامع ربط وثیقی داردها ادت انسانسع ۀهای متفاوت با ایدجهانحقیقت و تعیین آن در زیست

  .کنداین مسئله را دنبال می ،عنوان صورت تاریخی خاصی از اندیشهبه ،و فلسفه

                                                             
29 phronesis 
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های سنت ۀوی با مطالع .سیاسی را بیان کرده است ۀخوبی نسبت بین سنت فکری و کارکرد اندیشبیکو بارخ به 

های دیگری عالوه بر بحران و تعارضات، فکری و تمدن جوان هندی، چینی، ایرانی، روم و یونان استلزامات و زمینه

عنوان موضوع وجود امر سیاسی مستقل به به نظر او نخستین استلزام یا شرطْ .شماردسیاسی بر می ۀبرای پیدایش فلسف

اندیشیدن به امر سیاسی  .سنت فکری و فلسفی و گسترش آن است دومین استلزام وجود یک .سیاسی است ۀفلسف

بحرانی و مسائل جامعه به قصد تفهم و بررسی آن در سنت فلسفی موجود و زنده، استلزام سوم و بنیادین برای ظهور 

 چهارمین استلزم ایجاد شرایط تفکر آزاد، و تضمنات برای فیلسوف در جامعه و رشد آن است .سیاسی است ۀفلسف

وجود داشته باشد تا مسائل و هایی باید شرایط و پشتوانه .شوند روروبههای یکدیگر با تسامح هکه نسبت به اندیش

ها جهان سیاسی به موضوع تأمل فلسفی تبدیل شوند و بتوان خوانش فلسفی از آنهای ظهوریافته در زیستمشکله

 .حقیقت امر سیاسی و کاربست آن در جامعه است سیاسی در اساس پرسش از ۀفلسف .(٨-4: 13٨3)بارخ،  داشت

 چونهایی سیاسی یا متفکران سیاسی الگوی مطلوب اقتدار یا همان نظام سیاسی را با اتکا بر هنجار ۀمکاتب اندیش

سیاسی،  ۀرسد فلسفاما به نظر می .(6 )همان، بندی کردندغیره صورت عدالت، آزادی، صلح اجتماعی، حق طبیعی و

آن ساماندهی نظام  ۀترین دغدغمهم و ،بیشتری از صرف استقرار نظام سیاسی داشته است ۀسیاست، دغدغنه علم  و

موضوع بنیادی سیاست در  ،به همین جهت .باشدبندی حقیقت میمدنی و امر زندگی بر اساس نوع خاصی از صورت

زندگی نیک و شناخت آن  .سنت کالسیک آن ساماندهی جامعه به قصد حصول سعادت و زندگی نیک بوده است

فهم سعادت و چگونگی دستیابی به آن موضوع  .گرددهای آن بررسی میفلسفه و گرایش ۀطور کلی در حوزبه

نظری و عملی بر بنیاد یک سنت مشخص سنخیت و  ۀبایستی با فلسف هااین صورت .های حقیقت استصورت

من اصول را دریافتم و سپس پی بردم که حتی » نویسد:می «نالقوانیروح» ۀمونتسکیو در مقدم .پیوستگی داشته باشند

بنابراین تاریخ هر ملت فقط پیامد همین  .کندخود از این اصول تبعیت میویژه یا جزیی، گویی خودبه ،هر موردی

 .(٨1: 13٨٩ )کاسیرر، استوار است« تریاصول است و هر قانون خاص یا با قانون دیگری مرتبط است یا بر قانون عام

 بازخوانی و بازاندیشی میراث فکری  -7

ز اهمیت ئاز آن رو حا کوردیکشف ذهن  ۀو بازشناخت مختصات آن در حوز کوردیبازخوانی سنت فکری 

 کوردیپرسش فلسفی از سنت فکری  .است که بدون شناخت سنت، و فهم و تنقید آن امکان تفکر آزاد وجود ندارد

از حیث اندیشه، امکان و یا امتناع  .های متفاوت استدر حوزه کوردیبحران  ۀدر جهان معاصر بیانگر ضرورت مطالع

این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی  .اندیشه به میزان رهایی از این سنت و بازخوانی نقاد آن بستگی دارد

تفهم و تبیین انتقادی  نیازمند کوردیشناختی و معرفتی بحران از این منظر، وجوه هستی .با آن مواجه است کوردی

کشف  .و استلزامات اخالقی و عقالنی آن است کوردی ۀگیری سوژهای این بحران عدم شکلیکی از پیامد .است

بازخوانی سنت  .ای خواهد بودهای تازهرفت از این وضعیت بحرانی و گشودن افقراهی برای برون کوردیذهن 

 ۀالزم .گیردعرفتی و وجودی آن در فرایند کشف ذهن انجام میفکری کوردی و تأمل در باب عناصر و مضامین م

به  .معرفتی بررسی و سامان نظری بیابد ۀرد در یک منظوموآن است که کلیت ک کوردی ۀاندیشیدن فلسفی به اندیش
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سپس بر مبنای نوع پرسش  .نیازمند بازتعریف و بازسازی است کوردیذهن  بحران معرفتیْ ۀعبارت بهتری، در حوز

 .را ساماندهی کرد کوردیجهان معاصر رد را تعریف و بر آن اساس زیستوتوان خیر عمومی کهای آن میپاسخ و

ولی  ،رد هر چند الزم استوتصویر وجودی از کیستی تاریخی کشناختی و ای، ادبی و روانعناصر فکری، اسطوره

باید این انگاره را پروبلماتیزه کرد تا شاید با  ،به همین جهت .تر خواهد بودرد بنیادیوک ۀتصویر معرفتی از انگار

  .(160 فصلنامه بیر و هزر: ،13٩7 زاده،)حاجی مندساختن آن بتوان به آن صورت بخشیدمسئله

از منظر کشف ذهن  .دارای تأخر تاریخی است کوردیهای مدرن، ذهن به دلیل تأخر معرفتی در مواجه با پدیده 

قابل شناخت  کوردیآیا چیزی به نام سنت فکری  .شودفکری و ارکان و سیر تاریخی آن پرسش می از سنت کوردی

هرچه هست آداب و رسوم است که با سنت در معنای انسجام و پیوستگی و تداومش متفاوت است؟ ضرورت  است یا

و ایضاح و نقد آن در  نیازمند بازخوانی تاریخی و بازسازی فکری سنت کوردیاین مسئله در این است که سنت 

رو همعاصر روب ۀهای بنیادین در دورنحوی که با پرسشبه ،های جدید استشناسیچهارچوب الگوهای نظری و روش

 .گردد

از سنت خویش و عدم همبستگی و پیوستگی با آن موجب وابستگی به اذهان دیگری  کوردیگسست ذهن 

وحدت ذهن » ترین اهداف این پروژهبه این اعتبار، یکی از عمده .شده، که علت اصلی پراکندگی و عدم انسجام است

توان به این وحدت ذهنی قالنی به خود و دیگری در زمین خویش است که میعاست؛ تنها از راه اندیشیدن « کوردی

سقراط و همان طور که  .رودبه شمار میها رداندیشی یکی از این راهوک .و نیز وحدت بین اذهان انسانی دست یافت

سیاسی با  ۀتر، فلسفجوی حقیقت و ماهیت چیزها و مفاهیم بودند و فلسفه، یا به تعبیر دقیقوافالطون در جست

)دولت و جامعه( و بهترین نوع نظام  پرسش از ماهیت عدالت، اخالق، فضیلت، سعادت، امر مدنی، شهروند، شهر

عقالنی و تأمل مفهومی  تواند آغاز تفکربحران، می ۀمثابیونانی شکل گرفت، پرسش از این امور به ۀسیاسی در جامع

، وجه کوردیپدیدار گردد که عالوه بر وجه ملی و  کوردیو در این افق، نوعی سنت فکری  ،باشد کوردیدر سنت 

ن دو از ای ،پایدیا اش با عنوانجلدییگر در آثار سهبسیاری از متفکران، از جمله  .شمول نیز داشته باشدعام و جهان

وجه خاص و عام تفکر از منظر مونادشناسی  .ویژه تفکر فلسفی یونان باستان یاد کرده استوجه در اندیشه و به

نوعی به ،نظریه بر آن است که هر موناد یک واحد زایای خودبسنده استاین  .نیتس قابل درک و ایضاح استالیب

شان شناختیتکثر و گوناگونی مونادها و استقالل هستی .تندکه در عین یگانگی با دیگر مونادها از یکدیگر مستقل هس

گانه دچندگانگی جهان یا همان جهان چن ۀنیتس بر پایمتافیزیک الیب .مانع از پیوستن و یگانگی آنها نخواهد بود

طبیعت هر موناد در زایندگی و پویایی آن  ،به نظر کاسیرر .اندیگانگی جهان ۀداللت دارد که مونادها در کل سازند

یک از این عناصر هیچ .خویش است ۀخود و حامل آیند ۀموناد حاوی گذشت ۀبدین ترتیب هر عنصر سازند .است

اصل پیوستگی بر نظام  .توان یک عنصر را به کیفیات صرفاً الیتغییر تجزیه کردهمانند دیگری نیست و هرگز نمی

پیوستگی یعنی یگانگی در چندگانگی، » دستگاه فکری او بر این اصل استوار است: .ستنیتس حاکم افکری الیب

شاید این پیوستگی را همان  .( بحث وجوه خاص و عام اندیشه٩4: 13٨٩ )کاسیرر، «بودنِ در شدن، ثبات در تغییر

ی از امر ئتابعیت امر جز ۀامر جزئی مندرج در امر کلی است و صرفاً رابط ،در این نظریه .شباهت خانوادگی دانست
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بودن ضروری بودن درونی یگانگی و چندگانگی و همبستهآنچه از نظر یک موناد مطرح است الزم و ملزوم .کلی نیست

 .است« چندگانگی در یگانگی» بلکه بیشتر بیان ،صرفاً نه یک است و نه بسیار دمونا .این دو است

 کوردیها باید سنت و امر وجودی بینینی ساختارها و جهانشک، نقد و شالودهکوردیبه هر روی، در خوانش  

را فرا گیرد و  کوردیرا به درد آورد تا شاید از رهگذر این نقادی و دغدغه، درد زایمان سراسر وجود سنت فکری 

از این منظر، شرط الزمِ امکان  .شمول و مستقل باشدمولودی از آن پا به عرصه وجود گذارد که مولد، جهان

 گراییفراسنت و ،کوردیعقالنی سنت فکری  شناسی نقادانه وآسیب عمل، اندیشه و ای ازنحوه اندیشیدن وتدرس

 ،در ادامه. است ارتقای آن تأسیس و و انسداد، خروج از تعلق تاریخی( به قصد وجودی و انکار امر ستیزی و)نه سنت

و ظاهرساختن نقایص بحرانی آن به قصد  کوردیبرای شکافتن متن  کوردیطور اجمالی و گزیده، کشف ذهن به

ترین مفاهیم که در سنت فکری هر قومی یکی از مهم .شودهای تازه آورده میهای جدید و بازکردن راهگشودن افق

ای، دینی، ادبی و فلسفی ارزش مرکزی و بنیادی دارد رویکرد آن قوم نسبت به سعادت و غایت های اسطورهدر حوزه

 سعادت و غایت زندگی در چیست؟ کوردیدر سنت فکری و ادبی  .زندگی است

دهی کوردستان و امکان و تضمنات آن از جمله یکی از اهداف سامان ۀطرح پرسش و مطالعه دربارۀ بهترین شیو

وجو و رسیدن و جست ،کوردیزیست گوی عقالنی در باب حقیقت در جهانگفت .روددیگر این پروژه به شمار می

سیاسی در ذات  ۀاندیشه و فلسف .کشف ذهن است ۀترین وجوه مشخصزندگی در کوردستان یکی از مهمبه سعادت 

تفکر نظری و  .به این جهت دارای ماهیت هنجاری است .جهان انسان و تأمالت وی نسبت داردخودش با زیست

ارکان عقل عملی  .رودمی علمی( دربارۀ امر عمومی و خیر مشترک از جمله اهداف دیگر آن به شمار-)فلسفی عملی

)سیاست  )اقتصاد( و تدبیر مدینه (، تدبیر منزلکوردی)خلقیات و اخالق  نوارسطویی، یعنی تدبیر خود کوردیدر سنت 

پژوهش در باب شناخت، تنقیح و نقد ذهن  کشف ذهنْ .گیرد( در کشف ذهن مورد بحث و بررسی قرار میکوردی

 .است کوردی

های اساسی یا اصلی وجود دارند در هر فرهنگی در تراز واحدی نیستند، بلکه ارزش هابه نظر الجابری، ارزش

توان در هر سنت فرهنگی ارزش مرکزی را طوری که میبه ،اندمنشعب شدهها تر دیگری از آنهای پایینکه ارزش

: 13٩6 نیت اخالقی عربی،)الجابری، عقال انددر عصر معینی به دور آن سامان یافتهها ارزش ۀیافت؛ ارزشی که هم

با معرفت و اپیستمه  ،هر فرهنگی، در معنای فلسفی آن .اندصورت سنت تداوم یافتههای دیگر به( و بعضاً در دوره36

هر قومی  ،عملی یک گروه و یا قوم تلقی نماییم های فکری ونسبت دارد؛ به این اعتبار، اگر فرهنگ را تمامی فراورده

عنوان سنت فکری جمعی آن قوم یا توان از آن بهای میگونهبه ،د که شأنیت خاص و عام دارددارای سنتی خواهد بو

امکان اندیشیدن و عمل در چارچوب این سنت فکری  .های آن را بازشناختملت یاد کرد و ماهیت، اجزا و آموزه

خوانش  به زبان الجابری، .دارداین شناخت وجهی تاریخی و انتقادی  .شود و با آن ارتباط دوسویه داردانجام می

خوانشی غیر تاریخی است که تنها به یک نتیجه، که همان فهم سنتی از میراث است، منجر  میراث و سنتْ ۀبنیادگرایان

 عنوان یک گروه قومی و فرهنگیتا جایی که به کوردها به .(24: 13٨٨ مان،)الجابری، ما و میراث فلسفی شودمی



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 25 لیتیاۆ پ

ای، مفهومی، عملی و را نیز مطالعه کرد و عناصر و مفردات اندیشه کوردیتوان سنت فکری می ،گردد)ملی( بر می

 .اندیشیدن و اسلوب آن است ۀشیو بخش اساسی از سنت و میراثْ .فصل منوع آن را استخراج و تحلیل انتقادی کرد

 کوردیبینی دن و جهاناندیشی ۀمخصوص شیوها مشخصه .ل شدئتفاوت قاها و پدیدارها باید بین مشخصه

های های آن متعدد است ولی نمودها همان تأثیرات و عناصر نظامهرچند صورت ،ای ثابت دارداست که اساس و پایه

بلکه در  ،نیست کوردیدهد و لزوماً حاصل دستگاه فکری خود را نشان می کوردیمعرفتی دیگری است که در ذهن 

کشمکش  کوردیدر ساخت ذهن  .نمود یافته است کوردیدیگری در ذهن  های معرفتاثر تعامل و یا تحمیل نظام

بر حسب عنصر مرکزی  کوردیهای دیگری وجود دارد که مانع تکوین ذهن های معرفتی از فرهنگجدی میان نظام

های نظام .نگران و ناخرسند بوده است کوردیهمواره ذهن  ،در درازنای تاریخ تا همین امروز ،خویش است و لذا

همواره حضور  کوردیجغرافیایی  ۀمعرفتی ایرانی، اسالمی، عربی، یونانی، عرفانی نوافالطونی و غیره در محدود

 .هم متأثر از این مسئله است کوردیاند و ذهن داشته

 (کوردی)حکمت  سیاسی در کوردستان ۀتاریخ حکمت و اندیش -7-1

های حکما و کوردستان، و نقد و بررسی آرا و اندیشهو تحول حکمت و اندیشه در  سیر پیدایش، ۀبا مطالع

کوردستان کاوش و مختصات  ۀسیاسی را در حوز ۀویژه اندیشتوان تاریخ اندیشه، بهمتفکران بر مبنای اسناد تاریخی می

 ۀمتأسفانه تا کنون در این حوزه کاری صورت نگرفته است و برای پروژ .های آن را ترسیم و تدوین ساختو ویژگی

نیازمند  کوردیتاریخ حکمت و اندیشه در سنت  .ای که بتوان بر آن تکیه کرد وجود نداردپیشینه کوردیکشف ذهن 

های زیستی و نحوی که توانمندی توضیح و توصیف زیست تاریخی و فرمبه ،های خاص خود استشناسیروش

 ۀحوز خاستگاه حکمت، اندیشه و عرفانْ ،خیاز آن جایی که مطابق اسناد و مدارک تاری .بعضاً فکری را داشته باشد

شود بایستی مراحل پیدایش، سیر تحول و صور اندیشه در این سرزمین جغرافیایی است که کوردستان خوانده می

نوافالطونی و عرفان فلسفی در شهر  ۀاندیش ،شناسان و متفکرانهای شرقبه استناد پژوهش .پژوهش و سنجیده شود

شهرهای  ۀعالواین دو شهر به .پا گرفته است و از آن جا به دیگر نقاط گسترش یافته استحران و سپس انطاکیه 

ای باید در این طرفانههرچند کاوش و تحقیقات جدی و بی .نداجغرافیایی کوردستان واقع ۀا در محدودحنصیبین و ر

در این سرزمین و تأثیرات آن در  های کهنزمینه صورت پذیرد تا ربط تفکر نوافالطونی و حکمت شهودی را با آیین

اسالمی و عربی و نیز امتزاج آنها یافت، با این وجود پرسش اصلی این  ۀفلسفی یونان و گسترش آن به فلسف ۀاندیش

جغرافیایی چه بوده  ۀاست که جایگاه، نقش و سهم کوردها و دودمان آنها در تاریخ حکمت و اندیشه در این محدود

این معرفت چیست؟ بایستی نسبت تبار قومی با تبار فکری در تولید و تأسیس  کوردیاست و تشخصات و شأنیت 

این امر  ،گرددتا آن جایی که به کوردستان بر می .و گسترش حکمت و تفکر در این قلمرو کاویده و تحقیق گردد

د از نسبت کوردها با بای .فرسایی خواهد بودگشایی و آشکارساختن است که کار بسیار سخت و طاقتنیازمند مسئله

عنوان مثال اند )بهکه اقوام و ملل دیگری نیز در این قلمرو زیسته چرا ،حکمت و معرفت در این سرزمین پرسیده شود

طور کلی در دسترس کوردها و ماندایی و سریانی و غیره(؛ کوردستان بهها ایو سوریهها ها، رومیها، بابلیسومری
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از حکمت و معرفت هایی شاخه ،از یک سو .معنایی غالباً تابع اذهان دیگر بوده است نبوده بلکه از حیث مادی و

ولی به لحاظ فکری  ،اندداشته کوردیمشخصاً توسط حکما و متفکرینی پرورش و بسط پیدا کرده است که تبار قومی 

ردستان در مقام مؤسس نیز در سرزمین کو یفالسفه و حکمای ،شوند، و از سوی دیگرقلمداد نمی کوردیو ذهنی، 

ها( و )ماندایی، سریانی و آسوری هاسازی آیینفورفوریوس(، تقویت، ترجمه و مفهوم-ساکاس-)نوافالطونی حکمت

لیکن باید میان قلمرو قومی و قلمرو  ،اندنداشته کوردیاند که لزوماً هویت قومی گسترش مرزهای معرفت وجود داشته

های آن از ذهن و آموزه کوردیمنوع و خصوصیت متمایز اندیشه و نظام معرفت  ای پیدا شود و فصلاندیشه رابطه

بدیهی است تعلق کوردی اندیشه ضرورتاً به معنای تعلقات نژادی و  .هایش بازشناخته شودروایتدیگری و کالن

 .خوانش ایدئولوژیکی نخواهد بود

ا( به سرزمین ح)ر جیم و پزشکی از راه کوردستانای از علم تنباید این نکته را متذکر شد که که فلسفه و شاخه

ست و هنوز بررسی و روروبهلیکن شأن و میزان دخالت و تأثیر کوردها در این مسئله با ابهام  ،ایران وارد شده است

 .یت آنانحصاری و فرد ۀگفتمانی و فرهنگی آن و سوی ۀهر سنتی دارای دو سویه است: سوی .شناسایی نشده است

ر گفتمانی سنت ناظر ب ۀسوی .انحصاری و تشخص آن است ۀسازد همین سویسنت را بر می کوردیآنچه شأنیت 

  .فراگیری و شمولیت انسانی آن است

ای برداشت نارسا شود گونهحکمی، آیینی و ادبی خوانده می ای،و متعلقات اسطوره کوردیعنوان سنت آنچه به

باید از  .گنجدمی «معرفت برای خود»و نه  «معرفت در خود»ۀ است که در مقول از سنت فکری دیگری و نوعی تقلیل

به عبارتی، حقیقت در ساحت آگاهی ذهن  .آداب و رسوم قومی به سطح سنت و مبادی و استلزامات آن گام نهاد

اهی گذار از این وضعیت مستلزم ظهور خودآگاهی به معنایی است که خود آگ .و تعیین شود وجوجست کوردی

رد و رویکرد نقادانه به سنت در افق جهان، و نیز وک ۀبه دلیل عدم اصالت تاریخی متفکر و نخب .موضوع خودش باشد

های گوناگون همواره یک امر ، روشنفکری در حوزهکوردیارگانیک با سنت  ۀوجودی و رابط 30ۀتنتسیتوفقدان ا

هیچگاه در موقعیت گفتگو با متن خود نبوده، بلکه مخاطب  تنهارد نهوروشنفکر و متفکر ک .عارضی و بیرونی بوده است

بر اساس نظام مفهومی  .بلکه همواره متن دیگری او را به گفتگو و واکنش وا داشته است ،متن خود نیز نبوده است

حاصل  کوردیتوان نشان داد که خودآگاهی از مواجه با سنت و متن تاریخ اندیشه می ۀهگل و دیگر متفکران حوز

 .آیدشود و آگاهی روشنفکرانه به دست میمی

گوی انتقادی وگفت ۀنتیج جهان معاصر در ردوروشنفکران ک ظهور است و متن خود همواره بخشی از روشنفکر

عملی خویش نبوده است، این معضل و عارضه در گفتمان روشنفکری در  تراث نظری و مستمر با سنت فکری و

ای دارای رژیم ای مقتضیات خودش را دارد و به تعبیر فوکو هر جامعههر جامعه .کوردستان غالب و بارز بوده است

های برخاسته از آن دانش، قدرت و حقیقت خویش را نیز تولید حقیقت خاص خویش است که در چهارچوب گفتمان

                                                             
30 Authenticity 
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شود تا و تشخصش بازشناخته ها است که بایستی ویژگی کوردیجهان نیز بخشی از زیست کوردی ۀجامع .کندمی

  .فصلنامه ژیلوان( ،13٩5زاده، داشت )حاجی همواجه کوردیهای مدرن و غیربتوان با پدیده

 کوردیخطوط کلی کشف ذهن  -8

بسیار مفید  کوردیابزار پژوهش ذهن  ۀمنزلهای تئوریک و زبان مفهومی سنت فکری غربی بههرچند چهارچوب

بلکه بایستی درون میراث فکری و فرهنگی خودمان  .ساختها لیکن نباید خود را محدود به آن ،و کارگشا خواهد بود

ذهن باستانی،  کوردیْکاوی از حیث تاریخی، ذهن .با این مسائل مواجهه پیدا کنیم کوردیکنیم و از درون ذهن  حرکت

باز شود و مرزهای ها یگری از پرسشهدف این است تا باب د .گیردبر می را در کوردیگذار و ذهن معاصر  ۀدور

تنقیح و بازاندیشی میراث فکری  ، بازخوانی،کوردیبه طور کلی، از منظر کشف ذهن  .گسترش یابد کوردیحقیقت 

 و اجزای آن عبارتند از: کوردیسنت فکری  ۀو تحلیل نظری و نقد آن به منظور شناخت منظوم کوردی

متون دینی  -3-1، متون و اسناد تاریخی -2-1، ایسی و اسطورهمتون حما -1-1: کوردیمنابع کشف ذهن  .1

 ؛متون و آثار ادبی و فولکلور -4-1، و و آیینی

 ؛های تاریخی، ادبا و روشنفکرانشخصیت .2

 ؛روش ۀمسئل .3

 ؛چهارچوب نظری .4

 ؛کوردیمراحل کشف ذهن  .5

 ؛کوردیکردن ذهن بلماتیزهوپر .6

 ؛کوردیشناسی سیاسی ذهن اندیشه .7

 ؛کوردیشناسی ذهن معرفت .٨

 ؛کوردیشناسی ذهن هستی .٩

 ؛کوردیشناسی ذهن اسطوره .10

 ؛کوردیپدیدارشناسی ذهن  .11

 ؛کوردیتبارشناسی ذهن  شناسی ودیرینه .12

 ؛کوردیشناسی ذهن گفتمان .13

 ؛کوردیشناسی معرفتی ذهن جامعه .14
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 ؛ذهن جمعی رد و روانکاویوشناسی ذهن انسان کروان .15

 ؛کوردیهای ذهن عناصر و مؤلفه .16

 ؛کوردیسنت فکری  .17

 ؛تاریخ حکمت و اندیشه در کوردستان .1٨

 ؛ وسیاسی در کوردستان ۀتاریخ اندیش .1٩

 .هاموانع و محدودیت .20

 گیرینتیجه

انسان منفک و متمایز ورزی متفکران در باب حقیقت و گاه از تفکر فلسفی و مواضع عقالنیتتاریخ اندیشه هیچ

، بر اساس عنصر مرکزی حقیقت، تا کنون انجام نگرفته و مبادی و کوردیجهان تاریخ زیست ۀمطالع .نبوده است

 ،«تاریخ حکمت و اندیشه در کوردستان» ۀمطالع .های آن در قالب یک سنت فکری بازشناسی و تبیین نشده استمؤلفه

پرسش از سرشت  .است کوردیکشف ذهن  ۀاز جمله اهداف پروژ ،طور خاصبه ،سیاسی ۀطور کلی، و تاریخ اندیشبه

ای است یک الگوی مسلط و نگرش اخالقی فراگیر مسئله ۀمثابدر ادوار تاریخی و فکری کوردستان به کوردیسنت 

 کوردینی تاریخ تداوم و بسط ذهن غیرعقال کوردیبینی به یک اعتبار، تاریخ تفکر و جهان .که با آن مواجه هستیم

 بر اساس سه پایه قطعات نوشتاری تاریخی، اساطیر و ادبیات .سازی به بیان درآیداست که باید شناخته شود و با مفهوم

های شناسیو بازشناسی و استخراج عناصر و مفاهیم مقوم آن سنت بر مبنای روش کوردی)هنر( بازسازی سنت فکری 

و هم از باب اثبات و ایجاب در پی  ،هن هم از باب سنجش و سلبکشف ذ .گرددزیستی ممکن میجدید و درون

های بحران و عبور از آن به قصد شناسایی ریشه کوردیکاوش، ایضاح و نقد ذهن سیاسی، ذهن اخالقی و اجتماعی 

 اش با جهان بپردازد؛ ماهیتپژوهشگر کشف ذهن بر آن است تا بر مبنای دیدگاه هنجاری به انسان و رابطه .است

موضوعاتی « اینکه در کجای جهان ایستاده است و برای چه چیزی باید تالش نماید» های زیستی جهان اوانسان، ویژگی

 ۀسیاسی و تمرکز بر اندیش ۀتمایز ایدئولوژی از نظری .سیاسی به آن توجه دارد ۀاست که کشف ذهن از منظر فلسف

تأمل و تفکر دربارۀ حقیقت و  کوردیکاوی موضوع ذهن .دهدسیاسی غیرایدئولوژیک را مورد تأمل و التفات قرار می

 و گراییاین پروژه به هیچ وجه ادعای ذات .است کوردیانسانی  - کوردیجهان ی مستمر آن در زیستوجوجست

 .تناب کندجگرایی مفرط اگرایی و نسبیکند تا از تقلیلو تالش می ،باوری نداردمطلق

خورد؛ حاکمیت و قانون پیوند می دالت، فضیلت، عقالنیت، مشروعیت، دولت،حقیقت با هنجارهایی نظیر ع

محقق در  .هاستجهان انسانبندی آن بر مدار این هنجارها در زیستکشف حقیقت و صورت بنابراین، کشف ذهنْ

 های حقیقت است و بر آن است که تنهاگوی عقالنی و اخالقی در باب صورتوکشف ذهن معتقد به گفت ۀحوز

منظور دستیابی به سعادت ترسیم الگوی سامان مطلوب زندگی به .یک صورت غایی و قطعی از حقیقت وجود ندارد
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در پی تحلیل فلسفی و  کوردیسیاسی، کشف ذهن  ۀاز حیث اندیش .بندی حقیقت استمستلزم درک، بیان و مفصل

بندی کند؟ چه کسی باید حقیقت را صورت ها ارتباط دارد: چهعقالنی موضوعاتی است که با این مسائل و پرسمان

 کوردیجهان برداری کنیم؟ بهترین نظام سیاسی برای ساماندهی زیستکسی باید حاکم باشد؟ باید از چه کسی فرمان

و تعلقات و  کوردیهای حکمت و تفکر منظور حصول عدالت و سعادت کدام است؟ بحث بر سر شناخت ویژگیبه

کاوی به یک اعتبار، بازخوانی و گفتمان .منظور فهم و درک منطق درونی آن استن بهپیامدهای معرفتی و عملی آ

پرسش  .است کوردیسنت فکری  ۀمنظور شناخت منظوم، و تحلیل نظری و نقد آن بهکوردیمیراث فرهنگی و فکری 

 .رنداهمدیگر مناسبت تام دخورد؛ به این دلیل این دو با ناگزیر با این سنت پیوند میو تعلقات آن به کوردیاز ذهن 

متعلق تفکر در این سنت،  .های آن اندیشیدن در دل آن سنت استشرط الزم آشنایی با یک سنت فکری و فهم آموزه

از این نظر، هدف از کشف ذهن شناخت، نقد و بازاندیشی فرهنگ و میراثی  .است «کوردیذهن »اش، خود اندیشه

تکوین و گسترش یافته است تا از رهگذر آن بتوان بر مبنای آن سنت  یکورداست که در ساحت کوردستان و ذهن 

ایم، از های آن را ترسیم و تبیین کرد؛ تا آنچه را که از سنت خویش به ارث بردهو استلزامات و ویژگی کوردیفکری 

ایی بر راهکاری گشو مسئله ،ناظر بر نقد و فهم بحران و سلبیت آن است کوردیمندی ذهن مسئله .خویش سازیم آنِ

 .برای عبور از آن به قصد ایجاب نظر دارد

کشف در این عبارت به معنای  .به اندیشیدن در ساحت خویش است کوردینوعی واداشتن ذهن کشف ذهن به 

کشف ذهن واداشتن ذهن انسان به تفکر در باب حقیقت و تبیین و  .ساختن و بازساختن استشناخت، ویران

گیری شکل کوردییکی از استلزامات کشف ذهن  .گوناگون و بعضاً متعارض و متناوع آن استهای ارزیابی صورت

جوی وجست»ۀ و پروراندن ذهن بر مبنای اید کوردیتفکر  ۀمعرفتی کوردستان با هدف تغییردادن شیو-جنبش فکری

ه و جدال میان حقیقت از منظر حکمت سیاسی، تنازع ما و دیگری منازع .است« بندی و تعیین آنحقیقت، و صورت

با اذهان دیگر به قصد  کوردیذهن  ۀمواجه .در واقع امر سیاسی جدال بین دو ذهن است .ما و حقیقت دیگری است

باید با ذهن ایرانی و اذهان  کوردیذهن  .های آن استروایتشناخت حقیقت دیگری بزرگ و ستیز نقادانه با کالن

کلی و پارادایم فکری  ۀدر چهارچوب یک اید کوردیاین کار وحدت نفس  ۀالزم .رو گرددهبر این اساس روبدیگر 

 کلی و عقالنی ۀدر ذیل یک اید کوردیهای متکثر ، به تعبیر کانت، تجمیع و تألیف واحدکوردینظام واحد  است؛

 .به هر روی، تاریخ جهان تاریخ کارزار میان حقایق در اذهان، و استلزامات و پیامدهای آن است .است
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1روایت تاریخیرفت از یک کالنشکنانه به برونشالوده نگاهی
 

 زادهجالل حاجی

 هچکید

روایت متن یک کالن کهتالش شده است  انهشناسهای زبانشو خوان 2های تحلیل گفتماندر این نوشتار با استفاده از نظریه

 نظری نیز با خود به همراه داشته است مورد بررسی قرار گیرد.-سیاسیلت و کارکرد التاریخی معاصر )به شرح ذیل( که د

 خطاب به قاضی محمد و هیئت همراه: 3گفتار باقروف (:A) متن

... تاستقالل کوردستان مساعد نیسبرای  "موقع" "اما" ،های کوچک نظر مساعدی داردبه استقالل ملت»اتحاد شوروی 

اتحاد » دند که:روایت را به نمایندگان کورد تفهیم کر-این فراها شورویها همچنین در این دیدار .«ها باید صبر کنندکورد

 .«نرسیده است[ فرا] وقت استقالل کوردستان هنوز اما ،کنندپشتیبانی می هاین سرنوشت اقلیتیحق تعشوروی از 

سیاسی معاصر  خدهه از تاری 7ل طو ن درآدرپی بازتولید پیروایت تاریخی و بازسازی و نکال عنایت به عمق تأثیرگذاری این با

های شکنانه در چهارچوب نظریهمده و با بینشی انتقادی و رویکردی شالودهآدنبال تحلیل ماهیت متن برنگارنده به ها،کورد

امکان در پی خوانشی  ن معطوف ساخته و تا حدآنگاه خود را بر زوایای تاریک  ،های زبانتحلیل گفتمانی انتقادی و تئوری

ها در یک ساختار ذهنی محدودکننده و در عین حال خیالی کوردن خواهد بود. مفروض است که آساختارشکنانه و انتقادی از 

ن را به ساختار آاند که خود افتاده ، به دامیکوردن توسط نخبگان آبرساخته از همان گفتمان باقروفی و بازتولید تاریخی 

، در شرایط های ربطی نظیر اما، ولی، فعالًزمانی با واژه-در سیاسی بر اساس شرایط موجودِ ۀو رئالیت زدگی()واقعیت بینیواقعیت

نوع  ممزوج با خیال از ۀها و این سوبژکتیویتکورد انۀشناسبینی( در گفتمان نشانهواقع) این دال مرکزی اند؛ وکنونی و... گره زده

 ۀنچه مسئلآیابی سیاسی که منجر به چاره-نان را از افتادن در مسیری مناسب تاریخیآان رخنه کرده و نآگاه آن در ناخودآمنفی 

روایت همچنان مستحکم و پابرجا بازخوانی و در قالب ست که این کالنا این در حالی. شود باز داشته استخوانده می کورد

 [ذهنی] ساختارهایی که از این طریق»اشتراوس  ئودهد. از منظر لیاصل واقعیت به راه خود ادامه م واقعیتی وانموده بر اساس

با این وصف تحلیل گفتمانی و نقد واساختی از  .(546: 13٨4)ریتزر، « شوند در جهان واقعی وجود خارجی ندارندخلق می
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درصدد  و نهایتاً سازدوارد میکردن فهمی است که مفاهیم را از حاشیه به متن )باقروفی(، در پی وارونه رو متن گفتمانی پیش

ن انتخاب آبع تستان و بهکوردسیال در تاریخ معاصر  ۀایط و واقعیتِ وانمودشر ها ازکوردقرائت »رسیدن به این یافته است که 

سی و امر سیا کورد ۀیابی حقیقی مسئلنان را از چارهآن همواره آباقروفی  خواهی در چهارچوب ساختارگفتمان رایج خودمختاری

 «.او بر اساس متن و بافت فرهنگی خویش ناتوان و دور ساخته است

 .استقالل، خودمختاری ،روایت تاریخیکالن ،واقعیت وانموده ن،تحلیل گفتما ،شکنیدهشالو واژگان کلیدی:

 و بیان مسئله بحث

اد شوروی و از اتح نانآیادداشتی بدین شرح که انتظارات  ،ن با سفر دوم قاضی محمد و یارانش به باکوزماهم

 کمک مالی و ،کوردپشتیبانی از ایجاد یک کشور مستقل » ساخت در دست داشتند:شخص باقروف را منعکس می

ها هیچ وردک»: ور تأکید کرد کهآبا این حال میرجعفر باقروف با لحنی شگفت .(20٩: 1377کوچرا، )« تحویل اسلحه

با استقالل » کند که اتحاد شورویوی اضافه می .(210: همان)« کننددلیلی ندارد که در تأسیس یک کشور مجزا عجله 

 «ها باید صبر کنندکوردستان مساعد نیست... کوردموقع برای استقالل  "اما"های کوچک نظر مساعدی دارد ملت

مایندگان ها به نها شوروی( و در چارچوب دولت ایران خواستار خودمختاری شوند. همچنین در این دیدار1٩٨ :همان)

 هنوز اما ،کنندپشتیبانی می هان سرنوشت اقلیتیحق تعیاتحاد شوروی از »: روایت را تفهیم کردند که-ااین فر کورد

 .(403: 13٨6 داول،)« نرسیده است[ فرا] وقت استقالل کوردستان

واهی خبه رهبری قاضی، گفتمان استقالل )حدک( ستانکوردن زمان به بعد و متعاقب تشکیل حزب دمکرات آاز 

به گفتمان  ،)ژ.ک( بود ستانکوردسور و همچنین متأثر از جمعیت تجدید حیات  ۀکه برگرفته از عهدنام ،هاکورد

مصطفی، ) 4ن جمعیتآ ۀنامبیان 1 که در بند تبدیل گشته است؛ چنان ،هاهم با قرائت چپ نآ ،خواهیخودمختاری

 است. ( منعکس شده٨7: 2005

رمان حزب این است آترین بزرگ وضع کنونیدر »: مده استآحدک چنین  ۀنامدر فصل دوم، بند چهارم از مرام

را انتخاب  خودمختاریها باشد و جهت تحقق این امر شعار کوردهای دولت ایران حافظ حقوق که در چارچوب مرز

 این حزبی است که خواهد توانست استقالل ملی»رؤسای این حزب بر این باور بودند که  .(٩3: همان)« نموده است

این شعار که در ماهیت خود  .(410: همان داول،)« های ایران تأمین کندرا در چارچوب مرز [خودمختاری محلی]

ای است ر راستای نسخهبر اساس اصل حق تعیین سرنوشت ملل د ،باشدلنینیستی می-برساخته از گفتمان مارکسیستی

حل چپ و رئال سوسیال ن را اتخاذ کردند و همچون راهآنیستی یهای استالکه لنین و سپس بسیاری از مارکسیست

های روشنفکران و نخبهشبه شود. چنین شعاری بسیاری ازملی محسوب می-های زبانیها و اقلیتل قومیتئبرای مسا

ها کوردکه تمامی احزاب سیاسی  طوریهب ،های مارکسیستی نموده استرو اندیشهنان را دنبالآرا برانگیخته و  کورد

                                                             
: 13٨6)داول،  «بوده است یژ.ک به هر حال مظهر استقالل از حکومت مرکز ۀکومل»معتقد بود که  گرانیمک داول به نقل از روزولت و د 4

13٩.) 
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خودمختاری  ۀن داشتند. ناگفته نماند که اندیشآدادن ن را در دل خود کاشته و سعی بر پرورشآ ۀنطف ءنحوی از انحا به

و  (1٨64-1٩1٨) عبدالرزاق بدرخانکار در شکل مدرن خویش توسط ی و جناح راست محافظهالمتأثر از تفکر لیبر

ها رو به کوردرمان ملی آ ،میالدی به بعد 30 ۀای که از دهگونهبه 5.شیخ محمود برزنجی بیان و فرموله گردیده بود

 ،خواهی شعار اتونومی و خودمختاری تا کنون نقش بارزی داشته است. در حقیقتضعف نهاد و به جای استقالل

احمدی  .(310 :137٩گرفت )احمدی، مقامات شوروی... مایه می ۀها در ایران از توصیکوردخودمختاری  ۀاندیش

: )همان گرایانه اتخاذ کردسیاستی چپ 1330 ۀستان ایران... در اواخر دهکوردکند که حزب دمکرات درستی اشاره میبه

های ایتوده ۀترکیه ملهم از اندیشها در ردوها بوده است. چنین تفکری را کگرابسیاری از چپ ۀو این اندیش .(٩٨

این  .های سیاسی خود کردندهای عرب وارد بطن جنبشکمونیست ۀموزآ)خلق چلیک( و در عراق تحت تأثیر  ترک

ن بازتولید آاندیشی با های همها و خوانشتحلیل باقروفی همواره در ۀشدنکته را باید اضافه کرد که روایت گفتمان

ل پیچانده شده است. با تشکیل حزب الاستد ۀاز کلمات توجیه و در لفاف یهایها و رژیمگفتارشده است و در قالب 

حق تعیین سرنوشت ملی مطابق مطالعات کالسیک مارکسیستی در دستور کار قرار  ۀ( مسئل1٩61) کارگران ترکیه

رود که عی به شمار میکرده یافت و یکی از منابتحصیل هایردوگرفت. این حزب هواخواهان بسیاری در میان ک

با  ،خود ۀهای اولین در نوشتهالاوجاهللا عبدا .(51: 13٨3)وان برویین سن،  گیردت میئن نشآها از ردوتی کآجنبش 

 ۀلنین، تحت عنوان اتحادی «هایفدراسیون دموکراتیک خلق» ۀهای چپ کالسیک و نیز پروژتأثیرپذیری از اندیشه

گونه ردستان مستقل و ایزوله در داخل خود، همانویک ک»: نگاردهمسایه چنین میهای )در داخل( کشور دموکراتیک با

اگرچه  .(٨37: 13٨3 ن،الاوجا)« بینانه نیستباشد، از نظر پراکتیکی نیز واقعکه از لحاظ ایدئولوژیک صحیح نمی

راسی اروپایی، فدراسیون )تلفیق دموک ایهای خاورمیانهساختن دکترین کنفدرالیسم دموکراتیک خلقن با مطرحالاوجا

رد در خاورمیانه تا و)ملت( ک گیری خلقدموکراتیک لنینی و الگوی کورپوراتیسم غربی( و ضرورت تکوین و شکل

ن دایره مدام در یک دیالکتیک تاریخیِ بازتولیدی آبا این حال هنوز هم در  ،ن باور فاصله گرفته استآحدودی از 

هم در  ،هامده است. باری عبدالرحمان قاسملو نیز معتقد است که مارکسیستآ ملهم از تفکر چپ مارکسیستی گرفتار

 شناسند؛ردی به رسمیت میورد را برای خودمختاری و ایجاد دولت مستقل کوحقوق ملت ک ،عمل تئوری و هم در

المللی، بعد از سه دهه ای و نیز بینهای منطقهدنبال برشماری شرایط و واقعیتوی در کتاب خویش به ،ان مثالعنوبه

به این نتیجه »رسد که: ل میالها به این استدایسو با خوانش تودهلنینیستی هم-همان گفتمان مارکسیست متأثر از

 (.315: 2006 )قاسملو، «است شعار اشتباهینظر تئوری نقطه از هاردواستقالل کشعار ، در شرایط حاضررسیم که می

ای با گفتمان باقروفی گریبان بسیاری از اندیشانهچنین قرائت هم ،عد نیست. به هر روییعنی موقع برای استقالل مسا

که سران دو حزب اصلی  طوریبه ،را گرفته است –ردستانوبا احتساب احزاب کنونیِ تمام ک– ردیوهای کجنبش

اتفاق بهقریب ،ن باب مثالهستند. مِها ردوردستان فدرال عراق هنوز با چنین ادبیاتی خواستار دستیابی به حقوق ملی کوک

حول این گفتار بوده  ،ردستان عراقودر هیئت رئیس حکومت فدرال ک ،ویژه مسعود بارزانیو به ،های طالبانیمصاحبه
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در  "ولی"هستیم  "ردیوحق استقالل و تشکیل کیان سیاسی مستقل ک"ها ملتی هستیم که دارای ردوما ک»است که 

بنابراین ما خواهان  ،ها مساعد نیستردوزمینه برای ک "های موجودشرایط و واقعیت"ظ و با لحا "حال حاضر"

 ۀو نیز دو مؤلف (A) نگاهی به متن «.هستیم "چهارچوب کشور عراق"میز با برادران عراقی خود در آزیستی مسالمتهم

سازد ما را به این حقیقت رهنمون می، «اما» یقراردادن حرف ربط با مدنظر «استقالل»و  «خودمختاری»ن یعنی آاصلی 

تولید  ،نهدکه در مجموع چارچوب گفتمانی را بنا می ،ن متن معنا و نظام معنایی خاصی در قالب عبارت و کلماتآکه 

ها سایه انداخته است و همواره راهنما و ردودهه است بر معرفت ک 7دهد. معنایی که قریب به و از خود تراوش می

دهد که دهه نشان می 7تاریخی در این  ۀاما تجرب .رد بوده استوبحث نخبگان و روشنفکران کنقطه عطف مورد 

 ۀهای مسئلکردن متغیربلکه در عالم نظر نیز با مخدوش ،اندتنها در عمل هیچ گامی در این راستا بر نداشتهها نهچپ

اند. گوینده این ایران، ترکیه و عراق اکتفا کردههای ن افزوده و تنها به حمایت بزرگوارانه در کشورآرد بر پیچدگی وک

ست که با تکیه بر موقعیت و شرایط و واقعیت پیرامونی عدم توفیق در کسب استقالل و نیز دستیابی به ا نآمتن بر 

ن را ببینند آای به گونه ،در عین حال و ،ن را بزرگ جلوه دهدآخودمختاری را در یک ردیف در کنار هم قرار داده و 

از این  که استقالل را مبهم، در حاشیه و پوشیده داشته است. طوریهست. بان نیز آشدن ن به معنای واقعآکه قبول 

مدار چرا که این پرسش پیش روی روشنفکر و سیاست ،فرو بریزد بایدحاکم بر گفتمان باقروف  ۀشالود نظام و ،منظر

از یک سو محقق  ،نآرد متأثر از وادعای باقروف و نخبگان ک رد قرار گرفته است که چرا خودمختاری موردوکنونی ک

و چرا واقعیت موجود و کنونی در هفت دهۀ قبل  به استقالل نیز نشده است؟ منجر ،نگردیده است و از سوی دیگر

ردهاست؟ این شرایط کنونی چه هنگام به شرایط مطلوب وهمچنان واقعیت کنونی و شرایط فعلی در گفتمان حاکم بر ک

 ؟وردن شرایط مطلوب و یا واقعیت دلخواه چیستآوجودهاجتماعی و عاملیت انسانی در ب ۀنقش سرمای گردد؟تبدیل می

 مقدمه

و متافیزیکی  6محوریشود؛ یعنی بنیان و ساحت کالمشکنی میخوانیم در جریان خواندن شالودهمتنی را که می هر

رد با رویکرد فوق، مستلزم وکشیدن این گفتار توسط روشنفکران کچالشبه .(3٨7: 13٨4)احمدی،  شودن شکسته میآ

بینش  بار متنِدید چنین قرائتی، تحکیم خشونت ۀن است. از زاویآهای ارزیابی اولویت-قرائتی وارونه و نیز باز

نتقادی شکل ریزد و خوانش گفتمانی بر مبنای تحلیل اهم فرو می کوری )استقالل( در ۀ)خودمختاری( بر حاشی

رژیمی از حقیقت )به تعبیر  ،سازد و از طرفی دیگرشکار میآعدم تحقق چنین روایتی را  ،که از یک طرف ،گیردمی

به غیریت تقلیل داده شده و به حاشیه رانده  را نچهآدهد که امکان تحقق فوکو( را در چارچوب گفتمانی شکل می

 فقطنه»خوانش انتقادی از چنین روایتی )متن موردنظر( به زبان دومان  سازد. درشده است )استقالل( هموار می

« ن متن است، نیز باید در نظر گرفتآای را که نشانگر حدود مفهومی "کوری" ن، بلکه عالئمآتأویلی  "هایبینش"

 ۀوژدر چنین بستری همچون یک س دردی بایوحال شدن( ک روشنفکر )درکه است  ح(. پر واض4٩: 13٨5نوریس، )

تروریسم »ها در واقع )به تعبیر از لیوتار( ردوپرورده گردد. نهیلیسم معنایی در بنیاد فکری ک مختار و گزینشگر
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بودن موقعیت و شرایط کنونی رد را شکل بخشیده است. عدم فراهموجهان روشنفکر کای است که زیست«گرانهاندیشه

استقالل و  ۀها از پارردوخودمختاری و دورساختن ک ۀندن پارابکردن و چسبرای خواست استقالل نشانه از هژمونیک

 7های این متن، همواره قرائتیحاکم بر نشانه شکنی دروغِ بزرگِرد، با شالودهوک مفسرِ ن است. روشنفکرِآراندن حاشیهبه

دید و برداشتی  که با چنین ن باشد. چراآمتن فرهنگی و معرفت ذهنی همساز با  ۀدهد که بر پایدست میه ن بآاز 

را در  ٨داریای قراردادی اما اصیل و اتنتسیتهشود و رابطهذاتی نشاندن چیزی به جای چیز دیگر شکسته می ۀجنب

ها جنبۀ ذاتی ندارند نشانه»کند: سازد؛ بر همین مبناست که امبرتو اکو تأکید میتحلیل و نقد گفتمانی پیش رو برقرار می

و  «بودن شرایط در حال حاضرعدم فراهم»ای ذاتی و حقیقی مابین در حقیقت رابطه «.دبلکه یک امر قراردادی هستن

هر چیزی »وجود ندارد.  و غیره« ولی» ،«اما»با واژگان ربطی  «خودمختاری» و لذا گرایش به «خواست استقالل»نیز 

کننده محتوی نشانه ای تعیینهکند و این رابطه معنایی و نشانیک نظام معنایی است که مفهوم خاصی را متبادر می

رد در تفسیر و تأویلی از این متن تا کنون این وک ۀرو روشنفکر، تئوریسین و نخب از این .(3٨٩: احمدی، همان)« است

که شنیدن و خواندن در  طوریهب ،خود را ترسیم کرده است ۀیندآن واقعیت و آمعانی را فهم و برداشت کرده و با 

شدن راندهحاشیهبه ۀکنندعدم مساعدبودن شرایط و... تداعی ایط کنونی، بر اساس واقعیت فعلی و، در شرشرایط حاضر

نهد. با این تحلیل، فهمد و بدان گردن میرد میوشدنِ خودمختاری است و این را مفسر کاستقالل و به متن تبدیل

اند، به اتکای قانون طبیعی تا ابد به هم پیوسته ییگو ن، کهآفروپاشی چنین گفتمانی و بازتولید درزمانی رئالیسم تاریخی 

 ضرورتی تاریخی است.

 کلیات مفهومی الف(

های جدید تحلیل گفتمانی با زبان و نظام معنایی حاکم بر مناسبات جوامع گوناگون در دو رسد نظریهمی نظر به

عی مفروض بسیار کارا باشند. از شکنی حقیقت مطلق، متن و ساختار قطمدرنیسم در شالودهتمدرنیسم و پس ۀحوز

شناختی، زبان و... اشاره داشت؛ این متن شکنی، تحلیل انتقادی متن، نظام نشانهتوان به شالودهها میجمله این نظریه

سازی، کپی و وانموده )شبیه ،ها بازتولید گردیده استردومیز باقروفی که همواره در پس کلمات و گفتمان کآتوطئه

ها نقش ردوه جای واقعیت قرار داده است و به جای ابتنای خودمختاری، تصویر استقالل را در معرفت کتصویر( را ب

ن تصویر را با توجیه در حال حاضر، در شرایط آها پیوسته در هر عصر و زمان و تاریخی، نآای که گونهزده است، به

ن دیگری یعنی خودمختاری دست بیازند. آنکه به تقابل آاساس واقعیت امروزی و... بازسازی نموده بدون  فعلی، بر

)تقدم  «اینجاست که وانموده مقدم بر واقعیت است ،ن تفاوت میان واقعیت و وانموده وجود نداردآوضعیتی که در »

اکم، تحلیل گفتمان ح ۀشکنانه بر پایاز این نظر، نقد شالوده .(176: 13٨6دام، آب.ن از  1٩٨3ها، بودریار، و وانموده

، ٩ن جوهرآسازد؛ فرایندی که در پذیر میزادسازی متن را امکانآخوانشی واسازانه است که فرایند لیبرالیزاسیون و 

ها، غیریت ی که دنیایی ازاگونهبه ،شکندای، بینش مجازی، دال مرکزی و واقعیت وانموده را در هم میواژگان هسته
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سر بر « استقالل» های شناور و بینش واقعی از جمله پارادایم خاموش، دالایای، حاشیهها، واژگان غیرهستهواقعیت

دهه، مستلزم خوانشی سمپتوماتیک  7در  ،«غیاب استقالل - حضور خودمختاری» ورند. در حقیقت دور هرمنوتیکیآمی

ن پنهان نگاه داشته نچه را که در متآ)دریدا( است. بدین معنا که خوانش سمپتوماتیک متن  شکنانهو شالوده )لوکاچ(

غیابی ضروری  ۀمنزلمتنی که حضورش به ،سازدن را به متنی متفاوت مرتبط میآ ،در همان حال ،کندشده است افشا می

گاهی کاذبی است آبه استناد شواهد کالمی این نوشتار ایدئولوژی نهفته در متن حاوی نوعی  .(61: 13٨7 )فرتر، است

مثابۀ مطالعۀ ایدئولوژی به ۀشود. در این دیدگاه، نظریو ایدئولوژی تولید و بازپخش می که از رابطۀ بین گفتمان، زبان

شناسی ایدئولوژی در نشانه»شوند. ها برای حفظ و تداوم مناسبات قدرت به کار گرفته میها و معناهایی است که نمادراه

معینی ) «در کنترل فرهنگ برخوردار است تخیلی از اهمیت زیادی ۀعنوان یک نظام بازنمایی و مناسبات زندبه

 .(101: 13٨0علمداری، 

در  ،هاگیرنده و فرستنده و رمزگذاری انحرافی پیام ۀانداختن رابطبا ازشکل(، A)ن ایدئولوژیک در متن گفتما

ود. در شگاهی کاذب حاصل از این انحراف در متن مذکور پذیرفته میآای که گونهکند، بهارتباط انحراف ایجاد می

که معانی و مفاهیم و روابط معنایی  طوریهپیدا کرده، بال ها از متن دست باردوواقع عناصر ایدئولوژیک در قرائت ک

ورده است. از این منظر گفتمان آن را به یک متن بسته و وارونه در آخود را تثبیت ساخته و  ۀن در شکل گذشتآ

های متن در ، تصویری مخدوش و غیرمنطقی را از نشانهحاکم بر متن بر اساس نیت مؤلف ۀشدایدئولوژیک

رنگ ساخته ن را کمآرمانی و تضاد موجود در آکه متن را  چرا ،ورده استآوجود ه ها بردوشناسی و ذهن کشناخت

و  اند. و چون معنارایی کردهآ)خودمختاری( و ایدئولوژی مستتر در متن در مقابل یکدیگر صف رمانآاست. به واقع 

ها را در نآها خلق کرده است، حاکم است، ردوکه معنای مطلقی را در ذهن ک ،د ایدئولوژیک بر این متنعملکر

را خیالی و غیرممکن جلوه داده است. با آن  را به حداقل رسانده وآن  ن راکد ساخته و تالش برعکسآچارچوب 

شتباه چیرگی گفتمان ایدئولوژیک بر متن و ذهنیت امده و بهآدر  آرمانهمین رویکرد است که ایدئولوژی به جای 

است که آن  ادوارد سعید، ویژگی مشترک متون ایدئولوژیک ۀبه عقید شود.تصور می آرمانعنوان ها بهردوتاریخی ک

ن متن دارند و به همین دلیل این متون ددای جلوهآرماننامساوی از طریق  ۀداشتن این رابطها سعی در پنهاننآتمامی 

ها ردوگاهی کاذب را بر ذهنیت و عمل تاریخی کآو از این طریق  .(70: 1377گیرند )سعید، شکل دروغین به خود می

شکنی متن مفروض در این مقاله مطالب تزریق کرده است. پیرو چنین برداشتی است که در تحلیل انتقادی و شالوده

نی خواهد شد و از این منظر خودبنیانی متن موردنظر و بازخواقرار گرفته مطروحه در نظریات فوق مورد مطالعه 

 شکنی خواهد گردید.شالوده

 شکنی متن( شالوده1-الف

گردد. نامید بر میمی« سازیواژگون»نچه که وی آشناسی هایدگر یا به مباحث زبان 10شکنیر شالودهتبا

دهد که خودبنیانی برای است و نشان میشکنی نشانگر فقر اساسی در ساختار خودبنیان متن متافیزیک غرب شالوده
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شکنی در کنه شالوده .کندهای خود پنهان میاوم خویش را به غیرتو مد اینکه خودبنیان بماند وابستگی همیشگی

ست از ا تأویل عبارت»به همین دلیل است که دریدا بر این باور است که  ،گرایانه داردجوهری تأویل خود اساساً

چنین فهمی در حقیقت ماهیتی  .(25٨: 13٨2 ضمیران،)« وردن اندیشۀ خاموشآدرزبانیب یا بهحاضرنمودن امری غا

 شکنانه دارد.شالوده

موجود در متن،  و عیناً حاضر حال عنوان هستی دربه 11«ساختار» ۀاز بابت امتناع از پذیرش اید شکنیشالوده

خود یک مفهوم فلسفی در  شکنیشالودههرچند  .(11٨ :شود )نوریس، همانمحسوب می 12پساساختارگرا شکاراآ

تواند متون مستحکم رود که میروشی متدولوژیک و ابزاری بسیار کارا به شمار می ،این حال با ،مدرن استتپس ۀحوز

شکنی شرط عدم امکان تحقق ایدۀ خودمختاری و بیان شالوده ،رو هم فرو بریزد. از این و تاریخی را رمززدایی و در

شکنی نفی شالوده ،سازد. بنابراین از این سومحذوف در این متن را بر مال می خواهیِاللستقا فتمانروشن گ

 ،بهتر یهای متعدد )از جمله استقالل( است. به عبارتبازشدن امکان ،)خودمختاری( و از سوی دیگر گراییجانبهیک

گاهانه است آتالشی »یدا معتقد است که بازخوانی طور که در گاهانه مبتنی بر بازخوانی از متون است. همانآتالشی 

« نچه در مرز و حاشیه متن موجودندآنچه که در متن حذف و سرکوب شده است و بازکردن مسیر برای آجهت 

مستقیم  ۀشکنانه دریدا برتری حضور نسبت به غیاب را مردود شمرده و سویدر تحلیلی شالوده ،(24: 13٨5قاحسینی، )آ

 .(11٩: 1377، 1)تاجیک، گفتمان  داندبازنمایی برتر نمی ۀویمعنایی را از س

فیزیک حضورِ خودمختاری بر اساس شرایط موجود در تقابل با غیابِ استقالل با اکه از منظری واسازانه، مت اچر

در واقع  14زمانیبا خوانشی هم 13توجه به شرایط موجود از برتری گفتمانی برخوردار نیست و این تکرار درزمانی

ها به واقعیت و شرایط موجود و حالیت حاضر است؛ به این معنا که متافیزیک ردوهمان کوری و نابینایی سنتی ک

خودمختاری  و حضور ،آرمانواقعیت در قبال  در بافت متن یعنی وضع موجود در تقابل با وضع مطلوب، 15حضور

ینده و نیز وضع نامطلوب گذشته آدعی در برابر وضع مطلوب برابر غیاب استقالل. چنین برداشتی همواره مانع و را در

کانی المنطق دالِ  ای است که درهجوید و این پدیدرا میآن  زمانی و حالیت حاضرگردیده و هماره در وضعیت هم

 ،آن گردد. مضاف برهمواره تشدید می (10: 1377 ،2 گفتمان )تاجیک، «لغزش دایمی مدلول در زیر دال»یعنی 

کردن متن است. اثر و خنثیبی شکنیشالودهبلکه هدف دریدا از  ،نیستآن  کردنیک متن به معنای ویران شکنیدهشالو

( هدف 3٨٨ :همان ،13٨4 محوری متن )احمدی،مکال ۀلت معنایی و سویالکردن دساختن متن بل ویرانلذا نه ویران

 گیرد.قرار می
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 ( زبان، گفتمان، واقعیت وانموده2-الف

گیرد. از نظر گادامر شکارا اجتماعی است که از راه زبان صورت میآهر چیز دیگری هم که باشد فعالیتی  سیاست

: انهم ،13٨4، )احمدی گونه استای بنیادین در ماهیتش زبانگونهپس شناخت به ،است آگاهیحاضر  ۀزبان سوی

های زندگی یانِ مقولههر شکل ب ،به همین اعتبار ،است« باناقتدار ز»ای از گفتمان وابسته به به اعتقاد فوکو سویه. (5٨1

 .(1٩4)همان،  سوسور گفتمان را در کارکرد بیانی زبان دانست .(1٩4)همان،  فرهنگی را گفتمان نامیده است

و ئکالالارنستو  زحمات ۀسیاست و مناسبات اجتماعی نتیج ۀکارگیری دستگاه تجزیه و تحلیل گفتمان در حوزهب

های دیدگاه»دو آن  اند.کار بسته به شکنی را در خصوص سیاست و مناسبات اجتماعیها شالودهنآست. اموف  و شنتال

های قدرت میشل فوکو و کان، استراتژیالشکنی دریدا، تجزیه و تحلیل روانی ژاک شناسی سوسور، شالودهزبان

 (.25: همان) «نمایندرا عرضه میگفتمان خویش  ۀمیزند و نظریآپساساختارگرایی گرامشی را در هم می

م مفهو معنا وآن  ورند که طیآعنوان یک سیستم باز به حساب میها با تأثیرپذیری از سوسور، زبان را بهنآ

اعمالی هستند »ها شود. گفتمانتعیین می هاآنهای ها و نیز نظام حاکم بر تفاوتنآکلمات و عبارات بر اساس ارتباط 

موضوعات بوده و در  ۀسازند هاآنگویند... می دهند که خود سخنسیستماتیک موضوعاتی را شکل میطور هکه ب

ژاک دریدا معتقد است که وقتی  .(15 :، همان2 )تاجیک، گفتمان «دارندمی خود را پنهان ۀفرایند این سازندگی مداخل

 هور گفتمان بازظعرصه برای  ،گردد شکارآخویش با غیریت  ۀسازی رابطتالش ناکام ساختار خودبینان در پنهان

اصلی(  - ایزبانی یعنی خودمختاری )هسته ۀبا نگاهی به متن مورد نقد همواره دو واژ .(24: همان قاحسینی،آشود )می

کان بر این الکنند. ژاک می سرشان در برابر ما خودنماییبا مفاهیم و معانی پشت غیریت( - ایو استقالل )غیرهسته

دنبال بازسازی، بازتولید و هب .(312 :13٨6)بشیریه،  گوید داردآنچه میت که زبان توان گفتن چیزهایی را جز باور اس

 آگاهیای از در اپیستمهآن  یا به تعبیر فوکویی ،ها در تاریخ معاصر سیاسی خود در وضعیتیردوشدگی کبیتثتکرار و ت

 اجتماعی خود را همواره در-نان حیات سیاسیآکند. می یاد «واقعیتحاد »به عنوان آن  اند که بودریار ازقرار گرفته

طور  نآ] بلکه نظم امر حاد واقعی [طور که هست ن]آ بستر نظم سوم مورد ادعای بودریار نظمی که نه نظم امر واقعی»

 (.11: 13٨1)بودریار،  اندترسیم کرده« [که نمایان شده

ها ذوب گردیده ردودر کورۀ معرفت ک «شدهرمزگانِ وانمایی اقعیتِجذب حاد و» واقعیتی به تعبیر بودریار هر

( 10 :)همان بخشد! نه اصل واقعیتی که...می را نظم [ردهاوک] اکنون این اصل وانمایی است که حیات اجتماعی است.

ش آتر از داغ ۀرد بر سر سفره کاسواند. طنز قضیه اینجاست که نخبگان کنشدهآن  گاه موفق به شناختها هیچردوک

 های واقعیت هر عصریبه بازنمایی ،تر از باقروفجانبانهبهتر و حقمستدل ،هاآنطوری که هرکدام از به ،اندشده

اند. اینجاست که در این پروسه از گفتمان فریبندگی بیش از پیش های زمانه تبدیل شدهپردازند و به باقروفمی

روست که  از این «.فریبندگی مرگ است»این  ،بودریار ۀعطف به گفت ،لبتهگردد که صدامی تر وانماییخودمانی

دهد که از طرف بودریار به می چیزی از خود بازتابآن  ها معنای شبیه بهردوگرایی و امر واقعی در گفتمان کواقع

ا حد ناپیدایی حاد نقاش مدعی است که خود را ت» گرایی( خوانده شده است.)در تقابل با حاد واقع حاد نقاشی
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یکی  تواند باشد زیرا که خود صرفاًنمی «واقعیت»( است 25 :همان)« واری در پیشگاه امر واقعی به خاک سودهقربان

 .(312 :همان، )بشیریه های گفتمانی استهای ساختاز فراورده

 ۀقرار دارند( واقعیت روزمرآن  تی نیز همواره درآدر  ها از گذشته تا کنون وردوای زبانی که کهامروزه )واژ

وانمایی  ۀگرایانو... پیشاپیش با بعد حادِ واقع[ شرایط حاضر و وضع موجود] سیاسی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی

در وهم »سره به زبان بودریار ها در روزمرگی خود یکردوای که کگونهبه .(27 :عجین شده است )بودریار، همان

: )همان بدل شده است «سره به بازی واقعیتواقعیت یک» که (. چرا27 :برند )همانر میواقعیت به س« ۀزیباشناسان

واقعیتی مستلزم پذیرش خودمختاری و حذف استقالل در متن گردیده است. بررسی  پر واضح است که چنین .(27

ها ردوتاریخی ک-یاسیوچرای خود را بر معرفت سچونرو اهمیت دارد که هژمونی بیآن  های این چنین متنی ازیهال

 تداوم و مستحکم بخشیده است.

همه چیز در متن »: ( متن را حاکم بالمنازع اعالم کرده و نوشته است1٩6٨) «مرگ مؤلف» ۀن بارت در مقالالرو

چنین متنی با ابزار زبان تنیده  .(٨٨: 13٨5جو، صلح)« یدآمی بیرونآن  است، متن خود بسنده است و همه چیز از

زبان در  .(165: )همان معطوف به متن و گفتمان استآن  ای به واقعیت نیست؛ راستایشود. زبان فقط ارجاع سادهمی

توان گفت می ،این معناهاست. به این تعبیر ۀبرساخت ۀابژ ( و واقعیت165ْ: )همان سازدها معنا را میقالب گفتمان

 (.175: 13٨6 احمدی،) «گذشته امروز واقعیت ندارد، امری گفتمانی و کالمی است [دعایمورد ا]واقعیت »

ها و داشتبر ها وسازند و ایستارمی های غالب در واقع جهان راگفتمان»توان چنین اندیشید که می ،از این منظر

ل باقروف و نیز تداوم المورد استد با این نگاه به واقعیت .(٨٩ :)همان «دهندمی عملکرد زندگی واقعی مردم را شکل

واقعیتی که  تواند باشد.نمی (A)ها در حقیقت چیزی بیش از محصول متن ردوبر گفتمان حاکم بر کآن  تاریخی-فرا

یا واقعیت مجازی و  «واقعیت-فرا»عنوان هبآن  بودریار از ،بر این اساس ،شده وانمایی شده استسازیبه شکلی شبیه

یافته در واقع کند. واقعیت حال و امر واقعی و عینیتمی شوند یادمی درون چنین متونی خلق شده کهسازیشبیه

سازی شبیه حاد واقعیتِ ،تریا به تعبیر دقیق ،چرا که این واقعیت ،لود و وانموده است که تصنعی استآبرداشتی وهم

موردنظر مؤلف که از  معنی یر یک متن بایدبرای تفس ،شناسیمطابق رویکرد زبان ،ای بیش نیست. از سوییبرساخته

 .(650: 13٨0 )نوذری، زبان بیان شده است احیا گردد ۀطریق واسط

 «واقعیت و شرایط موجود» منظور تدوین چنین متنی تکیه و تأکید برل باقروف بهالهای اصلی استدیکی از ستون

گذشته همچنان  ۀواقعیت شش دهآن  هنوز هممده است و آمتن بر آن  شده و از دروناست، واقعیتی که وانمایی

ای زبانی دارد واقعیتی کارویژه شود. این در حالی است که چنین مخلوقی که اساساًمی واقعیتی ایستا و قطعی شمرده

شوند می هور واقعیتظاند و موجب حصر امکانات دهندهکننده و شکلمسلم پنداشته شده است. زبان و گفتمان تعیین

 ای محصول کاربرد زبان است. از دیدگاه هرمنوتیکی میانچنین گفتمان و واقعیت وانموده لذا .(307: همان )بشیریه،

های دهد و زبان نیز در کرداررا زبان ما شکل می ییهاکردارگونه جدایی و استقاللی در کار نیست. زندگی و زبان هیچ

ای از زبان و گفتمان قرار هفاعل شناسا( و واقعیت همواره پردمیان سوژه ) .(305: )همان یابدمی اجتماعی شکل و معنا
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معرفت و گفتمان  ،رو از این از واقعیت. آگاهینه با  ،شناسی با این پردۀ زبان و گفتمان سروکار دارددارد؛ و معرفت

 ،ای دیگراز زاویه .(307 :مند است )همانشود تاریخمی طریق نمودهآن  سرشتی تاریخی دارد. بنابراین حقایقی که از

زبان و غایت  ۀواسط»نویسد: شود و میشناختی برساخته میصورت زبانجهان بهدارد که زیستمی هابرماس اذعان

از این  .(15٩: 13٨6 اوث ویت،)« سازندصورت متقابل یکدیگر را میاست بهآن  دستیابی به فهم که ماهیت ذاتی

سان زبان و کردار با هم وحدت رود؛ بدینبه شمار میآن  ار منبعث از فهمزبان سازنده و ذاتی واقعیت و کرد ،منظر

منجر به پذیرش خودمختاری بر اساس بازی زبانی و نیز زندگی  ۀقبول واقعیت وانمودشد .(305 :دارند )همان

حاکی از این است. به  !ردوهای پیرامون و سپس فراگرد دوباره تأکید بر خودمختاری توسط اندیشمندان کواقعیت

 متن که اساساًآن  از هاآنزمانی -های درزمانی و درها و خوانشردوحاکم بر فضای گفتمانی ک ۀاندیش ،تعبیر دیگر

ای که به اعتقاد ما مجازی و جعلی است تأثیر محصول زبان بوده است و خود در خلق تصویر چنین واقعیت و اندیشه

 از نگاه ویتگنشتاین «.اندیشه است ۀنالزبان » هایدگر بر این واقعیت تأکید دارد که طور که بارزی داشته است؛ همان

شدت در به ،ثار متأخر خودآاما او در  تصویر واقعیت است؛آن  یفهظشود و ومی واقعیت محسوب ۀینآ)جوان( زبان 

قواعد  ۀای دربارشد و از نظریه دچار تردید «تصویری زبان»زبان و نظریۀ  ۀوسیلمورد امکان منطقی نمایش واقعیت به

تر، کارویژۀ زبان فقط بازیابی واقعیت به عبارت دقیق .(13٩ :جانبداری کرد )معینی علمداری، همان 16بازی زبانی

کنونی، شرایط  عسان واقعیت ادعایی )وضبدین .(310 :همان )بشیریه، واقعیت است ۀدهندنیست، بلکه زبان تشکیل

مطابق دیدگاه  قرار یافته است.تروایت مورد بحث اسکالن ۀپایانآن  ای، توسط زبان در متنبرساخته و...( و فعلی، فعالً

است آن  هایدگر نیز بر .(301 :کنیم )همانمی درک «...تنها از طریق زبان جهان را»)زبان و سرشت انسان(  جان تیلور

 .(3٩3 :)احمدی، همان ت خارج از خود داشته باشدلتی به واقعیالتواند دما محصور در زبان هستیم و زبان نمی»که 

بازنمایی واقعیت مفروض در یک متن گفتمانی با رویکردی . (3٩3: )همان ای درون زبان نیستلذا واقعیت جز واژه

 شده از واقعیتِگردد. ساختار ترسیمتعبیر می «واقعیت وانموده»و  «حاد واقعیت»به آن  شناختی واقعیتی است که اززبان

 ،پندارندرا عین واقعیت میآن  ای کهگونهبه ،را در خود محصور ساخته است هاآنها در حقیقت ردوک ۀمتن و حاشی

ها روایتی بیش نیستند. در درون این چارچوبها کالن«چارچوب»های نامرئی یا به قول گافمن نکه چنین ساختارآحال 

 همین ،در حقیقت .(554: همان )ریتزر، نمود «ها را چگونه باید تفسیرنشانه»کنند قواعد و قوانینی هستند که تعیین می

ها ی نامرئی بر موقعیتاگونهکنند؛ چارچوبی که بهها هستند که تجربه و کنش فردی و جمعی را هدایت میچارچوب

ها ردوژه و عامل کسو ۀنالاین واقعیتِ موجود نیز خود بر اساس مشارکت فعا .(5٩1: )همان و شرایط و... مسلط هستند

سیاسی  ۀمده است؛ بدین معنا که ابژآوجود ه با کنش عاملیت دیگری ب هاآن ۀمنفعالن ۀبلکه بیشتر از ابژ ،نبوده است

را ایفا نکرده است. به باور گیدنز کنشگری که قدرت تأثیرگذاری و خلق شرایط و  «کنشگر عامل»رد نقش وک

امر واقعی خودمختاری بر اساس اصل  .(756 :)ریتزر ک کنشگرِ عامل نیستهای اجتماعی را نداشته باشد یموقعیت

که جالب است اینست که این امر واقعی مطابق  آنچهال استقالل. اما ئتر است تا ایدواقعیتِ کنونی در این ژانر محتمل

بازسازی آن  نشی دربلکه مدام چنین خوا ،شرایطی واقعی به واقعیتی عینی یعنی منجر به خودمختاری نگردیده است

                                                             
16 language games 
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شده. در و باز جذب شده است؛ به معنایی در این متن چنین برداشتی وانمایی شده است و این یعنی واقعیتِ وانمایی

-رغم خاصیت تاریخی و دردمختاری در ارجاع به استقالل بازسازی گردیده و علیخو ۀواقعیت اید-بنیاد این حاد

گمان چنین استحکامی محصول واقعیت و شرایط نامساعد حاضر بی مانده است.نفوذ همچنان مقاوم و غیرقابل ،زمانی

« کلید فهم مقاومت متن در زبان»گفتمان جستجو کرد. از این لحاظ آن  را بایستی در داربست زبانیآن  بلکه تبار ،نبوده

کنند ارجاع می را نفیها آن ست که کلمات به چیزهایی کها رو نآاین مهم از  است. (34: 13٨4 رج،الهاسر و )

شود و این ایده همان ثبات و استحکام چیزی را ناپدید می [استقالل] چیزآن  جایگزین[ خودمختاری] ۀدهند. ایدمی

 .(44: )همان را نفی کرده استآن  دارد که در اصل

م عیار تما راییگاسلوب تحلیلی است که در نگاه اول مؤید یک جانبه و شکنی یک متدشالوده ،نظراز این نقطه

خودبنیان  آنچهولی در نگاه دوم بیانگر این حقیقت است که  ،(23: قاحسینی، همانآقوانین و قواعد خودبنیانی است )

)استقالل( است که برای تدوین و تعریف خویش  )خودمختاری( فرض شده است در تعارض با غیریتی و خودبسنده

ای زمانی شرایط کنونی و... که به پاره-ت پنداری و بازاندیشی دریا واقعیآبدان سخت وابسته است. با این وصف 

ای را تبعید نموده ها تبدیل گردیده است و با این فرمول هرگونه اندیشهردواساسی در معرفت سیاسی و کانون فکری ک

 دارد؟ هاآننمایند ریشه در واقعیت متن را توجیه میآن  و

 انهشناس( زبان و گفتمان نشانه3-الف

: 1370 ،لوتمن)« شودای در آن بیان میهها است که در واقع ایدنظامی از نشانه»شناسی، زبان از دیدگاه نشانه

کردن یک واقعیت از قبل ابزاری برای منعکس ست که زبان صرفاًا آنچه که در این گفته حائز اهمیت است این .(14

شده و ها همواره در واقعیت وانماییردولذا ک ،ارکت داردشدن مش دادن معنا و واقعیتبلکه در شکل ،موجود نیست

های سالم ها، میان نشانهن بارت در بحث از نشانهالاسارت قرار خواهند داشت. رو مجازی پیشین در یک متن بسته در

ن طبیعت کنند، خود را نه عیهای سالم قراردادی بوده و خود را پنهان نمیو ناسالم تمایز قائل گردیده است. نشانه

های ناسالم سرشتی کاذب دارند و دارای انگیزه و قصدی که نشانه دهند. در حالیدانند و نه خود را چنین جلوه میمی

 جوست و خیالی در سر دارد.ید پرخاشگر و سلطهآ. به سوی مخاطب که میهستند

ا تکوین یافته است و خاصیتی هردوشدن حقیقتی است که در آرمان کداشتهحاکم بر متن در حقیقت پوشیده خأل

متن ایستاده است خود را در پس هزاران نقاب پنهان  ۀآنچه در زمین ،شوریآسلبی بدان بخشیده شده است. به قول 

پوشاند و هم بر ای هستند که هم او را بر دیگران میهراسته و فریبندآهای کند. اما زبان و ظاهر و بیان او نقابمی

شوری آدارد )کند و پوشیده میآنچه پدیدار است نهان می ،شوده آنچه نهفته است پدیدار میو همان گونه ک ،خود

سازد و به آن ها میهای انسانی را رحاکم بر گفتمان متن پیچیدگی کنش ۀاسطور .(220: 13٨3 ن از یار محمدی،.ب

 دهد که سطحی و کاذب است.ها میای به چیزیافتهدرخشش انعکاس ،بخشد و به این ترتیبها را میسادگی جوهر

خوبی نمایان ها در این متن بهردودر گفتمان و معرفت ک «استقالل» ۀشدگی پارداشتن و جلوگیری از عیانلذا پوشیده

شکنی چنین واسازی و شالوده ،با این رهیافت ای از معنای مجازی منفی و سلبی پیچانده شده است؛فهبوده و در لفا
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بستن نظامی از معنا آهویتی را بر آن بپوشاند که  ،بخشیدن به آنزاد سازد و ضمن مشروعیتآتواند آن را گفتمانی می

تر برقرار سازد که های شناوری باشد که با جستن مدلول خود نظمی مجدد را در قالب گفتمان اصیلای از دالو رابطه

 ابانده گردد.ایش تهای حاشیهدر آن نور روشنایی بر تاریکی

های توان پیامها از اهمیت بسزایی در تحلیل متون برخوردار است. بدین جهت مینشانه ۀاز این لحاظ معنای ثانوی

را  «دروغ»ۀ نشانه، نظری «ازاییهماب»کرد. امبرتو اکو بر مبنای ویژگی  17شده در درون این متن را رمزگشاییرمزگذاری

تواند به طرز معناداری جانشین چیز نشانه عبارت از هر آن چیزی است که می»که مطابق آن یک  ،سازدمطرح می

نباید موجود باشد یا واقعیت داشته باشد بلکه ویژگی  (استقالل)ن چیز . آ(24 :همان )معینی علمداری، «دیگری شود

کند بلکه خود ضه نمیواقعیت راستین خود را عر»اصلی آن بیان چیز دیگری )خود مختاری( است. بنابراین یک نشانه 

ها در اینجاست که خوانش مجدد متن و نیز تفسیر نشانه .(25 :)همان« کندعنوان چیزی دیگر معرفی میرا به دروغ به

همواره باید تأویل »ها چرا که معنای ثانوی نشانه ،آن از اهمیت برخوردار خواهد شد و این خود مستلزم تأویل است

 .(24: 1370، 1 ج احمدی،)« باشندل همراه الشوند و با استد

ذهنی را در قالب ۀ ذهنی وجود دارد. او سابق ۀل، سابقالبر این اساس، پیرس معتقد است برای این تأویل و استد

ای معنایی را بین نشانه و مفسر و تأویلگر رابطه حقیقت در .(25 :کند )علمداری، همانمطرح می 1٨مفهوم مفسر

خودمختاری به  ۀگردد که در آن نشانه و ایدای که منجر به تولید وضعیتی کاذب میطهسازد. رابموضوع برقرار می

گونه آگاهی کاذبی قرار دارد که در متن مذکور فهم کاذب این متن بر اساس آن شود.جای موضوع استقالل فهم می

تاری را در یک ردیف در نست که عدم توفیق و نیز خودمخآاین متن بر  ۀتوسط باقروف تولید گردیده است. گویند

شدن آن نیز ای آن را ببینند که قبول آن به معنای واقعگونهدر عین حال به کنار هم قرار داده و آن را بزرگ جلوه دهد.

سوسور نشانه عبارت از کلیتی  که استقالل را مبهم، در حاشیه و پوشیده داشته است. مطابق نظر طوریه ست. با

شود. و این وایی داشته و بر مبنای اصوات زبانی ساخته میآ ۀپذیر است و جنبشاهدهدووجهی است، یک وجه آن م

است. وجه  «دال»ها است، که این همان ردوو تسهیل پذیرش آن از جانب ک «خودمختاری»وجه از نشانه همان انگارۀ 

ذهنی است. این وجه از نشانه  شدنی نیست و امریشود، مشاهدهگردد و مدلول نامیده مینشانه که دال به آن باز می

باشد اینست که معنای خواهی و حرکت به سوی آن است. آنچه بر این پایه قابل تحلیل می«استقالل»همان انگارۀ 

ها از تمایل و حرکت به سوی استقالل است؛ با این ردوجستن کهمان دوری (A)راستین موردنظر باقروف در متن 

ایط موجود همچون واقعیتی مسلم وانمود شده است و این همان مدلول متن دال خودمختاری بر اساس شر ،دید

اش تعویض باشد. با این حال در این متن جای دال و ومدلول با همدیگر در راستای خواست و منافع اصلی باقروفیمی

 قرار داده ،که البته گذراست ،خودمختاری مدلول شرایط موجود یعنی دال ،که از یک طرف طوریهب ،گردیده است

نیافتنی است، که البته دست ،و از طرفی دیگر، خودمختاری دال مدلول استقالل در یک شرایط مطلوب ،ه استشد

 ،یعنی خودمختاری به استقالل ،و مدلول به دال ،در شرایطی مطلوب به مدلول توانددالی که می ؛فرض گردیده است
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 ،شیوۀ سوسوری آن مخدوش شده استدال و مدلول به ۀنی، رابطمدرشناسی جدید و پستمنجر گردد. بر اساس زبان

 توان برقرار ساخت.ای ثابت بین آن دو نمیها مدام در حال تفسیرند و رابطهها و از جمله واژهطوری که معنای دالهب

ه ک یطوربه ،شودیم یمنته یرگیبلکه به دال د ،رسدینم یک دال به مدلول خاصیک نظام خودارجاع یدر 

کند؛ یاد می 1٩«تفاوت»از این وضعیت به  ادرید .(35: همان ت )معینی علمداری،شها وجود خواهد دااز دال یاسلسله

ی برای درک معنای هر دال باید به یکند. اما از سوخاطر تفاوتش با دال دیگری معنا پیدا میبه اعتقاد وی هر دالی به

معنا هرگز  ،افتدیابد و در نتیجه معنای دال مدام به تعویض میاین زنجیره همچنان ادامه می ،مراجعه کرد یدال دیگر

واقعیتِ »به بیانی  انهشناسرویکرد زبان (.254: 1373 شود، بلکه از دسترس خارج است )ویستر،طور کامل درک نمیبه

 ،بر این اساس اند.ناقص یی که هر دو مجازی وواقعیت و معنا .(165-164: همان ،13٨6 احمدی،) «سازدبامعنا را می

هستیم، در واقع این دو پاره دو روی یک سکه  21عمل و 20تحلیل دیالکتیک گفتمانی ما شاهد دو پاره یعنی گفتار در

ها ردوک ،. در شرایط فعلیهستند هستند که با هم در یک ارتباط دیالکتیکی قرار دارند و به موازات هم در حرکت

 ،از آن رو ،گرددها میردوکه منجر به عدم امکان تحقق آن و لذا عدم توفیق ک بال آرمان استقالل باشند چرانباید دن

 ،در همان حال ،دوم( آن نماید ۀاول( را برگزیده و تالش خود را صرف تحقق )پار ۀها بایستی خودمختاری )پارردوک

 .سازی شده استقابل تحقق و شبیه این معنا غالب و منطقاً

 هاتمایز متن فرهنگی گفتمان ب(

 ،اشدبهای مختلف وجود داشته حتی اگر موضوعات مشترکی میان فرهنگ ،بین زبان و گفتمان ۀبه رابط عطف

نگرش سلبی  سانی ممکن نیست. اینآی این موضوعات بهاتوافق دربارۀ محتو هاآنیل زبانی و گفتمان حاکم بر البه د

مدرنیستی تقویت های پستهای فکری از طریق واژگان زبانی با رواج دیدگاهجریاننسبت به امکان گفتگو و اتصال 

و جامعه  ساختاری، متن را در چارچوب تاریخ ۀعنوان یک واحد کمینشده است. باختین با معرفی جایگاه کالم به

سیم؛ ویتگنشتاین ن برآ م بربرای فهم یک جامعه بایستی به فهم قواعد زبانی حاک .(50: 13٨6 )یزدانجو، سازدمستقر می

ه قواعد حاکم واژگان بآن  نهاست و کاربردآمهم است نه خود واژگان بلکه کاربرد  آنچهمتأخر بر این باور است که 

توان بیان می گانجامعه را در قالب مفاهیم و واژآن  های ذهنی و فرهنگیلذا ایستار ،جامعه وابستگی تام داردآن  بر

آن  توان خواستگاه فکریاما نمی ،توان واژگان یک زبان را به زبانی دیگری ترجمه کردمی رچهکه بدون شک اگ ،کرد

شتاین را به نبازی زبانی ویتگ ۀوینچ نظری ،ین حالعدر  .(141-140 :)معینی علمداری، همان واژگان را منتقل کرد

 های فرهنگی تسری داده است.پدیده
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های جریان ۀکنندیینکند و زبان به عامل تعمی ذهنیت پیوند نزدیکی با زبان پیدا» ،نظر ویتگنشتاین و وینچاز نقطه

ایز و قواعد که متم" از همدیگر بر مبنای هاآنها و تمایز فردبودن فرهنگشود و بر منحصربهفکری تبدیل می

 .(142 :همان)« کید دارندأت "ناپذیرندقیاس

به  عنایت با هاآنزمانی -خواستگاه فکری و شرایط درزمانی و درردستان و نیز وک ۀقواعد حاکم بر متن جامع

زبان باقروف  ازآن  دیگری یا به تعبیر بهتر فرهنگ کمونیستی روسی و بازتولید متن کمونیستیآن  بافت فرهنگی، با

و نظام معنایی ها از واقعیت ردوبر اساس زبان و فهم ک (A)متن گفتمانی  ۀذربایجانی! بسیار متفاوت است، لذا ترجمآ

)احمدی،  ستشناخت ما ا ۀکنندینیسنت ما و تع باشد. با چنین رویکردی زبانْبسیار مجزا و متمایز میآن  حاکم بر

قلمروی »ها را در ردوحکایت، واقعیت کآن  های راویبودن جوهر تفکر باقروف در روایتپنهان .(11٩: ، همان13٨6

 ت.به روایت هایدگر( نهاده اس)« تاریکی

ها حاکم بوده نه دیالوگ دوطرفه ها و تمدنکه تا کنون بر روابط فرهنگ آنچهکشمکش،  ۀاعتقاد طرفداران نظری به

وانش( بر اساس مونولوگ پیر و )باقروف نهاآفرهنگی بوده است.  ۀگفتار یک قطب و انگاربلکه مونولوگ یا تک

ها نه بر اساس مونولوگ فرهنگی خود بلکه تحت تأثیر سحر کالم ردوولی ک ،اندفرهنگی خود به این دیالوگ رسیده

اند در واقع ارجاع به مونولوگ ها از این متن برداشت کردهردوکه ک آنچهاند. منکوب یک بازی قدرت قرار گرفته هاآن

ع استفاده از این دیالوگ اند در واقدر این متن وارد ساخته هاآنکه  آنچهو  ،در قالب یک دیالوگ کاذب بوده است هاآن

ها ردولذا در این متن نوع گفتگوی باقروف با هیئتی از ک است، در ارجاع به مونولوگ خود بودهآن  کاذب و بازنمایی

میز تفکر آگری تحکیمجویانه و میانجیمدار بوده است و مهار مداخلهمیز و خشونتآدر قالب یک نوع دیالوگ اجبار

زیرا  ،ها در این متن بسیار مهم استبازنمود معانی و خوانش ،بارز است. پیرو چنین دیدمانی بسیارآن  ها درکمونیست

این فراگرد ذهن »ید، آمی شود یا به نمایش دراصلی این است که یک موضوع چگونه نزد دیگری وانموده می ۀمسئل

 :علمداری، همان) «کندمی اهمیت پیداکیفیت موضوع  ۀگیری درباراز طریق ایجاد رابطه بین دال و مدلول به نتیجه

های هدف کمونیستآن  در تعبیر و معنای مدنظر هابرماس رخ داده است. که در 22در واقع توانش ارتباطی. (144

)خودمختاری و استقالل( با توجه به شرایط کنونی وضعیت موجود نبوده  دو قطبآن  برابر هم قراردادن روسی صرفاً

ردها( و)ک هاآنها و احساسات رزوآاذهان دیگر و مقاصد،  بلکه حاکی از توانایی ایجاد ارتباط با جهان پیرامون، ،است

شرایط  هاآننیافتنی بوده است. درست به این دلیل اینکه مدلول دست ۀدر راستای ایجاد وضعیت مطلوب یا همان اید

ور که قدیس حزب کمونیست یعنی لنین خودمختاری و حتی ط دانستند همانهای خود نمیآرمانموجود را مناسب 

کرده است. بنابراین از این روزنه چنین می های کمونیستی خود تلقیآرماناستقالل ملل را )موقتی و( در راستای 

 داربودن تمامی احزاب و بیشتر روشنفکران تأثیرگذاریل مارکالها صورت گرفته است. شاید یکی از دردودیالوگی با ک

دهه و نیز در عصر حاضر همچنان به قوت خود  7های چپی، سوسیالیستی و کمونیستی که در این ردی با نشانهوک

ها و اشخاص غیرچپ را نیز در بر گرفته است همان ترمینال فکری باشد. بر جریانآن  باقی است و دامنۀ تأثیرگذاری

همچنان بر حق تعیین سرنوشت و  ،ردستان عراقویم کرهبر حکومت خودمختار اقل ،مسعود بارزانی ،مثال بابِنمِ
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را به آن  را در شرایط فعلی مساعد ندانسته و پیوستهآن  ورزد، ولی، اما، با این وضع و...ها اصرار میردواستقالل ک

 اندازد.تعویق می

ای توانیم به نکتهمی ،کنیمها ترجمه ردونیاز کزاد و بیآرا بر اساس ذهنیت  (A) مبنای تحلیل گفتمان، اگر متن بر

 که طوری ،میخته استآدر برابر دیگری هژمونیک و مقتدر، در هم  رمق رابرسیم که این متن دو گفتمان ناقص و بی

کردن دیگری با ورق گفتمانی، استراتژی بازی-واقعی و همیشگی باشد. در واقع در یک نبرد زبانی ۀدیگری برندآن 

جمع تژی حاصلاها پیروز گردیده و این بازی بر مبنای استرها با ورق کمونیستردودن ککرتاکتیک بازی ها برردوک

 ،توانند این متن را به معنای دقیق کلمه درک کنندنمی» ردهاوای دیگری بوده است. کبر ها و مثبتردومنفی برای ک

گفتن یک جمله توسط باقروف و  .(117 :همان جو،)صلح «را ندارندآن  های فکری، فرهنگی و ارزشیکه بنیاد چرا

طور که چاپ یک متن در  همان ،لنین با گفتن همان جمله توسط قاضی محمد و قاسملو و لنین بسیار متفاوت است

ناقص و  ۀها مطابق برساختمعنای متفاوتی با هم دارند. فهم و برداشت هر دوی این گزینه «شهروند امروز»یا  «کیهان»

ها ها به یاری زبان و محدود به کاستیانتقال دانسته»شوند. این بدان خاطر است که نازایی است که در زبان روایت می

ها بر مبنای تفکر و خوانش ردوک ،از یک سو .(164: ، همان13٨6 احمدی،)« شود... ممکن میآن هاییا توانایی

اند و از ر تطبیق خود با شرایط موجود از دالی به دال دیگر ارجاع داده شدههمواره د ،اندیشانه از روایت باقروفهم

سازد و در حقیقت در این فضای حاکم بر گفتمان و می خود را پنهان هاآنمدلول موردنظر مردم از دید  ،سوی دیگر

اساس قرائت و متن  بر ،فطر دست یازید. از یکآن  وجود ندارد تا به مدلول اصالً ،هاردوک ۀشدمعرفت واسازی

از طرف  ،ستا زم و ضروری و مدنظر بودهالامری آن  ها به طرفردودادن کفرهنگی باقروف، خودمختاری و سوق

ها از چارچوب حاکم بر گفتمان مسبوق بوده، در ردوخروج ک ،ًالمتن جلوگیری از اوآن  نیت مؤلف از تولید ،دیگر

به متن در گفتمان مذکور مسدود شده است. بدون تردید کنش آن  شدندیلراه ورودِ انگاره و قطب استقالل و تب ،ثانی

سازی شده است. بررسی متن ارتباطی معطوف به هدف در این متن در قالب یک گفتمان معطوف به قدرت پنهان

نابرابری و تعارض منافع  ،روایت لیوتارو کالن واقعیت بودریار-مفروض از دیدگاه استراتژی بازی قدرت فوکو، فرا

ها از شرایط موجود و نیز واژگان مستعمل در ردوسازد. از این زاویه است که خوانش کمی طرفین گفتگو را برجسته

بوده است، آن  ای که باقروف درصدد تولیدکردناسطورهآن  بافت متن مذکور بر اساس جغرافیای فرهنگی خود با

بلکه تصویری  ،سازدمی ها را در متن تعیین و تثبیتردوتنها جایگاه کهایی نهرهبود؛ چنین اسطومی بایستی متفاوت

ناسالم را ازلی و  یهاها و نشانهدارند که پدیدهآن  سعی بر 23هابه اعتقاد بارت، اسطوره دهد.می نان ارائهآنادرست از 

 فرهنگی-مده از بافت فکریآبر تن نوعاًحاکم بر م ۀد. اسطورنسازمی تهی اها را از محتوطبیعی جلوه دهند و دال

که هیچ ربطی به شرایط، زمان، مکان،  ،باقروف است و خوانش وی نیز به نوعی بازنمایی و بازتولید همان بافت است

که یک معنا  ای هستند ندارد. به این دلیل هنگامیجداگانه فرهنگیِ-ها که در متن فکریردوهای کها و خواستنشانه

کند، در واقع می ای پیداهافتد و جنبۀ اسطورمی متن جداآن  ن یک فرهنگ یا تمدن از تاریخ و جغرافیایو تفسیر درو

رسند و از می ازخودبیگانگی ۀو نظام معنایی به مرحل آن آگاهی صورت حامالنآن  ید. درآمی صورت ناقص در به
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اشخاص،  .(76-7٨: 1375 شوند )بارت،می متنی خود محرومزم برای درک معنای اصیل درونال آگاهیشعور و 

های درستی از ارزشانست بهتو گیرند دیگر نخواهندمی احزاب و روشنفکرانی که در این فضای ازخودبیگانگی قرار

ها مانع برقراری ارتباط بین چرا که اسطوره ،زم برای این کار هستندالزیرا فاقد درک  ،فرهنگی راستین خود دفاع کنند

که مطابق –ها ردوکه در این متن فارغ از برداشت ک آنچهدر واقع . شوندمتنی فرهنگ خود میمعنای دروننان و نظام آ

زبان بنا بر  ،متن اعتبار دارد. از این دیدگاهآن  مهم است، فهمِ فهم دیگران از –نیت مؤلف از تدوین متن بوده است

از اهمیت برخوردار  «تأویل تأویل»ریدا نه تأویل بلکه ژاک د ۀاز این روست که از زاوی ،معناست ۀماهیت خود زایند

نحوی در که به یینهاآاز تأویل  هایی همچون خودمختاری و استقالل، تأویل ماو نشانه اشود. لذا جدا از فهم محتومی

ها ردوک توسط هدر این متن و متون بازتولیدشد ،رو دخیل هستند از اهمیت برخوردار است. از اینآن  متن و بازتولید

از این وضعیت با عنوان امری  ،از یک سو ،میشل فوکو. که هست تأویل است آنچهمدلولی وجود ندارد  ،و دیگران

 فهم نشانه امری همواره ناتمام است و به ماهیت تاریکی نشانه باز»ایشان  ۀیاد کرده است و به عقید« همواره ناتمام»

مدلول «کند که می فوکو به پیروی از نیچه این موضوع را مطرح ،و از سویی دیگر .(1٨7: 1377 )احمدی، «گرددمی

لذا گفتمان باقروف، قاسملو، طالبانی، بارزانی، . (1٨7 :همان) «ها خود چیزی جز تأویل نیستنداصلی وجود ندارد واژه

رایط موجود، واقعیت موجود، نه از ش هاآنن و... در شرایط زمانی و مکانی متفاوت حاکی از خوانش و تأویل الاوجا

ها پشت ردوشدن تاریخ واقعی کپنهان»دستیابی به خودمختاری بل به تعبیری فرار از اقرار به استقالل است. در حقیقت 

ای مبهم به نشانه انهشناسرا به زبان نشانه هاآنها نداشته و ردوای عینی برای کبه تعبیر لیوتار( ثمره)« هاییچنین تأویل

 است. استقالل ۀخومختاری سالب ،به همین جهت لغزد؛ای که پیوسته به محاق تعویق فرو می. نشانهسترجاع داده اا

 «تأثیرات تاریخی»مغناطیسی حاکم و  ها نتوانسته است از فراگرد میدانردودرست بر این اساس خوانش و بازخوانش ک

گیری و تکوین و تدوین یک گفتمان فرهنگی بر اساس شکل ها سازد و درن، که با زبان بیان شده است، خود را رآ

زبان بر اندیشه  ۀای داشته باشد؛ ایستار سلطهگرایانه و سازماندهای خویش نقشی کنشبافت و متن جامعه و واقعیت

فرهنگی که های زبانی و ای است از تأثیرسویه» نآروایت بسیار بارز است. فهمِ هرزمانی کالنآن  ها ازردوو تأویل ک

 خواند.( می120 :، همان13٨6 )احمدی، «را تأثیر تاریخیآن  گادامر

کردن فضا و معانی حاکم بر گفتمان مستمر و اپیدمی باقروفی و فروپاشانیدن و ویراناز این زاویه ازهم

اپیستمه )سامان شود. به اعتقاد فوکو در هر عصری یک می از اهمیت دوچندانی برخوردارآن  شکنی و رهاسازیشالوده

 ،از این لحاظ .(1٨0: کند حکمفرماست )یارمحمدی، همانمی به پارادایم یادآن  دانایی( خاصی که پوپر از ۀو انگار

 ۀشدردستان همان پارادایم غالب خلقواجتماعی ک-های فکریغالب بر چارچوب کارکرد ۀپار ۀپارادایم یا اپیستم

که بسیاری از روشنفکران  طوریبه ،خود را حفظ کرده است ۀیز همچنان سلطاکنون نموردنظر باقروف بوده است و هم

کنند. نباید فراموش کرد که فرایند تبادل معنا بین مؤلف و می سیاسی( یاد ۀبینی )رئالیتبه واقعآن  رد ازون کنخبگا و

ردها( و)ک بین مؤلف )باقروف( و قاری ۀقاری از زوایای متعدد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی قابل بحث است. فاصل

گذارد. این در می اثر هاآنبرقراری ارتباط  ۀکه همانا به دو فرهنگ و جغرافیای متنی مختلف تعلق دارند، بر شیو
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)گیدنز،  گیرد «فرهنگ مورد مطالعه قرارآن  های مختص بهباید بر اساس معنا و ارزش»متن فرهنگی  حالیست که هر

13٨6 :40). 

 گراییرد در دام واقعوگفتمان ک ج(

شد. می الیسم فرهنگ غربی خواندهئاید آنچهگرایی در نوع خود پادکنشی است در واکنش به رئالیته و واقع

درزمانی استوار گردیده است،  بر تصورات از شرایط تاریخی همزمانی و نه الزاماً اساساً گرایی کهمکتب واقعیت

گرایی همیشه مبتدیان و سیاستمداران سودجو و ترسو را شعار واقعیت است.محصول بعد از جنگ جهانی بوده 

 همواره از ،هاردودر تاریخ ادبیات و گفتمان تاریخی کآن  فلسفی-ها و بستر فکرییهالزده کرده است. فارغ از ذوق

بلور یافته است، و ت و... فعالً  ،در قالب جمالتی نظیر شرایط فعلی، شرایط حاضر، با توجه به وضعیت موجودآن 

ستایی یاند. فهمی که پیوسته در دایرۀ بازابسیاری از مفاهیم، اصول و عقاید را در قالب این برداشت فهم کرده

دیده است. گر وقفه در بستر خصلت سیال واقعیت، تولید و بازتولیددر نوسان بوده و بی ،بینی و حالیت حالواقعیت

واقعیت بر پایۀ پذیرش برداشت و فهم دیگران از واقعیت )و نه فهم خود( قرار رد به ونگاه روشنفکران و نخبگان ک

رد بازنمایی واقعیت و یا به تعبیری واقعیتی وانموده بوده است وک ۀواقعیت شرایط و جامع ،داشته است؛ در حقیقت

ما را به آن  وانش انتقادیو خ( A) شده یاد کرده است. ژنولوژی متنسازیبه واقعیت مجازی و شبیهآن  که بودریار از

که  یتینه اصل واقع ،بخشدیما را نظم م یات اجتماعیاست که ح یوانمااکنون این اصل » رساند کهاین نتیجه می

)خومختاری(  های ثانویبه این مفهوم که از این پس نشانه ی(. وانما10ر، همان: ای)بودر «ه استدیگرد یدورانش سپر

 .(27: همان )بودریار، شوند)استقالل( مبادله می هاحاضر( که در ازای دیگر نشانه )شرایط نه در ازای واقعیات

گرفته شکلای پروسه، تری برداشت از برداشت دیگران از واقعیتیا به عبارت صحیح ،این برداشت از واقعیت

نان آها شکل بخشیده است؛ به این معنا که نزد ردوو کلیتی ثابت را در گفتمان سیاسی معاصر و معرفت تاریخی ک

بودگی و اینکه واقعیت بوده است را تداوم بخشیده است. فارغ از اختالط شرایط واقعی، شرایط حاضر و واقعیت

 واقعیت ندارد! چرا «واقعیتی» انداز است، واقعیت این است کهغلط برانگیز وکه در ذات خود مسئله ،جاری با واقعیت

که باید باشد( نیست،  آنچه) «بودن»است. بنابراین  «شده»نیست، بلکه  «هست» که آنچهاقعیت در حال شدن است. که و

دارد. از  «شدن» ندارد بلکه واقعیتی «بودن» که شده است( واقعیت دارد؛ به زبان دیگری، واقعیتی آنچه) «شدن»بلکه 

شده توسط سازیشدن است که در فضای کاذب و شبیه قعیتِوا پندارند،می بودن واقعیتِ ردهاوکه ک آنچه ،رو این

 واقعیتِ بودگیْ-بودن است و شد واقعیتِ شدگیْ-گردد. بودمی کرداری در تمامی ابعادش، بودن-های زبانیبازی

 شدن.

 خود را تعریف و بازآن  کند و بر اساسمی شدگی احساس-شدن خود را بود ها بر اساس واقعیتردون کگفتما

عاملیت و  روست که بازشناخت صورت پذیرد. از این یدکه با چرا ،کندنکه شناختن کفایت نمیآشناسد، حال می

شده است.  «بوده است آنچه»است و نه  «است که شده آنچه» هست آنچهکنش در واقعیت موجود دخالتی ندارد؛ هر 

 نآتکرارشدگی را  و محیرالعقولی است که نوعاًجالب  هایمعضل واقعیت از جمله شنیدنی رد ووک اینکه گفتار نتیجتاً
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 فراپیشیِ )کنونی، امر واقع و...( همواره با نان از واقعیتآکند. فهم تداعی میآن  هم نه در منش متن بلکه در پیوست

نان یعنی استقالل همراه بوده است. دریدا مدعی است که آهای رزوآخواست و  ۀسالب تأخیرِو خودمختاری  ۀموجب

واقعیت را باید بر حسب تناوب و دگرسانی به جای وحدت و هویت بر حسب تعویق و غیاب به جای حضور و 

 .(250-251 :همان فراپیشی مورد توجه قرار داد )ضمیران،

 ال است:ها از دو منظر دارای اشکردودیگر اینکه تحلیل و بررسی متن واقعیت و شرایط متنی در گفتمان ک

سبت است که خود محصول گفتمان حاکم بر مناآن  اینکه واقعیت و شرایط حاضر در حقیقت بازنمایی از نخست

مده آبر ۀاید ردی در بطن خود خالق واقعیتی است کهودوم اینکه گفتمان ک باشد.ها از عصر باقروف تا کنون میردوک

 سازد.می از منظر نخست را تحکیم و تقویت

طور که نآجا در متن کانی و رابطه و پیوند این دو و قرارگرفتن درست و بهالنمادین امر خیالی و امر  تحلیل

ر استقالل بامر خیالی )تقدم خودمختاری  را در پی خواهد داشت. «شدگیعیان»هایدگر بدان معترف است، بارزترین 

 سازد، اینجاست کهمی ادین )زبان(رد را وارد امر نموک «واقعیتِ-حاد»با وانمایی رسیدن به استقالل( از طریق کالم، 

 ،مادین )زبان(نهایی که امر کانی باید همیشه نسبت به شیوهالیک تحلیل »جیمسن استناد کرد که  ۀتوان به این گفتمی

گرفتن امر انیکس. (٩4 :رابرتس، همان)« گاه باشدآپوشاند... می های امر خیالی راشفتگیآاز طریق ساختار و نظم، 

کردن امر خیالی و انگارانه است. بحث بر سر نفیو امر نمادین با امر کالمی بسیار ساده ،امر بصریخیالی با 

ط روشی گونه که گویی یکی بد است و دیگری خوب، بلکه در واقع بسآن با امر نمادین نیست،آن  ساختنجایگزین

فظ کند. و را از یکدیگر ح هاآنادیکال تواند هر دو را به یکدیگر مرتبط سازد و در عین حال گسست رمی است که

آن  در رساندن گردد که امر خیالی و امر نمادینمی این یعنی تفسیری که از واقعیت و شرایط و اوضاع داده شده سبب

پیوستگی و هماین به نویایی به متن نوعاًانگاه پار. بسازند بر روایت و دروغ بزرگ رادو به یکدیگر یک کالن

ای چنین فاصله و کند. با این حال نقد رادیکال چنین متنی در پرتو نگاهی شیزوفرنیک و قطعهمی را القاتنیدگی درهم

از خود بپرسیم  بخشد اینست کهمی چاره خالص از چنین دامی که تبهگنی را تثبیتسازد. راهمی عیان را کامالً تمایزی

 را تمییز داد؟آن  توانمی پس امر واقعی چیست؟ و چگونه

کند می شدن مقاومتای مطلق در برابر نمادینن بر این باور است که امر واقعی چیزی است که به گونهکاال

با این حال خود تاریخ در  ،است «تاریخ خودِ» گرا معتقد است که امر واقعیاگرچه جیمسن مارکسیست .(٩6 :)همان

واقعیت -پیشین، به عبارتی همان امر حاد نظم دوآن  وار میانگشت ۀدر حقیقت همان فاصلآن  ۀده 7این متن و تجربۀ 

نظام گسسته آن  بودنحکایتکانی دلیلی مبرهن است بر کالنالورزی امر نمادین در مقابل امر خیالی است. مقاومت

متن که در این  آنچهها دربرگیرندۀ این نتیجه خواهد بود که ردوتاریخ ک 24شدنو نگاه پارانویایی؛ و این معنی فرامتنی

هست که نیست  [که باید بشود] گریزد همان واقعیتیمی شدگی و دگربودگیو در این فاصله گریزان است و از نمادین

کان الالذکر بر اساس مفاهیم کلیدی ژاک شدۀ( فوقبه یک معنا تحلیل انتقادی متن )تاریخ بیگانه [.که شده است آنچه]

                                                             
24 metatext 
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ها را به امر واقعی )استقالل ردوص دو امر خیالی و نمادین، یارای رساندن کرساند که برساختۀ ناقمی را به این نتیجه ما

ها هنوز در فاصلۀ زمانی و مکانی بین دو امر خیالی و امر ردوبر اساس تعبیر و تفسیر شرایط تاریخی خود( ندارد؛ ک

خود را از این نظم برهاند داشته است که آن  ردی سعی برونمادین سرگردان تاریخ هستند، این در حالیست که سوژۀ ک

 ،دهدمی ها را در مسیر تاریخ واقعی خود قرارردوو پیوسته میل به سوی امر واقعی دارد و این واقعیتی خواهد بود که ک

بنگرد و از ورود به مرحلۀ زبانی و گفتمان پیشینی که به آن  با بیان و پذیرش این تجربۀ تلخ تاریخی که فرامتنی به

 شدن دارد، خود را نجات بخشد.رو به تبهگن شکل پارانویایی

ها ندارد ردوشدن، امروزه هیچ حرفی برای گفتن به کامروزی مخفی ۀواقعیت امروزی و در پس شرایط وانمود

که واقعیت  ،«ردوک ۀمسئل»مجازی حاکم بر گفتمان  ۀاین فضای دیجیتالیز در. گذاردنمی هاآن ۀحلی پیش پای مسئلو راه

ی مرده تبایس دیگر ،ورده استآنان به نمایش درآانکار و مسدوده در دستگاه معرفت شده را به واقعیت قابلسازیشبیه

واقعیت  رد سایه انداخته است.وک ۀدهه است که بر گفتمان مسئل 6شدنی بیش از زدهاش نمود. چنین واقعیتتلقی

 ،است زدگی فرا رسیدهپایان نمایش واقعیت. کرد شکنیشالودهرحمانه موجود اما مجازی و جعلی را بایستی بی

چیزی است آن  ره دقیقاً»ایگلتون، موقعیت و شرایط  است که واقعیتی واقعیت ندارد. از منظرآن  ای که واقعیتگونهبه

ارگزاران قابلیت ک ،این وصف با(. 317-31٨ :)همان «کند که چنان باشدمی که گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک معین

ز دید است که ا گرایی کالسیک امریخالف واقعبر دادن به محیط و بنابراین سرنوشت خود کامالًدر شکل انسانی

عیت واگذارده ها حق تعیین سرنوشت خویش را همواره به واقردوگرایی به دور مانده است. کبینی و واقعحامیان واقع

بازشناسایی  ویا قراردادن آنان هستند. آتصنعی برای  شدگی را به دیگران، دیگرانی که جاعل امر واقعی وو واقعیت

 شود؟می رد خواندهوک ۀمسئل شده، همانی است که واقعاًسازیرد در این واقعیت شبیهوک ۀمسئل

بر  رد راوک ۀترسیم شرایط فعلی و موجود بر اساس اصل واقعیت مجازی و فریبنده، گفتمان مسئل ،هر جهت به

کنند. س نمیرا بر گردۀ خود احسا «امپریالیسم مفاهیم» ورده است که واقعیت راستینآمفاهیمی در  استثمار ۀپای

ها را در ردوک ۀمدآدردیالوگبه گفتمانِ ذهنیت و ولی و... - ن، اماآاما نه، این اگر  - بست بله و مفاهیمی با چفت

 تصرف امپریالیستی خود جا داده است.

 آگاهی) باقی خواهد ماند رارسا ۀپرداست که این واقعیت مفروض و خیالی به قول سورل همیشه در آن  حقیقت

به این جهت هیچ نظم معینی در واقعیت وجود ندارد، واقعیتی که در نظر  .(156 :دوندالفوهللا اترجمه عزت و جامعه،

نکه انسان بخواهد وجود ندارد آبل از چرا که واقعیت ق .(310: 13٨1 )ایگلتون، ناپذیری استشوب وصفآنیچه فقط 

وجود آن  هایدر حقیقت واقعیتی خارج از این گفتمان و معانی گزاره ،سازدمی بلکه این انسان است که واقعیت را

شود همانی نیست واقعیت پنداشته می آنچه ،روایت لیوتار-دریدا و نیز فرا 25ندارد. بدون شک بر اساس مفهوم تمایوز

)کاربست اصلی گفتمان( به واقع و غیرواقع معنا  زبان ،وینچ یراآمطابق  را یافته است.ال ن دست باکه در بافت مت

واقعیت مورد  ،بر این مبنا. (30٨: همان )بشیریه، بخشد و تمایز میان حقیقی و غیرحقیقی خود متعلق به زبان استمی
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روایت پیشین و نیز کاربرد ط فعلی نهان در کالنادعا محصول زبان است و نه زمان. با این دید واقعیت حاضر و شرای

سازد بلکه گونه و نه حقیقی دارد. دریدا نیز معترف است که واقعیت گفتار را مشروط نمیسرشتی زبانآن  هرزمانی

ضمن کشف  شکنیشالوده ،با چنین رهیافتی .(٩٨ :3 مقاله ،1377 تاجیک،)« گیردشناختی شکل میتوسط مفاهیم زبان

ها تا کنون پنهان مانده بود بر ما ردوهای معنایی دیگری را که به دلیل پندار وانهادگی سیاسی کلتالد ،این واقعیت

 سازد.مکشوف می

 گیریو نتیجه بحث

های یابیم که وانمایی گزارهردستان بدون تردید در میوهای معاصر سیاسی کنگاهی گذرا به تاریخ جنبش با

روایت در میدان گفتمانیِ کالن های بیرونی، الزاماًیوتوپیک استقالل! فارغ از واقعیت یِذفحبازدمختاری و واقعیِ خو

گفتمان بر بنیاد رئالیسم تاریخی تبار آن  26شناسیپیوسته بازتولید گردیده است. دیرینهآن  مفروض و سندروم ناشی از

روایت تاریخی قرار گرفته شده است. اما این -رهمچون ابَ )اپیستمه( چپ، های داناییاز فهمی دارد که در صورت

همچون  ،«گذشته ثقل شدید»و به گمان نیچه  ،«های گذشتهبار سنت تمامی نسل» یا به نقل از مارکس ،تاریخی ۀسامان

تاریخ سامانه فکری به آن  گویی که ،(13: همان ،13٨6 )احمدی، کندکابوسی با تمام وزن بر مغز زندگان سنگینی می

های مختلف فکر و زندگی دریافت و سپس ، واقعیت مستقل را باید در شیوهچل وینالبر استد تبدیل نشده است. بنا

روایت ست که کالنا رو نآاین مهم از  .(30٨ :همان )بشیریه، واقعیت بررسی کردآن  های اجتماعی را بر حسبکردار

و آن  میان ۀها گفته شده است. به یک معنا فاصلبلکه بدان ،ستها زندگی نشده اردومورد تحلیل در بستر واقعیت ک

شناسا هرگز واقعیت را چنان که در خود هست »زبانِ روایت زبان ابژه نیست. ، است. از این منظر« زبان»واقعیت 

ها و بینی نهاده)یعنی پیش های مورد قبول و مورد اعتماد خوداندازاز طریق چشمآن  بل به سوی ،نخواهد شناخت

 .(164: همان)« شودهای خود( نزدیک میداوریپیش

طور کلی بهآن  روایت تاریخی در کلیت گفتمانی خویش نه یک حقیقت بلکه یک افسانه است و ارزشن کالنآ

را وضع آن  ست که ارزشا معطوف به ضدیت خاموش با استقالل ۀبه دلیل اینکه اراد ،در تفسیر و فهم ما نهفته است

ضد ارزش را ارزش ساخته و ما  ،به قول نیچه ،معطوف به انکار ۀکه اراد در حالی ،بخشدکند و وجود را تعین میمی

روایت بر این اساس بنا نهاده شده بنای این کالناندازد. سنگرا به وادی افسانه و هویت کاذب و شرایط دروغینی می

 نآبا این حال همچون یک نشانه هیچگاه به معنای رسیدن به  ،ستقالل استرسیدن به ا ۀاست که: خودمختاری نشان

گراماتولوژی( نشانه  ۀدریدا )دربار نشانه عالمت انکار استقالل است.آن  )خودمختاری( نیست.آن  )استقالل( و یا خود

ک یئولوژدیگفتمان ا یِزبان مدلولِ ین خوانشیچن. داندمی (3٩1: همان ،13٨4، احمدی)« سر دیگرچیزی یک ۀنشان»را 

 تری ایگلتون بر این باور است که د شده است.یردستان بازتولوک ۀاست که همواره در متن جامع یباقروف

« کنندمی پردازیای مفهومهورند و موقعیت را به طرق ویژآمی مدلول خود را پدید های سیاسی و ایدئولوژیکگفتمان»

بدون تردید چنین رویکردی  ،گفتارآن  مده ازآشده از واقعیت بربه قرائت وانمایی با عنایت .(317 :همان ایگلتون،)
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 ۀعزیمت هم ۀکاربست نظری باقروف و نیز نقط گردد.منجر به فرار از استقالل و گریز به سوی خودمختاری می

واقعیتی که به  ،تمتافیزیک حضورِ خودمختاری و غیاب استقالل توسل به واقعیت و وضعیت کنونی بوده اس مدعیان

احمدی، ) «ی مؤلفآرمانمخاطبان » ،یروایت گالای بیش نیست. به استناد چارچوب نظری در این نوشتار وانموده

ها هستند. این در حالی است که هدف از این عبارت تنها و تنها اقناع ردو( همان شنوندگان فرضی یعنی ک154: 13٨6

کردن )فراموش نان را به اشتباهیآدارد و را از توضیح و تبیین اصلی موضوع باز می هاآناقناعی که  و بازداشتن است؛

تاریخی  ۀلیسم را پدیدیهیممکن نیست. اگر به این خوانش هایدگر اعتماد کنیم و نآن  اندازد که اجتناب ازموضوع( می

اند و این چیز دیگری حرکت کرده یابی بهها در راستای انکار خود و نه دستردورسیم که کبه این نتیجه می ،نینگارییم

)نفرت  معطوف به انکار ۀارادآن  که در کنه ،کشاندلیسم مییهیوادی ن را به هاآنکه  اندفهم از فهمِ دیگران را پسندیده

 لیسمی که به تعبیریهی)استقالل( خواهد بود. ن معطوف به قدرت ۀشناختی و تاریخی از استقالل( در مقابل ارادنشانه

 ،تاریخی-فرا ۀسازد. به این معنا در این سامان( می27٨: همان ضمیران،)« ها را فرودستترین ارزشالوا» هایدگر

طرف  نآپردازی شده است و از هرچند خودمختاری با ارجاع به شرایط فعلی، واقعیت موجود و... برجسته و مفهوم

خود خودمختاری نیز  ،با این حال ،غیاب رانده شده است ۀبا برداشت حاصله استقالل پوشیده داشته شده و به حاشی

این در حالیست که  ،عمل نپوشیده است ۀدهه جام 7تاریخی نیز خودمختاری در این  ۀناپدید گردیده و از لحاظ تجرب

لق شناسی خروست که کلیتی گفتمانی در این بازی زبان نآهمچنان این متن زنده، کارا و پابرجا مانده است. این از 

خودمختاری در واقعیت موجود! را داشته باشد. از این زاویه است که  یتوانایی ابتنا بدون اینکه واقعاً ،شده است

 ،لذا از یک سو روایت تاریخی خواهد بود.-فراآن  مد و مقوم قادر به عبور ازآهمچون ابزاری کار شکنیشالوده

نان به آها و هدایت ردوشدن کاندیشه ۀسوی ۀدهندنشان، گرردی است و از سوی دیوزدایی از متن کسم شکنیشالوده

سفیران تاریخی او را به زبان  ۀاندیشانبایستی گفتمان باقروفی و خوانش هممی ،اندیشیدن است. با این تبصره ۀسوی

«.روایتی خواند که دیگر از هم فرو پاشیده شده استکالن» لیوتار
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 خذآمنابع و م فهرست

  .تهران: نشر مرکز (.1. ج)چاپ اول،  ل متنیساختار و تأو .(1370) احمدی، بابک

 تهران: نشر مرکز. )چاپ هفتم(. ل متنیساختار و تأو .(13٨4) ––––

 تهران: نشر مرکز.. خ(یک تاریدر هرمنوت یخ )جستاریتار یرساله .(13٨6) ––––

 .تهران: نشر نی. واقعیت و افسانه: گرایی در ایرانقومیت و قوم .(137٩) حمید احمدی،

م مجموعه رجلد چها. «هاتینظام هو یشیبازاند یبرا یها راهکارتی: عبور از فراروایشکنشالوده». (13٨5) قاحسینیآ

 ت توسعه فرهنگی.المقا

 گه.آنشر  (.اکبر معصوم بیگی)ترجمه  مدی بر ایدئولوژیآدر. (13٨1) تری ایگلتون،

ن در دادگاه حقوق الاوجاهللا عبدا ۀ)دفاعی کاهنی سومر به سوی تمدن دموکراتیکاز دولت (. 13٨3) هللاعبدا ن،الوجاا

 .نشر پیام امروز(. زادهترجمه رحیم بیگ) بشر اروپا(

نشر ، چاپ اول(. ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان) )معرفی انتقادی( هابرماس .(13٨6) اوث ویت، ویلیام

 .اختران

 نشر مرکز. تهران:(. ترجمه شیرین دخت دقیقیان) زامرو اسطوره، .(1375) نالبارت، رو

 (.2( )چاپ هفتم، ج. کاریمحافظه )لیبرالیسم و های سیاسی در قرن بیستمتاریخ اندیشه .(13٨6) حسین بشیریه،

 .تهران: نشر نی

 ز.تهران: نشر مرکچاپ اول(.  ترجمه پیام یزدانجو،) های خاموشدر سایه اکثریت .(13٨1) ژان بودریار،

 اجتماعی گفتمان، شماره یک.-فصلنامه سیاسی ،(«2) متن و تحلیل گفتمان وانموده،» .(1377) محمدرضا تاجیک،

 اجتماعی گفتمان، شماره یک.-فصلنامه سیاسی ،«اجتماعی های جدیدغیریت و جنبش  فرانوگرایی،». (1377) ––––

 (.3) مقاله

 تهران: نشر پانیذ. (.ابراهیم یونسیترجمه ) تاریخ معاصر کرد .(13٨6) داول، مک

 ، چاپ اول(.زادهترجمه وحید ولی) پسامدرنیسم( )مارکسیسم، نقد ادبی و فردریک جیمسن .(13٨6) دامآ رابرتس،

 تهران: نشر نی.

 .تهران: انتشارات علمیچاپ دهم(.  ترجمه محسن ثالثی،) شناسی دوران معاصرنظریه جامعه .(13٨4) جورج ریتزر،

 انتشارات توس. (.ترجمه اکبر افسری) متن و منتقد جهان، .(1377) ادوارد سعید،

 نشر مرکز. تهران: .گفتمان و ترجمه .(13٨5) علی جو،صلح
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 تهران: نشر هرمس.. و دلوز دایدگر،دریچه پس از هین .(13٨2) محمد ضمیران،

 .زتهران: نشر مرک ، چاپ اول(.ریانآترجمه امیر احمدی ) لویی التوسر .(13٨6) لویی فرتر،

تهران: نشر . هرمنوتیک فصلی گزینه جستارها. بابک احمدی و دیگران ،«فروید و مارکس نیچه،. »(1377) میشل فوکو،

 مرکز.

 .حسن زاده هللاعبدا ێڕرگە، و (یر و و ئابو  یاسیس یکەوەیەنۆڵیكێ)ل کوردستان و کورد .(2006) قاسملو، عبدالرحمان

 م.ەدوو  یچاپ ر:ێولەه

 )ترجمه ابراهیم یونسی، چاپ دوم(. تهران: انتشارات نگاه. جنبش ملی کرد(. 1377کوچرا، کریس )

  ی.نشر ن تهران:، چاپ اول(. ترجمه حسن چاوشیان) شناسیجامعه .(13٨6) نتونیآ گیدنز،

 وش.سر تهران: انتشارات. مسعود اوحدی. شناسی و زیباشناسینشانه. (1370) یوری لوتمن،

 .نیژ ەی: بنکیامنێسل .درخانەزاق بڕەبدولەع. (2٠٠5) حال، سهیم هرور یلەد سەممەمح

المللی گفتگوی بین تهران: مرکز(. اول)چاپ  شناختی گفتگوی تمدنهاموانع نشانه .(13٨0) جهانگیر معینی علمداری،

 .ها با همکاری نشر هرمستمدن

 ، چاپ اول(.ترجمه سمایل بختیاری) بازی شوروی(ها در )کرد حکومت کردستان .(2005) مصطفی امین، نوشیروان

 .نیژ ەی: بنکیامنێسل

 انتشارات نقش جهان.: تهران .ترجمه و تدوین ،)چاپ دوم( مدرنیسممدرنیته و پستپست .(13٨0) نوذری، حسینعلی

 ابراهیم یونسی،)ترجمه  دستانکر های اجتماعی و سیاسیساختار :شیخ و دولت غا،آ. (13٨3) مارتین وان برویین سن،

 تهران: نشر پانیذ. چاپ سوم(.

 زمستان. ،4 ش ،1 س ارغنون، (.ترجمه عباس بارانی) ژاک دریدا و واسازی متن. (1373) راجر ویستر،

 تهران. ، چاپ اول(.ترجمه رضا نوحی) موریس بالنشو .(13٨4) رج ویلیامالهاسر اولریش و 

 (.دوندالفوهللا اعزتترجمه ) آگاهی و جامعههیوز، هنری استوارت. 

تهران: نشر هرمس. )چاپ اول(. شناسی رایج و انتقادیگفتمان .(13٨3) هللاار محمدی، لطفی
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 1چیست؟ کورد مسئلۀ

 زادهحاجی جالل

 مقدمه

 هایپرسش و انسان زندگی نوع زیست،جهان با که شودمی اطالق ایقضیه به انسانی علوم قلمرو در «مسئله»

 آنجایی از. هستی با مواجه شیوۀ و انسانی مطالعات حوزۀ در است امری «مسئله» بنابراین. دارد پیوند او جزئی و کلی

 عرصۀ در که چیزی هر بنابراین شود؛می شمرده او ذاتی بودناجتماعی است، مدنی و جمعی سرشت واجد انسان که

 و یکدیگر با هاانسان تعامالت و مناسبات نوع. کندمی پیدا نسبت او زیست شیوۀ و انسان با باشد داشته قرار عمومی

 آن سازماندهی و عمومی حوزۀ بندیصورت. دارد اقتضائاتی و الزامات عمومی، حوزۀ در رفتارشان شیوۀ و بینش

 با آن بر حاکم قواعد و مناسبات ساماندهی و جامعه ابتنای عبارتی، به. است روروبه معضالتی و مشکالت با عموماً

 اساس بر هاانسان از ایمجموعه جمعی عمل و نگرش برساختۀ هاهویت. دارد ارتباط هاانسان عملکرد و نگرش

 به. است جمعی مشترک معرفت بیانگر فرهنگ دیدگاه، این از. است انسانی روابط اجتماعی ساخت و جمعی زیست

 ذهن و است درگیر آن با جامعه که است مشکالتی و مسائل حاصل ایجامعه هر بر حاکم معرفت و دانش اعتبار، این

 دارد وجود شناسانههستی هایتفاوت و متنوع هایهویت جهانزیست در که هاییدغدغه. دهدمی شکل را آنها

 نوع محصولِ آن چهارچوب در عمل و جهانزیست ساماندهی معنا، این به. پرداخت آنها به باید که هستند هاییمسئله

 انسانی امر به اندیشیدن نوعی بیانگر ایجامعه هر در پراکسیس و عقالنیت معرفت،. است مسلط و برساخته معرفت

 هاآرمان و زیست شیوۀ با شودمی طرح که هاییپاسخ و پرسش بنابراین. است آن عمومی و سیاسی استلزامات و

 اپیستمه به نظر امعان با بایستی را اجتماعی هاینظام و جامعه هر هایمسئله که رسدمی نظر به. داشت خواهند مناسبت

 گردد،می بر آنها جهانزیست و کوردها منظومۀ به که جایی تا. ساخت تبیین و شناسایی آنها بر حاکم دانایی نظام و

 معضل نوعی مسئله اصطالح هرچند. است شده تعبیر «کورد مسئلۀ» عنوان با آن از که هستند مواجه ایمسئله با آنها

 و مسئله این ماهیت سیاسی، اندیشۀ منظر از لیکن است، گردیده اطالق آن به دیگری واسطۀبه که است مسئلهشبه و

 نفس در هم هنوز آن عملی و تئوریک بندیصورت و روستروبه هاییپارادوکس و ابهام با آن سیاسی-فلسفی ابعاد
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 این به. است آن حقیقت و کورد هستی سامان از پرسش واقع در کورد، مسئلۀ از پرسش پس. است مسئله یک خود

 کوردها تاریخی کیستی پرسمان. است آن اصلی موضوع بنیاد، اندیشه بحران یک مثابۀبه کورد مسئلۀ از پرسش دلیل

 مشکل هر. دهد ارتقا کوردستان چگونگی و کورد چیستی پروبلمای و مسئله به را خود موضوع بایستی کوردستان و

 کورد مسئلۀ فلسفی ماهیت. گردد قرائت کوردی مسئلۀ یک مثابۀبه باید ماهیتاً کوردستان جغرافیای در معضلی و

 فلسفۀ جمله از) مضاف هایفلسفه در که است ایمفهومی دستگاه و نظری هایچهارچوب به توجه و پژوهش مستلزم

 تحویل و تعلیق حال در ایمسئله کورد مسئلۀ. شد مسلح آن به توانمی رساتر و کاربردی ایگونهبه( غیره و سیاسی

 و ورزیمسئله حوزۀ به قوم متفکران و پژوهشگران است ضروری کوردها منظومۀ نوع دانستن مسئله جایبه. است

 الزمۀ. بود خواهد ورزیاندیشه نوعی خود نفس در که نمایند، ارائه آن از کوردی خوانش و بگذارند پا مندیمسئله

 به. بیابد نظری سامان و بررسی معرفتی منظومۀ یک در کورد کلیت که است آن کورد مسئلۀ به فلسفی اندیشیدن

 توانمی آن هایپاسخ و پرسش نوع مبنای بر سپس. است بازسازی و بازتعریف نیازمند کورد مسئلۀ بهتری، عبارت

 و دغدغه ترینمهم. کرد ساماندهی را کوردی معاصر جهانزیست اساس آن بر و تعریف را کورد عمومی خیر

 سنت چیست؟ آن اجزای و بنیاد و کورد مسئلۀ ماهیت: از اندعبارت هستند مواجه آن با کوردها که اساسی هایپرسش

 بر خاصی بینیجهان آیا چیست؟ آن غایت و کوردها موضوع چیست؟ آن استلزامات و تضمنات و کوردی فکری

  باشد؟می غایتی و معنا بر ناظر آنها عمل و بوده حاکم کوردها تاریخی جهانزیست

 کلیت یک مثابۀبه کورد: کرد درک و پژوهش تربنیادی و فلسفی پرسش یک پرتو در توانمی را هاپرسش این 

 ریخی،تا اخالقی، سیاسی، فلسفی، نظیر) ایبینارشته و متفاوت منظرهای از توانمی را هاپرسش چیست؟ تاریخی

 به وجهت عطف با متداول هایشناسیروش و آرمانی نمونۀ اساس بر( آنها از ترکیبی و ایاسطوره و شناختیجامعه

 و نگرش توانیم. کرد بررسی و مطالعه گوناگونی هایپارادایم در آنها از ترکیبی نیز و درونی، یا و بیرونی عوامل

 .داد قرار بحث مورد اینجا در نمونه عنوانبه را کورد مسئلۀ از اوجاالن تحلیل

 2اوجاالن رویکرد و کورد مسئلۀ

 اصالت در. اندشده مواجه ملی ارادۀ تحقق و هویت انکار موضوع با خاورمیانه ملت بزرگترین عنوانبه کوردها

 مسئله اطالق. ندارد وجود نظراجماع آن ماهیت شناخت و معرفتی حیث از لیکن نیست، تردیدی کورد مسئلۀ وجود

 و سیاسی جغرافیای در کوردها که است این ترصحیح تعبیر. است دیگران سلبی دیدگاه بیانگر کوردها موضوع به

 کوردها انسانی حقوق گرفتننادیده اوجاالن، تعبیر به. هستند روروبه سلطه هایدولت و خاورمیانه مسئلۀ با شانارضی

 داشته هاخلق دیگر برای را فرهنگ اشاعۀ و تمدن گهوارۀ نقش که خلقی ترینکهن عنوانبه آنها، با خصمانه مواجه و

 خاص شرایط به بنا(. 31٩: 13٨٨ دوم، کتاب اوجاالن،) باشدمی تراژیک-کمدی اند،نزیسته تاریخ در که انگار و

 سیاست کاران،محافظه غالب زعم به. آنهاست جغرافیایی وضعیت محصول زیادی حدود تا کوردها مسئله سرزمینی،
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 وضعیت این از متأثر کوردها توسط سیاسی راهبرد انتخاب(. ٩: 13٨6 دوورژه،) است آنان جغرافیای از متأثر هادولت

 .گیرد صورت اغراق آن در نباید اما. است

 بوده ایمنطقه و قومی تاریخی، سیاسی، موضوعات حول غالباً کورد سیاسی فعاالن و نخبگان قرائت روی، هر به

. است شده داده قرار مبنا کوردها پیرامون جغرافیایی و فرهنگی سیاسی، معضالت و مسائل که معنا این به. است

 تئوریک چارچوب. اندشده نیز تئوریک خطای دچار عمدتاً بلکه هستند، ملی و منسجم نظریۀ یک فاقد تنهانه کوردها

 شده سازیساده کورد قضیۀ عمدتاً زاویه، این از. است مارکیستی و اسالمی بخشی، قومیِ ناسیونالیسم عمدتاً کوردها

 اتنیکی و جغرافیایی فرهنگی، سیاسی، قضایای با کوردها که نیست شکی. شودمی روروبه فروکاستی با آن ماهیت و

 به. دارد معرفتی مبنای کورد مسئلۀ اساس و ماهیت لیکن هستند، مواجه خاورمیانه مسلط هایملت دیگر با ارتباط در

 انکار از است عبارت کورد مسئلۀ فلسفی بنیان. است نگرفته قرار مطالعه مورد کورد مسئلۀ فلسفی منظر از تعبیری،

 جنس از کوردها مسئلۀ جهت، همین به. خاورمیانه در نفعذی هایملت دیگر مسلط معرفت گفتمان در آنها معرفتی

 گفتمان در کورد ابژگی سرشت منظر، این از. صرف سیاسی شناسیجامعه و سیاست علم فقط نه و است سیاسی فلسفۀ

 و شاکله ایحاشیه ایگونهبه پیوسته کوردها مسئلۀ کوشندگان و نخبگان. است ملفوف دیگری سوبژکتیویتۀ

 متن سوژۀ پناه در را خود همواره آنها. اندزده پیوند( دیگری آن) غیر گفتمان متنِ به را خود مسئلۀ هایبندیصورت

 نظیر و زداییملی گرایی،منطقه خودگردانی، خواهی،خودمختاری. اندفروکاسته دیگری گفتمان سیادت تحت( غیر)

 تخاصم بنابراین. روندمی شمار به دیگری گفتمان در ماندگاری و سازگاری به معطوف مرکزی دالِ مدلولِ همگی اینها

 حاشیه بین نزاع یعنی گفتمانی،درون تعارض و تنازع اساساً بلکه نیست، گفتمانیبین تخاصم اصوالً غیر و کورد میان

 و شأن کسب پی در بالمرّه کورد مسئلۀ حل داعیان لحاظ، این از. است دیگری آن( سوژۀ) متن با( کورد ابژگی)

 بچارچو در... و فدرالیسم خودمختاری، همان تواندمی جایگاه این. هستند نوسان در غیر گفتمان داخل در جایگاهی

 حامی گفتمان با پیوند و( اسالمی مثالً) گفتمان یک از جداشدن و جهش. باشد مشترکی گفتمان با متخاصم کشورهای

 در است ممکن. است گفتمانیدرون حاشیۀ در تکاپو یعنی افقی، تحرک کماکان( مارکسیستی مثالً) دیگری ناجی و

 در ایزائده بسان همچنان ولی ،(عراق کوردهای کنونی وضعیت مانند) باشند خرسندتر و راضی جدید گفتمانی وضع

 جایگاه همیشه دلیل، همین به. برد خواهند سر به تزلزل و منازعه سطح در مستمراً و شد، خواهند بندیمفصل غیر متن

 دال همچون معادله، این در کوردها اصطالحبه مسئلۀ. دارند انضمامی و گسسته چندپاره، ثانوی، هویتی و لرزان

 فرایافت این مستقیم هایتالی از یکی منوال این بر. دارند را آن به معنادهی در سعی دیگر هایگفتمان که است شناوری

 سازۀ در شانمعرفتی هویت هنوز کوردها، نماییملت رغم به. بود خواهد مسئله اصالت و ماهیت قرارگرفتن حاشیه در

 بر کورد مسئلۀ معرفتی خاستگاه پیرامون بازنگری و بازکاوی ضرورت حیث، این از. است نیافته متعین هستیِ ،«ملت»

 غیره و فرهنگی سیاسی، برخورد قبیل از روشی متعدد هایوضعیت اتخاذ از مانع دریافت این. نیست پوشیده کسی

 روشیِ خاستگاه از کورد مسئلۀ معرفتیِ-فلسفی خاستگاه تفکیک رسدمی نظر به. باشدنمی آنها مسئلۀ حل راستای در

 و کارساز آن واگشایی در که است ضرورتی آن با برخورد در غیره و اتنیکی اقتصادی، سیاسی، هایحلراه یعنی آن،

 . بود خواهد سودمند
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 چارچوب در غیرکورد و کورد فعاالن جانب از ایمنطقه و موقتی هایحلراه کورد مسئلۀ چیستی از فارغ

 تدابیری کوردها سیاسی احزاب و رهبران اتفاقبهقریب اکثر و است شده پیشنهاد غیربومی هایاندیشه و هاایدئولوژی

 مقاصد به دستیابی در را سیاسی کوشندگان و کورد خلق مبارزۀ نقش تواننمی هرچند. اند-اندیشیده زمینه این در

. است اهمیت حائز آنان خودیابی در موردنظر ساختار در حق احقاق برای پیکار وصف، این با انگاشت، ناچیز حزبی

 و «خودبودگی برای» جایگاه کسب و آزادی یعنی( تحزب نه) فراگیر جنبشی به را ملت این که رسدنمی نظر به لیکن

 شناساندن راه در جان پای تا پیکار از گفتنسخن ناگزیر خودآگاهی از گفتنسخن هگل، نظر به. دهد ارتقا استقالل

 مبارزه دیگری، مقابل در خود هویت شناساندنرسمیتبه برای تالش(. 32: 13٨7 هگل،) است خویش( هویت و) ارج

. شودمی محقق آزادی که است ایثار و جانفشانی راه از تنها که بود باور این بر وی دلیل، همین به. است آزادی برای

 غالب دهه هشت طول در که آنچه(. 45: 13٨7 هگل،) است محض خودبودگی برای از معطوفِ آزادی برای تالش

 نظامی یا و سیاسی لحاظ به فرادست هایملت و کشورها چارچوب در کورد مسئلۀ گرایانۀتقلیل تعریف است بوده

 ایران، کشور چهار میان در کوردها اصلی مطالبۀ فدرالیسم و خودمختاری خودگردانی، همچون راهکارهایی. است بوده

 کشورهای ساختار در را کورد مسئلۀ نیز او. نیست مستثنا قاعده این از نیز اوجاالن. است بوده عراق و سوریه ترکیه،

 حزب رهبر اصلی ایماژ و سوژه. است کرده وجوجست بافت این در را آن یابیچاره راه و کرده، تحلیل موجود

 مارکیستی خاستگاه. گیردمی قرار آن حاشیۀ در کوردها مسئلۀ و است خاورمیانه ،3(PKK) ترکیه کوردستان کارگران

 آن یابیچاره چگونگی و کورد مسئلۀ از گوناگونی هایقرائت به منجر او بودناسالمی - ایخاورمیانه تبار و اوجاالن

 که هنگامی اوجاالن. خوردمی چشم به گسست بعضاً و تنازل وی هایرهیافت از ایپاره در که ایگونهبه است؛ شده

 عقاید ترینمهم تا دارد استلزام راه این در و دارد وسیعی اندازچشم اندیشدمی اروپا با آن مقایسۀ و نهخاورمیا پهنۀ در

 سرفصل در که زمانی ولی بگذارد؛ مباحثه به انتقادی نگاه با را داریسرمایه مدرنیتۀ از متأثر و جهانی هایانگاره و

 .یابدمی غلبه مباحث دیگر بر اشناسیونالیستی رویکرد رسدمی نظر به شود،می وارد کوردها

 سیاسی هایشخصیت دیگر با مقایسه در هایشورزینظریه و اوجاالن تئوریک نسبتاً مباحث که نمود اقرار باید 

 شناختیجامعه و نظری لحاظ به بار نخستین برای و است برخوردار نوینی معرفتی دورنمای و فکری وسعت از کورد

 که است این مسئله حقیقت لیکن. است کرده ارائه کوردی نسخۀ و خوانش آن مسائل و کوردی کائوس از تاریخی

 پیکار ایجامعه برای اوجاالن روایتی، به. است بوده آن هایخلق و خاورمیانه پیرامون اوجاالن نظری تمرکز کانون

 بر مسبوق اوجاالن مبارزۀ بنابراین. دهد بسط مناطق دیگر به را آن و ساخته پیاده آن در را هایشاندیشه تا نمایدمی

 امت و کمونیسم مارکسیسم، نظریۀ پیوستار همانند هاکورد نسبت به اوجاالن نظری دستگاه. است کورد خلق مسئلۀ

 یا و زمینی موعود بهشت به گذار و دستیابی هاایدئولوژی این اصلی غایت. است کورد مسئلۀ مقام در اسالمی

 اجتماعی-سیاسی ساختار و معاصر دموکراتیک تمدن طرح با 4پرفکسیونیستی بینش با نیز اوجاالن. اندجهانیآن

 جهت، همین به. است پایدار جهانی صلح استقرار و زمینی بهشت این برقراری درصدد هاخلق دموکراتیک کنفدرالیسم

                                                             
3 Partiya Karkerên Kurdistanê 

4 Perfectionism.طرفدار امکان تحقق کمال و تکامل اجتماعی، مذهبی و اخالقی انسان در این جهان : 
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 وضعیت در کماکان کوردها اوجاالن انگارانۀتاریخ هایاندیشه و آرا در و داشته قرار اهمیت دوم درجۀ در کورد مسئلۀ

 افق تاریخی رویکرد و است شده پذیرفته تاریخی رهیافت با سیاست علم بررسی نظر، یک از. مانندمی باقی انضمامی

 ممکن زیرا شود، عمل احتیاط با بسیار تاریخی روش کاربرد در باید اما ،(44: 13٨1عالم،) دهد می گسترش را فکری

 را آنها پیدایش چگونگی رویدادها ثبت در تاریخی تحلیل. بیَنجامد مفرط بدبینی یا و فکری بینیخوش به است

 تکوین سیر نقادانۀ رویکرد. رسدمی نظر به ناتوان آتی تحوالت روند هایبینیپیش و چگونگی بیان در لیکن. نمایاندمی

 شده ارزیابی منفی و ظالمانه اوجاالن دیدگان از طرف، این به سومر از ویژهبه تمدنی، ایستارهای و نهادها رشد و

 داریسرمایه تمدن زوال هاینشانه پیرامون او اصلی بحث سویی، از اما است؛ بدبینی نوعی دچار لحاظ این به و است،

 منظر، این از. رودمی شمار به اتوپیک بعضاً و بینانه،خوش شدتبه موعد بهشت استقرار و دموکراتیک عصر پیدایش و

 گذشته، تفسیر پایۀ بر ایدئولوژی. داشت نظر در را مانهایم معرفت شناسیجامعه ایدئولوژی و اتوپیا دوگانۀ بایستی

 نمایاندمی را مقاصدی و هامطلوب کمال و داردمی عرضه آینده از ایجابی تصویری و دهد،می توضیح را آینده و حال

 را موجود وضع حفظ به معطوف ایدئولوژی واقع در تعریف این. دهد خرج به جدیت آنها پیگیری در باید جامعه که

 . کندمی جمع بهتر و مطلوب وضع اتوپیای با

 بر و داندمی ارزشمند موهبتی نوعاً را کوردستان جغرافیایی تجزیۀ کورد، ملت تسخیری وکیل مقام در اوجاالن

 ظاهر به و بخشیده تعمیق آنها در را معرفتی تجزیۀ دموکراتیک، تمدن سنتز باب در هایشپردازینظریه با تا است آن

 تزآنتی ایجاد و خاورمیانه شدندموکراتیزه مرحلۀ هر در تاریخ»: نویسدمی وی. نماید محول آنها به ایکنشگرانه نقش

 و آنها شدنتکهتکه از ناشی نقش این. است کرده محول کورد ملت به استثنایی نقش معاصر، دموکراتیک تمدن

 با که است آن خلق این نقش. دهدمی جلوه امتیاز یک آنان برای را این و است سلطه هایملت میان در شانتقسیم

 اوجاالن. نماید دموکراتیک هایحلراه انتخاب به وادار نیز را خود بر مسلط هایملت خود، در دموکراتیک تحول ایجاد

 و بخواند، بیگانگان دست آلت و طلبیجدایی با برابر را کوردها گذشتۀ بخشآزادی جنبش که تازدمی پیش آنجا تا

 حفظ و فرادست هایدولت وحدت و اصلی پایۀ را شانکنونی خواهیبرابری و صلح آزادی، تحقق به معطوف جنبش

-دولت سیادت در دموکراتیک تحوالت همپای اوجاالن، تحلیل به بنا(. 655: 13٨3 اوجاالن،) بداند آنها ارضی تمامیت

 .شد خواهد رفع نیز آنان مسئلۀ کوردها، با مرتبط هایملت

 جانب از همواره که است مقوالتی از یکی( استقالل و کوردها ملی همگرایی برای تالش) طلبیتجزیه فوبیای

 اش،هراسیتجزیه نگرۀ به بنا آپوئیسم. گرددنمی یافت آن برای جایگاهی آپوئیسم استقرار پروسۀ در و است شده رد آپو

 واپسگرایانه ایاندیشه چنین که دارد باور سو، دیگر از و است، دانسته مبرا نابخشودنی اتهام این از را خود سویی از

 به مخصوصی نهاد و سازمان گاههیچ آنان که است این کوردها تاریخی حقیقت آپو، دید از. است لوحانهساده بسی و

 آن بینانهواقع لذا. اندکرده نقش ایفای همسایگانشان مشترک هایدولت و هاتمدن تأسیس در همواره و اندنداشته خود

 اصل زیرا. نمایند کمک همسایگانشان به مشترک هایتمدن ایجاد در و بپذیریم نقش این در را آنها هم هنوز که است

 دادنسوق و جذب موجود هایدولت میان در کوردها نظیربی جایگاه و نقش(. 73٨: 13٨3 اوجاالن،) است چنین هاآن

 حالی در این(. ٩01: 13٨3 اوجاالن،) است دموکراتیک تمدن تعبیری به یا دموکراتیک، وضعیتی سوی به کشورها آن
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 جمله از) آن غایات ترسیم و مبارزه استراتژی هرگونه اتخاذ که معتقدند سیاسی متفکران غالب که است

 مسلماً» هابرماس، باور به. است دیگری هایهویت تعامل هایروش و برخورد هایشیوه از متأثر( خواهیاستقالل

 خود رضایت بدون که بومی مردم در چنانچه است؛ موجه تاریخی حیث از موارد غالب در خواهیجدایی هایفعالیت

 حکومت نامناسب تعامل از ناشی عموماً واگرایی مشروعیت است؛ حیاتی مسئله این ویژهبه اندشده الحاق دولت یک به

 (10٩: 13٨6 هابرماس،)« .است فرهنگی قلمرو در برابر حقوق نقض و مرکزی

 خواهی،استقالل ترصحیح تعبیر به یا طلبی،تجزیه با علناً ملیت از شهروندی تفکیک با آپو که کرد تواننمی کتمان

 آن اصلی معنای و کندمی بیان دولت با را فرد پیوند شهروندی واژه: داردمی اظهار وی. است برخواسته مبارزه به

 ریخیتا-سیاسی پدیدۀ یک ملیت حال عین در باشد،می ملی و اتنیکی ارزش هرگونه فاقد و است دولت در عضویت

 ای،هترکی] ملت یک به تواندمی فرد گیرد،می بر در دولت چهارچوب در را ملت یک به تعلق که گرددمی محسوب

 دولت رد عضویت تعبیری، به ندارد، وجود دولت همان شهروندی برای اجباری اما باشد داشته تعلق...[ و عراقی

 ملت به من»: بگوید که دارد را این اظهار حق کورد یک اساس همین بر. دهدنمی دست به را ملت در عضویت اجباراً

: به کنید نگاه نیز و ؛24: آزاد شهروند اوجاالن،) «هستم کورد حال همان در اما دارم، تعلق... و سوریه ترکیه، ایران،

. است شده دانسته ترمهم خویش بنیاد آگاهی و فکری تبار از کورد قومی تبار پندار، این اساس بر(. 13٨3 اوجاالن،

 و وکاهیفر برای را زمینه شهروندی مقولۀ به آن تعریف یا و بزرگتر، سیاسی هویت با کوردها ملی هویت تبیین

 و تهوی کسب و دیگران سیاسی هایچارچوب در کوردها موضوع تحلیل گفتمان. سازدمی فراهم ملی ارادۀ تضعیف

 در وردک مسئلۀ انضمامیِ خصلت به بنا. است شده آن مرتکب نیز اوجاالن که است خطایی پنداشت آن در جایگاه

 کوردها یتاریخ خاستگاه بازخوانی. خویش مؤلف متن تا است تألیفی متن کورد ابژۀ دیگری، آن مسلطِ هایگفتمان

 هایخلق کردندموکراتیزه اعتالی و تسهیل در آنان مجدد انضمامی و ثانوی بندیصورت و نخستین تمدن ساختن در

-جامعه و سیاسی ادبیات در. باشدمی( خاورمیانه هایخلق رهبر نه) هاخلق ایخاورمیانه رهبر مطلوب آرمان دیگر،

 اورمیانهخ در کوردها تاریخی و عظیم نقش وی نظر به. شد نخواهند سوژه وقتهیچ کوردها اوجاالن سیاسی شناختی

 وجاالن،ا) است دموکراسی توسعۀ جهت در تالش و خود بر مسلط هایملت کردندموکراتیزه راستای در اقدام همانا

13٨3 :655.) 

 توسل با آمیزخشونت راهکارهای و طلبیجدایی بر تأکید جای به کوردها اگر»: نویسدمی اوجاالن سو، دیگر از

 مشروع، هایحلراه کارگیریبه و خود مشخص وضعیت مورد در حقوق تطبیق و دموکراتیک سیاسی راهکارهای به

 ادامه مبارزه به یافتهسازمان و آگاهانه شکلی به مشروع، دفاع حق کارگیریبه تا گرفته بشر اساسی حقوق بعد سه از

 از بیش دموکراتیک، حقوق راهکار مطابق موفقیت، و فعالیت بنابراین آورد، خواهند دست به بیشتری موفقیت دهند،

 وضوحبه و رسماً ایشان است، روشن بسیار فوق جملۀ بیان که همچنان« .است اساسی ایوظیفه حکم در پیش

 اشغالگران با کوردها همگرایی نیست شکی. کندمی ارزیابی کوردها حال به مضر و مردود امری را کوردها بین همگرایی

 مطالبات خودخواستۀ و آزادانه انحطاط نهایتاً و 5همگونگی به منجر هارژیم درون مبارزۀ راهبرد انتخاب و( واگرایی)
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 ڕامان و زەینی کوردی 5٩ لیتیاۆ پ

 شکلی است، پیکار از شکلی که همچنان( رژیم با نه) رژیم در مبارزه دوورژه اعتقاد به. گرددمی آنان ملی و معرفتی

 هایخلق سایر از جدایی منظوربه را خود مبارزۀ اوجاالن(. 20٩: 13٨6 دوورژه،) هست نیز همگونگی و ادغام از

 بدون هایخلق میان آزاد اتحاد و دموکراتیک جمهوریت جنگ بالعکس،. کندنمی قلمداد آنها علیه جنگی و همسایه

 (. 1136: 13٨3 اوجاالن،) دهدمی قرار مدنظر را دولت

 کامالً او با زمینه این در و باشند بیشتری ملی خودآگاهی خواستار اوجاالن، حزبی 6هایتاواریش رسدمی نظر به

 بیان و کوردستان بخش چهار در آپو گفتمان از برخاسته احزاب محورملت و مکرر تأکید. نیستند همدل و موافق

 و مهم امر این بیانگر( ییەوەتەن بیری) ملی تفکر مدار بر اتحاد اشاعۀ و نضج و ملی منافع باب در شانخواست

 . است ثواب

 دربارۀ اشنظریه از متأثر عراق و سوریه ترکیه، ایران، کشورهای در کورد مسئلۀ به اوجاالن رویکرد

 این داندمی هترکی در کورد مسئلۀ یابیچاره اوجاالن آنچه. است انقالب این خاستگاه و خاورمیانه کردندموکراتیزه

 این مروج وجاالنا بالفاصله اما نمایند؛می تعیین را خود سرنوشت آزاد، ارادۀ با شیوه نیرومندترین به هاخلق که است

( رکیهت) دولت وحدت و کشور یکپارچگی راستین برقراری معنی به سرنوشت تعیین که است انگارانهتقلیل تعبیر

 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، حقوق از ایجداگانه فهرست و اتونومی مرزها، تغییر از بحثی حل،راه این در. است

 رد( 2000) هفت کنگرۀ انعقاد جریان در PKK راستا این در(. ٨7٩: 13٨3 اوجاالن،) نیست میان در کوردها سیاسی

 حفظ با دکور مسئلۀ حل برای را خود آمادگی و است نموده اعالم صراحتاً را( استقالل امکان یعنی) طلبیجدایی

 االن،اوج) است داشته اعالم دموکراتیک سازش و آشتی چارچوب در واحد دولتی پایۀ بر و ترکیه ارضی تمامیت

13٨3 :1070 .) 

 دموکراتیک فدرال و اسالمی ایران قالب در سابقش، نظریات پرتو در را ایران در کورد مسئلۀ حلراه اوجاالن

 در تنهانه آن، تسریع به کوردها کمک و تالش و ایران در دموکراتیک اسالم توسعۀ و پیشبرد وی زعم به داند؛می

 اوجاالن،) رودمی شمار به هم کورد مسئلۀ یابیچاره کلید بلکه است، ایویژه جایگاه دارای خاورمیانه کردندموکراتیزه

 معتقد و دارد نظر ایران هایخلق میان در دموکراسی مبانی تقویت بر هایشبازنگری واپسین در لیکن(. ٨٨٨: 13٨3

 بدون ایران، هایخلق تمامی دموکراتیک کنفدرالیسم منعطف ساختار قالب در ایران در اتنیکی مسائل حلراه است

 و استقرار بر جدیدترش مواضع در رو، این از. رودمی شمار به استراتژی بهترین شان،جغرافیایی حوزۀ درنظرداشتن

 7مدیر-خود هایتشکل ایجاد لزوم و ایرانی ستم تحت هایخلق کنفدرال و اتحاد لزوم و ایران در دموکراسی تحکیم

 اشتباه را ابتدایی ناسیونالیستی اتونومی حلراه عراق در اوجاالن. است ورزیده تأکید ایران کوردستان عمومی حوزۀ در

 راه عراق و خود کردندموکراتیزه برای تالش و آن اصلی حزب دو اتحاد با عراق در کورد فدرال مدیریت. پنداردمی

 با سوریه در دموکراتیک نظام استقرار اوجاالن، نظر از(. ٨٩7: 13٨3 اوجاالن،) است کوردستان جنوب در چاره

 در را کورد مسئلۀ تواندمی آنها به اساسی حقوق اعطای و هااقلیت فرهنگی موجودیت و هویت شناختنرسمیتبه
                                                             

 کیش.رفقای هممفهوم مستعمل در ادبیات کمونیستی عصر استالین؛ به معنای  6
7 self-manager 



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  60

 است آمیزتحکم گزارۀ این است بیانش درصدد وی آنچه(. ٨٩٩-٩00: 13٨3 اوجاالن،) نماید حل سوریه کشور داخل

 «گیرد قرار مدنظر کوردها استراتژیک انتخاب و هدف عنوانبه همواره خاورمیانه دموکراتیک اتحادیۀ باید»: که

 این در. کندمی بازی را انگلس پرولتاریای نقش همان کورد ملت اوجاالن، فتواگونۀ تفسیر در(. 30: 13٨3 اوجاالن،)

. بردارد میان از را ستمی هرگونه تا دارد رسالت بلکه هاست،خلق ترینکشیدهرنج و تریندیدهستم تنهانه کورد خلق جا

 اصلی استراتژی. نماید نقش ایفای وحدت ایجاد و خاورمیانه دموکراتیزاسیون در تواندمی کوردستان اوجاالن زعم به

 به دموکراتیک خاورمیانۀ و دهدمی نتیجه را دموکراتیک خاورمیانۀ همسایه، کشورهای با دموکراتیک اتحاد»: است این

 (.٨37: 13٨3 اوجاالن،) «است کوردستان دموکراتیک اتحاد معنای

 آنچه. است وارتلخیص ایگونهبه تحوالت کلی رئوس برکشیدن و وقایع تاریخی تحلیل در اوجاالن هنر اساساً 

 درون مذهبی - قومی هایاقلیت مسائل حل و تلطیف بنابراین و موجود کشورهای کردندموکراتیزه بحث است آشکار

 مسئلۀ کتابش جایجای در بارها و بارها اوجاالن. است هوشیار مجیزگوی یک او شک بدون. نیست ایتازه چیز آنها

. کندمی رد و هجو شدتبه را آن و انگاردمی اتوپیک و بینانهغیرواقع را جغرافیایی واحد یک در کوردها تمامی وحدت

 لحاظ از گونه همان خود، داخل در شدهایزوله و مجزا کوردستان یک» اوجاالن هراسیملت-دولت احتجاجِ حسب

 رهبران از یکی زعم به(. ٨37: 13٨3 اوجاالن،) «نیست بینانهواقع نیز پراکتیکی نظر از باشد،نمی صحیح ایدئولوژیک

 که برده پی خوب بسیار ایدئولوژیک، منظری از دولت-ملت بینش رد با رهبری ترکیه، کوردستان کارگران حزب

 هایدرگیری بخشیده، تعمیق را خاورمیانه در موجود هایجنگ گرادولت-ملت ذهنیت با کورد مشکل وجویجست

 سوسیالیستی بینش لزومات با دلیل همین به. سازدمی دشوارتر را یابیچاره و آورده همراه به خود با را خونینی بسیار

 PKK. است کرده تأکید دولت موجود مرزهای درون در و هاخلق با برادری با کورد مشکل ترآسان یابیچاره بر نیز،

 برخوردار موجود مرزهای درون در و هاخلق با برادری با همراه یابیچاره وجویجست برخورد یک از نیز گذشته در

 خود توسط هاملت سرنوشت تعیین حق برداشت هاسوسیالیست همچون و گرادولت-ملت ذهنیت از تأثیرپذیری. بود

 مرزهای درون در و هاخلق با برادری اساس بر یابیچاره جستجوی در را PKK ملتی، هر برای دولت یک ایجاد حق و

 هایخلق تمامی که است آن بر ترکیه کوردهای زعیم(. 3: 13٨٩ قرسو،) است ساخته روروبه هاییضعف با موجود

. هستند خاورمیانه نام به واحد میهنی دارای ،(باشند رسیده خلق مرحلۀ به واقعاً اگر) کوردها جمله از خاورمیانه،

 در کورد مسئلۀ حلراه تنها نوین پارادایم یک مقام در دموکراتیک خودگردانی ساختاربندی و دموکراتیک ملت ذهنیت

 مفاهیم با که داندمی خاورمیانه انقالب را کوردستان انقالب وی(. 255: 13٩2 پنجم، کتاب اوجاالن،) است خاورمیانه

 ذهنیت در بنیادین دگرگونی قصد غیره و دموکراتیک مدرنیتۀ دموکراتیک، خودگردانی دموکراتیک، ملت مانند ایدورگه

 باید کوردها لذا(. 266: 13٩2 پنجم، کتاب اوجاالن،) دارد را خاورمیانه دموکراتیک هایملت اتحاد و ایخاورمیانه

 نوع از تشکلی با نیز، دموکراتیک ایخاورمیانه که گویدمی او. باشند دموکراتیک خاورمیانۀ در دوستمیهن خلقی

 ارائه آزادی بطن در هاخلق کلیۀ وحدت آرزوی برای پاسخی کلی طوربه توانست خواهد خود همراه به اروپا، اتحادیۀ

 با او. داندمی ترکیه در ویژهبه سوسیالیستی جنبش تأثیر تحت را کوردی جنبش وی ؛(٩01: 13٨3 اوجاالن،) دهد

 به معنا یک به و. کندمی بحث کوردی فرودست گراییملی و ترکیه فرادست گراییملی با PKK مبارزۀ از صراحت
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 و شهروندان(. 161-164: 13٩2 پنجم، کتاب اوجاالن،) است دموکراتیک ملت پدیدۀ با ملت-دولت پیوندزدن دنبال

 این. باشندمی اجتماعاتخرده و کمونالیته عضو هم اندازه همان به هستند دموکراتیک ملت عضو که قدر همان افراد

 شمار به معاصر جهان در کوردها بدوی اجتماعات عشایری فرم همان واقع در ها،کانتون یا کوچک، و خرد اجتماعات

 و کوردی جوامع کردنزنانیزه. است آزاد حیات اصل همان امر این و(. 21٨: 13٩2 پنجم، کتاب اوجاالن،) روندمی

 پنجم، کتاب اوجاالن،) است دموکراتیک ملت و آزاد حیات برساختن هایپایه از یکی غیرمدرن و آزاد جمعی عشق

13٩2 :233.) 

 و نقش. گیردمی نادیده اتحادیه آن در موجود هایملت با را کورد فرودست ملت ماهوی تفاوت اوجاالن اما

 به یا دموکراتیک، وضعیتی سوی به کشورها آن دادنسوق و جذب موجود هایدولت میان در کوردها نظیربی جایگاه

 و حاکم هایملت اخالقی واعظان نقش حتی راه این در(. ٩01: 13٨3 اوجاالن،) است دموکراتیک تمدن تعبیری

 نمایند یفاا را خود تاریخی نقش هاملت آن اخالقی اعتالی و رشد روند در تا سازدمی محول کوردها به را فرادست

 امیتتم حافظ و مصالح حامی مقام در تا گرددمی سبب اوجاالن هراسیملت-دولت نگرش(. 6٩7: 13٨3 اوجاالن،)

 نکهآ برای»: نویسدمی جهت همین به. نماید گوشزد را کوردها خواهیاستقالل خطر موجود، هایملت-دولت ارضی

 مسئلۀ از تأثیرپذیر هایطرف و المللیبین محافل تمامی است الزم نکنند، بلند سر ایتازه هایچچن و کوزوو بوسنی،

 از زداییدولت(. 6٩7: 13٨3 اوجاالن،) «کنند حل دموکراتیک طریقی به موجود هایدولت چارچوب در را آن کورد،

 تیک،دموکرا عۀجام. است بوده اوجاالن توجه کانون در همیشه غیره و مدرنیته ها،خلق ملت، دموکراسی، تمدن، جامعه،

... و لتیدو ملت دولتی، تمدن دولتی، جامعۀ مخالف قطب معنای به... و دموکراتیک خلق و ملت دموکراتیک، تمدن

 مثابۀبه دولت یستأس اوجاالن تئوریک دیدگاه و متدولوژی رویکرد به بنا. است آن ایدئولوژی و داریسرمایه از برآمده

 بنیادین قتفار وجه آن، تداوم و داریسرمایه در آن بازتولید سپس و هاسومری عصر در طبقاتی جامعۀ اصلی ماهیت

 . است عصر دو آن میان

 هایگوییچندگانه و تضاد با کورد مسئلۀ حل در را اوجاالن راهکار خاورمیانه در کورد مسئلۀ ابعاد پیچیدگی

 از و است،( خلق) ملت یک به شدنشانتبدیل و کوردها بین همگرایی خواستار سو یک از. است ساخته مواجه مکرر

 اظهاراتی ضمن در او. است کوردستان جغرافیای در مستقر هایخلق دیگر با همگرایی خواهان ناامیدی با سو، دیگر

 در کوردها اتحاد که است شده معترف باشد،می آپوئیسم فکری حامیان به نزدیک که ،(13٨5) ٨روژ تلویزیون در

 مناقشه و بحث نشوند خلق کوردها تا عبارتی به. دارد منطقی اولویت هاخلق دیگر با کوردها اتحاد بر خلق یک هیئت

 طوربه طرفی، از ؛(www.renesans.info) رسد می نظر به عبث خاورمیانه هایخلق دموکراتیک کنفدراسیون باب در

 زیستن ملی، دولت به دستیابی بدون که است آن بر لذا و. داندنمی ملت یک واقعی معنای به را کوردها اوجاالن کلی

 کوردها ایدۀ. است ترغنابخش و ترمناسب ملی، آزاد تجمع عنوانبه دموکراتیک دولت چارچوب در آسایش با توأم

 جایگزین یک مثابۀبه «کوردستان متحد و مستقل جمهوری» با تقابل در که است «دموکراتیک کنفدرال کوردستان»
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 توجیه ابزار به را آن و پذیردمی را خاورمیانه کشورهای دیگر و ایران کنونی مرزهای ایده این. است گشته مطرح

 (.255: 13٩2 پنجم، کتاب اوجاالن،) است ساخته تبدیل آن گسترش و استقرار

 و زیستیهم اشکال در بلکه نبوده، استوار طلبیجدایی بر( کوردها ویژهبه) هاخلق منافع اوجاالن گمان به

 اگرچه. (6٩4: 13٨3 اوجاالن،) یابدمی تجلی هستند هاآزادی و حقوق برابری بر متکی که گوناگونی هایاتحادیه

 هیممفا معاصر هایچپ دیگر همچون ولی است، سوسیالیستی مکاتب دیگر و نئومارکسیسم اوجاالن فکری آبشخور

 برای که کندمی اعتراف صراحت با اوجاالن. کندمی بازنمایی را آنها و سوسیالیزه را فکری مکاتب دیگر مقوالت و

 است رفتهگ بهره کورد پتانسیل و کورد بکر جنگل از( ترکیه انقالبیون) ترکش کمونیست رفقای راه داشتننگهزنده

 جاالن،او) است شده «افزوده نیز کوردگرایی ،[اش]گراییچپ مباحث به» جهت همین به(. 1126: 13٨3 اوجاالن،)

 مارکیسم با او اگرچه. است کرده ارزیابی عقیم علمی سوسیالیسم به اعتقاد با را PKK رویکرد اوجاالن(. 1120: 13٨3

 یک نزد یغرب دموکراسی سوسیال به انتقادی و دموکراتیک قرائت با لیکن است، گرفته زاویه موجود سوسیالیسم و

 سراغ رنیتهمد با چالش و کوردها گراییملی با اوجاالن ضدیت در توانمی هنوز را مارکیستی بقایای اما. است شده

 ملی هویت با اوجاالن اندازۀ به که یافت کوردها سیاسی فعاالن و فکری رهبران میان در را کسی نتوان شاید. گرفت

 ساخته آشکار اخیر سال دویست تجارب اوجاالن، تحلیل به بنا. باشد برخاسته ضدیت به آنان سیاسی ارادۀ و کرامت و

: 13٨3 الن،اوجا) بود نخواهد حل قابل فئودالی اتونومیستی و بورژوا گراییملی برخوردهای با کورد مشکل که است

 فتاوای و آمرانه خواهیتحول بالتردید. است آن از منتج و تالی جملۀ متضمن منطقاً فوق گزارۀ در مقدم جملۀ(. ٨5٩

 متوجه دهاکور تاریخی دگردیسی و شدهفروکوفته شخصیت بازآفرینی و بازسازی پیرامون اوجاالن عبداهللا گونۀقدیس

 اساسی رکن دهاکور که کند تفهیم را مسئله این کورد خلق به و نماید وانمایی را آنها ذاتی سرشت که است قضیه این

 . هستند خاورمیانه دموکراسی توسعۀ موتور و مسلط هایدولت کردندموکراتیزه

 مخصوص نهادی و سازمان گاههیچ آنان که است این کوردها تاریخی حقیقت اوجاالن، ایاسطوره دیدگاه زعم به

 بینانهواقع لذا. اندکرده نقش ایفای همسایگانشان مشترک هایدولت و هاتمدن تأسیس در همواره و اندنداشته خود به

 زیرا. نمایند کمک همسایگانشان به مشترک هایتمدن ایجاد در و بپذیریم نقش این در را آنها هم هنوز که است آن

 مطلوب آرمان کوردها آغازین محوریت با هاملت ٩رستگاری(. 73٨: 13٨3 اوجاالن،) است چنین هاآن ذات و اصل

 هایخلق و خاورمیانه کردندموکراتیزه اصطالحبه جریان اندازیراه دنبالبه قطع طوربه او. است کورد گریالهای رهبر

 .است آن

 معضل نهایی حل درصدد طرف یک از الگوریتمی، چنین طراحی با مزوپوتامیا، خلف فرزند عنوانبه اوجاالن،

. باشدمی نیز خاورمیانه شدهمچاله هایخلق رهایی پی در دیگر، طرف از و برآمده، کوردها نام به تأثیرگذار مسئلۀ و

 خود به بیشتری بوی و رنگ و گرفته پیشی آپوئیسم هایاندیشه در طبقاتی جدال بر خلقی نبرد علت همین به درست

 طوربه و است واگرایانه کامالً اشمعرفتی بنیاد در آپوئیسم ایچهارپارچه تفکر که بود هوشیار بایستی ولی. گیردمی
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 که ساخت فراموش نباید ولی. است تضاد در شانهمگرایی ضرورت و کورد ملت خودآگاهی ارتقای اندیشۀ با قطع

(. 12: 137٨ زاده،حاجی) است جهان به آن هایآموزه اشاعۀ و خاورمیانه در خود پیامبرگونۀ نقش ایفای دنبالبه آپو

 ایگونهبه وی جهت این از است، کرده بازنمایی عبرانی ابراهیم جایگاه و نقش با کامالً را خود جایگاه و شأن اوجاالن

 راه همان در دیگر بار»: نویسدمی او. است خاورمیانه در بشر نخستین تمدن جوهر احیاگر کوردستان ابراهیم نقش در

(. 1122: 13٨3 اوجاالن،) «پذیرفت صورت[ سوریه] دیگر مقدس سرزمین یک به اورفا از من هجرت ابراهیم، حضرت

 هایسازه در آنها ملی ارادۀ و هویت راستین تحقق نه و کوردها اتنیکی - قومی هویت حفظ خواستار خاورمیانه ناجی

 سنتی و مشهور بینیخودکم و کژدیسگی و هاضعف همان دارای رهبری کسوت در اوجاالن. است کنونی شدهشناخته

 شایستۀ و قوی بسیار جهان و خاورمیانه دیگر هایملت ناجی و حامی و پردازنظریه مقام در اوجاالن ولی کوردهاست؛

 در عظیم مسئولیتی احساس با (اوجاالن) رهبری ،PKK باسابقۀ فعاالن از یکی زعم به وصف، این با. است تحسین

 خودانتقادی و انتقاد ارائۀ واقعیت تحلیل شده،کسب تجارب خوب ارزیابی با هم و خلق و کردنرهبری مجادلۀ برابر

 و ایدئولوژیک دیدگاه در مهمی نوسازی به سوسیالیسم رئال آمدهمیانبه مشکالت با همراه دنیا سیاسی تحوالت و

 راستای در تنهانه ما رهبری. باشدمی گرادولت و اقتدارگرا ذهنیت از گسست اساسی هدف. است زده دست تئوریک

 گرادولت و اقتدارگرا ذهنیت با انسانیت و دنیا تمام برای را هاناگواری اصلی سرچشمۀ بلکه خاورمیانه و کوردستان

 در را برنامه تغییر نیز این نتیجۀ در. است ساخته مرتبط کاپیتالیسم با همراه گرایدولت-ملت شدۀکسب کیفیت و

 یک ملتی هر برای» بینش صحت عدم دولت،-ملت نگرش از انصراف جهت. است کرده پیشنهاد PKK کار اساس

 مشکالت یابیچاره برای ملت بر حاکم نیروهای ادعای توسط دولت-ملت فقط دیدنممکن دیدگاه تحمیل و «دولت

(. 2: 13٨٩ قرسو،) است ساخته مشخص نیز را دولت-ملت تشکیل بدون ملی مشکالت یابیچاره همچنین ملی،

 و اوجاالن که است موضوعی آنها میان روابط کمیت و کیفیت و هاکارویژه چگونگی و فرایند این عملی مکانیزم

 هنجارمندی اجتماعی،-سیاسی ثبات اختیارات، و مدیریت قلمرو کار، تقسیم. دهند پاسخ بدان بایستی حواریونش

 حوزۀ با گیرندگانتصمیم حوزۀ میان( تمایز عدم یا و) تمایز. نیست روشن چندان تعهدات و پاسخگویی میزان جامعه،

 هایگروه و اشخاص گیریشکل و بوروکراسی فزایندۀ روند از اجتناب پذیرند،می تأثیر تصمیمات از که کسانی

 از یکی سلطه هایدولت 10مزدورپروری سیاست شاید. شوندمی قلمداد پروژه این دیگر موانع جمله از تکنوکرات،

 .طلبدمی را الزم توجه که باشد زمینه این در جدی موانع

 ترسیم خصوص در اثربخشی راهکار ارائۀ و قبولقابل فرمول فاقد آپوئیستی احزاب فکری رهبر تردید بدون 

 چون و باشند داشته را خود قومی و اتنیکی هویت توانندمی کوردها او اعتقاد به. است کورد واحد ملت ایجاد نقشۀ

 و تعریف، ایسوریه یا و ایترکیه ایرانی، ملی هویت چارچوب در را خود توانندمی هستند، کوردی ملی هویت فاقد

 مدیریت شکل دارد اصرار اوجاالن که است زاویه این از(. 6٨0: 13٨3 اوجاالن،) یابند دست تریوسیع هویت به

                                                             
10 Clientelism: نوعی نظم اجتماعی مبتنی بر روابط میان یک حام یمریدپرور( یpatron )یسیاس ۀویژه در حوزبه ی،و افراد مرتبط با و 

آشکار و  یااند. این جماعت به شیوهار کردهاعضا از این روابط و امکانات جمعی است که با یکدیگر ارتباط برقر ۀآزمندان یمندبر بهره

 یابند.گرایش می ینهان به سمت مزدور
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 از هم کوردها برای آورد،می فراهم را آزادی و برابری هایایدئال به دستیابی شانس بیشترین که دموکراتیک، کنفدرال

 این در. است سیاسی یابیفرم ترینمناسب آنها، ویژۀ خصال لحاظ از هم و جغرافیایی و تاریخی خصوصیات لحاظ

 بدیهی(. 26: الف13٨٨ اوجاالن،) است حیاتی نقش دارای( ک.ج.ک) کوردستان جامعۀ دموکراتیک کنفدرالیسم راستا،

 سر پشت را استعماری و طبیعی مرزهای که کوردهایی از وارسیستم ایمجموعه به کورد خلق تبدیل و تغییر است

 ضروریات از شدنخلق راستای در حرکت و کردستان( پارچه) اقلیم چهار کوردهای هماهنگی و اتحاد لزوم و گذارده

 زعم به. نهدنمی بدان وقعی بلندش اقبال مدد به ترکیه کوردهای بالمنازع رهبر که چیزی. باشدمی کنفدراسیونی چنین

 عدم با نزدیک از کوتاه، دورانی طول در شانشدنکشیده فساد به و ملی رهایی هایجنبش آمیزنبودنموفقیت وی

 نظریه این کنونی مقطع در است بدیهی(. 476: الف13٨٨ اوجاالن،) باشدمی ارتباط در دموکراتیک کنفدرالیسم توسعۀ

 و همگرایی سوی به محورملی گفتمان یک در را کوردها مسئلۀ که است ملی مقبولیت و مشروعیت دارای آنجا تا

 از برآمده که دموکراتیکی، هایفدرال ایجاد سوی به خاورمیانه کشورهای دیگر و ترکیه اگر. دهد سوق شدنملت

 و مسائل آنکه نخست: بود خواهد ذکر قابل مسئله دو بردارد، خیز باشد، جامعه زیرین هایالیه مناسبات و مراودات

 در موجود هایفدرال آنکه دوم و شد، خواهند حل جوامع آن در موجود هایشکاف طبیعی تکثر و اتنیکی منازعات

 به را خود جای گرایانهملی تنازعات که ایگونهبه بود، خواهند کنفدرال قالب در همگرایی به قادر بزرگتری ساختار

 این در موجود هایملت-دولت چنانچه اوجاالن، نظری ایستار مطابق. داد خواهد پیشروانه و انسانی هایهمکاری

 خود غیردولتی جامعۀ در را پروژه این دولتی، ساختار از دور به رأساً هاخلق است الزم ننمایند، مشارکت پروسه

 سیاسی کنش از شیوه این پیشبرد. بود خواهد موجود سیاسی و مصنوعی مرزهای فراسوی رویکرد این. نمایند پراکتیزه

 ملت خودبودگی برای از ارتقای و تقویت در اساسی نقش خودمدیریتی، رهیافت قواعد به بنا آن معرفتی تکوین و

 اساس بر که بود خواهد مدنی نافرمانی و دموکراتیک امتناع از خاصی گونۀ مروج عالوه به کرد، خواهد ایفا کورد

 این. شناساندمی رسمیت به را خود موجودیت دولتی نهادهای دیگر شانۀ به شانه ای،ویژه اخالقیِ پرنسیپ و اصول

 مناسب سازوکارهای از یکی سیستمی، درون سیاسیِ اقتدار نهادهای و هادستگاه با اختالط از امتناع یعنی مهم، امر

 .بود خواهد آن نهان و پیدا اشکال تمامی در 11مزدوری مقولۀ از پیشگیری و مریدپروری از اجتناب برای

 گیرینتیجه

 قابلیت موجود هایتئوری که است معتقد کورد پدیدۀ فهم برای تاریخی چهارچوب یک ترسیم ضمن اوجاالن

 و شودمی گراییتقلیل دچار کوردها تاریخی زیست واقعیت تحلیل در اما. ندارد را کورد مسئلۀ حقیقت بازنمایی

 و دانش حقیقت، حاشیۀ در هستند، کهن عشایری خصوصیات همان دارای اساساً که را موجود کوردیشبه جوامع

 مدرنیتۀ برابر در را مبارزه و مقاومت پتانسیل که است موجود نیروی تنها که است آن بر و داردمی نگه هادیگری تمدن

 حقیقت و تمدن نابودی و تخریب نقش باید کوردی ایعشیره جوامع. دارد حاکم داریسرمایه نظام و کاپیتالیستی
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 هایکمون و نماروستایی جماعات و جوامع این که است ضروری جهت، همین به. نمایند ایفا را ساله هزارپنج

 تاریخی واقعیت امر این و. نمایند مقاومت آن برابر در و نپیوندند( آن دانش و مدرنیته) داریسرمایه تمدن به ارگانیک،

 بعضاً و تاریخی شناسیجامعه سیاسی، شناسیجامعه هایرهیافت از اوجاالن اگرچه. یابد تداوم باید که کوردهاست

 و سوسیالیستی رویکرد و ندارد را سیاسی اندیشۀ ویژگی هنوز عقایدش و آرا لیکن است، گرفته بهره تاریخ فلسفۀ

 و هاداده تبیین و شرح با هرچند اوجاالن. است گردیده سیاسی اندیشۀ قلمرو به نهادنگام مانع اششناختیجامعه

 و سازدمی آشکار هاتمدن و کوردی جوامع و اجتماعات تاریخی سیر در را مهمی هایواقعیت تاریخی رهیافت

 و نابسنده رهنمودهایش، و استنتاج قالب در وی هایحلراه و پاسخ حال این با دهد،می دست به را بدیعی هایایده

 درباره وی استدالل. دارد وجود ایشان عقاید و نظریات در زاآشوب و متنازع عناصر و است، انگارانهتقلیل و مغشوش

 و جوامع احیای و غربی نیز و ایخاورمیانه انسان اندیشۀ و اسطوره تکوین و پیدایش و مدنیت لویاتان با ضدیت

 معتقد او. خوردمی چشم به آن در انکیدویی نوستالژی نوعیبه و است دفاعغیرقابل سومری-پیشا بدوی هایکمون

 هستند، سرچشمه یک دارای دو هر خاورمیانه در آن بدلی نسخه نیز و کنونی کاپیتالیستی تمدن و فرهنگ که است

 و مبادی از را خود تحلیل بنابراین و دارند ریشه رودانمیان حاصلخیز هالل آریایی فرهنگ و زبان در که طوریبه

 و دموکراتیک مدرنیتۀ نسخه آن مقابل در و. رسدمی امروزی کاپیتالیستی مدرنیتۀ به و کندمی شروع سومر سرآغازگاه

 .دهدمی ارائه را دموکراتیک کنفدرال ایدۀ

 از و باشند خود میان در فدرال ایجاد به قادر نظریه این گسترۀ در کوردها چنانچه است باور این بر نویسنده

 را هاخلق دیگر عملی و نظری دکلراسیون با نهایت در که شوند تبدیل متحد و منسجم خلق یک به پراکنده هایخلق

 و ارزشمند راه این در تالش و مبارزه خوانند، فرا هاخلق کنفدرال استقرار و دموکراتیک ساختار این به پیوستن به

 افزوده روز به روز نظریه این هایآموزه و مبانی نظری غنای بر نظری لحاظ به شودمی بینیپیش. بود خواهد سودمند

 تریدامنهکم توافق و سازش سمت به نهایت در کورد فرودست خلق پراکتیکی نظر از لیکن شد، خواهد ترعلمی و شده

 در ایهوشمندانه و دقیق رابطۀ است الزم جهت همین به. شد خواهند نهادینه فرادست هایملت-دولت چارچوب در

.شود اندیشیده و تنظیم کوردها فلسفی -معرفتی مسئلۀ بر نظریه این تأثیرات خصوص
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 1ساحت مدرنیتهردی در وبحران روشنفکری ک

 زادهجالل حاجی

 چکیده

ایضاح و فهم آن مستلزم  ،به همین جهت ،میراث روشنگری در جهان غرب ظهور یافته است عنوانبه 2مفهوم مدرن روشنفکری

روشنفکری و  ۀشناختی آن در بستر مدرنیته و مبادی و استلزامات آن است. به این اعتبار، مقولتحلیل تبار فلسفی و معرفت

های روشنفکری در سنت ۀنسبت آن با مدرنیته در چهارچوب سنت فکری غرب قابل بررسی و شناخت است. برای بحث دربار

فکری و نظام فلسفی غرب واکاوی شود. اگر  ۀهای فکری با منظومسنت ۀمواجه ۀبایستی نحوردستان، میوغیرغربی، از جمله ک

نماید که نسبت فکر و اندیشه با زیست تاریخی و سنت و فرهنگ روکار داشته باشد الزم میفکر و اندیشه س ۀروشنفکر با مقول

اندیشیدن به امر وجودی  شود.ردی فهمیده نمیو، روشنفکری ک3ملی سنجیده شود. بدون شناخت و نقد مبادی و ارکان سنت

 کوردستانروشنفکری و سرفصل مدرنیته در  ۀپدید گرایی فاصله دارد.قومیت و ذات ۀاش با مسئلردی در وضعیت اکنونیوک

ردی هستند که توجه به آن ضروری است. به یک معنا، هم روشنفکری و هم مدرنیته در وبخشی از بحران و پروبلماتیک ک

آنها باواسطه و در چهارچوب سنت فکری ایرانی  ۀبلکه تجرب ،رد نبوده استونخبه و انسان دردمند ک ۀناشی از تجرب کوردستان

ردی، از آن رو وکشف ذهن ک ۀردی و بازشناخت مختصات آن در حوزوبازخوانی سنت فکری ک شرقی شکل گرفته است.و 

ردی در جهان وز اهمیت است که بدون سنت و فهم و تنقید آن امکان تفکر آزاد وجود ندارد. پرسش از سنت فکری کئحا

از حیث اندیشه، امکان و یا امتناع اندیشه به میزان  اوت است.های متفردی در حوزهومعاصر بیانگر رویکرد فلسفی به بحران ک

ردی با آن مواجه است. از ورهایی از این سنت و بازخوانی نقاد آن بستگی دارد. این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی ک

ی از پیامدهای این بحران عدم ردی نیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکوشناختی و معرفتی بحران کاین منظر، وجوه هستی

رفت از این وضعیت ردی راهی برای برونوردی و استلزامات اخالقی و عقالنی آن است. کشف ذهن کوک ۀگیری سوژشکل

رد دارای تأخر وهای مدرن، روشنفکر کبا پدیده هخواهد بود. به دلیل تأخر فلسفی در مواجهای های تازهبحرانی و گشودن افق

ردی ورد و روشنفکر کودر این مقاله میان روشنفکر ک ،کوردستانمنظور بحث و کاوش در باب روشنفکری در به تاریخی است.

ردی مدرنیته و یا وردی، ضروری است از صورت کوکاوی انتقادی مفهوم روشنفکری کتمایز نهاده شده است. برای گفتمان
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متفکران و  ۀشود که مواجهگردد این پرسش مطرح میمی بر کوردستانتا آن جا که به  ردی روشنفکری پرسش شود.ووجه ک

رد از چه منظری با روشنفکری و ورد با مدرنیته و مولود آن، یعنی روشنفکری، در چه سنتی بوده است؟ نخبه کونخبگان ک

کر ردی چیست؟ از منظر فلسفی، روشنفوگو شده است؟ نسبت روشنفکری با مدرنیته در سنت فکری کومدرنیته وارد گفت

 ردی چیست و چه مناسبتی با امر مدرن دارد؟وک

 مقدمه و طرح مسئله

آنها با  ۀمواجه ،رو هستندهرد با بحران نظری و پروبلماتیک روبوویژه نخبگان کو به کوردستاناز آن جایی که 

د. این مسئله رردی بحث کوتوان از روشنفکری کاز جنس امتناع است تا امکان. به این اعتبار، نمی آیدوس روشنفکریْ

نت فکری سبه دلیل فقدان  «کوردیروشنفکری »بلکه امکان پیدایش مفهوم  ،رد نیستوبه معنای نبود روشنفکران ک

ی در سنت ، به ظهور روشنفکرکوردیتوان بدون دیالوگ و تعاطی با متن و سنت وجود ندارد. بنابراین نمی کوردی

ازخوانی نقاد آن باز حیث اندیشه، امکان و یا امتناع اندیشه به میزان رهایی از این سنت و  امید داشت. کوردیفکری 

شناختی وه هستیبا آن مواجه است. از این منظر، وج کوردیبستگی دارد. این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی 

گیری کلشاین بحران عدم  ات و وجوهنیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکی از تضمن کوردیو معرفتی بحران 

ت رفت از این وضعیراهی برای برون کوردیو استلزامات اخالقی و عقالنی آن است. کشف ذهن  کوردی ۀسوژ

 خواهد بود.ای های تازهبحرانی و گشودن افق

تنگاتنگی  غرب پیدا شده است و با سنت فلسفی غرب پیوند ۀروشنفکری در تاریخ اندیش ۀاز منظر تاریخی انگار

دارد. برای شناخت و فهم آن باید سنت فلسفی غرب مطالعه و بررسی شود. به عبارتی، نسبت روشنفکری در معنای 

آید این است که ماهیت روشنفکری و مبادی و عام آن بایستی با سنت فکری غرب فهمیده شود. پرسشی که پیش می

و از منظر کانت  ،رب را تاریخ بسط سوبژکتیویته فرض نکنیمغ ۀاگر مطابق نظر هایدگر تاریخ فلسف اجزای آن چیست؟

به این  ،خودبنیاد و نقاد روشنگری در بستر مدرنیته همزاد و ممزوج بدانیم ۀپیدایش روشنفکری را با تأسیس سوژ

الزم است روشنفکری را در سنت فکری  ،سنت فلسفی غرب است. به این منظور ۀرسیم که روشنفکری زاییدمسئله می

دار تحول بنیادی در تمام شئون خرد جدیدی بود که طلیعه ۀعصر روشنگری عصر سیطررب مطالعه و بررسی کرد. غ

هر سه به اعتبار  )فرانسوی، آلمانی، انگلیسی( های روشنگری در اروپای غربیرغم تفاوتِ روایتحیات انسانی شد. به

مهم عصر روشنگری آزاداندیشی یعنی آزادشدن از  دنیای جدید از وحدت برخوردارند. ویژگی تثبیت مبنای نظری

گرای ها و حتی سنت تفکر فلسفی ذات)دین و کلیسا، شاهان و فئودال های گوناگون وجوه مختلف سنتاتوریته

لیسم ئابا سنت تاریخی در اید 4ارسطویی( بود. هرچند نقد رادیکال دین در روشنگری فرانسوی با نوعی بازآشتی

 شود.آلمانی تعدیل می

یکی از مبادی روشنفکری عقل خودمختار و محدود انسان مدرن است که خود را از عقل کلی و متافیزیکی دینی 

شناسد و به سطحی از بلوغ فکری خود را می ۀداند و بر آن است که ابژه و متعلقات اندیشمی نیازشناختی بیو کیهان
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روشنفکر غربی  این وضعیت است. ۀروشنفکری زایید ،نگارندهرسیده است که جسارت اندیشیدن داشته باشد. از منظر 

رو است که پیوسته باید به آنها بیندیشد و با پیامدهای آن درگیر شود. به همین ههای متعدد و مداومی روببا بحران

نوعی از های آن از مناظر متفاوتی مواجه هستند که در نهایت جهت روشنفکران و متفکران غربی با مدرنیته و بحران

 ،دست و بسیط نیستروشنفکر غربی یک ۀهای غربی باشد. هرچند سوژیابد که پاسخگوی بحرانروشنفکری بسط می

 کند که اساساً با سنت فکری غرب پیوستگی و نسبت تضایفی دارد.در افقی تحول پیدا می ،با این حال

ع گردد، شناخت و فهم موضومی رب کوردستانردها و بستر وتا آن جا که به بحث روشنفکری در میان ک

عیتی است که رو هستند. این مسئله ناظر بر وضهردها با آن روبوترین مفاهیمی است که کروشنفکری از جمله پیچیده

أمل پیرامون تباشد. بنابراین در این مقاله بر ضرورت می کوردیشناختی در سنت بیانگر بحران اونتولوژیک و معرفت

درنیته در شود. به یک معنا خود روشنفکری و نسبت آن با مروشنفکری و الزامات شناختی آن تأکید می ۀخود مقول

فکری بایستی مورد تأمل و موضوع تفکر باشد. از حیث تاریخ اندیشه، تفکر در باب روشنمی کوردیسنت فکری 

ود. به همین ه باید مطالعه و بررسی شای است کتبیین استلزامات و فهم مبادی آن در افق مدرنیته مسئله و کوردی

اصلی در خصوص آن  ۀشود دغدغشود و تالش مینظر میجهت در این نوشتار از تعاریف رسمی روشنفکری صرف

 بندی شود.صورت

 کوردیسنت 

رد در کلیت خودش وهای نظری و پراکسیس انسان کمیراث فکری و فراورده 5طور کلی منظور از سنتبه

توان از سنت های معرفتی آن بیانگر نوعی سنت است که میوردهاد فلسفی به فرهنگ و ادب ملل و فرباشد. رویکرمی

ای زیست است که بیانگر اندیشه و عمل و وضعیت دیگری متمایز ساخت. سنت هر قوم و ملتی ناظر بر گونه

بحث  هت فکری آلمانی و غیرتوان از سنت فکری ایرانی و یا سناش در سپهر تاریخ است. از این منظر میوجودی

 آن را بازشناخت؟ ۀبحث کرد و ماهیت و عناصر برسازند کوردیتوان از سنت فکری کرد. بر این اساس آیا می

منظور  شود.می که در ادامه به آن پرداخته ،برای این منظور باید سنت را به دو مفهوم فکری و عملی تقسیم کرد

های فکری و عملی از کل میراث و فراورده بنیادگرایانه از آن نیست؛ بلکه سنتْاز سنت معنای رایج آن و خوانش 

گیرد و خود با آن ساخته که فرهنگ، هنر و دانش در آن شکل میای یک متن است به گونه ۀمثابآغاز تأسیس تاکنون به

ر حال بسط و گسترش است. های متعدد و تبارهای گوناگونی برای سنت قایل شد که مدام دتوان الیهشود. میمی

 ،گرداندشدنش را غیرممکن مییافته و آشفته است که امکان به متن تبدیلردها چنان گسسته و دگردیسیوسنت فکری ک

آنان است. از این منظر چیزی به نام  ۀکه البته ناشی از تبارهای فکری و سنتی دیگران و نقش سازندگی و سوبژکتویت

رد را در این سنت با تبارهای متفاوت وو فرهنگ ملت ک کوردیتوان زیست تنها می ،دوجود ندار کوردیسنت فکری 

های تازه کار و متعارض بررسی کرد. شناسایی تبارهای گوناگون سنت و بازاندیشی انتقادی آن به قصد گشودن افق

توان از سنت فکری نمی شوداست. به آن معنا که از سنت فکری ایرانی و یا عربی و غربی یاد می کوردیروشنفکر 
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بندی شده صورت کوردیشناختی که در سنت فکری های هستییاد کرد. به یک معنا، عناصر معرفتی و مؤلفه کوردی

وگو با این سنت از جنس دیگری باید باشد. سنت یابیم. بنابراین گفتباشد، نمی انآن ۀبرساخت کوردیباشند و سنت 

ردهاست. و)ایرانی، عربی، اسالمی و...( در فرهنگ و ساحت ذهنی و روحی ک های شرقی سنتصورت کوردیفکری 

ردها، و سپس تنقید و واسازی آن راهی برای وشناخت تبارهای متعدد دیگری و تأثیر آن بر روح و ذهن و فرهنگ ک

مدرن  ۀیدبا پد هو مواجه ،باشد کوردیکه دارای تشخص و شأنیت  کندنوعی اندیشیدن و تأسیس سنت فکری باز می

رد باید در وگردد. روشنفکر کممکن می کوردیروشنفکری در ساحت غربی از این منظر پیدایش و رشد روشنفکر 

  وگو را شروع کند تا دریابد در کجای جهان ایستاده است: تراز خود، تراز دیگری و تراز مدرن.سه تراز تأمل و گفت

 کوردیسنت فکری 

سنت و شناسایی اجزا و مفردات اساسی آن  ۀکردن درباربحث ،گرددبرمی کوردیتا آن جا که به زیست فکری 

ردها فاقد یک سنت فکری وانجامد. به تعبیر گویاتر، کهای زیادی مواجه است تا حدی که به فقدان آن میبا پیچیدگی

با دیگر  داشته باشد و بتوان تشخص آن را کوردیمنسجم، تأسیسی و اپیستمولوژیک هستند که صبغه و شأنیت 

رد بودنش سنت فکری ورد در مقام کوهای فکری نشان داد. این گزاره لزوماً به این معنا نخواهد بود که انسان کسنت

و تشخص فرهنگی آن از حیث انتولوژیک و اپیستمولوژیک است. عدم  کوردیبلکه منظور بیشتر شأنیت  ،ندارند

رد را به ساحتی از ودیشه و تولیدات فکری و معرفتی آن، ملت کورزی و عدم سنخیت با انرد به عقلواهتمام انسان ک

ان دشناس و اقتصادمعرفت ،هایک تاریخی آن است. فون ۀورزی شاخصزیست وابسته کرده است که عمل طبیعی و میل

تاریخی  دکارتی و عقل انضمامی و 6ۀیعنی عقل سازند ،با افتراق بین دو نوع عقل در سنت لیبرالی ،)لیبرتارین( لیبرال

از این جهت  اما این تمایز .مخرب و دومی را پاسدار لیبرالیسم راستین معرفی کند اولی را ،از نوع مونتسکیو

در نتیجه اگر عقل اولی در تاریخ ظهور نکرده بود  مدرنیته یعنی انسان سازنده، ،برانگیز است که به تعبیر آرنتمناقشه

اسیرر با اشاره به دگرگونی اساسی که با دکارت در تاریخ فلسفه رخ توانست ظاهر شود؟ ارنست کدومی چگونه می

تنها قلمروهای شناخت راه یافت و نه ۀروح دکارتی به هم ،هفدهم به بعد ۀهای میانی سداز سال» نویسد:داده است می

ی در قلمرو شناسی نیز مسلط شد و حتدولت و جامعه ۀبر فلسفه بلکه بر ادبیات و اخالق و علم سیاست و نظری

اش با سنت شناختیرد به دلیل عدم ارتباط معرفتوروشنفکر ک. «ادبیات نیز تأثیر گذاشت و فرمی نو بدان بخشید

رد در وانسان ک و عقالنیت بیگانه بوده است. «عقل»با این مفهوم از  ،و بنابراین تبیین ارکان و اجزای آن کوردیفکری 

ورزانه. منطق درونی این سنت عملی تابع منطق عمل آنها هم عمل زیست و ،مقام کل، موجودی زیستمند بوده است

رنگ است. به امیال و نیازهای طبیعی بوده است. در این سنت عملی، پراکسیس و حکمت عملی بسیار ناچیز و کم

های بحث کرد. این یکی از بحران کوردیتوان از سنت عمل اند و تنها میکوردیردها فاقد سنت فکری وهمین جهت ک

 است.  کوردیاساسی در پروبلماتیک 
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گو و مباحثه ووارد گفت کوردیرد هنوز با سنت وگردد روشنفکران کبرمی کوردیتا آن جا که به سنت فکری 

امری  کوردیامکان پیدایش روشنفکری  ،به همین دلیل ،انداند و بنابراین از آن شناخت درستی پیدا نکردهانتقادی نشده

 کوردیتبیین مفهوم روشنفکری در سنت فکری  شناخت و کوردیای با نام روشنفکری فهم پدیده ۀممتنع است. الزم

متافیزیکی بوده است و به همین جهت روشنفکران ای رد فاقد آیدوس و ایدهوطور کلی انسان کو مواجه با آن است. به

)ایرانی، عربی  رد در سنت فکری دیگریولی است که روشنفکر کهستند. این در حا کوردیرد هم فاقد آیدوس وک

 کوردیاند. آیدوس نداشته کوردیاند ولی تبار معرفتی و تعلق تاریخی سرآمد هم بوده اًو بعض ،و...( وجود داشته است

آنچه که و  ،خواهدو آنچه که از او می ،رد در موقعیت و جایی ایستاده استواساس آن انسان ک یعنی آنچه که بر

رد ورد در کجای تاریخ ایستاده است و چگونه نخبه و متفکر کوخواهد. بر این اساس روشنفکر کآیدوس از او می

 کند؟رد با مفهوم روشنفکری در سنت مدرنیته چه نسبتی پیدا میوفهمد؟ روشنفکر کروشنفکری و موضوع آن را می

نکرده است تا بتواند از آن جایگاه با مقوالت دیگری، از ای برقرار هنوز با سنت رابطه کوردی ۀمحقق و نخب

خاصی تعلق  ۀروشنفکران به طبق ،گو و مفاهمه گردد. هرچند به تعبیر مانهایمووارد گفت ،جمله مدرنیته و روشنفکری

نه با گوی نقاداواند که ناشی از گفتبا این وصف همگی در جایی ایستاده ،ندارند و دارای تبارهای متکثری هستند

اند که برای فهم مدرنیته و فهم سنت فکری غربی است. هایدگر و بیشتر از او گادامر ما را به این مهم متوجه ساخته

انتقادی  ۀطور مداوم با سنت فکری خویش مواجهسیر تحول آن بایستی پیوسته با سنت درگیر بود. روشنفکر غربی به

مدرن بدون توجه به سنت و که فهم امر مدرن و نیز پست ست. چرادارد و پیوسته با دو افق سنت و مدرن درگیر ا

که هنوز موفق به شناخت سرشت  ،ردوباید پرسید روشنفکر ک ،بازشناسی انتقادی آن ممکن نخواهد بود. از این منظر

تواند با امر مدرن روشنفکری مواجه شود و بر اساس چه بنیادی می ،سنت وجودی خویش و اجزای آن نشده است

مدرنیته و گشودن افقی در این باره امیدوار  کوردی ۀتوان به نقد روشنفکرانمی خواهد آن را بفهمد؟ آیاچگونه می

 بود؟

 کوردیروشنفکری در سنت فکری 

معرفتی و  ۀاش باشد. به عبارتی، صبغآن بیانگر سنت فکری «بودنکوردی»مفهومی است که  کوردیروشنفکر 

باید از درون  کوردیداشته باشد که بتوان آن را از روشنفکری دیگری تمییز داد. روشنفکر  کوردیروح خودآگاهی 

باید  کوردیگو داشته باشد. روح و خودآگاهی تاریخی زیست وسنت فکری خود با دیگری تعامل، تعاطی و گفت

مقوم  کوردیت فکری باشد. به این اعتبار، اندیشیدن به مفهوم روشنفکری در افق سن کوردیموضوع روشنفکری 

رد فاقد چنین سنتی است و مختصات این سنت فکری هنوز مبهم واست. از آن جایی که ملت ک کوردیروشنفکری 

که متعلق  ،ردودفاع کرد و الزم است از روشنفکر ک کوردیتوان از روشنفکری بنابراین نمی ،و مخدوش است

ای شود گونهخوانده می کوردیروشنفکر  عنوانبهآنچه  است، سخن گفته شود. «کوردیروشنفکری »اش خود اندیشه

گنجد. می «روشنفکر برای خود»و نه  «روشنفکر در خود» ۀبرداشت نارسا از سنت روشنفکری غربی است که در مقول

گذار از این وضعیت مستلزم ظهور خودآگاهی به معنایی است که خود آگاهی موضوع خودش باشد. به دلیل عدم 
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 ۀوجودی و رابط 7ۀرد و رویکرد نقادانه به سنت در افق جهان، و نیز فقدان اتنتسیتوک ۀخی متفکر و نخباصالت تاری

گاه در تنها هیچرد نهو، روشنفکری همواره یک امر عارضی و بیرونی بوده است. روشنفکر ککوردیارگانیک با سنت 

گو وهمواره متن دیگری او را به گفت ، وه استگو با متن خود نبوده، بلکه مخاطب متن خود نیز نبودوموقعیت گفت

توان نشان داد که تاریخ اندیشه می ۀو واکنش وا داشته است. بر اساس نظام مفهومی هگل و دیگر متفکران حوز

روشنفکر همواره  آید.شود و آگاهی روشنفکرانه به دست میمی حاصل کوردیبا سنت و متن  هخودآگاهی از مواجه

گوی انتقادی مستمر با سنت فکری وگفت ۀرد در جهان معاصر نتیجوظهور روشنفکران ک است و بخشی از متن خود

غالب و بارز  کوردستانو تراث نظری و عملی خویش نبوده است، این معضل و عارضه در گفتمان روشنفکری در 

یم حقیقت خاص خویش ای دارای رژای مقتضیات خودش را دارد و به تعبیر فوکو هر جامعهبوده است. هر جامعه

 کوردی ۀکند. جامعهای برخاسته از آن دانش، قدرت و حقیقت خویش را نیز تولید میاست که در چهارچوب گفتمان

های مدرن ها و تشخصش بازشناخته شود تا بتوان با پدیدهاست که بایستی ویژگی کوردیجهان نیز بخشی از زیست

کند که شامل فرهنگ، می جهان سه جزء ساختاری لحاظبرای زیست( 1٩٨7هابرماس ) داشت. هو غیربومی مواجه

کنندگان هنگام حصول برد که مشارکتجامعه و شخصیت است. او واژۀ فرهنگ را برای ذخایر معرفتی به کار می

شروعی های مجامعه را برای نظم ۀکنند. واژتفاهم دربارۀ چیزی در جهان با رجوع به آن خود را به تفسیرهایی مجهز می

دهند و به این ترتیب، های اجتماعی نظم میدر گروه کنندگان عضویت خود راواسطۀ آن مشارکتبرد که بهبه کار می

فهمد که یک فاعل را به توانایی هایی میصالحیت عنوانبهبخشند. واژۀ شخصیت را نیز یگانگی گروه را تداوم می

دهد که در فرایندهای حصول تفاهم و از آن طریق، موقعیتی قرار می کند و او را درگفتن مجهز میکردن و سخنعمل

انتولوژیک و  ۀجهان خویش فاصلرد با زیستوتثبیت هویت خود شرکت کند. به این معنا روشنفکر و متفکر ک

 هبا فلسفه مواجه کوردیردها چون بالواسطه و از افق جامعه و وضعیت وجودی وطور کلی کبهاپیستمولوژیک دارد. 

با کدام تعلقات وجودی انتظار دارند تا علوم انسانی جدید با مبادی و  ،اند و جهانی از آن خویش ندارندپیدا نکرده

به این مهم توجه ندارند  کوردی ۀکردگان و نخبگان علمی در جامعغایات آنها سازگار و راهگشا باشد؟ غالب تحصیل

ردها بیافرینند که بیانگر وتوانند جهانی برای کتاریخی و سیاسی میشناختی و یا جامعه ۀکنند با چند نظریو فکر می

اند. به همین جهت است اکثر تر بودهتعلق وجودی آنها باشد. در این میان روشنفکران ادبی از همه جسورتر و سطحی

قی گردد. به نظر گردند. هرچند این مسئله نباید ضدیت با ایدئولوژی تلزده میاین نخبگان و روشنفکران ایدئولوژی

اش های اکنونیرد باید در تراز جهانی، اکنون و آینده را با گذشته مطالعه و بررسی کند و دغدغهورسد روشنفکر کمی

 ای بیندیشد.اساس افق آینده به گونه شته برذرا در ارتباط با گ

 کوردیشناختی سنت فکری بحران معرفت

تمامی  با معرفت و اپیستمه نسبت دارد؛ به این اعتبار، اگر فرهنگ را ،هر فرهنگی، در معنای فلسفی آن

هر قومی دارای سنتی خواهد بود که شأنیت خاص و عام  ،های فکری و عملی یک گروه و یا قوم تلقی نماییموردهافر
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های آن را و آموزه سنت فکری جمعی آن قوم یا ملت یاد کرد و ماهیت، اجزا عنوانبهتوان از آن ای میبه گونه ،دارد

شود و با آن ارتباط دوسویه دارد. این می بازشناخت. امکان اندیشیدن و عمل در چارچوب این سنت فکری انجام

خوانشی غیرتاریخی است  میراث و سنتْ ۀخوانش بنیادگرایان شناخت وجهی تاریخی و انتقادی دارد. به زبان الجابری،

یک گروه  عنوانبهردها وشود. تا جایی که به کنتی از میراث است، منجر میکه تنها به یک نتیجه، که همان فهم س

ای، را نیز مطالعه کرد و عناصر و مفردات اندیشه کوردیتوان سنت فکری می ،گرددملی( برمی) گیقومی و فرهن

اسلوب آن  اندیشیدن و ۀمفهومی و عملی را استخراج و تحلیل انتقادی کرد. بخش اساسی از سنت و میراث، شیو

، در مقاطع کوردیطور نسبی چرا تاکنون در سنت فکری به است. پرسش اساسی که باید طرح کرد این است که

باستانی، اسالمی و معاصر، اشخاص و متفکرانی پرورش نیافته است که از حیث اندیشه و عمل، دستگاه فکری و 

شمول عبارتی، مسامحتاً دالیل عدم امکان پیدایش یک تفکر جهانپیدا کرده باشد؟ به  اش وجه بینافرهنگی و عاممفهومی

و ماهیت و عناصر ساختاری آن چیست؟ آنگاه  کوردیند؟ سنت فکری اکدام کوردیو متفکر جهانی در سنت فکری 

که هرودوت مختصات نظام تربیت مصری، افالطون نظام تربیت و پایدیای یونانی، و گزنفون با روایتی شاعرگونه، 

 را در معنای عام آن کوردیای پایدیا و لوگوس گونه توانآیا می ،نمایندیدیای پارسی را ترسیم و تشریح میپا

 بحث کرد؟ کوردیتوان از نوعی ساختار معرفت بازشناخت؟ آیا می

 خاورمیانه، بر حسب مختصات این مقاله، تاکنون چنین متفکر و شخصیتی ۀهزار سال 5اگر بپذیریم که در تاریخ 

بست رفت از بنهای آن را شناسایی و نقد کرد. از این منظر، راه برونباید ریشه ،برنخاسته است کوردیاز سنت فکری 

توان و استلزامات آن است. به اجمال می کوردیمالنه و جدی سنت فکری أفکری و امتناع تفکر، شناخت و نقد مت

ای از عمل در سنت فکری شدن نحوهدارد و به نهادینه ای معرفتیریشه کوردیاشاره کرد که بحران امر وجودی 

، مشخصاً از عصر کوردیگردد که با لوگوس و عقل سازگاری ندارد. از طرفی فرهنگ و سنت فکری برمی کوردی

 بوده است کوردیسنت فکری  ۀوجه مشخص فرهنگیْ زوال مادها، راه انحطاط و دگردیسی را پیموده است و انحطاط

های قومی و اسمی عموماً دچار گسست در صورت کوردها ،طور کلیاز این موضوع مستثنی است(. بهمادها  ۀ)پدید

عکس بحران  ،کوردیاین انقطاع تاریخی نوعی دگردیسی همراه با انحطاط بوده است. بحران سنت فکری  اند وشده

 ،پژوه مربوط استبند دانشپایش نیم سنت فکری ایرانی و شرقی، و بلکه حادتر از آن است. تا جایی که به مطالعات و

اش از کوردیرد پیدا نشده است که در مقام هویت و سنت فکری وشخصیتی ک کوردیتاکنون در میان سنت فکری 

هایی یاد کرد که ها و شخصیتتوان از اندیشهمی جایگاه بینافرهنگی و پساملی برخوردار باشد. این در حالی است که

جهانی و تاریخی ظاهر شده  ۀاند و در قوارپرورش یافته کوردیارند ولی در سنت فکری غیرد کوردیتبار و قومیت 

های مثال، از میان شخصیت عنوانبهندارند.  کوردیاند؛ اما این موارد ربطی به سنت فکری درخشیده و در مقاطعی

های و در میان شخصیت ،بردتوان از سهروردی در مقام یک شخصیت و حکیم جهان تاریخی نام فلسفی و فکری می

ها و مقام نظری این شخصیت کوردیمهم این است که از منظر سنت فکری  ۀالدین ایوبی یاد کرد. نکتعملی از صالح

که سنت فکری ایرانی و سنت فکری عربی اسالمی و شرقی  چرا ،مباهات نیست ۀافتخار و مای ۀشان شایستو عملی

های تعلق دارند. این نمونه کوردیاز لحاظ اندیشه، این اشخاص به سنت فکری غیراند و اساساً سهم اصلی را داشته
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نژاد نسبتی ندارد بلکه با نظام معرفتی و سنت  ۀآرمانی داللت بر این دارد که اندیشه و عمل درست با قومیت و مقول

مشترک ملی امری اهریمنی و تأکید بر هویت فرهنگی هر قوم و ملتی مناسبت دارد؛ البته به زبان رورتی، شناخت 

 نیست.

شد و در ارتقای رد پتانسیل و توانمندی الزم را دارد که بدرخوای که جای امید است این است که انسان کمسئله 

 کوردیکری فسنت  مشکالت را باید در انحطاط و امتناع اندیشه در ۀاما ریش ،دانش و تمدن بشری نقشی داشته باشد

غییر است؛ هیچ بهادادن به هویت مشترک ملی و امکان خودانتقادی و ت امید ملیْ ۀاز منظر رورتی الزم جو کرد.وجست

ا هویت مشترکی ملت ببالد و ی ۀهای ابرازشدملتی امکان اصالح خود را پیدا نخواهد کرد مگر آن که به خود و آرمان

     داشته باشد و به آن بیندیشد.

ورزی در افق سنت بازاندیشی شده است. به فقدان عقالنیت و اهتمام به اندیشه های انحطاطْیکی از ویژگی 

 ۀاما این فقدان به دلیل فراموشی خاطر ،«رد ذهن تاریخی ندارندومردم ک»( ردتاریخ معاصر کُکتاب ) باور مک داول

جمعی شکل  ۀایده )آیدوس( و خاطر کوردیْجمعی و تعلقات تاریخی نیست بلکه اساساً در سرشت سنت فکری 

اند و در تاریخی، اساساً خود را تعریف نکرده ۀیک سوژ عنوانبهحتی  کوردهانگرفته است. به همین جهت است که 

رد( گسست و دگردیسی و آشفتگی وجود دارد. مطابق مفروضات وکو  ماد... )مثالً گوتی، لولوبی، کاردوخی، نام آنها

اند و اردشیر بابکان( نیز دیگران به آنها اطالق کرده ۀ)مطابق سند کارنام ردوعلمی، اسامی گوتی، میتانی، ماد و حتی ک

اند. نام و شرایط ای اندیشیدههمزادی نام و اسطوره در نزد کاسیرر، به نوعی اسطوره ۀآنها را با نامیدن، بر اساس نظری

ی مدرن گردد، معرف ماهیت و باورگرایی و اصالتذات ۀاحراز و تکوین روح تاریخی آن، بدون اینکه وارد مغلط

نوعی معرفت سیاسی و ساختار فکری است. صورت کنونی این معضل  ۀتعینات تاریخی و هویتی است که نتیج

ی روژاوا به نام شمال سوریه آشکارا کوردهاتوان در تعریف و نامیدن شناختی و بازتولید انحطاطی آن را میمعرفت

که  چرا ،شونده، امکان اندیشیدن و عمل درست را پیدا نخواهد کردگردیسرد در این سنت دومشاهده کرد. انسان ک

به طریق اولی  کوردیسنتی طبیعی و مغایر با عقل مدنی است. هر گونه نگرش و رهیافت ضد کوردیْسنت فکری 

اکمیت بودن با امیال و غرایز، و شور و احساس نسبت و مطابقت دارد. حضددیگری نیز خواهد بود و برعکس. طبیعی

 کوردیاپیستمه و دانش است. مشکل دیگر در سنت فکری  ۀعقل بر امیال و غرایز، احساس و شهود خیالی، برسازند

نوعی معرفتی باشد، تعبیه و نهادینه نشده است و به ۀ)پایدیا( وجودی، که بیانگر صبغ این است که نظام تعلیم و تربیت

رد است، و برحسب واین واقعیت تاریخی ک در این چارچوب، است.تربیت مبتنی بر حس و میل عمل کرده  بر اساس

در مقام یک  کوردهادادن فرهنگ و عمل تاریخی امر عقالنی نیست. ارتباط کوردیْنظام مفهومی هگلی، امر واقعی 

ه و نظام یک نوع اندیش ای که امر زمینیْمعرفتی است، به گونه ۀقوم تاریخی به فرهنگ زمینی و نامتافیزیکی یک مغالط

معرفتی است که از بنیاد با امر غریزی و طبیعی، که فاقد صورت فرهنگی و معرفتی است، متفاوت است. بنابراین 

با فقدان  کوردیبر این مبنا وجهی ندارد. ذهن  و تعینات تاریخی آن کوردیسازی امر وجودی پردازی و مفهومنظریه

جویانه به دست ورزانه و احساس غریزهگرایی میلبه جز عمل چیزی ٨آن با عمل و پراکسیس ۀتأمل نظری و رابط
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گردد. می فرونتیک ممکن ورزیعقل و اندیشه های معرفتی از مسیردهد. به یک معنا، راه دانایی و تولید فراوردهنمی

دیشه و عمل است. به این معنا که ان کوردیهای ذهن ورزی و تأمل تاریخی یکی از شاخصهبه این اعتبار، فقدان عقل

)فرونسیس( عمل و میل موافق با  رد موافق با میل و مطابق با غرایز است. ارسطو بر آن است حکمت عملیوانسان ک

از جنس عقل عملی و تأمل  کوردیگرایی تاریخی )اورتوس لوگوس( و عقل است، به این دلیل، عمل درست ۀقاعد

موجودی  ردْوشود که انسان کنسبی منتهی می ۀشود به این گزار اش دنبالمنطقی ۀنظری نیست. اگر این موضوع تا نتیج

گردد. میل و عمل طبیعی باید وجودی برمی ۀوی نیز به این خصیص «خویی تاریخیعمل»جوست و ورز و غریزهمیل

حسب رهیافت کشف ذهن  بر غریزه است. ۀبه سطح فرهنگ و مدنیت رسیده باشد وگرنه در حکم همان حس و قو

فوکو و تبارشناسی اندیشه و عمل وی بیانگر این است که  ۀبر اساس نظری کوردیشناسی امر وجودی دیرینه، کوردی

های فراوانی شده است و این امر یکی از دچار گسست اپیستمولوژیک و دگردیسی کوردی)جامعه(  رژیم حقیقت

ی از حیث هویت اسمی و تعدد آن، یک هویت تاریخی، حت عنوانبه کوردهاگیری این سنت فکری است. دالیل شکل

 ۀاند. انحالل و استحال)شناسایی و ابراز وجود تاریخی( دچار کژدیسگی و انحطاط شده و تعریف سرشت خویش

بسیار غریب و تراژیکی است. یکی  ۀپدید ،ردوکاردوخی، مانایی، ماد، ساسانی و نهایتاً ک اسمی، از گوتی به لولوبی،

ها برای یک کلیت تاریخی و هویتی است. نبود سنت سست مفهومی همین تعدد نامیدنهای دگردیسی و گاز نشانه

)ملی یا اتنویی( ناظر بر وجود و  نگری یکی از دالیل این عارضه است. تالزم اندیشه و هویتعقلی و نظام عقالنیت

)برابر با اتنوی  اتنیکیاز حیث هویتی و  تاریخی معاصر، ۀتا دور کوردهاحضور نوعی معرفت و نظام دانایی است. 

ابتذال، و شاید  ۀدرستی معتقد است که مشخصاند. شوپنهاور بهیونانی( با اندیشه و معرفت نسبت وثیقی برقرار نکرده

با امتناع و امکان اندیشه و عقل عملی ارتباط  کوردیعقل است. انحطاط اندیشه و عمل  انحطاط، تقدم اراده و میل بر

گنجد. ضابطه و مالک تشخیص امیال، غرایز، احساس و شهود درست و در این مختصر نمی دارد که ایضاح بیشتر آن

)پسوخه( و فرهنگ معرفتی ارتباط دارند و میل  )نوس(، تفکر و لوگوس است. تفکر و میل هر دو با نفس عقل بهترْ

 کوردیهای دیگر سنت فکری فلسفی و معرفتی از جمله شاخص ۀمواجه حکمت است. تأخر ر درستْموافق با تفک

با آن سودمند است. تراز  کوردیبرد که تطبیق سنت فکری از پنج تراز یا مرحله نام می« نامه هفتم» است. افالطون در

یا چیز(  )و ل و صورتی از موضوعشک و تراز سومْ ،تعریف آن موضوع است نام و تسمیه است. تراز دومْ نخستْ

و در تراز چهارم از شناخت علمی موضوع و فهم عقالنی سرشت آن بحث  ،گردداست که از طریق احساس ادراک می

باشد. اگر آن موضوع شناخت آن موضوع، از طریق عقل محض در عالم مثال می ۀمقدم که در تراز پنجمْ ،کندمی

سوم باال کشید. تحول امر  ۀتوان آن را تا تراز و یا مرحلاشد به زحمت میب کوردیبررسی سیر تحول سنت فکری 

ورزی بوده است. که در این چارچوب قابل ترسیم است ناشی از این نوع ادراک و عمل اشو تعینات تاریخی کوردی

ها منافاتی ندارد. و یا در حرکت در جوار آن کوردیهای غیررد در درون سنتواین امر با رشد فکری و تربیت انسان ک

 تولید کرد و از درون توان فکر فلسفی و استداللینمی کوردیبحران بنیادی این است که در چارچوب سنت فکری 

های آن و سرشت سنت و آموزه کوردیآید. ساختار معرفت بیرون نمی کوردیاین سنت فکری متفکر و روشنفکر 

گوی مداوم نشده است و از ووارد بحث و گفت کوردی( هنوز با سنت کوردی)نه  ردوک ۀروشنفکر و نخب چیست؟

ورز است و رد نیز موجودی میلواعتبار، روشنفکر ک آن پرسش نکرده است، درست به این ۀماهیت و عناصر سازند
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عموماً  گردد وادبیات و هنر آشکار می ۀعمدتاً در حوز کوردهاورز. به این دلیل است که روشنفکری در میان نه عقل

شناخته  های آنو مؤلفه کوردیای ندارد. تا زمانی که سنت رد با تفکر عقالنی و تأمل مفهومی میانهوروشنفکر مدرن ک

کردن از امر مدرن و نظام فلسفی و معرفتی مدرنیته و بحث ،وگو نگرددنشود و با آن وارد فرایند مفاوضه و گفت

روشنفکری که از لوازمات مدرنیته است، امر بیهوده و نازایی خواهد بود و با آن، و بنابراین  هضرورت تعامل و مواجه

گوی مداوم وشوند. گادامر بر رویش و پاالیش و گفتآن در مقام امر مدرن تحمیل و ترویج می عوارضات و فرعیات

به دلیل  احثه دارد.میان مدرنیته و سنت غربی تأکید دارد. امری بدان جهت مدرن است که پیوسته با سنت مراوده و مب

نگری مدرن، مفهومی به نام روشنفکر در گو از درون آن با افق و جهانوبا سنت و فقدان گفت کوردها ۀعدم مواجه

رد نیز، که غالباً با متافیزیک شعر درگیر است، از وروشنفکری کوجود نخواهد داشت و ساختار شبه کوردیفرهنگ 

فاقد زبان است و در بهترین حالت در  کوردیباشد. روشنفکری در سنت جمله عوارضات مدرنیته و تالی آن می

های نظر از ایدئولوژیوگو با دیگری بزرگ الکن، مبهم، خودویرانگر و چندپاره است. در جهان معاصر نیز، صرفگفت

ت جوی حقیقت و ماهیوطور که سقراط و افالطون در جست کند. همانمدرن راست و چپ، این وضعیت صدق می

با پرسش از ماهیت عدالت، اخالق، فضیلت، سعادت،  ،سیاسی ۀتر فلسفچیزها و مفاهیم بودند و فلسفه، یا به تعبیر دقیق

یونانی شکل گرفت، پرسش از این  ۀ)دولت و جامعه( و بهترین نوع نظام سیاسی در جامع امر مدنی، شهروند، شهر

باشد و در این افق، نوعی سنت فکری  کوردیتأمل مفهومی در سنت  عقالنی و تواند آغاز تفکربحران می ۀمثابامور به

شد. بسیاری از متفکران، از شمول نیز داشته با، وجه عام و جهانکوردیپدیدار گردد که عالوه بر وجه ملی و  کوردی

یاد  ،ونان باستانویژه تفکر فلسفی یاز این دو وجه در اندیشه، و به ،پایدیااش با عنوان جلدییگر در آثار سهجمله 

ها، باید سنت و امر وجودی بینیشکنی ساختارها و جهان، نقد و شالودهکوردیکرده است. به هر روی، در خوانش 

را فرا  کوردیرا به درد آورد تا شاید از رهگذر این نقادی و دغدغه، درد زایمان سراسر وجود سنت فکری  کوردی

الزمِ امکان  شمول و مستقل باشد. از این منظر، شرطذارد که مولد، جهانوجود گ ۀگیرد و مولودی از آن پا به عرص

 )و گراییو فراسنت کوردیشناسی نقادانه و عقالنی سنت فکری ای از اندیشه و عمل، آسیباندیشیدن و نحوهدرست

است. در ادامه  آنستیزی و انکار امر وجودی و تعلق تاریخی( به قصد خروج از انسداد، و تأسیس و ارتقای نه سنت

و ظاهرساختن نقایص بحرانی آن به قصد  کوردیبرای شکافتن متن  کوردیطور اجمالی و گزیده، کشف ذهن به

 شود.های تازه آورده میکردن راههای جدید و بازگشودن افق

  کوردیکشف ذهن 

پردازد و به اریم، میهایی که ما از انسان سراغ دو ویژگی واقع به کشف خصوصیات روانی در« کشف ذهن»

ها و جوامع مختلف هایی که اقوام، گروهحقیقت این است که کشف کنش و واکنش .نوع عملکرد ذهن کاری ندارد

به تعبیر کوفمان،  .ذهن است هند، فرض اصلی ما در بحث کشفدهای خاصشان از وقایع انجام میبندیصورت در

تا جایی که  در ارتباط است و در اینجا تمامی این عناصر مدنظر است. ذهن با تعقل، احساس، امیال، ادراک و آگاهی
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 با وضعیتی وابسته، کوردیاین است که ذهن  شود و باید به آن اشاره کرد،مربوط می کوردستان ۀاین مبحث به جامع

 .مواجه شده است آشفته و چندپاره

زیست های متفاوت جهاناست و این مسئله در حوزه کوردیمعرفتی موجب بحران در امر  ۀفقدان پشتوان

بازنمود و  ،و غیره کوردی، روشنفکر کوردی، سیاست کوردی، ادبیات کوردی، تاریخ کوردیاز جمله کنش  ،تاریخی

شناختی که از حیث انتولوژیک و معرفتای ندارد، به گونه کوردیشأنیت  کوردیتأثیر داشته است. به تعبیری، امر 

بحث کرد. بررسی این بحران نیازمند شناخت و تحلیل  کوردیاز دانش، سیاست، تاریخ و ادبیات و روشنفکر  تواننمی

شناختی این بحران معرفت ۀدنبال پژوهش درباربه کوردیوجودی و معرفتی است. کشف ذهن  ۀیک مسئل ۀمثابرد بهوک

 ۀیک مسئل ۀمثاببه کوردستانزیست جهان و بررسی کوردینوعی اندیشیدن به امر وجودی رداندیشی بهوکاست. 

و کاربرد  برای امر تاریخی صدق و کذب قضایا اهمیت معرفتی در بستر تاریخ است؛ از دید مانهایم،انتولوژیک و 

صورتی که کند اما نه چنان چیزی که وجود دارد بلکه بهجو میوگرایی حقیقت را در خود تاریخ جستندارد. تاریخ

زیست و متعلق شناختش باشد. شناخت با جهان است. فاعل شناسای کانتی وجود ندارد که حقیقت ابژهدر حال شدن 

 یافته(زیسته و عمل پیوند وثیقی دارد. مانهایم به نوعی من تجربی باور دارد که در حد فاصل من تجربی )تعین ۀو تجرب

کند که معتقد است هر علمی سنتی را رد می ۀعقید گیرد. مانهایم اینمورخ و فاعل شناسای فرازمانی کانتی قرار می

 که علم یک امر تاریخی است. چرا ،های متفاوتی برای علم قایل استباید یک صورت حقیقی داشته باشد و صورت

زندگی ما قرار دارند  ۀگشاید که در مرکز تجربای از زیستن را برای ما میهر جنبه و پرسپکتیوی از شناخت دنیای تازه

 زیست تاریخی انسان تاریخی است. ۀگرایی است که الزمبینی و تاریخین همان جهانو ا

استخراج و پرداخت دستگاه مفهومی و چهارچوب زبانی و لوازمات تئوریک  رداندیشی مستلزمواز این حیث ک 

ساحت وجودی و  ۀپژوهش انتقادی دربار رداندیشیْورداندیشی است. کونوعی ک کوردیکشف ذهن خاصی است. 

 ۀهای آن، و نیز اهتمام به ابتنا و تأسیس آن است؛ به یک معنا، نوعی اندیشیدن دربارو اجزا و مؤلفه کوردیماهیت امر 

دنبال کشف و شناخت ما به کوردیدر کشف ذهن  و ماهیت و حد استقالل مفهومی آن است. کوردیوجودی  امر

طور تعامل میان آن دو، و نیز تأسیس نظامی از مفاهیم و چهارچوب  دیگری و خود، و همین ۀعناصر بنیادی اندیش

شود تا ، شرقی و یونانی استفاده میکوردیهستیم. به همین جهت از ذهن ایرانی، عربی،  کوردینظری امر وجودی 

ی، و سنت بررسی عناصر و مبادی معرفت ایرانی و عرب ،عنوان مثالهای معرفتی بازشناسی شوند. بهاین عناصر و رگه

رداندیشی از منظر وو ک کوردی و ساختار معرفتی آن. نباید کشف ذهن کوردیفکری آنان در تأسیس ذهن 

 ستیزیگرایی و یا نژادپرستانه و دیگریگرایانه، محلیهای مدرن و معاصر مانند مباحث ناسیونالیستی، قومایدئولوژی

متفاوت است و هر سه آنها در قلمرو کشف  ردپژوهیوو ک ردشناسیورداندیشی با کوک تفسیر و درک گردد. از طرفی

شناسان در پی گیرد و غالب شرقشناسی قرار میشرق ۀردشناسی در حیطومورد توجه هستند. ک کوردیذهن 

تاریخی آنها از حیث  و جایگاه کوردهاشناختی شناختی و معرفتو به بررسی جایگاه هستی ،اندردولوژی بودهوک

 کوردهاولی آنچه  ،یابی حایز اهمیت استشناسی و هویتردشناسی در قلمرو شرقواند. هرچند کنپرداخته اندیشه

بررسی  رسد تاریخْیک کل وجودی و تاریخی است. به نظر می ۀمثاببه کوردیامر  ۀبدان نیاز دارند پژوهش دربار
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توجه جدی  کوردید. از این زاویه تاکنون به امر بینی، اندیشه و پراکتیس تاریخی اقوام و تأثیر آن باشافکار، جهان

رداندیشی وگریزی است. کاندیشه ۀفقدان تفکر فلسفی، و خصیص کوردهاوجودی و اپیستمولوژیک  نشده است. بحران

شناسی و متدولوژیک با شناسی، معرفتاز حیث هستی کوردیدنبال شناخت و تفهیم امر به کوردیو کشف ذهن 

 و ماهیت و عناصر آن کوردیهای نقادانه و ایجابی در باب امر رداندیشی پژوهشوک ۀت. الزمرهیافت انتقادی اس

 رداندیشی از حیث تاریخ اندیشه است.ویک کلیت وجودی نیازمند ک ۀمثاببه کوردیاست. امر 

 هست.رداندیشی امکان اندیشیدن هم ورداندیشی بررسی و تبیین امکان و امتناع و فقدان است. امکان کوک 

ها، عناصر و اجزای عقالنی و اخالقی آن ما را به واکاوی و بازشناسی در و مؤلفه کوردیپرسش از ماهیت معرفت 

سازد. از منظر تاریخ اندیشه، در اندیشه و رو میهملزم و با چالش و خودکاوی انتقادی روب کوردیزیست جهان

المی و معاصر گسست و عدم انسجام مفهومی و محتوایی وجود )پیشااسالمی(، اس در مقاطع باستانی کوردهابینی جهان

 کوردییاد کرد. از این جهت با فقدان معرفت  کوردها ۀشناختی در اندیشتوان از بحران معرفتنحوی که میبه ،دارد

ورزی و عقالنیت آنها عقل ۀو خصیص کوردیذهن  ۀداشته باشد و برساخت کوردی ۀرو هستیم که تشخص اندیشروبه

سیاسی در عصر باستان باززایی و احیا نشده است بلکه پراکسیس  ۀمعرفتی از اندیش تنها عناصر و دقایقباشد. نه

سیاسی  ۀنیز بر اساس آن شکل نگرفته است. این گسست تاریخی و مفهومی موجب بحران در اندیش کوردهاتاریخی 

های دیگر فرهنگ و سنت اش در صورتظریو خأل ن کوردیگردیده است و این فقدان اندیشه و معرفت  کوردی

روشنفکری و  کوردیسیاسی  ۀ، اندیشکوردی، تاریخ کوردی، سینمای کوردی، اخالق کوردیمانند ادبیات  ،کوردها

)آثار  اخیر ۀهای نسبتاً جدی و منسجم در دو دهنظر از تالشبسیار محسوس و چشمگیر است. صرف ،کوردی

و اگر از اندیشه و معرفت  ،ملی( یاد کرد ۀ)صورت معرفت و نظری کوردیتوان از نوعی سنت فکری اوجاالن(، نمی

های سیاسی مدرن و معاصر از آن پیراسته شود چیزی به نام زدایی گردد و ایدئولوژیدیگری کوردهادر سنت فکری 

بحث کرد  کوردهاعقالنیت در میان  توان از معرفت و اندیشه وماند. هرچند میباقی نمی کوردیاندیشه و معرفت 

شناختی توان سخن به میان آورد. بررسی، شناخت و تبیین بحران هستینمی کوردیولی از اندیشه، عقالنیت و معرفت 

 ،مثال عنوانبه رداندیشی است.وهای ذهنی و عینی آن مستلزم کوردهاو تجلیات و فر کوردیشناختی در امر و معرفت

این تشخص سلبی در  بیگانه است. ساز نیست و با نظام، فرمانروایی، قانون و تفکر عقالنیذهن اسطوره کوردیذهن 

 ،سوبلکه از یک ،ها نیستای اندیشه در باب این ضدیت و فقدانناشی از وجود یک نظام معرفتی، و گونه کوردیامر 

زدگی در ذهن محصول عمل ،و از سوی دیگر ،است عقالنی ۀدقیقاً بیانگر همان فقدان معرفت نظری و امتناع اندیش

گرایی وجودی بوده است. از دیدگاه چالشی، عمل ۀمبتنی بر غریز کوردیدیگری است. به تقریب، عمل تاریخی 

توان از جهاتی می است. در حالی که کوردی ۀدر اساس خالی از معرفت و اندیش ،زدگی استکه نوعاً عمل ،کوردی

شناختی استقالل هستی کوردیکلیت  و عربی بحث کرد. و عمل یونانی، آلمانی، ایرانی، چینی های اندیشهاز صورت

)در شکل مقاومت، جدال و  پراکسیس تاریخی خود دارای استقالل عمل ۀشناختی ندارد و تنها در حوزو معرفت

سیاسی است.  ۀویژه اندیشهتاریخی و ب ۀخالی از اندیش کوردیمبارزه( بوده است که وجه سلبی آن غالب است. امر 

عموماً کوردی رو بوده است: نخست آنکه کنش تاریخی با دو مسئله روبه ردووجه سلبی عمل تاریخی ک ،از این نظر
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بندی در معرفت دیگری، مبارزه و مقاومت، در برابر صورت مقاومت قدرت فوکویی، در شکل ۀبوده و در ناحی واکنشی

تأسیس نظام فکری، سیاسی  این در حالی است که از دیدگاه تاریخ اندیشه، توانمندیهمواره مقاومت ورزیده است. 

 کوردیروشنفکری  بندی دیگری نداشته است. از این منظر،برای کلیت وجودی خویش، و یا مفصل و اخالقی الزم را

فاصله « دیگری»یستی با ورزی باباید انفصال داشته باشد. به این معنا که همواره در فرایند روشنفکری و اندیشه

شناختی. معرفت و نظام دانش معرفت ۀفاصل کوردیروشنفکری  ۀو با حوز ،بنیادین داشته باشد ۀشناسانهستی

 محصول فقدان تفاوت با هستی متعین دیگری است. کوردیجهان زیست

کنش معرفتی( بوده  )فقدان دومین مسئله فقدان اندیشه، نظریه، نظام فکری و معرفتی برای پراکسیس تاریخی 

 10عمل و ٩بر کنش ،مفهوم پراکسیس که اصطالحی یونانی است است. پراکسیس با حکمت عملی و تخنه ارتباط دارد.

یافته و بر وحدت تئوری و عمل با قصد پرکردن شکاف بین  مارکس تغییر مفهوم ۀاولی ۀکند، ولی در فلسفداللت می

متعاطی بین اندیشه و واقع سیاسی برقرار  ۀحاتم قادری، در واقع امر یک رابطایده و واقعیت، درآمده است. به اعتقاد 

ها در مواجهه با واقعیت دچار تغییر ها و ایدهشود. به یک معنا، بسیاری از اندیشهمی است که در عمل سیاسی نمایان

ت به صورت عملی است. شوند. منظور از پراکسیس تعاطی اندیشه و واقعینشینی وحتی استحاله میتحول، عقب و

ساختن آن وجود داشته باشد با مسایل و مشکالتی و دارد و واقعیتی هم هست، حال اگر قصد عملی ای وجودایده

شود، هرچند پراکسیس تالش دارد تا از طریق عمل، تغییر و تصرف در واقعیت و ایده انجام دهد. رو میموانعی روبه

ای که هنجاری باشد، یعنی معطوف به بهتربودن باشد، در عمل پراکسیس ندیشهمشترک ایده و رئال است. ا ۀعمل حوز

 بودن معطوف به ایدهعمل است؛ چون هم به جهت هنجاری نوعی جمع ایده وپراکسیس به به عبارتی، خواهد بود.

 شود. هم از طریق عمل با واقعیت مواجه و از آن متأثر می و ،است

 مؤخره 

وگو شود، این امر مستلزم بررسی، است از موضع اکنونیت خویش با سنت وارد گفترد ضروری وروشنفکر ک 

های جدیدی نوعی بازگشایی افقتبیین و شناخت مفهوم سنت است. بازخوانی انتقادی سنت در اکنونیت و افق آینده به

رفت از قدند برای بروناینتایر معتاست. بسیاری از متفکران برجسته نظیر هگل، هایدگر، هابرماس، گادامر و مک

سنت راهی را  وگوی میان مدرنیته ووگو شد. به عبارت دیگر، گفتسنت فکری وارد گفتبا های مدرنیته باید بحران

تواند در خود داشته باشد. مفهوم روشنفکری های امر مدرن و عوارضات آن میهایی برای بحرانکند که پاسخباز می

از این منظر قابل مطالعه و تفهم خواهد بود. بدون شناخت انتقادی  کوردیفکری  و نسبت آن با مدرنیته در سنت

سنت و فهم سرشت و عناصر متشکله آن پیدایش مقوالت مدرنی همچون روشنفکری و تعامل با جهان ممتنع است. 

رسد ر میهای چپ و راست معاصر، به نظ، فراسوی ایدئولوژیکوردهااز باب فقدان استقالل معرفتی و تئوریک 

ورزی و بحث عقالنی در باب امر سیاسی، امر دینی، امر اجتماعی، امر ادبی و غیره با رویکرد فلسفی و اندیشه

                                                             
9 Action 
10 Practice 
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های توان مبانی و پشتوانهمعاصر می کوردیهرچند در امر  ، ضرورتی انکارناپذیر است.کوردیبندی آن در ذهن صورت

معرفتی و اندیشگی در سنت  ۀفاقد پشتوان کوردیخت، ولی امر نظری را در سنت روشنفکری غربی کشف و تبیین سا

بسیار  کوردهاو فهم عمل و تعامل تاریخی کوردی است. به همین جهت بازخوانی انتقادی سنت فکری  کوردیفکری 

باید به این نیاز پاسخ دهند. تا  کوردستانو روشنفکران  باشد؛ از این لحاظ نخبگان، متخصصانضروری و راهگشا می

رد نیازمند وروشنفکر و پژوهشگر ک ،گرددبرمی کوردستانروشنفکری در  ۀجایی که به وضعیت بحرانی اندیشه در حوز

 ۀ)مطابق اید شمول و عام)به تعبیر فوکو( و تراز جهان بررسی ماهیت و کارکردهای روشنفکری در تراز محلی

 )به نظر مانهایم( است. اشن و اجتماعیجهاهابرماس( در بافت زیست

ورزی جدید بر اساس عقل محدود و خود بنیاد انسانی تعریف شود، اندیشیدن اگر استعاره روشنفکری، با اندیشه

، تنها و تنها، با فهم و شناخت دو ساحت سنت و مدرنیته و تبیین جایگاه شان کوردیبه امر مدنی در زیست جهان 

ورزی و تأسیس اندیشه در ساحت مدرنیته، شناخت گردد. به این اعتبار، شرط الزم و کافی برای عقالنیتمیممکن 

است. کوردینقاد  ۀو درک این موضوع در نزد سوژ
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 1انحطاط و زوال اندیشه در ایران ۀبر نظری درآمدی انتقادی

 زادهحاجی اللج

که بدون  ،ه استطباطبایی در باب انحطاط و زوال اندیشه در ایران منشأ مناقشات و مجادالت فراوانی بود ۀنظری

اویه و بعدی زکدام  نظران هرتأیید و یا تنقید این نظریه از جانب صاحب تردید در نوع خود سودمند واقع شده است.

افق دیگری  ،وساین یادداشت بر آن است تا از یک  .ستسیاسی در ایران را روشن ساخته ا ۀاز تاریخ اندیشه و اندیش

بر ضرورت  ،گرو از سوی دی ،بگشاید« سیاسی در ایران ۀانحطاط و زوال اندیش ۀترمیم و بسط و تعمیق نظری» با هدف

فراگیر و بسیار های هرچند این پروژه نیازمند پژوهش .سیاسی در ماد تأکید گردد ۀاندیش ۀمطالعه و پژوهش دربار

یخ عمومی ترین بخش تارترین و تاریکسیاسی و منطق درونی آن بغرنج ۀتاریخ اندیش ،دی است. به نظر طباطباییج

تنها هنوز ران نهاین دو اندیشۀ سیاسیتوان ادعا کرد که نقد و بررسی می ای کهبه گونه اندیشه در دوران اسالمی است.

نیز ها و ضرورت آگاهی از التفات به این دست پژوهش بلکه شناخت اجمالی نسبت به اهمیت آغاز نشده است،

اندیشۀ ویژه تاریخ به بدون قطع این معضل و خأل در باب تاریخ ایران، .(1 :13٨2 )طباطبایی، احساس نشده است

اندیشۀ ان در که پراکسیس مادها و جایگاه آن طوریخورد. بهمی اسالمی بیشتر به چشم-در دوران تاریخی پیشا سیاسی

یتیایی با امر بررسی عصر مادها از منظر اندیشه و سنجش نسبت امر گ ایران هنوز ناشناخته باقی مانده است؛ سیاسی

 گشاید.می النهرین رامینوی گره بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با اندیشه و فلسفه در ایران و بین

 تاریخی اسالمی، ۀدر دور ،یونان شکوفا شده بود که در مواجه با ،ایران باستان ۀشود که اندیشمی چنین نموده

انحطاط آن در عصر ساسانی و نیز های نهد که ریشهمی مشخصاً از خواجه نصیر طوسی به بعد، رو به سقوط و زوال

 در ایران بدون توجه به تأمل فیلسوفان یونانی در باب فلسفه و سیاست، ،شود. به اعتقاد طباطباییمی ابن سینا دیده

اسالمی  ۀ)کالم( دور بست الهیاتدو را دو جزء مجزای حکمت خواندند و به همین سبب حکمت عملی را در بن این

فلسفی در ایران  ۀاستقالل بحث سیاسی از میان رفت و اندیش با ابن سینا. و بیشتر از آن در سراشیب هبوط راند

با مرگ ابن سینا به  سیاسی در ایران ۀشکوفایی فلسف ۀدور ،از این منظر الهیات رها سازد. ۀنتوانست خود را از سیطر

 .(24٨: 13٩4 )طباطبایی، بود اندیشۀ سیاسیزوال  ۀای آغاز شد که هزارای که پس از او هزارهبه گونه ،پایان رسید
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سیاست و -اخالق سیاست،-دین عقل،-ایمان عقل،-عقل در مقام داور مجادالت و مباحثات میان شرع ۀغیاب ضابط

حکمت  ۀدریافت خواجه نصیر شالود ،اوج زوال اندیشه در عصر پس از خواجه نصیر بوده است. به نظر طباطباییغیره 

پس، در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز بود از دیگران  »... کند:می عملی یونانیان را متزلزل

و در  اند و اوضاع او را ناموس الهی،صاحب ناموس گفته قدما، و این شخص را در عبارات تا او را انقیاد نمایند،

در تقدیر احکام به شخصی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز  عبارت محدثان او را شارع و اوضاع را شریعت؛...

 (.26٨: 13٩4 )طباطبایی، «بود از دیگران...

ر دسیاست بر اخالق  ۀشناسانتقدم هستی مالک طباطبایی حکمت عملی ارسطو و پیوند اخالق و سیاست و

تقارب حکمت و دین های یونان باستان است. از همان آغاز مواجه حکمت ایرانی با حکمت یونانی زمینههای اندیشه

دچار این  ی(کورش پارس )عصر ترها قبلایرانی هزاره ۀکه اندیش چرا ،و این امری ناگزیر بوده است شروع شده است،

در زیر  ،از یک منظر توان در عصر ساسانی مشاهده و بررسی کرد.می که اوج آن را ،پیوندی شده بوداختالط و هم

یاست به نفع سجدال و تخاصم دین و  به تعبیر فرای عصر زرین فرهنگ در ایران، نوزایش تاریخ ایران، ۀپوست انگار

شناسانه شریعت ین با سیاست و تقدم هستیدین همچنان وجود داشته است. اگر بپذیریم که سرآغاز انحطاط تلفیق د

اندیشۀ تاریخ  ناگزیر باید این تلفیق و تقدم بین امر سیاسی و امر الهی در آغاز ،نسبت به عقل و حکمت بوده است

توان تاریخ یم از یک منظر، عنوان منشأ این انحطاط پذیرفته شود.ها( بهپارس ظهور)سقوط مادها و  در ایران سیاسی

عاطی و تخاصم، ت و یا تقابل، در ایران را، از همان آغاز، بر اساس تعادل، تمایز و تخالف، اندیشۀ سیاسیاندیشه و 

پیدایش  تاریخی، ۀبازاندیشی متأمالنه در دور ،به این منظور بندی کرد.میان امر سیاسی و امر الهی بازتعریف و صورت

اندیشۀ اب بهرگونه پژوهش در  ۀمادی، ضروری بوده و الزم-تاریخی پسا ۀو دورو زوال مادها و ظهور دولت پارسی 

ساس نسبت ا ناقص و بغرنج خواهد بود. بر تاریخیْ ۀو هر تفسیر و تأملی بدون توجه به این دور باشد؛سیاسی می

اندیشۀ تباهی های این تحویل و پیدایش زمینههای بایستی ریشهمی نماید کهمی تاریخی چنینهای اندیشه و داده

 کرد. وجوجستیعنی ظهور و افول مادها و فروغ پارسیان،  تاریخی باستان، ۀعقالنی را در دور سیاسی

دید  ست. ازمادی تفکر در باب فرمانروا و جایگاه و مناقب او بوده ا-در سنت پسا اندیشۀ سیاسیمحور اصلی 

ش و سپس رود. لیکن از منظر کورمی ت اجتماع به شمارپادشاهی فضیلتی عقالنی، و متضمن منفع ،دیاکو و مادها

این  است. پادشاهی فضیلتی الهی است که مؤید از جانب آسمان بوده و رسالتی الهی بر دوشش نهاده شده ،هاپارس

آن را های شهکه ری ،دینی است-ای سنت که متکی به توجیه و توضیح امر سیاسی و نیز شأن فرمانروا از منظر اسطوره

 کرد. وجوجستتوان می النهرینر بیند

ای از گفتمان یک تمدن توجه دارد که در درون آن حیثیتی از شهر و مدینه موضوعیت به حوزه اندیشۀ سیاسی

قدرتی که از لوازم وجودی شهر و روابط و مناسبات حیات مدنی است . پردازدمی کند که به تولید و توزیع آنمی پیدا

پردازد و می هاارزش ۀو یا به توزیع آمران ،(10: 1361 )طباطبایی، نامدمی سیاسی آن را قدرت سیاسی ۀو فلسف
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این آمریت ساختار سیاسی و نهادهای آن را . (27: 13٩0)رجایی، سازدمی و اعمال آن را مشخص 2چارچوب اقتدار

توان یاد کرد. در ایران می در ماد دیشۀ سیاسیانپس، از نوعی  کند.می دهد و الگوی رفتار سیاسی را تعیینمی شکل

بینی امر قدسی و جهان ۀجامعه و امنیت است و دیاکو خودش را نمایند تمامی امور متوجه زندگی سیاسی، )ماد( باستان

شهر بندد و مسئولیت و تعهد او متوجه دولتمی بلکه با سران و نخبگان قبایل و دهات مادی قرارداد ،داندنمی دینی

و مصالح عمومی در معنای اولیه خودش است. بنابراین سیاست در این عصر تحقق امر الهی بر روی زمین نیست تا 

فرمانروا کارگزار و جانشین آن باشد، بلکه تحقق اراده و خواست عمومی مردم و بزرگان جامعه بر اساس مفاد مندرج 

 هاد متن و مفاد قرارداد، و اجماع میان سران و عشایر است.بنیاد مشروعیت و مقبولیت این ن در قرارداد و توافق است.

-تأسیس نهادهای سیاسی ها،ارزش ۀاقدام به توزیع آمران ،بر اساس خواست آنان ،به همین جهت است که دیاکو

ولی تدبیر و  ،باشدمی بعدی استناد به حق الهیهای کند. در پادشاهی کورش و سلسلهمی اجتماعی و اعمال قدرت

عقالنیت سیاسی و مدنی دیاکو مبنای داوری و سپس حق فرمانروایی و اعمال حاکمیت است. ساماندهی و تمرکز امر 

مادی و بزرگان آن بوده است و نیازی به توجیه آسمانی و قدسی آن احساس  ۀجامع ۀسیاسی در ماد مستلزم اندیش

که توجیه  چرا در پارس مستلزم توجیه به قدسیت آن بوده است، اما ساماندهی امر سیاسی و تمرکز قوا. نشده است

النهرین ای در بینبینی خیمهقبول غیرقدسی و گیتیایی نداشته است؛ به همین جهت است که کورش، بر اساس جهانقابل

که  اچر ،و احساس رسالت استناد کرده است و هخامنشیان متأثر از سنت فرمانروایی عیالمی، به حق الهی خویش

 ،به هر روی النهرین کارایی خود را نشان داده بود.این سنت قبالً در بین خواهان قدرت مطلق و خودکامه بوده است.

 ،که بعدها به تبعیت سیاست از دیانت و شریعت منجر شده است شناختی،تبعیت امر سیاسی از امر قدسی و کیهان

النهرینی از سویی حکمت بین رود.می به شمار ایرانشهری، ۀیی اندیشیا به تعبیر طباطبا در ایران، اندیشۀ سیاسیخص تش

پیوند و اسالمی هم ۀمیان شریف( ماهیت فلسف الهوری، الفاخوری، و به تعبیر داوری )و نیز ابن رشد، دبور، و ایرانی،

ن سنت ناممکن و تفکیک دین از حکمت و اندیشه در ای ،ستا یعنی جمع میان آن دو سازگارساختن دین و اندیشه،

اندیشۀ  ۀطور از جنب اسالمی، و همین ۀاندیشه و حکمت و فلسف ۀپارسی و ایرانی از جنب-بنابراین سنت پسا است.

و یا عقل و وحی را در خود تلفیق و جمع ساخته است و صورتی التقاطی  فلسفه و شریعت، دین و حکمت، سیاسی

دین و شریعت و ایمان خواهد بود. متفکران و  تابع و خادمِ اندیشه و فلسفه و عقلْ ،پدید آورده است که در نهایت

ویژه ناگزیر بودند از به ،ای نداشتنددادن بین افالطون و ارسطو چارهحکمای شرقی و اسالمی از کوشش برای توافق

نمایند که با این عقاید تناقض روشن  صورتی بیانمتناقض با عقاید و تعلیمات اسالمی بگذرند و یا آن را بههای نظریه

ای که فیلسوفان مذهب نوافالطونی قبل از آنان در پیش دادن به شیوهو در این عمل توافق ،و آشکاری نداشته باشد

هایی به حکمت ،به این جهت ،طور کلی راضی سازندسعی کردند دشمنان ارسطو و دشمنان فلسفه را به ،گرفته بودند

خورده و یا حقیقی ارسطو یا دستهای نماید توجه کامل کردند و توانستند آن را از کتابمی یتکه ایمان را تقو

اما برای  تمام این کار برای آن بود که راهی برای پذیرفتن آرای علمی او باز نمایند. ه ارسطو اقتباس کنند؛بمنسوب 

قرار دادند و بر تأیید آن دالیل استواری از  ارسطو را مانند تعلیمات دیگر فرق و مذاهب حقیقت برین ۀخواص فلسف
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 ۀزندگی خود فلسف ۀاسالمی در تمام دور ۀعقاید موروثی تقلیدی عمومی و مذاهب حکمای الهی فراهم آوردند. فلسف

توان می چنان که ،ریزی شده استیونانی پیهای کتاب ۀآن روی ترجمهای که پایه ،رودمی به شمار 3انتخابی و التقاطی

ای که پیش از آن به و نسبت به فلسفه سیر تاریخی آن عبارت از اخذ و جذب و تحلیل بوده است نه ابتکار، گفت

ای به دست نداده ای به میان نیاورده است و برای حل مسائل قدیمی چیز تازهوجود آمده بود گفتار و مطالب تازه

 .(32: 1362 آید )دبور،نمی تشخص بخشد به چشم ای که آن راتازههای خالصه در عالم فکر و اندیشه قدم است.

 آن، یدین، بنیاد اندیشه در ذهن شرقی و اجزا ۀو دفاع از فلسفه در محکم تجمیع و سازگارساختن فلسفه با دین،

دهد که در حقیقت سرآغاز انحطاط در اندیشه متکی و مبتنی بر می را تشکیل النهرینی و ذهن ایرانییعنی ذهن بین

گرایی ایرانشهری ۀرود و طباطبایی این مهم را در نظریمی و عقالنیت یونانی در شرق به شمار ورزیعقل

 ش نادیده گرفته است. اایدئولوژیکی

 -فرمانروایی بر نسبت دیانت ۀبر اساس قوام انگار ،اندیشۀ سیاسیکند که زوال می درستی اشارهطباطبایی به

قابل ایضاح است. سردرگمی اپیستمولوژیک فارابی در تبعیت امر الهی  عقل،و نه عنصر  شریعت به اتکای عنصر دینی،

این سردرگمی و دوگانگی  مؤید این امر است. )نسبت و تقدم حکیم و نبی در ذهن فارابی( از امر سیاسی و یا برعکس

 هالم این نسبت در مواجهبلکه پیش از ورود اس ،گرددنمی خرد ایرانی با متن اسالم بر ۀمواجه هشناختی لزوماً بمعرفت

اسالمی، بدون تردید این نسبت را  ۀیونانی مخدوش و مستهلک گردیده بود و فارابی در مقام مؤسس فلسف ۀبا اندیش

فارابی  ۀنسبت رئیس اول، امام و نبی با فیلسوف در اندیش در برخورد همدالنه با سنت اسالمی هم مدنظر داشته است.

نحوی بازتولید همان که به افالطونی موردنظر خواجه نصیر و رئیس طبیعی سهروردی ندارد؛شاه  تفاوتی با فیلسوف

فره ایزدی در اساس  ۀآید. به نظر بهار انگارمی تأیید الهی و رسالت خدایی کورش و جایگاه شاهی وی به شمار ۀاید

اسالمی  ۀما و تاریخ فلسفی در کتاب اردکان خدایان و مردوک( بابلی اخذ شده است. ۀ)خواست و اراد ملموی ۀاز اید

مسلمانان با  ۀاسالمی و سیاسی را از همان آغاز مواجه ۀتمامی تالش خود را به کار بسته است تا شأن تأسیسی فلسف

تقریب و تطبیق  ۀاید ۀسهروردی و دیگران(، بر پای ابن سینا، فارابی، عامری، بلخی، )کندی، اسکندرانی-یونانی ۀفلسف

کندی و فارابی و  ۀتوان استدالل کرد که اندیشمی اسالمی اثبات نماید. ۀو جمع میان آن دو در فلسف فلسفه و دین

و از سوی  استالنهرینی دیگر حکما و فالسفه در جهان اسالم از یک سو متأثر از سنت تاریخی اندیشه و حکمت بین

تفکر آنان در باب وجود و دیگر  .اندکرده منحول خود جذب ۀایرانشهری را در فلسف ۀبه نوعی بارز اندیش ،دیگر

ای منطقه النهرینی و جهان اسالم شکل گرفته است و این مهم وجه قومی،ای بینبینی خیمهمفاهیم بنیادین در افق جهان

ابن سینا و سهروردی مکنون و جذب کرده  )حکمت و کالم اسالمی( فارابی، اسالمی ۀو حتی ایدئولوژیک را در فلسف

انطباق و متابعت عنصر  روشنگر خواهد بود.مان ما و میراث فلسفی کتاب الجابری با عنوان ۀدر این باره مطالع است.

گیری انحطاط به شکلهای زمینه ۀای )دینی( امر قدسی و استلزامات آن وجه مشخصعقلی اندیشه از عنصر اسطوره

 نبوی ۀپذیرد و کربن آن را فلسفنمی اسالمی را ۀلسفدرست به این دلیل است که اتین ژیلسون مفهوم ف رسد.می نظر

اثبات تقدم نبوت بر حکمت و تقدم امر الهی بر امر  ،کل تاریخ فلسفه و حکمت اسالمی از کندی تا داوری خواند.می
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آیا  سازد.می اسالمی با آن جایگاه تأسیسی خود را نمایان ۀوضوح فلسف)نبی بر فیسلوف( بوده است که به فلسفی

میرداماد و  ،سهروردی ابن سینا، کندی، شاه دارای شأن الهی و متعال است؟ لسوفیوامیس افالطون و حاکمیت فن

 اند.یونانی دانسته ۀاسالمی بر فلسف ۀصراحت این تقدم را عنصر برتری فلسفدیگران به

 ۀزوال، از دور ۀمطابق اید ایرانشهری، اندیشۀ سیاسیتبع آن مدعای اصلی این است که اندیشه و به ،به هر روی

شروع شده است و در واقع امر، پادشاه همواره تابع تقدیر امر الهی بوده، و  ،هامشخصاً حاکمیت پارس مادها،-پسا

حاکمیت و پادشاهی ناشی از فضیلت  تاریخی در ایران، ۀکدام دور ترسیم و پراکسیس سیاسی بر آن استوار شده است؛

ایرانشهری نزدیک شده است  اندیشۀ سیاسیباطبایی در فقره فارابی معتقد است که وی به ط و تأیید الهی نبوده است؟

 ۀیعنی رئیس اول مدینه قرار داده است که از بسیاری جهات با اندیش و کانون تحلیل خود را رأس هرم اجتماعی،

 مند تأییدات و فیوضات الهیلیکن شاهی آرمانی نیاز ،(167: 13٩4 )طباطبایی، شاهی آرمانی ایرانشهری سازگار است

گری امامت شیعی و باطنی ۀبدین جهت به لحاظ ماهوی با نظری )فره ایزدی( است وگرنه حاکمیت او باطل است؛

سیاسی  ۀبنابراین نظری مادی نیز ندارد.-که البته تباینی با نهاد شاهنشاهی در ایران پسا ،اسماعیلیه تقارب بیشتری دارد

ولی  یونانی، ۀشاهی آرمانی ایرانشهری و اسالمی است که با توجه به اندیش ۀو تعاطی اندیش فارابی معطوف به تشابه

 همان امامت بالنص نیست که به نظر فارابی با فیلسوف آیا رئیس اول مدینه بندی شده است؛ذهن ایرانی، صورت

پنداشتن شاهی آرمانی ایرانی با آیا یکسان اند؟در اساس از یک جوهر پنداشته شده و شاهی یونانی تعارض ندارد،

تر استهالک آمیختن فلسفه و دین به نام جمع آنها، یا به تعبیر دقیقهمفیلسوف شاهی یونانی خلط این دو مفهوم و به

رئیس اول فارابی و  ۀنماید نظریمی چنین باشد؛نمی شاهی آرمانی ایرانشهری ۀفیلسوف شاه یونانی در انگار ۀاستعار

رئیس طبیعی و قطب عالم سهروردی و  ۀاید ابن سینا، ۀبودن حاکم در اندیشسان و سائس امامت، ۀنظری با فضایل او،

شناختی خود را از این دوگانگی معرفت ۀاند اندیشنیز غالب متکلمین و فیلسوفان در سنت اسالمی و ایرانی نتوانسته

ینی( رها سازند تا امکان نوزایش بر اساس بحث امر سیاسی با امر الهی با توجیه د ۀ)نسبت وارون مادی-عصر پسا

فراهم و « ایناشناختههای از سرزمین از خالف آمد عادت،... »... عقالنی در باب امر سیاسی و نسبت آن با امر الهی

گیری مبادی رسد زوال و افول مادها و ظهور و فروغ پارسیان هخامنشی سرآغاز شکلمی راه آن هموار گردد. به نظر

سیاسی در ایران پیرامون های تاریخ اندیشه ۀدر ایران باستان است که پژوهشگران حوز اندیشۀ سیاسیفاهیم نوعی و م

بایستی نسبت به آن اهتمام می )امتناع و انسداد اندیشه(، در ایران بعد از اسالم اندیشۀ سیاسیامتناع و زوال های زمینه

عدالت و  شهر، پادشاهی، آزادی، قرارداد، استقالل، ای نظیرتازه جدی ورزند. با استقرار حاکمیت مادها مفاهیم

الهی پارسیان متفاوت -ایبینی خیمهنماید که از اساس با نگرش و جهانمی دادگستری، حکمرانی و حکومت ظهور

پادشاه خود  ،که در تفکر پارسی در حالی ،مادی و عامل اجرای نیات گیتیایی آنان است ۀمنتخب جامع پادشاه. است

 خوانده و عامل اجرای نیات آرمانی و آسمانی است.

مادی سرآغاز زوال دولت مادی و -توان استدالل کرد که ظهور دولت پارسیان و آغاز عصر پسامی به تحقیق

 ۀاصر اندیشغالب مفاهیم و عن .استگیری تحویل و زوال اندیشه شکل ۀ، و زمینه و زماناندیشۀ سیاسیای گونه

اند و همین استهالک با این وجود از محتوای زمینی و عرفی خود خالی شده ،ایرانشهری به عصر مادها تعلق دارند
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 اندیشۀ سیاسیای دیگر از تاریخی اسالمی راه را بر گونه ۀمادی و بازتولید آن در دور-گیتیایی مفاهیم، در سنت پسا

از مادها، از یک سو امکان تأسیس ها اندیشه پس از انقطاع اپیستمولوژیک پارساند. از حیث مبتنی بر امر دینی گشوده

 ،و از سوی دیگر ،بینی گیتیایی مادها و توازن امر سیاسی و امر الهی از بین رفته بودبر مبنای جهان اندیشۀ سیاسی

ه در امر سیاسی )از برداشت ای از تفکر در باب سیاست شکل گرفته است که با خلط و تحول مفهومی و معنایی کاسوه

با ابتنای امر سیاسی بر بنیاد امر دینی، در ادوار بعدی  ،زمینی به آسمانی/دینی، و امر عرفی به امر قدسی( رخ داده بود

تاریخ اندیشه در ایران به الگو و چارچوبی برای تفکر در باب سیاست و امر اجتماعی تبدیل شده است که تا عصر 

های ایرانی به صورت مداوم در قالب-ای که دال قدسی در اندیشه و حکمت اسالمیبه گونه ،ه استکنونی امتداد داشت

بندی شده است.متفاوت احیا و صورت
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 1عملی کانت و امر سیاسی ۀفلسف

تدقیق جدی  وعملی موضوعی است که به تأمل  ۀتفهم آرای فکری و سیاسی کانت و بررسی نسبت بین این آرا و فلسف تبیین و

ن با امر سیاسی آنظری و عملی کانت و نسبت  ۀبا این وصف، در این مقال اهتمام بر آن است تا تصویری از منظوم نیاز دارد،

آن است انت بر ک مطالعه و تفکر فلسفی او در باب امر سیاسی است. ۀنظام سیاسی کانت نتیج از این حیث، به دست داده شود.

یاسی کانت شناسی فلسفی و سانسان دهد.معنای کلی تاریخ را شکل می که طبیعت دارای طرح پنهانی است که غایت طبیعت و

الزامات آن در  واخالقی -امر سیاسی مستلزم رویکرد عقالنی بایستی بر این اساس فهمید.و اعمال و پراکسیس نوع انسان را می

 ست.جامعه ا ۀزندگی عمومی و گستر

 اخالقی امر سیاسی  مبانی عقالنی و

از یک  ت.فهم ماهیت امر سیاسی نزد کانت فهم دوگانگی ذاتی در وجود نوع انسان در مقیاس بزرگ اس ۀالزم

گریز ل اجتماعو از یک منظر انسان موجودی اجتماعی است که در عین حا ،سو انسان ساحتی عقالنی و غیرعقالنی دارد

ر است و شاز سوی دیگر وجود انسان دارای سرشتی خیر و  گریزی و انفرادگرایی است،قانونو ضد نظم و خواستار 

ا ساحت اجتماعی و خیر انسان ب ساحت عقالنی، از این دیدگاه، خیر و شر بخشی از نهاد و طبیعت انسان است.

تاریخی  ۀازعمن ۀسیاسی نتیج امر گیرند.ناپذیری و شرارت در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار میاجتماع غیرعقالنی،

رسد که می میان این دو ساحت انسانی است که در نهایت با پیروزی و حاکمیت عقل، نوع انسان به سعادت و کمالی

ن و در نهایت جدال میان این دو بعد انسا نبرد و ۀلذا تاریخ عرص و این معنای کلی تاریخ است. غایت طبیعت است،

 یاسی است. های فلسفی و سیاسی کانت وجود عقل و اخالق مبتنی بر آن دایرمدار امر سدر اندیشه سروری عقل است.

 شناسی فلسفیانسان

 به عبارتی، کانت در مقام فیلسوف روشنگری معتقد است که هرگونه شناخت ناشی از انسان و توانمندی اوست.

ضرورتی ندارد و انسان ناگزیر است به خود رجوع نماید  شناختی بیرون از انسان و توسل به منابع و مراجع غیرانسانی

ع مقتدر جتنها مر و با کشف خودبنیادی خویش بایستی از نابالغی و طفولیت به در آید و جسارت اندیشیدن بیابد.
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 ،نوعی بیانگر ماهیت انسان استکه به انسان در مقام شناسنده است و عنصر اصلی، ۀشناخت وضعیت سوبژکتیویت

 ای در باب ماهیت و معنای نوع انسان نیازمند بررسی عقل انسانی و ذات و کارکرد آن است.لذا هر نظریه ست.ا 2عقل

گیرد و کار میه انسان خودبنیاد و خودمختار انسانی است که بر حسب معنای کلی تاریخ و ضرورت طبیعت عقل را ب

 ذات انسان دوساحتی است؛ یازد.الم زندگی دست میبا تکامل و تحقق تمامیت عقالنیت به کمال و تمامیت خود در ع

ذاتی انسان  ۀوجود آنتاگونیستی وجه مشخص احساس و غرایز( دارد. )امیال، ساحتی عقالنی و ساحتی غیرعقالنی

تحقق طرح پنهان طبیعت در تاریخ و تحقق تمامیت انسان در زمین از لوازم وجودی تضاد در ذات انسان  و است؛

و تأمین صلح  )کاهش تضاد فردی و بینافردی( وطنی عبور از این تضاد و ممنوعیت جنگجهان هدف نهایی است.

شناختی و تضمین این عقل و ظهور و بروز نهایی عقالنیت و استقرار آن ناظر بر این تضاد هستی تنها رشد دایم است.

 صلح است.

 مدنی جهانی ۀجامع

قالنیت عاستقرار نهایی  رشد عقل انسانی و ۀجیکانتی در نتشهری مدنی جهانی یا نظام سیاسی جهان ۀجامع

افراد در  ۀمثابها بهیعنی نظام مبتنی بر روابط عقالنی و اخالقی افراد و دولت شهری،این کل جهان کند.ظهور پیدا می

فهوم آرامش ممفهوم صلح کانتی با صلح جاویدان آگوستینی که صورتی الهی دارد و نیز با  شرایط صلح پایدار است.

لی ئاها در شرایط ایدبندی بدیع او استقرار ملتکانت و صورت ۀصلح در اندیش روحی اپیکوریان تفاوت بنیادین دارد.

بخشیدن کانت تنها عبارت است از نوع خاصی از تمشیت و سامان صلح نزد گوی اخالقی و عقالنی است؛واز گفت

ها یی در میان ملتبر مبنای اخالقی و عقال یعنی تنازع، دهی امر سیاسی،صلح سامان بنابراین، به منازعات انسانی است.

 ها در یک وضعیت مدنی و آرمانی است.و دولت

ت بر سه سیاسی کان ۀفلسف های کانت مفهومی عمیقاً سیاسی است.صلح در آرا و اندیشه ۀبه نظر هوفه انگار

 شود:صورت متجلی می

 ؛)حقوق دولتی( حقوقی یا دولت منفرد ۀمرزهای یک جامعت میان افراد در درون امناسب .1

 قرار استهای جداگانه برای که در میان و بر فراز دولتیحقوق ۀهای منفرد در جامعمناسبات میان دولت .2

 ؛ والملل()حقوق بین

 وطنی(.)حقوق جهان های منفرد و بیگانهمناسبات و تعامالت میان افراد و دولت .3

یک نظام مدنی قانونمند کامل یا  مدنی است. ۀانسان به سوی یک نظام حقوقی فراگیر در جامعطبیعت راهبر 

تواند اهداف و انسان می ۀواسطزیرا طبیعت فقط به ترین کار طبیعت برای نوع انسان است.قانون مدنی عادالنه عالی

حد و مرز است به آزادی بی ۀشیفت انسان که در حالت طبیعی شکوفایی و اجرا درآورد. ۀغایات خود را به مرحل
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این وضعیت ضرورتی است که از ذات خود  ناپذیر ملزم به ورود به وضعیت مدنی است.موجب یک ضرورت اجتناب

طبیعت با اعطای  تواند برای همیشه در توحش زندگی کند.که انسان نمی چرا انسان و استلزامات آن برخاسته است.

تکامل عقل و تحقق غایت  رشد و تحقق غایت خود را فراهم ساخته است. ۀان وسیلعقل و اختیار به نوع انس ۀقو

وطنی بر اساس غایت طبیعت و حقوقی و نظام جهان ۀلذا جامع طبیعت الجرم همان غایت نوع انسان نیز خواهد بود.

 کند.مدنی جهانی و صلح پایدار بر بنیاد طبیعی استقرار پیدا می ۀبه عبارتی، جامع دارد. های آن قرارتوانمندی

 ملت و مدنیت

)مانند سرزمینی که بر روی آن قرار  آید. به نظر کانت ملتها به دست میمدنیت از رهگذر افراد و سپس ملت

واند بر او فرمان ت)غیریت( جز خود آن ملت نمی کس دیگری های آزاد است که هیچای از انسانگرفته است( جامعه

کردن یکی های خودش را دارد،از آنجا که یک ملت شبیه به یک درخت است که ریشه یا در اختیارش بگیرد. براند،

 است. یءکردن آن به یک شدر حکم نفی وجود او چون شخصی اخالقی و تبدیل آن با ملتی دیگر به عنوان پیوندزدن،

وطنی در نظام جهان وطنی است.و تعلقات آن و ارتقا به سطح جهان مدنیت غایی مستلزم عبور از تفرد و ملیت

به یک اعتبار، تکامل مدنیت مستلزم عبور از  ها باید مبتنی بر تأسیس فدراسیونی از کشورهای آزاد باشد.حق ملت

در خود ها تحقق غایت ملت ،با این حال وطنی است.الملل است که وضعیتی جهانحقوق ملی و وصول به حقوق بین

شهری مدنظر است. کانت در مقام یک فیلسوف سیاسی، با نیز ارتقای این غایات در سطح فراملی و جهان و

حق حکومت  نیز و در یک وضعیت حقانی، در صورت ملت و تأسیس دولت، شناختن اتحاد گروهی از مردم،رسمیتبه

سازد که ها در یک وضعیت آرمانی عقالیی و اخالقی هموار میملت ۀراه را برای اتحاد هم ،حق ملی و استیفای آن و

ای که بر مبنای اصول متافیزیکی و عقالنی اخالق قرار جامعه وطنی است.جهان ۀهمان وضعیت مدنیت غایی، یا جامع

ناچار  ها همچون افرادوی بر آن است که ملت و حصول تمامی حقوق نوع انسان بر مبنای قانون ممکن است. دارد،

این الزام  شمول و فراگیر هستند.مدنی جهانی با یک قانون جهان ۀیا جامع جهانی، ۀبه تأسیس و پذیرش یک اتحادی

قصوای غایی آن پرورش انسان و رساندن نوع او به اوج عقالنیت و روابط سیاسی در  ناشی از غایت طبیعت است.

شدن انسان و حرکت تکاملی و تاریخی نوع انسان از اعینوعی بیانگر حیث اجتمهای آزاد است که بهصورت ملت

غایی طبیعت در جهان است.  ۀشدن نقشملت یکی از اشکال طبیعی برای گسترش عقل و پیاده توحش به مدنیت است.

ها و مخاطرات و شناسد و آسیبجنگ را به رسمیت می ،ایقاره ۀهمچون اغلب فیلسوفان و متفکران حوز ،کانت

مدنی جهانی و برقراری صلح دایمی ارزیابی  ۀاخواسته و احتمالی آن را در راستای استقرار تدریجی جامعپیامدهای ن

روند فجایع موردی تاریخی از استلزامات و نتایج رشد عقل در تاریخ و استقرار عقالنیت به شمار می ها وجنگ کند.می

با علم  گ از استلزامات عقالیی و اخالقی صلح است.جن غایی طبیعت، گریزی از آن نخواهد بود. ۀکه بر طبق قاعد

)به عنوان  هایی طبیعی استکوشش ها همهچالش مشکوک و احتمالی است، جنگ به اینکه جنگ نوعی مخاطره و

عناصر و  ۀها از طریق انهدام و تجزیها و دولتبرای ایجاد روابط جدید بین ملت اهداف طبیعت نه اهداف انسان(

های جدیدی که چه در درون خود و چه در کنار یکدیگر ها و سازمانیافتن به شاکلهو دست های کهنهصورت
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تا اینکه در نهایت تا حدودی به موجب نظم درونی مطلوب ساختار قانون مدنی  ،توانند به بقای خود ادامه بدهندنمی

خودی طور خودبهمدنی همگانی به ۀبتوانند به صورت یک جامع و تا حدودی به موجب نظم عمومی و قانونی خارجی،

پردازی جنگ و بروز با این وصف کانت با نظام ،بدون تردید با اینکه جنگ امتداد صلح است خود را حفظ کنند.

جنگ ضرورت طبیعت و ناشی از نقص عقالنی و اخالقی نوع انسان و امکان  ها موافق نیست بلکه ،تنها و تنها،شرارت

)و نه احساسی( جنگ  ر نهایت بایستی متوقف گردد. این تأیید و توجیه عقالنی و اخالقیرشد و تکامل آن است که د

ها مدرنیستمتفکران معاصر نقد شده است و خوشبینی مفرط کانت از دیدگاه پست توسط کانت توسط اندیشمندان و

یک شرایط اتوپیایی  محوری مدرنیته و حصول آزادی درروایت عقل روشنگری و کلیتبا ابطال خودبسندگی کالن

 کراتیک به چالش کشیده شده است.ودم

 صلح دایمی و پایدار

 ۀتنازع و تخاصم میان این دو ساحت وجودی در نوع انسان بر اساس غایت و نقش ۀتاریخ و معنای آن نتیج

در چنین  حاکمیت از آن عقل است. پادشاهی(، )یا بنا به تفسیری در نظام جهانی یا جمهوری کانتی طبیعت است.

)وجوه( غیرعقالیی نوع انسان در زمین تابع عقالنیت و راهبری عقل قرار  نظامی تخاصم و تضاد فروکش کرده و ابعاد

تجلی عقل خودبنیاد انسانی بر روی زمین و استلزامات آن غایتی است که کانت صلح دایم را بر آن  خواهد گرفت.

خود را تحقق بخشیده  )تلوس( ار خواهد گرفت که طبیعت غایتصلح دایم هنگامی در دسترس قر بنیاد نهاده است.

اصول عقالنیت در عقل  ۀبر پای 3یعنی عقالنیت به تمامی مستقر شده باشد و اخالق در یک مقیاس فراگیر و عام باشد؛

عقل ش حاکمیت ادر معنای ایجابی و یعنی نبود جنگ، صلح در نهایت به معنای سلبی آن، عملی نهادینه شده باشد.

)و نهاد  بشری ۀشناختی است. طبیعت از طریق اصل تضاد در جامعشناختی و معرفتبر امیال و رفع دوگانگی هستی

این فرایند تدریجی علت اصلی تحقق  ،به باور کانت دهد.گیرد و گسترش میقوای طبیعی خود را به کار می انسان(

 ساختن صلح دایمی در جامعه است.نظم قانونی و فراهم

 وطنیبیعت، انسان و جهانط

نسان و منشأ این غایت عقل ا شهری بر اساس عقالنیت و اخالق باشد،اگر غایت طبیعت استقرار نظام جهان

قرار تمامیت از آنجایی که ذات انسان دوساحتی و آنتاگونیستی است ظهور و بروز و است ساالری آن در تاریخ است.

جود در تقابل وساحت عقالنی  است. ،در نوع انسان، تربه تعبیر دقیق انسان،انسان مستلزم حاکمیت و سروری عقل در 

 آورد.می جهانی انسان را فراهمپیشرفت و استکمال و سعادت این ۀگریز وجود او زمینبا ساحت غیرعقالنی و نظم

 ۀود و جنبشن مسلط غیرعقالنی و امیال و احساس انسا ۀعقالنی بر جنب ۀامیدواری کانت این است که در نهایت جنب

بار فضیلت هم این اصل، در اساس، وجهی اخالقی دارد و به این اعت عقالیی او شود. ۀغیرعقالیی تابع و مخدوم جنب

 خواهد بود.
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 بحث پایانی

-یبندی عقالنعنوان یک فیلسوف سیاسی با ابتنای امر سیاسی بر مبنای اخالق و عقالنیت، و صورتشأن کانت به

بر اساس عقل عملی انجام وظیفه بر اساس اصول اخالقی نوعی  اخالقی امر سیاسی در عالم زندگی نمایان است.

 ساحت عقالنی او دارد. بنابراین قانون ریشه در ذات و شود.قانون عام تبدیل می کنش است که گویی به یک قاعده و

نهایت  اختن امر سیاسی بر بنیاد عقالنی و اخالقی دراستوارس فلسفی کانت حایز اهمیت است. ۀاین مبحث در منظوم

 ۀدر فلسف گیرد. عقل واجد این پایه و بنیاد طبیعی است.در راستای تحقق غایت طبیعت و طرح پنهان آن قرار می

عقل و تکیه بر عقالنیت و استقرار آن است که در تمامیت خودش حاصل آن  ۀواسطعملی کانت نوع انسان تنها به

که همان  نوع انسان به غایت خود، تی خواهد بود که در آن صلح دایم و پایدار مستقر خواهد شد ویوضع جامعه و

نوع انسان را بدان سو هدایت  یافتنی است و ضرورت طبیعتْو این وضعیت دست ،یابددست می غایت طبیعت است،

عقل و رشد آن  ۀاست و ماهیت و کارویژ نماید که کار تاریخ و غایت طبیعت مطلوب عقلچنین می سازد.و ملزم می

تبیین تجلیات  توضیح و تاریخ کانتی، ۀفلسف کار تاریخ، از این حیث نسبتی دیالکتیکی برقرار است. موافق طبیعت باشد،

بندی امر سیاسی صورت یابد.انسان و کردار اوست که طبق قوانین کلی و غایی طبیعت تشخص و تعین می ۀآزادی اراد

ه ذات دوگانه و متضاد نهاد انسان، و معنای کلی تاریخ و غایت طبیعت بیانگر ماهیت امر سیاسی و شأن با توجه ب

امر سیاسی بر اساس نزاع دایمی میان خیر و شر در وجود آدمی و تجلی برونی آن در  فلسفی آن در نزد کانت است.

الق و رشد تدریجی عقالنیت در یک شود که در نهایت بر اساس مبادی و اصول اخعمومی ساماندهی می ۀعرص

 پیروزی خیر بر شر در ۀوطنی نیز نتیجمدنی جهانی و نظام سیاسی جهان ۀجامع گردد.مدنی جهانی استوار می ۀجامع

فلسفی صلح دایم کانت نیز ناظر بر گسترش عقل و الزامات  ۀاید عالم انسانی و جهان طبیعی و حاکمیت عقل است.

بندی امر سیاسی است.عملی و صورت ۀفلسف ۀمان کاربست عقل عملی در حوزاخالقی آن است؛ و این ه
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 1عقالنیت ۀهابرماس و نظری

 درآمدپیش

ح آن ین و توضییتواند در تبیسم( میونالی)راس ییبه مقوالت عقل و عقلگرا یخی، نگاه تاریبه لحاظ تبارشناس

 ،ا عقلی خرد یبه معن ،«Ratio»مشترک  ۀشیگر مشتقات آن از ریو د 3تیو عقالن 2عقل یهاهواژدانش سودمند باشد.

ن وصف در یگردد. با ایم یتلق ی، عقل تنها منبع و مرجع شناخت واقعییگراتعقّل یاند. مطابق سنت فلسفبرخاسته

ت عصر مدرن ین معنا که عقالنیاند. به ال شدهیز قاییت تمیو عقالن 4بودنییان عقالیشمندان میغالب اند یامروز یمعنا

ش از یبودن بیین جهت عقالیافته است. به همیمتأخر استحاله  یدارهیسرما تیستار ابزارانگارانه در وضعیبه سمت ا

از متفکران اصالت عقل در  یار عدهیدا کرده است. به تعبیپ یگاه ممتازتریجا یلت اجتماعیک فضیمثابۀ ت بهیعقالن

ت عقل مدرن بر اساس اصال یهمراه بوده است. سهم هابرماس در بازنگر یستیویتیهمواره با تفکر پوز یشناسجامعه

 ، بیانگر کار ارزشمند اوست.ییگرااثبات یهاهیماراستن بنیپ

 ماکس وبر و عقالنیت الف(

 ه است.ث ارائه کردیرا از چهار ح ینیعشدن یهدفمند و کنش هنجار یان کنش عقالنیز مییمارکس وبر فن تم

 از:  نداعبارت ینیا کنش عیت ین چهار نوع عقالنیا

 5ینظرت یعقالن -1

ر واقع استدالل له و د د.ینام یده را عقالنیتوان آن عقیب کرد، میا تکذیان و یرا با استدالل ب یادهیاگر بتوان عق

تر کیزدنقت یک سو به حقیده از یت در عقیسازد. در واقع عقالنیآن را ممکن م یت نظریعقالن یادهیه عقیا علی

 .(17٩: ی)نوذر دهیگردد تا به خود عقیده باز میان عقیب ۀویشتر به شیب ،گرید یو از سو ،شودیم

                                                             
 13٩5 خرداد 22 ،٨5 شمارۀ تهران، صدا، نامۀهفته* 1

2 Reason-Noes 
3 Rationality 
4 Reasonableness 
5 Theoretical Rationality 



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی ٩3 لیتیاۆ پ

 6یت عملیعقالن -2

 یسازمانده م ویدر اداره و تنظ «عقل»ت است. استفاده از ین نوع عقالنیعقل در عمل مورد توجه ا یریکارگهب

 شود.یشمرده م یت عملیمسائل در عمل، عقالن

و مستدل  یاست. برخورد معقوالنه، منطق یمنافع فرد انگر کردار معطوف به کنش ویدر واقع ب یت عملیعقالن

افت یها ها و تمدنفرهنگ یت در تمامین نوع از عقالنیت در عمل است. ایعقالن یاصل ۀژیکارو یبا امورات زندگ

 ندارد.  یاعتماد ینید یو حت ی، آرمانیذهن یهابه ارزش یت عملیباشد. عقالنینم یشود و مختص به جوامع غربیم

  7یا جوهری، یت ذاتیعقالن -3

 یهاو ارزش یهنجار یهادن به اهداف مطلوب در بستر چارچوبیرس ینه برایابزار مناسب و به ۀانتخاب عاقالن

 دهد. یقرار م یت رسمیمقابل عقالن ۀوبر آن را نقط شود.یقلمداد م یت ذاتیخاص، عقالن

 8یا صوری یت رسمیعقالن-4

 ابزار - نش اهدافیکه با گز ،غرب است یصنعت یدارهیژه در جوامع سرمایوبه ن آنیترعیت شاین نوع عقالنیا

 عام نیقوان یامبن بر محاسبات ای و حسابگرانه یبرخوردها نوع نیا. دارد یعمل سود بر یمبتن و حسابگرانه یبرخورد

 نافعم اساس بر محاسبات نوع نیا یعمل تیعقالن در کهی حال در .ردیگیم صورت یهمگان توافق مورد قواعد و

 یان الگون همیاست. ا یپردازان انتقادهیت مورد نقد نظرین نوع از عقالنیرد. ایگیم صورت افراد یعمل و یشخص

ن و یثرترؤافتن می یدر پ یکه بدون تأمل و تفکر انتقاد یتیشود. عقالنیاد می یت ابزاریعقالن عنوانبهاست که از آن 

 است.  یل به اهداف مشخص فورین یان ابزار ممکن بریتریعمل

 هابرماس و بازسازی عقالنیت ب(

فکر او در کانون ت یگاه مهمیرود که جایهابرماس به شمار م یاسیس یهاشهیدر اند یدیکل یت مفهومیعقالن

 رد.یبگ قرار یابیو ارز ین مضمون مورد بررسین قسمت تالش خواهد شد تا نسبتاً مفصل ایا رو در نیدارد؛ ازا

. و شده است یاز اصول و قواعد روش یاعقل از مجموعه جامعِشدن یت و عقالنیهدف هابرماس نجات عقالن

گر یچه و دی، ندی، فرویلتایرس، ودیکانت، هگل، کنت، ماخ، پ یهاشهیآرا و اند یانتقاد ین کار را به مدد بازسازیا

د هم یو شا یاعتباریاست که سبب ب ییساختن خطاهاانیع یانتقاد یشین بازاندیدهد. آرمان ایدانشمندان صورت م

 ن شده است.یعقل در فلسفه و علم نو ۀانحراف و استحال
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ز مفهوم ا یریدر آثار خود با مددگ یرود، ولیبه شمار نم «ییاستعال» یلسوفیچ وجه فیاگرچه هابرماس به ه

 .(32: 13٨1 ،یزد )نوذریخیمذکور بر م ها و خاستگاه سنتنهیشینده به مواجهه با پیا، قدرتمند و زایعقل پو

 یرفتار یشگر و کنشگر است که در ساختارهایگو یاا منش سوژهیسرشت  یت نوعیاز نظر هابرماس عقالن

 ریآن است که تعاب ین به معنایها وجود دارد. اآن یبرا یمناسب یهاها و بسترنهیکه زم ییکند، ساختارهایدا میپ یتجل

ل، یعلل، دال»ت بر حسب وجود یبرداشت هابرماس از مفهوم عقالن ،به عبارت بهتر هستند. ینیع یابیتابع ارزش یعقالن

ت را با شناخت یدانست که عقالن ٩یشناخت یتوان خوانشین نوع برداشت را میگردد. ایف میتعر« مناسب یهانهیزم

 یهاشهیت در اندیعقالن یشیضمون بازاندگاه میعطف به جا صرف. یاهینه با مالحظات رو ،سازدیقت مرتبط میا حقی

 ده شود.یر کشیت توسط هابرماس به تصویعقالن یند بازسازیشود تا فرایهابرماس در ادامه تالش م یاسیس

 یت ارتباطین عقالنیمواز پ(

شان خواهد یگر ابعاد زندگیها از دانسانشدن ( سبب دوریکیو استراتژ یت )ابزاریش از حد به عقالنیتوجه ب

مورد توجه  یستیها باانسان یتیگر ابعاد شخصیت، دیعقالن یبعداز اثرات سوء و تک یریجلوگ ین برایشد. بنابرا

ذهن و  ۀرابط بر یکه متک یت ابزارین راستا است. برخالف عقالنیدر ا یهابرماس گام یت ارتباطیرد. عقالنیقرار بگ

 .(40: 1375 شود )هوالب،یعرضه م یانتقاد یاجتماع ۀیرنظ یمبنا عنوانبههابرماس  یت ارتباطین است، عقالنیع

مکتب  نیبوده است؛ در واقع ا یت ابزاریهابرماس بر آن است که برداشت اصحاب مکتب فرانکفورت متوجه عقالن

دانست. یم یرفتن معنا و آزادکاذب و ازدست ی، آگاهیگشتگءی، شیت ابزاریمدرن را عقالن ۀجامع یاصل یهایژگیو

 یافتن ردپای یپپردازد و در یآن مکتب م« یک منفیالکتید» ۀشیبه نقد اند ،تهیاز مدرن یضمن دفاع جد ،هابرماساما 

 .(6: 1375د )هوالب، یآیبر م یت ابزاریعقالن ۀدر عصر سلط یعقل ارتباط

ن، انسان یااست. بنابر یزندگ یرفتن معناو ازدست یزوال آزاد»ت منجر به یبه استدالل ماکس وبر، عقالن بنا

برابر عوارض  ن رو انسان دریاز ا. (4: 137٩پور، )بهمن« ده استیرس یرعقالنیغ یتیدگاه به عقالنین دیاز ا یغرب

با سرنوشت  یدارهین سرمایا در قفس آهنیو  ،گذشته بازگردد ید به آرمان مذهبیا بایشتر ندارد، یت دو راه بیعقالن

 وپنجه نرم کند.دست

شود، اما تفاوت یحادث م یهر دو حوزۀ کنش معطوف به هدف و ارتباط شرفت دریو پشدن یفراگرد عقالن

در ، است یشک تکامل مثبتیب یدر حوزۀ کنش ارتباطشدن یوجود دارد. عقالن هشرفت در آن دو حوزیان پیم یمهم

 انه است.یهدفمند و ابزارگرا یهایریگمیازمند تصمین معطوف به هدفْ یدر حوزۀ عمل عقالنشدن یکه عقالن یحال

در شدن یشود. اما عقالنیجهان مشدن کیو بوروکرات یگانگیر معموالً موجب ازخودبینده در حوزۀ اخیت فزایعقالن

ن ابعاد یشوند، ایارتباطات م یسازاست که موجب مخدوش یو ابعادها کنارزدن جنبه یبه معن یحوزۀ کنش ارتباط

شرفت در حوزۀ یوه که پیبه همان ش یحوزۀ کنش ارتباط شرفت درین پیهستند. بنابرا یا اجتماعیو  یروان-ا درونی
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 یخال یاالذهاننید آن نوع کنش را بر اساس تفاهم بیشود بلکه باینم یریگ، اندازهستا معطوف به هدف یکنش عقالن

وغش، از غل یارتباط و تفاهم خال یبرقرارز همراه با یآمزان گسترش حوزۀ کنش اجماعیاساس م بر یعنی ،از زور

معطوف به  یاز تکامل در حوزۀ کنش عقالنتر یشرفت اساسین نوع پین اعتقاد است که ایبر ا ید. هابرماس حتیسنج

 .(147نامند )هوالب: یم« یاجتماع یسنج تکاملسرعت»ن رو آن را یهدف است و از هم

را مطرح  یرتباطات یآن، عقالن و در برابر ،را نقد کرده یت ابزارینماکس وبر، عقال ۀیت به نظریهابرماس با عنا

 باشد.یمطلوب هابرماس م ییند رهایت اساس فرایاز عقالن رین تعبیساخته است؛ ا

 یحوزۀ عموم ،جهیکند و در نتیف میرا تضع یاالذهاننیو ب یو ارتباط عقالن ینگرش تفاهم یند تفکر اثباتیفرا

ست در عصر یزجهان ستم بریس ۀسلط ۀجید. نتیآمی ستم گرفتاریسلطۀ س ۀدر چنبر یعقل ارتباط رود ویبه زوال م رو

 جامعه بوده است. یگونگءیو ش یگانگی، بیت جمعیرفتن معنا، تزلزل هوما، ازدست

ت یوبر و مکتب فرانکفورت، در مقابل مفهوم عقالن ،یمارکسهای شهیاند یانتقاد ین سان هابرماس با بازسازیبد

مستلزم  10یت ارتباطیگسترش حوزۀ عقالن را مطرح ساخته است. یبخش عقل ارتباطیی، تفکر فراگرد رهایابزار

رسد که در آن یم 11«گفتار یت آرمانیوضع»نجا هابرماس به مفهوم یاست. از ا یو ارتباط یکالم یهاییگسترش توانا

د، یگویزبان م یابند. در رابطه با کاربرد انتقادییتحقق م یعقالن یجاد جهانیا یالزم برا یو کالم یارتباط یهاییتوانا

م، خود را در یپردازیم یالهئمس ۀاز اجبار به بحث دربار یو خال یدن به اجماع عقالنیمنظور رسنکه ما بهیبه محض ا»

خود در بر  یااجز عنوانبهها را م که زبان و کنش و احکام و نگرشیابییم یجامع و سراسر یدرون چارچوب عقالن

ت یعقالن عنوانبه یت سراسرین عقالنی، هم«یه کنش ارتباطینظر» یعنی ،ن اثرشیتردر مهم .(27٨)هوالب: « ردیگیم

اما  است، دیو روابط تول دیتول یروهایبازتاب ن یمارکس، روابط اجتماع ۀشیبر اساس اند شود.یف میتعر یارتباط

در  یت ابزاریعقالن دهد.می زییت را از هم تمیدو نوع عقالن ،دیو روابط تولد یتول یروهایک حوزۀ نیهابرماس با تفک

 ین متفاوتییهابرماس تب ،ل بنتونیکند. مطابق تحلیم یبازساز یدر حوزۀ دوم نقش اساس یت ارتباطیحوزۀ اول و عقالن

جهان تعلق دارد. ستیبه ز یدومن یرد. ایگمی قرار یت ارتباطیدهد که در مقابل عقالنمی بسط را یت ابزاریاز عقالن

با قراردادن کنش معطوف به تفاهم در برابر کنش  یو. (220-21٨: 13٨7 )بنتون، ان مردمیاز ارتباط آزاد م یسطح

به سه  یابیدست یگر سو، در پیو از د ،کندمی میت مربوط به هر کنش را ترسیک سو عقالنیاز  ت،یمعطوف به موفق

 هدف عمده است:

انه در باب جامعه هدف اول یگرادهیبرال و فایل یهاهیانۀ نظریگوتک ییفردگرا یسازو واژگون کردنمخدوش

ا بهتر است گفته شود یم )و یانه از کنش را که به سطح اجتماع تعمیخواهد خوانش فردگرایرود. او میاو به شمار م

 یکیمحاسبات استراتژ یاست که صرفاً بر مبناک فرد واحد یاز  ییمخدوش سازد. اساس آن الگو ،شودیل( داده میتحم
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شوند یچگونه هماهنگ م یلحاظ اجتماعبه هانکه کنشیاز ا یق و معقولیل دقین مدل تحلینگرد. ایخود به جهان م

 دهد. یارائه نم

، در یرشخصیمسائل غ یکنترل فن یاریبلکه به  ،رودیبه شمار نم یکنش اجتماع مثابۀبه یکنش ابزار

هستند که در  یاجتماع یابزار یهاکنش یکیاستراتژ هایگر، کنشید ییت است. از سویدن به موفقیرس یوجوجست

ن کنش یرند. ایگیمنافع متضاد، صورت م یت و دارایبرخوردار از عقالن یت در برابر هماوردیجهت کسب موفق

اند یواقع یاجتماع هایکنش یکیاستراتژ یهاکنشگرانه است. هابرماس معتقد است دهیو فا یبرالیل یهاهیمطابق با نظر

د یتأک یشوند. ویبر منافع هماهنگ م یق اتخاذ مواضع مبتنیرا از طریز هستند. زیتماقابل یکه آشکارا از کنش ارتباط

 یختشنازبان یواسط یشوند، به عبارتیزبان، هماهنگ م ۀق واسطی، از طریر به لحاظ اجتماعیضرورت و ناگزدارد که به

ت است که یاز عقالن یوند آن با نوعیپ یکنش ارتباط یفلسف یهاهیاز پا یکی(. 106-107: 13٨4 ،یوزیدارند )پ

مورد  یت ابزاریتر از عقالنیادیتر و بنار گستردهیت بسین نوع عقالنیخواند. ایم یت ارتباطیهابرماس آن را عقالن

مختص  ین کنش ابزاریاست، ا یت ابزاریاهداف همان عقالن دن بهیرس یل برایبحث وبر است. انتخاب کارآمد وسا

 آنان به شمار یط بقایاز شرا یکیواقع  در توان مشاهده کرد.یجانوران م ۀن نوع رفتار را در همیست. این هابه انسان

ت ین در عقالنت مهم زباین خاصیباشد زبان است. زبان ابزار ارتباط و استدالل است. و امی رود. آنچه مختصِ انسانمی

پوپر  یت انتقادیاشتراک آن با عقالن ۀو نقط ت داردیکند. آنچه که اهمیم یباز یاتیار ارزشمند و حینقش بس یارتباط

، و از آن رو با آنچه خود آن را در یان زبانیژه با بیخاص و و یوندیپ یاعمال انسان ،هابرماس شود. از نظریان مینما

چه از  یعامل انسان است. ریقت ذاتاً نقدپذیدر حق یانیو ب خواند، دارند. هر اعتقادمی «قابل نقد یاعتبار یادعا»

 یرشان دهد، به هر صورت چون عاملییا تغیبه عمل آورد  یلیها جرح و تعداعتقادات خود دفاع کند و چه در آن

 یان عقالنیجومشارکت ۀکه هم یهاست؛ اعتقادآن یمبنا برکردن د و عملیعقاکردن اریاست متعهد به اخت یعقالن

به . (445: 13٨0)لسناف، ابدییوند میا اجماع پین معنا با توافق یت در ایار کنند. عقالنیتوانند اختیم «یگفتمان»ن یچن

نگر و نابسنده است. لذا هیسوکیشود، یه میآن توج یاریکه معموالً به  یت و الگوی کنشیباور هابرماس، مدل عقالن

ن یسه نکته را در ا یو است. یترت جامعیاع عقالنیابتنا و ابت یت در پیو رابطۀ آن با عقالن یارتباطبا طرح کنش 

 ند فراروی خود دارد:یفرا

 ت، هدف دوم هابرماس است.یعقالن یبعدتک یم الگوی، با ترمیکنش وبر یرسم یشناسسنخ یاصالح الگو -1

آگاهانه و نسبتاً ساده از مهیبرآورد ن یکند، نوعیرسوم صحبت مم یاز کنش عمل یمطابق استدالل هابرماس، هرگاه و

ر هماهنگ یرناپذییت بالنسبه تغیک وضعیدر  یرا در نظر دارد که بر اساس آن کنش اجتماع یو خانوادگ یمنافع گروه

 سازد.ن مرتبط یش از دوران نویپ یاجتماع یهایبندکه انسان ممکن است آن را نوعاً با شکل یتیشود، وضعیم

گردد. اما هابرماس بر آن است که ین ختم میتاً به قفس آهنیته نهایسونگرانۀ وبر به مدرنکینگرش  -2

آنها، برخالف تصور وبر، لزوماً به  یعقالن-یو ارزش یجامعه و سرنوشت عناصر هنجار یرسوم سنتشدن شکسته

دن یر است، اما لغزیناگز یته امریند مدرنیتوسط فرا یث، استحالۀ رسوم سنتین حیست. از ایکبارۀ آنها نی ینابود یمعنا
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ر یزناپذیچ وجه گریشوند، به هیم یهدفمند کنش عقالن-یعقالن یکه در آن تنها ساختارها یاهیسوکیدر روند 

لحاظ که به ،شدنینش است که سطوح باالتر عقالنین بیبر فقدان ا یوبر مبتن یست. به اعتقاد هابرماس، خطاین

ست که کنش ین امکان به مراتب گسترده نیا یشوند، لزوماً نافیحاصل م یلیمنافع تکم یق هماهنگیاز طر یکیاستراتژ

هابرماس  ،طور اجمالبه شود. یحاصله از ارتباط، عقالن هایو( شکل پسامتعارفِ توافق یز در )سه بعد کنش ارتباطین

ته است یدگاه دربارۀ مدرنیک دین یتنها مب یند ویو فرانگرانۀ وبر هیسوکیکرد ین مسأله است که رویدرصدد گفتن ا

توجه ندارد، ها لیر بدیقرار داده شود. اما وبر به سا یستیگاه خود بایگردد، در جایم ین منتهیکه الجرم به قفس آهن

 در مورد مسائل مرتبط با بحران در جوامع مدرن. یت ارتباطیتر عقالنجامعه بر کاربرد جامع یاز جمله به امکان بنا

 یندهایاهدف فر»کند. به نظر او، یب میاست که هابرماس تعق یجامعه هدف سوم یو بازساز یکنش ارتباط -3

 یدارا یک گفته را برآورده سازد. دستاورد ارتباطی یمحتوا ید عقالنییاست که شروط تأ یدن به تفاهم، توافقیرس

 (102: یوزی)پ« باشد. یمشترک متک یت... که بر باورهااس یعقالن ۀیپا

ت است که یاز مفهوم عقالن یترعینش و گسترۀ وسیاز ب یحاک یت ارتباطیت، مدل عقالنیبه اعتقاد اوث وا

اجماع  و هر دو را به یت ارتباطیرا به عقالن یث هابرماس کنش عقالنین حیاست. از ا« یگفتار استدالل»معطوف به 

است. این فیلسوف سیاسی  یبشر ی خودگفتاریِت ذاتیغا دن به توافقْید هابرماس رسیدهد. از دیوند میپ یگفتمان

ت یو عقالن یانه در زندگیگرااز جمله رفتار و سلوک عقل ،م مورد بحث وبریو بازخوانی مفاه یضمن بررس معاصر

کند. یمشکالت مدرنیته در جهان معاصر ارائه م یبرا یچند یهاحلراهانسان عصر حاضر،  یگاه کنونیو جا یعمل

هابرماس در چارچوب  ۀشیدر اند یار کامالً محاورهیدر قالب اصطالحات و تعاب ینیو جهان ع یذهن ۀان تجربیم ۀرابط

ل ئایددر شرایط اای و کنش ارتباطی و عقالنیت مفاهمه ،اندشده بندیصورتو ارتباطی  یات مفاهمهیعقالن ۀینظر

زای مدرنیته و بازنگری در مبانی و لوازمات رفت از بحران در عقالنیت مدرن و امر سیاسی بحرانگفتمانی موجب برون

ارسطو خواهد گردید. فلسفۀ سیاسیآن بر اساس بازگشت متأمالنه به نظام 
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 1«.من مسئولم، پس هستم»

 .کنیممی و چون مسئول هستیم صلح ،جنگیم چون مسئول هستیممی ما مسئولیت: ۀدو سوی

و این  ذهانی هم هست؛االخوداندیشی در هر صورت دیگراندیشی داوطلبانه و بین اندیشم؛می من خودم را

شرط امکان هستی من مسئولیت در برابر دیگری است؛ لذا من به خودم  ،به تعبیر لویناس ،از سویی .مسئولیت است

بودگی ام در معنای هایدگری تاریخی و تاریخاز آن حیث که هستی .اندیشممی ام از آن رو که مسئولمیعنی به هستی

و دیگری است من  )خود تاریخی( این همان مای مسئول .بنابراین نسبت به تاریخ و دیگران هم مسئولیت دارم ،است

 من .ای تاریخی دارداندازی موجودیت و احراز هویتش، جنگ و صلح داللت بر مسئولیتش بسان هستندهکه در طرح

.اندیشممی چون مسئولم، هستم و .اندیشم، مسئولم و هستممی کنم پسمی جنگم و صلحمی )مای تاریخی و جمعی(
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 1ینش ارتباطک ۀید بر نظریهابرماس با تأک یشناسشناخت یمبان

، مستلزم برساخت یدانش ثمربخش انسان یت آن در ارتقایلحاظ اهمبه یدر گسترۀ علوم اجتماع یشناسشناخت

کنکاش  یهاو روش یغالب مبان .رامونش باشدیق سودمند پیستۀ انسان و عالیاست که شا یا و توانمندیۀ پویو نظر

 یکرد ابزاریبع بسط و گسترش روتستار ابزارانگارانه، و بالیجامعه با شائبۀ ا یو نظر ین در حوزۀ متعلقات فکرییو تب

و  یهابرماس، و بررس یشناسۀ شناختین لحاظ، تحقیق در باب نظریبه ا .مواجه شده است یبه عرصۀ عالئق انسان

مطابق  .که باید دنبال شود است یهدف ید بر مقولۀ کنش ارتباطیاش بر آن، و با تأکیفلسف یم مبانینِ انعکاس و تعمییتب

بر  یداشته و اساساً مبتن یمتأخر وجهی صور یدارهیسرما جوامعِ ۀطیکنش در ح یهاهیهابرماس، نظر یقرائت مفهوم

 یشناسۀ شناختیهابرماس نظر . فروکاهنده هستندیِزدگساالرانه، و علمت فنیه و نابسندۀ عقالنیسوکی یهاآموزه

 یمبان یابیباز ،انین میدر ا .اد نهاده استیبن یو فلسف یش در حوزۀ نظریهایورزشهیو اند یخود را با اتکا به مبان

م و یمفاه ییث، بازنماین حیاز ا .برخوردار است ییت بسزایش از اهمیهاشهیده از اندیبرکش یو روش یشناسشناخت

ن یترمثابۀ برجستهبه یگفتار و حوزۀ عموم یت آرمانیوضع ،ی، اخالق گفتمانیشناسشناخت قِیق عالیر دقاینظ یمقوالت

ت مورد مطالعه قرار یبشر ییو رها یشی معطوف به آزاداندیِعلوم اجتماع یکارآمد در دورنما یهاو آموزهها مؤلفه

ارتباط  وند ویپدادن ن مبحث در نشانیاست که ا یگاهیت و جایآنها، اهم یم و بررسین مفاهیل انتخاب ایدل .ردیگیم

 ییمعطوف به رها یم برساخته از آن با مدل کنش ارتباطین و مفاهیهابرماس و مواز شناسیشناخت یان مبانیم یمنطق

های تفاصل علوم از فلسفه هشدار هابرماس نسبت به مخاطرات و آسیب .انسان دارد یدانش توانمندساز یبشر و ارتقا

در حصول بازشناخت آن راهگشا خواهد  یشناخت-یفلسفکرد یپژوهش پیرامون این امر با رو ،رو نیاز ا .داده است

 شناسیشناختت، یات کنش و عقالنیهابرماس در باب نظرهای یشیو بازاند یتوان اظهار داشت که بازنگر. میبود

جوامع  و ارزشمندِ ید همگانی، و به سود منافع مفیو رهاسازنده در گسترۀ علوم اجتماع یانسان یخوانش یرا به سو

 ینگریکرد ابزاریرو همتأخر متوج یدارهیت مدرن و سرماینقد هابرماس از عقالن .سوق داده است یمتعادل انسانآزاد و 

 ،ثین حیاز ا .زندمی او را دامن یآن دغدغۀ جد یستیویتیبه سطح پوز یق بشریفروکاستن شناخت و عال .آن است

نش یانسان از ب یبخشییگفتار به قصد رها یآرمانت یو مقولۀ وضع یۀ کنش ارتباطیهابرماس با طرح و ارائۀ نظر

 یدارهیمنطق سرما یالیاز سلطه و است ینجات شناخت بشر یدر پ ،افتهی سازمانیِسگیابزارانگارانه و روابط کژد
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 یِریگدر شکل یاکنندهنیینقش تع یستیویتیت پوزیمعاصر عقالن یدارهیدر سرما ،به باور هابرماس .ده استیاهتمام ورز

عصر  یهایماریغالب آثار مخرب و ب .ردیگمی ز در بریرا ن یاسیبع عرصۀ کنش ستدارد و بال یاسیسهای شهیاند

های هو مؤلف یدر مبان یو بازساز یازنگرین لحاظ یبه ا .است ین شناختیمحصول چن یبرال غربیو جهان ل یدارهیسرما

به دور از هر گونه ستم و  یتیما را قادر خواهد ساخت تا در وضع یدارهیسرما یایمفروض در دن یو روش یمعرفت

 ستمْیو انفکاک آن از س یدر حوزۀ عموم یبازنگر ،ن راستایدر ا .میباش یانسان یگر در تعاملیکدیاجبار و زور با 

در  یورزشهیت و اندیعقالن یباساز .با خود به همراه دارد ،یو برابر ی، از جمله حصول آزادیمهم یاسیس یامدهایپ

 رییتغها را به نفع آرمان کهن انسان یدارهیسرماهای و شاکله یاصول سازمان یاو مفاهمه یت فرهنگیباب عقالن

ت است یر وضعییاز تغ یگری، گونۀ دیو جوامع بر اساس کنش ارتباطها ان انسانیم و بسط مناسبات میتنظ .دهدمی

 یدر بازساز یو نقد تأمل یل انتقادیافت تأویره .سازدمی روهروب ینیادینر را با تحوالت بیاخ یدارهیکه جوامع سرما

در  یادیرات بنییاز تغ یحاک یشدۀ مذکور همگیموارد برشمار .ار کارساز استیبالشک بس یروابط و تعامالت بشر

در  یاسیو عمل س یاسیسهای شهیآن بر اند یجابیتوان از تبعات انمی دیهستند که بدون ترد یعمق جوامع انسان

 بر هابرماس یآرا وها آموزه یمعرفت-یو فلسف یعلم یمبان 2یبازتابندگ ث،ین حیاز ا .کرد یپوشسطح جامعه چشم

 بر را خود یشناختروش و یشناختمعرفت هوشمندانه یاگونه به هابرماس .است انیع یاسیس مسائل از یو قرائت

 .دهدمی میتعم ،یدموکراس جمله از ،یاسیس مقوالت ریسا به را آن مضمون و سازدمی استوار اشیفلسف و یعلم یمبان

 از و ،است روهروب یامعماگونه متناقض وهای هیبا سو ک سو،یاش از یبرالیل یدارهیدر افق سرما ینظام دموکراس

 .مواجه است ،شدنیاز جمله جهان ،یجد یهاهمواره با چالش فراگرد تکامل روزافزون خود در ،گرید یسو

 یکه قرابت و نسبت منطق دهدمی جه سوقین نتیهابرماس ما را به ا یفلسفهای شهیح آرا و اندیسنجش و تشر

-یبر تأمالت فلسف یهابرماس متک یاسید سین عقایتراو وجود داشته، و مهم یاسیسهای شهیو اند ینظر یان مبانیم

مرتبط و همبسته با  یهااش و کنشیق شناختیبا عال یو یاسیسهای شهیعموماً آرا و اند .افته استیاش قوام ینظر

جوامع  یشناسبیدربارۀ آس یل انتقادیستار تأویک سو، اتخاذ ایاز  .دارند یاشهیتالزم و تقارب ر ق،یآن عال

تالش هابرماس  ،گرید یاز سو ، ویستیویتیکرد نقادانۀ او در خصوص دانش و تعامالت پوزیمتأخر و رو یدارهیسرما

ده یبرکش یبخشییمعطوف به آرمان رها ینظران متعدد، همگصاحبهای م و مؤلفهیمفاه یشیو بازاند یبازساز یبرا

.است یق شناختیاز گونۀ سوم عال
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 1پوپر (ۀ)بازدارند یدموکراس ۀینظر

 بر یو .دارد یشناختز معرفتیاتم یاسیگر متفکران سیکرد دیبا رو یاز مفهوم دموکراس قرائت کارل پوپر

ست یکونوما ۀکه به قلم خودش در مجل یاکارل پوپر در مقاله .ورزدید میدر مفهوم متعارف آن تأک یضرورت بازنگر

رامون یو پا ۀین امر که نظریمنتشر ساخته است، ضمن اشاره به ا 1٩٨٨در سال  «پوپر یدموکراس ۀدربار» با عنوان

ده ید ورزیهام و ابهام آن مجدداً تأکیو عدم ا یبر سادگ ،است یترک از جنس متفاوتیکالسات یبا نظر یدموکراس

 ،طرف کیاز  .درک نشده است یخوبهنوز به ،تکلفعدم و  ین سادگیرغم ابه ،داردمی کن با تعجب اظهاریل .است

ورت صگاه مردم را بر یانقش و ج ی، وجه سلبیو از طرف ،کشدیمردم را به چالش م ۀک از مقولیبرداشت کالس

و  ،حاکمان است ۀبر قضاوت دربار یمردم مبن ۀنقادان ۀمستلزم قو ین معنا که دموکراسیبه ا .دهدیح میآن ترج یجابیا

 ،آنان ین و برکنارایرش فرمانروایامتناع ما از پذ یعنی، یدموکراس ین وجه سلبیبنابرا. نه امکان استقرار و نصب آنان

 ۀن مؤلفیترهممن لحاظ، یاز ا .دارد یت معرفتیارجح ،انیامکان انتخاب و نصب فرمانروا یآن در معنا یجابیبر وجه ا

و، ک سین مسئله از یضرورت ا .ت از زمامداران استیط قضاوت و امکان سلب حاکمیپوپر وجود شرا یدموکراس

 یهار نظامد ید آزادیاجتناب از تحد ،گرید یجباران است، و از سو یو ابقا یاز استمرار قدرت استبداد یریشگیپ

تنها تاً نهیهسم مایتاریمضمر در توتال ییاقتدارگرا ،به تعبیر آرنت ،ن جهتیبه هم .است یکتاتوریخواه و دتیتمام

وپر اساساً دگاه پیاز د یت دموکراسیث، ماهین حیاز ا .است یآزاد یاً درصدد لغو و امحای، بلکه قوید آزادیتحد

خوب )وجه  کن شناخت حاکمی(، لیتوان حاکم بد را شناخت )وجه سلبیبه باور او م .دارد یه و سلببازدارند یوجه

به  .تاس یو جار یاو سار یو علم ینظر یهاو آموزه یفلسف یافت در سراسر مبانین رهیا .ستی( ممکن نیجابیا

 یدموکراس»رسد یآن، به نظر م یپوپر و ساحت بازدارندگ یدموکراس یشناختل خاستگاه معرفتی، به دلیعبارت

 یاز دموکراس در فهم درست یاساس ۀن همان نکتیا .باشد یمطلوب و یدموکراس یبرا یمناسب یر معرفتیتعب «بازدارنده

درت قت و یاو مز .گرددمی ش از حد افراد و اشخاصیداکردن بیپتیافتن و اهمین مسئله مانع از قدرتیا .است

 ،دگاه پوپریمطابق د .داندیمردم م ۀلیوسر انتخابات بهی، نظییدر عزل حاکمان توسط نهادها)بازدارنده( را  یدموکراس

 :سدینوین خصوص میاو در ا .حاکمان توسط آحاد مردم است یبرکنار یبرا یاوهیش یدموکراس
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ست؛ منظورم ین «تیحکومت اکثر»ا ی «حکومت مردم»مانند مبهم و دوپهلو  یزیچ یغرضم از دموکراس

برکنارکردن حکومتشان( که  یحق مردم برا یعنی، یخصوص انتخابات عمومهاز نهادهاست )ب یامجموعه

و به مردم تحت فرمان اجازه دهد بدون  ،ر کندیپذشان را امکانیحکمرانان و برکنارساختن ا نظارت عامه بر

 .ابندی خواهند دستیکه م یان، به اصالحاتیبرخالف خواست فرمانروا یو حت ،یخشونتگر

 قیطر از–امکان اعمال کنترل و نظارت  یت دموکراسین مزیترن باور است که بزرگین جهت پوپر بر ایبه هم

ز یکه باشد و ن یاا طبقهیگروه  کس، حال هر .حاکمان و صاحبان قدرت است یعملکردها بر –کیدموکرات ینهادها

 یق در مدل دموکراسیتدق یبا اندک .به استفاده از خشونت باشد یازیآنکه ن یها در صورت لزوم، بض آنیر و تعوییتغ

 هر دو کتاب»: دیگویپوپر م .پوپر را کامالً مشاهده نمود یشناسمعرفت یتوان ردّپایآن م یهاف و آموزهیپوپر و تعر

 اتِیکه نظر بودندده من ین عقیا معرفت منطق پژوهش، و بر ۀینظر ۀدیی[ زافقر تاریخیگریو  و دشمنان آن باز ۀجامع]

ت معرفت ما چه اندازه یم؟ و قطعیم بدانیتوانی)چه م آن یمعرفت و مسائل اصل ۀینظر ۀاغلب ناخودآگاه ما دربار

ستند از یها عبارت نیدموکراس ،به باور او «.کننده استنییاست تعیکرد ما نسبت به خود و نسبت به سیاست؟( در رو

محافظت  یکتاتوریاند تا خود را از خطر دز شدهیکه تجه ییاند از نهادهاعبارتز یش از هر چیت توده، بلکه بیحاکم

بدون شدن ، رهایاز خودکامگ یا دموکراسیاز نقد آن، و  یز آزادییاست؛ لذا مالک تم یمکمل آزاد ین تلقیا ند؛ینما

 .خشونت از شرّ حکام است

دفاع  یدموکراس یعنی، یکند، از آزادیراد میس ایدر سوئ 1٩65که در  ،«یآزاد ۀترازنام»به نام  یاپوپر در خطابه

به  یدموکراس .داندمی عزل زمامداران یحق مردم برا دهد، و آن رایقرار م یدموکراس یرا مساو یآزاد یکند؛ ویم

ن جهت، یز اا .از حکومت نامطلوب را داشته باشدشدن به خشونت امکان خالص لبدون توس ستییباین معنا میا

حاکمان و  ۀمردم دربار یقضاوت و داور ،پوپر یشناخت یهامطابق آموزه .کردن استحکومت یچگونگ یاصل ۀمسئل

ل ینه به دل یارزش دموکراس .خشکاندیرا م یخواهتیت و تمامیو جبار یکتاتورید یهاشهیامکان طرد و عزل آنان ر

ل نظارت یخردمندان است، بلکه به دل یا حتیمات توسط حداکثر مردم، و یا اخذ تصمیت )مرهوم( مردم و یحاکم

 .است یکتاتوریآن به دشدن لیا تبدیش از حد لزوم( دولت و ی)ب یگرک و مقابله با مداخلهیبه روش دمکرات ینهاد

ند که به مردم هست یز نهادیچ ش از هریستند، بلکه بین یمردم یهاتیها حاکمیب از نظر پوپر، دموکراسین ترتیبد

دهند و یمجال بروز نم یکتاتوریها به حکومت دیدموکراس .مجهز کنند یکتاتوریه دیدهند خود را علیاجازه م

ن یت دارد ایکه اهم یزیچ .ها محدود باشدکنند تا قدرتیگذارند قدرت متراکم و متمرکز شود، بلکه تالش مینم

ماند، یم فش فرویحقوق و وظا یفایدولت در ا یاجازه دهند که وقتن معنا، یک، در ایدموکرات یهااست که حکومت

دست به دست شود و آن دولت ناکارآمد  یزیردانند، قدرت بدون خونیا نادرست میاست آن را بد یمردم س یا وقتی

کردن ساقط ،ییت استثنایاست که پوپر در وضع ین در حالیا .ن گرددیگزیجا یگریز با دولت دیآمبه شکل مسالمت

.ظالم را با اعمال خشونت توسط شهروندان مورد غفلت قرار نداده است یهادولت
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 1دموکراسی و اندیشۀ سیاسی

 یهاشهیفلسفه و اند ۀمطالع ۀتفکر بشر، حوز هایهن گستریزتریبرانگن حال چالشین و در عیتراز عمده یکی

حکومت  ۀویر شی، نظیم اساسیرامون مفاهیپ یجد یهاپرسشان همواره با طرح ین میکه در ا یابه گونه .است یاسیس

 یظرنگرانه به مبانی و ارکان نگاه سنجش .رو بوده استهت آن، روبیت و ماهیحاکم یقیق حقین مصادیو همچن

ق و تتبع یتحق ،ن رویاز ا .دارد یقیوند وثیلت و سعادت جوامع پیبا فض یو اجتماع یاسیسهای ت و برداشتیحاکم

 .ردار استبرخو ییت بسزایاز اهم یم آمال و سعادت بشریت و ترسیدر هدا یاسیس ۀشیو اصول اندها مؤلفه رامونیپ

همگان  یبرا یاسیبه مقوالت و مسائل س یمعتقد است نگرش و مواضع فلسف یاسیس ۀلر در دفاع از فلسفید میوید

 تاً دریکه ماه ییهاشهید فلسفه است؛ اندبه قدمت خو یاسیسهای شهیخ اندیتار .است یاتیت حیارزش و اهم یدارا

 یاسیس ۀشیخ، اندیت در سراسر تاریبه نظر عنا .الزم است یکسب معرفت فلسف و یاسیس ین امرییشناخت و تب یپ

بیین و تحلیل ت .ز نبوده استیو انسان منفک و متما یمتفکران در باب هست یشگیو مواضع اند یگاه از تفکر فلسفچیه

ن و یتراز مهم یکی اساساً .انکاری داردتأثیر غیرقابلها زیستسیاست بر سرنوشت انسان و جهانفلسفی امر 

ن که یتحقق آن بوده است؛ ا یت و چگونگیپرسش از حق حاکم یاسیس یهاشهیخ اندیها در تارن نگرهیدارترشهیر

ث، ین حیز ااست؟ یا حاکم بد چیلت و یز حاکم با فضییتم یمالک فلسف د زمامدار باشد؟ وی( بایا کسانی)و  یچه کس

ند یفرا یگونگن امر بر چیا .رامون آن طرح و ارائه شده استیپ یاسیشمندان سی فالسفه و اندیِاسیس یهاهیغالب نظر

 ۀوپر دربارافت پیدر ،من باب مثال .جا گذاشته است بر یداریر پاینظران تأثصاحب یِنش معرفتیب یریگتفکر و شکل

ه و سته توجیت و فراز و فرود آن شایحاکم یبلکه چگونگ ،ستیق آن نیو مصاد ییپرسش از چرا تیت اهمیحاکم

 روشن توسط بُدن یابه گونه یبعدهای افالطون در سدههای شهیت در اندین حاکمیمضمون نخست .سنجش است

 معهجا یماهو یارتقالت و یفالسفه، و آن را موجب فض ۀت را برازندیافالطون حاکم .شده است یپردازمفهوم

بدون  یسایس ۀاست و جامع یاسیس ۀجامع یگانگیو  یهمبستگ یت مطلق عامل اصلیز حاکمیبه نظر بُدن ن .دانستمی

، بر اقتدار تانلویاز در کتاب یهابز ن .دانستی میمتجل یت را در مقام پادشاهیحاکم یو .دار بماندیتواند پانمی آن

د یأکت یبه وضع اجتماع یعیآن به قصد گذار از وضع طب یوچراچونیت بیحاکم ۀندیم فزایپادشاه و تحک یاسیس

 .تدانسته اس یاجتماعات بشر یبالذات متمرد و استوار یهاات انسانیحراست از حق ح ۀداشت و آن را الزم
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 یاسیر سرفتا یآن است که آن قسم اعتقادات بشر را که راهنما یاسیس یهاهیگنز، هدف نظریدگاه اسپریمطابق د

که  ل شودیتبد یخواهد به موجودیها ماستوار قرار دهد، انسان به کمک آن یهاهیاوست واضح، منسجم و بر پا

ن علت از یبه ا یاسیپژوهشگران س .شودیر و اداره میاش به حدود عقل و نه با عواطف گذرا تدبروزمره یزندگ

ن یا .ز هستندیگران متماینششان از دیت بیفیهستند، بلکه به علت ک یاسینش سیب یشوند که دارایز نمیگران متماید

 .است یدر جوامع بشر یاسین و تفهم امورات سییدر تب یاسیس ۀت و شأن فلسفیانگر اهمیمسئله ب

 یفایو است «تیحق حاکم»متفکران به  یجد یهااز پاسخ یکی یدموکراس یۀبا امعان نظر به مفروضات فوق، نظر

 یاسیس یهاشهیدر بطن اند یادیبن یامقوله یدموکراس ۀآموز است، یهیبد .رودیوشت مردم به شمار من سرنییحق تع

لر ید میوید .را به خود معطوف داشته است یاسیلسوفان سیشمندان و فیت اندیو عنا یوسته تالش نظریاست که پ

ت یکن اهمیل .داندمی ت و مقاصد حکومتیت، غایرامون ماهیمند پرا عبارت از تفهم و تأمل نظام یاسیس ۀشأن فلسف

 ۀسیسیاسی و مقا ۀمطلوب فالسف ین دموکراسییدرک و تب است؛ یاسیمتفاوت متفکران س یهادگاهین موضوع در دیا

ک از یهر  ،یبه عبارت. آنان است یو فکر ینظر ۀکریو پ یادیو شناخت مقوالت بن یآن، مستلزم بررس ۀبرجست یمبان

ک سو، هر کدام از اصحاب مکاتب یاز  .دارند یزیمتماهای اندازت و مقاصد حکومت چشمیغا ۀدربار یاسیس ۀفالسف

گر، ید ییاند، و از سودهیشیبدان اند یحکومت دموکراس یها و کارکردها، مؤلفهیت مبانیت به اهمیبا عنا یاسیس

 .خوانندیم یسخود را طرفدار دموکرا )فارغ از نوع حکومت حاکم( یاسیس یهامیت مطلق رژیاکثر

 .شودیده میش فهمیخو «ت مردم بر سرنوشتیحق حاکم» یانداز متعارف آن در معنادر چشم یعموماً دموکراس

مواجه  یمفهوم یهایو آشفتگ یبا کژتاب ،یم و مقوالت علوم اجتماعیگر مفاهیر دی، نظین وصف مفهوم دموکراسیبا ا

کار ه ب یاسیآن نوع ساختار س ۀعنوان وجهه مشخصج، بهیرا یدر معنا یقابل ذکر آن است که دموکراس ۀنکت .است

کل  یبرا« یاسیس یمشن خطییتع»اجتماع در  یاعضا یعنی .کنندیشود که در آن مردم بر خود حکومت میبرده م

است  یایحکومت جمع یبه اعتقاد کارل کوهن، دموکراس .کنندیم شرکت میرمستقیا غیم و یصورت مستقاجتماع به

آنها مربوط  ۀکه به هم ییهامیم، در گرفتن تصمیرمستقیا غیم یطور مستقاجتماع، به یلحاظ، اعضا یاریکه در آن، از بس

ف جامع و کامل یک تعریچند هزار ساله، هنوز  ۀرغم سابقبه .توانند شرکت داشته باشندیا میشود شرکت دارند، یم

ف یتعر« حکومت مردم» ۀمثابرا به یدموکراس یونانیکلِس یوجود ندارد؛ از آن زمان که پر یدر مورد دموکراس یهمگان

اساساً  .ده استیرا به خود د یادیتحوالت ز یاسیمتفکران س ۀشیم آن در اندیو مفاه یمعان ،کرده است تا به امروز

به  ینظران معتنابهوده است، و صاحبرو بهروب یفراوان یهابیبا فراز و نش یخی، به لحاظ تاریم دموکراسیپارادا

 ۀنیشیت، پیاز حاکم یاوهیش ۀمثاببه یدموکراس .اندآن پرداخته یهان و آموزهی، موازیخیتار یهانهیها و زمشهیر یبررس

کن مفهومِ محدود و یل .کرد یتوان تبارشناسیونان باستان میآن را تا  یهاشهیکه ر یادارد، به گونه یدراز یخیتار

ز یتما یته و عصر روشنگریمدرن یفکر یهایتحوالت و دگرگون ۀدر حوز ید دموکراسیا و بازتولیآن با اح یباستان

غرب بارور شده  یاسیس ۀفلسف ۀدر حوز ،ونان باستان داردیشه در نظام یکه ر یدموکراس ن جهت،یبه ا .دارد یبارز

در  ین معنا که، دموکراسیبه ا .ت مردم بوده استیرش اصل حاکمیپذ یدموکراس ۀواژقرائت مسلط از دانش .است

را  یدر واقع، امروزه دموکراس .ر شده استیر و تفسیمنافع و مصالح مردم تعب یمضمون حکومت مردم و در راستا
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 ۀو توسع یر انتخابات پارلمانینظ ییکنند که بر سازوکارهایم یش تلقیت مردم بر سرنوشت خویعمالً مترادف با حاکم

ها ترین صورت و ماهیت دموکراسی در میان ملترسد مهممی به نظر .ک و رفراندوم استوار استیدموکرات ینمادها

وسته توسط یپ یمتفاوتی از دموکراسهای هرچند برداشت .حق تعیین سرنوشت باشد ۀمثابکسب حاکمیت ملی به

چه، هگل، یتوس، نیهراکل رینظ یاکه فالسفه یتا حد .به چالش گرفته شده است یاسینظران سلسوفان و صاحبیف

 ،ن وصفیبا ا .اندستادهیاباز ن یدموکراس ۀدر رأس آنان افالطون از هجو و هجم دریدا، لیوتار و مارکس، و هایدگر،

ن مدل یعنوان بهتررغم انتقادات وارده بر آن، همچنان به، و بهیدموکراس ۀشیپانصد سال از اند و با گذشت دوهزار

 .ده استیرا به خود مشغول داشته و اعتبار و اقتدار خود را تداوم بخش یاسیلسوفان سی، ذهن فیحکومت

 گشوده است که هر یپردازان گوناگونهینظر راه را بر یگفتمان دموکراس یدگیچیپ و ییمعنا یینارسا ،قتیدر حق

تازه را مطرح  ینگرش ،و خوانش خاص خود یاساس خاستگاه فلسف ز بریآن، و ن یهابحران کدام متناسب با زمان و

.در این راستاست ،که در سرفصل پیشین به اجمال آورده شده است ،دموکراسی کارل ریموند پوپر ۀنظری .اندساخته
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 1چارچوب ۀاسطور

ی مفاوضه و تعاط گوی سالم،ومعرفتی مانع گفت-های فکریبه زعم برخی اندیشمندان و فالسفه چارچوب

اعتقاد وی  به .این امر مورد اعتراض کارل پوپر قرار گرفته است .روندمی و افراد به شمارها فرهنگافکار میان 

 ۀانتقادی وسیل ۀفاهمعقالنی و م ۀبلکه منازع ،تنها مانع و رادع نیستندنه یا به تعبیر موسع آن پارادایم( )و هاچارچوب

ها گوی تمدنوگفت ۀاید .باشندمی راستای ارتقای شناخت درها تبادل میان فرهنگ مناسب و مفیدی برای برخورد و

تواند یون آنها مدن در دریشیو اند یفکر یهااو نحله یمطابق آرا .های پوپر داردبرخورد فرهنگ ۀاساساً ریشه در نظری

ار به شم یها منبع شناخت ناب و صادقن چارچوبیشده مؤثر باشند و اشناخته یِفکر یهادر استقرار چارچوب

ن معنا یبه ا .آور خواهد بودانیدن در متن آنها زیشیها و اصرار به اندم و معرفت چارچوبیبه مفاه ید افراطیتأک .روند

ت یزمتاً جیها و نهاگر چارچوبیخاص و فهم در درون آن منجر به ردّ د یِک چارچوب فکریکه تعصب معطوف به 

فهم ت ۀک چارچوب الجرم الزمی یشود که اصول و مبادیدامن زده من نگرش نادرست یا ،عالوهبه. دیخواهد گرد

ها ناممکن خواهد ن چارچوبیب یها قابل جمع نبوده و اساساً مباحثه و تفاهم عقالنگر چارچوبیاست که با د یاژهیو

ن یا یعنی .بنددیمکند و کمر به نقد آن یاد می «چارچوب ۀاسطور» با عنوان یاخودبسنده یهان قالبیپوپر از چن .بود

ارچوب ک چیبحث در  کنندگان دراست که شرکت ریپذامکان یثمر تنها در صورت ا مثمری یبحث عقالن»اسطوره که 

توافق  ین چارچوبیبحث بر سر چن ۀادام ین شرط که برایا، الاقل، به ایک باشند یشر یمشترک از مفروضات اساس

ارچوب چک ی، یعنین است؛ یادیا اصول بنی یاساس یهااز فرض یاعهمجمو« چارچوب»منظور پوپر از  .«کرده باشند

لیکن  .خواند داردمی ه که کارل پوپر چارچوبچپارادایم تقرب و سنخیت مفهومی زیادی با آن ۀاساساً مقول ی.فکر

و نهایتاً سودمند  پارادایمی و حتی فراپارادیمی ممکنپارادایمی و برونمناظره و مفاهمه و تعاطی افکار میان گو،وگفت

ه را بر تفاهم و زبان پوپر را-فرا ۀنظری ،با این وصف ،گرددمی یک مانع ظاهر ۀمثابهرچند زبان تاریخی به .نیز هست

 .گشایدمی زبان-گو با یک فراوبحث و گفت

به اعتقاد  .کندیم یها معرفچارچوب ان(یقت میبودن حقی)نسب ییگرایگرا و مروج نسبیهگل را نسب ۀپوپر فلسف

کرد؛ یدا میتفاوت پ یا فرهنگی یخیقت نسبت به هر چارچوب تاریحق .است و هم مطلق یقت هم نسبیخودِ حق ،هگل

قت خواهد یحق یبرا یار مختلفیک واجد معی را هریز ،ستیر نیپذها امکانن چارچوبیان ایم ین بحث عقالنیبنابرا
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قت متناسب با هر چارچوب است، از صدق مطلق ینکه حقیر بر ایدا ،خود او یۀن باور بود که نظریبود؛ اما هگل بر ا

 .آمدیخود او به شمار م ۀانیگراینسب ۀاز فلسف ین بخشیرا ایبرخودار است، ز

مارکس در مورد  ۀینظر .چارچوب پس از هگل، مارکس است ۀن مروج اسطوریمؤثرتر ،دگاه پوپریاز د

ک در چارچوب خود محصور است، ی نکه هریو ا ییو علم بورژوا ییایارم آن به علم پرولتیبودن علم، و تقسیطبقات

 .چارچوب داشته است ۀنش اسطوریب ۀت و توسعیدر تثب یاز جمله سهم مؤثر

لر و کارل یر ماکس شینظ یشمندانیچارچوب توسط اند ۀمعطوف بر اسطور یهاشهیپوپر معتقد است که اند

 .معرفت نام گذاشتند یشناسخود را جامعه یهاهیکه آن دو نظر ییتا جا ،استافته ی یشتریتبار بسط بیمِ مجاریمانها

 .کندیدا مین پیتضم یو یستگاه اجتماعیز ۀلیوسهر انسان به یشدند که چارچوب مفهوم یآنان همچون مارکس مدع

و  یقیرت حقی)بص ۀدیبا ا ییگرای( نسبی)خطرناک و برخطا ۀدیاست که ا ین نگرش جزمیانتقاد پوپر متوجه ا یۀزاو

 .چارچوب مدد رسانده است ۀز به رشد اسطورین یا فرهنگی یخیتار ییگراینسب .گرددیخلط م یر آدمیخطاپذ مهم(

 .ها متفاوت استها و چارچوبوجود ندارد و بسته به فرهنگ ینیقت مطلق و عینکه حقیا

از  یچارچوب و رشد و بسط آن بوده است، حصول معرفت ناش ۀکه مروّج اسطور یگرید یهاشیاز جمله گرا

ک زبان قابل ترجمه به زبان یدر  یان منظر ممکن است گزارهیاز ا .مختلف است یهاان زبانیترجمه م یهایدشوار

پوپر  .ر نباشدیف پذیتوص یگریک زبان، با زبان دیف از یک امر واقع قابل توصی ،گریا به عبارت دینباشد؛  یگرید

بودن رممکنیو غ ین دشواریان ایم یستیاما با ،ار دشوار استیگر بسید یکند که هرچند ترجمه از زبانیاستدالل م

 .ز نهادیی، تمیگریک زبان با زبان دیف امر واقع در یتوص

دان تنها بام و نهافتهیچارچوب دست  ۀه به اسطوریشب یدگاهیسال است که من به د 50د که مدت یگویپوپر م

 :سدینویم یو .امافته بلکه از آن فرا گذشتهیدست 

افتم یاول بود که در ین جنگ جهانیت پس از دوران نخستیار داغ و پراهمیبس یهاان بحثیدر جر

ها و ستیدیها، فروستیمارکس یعنی–کنند یست میبسته ز یهاکه درون چارچوب یحاصل تفاهم با کسان

دگاهش در مورد عالم دچار ید ۀگاه دربارچیک از آنان هیچ یه .است یتا چه اندازه کار دشوار –هاستیآدلر

کند که با یر میکه بدان وابسته است چنان تفس یه چارچوبیعل یک از آنان هر استداللیهر  .شودید نمیترد

ن امکان وجود دارد یه ارو شود، آنگاه هموارهروب ین کار با دشواریو اگر انجام ا .چارچوب هماهنگ شود

 یهاشهیاز اند یکه استدالل را ارائه کرده، عرضه کند: نقّاد یشناسانه از کسا جامعهیشناسانه روان یلیکه تحل

و  ،سرکوب شده است یهاسم برخاسته از عقدهیدیاز فرو یاست؛ نقّاد یاز تعصب طبقات یناش یستیمارکس

که خاستگاه آن  یلیش است، تمایخو یاثبات برتر ید برایشدل یمحصول تما یآدلر یهاشهیراد از اندیا

 .جبران احساس حقارت شخص است یتالش برا
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 ییغالب رها یهااز چارچوب یستیو با .میگرفتار شو یک زندان فکریدر  یستین است که نبایراهکار پوپر ا

احتمال خشونت و جنگ را  یادید که تا حد زرآوین به شمار میشرآفر یاچارچوب را گزاره ۀاسطور یو .میابی

 .داند تا آن را ابطال کندیالزم م خود ل برین دلیبه هم .دهدیش میافزا

مان محقق یباورها یزبان یبندق صورتیبهتر از طر یهاهیو گذار به نظر ینظر یهااز زندان یآزادساز-ن خودیا

 .آوردیها را فراهم مآنشدن ن امکان نقدیبنابراها شده و دن بدانیبخشپوپر سبب تشخص ۀن امر به گفتیا .شوندیم

شوند و از استمرار بحث یض میگرند تعویکدیب یکه رق یمختلف یهاهیها و فرضهیما با نظر یوه، باورهاین شیبه ا

 .میل شویشرفت نایم به پیتوانیها مهین نظریا ۀدربار یانتقاد

گو وو بحث و گفت یکه دانشمندان معموالً سرگرم همکار ، مانند تامس کوهن ، معتقدندیدگاهین دیمدافعان چن

ر شده که دانشمندان معموالً در درون یپذط بدان جهت امکانین شرایکنند که این مدافعان استدالل میهستند، و هم

ک چارچوب یکه دانشمندان تعلق خاطر خود را به  یادوره .کنندیبند هستند عمل میکه بدان پا یچارچوب مشترک

ن یکه به ا یعلم متعارف هستند و دانشمندان یهانها دورهیا .دیآیشاخص به شمار م ۀدور ینوع ۀمنزلکنند، بهیظ محف

شروع به  یچارچوب نظر )اعصار( هان دورهیدر ا .شوندیده میشمندان متعارف نامیکنند، اندیت میوه فعالیش

انتقال  ۀنقط .گرددیض میتعو یگریچارچوب با چارچوب دن یسپس ا .پاشدیت فرو میکند و در نهایبرداشتن مترک

را یت شود زین گونه هدایتواند این انتقال نمیا .باشدید قابل اعتماد و استناد نمیبه چارچوب جد یمیاز چارچوب قد

بدون  یحت .شده امکان نداردتیک چارچوب تثبیل در خارج از یو اص یواقع یشود که بحث عقالنین فرض میچن

دگاه ین دیاز مدافعان ا یبرخ .ه وجود نخواهد داشتیک نظریاز یچارچوب، امکان توافق بر سر نقاط قوت و امتک ی

دو چارچوب  .مییک چارچوب سخن بگویقت یا حقیم در خصوص صدق یتوانیپندارند که ما تنها مین میچن یحت

 .کنندین تفکر را نقض میوجود دارند که ا یشماریب یهااست نمونه یاما پوپر مدع .رفته خواهد بودیپذمتناقض نا

گر در نبرد یکدیس و افالطون با وتیدس، دموکریثاغورث و پارمنیماده که از زمان ف یوستگیپ ۀینظر ،عنوان مثالبه

خ ماقبل یا تاریخ علم و یبه ماقبل تار ین امر را در چارچوب قطعیکنم که بتوان اید من گمان نمیگویپوپر م .اندبوده

  .لم نسبت دادع

ا موجود( بسنجند و یموجود شی)ازپ یخاص یهارا با چارچوب یاتازه ۀشیآن است که هر اند اغلب تالش بر

از  یکیچرا که  .تازه مستلزم تهاجم به خود چارچوب است ۀشیک اندیان ین بیبنابرا .به زبان آن چارچوب بفهمند

 یبرخ ،ن وصفیبا ا .ردیصورت لزوم، خود چارچوب مورد حمله قرار گ که درف فلسفه آن است ین وظایترمشخص

به نظر  .انداد کردهیگو و مباحثه وبه قصد شروع گفت یمت مطلوبیعز ۀنقط ۀمثابشمندان از چارچوب بهیاز اند

ر آن است که ب ،به خالف نظر پوپر یو .د استیرامون آنها مفیو تعامل و مباحثه پ یفرهنگهای چارچوب ،والدرون

 است الزم متفاوت، دیعقا و یاجتماع-یدر باب مقوالت متکثر فرهنگ یمردم قبل از هرگونه بحث و مناقشه و انسجام

هر  ۀالزمها صوص چارچوبخ در توافق ،یعبارت به ند؛ینما مشارکت و موافت یمشترک یهاچارچوب سر بر که

آزاد و  ۀمباحث، پوپرهای یپژوههیبنا به مفروضات و نظر .است یفرهنگ یگوهاوط گفتیجاد شرایا یۀنظر و پااجماع
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ثمر  باز مثمر ۀقت در جامعیز تقرب به حقیشناخت و ن یآنها در رشد و ارتقا یِها و نقّادان چارچوبیگاهاً وفاق م

.شودیواقع م
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 1انسان و پولیس

در جهان و نیز ارتباطی دوطرفه  و موقعیتش، جهان خودش تصویر انسان از خودش به مقدار زیادی متأثر از

یکی از اشکال  .بودنشان در جهان است ۀنیز بازتاب امور اجتماعی و شیوها گفتمان انسان ،به همین جهت .است

نسبت انسان و  .هایی نظیر ملت و میهن استبندی آنها در فورماسیونو معنادهی به خودشان صورتها زیست انسان

انسان نامتشکل در یک  ،از این زاویه .زیست انسان استجهان، یا به تعبیر هابرماس ،برساخت جهانِ انسان، میهنش

که  چرا ای است؛در حال استغراق و معناباخته، زیست ناقصانسانی است که دارای جهان میهن وجودیْ-ملت

توان می ان بنامیماگر چنین انسانی را بدون جه .شناسی احراز و ابراز وجودی نیافته استموجودیتش از حیث هستی

شده و منسوخ گم ،شدهانسان یا موجودی تهی-اساساً نا، که انسان فاقد جهان چرا ،هویت انسانی بودنش را منکر شویم

در حقیقت اتخاذ  ،اندیشدمی و بدان «هست»گونه که شناخت فلسفی از وجود فردی و یا جمعی خویش آن .است

 ۀساختن خود از شیوخوداندیش تهی-)فردی یا جمعی( نا واحد .استشناختی از دلیل وجودی خویش موضعی هستی

پولیس یک  .فهمدمی تفکیک انسان از ناانسان را در فرم پولیس، سیاستارسطو در کتاب  .هستیِ بودن و شدنش است

ی هادیگری و فقط یونانی و نه بیگانگان و جغرافیایی مشخص و معرفتی است که شهروندان یونانی؛-واحد سیاسی

و میهن را صورت جغرافیایی  ،ملت را صورت معرفتی آن واحد ۀتوان پدیدمی به یک معنا .در آن مأوا دارند ،ساکن

این واحد در  .ملت واحد معرفتی و میهن واحد جغرافیایی یک پولیس است ،به زبان دیگر .همان واحد تفسیر نمود

عار معروف معبد دلفی که از زبان سقراط مکرراً به ش .اندیش است-معرفتی خود ش یک واحداشناختیمعنای هستی

توان از می پولیس را همچنین .یابدمی در این واحد معرفتی معنا ،«خود را بشناس» شد کهمی صورت دیگران کوبیده

از نظر این فیلسوف  .تطبیق دادها ملت-انداز معاصر دولتشهرها و در چشم-ش با دولتاحیث تاریخی و سیاسی

آنچه مشخص است انسان خارج از پولیس فرد و هویتی بدون  .انسان خارج از پولیس یا خداست یا حیوان ،سیاسی

انسان نقشی  ۀسه اصل بنیادین در بعد سیاسی تفکر ارسطویی دربار .انسان و اساساً شبیه به حیوان است-نا، جهان

 آن ذاتاً ۀواسطکه به ،های متفاوت آنهاستاهگبه دلیل خاستها نخست، فرض نابرابربودن انسان .کننده داردتعیین

اصل  .ندوشمی برحسب آزاد یا بنده، مرد یا زن، یونانی یا بربربودنشان و خصوصیاتی نظیر این، از یکدیگر متمایز

و سرانجام  .است بر تک افراد انسانی –شهر یا پولیسدولت ۀیعنی در اینجا همان جامع–متعارف دیگر تقدم رتبی کل 
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ساز یعنی مدینه« سیاسی»موجودی  اساس آن انسان به حکم طبیعتْ شود که برمی یه با اصل بنیادین سومی تبییناین نظر

بدین معنا که بگوییم  ،اش بکنیمشناختی یا تاریخی به معنای امروزیهرچند نباید این تعریف را تفسیری زیست .است

درست است که انسان  ،عکسبه .داشته استمی شه وجودبایست همیمی شهرمقدم بر اجزا است دولت چون کل ذاتاً

تواند به دلخواه نمی کند ونمی شهر تلقیاما همواره خود را شهروند یک دولت ،یابدمی را در یک اجتماع همیشه خود

آنچه به همانند تمامی  ،بلکه بعد سیاسی این موجود نیز ،با وضع یا قرارداد( چنین موقعیتی را به وجود بیاورد )مثالً

تر که کامل ،لحاظ تاریخی هم رد شرایط بهینهکند تا سرانجام بهمی حکم طبیعت موجود است، در طول زمان تطور پیدا

انسان، از آن جهت که  .صورت یک کل واقعی تحقق پیدا کنداز آن ممکن نباشد یعنی در بهترین شرایط ممکن، به

شهر )پولیس( یونان، یعنی در نظام برد، تنها در دولتمی موجودی است که همواره در کنش متقابل با دیگران به سر

 شان در مراتب فروتر قرارتاجهای دیگر به نسبت دری، که در آن انسانأردموکراسی مستقیم شهروندان آزاد صاحب

مین صرف مایحتاج انسان )کار، امنیت، أگذشته از ت ،شهررسد، زیرا دولتمی خودگیرند، به کمال غایت انسانی می

 .سازدمی پذیررا برای او امکان« زندگی نیک»و خالصه، یک  ،نیاز جنسی(، یک زندگی سعادتمندانه، موفق و خودبسنده

شدنی در یک کل و هم یکپارچهتک افراد انسانی  ۀرساندن خود از ناحیفعلیتامکان به ۀهم دربردارند« زندگی نیک»

ای کمتر از آنچه بالقوه هست گاه و باری به هر جهت بودن در مرتبهتا فرد انسانی به دلیل نداشتن تکیه ،است« نیک»

آید، عقلی که با نمی پدید 2هرچند مرهون طبیعت است، بدون وجود عقل انسان« زندگی نیک»این  .متوقف نماند

یافته و متشکل در پولیس ارسطو انسان هویت .رسدمی کمال خود ۀا نیز به باالترین مرتبدریافت حق و ناحق در اینج

 ،بنا به اعتقاد راسل ،هرچند ممکن است .منطق و زبان است ،این حیوان واجد عقالنیت .خواندمی را حیوان سیاسی

حیوان در معنای متعارف آن زبان  وجه تمایز حیوان سیاسی با ،با این وجود ،چنین قرائتی اجحاف در حق حیوان باشد

زبانش  .اش جهانی معنایی داردلذا تنها حیوان سیاسی دارای پولیس است که بنا به ماهیت زبانی .و هوش و تعقل است

ملهم  ۀنبایستی از این آموز .تصویر اوست-بودن این جهان به زبان ویتگنشتاین جهانگفتمانی .تصویر او از جهان است

هایدگر نیز  .میردمی )خویش( شود و با جهانمی از پدیدارشناسی غفلت ورزید که انسان با جهان و امکاناتش متولد

زایش  است؛« در جهان هستن»اش را دارد و هستی «جهان» به اعتقاد او انسان نخست گذارد؛می بر این مهم مهر تأیید

 «در جهان»بلکه  ،«با جهانش»حیوانی که نه ، دارد «در جهان»ه حیوان شباهت بسیاری ب و میرایی انسانِ فاقد جهانْ

جهان »بین جهان و  .انگارندنمی جهان خود را با خود یکی ،که حیوانات جهان ندارند؛ به یک معنا چون میرد؛می

داده باشند )جهانِ خود( شکل ن هایی که خود را در واحدهای معرفتی و جغرافیایی مذکورانسان .تفاصل هست «خود

های اندیشی یکی از صورت-آگاهی و خود-یابی بر مبنای خودهویت .گرددمی بودنشان مخدوشماهیت انسان

در معنای وسیعش قابل تحویل و استحاله به  «خود» بدون تردید امر .رودمی یابی در دوران معاصر به شمارتشکل

خود گم کرد و سپس  ۀداشت که نخست باید دیگری را در اپوختوان اظهار می با استعانت از هوسرل .نیست «دیگری»

 گیرد و نه برعکس؛می دیگری در من شکل .هستم« من»فقط خود  «دیگری»که شرط وجود  چرا .خود را از نو اندیشید

به  ش را از خودِ منااعتبار وجودی «جهان دیگری» ،نظراز این نقطه .پدیداری است، به زعم هوسرل، منی که ماهیتاً
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تفاوت میان  .«خودند»خوداندیش در -نا ،در تمامیتش، اندیشی-در دیگر «خود»با این حال واحدهای  .آوردمی دست

و دومی  ،)من( است اولی بیانگر مقوم دیگری در خود .اندیشی حائز اهمیت است-اندیشی با دیگری-دو مفهوم دیگر

 «تو»دومی  .)تو( از منظر خودش است یدن دیگری به خودو اندیش ،بخش خود را در دیگری اندیشیدن از یک سوقوام

اندیشی -از سویی خود .شودمی اولی اراده دارد و دومی اراده .کندمی فهمد یا ارادهمی طور که اورا اندیشیدن است آن

 خارجی وجود یکپارچه و فراتاریخی، ناب خود که نیست شکی ،روی هر به .دارد مفهومی قرابت اندیشی-با دیگر

ا اهل شناخت! م که دارد اذعان هم نیچه و ،«نیست خود به خود از دورتر کسهیچ» اشهایدگری معنای به و ندارد

 چرا ،دیگری را در خود دارد خود مورد بحثْ .لیکن تمایز خود از دیگری ممکن است ،ایمخود برای خود ناشناخته

این  .ماهواً متفاوت است «دیگریِ در من»با  «در دیگری منِ»اما  ،هستم« با دیگری هستن»طور ضروری به «من»که 

بودگی من درجهان .است «بودگیدرجهان»دیگربودی و غیریت بر من استیال و سلطه ندارد بلکه تنها در من و با من 

های ملت ،یا به تعبیر سیاسی و فرهنگی ،توان واحدهای ملی متفاوتمی در هر صورت .و دیگری عین عدالت است

در ها یابی فردی و جمعی انسانهویت .ندهست خوداندیش-خارج از پولیس دانست که ناهای دولت را هویت بدون

 به .دهدمی شکل راها انسان زیستجهان خودسامان و مشخص میهن یک درها ملت-هویتی نظیر دولتهای سامانه

 امحای معنای به ملت یک استقالل نقض .است پولیس از خارج( انسان-نا و) ملت همان دولت بدون ملت ،لحاظ این

انسان -اش ناودیجدر کلیت و ،سپولی صورتِ از خارج ملت ،جهت همین به .است ملت آن وجودی دلیل و هویت

حق احراز و  :تیافته اسلذا وجود یک میهن مستقل شرط وجودی یک انسان مستقل و هویت .و بدون جهان است

 ،بیندمی دیگریهای برساخته و شاکلههای انسانی که خود را در صورت .باشدگونه که خود متصور بیان هویتش آن

وقتی یک ملت از احراز  .)بودن( خودش خالی شده است بندی شده و از ماهیتدر حقیقت در گفتمان دیگری مفصل

خودیابی ملی و  کند منع گردد در واقع امر ازمی اندیشد و ارادهمی طور که خود بداناش آنو شناسایی هویت ملی

فهم ملت در گفتمان  .األذهانی( تهی گشته استبین ،تاریخی، )خود فردی از خودش ،به یک معنا ،اشامکانات وجودی

انسانی  موجودی خارج از پولیس و میهنش اصوالً .شناختی دارددیگری از فهم ملت در گفتمان خود تمایز هستی

یا به تعبیری به شهرها ، های جزئیکدام به پولیس ر افراد یک ملت هراما از طرفی اگ .گونه و مسخ شده استحیوان

نخواهد توانست صورت کلی و انسانی  ،یافته توسط دیگری نیز بیندیشدقوامهای سیاسی و برساختههای و واحد

بر تفاسیر جزئی  )مطابق این یادداشت( درک صورت کلی میهن و ملت .زیستِ مستقل خویش را شکل دهدجهان

خودساخته و مستقل شرط ضروری  ملی، ۀدرک و فهم خود در یک سامان ،به این اعتبار .لویت ذاتی و منطقی داردوا

. است «متافیزیک دیگری» نیازمند خروج و استقالل از «حضور خود» از یک نظر .افراد آن ملت است ۀتحقق ذات اراد

ز شما باید به شهرت شهر خویش بیندیشد پس همگی اگر هر فردی ا» کند کهمی استدالل فن خطابهارسطو در کتاب 

)میهن و ملت( مستلزم  یک پولیس یاهتمام به اجزا ،از این حیث .«دییک کل بیندیش ۀمثابشما باید به شهرت یونان به

بازنمایی تصویر کلی یک ملت در واحدهای  .یافته از افراد خودسامان استمیهن قوام-ادراک صورت کلی یک ملت

به باور کانت از اقتضائات  .ی کوچک و قراردادی تعالی فضیلت و استیفای حق در ذیل معنای تکلیف استجغرافیای

، خاطر وظیفه و نیز ادای تکلیف در یک وضعیت خودبنیادعشق در معنای خیرخواهی به ،شدهاجتماعات اجتماعی

است که در بنیاد خود هایی ب واقعیتمیهن بازتا-های یک ملتعشق حقیقی به آرمان .خودمختار و خودپرداخته است
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مستلزم درک و تفهم صورت کلی ملت ها به استقرار آرمانها حرکت معرفتی از این واقعیت .اندبرساختی و گفتمانی

ای در یک صورت معقول ملی تصویری معتبر و درست از منطقههای افراد و هویت، بندی اجزاصورت .و میهن است

این مسئله مستلزم فراروی  .در عصر مدرن کنونی است، هویتی یک ملت مستقل در مقام پولیسزیست سیاسی و جهان

بلکه اصوالً ملت  ،ساخته وجود نداردهرچند ملتی ازپیش .)به نظر بودریار( به سوی ساحت آرمان است واقعیت-از فرا

شدن آن چیز  ادراک یک چیزْ ،به تعبیر بارکلی .با این وصف شرط آن درک آن است ،شدن موردنظر است در حالِ

آزاد و مسئوالنه در یک واحد ، پولیس اجتماع داوطلبانه .این شدن و بودن گفتمانی قاعدتاً رها از اندیشه نیست .است

وجود یک پولیس  فراگیر ملیْ ۀصورت انسانیِ تحقق اراد ،به تعبیری .جغرافیایی مستقل و خودپرداخته است-سیاسی

گفتمان  .«اندیش-اندیش در مقام ملت خود-واحد خود»این پولیس خوداندیش است:  .ان استمستقل با افراد خودسام

 )کژنمایی( ارائه ای از واقعیتشدهمحور است که بنا به دیدگاه فرکالف بازنمایی تحریفگفتمانی ایدئولوژیک غیریتْ

استقرار معنایی در گفتمان  .نمایدمی مکو در نتیجه به حفظ مناسبات سلطه و بازتولید تاریخی آن در پولیس ک ،دهدمی

گونه تصویر خویش را آن-بلکه اصوالً جهان ،کندنمی صرفاً جهان را بازنمایی ،ای سیاسی استکه اساساً افسانه، دیگری

 .سازدمی مسلط ،خواهد از طریق عناصر گفتمانیمی که

 ۀتجرب .خود بایستی تفکیک قایل شدمیان تثبیت هویت خود حول دیگری با تثبیت معنایی دیگری بر مدار 

به بیان  .نمایدمی را بنا به شناخت خویش ترسیم و تثبیت «دیگری»استعالیی ما از خود حدود و ثغور و امکانات 

احساس به »نوعی  «من»ممکن از های ما با انتخاب یک روایت از خویشتن در میان تمامی روایت ،استوارت هال

 ،و از سوی دیگر ،ساز و عامل تغییرندگفتمانهای افراد از یک سو سوژه ،ر این رویکردد .سازیممی را بر «خویشتن

خویشتن یک ملت حاوی هویت منفرد و ثابت  .اندگفتمانیهای خود نیز محصول و برساخت اجتماعی گفتمان یا ابژه

را محصول ها فوکویی هویت دیدگاه پساساختارگرا و .اش استتصویر او بیانگر موقعیت گفتمانی-لیکن جهان ،نیست

انسان محصول  .ساز نیز غفلت ورزیدگفتمانهای نبایستی از سوژه ،با این وصف .داندمی گفتمانیدرون ۀمواضع سوژ

اندیشی تالش برای -خود .دال مرکزی و البته سیال در این گفتمان هویتی برداشت از خود است .و مولد گفتمان است

 .است که مولد گفتمان خویش است «خود»تثبیت معنایی از 

: بیانگر این قضیه است که ،رسد تفسیر معرفتیِ برخاسته از مواضع مورد اشاره فوق از نظر ارسطومی به نظر

تعامل و نسبت دیالکتیکی میان این دو به میزان زیادی نسبت « .همان ملت خارج از پولیس است ملت بدون دولتْ»

 ملت خارج از پولیس چگونه ملتی است؟ چه ماهیتی دارد؟ ،با این وجود .سازدمی پولیس را روشن میان انسان و

زیست آنها روند؟ جهانمی هایی به شمارمیهن یا واحدهای معرفتی چگونه انسان-های نامتشکل در قالب ملتانسان

 واحد» در خود ۀمقول با ملی «شاندی-خود واحد» ۀتفاوت مقول چگونه است؟ زایش و مرگشان چه معنایی دارد؟

چیست؟ «اندیش-دیگری
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 ١گرانەخنههڕ کی یهستهێڵو هه ندۆشنبیریی کوردی و چهڕ 

و زۆر  وهرهکهکی الساتییهو و تو ه «تر یئەو »ی زاڵی گوتاری نجهخسیری پهۆشنبیری کوردی یهڕ زۆکی گوتاری نه

 ،تردا ویقی گوتاری ئهده ناوله وهەندریکی خۆ دووپاتکر کورد خهڵی یچهۆشنبیری بهڕ و  ،هەر ڕدووخۆت جاریش خۆخۆر و

 2«کی دووڕیانیهیوشیاری» ش لهر بۆیه. ههتیس بووهناخیدا قه واوی لهتهر بهو ههدایه قاژهلهپهله  زمانانهستهوام و بهردهبه

تریان  ویئهوێر و نامۆیی، که رهن و شوناسی دهسههڕ و  قینهاستهڕ ی شوناسی نێوان دوو بڕگه له ،تر کیواتایه به بات؛نج دههڕ 

ۆشنبیری ڕ ستێنی گوتاری ەی بکی دووبارهیهوهو خۆیندنه وهنهو بڕوای من، پێداچو  ش به. بۆیهستووهی بهپاپۆکه ،زاڵرته

بینینێکی »ر مبههه له «تیەڕ کی بنهیهیکوێر» ڵگهله تی کورد، ئێمهڕ ماریفهمهپێرناو لهکوردی و دیسکۆرسی زاڵ و داسه

شاز و  رهوهو بوونهئه» ۆشنبیری کوردیڕ  کات کهێنوێنیامن دهڕ  تهقیقهو حهو ئهرهکات و بهروو دهوبهڕو  «جازیمه

 .رسهته خراوهو تیشکی نه ناسیوهکورد نه کۆیی 3ک دازاینیخۆی وه که« یهنهسهناڕه

اڵم ، بهبووه داکایه له «وهری و توانهتێکده» واو و شێواویکی ناتهیهشێوه دا بهیهو بازنهش لهیکوردی یۆشنبیریڕ  دیاره

ی ەژ بژی و سوی تیایدا دهو واڵتانهئه یۆشنبیریڕ لتووری و ک له ،کواتایه کوردی، به یۆشنبیریڕ لتووری و کوه کهالیه له

جورێک  و به زای گشتی کاری لێکراوهر فهسهن گوتاری زاڵ بهالیه کورد و گوتاری کوردی له که مانایه و؛ بهها نییههڕ وان ەئ

کانی یشتنهێگهتگوتار و  ۆشنبیری کوردی لهڕ رگرتنی ڵ شوێنوهگهله ،وهکی دیکهالیه له .وهتهدا خۆی بینیوهیهچوارچێوه وله

تر،  کیواتایه ؛ بهواندا بووهر ئهسهەکانی خۆی بهیپاندنی ویست و داخوازیوڵی داسههه ووش لهژ راوهکی بهیهشێوه به بیانی،

 کییهوهاڵمدانهاستیدا هۆکرد و وهڕ  ش لهیهوهرک و خوالنهم ئهاڵم ئهبه. ڵستکاریشی بینیوهرههۆڵی بهڕ ڵی، وێڕای گوێڕایه

قۆناخی  ۆشنبیر لهڕ استی بێت، ڕ ی وه. ئهبووه تداتی و سیاسهسکی حیزبایهرتهبهقاپۆڕی  ویش له، ئهپەرچەکرداری

 تهت تایبهواڵهڕ ۆشنبیر بهڕ مکی یه و چهدۆزهو بیرهی ئهرهش بهی«ۆشنبیریڕ »و  یهمۆدێڕنیته دۆزیمی بیررههریدا بهۆشنگهڕ 

ی ەگرانەخنڕەک ویژدانی ەن و به واتایکهحیزبی ده-اشگرانه و پەخنڕەی و ئیشی فیکر  وهباری زۆریه به که انهیتیسایهو کهبه

 کی ناو قاپۆڕی حیزبیواتای مۆدێڕنی خۆی( فیشه )به ۆشنبیری کوردڕ  بنێین که داوهبێ دان بهم دهەاڵ ب ،ڵگانەمۆ ک

موو هه ووژمی ئههۆی تهۆشنبیری کورد به. ڕ وهندو ی سهشهو گهوتی ئهو باڕ  به وهو بارهله و بووه )کوردستانی و ناکوردستانی(

کات، دا دروست دهمێژووی ئێمه اڵت لهسهکانی دهیرترین ئامێرهسه کێک لهیه» یهر واقیعی کوردی ههسهی لهیانهیترسمه

بێت؛ مرکێت و سیاسی دهدادهناو حیزبدا ناکبیری کورد لهو و ڕ شدا وهدوای ئه به .(291: مانهه ،عەلی ختیار)به« حیزبه که

« بێتتدا مبێنێت، ون دهڵگا و سیاسهڵ کۆمهگهکی لهیهبێت فاسیلهقێک، که دهو و لخک مهۆشنبیری کوردی وهڕ »ە وات

                                                             
 ی هەتاوی1386وتار، * 1

2 Double-Consciousness 
3 Dasein 



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  116

ووی ڕ ی کوردی لهیازهۆشنبیری بهڕ چ  ،ر حاڵهه به گری حیزب بێت.خنههڕ تدا باشرتین حاڵه له نگههڕ و  .(ژێدەر مان)هه

و  دیار ی کهوهم بێت، ئهردهکانی سهنامۆیه یەستووی حیزب و ئایدیۆلۆژیهۆڵبهمی سهرههڵقواڵبێت یا بههه وهاییکردنەالس

 دیار تی جڤاتی کوردی پێوهسالهو ئه 4و ئۆتێنتیسیته هاتووهڵنهڵگا و جڤاتی کوردیدا ههناخی کۆمه له که یهوهئه رچاوهبه

 انناوچاوانی یان لهی بێ ئۆتێنتیسیتهیتکانیش مۆرکی زۆاڵیهەییندهمه ێکخراوهڕ  حیزب و دین و زانکۆ و وهباری زۆریه به و نییه

 رو کارتێکه لەسەرپێابکێشن و ڕ ڵک خه یو پشتیوانی توانن متامنهده نه وانهڵیت، ئهک گرامشی دهروههه ؛ بۆیهدراوه

و  رۆکی وتهپشت ناوهله وونهڕ ی گوتارێکدا پێک بێنن. بازنه له یی هرزیوهن ئاڵوگۆڕێکی گواستنهشتوانده و نه وهمبێننه

 له وه. ئهیهنگی هههڕ ، بوونێکی پڕهماککه  ،تر ویی گوتاری زاڵی ئهنجهم شوێنپهردهۆشنبیری کوردی ههڕ گوتاری 

 یتوانیوهڵ خۆی، نهگهو لهو پته قینهاستهڕ بوونی مۆنۆلۆگێکی ئاکامی نه له ،خۆیدا ۆشنبیری کوردی خۆی لهڕ  که حاڵێکدایه

بوونی دێالۆگی کورد ر واقیعی خۆی. نهسه هیتیوانیویهڕ تر  ویی ئهچاویلکه له ەگوتار و وتارێکی ئازاد تۆمار بکات؛ وات

نووسێت: لی دهختیار عهتی. بهی الوازی و شکستهێنانیهی کوردی هۆ ئۆتێنتیسیته و ژهبمۆنۆلۆگی ناو سو ەوات ،ڵ خۆیگهله

ڵ خۆیدا گهبێت خۆی له ئاماده قڵهعه وخت ئهبێت پێشوهقڵێکدا دیالۆگ بکات، دهڵ عهگهی مرۆڤ بتوانێت لهوهبۆ ئه»

 :ڵگرتووههه وههخۆی ۆشنبیری کورد چوار خاڵی الوازی بهڕ  وایهکه .(ژێدەرمان )هه «دیالۆگ ]مۆنۆلۆگ[ بکات

وخۆی زاڵ بیری ی گوتاری ناڕاستهبازنه و ڕوانگه ڵ بێت، لهگهو ئێستاشی له میشهۆشنبیری کورد ههڕ  ،مکهیه

 که ،تره ئەوی ی وهمان تێڕوانین و خۆیندنهۆشنبیری کوردی ههڕ ئاسۆی واتایی  ە؛ واتچاوهێڵپی ههو نوسخه وهتهووەکرد

 ... .بی ورهک گوتاری ئێرانی، تورکی، عهوه ریگرتووه؛و وه یخوڵقاندووههنویش خۆی ئه

تی و اڵیهندی کۆمهندولهو که اڵت و گوتاری سیاسی، کێشهسهی دهبازنه له میشهۆشنبیری کوردی ههڕ  ،مدووه

 یتیڕهی بنهوهو کرده ستی کاربهمه ی بهرکێکی دیاریکراوی بۆ خۆ و هیچ ئه ی بینیوهکهڵگایهکۆمه ینگیرههری و فهو ئابو 

ژێری و خۆی له کردووهر نهبهدانه گرانهخنههڕ مای گوتاری ر بنهسهو له نگی، ئاڵوگۆڕی هزری و دیالۆگی نییهرههفه

 .رهاویشتووهده

وام ردهتیۆریی خۆماڵی و خۆیی، بهکی یهوانگهڕ بوونی هیچ نه بگره و تیۆری یهۆی الوازیۆشنبیری کورد، بهڕ  ،مسێهه

 .وهتهووەری شۆڕ بالدا سه و مالبه

سرتاتیژی ی وهژینهوێماتیکی بۆ تەنگاوێکی داڕێژراو و سیستتی، ههڕهکی بنهیهشێوه به ،ۆشنبیری کوردیڕ  ،مچواره

 وزر رهاوێژی هش لێدوان و دهر بۆیهوه؛ ههتههێناوهڵنهخۆی هه یتیاڵیهنگی و کۆمهرههکانی فههیندیمتهتایبه نچینەییو ب

یان کهڵگایهگۆڕی( کۆمهت و کرۆکی نهسالهی )ئهئۆتێنتیسیته یانتوانیوهنه و بووهڵگا نهی کۆمهکانیان! جێی متامنهفینهلسهفه

 .وهبدۆزنه

 ین:بده م خااڵنهبه نی ڕۆشنبیری کوردی ئاماژهپار گۆڕهسهگشتی لهتوانین بهی پێشوو دهو باسهر ئهسهتێبینی له به

ی فۆکۆ، وتهو به  یه،و تۆزاوی هه وازهرتهکوردی زەینێکی ئاڵۆز و په 5نیمچەڕۆشنبیری ین کهشار بدهحه وهنابێ ئه

 ! ئێپیستمهیریزمێکی تیۆر تیرۆ  استیدا جۆرهڕ  وی تردا نوقمه. لهی ئهو سوبژه« اڵتسهی گوتاری زاڵی دهناخی ئێپیستمهله »
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ک بدات نه کو داهێنانی بیردۆزێ وهی دۆزینهوڵشێ هههڕۆشنبیری کورد د. وهتهو ئاگایی ڕۆشنبیری کوردی کوێر کردووە

 .که بێتی بیردۆزەوتهرکهده

ڵگای قی کۆمهگۆڕی دهنهتی و کرۆکی نایهسههت و ڕ هسالی ئهوهدۆزینه به ،ۆشنبیری کوردبێ ڕ باوڕی من ده به

ڵ ئاسۆی گهابردوو لهئاسۆی ڕ داهاتوو بێت که  له ووو بیردۆزێکی نوێی ڕ  تاروڵی داهێنان و خوڵقاندنی گو هه خۆی، له

و  وهخوێندنه م شێوهبوونی ئهستهرجهی گادامێر بهک بیرۆکهوهر ؛ ههو گرێ بدات بکات ەێتو ئاو و داهاتو  نووکههه

ناگرێت؛ وه خۆیه س بهکورد شونا (بوون) دازاینی ه،یتینایهسههم ڕ ڕووی ئهخستنهبێ نهبهکات. ده کان تاپۆقهی دههو لێکدانه

وشیاری بگات  له و ئاستهو به وهۆشنبیری کورد دازاین و بوونی خۆی بدۆزێتهشێ ڕ چێت، دههایدگەریش بۆی ده کوه

 «.مهه وایه، کهوهمهکهیر دهز بئه»: تیقی خۆیههی ده که

وڵ دا ههم بڕگهکهیه له نیمچەڕۆشنبیری کوردڕوو که  دێته ییهمێژوو م پێویستییەنگاو ئهم ههکهبۆ یه لێک ڕوونهگه

 وت. بهبکا کانی تر ڕزگارراوێزی گوتارهی پهئۆبژهی تیکۆیله ی کورد لهژهبسو ماشکێنی بکات وبنه بدات گوتاری زاڵ

 .بێ دڕدۆنگی، کورد ڕۆشنبیری نییهبه مانایه

ئێرنێستۆ  ئۆرگانیک. ۆشنبیریڕ  بگاته و وهۆشنبیران جیا بێتهریتیی ڕ و گوتاری نه پێناسه شێ ڕۆشنبیری کورد لهده

و رهبه ڵکهی خهاکێشانی ئاپۆرهستیان ڕ بهمه شنبیری کالسیک، کهۆ ی ڕ وانهپێچهبه»: ڵێنده وهم بارهله فهو نتال مو اش و الکالو

خوڵقاندن و پێکهێنانی ی زاڵ، بۆ ازاوهەمی ڕ گوتار و سیست 6یماشکێنی، وێڕای بنه، ڕۆشنبیرانی ئۆرگانیکەڵدێری نادیار هه

 ت وسالهئهو ئه» گوترێ کهده سهکه وۆشنبیر به، ڕ وهوهوڕ  مله«. ڵکنی خهکههیکیەر سه نەخاوه که نۆشکدهگوتارێک تێ

ڵیان گهریب لهوان و هاوتهی ئهرهگوێ و به وهدا بدۆزێتهوهتهکانی نهیهیکۆی داخواز له تی گوتاری خۆیدییهنهسه

« گشتی بێت یندیوهرژهی بهوهو کاردانه ڵگرهه ێزمانێک دابێنێت کهو شێوازی داڕشتنی ڕ  ستهو ڕ  وشه سیستەمێک له

 کروهبێت. ههقیقی دهاست و حهکی ڕ یهوهق خوێندنهگۆڕی دهکرۆکی نه بۆ وهانهڕ گومان گه بێ (.26: 13٨5)آقاحسینی، 

و  وهلێکدانه وهشههێڵه م(. له33: 13٨3)یارمحمدی، « بنقامگیر دهکاندا سهجیاوازه نگهرههفه کان لهقهده»: ڵێدهجەیمز 

 و گۆڕهکی ئێجگار زۆر نهیهادهک تا ڕ ڵگایهر کۆمهقی ههری دهوههگه ت وسالههئ بوو که وهگڕامشی ئه ئارگیومێنتی

و  وهبدۆزێته  گۆڕهنه رهوههم کرۆک و گهبێ ئهۆشنبیر دهڕ  ی جۆراوجۆر، بۆیهوهو خوێندنه ر رشۆڤهبه وێتهکەت دهنهناته

ڕ مهزن لهی مهخنههڵێک ڕ ر کۆمهسهقاندن لهو چاونو  هاستیدا بڕ  (. له2٧: 13٨5)آقاحسینی،  بێتردا ههسهئاگایی به

، کورد «ئاگایی خۆیبێ ئاگایی له»و  قینهئاگایی ڕاسته گرم کهدەرلێ وهارمته ب ی بهوهکاچ، ئهو ۆرک لو کانی گیبۆچوونه

 شوێنگه بهک که یهوهتههن واته؛ «خۆی ێکی بۆغقۆنا»بۆ  وهبگوازێته «خۆیدا ێکی لهغقۆنا» کی ئینسانی لهیهوهتهی نهوێنه

، م کهی گڕامشی گرێ بدهڵ بیردۆز گهله وهکرێ ئهده وهشهر لێرههه .ی خۆی ئاگادارهقینهرکی ڕاستهت و ئهساڵهو ڕه

ڵگای کوردی و ت و کۆمهجڤا وبکات  یداژموونی پهتوانێ هەده «دارتێنتیسیتهئۆ  یوشیاری»ی وهو قۆزتنه وهدۆزینه

 (و ئۆبژه ژهبسو یکێتییهکردەیی ) و کی تیۆرییهوهگواستنه ورەبه ی دیکهکی مرۆڤانهڵگایهکۆمه رک ههی وهکهداهاتووه

و وام ردهکی بهیهک پرۆسهش وهمهبکات و ئه و خوڵقێندراوی خۆی وێنا قینهاستهی گوتاری ڕ بناغه ردیبه رسهله

ڵ گهز لهئه رهچوون بێت. دیاوپێشڤهرهبه ۆشنبیری کوردی وڵگا و ڕ ی کۆمهز رلێکردنی نێوان دۆ یی کارتێکردن و کامیشههه

وه بکاته تتر ڕه ۆشنبیریری ڕ تاشتێکی ناو گو  مووژوودا، ههراوهو به یەکی پەرچەکرداریوهکاردانهله  ش کۆک نیم کهوهئه

جۆرێک  به ، واتەوهرگریکردندا خۆی بڕازێنێتهتیڤ و بهالی نیگه اڵم بهبه و،ی ئهێوهتۆڕی بدات و هاوش و

 !بێتوی ههو ژ راوەو به «شتنێکی واژیخۆتێگهله»
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و  ی کردووهوناکبیری کوردی دزهڕو ی مێژوویی گوتاری وهو کردهت نییهەیڕ ز مههل ٧وێررهکی دهاستیدا ئاگاییهڕ  له

دار تاری ئۆتێنتیسیتهقی گو بۆ ناو ده وهتر بگوازێته وییشتنی ئهگوتاری تێگه ئاسۆی تێڕوانینی خۆی له پێویسته لێکگه بۆیه

کان تێ فۆنۆمێنه له وههۆیهبه کهیه هه واتایی کینێک ئاسۆیهەیر ز هه» :که سووره ایهڕ م ر ئهسههوسێرل لهو دازاینی خۆی. 

، شێوازی گۆڕدرێت، کاتێک ئاسۆی واتایی دهبنرک دهده وهئاسۆ واتاییه وی ئهچوارچێوه هکان لدیارده گات.ده

 (.5٧: 13٨3)خالقی،  «بێتیی جیاواز دهوتنی دیاردهیارکهدوه

 به و جۆرهڵگای خۆی بێت و بهقی کۆمهی دهشێ ئۆتێنتیسیتههدۆشنبیری کورد ڕ  که یهوهست ئهبهکورتی مهبه

ۆشنبیری ڕ  که یهو کاتهبکات، ئه یداژموونی پهەه خۆی بگات تاقی ده ڵقواڵو لهناو گوتاری ههله قینهاستهڕ کی ئاگاییه

 تسده ۆشنبیرانهڕ ، کاری هزری و «ل بۆخۆیگه» ناغیۆ و قرهبه «ناخی خۆیدا ل لهگه»گوتاری  بێت و لهدایک ئه کوردی له

 :بنێین داەیم وتهاستبوونی ئهڕ  دان به وهنهدوو الیه لهنگه هڕ ری گوتاری خۆی. ەقێنڵی خو ەژ ببه واتایه ببێته سو کات.پێ ده

ۆشنبیری ، ڕ مکرێ. دووهیری دهسه تر ویک ئهبینێ و وهۆڵ دهڕ اوێزی گوتاری زاڵدا ر په ۆشنبیری کوردی ئێستا لهڕ  ،مکهیه

ی ەو کاتەئ ین کهگهده وهبه وایهکه گرێت؛ردهقی گوتاری زاڵ وهپێی دهدا بهراوێزهپه ووایی خۆی لههڕ کوردی شوناس و 

 ست ناهێنێت ودهوایی وههڕ بێت ی نهڵگاکهی کۆمهداگری ئۆتێنتیسیته و ڵگرقی خۆی ههگوتاری ده ۆشنبیری کوردی لهڕ 

 قێکی زۆڵهو و لخکورد مه ۆشنبیریڕ  : »...وهخواتهده ومشو  فیقداڕەق رو ی! فاەڕۆیانەادزی م بۆچوونهژێر قورسایی ئهروا لههه

(... .132: 2٠٠2 فیق،هڕ ) «!سڵفه سڵ وئه نه و یهباوکی هه و نه
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 1انسان مدرن ۀخودیابی یا خودسازی: بازآفرینی خود وجه مشخص

 فالسفه و روانشناسان و ،متفکران ،انسان در طول تاریخ است که پیامبرانهای روایتشناخت خود یکی از کالن

از  اجماع نظری وجود ندارد. «خود» ۀمقول ۀبا این وجود هنوز دربار ،انداندیشمندان اجتماعی پیرامون آن تأمل کرده

مفهومی است  «خود» ،و از سوی دیگر ،شناسایی و فهمشده و قابلدادهخود امری است تکوینی و ازپیش ،یک سو

دنبال انکشاف و تشرف خود و عرفا و عارفان شرقی به شود.تاریخی و انضمامی که با انسان و در فرد ساخته می

نفسه خویش حکایت کف نفس )خودشناسی( بر آن بود که هر فردی بایستی خود فی رازهای آن بودند. سقراط با طرح

مدرن و پسامدرن به چالش کشیده  ۀاین اندیشه توسط فالسف خود است. خودشناسی همانا کشف ،به عبارتی را بازیابد؛

بلکه  ،انسانی نیست ۀپیشینی و موضوع شناسایی توسط سوژ، چیزی آماده «خود»ۀ رسد کلیدواژشده است. به نظر می

، اریخیخصلتی ت «خود»رد. بودگی انسان سنخیت بیشتری داخودآفرینی با ماهیت تاریخ ۀمثاباساساً خودسازی به

ها دیدرو بر این باور بود که در عصر مدرنیته دیگر انسان گفتمانی و بیناذهنی دارد که اصوالً برساختی انسانی است.

سیاسی  اجتماعی، های تاریخی،زمینه بلکه آنها بایستی خود را بازآفرینی نمایند. ،دنبال کشف رمز و راز خود نیستندبه

 ۀتضایفی و دیالکتیکی برسازند ۀدر یک رابط ،از طرف دیگر ،های زمانی آنافق وو ساختمان ذهن افراد  ،از یک طرف

شده بایستی کراراً مورد نقد و بازنگری خود ساخته اما از یک حیث، )گفتمان حاصل از فرد و اجتماع(. خود هستند

خودی و رفع مسئولیت بی ۀداعیرستاخیز و تجدید مکرر خود دال بر  واقع شده و با رویکرد تأملی از نو بازسازی گردد.

اخالقی افراد به بافت اجتماعی در سطح  که توجه به خود و الزامات آن  نافی تعهد اجتماعی و چرا ،نیز نخواهد بود

بازآفرینی  ،باشد. به همین جهتیک به دیگری از حیث وجودی صحیح نمیهرچند فروکاستن هیچ باشد.جامعه نمی

احراز از افتادن به دام  دنبال بازآفرینی خود است.انسان مدرن به ،به تعبیر فوکو است.انسان مدرن  ۀخود وجه مشخص

از جمله ایرادات وارده  و نیز امتناع از ذوب در جامعه و الزامات اجتماعی ضرورت دارد. ،خود محض و خودخواهی

وی در آثار متأخر  زد اوست.به فوکوی واپسین همین فردباوری و خودگرایی افراطی و شناوریت حاد خود و فرد ن

یک  ۀمثابخود معتقد بود که هر کسی بایستی زندگی خویش را همچون یک اثر هنری بسازد. ساختن زندگی خود به

با این  باشد.کند، میگونه که تخیل میشناسانه او به فرد و برساختن خودش آناثر هنری بیانگر نگاه افراطی زیبایی

دیگران در »مستلزم توجه به وجوه دیگر انسان در مقام با  ا قید خلق و نه کشف آن،ب هرگونه معرفت خود، ،وصف
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نباید غفلت ورزید که ساختن خود  انسان کاشف خود نیست بلکه خالق آن است. ،به هر جهت است. «جهان هستن

.هر فرد نیست های متفاوت زندگی و تقلیل نقش آنها در پرداختن خودبه معنای انکار مقوالت تاریخی و زمینه
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 1حزبی-ضرورت بسط رویکرد پسا

سازی و امتناع احزاب آشوب ردستان در انتخابات پارلمانی اخیر و مقاومت اشخاص حزبی،ورویدادهای جنوب ک

ردستان را به سوی ضرورت اتخاذ رویکردی وک ۀای است که جامعاز چرخش دموکراتیک قدرت سیاسی نشانه

ردستان را از جانب وپیش رو در ک ۀتواند مسئلهای حزبی نمیپسند و خطابهتفاسیر عوام دهد.سوق می شناسانهمعرفت

 شود.یابی آن احساس میشناسی و ریشهنقد و ارزیابی معرفت نیاز به تحلیل و ،از این جهت هیچ گروهی روشن نماید.

)و نه  کسب حاکمیت ملی ۀمثابنوشت بهحزبی در چارچوب بازگشت حق تعیین سر-رسد رویکرد پسابه نظر می

جایگاه واقعی مردم  ،و از دیگر سو ،دموکراسی است ۀحاکمیت سیاسی( به مردم از یک سو موجب استقرار و توسع

تثبیت  –سازدهمگانی آن را به یک منش ملی تبدیل می ۀگونه که ارادآن–و حاکمیت آنان در تعیین سرنوشت خویش 

 هراسی نبایستی تعبیر گردد.گرایی و یا حزبضدیت با تحزب و حزب زدایی،معنای حزباین رهیافت به  شود.می

المللی بازگرداندن اقتدار ملی را به ای و بینآن در سطح منطقه ۀردستان و معادالت پیچیدووجوه متعدد سیاست در ک

آن را پشت سر بگذارد و راه ها و قواعد حاکم بر تواند تمامی بازیتنها ملت است که می کند.ملت ایجاب می

اقتدار  ۀالزم این مهم بیانگر الزامات چنین رویکردی است. دموکراسی در مقام کسب حاکمیت ملی را هموار سازد.

رهیافت  محوری،میهن-طور اجمالی ملتبه حزبی همچون گذار از تحزب به جنبش است.-ملی اتخاذ رویکرد پسا

همگرایی سیاسی و همچنین ارتقای منش دموکراتیک از  فراساختارگرایی، دیدگاه فراحزبی، فرامرزی، انتقادی،

بلکه اساساً بر  ،باوری نیستحزبی نفی دیدگاه حزب-رویکر پسا روند.حزبی به شمار می-های رویکرد پساشاخصه

به یک  دارد؛امکانات و اهتمام آنها در دستیابی به اهداف و مصالح ملی و دموکراتیک آگاهی  ها و موانع ومحدودیت

ها و الزامات جنبش گیری احزاب مدرن و حرکت انتقادی در چارچوب آرمانبازگشت مفهومی به ابتدای شکل ،معنا

گسترش و  سازد.تر میحزبی را روشن-های علمی، ترمیمی و ترجیحی رویکرد پساردستان با نگاه و روشوملی ک

 ملی(. ۀ)مبانی معرفتی مسئل ردستان داردورد در جنوب کوی کمل ۀتثبیت این رویکرد نیاز به معرفت فلسفی به مسئل

ردی وهای کنظری احزاب و جنبش ۀرد و ضعف پشتوانوک ۀیابی مسئلسیاسی( در چاره ۀ)فلسف فقدان مبانی معرفتی

د ردستان است. بدون تردیوهای حزبی و ناکارآمدی آنها در کترین دلیل در عدم موفقیت آرماناخیر مهم ۀدر چند ده

مرزهای معرفتی و گفتمان مطلوب و برخاسته از عمق  های زبانی،بازی هر جنبشی برای موفقیت نیاز به مفاهیم،
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مبانی معرفتی  )به مفهوم ویتگنشتاینی آن(، های زبانیهای خویش دارد که لزوماً با گفتمان و بازیها و آرمانخواسته

تا آن جا که یک چرخش  ،باشندتعارض ماهوی نیز می های مسلط! همسو نبوده و ضرورتاً درروایتو کالن

به هر  خود دارد. شود و حتی اقتدار فروپاشی و زوال آنها را نیز درشناسانه و انقطاع معرفتی محسوب میمعرفت

.ردستان استونخبگان فکری ک روشنفکران و ۀهای جامعترین اولویتشناسی این مسئله یکی از مهمآسیب ،جهت
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 1استبداد شعریهای ریشه

این رنج است. از  یمعنایطور کلی هنر و ادبیات گریزگاه وجودی انسان و رهایی از رنج وجود و بیشعر و به

شدگی انسان به ساحت کارکرد اساسی پیدایش هنر و شعر تغافل از بیهودگی وجود و پرتاب ،شناختیحیث هستی

رغم نظریات متعدد به ،با این وجود هاست.همیشگی در گفتههای نیز ناگفته ادبیات و شعر وجود و تحمل آن است.

 ۀاین نگاه متعلق به فالسف یک دیدگاه از دیرباز تا کنون در شعر غالب بوده است. ،در باب منشأ و ماهیت شعر

 شاعر تلقی ۀاز سوژ شناختی به شعر دارند و آن را موهبتی الهی و امری بیرونپیشاسقراطی است و اساساً نگاه هستی

 اش در شعر تأکید دارند.در خودپدیداری )منطق و زبان هستی( طرفداران این نظریه بر نقش زبان و لوگوس. کنندمی

اندیشی نوعی ژانر زبان فلسفی و فلسفهکه شعر به ،)تعلیمی( هراکلیتوس و پارمنیدس بگذریم اگر از اشعار فلسفی

آنرا نزد پدیدارشناسانی همچون هایدگر یافت. هایدگر که از زبان های توان رگهمی، بوده است و نه تفنن شعرسرایی

گشودگی  ،شعر ساحت تجلی ،از این منظر داند.می همین خانه را جایگاه شاعران نیز ،دنکمی هستی یاد ۀعنوان خانبه

تصویر  شود.می هست پدیدار گونه کهشعر بدون دخالت و تشعیر شاعران در اشعار آنان آن و مکشوفیت زبان است.

شاعر هایدگر متأخر و شبه ۀظهور معنای حقیقت هستی دغدغ ۀعرص ۀمثابه شعر بهبشاعر در مقام متفکر و اهتمام 

شعر در  ۀواسطزبان از طریق شاعر و به شهودی و بدون استدالل و پدیدارگراست. ،است. این دیدگاه عمدتاً باورگرا

شاعر. زبان از یک منظر همزاد اندیشه و هستی  ۀنه سوژ ،گویدمی بان است که سخناین ز آید.می شاعر به سخن

اندیشه و هستی یکی است و هستی و فهم آن در زبان و موقعیت شاعرانگی شاعر  دهد.می زبان ندای هستی سر است.

بدون تردید هایدگر  ماید.نمی دفاعهمانی اندیشه با هستی در ساحت زبانی شعر غیرقابلاین سازد.می خود را آشکار

مقام  فهمد بازاندیشی کرده است.می گونه که خودهم متأثر از هگل بوده و هم نگرش پارمنیدس و هراکلیتوس را آن

لوگوس به نزد هراکلیتوس. اندیشه همان هستی است که در  ۀزبان نزد هایدگر همان جایگاهی را داراست که مقول

)خود هستی( گوش  )هستنده( بلکه به لوگوس یکباره خود هستی است. نه به منلوگوس به گردد.می لوگوس متجلی

به هر صورت فهم هایدگر از شعر و  سازد.می گوید و چسان خود را پدیدارمی ببینید که لوگوس چه فرا دهید...

کار هایدگر و این نقطه قوت  شاعری درست برعکس و در تعارض با تمامی نظریات موجود از دیرباز تا کنون است.

تفکری که رو به سوی پرسش گشوده است و در  رود. منظور اصلی هایدگر از شعر همان تفکر است.می به شمار
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هرچند هایدگر منتقد حضور متافیزیک غربی و ناقد انشعابات  باشد.می «هست»گونه که تمنای فهم معنای هستی آن

اگرچه تکاپوی فکری  یزک شعر )تشعیر( استحاله گشته است.خود نیز در متاف ،با این وصف ،آن در تاریخ تفکر است

تحلیل فلسفی  ،به عبارتی باشد.می تقدیر و دلیل اصلی ارزش کار ویایگاه فلسفه قابلجهایدگر در ارتقای شعر به 

شعرکاوی هایدگر در متون  دهد.می ذات شعر همچون موقعیت تجلی هستی در زبان اهمیت کار هایدگر را نشان

توان از آن می لین و دیگران اساساً معطوف به تأمل پیرامون خود هستی و فرایافت معنای آن بوده است و اصوالًهولدر

فهم هایدگر از شعر و پوئیسس مستند بر هیچ استدالل و  ،با این حال ،عنوان چرخش شعری نزد هایدگر نام بردبه

ای ق مشاعیر و ایمان است. شعر همان وحی منزل و گونهشهود و اشراای گونه ،عقالنیت و مالک قابل اعتباری نیست

ند شعر همچون زبان اشاعران همان پیامبران ،دریافت پیامبرگونه از جانب هستی بر شاعر است. بر اساس این دیدگاه

از خود ندارند. مگر نه آن است که پرسش همانا پارسایی ای که داعیه در حالی ،وحی هستی بر آنان نازل شده است

و  «به سوی»شناسانه مندی دازاین و حرکت هستیاما هایدگر مخالف این نظر است؛ فهم زمان و زهد اندیشه است!

 طلبد.می بحث پیرامون این مقوله مجال دیگری با استفاده از پدیدارشناسی بنیادین دلیل هایدگر است. «راه تفکر»در 

چیست آنچه لیکن پرسش  ،فهم معنای هستی است شعر معطوف و منوط به نسبت بین اندیشه و ،به هر صورت

افق معنای هستی!؟ از یک طرف شعر زبان ابتدایی یک  ۀمثابزمان به کماکان به قوت خود باقی است. «گویندش هستی

هاست. چرخش شعری به سوی سرمنشأ و فهم نخستینی انسان با پدیده ۀهمان سرآغاز مواجه. قوم تاریخی است

ای پایانش مستلزم یافتن این سرآغازهاست. سرآغازی که در نفس خود اسطورهور و خفای بیلثیای ظهاحقیقت در 

با بازگشت همیشگی خدایان و یا محو دایم و کامل آنان همراه است. محصور و جادوساختن اندیشه در  ،بیش نیست

به تعبیر  ،زبانیهای بازیزبان و کالم شعری بیانگر این است که ادعای دریافت حقیقت هستی و حقیقت بیرون از 

تواند باشد. بدون تردید نمی بافت شعر و ماهیت آن یافته دروقوعای چیزی بیش از امری مهمل و مغالطه ،ویتگنشتاین

استبداد واقعی ریشه در استبداد مفاهیم در  کند.می استبداد مفاهیم را آبیاریهای چنین فهمی از شعر و زبان ریشه

شاعری نهفته  ۀپشت سر هر مستبدی اندیش: شاید به یک معنا بتوان گفت که ایی شاعران دارد.شعرسرهای سرآغازین

گویی  نوعی نوستالوژی فهم هستی است.از جانب هایدگر به قصد فهم هستی بهها تز بازگشت به سرآغازین است.

نه تفکر که بس دشوار گشته است در عصر مدرن نیز مگر خدایان باز گردند وگر اند.که شعرا به فهم هستی نایل آمده

طور که  اگر حقیقت آن حقیقت و برای حقیقت هستی بسیار خطرناک است. شود. شعر در این مقام ضدّمی قربانی

عنوان ایم و از آنها بهدروغینی باشند که فراموش کردههای و افسانهها گفت همان اسطورهمی نیچه سلف هایدگر

بشر به  شود.می زبانی گمهای چرا که حقیقت در بازی ند.ادر واقع شاعران بدترین دروغگویان ،کنیممی حقیقت یاد

ش ادر فهم حقیقت وجودی ،آوری متافیزیک شعردرازای تاریخ زیر بار استیال و قدرت تأثیر فهم ناقص شاعران و فن

اش که زبان و متعلقات شعری و ادبی چرا ؛به همین جهت استبداد تباری شاعری و شعرگونه دارد ،افسون شده است

.در نفس خود قادر به کشف و یا برساختن صورت مطلق حقیقت نیست
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 1وجه تمایز امر ادبی از ادبیات زبان:

قابل احراز و شناسایی  ،و نیز اثر ادبی زبان چیزی به نام ادبیات، ۀبدون رسان زبان رکن مرکزی ادبیات است.

بر  ،به تعبیری رود.همزمان مانع و رادعی برای ادبیات هم به شمار می ،این پدیدار مهلک و ویرانگر بان،ز اما، نیست.

ایجابی و  ۀیعنی سوی ،چندوجهی دارد. دو وجه اساسی زبان چیزی به نام ادبیات هم داللت دارد. زبان منشی سیال و

چنانچه با زبان چیزی خلق گردد آن چیز  از ادبیات است.و وجه تمایز امر ادبی  ادبیات، ۀکنندتعیین ،سلبی آن ۀسوی

بیان »ادبیات  ،به عبارتی سازد.ت است از آن چیزی است که زبان پنهانش میعبار «ادبیات» اثری ادبی است نه ادبیات.

ب اثر و کار هنری( در قال کتبی و شفاهی، )اعم از هاکارکرد ایجابی زبان همان بیان گفته ست.ا« هاها در گفتهناگفته

 و اجتماعی سوژه درگیر، سیاسی و های تاریخی،همواره با بافت و زمینه ،های زبانآثار و گفته، یعنی اثر ادبی است.

 ،ادبیات از این حیث، هایی است که زبان توان بیانشان را ندارد.کارکرد سلبی زبان هم همان ناگفته لذا معنابخش است.

زبان در  یابد.لذا در معناباختگی معنا می و مند نبوده،امری فراتاریخی بوده و زمینه ها،ها در گفتهیعنی همان ناگفته

های زبان را که بیان آن بخش از فراورده بیشتر پنهانگر است. به همان اندازه و ،حین اینکه کاشف و آشکارکننده است

همین وجه سلبی  توان ادبیات نامید.و آن بخشی را که زبان قدرت بیانش را ندارد می ،توان اثر ادبی دانستشود میمی

دیالکتیکی -تأویل حرکت دوری بردار است؛ به یک معنا متن است.ساز و استعاری زبان است که همواره تأویلو پنهان

–کردن و نه ه چیزی برای پنهانگوید هموارچرا که زبانی که سخن می های زبان است.های زبان به ناگفتهاز گفته

ادبیات همان  کند.مخدوش و پنهان هم می در حقیقت ویران، آیدزبان به محض آنکه به کالم می گفتن دارد. –توان

پرسش بنیادی این است آن چیز که همواره «. هست» که «نیست»به معنای دیگر، آن چیزی  ؛«نیست»که  «هست»چیزی 

چیست؟ بیات نیز هست،ماند و بیانگر ادخفا می در
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 ١سوقڕات و پرسی دەنگۆ

ای ڕ دەنگۆ یەکێک لە پرسە هەرە گرینگ و دزێوەکانی ناو کۆمەڵگای مرۆیی دێتە ئەژمار کە بەردەوام لە الیەکەوە 

ادەکێشت و دڕدۆنگی و گومان دەنێتەوە، و لە الیەکی ڕ ەشۆک و تاکی الپرەسەن بۆ الی خۆی ڕ گشتی و سەرنجی خەڵکی 

 وانین و تێگەیشتنیان کاریگەری دەبێت؛ ئەوەی لێرەدا مەبەستە ئەوەیە کە هەڵوێست و بۆچوونیڕ دیکەشەوە لەسەر شێوەی 

لەو بارەوە چۆن بووە، بۆیە باس لە سێ پێوەری  (مرۆییشەی ێسوقڕات )وەک بیرمەند و هەڵکەوتەیەکی مێژووی ئەند

 .سەنگاندنی پرسی دەنگۆ دەکەمڵسوقڕات بۆ هە

تە سەبارەت بە شاگردەکەت چ دەنگۆیەک و کەسێک بە فڕکەفڕک و تام و چێژەوە هاتە الی سوقڕات و گوتی بیستو 

 دەنگۆیەم بۆ بگێڕیەوە پێویستە وەاڵمی سێ مکە ئە لە ئارادایە و خەڵک لەو بارەوە چ دەڵێن؟ سوقڕات گوتی بەر لەوەی

 :دەیەوەپرسیاری من ب

 شیاست بێت و دیارە بەتەواوەتیڕ استە یا نا؟ گوتی دڵنیا نیم ڕ گێڕیەوە یئایا ئەو هەواڵەی کە دەتهەوێت ب ،یەکەم

 .ئاگادار نیم

ی ئاخۆ ئەو شتەی کە دەتهەوێت منی لێ ئاگادار کەیەوە بۆ شاگردەکەم زیانی هەیە یا سوودمەندە؟ گوتی زیان، دووەم

 .هەیە

تیڤ و چاکی هەیە یاخود دەرئەنجامێکی زیکی پۆ دەرئەنجامێکە بۆم باس دەکەی ئاکام و ئایا ئەو شتەی  ،ەمیسێ

 .و خەراپی هەیە نەرێنیکی ئاکامێنێگەتیڤ و خەراپ؟ وەاڵمی دایەوە کە 

استە و زیانی ڕ شتێک کە نەزانی  کەنو چ ،کەمبسوقڕات لە وەاڵمدا گوتی پێوست ناکات من بۆ قسەی تۆ گوێ شل 

.اگرتنەڕ بکەوێتەوە نە بۆ باسکردن دەبێت و نە شیاوی گوێ ی و خەراپی لێنەرێنکی ئاکامێەبێ و ه
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 ڕامان و زەینی کوردی 127 لیتیاۆ پ

 1شناسانهپراگماتیسم معرفت

شناختی سنتی معرفت به ذات و ذات و ماهیت اشیا هستیم و از دیدگاه معرفت دنبال شناخت حقیقت،غالباً ما به

که جوهر هر چیز قیام آن چیز به آن است.  ارسطو معتقد بود و حصول به آن است.ماهیت اشیا همانا کشف حقیقت 

از این  خرد در کشف آن است؛ ۀباور به حضور حقیقت و توانایی یگان ترین وجه فلسفی مدرنیسماز سویی شاخص

متافیزیک و  روح، ایده، موناد، ماهیت، ذات، حقیقت، اطالق آیدوس، شود.دیدگاه با عنوان متافیزیک حضور یاد می

از دید آنها راهی برای کسب شناخت . غیره در باب اشیا مورد انتقاد جدی اصحاب پراگماتیست قرار گرفته است

ای تنها وجود ندارد بلکه اساساً تالشی بیهوده و اصوالً مغلطهمطلق و متقن از ماهیت و ذات اشیا و یا کشف آن نه

ماهیت زبان به  ۀهای فلسفی دربارتوان از طریق پژوهشن باور بود که میویتگنشتاین در رساله بر ای زبانی است.

وی حقیقت جهان را تابعی از حقیقت زبان  دهد.که زبان حقیقت جهان را نشان می چرا ،کشف حقیقت جهان برسیم

حقیقت زبان را لیکن در آثار متأخر خود  است. گونه که هست()آن به عبارتی زبان همان انعکاس جهان دانست؛می

متأخر  ۀنظری دانست.بلکه در کاربرد عملی واژگان در سطح مراودات اجتماعی می ،نه در بازنمایی حقیقت جهان و اشیا

ویلیام  های زبانی و نوگرا باز کرده است.این دیدگاه راه را بر پراگماتیست های آن سر ستیز دارد.با مدرنیته و آموزه

 به زبان ساده ارزش هر دانست،امری را به سودمندی آن می گماتیست سنتی حقیقت هرپردازان پراجیمز از نظریه

ال اساسی اینجاست که مالک سودمندی و نتیجه ؤلیکن س چیزی تا آنجاست که سودمندبودنش در عمل مشخص شود.

سودمندی و فایده  به همین جهت احراز طلبد.شناسانه میو فایده چیست؟ پاسخ به این پرسش لزوماً رهیافتی معرفت

 «شناسیپراگماتیسم شناخت»توان با عنوان از این الزام می شناسانه است.ای شناختو نتیجه هر چیزی مستلزم نظریه

نگر( را اعالم کرده و به زعم )کالن شناسیپسامعرفت ۀدر عصر پسامدرنیسم دور هرچند رورتی ضدمبناگرا یاد کرد.

برای چه کسی و برای چه مقاصدی  هر واقعیت و یا بازنمایی حقیقت و باوری» او پرسش درست و موجه این است که

او به تبعیت از  ورزی کرده است.شناسانه نظریهای معرفتگونهلیکن در خصوص توجیه باورها به« سودمند است؟

ماع و توافق اج تعامالت اجتماعی، گو،ومراوده و گفت ۀو توجیه را نتیج داند.جیمز باور را شناخت موجه می

انگار نسبیت ۀشناسانای معرفتاین نظریه خود در نظریه شمارد.ذهانی و در نهایت نوعی همبستگی اجتماعی میاالبین

دیالوگ و ناشی از  ۀای تا آنجا صادق و موجه است که نتیجهر نظریه»های باستان ریشه دارد. این گزاره که سوفیست
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رغم ادعای رورتی نیز به ،از این لحاظ شناسانه است.ای معرفتدر نوع خود قضیه «عمومی باشد ۀاجماع در حوز

در نهایت توجیه هر امری بنا به هر مالک و معیاری مستلزم  شناسانه گریزی ندارد.خویش از اتخاذ رهیافتی شناخت

این زاویه دید پراگماتیسم  از عمومی است. ۀشناسانه در عمل و میزان کارایی و سودمندی آن در حوزرویکردی شناخت

)هرچند  شناختیای معرفتپراگماتیسم سنتی و نوگرا بدون نظریه ۀه یک معنا نظریبشناسی جدا نیست و از معرفت

.محور( کور است-گرا و خردنسبی



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 12٩ لیتیاۆ پ

 1توحش و فریب

به تعبیر هابز در  ابتدایی باشد،های های ابتدایی و کمونانسان ۀشاخص «توحش»اگر بپذیریم که در اعصار کهن 

ها انسان ۀلئاز این جهت تنها مس ،وضع طبیعی جنگ همه علیه همه برقرار بوده و انسان در واقع گرگ انسان بوده است

این انسان که به نظر نیچه  ۀوجه مشخص« فریب»تغافل و  حفظ حیات به قیمت کشتن دیگر همنوعانش بوده است،

گرفتن از لیوتار آیا در سپهر با وام رود.مدرن امروزی به شمار میزیاده انسانی است! در عصر مدرنیته و فضای پست

گام برداشته و  نفسه هستند،طور که فی آن ش،ها به سوی تحقق انسانیت خویهای اخالقی، انسانروایتزوال کالن

اذهان و کردار بشری را در هر عصری  های مسلط بر معرفت وبه یک معنا پارادایم شوند!یشکوفا م بیشتر و بیشتر

ها ای از انسانبا این وصف گونه! بنیادی و البته سلبی برخاسته از نهاد همان انسان تعریف کرد ۀتوان با یک شاخصمی

اصطالح زیرک و های بهالباً توسط انسانهایی که غانسان هستند که دارای فضیلت بیشتر و فرومایگی کمتری هستند،

معموالً » اخالق و حکمت زندگی معتقد بود: ۀشوپنهاور همچون استاد فلسف خورند.صفت و فرومایه فریب میرذیلت

ها و ویژه در جوانی از حیث شناخت انسانبه اند و از توانایی ذهنی برخوردارند،کسانی که دارای شخصیتی شریف

نحوی خورند یا بهاز این رو فریب می ای منفی است( دچار کمبود چشمگیرند؛)که پدیده اجتماعیزیرکی و معاشرت 

توان توحش، وحشت، آیا می «یابند.حال آنکه طبایع پست راه خود را در جهان بسیار زودتر و بهتر می شوند،گمراه می

این امر ریشه در سرشت ناقص بشر ندارد؟ آیا  ها تلقی کرد؟ آیافریب و کارکردهای سلبی آن را بخشی از ذات انسان

که کانت بر  ،تر از خیر است؟ آیا بنیادهای عقالنی و جهان شمولیت اخالقجهان پدیداری شرط تحقق شر پیشینی

 انساند!روز بیشتر میهمتزلزل شده است؟ برای هدایت و کنترل چنین انسانی که روزب ،آنها بسی تفلسف کرده است ۀپای

 خوانش سنتی، ۀآیا اخالق در صفح پارادایم اخالقی الزم و ضروری است؟ های تربیتی وای معرفتی، نظامهگفتمان

دیگر متوجه و معطوف به آن  «انسان بسیار انسانی» ۀکالسیک و مدرن خویش از درون فروپاشیده شده است و دغدغ

رود؟اخالق( به شمار میگذاری ارزش-)باز یا این نیز خود سنخی دیگر از اخالق نخواهد بود،
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 ١ندرمهری هونهوهی بوونهو پێگه نیچه

اڵم به ،ملێنێتسهم دهز هیلیین زگاری لهڕ ێبازی ڕ ک ئامراز و ر وههونه وهکی بوونناسانهیهوانگهڕ  رچی لهگهئه نیچه

 وایه ئاژەڵینی د و پهو ک خاک و کو و وهند الی ئهرمه، هونههنیی یرێنیکی ئهایهڕ ند رمهی هونهخودی دیارده ت بهبارهسه

ی واری پیس و پۆخڵهنێو و شوێنه و پێویسته ،بینێتده وهخۆیه ری بهێکی هونهبەرهەممهێنانی رههۆڵی بهڕ  یانته که

ئاکاردا  یکناسیڵهچههڕ  له نیچه. دیدار بێتهری پم و شۆپێکی هونهرههک بهتا وه وهبسڕێته کههبەرهەمر سهند لهرمههونه

 ت بوون؛ک و دین و ئۆلێکی تایبهیهفهلسهواشی ئاکارێک یا فهرهر و قهی کات نۆکهکان زۆربهندهرمههونه»نووسێت: ده

 کانیان بوون؛رهروهڵی سهایهڕ کان و گوێاڵتهسهی دهستهبوون و وابه بەکرێگیراو ۆش ور خۆف وهباری زۆریه کان بهندهرمههونه

 ر بههونه دیاره (.135: 13٨6 تبارشناسی اخالق، ،)نیچه« ستاونوهانهڕ ر پێی خۆیان سهت لهکان قهندهرمههونه

 خۆی له ،راڵم هونه، بهوهمێنێتهکراو دهنهو پێناسه یهرێنی ههرێنی و نهنی ئهش الیهینارسێت و جوانیده وهیهکههیجوانی

هاتوو پساننهچێژی بێ هۆگری و له که یهو شتهئه یش الی نیچهیجوان ؛ند جوانهرمهی هونهدنڵقوتانبێ خۆتێهه ،خۆیدا

 .یهوشاوهی جوان و درهکهرهخشێنهند و نهرمهبێ هونهری بهر و ئیشێکی هونهمکی هونهدیاره چه (.132: مان)هه خشێتببه

 2رر و نووسهمهێنهرههمانی بهک نهۆاڵن بارت وهڕ الی  رنکار و داهێنهی خاوهوهسڕینه ت بهبارهسه امانی نیچهڕ 

 ،گرێتڵدههه وهخۆیه یشێلێت ئاو زۆر بهده نیچه ی کهویرهو ههین ئهبکه تهبابه میری ئهر چۆنێک سههه .وهتهخوێرناوه

می رههداهێنان و به ش لهخ و بێبهڵک و بێبایهرێکی بێکهوهک بوونهند وهرمهو هونه ند نییهمهر ری هونهڤگهر تهاڵم هونهبه

و  بەرهەم ،کهندهرمههونه رهوهروشوێنکردنی بوونهالنان و بێسهقوتاردان و وه به ،پێویسته ژمار کهئه ستکردی خۆی دێتهده

بیات و دهئه وهئه وهرفراواندا بخوێنینهکی بهیهبازنه ر لهر بێت و هونهگهئه وونهڕ  .خۆی نیشان بدات کهیهیرهونه شۆپه

.بنده نیچه یرنج و تێبینیڵگری سهش ههوێژه
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 ڕامان و زەینی کوردی 131 لیتیاۆ پ

 ١رێنینه یموکراسیید

 وهاڵتهسهی دهوانگهڕ  و له زۆکهەیشتنێکی نوکراسی تێگهدیمڕ مهاڵت لهسهی دهوهی کات خوێندنهزۆربه

گرتن ەخنهڕ کان و مافی وکراتیکهدیم چاوکردنی پێکهاتههڕ ربڕین و ادهڕ ت و دۆخی رفهخساندنی دههڕ واتای  وکراسی بهدیم

 ا،میدی یک ئازادیوکراسی وهدیمتی واڵهڕ کان و هیئیجابی نهالیه ،کواتایه ؛ بهئاراوه حیزب و ئۆپۆزیسیۆن دێته یو چاالکی

 وهپاڵێوراوان بۆ پاڵدانه نگدان بهڵک بۆ دهدانی خهنی، چاکسازی و دنهدهڵگای مهکۆمه یچاالکی خۆپیشاندان، یئازادی

 کرێت. دیارهرامۆش دهوکراسی و ئازادی فهدیمکانی لبییهسه نهاڵم الیه، بهستهبهتی مهاڵت و کوێخایهسهده یر کورسیسهله

وکراسی دیموشی هڕ وکراتیک و دیمو ئالیاتی  ،یهمکهو چهڕ بهی باوهنچینەوکراسی بدیمکانی یهیرێنئه هتنی دیاردسپارا

پێدان رهندکردن و پهسهاڵم پهژمار، بهئه وکراتیک دێنهدیمڕۆ و نارهلی سهمگهێژ ڕ  وکراتیک لهدیممی ێژ ڕ ی جیاوازیی پێوانه

و له. درێتم دهڵهقه وکراسی لهدیمی مهر و تۆرهک پێوهقۆناخی ئێستادا وه و له رهواوکهرتی تهکان کههیرێنینه نهالیه به

ر گه. ئهکانهرکردهسیاسی و سه یریروهوتی سهڵسوکهکان و ههەو ئاست کرده ری لهوکراسی مافی داوهدیم وهنیگایهگۆشه

ڵک مافی ی خهر بێت ئیرت ئاپۆرهڵگا مسۆگهاڵتداران و چاوساغانی کۆمهسههیی دمهڵی و ناکارهندهبێت و گه

می سیاسی و ەسیست یوهوکردنی ئاکار و کردهنوکهوکراسی شهدیم ،ی ترکواتایه . بهیهوانیان ههرکارالبردنی ئهسهله

حاکامنی  پووچەڵکردنەوەیبۆ  ڵکهکراسی مافی خهو دیم. رکردنیانهرکاردهسهنجام لهرئهبڕکردنیان و سهسەرۆکەکان و خاشه

دۆخی  ینیا توانای چاکسازیتهیی نهنووکهلی ههتگهوڵهده دەگات که وهبه ک الوهیه ل له. کاتێک گهکارواشهڵ و چهندهگه

 ڵکوو توانایبه ن فروفیشاڵێکی ئاساییهکانی حاکامزنهمه ربڕینی ئامانجهڵێنی و دهو به انیان نییهییی هاوواڵتیوەعنەی و مدماد

 وهر ئهسهڵک لهخه یای گشتیڕ  وایه؛ کهڵی نییهندهڵی و گهپهچه کانیشیان لهەییندوهەیست و پربازکردنی خۆیان و دهده

ئایدیۆلۆژی  ری وزگاڕ ک ئازادی و کانی وهچیرۆکه ورهۆژی جوان و خولیایی و گهڕ کردنی دوازموونی ئاراستهکه ئه کۆکه

تی و هامهڕ و نهکانی شهنارساوه نهکان و الیهزهناحه ی دیاردهوهمکردنهکه له کهتهو گرینگی بابه ئیرت شکستی هێناوه... و

 بیر له ،ت بکاتاڵ سهده ر بهکانی سهبەڵێنەو  عدهیۆتۆپیاکان و وه بیر له ی کهوهکاندایه. بیری گۆڕانخواز پرت لهیهیسمایهکه

خێر و  که یوهتا ئه وهڕ الواز و کەم بکاتهکۆشێ شهکات و تێدهکان دهخراپه کان و شتهیهیتهامهقاودانی نهناسین و له

وکراسی دیممان ەوڵەتی داهێزراو ههی دوهشاندنهڵوهاڵت و ههسهتاڵکردنی دهبه وهو سۆنگهت زیاتر بکات. لهزیلهفه

وکراسی دیم ر پێی وایهەپۆئاراوه؛ پ تهووەر هاتەپۆن کارڵ پالیه له وانینهڕ م کات. ئهڵک داوای دهخه که بییهلسه

 وهو بارهناوبراو له. کانهزموونکراوهئه اڵتهسهت و دهوڵهوخاندنی دهڕ و تێک وهڵکردنهچهو اڵتدار و پو سهرکارالبردنی دهسهله

 ڵکهی خهئاپۆره یو میکانیزمی چاودێری ڵێک پێکهاتهوکراسی کۆمهدیم ستم لهبهمه» :بڕێتردهای خۆی دهڕ  م جۆرهبه
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کارکردنی بێ دهدارانیان بهجڵەو رکردنی ڵک ماف و ئیزنی دهخه شنێک کهچه به کارالبردنیانهسهحاکامن و توانای لهڕ مهله

 «.خرشابێتەتوندوتیژی پێ ب

رکردنی رکاردهسهت و لهحکومهبواری گۆڕانی  مێکی سیاسی کهەێکخراو و سیستڕ ر هه وهرهەپۆی پڕوانگە له وایهکه

ڵک خه به ت و مافهرفهو دهئه و مادام که ،وکرات بنارسێندیم کرێ بهده وهبێت ئهژی ههیبێ توندوتواکانیان بهرمانڕهفه

 یانتیزایهناڕهدەربڕینی ڵک مافی خۆپیشاندان و خه و پێیه؛ بهاستیدا دیکتاتۆرهڕ  رات و لهوکدیممێکی ناەسیست وهدرێت ئهنه

استیدا ئیمکانی ڕ  سیاسی. له یریروهت و سهوڵهی دهوهشاندنهڵوهی ههشێوه وکراتیکردن بهدیمستی بهبهبۆ مه یههه

ئیستبداد و  له خۆبەدوورڕاگرتن ندههههڕ م نجامی ئهرئهده. سییهوکرادیم ڕێک خودی حاکامن له سەروەریی وهلێستاندنه

. انههاوواڵتییی گرانهخنههڕ ی وهت و لێکدانهی حکومهسڕینەوەوکراسی دیم وهرهەپۆدیدی کارڵ پ له وایه؛ کهدیکتاتۆرییه

مافی  هاوواڵتی. وکراسییهدیمرکی ببار ئهاڵتدارانی جهسهی دهوهئیستبدادی و مانه یریروهی سهوهدرێژبوونه له رتنپێشگ

 وکراسی لهدیمی وهرهری جیاکهش گرینگرتین پێوهوهو ئه یهکانی ههڕۆیهرهاڵم و سهز رکردهسهلەکارالدانی 

هۆی ڵکوو بهئیجابی به یریر قازانج و کارتێکهبهک لهوکراسی نهدیم داکۆکی له بنەمایەو ر ئهسه. لهتهوکراسییهدیمنا

ڵک ۆڵی خهڕ و  رک و پێگهئه مایهو بنهر ئهسه. لهکانهدیکتاتۆره تهحکومه یتیهامهڕ و نهشه ربازبوون لهخۆبواردن و ده

 .کانبارگراویکراوه یهیو ئایدیۆلۆژ تداراناڵ سهاڵت و دهسهده ڵگوتن بهندکردن و پێداههسهک پهنه ،رێنییهنه یریداوه

کان و سیاسییه عیمهو زه رکردهتاڵکردنی سهرکردن و بهرکاردهسهک بۆ لهیهوکراسی شێوهدیم ،رەپۆتێڕوانینی پ به

.کانهفزکردنی یۆتۆپیایههڕ 
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 ١م و پرسی نوخبەی کوردستانز مۆدێڕنی-پۆست

ال دەبیستم یاخود دەخوێنمەوە کە توێژەران و لێكۆڵەرانی هەڵکەوتەی کۆمەڵگا باسی ئەوە دەکەن  زۆر جار لەمال و

 ستان هێنانە ئارای چەمکگەلی وەک نوێگەراییدکور  یچاند و پێگەی الوازی مەعریفی یکە بەهۆی دواکەوتووی

ایانە و نامۆیە و ئێمە بۆمان نییە لەو مۆدێڕنیتە( کارێکی ناشارەز -، پۆستنوێگەرایی-)پاش )مۆدێڕنیتە( و سەرنوێگەرایی

و حەپەسان بوون، بە  هێڕماوی و 2(دەرهەستکاری) استی بێت تووشی تەڵبژێریڕ دەستەواژانە کەڵک وەرگرین و ئەوەی 

وانگەی نوێخوازی و سەرنوێخوازی نەتەنیا یارمەتیدەر نییە بەڵکوو ڕ واتایەک خوێندنەوە و ڤەناسینی دیاردە و شتەکان لە 

استی و ڕ بۆچوونە زۆر ناشارەزایانە و دوور لە  مبەاڵم بە باوەڕێ من ئە ەکی تۆقێنەر و خەوشدار و نەگونجاوە!دیاردەی

 دوو تەوەرە زانستییە. مچییەتی و کارکەردی ئە واشە وەواز و بنەما و بنێپسپۆڕایەتییە و هەڵدەگەڕێتەوە سەر تێنەگەیشنت لە ش

کۆمەڵگا ناوێرن خۆی لە قەرەی  یدەوارانی بواری زانستی و جەغزەی گشتیۆشنبیران و خوێنڕ استی بێت زۆربەی ڕ ئەوەی 

بەتایبەتی  پێناسەی دەکەن، قەدەغە خۆی لێ دەبوێرن و ێکی سەیر و سەمەرە و گەلێک قەبە وڕ بدەن و وەک پەرکەم و لەمپە

اژۆی ئەم دوو چەمکە رشۆڤە و کورتە نویسایەدا گەرەکم نییە لەسەر پێو  ملە م زۆر زەقە.ز مۆدێڕنی-ئەو باوەڕە لەسەر پۆست

ۆشنبیری لە ناخی کۆمەڵگای کوردستان باسی لێوە ڕ بەڵکوو وەک ئەرک و پێویستییەکی ئاپۆرای  ،شیکاری بکەم و بدوێم

پێویستە پێداچوونەوەیەک بەسەر  ەو ەسۆنگەوە ئەز وای بۆ دەچم کە بە لەبەرچاوگرتنی ئەو خااڵنەی خوار  ملە دەکەم.

 :خۆماندا بکەین

 مز مۆدێڕنی ،(نوێگەرایی) مۆدێڕنیتە ،(نوێ، نۆژەن) مۆدێڕن چەمکەکانی و دەستەواژە خوێندنەوەکاندا لە ناشێ .1

 .بکرێت ئاوێتە یەک لەگەڵ( نۆژەنگەری) مۆدێڕنیزاسیۆن و( نوێخوازی)

وەک بەاڵم مخابن ئێمە  ،ئەگەرچی نوێخوازی و نۆژەنگەری خۆی لە خۆیدا کار و ئەمرێکی ئەرێنی و پێویستە. 2

 بە. یەکانی نەرێنی و نەخوازراوی مۆدێڕنیتە بووینیاوێزخراو بەرهەمی نەهامەتی و دیاردە ناحەزەکان و ناکۆکر گەلی پە

بە باری  بەڵکوو بگرە ،یەکانی مۆدێڕنیتە و دەرئەنجامەکانی وەبەر نەکەوتیواتایەک نەتەنیا بەشێکی ئەوتۆمان لە الیەنە ئەرێن

ەخنەگرتن و ڕ ستە لەگەڵ یهەر بۆیەش پێو. ەنە نەرێنی و خەسارەکانی مۆدێڕنیتە بووزۆریەوە بەش و نسیبی ئێمە الی

ی م پێگەیەکز مۆدێڕنی-ۆستەهەندەوە پڕ  ملە تیڤەکان بپشکنین و کەڵکیان لێ وەرگرین.ەالیەنە پۆز  ،هەرەسکردنی مۆدێڕنیتە

 .دەستەوەیەز و لەباری بۆ ئێمە بە و تەکو  ییتیۆری و ئامرازێکی شێوەکاری و مەعریف

است نییە و ڕ کە  ،م بە قۆناخ و چاخی دوای مۆدێڕنیتە دەخوێرنێتەوەز مۆدێڕنی-زۆر کات بە هەڵە پۆست. 3

دەتوانین بێژین کە تێگەیشنت لە  ،م ئەگەر نەڵێین هاوچاخی مۆدێڕنیتەیەز مۆدێڕنی-ۆستتێگەیشتنێکی الواز و چەوتە. پ
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: هەر بۆیەش لیوتار دەڵێت. تەیواز و بنەماکانی مۆدێڕنێمان و شر ئامۆدێڕنیتە لە خۆیدا تێگەیشتنێکی قووڵە لە -پۆست

بەو پێیە دیاردە و  دۆخی سەرەتایی سەرهەڵدان و بەرزبوونەوەی نوێگەراییە، سەرنوێگەرایی بەشێک لە نۆژەنگەرییە؛»

 (.1٨5: 13٨٠ ،وضعیت پسامدرنیسم )لیوتار،« مۆدێڕن بووبێت-تەنیا کاتێک نوێیە کە لە سەرەتاوە پۆست کئاسەوارێ

ئێمە لە  ،ەخنەگرتن لە نوێخوازیڕ ۆچنەی سەرنوێخوازیدا هیچ نەبێت النیکەم بە ڕ خوێندنەوەی شتەکان لە . 4

ئێمە بەرهەمی  یوانگەی بوونناسانە و الوازیڕ و  ئەگەر مەعریفە نەهامەتی و خەسارەکان و کەمایەسییەکان ئاگادار دەکاتەوە.

بێ گومان بۆ بەرپەرچدانەوە و ساخکردنەوە و شوناسخوازی و  ،تە ئاراوەووەراییدا هاتترە کە لە نوێگە نواندنەوەی ئەوانی

 .ژەبوون پێویستیامن بە فام و شەنوکەوکردنی سەرنوێگەرایی هەیەبگەیشنت بە ئاستی بەسو

وانگەی بیرەدۆزی ڕ پرسە جەخت و هەڵوێستە بکەم کە پێویستە لە  ملە کۆتاییدا دەتوانم ئاماژە بەوە بدەم و لەسەر ئە

مێژوویی، فەرهەنگی و سیاسییەکانی کۆمەڵگا کار و  م و پێداویستییەکانی، لەمەڕ دۆز و کێشە کۆمەاڵیەتی،ز مۆدێڕنی-پۆست

پێویستیی  دەربەستی وەهەندەوە ڕ ئینجا لەو . تر بکەین وانگەوە سەیری تەوەری خۆمان و ئەوانیڕ توێژینەوە بکرێت و لەو 

نەوە و پێداچو  بیرکردنەوەی دووبارە و م وز مۆدێڕنی-م و پۆستز وانینی ماریفەتناسانە لە گۆشەنیگای مۆدێڕنیڕ لێوردبوونەوە و 

.لە هەموو بوار و دۆخ و ژانرەکانی ژیاندا بەرچاوە
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 ١دافهلسهو فه نێوان وێژه بالنشۆ له

رچاو هێز و بهکی بهکوو تارماییهوه ناخی وێژه ناوبانگ لهاڵم بهر بهرێکی نادیاک نووسهوخساری بالنشۆ وهڕ 

 خاتهبیات دهدهران و نارساوانی بواری ئهم نووسهرجهسه دید و بۆچوونێکی جیاواز له ڕ وێژهمهناوبراو له، وهوشێتهدرهده

کانی ندییهمتهبیات و تایبهدهڕ ئهمهله یبیر و بۆچوونی بالنشۆ  ییهچ وێژه که و پرسیارهاستیدا ئهڕ  . لهنجهرجێی سه وو کهڕ 

اڵم به ،وهدزێتهت دهو شوناسی تایبه پێناسه ناکرێت و خۆی له ( پێناسه)ئۆبژه سترههک شتێکی بهوه وێژه .ورووژاندووه

ر سهچێت بالنشۆ لهده وێ. کانی زمانهواتا و ئیمکانه وێژه ،هو دیدی ناوبراوه له ،کواتایه به تی،تی خۆیهخۆیدا بابه له وێژه

 سێک قسهکه» ڵقێنێت،و خخۆی ده وهی مرۆڤهنگهۆ س خۆ لهربهکی سهیهژهبک سوزمان وه بێت که ناسانهدیارده ڕهو باوهئه

رچی پرسی گهئه .رچاوهڕ بالنشۆ بهمهر لهو هایدگه و ماالڕمه ڵهێگ یریری و شوێندانهکارتێکه وهووهڕ و له دیاره ؛«کاتده

 باس له وهفییهلسهوانینێکی فهڕ  و له وهداتهده فهلسهفه یتا ئاوڕێکی قووڵ لهیتا پهاڵم پهبه ،یهگشتی وێژهبالنشۆ به یکیرهسه

 رێکی جیاواز بهک نووسهش وهوهڵ ئهگهله ،ئاراوه یات دێنێتهبدهئه ندیدار بهوهەیکانی پندییهمتهرۆک و تایبهناوه

ک بیات وهدهئه که یهوهاڵم پرسی خودی بالنشۆ ئهبه. هاتوچۆدایه وام لهردهدا بهەلسفو فه سنووری نێوان وێژه شنێک لهچه

دوای پرسیار  بالنشۆ به .فه و زانستی ترلسهتی فهک بابههتی نتی خۆیهبیات بابهدهئه ەوات یر بکات،تی خۆی سهر و بابهوهته

 .بیاتدایهدهکانی ئهواتا و ئیمکانه له

بکرێت  که ر( نییهوهه)جه ن ماک(ی خاوه)ئۆبژه سترههکراوی بهەبیات شتێکی تۆکمدهئه ندهو بیرمهڕی ئهباوه به

ق ده یخۆڕاگری .وێنی زمانهبیات پرسی ههدهپرسی ئه وهباری زۆریه ڵکوو بهڕێین، بهبگه دوایدا کاندا بهبییهدهئه قهناو ده له

نتێکستی ۆ ر و کخوێنه ر،مهێنهرههبه خۆیدا له ق لهده گرێت؛ده رچاوهزمان و وتار سه و شیکاریدا له وهر خوێندنهمبههه له

ش وهکانت وایه، ئه ی2«ۆیداخ شت له»ک ق وهی دهزاراوه ،کی تریهواژهستهده به ؛خۆیهربهست و سهربهخۆی سه

قوتاریان  ،وهتوێنێتهکان دهو شته رهووخێنهڕ ڵکوو به ،نییه وهنیا نواندنهی وتار تهکرده». بیاتهدهندی و ئیمکانی ئهمتهیبهتا

 «.وتێنێتفهکان دهدات و گوتار شتهده

دوای  ڕان بهگه که کات و پێی وایهخت دهکاندا جهیهیبدهئه قهناو دهبوونی واتا لهیی و نهر شاراوهسهلهگشتی بالنشۆ به

نیگای بالنشۆ گۆشه ق لهده .و پڕوپووچه ڵهق شتێکی ههکانی دهستێنهت بهنانهق و تهر و دهر و خوێنهستی نووسهبهمانا و مه

 ش بدرێ کهوهبه ئاماژه پێویسته کات.رگری دهخۆی به کدا لهیهوهو خوێندنه رشۆڤه شنهر چهر ههمبههه و له خۆیهربهسه

بی دهم و ژانرێکی ئهرههک بهوه که ،قده یتیاڵیهنگی و کۆمهرههوخساری فهڕ : یهنی ههوخسار و الیهڕ قێک دوو ر دههه

و  وهلێکدانه ر جۆرههه خۆی له ق کهخۆی دهربهت و سهوخساری تایبهڕ  و؛ وهکایه ی جۆراوجۆر دێنێتهوهخوێندنه
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رکێشان و و ده وهخوێندنه ر رامبهبه ق لهخۆڕاگری ده .کاترگری دهخۆی به یستیربهسه پارێزێت و لهاوێژێک دهڕ 

کانی ئیمکان و بواره زمان. الی بالنشۆ پرس له یندیمتهر تایبهسه وهڕێتهگهڵدههه ت و شاراوهکی تایبهی واتایهوهدۆزینه

ن شارداحه ر،ووخێنهڕ رێنیدا بوونێکی شنی نهچه له وێژه یکیرهسه یندیمتهک تایبهزمان وه ،واتای پرسی زمانه بیات بهدهئه

قێکی ده و واتا له ق شتێکی بێواتایهناخی مانای ده ۆچوون بهڕ  ندییهمتهم تایبههۆی ئهش بهر بۆیههه .یهری ههوتێنهو فه

 .بیاتهدهخۆیدا بواری ئه مهاتوو خۆی لهرههقێکی بهر دههه چونکه وتۆی نییه،کی ئهیهیخۆدا گرینگربهسه

کردن و بیات ئاراستهدهک ئهیهواته به ؛بوونهههخۆیدا ئیمکانی هاتن و  ڵکوو لهبه بوون نییهنهبیات بوون یاخود دهئه

ی ادهڕ وه و تا بی نزم بکرێتهدهقی ئهبیات تا ئاستی کار و دهدهاڵم ناشێ ئهبه کاندا.یهیبدهئه قهناو دهله ی زمانهوهقاندنهته

هیچ ماکێکی  که یهوهبیات ئهدهنووسێت: ماکی ئهک پالرێک دهبالنشۆ وه زێت.بی دابهدهکانی ئهو شێوازه بەرهەمگەل

 شنهر چههه ق لهقاودهده که یهوهبیات ئهدهئه یتیچییه»...  :ئاراوه ها دێنێتهئاوه ڕ وێژهمهی خۆی لهوانگهڕ  وهو بارهله !نییه

 بوێرێت،ت خۆی دهقامگیربوونی واقیعییههۆی سه بێتهده کی جێگرتوو کههیریمسۆگه جۆرهر هه تی وکی چییهیهرشۆڤه

 .«... وهقێرنێتهڵو بخو  وهبدۆزرێته میشههه ڵکوو پێویستهبه دیاریکراو نییه تاوهرهسه رگیز شتێکی لهبیات ههدهئه

کانی گرینگه ڵگا و پرسهت و کۆمهسیاسه خالق،ئه رگ،ری مهڤگهبیاتدا دۆز و تهدهی ئهناخ له ،تهو بلیمهڕی ئهباوه به

بیاتدا دهو ئه فهلسهنێوان فه له بەردەوامبالنشۆ  و پێیهبه .وهخوێرنێتهکانی... دههییتهامهری و نهۆشنگهڕ نوێخوازی و چاخی 

. بووندایهتی نهقیقهی حهبازنه بی لهدهرگی ئهمه ەوات ،«بوونی ئیمکانئیمکانی نه»مهێنانی رههدوای به خوات و بهخول ده

پرسێکی  «وێژه» یوه دیاردهندههههڕ و نادات و له کان البییهدهئه ڕ پرسهمهفی لهلسهیشتنی فهامان و تێگهڕ  گشتی بالنشۆ لهبه

.بیاتهدهوی ئهبی بوار و ئیمکانێکی پتهدهمری ئهر ئهسهفی لهلسهی فهوهێندنهخو  !فهلسهک پرسێک بۆ فهنه فییهلسهفه
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 ١رو هایدگه ڵی هێگوانگهڕ  ی شێعر و زمان لهپێگه

 “ستیار.ۆحی، ههڕ کات و شتی ۆحی دهڕ ستیار، ر شتی هههونه”

 ڵهێگ

 

ری و ر مێژووگهسهری لهنێوان زمان و شێعر و کاریگه یندیوهەیڕ پمهباسێک له درێت کورتهوڵ دههه داتهبابه مله

ماسی( زمانی شنی حهچه تی لهتایبهە)ب شێعر و هۆنراوه ڵ،ڕی هێگباوه . بهئاراوه ر بێتهو هایدگه ڵی هێگوانگهڕ  شوناس له

ۆحی( ڕ ) یشتنیئاگاییگهی بهغدات و قۆناڵدهههر ( سهلهو گهۆحی مێژوویی ئهڕ ) مێژوودا له ته کهتایی تایبهرهلێکی سهگه

و هۆشیاری رهناهۆشیاری به له لێک کهگه ،خوڵقێنێتمێژوو ده لهم گهئه 2ۆحیڕ کی تر، یهواژهستهده ؛ بهلێکی مێژووییهگه

ی خودئاگایی و پێوانه نێتیهگهادهڕ شێعردا بوونی خۆی  له زمان که و پێیهبه. گرێتڵدهنگاو ههو ئاستی خودئاگایی هه

 بگره خۆی نییهربهخۆیدا بوونێکی سه زمان خۆی له ڵەوە،ی هێگوانگهڕ  ژمار دێت! لهئه لێک بهر گهپێواژۆی شوناسی هه

 ،ی زمانهرانهدهوخساری شێواندن و تێکڕ تدا ڕهبنه کان لهی شتهوهنواندنه نوێنێت،ده ک دیاردهکان وهو شته رێنییهشتێکی نه

 .دوێتده وهیهبارهرێنی لهنی نهک الیهش وهر بۆیههه

 ڵرچی هێگگهستیار. ئههه ۆحی،ڕ مری کات و ئهۆحی دهڕ  ستیار،مری ههر ئهری هونهوهته ،ڕی ناوبراوباوه به

کات و نیشان دهتسرخان و دهۆح تهڕ دۆنادۆنی وتی گۆڕانی مێژوویی و هڕ  ی لهیوتی شاعیرانههڕ شێعر و  کی شیاو بۆیهپێگه

 ررگ و کۆتایی هونهۆحدا مهڕ ی وهتنهسڕبوون و گواکانی تێپههغقۆنا اڵم لهکات، بهری گشتی ناودێر دهک هونهشێعر وه

 ،ستێنێتدهره ردا پههونه و له دێت وەدی وهی شێعرهێژنهڕ  له که ،ۆحڕ  که یهوهشی ئهکههۆیه. نێتیهگهادهڕ ( وهشێعریشه )به

دا فهلسهفه دین( خۆی له )و رهونه ڕبوون لهتێپه به بۆیه ،ماڵی خۆی ناگاتو که ت و پوختهواوییهته استیدا بهڕ  له

 ،وههڵی هێگوانگهڕ  له .گاتخۆی ده یزگاریڕ ی زادی و لووتکهتی ترۆپکی ئاواوییهته دا بهفهلسهناخی فه و له وهدۆزێتهده

 گات لهستیاری و خودئاگایی دههه به لێک کهگه ،ۆحهبناخەدانانی ڕ وتن و کهردهوه ندی بهوهەیشێعر پ یجۆراوجۆرێتی

  که وهبیرمان دێنێتهبە  ریشهایدگه ،وهشهکی دیکهالیه له .کاتهدبوونی خۆی  گوزارشت لەماسی ی شێعری حهنگهۆ س

ڵکوو به ،شێعرێتکان دهمکهو چه وشه به که مرۆڤی شاعیر نییه وهاستیدا ئهڕ  ، لهلێکی مێژووییهتایی گهرهزمانی سه ۆنراوهه

ی و شتهکات، ئهبزوێنێت و شێعر ساز دهستی شاعیر دههه ین کهێبڵ یان باشرت وایه شێعرێن!شاعیردا ده له کانن کهوشه وهئه

 .کرێتبارگراوی ده یهوهتهو نهزمانی شێعری ئه یی لهوهتهۆحی نهڕ  یڕی گشتیڕووپه که یهوهئه گرینگه دایهگوزاره وکه له
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رخسنت دهودای خۆت و مهرفهشێعر ده چونکه ،لێک گرینگرتهگه شێعر و هۆنراوه ی لهیر شاعیرانهی هایدگهوانگهڕ  له

و  یڤینپه له ی کهو شتانهم جار، گشت ئهکهبۆ یه که یڤێک،په له شاعیری بریتییه»ی ناوبراو وته به .هڵدانی زمانرههو سه

شاعیری ئیمکان و  تا،رهسه ،وهشهو هۆیهبه ماڵێت،ڵدهر ههسهی لهردهخوڵقێنێت و پهکرێت دهکار دهدا دهۆژانهڕ بوێژی 

شێعریش  ڵگرتوو؛دۆخی مرۆڤی هۆشیار و شوێنهه له واتای بوون پرسیاری زمانه تی لهڕهبنهپرسیاری .« وێنی زمانههه

شێعریش  یتیو چییهر شێعره، هونه یتیزات و چییه وهنیگایهو گۆشهک زمان؛ لهیهریش شێوهو هونه رهشنێک هونهچه

ر هژێد ەوات «پۆئیسێس»شێعر  ر لهستی هایدگهبهمه دیاره .ستییهاڕ ت و داڕشتنی قیقهی حهوهرهاویشنت و چاندن و دۆزرانهده

 .و ماکی ئافراندنه

خۆیدا  ڵکوو شێعر لهبه .ستنی شێعر نییهڵبهت ههنانهو ته وهری هۆنینهری دوایین، شاعیری هونهدیدی هایدگه له

زمان  زمان و پێی وایه ڕوانێتهتیرت دهڕهش بنهوهر لههایدگهاستیدا ڕ  له .ی زمانهوهپانتایی و بواری ئاشکرابوون و کرانه

 که یهوهی ئهکههیاستیڕ . ری زمانهڤگهو ته شێعریش پێگه .ی بوونهک زمان ماڵبات و خانهواتایه به ،ی بوونی مرۆڤهنگهۆ س

یڤێت پهده وهی مرۆڤهنگهۆ س زمان له، وانهپێچههک بنه ،تی هی زمانهرایهروهکات و سهری دهروهر مرۆڤ سهسهزمان له

بوون  ست بهک مرۆڤ ههو وه وهخۆ دێتههۆی زمان وه)دازاینی هۆشیار( به مرۆڤ بۆیه؛ ی زمانێگهڕ  کوو مرۆڤ لهوهنه

 نێت؛یهگهاڵیی دهئاوه یی وئاستی کراوه به 3«داۆیخ له ۆیخ نیئکا»زمان  .کرێتنیشان و تاپۆ دهتسکات و بوونی دههد

هۆکاری  ،ربڕینێکی ترده به. بێتخۆنامۆبوون دهمرۆڤ تووشی له وهئه وهڤاژی لێک بدرێتهرهبه تهو نیسبهئه که مادام

 وهئه ێت کهندی بناسێت و پێی وابیوهی پهک ئامراز و لۆسهزمان وه وهباری بوونناسانه ڵه لههه به که یهوهنامۆیی مرۆڤ ئه

هۆی زمان دیاری ران بهوری هۆنهی مرۆڤی شاعیر و دهو پێگه توانرێت جێگهده و پێیهبه ێت!فئاخهۆی زمان دهبه که مرۆڤه

ی پێبه ،. زمانی شێعرهوهمایی زمان، هۆنینهرفراوان و بنهواتای به به ،رماک و زاتی هونه وهرهی هایدگهوانگهڕ  له .بکرێت

 مێژوویی خۆی له یندییوهلێک پهر گهتی. ههی خۆیهست هێام و نوێنگهرههکی بهیهک دیاردهوه ،ناسیدیارده ڕێبازی

 ،اڵمخشێت. بهبهخۆی ده به خشێنێت و مانا و پێناسهنهده ر زمان،سه دا خۆی دێنێتهم وشانهناخی ئه که له کان،یهیتڕهبنه وشه

 ەوات له،و گهئه یزانگهکان و مکهلێکی مێژوویی ماکی چهمرۆڤ، گه یندیهۆی مێژوومهبه ،رپێی تێبینی مارتین هایدگهبه

 .نوێنێتردوون دهمێژووی گه یی بهندی و گیرۆدهوهەیپ

ناسینی استی، ڕ مکی چه ،ن هۆنراوهنێوا زمانی له یندییوهپه ،ندهو دوو بیرمهی ئهوانگهڕ  له ،وهشهکی دیکهالیه له

رچاو و جێی لێک بهی زماندا گهرگهناو جهک لهیهوهتهری نامۆیی نهشوناس، بوونی مێژوویی، هۆشیاری و پێوهچییەتیی 

 ست بێت.بهتی و مێژوویی مهزمانێکی تایبه که یوهچ ئه چاو بکرێت،هڕ خۆ و زاتی ربهرێکی سهوهک تهچ زمان وه ؛امانهڕ 

زماندا  لێکی مێژوویی، لهناو گهها لهروهخۆیدا، و هه ست وان لهڵبهیی شێعر و ههخی بنچینهسابات و بایه ،ک واتایه به

کانی موو شێوازهی ههو ئاخێزگه وتی گۆڕانی مێژوودا النکههڕ  له وانینێکی تر زمان و هۆنراوهڕ  به .وهبینێتهخۆی ده

 «نیناو مێژوودا بوو له»ی مێژوویی، دیارده-یشتنی زمانیزمان و تێگه ،وهکی دیکهوویهڕ  و له ،هۆشیاری بوونهخودئاگایی و 

ری دوایین الی هایدگه درێ کهش نهوهبه رچی ناشێ ئاماژهگه. ئهیهڵوێستێکی بوونناسانههه ن بڕیار ولێکی خاوهگه

ت ساڵکردن بۆ پرسیار دهو خۆئاوه وهوری بیرکردنهو ده وهبێتهک کاڵ دهواتایه ێعریش بهت شنانهزمان و ته یندیمتهتایبه

پرسیار پاگژی و  ،یهوهبیرهێنانهخۆیدا بیر و وه کات و پرسیار لهپرسیار ده پرسیار مرۆڤ ناچار له که یوهر ئهبهله کات،پێده

ات مرۆڤ پرسیار ناک ووی تێ بکات،ڕ اڵ بکات تا پرسیار یار و ئاوهبێ خۆی تههد)دازاین(  مرۆڤی هۆشیار .زهپیرۆزیی ئاوه

 .ووڕ  خاتهت خۆی دهی تایبهن پێگهناخی مرۆڤی خاوه ستیاردا پرسیار لهدۆخێکی هه ڵکوو لهبه
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ێک غک قۆنایهوهتههر ننگی ههرههوتنی چاند و فههۆی پێشکهبه بگوترێت که وهتوانرێ ئهنجامێک دهرئهک دهوه

دا هۆنراوه ی زمان لهوهنگدانههڕ  که یهوهئه رنجهجێی سه ی کهوهئه .گاتڕی خۆی دهوپهر بههونه دی دێت کهبه

رک و و ئهری ئهدیهێنهڵگر و وهکان ههو شاعیره ،ن مێژوویهلێک و هۆی بوونی مرۆڤێکی خاوهگه ینجامی هۆشیاریرئهده

خۆی  ت بهری مێژوویی تایبهزموونی شێعر و هونهئه ک الوهیه له لێک کهگه ،شوهرساو بهن. بهندییه مێژووییهمتههتایب

تیس ریدا قهیاڵی هونهتافیزیک(ی شێعر و خولیا و خهی)م رووی رسوشتسه نیا لهته ،وهشهکی دیکهالیه و له ،بێتنه

ی غشێعر قۆنا و پێیهبه. وهمێنێتهی مێژوو دهوهرهده ک لهواتایه م بێنێت و بهرههخۆی به یریوگهناتوانێت مێژو  ،وهمبێنێته

 .لێکی دیاریکراودار گههه یریندی و مێژووگهمێژوومه له ۆحهڕ ی وهرزبوونهو به وهتنهسستی و گوارههسه

 زیاتر یرچاوه بۆ زانیاریسه

 .و زمان هایدگر، هستی مارتین. 1

 .سرآغاز کار هنری هایدگر، مارتین. 2

 .خوانندش تفکر باشد آنچه چه هایدگر، مارتین. 3

 .پرسش از تفکر هایدگر، مارتین. 4

 .عباس منوچهری ترجمه مقاالت هایدگر، مجموعه رهایی، زبان و اندیشه هایدگر، مارتین. 5

 .ارغنون فصلنامه شعر حماسی، مقاله هگل،. 6

 .شناسی روحپدیده هگل،. 7

 .عنایت ترجمه کتاب دوجلدی هگل، استیس،. ٨

9. Heidegger, Martin (1971). “Building, Dwelling, thinking”, in Poetry Language, Thought, trans. 
Albert Hofstadter, New York: Harper & Row. 

10. Kockelmans, J. J. (ed.) (1985). Heidegger on Art and Art Works, Martinus Nijhott. 
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 ١مۆدێڕنیته شت: پرسیار لهردهو سه بجهڵهساتی ههکاره

 کردنیشهو گه مرۆڤ ییادینخودبو عای ئیدو  هبانگەشرایی و نوێگه ری و پاشان مۆدێڕنیتهۆشنگهڕ ناو  می بهردهسه

یشنت و هێزی تێگه ک لەو دروشمەی کانتدا خۆی دەنوێنێت:ر وههه بوو،ی مرۆڤی ههیتی و مەعریفڕهیشتنی بنهتێگه

زانست و  ،ی کانت و هاوبیرانیوانگهڕ  تی لهتایبهبه ،یشتووخۆباییبوونی مرۆڤی پێگههۆی له دیاره بێت.زانینت هه یبوێری

یاندن ری و خۆپێگهبهڕێوههوتن و خۆبی پێشکهتی دیاردهنیایی بۆ مرۆڤ و مرۆڤایهتهبه ییبڕیار بوو هزری کرده هزر بوو.

نفالکراویش یی و ئهبجهڵهشتی و ههردهی مرۆڤی )کوردی( سهوهاڵم ئایا خوێندنهبه .زگاری بێتڕ ۆتۆپیای ئازادی و یو 

و  شت و بانهردهبجه و سهڵهتراژیدیاکانی هه استی زنجیرهڕ ؟ بهاست و گونجاوهڕ کی ئیجابی یهشێوه به وهندههههڕ و له

م ز ری و مۆدێڕنیۆشنگهڕ کوێی گوتاری  یان کردەوەی نامرۆڤانەی تر لهاڵچۆکردن و دهنفال و قهرده و ئیالم و ئهریوان و زهمه

ژێر ، زانست و هزر لهوهانست بیر ناکاتهیگوت: ز ر دهک هایدگهر وهڕم ههباوه بێت؟ بههدقامگیر گرێت و سهجێ ده

کان، خهخالق و بایهئه زانست له که مادام. وهستێتهوهخۆی ده کنۆلۆژیا دژ بهنی تهوو کنیکی و هێژمبیری ته یریکاریگه

نیا بۆ مرۆڤی تهنه مۆدێڕنیتهی زانست و بیر و مەعریفه. قێنێتڵخو سات دهکاره وهبگرێت ئه ودا و فاسیلهمه ،فهلسهفه ەوات

کان زلهێزه هیر چاوی دیموکراسیبهله ،تنانهڵکوو تهبوو بهرێنی( وای پێ نه)ئه کانی مرۆڤ شتێکیتاییهرهسه کورد و مافه

و  سنامهو پاکتاوکردن و زەوتی نا ییمیایکمانی ردوو ک بۆ ساتی وهتی و کارههامهتووشی نه ،جیهانیبوونداچاخی به و له

ری و ۆ داڕێژی تیک بناخهوه ڵووداوی تری کرد. هێگڕ سات و یان کارهتی و دهسایهی کهوهی شوناس و تواندنهوهسڕینه

توانێت بەرسڤ چۆن ده «قاڵنی واقیعییهقاڵنییە و عهواقیعی عه»ی گوزاره به ۆشنگەری و مۆدێڕنیتهڕ ی ری دیاردهسپێشخهده

ساتی ئایا کاره که وهکاتهی دهو پرسیارهڕووی ئهووبهڕ کاتێک  وهیی بداتهبجهڵهشتی و ههردهتاکی سهاڵمی پرسیاری و وه

می بیر و رههبه بجهڵهشت و ههردهرانی کیمیایی سهباگومان بۆمبا قاڵنییە؟ بێش عهبجهڵهشت و ههردهسه ییمیایک یواقیعی

چاو هڕ کانی یهیرێنئه ندهههڕەفی بکرێت و خۆیدا نه ناکرێت زانست و هزر له دیاره .اسیۆنهو مۆدێڕنیز  هزری نامۆی مۆدێڕنیته

ک بجه وهڵهشت و ههردهی ئاشۆویتس و هیرۆشیام و سهیانهڤمرۆ  زێن و دژهساتگەلی دڵتهاڵم مخابن کارهبه ،کرێتنه

 وهی لیۆتار بهوته به که سهبه ڵگهبه ندهوهر ئههه. سپاوهچه وهنیتهری و مۆدێڕ ۆشنگهڕ ناوچاوانی چاخی  ش بههڕ کی یهڵهپه

هەرچەند شیاو نییە  !وهتهنهوو تاڵ ببه ری و مۆدێڕنیتهۆشنگهڕ کانی ورهگه جیهانیبووندا چیرۆکهدۆخی به له ین کهبگه

ت رفه)ده کانییهیرر مۆدێڕنیته و کاریگهسهله ئێمه پێویسته وهنگهۆ س مله یەکان بکرێت.یچاوپۆشی لە الیەن و بوارە ئەرێن

ی مەعریفه یتیو چییه «مۆدێڕنیته پرسیار له»ڵوێست بگرین. پێویستی ین و ههبکه ستهێڵو ین و ههپرسیار بکه کان(شهڕهو هه

می ردهسه یرک و گرینگیئه کوو گوتارێکی نوێوه ،گرانهخنههڕ ی ناسانهو مەعریفه بوونناسانەکی یهوانگهڕ  ، لهمۆدێڕنیته

.یهڵگای ئێمهۆشنبیران و تاکی هەڵکەوتە و ئاگای کۆمهڕ 
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 1آن ۀی مطالعهانوروزپژوهی و روش

سیاری سرآغاز و جغرافیای نوروز عمدتاً با رویکرد تاریخی، طبیعی و شاعرانه مباحث ب پیدایش، در باب منشأ،

 تئولوژی ۀتا حدی که وارد حوز ،ای ملموس و مستند حاصل نشده استبا این وجود تا کنون نتیجه ،مطرح شده است

رسد پژوهش به نظر می ،اند. به همین جهتهای بنیادین آن در اسطوره ملفوف شدهشناسی( و دینی شده و مؤلفه)یزدان

توان در ماهیت و معنای نوروز را می های آن سودمند باشد.خصلتشناسی و پیرامون نوروز از منظر اسطوره

ای متأمالنه آنها را در بستر و گونهکرد و سپس به های نمادین و مناسک پیوسته به آن شناسایی و بازخوانیصورت

تأویلی و  نوروز با رهیافت تفسیری و رویکرد ۀپدید ۀبه باور من مطالع فرهنگی خویش بازاندیشی کرد.-متن تاریخی

 بازنمایی، معناکاوی، شناسی،نشانه های پدیدارشناسی،توان از روشمی معناکاو با توجه به بافت آن راهگشا خواهد بود.

از دیدگاه  پدیدار نوروز سود جست. ۀگرایانه و غیره دربارهرمنوتیکی و شیوه کارکرد شناسی،تبارشناسی و دیرینه

 ،های فرهنگی ملل خاورمیانه وجود داردرود که در عرصهن پدیداری به شمار مییک مت ۀمثابپدیدارشناسی نوروز به

شدن دادن و موقعیت )مجال دیده گونه که هست، داده شود تا آپوفانتیکآن لذا بایستی بدان مجال خودظهوری،

ن نوروز با توجه به های مدعی از متدر این راستا خوانش هر کدام از ملت شدگی( نوروز خود را پدیدار سازد.آشکار

عنوان گفتمانی عرضه اندام خواهد کرد رو نوروز به از این اجتماعی آن اهمیت پیدا خواهد کرد؛و  های تاریخیزمینه

از سویی بررسی  دنبال تثبیت معنای خاص خویش در متن یک فرهنگ خاص است.فرهنگی به ۀمنازع ۀکه در عرص

سزایی ههای مختلف نیز از اهمیت بها و فرهنگگی و اجتماعی ملتنوروز در حیات فرهن ۀکارکرد و نقش پدید

از  ای نوروز متفاوت خواهد بود.کشورهای آسیایی کارکرد اسطوره ۀدر جغرافیای خاورمیانه و حوز برخوردار است.

سیاسی ای مشترک بسان میراث مشترک بشری نگاه کرد که کارکرد فرهنگی و توان به نوروز همچون پدیدهطرفی می

توان به نقش آن در که از جمله می ،آمیز و ضرورت پذیرش تنوع و تکثر را در بطن خود داشته باشدهمگرایانه، صلح

معرفت و »عنوان اگر تعریف فرهنگ را به شدن اشاره کرد.تقارب و تساهل فرهنگی در عرصه و عصر جهانی ۀزمین

های رقیب و مدعی سی و مقوالت مرتبط با آن در میان ملتدر آن صورت نوروزشنا ،بپذیریم «تصور مشترک یک ملت

محور موضوعیت های آن با توجه به خوانش متنی و سوژهجایگاه خاصی پیدا خواهد کرد و بازنمایی معنا و داللت

کنند که های پیرامونی نوروز را در متن تاریخی و اجتماعی خویش قرائت مییابد. کوردها نیز همچون دیگر ملتمی
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عبور از  ،به هر جهت کارکردگرایانه و تفسیری یافته است. ای اساساً گفتمانی،ای آن خصیصهه دلیل ماهیت اسطورهب

تاریخی و طبیعی به رویکرد  یعنی گذار از رویکرد سنتی و مشخصاً نگاه کالسیک ادبی، نوروزخوانی به نوروزاندیشی،

 کارکرد، غایت و معنای نوروز فلسفه، ماهیت، ۀدن دربارعلمی و تفسیری ضرورت نوروزپژوهی و مطالعه و اندیشی

.است )نوروزشناسی(



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 143 لیتیاۆ پ

 ١فەلسەفە یرسوشتیرسوشت و پێگەی 

ەکانی هەموو کات بیر و هەستی مرۆڤی ورووژاندوە و لە یەک الوە مرۆڤی تووشی تەوشین یرسوشت و تایبەمتەندی

سەربەخۆیی  ابڕان و جیابوونەوەی بوونناسانە لە رسوشت،و لە الیەکی دیکەوە مرۆڤ بە د ڕمان و پرسیار کردووە،وو سەرسو 

وەک کاسیرێر  ،استیداڕ هێزی مرۆڤ لە رسوشت لە  یبە جیابوونەوە و هەست بە جیاوازی و شوناسی خۆی دابین کردووە.

و خولیای مرۆڤ سەری هەڵداوە و بە واتایەک هەر ئەوکاتەی کە مرۆڤ پرسیاری لە رسوشت  مرۆییجیهانی  ،دەڵێت

ەکانی زاڵ یرسوشت دەرکێشاوە و توانیویەتی بەسەر رسوشت و کاریگەری دارێتییو خاوەن فکێڕ خۆی لەژێر  ،وەو کرد

وون دەبێتەوە کە رسوشت دەسکرد و پانتای تاودانی خوایەکان و ڕ ڕوانینی مرۆڤ بکەین ئەوەمان بۆ ێئەگەر سەیری ت بێت.

ەدا غلەو قۆنا .نیشان دەکرێتتاری خوایەکان پۆلێن و دەس و زانگەی مرۆڤ بەهۆی گەمە و بڕینتشێوەخواکانە و تێگەیش

بە  ۆژهەاڵتی ناوین زۆر زەقە.ڕ وانینە بەر لە چاخی زەردەشت لە مێزۆپۆتامیا و ڕ ئەو جۆرە  ستوورەیی زۆر بەهێزە؛و هزری ئ

دێتە گەردوون و رسوشت پرسیاری لێ دەکرێت و چێبوونی جیهان و گەردوون  ،ی هزری زەردەشتیغدوای هاتنی قۆنا

لە هزری زەردەشتیدا چوار  لە ئایین و بیری زەردەشتیدا رسوشت پیرۆزە و هۆی ژیان و ژیانەوەیە و النکەی مرۆڤە؛. ئاراوە

رسوشت لە ماک و  )با( و خاک زۆر گرینگ و پیرۆزن. هەوا ئاو، ئاگر، ەوات ی پێکهێنەر و خوڵقێنەری رسوشت،موخت

 )وەک چیرۆکی مەشی و مەشیانە( سەری هەڵداوە. رۆڤیش هەر لە رسوشتەوەگەوهەری ئەو چوار کەرەسەیە پێکهاتووە و م

لەو بابەتەدا مەبەست  ستوورەیی پێوە دیارە.و دەوریان هەیە و بیری ئ ەدا هێشتا خوایەکان کایە ویەوتە هزریڕ دیارە لەو دۆخ و 

ە وات ەگەرایی بەرەو هزرگەرایی،ستوور و ی هزری یۆنانی و دەوروبەریی، تێڕوانینی مرۆڤ لە ئغئەوەیە کە بە دوای قۆنا

ێگە و بەستێنی خۆی دۆزیوەتەوە و بە ڕ می زەردەشتی وخفەلسەفە و حیکمەت لەسەر بنەمای چوار ت تیپەڕ بووە؛ ،فەلسەفە

کی پێکهێنەری رسوشت ێموخسوقڕاتی هەرکام لەسەر ت-فی پێشو کیم( و فەیلەسو ە)ح چوار هزرڤان یەک واتا دامەزراوە.

 یدابەسنت و بارگراویکردنی بیری مرۆڤ لەسەر تایبەمتەندی و پرسیار لە چییەتی خۆی داڕشتووە. یفەلسەفیدەزگا و بارەگای 

 پشکێنەرانی رسوشت، ەفانە بە فۆزیۆلۆگۆس واتو ئەو هزرڤان و فەیلەسو  وئەرەستو  وەک فۆزیس مەبەست بووە، رسوشت،

 رسوشت دەکەن و ئەوەی یوەیە کە پرسیار لە چییەتیهۆکارەکەشی ئە یاخود بیرمەندان و دۆزێنەرانی فۆزیس دەناسێنێت.

ەهەندی ڕ ە لە دژینەوەی رسوشت بەپێی کەرەسە و مادوێاستیدا لێکدانەوە و تڕ لە . کە رسوشت و ژینگە لە چی پێکهاتووە

و لە  دایک دەبێت وانگەشەوە دەتوانم بڵێم کە فەلسەفە لەڕ هەر لەو  فانەیە.و ئەو فەیلەسو  یهزر و ئاوەزەوە تایبەمتەندی

هەر چۆنێک . ستوورەگەرایی بەرەو رسوشتگەرایی پەل دەهاوێژێتو ادەیەک مەودا دەگرێت و ئڕ ستوورە تا و جەغزەی ئ

هیراکلیتوس و  ئاناکسیمینێس، ئاناکسیمێندێر، تاڵێس،ە سوقڕاتی و هزرڤانانی یۆنانی وات-فانی پێشو بێت فەیلەسو 

 هەوا، ئاو، ەمی پیرۆزی زەردەشتی واتتوخخۆیان لەسەر چوار  ئەمپێدۆکلێس هزر و پێکهاتەی مەعریفی و بوونناسانەی
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بابەتەدا بۆ پێکهەڵکێشان  لەو ێکی گرینگ لە مێژووی فەلسەفە و ئەندێشە بەدی دێنن.غخاک دادەمەزرێنن و قۆنا ئاگر و

 :ایانە دەکەمڕ ەوت و ڕ و بەراورد ئاماژەیەکی کورت بەو 

خوێندنەوەیەکی ئاوزگەرانە، گەردوون بەپێی کەرەستەیەکی رسوشتی تاڵێس وەک یەکەم بیرمەند دەنارسێت کە بە . 1

ی می ئاو پێک هاتووە و هۆی گۆڕانی بەردەواموخبە باوەڕی ناوبراو سەرچاوە و ماکی جیهان لە ت .ئاو رشۆڤە دەکات ەوات

 .ئاوەکانیش پڕن لە خوایەکان رسوشت تایبەمتەندییەکانی ئاوە؛

کی ێموخبوو کە ماک و گەوهەری گەردوون ئاپایرۆنە کە ت لەو باوەڕەدا ،سئاناکسیمێندێر وەک شاگردی تاڵێ. 2

 .نە لە ئەشای زەردەشتی دەچێتو بۆچو  مئە یشەی بوون و نەبوون لە ئاپایرۆندایە.ڕ و لەبننەهاتووە. ۆتاییبێک

ێی بە وتەیەک دەڵ هەوا هەوێن و ژیلەمۆی ژیانە. ی گەردوون هەوایە.نچینەئاناکسیمێنێس پێی وابوو کە هەوێن و ب. 3

 هەناسە دەدات.گەردوون 

رسوشت لە ئاگر  ئاگر هۆی دۆنادۆنی و بوون و نەبوونی هەموو شتێکە، ر بابی ژیانە.گهیراکلیتوس دەیگوت ئا. 4

الیەن  و دوو جەمسەری شەڕ و خێر هەبوو کە لە 2ی دژبەرەکانیەکی دیکەشەوە ناوبراو باوەڕی بە یەکێتیلە ال پێکهاتووە.

ئەو باوەڕە هەر هەمان واتای دوو هێزی ناتەبای ئەنگرەمینو  وناکی دەخوێرنایەوە.ڕو تاریکی و  یس بە دووبەرەکیپارمینیدێ

 .و سپەنتامینوی زەردەشتی دەدات

وانگەی ڕ لە . وانگەیەکی گشتگیرتر و بەرباڵوتری هەبووڕ  ،فی چاخی رسوشتگەراییو ئامپیدۆکلێس وەک فەیلەسو . 5

 .گشتیان بە یەکەوە سەرچاوەی ژیان و ژینگەن پێک هاتووە و وخمت و گەردوون لە هەر چوار تئەو بیرمەندە هزرڤانە رسوش

ەو چوار ئبەڵکوو لە نزیکبوونەوە و ئاوێتەبوونی  ،ەیەکی تاک نییەدو ماد توخموایە بوو کە جیهان تەنیا لە ڕ ئەو لەسەر ئەو ب

و بەزم، گەردوون پێک  قڕ یەکرت بە وزەی  دووربوونەوەیان لەو لێکدابڕان و ڤین و خۆشەویستی، یە بە هێزی ئەوخمەت

 .دێت

سەرهەڵدانی فەلسەفە لە یۆنانی کەونارا بە ئاوڕدانەوەی کۆمەڵێک بیرمەند و هزرڤان  ،هەر وەک لەو بابەتەدا باس کرا

و هیندی( دەستی پێکردووە و فەلسەفە ۆژهەاڵتی ڕ )و  ی زەردەشتیوخملە بەرەبەیانی قۆناخی بەئاوزبووندا لەسەر چوار ت

امانی ئۆستوورەیی ڕ رسوشت لە  یە و کەرەسە و سەرنجڕاکێشیدوانگەیەکی ئاوزگەرانە لەسەر مادڕ هان لە یبەهۆی رشۆڤەی ج

ستوورەیی نەسڕاوەتەوە و لەو و امانی ئڕ وانین و ڕ سوقڕاتیدا هێشتا -بووە. دیارە لە دۆی هزریی حیکمەتی پێش و ئایینی تێپەڕ

ستوورە و جڤارۆک و ەخنەگرانە لەسەر ئڕ بیر و دیدی  ،ر و گادامێر و تاقمێک بیرمەند و توێژەری ترەپۆناخەدا بە وتەی پقۆ 

 یشەی لە تایبەمتەندی و هێزی سەرنجڕاکێشیڕیەگوڕ هەوێن و النکەی پەروەردەبوون و سەرهەڵدانی فەلسەفەیە کە ئەویش 

.رسوشتدایە
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 ١داشتردههتی ز ئایین و حیکمه ۆڵی ئاگر لهڕ 

دایکبوونی پێش له شت و بگرهردهکانی ئایینی زهناو بۆچوونهله ر(ئازه، ئاگر، ئاتر، ئاهیر، ئاهر، ئاهور ،هورئاور )ئه

ڕی کورد و باوه تدا ئاگر لهقیقهحه له .بووهرزی ههخێکی بهو بایه کان پلهکان و مادهناو کوردهشتیش لهردهزه

 كە ووڕ  یە بخەینەیاستڕ پێویستە ئەو  کسەرەتایە کوە کپێش هەموو شتێ . لەیهزێکی پیرۆزی ههگههڕ  داکانیهیشتردهزه

هێز و ئایینی دان که ڕهو باوهڵگا، لهکانی کۆمهوتهڵکهو هه نوخبه شێکی زۆر لهت بهنانهڵکی ئاسایی، تهی خهزۆربه

شت ردهلی زهۆ بیر و ئ ،شوهڕای ئهرهزانن؛ سهست یاخود گاور دهرهئاگرپه کان بهیهیتشردهو زه ،ئایینی ئاگر شت بهردهزه

 جا به .نکهتاوانبار ده وهی بهکههپاگژ  شت و بیرۆکهردهزه ناسن و ده ،ت دووخوایینانهرستی، تهپهدووالیزمی و دووانه به

لێک بۆچوونی و گه وهو وه لکاندشتهردهزه یان بهاستیانهڕ لە نا دیاردهگه شنهو چههاستی، لڕ  و دوور له ڕو گوتاری پچڕپچ وته

ێ هیچ كلۆج شت بەردهڤااڵنی ئاگرپەرست نین و زهشت و ههرده. زهاوهدشتی ردهپاڵ بیر و ئایینی زهز و ناشیرینیان وهناحه

یامن و پاكی و ئەوگەرماییە كە ئ وناكی وڕو ئاگر . رامەزدایەو ئەهبەڵكوو ئاگر هێامی  ،سەر بۆ ئاگر و شتی تر شۆڕ ناكاتەوە

 ئاگر. دژ بە تاریكی و گومڕایی و ئەهریمەن دەوەستێت و دەبووژێنێتەوە رامەزداو بارەگای ئەه هەستی مرۆڤ لە

 ا،رامەزدو ئاگری ئەهێز و سپاس بۆ تۆ ئەی ڕ »: که کاندا هاتووهقهده ک لهوه رامەزدا.و خوڵقێندراوی مەزدایە نە خودی ئەه

ن بدە یارمەتیام و كردەوەمان هەبێت، کهێزمان پێ ببەخشە تا بتوانین باشرتین ئەندێشەی چا یە پاكە،یناكو و ڕ ێز دەگرم لەو ڕ 

کی الیه قی ئاڤێستا(. له)ده «تا لە درۆ و ناڕاستی و ناحەزی دووری بكەین و... تا بەڵكوو شیاوی پەرستشی ئەهورامەزدا بین

گر ائشتیدا پیرۆزن. ردهو بۆچوونی زه فهلسهناو فهئاو( له و ری بوون ) ئاگر، با، خاکری پێکهێنهوههر چوار جههه ،وهدیکه

 ی پاکی و خاوێنی وو دیارده رچاوهئاگر سه .گیراوه ێزی لێڕ تی تایبهکان بهگشتی و ئارییهەدرێژایی مێژووی مرۆڤ ب هب

ناسێرنێت، کان دهزمهن و دێوههریمهنتامینوو و دوژمنی ئهری سپهدهیاریده کانی ئاڤێستا بهقهاو دهنئاور له .ۆشنایی بووهڕ 

جێ کان بهدهن موبهالیه از و نیاز و نوێژ لهڕ کاندا، ئاگرخانه ڵگیرساندنی ئاگری پیرۆز لههه به ،ۆژڕ وانهر پێنج کاتی شههه

 .هاتووه

 «.زدایههورامهئاگر هێامی ئه» که ( هاتووه9خاڵی  ،43هاتی  ،سناگاتاکاندا )یه له

ەوانی ڕ نوورە و دەروون و  هێامی خوا لە»دا بەم جۆرە نوورساوە: «هورموزدیەشت» و« فەروەردین یەشت» له بڕگەی

 .«استیڕ ئەو زاته لە 
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 ردی،وهعیرفانی سۆره لە .ه«شیدان شید» ی ئاڤێستاییوهزاره به ەوات، 2ەناكی نوورەكانو و ڕ خۆیدا  زدا خۆی لەئەهورامه

ناو ئینجیلی عیسا ه. له«الوجودواجب» هەمان زاتی ی حیكمەتی ئەرشاقی و فەلسەفەی ئەسحابی نوور،«نوراالنوار» چەمكی

ر سهو له زانیوه «شیدان شید» واته «نوراالنوار»زدای به هورامهشتیش ئهردهشوو زهئه .ق نارساوهها و موتڵههڕ خوا به نووری 

 کان،یهیشتردهی زهش جێگهو پێیهنوێنێت و بهکانی رسوشت خۆی دهشهموو بهناخی هه زدا لهنووری مه که بووه ڕهو باوهئه

نیا ته که ویئه ربه، لهاستییهڕ مبولی یشتی سردهی ئایینی زهێچکهڕ ناو ئاگر له .ووتێکردن داناوهڕ ی ڕووگەنووری بە  ەوات

. وهبێتهرز دهگرێت و بهگڕ ده وهرهوام بۆ الی سهردهڵناگرێ و بههه وهخۆیه ڵی بهندهپیسی و گه کهیههدو ماد سهرهەک

ت و کی تایبهیهپله میشهوناکی ههڕو رما و ئاگر و گه ،کانئارییه سەرەتاییهۆی ساردبوونی واڵتی به ،شوهست بهوهەیپ

وونی ڕ هەر ئەو دەستەواژەیە بە ،3دەكرێت ەها و موتڵەق رشۆڤەڕچەشنی نوورێكی  ئانیشدا خوا بەر . لەناو قو کی بووهڵکهبه

ڵوێستی هاتووە. بێ شک هه کۆتاییۆشنایی موتڵەق و بێڕ ر و و نو  ەوات ،«ەنگەئوچەر ەغر ەتەئ» شێوەی ئاڤێستادا بە لە

بۆ ئاگر و  تی ئێمهێز و حورمهڕ ، وهکی دیکهیهوانگهڕ  ، لهوون و ئاشکرایهڕ ووناکی ڕ ڕ ئاگر و مهکان لهشت و کوردهردهزه

ستی بهمه ئاگر به ێزگرتن لهڕ شت بۆ ردهی زهکهوازهڵناگرێ. بانگههه خۆوه ک بهیهواشهۆشنایی هیچ گومان و چهڕ 

شیاوی  ، کهکراوهزدا نههورامه، ئاگر جێنشینی ئهوهشهو ال له .زیشن()یه دنب رستش و کڕنۆشک په، نهێزلێنانهڕ ستایشکردن و 

کاتێک زیاتر  استییهڕ و زدا. ئههورامهن ئهالیه له هێزهو خوڵقێندراوێکی پاک و به ڵکوو ئاور دیاردهرستش بێت، بهپه

 .کانی ئاڤێستاقهر دهسه وهنهیڕێبگه بێت کهدیدار دهپه

ی ئاڤێستا و نامیلکه ڕ ئاگر. لهمهزدا لههورامهکانی ئهوهر بۆچوون و لێکدانهسه وهینههئاوڕێک بدسووکه پێویسته

و به که وهبێتهوون دهڕ رنجدان و تێبینی، سه به. دخودی ئیزه ، نهدههێامی ئیزه که و گوتراوه ئاگر گیراوه لهڕێز گاتاکاندا، 

  :کراوه ی ئاگر قسهبارهله انهشو و  ستهڕ 

 .زدایههورامهخوڵقێندراوی ئه گرم، چونکهێز دهڕ ئاگر  له

 «.زداهورامهی ئاگری ئهتۆ، ئه»

 ... .زداهورامهئه د( بهی نزیکرتین )ئیزهتۆ، ئه

ئاگری ی ێز بۆ تۆ، تۆ ئهڕ ساڵو و «. »زدایههورامهئه زدا و نزیکرتین خوڵقێرناو بهدیهێرناوی مهترین وهورهگه»

 «....زداهورامهئه

 «...گرینئاوری تۆ ده ێز لهڕ زدا، هورامهی ئهموو شتێک، ئههه ر له، بهئێمه»

 (2٠1ی ڕهالپه ،ڤێندیدا، 11ی بڕگه، 4)خاڵی . ۆژی ئاگر ناودێر کراوهڕ  ر مانگ بهمی ههۆژی نۆههڕ 

ئاگر  که نملێنسهده وهو ئه وههەندرچ دهرپهی پێشوو بهیهڵههه و بۆچوونهباشی ئه به کورتانه قهو دهگومان، ئه بێ

  .زدایههورامهی ئهدیارده

ک شتی وهردهکانی زهئاگرخانه کان.هیشتیردهک خوای زهنه ،کانههیشتیردهری زهمبولی شوناس و ناسێنهیئاگر س

 ە.ۆڵێکی گرینگی گێڕاو ڕ م، ردهسه ییریۆشنبڕ کی یهتی و بنکهاڵیهکۆمه-نگیرههندێکی فهناوه

                                                             
 «نوراالنوار» 2

 ی سوورەتی نوور35تی ئایه، «رضال  وات والله نور السام» 3



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 147 لیتیاۆ پ

تێکی زۆریان بۆ ێز و حورمهڕ  که یوهوێڕای ئه ،کانهیشتیردهمدا، کورد و زهکهی یهپله له ین کهگهده وه، بهوایهکه

ر مێژووی سه وهینهر ئاوڕێک بدهگهمیشدا، ئهی دووهپله له بوون،جووسی! نهرست و گاور و مه، ئاگرپهئاگر داناوه

ر هه .بیرنێتده وهم بارهتر له کانیو ئایینه وهتهر نهسهشتی لهردهی زهبیرۆکه وێ کهکهردهوونی بۆمان دهڕ تر، به کانیوهتهنه

هێامی پاکی، ، شهوههر رێکی خاوێنکهوههز و گهگههڕ ن رێکی خاوهوههگه که یوهڵ ئهگهله ،ئاگر که یهیاستڕ  فهلسهو فهئه

زی، ، دژی تاریکی، ناحهنتامینوویهدا، سپهک وتهیه و له ،یهوهژانهوورزایی و ژیان و ببه ۆشنایی و زانیاری،ڕ رمی، گه

 .یهڵی و خراپهندهگه

 کانرچاوهسه

 .مترجم روحی ارباب دیاکونوف، تاریخ ایران باستان،

 .دکتر هوشنگ طالع تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن،

 .هاشم رضی پژوهش ترجمه و اَوستا،

 .هاشم رضی پیامبر ایران باستان، زرتشت،

 .به کوشش مرتضی گرجی ابراهیم پورداود، آناهیتا،

 .صادق هدایت اردشیر بابکان، کارنامه زند و هومن یسن،

 .دکتر تیمور قادری زنر، سی. آر. گری یا وندیداد،طلوع و غروب زردشتی

 .ترجمۀ دکتر موسی جوان مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد، دارمستتر،

 .رضا مرادی غیاث آبادی اوستای کهن،

 .هاشم رضی، 4و  3، 2، 1جلد  وندیداد،

 .19٧4، ی کۆڕی زانیاری کوردچاپخانه ،ئورووپا رمانی کوردناسی لهرکوتێکی خهبه

 .44 ص بهرامی، عسکر ترجمه مری بویس، آداب دینی آنان، زردشتیان، باورها و

 .میالدی 1٩27 بمبئی، استاد ابراهیم پورداوود، )موعود مزدیسنا(، سوشیانس،

 .1336 صفا، اهللادکتر ذبیح ترجمه کریستین سن، کیانیان،

 .1371 تهران، هاشم رضی، های ایران باستان،گاهشماری و جشن

 .آموزگار ژاله از نو باید شناخت، تفضلی و دکتر زرتشت پیامبری که

 .کوشش مرتضی گرجی به ابراهیم پورداوود،، آناهیتا

 .2جلد  ،های اوستایی، احسان بهرامیفرهنگ واژه
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.بینی اشوزرتشت، موبد دکتر اردشیر خورشیدیانجهان
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 1از مفهوم آزادی چند تعبیر

دهد. مطابق تعریف از هم تمییز می« مفهوم آزادیدو »در تأمالت خود، دو حیث آزادی را با عنوان  ،آیزایا برلین

ی مثبت )یا آزادی دیگران است؛ و آزاد ۀاو، آزادی منفی )یا آزادی از( به معنای عدم تحمیل مانع و محدودیت از ناحی

زمامداری -ودخنه فقط امکان( تعقیب و رسیدن به هدف، و از سوی دیگر به معنای  برای( از سویی به معنای توان )و

سم، از قرن هفدهم برلین منشأ آزادی منفی را به مکتب سنتی لیبرالی. ا خودفرمانی در مقابل وابستگی به دیگران استی

حقق کامل قوای وی متوجه آزادی مثبت است. آزادی مثبت یعنی ت ۀسازد. اما نقد عمدتا اوایل قرن نوزدهم، مرتبط می

امالً صحیح اینکه انسان به لحاظ طبیعت آزاد است، یک مفهوم کزیستن. فرد و توانایی برای خودانگیختگی و فعال

رداشت از آزادی را برلین این دو ب« لیکن منظور ما این است که انسان تنها به اعتبار غایت خود آزاد است.»...  ،است

های ضمن نارسائیآزادی که مت ۀدهد، اما اسکینر معتقد است که برلین از یک روی دیگر سکنوعاً در تقابل هم قرار می

ای به بعد موجد دستاورد لویت آزادی منفی از نقطهواجتماعی است اغماض کرده است. به نظر او هم برلین بر حفظ ا

نی تاریخی در ضمن بازخوا ،پذیر است. به نظر میلر دو مضمون آزادی مکمل یکدیگرند. وی به تفصیلاجتماعی آسیب

خوبی نشان هبمون آزادی، ویژگی اثربخشی بینش تکمیلگر دو حیث آزادی را و بررسی انتقادی آرای اندیشمندان پیرا

متفاوتی  های خاصی مستلزم شرایطداده است. حسب تتبع نظری او پیوند آزادی درونی با آزادی بیرونی در وضعیت

ضدیت ) نفرد( با وجه بیرونی آ ۀ)خواست و اراد ونی آزادیرعنوان مثال، در صورت تضاد میان وجه داست. به

ستیابی به که محدودیت د کنندگی آزادی منفی با آزادی مثبت است، چراتلویحی با منافع فرد( مؤید خاصیت تکمیل

 واهد بود.خفرد )در وضعیت عدم آگاهی کامل و معقول( در راستای تضمین و تأمین منافع فرد  ۀآزادی تحقق خواست

نی وث وجوه درسوپاپ اطمینان آزادی مثبت از حی ۀمثابآزادی منفی بهآگاهی اطور کلی در شرایط عدم اطمینان و نبه

 .کندو بیرونی آن عمل می

تواند آزاد باشد و به تنهایی دچار نشود؛ از نقد و سنجش باز نایستد و به دامان شک به اعتقاد فروم، آدمی می

ناپذیر بشریت هم باقی بماند. اما کسب این گونه آزادی ههم نیفتد؛ استقالل خویش را نگاه دارد، ضمناً جزء تجزی

 ۀهاست. آزادی مثبت، به تعبیری، عبارت است از فعالیت خودانگیخت)مثبت( نیازمند از قوه به فعل درآوردن نقش انسان

: داردبیند. لذا اظهار می( آزادی انسان را در دولت محقق می1٨31-1770) اما هگل شخصیت. ۀیافتمجموع تمامیت
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فقط فردی که از قانون . «عینیت روح است، خواست آدمی در صورت راستین آن وجود دارد "قانون"از آنجا که »... 

 آزادی سیاسی شهروندان در سیاسی آن برجسته شده است. ۀدر مفهوم هگلیِ آزادی، سوی برد آزاد است.فرمان می

عناصری از  ،خواه ناخواه داند که افراد،هایی میرا شبکههگل دولت و قوانین  تحقق است.)همسویی با( دولت قابل

رسد تفسیر موجه از آزادی در نظر می به اقتدار دولت و عظمت آن بخشی از اقتدار افراد است. روند.آن به شمار می

 باشد، هست که گونهآن شدن انسان بر ذات خود،سوی انسان، یعنی پدیدار به خودش ۀماهیت و معنای پدیدارشناسان

 و لنفسه نفسهبا این تفاسیر، آزادی فی مراد است. تواند بشود و یا باید بشود،می که گونهآن تحقق انسان، لیکن عمدتاً

.است در ذات خویش )انسان( و شدن )انسان(شدن، امکان غایتی )تلوس( دارد که
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 ١مۆدێڕنیزمزی کی کیمیایی: دوو ڕوخساری ناحهو چه تێکدانی ژینگه

ی ادهڕ پێی به که یهنی ههلبی و بێالیهسه وخساری ئیجابی،ڕ ن و خۆیدا سێ الیه رایی بەگشتی لهو نوێگه مز مۆدێڕنی

 هناخی بیری مۆدێڕنیت بێت. زانستی بارهاتوو لهجۆراوجۆری ده یریو کاریگه وهماکان، کاردانهبنه عریفی لهیشتنی مهتێگه

مهاتوو بۆ رههک ئامرازی بهخوازێت رسوشت وهو ده دایهژینگه چۆکداهێنانی رسوشت وو زاڵبوون و به رهیتهدوای سه به

م لێکدابڕانی ز مۆدێڕنیتە و مۆدێڕنی یمەترسیدارترین الیەنی نەرێنی .ۆڵی بکاتکانی مرۆڤ بناسێنێت و کۆنرت خولیا و خواسته

ئەوە گرینگرتین و گەورەترین  و داگیرکردنی بیری مرۆڤ؛ شێواندنی مەعریفە ،ەواژەیەکی تربە دەست ژە لە ئۆبژەیە؛بسو

کارەسات  بەو واتایە لێکدابڕانی مرۆڤ لە رسوشت یەکانە.یێشە و ماکی الیەنە نەرێنڕ مەترسی و خەساری مۆدێڕنیتەیە کە 

تنی سپارا. شیێو ژینگەئەند 2ژینگەناسی ەووی یەک تەوەرن، واتڕ کە مرۆڤ و رسوشت دوو  دەخوڵقێنێت، لەبەر ئەوەی

نیتەیە کە ێڕ کەوایە دیاردەی لێکرتازان و لێکهەڵبڕان پێگەیەکی هەڵدێری مۆد تنی مرۆڤە و بەپێچەوانە،سژینگە پارا

 که دایهڕهو باوهله ،کاتده 3ی دواییمۆدێڕنیته باس له گیدێنز که زەون و نامرۆڤانەیە.ێووداوی قڕ سەرچاوەی کارەسات و 

سار و ڵێک زیان و خهڵگری کۆمهخۆیدا هه اڵم لهبه ،یهڵکی ههکهت و قازانجی بهرفهده که یوهڵ ئهگهم لهز مۆدێڕنی

می رههزانست( به یتینایهسههڕ یستی و ڤ)پۆزیتی کنیکیکنۆلۆژیا و زانستی تهەی تشهگه ؛واری هەڕۆگیڤ و ناخۆشهئاسه

بڕێک کارئاسانی و خۆشی بۆ مرۆڤ به  ری مۆدێڕنیتهڤگهرچی تهگهئه ،ڕی لیۆتارباوه به ،شوهو بهسرتابه. یهو بیرهئه

 ساتی لهکاره و بگره ،وهتهووەکردمرۆڤ نه یریوهختهکی بۆ بهیهۆچنهڕ وون و ڕ کی استیدا ئاسۆیهڕ  اڵم لهبه ،داوه وهستهده

دیاری  ڵ خۆی بهگهینۆسایدیشی لهجڵکوژی و تۆمی و کۆمهیمیایی و ئهکرانی باو بۆمبا «ئاشۆویتس و داخائۆ»شنی چه

الح بهرێکی زهوهی بوونهدیارده نگههڕ . دابوونهڵوهبوون و هۆی هه یشنت لهو تێگه تێکدری زانگه ی کهیهادهڕ و تا ئه ،هێناوه

 .یهساتانهو کاره تاوانو ئامرازی ئه که جێاموهپاش به شی لهیداریرمایهسهتی وڵهناوی ده ر بهو لێڤیاتانێکی تۆقێنه

 یتیهۆی کۆیله تهووەنیا بتهکنۆلۆژیکی نهتافیزیکی تهیم ،ڵێتر دهی هایدگهو جۆرهبه ،ک الوهیه له که دایهلێره کهساتهکاره

ش ر بۆیههه. شی دژوار کردووهیریو ئاوزگه وهبیرکردنه ژمار کهئه سپێکی چاخێکی گوماناوی دێتهڵکوو بە دهبه ڤ،مرۆ 

ری بۆ مرۆڤی سەردەم وێنا و بەدی وهختهرچاوڕوونی و بهنیا بهتهنه ،کانی مۆدێڕنیتهموو خۆشی و کارئاسانییهڵ ههگهله

شتی ردهڵکی سهخه دوو شێوه م بهز مۆدێڕنی ینیکیکو بیری ته عریفهمه وهشهکی دیکهالیه له ،بەڵکوو بەپێچەوانە ،ناکات

ی مۆدێڕنیته یسیمایه. بیری کهوهتهووەڕوو کردووبهڕ ڵ کۆمهی کوشتنی بهزێن و نامرۆڤانهساتی دڵتهڵ کارهگهو له ئازار داوه

ی بالنشۆ( وته ش ) بهوهلکێندراو به ،م بێنێترههیمیایی بهکی سهرهو ناپاڵم و که ناوکیتوانێت بۆمبی ر دهگهئه کرچوکاڵ

 جیهانیو ژینگه نیا ژینگهتهشت نهردهسه ییمیایکرانی بابۆمبا. خشێتبهکارکردنیشی پێ دهتوانای ده زۆکهنه و بیرهر ئههه
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و  شتی گرتووهردهسه نییایاڵتو وخۆ گیانی هاو استهڕ  بگره ،ڕوو کردووهووبهڕ سار ترسی و خهڵ مهگهی لهڵکهو خهئه

کاپیتالیستی  م و مۆدێڕنیتەیز زۆکی مۆدێڕنیی نهفهیعرن بیر و مهیێ بڵێر ککورتی دهبه .ڵقاندووهو ی خمرۆڤانهێکی دژهتاوان

ی و کوشتن وێران و خاپوورکردنی ژینگه ەوات ،وهتهووەوتریب و هاوکاتی لێکهساتی هاوتهی دوو کارهکهرێنییهباری نه به

 و، لهرییهیشتنی نزمی نوێگهم و تێگهز کانی مۆدێڕنیسارهمی خهرههشت ئاکام و بهردهیمیایی سهکرانی بابۆمبا .ڵکۆمهبه

 مۆدێڕنیته  یتیمک و مانا و چییهر چهسهئامێز لهخنههڕ کی یهوانگهڕ  و خۆ، له خنههڕ و  چاوێکی ژیرانه به پێویسته وهندههههڕ 

شی خۆمانی و به و پێگه و جێگه وهینهکانی شی بکهشههڕ سار و ههخه کان، ووت و قازانجهسکهین و هاوکات دهرسیار بکهپ

م ڕهو باوهر ئهسهتیم نییه و لهماهییه یتیدژایه ری مۆدێڕنیتهوهفسی تهڵ زات و نهگهله دیاره. ینو داوای بکه وهبدۆزینه تێدا

یڤید هاروی و ئالێن ل بێل و هابرماس و دهک دانیهر وهاڵم ههبه ،«دایهمۆدێڕنیته یکاڵی ی لهێشهڕ م ز مۆدێڕنی یسیمایهکه» که

و  خنههڕ  ڵکوو پێویستی بهبه ن نییهسهڕ و ناپهزاتی خۆیدا شه له مۆدێڕنیته ،ڵێنندی تر دهڵێک بیرمهتورێن و کۆمه

.ژوویهراوهزۆک و بهک و نهپهیشتنێکی چهتێگه وهر لهده، بهیهزموون ههکردن و ئهردهروهچاکخوازی و په
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 1انسان و طبیعت

 “.و مرجع پرسش آدمی است أطبیعت منش”

 

 هرگونه است. بوده مورد پرسش و محل منازعه این دو از دیرباز تا کنون همواره ۀطبیعت و رابط انسبت انسان ب

اذ رهیافتی و از سوی دیگر مستلزم اتخ ،بخش ساحتی از انسان و سرنوشت اوستمیان آن دو از یک سو قوامرویکردی 

عبارتی،  هب .ماهیتش از جنس طبیعت است به انسان بنا ار است؛ذثیرگأبر سرنوشت انسان ت مستقیماً خواهد بود که

ای ستیهانسان پدیدار و  اهد بود، بدان جهت کهنفس عمل و عالم زندگی خو تْوجودی بین انسان و طبیع ۀرابط

 ت است.تعامل و ارتباط با طبیع محکوم به دلیل وجودش در جهان، است و به جهان وجود پرتاب شده به است که

جهان آدمی است؛ طبیعت بخشی از عمل زندگی و زیست ،یک معنا به ماهیت اوست؛ ۀطبیعت هویت انسان و برسازند

در مقام  که پرسشی بین انسان و طبیعت برقرار است. دلیل ارتباط انسان با طبیعت و چگونگی آن پرسشی استنسبتی 

گی تعامل و پیوند از یک سو، و چگون ،ضرورت و دالیل ارتباط انسان با طبیعت ،از این نظر هستیم. انسان با آن مواجه

توان همین جهت می به وجودی و نقش کارکردی دارند.خصلت  هایی هستند کهپرسش ،سوی دیگر از ،وی با طبیعت

ب چند بندی آنها در قالمفصل مل قرار داد و سپس نسبت بهأچندین شاخص و اصول بنیادین را مورد بررسی و ت

 رویکرد کلی اقدام نمود:

از زایش تا  یعنی در اصل زندگی، انسان با طبیعت، ۀدر فرایند رابط شدهگم ۀعبارتی حلق یا به ساحت پوشیده،

 های زیر را استخراج کرد:توان شاخصاست، با این مفروض اساسی می مرگ، نهفته

 ها:اصول و شاخص الف(

و  ای اولیه)جوهری و عرضی( تقسیم کرد و نیازه حقیقی و کاذب توان بر حسب ماهیتش بهنیاز: نیاز را می .1

پیدایش اجتماعات  ون و نیز ارسطو نیاز عامل اصلی و آرخهطظر افالرا از نیازهای حقیقی تفکیک ساخت؛ از من ثانویه

 رود.شمار می انسانی به عو مقوم جوام أاقتصادی، منش ۀانسانی و ظهور شهرها و تمدن است. پای
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گوید هایدگر می طور کهمرگ پدیدار زندگی است. یا آن ( مرگ ارجاع دارد،)غریزه رانه مرگ: زندگی به .2

طور کلی دارند، به ریشه جاودانگی و بقای نفس در این مقوله آگاهی دلیل بر پرسش از وجود انسان است. میل بهمرگ

 باشند.آگاهی و تراژدی مرگ میثر از مرگأمفهوم رهایی در اساطیر و ادیان باستانی و نیز عرفان و مکتب بودایی مت

بخشد؛ ایجاد پوشش و حجاب معنایی و مرگ معنا می ۀپدید رستاخیز و احیا: تجدید حیات و باززیستن به .3

 مرگ، دلیلی بر این اصل است. معنوی برای مرگ محتوم و زندگی مختوم به

اشا در مکتب زردشت و نیز  ۀنیروهای کیهانی: مقوالتی نظیر فوزیس در عصر حکمای یونان باستان، مقول .4

های معنایی کیهانی هستند. در بخش و سامانهری از نیروهای حیاتنزد مشارب و مکاتب هندوان هر کدام تعبی ارته

خواند. طبیعت ذات سوی خود فرا می انسان؛ طبیعت انسان را به و عامل و کنشگر است نه انداز طبیعت رانهاین چشم

 یعت در تمامیت خویشْحضور طب ۀالزم بر آدم آشکار ساخت. که گونهنمایاند آنفریب و غفلت انسان را بر او باز می

 امحا و غیاب انسان است.

 در این زمینه )پراکسیس( است. عمل ۀواسطکسب معرفت: شناخت حاصل ارتباط حسی انسان با طبیعت به .5

ویل دیلتای استمداد أتفهم و ت ۀهابرماس و قاعد و حیث عالیق شناختی مرحله ویژه سهتوان از نظریات ارسطو و بهمی

توان اظهار داشت که طبیعت به پیروی از کانت می نش و شناخت با عالیق و عوایق انسانی ارتباط تام دارند.دا جست.

 پرسش آدمی است. عو مرج أطبیعت منش مدنی است. ۀراهبر انسان به یک نظام حقوقی فراگیر در جامع

)ذات  پوئیسس ۀمقولتوان در عواطف و زیبایی: نسبت انسان با طبیعت بر اساس این شاخص را می .6

قرار داد. خواستگاه صلح و آشتی با اصل  هنر و ادبیات و نیز اساطیر مورد مطالعه ۀآفرینشگری( و خالقیت در حوز

 عواطف و زیبایی قابلیت توضیح پیدا خواهد کرد.

انگاری د غایتقص تعامل انسان با طبیعت به برداری و سودمندمحوری: رویکرد ابزاری بهبهره گرایی،فایده .7

این رویکرد اساس تفکر علم مدرن و اصالت علم  انسان و تمایالت نفسانی اوست. «اصل»در این دیدگاه  انسان است.

 است.

قصد آرامش  طبیعت به بردن آدمی بهنوعی پناهطبیعت به آرامش و بهزیستی و سالمت فیزیکی: دلیل ارتباط با .٨

پیمایی و... و نیز تفریح و تفرج با همراهی با طبیعت و تحرک در طبیعت نظیر کوهاز سویی  نفسانی و روانی است.

 این شاخص مرتبط است.

و اقسام  مدرنیته هایی نظیر سنت،بندی کلی میتوان همسویی و پیوند پارادایمرویکرد پارادایمی: در یک تقسیم .٩

 طبیعت نشان داد. انسان با ۀرابط به مدرن را نیز با توجهآن، و شرایط پست

کرد  جامع آنها باشد، ارائه توان چند رویکرد نظری و کلی کههای فوق میاصول و شاخص به با عطف توجه

 قرار داد. مالت نظری و مطالعهأتوان ارتباط انسان با طبیعت و نسبت میان آن دو را مورد تاختصار میبه ای کهگونهبه
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 ظری(:)معرفت ن رویکردهای کلی ب(

دین  ادیان، ،هایی همچون اسطورهبین انسان و طبیعت: پیدایش تمدن و دانش شناسانهنسبت وجودی و هستی .1

 روند.شمار می و تا حدودی علوم حاصل این رویکرد به و فلسفه

 ۀو رابطتعبیر دیلتای علوم روحی و فرهنگی(  )به نسبت هماهنگی و تعادل: علوم طبیعی و نیز علوم انسانی .2

 دارند. میان آن دو در این رویکرد ریشه

ای قاره ۀهای فلسفهای فکری و اندیشهتوان از مکاتب و نحلهمی گرایی: در این زمینهنسبت تاریخی و تاریخ .3

اصالت غایت طبیعت بر هدف  ،تعبیر کانت زمین فرهنگی و رسالت تاریخی روح قومی نام برد. به آلمانی ۀو نظری

بودگی طبیعت( هایدگر )تاریخ نسان برتری دارد و در وجه مدنیت انسان تابع آن خواهد بود. دیدگاه طبیعت تاریخیا

 آید.شمار می از این دست به

بنیاد  اًو عمدت ستاحساسی و نمادین مرتبط ا خیالی، ساحت عاطفی، : این رویکرد بهشناسانهنسبت زیبایی .4

 آید.اب میحس اساسی هنر و ادبیات به

بر طبیعت و تصرف آن.  برداری از طبیعت جهت رفع حوایج و احتیاجات انسانی، سلطهنسبت ابزاری: بهره .5

منطقی  ۀیک معنا علوم طبیعی و فیزیکی و مشرب پوزیتیویسم نتیج به زبان هایدگر تفکر تکنیکی و تفکر مکانیکی، به

کارگیری آن حاصل تفکر ابزاری و نگاه همیایی و مخرب و نیز بهای اتمی و شیتولید بمب این رویکرد هستند.

 طبیعت است. انسان نسبت به ۀساالرانفن

 توان نتایج زیر را استخراج کرد:در یک نگاه کلی می

گاه با طبیعت انسان هیچ و سازگار با آن است. انسان و نوع او از هر نظر نیازمند طبیعت و تعامل سازنده -1

)امر واقع(  با فقدان مطلوب مطلق و محرومیت از فالوس زبان الکان همواره به که گردد چرانمی عجین و یکی

 زید.آن زندگی را می وجوی طبیعت و میل و اشتیاق بهانسان در جست طبیعت دیگری بزرگ آدمی است. روست.هروب

 تر است.داند چه چیزی برای بقای او مفیدانسان خواستار اتحاد است اما طبیعت بهتر می ،به تعبیر کانت

فجایع انسانی و مخاطرات  منجر به نامتعارف انسان با طبیعت و اتخاذ رهیافت نابهنجار ۀتعامل و مواجه -2

و پیامد منفی این نگاه هستند. از اکوساید و ژنوساید د جبران هستند،غیرقابل شوند که)و اکولوژی( می محیطیزیست

 کرد. سردشت اشاره یتراژدی بمباران شیمیای توان بهعوارضات این رویکرد می جمله

نابودی  بوم و طبیعت بهعبارتی انهدام و تخریب زیست به و تخریب اکولوژی نابودی نوع انسان است. تجزیه -3

دارای خصلت بازسازی و سرشت  طبیعت و اکولوژی همواره که چرا خودش، نه و فنای آدمی منجر خواهد گشت و

گردد.سوی آن باز می انسان از طبیعت است و به احیای مجدد و تجدید حیات است.
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 1ماهیت و کارکردهای فعال مدنی

تحت عنوان فعال ای مقوله ،طور اخصبه ،سیاسی ۀفلسف ۀحیط و در ،طور اعمبه ،سیاسیهای اندیشه ۀدر حوز

چندان روشنی نظیر از اصطالحاتی نه است، این مفهوم برساخته پردازی نشدهمدنی در معنای رایج تعریف و مفهوم

جتماعی )در از یک سو تقلیل مفاهیمی مانند کنشگران ا است که فعال اقتصادی، فعال سیاسی و فعال دولتی و غیره

ال سیاسی، فعال فع فعال اقتصادی، ۀو از سوی دیگر مستلزم تفکیک آن از مفاهیم آشفت ،تقابل با کنشگران فردی( بوده

افعال بحث کرد،  ها و نهتوان از انواع کنشمی شناسی سیاسیجامعه ۀباشد. در حوزمی عقیدتی و مذهبی و نظایر آن

های بررسی روابط و کنش ۀشناسی حوزجامعه ها. این در حالی است کهکنش ۀبندی وبر و پارسونز در نظریمانند دسته

اهیت عمل دیگری باشد م معطوف به عمل از روی قصد و فهم و آگاهی که اجتماعی است تا عمل و اقدام جمعی.

ز فعال مدنی اکنیم. در هر صورت اگر منظور می جای کنشگر مدنی استعمال سازد. لذا فعال مدنی را بهمی کنش را بر

 .توان آن را پذیرفتمی طور تسامحیمدنی باشد به ۀعرصهمان کنشگران 

اری ذثیرگأت دنبال تغییر، و به مدنی و مناسبات و امور مرتبط با آن مشغول بوده ۀفعالیت در جامع فعال مدنی به

 و فعال مدنی به . نخبههای پراگماتیستی جدید استمعرفتی و ایجاد گفتمانهای و تحوالت اجتماعی در سطح سامانه

در راستای  و منتقدانه ، آزاد، داوطلبانهآگاهانه، مالنهأشود که متمی از نخبگان، کنشگران و افرادی اطالق آن دسته

کنند. فعال مدنی کسی می فعالیت و اقدام همگانی مسئوالنه ۀمدنی و خیر عمومی در حوز ۀهای جامعاهداف و آرمان

ورزی و عمل تفهم و نوعی خاص اندیشهای اندیشد؛ کنش مدنی در ماهیت خویش گونهمی خودش را ۀجامع است که

مصالح عمومی  منافع و شناخت و کنش مدنی در راستای عالیق، شرط هویت و هستی فعالیت مدنیْ است. از تفکر

ها و منافع عمومی در عمل و در آرمان شود،نمی است. خیر عمومی از عمل و حیات سیاسی و اجتماعی منتزع جامعه

در سطح  و ابژه سوژه باشد بلکهنمی از عمل جدا تنها نظریهو لذا نه ،شوندمی زندگی سیاسی و اجتماعی دنبال ۀعرص

انضمامی اجتماعی راهنمای  ۀحوز و در قلمرو اندیشهها آرمان و ایده پیوندند.می همدیگر اجتماعی بههای فعالیت

( و کنش )دانش و اپیستمه معرفت شود کهمی کسی و یا افرادی گفته فعال مدنی به ،دید ۀخواهد بود. از این زاویعمل 

مدرن و مدنی و لوازمات آن است.  ۀجامع سازی شرایط ورود بهگیری و آمادهکنش مدنی ضرورت شکل مدنی دارند.

های جدیدی باید آمادگی و قابلیت مدرن اعضای یک جامعه ۀامعج سنتی به ۀدر عبور از جامع ،باور دانیل لرنر به

                                                             
 2014ژوئیه  ٩تاریخ انتشار: * 1



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 157 لیتیاۆ پ

آن  به اشاره کهای نماید. نکتهمی ی از مشارکت اجتماعیترتطابق خود با انواع پیچیده آنها را قادر به کسب کنند که

سیاسی جوامع های مدنی در اندیشه ۀگیری طبیعی جامعمیان روند شکل ضروری و حائز اهمیت است این است که

در  .بایستی تمایزی مفهومی قایل شویم ،ردستانوایران و ک از جمله ،سیس آن در دیگر قلمروهای سیاسیأغربی با ت

مطابق برداشت مدرن،  تفکر سیاسی مدرن در جوامع غربی ماهیت امر مدنی با ماهیت امر سیاسی متفاوت است.

رود؛ عدالت و آزادی و فضیلت با هم جمع می شمار فضیلت به خیر عموم خود فضیلت در خیر عموم نیست بلکه

رالز و دیگر متفکران سیاسی بدان  هابرماس، گیدنز، در آرای فلسفی و افکار سیاسی پوپر، که گونهآن خواهند شد،

و  شار بودهتحت ف استقرار آن مستمراً گیری وشکلهای مدنی و زمینه ۀدر جوامع غیرغربی جامع است. شده پرداخته

 - مدنی خصلتی سیاسیهای همین جهت کارها و فعالیت به ،است و مقاومت و تعارض و نافرمانی مواجه با منازعه

مدنی کارکرد  ۀصورت نمادین بیانگر امر سیاسی خواهد بود. بر این مبنا جامعگیرند و امر مدنی بهمی خود انتقادی به

ناشی از فقدان  غیردولتی و مدنی در خألهای نهادها و تشکل همین دلیل است که کند، بهمی سیاسی و چالشی پیدا

سنتی  و نسبتاً در جوامع بسته ن، نقش و جایگاه خاصی خواهند بود.أاحزاب سیاسی و یا ناکارآمدی آنها دارای ش

 ۀیان دارد، لذا جامععمومی جر ۀمیان نیروهای سیستم دولتی و نیروهای اجتماعی در حوز امروزی تعارض و تنازع

جوامع مقاومتی و متکی  گونهگفتمان حاکم بر این روابط میان افراد و روابط و مناسبات قدرت خواهد بود. ۀمدنی حوز

و ها از گروه فعال مدنی در جوامع مدنی سیاسی آن دسته خواه است.تدریجی و تحول نافرمانی مدنی و اساساً به

 گیرد.می خود بهای های آنان ماهیت ویژهفعالیت و کنش روند کهمی شمار مدنی به ۀمععمومی و جا ۀکنشگران حوز

کنش  نحوی کهباشد؛ بهمی همزاد و ممزوج با آن ناپذیر است و احتماالًعبارتی، امر مدنی از امر سیاسی تفکیک به

یر عمومی است. تمایز و انفکاک مرز میان خ و کنش معنادار سیاسی معطوف به اراده مدنی در ماهیت خودش نوعاً

و مسایل فعال مدنی از جنس امر  کنشگر یا فعال مدنی از کنشگر و یا فعال سیاسی چندان روشن نیست و دغدغه

ین کارکردهای ترمهم سازی و شفافیت مدنی از جملهآگاه مسئولیت، انتقاد، اعتراض و نافرمانی مدنی، سیاسی است؛

 در جوامع غیرغربی به عموماً و خصایص است که مطابق با این کارویژه .شوندمی مدنی محسوبای هفعاالن و سوژه

طور مستقل و خارج از روابط فعال مدنی به شود.می کار گرفتهه جای کنشگران اجتماعی و مدنی لفظ فعال مدنی ب

فعالیت بازیگران و  ۀمدنی عرص ۀامعنماید. جمی قدرت و ساختار دولت اهداف خویش را با ابزار مدنی تعقیب

ماعی در تدنبال وصول مطالبات و حصول اهداف و منافع اج به مالنهأفعال و کنشگر مدنی مت کارگزاران مدنی است.

های و تشکلها عقالنی و کنش ارتباطی و همچنین قلمرو گروه ۀمنازع ۀعمومی نیز عرص ۀعمومی است. حوز ۀحوز

جوامع باز و دموکراتیک است  ورود به ۀمدنی درواز ۀمتعارض است. جامع متنوع اجتماعی و بعضاًمتعدد و متکثر و 

)دموکراسی موردنظر رابرت دال( و پلورال حیاتی است. امتناع از  از نوع پولیارشی ویژهبه ،و برای دموکراسی

خواهی دموکراتیک از پذیری و تحولولیتم با مسئأگرایی، حفظ مواضع انتقادی و نیز آزادی توگرایی و تودهدولت

باشد. می مدنی و کنشگران مدنی در راستای استقرار و استحکام دموکراسی ۀاصلی کارکرد جامع هایشاخصه جمله

معرفتی افراد و های تماعی و شاکلهجتغییر و تحول اساسی در ساختار سازمان ا أمدنی منش ۀپویایی و تحرک جامع

خصوصی و شخصی افراد منافات  ۀفردی و وجود حوزهای حقوق و آزادی مدنی با خواست و ۀجامع گردد.می جامعه

عبارتی  به امر شخصی در جوامع باز در مقام بیناذهنیت امر عمومی نیز هست؛ ندارد و مدافع و حافظ آن است،
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 کیدأوق بر اخالق و تکالیف تبر مسئولیت و در کنار حقها موازات آزادی به ،با این حال. «شخصی، سیاسی است»

شناختن آن است. آزادی رسمیتدگربودگی و بهای وجود دیگری و گونه «من»زبان لویناس شرط هستی  به ورزد.می

مدنی فردی مکلف  ۀفعال و نخب ،از این منظر باشند.می تکالیف نافی وجود آنها به بدون مسئولیت و حقوق بدون توجه

و ها و کاهش آسیب و افراد های عمومی جامعهدنبال تغییر ایجابی و یا حفظ ارزش مدنی بهو محق است. فعال 

 کنش استراتژیک آنها عمدتاً باشد.می عوارضات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ملی و گاهی نیز در پی دگرگونی آنها

عمومی تولید  ۀو کنشگری در حوز عقالنی و ارزشی است. یکی از پیامدها و کارکردهای اساسی و مهم فعالیت مدنی

ای، اجماع و اشتراک نظر، کنش و عقالنیت مفاهمه اجتماعی یعنی اعتماد و تعامل سالم، اطمینان و انسجام، ۀسرمای

 از ارکان تحکیم و تقویت دموکراسی به عقالنی است که مباحثههای وگوهای انتقادی و ایجاد زمینهدیالوگ و گفت

ممکن است از جانب  هایی است کهنبایستی از آن غفلت شود آسیب بسیار مهمی که ۀنکت عالوه بهروند. می شمار

تخریب  توان بهمی عوارضات های فردی و جمعی گردد؛ از جملهعمومی و ارزش ۀحوز خود فعاالن مدنی متوجه

کار و فعالیت های زمینه ۀو ناآگاهان نهساختن اذهان و افکار عمومی و تخریب آگاهاو مخدوش سامان اخالقی جامعه

 ۀبایستی کنشگران حوز کرد که اشارهای کاذب و غیرمعرفتی و اعمال احساسی و سلیقههای خودنمایی جمعی و مدنی،

.این مهم اهتمام ورزند مدنی به ۀعمومی و فعاالن عرص
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 1ه متفاوت هایدگر به تفکر و فلسفهنگا

شود تفکر ذکر می ۀاش، مباحثی موجز دربارهی به آثار هایدگر در مراحل متفاوت زندگی فکری و متأمالنهبا نگا

گذارد. تفکر وجودی تفاوت می هایدگر بین تفکر تکنیکی و تفکر هم تفکر نزد هایدگر کمک خواهد کرد.که به ف

با متافیزیک فراموشی هستی در  متافیزیکی است که عمیقاً تفکر در باب موجود و هستنده و اساساً تکنیکی عمدتاً

تنها سرآغاز مشکالت و معضالت عدیده و )و علم( در عصر مدرن نه تفکر تکنیکی تاریخ غرب همراه بوده است.

عزل نظر از  ویرانگری و فجایع بسیاری گردیده است بلکه به نوعی متافیزیک تکنولوژیک انجامیده است که نهایتاً

 «پرسش از تکنولوژی» ۀبه طوری که در رسال ،خویشانه در باب معنای آن را تجدید ساخته استو تأمل برون هستی

 .«تفکر دشوار است» دارد که در عصر متافیزیک تکنولوژی و استیالی آناش با اشپیگل اظهار میو نیز آخرین مصاحبه

شنیدن است.  تفکر اساساً از هستی و معنای آن است. نوعی پرسش بنیادین ای از وجود است.نزد هایدگر نحوه 2تفکر

زبان است، باید در  3گفت و بیان سرآغازین»تفکر  سپردن به آوای هستی و لگین لوگوس، یا سخن زبان است.گوش

ها در آغاز تفکر و بازگشت به سرچشمه ای شاعرانگی است و خصلتی پوئیتیک دارد.تفکر گونه .«قرب شعر بماند

عاقبت فلسفه منجر به فراموشی وجود و  تر، عاقبت فلسفه است.به تعبیر موثق ،ن فلسفه و رسالت آن یاحقیقت پایا

)متافیزیکی( شده است، اینجاست که هایدگر از بازگشت خدایان در آینده، به عبارتی خدایان آینده که  مرگ خدایان

نسبت زبان و تفکر  کند و نه برعکس.گوید فکر میمیانسان تا آنجا سخن  کند.خدایانی نامتافیزیکی هستند، یاد می

ای چندان غریب نخواهد بود اگر تفکر را راهی در و با زبان بخوانیم؛ گونه هایدگر کلیدی است. ۀه در اندیشفبه فلس

ا حیث فلسفه ر ،)چیستی فلسفه( فلسفه ۀدر کتاب فلسف داند و نهایتاًتفکر را همان پاسخ به زبان و لوگوس می راهیدن.

رسالت  دهد.ه زبانی لوگوس( تقلیل و کاهش میج)و اشو نحوی در زبان دیده و آن را به زبان در معنای پیشاسقراطی

زبان و با آن است. به همین جهت زبان خانه و مأوای  ۀواسطفلسفه انکشاف و انفتاح هستی و پرسش از معنای آن به

برانگیز اندیشه ۀبرانگیزترین امر در زماناندیشه»، ه خوانندش تفکرچه باشد آنچ به نظر هایدگر در کتاب ود است.جو

 آید؛خواند ولی فراچنگ نمیامر اندیشیدنی ما را به جانب خود فرا می». «کنیمما این است که ما هنوز اندیشه نمی

 کر تذکر است،تف» .«یعنی یادآوری و تذکر هاست؛تفکر گاه بازگشت به سوی سرچشمه». «تفکر نوعی فراخوان است
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بر یاد، شکر، و سپاس داللت دارد و اندیشیدن  تفکر هستی است. ۀ، و آرخ«تذکر همان تفکر به معنای یادآوری بنیاد

برانگیزترین زاترین و مسئلهدهد دهش پرسشسان خود را میآنچه بدین» هاست؛نهادن به خود هستی و نه هستندهو دل

برانگیز و خصلت اما این امر اندیشه .«پرسش پارسایی تفکر است»به همین جهت از دید هایدگر  .«امر است

خواند و از طرفی خاموش و حضور امر حاضر را به اندیشه فرا می»بودن هستندگان و هستی به یک معنا دووجهی

هستی چنین آورده است:  ۀوید، دربارگهایدگر با اشاره به عبارت نیچه که از زبان زرتشت سخن می .«ماندمی 4ناگفته

در اینجا  تفکر یعنی مجال ظهور هستی هستنده؛ نهایتاً .«اندیشدکس به من نمیولی هیچ گویند...همه از من سخن می»

نگاه هایدگر  انسان و حیث وجودی او ارتباط تام دارد. 5شود. هستی و بودن با جهان زندگیاندیشه با بودن یکی می

اگرچه هگل در پدیدارشناسی  بودن اندیشه و هستی نوعی بازگشت به پارمنیدس و هراکلیتوس است.مانیهدر باب این

در هر  روست.ههمانی آن دو نزد هگل با ابهام روببا این وجود این ،روح قبل از هایدگر هستی را اندیشه دانسته است

تفکر، انتزاعی و فرااستعالیی نیستند و بایستی  ۀکدام از مفاهیم مورد استعمال هایدگر، از جمله مقولصورت هیچ

ای اگزیستانسیالش اش به گونهافکنیشدگی و طرحو پرتاب زندگی در جهان، ۀهایدگر را در موقعیت وجودی و تجرب

.فهمید )زیستمانی(
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 ١زانینناسیی فەلسەفی

ری و هی تر کارێکی پێویست و لە و ئابو  امیاری،ڕ  کۆمەاڵیەتی، انەی دیاردەکانی مرۆیی،یناسینی زانستی و زانستی

یەکی ینو و ڕ بەاڵم زانست لە خۆیدا بەبێ بەرچاو ،نکەرەوەیەو و ڕ زانستی گەلێک یارمەتیدەر و  یهەمان کاتدا شیکاری

ەرچاوەی زانستی سەرەتا و س ینەزۆک و ناتەواوە. دیارە رشۆڤەی زانستی و شیکاری ترسیدارە،ەئەگەر نەڵێم م فەلسەفی،

چییەتی و بەکەڵکبوون و  لەگەڵ فەلسەفە و ئاوەز، بوونیبەاڵم پەیوەندی و ئاوێتە یە،تیۆریتێبینی و وێناکردنی بینایەکی 

وانگەی زانستی دیاردەکان ڕ زموونی زانستەکان بکرێ لە ەئ ە بە فێربوون وەنگ. ڕ ژینی مرۆڤ مسۆگەرەجیهانسوودمەندی بۆ 

ەخنەگرانەی فەلسەفی لە خۆی ڕ ێگا بۆ دیدێکی ڕ بەاڵم زانست لە خۆیدا  ،ەندیش بندمو شەنوکەو بکرێن و زۆر جار سو 

هەر  ،زانست لە زڕەزانست بوار و ئیمکانی بەتاڵبوونە. بە یەک واتا یجیاوازی ،رەپۆهەر بۆیەش بە باوەڕی پ نادات،

زانست.  یفەلسەفییە لەسەر چییەتی ئەوەش خوێندنەوەیەکی فەلسەفییە. نچینەییپرسیارێکی زانستی لە بنەڕەتدا پرسیارێکی ب

بە  بەو جۆرە لەسەر ئەو باوەڕە سوورم کە لەناو ئێمەدا خوێندنەوەی زانینناسانەی فەلسەفیامن لەسەر دیاردە و شتەکان نییە.

سەرەتای هەر دید و  لەسەر دیاردەکان لە واتای بەرباڵوی خۆیدا( فەی)زانین و مەعر فەلسەفی یزانینناسی ،باوەڕی من

و حیکمەتی  تیۆریفەلسەفی لە خۆیدا هەڵگری ئاوێتەیەکی دیالێکتیکی لە حیکمەتی  یزانینناسی یەکی خوازراوە.پێگە

وانین و ڕ و ئەزموونی ژیانی مرۆڤە.  لەگەڵ حیکمەت و ئاوەز و ئاکار و سیاسەت و ژیانی بەرهەست یە.وئەرەستو  ەییکرد

وەاڵمی پرسیاری  ی هەیە.نچینەیرسیارگەلی جیددی و بنەڕەتی و بخوێندنەوەی فەلسەفی لە دیاردەکان پێویستی بە پرسینی پ

 وەاڵمی زانینناسانەی فەلسەفی، ئەو ئەرک و دۆزە دژوارەیە کە ئێمە بە دوایدا ەوات ی لە ئاسۆی زانینناسیی فەلسەفی،نچینەیب

اڵمدەری کۆتایی نییە و ینکەر و وەبدەچین. ئەگەر لە دیاردە و پرسێکی سیاسی دەکۆڵینەوە، زانستی سیاسی بەگشتی دا

یە توێژینەوە و شیکاری ئەنجام یپێویستە لە چوارچێوەی زانینناسیی فەلسەفەیی سیاسی کە هەوێنی بیر و فەلسەفەی سیاس

بەشێک لە زانینناسیی فەلسەفەییە، بەو پێیەش  «زانینناسانەی فەلسەفەیی سیاسی»بدرێت و سەقامگیر بکرێت. تەوەری 

وەندیدار بە ەیانەی هەر دیاردەیەکی پییاخود زانینناسیی فەلسەفی ،«فەلسەفەیی کۆمەالیەتی زانینناسی»دەتوانرێت لە 

.ژینی مرۆڤ بدوێینجیهان
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 ١گوتاری نەورۆزناسی

چییەتی و مانای نەورۆز و دیاردە و  یتوێژینەوە و ناسینی زانستی «نەورۆزناسی»مەبەست لە دەستەواژەی 

 زمانی، یەچەڵەکناسیڕ  ۆلۆژیکاڵ(،ی)ت ناسیخودا - ئایینی رسوشتی، مێژوویی،ێنی وانگە و بەستڕ ەکانی لە یکاریگەری

اڵم بە ،ادەیەک کاری لەسەر کراوەڕ وانگەی مێژوویی و ئایینی و رسوشتی تا ڕ دیارە لە  ئاوزگەری و فەلسەفییە. جوانیناسی،

دی لەسەر دناسی تا ئێستا کارێکی جیت و عەقاڵنییەت( و مەعریفەەکمی)ح ستوورەیی و هزر و ئاوزگەریو بە تێڕوانینێکی ئ

کی ناسی خوێندنەوەیەناسی و مەعریفەبوونوونکردنەوەی زیاتر پێویستە لەسەر بنەمای ڕ دەچێت بۆ دۆزینەوە و  ێپ نەکراوە.

 دەبێ مەبەستە ئیرت مبۆ ئە. مبولەکانی دیاردەی نەورۆز بکرێت و گوتار و ڕوانینێکی نوێ بێتە ئاراوەیڵ لەسەر هێام و سو قو 

زناسی گوتاری نەورۆ  ە خوێندنەوەی نەریتی بەرەو خوێندنەوەیەکی زانینناسانە تێپەڕ بین و تێگەیشتنێکی نوێ بەرهەم بێنین.ل

 .شەی مرۆڤە و بە یەک واتا پێکەوەگرێدانیانێگواستنەوەی هەست و سۆز بۆ ئەند

هەڵوێست و  ی مرۆڤەکانە،ژینجیهانبینی و جیهاندیاردەی نەورۆز وەک هەر دیاردەیەکی تر هەڵقواڵوی هزر و 

هەر بۆیەش  وەندیدار بە مرۆڤ و بەمرۆڤکردنیان،ەیهان و رسوشتی پیووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ جڕ خوێندنەوەی ساتەکانی 

کاتی ئەزەلی و  ڕماوە لە هەوێنی هەبوون وولە گۆشەنیگای بوونناسانەوە سەرەتای ناسین و تێگەیشتنی مرۆڤی سەرسو 

 .ەیهاتنوەدسەرەتایی سەرهەڵدان و 

ناسینی  ۆلۆژی و حیکمەت ویرە و تو ستو و ی بەرهەمهاتوو لە ئنین و شێوازێک هزرگەری و مەعریفەنەورۆز تێڕوا

 وەندی هەیە و گوزارشتەیژین و ژیانی مرۆڤەکان پجیهاناستەوخۆ بە ڕ مێژووگەری لەسەر ئاستی ئەمری وااڵ و پیرۆزە کە 

ە رەی ئافراندنی مرۆڤە. لە دیدی میرچا ئەلیادو ستو و نەورۆز ئ دەکات. دی و ئیگزیستانسیاڵی مرۆڤو لە پەیوەندییەکی وجو 

 .رەیەو ستو و رۆکی ئافراندن بنەڕەتیرتین و بنەماییرتین هەوێنی سەرهەڵدانی ئیچ

رە بە یەک واتا و ستو و ئ ەکی زۆر دەبەخشێ.یرەیی بەرچاوڕوونیو ستو و خوێندنەوەی نەورۆز وەک دیاردەیەکی ئ

یکۆر ڕوونکەرەوەیە. هەر وەک ڕ و  دەرناسینی هێام و نیشانەکان لە خۆیدا زانیاری ە.هێامییلە هێام و گێڕانەوەی هەڵپێچراو 

هەر  رە بارگراویکراو و داڕێژراوی هێام و نیشانەکانە،و ستو و . ئنشەێمبولەکان پێکهێنەر و وێناکەری ئەندیدەڵێت هێام و س

دیارە نەورۆز وەک دیاردەیەکی  رە دەردەخەن.و ستو و چییەتی و واتای ئبۆیەش خوێندنەوەی هێامکان و لێکدانەوەیان 

هەر  .نتێکستی خۆیدا پەردەی لەسەر هەڵدرێتەوەۆ مبول و نیشانە کە پێویستە لە دەق و کیرەیی پڕە لە هێام و سو ستو و ئ

دا شێوازێک رەی نەورۆز لە گوتاری نەورۆزناسیو ستو و بۆیەش ئ مانییە،ر دی و ئاو هێامیەک جۆرێک بیر و هزری وجو 

لە گۆشەنیگای  رە کەفایەت دەکات.و ستو و بۆ تێگەیشنت لە ژیان ناسینی ئ «وان دو لوو»بە باوەڕی  شەیە.ێبیرکردنەوە و ئەند

                                                             
 2٠15ی ئەپریلی 1ڕێکەوتی باڵوبوونەوە: * 1



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 163 لیتیاۆ پ

تافۆڕ و یهزرگەرانەیە کە لە هێام و م ەوە پرسیار لە ماهییەت و واتای نەورۆز لە خۆیدا پرسیارێکی فەلسەفی ویدیاردەناسی

بارەبوونەی چیرۆکی ئافراندن و و ژانەوە و دو وگرینگرتین هێامی نەورۆز بو  دەدات. مبولەکاندا خۆی نیشانیس

ئۆپانیشاد و گاتاکان ئەوەمان بۆ  یگ وەدا،ڕبە هەڵدانەوەی الپەڕە و دەقەکانی  شە.ێنیدرێژبوونەوەی تەوەر و تەڤگەری ئافر

دیارە ئافراندن خۆی لە خۆیدا  ت و ئافراندنە.رەیی لە کاو ستو و وون دەبێتەوە کە هەوێنی نەورۆز تەعبیر و تێگەیشتنێکی ئڕ 

ەمزی و بوونناسانە و ئەزەلی و ڕ بەڵکوو سەرهەڵدان و خوڵقانێکی  ،ەستاخیز نییەڕ هەمان ئافراندنەوە یاخود ژیانەوە بە واتای 

هەر بۆیەش ئەمرێکی پیرۆز و کەیهانی و پایەبەرزە و شایانی  ش و ژیانە.رینێەبەن و بێوێنەی ئافڕ دەسپێکی  سەرەتاییەکانە.

ئەوە  ێزگرتن لە ئافراندن و بەرهەمهێنانی مرۆییە. خوایەکان شانازی بەو ئافراندنە دەکەن،ڕ ێزگرتنە. نەورۆز جەژنی ڕ جەژن و 

ش نەورۆز وەک بۆیە خوایەکان لە دوای ئافراندن، خۆشی و سەما دەکەن؛ رەیە.و ستو و ی ئوەدیهاتنچمی یهەوێن و ب

هەڵپەڕین  ووی خۆیدا و شایی و وەشەنییە.ڕ ی کرۆکی ئافراندن و لەبیرنەکردنەوەی، دەسپێکی کرانەوەی مرۆڤ بە وەدیهاتن

رەیی، نەورۆز گەڕانەوەیەکی هزرگەرانە بۆ ساتی و ستو و لە نیگای خوێندنەوەی ئ کارێکی خوایی و جەژنی یەزدانە.

نیشانەی گواستنەوە و  نە وەکوو دیاردە ئافرێندراوەکان. ،شەێردەوامی خودی ئافریناگرتنی بەڕ ێزگرتن و بەرزڕ ش و ێنیئافر

رەی و ستو و ناوەندی ئ هەر بۆیەش جەژنێکی هاوبەشی خوا و مرۆڤەکانە. قۆزتنەوەی کاری ئافراندنە لە جەغزەی خوایەکان؛

.مبولی لە ژیان و ژیانەوەیەیسەرهەڵدانەوەیەکی س امانی مرۆڤەکانە.ڕ مان و ر نەورۆز بەردەوام خودی مرۆڤ و ئا
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 1معرفت مشترک ۀمثابفرهنگ به

در مقام معلم ثانی، اولین متفکری است که در باب امر سیاسی و سیاست مطابق آرا و افکار یونانیان در  فارابی،

فرهنگی ایران به  ۀسیاسی در اسالم و حوز ۀاسالمی و فلسف ۀمؤسس فلسف ،و به یک معنا ،افق اسالمی اندیشیده است

فارابی تنوع  ها، خالی از فایده نخواهد بود.ملتویژه شبهها، بههایش برای ملتبازخوانی و تفسیر اندیشه .رودشمار می

ر دو ام شود؛هر ملتی به دو امر امتیاز داده می». به نظری وی ملی و اجتماعات هویتی و تشخص آنها را پذیرفته است

و البته امر سومی که وضعی و  آفرینش طبیعی آنها؛ وضع ،و دیگر ،وخوی و اخالق آنهاستطبیعی که یکی خلق

 «آنهاست. ۀزبان محاور کند و به نحوی در سرشت آدمی دخیل است،ها را از یکدیگر متمایز میقراردادی است و ملت

معرفت خیالی  ۀها به دو گونمعرفت و شناخت ملت ،ابیسیاسی فار ۀمطابق اندیش (1٨0: 1371 سیاست مدنیه، )فارابی،

داند که دارای معرفت عقلی بوده و مالک تفکرش و ملت و اجتماعاتی را کامل می ،شودو معرفت عقالیی تقسیم می

و ها های فاضله در روشها و مدینهمردم امت» به نظر او در باب امر اجتماعی و سیاسی مدینه، تعقل و استدالل باشد.

که شخصیت هر ملتی عبارت است از مجموعه ترسیمات و تصورات  ند؛ چرااهای عقلی و خیالی خود مختلفیافت

: 1371، سیاست مدنیه )فارابی،« کند.ذهنی و یا خیالی آنها که در نفوس و عقول آنان متمکن گشته و خودنمایی می

اندرسون با این برداشت  «اجتماعات خیالی و تصوری» ۀریو نظ ،فارابی در این فقره از ارسطو تأثیر پذیرفته است (1٩٨

ممکن است سعادت نزد برخی  ند.امندی از آن مختلفها در نوع معرفت و بهرهاز این منظر ملت تقارب زیادی دارد.

 این بعد. (1٩٩: 1371 سیاست مدنیه، )فارابی، نه از راه تعقل و تصورات عقلی ،از طریق تخیل و خیاالت تجسم شود

 ،سیاسی در ایران قرار نگرفته است ۀفلسفه و اندیش ۀنظران حوزسیاسی فارابی مورد توجه متفکران و صاحب ۀاز فلسف

رسد به نظر می ،به همین جهت باشد؛سیاسی آنان می ۀکه نافی بعضی از مواضع ایدئولوژیک ملفوف در اندیش چرا

اصلی این مسئله به  ۀریش بعد از آرای فارابی عمدی باشد.این تغافل و عدم عالقه و اهتمام به بسط و پرورش این 

توان به نفع می ،سیاسی فارابی ۀبه استناد اندیش گردد.های معاصر در ایران بر میسازیملت-ترسیم و تکوین دولت

لبته که ا ،اسالمی استدالل کرد ۀهای متعدد در ایران و جهان اسالم بر اساس رئوس اصلی فلسفجوامع متکثر و ملت

جواد طباطبایی و  داوری، سروش، حسین نصر، این امر مطبوع اندیشمندان ایرانی و فیلسوفان معاصر از جمله کربن،

ابن  عامری، اسالمی فارابی، ۀگرایی در صورت فلسفبدون تردید عناصر ایدئولوژیک و ایرانی دیگران نخواهد بود.
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اسالمی را به  ۀشناسی فلسفای که هستیمسئله .انکار استخواجه نصیر طوسی و سهروردی بارز و غیرقابل سینا،

در  ،به هر روی داوری و طباطبایی درصدد توجیه و تلطیف آن هستند. ،نصر کشد و متفکرانی نظیر کربن،چالش می

تعریف کرد که از روح و ذهن )پسوخه( هر  «معرفت مشترک ملی»ۀ مثابتوان بهسیاسی، فرهنگ را می ۀسنت فلسف

 2هگل بر اساس روح و عقل ملی ۀاست که در فلسف اییاین همان خودآگاه گیرد؛ت میئ)شهر و دولت( نش ملتی

شناختی، ملتی دارای تشخص و شخصیت و منش ملی است بر اساس تعریف ملت از منظر معرفت گردد.پدیدار می

های فاقد معرفت مان و خلقو اجتماعات و مرد ،تاریخی دارای معرفت مشترک باشد ۀکه بر اساس آگاهی پیوست

.آیندبه شمار می ملت ناقصه و اجتماعات غیرفاضله ،ملت، یا به تعبیر فارابیمشترک جمعی و هویتی اساساً شبه
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 1پرسش و دموکراسی

وجود  بیانگر آگاهی انسان از وجود خویش است. پرسشْ انسان در مقام وجود است.شدن امکان پدیدار پرسشْ

بنابراین پرسش  پرسد.می در قلمرو اندیشه است که انسان از هویت خویش تاریخی انسان همان عالم زندگی اوست.

 این آگاهی مؤسس ذهن قومی و ملی است. از هویت تاریخی در قلمرو اندیشه موجب آگاهی تاریخی از وجود است.

ذهن خاص  ۀبرسازند ،ت وجود تاریخی خویشیعنی پرسش بنیادین از کلی پرسش فلسفی از امر تاریخی، در واقع،

ذهن یونانی و ذهن  ذهن ایرانی، ذهن عربی، ذهن روسی، به همین جهت از ذهن شرقی، )قومی و ملی و...( است.

 ۀتوان بحث کرد. بدیهی است منظور از اذهان خاص و ذهن قومی و یا ملی سرشت ذاتی و یا صبغمی ردی و غیرهوک

اگر اسطوره و دین  اش موردنظر است.بودگیبلکه تشخص فرهنگی و خصلت برساخته باشد،نمی ایدئولوژیک آن

 روان، آگاهی، تعقل، ایده، ذهن که اجزائی نظیر پسوخه، محصول ذهن شرقی است، فلسفه مولود ذهن یونانی است.

تشخص  هن غربی،مانند ذهن یونانی یا ذ بلکه ذهن قومی، فرد و اساساً ذاتی نیست،منحصربه ،حس و ادراک دارد

 جزئی از ذهن شرقی، عنوانبهتشخص ذهن عربی  فرد آن ذهن است.وجه منحصربه دارد، و این تشخص تأسیسیْ

گیری آن پیدایش ذهن خاص و امکان شکل فلسفه تشخص ذهن یونانی است. ،و به این اعتبار آفرینش دین است،

بنابراین ذهن  وجود شرایط و فضای دموکراتیک است.ن این مقتضیات تریمهم وابسته به شرایط و مقتضیاتی است.

دموکراسی و وجود فضای دموکراتیک در معنای  ۀبه یک معنا، پرسش نتیج خاص با دموکراسی پیوند وثیقی دارد.

اگر دموکراسی نبود سقراط امکان طرح پرسش  لذا فلسفه در فضای دموکراتیک امکان تأسیس یافت. فراگیر آن است.

هرچند این سخن به این معنا نیست که بدون دموکراسی هیچگاه  پرسشگری را نداشت. ۀترویج روحیدر آگورا و 

 ۀفلسف تاریخی آن است. گیریشکلذهن یونانی و  ۀکه دموکراسی همچون فلسفه نتیج چرا آمد،نمی فلسفه به وجود

بلکه  صرفاً حاصل پرسش نیست، فلسفه ادوار تاریخی بوده است. ی وجودی یونانیان درهایونانی پاسخی به پرسش

حاصل  یا پاسخ و خود پرسش و نفسه فلسفه است.تداوم این فرایند فی فرایند دیالکتیکی پرسش و پاسخ مداوم است.

 پاسخ و استمرار تاریخی آن، بلکه کل فرایند پرسش و رود،نمی فلسفه به شمار آن، که پیدایش دانش و شناخت است،

فهمیدند(، می که آن دو گونهآن) افالطون رغم نقد و هجو دموکراسی یونانی توسط سقراط وهفلسفه است. ب یعنی تفکر،

تداوم  ۀاش شرط الزم برای پیدایش فلسفه و الزمدموکراسی قاتل فلسفه نیست بلکه دموکراسی در معنای پسایونانی
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اکثریت عوام ممکن است سبب قتل نادان و  ۀاگرچه برداشت افالطون از دموکراسی در معنای حاکمیت تود آن بود.

ولی قاتل فلسفه نبوده است. نباید فراموش کرد که فلسفه توسط سقراط در دموکراسی یونانی عصر او  ،فیلسوف باشد

توان استدالل کرد که دموکراسی سبب الزم و نه کافی می از این مقدمه و استقرار در زمین پیدا کرد. امکان تأسیس،

 هرچند دموکراسی خود محصول پیدایش و شکوفایی اذهان خاص نیز هان خاص است،برای تشکیل و ظهور اذ

دموکراسی همواره  ،به تعبیر دریدا زیستن است؛دموکراسی نوعی پرسش وجودی و چگونه ،مضاف بر آن باشد.می

بودن و امکان این درراه که دموکراسی همواره در راه است و قرار است بیاید؛ چرا ،ماند پرسش آرمانی باقی خواهد

توان نتیجه گرفت که جمع این می حیث نسبت فلسفه و دموکراسی با اذهان خاص ساختن و زیستن است. از آمدن،

لذا رهیافت فلسفی نسبت  ظهور و بروز آن خواهد بود. ۀذهن خاص و زمین گیریشکلدو امکان الزم و کافی برای 

ذهن قومی  هویت خویش، یند پرسش فلسفی از وجود تاریخی ویعنی فرا تاریخی، اجتماعی و به امور زندگی فردی،

شود که تشخص می و افزایش معرفت جمعی و ملی گیریشکلسازد و استمرار آن موجب می ملی را متشکل و

.رودمی فرهنگی آن به شمار
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 1بحران تئوری و پراکسیس

که ای گونهبه ،سیاسی بوده است ۀشاندی ۀن موضوعات در حوزترینسبت بین نظریه و پراکسیس یکی از بنیادی

)افالطون و ارسطو(  سیاسی سنتی ۀفلسف در پرسش از امر سیاسی را با مباحث اخالق و عقالنیت پیوند زده است.

 چارچوب حکمت عملی با دیگر تعارض جدی و شکافی بنیادین بین این دو وجود ندارد و همواره پراکسیس در

با عنایت به  4عمل و 3بنابراین شکاف میان حکمت مرتبط بوده است. 2ه سعادتدر راستای دستیابی ب اقسام حکمت،

راه بر جدایی میان  ،کانتی ۀدکارتی و سوژه و ابژ ۀاندیشند ۀبا پیدایش سوژ موضوعیت نداشته است. 5حکمت عملی

 ۀبلکه وجه مشخص ،به این معنا بحران در سوژگی انسان موجب سردرگمی انسان مدرن بوده این دو گشوده شده است.

جدایی نظر و عمل در دوران مدرنیته و جهان معاصر به تعارض میان سوژه و ابژه تبدیل شده  رود.می مدرنیته به شمار

آن را هموار ساخته است و مبادی و مبانی عقالنی و اخالقی های بحران در مدرنیته و آموزههای است و این امر زمینه

اخالقی امر سیاسی و شناخت ماهیت آن  -تبیین و تعین استلزامات عقالنی ه است.سیاست را با چالش مواجه ساخت

طور تنقید و تنقیح اخالقی و عقالیی  و همین شناختی مدرنیته،در جهان معاصر مستلزم نقد روشنگری و مبانی معرفت

 :توان مدعی شدمی از این نظر از امر سیاسی مدرن است.

نتیجه( این )تالی  و شکاف نظریه و پراکسیسْ«. سیاسی است ۀیعنی فلسف یاسی،بحران مدرنیته بحران در امر س»

ی متعدد اخالقی و عدم هاشاید بتوان استدالل کرد که امر سیاسی بر اساس نزاع بین اختالقات و برداشت بحران است.

 وث امر سیاسی از این حی مدرن تشدید شده است.های در دوران معاصر در قالب سیاستها توجیه عقالنی آن

استلزامات  ن اینیتعی استخراج و سیاسی است. ۀفلسفای ن مباحث پایهتریاخالقی آن یکی از مهم-استلزامات عقالنی

ران در منظور خروج از بحبه معاصر، فلسفۀ سیاسیبرای امر سیاسی در دنیای معاصر و کاوش انتقادی آن برای 

 .حایز اهمیت است ،مدرنیتهرفت از بحران معاصر یعنی برون امرسیاسی،

عملی قابل  ۀبا تضمنات عقالنی و اخالقی امر سیاسی، با فلسف فلسفۀ سیاسی در باب نسبت نظریه و پراکسیس،

بحث از  توجیه عقالنی آن مقید باشد. ۀاصول اخالق و پای ۀمنزلکه به اولویت فلسفه به مشروط بر آن جمع است،
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های برد و بحراننمی )پراکسیس( بدون توجیه هنجاری مبانی عقالنیت و اخالق راه به جایی نشو ک )نظریه( معرفت

رفت از این بحران و پیامدهای آن به ارسطو و حکمت توان برای برونمی نماید.می مدرنیته و جهان معاصر را تشدید

ت و کنش در چارچوب سنت ارسطویی یا معرف شکاف بین تئوری و عمل،کردن پر به عبارتی، عملی او رجوع کرد.

بازنگری در مبانی عقالیی و اخالقی سیاست بر اساس  و بازگشت متأمالنه به ارسطو بسیار راهگشا خواهد بود.

زا من کنش بدون معرفت بحران به نظر ارسطو سودمند و ضرورت معاصر است. فلسفۀ سیاسیبازخوانی و بازاندیشی 

کنش عبارت است از عمل  ،به باور نگارنده ،از این جهت زند.می ان آسیب جدیخواهد بود و به عالم زندگی انس

شکاف بین نظریه  )آنچه بهتر است( هنجارها بودن آن است.بین معرفت و عمل همان هنجاری ۀضابط مبتنی بر معرفت.

هنجارها با  د.نسازفراهم می )عمل مبتنی بر معرفت( سازند و چهارچوب سودمندی برای پراکسیسمی و عمل را پر

ی هاتوان از کنش تاریخی و معرفت تاریخی ذهنمی لذا اند.تاریخی آن مرتبطهای و روح ملی و زمینه هاذهن ملت

تاریخی اقوام و ملل  امر ۀی که الگوی نظری مفید و روشنی برای خوانش بازاندیشانطوربه ملی و تاریخی بحث کرد،

توان پراکسیس می ،از این منظر تاریخ تالزم خواهد داشت. ۀوضوعات با فلسفکه در بسیاری از م ،دهدمی به دست

تعارض و  هنجاریْ ۀنظری ،و اذهان آنها را مورد مطالعه قرار داد. در هر صورتها تاریخی و حکمت عملی ملت

نیز مفید  هادهد و برای پیشرفت و سعادت ملتمی همان نظریه و پراکسیس را کاهش یا شکاف بین معرفت و کنش،

کنش باید معرفت داشته باشد تا  را ارائه داد. «کنش معرفتی»توان تئوری می و کارساز خواهد بود. در این رابطه

بودن آن این معرفت خصلت هنجاری ۀالزم صالحیت دخل و تصرف در جهان را داشته باشد و مدعی تغییر باشد.

 فلسفۀ سیاسیاین مهم با چرخش ارسطویی در  توار گشته است.استدالل عقالنی و توجیه اخالقی اس ۀکه بر پای ،است

بهتری برای  حلراهبا این هدف که این تعارض و شکاف را برطرف نماید و  ،مدرن و معاصر ممکن خواهد بود

توان می به استناد این مقدمه که بحران مدرنیته است، ارائه نماید. رفت و خروج از بحران در امر سیاسی مدرن،برون

مناسب و مطلوبی برای رفع شکاف تئوری و عمل و لذا خروج از بحران  حلراه «کنش معرفتی»ۀ مدعی شد که نظری

.مدرنیته است
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 1ماهیت فلسفه در ذهن شرقی و اسالمی

گردد و می محدود ویژه ایران،به اخیر، ۀاسالمی قدمت چندانی ندارد و به متفکران چند ده ۀاصطالح فلسف

حکمت اشراقی، حکمت  اندیشمندان مسلمان در عالم اسالمی غالباً با اصطالحاتی مانند حکمت الهی، متفکران و

 «اسالمی ۀفلسف»بنابراین منظور از  اند.عربی و نظایر آن از مباحث نبوی و دینی با نگرش فلسفی یاد کرده ۀفلسف متعالیه،

میختگی و امتزاج لزوماً موجب تولید و تأسیس فلسفه این آ همان حکمت اسالمی آمیخته با نظام فلسفی یونانی است.

یعنی فلسفه در جهان  اسالمی، ۀبودن تبار فلسفگردد و بنابراین دورگهنمی وحیانی و قدسیهای از دل اسالم و آموزه

 ی واسالم ۀتوان با پرداختن به محتوا و ماهیت فلسفمی این استدالل را از ریخت ظاهری آن پیداست. و افق اسالمی،

 ۀفلسف به عبارتی، اسالمی تبیین فلسفی امر اسالمی در ذهن اسالمی است. ۀفلسف ایضاح و کاوش آن استوارتر ساخت.

سقراطی آن بسیار -که با ماهیت و معنای یونانی ،شده است بندیصورتیونانی با ذهن اسالمی و مبادی وحیانی آن 

بدون این  صورت فلسفی آن بر مبنای اعتقاد نخستین استوار است.تبیین عقالنی امر وحیانی و دینی در  متفاوت است.

 شهودی و اشراقی آن( )و متفرعات عرفانی، اسالمی و دینی ۀامکان تأسیس فلسف که اساساً امری ایمانی است، اعتقاد،

ی هازارهمطلق و گهای اعتقاد که ریشه در آموزه در چارچوب امتناع خواهد بود.ای وجود نخواهد داشت و مقوله

داشت و یعنی پیش اسالمی است و بدون باور به این نصوص، ۀابطال نص دارد همان امکان پیدایش فلسفغیرقابل

 که از جنس مقوالتی چون تفقیه، اسالمی حاکم خواهد بود، ۀاصل امتناع ظهور فلسف ی نخستین وحیانی،هافرضپیش

مراتب نظام هستی و امر عقل،  و بحث در باب وجود، ۀالزم از این حیث، باشد.می شریعت و غیره الهیات، کالم،

اصل نخستین اعتقاد  اسالمیْ ۀزیربنای فلسف ،به این جهت الوجود است.اعتقاد الهیاتی به واجب ۀصورت و ماد نفوس،

یا وجود نخستین، به قصد اثبات آن ناظر بر وجود  الوجود،استدالل و بحث عقالنی در باب اثبات واجب است.

 ۀفیلسوفان اولی همان ذهن اسالمی است. ۀدهندوحیانی و دینی است که صورت ۀو آگاهی شهودی اولی هاشفرضپی

دنبال پیوند و همان آغاز به شدند و از روهحاکم بر ذهن با امر فلسفی در جهان اسالم روب بینیجهاناسالمی با این 

 از جمله کندی، گرایان اسالمی،متفکران و فیلسوف ،معنا به یک یعنی فلسفه و نبوت بودند. این دو،های ادغام رگه

اسالمی  ۀفلسف به عبارتی، اند.رو شدههیونانی در ساحت وحیانی روب ۀفارابی و ابن سینا، با فلسف سجستانی، سرخسی،

 قطعی و ۀضابط ذهن یونانی. یعنی ذهن اسالمی و دو ذهن در ساحت وحیانی بوده است: ۀمواجه ۀتالی و نتیج
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 ۀوحیانی و نصی آن بوده است و دقیقاً به این دلیل است که فلسفهای اسالم و آموزه رجعیت نهایی در این رویاروییْم

دیگری مستلزم ذکر نام  ۀفلسفه نیست بلکه مقول شود،می که از این به بعد با عنوان حکمت اسالمی از آن یاد اسالمی،

این است که  ها()ایرانی« ما» ۀبودن فلسفپذیرد که معنای اسالمیمی نصر است. داوری اردکانی نیز همصدا با کربن و

)داوری  نبوت و معاد اثر پذیرفته است از نفخات قرآنی و اعتقاد به توحید و هوای اسالم روییده و این فلسفه در

اسالمی پدید آمده افق  که درای با این قید که آن فلسفه ،که البته سخن و تحلیل درستی است ؛(47: 13٨٩ اردکانی،

دیگری است که ممکن است ارزش  ۀبلکه مقول ،است و حاصل تفکر ذهن اسالمی و ایرانی است دیگر فلسفه نیست

مستلزم ذکر نام خواهد  ،با این وجود اش باشد،و اعتبار آن بسی بیشتر و سودمندتر از فلسفه در معنای یونانی و غربی

 تر و گویاتر باشد.مت نبوی و یا حکمت اسالمی برای آن صحیحرسد که اطالق حکمی بود و چنین به نظر

اهتمام  اند وبودن آن دو اصرار واستدالل ورزیدهمتقدم در جهان اسالمی بر وحدت فلسفه و دین، و یکی ۀفالسف

که  ،کشف ذهن ۀبر اساس نظری یونانی و حکمت و عرفان و دین اسالمی جمع ببندند. ۀاند تا میان فلسففلسفی داشته

اسالمی نزد متفکران عرب و  ۀحتی بحث کلی از فلسف متعدد داللت دارد،های بندیصورتبر وجود اذهان مختلف و 

توان می بنابراین ممکن نخواهد بود. اصلی، یهااشتراکات در مؤلفه بنیادین وهای رغم شباهتبه ،هادیگر ملیت ایرانی و

که ضرورت ای نکته عربی و غیره بحث کرد و از آن دفاع نمود. اسالمی()ۀ فلسف ایرانی، )اسالمی(ۀ از پیدایش فلسف

که همان  ،نبوی ۀفلسف یا به تعبیر کربن و نصر وحیانی، ۀاجمال اشاره گردد این است که فلسف طوربهدارد در اینجا 

 ۀکه فلسف چرا است.ذهن یونانی  تلفیقی از ذهن شرقی و ابراهیمی در عالم شرق است، ۀگانحکمت نبوی در ادیان سه

ی آن اشتراک بنیادی دارند هابودن و دریافتهندی و غیره همگی در شرقی ۀفلسف عربی، ۀفلسف ایرانی، ۀفلسف اسالمی،

اعم  طوربهالنهرینی ذهن بین، و ذهن هندی ذهن عربی، ذهن ایرانی، به یک معنا، و با ذهن شرقی متعارض نیستند.

تعاطی میان ذهن شرقی و ذهن  و هبحث مواجه شرط احتیاط است که در تند.یعنی ذهن شرقی هس اجزای یک کل،

 ،و مواد خام خود را از شرق اخذ کرده استها سقراطی داده ۀکه حکمت یونانی و فلسف چرا ،یونانی باید منصف بود

ین نظام با همین ا اندیشیدن و کسب معرفت و دانش بنیان نهاد که فلسفه نام داشت. ۀولی ذهن یونانی نظامی از شیو

دیگری از اندیشیدن بنیان گذاشته  ۀبلکه نظام و گون فلسفه باشد، ۀتوانست در ذهن شرقی برسازندنمی موجودهای داده

در جهان دینی شرقی  در حقیقت، توان یاد کرد.می اسالمی و ایرانی است که از آن با عنوان حکمت و عرفان شرقی،

النهرینی و ایرانی شکل دادند که مذاهب شرقی و بین دین و ۀرت فلسفه را با مادو عالم اسالمی متفکران و حکما صو

یونانی رفتند با آن سنت  ۀاسالمی است. متفکران نخستین که به سراغ فلسف ۀخاص فلسف طوربه همان حکمت نبوی و

و  ،یونانی رفتند ۀدنبال فلسفایرانی به -با ذهن شرقی به عبارتی، و فرادهش و عالم خیال و مثالی به سراغ آن رفتند.

اند. این ظرافت در این ظرافتی در این راه و رهیافت وجود دارد که پژوهشگران تاکنون بدان اشاره و التفاتی نداشته

با ذهن و جهان  ،از سوی دیگر و ،یونانی روشن نبوده است ۀاست که از یک سو نسبت ذهن و جهان یونانی با فلسف

عقالنی -زبان و نظام مفهومیهای یونانی به مانند چهارچوب ۀفلسف اند.یونانی مواجه شده ۀلسفشرقی و یا ایرانی با ف

سنت فکری و فرادهش آن جدا های چنانچه آن را از زمینه ذهن یونانی است و با آن نسبت و مناسبت دارد. ۀبرساخت

 یونانی را ترجمه، ۀی و ایرانی فلسفاند و بر اساس سنت فکری و فرادهش شرقسازند آن را در واقع ویران ساخته
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ن ترییا در به که ماحصل و محصول آن دیگر یونانی نیست بلکه شرقی و ایرانی خواهد بود؛ ،اندتفهیم و منتقل ساخته

 باید متوجه بود که میان ذهن یونانی و محصول آن، ،به این جهت ای بوده است.رگهپیوندی و دو حالت التقاطی،

ذهن یونانی از ذهن  ۀو این تفاوت را بایستی با فاصل تفاوت هست؛ دارد، وار وجودسبتی انداماگرچه مناسبت و ن

تفاوت ناظر بر وجه درونی است  اند.است که نیازمند توضیحای دو مقوله ۀپس تفاوت و فاصل ایرانی سنجید.-شرقی

دو ذهن یا دو جهان با سنت و محصوالت و  ۀتفاوت و فاصله حاصله از مواجه و فاصله نظر بر وجه بیرونی دارد.

فاصله کمتر  هرچه این تفاوت و تلفیق آن است. حتی جمع و دانستن آن دو،متفاوت فکری مانع از یکیهای فراورده

 یونانی و دین شرقی و اسالمی ۀ)تفاوت( با فلسف ذهن یونانی و شرقی یعنی ،مناسبت بین آن دو باشد قرابت و

ای است و تبار چندرگهای اسالمی مقوله ۀتوان اظهار داشت که فلسفمی با این مقدمه هد بود.بیشتر خوا ،)فاصله(

شناختی باشد. اگرچه فلسفه شناختی ناشی از همین دوگانگی هستیشاید دلیل دوگانگی معرفت دوگانه و متمایز دارد.

محور و فرهنگ قومی یونانی است اما قومبا اینکه مقوم روح و  گرایانه نیست؛حاصل ذهن قوم یونانی است ولی قوم

اسالمی وجه  ۀبودن تبار دین و فلسفبودن فلسفه و شرقیبه عبارتی، یونانی محدود به قوم یونانی نخواهد بود. مقید و

و تفکر  بینیجهانبلکه ناظر به نوع نگرش و  ،ناسیونالیستی و نژادی ندارد و بر نبوغ و ذوق ذاتی آنان داللت ندارد

: 13٨٩ )داوری اردکانی، «تفکر به قوم و مردم خاص»، به زبان داوری اردکانی باشد.می در شرایط تاریخی خاصی آنان

نباید میان قومیت و جغرافیای قومی نسبت ذاتی  توان ونمی رو از این از حیث نژاد و استعداد ذاتی تعلق ندارد. (53

 قایل شد.

راهی برای توضیح حقایق و واقعیت عالم موجود و  ۀمثابناسی بهشدنبال جهانتالس و حکمای پیشاسقراطی به

 ،بود که معطوف به امور طبیعی و چیستی آن بودای شناسانهآنها ناشی از نوع تفکر جهان بینیجهان فیزیکی بودند.

آب تالس و تنور آتش هراکلیتوس حضور و  ۀاین حکیمان پیشرو، هنوز خدایان در برکهای هرچند در آرا و اندیشه

و ای خیمه بینیجهاندر این مقطع از تاریخ اندیشه،  موجود بود.ای تفسیر متافیزیکی و نگاه اسطوره دخالت داشتند و

با این وجود آنها راهی برای اندیشیدن یافته بودند که نهایتاً به  شناختی بسان شرق هنوز حاکم بود،رویکرد کیهان

محوری ذهن یونانی قلمرو دیگری برای اندیشیدن از جنس زمینی و انسان در ذهن یونانی انجامید. ش فلسفهپیدای

هرچند هنوز  عقل سقراطی، شناختی بنیادین پیدا کرد.کشف کرده بود که با سیر حکمت در جهان شرق تفاوت هستی

پرسش سقراطی  به عقل محدود انسان بود.معطوف  شناختی حفظ کرده بود،با عقل متافیزیکی و کیهان اتصالش را

بلکه به دنبال  زیبایی در ساحت الهی چیست؟ فضیلت، پرسید عدالت،نمی لذا او نیازمند پاسخ زمینی و عقالنی بود.

 تحیر ۀفلسفه صرفاً نتیج از این حیث، عقل انسانی بود. ماهیت آنها از منظر ۀعقالنی دربار ۀفرایند دیالکتیکی مباحث

 بلکه فلسفه عبارت از فرایند پرسش و پاسخ دیالکتیکی در باب مبادی و امور است. نیست، )تاوماس(

شناختی غربی(، تمایز هستی )و ن تمایز میان ذهن شرقی و ذهن یونانیترینخستین و بنیادی ،پژوهبه باور دانش

در  خاستگاه انسانی آن بسیار متفاوت است. خاستگاه الهی عقل در ذهن شرقی با در باب عقل و ماهیت آن است.

متعقل انسانی نیست بلکه حاصل  ۀعقالنیت و قو ۀنتیج کلی دانش، طوربه عرفان و فلسفه، تشاعر، ذهن شرقی حکمت،

لذا حکمت حقیقی ناشی از فیض الهی و خدایان است که  و ،فعال و مستفاد بالفعل است الهی، قدسی و عقل کیهانی،
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ن افاضات الهی همان تریمهم شود.می اش در زمین ارزانی داشتهو کارگزاران انسانی از جمله انبیا، ،به برگزیدگانش

بنابراین ماهیت عقل در  ریزد.می ذهن شرقی را پی ۀگانه است که زیربنا و شاکلادیان سه بینیجهانمفهوم وحی در 

ورزی انسان بر اساس عقل محدود انسانی ند عقلفرای ۀفلسفه نتیج ذهن شرقی و ذهن یونانی ماهواً متفاوت است.

لذا نیازمند راهنمایی و راهبری آن توسط عقل  عقل انسانی نابسنده و ناقص است و ،از منظر حکمت شرقی است.

بنابراین دو نوع  شناسی مبتنی بر این عقول طبیعتاً متفاوت است.جهان و بینیجهان الهی و قدسی است. کیهانی،

گاه است که سهروردی هیچای این همان حکمت و فلسفه ورزی در دو جهان متفاوت وجود دارد.ندیشهو ا بینیجهان

لیکن فلسفه  ها ساری و جاری بوده است؛بشر و تمام سرزمین یزمین را از آن خالی ندیده است، و در میان تمام ابنا

طور که  همان اهتمام آنان است؛ ۀو نتیج روح و فرهنگ یونانی، است و محصول ذهن و ترتاریخ پیدایش آن روشن و

پس از اخراج فیلسوفان از  النهرینی است.ویژه ذهن بینبه ابراهیمی آن، محصول ذهن شرقی، معنای رایج و در دین،

 ۀفلسف ۀبین این دو نوع ذهن ارتباط و اتصالی پیدا شد که در حقیقت ریش سرزمین یونان و اقامت آنها در اسکندریه،

بنابراین  ،جهان شرقی در اسکندریه با هم مواجه شدند جهان یونانی با عربی است. ایرانی و ودی، اسالمی،یه مسیحی،

و در این مقطع اقلیم  ،ناچار الزام داشتند تا فلسفه را به ذهن و روح شرقی بیاموزندفیلسوفان یونانی نوافالطونی به

دادن بود. ذهن شرقی ذهن ذهن شرقی و یونانی در حال رخآموزی بین دو نوعی همدیگری از تفکر سر برآورد که به

 ورزی را به آن آموخت.و ذهن یونانی فلسفه ،ورزی آشنا ساختوحیانی، الهی و دین قدسی،های یونانی را با آموزه

ی این امر همان فلسفیدن در افق نبو اتصال و پیوند بود. آموزی،حاصل این هم مکتب فلسفی اسکندریه در جهان شرق

 شده توسط داوری اردکانی، و حکمت نبوی کربن و نصراسالمی پذیرفته ۀو یا جهان اسالمی است که دایرمدار فلسف

و این همان عقلی است که حکمت یونانی  همان عقل قدسی و نبوی است؛ ن نوع عقلتریاز منظر آنان متعالی باشد.می

منظور حکمای شرقی  به معنای عام آن را پذیرفته است.و حکمت شرقی  گیرد،می کاره خاص ب طوربهپیشاسقراطی 

میرداماد و  سهروردی، ابن سینا، فارابی، کندی، پیشااسالمی و نیز فیلسوفان مسلمان شرق جهان اسالمی نخستین،

و این همه  نبوی است. همان عقل قدسی و از عقل غرب جهان اسالم نظیر ابن طفیل، ۀحتی فالسف و صدرالمتألهین،

نظام  فیض آن از طریق وحی نبوی است. ۀواسطدلیل آن است که عقل نابسنده و قاصر بشری نیازمند عقل قدسی بهبه 

خیال شخص نبی استوار گردیده  ۀشده از طریق وحی در قلب و قواسالمی بر اساس همان عقل الهی افاضه ۀفلسف

بودن ترمشرب برای اثبات برتری و متعالینیاین امر با تالش عقالنی حکمای شرقی و متفکران اسالمی یونا است؛

تعالی منافاتی ندارد.عقل الهی بر حسب وجود یقینی ذات باری
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 1یونانی در ذهن شرقی ۀانحطاط فلسف

سهمگین غزالی در  ۀگرا معتقد هستند که فکر فلسفی بعد از حملپژوهان و فیلسوفان اسالمی ایرانیغالب فلسفه

با این وجود، اثر  ،وش نگردید و با سهروردی، میرداماد، مالصدرا و دیگران تا عصر کنونی ادامه داشته استایران خام

دین و فلسفه و تأثیرات بعدی آن مورد تأمل جدی قرار نگرفته است. این رابطه قبل و بعد از غزالی تفاوت  ۀآن بر رابط

ز تهافت غزالی به آرا و اقوال فلسفی، عموماٌ متوجه بعد داشته است. نسبت دین و فلسفه، یعنی عقل و وحی، پیش ا

ولی بعد از نقد غزالی این نسبت به نفع دین و تصوف تغییر جهت  ،در باب امر دینی بوده استفلسفی و عقالنی آن 

نحوی که رهیافت دینی حکیمان و عارفان اسالمی بر اسلوب فلسفی آنان برتری چشمگیری یافته است. به ،داده است

دایرمدار ذهن و سنت فکری ایرانی است. در واقع، سنت  فکر دینیْ ،گرددتا آنجا که به ایران و اسالم ایرانی بر می

صورت ایرانی ذهن شرقی است. از این منظر، فکر دینی با چارچوب فلسفی چگونه چیزی  فلسفی در افق اسالمیْ

عقل خداوند به قدر طاقت انسان است. حکمت نهایی و است؟ از دیدگاه حکما و فیلسوفان اسالمی، فلسفه ادراک و ت

شود علم و حکمت حقیقی از آن حکمت ناشی از خداوند است. تا جایی که به منشأ الهی حکمت مربوط می برترْ

گردد و لذا لوگوس نبی، بر بشر نازل می ۀمتخیل ۀامر وحی، یا به تعبیر فارابی اتصال با قو ۀواسطکه به ،خداوند است

انسان، یعنی آنچه مقوم  ۀناطق ۀکند قومت انسانی باید تابع آن باشد. به این سبب است که فارابی استدالل میو حک

رسد. آنان کمال و عقل بالفعل می ۀ)جبرئیل( به مرتب عقل فعال ۀواسطانسان است و انسانیت انسان به آن است، به

سفی از دین، و تلفیق سازگاری میان آن دو بودند. پرسش دفاع فل ،درصدد دفاع دینی از فلسفه، و در بهترین حالت

فلسفی از امر دین نیازمند پاسخی از جنس فلسفه و تعقل است و ضرورتاً با احکام دینی همسویی نخواهد داشت. 

فه تبعیت فلس ،با این حال این روند در نهایت به برتری دیانت بر سیاست، و در نتیجه ،اگرچه فلسفه با دین نسبتی دارد

 بر امر عرفی )وحیانی( تفوق و تعالی امر قدسی ،بینیاز دین منجر گردیده است که عنصر بنیادی این اندیشه و جهان

های گوناگونی بینی دینی تاکنون صورتشدن این الگوی فکری و جهانرود. مسلطآن به شمار می ۀ)عقالنی( شاخص

فارغ  باشد.دال مرکزی و عناصری از آن، یعنی عنصر قدسی، می را به خود گرفته است که بیانگر بازتاب و بازآفرینی

صورتی از ذهن شرقی و اسالمی، از مسیر  ۀمثاببه ،بینی ایرانیبا جهان هگذاری، فکر فلسفی در اثر مواجهاز ارزش
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ای ت، به گونههایی نظیر عرفان، شعر و ادبیات استهالک و انحطاط پیدا کرده اسمرور در شاخهعقالنی خود خارج، و به

.اندتبدیل شده «به متفکران قوم»که عرفا و شعرا و فقها 
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 1فارابی فلسفۀ سیاسیطباطبایی در باب  ۀمغالط

عنوان ا ارابی باز ف (،64: ص 13٩4) تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران: مالحظاتی در مبانی نظری طباطبایی در کتاب

 نه فاضلهآراء اهل مدیتا جایی که  ،فلسفۀ سیاسی قلمداد کرده استکند و متون او را یک فیلسوف سیاسی یاد می

 داند.می میاسال ۀداوری اردکانی نیز فارابی را مؤسس فلسف افالطون قابل قیاس دانسته است. جمهورفارابی را با 

شده است. پس دلیل  فارابی، امر سیاسی بر نظام فلسفی فارابی و الزامات آن بنا ۀکند که در فلسفطباطبایی استدالل می

فی فارابی بر اساس اگر نشان داده شود که نظام فلس ،از این منظر فارابی است. «نظام فلسفی»وجود اصلی او اعتقاد به 

گاه آن ،گرددیمو نه عقالنی و یونانی، بنا گردیده است و قوام امر سیاسی به آن بر  و معرفت دینی، «اعتقاد»اصل 

با صراحت تمام ، هآراء اهل مدینه فاضل ۀو رسال سیاست مدنیهیی را لرزان ساخت. فارابی در طباطبا ۀتوان این نظریمی

 ۀم فلسفو وجوب وجود خداوند استلزا ،گوید پذیرفتن این نظام منوط به پذیرش اعتقاد به وجود خداوند استمی

ست، ااه سنت جای گرفته فاضله را بدون معرفت ناشی از وحی، که در شخص نبی و پادش ۀاوست؛ از سویی مدین

 گردد.ممکن نمی ،مراتب وجود، که اعتقادی است هفارابی بدون سلسل ۀفاضل ۀداند و اساساً ساختار مدینقابل تصور نمی

از سلسله  مبادی و مراتب وجودی و نظام فلسفی فارابی را متأثر مانما و میراث فلسفی هرچند الجابری در کتاب

عقلی فارابی  ۀلفاض ۀمدین ۀنظری(، 11٨: 13٨7 )الجابری، داندمراتب اجتماعی و نظم هرمی مدینه، و متناظر با آن می

شود و شهروند فاضل وجودش به خاطر وجود نبی و حکمت و محور است و شهر پیرامون وی تأسیس میحاکم

اش را بر اساس نظام فاضله ۀدر نهایت مدین رغم تبیین عقالنی و فلسفی امر دینی،فارابی به شریعت نبوی است.

ود نبی و اتصال وابسته به وج که دینی است، اش،فاضله ۀسازد و قوام مدینشریعت و نبی و اعتقادات اسالمی مبتنی می

 .بع الزامات این نظام خواهد بودامر سیاسی هم تا مین است.االاو به عقل فعال و روح

،همانا، وجوب اعتقاد و  اسالمی ۀراحتی استدالل کرد که سنگ بنا و رکن اصلی فلسفتوان بهاز این دیدگاه می

موجودات، و از  أگوید: باید اعتقاد کرد که خدایی وجود دارد که منشکه فارابی می چنان ،باور به وجود خداوند است

رود که این وجوب همان سبب اول است که دلیل پیدایش مراتب دیگر موجوداتی به شمار می .جمله عقل اول است

و نه فلسفی،  ریزد. از این حیث، نظام سیاسی فارابی که متناظر با نظام حکمت اسالمی،نظام فلسفی فارابی را پی می

فاضله بر  ۀبا معرفت وحیانی است و قوام امر سیاسی و ساماندهی مدینکه همان نبی  ،باشد و رئیس اول مدینهمی
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 ۀفاضل ۀمدین ۀدارد و مقایسمی ویژه طباطبایی واداوری و به ۀمحور آن قرار دارد، در حقیقت ما را به رد و ابطال نظری

.نماید که ناشی از مغالطه استالفارق میفارابی با جمهور افالطون قیاسی مع
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 1کوردها و ناکامیای همعرفت ترکی

سیاسی های سیاسی موجود در آن و شخصیتهای مطابق دیدگاه سنتی و رایج، بحران کورد در ترکیه با نظام

)داخله( آن  موضوع کوردها در وزارت کشور ،وری عثمانیتل شده است. قبل از فروپاشی امپرامؤثر در آن تحلی

مطرح شد و تعدادی از اعضای این کمیته هم کوردهای دولتی و وابسته بودند و لذا  وری با تشکیل یک کمیتهتامپرا

که بعد از ای به گونه ،عثمانی و در سطح امنیتی و داخلی تثبیت شد ۀوری فخیمتکورد در چارچوب امپرا ۀبحث مسئل

حاد و ترقی، این از جمله حزب ات ( و متعاقب تشکیل احزاب سیاسی کوردها،1٩23) تأسیس دولت مدرن ترکیه

نگار و ادیب و فعال سیاسی نحوی که شاعر و روشنفکر و روزنامهموضوع در چارچوب ترکیه دنبال شده است به

کورد در چارچوب  ۀرود، از حل به اصطالح مسئلمی اش که ارگان آن حزب به شمارکورد، در روزنامه ۀوابست

این حزب و دستاورد آن برای کوردها  ۀنامکه یکی از مواد اساس ،زندمی عثمانی حرف ۀوری فخیمه و کریمتامپرا

شناختی های موجود و نیز تقلیل معرفتاین مسئله در مقاطع تاریخی دیگر با رایزنی و منازعه و جنگ با رژیم .بوده است

گان مدنی و هنوز هم زعمای قوم و نخب ،رغم گذشت بیش از یک سده از آنو به ،آن بازتولید و پیگیری شده است

 های دولت مدرن و گفتمان دیگری تحلیلسیاسی ترکیه موضوع کوردها را در آن چارچوب پیگیری کرده و با مکانیزم

بیند که ناشی از مواجه می های خاورمیانه را در سنتزیکورد و دیگر خلق ۀاوجاالن نیز در نهایت حل مسئل کنند.می

یک امر سیاسی فرعی  ۀمثابکورد در ترکیه همچنان به ۀخواهد بود و مسئل با ذهن غربی و اروپاییای ذهن خاورمیانه

های سیاسی موجود بیانگر فقدان گردد. خوانش بحران ملی کوردها در چارچوب رژیمبندی میصورتو انضمامی 

دها در شناختی کوربحران معرفت بندیصورت باشد.می که برخاسته از نقصان معرفتی کوردها ،ملی است ۀیک نظری

کشف  ۀبر اساس نظری رد، ناظر بر این معرفت است.وک ۀهای سیاسی حاکم بر ترکیه تحت عنوان مسئلچارچوب رژیم

و لذا مبارزه و صلح و مذاکره با  ،هاستحاکم بر اذهان ترکای معرفت ترکیه ۀهای سیاسی در ترکیه نتیجذهن، رژیم

که مشکل اصلی وجود  چرا ،کودتاگران سودی برای آنان نخواهد داشتدمیریل و اردوغان و یا  اوزال، آتاتورک،

و بودن و نبودن اردوغان و اصحابش در نظام سیاسی  ،معرفت ترکی و هژمونی پارادایم معرفتی آنان بر ترکیه است

از طرفی  .درو خواهد بوهکورد نخواهد داشت، فقط با فراز و فرود داخلی روب ۀترکیه تأثیر و تفاوت بنیادی در مسئل

به دنبال کسب جایگاه سیاسی و اتخاذ ای کوردها همچنان در پارادایم وابستگی قرار دارند و تحت تأثیر معرفت ترکیه
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روست، کوردهای ترکیه هکه با نقد هم روب ،اوجاالن اندیشۀ سیاسیگفتمانی در درون این پارادایم هستند. فارغ از 

اند و غالباً با کورد در چارچوب معرفت ناشی از پارادایم وابستگی مانده ۀمسئل گرایی و تحلیلدنبال ترکیههمواره به

غافل از آنکه آنان  ،اندمبارزه و یا سازش کرده ،هستندای که محصول و مدلول معرفت ترکیه ،های سیاسی موجودرژیم

های ناسیونالیست و د که رژیمباید اذعان کر اند.آن مبارزه کرده ۀو نه ریشای با معلول و محصول معرفت ترکیه

معرفتی های روایتکالنای خواهان سکوالر همگی در چارچوب اسطورهگرا، اسالمگرایان سیاسی و دموکراسینظامی

شوند و معلول و متأثر از آن چارچوب و الگوی نظری و معرفتی هستند. کوردها در مقام یک می برساختهای ترکیه

سازد که می و کشف ذهن کوردی ما را با این بحران مواجه ،اندلی و تاریخی نیافتهقوم و خلق سیاسی هنوز شأن م

که ناشی از فقدان  ،در کوردها اندیشۀ سیاسیو این فقدان  ،کوردها فاقد معرفت ملی در چارچوب پارادایم خود هستند

از آن  شناختی است.معرفتشناختی و بحران همان نقصان هستی ،باشدمی معرفت فلسفی نسبت به امر سیاسی کورد

لذا به  ،رو هستندهآن روبهای روایت)در ترکیه( با سلطه و پیامدهای ناشی از یک معرفت و کالن جایی که کوردها

انداز یک میان آنها از همان جنس باشد، به عبارتی از چشم ۀرسد که ضروری خواهد بود تا مبارزه و منازعمی نظر

نظامی و سیاسی  مدنی، های معرفتی،ها و صورتخود را در قالب روش ۀبایستی مبارزمعرفت ملی و پارادایم آن 

های سیاسی موجود در ترکیه چندان دل نبندند؛ بحران کوردها دارای ماهیت تداوم بخشند و به ظهور و سقوط نظام

و نیز صورت  ،فرهنگی سیاسی، اقتصادی، حقوقی،های توان به صورتمی های گوناگون است. از جملهواحد با صورت

شناختی و ملی آن است. از و غیره اشاره کرد که ریشه در ماهیت آن دارد و ناظر بر وجه معرفتای سوریه ای،ترکیه

شناختی این مهم مستلزم تبیین فلسفی و معرفت .شناختی استحیث ماهیت، بحران امر سیاسی کورد یک بحران معرفت

های متفاوت دیگری و عبور ماهیت و صورت ۀشناسانشناسانه و معرفتش هستیبحران در امر سیاسی کورد و خوان

و...( کوردها را به ای پساسوریه ،ای)پساترکیه اتخاذ رهیافت پسادیگری. باشدمی و گسست اپیستمولوژیک از آن

ه کشف ذهن کوردی سازد کمی شان نزدیکو نیز واکاوی دالیل ناکامی تاریخی ماهیت بحران خود و فهم و تبیین آن،

.باید به آن بپردازد
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 1اتیت ادبیات: پساادبیماه

آثار و مصادیق ادبی نخواهند  بدون تردید ماهیت آنْ ،اگر ادبیات ماهیتی داشته باشد که موضوع و متعلق آن باشد

ولی از  ،گرددمتعدد ادبی متجلی میهای متنوع و ماهیت ادبیات در آثار ادبی و ادبیت متن و صورت ،از یک سو بود.

ادبیات اثر خودش را در  گریزد،دهد و مدام از چنگ مؤلفین میگاه خود را به دست نمیماهیت آن هیچ ،سوی دیگر

این ویژگی سبب ماندگاری و تداوم و دموکراسیت ادبیات  دهد.نهد ولی خود را به دست نمیآثار ادبی بر جای می

مخاطبین ارجاع دارد و خوانش متن هم با آن همبسته وگوی مداوم ی از ماهیت ادبیات به گفتاز این حیث، بخش است.

توان از این منظر می خواهد بود. به هر جهت ادبیات، به تعبیر دریدا، همواره در راه است و قرار است بیاید و بشود!

ها همان و ناگفته ،یعنی آثار و متون ادبی هستند ،ها همان صور ادبیاتگفته .«هاستها در گفتهادبیات بیان ناگفته»گفت 

توان د. آیا مینباشمی هایی که قرار است گفته شوند،یعنی ناگفته آن، ۀرمز ماندگاری و استمرار ادبیات و ماهیت رازگون

در  ها و متون و آثار ادبیکه صورت به رسم بالنشو نتیجه گرفت که ادبیات هیچ چیز نیست و ماهیتی ندارد چرا

 ۀها در خود دارند و بنابراین شایستهایی هستند که نشانی از ناگفتهرمان و... گفته داستان، ژانرهای متفاوت شعری،

)متون و آثار ادبی( را باید تولید کرد و دور  هااند؟ و گفتهها گفته نشدهکه هنوز ناگفته توجه و تأمل نیستند؟ چرا

 کند،بندی نهایی پیدا نمیگاه در آثار ادبی و مصادیق آن صورتل کلی ادبیات هیچدا ادبیات بماند! انداخت تا ادبیاتْ

های متفاوت بلکه ادبیات در تولید صورت ،شده و موجود پیدا نخواهد کردبنابراین ادبیات جوهر و ماهیتی از قبل داده

افتد. این سیالیت دال کلی ادبیات است که میشود و راه سازد و پدیدار میخود را می که حکم مدلول را دارند، ادبی،

های ادبی نماید که آثار و صورتاگر به تناقض نرسیم چنین می گردد.منشأ تولید متون و آثار ادبی و تجلی ادبیت می

و توان ادبیات را به آثار هرچند نمی ،ها و آثار ادبی، به یک معنا، تماماً ادبیات استتجلی ادبیات است و این صورت

.رویکرد پساادبیات بازگشت به آغاز آن و گذار انتقادی از آثار و تولیدات ادبی است ۀتجلیاتش فروکاست. الزم
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 1شرقی ۀیک مسئل مثابۀبهداعش 

 مثابۀبهو شرقی ای خاورمیانه بینیجهاننظیر داعش و مبانی معرفتی آن مستلزم تحلیل تفکر و هایی فهم پدیده

رادیکال دینی در خاورمیانه های داعش و پیدایش جریان ۀ)و ایدئولوژی مدرن( شرقی است. برای تبیین پدید یهیک نظر

شرق  اندیشۀ سیاسیویژه چهارچوب تاریخی آن در ساختار سنت فکری شرقی، بههای بایستی ذهن شرقی و مؤلفه

معرفت شرقی را در جهان های ود. تبعات و ریشهباستان و استمرار ارکان و عناصر معرفتی آن، تبیین و بازشناخته ش

شرقی است. داعش در ذهن و تفکر  ۀداعش مشاهده و بررسی کرد. داعش یک مسئل ۀتوان در ظهور پدیدمی معاصر

تاریخی معرفت شرقی است. داعش در سنت فکری  ۀبه تعبیری، داعش مولود ذهن شرقی و برساخت .شرقی ریشه دارد

کند. در سنت معرفت شرقی، امر سیاسی تابع الزامات امر قدسی است. یکی از عناصر این می اندیشد و عملمی شرقی

این عقل با عقل  ،عقل است. عقل انسانی باید با عقل کیهانی و قدسی راهبری شود. به همین جهت ۀالزامات مقول

ود را از استلزامات و روشنگری و مدرنیته متفاوت است. عقل روشنگری و تجدد عقل محدود انسانی است که خ

نیاز ساخته است. منشأ مثالی و نهایی تفکر در ذهن شرقی ساحت عوایق دینی، در ساحت عمومی و زمینی، رها و بی

غربی( تمایز  )و ن تمایز میان ذهن شرقی و ذهن یونانیترینخستین و بنیادی ،پژوهبه باور دانش .قدسی و وحیانی است

شناختی در باب عقل و ماهیت آن است. خاستگاه الهی عقل در ذهن شرقی با خاستگاه انسانی آن بسیار متفاوت هستی

 ،متعقل انسانی نیست ۀعقالنیت و قو ۀکلی دانش، نتیج طوربهاست. در ذهن شرقی حکمت، تشاعر، عرفان و فلسفه، 

ل است و لذا حکمت حقیقی ناشی از فیض الهی و الهی، عقل فعال و مستفاد بالفع بلکه حاصل عقل کیهانی، قدسی و

ن تریشود. مهممی ارزانی داشته زمین در اشانسانی کارگزاران واز جمله انبیا،  عنایت خدایان است که به برگزیدگانش،

ریزد. در می ذهن شرقی را پی ۀگانه است که زیربنا و شاکلادیان سه بینیجهانافاضات الهی همان مفهوم وحی در 

شود. منشأ بندی میصورتاست و همه چیز حول امر قدسی ای حاکم قدسی و اسطوره بینیجهانتفکر شرقی،  ۀیطح

 ۀاندیشای قدسی و آسمانی امر سیاسی با اصل حاکمیت الهی پیوند زده شده است. در نظام معرفت شرقی و خاورمیانه

وحی، دیانت و سیاست، امر قدسی و امر سیاسی میان عقل و  ۀعقالنی انسانی تابع سنت دینی الهی است و رابط

در این حوزه عقل و سیاست تابع دیانت، شریعت و قدسیت است. مشروعیت حاکمیت و فرمانروایی  .ناگسستنی است

آن ای ناشی از تأییدات الهی و قدسیت آن است. حق حاکمیت سیاسی به موجب مشروعیت الهی و احکام اسطوره

                                                             
 2016سپتامبر  24انتشار: تاریخ * 1



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  1٨2

امتداد والیت و امامت الهی است. دولت قدسی داعش و جایگاه خلیفه در آن  و حاکمیتْاست. به این دلیل خالفت 

فهم است. نظر و پراکتیس داعش در این سنت نمایان است. حاکمیت حقیقی ناشی از حکمت حقیقی در این افق قابل

فت شرقی است. مرکزی معر ۀاست که شأنی قدسی و آسمانی دارد. خاستگاه قدسی و الهی حاکمیت و حکمت هست

تعقل منفصل انسانی در اقلیم وجودی شرقی، ثانوی و عرضی است و در بهترین حالت در خدمت امر معنوی و قدسی 

این اتصال و اصالت در واقع  .کندمی است، و تنها در اتصال با عقل کیهانی و قدسی است که اصالت و محوریت پیدا

و الهی است که انحطاط و استهالک آن خواهد بود؛ اقلیم ای سطورهتقلیل عقل انسانی و تاریخی به عقل کیهانی، ا

مثال، صورت مسیحی ذهن شرقی در اقلیم غربی موجب  عنوانبهیونانی و ذهن غربی درست نقطه مقابل آن است. 

کالوین در قرن شانزدهم میالدی در قلب اروپا بوده است.  ۀگونپیدایش قرون وسطی و تأسیس حکومت دینی و داعش

تاریخی های دینی آن بوده است. اسالم تنها یکی از صورتهای رنسانس چالشی در برابر ذهن شرقی و فراورده

و کرد. به وجپیدایش داعش را باید در ذهن شرقی جست ۀبازسازی ذهن و تفکر شرقی است. در هر صورت، ریش

 بینیجهانش نوعی تفکر است که محصول ذهن شرقی در صورت اسالمی آن است و لزوماً به افق این معنا داع

 بندیصورتای شود. به عبارتی، داعش گونهنمی اسالمی و بنیادگرایی دینی منتسب و محدودهای و آموزهای اسطوره

 داعش معنا، یک به .است داعش ۀپدید شرقیْ ذهن مدرنشبههای صورت از یکی تنها و است، شرقی ذهن در اسالمی

 سیاسی - الهی نگرش و داعشی مدرنیستیشبه ایدئولوژی. است کنونی و معاصر جهان در شرقی ذهن اسالمی صورت

ی از اسالم پیوند خورده است، با این وجود اسالم داعشی ابزار عقالنیت و جهانیاین اغراض و منافع با شدتبه آن

نوعی سیاسی، تئوکراسی با الیگارشی پیوند یافته است و به ۀاسالم است. از منظر نظری یافته از متنهم صورتی تجلی

شرقی،  ۀبه هر روی، با وجود حضور تاریخی الگوی سنت اندیش الیگارشی( است.+  )تئوکراسی دولت تئولیگارشی

برای تجدد، توسعه و زیست شرقی مشکل و ممتنع است و شرط کافی امکان تجلی و استقرار معرفتی تجدد در جهان

بست اندیشگی و ایستار شرقی است. رفت از بنعقالنیت بر اساس زمینه و بافت سنت شرقی، بازنگری انتقادی و برون

ورزی عقالنی انسان تاریخی و عقل ۀبه دلیل متافیزیک حضور تفکر و اصالت ذهن شرقی، و غیاب محوریت و ضابط

اند. بحران گرا در خاورمیانه حامل بذر داعشسیاسی اسالمهای یاننقادانه در ساحت وجودی انسان، غالب جر

بازخوانی  ۀالزم .این بحران است ۀشناختی در سنت فکری شرقی موجب بروز مشکالتی است. داعش نتیجمعرفت

است که بنیادین آن های گرفتن ماهیت این سنت و مولفهپرسشآن بههای انتقادی و بازاندیشی در فهم ارکان و ریشه

بحران در نظام معرفت شرقی است،  ۀتواند گشودن افقی دیگر بر این مفهوم قلمداد گردد. از آنجایی که داعش نتیجمی

گردد و در صورت عدم اهتمام عقالنی و می انفصال از تفکر عقالنی و تفاصل با معرفت فلسفی موجب تشدید بحران

گونه، با خوانش و بازتولید داعشهای روایتایش اشکال دیگر کالنرفت از آن، امکان ظهور و پیداخالقی برای برون

.همچنان وجود خواهد داشتای دیگر دینی و چهارچوب اسطورههای عناصر تفکر و معرفت شرقی در صورت
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 1ماجرای عقل تراژیک

لهی و یا طبیعی، ا موهبتی عنوانبهعقل تنها موهبتی است که به یکسان نوع انسان از آن برخوردار است. اگر عقل، 

ن موجودی توان ماجرای عقل را از تراژدی عقل به عقل تراژیک روایت کرد. انسامی اش بررسی شوددر سیر تاریخی

بودن انسان ذاتی انسان تاریخی است. تاریخی و اجتماعی بودنْعاقل و همزمان اجتماعی است. عقالنیت و اجتماعی

به یک معنا،  شود.می معرفت( یادتر )به تعبیر عام آن با عنوان عقالنیت نوعی از عقل را پرورش داده است که از

 را آشکار تراژیک آنهای ریشه بررسی و تبیین زیست وجودی و تاریخی انسان بر اساس پارادایم عقالنیت مشکالت و

سیر  ی عقل درکلی، ماجرا طوربه ،افالطون و ارسطو عبور شود ۀسازد. اگر از فهم و عقل در چارچوب فلسفمی

ن را آتوان ماهیت و دستاوردهای می تاریخش دو نوع عقالنیت را برساخته است که بر اساس ذهن شرقی و غربی

غایت  و أصورت شرقی عقالنیت با صورت غربی آن متفاوت بوده است و این تفاوت در مبد ،کلی طوربهبیان کرد. 

متافیزیکی و  عقل خصلتی ،یونانی ۀتا پیش از پیدایش فلسف ،رددگمی نیز وجود دارد. تا آنجا که به ماجرای عقل بر

قراطی و اند. با ظهور حکمای پیشاسشناختی داشته است و شرق و غرب در این خصیصه اشتراک تاریخی داشتهکیهان

اتصال ی تدریج عقالنیت غربگردد و بهمی البته تأسیس فلسفه در یونان، صورت غربی عقل از صورت شرقی آن جدا

ود را از خنیازی، انفصال و استقالل گسلد و با ظهور روشنگری عقل انسانی بیمی خود را با کیهان و ساحت قدسی

یابد که از آن با عنوان می دارد، از این رهگذر نوعی از عقالنیت ظهورمی راهبری و هدایت عقل قدسی و کیهانی اعالم

نیت بحث توان از دو نوع عقالمی نسبت عقل انسانی با عقل قدسی، توان یاد کرد. صرف نظر ازمی عقالنیت مدرن

 ین الگواعقالنیت قدسی و عقالنیت مدرن. بر اساس  :اندذهن غربی و شرقی ۀکرد که برساخته و همزمان برسازند

و نوع ها ها و اشکال حکومتهای سیاسی و دینی، و نیز انواع جنگو جنبشها بینیجهانتوان ظهور و پیدایش می

 .را تحلیل کردها حکمرانی

متعددی گردیده است. اگر پیدایش های عقالنیت در سنت فکری شرقی و غربی منشأ مشکالت و موجب بحران

اروپایی نیز صورت سیاسی عقالنیت غربی به های ملت-داعش صورت اسالمی عقالنیت شرقی باشد، ظهور دولت

اتصال عقل شرقی  ۀمدرنیته نیز صورت مدرن و معاصر ذهن و عقالنیت غربی است. داعی ،روند. افزون بر آنمی شمار

انفصال عقل غربی با عقل الهی و قدسی هر دو بیانگر عقل تراژیک انسانی  ۀطور داعی و همین ،با عقل الهی و قدسی
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های آورد. در قلمرو غربی جنگ اند. بر این اساس باید از ماجرای تراژیک عقل سخن به میانو نیز تراژدی تجلی عقل

تکنولوژیک و فرهنگی غرب و خشونت تفکر  ۀلوکاست، انفجار اتمی، سلطوضدانسانی آشویتس و ه ۀجهانی، فاجع

این مشکالت و  أشوند. عقالنیت ابزاری که منشمی تکنولوژیک همگی از تجلیات عقالنیت مدرن غربی محسوب

خی عقالنیت مدرن غربی است. بررسی سیر تاریخی و دستاوردهای تاریهای تراژیک است یکی از شاخه ۀاندیش

 روهشرقی و غربی آن انسان معاصر را با تراژدی عقل و ماجرای تراژیک آن روبهای عقالنیت و معرفت در صورت

 ۀشوند که خروج از آن به دغدغمی سازد. معرفت و عقالنیت شرقی و غربی، هر دو موجب مصائب و فجایعیمی

 که تصور گونهآن ،تفکران و اندیشمندان معاصر تبدیل شده است. اتصال و یا انفصال عقل انسانی با عقل قدسیاصلی م

شرقی های انسان معاصر ریشه در عقالنیت و صورتهای راهگشا و پاسخگو نبوده است؛ مصایب و فقدان ،گردیدمی

 ،ورزی بیشتر استمعاصر مستلزم عقالنیت و اندیشهرفت از بحران عقالنیت در جهان و غربی آن دارند. هرچند برون

بین دو نظام  ۀ)مواجه معرفت و عقالنیت شرقی با معرفت و عقالنیت غربی ۀآیا بازسازی و مواجه ،با این وجود

گشاید؟می بازگشت انتقادی به ارسطو افقی را فراروی ما ۀمعرفتی( در چهارچوب اید
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 1ایرانی و تداوم بحران در معرفت «نامهسیاست»

امد زارع حبا صاحب امتیازی و مدیر مسئولی  13٩4دوم سال  ۀاست که در نیمای عنوان ماهنامه «نامهسیاست»

ر شده سید جواد طباطبایی، و ریاست وی، چاپ و منتشهای با محوریت آرا و اندیشه ،و سردبیری محمد قوچانی

وهش، تنقیح و لد بیرون آمده است. رسالت این ماهنامه پژآن در سه مج 5 و 4و نیز  3و  2های است و تاکنون شماره

باشد که می نییک نظریه و اندیشه و حکمت ایرانی، و استخراج عنصر ایرا عنوانبهپیرامون ایران هایی ترویج نظریه

 بالرا دن سیاسی در ایران بر اساس خوانش طباطبایی مشکل ایرانهای و یا اندیشه فلسفۀ سیاسی ۀویژه در حوزبه

نامه یاستسآن است.  یایرانشهری و عناصر فکری و اجزاهای سازی اندیشهنوعی به دنبال تبیین و مفهومکند و بهمی

ی ایرانی و اندیشیدن سیاسی بر مبانی نظری و مفهوم ؛ایرانشهری است اندیشۀ سیاسیسیاست از منظر  ۀنامه دربار

 .ستاتاریخی ایرانیت و پرداخت نظری آن یکی از اهداف ملیت ایرانی. به عبارتی، کشف شأن ایرانی مفهوم 

 ۀایران و تاریخ اندیش ۀطباطبایی بر آن است که ایران یک مشکل است و تاکنون دربار ،اندیشیدر چارچوب ایران

اندیشیدن پردازی، و بنابراین فهم الزم صورت نپذیرفته است. از دیدگاه ایشان ایران و ایرانیت چارچوبی برای آن مفهوم

ایرانشهری وجود دارد که خاص ایران است و بایستی  ۀایرانی است. به تعبیری نوعی اندیشیدن در تاریخ اندیش

 ۀایران است و آثاری با عنوان تأمالتی دربار ۀپردازی در حوزپردازی گردد. در حالی که طباطبایی به دنبال نظریهمفهوم

تر از آش داغ ۀنوعی کاساند و بهپرسش( او یک قدم جلوتر گام نهاده)بدون  شاگردان ،ایران نیز چاپ کرده است

آنها از جمله طباطبایی بر وحدت ملی در ایران تأکید . هاستاند؛ ندای بازگشت به ایرانشهر یکی از این نمونهشده

فرهنگی تفاوت هرچند طباطبایی ناگزیر است گاهی بین وحدت جغرافیایی و سرزمینی ایران و وحدت فکری و  ،دارند

مذاکره است مگر اصل وحدت ملی. طباطبایی وحدت ملی را بر ایران قابل ۀقایل باشد، با این حال هر چیزی در حوز

نظیر شاهی  یهایکند. نظریهمی اساس تفکر کهن شرقی، یعنی وحدت وجودی و وحدت در کثرت تبیین و توجیه

طباطبایی است. این  ۀنی، حکمت اسالمی و غیره محور اندیشآرمانی، نظام ایرانشهری، وحدت فرهنگی، اسالم ایرا

توسط هرودوت، گزنفون، افالطون، کناوت، ریچارد فرای، کربن، حسین نصر، شایگان، داوری اردکانی، دینانی ها نظریه

که هدف این نوشتار نقد و بررسی آنها نیست و در جای دیگری به آن  ،و دیگران ساخته و پرداخته گردیده است

آورند بر می ایران و تاریخ فکری آن بر زبان ۀنظران ایرانی دربارتمامی آنچه صاحب ،با این حال. پرداخته شده است
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یا نور الهی حاکم و فره ایزدی  «حکمت خسروانی»که محور آن همان اصطالح مبهم  ،سنت فکری ایرانی استوار است

 .ت محسور و مجذوب آن گردیده و معجب بدان استشداندیش بهگرا و شرقشاهان است که سهروردی ایرانی

اند. منشأ این حکمت هم که طبیعتاً قدسی و ایزدی حکمت خسروانی یعنی حکمت پادشاهانی که دارای فره کیانی

حکمت  ۀواسطایرانی به ۀرسد بر اساس کشف ذهن ایرانی، در ایران بعد از اسالم بحران اندیشمی است. به نظر

نظر تر شده است. حسین نصر، شایگان، اردکانی، دینانی، اعوانی و طباطبایی، صرفاسالمی عمیق ۀنوافالطونی و فلسف

آیند. در این یادداشت بیان چهار می پردازان این سنت فکری به شماراز اختالفات عمده، هر کدام از مدافعان و نظریه

 :نکته ضروری است

ایرانی  ۀحکمت خسروانی و اندیش ۀکه قلب نظری ،فره ایزدی و یا کیان خره شاهی ۀاید اصلی و تاریخی ۀریش. 1

 .گردد که اساساً ایرانی نیست و عاریتی و التقاطی استمی ملموی آشوری و کیدن عیالمی بر ۀرود، به ایدمی به شمار

رانی در ساختار سنت قبل از تأسیس فلسفه و حکمت اسالمی توسط فارابی و دیگران، نظام معرفت ای. 2

شود به ایران بعد می اش فاقد انسجام معنایی و چارچوب نظری و الگوی مفهومی بوده است و هرچه گفتهفکری

دینی است. لذا از حیث و شبهای شدت اسطورهاسالم ارجاع دارد؛ ایران قبل از اسالم یک ایران غیر مفهومی و به

شدت دچار اش بهرگرایی و بازگشت به ایرانشهر بدون قالب و صورت اسالمیاندیشه و از منظر تاریخ فلسفه، ایرانشه

 .فقر تئوریک است

النهرینی، یعنی نظام معرفت ایرانی که عناصری از سنت فکری ایرانی را بر اساس تبعیت الگوی کهن بین. 3

حکمت خسروانی و  راهبری امر سیاسی توسط امر قدسی، یا همان تلفیق و جمع میان حکمت و سیاست که اساس

 ۀاستبداد و مانع اصلی فهم مدرنیته، استقرار مشروطه و توسع ۀنیز حکمت اسالمی است، بازسازی کرده است ریش

تداوم فرهنگی ایرانی، و یا تداوم و استمرار اندیشه و حکمت ایرانی  ۀدموکراسی است. درست به همین جهت نظری

شناختی شناختی و هستینت فکری استبدادی است. تداوم بحران معرفتبازگشت مفهومی به آن در واقع تداوم س و نیز

در اندیشه و حکمت ایرانی، یا به تعبیری سنت فکری ایرانی، خاستگاه بحران اندیشه در ایران است؛ این بحران مانع 

 .توسعه دانش و استقرار دمکراسی شده است

مدرن معرفتی آن، منشأ های روایتنی نظام فکری ایرانی و کالنبر اساس کشف ذهن ایرانی، سنت باستا. 4

ایرانی )با صورت و محتوای یونانی( است که باید به اضمحالل و فروپاشی آن همچون راهی  ۀانحطاط و زوال اندیش

نی و شکنی این سنت و نظام معرفتی حاصل از آن شرط کافی برای تفکر عقالرفت از آن فکر کرد. شالودهبرای برون

.تولید اندیشه است



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 1٨7 لیتیاۆ پ

 ١باتی یاسایی کوردیخه

مانی رلهەنی و پدهباتی مهخه و باتی شار و شاخخه وکو ستکرد وهسرتاو و دهڵبهی ههواژهستهده به که باتی کوردیخه

زات و ناخی  له ،کردێتی بۆ دهشهو بانگه را پێناسهگهافۆرمخوازانی کوردی تورکیڕین الیه ری کوردستان لهو باکو  د لهو هت

ک نه ،نتاکتی ک ماهییهیه جیاواز له وخسار و شێوازیڕ باتی شار و شاخی کوردی دوو خه .ما و بێ واتایهخۆیدا بێ بنه

 دیباتی کور وخساری شار و شاخی خهڕ و  بیچمک شنت. ێبازی یهڕ و دوو  بیچمک دوو واتایه به ؛تی جودادوو ماهییه

ری و باکو  ین چاالکانی سیاسیالیه له وهداخهەب که ،بێتیرانی کوردی ههتی قهتی و ماهییهچییه ندی بهوهەیبێ پده

 یچێتی و چاالکیایی و تورکیای تورکیفهیعرمه ی بهیستهژێر پاڕادایمی وابهتبازی لهرایی و سیاسهحیزبگه دستان لهکور 

اڵتدار سهمی سیاسی و حیزبی دهێژ ڕ ڵ گهبات لهتی و خهدژایه کوردی بهباتی و هێشتا خه ،وهتهوهتی کورت کراوڵهدهنیمچە

ست و هه را لهگهابی کوردی تورکیڵهرانی ئیسالحتهاستی بێت سیاسیکاڕ ی وهئه یی نابێت.وهتهنجامێکی نهرئهده زانن کهده

 بێ که ،گرنردهڵک وهی خۆیان کهمهرخسنت و گهجاالن بۆ دهۆ ڕێز ئکانی بهیهسیاسی کان و بیرۆکهیی کوردهوهتهامانی نهڕ 

ڵسوڕاوی هه دنی چهشهنگههلێدان و گقڵهته ی کوردی بهناسانهعریفهیرانی مهقه .یی نابێتنجامێکی بناغهرئهن بهگوما

مانی رلهەباتی سیاسی و پژێر ناوی خهرا لهگهاز کوردی تورکیگههڕ  تی بهند ئافرهچه یریما و شانۆگهو سه ،خوێنی حیزبییاسا

پرسی کورد  یی نزیک لهندیکایی و ناوچهڵسوڕاوی حیزبی و سهند ههکردن و گیرانی چهر سهبهتسده. ر نابێتسهچاره

ت داخوازی و مافی واڵهڕ به که و حیزبانهئه رچیگهئه. تورکیا نییه دانیان لهێواییپهڕ باتی کوردی و تی و خهی کوردایهنیشانه

ترسین بۆ ن مهکهتی دهرایهپاژۆ نوێنهڕوانینێکی چه به اکردنی تورکیموکراتیزهیناوخۆیی کورد و د یوریو یاسایی و کولت

 وهو کردهئه د پێویستهنرچههه .نکهیی دهای تورکیفهیعرمه ت بهندا خزمهدرێژخایه استیدا لهڕ  اڵم له، به AKPرسه

ڵپڕژانی کردن و ههسەرکۆنە ش بزانن کهوهئه کاناڵم پێویسته کوردهبه ،بکرێت و ئیدانه رکۆنهسه پهی ئاکهنایاساییه

اتای و  به پهکانی ئاکهوهت و کردهر سیاسهبۆ سه ییوهتهیی و نێونهتی ناوچهوڵهنی ناوخۆیی تورکیا و دهندێک الیههه

کی دیموکرات و ی تورکیایهرچێوهچوا ت مافی کورد لهنانهڵکوو تهبه ،یرانی کورد نییهتی پرس و قهماهییه پشتیوانی له

 HDP و BDP و DTP باتیخه . هەر چۆنێک بێت،وهخوێرنێتهی کورد دهپێکهاته یوتی مافی مرۆڤ و مافی هاوواڵتیهڕ 

ت دۆز و پرسێکی نانهته یی کوردیوهتهیرانی نهقه .یڕوشێنێتزێنێت و دهبهورد دادهک یران و پرسیتی قهد ماهییهو هت

باتی یاسایی و هخ ، بۆیهدییهو و وجو  ناسانهعریفهیرانێکی مهقه وڵکو به ،ری نییهو نگی و ئابو رههسی و یاسایی و فهسیا

 کهەکەدیی شاخ و پو ی وجو فهلسهڵ فهگهکان لهنی و یاساییهدهمه وهاێکخر ڕ و  پارتەکانی ت ئاشتیخوازانهاڵهو ڕ نی و بهدهمه

 .ژێر پرسیار باتهده کهکهی پهوایی و بوونهڕ  پهدهکوو ههرا وهگهاتورکی پارتگەلیبوونی  .یهتی و پاڕادۆکسی ههدژایه

 ییفیعرریتی مهنه ران و لهگهاان تورکیقر ئێستا سه که نهیاییاسا و حیزبه انهیتیسایهو کهئه باتکارانی شاخ پێویستهخه
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 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  1٨٨

 ،کهەکەندکراوی پری بهێبهڕ کانی شێوێندراوه اردنی لێدوانهسڵپهخسنت و هه وانکه له ال بنێت و بهترازاون وهنهیی اتورکی

و  اتورکی ییدیرانی جیدکوردستان. قهری و کانی باکو ناو شاره چاو بکات و بڕواتههڕ خۆی  یژی سیاسییاتدۆز و سرت 

.دایهئارا بوونی لهپارچهپارچه



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 1٨٩ لیتیاۆ پ

 1متضادهای سرزمین کلیت ،ایران

زیست شرقی، با وجود حضور تاریخی الگوی سنت فکری شرقی، امکان تجلی و استقرار معرفتی تجدد در جهان

تجدد، توسعه، عقالنیت و دموکراسی بر اساس زمینه و روح از جمله ایران، مشکل و ممتنع است و شرط کافی برای 

بست اندیشگی و ایستار شرقی است. به دلیل متافیزیک حضور تفکر رفت از بنبازنگری انتقادی و برون سنت شرقیْ

ورزی نقادانه در ساحت وجودی عقالنی انسان تاریخی و عقل ۀو اصالت ذهن شرقی، و غیاب محوریت و ضابط

گونه، با خوانش بنیادگرایانه و بازتولید عناصر صر داعشهای معاروایتان ظهور و پیدایش اشکال دیگر کالنانسان، امک

های ژئوفرهنگی همچنان وجود های دیگر دینی، فرهنگی، اندیشۀ سیاسی و حوزهتفکر و معرفت شرقی در صورت

های که در صورت ،در تداوم بازخوانی آن استخواهد داشت؛ از این منظر سنت فکری ایرانی برخاسته از ذهن شرقی و 

انکاری ایرانی تأثیر غیرقابل ۀباستانی و مدرن و معاصر بر اندیش ۀگوناگون دینی، فلسفی، سیاسی، ادبی و عرفانی در حوز

بندی گردیده است. بر اساس های متفاوت تاریخی بازخوانی و صورتگذاشته است و در وضعیت بحران، یعنی بحران

فارابی، ابن سینا و دیگر حکمای ایرانی وجوهی از عناصر ایدئولوژیک و معرفتی  ۀتحقیقات باارزش الجابری فلسف

اند؛ حکمت اشراق سهروردی در جهان باستان و اخالف معاصر او، و بندی کردهاین سنت فکری را در خود صورت

های ایرانی )وحدت اضداد( از وحدت در کثرت ایرانشهرگرایی طباطبایی با کارکرد ایدئولوژیک ۀطور نظری همین

های ها هستند. پرسش انتقادی از سرشت و غایت ذهن شرقی و ایرانی و تنقید و تنقیح آن در اندیشهجمله این نمونه

توان استدالل کرد که هر کدام از جزءهای ایران سیاسی معاصر یک ضرورت تاریخی و فلسفی است. در این فقره می

.شناختی، هستنداند و واجد تشخص نظری و عملی خویش، و بنابراین استقالل هستیشان یک کلخیدر ذات تاری
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 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  1٩0

 1مولود آن حکمت ایرانی و

به هم ها که ریشه در سنت کوروش و اسالف و اخالف شرقی آن دارد و با زردشتیت ساسانی ،حکمت ایرانی

تنها صورتی از حکمت شرقی است که در ذهن پارسی و ایرانی شکل گرفته است. به عبارتی، حکمت  ،آمیخته است

گرایی زردشتهای بعدها معرفت ایرانی، در سنت فکری شرقی ریشه دارد که در سنت و ،)خسروانی( ایرانی ۀو فلسف

اسالمی  های ایرانی وت و صورتاسالمی تجدید حیات یافته اس ۀطور حکمت و فلسف خر و منحط پارسی، و همینأمت

دارد. از حیث تاریخ اندیشه، حکمت ایرانی محصول ذهن شرقی است که صورت ایرانی پیدا کرده است. از آن جایی 

اند اسالمی های دینی وصورت ویژهبهعمیقاً مدیون حکمت شرقی،  ،تأسیسی هستند ۀفاقد حکمت و اندیشها که ایرانی

 ،النهرینی استافتخارش از آن دیگران است. از این منظر ذهن ایرانی امتداد ذهن شرقی و بینکه اساساً شأن تأسیسی و 

 شرقی است. ۀاش، تداوم حکمت واندیشتاریخی و سیاسیهای روایتلذا حکمت ایرانی، و نیز معرفت ایرانی و کالن

شناسی که از یزدانای گونه فلسفههندوستان هیچبه تعبیر ولفگانک کناوت، شرق باستان از مصر گرفته تا بابل و ایران و 

داشتن دانش در شناخت. گرامینمی طرفانه داوری کند و تنها هدفش حقیقت باشدمستقل و بی طوربهجدا باشد، 

به لحاظ تأسیسی، فاقد ها ایرانی .اش بر اعتقاد به نیروی خرد مینوی حکمت الهی استسراسر شرق باستان شالوده

آوری طرز شگفتبهها ها و ایرانیدرستی روایت کرده است، پارسگونه که هرودوت بهآن اند ول و معرفتاصی ۀاندیش

کنند. حکمت شرقی عبارت می را از آن خودها سازند و آنمی عالیق و فرهنگ بیگانگان سازگار خود را با سنت،

نیز ایرانی، منشأ نهایی  و ،سی حکمت شرقیجوی حقیقت بر مبنای امر قدسی. مرجعیت آسمانی و قدواست از: جست

نیازمند  تابع و سیاسی نیز تعمیم داده شده است و عقل انسانی همچون عقل جزئی، ۀمعرفت است. این اصل به اندیش

که کوروش و اعقاب بعدی ای ساموئل ادی نیز سلسله شود. به نظرمی عقل کلی پنداشته مثابۀبهعقل کیهانی و قدسی 

اده بودند با گذشت زمان با تأسیس آداب و سنن، حق خود را بر سلطنت و حکمرانی مستقر ساخته، و این او بنیان نه

گذشته بود. این خصلت و عناصر نظری آن در سراسر تاریخ اندیشه و  )پارسیان( دینی ایرانیان ۀحق جزئی از فلسف

دینانی، داوری اردکانی و های است. اندیشه های باستانی و اسالمی، قابل شناسایی و تفهیمحکمت ایرانی، در صورت

سپس دینی  تنقید است. بنیاد قدسی، آسمانی و ی در این چارچوب و الگوی مسلط فکری قابل تحلیل ویجواد طباطبا

 ۀفره ایزدی اندیش ۀاین امر در مقول .کنندمی بدان افتخارها فلسفه در ذهن شرقی همان بنیانی است که ایرانی حکمت و
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 ڕامان و زەینی کوردی 1٩1 لیتیاۆ پ

و خاستگاه قدسی حکمت و معرفت تجلی کرده است. تشخص و شأنیت ایرانی حکمت شرقی، موجد و  سیاسی،

استمرار استبداد پارسی، با  وها ویژگی ۀموجب استبداد است که افالطون با تأمل فلسفی به آن اشاره کرده، و دربار

تی است که در حکمت و معرفت ایرانی گو کرده است. به همین جهت استبداد ایرانی تنها خصلوعنوان مرد آتنی گفت

توان استدالل کرد که به موازات استبداد شرقی، نوعی می تداوم تاریخ فکری استبداد ایرانی، ۀدر زمین تداوم یافته است.

حکمت و معرفت ناشی از آن های وردهااز فر تجمیعی ایرانی، و از استبداد ایرانی وجود دارد که مولود ذهن التقاطی و

نوعی سبب انحطاط است. در هر به ایران نیز مانع شکوفایی شده و سیاسی در ۀوجوه استبداد ایرانی در اندیشاست؛ 

 دلیل غیره، و صدرایی سهروردی، سینوی، فارابی، سیاسی ۀففلس نیز و ایرانی ۀفلسف کربن، تعبیر هصورت حکمت، یا ب

این همان بحران  .است بوده دموکراسی استقرار و توسعه معرفتی مانع و عقالنی، ۀاندیش تولید فقدان وضعی

 ۀنقادان ۀمواجه و ایران، در روشنفکری اصالت هشناختی، در معنای یونانی آن، در سنت فکری ایرانی است کمعرفت

 در آن بازسازی و ایرانشهرگرایی حکمت و اندیشه هزند. آیا این دلیلی برای افتخار بمی کران ایرانی را محکروشنف

باشد؟ تواندمی معاصرش و رنمد صورت



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  1٩2

 1سنت فکری ایرانیدرآمدی انتقادی بر 

که در جدیدترین  ،رودمی سیاسی ایرانشهری از جمله عالیق و عوایق دکتر طباطبایی به شمار ۀتدوین اندیش

چارچوب  خودش، نزدیک به سی سال است از منظر تأمل و تعمق فلسفی در ۀآن را داده است و به گفت ۀآثارش وعد

انشهری همان سیاسی ایر ۀبه دنبال آن است. این فیلسوف سیاسی معتقد است اساس منطق اندیش« ایران ۀایده و نظری»

الملک، خواجه نظام ویژهبهاسالمی در ایران،  ۀنویسی دورنامهتمنطق درونی حاکم بر گفتار سیاسی است که در سیاس

های مل در دورانسیاسی بر تأ ۀاریخی ایران، از حیث بنیان اندیشتنقیح و تداوم یافته است. به نظر او بررسی تحول ت

این  .(35: 13٨2 )طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، )باستانی، اسالمی و معاصر( دارای اهمیت است تاریخی

ها، بازسازی نامهدر سیاست ویژهبهسیاسی اسالمی،  ۀایرانشهری شاهی آرمانی، در افق اندیش ۀمهم از آن روست که نظری

 ۀترین منبع اندیشمهمها نامهبه زعم او، سیاست .(35: 13٨2 )طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، شده است

یرانشهری، به افرمانروایی  ۀباستانی و شیوهای اسالمی هستند و نویسندگان با اقتدا به روش ۀسیاسی در ایران دور

 .(6٩: 13٩4 د،)طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، ویراست جدی اندپرداختهقدرت و امر سیاسی  ۀتأمل دربار

له با امر نویسی فرمانروا، جایگاه و مشروعیت اوست. این مسئنامهسیاسی ایرانشهری و سیاست اندیشۀمحور اصلی 

 .قدسی و امر زمینی در سنت فکری ایرانی مناسبت دارد

  :نکته الزم استعجالتاً در این زمینه ذکر چند 

 ۀکه در دور نخست آنکه از حیث تاریخ اندیشه، مفهومی با نام ایرانشهری وجود ندارد و اصطالح ایرانشهر. 1

)مانند  ایران اسالمی در ۀ)مانند کتاب اردشیر پاپکان( و نیز متون نویسندگان و مترجمان اسالمی در دور هاساسانی

 زمین خواندهنسیاسی ایرا اندیشۀجغرافیایی است و اساساً آنچه  ۀیک منطق تنسر، عامری و غیره( آمده است ناظر بر

حاکم  رانْسیاسی در ای اندیشۀشود در حقیقت سنت ایران شاهی است و نه ایرانشهری. به عبارتی، قلب تحلیل و می

فظ ایرانشهری را لبیقی، و پادشاه بوده است و نه کشور و شهر در معنای یونانی آن. طباطبایی بر آن است تا از دید تط

 .سیاسی یونانی بفهمد که از بنیاد اشکال است ۀبر معنای پولیس یونانی، و در افق فلسف
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کند، این است که می که طباطبایی خود نیز بدان واقف است، ولی از سر تغافل خالف آن را تروجای نکته. 2

، منوط به خوانش و درک آن در سنت فکری ایرانی، در الملک در باب فرمانروایی و استلزامات اخالقی آنعقاید نظام

نامه، بر الملک در بحث از این مفاهیم و عناصر ایرانی و اسالمی در سیاستتاریخی مختلف است. نظامهای دوره

معنای یونانی آن نظر ندارد بلکه آرا و عقاید سیاسی این متفکر و سیاستمدار کامالً منطبق بر تفکر شرقی و اسالمی 

ست، این در حالی است که برداشت طباطبایی در مقام فیلسوف سیاسی ایرانی، کامالً یونانی و هگلی است. طباطبایی ا

دهد تا می که در نقل مطالب ناچار است صداقت و امانت را رعایت نماید در تفسیر و تحلیل آنها تحقیقاً مغالطه روی

سیاسی  اندیشۀنویسد: بنیاد می پردازی نماید. ویات، و مفهومایرانیت مفهومی خود را اثب ۀفرض اندیشه و ایدپیش

نامه است. در این نظریه، شاه به خالف خلیفه ایرانشهری، که همان شاهی آرمانی است، محور بحث و تحلیل سیاست

این گفتار  ( و به14٨: 13٨2 )طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، فره شاهی است ۀخدا و دارند ۀو امام، برگزید

ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری، یکی را از میان خلق برگزیند و او را »نامه استناد کرده است: خواجه در سیاست

طور عنصر پارسی و  عنصر پارسی و ساسانی فره شاهی، و همین «.... به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند

اند که عناصر و مفردات آن، با پیوند و وحدت امر سنت فکری ایرانی الهی، همان ارکان ۀاسالمی شخصیت برگزید

قدسی و امر عرفی در همان سنت مناسبت دارند. تالی این اندیشه و سنت فکری، همان مشروعیت الهی حاکمان و 

ساسانی، اسالمی و معاصر همانا تولید  ۀایرانشهری! در دور اندیشۀاین  ۀمقام قدسی کارگزاری زمینی آنهاست. نتیج

دین حکومتی و سیاست دینی است. صورت وهابی، طالبانی و داعشی این بنیادگرایی مضمر در سنت ایرانی، که وجهی 

شرقی نیز دارد، خود را در اصل تکفیر و یا ایمان، شریعت و عقل یونانی، بازتولید کرده است؛ وحدت و همزادی امر 

امر قدسی بر امر عرفی در سنت فکری  ۀشناسانلویت هستیو، دین و مُلک، شریعت و عقالنیت و اقدسی و امر سیاسی

سیاسی  اندیشۀاندیشه و سیاست تحاشی قدسی دارد. احیا و تدوین  .ایرانی و شرقی از جمله استلزامات آن است

 ۀز سنت باستانی ایرانی، در دورجز احیای عناصر و مفاهیمی اای ایرانشهری در سنت فکری ایرانی، در واقع نتیجه

مدرن آن با کارکرد ایدئولوژیک های روایت(، و بسط کالننقد عقل عربی)در کتاب  اسالمی و تجدد، به لسان الجابری

ورزی نماید از این سنت فکری، در عمل مفهومی جز استبداد و توتالیتاریسم، که با ماهیت عقلمی چنین داشت.نخواهد 

  .اندخوبی نشان دادهآید. این مهم را به طرقی جداگانه، سقراط و نیز پوپر بهنمی تفاوت دارد، بیرونو تفلسف یونانی 

)طباطبایی،  ایرانشهری استای پیوند میان دین و مُلک به هیچ وجه اسالمی سخنی اسالمی نیست، بلکه اندیشه. 3

آن با سیاست  ۀاسیری که طباطبایی از دین و رابطرغم توجیهات و تفبه .(35: 13٨2 تاریخ اندیشه سیاسی در ایران،

مشهود، اساس این تلقی به سنت فکری شرقی تعلق دارد و با های رغم تفاوتبلکه به ،دارد، این سخن درستی نیست

مطابقت تام دارد. به  ،سنت فکری ایرانی، که هر دو وامدار سنت فکری شرقی هستند سیاسی اسالمی و نیز اندیشۀ

نوعی، حکم سنت پیشینی برای سازگاری و یا وحدت دین و سیاست همان تفکر شرقی است که به ۀچشمعبارتی، سر

جای تأمل این است که در سنت فکری شرقی همواره حدی میان مصادیق امر  ۀایرانشهری و اسالمی دارد. نکت اندیشۀ

ی که در سنت فکری ایرانی همه چیز در حال ،آیدمی قدسی، یعنی دین، و مصادیق امر زمینی، یعنی سیاست، به چشم

 ،سنگ سیاست نیستراز و همتسازی دارد. دیانت در نظر خواجه امری همشدن، وحدت و یکسانرو به سوی یکی
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 ۀبلکه عمالً سیاست تابع الزامات و تضمنات دیانت و شریعت است. این مسئله در اوستای متأخر و تحویلی، و دور

انجامد که این امر با خواست می بودن این دوتاریخی ساسانیان به تقدم قدسی دیانت بر سیاست و در نهایت یکسان

جایگاه و منزلت پادشاه  ایرانشهریْ ۀنامه و ایدحاکم بر سیاست اندیشۀمحور  و تفسیر به رأی طباطبایی منافات دارد.

بر پادشاه واجب است در کار » کند.می مشروعیت الهی کسب و زمامدار است که اساس و هویت خود را از دین و

 )طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران،«  آوردن...جایهای خدای تعالی بهکردن و فرایض و فرماندین پژوهش

اسالمی بر مشروعیت قدسی و دینی استوار است؛ چیزی  ۀسیاسی در سنت فکری باستانی و دور اندیشۀ .(54: 13٨2

هرچند تأویل و تحلیل  .شدت به دنبال اثبات خالف آن استسیاسی یونانی و مواد آن، به اندیشۀه طباطبایی در افق ک

سیاسی ایرانشهری در سنت فکری ایرانی، مانند اقسام  اندیشۀلیکن باید بپذیرد که  ،فلسفی طباطبایی جای تأمل دارد

 .زوماً یونانی داردها، صورت قدسی، دینی و اسالمی، و نه لنامهسیاست

سقراط، تأسیس شده است  اندیشۀشاهی آرمانی بر اساس ذهن و روح یونانی توسط گزنفون، متأثر از  ۀانگار. 4

 .بنیان گذاشته است« تربیت و پایدیای کوروش» ۀهمان سنتی است که گزنفون با رسال ۀنویسی ادامنامهو سنت سیاست

ایرانشهری طباطبایی و حکمت خسروانی  ۀ)که بنیاد اندیش نویسینامهل سیاستشاهی آرمانی و عم ۀبنابراین، اصل نظری

 .ایرانی است( دارای صورت یونانی با محتوای شرقی و ایرانی است

شاه ایرانی یا -شناسانه میان انتخاب الهی حاکم، حکیمسیاسی، تفاوت هستی ۀاز دیدگاه تاریخ اندیشه و فلسف. 5

 ۀطور که در فلسف همان ،انتصابی در سنت شیعی، نبی حاکم دینی و اسالمی وجود نداردهمان شاهی آرمانی، امامت 

 .مدنی و سیاسی فارابی نیز نبی، حکیم، امام و حاکم یکی هستند

غیرایرانی و التقاطی، یعنی تبار شرقی دارد و  ۀسیاسی ایرانشهری مورد ادعای طباطبایی ریش ۀاساس اندیش .6

و ها طق درونی حاکم بر سنت فکری ایرانی و سنت و تفکر شرقی یکی است. هرچند ویژگیلزوماً ایرانی نیست؛ من

کردن امور متکثر است. از این جهت، بازسازی تشخص ایرانی در آن وجود دارد که ناظر بر تجمیع، وحدت و یکی

باستان و فلسفه و ذهن  سیاسی ۀایرانشهری، از اساس با فلسف ۀسیاسی در سنت فکری ایرانی، یا همان اندیش ۀاندیش

آید که: آیا آرا و افکار طباطبایی، همچون غالب روشنفکران و متفکران می یونانی مغایر است؛ لذا این پرسش پیش

سیاسی مدرن، از جمله ناسیونالیسم های سیاسی ایرانی در افق ایدئولوژی ۀمعاصر ایرانی، موجب بسط اندیش

 گرایی نخواهد گردید؟ایرانی، و وحدت ملی ایدئولوژیک و هژمونی ۀساختهویت بر ۀطلبانه بر مبنای نظریتوسعه

 قدسی مبادی پذیرش گرددمی بر ایران به هشناسی، تا جایی کشناسی و معرفتبه یک اعتبار، از حیث هستی. 7

 افق در ایرانشهری سیاسی ۀاندیشرفتن بحث از امتناع زایش پذی معنای به آن، دینی تضمنات و استلزامات و اندیشه

 همزاد پارسی روح و فکری سنتهای ریشه با که است اندیشه در انحطاطی و بحران قبول نیز و یونانی، سیاسی ۀفلسف

.باشدمی
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 1مبانی سنت فکری ایرانی

رو هوال روبروند که در سنت ایرانی با انحطاط و زمی بنیادی به شمار ۀآزادی، عقالنیت و اخالق فلسفی سه مؤلف

سنت و ذهن ایرانی نیازمند تدقیق بیشتر است، با این وصف، زوال عقالنیت، اخالق و تحدید  ۀ. هرچند رابطاندبوده

تاریخ جهان با مردمان پارس »رود. بر حسب دیدگاه هگل، می بارز استبداد و منشأ آن به شمارهای آزادی از نشانه

کند، عصر نوزادی می گونه که طباطبایی با تفاخر به هگل استنادمنتهی جهان شرقی، از جمله ایران، آن ،«شودمی آغاز

 ۀفلسفدهد و ایران پارسی در برساختن تمدن و اندیشه سهمی نداشته است. اگرچه هگل در کتاب تاریخ را تشکیل می

با این حال بر این باور است ، «هوم مدرن آن است]رایش[ در مف وریتپراامپراتوری پارسی یک ام»نوشته است:  تاریخ

آغاز و پایان تاریخ در اطراف  مدیترانه قلب جهان قدیم است و بدون آن تاریخ جهان قابل درک نیست... :»... که

« تاریخی بیرون بوده است هیچ سهم و نقشی در آن نداشته است ۀمدیترانه است و شرق آسیا که از روند توسع

(Hegle, 2001: 206 .) به همین جهت، برخالف نظر طباطبایی، پارسیان و ایران در تکامل و حرکت روح آزادی و

توان از یک دولت ملی مطابق مختصات فکری نمی دولت در معنای هگلی آن، جایگاه تاریخی ندارند. به این اعتبار

سبب همین فقدان نیّت آزاد است و بهدانستند که انسان در مقام انساطباطبایی سخن گفت. به نظر هگل، شرقیان نمی

 همان تن یک آن و دانستندآگاهی از آزادی، آزاد نبودند. لذا از دید او، شرقیان )و ایرانیان( تنها یک تن را آزاد می

 که است اساسیای خصیصه ایرانی استبداد جهت همین به .(43: 137٩، سینگر) است مستبد و خودکامه فرمانروای

شان، همواره صبغه سنت سیاسی پارسی، همچون اسالف شرقی .حکمت و معرفت سیاسی ایرانی تداوم یافته است در

و تداوم  3به این سنت فکری و روح پارسی «2اصل عام»و معنایی مذهبی به خود گرفته است. هگل در واقع با مفهوم 

نیز ماهیت دینی آن، همچون نص مقدس قابل  این سنت و(.  ,2001Hegle :191-192) آن اشاره کرده است 4تاریخی

، 5توان استدالل کرد که به موازات استبداد شرقیمی تداوم تاریخ فکری استبداد ایرانی، ۀتنقید و ابطال نیست. در زمین

حکمت و معرفت ناشی های وردهانوعی از استبداد ایرانی وجود دارد که مولود ذهن التقاطی و تجمیعی ایرانی، و از فر

پارسیان، معتقد بود که کوروش راهی میان آزادی  6ز آن است؛ افالطون ضمن اشاره به نظام سیاسی استبدادی و بندگیِا
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]از دست دیگر ملل[ آزاد بودند و دیگر ملل و نژادها را تحت فرمان  و بردگی را در پیش گرفته بود. به عبارتی پارسیان

وحدت ملی و هویت ایرانی در چارچوب تز ایرانشهرگرایی، و  ۀنظری(. Plato, 1891: 657-659)خود درآورده بودند 

پیش از  و هگل. است آن آمیزهتفسیر خاص طباطبایی از دولت ملی، بازسازی این سنت و پیامدهای الزامی و مخاطر

دالیل رکود از جمله یکی از (. 2٨٩: 13٩2)هوفه،  دانندمی تاریخ را مترادف با تاریخ پیشرفت آزادی ۀاو کانت، فلسف

برای فلسفه آزادی الزم است، آزادی بحث »نویسد: می حکمت و تفکر عقالنی در شرق فقدان آزادی است. دبور

سقراط )افالطون( در مقام مؤسس فلسفه، . (55: 1362)دبور،  «خاطر بحث و تحقیق، و لکن این آزادی در کجا بود؟هب

شاهی آرمانی تا عصر خودش پرداخته است و  ۀ، یعنی اندیشبه ماهیت استبدادی سنت فکری ایرانی و انحطاط آن

توان می کردند.می روز رشد بدتری پیدایافتند روزبهمی پارسی همچنان که گسترشهای حکومت»کند که: می استدالل

 را رو به زوال ٩، دوستی و حس تعلق به جماعت٨استبداد ۀو رشد فزایند 7مردمهای استدالل کرد که کاهش آزادی

دولت پارسیان را از نوع اشکال بد حکمرانی  به این دلیل از زبان مرد آتنی(. Plato, Laws, 1891: 677-678« )بردمی

گوی فلسفی با الکیبیادس، در و)افالطون( در یک گفت آتنی(.  ,1891Plato :680) کندمی معرفی 10و استبدادی حاد

سنت فکری ایران آن بود که شاهان و فرمانروایان آزادی را از  رسد که سبب زوال و انحطاطمی نهایت به این نتیجه

اند و مردم را به بندگی و وابستگی خود عادت دادند، پارسیان هخامنشی به اند و استبداد پیشه ساختهمردم سلب کرده

 (.Plato, 1891, Alcibiades: 21-23) دلیل روح استبداد و بندگی دچار تباهی شدند

 ،داند. گزنفونمی تاریخی خود کوروش ۀانحطاط و زوال فرهنگ و سنت پارسی را در دورگزنفون نیز آغاز 

تربیت کوروش ضمن اشاره به سنت مذکور در میان پارسیان، بر آن است که کوروش مطابق  ۀدر رسال ،شاگرد سقراط

یان چون از تعالیم پارس»:  و معتقد است (، ,2000Xenophon :5-6) پارسیان پرورش یافته است 11قوانین و سنت

طور که سابقاً بوده، نیست نویسد روح پارسیان آنمی کورش روی برتافتند، گرفتار انحطاط و مصایب بسیار شدند؛ و یا

 (.265: 1350)گزنفون،  و دچار انحطاط شده است

م اآید این است: که آیا سرشت استبدادی و عناصر مختصات سنت فکری باستان، در نظمی پرسشی که پیش

بایی، بازسازی سیاسی ایرانشهری دکتر طباط ۀاندیش ۀاسالمی آن، یا همان نظری ۀایرانی در صورت فلسف ۀفکری فالسف

 نوعی عناصر و وجوهی از آن تداوم نیافته است؟و به

 منابع

 .عباس شوقی، مؤسسه مطبوعاتی عطایی ۀ، ترجمتاریخ فلسفه در اسالم(، 1362). دبور، ج. ت. 1

 .اهللا فوالدوند، چاپ اوّل، تهران: انتشارات طرح نو، ترجمۀ عزتهگل(، 137٩) ترسینگر، پی. 2
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 1ههای فرهنگی در خاورمیانپولیتیکنبرد میان ژئو

ها در نگجتوان استدالل کرد که منشأ منازعات و می ،گرددهای آن بر میو ویژگی تا جایی که به خاورمیانه

گردد که ریشه هایی بر میپولیتیکخارومیانه به جدال و نبرد میان ژئو )باستان، میانی و معاصر( ادوار متفاوت تاریخی

و دو  پولیتیکژئوسه کالن یاجمالصورت کلی و بینی آنها دارد. بهدر بنیاد معرفتی و نوع اندیشیدن و جهان

-ایرانی یاسیس و قومی سنت پولیتیکژئو (1): از اندعبارت دارند، نقش تنازعات این در هفرهنگی، ک پولیتیکژئوخرده

 اقوام و ورهاکش همکاری با ترکیه که زبانی-فرهنگی ترکی پولیتیکژئو (2. )ستا ایران آن اصلی نمایندۀ که اسالمی

ای که به همان مقوله ؛بردمی آن را پیش میاسال صورت اردوغان و کندمی نمایندگی را آن منطقه سطح در زبانترک

عربستان با همکاری  معرفتی اسالم سلفی و بنیادگرایی اهل سنت که پولیتیکژئو( 3. )خواننداشتباه آن را نوعثمانیزم می

 و منافع بیتتث دنبال به که غربی اقتصادی-معرفتی پولیتیکژئوخرده (4) برخی از کشورهای عربی به دنبال آن است.

ه قرار )به یک معنا، اسرائیل در این حوز خاورمیانه حضور دارد ۀیاسی و مادی خودش بوده و در عرصس امنیت

معطوف به  رد(، که عمدتاًوک ۀسیاسی و جنبش آپوئیسم )منهای مسئل پولیتیکژئوخرده ،و سرانجام (5) .گیرد!(می

لیزم دموکراتیک در فرم کنفدرا، نه ملی، «(چوار پارچه)» کوردستان است و تحت عنوان تفکر چهار اقلیمی ۀچهار منطق

خویش  ها، به دنبال مقاصد و اغراض سیاسی و هژمونیمدیریتی دموکراتیک خلق-های خاورمیانه با روش خودخلق

  .است

 وگوی معرفتی و فرهنگیگونه گفتهای سطحی و موقت سیاسی و عملی، و فقدان هرنظر از تحلیلصرف

را بر اساس  ها و منازعات تاریخی خاورمیانهتوان جنگهای موجود، میتیکیلووگویی( در میان ژئوپگفت پولیتیک)ژئو

عنوان یین کرد. بهای فلسفی، معرفتی و سمپتوماتیک تحلیل و تبگونهها و رقابتشان با یکدیگر بهپولیتیکماهیت این ژئو

شناختی این های آن است. خوانش و تحلیل فلسفی و معرفتهای نیابتی و پساملی یکی از روشجنگ ،مثال

زع میان هر تحلیل سیاسی، شناخت و فهم رقابت و تنا ۀهای ناشی از آن ضروری است و الزمها و بحرانرویارویی

 .هاستپولیتیکاین ژئو
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 تأثیر تحت عمدتاً و بوده منازعات این ۀال آفریقا، کوردها در حاشیخاورمیانه و شم ۀدر سطح منطق مالحظات:

هستند. آنها
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 1اندیشه و ملیت

ی مداوم و نقاد با سنت و فرهنگ وگوگفتاندیشه با قومیت و نژاد نسبتی ندارد ولی با روح ملی مناسبت دارد. 

یابد. به نظر ارسطو، می کند و با زبان ارتباطمی نیز نسبت برقرارساز است. از این نظر، اندیشه با تاریخ ملی اندیشه

مرتبط است. به این سبب، فکر موافق با روح و شأن ملی معرفت ملی است. صورت  2)پسوخه( و زبان اندیشه با نفس

های دهد و صورتمی در تاریخ روی 3کردن روح ملیملی معرفت تاریخی، به زبان هگل، عقالنی است. عقالنیزه

فت ایرانی، یونانی، آلمانی معر از توانمی ه،عقالنی است. از منظر غیرذاتگرایان پذیرد. بنابراین، امر ملی امرمی متعددی

 دارای معرفت این. نیست رایج گراییقوم و نژادی جنس از ملی معرفت ۀفکری بحث کرد. مقولهای و غیره در سنت

.است وجه دو هر واجد فلسفی تفکر. فراملی و عام وجه و ملی، و خاص وجه: است وجوهی و شئون
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 1ردها در سوریه و غایت اتوپیک آنورویکرد آپویی ک

آمیز و متها زندگی کمونال، مسالکراتیک خلقوسم دمیرهبر زندانی پ.ک.ک، کنفدرال ،مطابق دیدگاه اوجاالن

داری عصر سومر را به فئودالی گذار از برده ۀمینها با همدیگر است. اگر ابراهیم پیامبر زدموکراتیک، آزاد و برابر خلق

ر از تمدن دولتی گرایی، اوجاالن نیز به دنبال آن است که گذاو موسی گذار فئودالیته را به ملی ،همواره ساخته است

 با و وردستانک ابژۀ از را این و (،2٨7-2٩0: 13٨3)اوجاالن،  ها را هموار سازدداری به تمدن دمکراتیک خلقسرمایه

شناختن هویت و موجودیت رسمیتکراتیک در سوریه با بهوردها آغاز کرده است. به زعم او، استقرار نظام دموی کنیرو

ردها در ود. کرد را در داخل کشور سوریه حل نمایوک ۀتواند مسئلها و اعطای حقوق اساسی به آنها میفرهنگی اقلیت

یکسان  شان، از جمله ارتقا به شهروندانرهنگی، مدنی و سیاسیبخشیدن به حقوق فچارچوب دولت سوریه با حیات

 از(. ٨٩٩-٩00: 13٨3)اوجاالن،  خود بیابند ۀحلی اصیل برای حل مسئلتوانند راهمی ،و آزاد و آموزش زبان مادری

 شود، تبیین و یبررس او افکار و آرا و اوجاالن منظر از بایستی گذردمی ترکیه و سوریه کوردستان در آنچه نظر، این

و اظهار این  رد حق افتخارکو یک. ندارد معرفتی نسبت( ترکیه و سوریه)کوردها  پروبلماتیک و بحران با لزوماً که

)اوجاالن،  «رد هستمومن به ملت ایران، ترکیه، سوریه و عراق تعلق دارم، اما در همان حال ک»: گفتار را دارد که بگوید

ازی و بازآفرینی اوجاالن پیرامون بازس ۀگونخواهی آمرانه و فتاوای قدیسجهت، تحولبه هر  .(23: 13٨4 شهروند آزاد،

یی نماید شده و دگردیسی تاریخی کوردها معطوف به این قضیه است که سرشت ذاتی آنها را وانماشخصیت فروکوفته

دموکراسی  ۀوسعسلط، و موتور تهای مکردن دولتله را تفهیم کند که آنها رکن اساسی دمکراتیزهئو به کوردها این مس

ها یکی از استلزامات گرایی کوردها و تعدد سازمانای و سوریهرد ترکیهوگرایی احزاب کترکیه .در خاورمیانه هستند

 ... .سیاسی اوجاالن است ۀگرایی در اندیشهای خاورمیانهو داللت

 منابع

ر دادگاه حقوق ددفاعیه عبداهللا اوجاالن  :تمدن دموکراتیکاز دولت کاهنی سومر به سوی  .(13٨3) اوجاالن، عبداهللا

 .، چاپ اول2و  1ج  تهران: نشر پیام امروز، .زادهرحیم بیگ ۀترجمبشر اروپا، 

.های عبداهللا اوجاالنمرکز نشر آثار و اندیشه .شهروند آزاد (.13٨4اوجاالن، عبداهللا )
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 ١پرسی فەلسەفیی کورد

و بەهۆی تایبەمتەندی و ، ناسانەیەدی و مەعریفەو لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پرسێکی وجو پرسی کورد 

 .تێکردەی مێژوویی کورد، پێویستە چوارچێوەیەکی چەمکیانە و زمانی تایبەتی بۆ داڕێژر  یتۆکمەبوونی رسوشت و چییەتی

فەلسەفەی  یو چوارچێوەی تیۆری «سای چەمکیانەڕێ»دەتوانین جەخت لەسەر ئەم خاڵە بکەینەوە چەمک و  ،واتایەکی تر بە

و ڕۆنانی وشەی تایبەت بە  تێگەیەک بۆ داڕشتنی یهەر بۆیە پێویست .ژاوا ناتوانن وەاڵمدەرەوەی ئەو پرسە بنۆڕ  یسیاسی

نێ. لەم ڕەهەندەشەوە پرسی کورد ێەکی بەرچاو خۆی دەنو یمێژوویی کورد وەک پێویستی یژینگە و ناوەرۆک و جیهانبینی

، بەش و الیەنی 2گشتی ەیدیارد وکو ەکورد و  یبنەڕەتدا وەک پرسێکی فەلسەفی خۆی دەخاتە ڕوو. پرسی فەلسەفی له

ی ئۆنتۆلۆژیک و ەدی لەسەر بناغو وشین )تێڕامان(، نامۆیی مێژوویی و وجو ەزموون و تەک ئەکهاتە و توخمەکانی و ێپ

ی ەکوردی پەیوەندی بەو بابەتەوە هەیە کە ئێمه چون دیاردگرێتەوە. پرسیاری فەلسەفی له دیارده و پرسی ەناسی دعریفەەم

نه؟ رسوشت و ۆ ژوودا چێمه له مێزموونی ژیانکراوی ئەچۆن ئەزموونی بکەین؟ ئ و ،زموون دەکەینەکوردی و کوردبوون ئ

 ن؟ ەکانی کامانەنەپرسی کورد چییه و الی یەتییچی

و بیرمەندانێکی وەک ئۆجاالن و کەسانی تریش  ،ۆیتە ئاستی ناسینی خووەدیارە کورد بە هیچ شێوەیەک نەگەیشت

 یەۆلۆژیینەوە و نرخاندنن، بەاڵم ئەم تێڕوانینانە لە ڕوانگەی ئایدو وردبو  کە لە جێگای خۆیدا شیاوی لێ ،ە داوەمهەوڵیان بۆ ئە

مۆدێڕنەکان بووە و  یەیۆلۆژیدییە ئاوێتەی ئایدو و ئەم پرسە وجو  م و...دا ماونەوەز م و ناسیۆنالیز کسیر سەردەمییەکانی وەک ما

مشتومڕ و »ن. دەشێ گرژی و لەخۆباییبوون لەوە تێبگەیتەوە. پڕ گرنگە بەبێ دەمار ووەدەرئەنجامێکی ئەوتۆی لێ نەکەوت

دیارده و ئەمری کوردی،  وپرسی کورد وەکو  ،چاو بکرێ. بەو پێیەەڕ  «سەر پرسی کوردیەعەقاڵنی ل وتووێژی هزری و

وی ناخی لە بنەڕەتدا ناوخۆیی و هەڵقواڵ  وو له خۆیدا پەیوەندی بە ئەوی دیکەوە نییە، بەڵکو یشەیەکی قەیراناوییە ڕخاوەن 

وانگە و ڕامانی ڕ ناسانەی کوردییە کە لە د لە بنەڕەتدا قەیرانێکی مەعریفەویستە بڵێین پرسی کور ێکوردە. لەم ڕوانگەیەوە پ

امتیکی کوردی پرسێکی ێی خۆیەتی؛ لەو سۆنگەیەوە پرۆبلنەوەی لەسەر بکرێت. کورد تەوەر و بابەتیفەلسەفیدا دەبێ لێکۆڵ

فەلسەفی لەسەر ماهییەتی پرسی کورد وەک قەیران کرۆکی پرسی کوردییە. ڕەنگە  یناوەکییە تا دەرەکی. بەم مانایە، شیکاری

وو تا سەردەمی بە درێژایی مێژ  ،قاڵنییەتی کوردیەدرکاندنی ئەم دەستەواژەیە بۆ منیش ناخۆش و دڵتەزێن بێت کە زەین و ع

 و هێزی هزری و عەقڵی بە واتای ئەریستۆیی ،هەنووکە، توانایی و ویستی تێگەیشتنی سەرجەمبینی واتە گشتییەتی نەبووە

ی ئەریستۆوە، ەوانگڕ ەیی بینیوە. له لو شتەکانی بە چکۆ ، و هەمیشە شیتەڵکار و الوەکیبین بووە ،)نۆس( گەشەی نەکردووە

کوردی قەیراناوی و کۆڵەوارە. قەیرانی  یلە ڕاستیدا جموجۆڵ و پێگەی هزری سیاسی ەیە.فەلسەفه زانست به گشتییەتەو 
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شە و مەعریفەی کوردی، جگە لە ێکوردی هەر ژینگەی کورد خۆیەتی. باسکردن لە زانست و ئەند یسەرەکی و بنەڕەتی

ناسانە و سەردەمیانە، مژارێکی مەعریفەن و مۆدێڕ  یو شوناسسازی ومی بەراوەژو ز ۆلۆژیکی و ناسیۆنالییتێگەیشتنێکی ئاید

ی «فضلی تقدم»ون وتەنی و لدەنب خئیو وەک  ،جاالن، کە لەو بوارەدا پێشەنگەۆ بوونگەرایانە نییە. بۆیە ڕوانگەی بەڕێز ئ

ە شەو ێئەم باسە بە ناوی ئاپۆوە تاپۆ بکرێت، چێکردن و سازدانی تیۆر لە باری مێژووی هزر و ئەند ێو دەکر  ،باسەی هەیە مئە

)بێجگە لە  رەوە تا سەردەمی هاتنی ئیسالم بۆ ناوچەکەەمۆ لەسەر بنەمای کردەوە و پراکسیسی مێژوویی کورد، لە قۆناغی س

ستیار، ەندێک پرسی هەوه، لە هەندنەوەی تایبەته و به باری زۆریێسەردەمی مادەکان(، تەنانەت بەتیۆرکردن و شێوەیەک خو 

ی بەشێک لە چییەتی و دۆخی ناسی و قەیرانی مەعریف-ژاری خوده. نەبوونی ملەگەڵ ڕاستینەی مێژوویی کوردی ناتەبای

 بێ؟ ردییە. واتای ئەم ڕستە دەتوانێ چبوونناسانەی کو 

خود. بە ڕای هوسێرلیش  یدا بەم واتایەیە کە وشیاری ببێتە ئۆبژێکت و تەوەری وشیاریڵخود لە دەقی هێگ ناسینی

ە؟ ینیسبەت شتێکە. کەوایە وشیاربوون بە نیسبەت خود و قەیرانی کوردی واتای چییاربوون بە شئاگایی بەردەوام و هەمیشە و 

تەوەر و بابەتی ئاگایی  ەی کوردی؛ وات-خود یلەم ڕوانگەیەوە پێویستە تێگەیشنت لە قەیرانی کوردی ببێتە تەوەری وشیاری

ەخسێنێت کە ڕ ەستێن و دۆخێک دەکت و ئۆبژێکتی کوردی یەک دەگرێتەوە. ئەوە بێەهەندەوەیە سوبژڕ خودی کورد. لەم 

برنێت. ئەو تێگەیشتنەش پەیوەندی بە  ۆتێگەیشتنی فەلسەفەی سیاسی لە پرسی کورد وەک هەنگاوه سەرەتاییەکان ڕ 

 «قەیران» وتایبەتەوە هەیە کە لە وتارێکدا باسی لێکراوە. بە باوەڕی من پرسی کورد وەکو  یچەمک و زاراوەی فەلسەفی

 کوردییه.  یدیو ی وجو ەکورد پرسیار له دیارد یفیەلسەاستیدا پرسیاری فڕ یانەی ئەو باسەیە. له یناوەرۆکی بابەت

کورد دابەزێندراوە.-کورد ەنەهاتووە و بۆ تێڕامان و دیالۆگی ناو دەقی کوردی، واتپێ  کۆتاییوتارە  مئە
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 1ایرانیت تجربۀ و یونانی ۀفلسف

اد جو دکتر بزرگداشت در است، دولت رسمی و ایرانی مطرح فیلسوفان از یکی که ،اردکانی داوری دکتر

 قومی تنهاها ایرانی» هگوید کطباطبایی، تحت عنوان فیلسوف سیاست، با صدای رسا و نوعی غرور ایدئولوژیک می

 و است نوشته سالمیا فلسفۀ تاریخ و ما عنوان با هم کتابی و ،«کردند توجه آن به و گرفتند را یونانی فلسفۀ که بودند

 نظر،اختالف رغمبه که است طباطبایی ایرانشهری نظریۀ مقوم نوعیبه هاعید این .است کرده بیان را گزاره این آن در

 باشد، رانیای سنت و تفکر باستانی صورت نمایندۀ طباطبایی اگر. دارند «روحی پیوند» همدیگر با خودش تعبیر به

، یعنی لسوف ایرانیفی دیگر البته و آید؛می شمار به ایرانی سنت و تفکر شیعی و اسالمی صورت سخنگوی داوری

 ۀنظر از نسبت فلسفدینانی هم مروج و راوی صورت عرفانی باستانی و اسالمی سنت ایرانی است. به هر جهت، صرف

 همان در که است، بیفارا فلسفۀ و شخصیت متوجه داوری اردکانی اصلی استناد و مراد ایرانی، فکری سنت با یونانی

 مؤسس فیلسوف مقام در را او و دارد، هایران اسالمی و مرزهای آن هم اشار اصطالحبه جغرافیایی منطقۀ به سخنرانی

 است معتقد ،سهروردی و سینا ابن همین طور و دارد ایرانی و خراسانی تبار فارابی چون و شناسد،می اسالمی فلسفۀ

 بررسی مجال اینکه رغمهینجا با در. دادند بسط را آن و گرفتند را فلسفه که اقوام، میان در هستند قومی تنهاها ایرانی که

 روحی و فکری جهان که پرسید باید ندارد، وجود گفته این جدی شناسیمعرفت و شناختیهستی کذب و صحت

 در است؟ دهبو چه آن نتایج و است پرداخته فلسفه به آن درون در که است بوده جهانی چگونه فارابی ذهن بر حاکم

 شودمی اشاره مورد چند به باشیم، آن ثانی انحطاط و یونانی فلسفۀ هجدی ایرانیان ب توجه منکر اینکه بدون زمینه، این

 بیعر فیلسوف را او عربی متفکران غالب که است حالی در این. کندمی مخدوش را داعیه این صدق و صحت که

 جهان و فرهنگی افق در هداند کمیو یک متفکر عربی ر این از را او ،العربی العقل تکوین کتاب در الجابری. دانندمی

 .است اندیشیدهمی یونانی قضایای به آن خالل از و عربی روشنفکری

 آمده دنیا به منطقه ینا در فارابی و اندبوده کنونی قزاقستان در فاراب و اطرار مقیم ایرانیان فارابی مادر و پدر. 1

  .است بوده ایرانی نه و اسالمی جهان بر حاکمهای هاندیش و منطقه فرهنگ تأثیر تحت بنابراین و. است
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 بوده اسالمی فقه و دینی امور فراگیری مشغول سالگیچهل تا است زبانترک و تبارترک اصالتاً ه. فارابی ک2

 .است

 و مسیحی فیلسوفان محضر در و رفته بغداد به منظور این برای و است خوانده فلسفه بعد به سالگی چهل از .3

 .است گرفته فرا را یونان کالسیک ۀعرب فلسف

 و سازگاری، ادغام ارسطو و الهی، افالطون خودش تعبیر به افالطون، فلسفۀ فراگیری از فارابی اصلی هدف. 4

 متضاد آرای جمع پی در جهت، همین به است، بوده معتزلیان کالمی مجادالت رفع و فلسفه، و دین میان وحدت ایجاد

 .است بوده آناثبات وحدت  و فیلسوف دو این

 او اوالً –است شده تألیف او به پاسخ و انتقاد در داوری کتب که– مانفلسفی میراث و ما کتاب در الجابری. 5

 و دین میان سازگاری یونانی فلسفۀ به پرداختن از را او هدف ثانی، در و کند،می خوانش عربی اندیشۀ حوزۀ در را

 داند.سالمی با کارکرد ایدئولوژیک میا و عربی جهان چارچوب در فلسفه

 و شودمی آمیخته شرقی تفکر با و آیدمی مصر اسکندریه مقدونیه، به و روم از نظرصرف یونان، از ه. فلسف6

 ایرانیان اصلی هدف که آید،می ایران به اردشیر عهد و در ،(رحا)ترکیه  کوردستان و انطاکیه و دمشق و حران به سپس

 .اندنداشته فلسفی مراد و است هتنجیم و طب بود به پرداختن ساسانی

 الکندی است بوده هم یونانی آثار مترجم و است پرداخته یونانی فلسفۀ به که عربی مشهور فیلسوف نخستین. 7

 . است فارابی بر متقدم که است

 شأنیت هست کا آن از جزئی نوعیبه و است اسالمی عربی و شرقی تفکر و سنت امتداد ایرانی تفکر و سنت. ٨

 . است شرقی تفکر و روح زاییدۀ ماهیت حیث از ایرانی سیاسی و دینی اندیشۀ و تفکر بنابراین. است کرده پیدا ایرانی

 .داندمی عربی فرهنگ و اندیشه از جزئی را آن و دانسته اسالمی عربی خوانش را فارابی فلسفۀ الجابری. ٩

توان فارابی و دیگر باز هم می ،قومی زبان، فرهنگ و دین باشد هویت و باشد قومیت اندیشه معیار اگر .10

 نخواهد اعراب و هاترک آن از افتخار و تقدم حق چارچوب این در خواند؟ آیا ایرانی دارند، ایرانی تبار هفیلسوفانی ک

ی را ایرانی خواند؟ فاراب توانمی هم باز حاکم، فکری روح و جهان نه باشد جغرافیایی زادگاه معیار و مالک اگر و بود؟

 و چیست کنند،می تجربه را آن و اند،ایستاده آن بر نوعی،به کدام هر داوری، و طباطبایی که ایرانی این راستیهب

 دیگری و سکوالر یکی ایرانی، فیلسوف دو این که است گردیده موجب ایرانی تشخص و سنت از شأنی چه کجاست؟

گرایی این دو شخصیت و متفکر چیست؟ نقش ایرانی أنزدیک سازد؟ منش هم به و معجب، را سیاسی گرایمذهب

 چیست؟ ایرانی متفکر دو این افکار و آرا در فارسی زبان جایگاه و ایرانی اصطالحهحکمت ب

 ایرانی قوم خرد و ذات و ایرانیت به توجه مدعا، و گزاره این بیان از دولتی فیلسوف این تجربۀ و انگیزه. 11

 یونانی فلسفۀ به غیرایرانی، اقوام دیگر برخالف ،هاایرانی است شده موجب که هست آنهایزی در چ چه که است
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 ندارند؟ مدنظر اسالمی محور امامت و شیعی صورت در را ایرانیت همین آیا و بگیرند؟ تحویل را آن و شوند مندعالقه

 ایدئولوژیک مقاصد و مباحث به آمیخته و مبهم البته هک او، منظر از ایرانی طبیعت و سرشت که است این پرسش

 چیست؟ است، مذهبی

 به را آن دوباره سینا ابن و فارابی کرد، مستقر آتن در را آن و آورد زمین به آسمان از را هاگر سقراط فلسف .12

 و تفقه سطح هاماد بمیرد و مالصدرا و سهروردی با تا ساختند، دور زمینی و انسانی امور ساحت از و راندند آسمان

 مبادی با که است نقل مؤید عقل نوعی و وحیانی، مسلمات اسالمی و فارابی فلسفۀ اساس. شد فروکاسته شریعت

 آفرینش و آیدنمی وجود به هیچ از هیچ یونانی فکری سنت در که چرا. دارد ماهوی تفاوت یونانی تفکر شناختیهستی

 .است ممتنع هیچ و عدم از

 نسبت و ندارد وجود یونانی معنای در فلسفه زایش امکان ایرانی، ذهن سرشت و اندیشه قدسی أمنش دلیل به. 13

 . امکان نه است امتناع جنس از عقالنی و استداللی تفکر و یونانی فلسفۀ با ایرانی و پارسی تفکر و ذهن

 و است هدر ایران وجود نداشت افالطون از قبل اشراقی فلسفۀ دینانی، دکتر تاریخیشبه هایداعیه برخالف. 14

 محصول فلسفه، پیدایش بلکه است، نکرده فلسفه تأسیس به اقدام پارسی ایرانیان فلسفۀ و حکمت تأثیر تحت افالطون

 .است یونانی تفکر زاییدۀ فلسفه و است بوده یونانی روح و ذهن طبیعی و تاریخی

 را یونان فلسفۀ که بودند قومی اولین ایرانیان ها کرد کادع شودمی آیا آنها، در تأمل و اشارات این به عنایت با

 سیاسی معیارهای اساس بر زبانترک فارابی فرض به اگر نیستند؟ ترمتقدم مصریان و زبانسریانی اعراب آیا اند؟گرفته

ربی اسالمی ع حاکم فرهنگ و زبان با را فلسفه او که کرد استدالل توانمی باشد، ایرانی قوم و نژاد از هم امروزی

 یا است بوده ایرانی فارابیْ جهان آیا است، بوده دمشق و بغداد و فاراب در مماتش و حیات و نوشته است و هخواند

 روح و جهان است؟ ایستاده ایران کجای در او و دارد وجود ایران که دانسته استمی فارابی مگر اسالمی؟ افق و عربی

 این تأثیر تحت فارابی اندیشیدن شیوۀ و اسلوب و است هاسالمی بود عربی و شرقی روح و جهان فارابی بر حاکم

 و ایرانی سنت چارچوب در کامالً است ایرانی عناصر حامل که فارابیهای اندیشه و آرا هرچند است، بوده پارادایم

 نوعیهب که است شرقی تفکر و ایران تاریخی مشترک ذات دلیل به همسویی و تقارب این. نمایدمی آن با موافق

.است اسالمی و عربی شرق و شرقی، تفکر و روح ایرانی صورت بخشقوام
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 1حکمت تئوپولیتیکال ایرانی

تئوپولیتیک است. به این معنا که جان و روح تمام تاریخ اندیشه و حکمت در ایران تاریخ بسط و گسترش خرد 

سیاسی حکمت ایرانی، امر قدسی با امر  ۀایرانی تالی امتزاج امر قدسی و امر زمینی است. در اندیش حکمت پارسی

 بندیمعنا، صورت این هاند؛ بسیاسی همزاد و ممزوج است. در ذهن ایرانی این دوگانه ذاتاً در هم سرشته و تنیده شده

یعنی ماهیت  آن، ۀذهن ایرانی و برساخت مند ذهن ایرانی خواهد بود. به همین جهت،سرشت تاریخ مر سیاسیْقدسی ا

ای بندی همزمان و همزاد اسطورهتئوپولیتیکال به یک معنا صورت)پارسی( ایرانی تئوپولیتیکال است. مفهوم  خردگرایی

 الهی( و پولیتیکون-امر قدسی ،)خدا یونانی تئو ۀو از دو واژ ،امر زمینی با امر قدسی، و یا امر سیاسی با امر قدسی است

)امر سیاسی به معنای یونانی آن( گرفته شده است. درست به این اعتبار است که عقل در ذهن ایرانی سرشتی دوگانه، 

باطبایی از بنابراین خاستگاه قدسی و زمینی عقل و وجود در ذهن ایرانی همبسته است. اگر ط .قدسی و انسانی، دارد

طور  و همین ،اندیشدپایان تئولوژی می ۀو عبدالکریمی به پروژ ،کندامتناع و انحطاط اندیشه و دالیل آن بحث می

بندی غایی امر سیاسی معتقد است، ضروری است به ماهیت حکمت و تفکر ایرانی حاتم قادری به امتناع صورت

های پایان تئولوژی، ها و استعارهسرشتی تئوپولیتیکال دارد. انگاره طور عام بیندیشند کهطور خاص، و تفکر شرقی بهبه

ورزی )و الهی( امر سیاسی، همگی بر انسداد اندیشه و فقدان عقل بندی غاییانحطاط و زوال، و نیز امتناع صورت

)اجتماعی و سیاسی( بدون  عقالنی و اندیشیدن به امر زمینی امکان تفکر داللت دارند. در ذهن ایرانی )و نیز شرقی(

ها را از این بحران تاریخی رها نساخته است. از منظر تاریخ اندیشه، امر قدسی )الهی( وجود ندارد. تجدد نیز ایرانی

بست امکان خروج از بن ،بحران اندیشه در ایران است ۀکه ریش ،درست به دلیل ساخت خرد و عقل تئوپولیتیک ایرانی

.نمایدغایت پیچیده، دشوار و ممتنع مینسداد و استبداد و استعباد تفکر بهرفت از ااندیشه و برون

                                                             
 2017مارس  14تاریخ انتشار: * 1



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  20٨

 1افق متافیزیکی و امکان اندیشیدن

 به. گردید خواهد فلسفه و حکمت ه،نسبت عقل متافیزیکی با زیست انسانی در عمل موجب پیدایش اندیش

 بازخوانی. است ورزیهبنیاد اندیش و آرخه متافیزیکی عقل فقا در وجودی و زیستمانی امر تبیین و بررسی عبارتی،

 متافیزیکی امر. است امر این بر داللت ،خاص طوربه ،غرب در فلسفه تاریخ سیر و ،عام طوربه ،شرق در اندیشه تاریخ

 به کلی هبا نگا .کندمی فراهم را عینی و زندگی امر تنقید و تبیین شناخت، امکان که دهدمی نشان را کلی دید و افق

 همان را هندی ۀزیست سامی و عربی، و امر عرفانی در حوزامر تئوپولیتیکال ایرانی، امر وحی در جهان توانمی شرق

 افالطونی، آیدوس منظر، این از. است ساخته ترسیم آنها عمل و اندیشه برای را «کلی» و افق که دانست متافیزیکی امر

 قدرت ۀاراد نیتسی،الیب موناد هگلی، آزادی و حو، رکانتی خودبنیاد عقل کارتی،د ۀاندیشند ۀسوژ ارسطویی، جوهر

تعابیر و  ...و هابرماسی ایمفاهمه عقالنیت دولوزی، حیات افق هایدگری، وجود هوسرلی، پدیدار ای،نیچه

 دلیل و غربی فکری سنت در پراکسیس و اندیشیدن امکان همتفاوتی از همان امر متافیزیکی هستند کهای بندیصورت

 روشن آن استلزامات و غربی و شرقی فکری سنت در متافیزیکی امر وجود ضرورت هتند. با این مقدمهس آن تداوم

 با شناختیهستی اختالط این و است متالزم فراجهانی و قدسی امر با شرق در متافیزیکی امر است درست. است

 نباید وصف این با ،اندههموار ساخت را استبداد و ،عقالنی ۀاندیش انسداد موجبات دینی امر به سقوط و شدنفروکاسته

 امر مبنای بر واقع در. است گردیده عملی و فکری سنت و اندیشیدن اسلوب نوعی سیسأت سبب که شد منکر

 ذهن ،ددگرمی بر ردیوک امر به که جایی تا. است گرفته شکل غرب و شرق فکری سنت کلی، افق این و متافیزیکی

 و است تراژیک واقع در فقدان این. است هیدوس و امر متافیزیکی بودآ فاقد خودش تاریخیهای صورت در ردیوک

 امر و افق نیازمند شدتبه ردیوک ذهن. نیست مباهات و تمجید قابل و مثبت امری ،شودمی گفته آنکه برخالف

 هق کاف این نبود و متافیزیکی امر فقدان. نماید ساماندهی و درک را خویش جهانزیست بتواند تا است متافیزیکی

 امر در اپیستمولوژیک و شناختیهستی بحران ۀریش نماید تعبیر و تفهیم و ترسیم را ردیوک تاریخی زیست نوعیبه

 ورزیعقل امتناع دلیل به بحران این و است عمل و اندیشیدن برای افقی فاقد ردیوک ذهن که آنجایی از. است ردیوک

 با پیوستگی و نقادانه، و عقالنی تفکر موجب همتافیزیکی ک امر و آیدوس بنابراین، ،است تاریخی وجودی ساحت در

 ورزیمیل و طبیعی عمل از گذار کلی افق و ایده برساخت و متافیزیکی امر بدون. است ضروری است، واقعیت در عمل
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 امر و ردیوک ذهن میان جدی نسبت هیچ ردیوک تاریخی جهانزیست در که آنجایی از. بود خواهد ممتنع بدوی

 وجود اشمعرفتیهای وردهافر و ردیوک فکری سنت نام هچیزی ب ،متافیزیکی قابل شناسایی و شناخت نیست عقالنی

 کرد خواهند برقرار نسبتی تاریخی و وجودی ساحت در عملی و نظری حکمت که است رهگذر این از تنها و ندارد

( احساس و امیال و ه)غریز لم محسوسعا با( متافیزیک و آیدوس) معقول عالم ورزی،عقالنیت و اندیشه ساحت در و

 خواهند فراملی و ملی معرفت و فکری سنت سیسأت و پیدایش سبب و رسندمی هم به ملی و مدنی زیست ۀعرص در

 ۀاید و افق این فاقد ردیوک امر که است حالی در این. کندنمی پیشرفت افق داشتن بدون فرهنگی و ملت هیچ. بود

ردی نباید با ایدئولوژی، ناسیونالیسم، تعصبات نژادی وردی و یا افق کوفق در امر کا موضوع است بدیهی. است کلی

 مقام در هم کوردها. است انسانی و وجودی زیست با مرتبط و اندیشه جنس از موضوع هبلک ،و قومی خلط شوند

انی از آن خود داشته جه نیز آنها تا هستند؛ ورزیعمل و اندیشه برای افقی و متافیزیکی امر نیازمند تاریخی، کل یک

 در که طور همان. شود دیده عقالنی و مثالی ساحت و افق این در بایستی ردیوک وجودی امر اعتبار، یک هباشند. ب

 مستلزم اشفرهنگی هایوردهافر و تعینات و ردیوک سنت فهم و شناخت ،است شده خاطرنشان دیگری هاینوشته

 و باشد ردیوک ذهن ۀاندیش متعلق کوردی امر که یطوربه ،ستا کلی امر مقام در ردوک متافیزیکی عالم و آیدوس

 معقول امر تجلی یا معقول امر در محسوس امر تجلی. )است تاریخی نیتأش ارتقای امکان و خودآگاهی معنای به این

(.است شده بحث دیگری جای در که است موضوعی محسوس امر در
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 1هسعادت جامع

 دغدغۀ. است بوده ههای بشری پرسش از سرشت زندگی اجتماعی و سعادت جامعترین پرسشیکی از بنیادی

 فلسفی تفکر متعلق همفهوم سعادت ب کرد. پیدا ارتقا مفهوم سطح به متفکران توسط یونان جامعۀ در( آیدامونیا)سعادت 

چیستی  و سعادت جوهر از نیز ارسطو چیست؟ یونان جامعۀ چیست؟ سعادت سعادت پرسید و شد تبدیل سقراط نزد

 است نهفته آن حاکمیت و عقالنی تفکر فضیلت در یونان اتوپیک جامعۀ سعادت. است کرده پرسش هآن برای جامع

 ه)نوموس( باشد جامع قانون حداقل یا و فالسفه حاکمیت با فلسفی معرفت و تفکر هدایت تحت آرمانی مدینه اگر و

 اخالق و عدالت با هارسطو نیز ساماندهی امر زندگی و جامع نظر از. نهدمی گام مطلق خیر و سعادت سوی به یونان

مفهوم شود. می متحقق اخالقی -عقالنی  نظام یک و نیک زندگی در هسعادت یک جامعرسد. می سعادت به حکمت و

سعادت در سنت فکری یونانی و نظام مفهومی متفکران با مفاهیمی نظیر حقیقت، زیبایی، عدالت، فضیلت، لوگوس، 

جامعه  سعادت از پرسش که است آن غرض صورت هر در دارد، نسبت حکمت کلیطور شهر، نظام سیاسی و به

 ایجامعه تا که است سیاسی فلسفۀ افق در دیبنیا هایپرسش دست آن از( دولت و قانون شهروندان، کشور، پولیس،)

گام بردارد. سعادت و مقوالت  نیک و خیر زندگی سمت به حرکت و خودآگاهی به تواندنمی نیندیشد پرسش این به

 همین طور و همالزم با آن از جنس وجود و خود زندگی است. پرسش از سعادت، پرسش از مبادی و غایت جامع

 مدنی و فکری زیست از موقعیت و سطح این به کوردستان جامعۀ آیا. است آن دربارۀ مدنی و عقالنی وگویگفت

 مبادی و آرخه چیست؟ هغایت آن کدام است؟ سعادت جامع ؟چیست جامعه که بپرسد خود از که است نرسیده

 جامعه سعادت آیا چیست؟ مدنی اخالق و توسعه با سعادت نسبت است؟ چگونه اجتماعی امر سامان و جامعه تأسیس

 با سعادت رابطۀ است؟ شده تبدیل شانتاریخی تعلق به بنا کوردی جامعۀ نخبگان و روشنفکران اندیشیدن موضوع به

سعادت کوردستان چیست؟ و امر ملی چیست؟ عدالت
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 1استبدادی ۀتداوم اندیش

)گایست( را به قوم  تاریخ، آغاز حرکت جدی روح ۀبر اساس رویکرد فلسف ،هگل در درسگفتارهای خودش

مردم بنده  ۀ)کوروش( بوده و بقی دهد و معتقد است که در فرایند تجلی و حرکت روح، یک نفر آزادپارس نسبت می

و رعیت بودند. بنابراین صورت پارسی و ایرانی تجلی روح جهانی سرشت استبدادی داشته است. به یک معنا، صورت 

داد، که نوعی از صورت شرقی استبداد و بدترین آن است، در روح ایرانی و بعدها حکمت خسروانی ورود ایرانی استب

توان این بر اساس این مقدمه می .استپیدا کرده است و عناصری از آن در فلسفه و حکمت اسالمی نیز تداوم داشته 

استبدادی بوده است. سنت  ۀری تداوم اندیشگزاره را استنتاج و تأیید کرد که یکی از مختصات سنت فکری ایرانشه

های کانونی این یکی از ویژگی .تئوپولیتی، است فکری ایرانی ترکیب و اختالطی از دو جزء امر قدسی و امر سیاسی،

 ۀشناختی امر قدسی بر امر سیاسی و راهبری آن است. وجوه سیاسی اندیششناختی و معرفتسنت فکری تقدم هستی

)پیشااسالم و پسااسالم( نیز امتداد و حیات داشته است.  جهان ایرانیسیاسی ایرانشهری و زیست ۀیشاند استبدادی در

سیاسی ساری و جاری بوده است. این  ۀبه زبانی دیگر، اندیشه و روح استبدادی در سراسر تاریخ حکمت و اندیش

.رودن چپ و راست وی به شمار میسیاسی ایرانشهری طباطبایی و همفکرا ۀهای اندیشآشیلنکته یکی از پاشنه
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 1در سنت فکری ایران پولیتیکمفهوم تئو

توان نسبت بین امر سیاسی، امر قدسی و حکمت الهی را فهمید. می مفهومی است که با استفاده از آن 2پولیتیکتئو

با جمع میان امر قدسی و امر سیاسی  ،حکمت ایرانی، یا به تعبیر سهروردی حکمت خسروانی، که منشأ یزدانی دارد

 ۀواسطیزدانی بههای انسانی و جهان هستی را دارد. به یک معنا، امر انسانی بر اساس آموزه ۀراهبری جامع ۀداعی

شود، می )نظم، قانون و ناموسی حاکم بر هستی( اداره کارگزاران زمینی یزدان، یعنی پادشاهان صاحب فره ایزدی، و اشا

از حکمت ای سیاسی بر ساخت قدسی و حکمتی قدرت داللت دارد. هر چند حکمت ایرانی شاخه ۀاندیش ۀو در حوز

توان استدالل کرد که پیدایش قرون می بنیادینی نیز دارد. به یک اعتبار،های و تفکر شرقی است، با این وصف تفاوت

فکری در شرق پیوند داشته است، لذا  وسطی در غرب و نیز تأسیس حکومت دینی کالوین در اروپا هم با این سنت

سنت فکری ایرانی نیز ریشه در سنت شرقی دارد و با هم سنخیت و اشتراک ذاتی دارند. حکمت شرقی عبارت است 

نیز ایرانی، منشأ نهایی  ی حقیقت بر مبنای امر قدسی. مرجعیت آسمانی و قدسی حکمت شرقی ووجوجستاز: 

نیازمند  تابع و اسی نیز تعمیم داده شده است و عقل انسانی همچون عقل جزئی،سی ۀمعرفت است. این اصل به اندیش

سیاسی  ۀاندیش ۀشود. حکومت دینی پیشااسالم و معاصر نتیجمی عقل کلی پنداشته مثابۀبهعقل کیهانی و قدسی 

یابد: می ایوگانهایرانشهری، یا همان حکمت خسروانی، یا آرمان شاهی ایرانی است. در این سنت قدرت نیز ماهیت د

یعنی وجه قدسی و وجه انسانی. از این حیث، قدرت در حکمت ایرانی تجمیع و تلفیق این دو وجه ذاتاً به هم آمیخته 

 و پارادوکسیکال خواهد بود. 

 است که دو رکن سیاسی و قدسی را در خود جمع وای بینی دینی و تفکر اسطورهحکمت ایرانی نوعی جهان

 که امر سیاسی بدون امر قدسی، و امر قدسی بدون امر سیاسی در ساحت انسانی فهمیدهای گونهبه ،تلفیق کرده است

 )و بعدهای حکمت اسالمی( شود؛ به همین دلیل، قدسیت و سیاست دو صورت ذاتی و جوهری حکمت ایرانینمی

ست به این خاطر حکمت ایرانی و خسروانی، که تفکیک نیستند. درشناختی قابلروند که از حیث هستیمی به شمار

سهروردی با مالحظاتی رنج احیای آن را بر خود هموار ساخته و در این راه نیز قربانی شده است، سرشتی استبدادی، 

برای اشاره به ماهیت استبدادی حکمت ایرانی جعل شده است. در واقع  پولیتیکال دارد. مفهوم تئوپولیتیکیعنی تئو
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و امر سیاسی در حکمت ایرانی باید همزمان با هم و در ارتباط منطقی و ذاتی با یکدیگر فهم و درک شوند.  امر قدسی

هر دو در یک نفر و یک جایگاه که دارای فره ایزدی و فیض  ،صورت قدسی حکمت ایرانی و صورت سیاسی آن

پادشاه و اورمزد، پادشاه و های دوگانه شود. در سنت فکری ایرانی،بندی میصورتالهی است تجلی و تعیین یافته و 

نبی، دین و ملوک، همزادی و برادری دیانت و سیاست، حقیقت و سیاست، عقل و وحی، شریعت و سیاست، نبوت 

ال حکمت ایرانی داللت دارند. از یک منظر، بحران حکمت پولیتیکو امامت، حکیم و نبی و... همگی بر ماهیت تئو

تر شده است. بنابراین پیدایش و تأسیس حکومت دینی و اسالمی عمیق ۀفلسف ۀواسطالم بهباستانی ایرانی بعد از اس

شناختی( در سنت فکری ایرانی )و هستی شناختیحاکمیت نمایندگان خداوند بر روی زمین داللت بر بحران معرفت

استبدادی آن تجلی روح پارسی طور هگل، حکمت ایرانی و الزامات  آن است. از دیدگاه افالطون و همین ۀدارد و نتیج

در عصر قوم هخامنشی است. این مفهوم و تضمنات آن همان چیزی است که کربن، کناوت، ریچارد فرای، جالل 

هراسند. می از آن «اصحاب ایدئولوژی معاصر» احمد، شایگان، طباطبایی، داوری، عبدالکریمی، شریعتی، سروش وآل

با این حال  ،نواندیشان دینی، فکر سیاسی معاصر ایرانی ماهیت تئولوژیک دارداگرچه از منظر روشنفکران ایرانی و 

سیاسی  ۀال حکمت و اندیشپولیتیکاین تمام ماجرا نیست. خصلت تئولوژیک امر سیاسی تنها یکی از وجوه سرشت تئو

اندیشه و حکمت  شناختی درشناختی و هستیتداوم بحران معرفت ۀتوان ریشمی در ایران است. به تقریب و تحقیق

طلبی، را در این مفهوم انگاری و تمامیتایرانی، یا به تعبیری، سنت فکری ایرانی و مولود آن، یعنی استبداد، تاریخ

روشن و تبیین کرد.
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 ١ئەنفال یڕەچەڵەکناسی

 یەچەڵەکی بیر و هزر ئەنفال وەک ژینۆساید و قڕکردن، بابەتێکی زۆر کۆن و دێرینە کە هەڵدەگەڕێتەوە سەر ڕ 

کۆمەڵ یەکێک لە دیاردە و دەرئەنجامەکانی نەریتی هزری ڕۆژهەاڵتییە؛ ەقەاڵچۆکردن و پاکتاوکردنی ب ەڕۆژهەاڵتی. وات

کارەساتی تڕاژیک  ،شەی مرۆییێو ئەند تێهزرینون لە و ربو وخسارە جۆراوجۆرەکانی، بەهۆی دو ڕ بیری ڕۆژهەاڵتی و 

دیاردەی نامرۆڤانەی  .ژیک واتای ئەرێنی پێ دەبەخشێتۆۆلیدەخوڵقێنێت و لەژێر پاساوی عەقڵی قودسی و بابەتی ت

سایدی کوردەکان تەنیا ۆ بە واتایەک، ژین و بازنەیەدا دەبێ بخوێرنێتەوە.نارساو بە ئەنفال و ڕەگەزکوژی بەکۆمەڵیش هەر لە

، هەروەک ومی بەعس بو ێحی ڕۆژهەاڵتی لە سەردەمی ڕژ ڕۆ نەوەی بیر و و ارەبو وخسارەکانی دووبڕ یەکێک لە 

 یوخسارەکانی بەرهەمهاتنەوەی هەر هەمان بیر و نەریتی هزریڕ اندنی خەڵکی شنگالیش یەکی تر لە فکۆمەڵکوژی و ڕ 

نییەتی ەیح و ز ڕۆ ییە و نەوەی هەر چەشنە کارەساتێک نامومکین نو لەو ڕوانگەوە دووبارەبو  و.ڕۆژهەاڵتی بە دەستی داعش بو 

وخسار و دەمامکی جۆراوجۆر بە خۆیەوە دەگرێ و بە کەرەستە و ئامرازی جیاواز خۆی بەرهەم ڕ ڕوژهەاڵتی بەردەوام 

ح و ڕۆ ڕۆژهەاڵتی لە ڕەچەڵەک و کرۆکی خۆیدا کارەساتە. یەکێک لە دیاردەکانی  یدەهێنێتەوە. لە ڕاستیدا نەریتی هزری

وەندی بە ەی. ئەو تایبەمتەندییە نەرێنییەش پنی بابەتی سیاسی لەگەڵ بابەتی قودسی و دینییەو نی ڕۆژهەاڵتی ئاوێتەبو ەیز 

.نی ڕۆژهەاڵتییەوە هەیەەیدەسەاڵتی سیاسی( بیر و ز  ی)پێکهاتەی قودسی کییۆپۆلیتیچییەتی و ماهییەتی ت
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 1معرفت سیاسی

سیاسی غرب در دوران  ۀترین مباحث فلسفیکی از بنیادیشناخت امر سیاسی و استلزامات عقالنی و اخالقی آن 

 ۀسیاسی بیانگر نوع اندیشهای رود. چیستی امر سیاسی و استخراج مفاهیم و اجزای آن در نظریهمی مدرن به شمار

امر سیاسی جوهر سیاست  به عبارتی، .مدرن استسیاسی کالسیک، مدرن و پست ۀسیاسی نزد اندیشمندان و فالسف

ی حقیقت وجوجستسیاسی فرایند  ۀسیاسی است. فلسف ۀامر سیاسی موضوع اصلی فلسف ۀسش فلسفی درباراست. پر

کوششی برای نشاندن معرفت نسبت به ماهیت  امور سیاسی بر اساس معرفت نسبت به آن است. به تعبیر اشتراوس،

سیاسی شناخت ماهیت امور سیاسی و نظم  ۀآن است. از دیدگاه او موضوع فلسف ۀامور سیاسی به جای گمان دربار

تعمق  امر سیاسی مستقیماً با حیات سیاسی ارتباط دارد. بنابراین تأمل و سیاسی خوب و زندگی سیاسی به سامان است.

ی معرفت به جای گمان وجوجستآن مستلزم های بندیصورتامر سیاسی و ساماندهی امور زندگی و  ۀفلسفی دربار

گیرد. می الیی و اخالقی امر زندگی در چارچوب معرفت فلسفی نسبت به امر سیاسی قراراست. نظم سیاسی عق

مند معرفت در باب امر سیاسی را جایگزین گمان کرده است و بحث عقالنی نظامکه افالطون نخستین متفکری است 

یاسی است. وی فلسفه ی معرفت فلسفی برای امر سوجوجستامر سیاسی با او آغاز شده است. افالطون در  ۀدربار

آن در افق تفکر و تعمق فلسفی برای  بندیصورتزند؛ شناخت ماهیت امر سیاسی و می را با امر سیاسی جمع و پیوند

امر سیاسی بر اساس  بندیصورتاین مهم نیازمند  جوامع و کسب فضایل و سعادت ضروری و حیاتی است. ۀادار

دانش بهترزیستن در شهر و  «سیاست»از منظر ارسطو،  القی آن است.اخ-شناخت فلسفی ماهیت و استلزامات عقالنی

مدینه است. او امر  ۀمشارکت فعاالنۀ شهروندان، متناسب با طبیعتشان، در ادار جامعۀ سیاسی است؛ بنابراین امر سیاسیْ

دانش با حکمت ترین سیاست در مقام بنیادی ،)فرونسیس( پیوند زده است. از دید ارسطو سیاسی را با حکمت عملی

ای عنوان شاخهبه ،عملی ۀاست و فلسف 2ترحکمت عملی دانش برتر و بنیادی ۀعملی پیوند دارد. سیاست در حوز

هایی نظیر اخالق، تدبیر منزل، سیاست و قانونگذاری است. تبیین فلسفی امر سیاسی اصلی از فلسفه، خود دارای شاخه

ن معنای کالسیک سیاست است که با علوم و دانش سیاسی مدرن و نسبت آن با ساماندهی زندگی اجتماعی هما

سیاسی نوارسطویان  ۀمتفاوت است. چرخش ارسطویی متفکران معاصر در این راستا قابل تأمل و تفهم است. فلسف

توان از دانش می ،به همین جهت ،معاصر مستلزم توجه به وجوه تئوریک و عمل در باب امر سیاسی و اجتماعی است
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پیوند نظر و عمل در ساحت انسان و جامعه  فرونتیک بحث کرد. به یک اعتبار، خصلت هنجاری امر سیاسیْ سیاسی

بررسی و شناخت امر انسانی و اجتماعی بر اساس رویکرد  .است. این مسئله با عدالت، آزادی و سعادت نسبت دارد

اصلی متفکران در  ۀیاسی در جامعه دغدغسیاسی همان معرفت سیاسی است. در واقع، پرسش از بهترین نظم س ۀفلسف

.سیاسی است ۀفلسف ۀحوز
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 1اخالق مدنی و حکمت عملی

. دارد مدنی و جمعی سرشت و است عمومی حوزۀ همفهوم اخالق در معنای یونانی و فلسفی آن معطوف ب

 اینجاست از. است عمومی مصالح و خیر موضوعش است، شده جعل یونانی اتوس ریشۀ از که اخالق، همان یا اتیکس

. کندمی پیدا نسبت مدنی و فلسفی اخالق با است، غالب اششناختیهبیین و فهم جامعت که اجتماعی سرمایۀ که

... و اجتماع جمعی، خیر عقالنی، مفاهمۀ و منازعه تفاهم، ،(فیلوس)دوستی  همدلی، مشارکت، اعتماد، هایمؤلفه

خصی و فردی است در درون ش اخالق و روحیه بیانگر که مورالیتی طرفی از. دارند داللت مدنی اخالق بر همگی

 جالب ۀگیرد و باید مقوم یکدیگر باشند تا خیر عمومی و مصالح مدنی محقق شوند. نکتاتیکس و اخالق جای می

دوستی  در که هستند ارسطویی عملی فلسفۀ جنس از نوعیبه عقالنیت و اخالق و اجتماعی سرمایۀ که است این توجه

 مدنی اخالق هک چرا ،ستی ارسطویی باشد نیازمند عدالت هم نیستدو واجد که ایجامعه و شوند،می تجمیع( فیلوس)

 جامعۀ که است خالئی همان ارسطویی عملی حکمت با مدنی اخالق نسبت. است استلزامات این تمامی بخشقوام

 اقتصاد، و منزل تدبیر خودشناسی، و نفس پرورش و خلق شامل عملی حکمت اجزای. روستروبه آن با کوردی

 اخالق رسدمی نظر به. دارد منطقی و ذاتی نسبت فلسفه و نظری حکمت با البته هنین( است کتق دانش و) سیاست

 اجتماعی و مدنی نام، به کنشگران، و کوردی جامعه روح و ذهن در باید( فرونسیس)عملی  حکمت به التفات و مدنی

ردی وعاالن مدنی و شهروند کف و کنشگران نیز و کورد، نخبۀ و روشنفکر. یابد بسط و گردیده نهادینه فرهنگی و

 آن هایکارویژه و مدنی اخالق تا بیندیشند آن به و باشند عملی حکمت هایمؤلفه و بخش هبایستی واجد هر سمی

 روشنفکران غالب و کوردی جامعۀ واقع در. یابد استقرار جمعی مصلحت و عملی منافع و همگانی فضیلت راستای در

 اجتماعی و عمومی فضیلت و خیر که است دلیل همین هب ،مت عملی هستندحک و مدنی اخالق فاقد کورد نخبگان و

 مدنی اخالق در بحران کوردی امر در بحران اعتبار این به. ندارد وجود روشنی افق و است غایب کوردی جامعۀ در

است. عملی حکمت و
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 1هتبارشناسی انتقادی یک اید

 استعمارگر گرْهیک مستعمره است و کشورهای مدرن سلط کوردستان که هستند شریک هبسیاری در این باور اشتبا

 بلکه برد،مین جایی به راه تنهانه آن پیامدهای تبیین و کوردستان مسئلۀ از شناخت نوع این رسدمی نظر به. هستند

 برای تنهانه که است، کوردی امر باب در چپگرایانه پسااستعماری خوانش و پسامارکسی تفکر از ناشی عمدتاً

 مبانی از نظرصرف. کندنمی آن حل و پیشبرد به هم کمکی هبلک ،رد ناقص و سترون استوک ۀمسئل بندیصورت

 شود:می اشاره نکاتی به نظریه، این تئوریک

 داد نشان توانیم باشند، هو سرزمین کوردستان با مادها نسبت تاریخی و اتنیکی داشت کوردها هاگر بپذیریم ک. 1

 اند؛بوده اگرسز و ایران فالت در اشغالگری، با هن قوم استعمارگر، مترادف و همرانخستی کوردها تاریخی، لحاظبه که

 ساختند مستعمره ریاعتبا به را آنها و کرده حمله پارس قوم و ایران سرزمین به که بودند کوردها این بار نخستین برای

 ساختند. خود بندۀ را پارس مردمان و اشغال را سرزمین آن و

وران معاصر تا د ،ها، مادها و یا اخالف بعدی آنها، یعنی کوردهاپس از انحطاط و زوال مادها توسط پارس. 2

 و نکرده قیام گاههیچ کورد کلی امر مقام در و اندهها باقی ماندطور عثمانی ها و همینتحت بندگی و استیالی ایرانی

ریان و باقی . ایالت اردالنی و موکاندمانده خادم و تابع محلی وابستۀهای حکمرانی قالب در خودخواسته، همواره

گاهی قومی و ایالت و عشایر و طوایف واقع در عثمانی بر این امر داللت دارند. وابستگی معرفتی و روحی و عدم آ

 گردی و ههای حمیدیان مکری و هنگخالدین، بتلیسی، عزیزردی در سهروردی، صالحوفقدان تجلی و بسط روح ک

 هم نازعاتیم و مبارزات معاصر، دوران تا پسامادی عصر از چنانچه. است هرچوب بودچها این در هاخاندان و طوایف

 است بوده خاندانی و ایلی و محلی هاشورش غالب و است نبوده کوردی کلی امر چهارچوب در است داده روی که

مدرکی  وهیچ سند  معاصر دوران تا مادها فروپاشی عصر از. شوندمی خوانده طغیان و غایله و اغتشاش بعضاً که

 هویتی و یقوم قالب درها قیام همواره و باشند کرده شورش کوردی همبستۀ کل یک عنوانبه کوردها هوجود ندارد ک

 بر سیاسی کتراژی زیست این. اندبوده منکر قویاً خود آنها آنکه حال است، شده داده نسبت آنها به دیگران توسط

 .زی زیستی آنها داللت داردورعمل و کوردها سیاسی ورزیاندیشه فقدان
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 آن ریشۀ تردید بدون است،( کلونی)مستعمره  یک کوردستان که است برده پی امر این به اوجاالن اگر عبداهللا. 3

 شهود و کشف این و کرد وجوجستای ترکیه چلیک خلق نوع از وی چپگرایی و مارکسیشبه تبار در باید را

 ای،ترکیه احزاب و گراییترکیه کمونیستی سیاسی ۀهنوز در فضای اندیش که است افتاده اتفاق ایدوره در مارکسیستی

 است. جنس همین از نیز دیگران توسط ایده این طرح .است اندیشیدهمی کوردستان، نه

 تاریخ حیث از و کندنمی مسئله حل و تبیین به کمکی مصطلحش، معنای در کوردستان بودنایهمستعمر ۀاید. 4

 مبارزه و اهتمام تمام که است بزرگتری نظری چهارچوب حاشیۀ در کوردی امر ۀخوانش فروکاهند معنا یک به اندیشه،

 کند.می خود متوجه را

 فقدان و اندیشه غیاب در ریشه معرفتی، و فلسفی بحران یک مثابۀبه کوردی، پروبلمای هکوتاه سخن آنک. 5

 تبار و مسئله اصل به باید جهت، این هاست. ب دیگری داستان که دارد متافیزیکی افق یک در آنها ورزیعقالنیت

داشت. التفات آن معرفتی
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 1فولکلور هرویکرد معرفتی ب

 گیریشکل در میراث این اعتبار، یک همیراث فرهنگی و ادبی هر ملتی در فولکلور آن ملت بازتاب دارد و ب

یگر ملل دارای فولکلور و میراث فرهنگی د همچون نیز کوردها. دارد اساسی نقش متعارف و مشترک دانش و فولکلور

 مجموعه است، گردیده بازنمایی آنها فولکلور در هاملت وجودی افق و جهانزیست معنا، یک هخود هستند. ب

 فولکلور گیریشکل در آنها وجودی افق و کوردی جهانزیست بازنمایی که است آید اینمی پیش که هاییپرسش

افق بازشناخت و استخراج های امکان اند؟کدام آن معرفتی و وجودی هایهفمؤل و عناصر و بوده چگونه کوردی

 ساخت و کوردی فولکلور با اسطوره نسبت دارند؟ هاییویژگی چه و چیست فولکلورهای هردی در انگارومعرفتی ک

 جهانزیست چیست؟ آن نسبت و کوردی یفکر سنت در فرهنگی میراث و فولکلور جایگاه است؟ چگونه آن زبانی

 و فرهنگی میراث عمق فولکلور که بپذیریم اگر است؟ گردیده روایت و بازنمایی فولکلور قالب در هردی چگونوک

 از آنهای ریشه و عناصر است ضروری است، کوردی حیران و بیت هم فولکلور قلب و است، کوردی ادبی سنت

 مطالعه فولکلور ۀردی در مقولولوژیک امر کاپیستمو افق و شناختیهستی بنیاد نحوی،به و شود واکاوی معرفتی منظر

 بازنمایی شیوۀ و جایگاه بر ناظر کوردی فولکلور ساخت در آن هایآموزه و معرفتی تبار بازشناخت. گردد بازیابی و

 کوردی ذهن دهیشکل و بینیجهان تاریخی، عمل اندیشیدن، شیوۀ با کوردی فولکلور. است کوردی ذهن در فولکلور

 از باید رسدمی نظر هو عقالنی است. بهای علمی امر نیازمند ایضاح و بررسی فلسفی و رهیافت این. دارد مناسبت

 از و شود، نهاده گام نقادانه تأمالت و محتوایی سطح به نمایش و مراسم و لذت حس و احساسی شناسیزیبایی سطح

 عمل و روایت ضمن عبارتی، هیابد، ب ارتقا معرفتی مرتبۀ به زبان و قومی هویت فرهنگی، اصالت مانند موضوعاتی

 یکی. گردد تبدیل تأمل متعلق و اندیشیدن موضوع به آن تشخص و مبادی و فولکلور خود است الزم ادبی، و هنری

های مؤلفه و مفاهیم تعالی و بازشناسی الزمۀ حیث، این از. باشدمی مسئله این کوردی ذهن کشف موضوعات از

 رویکرد اتخاذ غیره، و هااسطورهشبه سیاچمانه، ه،ور، در ژانرهای بیت و حیران، هورفولکل برسازندۀ و استخراجی

است. معرفتی نقادانۀ
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 1ردی و افق متافیزیکیوذهن ک

 ردیوک جهانزیست با که هستیم هافقدان و ضرورت امکان، دنبال به ردیوک ذهن کشف ۀدر اید از یک منظر،

 ما روی به را متفاوتیهای جهان تواندمی عمل و ایده بین نسبت ۀمنزلهتاریخ ب بازاندیشی و تاریخی نگاه. دارد ارتباط

 شده کشف تاکنون که است کدیآ-سومری متون ترینکهن از یکی گیلگمش تاریخیشبه ۀحماس و اسطوره. بگشاید

 هترجمان، از جملم و شارحان از تعدادی نظر به که دارد وجود انکیدو نام به شخصیتی تاریخی ۀکتیب این در. است

 اوجاالن، تعبیر به و دارند تعلق تاریخی کوردستان جغرافیای به( ببه هوم) دیگر شخصیت همراه به اوجاالن، و شاملو

 و پیشاتاریخ عصر به وی تعلق ای،اسطورهشبه شخصیت اینهای ویژگی از یکی. است ردیوک روح و زیست نماد

 چوپان همچون عریان، کامالً و است نشده آشنا دین و ادب و هت و اندیشمدنی و نان و زن با هنوز که است پیشامدنیت

 و طبیعی کامالً زیست دارای ،!شودمی اطالق کورت و ردوک وجودی و اصلی معنای به بعدها که نامی حیوانات، ۀگل

 هردنک گذار لوگوس، صاحب و ناطق حیوان یعنی انسان، ارسطویی تعریف سطح به هنوز موجود این. است حیوانی

 نیازهای با و است، نشده تاریخ وارد هگل، زبان به و است نشده جدا آن الزامات و طبیعت از هنوز نماانسان این. است

 روح و افق هرگونه و افالطونی آیدوس شرقی، قدسی امر فاقد انسانی چنین. است درگیر غریزی و بدوی کامالً

 زبان،) لوگوس هاین انسان غیرتاریخی و نامدنی این است ک دیگرهای ویژگی جمله از. است اندیشه و متافیزیکی

 دیگری فرهنگ و گیلگمش جذب و گردیده تفریب و تغافل دچار راحتیبه ،جهت همین به ،ندارد( حقیقت و تعقل

 خدمت در و دهدمی پاسخ گیلگمشی ۀسوژ فراخوان و احضار به واقعی و طبیعی ایابژه همچون و شودمی متمدن

 خودی هجویی مبتذل، اسارت و قتل هوم ببرگ، میل الکانی و ژوئیسانسش را در اصرار بر لذتبز دیگری این

 بحران ۀریش متافیزیکی، افق یک اساس بر ورزیاندیشه فقدان و وجودی غیاب این روی هر به. کندمی وجوجست

هنوز هم  کوردهامند اریخنات فهم و جمعیزیست. دهدمی نشان را کوردها ۀزیست ۀتجرب تاریخی ۀمسئل و ردیوک امر

 و متافیزیکی امر فاقد ردیوک جهانزیست اعتبار، این به. است هگرایی نامفهومی باقی مانددر سطح غریزی و طبیعی

 ردیوک ذهنیت و زیسته ۀتجرب سازیمفهوم دنبالبه که اوجاالن. است عملیدن، نه و اندیشیدن، برای جهانی و اقلیم

 تعبیر هب لذا عجالتاً ،شودنمی موجود فهمهای ردی در چارچوب مفاهیم و تئوریول ککومونا ۀجامع است نآ بر است

 از کند؛می استفاده کوردستان ۀجامع توصیف برای فوکو حقیقت رژیم اصطالح از ردیوک مفهومی یافتن تا خودش،
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 گراییهالهیاتی و غریزضدهای بافیتئوری ناگزیر و نامتعین، و پیشاتاریخی وجود از وضعیت این اندیشه، تاریخ حیث

 ،نیست تکثیر و بازتولید و افتخار ۀشایست آن، باب در اینیچهشبه و تیسمارکسیشبه و آپوئیستیهای جریان از برخی

ردی ووضعیت انکیدویی ذهن ک .است ردیوک شناختیمعرفت بحران عمق فهم و پارادایمی گسست مستلزم بلکه

 و معرفتی هایفراورده که است نرسیده مدنیت از ایمرتبه هدی هنوز بواز نظر فلسفی، ذهن کر کند.می همچنان عمل

 آیدوس، و مثال عالم قدسی، امر خدا، اسطوره، ایجاد و ابداع توانش ردیوک ذهن دلیل این به باشد، داشته فرهنگی

 هحرانی بب وضعیت یک در توانمی .است ردیوک ذهن کنونی هایبحران از یکی این. ندارد را یونیورسال و کلی امر

 باید قلمرو این در ردوک ۀمسئل و بحران ۀدربار فلسفی ۀمباحث و مطالعه. کرد فکر «ردیوک پارادایم» پرداخت امکان

 تدقیق و نظر مورد ردیوک پارادایم در ها،فقدان و کلی امر ایجابی و سلبی شناخت و واکاوی اساس این بر شود؛ انجام

 کرده سد تأسیس و گسست برای را امکانی هشناختی، هرگونت استقالل هستیبرساخ امتناع و اندیشه فقدان. گیرد قرار

.است
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 1ردی و بازخوانی حکمت سهروردیوذهن ک

 ردیسهرو مانند یحکمای وها شخصیت ۀاندیش و آثار ۀمطالع و بررسی ردیوک ذهن کشف ۀاید هیکی از وجو

 معرفتی ۀفهم جهان حاکم بر ساختار فکری و منظومت و شناخت و ردی،وک روح و جهانزیست به نانآ تعلق میزان و

 هب ایران و شرق جهان در عرفانی و فکریهای شخصیت ترینمهم از یکی سهروردی الدینشهاب حکیم .است آنان

 مقام که ودش گفته اگر بود نخواهد اغراق. دارد اشراقی و اسالمی ۀفلسف و حکمت در بلندی جایگاه که رودمی شمار

 لسفهف و حکمت زادگاه ،سهروردی زعم به. است غربی ۀکمت شرقی، همانند مقام افالطون در فلسفح در سهروردی

 است ضروری رو نآ از آن هایهشناخت حکمت شرقی و آموز .است بوده حکمت پدر بابلی هرمس و است شرق

مهمترین  ،یگرسوی د از و ،است بوده یونان، با شرق فلسفی، فکر با دینی فکر ۀمواجه نخستین بیانگر ،سو یک از که

 ابن ارابی،ف سرخسی، عامری، الکندی، مانند متفکرانی اسالمی حکمت در( حرانی ویژهبه) عناصر و دقایق معرفتی آن

 داده کلش را شرقی حکمت اسالمی و ایرانی صورت و است شده وارد ایران ۀحوز و اسالم جهان در دیگران و سینا

 کرده بیان اشراق حکمت در را خویش هایهترین آرا و اندیشراقی مهماش حکیم و فیلسوف این روی، هر به. است

 به شراقیا حکمت .است گذاشته اهتمام( نور) اشراق حکمت سیسأت به ارسطویی مشائیان از انتقادی گذر با و است

 افق در وی حکمت خوانش و سهروردی ۀاندیش با مواجهه اعتبار، یک به. شودمی خوانده هم خسروانی حکمت نام

 و ومیتق با او ارتباط سهروردی به من احساسی و اولیه هردی دارای اهمیت و ضرورت است. دلیل توجوو جهان ک

 در ردیوک اصرعن استخراج و انکشاف شناخت، با بیشتر و کرده عبور امر این از مرور به که بود او ردیوک جغرافیای

ی در آثارش برخورد متعددی از ذهن ایرانهای و تناقض ناسازگاری با سفانهأمت که ،یافتم تمرکز( فکری تبار) او ۀاندیش

 :شودمی اشاره عجالتاً نکته چند! ایرانی و شرقی ۀلأمت و حکیم این مورد در! امهنمود

 ماد کوچک  در عصر وی با نام کوردستانو زنجان و شهرزور و  ،ایشان متولد بخش سهرورد در زنجان کنونی است

 با او از کربن. رودمی شمار به ردوک بنابراین و است بوده مادی ایهآنان شاخ قومیت و زبان و ،است شده هشناخت

 اعتراضی و همناقش چندان نیز دیگران او بودنمادی و ردوک باب در و ،است کرده یاد آذربایجانی فیلسوف عنوان

 !اندهتپذیرف و امگفته را این مدرس تربیت دانشگاه در کالسی سمینار در ٩2 سال در که همچنان. ندارند
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 است شهرزوری همان که ،باشدمی ردوک نیز سهروردی ثارآترین شارح و راوی ترین و بزرگمهم. 

  اخیر سال چهار در و داشته آشنایی سهروردی هایاندیشه و آثار با پراکنده صورتبه کنون تا هفتاد ۀواسط دهااز 

 .امهر بوددرگی آن با بیشتر کنون تا ٩2 سال از ویژهبه و امداشته تمرکز بیشتر

  آرای و باشدمی غرب و شرق فکری جهان و تمدنی ۀحوز دو اتصال کانون سهروردی حکمت که نجاییآاز 

 که داردمی اظهار صراحت با خود و ،ستکرده ا جمع اشراق حکمت در را یونان و اسالم و ایرانی بابلی، حکمای

 ایرانی حکمت که شودمی هپیش کشیدها پرسش این ،باشدمی (الفرس حکمت) ایرانی حکمت احیای دنبالبه

 و ایرانی باستان هایاندیشه و حکمت بین ایرابطه هچ ند؟اکدام خسروانی حکمت غایت و مبادی چیست؟

 ...و چیستند؟ آنهای آموزه و هالفهؤم ترینمهم و دارد وجود سهروردی اشراقی حکمت

 واقع در ،شودمی هانی و اشراقی شناختخسرو حکمت نام با که آنچه یا و ،ایرانی حکمت ههرچند معتقدم ک

 شرقی صورت حقیقت در دارد؛ النهرینیبین تبار و است یونانی صورت در شرقی حکمت اشراقی و ایرانی ۀشاخ

 یتحقیق از بخشی امر این. است یافته گسترش و احیا یونانی و ایرانی ،چینی هندی، متعدد هایشاخه در حکمت

 .گرددمی سبی منتشرمنا فراغت و فرصت در که باشدمی

 فارسی و عربی مصنفات متن در او ۀاندیش و حکمت از ردیوک خوانش به سهروردی ۀدربار من اصلی ۀدغدغ

 تاریخ هایدوره در آن ردیوک نیتأش و صبغه مبنای بر افکارش و آثار بررسی و مطالعه که نحویبه ،گرددمی بر او

! ردیوک وجودی امر و حکمت و معرفت با اشراقی حکمت ۀر رابطب اینکه و ،باشد موردنظر اسالم و باستان ۀاندیش

 ،ندارد چندانی اهمیت سهروردی ردیوک قومیت ،جهت همین به. گردد تحقیق و تمرکز ردیوک ذهن کشف منظر از

 ردیوک تبار شناخت و واکاوی .باشدمی پژوهش و توجه مورد او فکری نظام و اندیشه ردیوک ذهن و روح بلکه

 و ،آثار بر تمرکز مدت در اصلی ۀدغدغ. است بوده اساسی هایهبینی سهروردی یکی از دغدغنجها و اندیشه اسلوب

 من توان و وسع در تردید بدون که است بوده شاق و کلی هایپرسش این پیرامون سهروردی آرای ۀمطالع و بحث

 :است جمعی پژوهش و فراغت نیازمند امر این و گنجندنمی

 مبادی، مبانی و ماهیت حکمت اشراق چیست؟ -

 ند؟اکدام خسروانی حکمت در سهروردی ۀاندیش عناصر و هلفؤترین ممهم -

 سهروردی و گذاشت شناختیمعرفت و شناختیهستی تمایز شرق در فلسفی و فکری جریان نوع دو بین توانمی یاآ -

 .(کوردها تاریخی جهانزیست بر کیدأت با) دانست؟ نهاآ از یکی ۀدهندگسترش و احیاگر را

 غرب و شرق جهان در عرفانی و فکری جریان تحول و پیدایش سیر سهروردی، اشراق حکمت هبا تمرکز و استناد ب -

 هستند؟ شناخت قابل چگونه

 .فلسفی ادبیات و تطبیقی ۀمنظر فلسف واکاوی حکمت اشراق از -
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 .اندیشه تاریخ مبنای بر اشراق حکمت عام و خاص هوجو -

 بوده چه سهروردی دید از مشرقیین حکمت سیسأنقد ابن سینا و ناتوانی شناخت و فقر تئوریک وی در باب ت -

 است؟

 ردی چیست؟ونسبت حکمت اشراق سهروردی با ذهن ک -

 و استخراجی معرفت و هاندیش بندیصورتردی از حکمت سهروردی، ویژگی و ماهیت واز منظر خوانش ک -

 بود؟ خواهد چگونه جدید استنباطی

 دارد؟ پیوندی هچ کوردستانعرفان سهروردی با تصوف و عرفان عملی در  -

 وجودی نیتأش که سهروردی، اشراقی حکمت در معرفتی و شناختیهستی دقایق و عناصر ترینهترین و برجستمهم -

 ند؟اکدام باشند، داشته ردیوک ۀصبغ و روح و

 است؟ بوده چگونه اشراق حکمت بر زرتشتی و میترایی بینیجهان و هرمسی حکمت ثیرأت -

 ،کوردستان جغرافیای از بخشی در شرقی حکمت بالندگی و پیدایش مهد هدلیل سفر تاریخی و گردش فلسفی او ب -

 در او و است بوده چه حلب و نصیبین و حران انطاکیه، النهرین،بین ا،حر وان، دیاربکر، نظیر یشهرهای یعنی

 است؟ بوده چیزی چه یوجوجست

 چیست؟ آن هایهیا عدم التفات و ضعف آگاهی قومی، دالیل و ریش ردی، وودر صورت فقدان وجود عناصر ک -

 چیست؟ اشراق حکمت سیاسی وجوه دارد؟ او فلسفی و نظری ۀمنظوم با نسبتی چه سهروردی سیاسی ۀاندیش -

چیست؟ سهروردی ۀاندیش و آثار بر اسالمی و ایرانی متفکران و حکما ۀدلیل التفات و تمرکز ویژ -
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 ۀردی از امر تراژیک بمباران شیمیایی سردشت از منظر فلسفوخوانش ک

 1سیاسی

ک ملت یو ژنوساید  کوردهارخداد تراژیک بمباران شیمیایی مردم مدنی سردشت جزئی از فجایع کشتار جمعی 

انسانی  ۀفاجع آن تأمل گردد. توجه به این ۀای فراگیر و علمی بررسی و درباررود که الزم است به شیوهشمار می به

گویی، خاطره هنری )شب شعر،-ادبیو ت، مراسم دولتی( عراق، رانت و امتیازا-غالباً از دیدگاه دولتی )جنگ ایران

ستین بار در بود که برای نخ 13٨6و در سال  ،ای ناتمام و سنتی بوده استگرایی( به گونهرتوریک، احساس و عاطفه

ا عنوان دانشگاه اصفهان اولین همایش علمی با هدفِ گذار از رویکردهای دولتی و احساسی به رویکرد علمی، ب

ها در ب همایشبمباران شیمیایی سردشت، حلبجه و انفال، برگزار گردید و پس از آن، غال ۀوی علمی ابعاد فاجعواکا

وانش نیز در یک همایش و نشست علمی، ضرورت خ 13٩5اند. در سال سالگرد این فاجعه به این امر توجه کرده

شت و دیگر بمباران شیمیایی سرد ۀکه به مسئلمنظور ارتقا و غنای رویکردهای دیگر مطرح شد. تا آنجا فلسفی به

کرده است نردی طرح و بسط پیدا وک ۀعنوان یک مسئلگردد، این رخداد تراژیک بهردستان برمیوفجایع در سرزمین ک

مباران شیمیایی و همواره از منظر ذهن دیگری قرائت گردیده است. به یک اعتبار، در وضعیت پسافاجعه، امر تراژیک ب

رود. شمار می ردی بهوردی و بخشی از بحران کوضوعی است برای اندیشیدن و تأمل از منظر ذهن کسردشت مو

 نماید.ردی از این فاجعه ضروری میوهمین دلیل خوانش ک درست به

نوعی اندیشیدن ردی بهوتحلیل فلسفی و بررسی معرفتی امر تراژیک بمباران شیمیایی سردشت از منظر ذهن ک

ردی وجهان کردستان و زیستوعنوان جزئی از کردی است و سردشت بهوک ۀهمچون یک مسئل و تأمل در باب آن

رود. خوانش درست و بهتر از شمار می فراگیر، جهانی و انسانی نیز به ۀمطرح است و درست از این نظر یک پدید

ه ماهیت این بحران و ردی نیز نسبت دارد. درستی و حقیقت این موضوع بواین پدیده با پروبلماتیک و بحران ک

رد وگردد. از آنجایی که در دوران معاصر هنوز پرسش اساسی و بنیادی در باب مسئله و بحران کهای آن برمیپرسش

است، بنابراین بررسی و ایضاح این رخداد تراژیک و ربط آن با دیگر فجایع با مشکل  بندی نشدهطرح و صورت

های متفاوت فاجعه ردی، صورتوبجه، انفال، شنگال، روژاوا و جوامع کروست. بمباران شیمیایی سردشت، حلروبه
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ردی با دانش و نظام وذهن ک ۀمواجه ۀرد و نحووواحد هستند که به بحران معرفتی ک ۀاز یک دال مرکزی و مسئل

ردد. بر طور مجمل این موضوع طرح گشود بهدانایی جهان مدرن اشاره دارند. به هر روی، در این یادداشت تالش می

بمباران شیمیایی سردشت را در چارچوب این بحران شناسایی و تحلیل  ۀتوان مسئلردی میواساس ایدۀ کشف ذهن ک

مدرنیته به بحث گذاشت. به این معنا که همزمان با واسازی مبادی و کرده و نسبت آن را با مدرنیته و پست

توان ردی، میوساختار انتولوژیک و معرفتی آن در ذهن کدیگری( و اضمحالل ویژه کالنهای دیگری )بهروایتکالن

ردی در وردی اقدام کرد. بنابراین، ذهن کونسبت به بازسازی جایگاه دیگری و تأمل پیرامون مبادی و ماهیت بحران ک

 گردد. می 2«بازواسازی»واقع 

تفکر  واساسی در بینش  هاییدنبال تحوالت و پیدایش رهیافتفلسفۀ روشنگری و گفتمان فلسفی مدرنیته به

خودبنیاد  پیدایش و بسط عقل محدود و توان افق آن را دراساس سنت فکری غرب می انسان اروپایی شکل گرفت و بر

قدسی نیست  انسانی نشان داد. عقل و خرد انسانی روشنگر و مدرن دیگر نیازمند راهنمایی عقل و لوگوس کیهانی و

البته  پذیرد. این عقل خود راهبر خود است و در ذات خویش خودبسنده )ویای و قدسی را نمو هیچ قید اسطوره

بینی، جهان دنبال گسترش این رهیافت وباشد و به عقل غیرانسانی و ناتاریخی نیازی ندارد. بهمحدود و عملی( می

الت و دیگر دی، عدموضوعات مرتبط با امر انسانی و اجتماعی نظیر مدنیت، اخالق، قانون، امر سیاسی، امنیت، آزا

و دیگر  رو شدند و مکاتبی نظیر اومانیسم، سکوالریسم، ناسیونالیسم، مارکسیسممفاهیم با تحولی اساسی روبه

های جهانی اول و دوم و با جنگ ها در سنت فلسفی غرب سر بر آوردند. اما این کاخ بلند عقالنیت غربیایدئولوژی

ته به لرزه شیما و ناکازاکی و دیگر عوارضات عصر روشنگری و فکر مدرنینیز فجایع آشویتس و بمباران اتمی هیرو

، «دهدها جنگ رخ نمیبین جمهوری»رو گردید. درست برخالف استدالل کانت که معتقد بود درآمد و با فروپاشی روبه

نیز تحقق غایی  نتی ووقوع پیوست و رؤیای صلح دایم و پایدار کا های غربی بهاتفاقاً جنگ غیرانسانی میان دموکراسی

ت را به ردی این نوع از عقالنیوهایی که در ذهن کآیدوس و روح هگلی با تردید جدی مواجه شد. یکی از پدیده

و کشتار  گیرد، همین فجایع بمباران شیمیایی، انفالنوعی روشنگری و مدرنیته را به پرسش میکشد و بهچالش می

فی مدرنیته و باید از این منظر، مبانی فلستواند و میرد )سردشتی( میوان کمند است. بنابراین هر انسجمعی و نیت

قی و علوم های آن ریشه دارد به پرسش بگیرد و نظام معرفتی، اخالروایتهای آن را که در روشنگری و کالنگفتمان

ربی بر آن غنی، متفکران دنبال وقوع رخدادهای تراژیک و غیرانساطور کلی، بهانسانی موجود را به چالش بکشد. به

مدرن و ران پستشدند تا ماهیت بحران مدرنیته و دواعی آن را شناسایی، تحلیل و نهایتاً درمان و حل نمایند. متفک

 مکتب انتقادی فرانکفورت تحت تأثیر بحران روشنگری و مبانی مدرنیته و عوارضات آن پا گرفتند.

منظور داری بهسرمایه ۀکند که مدرنیتهایی بحث میروایتالناز ک مدرنیتهپست وضعیتلیوتار در کتاب مهم 

های روشنگری و مدرنیته روایتهای مدرن و کالنکسب سود بیشتر برساخته است و معتقد است که باید با کلیت

مبانی  بودننوعی بیانگر عقیم و سترونکردن جنگید. فجایع انسانی در غرب بهدموکراتیزه ۀنظیر آزادی، رهایی و اید

های اتوپیایی با شکست و مدرنیته این مفاهیم و حکایتهای آن بوده است. لذا در وضعیت پستمدرنیته و آموزه
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نوعی بازگشت به آغاز مدرنیته و نقد درونی و جدی آن است. از سویی مدرنیته بهرو شده است. پستاضمحالل روبه

های دوگانه را در سنت غربی واسازی است و تقابل الویز شدهدریدا با متافیزیک حضور معنای همواره حاضر مدرن گ

گرایی خوب و بد های موجود در سنت فلسفی غربی بر ایدۀ مرکزیتشکنی نموده است. به اعتقاد او، دوگانهو شالوده

ها و روایتجهت، غالب کالن همین ال است. بهؤاستوار گشته است، حال آنکه اعتبار خود دال مرکزی زیر س

کند. بر اساس منویات اندیشۀ دریدا، های مدرنیته محور و مبانی عقالنی، ذاتی، و اخالقی آن را واسازی میفتمانگ

مدرنیته بهتر و توسعه و پیشرفت امر انسانی، دموکراسی و رفاه و آزادی همواره در راه است و هیچگاه خود را به 

یا  3ی امر مدرن و تثبیت معنایی آن است. پس مفهوم واسازیسازی و بازنماینوعی حقیقتدهد. این امر بهدست نمی

مدرنیته به دنبال طور کلی، متفکران پستشکنی از متون ایشان به عاریت گرفته شده است. بهساختارزدایی و شالوده

 ساختن آن هستند.های مدرنیته و ویرانها و آموزهروایتزدایی از کالنزدایی و اسطورهمدرنیته

آن است که  بر ارتباطی کنش نظریهو نیز  مدرنیته فلسفی گفتمانسنگ ، هابرماس در کتاب گراناز سویی

در حال گسترش و استکمال باید فهم کرد، از این رو، عوارضات مدرنیته و  ۀیک پروژ ۀمثابروشنگری و مدرنیته را به

ناتمام و ناقص است که بایستی اصالح  ۀهای آن را باید اصالح و ترمیم کرد. از این منظر، مدرنیته یک پروژآسیب

ۀ خود مدرنیته است، نه حل عبور از بحران مدرنیته توجه و تأمل بیشتر و بهتر دربارشده و بسط یابد. به عبارتی، راه

ساختن آن. هابرماس با چرخش ارسطویی، فلسفۀ سیاسی مدرن و استلزامات عقالنی و اخالقی مدرنیته انکار و ویران

حل عبور از بحران مدرنیته را در این سنت و را در چارچوب سنت ارسطویی بازخوانی و بازنگری کرده است و راه

است. بنابراین، این  4کند. یکی از ابزارهای نظری و مفهومی هابرماس بازسازیجو میوآن جست ۀبازاندیشی متأمالن

دنبال بازسازی مدرنیته و ویرایش و پیرایش معرفتی آن است. مفهوم بازسازی نیز از سنت فکری هابرماس نظریه به

 وام گرفته شده است. 

گردد، ایضاح و فهم این امر ردی برمیوشت از منظر ذهن کتا آنجا که به رخداد تراژیک بمباران شیمیایی سرد

ردی با رویکرد فلسفۀ سیاسی است. از آنجا که نگارنده این فاجعه )و رخدادهای مشابه معاصر( را ونیازمند خوانش ک

سفی آن داند، بنابراین تحلیل فلناشی از بحران در مبادی فلسفی امر سیاسی مدرنیته و مبانی عقالنی و اخالقی آن می

با ترکیب و برداشت معنایی همزمان از دو  ،ردیوبر اساس ایدۀ کشف ذهن ک ،رسد. در این راستانظر می ضروری به

دنبال بازواسازی امر تراژیک بمباران شیمیایی سردشت )و دیگر فجایع مرتبط با مفهوم نظری بازسازی و واسازی، به

ردی گشوده شود. ور این زمینه افقی معرفتی پیرامون بحران کردی است، تا بلکه دوردی( در ذهن کوجهان کزیست

های دیگری و بازسازی خویش بر اساس نوعی معرفت و آگاهی زداییروایتردی نیازمند کالنوبر این مبنا، ذهن ک

زمان بازسازی ردی و همومعنایی دیگری در ذهن ک واقع، بازواسازی به یک معنا واسازی حضور ردی است. دروک

های باشوری، روژاوایی و باکوری آن ناشی اندیشیدن به خود در آن است. بمباران شیمیایی سردشت و صورت غیاب

این رهیافت فهم و تبیین  ۀورزی است که باید در باب آن اندیشید. الزمردی و فقدان اندیشهواز بحران در ذهن ک
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یی موجود، و نیز خوانش سلبی و ایجابی مبانی فلسفی متأمالنه با نظام دانا ۀجایگاه کنونی ما و نحوۀ مواجه ۀنقادان

های سیاسی آن است.های معرفتی و گفتمانمدرنیته و آموزه
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 1ردیوبحران حکمرانی ک

مانند ای سیاسی است که با مفاهیم پایه ۀویژه فلسفحکمرانی یکی از مباحث اساسی تاریخ اندیشه، به ۀمسئل

اراده، زیست تاریخی، شهر، ملت، نظام سیاسی، اخالق و عقالنیت پیوند خورده است. اصل  حقیقت، عدالت، قدرت،

جدی مواجه است که های حکمرانی با پرسش ۀمتفاوت فرهنگی و معرفتی است. انگار هایحکمرانی دارای صورت

حکمران و نوع حکمرانی و  ۀمسئل اندیشۀ سیاسیباشد. در تاریخ می آنهای ناظر بر مبانی، ماهیت، کارکرد و آموزه

نسبت آن با ساماندهی جامعه همواره موضوع منازعه بوده است. نظام حکمرانی با سطوح نظام حکمرانی، چگونگی 

سیاسی حکمرانی بوده است. تا  ۀاصلی متفکران و فالسف ۀمسئل ،حکمرانی و نوع حکمروایی مرتبط است. به هر روی

ردی یکی از مقوالت اصلی بحران اندیشه است که روشنفکران و ورانی کحکم ،گرددمی ردستان بروجایی که به ک

ردی وعمومی ک ۀحکمرانی و فهم ربط آن با حوز ۀردی با آن مواجه هستند. بررسی و تأمل دربارونخبگان در جوامع ک

 شمار ردستان بهوک ۀردی و مسئلوردی بخشی از پروبلماتیک کواز این جهت حایز اهمیت است که نظام حکمرانی ک

 ،ملی حاکمیت استقرار و استیفا با ردیوک حکمرانی ۀطور جدی به آن پرداخته نشده است. ایدرود که تا کنون بهمی

 )جنوب کوردستان( ربط اساسی دارد. مشکل اصلی در باشور ،یگرد سوی از ،ردستانوک در دولت سیسأت و ،سو یک از

اند تنها به این مسئله نیندیشیدهردها در مقام ملت نهواست. کردی و تجربیات تاریخی و استلزامات آن وحکمرانی ک

ردی با بحران معرفتی مواجه وطور کلی، ذهن کرو بوده است. بههبلکه در عمل نیز حکمروایی آنها با مشکل جدی روب

معرفتی ذهن گردد. به عبارتی، خاستگاه بحران می اندیشه و تأمالت عقالنی و اخالقی بر ۀآن به مقول ۀاست که ریش

عموماً از  وجودی آن است. نخبگان و متفکران باشور هایردی و صورتوردی فقدان اندیشه و تفکر در باب امر کوک

های )صورت اند و در چارچوب الزامات ذهن دیگریمدرن با این موضوع برخورد کردهمنظر احزاب سیاسی و شبه

نفسه امری اند؛ این در حالی است که حکمرانی فیآن پرداخته چپی و...( به عربی، اسالمی، ایرانی، ناسونالیستی،

نوعی تقلیل مبادی و ماهیت حکمرانی به ۀردها از مسئلومعرفتی است. خوانش ک ۀانتولوژیک است که نیازمند مواجه

م نوعی ردستان مستلزورفراندوم به قصد استقالل ک ۀاز عناصر کارکردی و مادی بوده است. طرح ایدای آن به مجموعه

ردی وردی هنوز در ذهن کوردی با آن درگیر است. شأنیت حکمرانی کوسیاسی است که ذهن ک-از معرفت فلسفی

ست. میل ارو هآیرونیکی روب ۀنوعی با وضعیت آپوریایی و خطابهمند نشده است و از این لحاظ بپروبلماتیزه و مسئله
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مبتنی بر آرزو و خیالی است  ۀاستقالل اراد ۀ. به یک معنا، ارادبه استقالل به معنای عقالنیت معطوف به استقالل نیست

عمل معطوف  ،باشد. از این نظرنمی ردی ممزوج نیست و از جهتی مبتنی بر ایده و تفکروکه با خودآگاهی در ذهن ک

به استقالل، که حس استقالل است، با کنش، که عقالنیت مرتبط با استقالل و تالی آن است، متفاوت خواهد بود؛ به 

دهد با کنش معرفتی مغایر است. اولی نوعی فضیلت احساسی است و می این دلیل، عملی که احساس آن را جهت

سیاسی آن است. در نهایت بدون معرفت فلسفی، نسبت  ۀدومی بیانگر فضیلت عقالنی و اخالقی در معنای فلسف

 هایرد صورتونحوی که کلیت کبه ،روسته)در باشور( نوعاً با آشفتگی و ابهام روب ردهاواستقالل با خواست ک

کند. از دید گفتمانی، گفتگو و می ساز در خود بازنمایی و بازسازیناقص و مسئلهای گونهرا بهها متفاوت دیگری

هرچند میان این دو نسبتی برقرار  ،متنی دیگری مقدم استگوی سیاسی برونوردی بر گفتومتنی کلوگ دروندیا

توان آن را با حکمرانی می ردی در باشور امری پارادوکسیکال و نابسنده است کهودولت ک ۀانگار ،است. با این وجود

ردستان، که به خطا از آن با عنوان دولت وشور کو بیان کرد. به یک معنا، موضوع اصلی در با بندیصورتردی وک

ردی نیازمند واسازی و بازسازی است. به وردی است. از این حیث، ذهن کوحکمرانی ک ۀشود، مسئلمی ردی یادوک

ردی است. بر وردستان نیازمند تفکر در باب حکمرانی کوتأسیس دولت در ک ۀهمین جهت، بحث و معارضه دربار

 ۀآن بر اساس مسئل بندیصورتترین موضوعاتی است که ردی یکی از جدیوحکمرانی ک ۀداساس این رویکرد، ای

حکمرانی  ۀمسئل ،ارتباط دارد کوردستان ۀحوز هضرورت دارد. تا آنجا که ب اندیشۀ سیاسیرد از منظر فلسفه و وک

اهتمام و تفکر جدی  ۀشایسترد، وک ۀبخشی از بحرانی فلسفی مسئل ۀمثاببه ،ردی و وجوه معرفتی و عقالنی آنوک

 عملی صورتهب استقالل امکان هرچند ،داشت خواهد بهتری ۀبدون تردید معرفت ناظر بر عمل استقالل نتیج .است

 ،است مندتاریخ و ملی معرفتی، ۀمسئل یک اساساً آن حکمرانی نوع ینیتع و ملی دولت سیسأت. دارد وجود واقعی و

 حکمرانی مختصات چارچوب در وجودی امر با سیاسی امر بندیصورت. حزبی و سیاسی موضوع یک صرفاً هن

ردی و استقرار حاکمیت ملی امکانی است که باید به آن اندیشید. به این اعتبار، واندهی جوامع کسام قصد به ردیوک

.است ردیوشناختی از مبانی و ماهیت آن در ذهن کشناسانه و معرفتفهم و تبیین حکمرانی، پرسش هستی ۀالزم
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 ١ی فەلسەفیبیر ئێران و قەیرانی 

خۆیدا، هیچکات شتێک بە  یاڤەی پسپۆڕان و بیرمەندانی ئێرانی، ئێران، لە واتای گشتیڕ بە پێچەوانەی دەربڕین و 

و ئەوەی ڕاستی بێت دوای هاتنی ئیسالم و زانستی بیرمەندانی موسوڵامن تا ڕادەیەک  ،ناوی فەلسەفە و بیری فەلسەفی نەبووە

ئێرانی بەو  یدیارە لە چوارچێوەی نەریتی هزری و فیکری .نانی ئاشنایەتی پەیدا کردووەۆ ی یلەگەڵ فەلسەفە و هزرگەری

زەردەشتی دوایی، دونیای ئیسالمی  بەرهەمە حیکمەتی خورسەوانی دەگوترێت کە ئەویش ئاوێتەیەک لە بیری ڕۆژهەاڵتی،

شەی ئێرانشەهری، تێکەاڵوێک لە بیری سیاسی و ێچم و کرۆکی حیکمەتی ئێرانی، یاخود ئەندبی ،و سیاسییە؛ بەو واتایە

استیدا دەچێتە بازنەی بیری ڕ ۆپۆلیتیکاڵی ئێرانی لە یحیکمەتی ت .ۆپۆلیتیک بیناسینیبیری دینییە کە دەتوانین بە چەمکی ت

ەوایە ئێران بە درێژایی مێژوو خاوەن بیری دینی بووە کە سیاسەتی لە خزمەت خۆیدا بە کار هێناوە. بیری سیاسی دینی؛ ک

 وشەی سیاسی لە ئێرانە کە دو ێبابەتی سیاسی و ئەند یتیەبنەڕ  یو پاشکۆی بیری دینییە و ئەوەش تایبەمتەندی شوێنکەوتوو

عوانی و دینانی و... لەسەر مێژووی ئەبایی و تەباتەری و ەدن و لێدوانی داو باسکر  ،الیەنی هاوڕەگەز و جیانەکراون. بەو پێیە

سالمی و ئێرانی هەڵەیە و دەبێ بە دوای مێژووی دینی ئێرانیدا بگەڕێن کە سەرچاوە و ماکی خۆبواردن لە یفەلسفەی ئ

حی ڕۆ ستبداد و بیر و بیرمەندی فەلسەفی و قەیرانی ئۆنتۆلۆژیک و ئێپیستێمۆلۆژیکی هزرگەرییە. ئەوەش ڕیشەی ئی

.دێسپۆتیکی ئێرانییە
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 1ردیوپرسش از امر ک

عه، بودن دانش، جامردیوشود منظور از آن چیست؟ مراد و معنای کمی بودن یک امری بحثردیووقتی از ک

عنوان مثال ردی، بهوند؟ امر کاتاریخ، گفتمان، سیاست و ادبیات چیست؟ ویژگی و صفات وجودی و معرفتی آن کدام

ل آنان ردی با مسائوردی امر سیاسی یا ادبی چیست؟ نسبت امر کوردی، چگونه چیزی است؟ یا شأنیت کوادبیات ک

رسیم کرد؟ تردی، مانند سنت فکری یونانی، آلمانی و یا ایرانی را وتوان مختصات نوعی سنت فکری کمی چیست؟ آیا

 ردی با وجه عام اندیشه چیست؟ونسبت امر ک

همراه است، با این هایی وجود دارد که با افراط و تفریط« بودنردیوک»از وجه ای متفاوت و آشفتههای رداشتب

هنگامی که از . گردد روشن مفهوم این کاربرد هضروری است ک ،ردیوضمن پرسش از معنا و ماهیت امر ک ،وجود

آن روشن و مستدل باشد. پرسش از امر ها، اجزا و تشخص شود باید ویژگیمی ردی چیزی سخن گفتهوصورت ک

ردها در مقام یک ملت است و باید خاطرنشان ساخت که مباحثه پیرامون وجهان تاریخی کردی پرسش از زیستوک

هرچند  ،ستی نیستیاست و از جنس موضوعات قومی و ناسیونال اندیشۀ سیاسی ۀردی نوعی پرسش در حوزوامر ک

شود. معنای نخست می ممکن است وجوه قومی و ناسیونالیستی هم داشته باشد. معموالً شش معنا از این مفهوم افاده

ردها دارد و لزوماً شأنیت مفهومی و وبودن اشاره به قومیت و زیست جمعی کردیوو متعارف این است که صفت ک

شود منظور ادبیات و سیاست در میان می ردی بحثوا سیاست کگردد. وقتی از ادبیات و ینمی معرفتی از آن مستفاد

شود. نمی بودن آن تأکیدیبر عنصر اندیشه و خاص و متفاوت ردی است و اساساًوردها و یا زیست زبان کوک

هویتی  ردی و گاهاًوغیرک تقابل با امر اًبودن در تمایز و بعضردیواندیشی در این دیدگاه غایب است. عموماً کملت

 شود. معنای دوم آن به آثار و آرای اوجاالن برمی ردی در تخالف با دیگری و جز آن تعریفوشود و کمی همیدهف

است که با دیگر جوامع  یهایردی دارای ویژگیوک ۀردها بر آن است که جامعوگردد که با بررسی زیست تاریخی کمی

سازی و متحول ردها مفهوموابراین باید زیست تاریخی کبن ،متفاوت است و برای فهم آن نیازمند مفاهیم خاصی هستیم

« بودنردیوک»شناسی ارائه داده است. در این معنا، و جامعه اندیشۀ سیاسی ۀگردد و در این راستا نظریاتی نیز در حوز

 ۀزیست ۀاست و با تجرب کوردستانردها در وک ۀزیست ۀویژگی تاریخی و زیستمانی خاصی است که برخاسته از تجرب

)اروپایی( مواجهه  تز غربیدر مقام تز باید با آنتی ،ردهاوبا پیشاهنگی و اهتمام ک ،هاایدیگران متفاوت است. خاورمیانه
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تر سازد. تلقی داهیانه و البته ناتمام اوجاالن انسانی را بهتر و عادالنه ۀپیدا کند و سنتز و ترکیبی به وجود آید که جامع

شناسان در سنت فکری غربی تفاوت اساسی دارد؛ اهتمام وی برای شرقی و آثار شرقردی با متفکران واز امر ک

 در تقدم فضل. است تحسینقابل هسازی و استخراج یک نظریردها و تالش برای مفهوموبازخوانی تاریخ زیست ک

دئولوژیک و معاصر، ایهای رویکرد از متأثر عمدتاً دارد وجود که دیگری قرائت. است اوجاالن با موضوعات این طرح

گیرند. این معنا نیز می ردی مترادفوردیت را با امر کوردیسم و کوویژه ناسیونالیستی و مارکسیستی است و تقریباً کبه

ردی در وجهان و روح کوجودی و زیست ۀتقلیدی و آشفته است. دیدگاه چهارمی نیز مطرح است که متوجه صبغ

 .اساسی آن را از دیگری نشان دادهای توان تفاوتمی رهیافت تطبیقیبر اساس  .است کوردستانچارچوب 

 ۀثر از آرا و اندیشأاین برداشت و اسلوب فهمیدن است. این دیدگاه مت ۀگرایی وجه مشخصگرایی و ذاتخلوص

نوعی دهد بهمی طباطبایی در باب ایران است. به عبارتی، هر نظری که طباطبایی در مورد ایران و تاریخ اندیشه ارائه

یک  ۀمثابایران به ۀجهان ایرانی، ایدسازی زیستشوند. مانند مفهوممی کار گرفتهه ب کوردستان ۀهمان نظریات در حوز

نوعی نظریه، تداوم و گسست و نسبت میان آن دو، وحدت در کثرت، زوال و فقدان اندیشه و غیره. دیدگاه پنجم به

ردی عمالً به وکند. به تعبیری، ضرورت تبیین و برساخت امر کمی د عملتقابلی و سلبی است و بر ضد موضوع خو

توان از دیدگاه ششم نیز سخن گفت که بیانگر نوعی بحران ناظر بر امر وجودی می گردد.می ضدیت و نفی آن منتج

ها ه و پاسخ یونانیشود این سنت با فرایند مسئلمی اگر سنتی وجود دارد که از آن با عنوان سنت امر یونانی یاد .است

 بنیادی نسبت حیث، این از. است مرتبط اندیشیدن با مندیمسئله وها گفتمانکردن هربط اساسی داشته است. پروبلماتیز

. داد تعمیم نیز ردها،وک جمله از دیگران، به توانمی را گزاره این و دارد وجود آنان مسائل نوع و یونانی امر بین

ردی التفات داشت. پاسخ وردی به پرسش از امر کوتوان از منظر مسائل کمی انگارانه،ارزشهای داوری از نظرصرف

یکی « ردوعنوان یک کبه»ردی امور است. اندیشیدن و عمل آگاهانه وشأنیت ک ۀردی برسازندوک هایردی به پرسشوک

ردی که ماحصل فکر و وعناصر کاساس ماده و  امور بر بندیصورتاست. به یک اعتبار،  از وجوهات این دیدگاه

ردها در وفکری و عملی کهای وردهابه تعبیر بهتری، فر .استبودن ردیوردهاست بیانگر کوعمل زیست جمعی ک

 تبار با جمعی و مشترک ۀآیند افق در حال و هردی امور گذشتواست. خوانش کبودن ردیوک ۀفرایند تاریخ مشخص

دها در جهان و نسبت آنها با جهان دیگران روک جایگاه ۀدربار تأمل و تفکر اساساً. کندمی پیدا ربط فکری و هویتی

ردها وزیست ک ۀردی التفات فلسفی به تلقی و شیووردی، وجه کوموضوع تفکر سیاسی است. از منظر کشف ذهن ک

متفاوت و های ردی با گفتمانوتوان از پارادایم کمی عنوان یک کل تاریخی در نظر و عمل است؛ در این صورتبه

 اینجا دربودن ردیوک. دارد ارجاع ردیوک امر هب معرفتی ۀمنظوم یک چارچوب در هک کرد همتعددی بحث و منازع

 نسبت اندبوده مواجه آن با ردهاوک که بحرانی و مسئله با امری یکبودن ردیوک. دارد پارادایمی ساحتی و صورت

در باب چگونگی  زیر اصلی پرسش به پاسخ و نقادانه گویوگفت در مسائل ردیوک افق و صورت کلی، طوربه. دارد

)و یا بهتر است( خوانش  باید کوردستانجهان گردد: چگونه زیستمی ترردی روشنوامر ک بندیصورتسازماندهی و 

و ساماندهی شود؟
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 1سیاسی تفکر هجایگا

 ارسطویی، پرسش. هستند سنخ یک از نوعیبه افالطون اساسی پرسش با که است هارسطو پرسشی را مطرح کرد

 پرسش با که است (پولیس و شهرملت)جهان زیست ساماندهی نحوۀ به معطوف اوست، سیاسی ۀشاندی بنیاد که

 بررسی. هستند تفکر و سیاسی فلسفۀ جنس از باشد، حکمران باید کسی چه اینکه و حکمرانی حق باب در افالطونی

فی در باب امر فلس تفکر و ورزیفلسفه در ریشه که است سیاسی معرفت نوعی مستلزم هاپرسش این به پاسخ و

 هکند کصراحت بیان میبه ،رجمهو رسالۀ در افالطون. است توأمان سیاست با ورزیعقل که معنا این هسیاسی دارد؛ ب

 تنها این و است سیاسی امر با فلسفهشدن توأمان بشریت، و جامعه( آیدامونیا)سعادت  حصول برای کافی و الزم شرط

 فلسفه حق نویسدمی هفتم نامۀ در که است فلسفی بینش این با شود؛می همردش شهرملت و جامعه خیر و سعادت راه

 یعنی انسانی، جهانزیست تواندمی فلسفه تنها که است این هم راز این و شود فاش فلسفه راز که شودمی ادا زمانی

 أ. در هر صورت منشقانون یا و باشند حاکم فیلسوفان حال بخشد؛ سامان را هاانسان اجتماعی، و خصوصی زندگی

 پرسش به توانمی اساس این بر. باشد سیاسی امر باب در عقالنی ورزیاندیشه یعنی فلسفه، باید قانون و حکمرانی

 ساماندهی الزمۀ ترتیب این به. داد افالطونی پاسخی معاصر، نوارسطویی سیاسی اندیشۀ چهارچوب با ارسطویی،

 این و باشد حاکم سیاسی ۀر مدنی و سیاسی خواهد بود؛ باید فلسفام خصوص در فلسفی معرفت انسانی جهانزیست

 گردد،می بر کوردستان به که جایی تا کوردی، ذهن کشف پایۀ بر. است انسانی امور عقالنی تبیین و ایضاح نیازمند امر

ملی،  حاکمیت و حکمرانی نظیر موضوعاتی دربارۀ عقالنی منازعۀ و سیاسی مباحثۀ و کوردی جهانزیست به توجه

 حرکت و کوردستان ساماندهی نحوۀ کوردی، پایدیای کوردستان، بر حاکم سیاسی نظام ملی، استقالل به معطوف ۀاراد

 که امری باشد؛ فلسفی معرفت و سیاسی اندیشۀ رویکرد اساس بر است بهتر جامعه سعادت و خیر راستای در

 و مبادی به جدی التفات با کوردی سیاسی ۀاندیش ابتنای و تأسیس. اندبوده غافل آن از کورد متفکران و روشنفکران

 و نظری بحران از خروج قصد به آن فلسفی خوانش و اساسی پرسش دو این باب در تفکر. گرددمی ممکن آن غایت

 چیزی هر از سیاسی امر فلسفی بندیصورت پایۀ بر کوردستان جهانزیست سازماندهی و کوردی شناختیمعرفت

.رسدظر مین به ترضروری و ترواجب
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 1کوردستان در هتاریخ اندیش

. است اندیشه تاریخ اساسی موضوعات از یکی آن تاریخی تحول سیر انتقادی کاوش و فکریهای هشناخت رگ

 فکری سنت ایگونه دارای نوعیبه ملتی و قوم هر دارد، مناسبت هاانسان تاریخی جهانزیست با فکر هاز آن جایی ک

 فکری سنت این انتقادی شناخت برای. دارد هم فراقومی و عام وجهی قومی، و خاص وجه بر عالوه که بود خواهد

 قومی. کرد نقد و بررسی را ملتی و قوم هر ۀخ اندیشتاری است الزم آن بنیادی عناصر و هامؤلفه ایضاح و استخراج و

امکان درست اندیشیدن و خلق مفاهیم و  باشد نکرده اقدام خویش فکری سنت در پژوهش و شناخت به نسبت که

 که جایی تا. ماند خواهد باقی تاریخ نظام از بیرون و وابسته اساساً و ندارد را آن ۀمعرفت جدید و نیز فهم بازاندیشان

 برسازندۀ بنیادی هایپرسش بتوان که شناسیمنمی را کوردی فکری سنت نام هما چیزی ب ،گرددبر می کوردستان به

 غیره و آلمانی عربی، چینی، هندی، ایرانی، فکریهای سنت با و احصا را آن معرفتی غایت و مبادی و سنت این

 و واکاوی به نسبت واقع در هندیشا تاریخ اساس بر که است ضروری جهت، همین به نماییم؛ مقایسه و مواجهه

 تفکر و تأمل. شود داده جدی اهتمام آن امتناع و امکان وجوب، وجود، ساحت در کوردی اندیشۀ نقادانۀ بازشناخت

 تاریخ به التفات کوردی، ذهن کشف اساس بر. است آن ابتنای و اندیشیدن ایگونه خود کوردی اندیشۀ سنت دربارۀ

 جایگاه بر آگاهی با آن تالزم و نسبت و کوردی زیستجهان منظر از خاص طوربه هفلسف تاریخ و عام طوربه اندیشه

های سنت از معرفتی استقالل امکان واجد اعتباری، به و است گشاییافق نوعیبه خویش تاریخی استقرار و کنونی

گو و و، و سنتی برای گفتاستقرار و ایستادن برای قلمروی و زمین همین طور و بود، خواهیم غیره و ایرانی فکری

داشت. خواهیم ورزیهاندیش
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 1مستقل: اقلیمی برای اندیشیدن کوردستان

 ملت یک ۀاندیش متعلق و موضوع باید استقالل سو، یک از. است هامکان استقالل اندیش کوردستاناستقالل 

ود دارد. بین دو اقلیم فکری و وج مناسبتی تفکر و استقالل بین. است اندیشیدن برای اقلیمی ،دیگر سوی از و ،باشد

 بلوغ، بر داللت هورزی نسبتی هست کمکانی، یعنی اقلیمی برای زیست مستقل و اقلیمی برای اندیشیدن و عقل

 نیز استقالل قصد هب رفراندوم برگزاری. دارد انسانی جهانزیست و معرفت ساحت در ملت یکبودن مولد و استقالل

.کندمی فکر کوردستان ،رفراندوم با است؛ معرفتی کنش نوعیهب
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 1کوردستانوضعیت پسارفراندوم در 

 و کوردستان شش، و نود همهرما سوم در کوردستان جنوب استقالل پرسیههم آمیزموفقیت برگزاری دنبالهب

س اسا بر. دارد ایهویژ عقالنیت کاربست و آن درونی منطق درک هب نیاز هک اندهشد تاریخ از ایهمرحل وارد ردهاوک

 محوری هدور نوعی کوردستان در تحوالت و هخاورمیان در موجود تاریخی شرایط هک گفت توانمی یاسپرس ۀنظری

 و غرب در کوردستان تاریخی، ۀدور این در. کرد یاد تیکییژئوپول محوری هدور عنوان با آن از است بهتر هک است

 است هاهد تغییرات و تحوالت ساختاری بودش هسلط کشورهای تزلزل و هخاورمیان بحران بستر در جنوب و شمال

 روی هدر وضعیت پسارفراندوم افقی ب .است پیرامونی جوامع و کشورها ظهور و فروپاشی و اساسی تغییرات بیانگر هک

 لوگوس ،جهت همین هب ،است هشد تبدیل آرمان و آیدوس هب استقالل یایؤر و آرزو هک است هشد هگشود ردهاوک

یز باید وارد ساحت دیگری گردد. با برگزاری رفراندوم، متافزیک حضور نمادین و فیزیکی ن ردهاوک ادبیات و سیاسی

 در طلبیاستقالل گفتمان هب گرایش و است هرو شدهردها با فروپاشی روبودیگری و غیاب استقالل در گفتان حزبی ک

 چوب مفهومی دیگریچهار و پارادایم پیدایش بر ناظر وضعیت این هک طوریهب ،است هگشت پدیدار ملی ساحت

 استیفای قصد هب رفراندوم پیروزی ،کوردستان ۀمسئل ناسیشهستی حیث از. است هشد ظاهر ردیوک افق در هباشد کمی

 و مناسبات و سیاسیهای تحلیل از نظرصرف. است موجود واقعیت بر حقیقت پیروزی واقع در سرنوشت نیتعی حق

 ۀاندیش تحلیل منظر از ،هیز بروز و ظهور موانع و مشکالت عدیدن و آن هایههمسای دیگر و کوردستان میان روابط

 و رفراندوم برگزاری. شود هگرفت نظر در باید نکاتی ،کوردستان در پسارفراندوم وضعیت شناختیمعرفت و سیاسی

الب ق در آنها منش و هاراد تحقق و استقالل تاریخی خواست بر داللت اعتبار یک هب نآ از ردهاوک تاریخی استقبال

 نوعی ظهور بیانگر نوعیهو بنابراین ضروری است مواجهات آنها نیز در این سطح باشد. پسارفراندوم ب ،یک ملت دارد

 نظام هب گراییتحزب مفهومی نظام از گذار معنا یک هب و دارد پساحزبی رویکرد سوی هب میل هک است سیاسی تفکر

 سیاسی مسائل از فارغ. رودمی شمار های مشروع حاکمیت ملی بابتن ۀپای بر دولت استقرار و ملت هب معطوف مفهومی

 در هک هستند نیز معرفتی و فکری تغییر یک نیازمند ردهاوک پسارفراندوم سیال وضعیت در تیکی،یژئوپول تحوالت و

ملی  حاکمیت استقرار و کوردستان در ملی دولت سیسأت ۀالزم تر،دقیق عبارت هب. است تغییری ههرگون بنیاد حقیقت

 ۀشیو و ردیوک حکمرانی نوع. است آن مداوم نقد و سیاسی ۀفلسف افق در امور هپیدایش نوعی معرفت سیاسی ب
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 شانتاریخی ۀزیست ۀتجرب حکم هب ردهاوک هک است ایهویژ انتقادی و فلسفی معرفت و بینش نیازمندها دیگری با همراود

 با آنها ۀنقادان ۀمواجه نوع استقالل فرایند تاریخی ۀمرحل هب ورود و پسارفراندوم وضعیت در. اندهبود روهروب آن با

 مفهومی چارچوب هک چرا ،است اهمیت حایز بسیار جوهسلط و کالنهای دیگری سیاسی و معرفتیهای روایتکالن

 و ردهاوک حیث این از است، متفاوت کلهب پسارفراندوم ۀمرحل با آن زبانیهای بازی و پیشارفراندوم معرفتی و

 معرفتی ساختار و فکری مبانی اساس بر را خود گوهایوگفت و همناظر ،همواجه ۀرد بایستی نحووروشنفکران ک

 ایهتاز پارادایم و سیاسی معرفت بر ناظر و جدید مراحل و وضعیت هب آنها التفات بیانگر هک سازند استوار ایهویژ

 وضعیت ،نظر این از. است هآن استقالل اندیشهای شرط الزم برای استقالل سرزمینی و عبور از بحرانپیش .است

 هب اهتمام و التفات مستلزم هبلک ،زاستهمسئل و بحرانی سیاسی عوامل و هلفؤم هب هتوج مستلزم تنهاهن ردهاوک جدید

 روشنفکری الگوهای و ردهاوک بایستیمی دلیل این هب. فراروست افق در سیاسی امر ۀبرسازند معرفتی نظام و مبانی

 بیندیشند؛ انتقادی ایهگونهب کوردستان جهانزیست و ردیوک ساحت در و دنگرد ایهتاز ۀوارد مرحل کوردستان در

 ۀنحو) خود مندساختنهمسئل و( چیزها موجود نظم) مسلط دیگری پارادایم در سازیهمسئل هاندیش کار فوکو، تعبیر هب

در پارادایم استقالل هایی و ظهور گفتمان معرفتی مبانی تغییر نیازمند ،سو یک از مهم این. است( خود ساماندهی

 جهانزیست ساماندهی و سیاسی امر جدید بندیصورت و بازسازی تفهم، مستلزم ،سو دیگر از و ،است هاندیش

 ههمرا هب ایهویژ شناختیمعرفت تضمنات و دارد خاصی اخالقی و عقالنی استلزامات تردید بدون هک ،است کوردستان

 تغییر با باید اجتماعی و اقتصادی ی،پولیتیکژئو سیاسی، تغییر و همنازع تعامل، هگونهر ،صورت هر هب. داشت خواهد

 مداوم باید کوردستان .است کوردستان در سیاسی ۀاندیش بنیاد هک باشد ههمرا معرفتی ساخت و منش و بینش در

بیندیشد.
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 1ذهن ایرانی و نسبت آن با عقل عربی

 تبیین پیرامون ،«ایرانشهری تمدن و اندیشه» نشست در شش، و نود مهر هدر یازد ،طباطبایی در سخنرانی خویش

 الجابری که است آن بر الجابری، مراکشی، عابد برجستۀ نظریۀ متفکر نقد ضمن ایرانشهری، اصطالحبه اندیشۀ ترویج و

فکری عربی امکان تشخیص  سنت در اساساً و ندارد وجود عربی عقل نام به چیزی وی زعم به کند. نقد و تخطئه را

 چنین دارای دارند، خود به نسبت انتقادی نگاه هها از آن حیث کو ایرانی ،بحران و خودانتقادی ممکن نخواهد بود

 ایرانی عقل و هستند ایرانی عقل یک و عربی عقل یک دارای هاعرب هست کا باور این بر الجابری. هستند عقلی

 از توانستندمی اعراب نبود ایرانی عقل اگر اینکه گو است، هدر سنت عربی شد رنسانس پیدایش و توسعه مانع اعراب

 ماقبل عربی میراث عربی، رنسانس فرم در اینکه یا و نمایند عبور سیاسی اندیشۀ و اندیشه قدسی بحران و بستبن این

 طباطبایی که است این کرد توجه بدان باید مختصراً که اینکته. گردند خارج اندیشه بحران از و احیا را ایرانی عقل

 سیاسی اندیشۀ و اندیشه انحطاط و زوال باب در اشنظریه و است بوده متأثر شدتبه متفکر این از گذشته سال سی در

چرا  جاست،به عربی عقل باب در طباطبایی نقد است. گرفته شکل او عربی عقل میراث و عربی سنت نقد تأثیر تحت

 ذهن خاستگاه و ندارد وجود( نوئس)عقل  یونانی معنای در عقالنی و فلسفی ۀندیشا امکان عربی فکری نظام در که

 ترکیبی عربی ذهن که شود گفته است بهتر الجابری نظر اساس بر طرفی، از است؛ فراتاریخی و قدسی واقع در عربی

در واقع عقل ایرانی  و است، ساخته مسدود را فلسفی اندیشیدن راه هرگونه مجموع در که است ایرانی و عربی عقل از

 رفتبرون برای دلیل این به است، افزوده عربی عقل در بحران شدت بر بلکه ساخته ترمیم و تقویت را عربی عقل تنهاهن

 که نیست گونهاین است، صادق نیز ایرانی ذهن باب در که امری گردد. واسازی عربی ذهن ساختار باید بحران این از

با  همواره بلکه ندارد وجود عقل هی باشد، از این حیث تمایز ماهوی میان این دو گوندیگر چیز ایرانی ذهن ساختار

 از است، عربی و ایرانی عقل ساختار از تلفیقی و ترکیب نیز ایرانی فکری نظام. هستند تألیف و تجمیعقابل همدیگر

 با طباطبایی ایرانشهری ۀشاندی طرح و ایرانی فکری سنت. گیرندمی قرار شرقی فکری سنت ذیل در دو هر رو، این

 تئوپولیتیک اساساً که ایرانی ذهن روست؛روبه زوال و بحران نیز و غربی و یونانی فلسفی سنت در اندیشگی امتناع این

 و افق گونههیچ و است شرقی سیاسی اندیشۀ و اندیشه تاریخی در پارادایم عربی و ایرانی عقل ساحت واجد است،
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 و انتولوژیک بحران ندارد. ایرانی امور همفهومی و اندیشیدن فلسفی نسبت ب نظام به رسیدن برای ایدریچه

دارد. ریشه ایرانی تئوپولیتیک ذهن بنیاد در ایرانی روشنفکری حوزۀ و ایران در انسانی علوم مبحث در اپیستمولوژیکی
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١نی کوردیەییی ز مەعریف یالوازی
 

لە چوارچێوەی بیری تەسکی حیزبایەتی و ناوچەگەری بە  ونەتەوە بیر ناکاتەوە بەڵکو  ور نەتەنیا وەکو و کورد لە باشو 

کارەساتە مێژووییە  مژەوەندیخوازانە سیاسەت دەکات؛ ئەم بارودۆخە مەترسیدارە و ئەر شێوازێکی نەرێنی و بە

و ئەویش هەڵدەگەڕێتەوە سەر  ،کوردییە یمڕانیو بیرتەسکی و شێوەی حک یئاکامی الوازی و کەمایەسی یانەتکارانەیەخ

و ئەخالقی نەتەوەیی. سیاسەت گەمە  نی کوردی لە عەقاڵنییەتی سیاسیەیشەی سیاسی و بەتاڵبوونی ز ێقەیرانی نەبوونی ئەند

پەیوەستە بە بیردۆزی سیاسی و عەقڵوەرزی. گەورەترین و مەترسیدارترین پرۆبلێامی مێژوویی کورد  وو سازش نییە بەڵکو 

ی کورد یسیاسی و خودئاگا یکی نەتەوەییە. ئاستی هۆشیاریبیردۆزێی سیاسی و نەبوونی عریفەکورتبوون و الوازبوونی مە

دی و سیاسیدا ماوەتەوە و بێ گومان تەنیا هزرگەری و تێڕامان لەسەر خۆی وەک کەرەسە و و وجو  یاغی کۆیلەتیهەر لە قۆن

بێ بیر بکاتەوە و لە ەی چارەسەری دۆخی هاوچەرخی کورد دەکات. کورد دشە و چێبوونی کرداری مەعریفێئۆبژەی ئەند

گەری کورد وەک ڤو حەقیقەت دەرباز بێت. لە ڕاستیدا تە قۆناغی حەماسی و گومان بەرەو قۆناخی عەقاڵنییەتی ڕەخنەگرانە

حەقیقەت الی  .یەنوێجیاواز و تایبەت و  ییوەردە، ڕاهاتن و پایدیای مەعریفپێویستی بە شێوازێک پەر  مەڵتاک و کۆ 

و کارەساتی  نە بەدەوڵەتنەبوونی گەلی کوردو بەرهەم و دەرئەنجامی بیر و پراکسیسی خۆیەتی. بۆ منو  وبەڵکو  ،ئەوانی تر نییە

نی ەیک نیشانەی داڕمانی ز و وداوە لەبیرنەکراوەکەی کەرکو ڕو حی مێژووی کورد لە ڕۆ شاندنی و مان و ڕو ر وخانی ئاڕو وەک 

نی کوردیدا ەیانی لە ز و چیرۆکە گەورەک تر و مەعریفە تافیزیکی ئەوەی تری بەهێزە. بوونی ئەوییکوردی و هەبوونی م

.سەرچاوەی گشت کێشە و پرسەکانە
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 ١ی کوردی و مام جەالل تاڵەبانینەیز 

فەوتی مام جەالل وەک هەواڵێکی پێشمەرگە و تێکۆشەرێکی حیزبی و سیاسەمتەدارێکی عێراقی جێگەی داخ و 

ەکی بەرچاوی ناوچەیی بنارسێت. بێ گومان لە یو ڕەنگە لە ماوەی خەباتی چەند دەیەدا وەک کەسایەتی ،رەۆ کەسەرێکی ز 

لە چوارچێوەی عێراقدا لە ئاستی سەرۆکی حیزبێکی کوردی و پەیوەندییەکانی لەگەڵ ەکی حیزبی یڕوانگەی کەسایەتی

رەی بۆ ڕەخساندووە کە لەسەر بەشێک لە پرسەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کاریگەری و اواڵتانی دەوروبەر ئەو بو 

ە بە جۆرێکی دیکە خۆی پرسی کورد لە ناوچەدا لێکدانەوەک یکارتێکەری دانابێت، بەاڵم لە ڕوانگەی کوردی و چییەتی

ەکی سیاسی و حیزبی و عێراقی دەبێ بنارسێت یادۆکسێک دێتە ئاراوە کە ئاخۆ مام جەالل وەک کەسایەتیر و پا ،دەنوێنێت

دید و تێگەیشتنی مام جەالل لەسەر چییەتی و پێوەرەکانی  ،کوردی؟ بە واتایەکی دیکە ییەکی سیاسیییا وەک کەسایەت

 پرسی کورد چۆن بووە؟

مام جەالل وەک  یبۆ ئێمە سەرنجڕاکێش و جێی تێڕامانە ئەوەیە کە بیر و باوەڕی سیاسی و فەلسفی ئەوەی

م ما یڕەچەڵەکی هزری و فیکری ،ئەو بەڕێزە. بە واتایەکی باشرت یکوردی ئەتنیسیتەی ونە وەکو  ،یەکی کورد چۆنەیکەسایەت

 .ی و حیزبیئەتنیکڕەچەڵەکی  وجەالل گرینگە نە وەکو 

ئێمە لەسەر ئەو باوەڕەین کە هەرچەند مام جەالل هەوڵ و تێکۆشانێکی زۆر و بێوچانی بۆ چارەسەری  ،سۆنگەوە ملە

بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێت تێگەیشتنێکی ناتەواو و  ،و پێشخستنی پرسی کورد داوە و ناکرێت چاوپۆشی لەوە بکرێت

ی کورد لە پرسی کورد هەبووە و پرس و پرۆبلێامی کوردی وەک دۆز و کێشە ینانەتەوەیی لە چییەتی و هۆکاری بنەڕەتی

نی گەالن لەسەر بنەمای یسو پێداگری لەسەر مافی چارەیخۆنو  ؛ەو وەندیدار پێناسە و رشۆڤە کردو ەیچوارچێوەی واڵتەکانی پ

هەر  .نە دەسەملێنێتو بۆچو  مئە ،و هتد اریو م لە چوارچێوەی واڵتانی عێراق و سو ز اڵیر هزریی چەپ و خودموختاری و فید

کە بەبێ دڕدۆنگی  ،ەخنەیی بخوێرنێتەوەڕ ناوچەیی و کاریگەری مام جەالل بە شێوازی  یلەو دەالقەشەوە دەبێ کەسایەتی

زۆربەی  ووەکو  ،نەتەوەی کورد دژایەتی هەیە. مام جەالل پرسی کوردی ولەگەڵ ڕوانگەی مام جەالل، پرسی کورد وەکو 

جۆر تێگەیشتنە لە  مئە سەر بنەمایری و یاسایی دەزانی و هەر لەو بە پرسێکی سیاسی و ئابو  ،کورد یە حیزبییەکانییکەسایەت

م بەداخەوە بەاڵ  ،نییه ککردنەوەی تێکۆشان و خەباتی مام جەالل لە گۆڕداو بچو  یوونە مەبەستڕ  .کرداردا هەوڵی داوە بیر و

ن و ەیو لە ز  ،یەکی کورد ئەوە نیشان دەداتیکی وەک سیاسیەیوەندییەکانی مام جەالل و حیزبایەتەیلێدوان و نووسین و پ

 مئە و.ر لە واقعییەت و مژارێکی خەیاڵی و خەونێکی شاعیرانە بو و حی مام جەالل بوار و ئیمکانی سەربەخۆیی دو ڕۆ 

ی ز لەسەر بنەمایەکی پتەوی مەعریفی و شیۆا ،کەسێکی عێراقی و سەرۆکێکی حیزبی ووەکو  ،تێگەیشتنەی مام جەالل

هەر  و.نەتەوەیەکی مێژوویی و شێوە تێڕوانینێکی بوونناسانە دانەمەزرابو  ونینی فەلسەفەی سیاسی بۆ بابەتی کورد وەکو ڕوا
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پەنجا ساڵ خەباتی  و لە ماوەی و،پێوە دیار بو  یکورد الوازی یبۆیەش تێگەیشنت و ڕوانگەی لەسەر کار و بابەتی سیاسی

ئەگەر نەگوترێ هۆی  ،عێراق یتا سەرۆک کۆماریرس لناو بدەعمال ەوەندییەکانی لە چاخی جەیحیزبایەتی و پ

بێ گومان  وهەاڵوەرسان و وەدواکەوتنی پرسەکە، وەک خۆی، بو  یکورتکردنەوەی پرسی کورد و هۆکاری سەرەکی

. مام ونەتەوە و بوونێکی سەربەخۆیانە پێ نەبو  وگەرێکی مەعریفی و تێگەیشنت و پێگەیاندنێکی بۆ کورد وەکو ڤتە

شەی سیاسی و قەیرانی ێالوازبوونی ئەند ەنی کوردی، واتەیتووشی قەیرانی ز  ،سەرۆکی حیزبی یەکێتی ووەکو  ،جەاللیش

بەبێ دڕدۆنگی تێکۆشان و هەوڵی  .هۆیەشەوە ڕەخنەی جیددی لەسەرە مهەر بە ،شەوەرزی بووێمەعریفەناسی و ئەند

و بێ شک پێویستە بە دید و ڕوانینێکی  ،پڕەمام جەالل جێگەی سەرنج و لێکۆڵینەوەیەکی چڕو یشێلگیرانەی حیزبی

دیاره مام جەالل لە ئاستی  .یەیەکانی بیر و کردەی ئەو کەسایتیخنەگرانە ئاوڕ بدرێتەوە سەر کاریگەری و کارتێکەریڕە

تەنانەت  و،حی کوردی الواز بو ڕۆ ن و ەیبەاڵم بەداخەوە لە باری ز  ،یەکی حیزبی و عێراقی دیاردەیەکی بەرچاوەیکەسایەت

مانجی پرسی کورد و شێوازی ر ەش دەگەڕێتەوە سەر بنەما و ئاماسەتی دەکرد نەک بەکوردی. هۆی ئەوەک کوردێک سی

ی لەو کردەیو  هزریانەی پرسەکە. لە گۆشەنیگای مام جەالل پرسی سەربەخۆیی و کاری یمەعریفی یتێگەیشنت و شیکاری

نی کوردی و قەیرانی مەعریفی لەسەر ەیجەالل بەهۆی الوازبوونی ز . مام و خەیاڵێکی بێ بنەمایە خەونەهەندەوە تەنانەت ڕ 

بە پرسی کورد لە ئاستی تێگەیشتنی  ،کە لەگەڵ پرسی کورد سیاسەت بکات لە ڕاستیدا بە جێگەی ئەوەی ،پرسی کورد

رانی اەیە کە وەک کەسایەتییەکی بەرجەستە الی نو ەش وای کردو مو هەر ئە ؛حیزبایەتی و ناوچەگەرایی سیاسەتی دەکرد

ی و گوتاری خۆبەدەستەوەدان و نانەتەوەیی، جێگە و یبیانی و کوردانی سازشکار و نەرماژۆ لەژێر پاڕادایمی وابەستە

پرسی کورد و پێوەرەکانی لە ئاست  یکات و ئەمەش لە ئەساسدا لەسەر کورتکردنەوە و دابەزاندنی چییەتیبپێگەیەک پەیدا 

داربوونی پرسی سنوور  زنە مرۆڤە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی دۆخ وەوەکانی ئەو مبیر و کرد .تە ئاراوەووەنەتەوەدا هات

ئەگەرچی مام جەالل لە قەیراناویبوونی مەعریفە و تێگەیشتنێکی  .کورد و بەرەی داڕماوی ڕۆشنبیرانی ئێستا دێتە ئەژمار

ەشێ لێی دبارەوە  مشدا لەو و لە داهاتو  ەخنە و لێکۆڵینەوەیەڕ یانەی لەمەڕ پرسی کورد جێگەی یقووڵ و گونجاوی فەلسەف

ێت، زۆر ڕوونە کە در ڕەخنەئامێز بکر  یەکانی شیکارییبکۆڵدرێتەوە و لەسەر بیر و باوەڕی مام جەالل و کردەوە سیاسی

ەکی گەورەی یوخسارێکی بەرچاوی کورد و سیاسیڕ مام جەالل مەبەست نییە و ئێمەش وەک  یسیەتاکەک یکەسایەتی

 بەاڵم نابێ لەو بوارەدا بە .کۆمەڵگای کوردیدا خۆمان بە داغدار و بەشدار دەزانین ین و لە ماتەمینیر لێی دەڕوانیو باشو 

مێژووی سیاسی و  وبەڵکو  هەست و سۆزی شاعیرانە و ڕوانگەی بەرتەسکی حیزبی و ناوچەگەرایانە لەسەری بدوێین،

 ئاستی مەعریفەی مێژوویی گەلێک چاوی لێ ح وڕۆ فەلسەفەی مێژوویی گەالن بە ئێمە دەڵێت کە وەک بەرهەمی هزر و 

یەکی کاریگەر و مێژوویی گەلی کوردە کە پێویستە بە شێوەیەکی یچونکە کەسایەت ؛بکەین و لەسەری ورد بینەوە

ێبازی مام جەالل و پێگەیاندنی بەرە ڕ خەسارناسانە و ڕەخنەئامێز ڕاوەستە و هەڵوێستە لەسەر شێوازی بیرکردنەوە و باوەڕ و 

پرسیارە  ممام جەالل لەسەر بنەمای ئە یێبازی هزری و سیاسیڕ بێتە ئاراوە.  یی و...اکی کوردی عێراقی، تورکیو نەسڵێ

لە دەسەاڵت و سامانی ئەم واڵتانەدا ... و اێراق و تورکیعگەلێک لە چوارچێوەی  وکە بۆچی کوردیش وەکو  ودامەزرابو 

چۆن دەکرێ لە بەدەستهێنانی دەسەاڵت و سامانی نەتەوەیی واڵتدا سیاسەت و  ،بەشدار و بەهرەمەند نییە؟ هەر بەو پێیەش

ێبازە خۆی لە چارەسەری پرسی کورد لەگەڵ واڵتانی سەردەست و هەژموون ڕ فەزیلەتی ئەو  وحیزبایەتی بکەین؛ دیارە هەمو 

بدرێت و لە دەسەاڵت و سامانی وخساری ئەو واڵتانەدا موتوربە بکرێت و سامان ڕ و ئەو پرسە کە کوردیش لە  ،نێتەوەیدەب

حی ڕۆ شە و ێواڵتانی نەیار بەشدار و کاریگەر بێت. ئەوەش بەربەستێکی مێژوویی و هاوچەرخە بۆ غیاب و نەبوونی ئەند

ی و هزر  یسەربەخۆیی و ژیان و سیاسەت لەژێر پاڕادایم و قەوارەی ئەوانی تری بااڵدەست و بەهێز. بەگشتی کەسایەتی

.نی الواز و داگیرکراوی کوردیەیباشە بۆ شیکاری و تێگەیشنت لە ز یەکی یمانر نە ئاو و کردەیی مام جەالل من
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 1کوردستان مندیهمسئل

 آن به تنسب بعضاً و کنندمی رصد را کوردستان باشور اخیر رویدادهای هبسیاری از تحلیلگران و نخبگان ک

 یک باشور ئلۀمس هین موضوع باشند کا متوجه باید دارند خودزنانه و انزجارآمیز گاهاً و همدالنه احساسی، رویکرد

 کریف و نظری مسئلۀ یک اساس در بلکه نیست،...( و قربانی مقاومت، و خیانت)حماسی  و اخالقی صرف مسئلۀ

 و یاسیس تفکر نوعی با بلکه نیستیم، روروبه آن متعارف معنای در اخالقی پرسش یک با ما جهت، این به است.

رویکرد  از سرشت و افق فکری و که است موضوع این به اندیشیدن ما ۀین مسئلبنابرا هستیم؛ مواجه فکری پرسش

 در حرانب به نسبت باید کوردی، ذهن کشف منظر از. شود پرسش آن غایات و مبادی و سیاسی امر هردها نسبت بوک

 بحران با آن ۀابطر نیز و اندیشیدن اسلوب و اندیشه با سیاسی امر میان نسبت از و کرد پیدا انتقادی شناخت سیاسی امر

 دیکور عمومی حوزۀ ساماندهی راستای در آن مجدد بندیصورت و سیاسی امر بازسازی برای .شود پرسش موجود

 با معاصر سیاسی اندیشۀ بنیاد بر را کوردستان توان( میو است بهتر) چگونه و چرا کرد؟ توانمی چه کوردستان و

سیاسی  های معاصر فکری وشناسی جریانرد؟ در چارچوب سیاستک ساماندهی کوردی سیاسی امر بازاندیشی بر تکیه

 و سپراکسی شناختی،معرفت مبانی باشد؟ چگونه است بهتر ورزیسیاست غایت و مبانی آنها،ردی و پراکسیس وک

  چیست؟ کوردستان ساحت در سیاسی ورزیعمل

 است آن دربارۀ أملکوردستان و ت بر حاکمهای گفتمان مندساختنمسئله نوعیبه هاپرسش این رسدمی نظر هب

 و نظری بحران و مسئله یک مثابۀبه کوردستان به باید. هستند روروبه آن با کورد متفکران و روشنفکران واقع در که

کرد. فکر شناختیمعرفت
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 1ماهیت تعلیق رفراندوم

 دوران در هاست ک روشی بلکه نیست، رفراندوم ابطال و استقالل غیاب معنای هب لزوماًتعلیق رفراندوم 

 مرحله یک کوردی ذهن و است شده تاریخ وارد کوردها ملی ۀبا انجام رفراندوم اراد دارد. کاربست پسارفراندوم

 معنای در رفراندوم، پدیدار اندیشه، تاریخ منظر از. است ممتنع پیشارفراندوم شرایط به بازگشت و است رفته جلوتر

 به کند،می میل سمت بدان جهانی روح هومی در یک مقطع تاریخی است کق روح و آگاهی آزادساختن آن، هگلی

 حقیقت نشاندن سیاسی ۀل است؛ از منظر فلسفاستقال شاکلۀ در ملت یک تاریخی ارادۀ و روح ظهور عینی نمایش واقع

رست د دارد، سعادت و خیر سوی به رو استقالل امر به نسبت فلسفی معرفت است. گمان جای به کل به معرفت و

 ذهن واسازی استقاللْ حضور متافیزیک و رفراندوم انگارۀ. است نیک و فضیلت کوردها برای دلیل این هب

 استلزامات و رفراندوم تعلیق و سیاسی نشینیعقب. آنهاست سیاسی و معرفتیهای روایت رسمی الغای وها دیگریکالن

 به پسارفراندوم، وضعیت در هک چرا ،ت انحطاطی داشتبرداش آن از تواننمی و کندنمی ایجاد مسئله در تغییری آن

 شمار به آنهای کارویژه و رفراندوم الزامات جمله از آن بررسی و نقد و رفراندوم سرآغاز به بازگشت لیوتار، تعبیر

 و است ساخته آشکار رفراندوم طریق از را دولت تأسیس به معطوف ارادۀ و استقالل به میل کوردی ذهن. رودمی

 نوعیبه رفراندوم برگزاری با استقالل هدر حقیقت گرایش ب شود.وعی چرخش فکری و پارادایمی محسوب مینبه

 با. نیست خفا و تعلیق تقلیل،قابل استقالل فکر بنابراین و است، وجود ساحت در کوردها عملی و فکری زیست مبین

 و الکانی نمادین ساحت هز ساحت خیالی با که طوریبه است، شده تبدیل اندیشیدن موضوع به کوردی امر رفراندوم

 ممکن کوردی ذهن در پیشارفراندوم شرایط به انحطاطی بازگشت دیگر و است کرده میل هوسرلی استعالیی شناخت

 استقالل به معرفت کوردی ذهن در رفراندوم معنایی افادۀ و اندیشندمی آن به و کوردستان با دیگر کوردها. بود نخواهد

 فکری و تاریخی مرحلۀ در کلی طورهردها بورد و کوروشنفکران ک ،خواهد بود. در هر صورت آن باب در تأمل و

 نظام ساحت و ساخت در آن زوال استقاللْ فکر اپوخه و رفراندوم تعلیق نظر، این از اند؛گرفته قرار پسارفراندوم

.است استقالل لوگوس و ملت یک ارادۀ زبان رفراندوم اعتبار، یک به. نیست کوردی معرفتی
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 1جهان انسان معاصربحران ساماندهی زیست

 توانمی اساس این بر. کرد بررسی جهان با را عقل مواجهۀ و نسبت تحول، سیر توانمی هاز منظر تاریخ اندیش

 که است، شده اداره فکری مواجهۀ و اندیشیدن نحوۀ دو مبنای بر کنون تا مدنیت پیدایش بدو از انسانی جهان گفت

 چینی هندی، ایرانی، ذهن به توانمی را شرقی ذهن اجزای. کرد یاد غربی ذهن و شرقی ذهن عنوان با آنز ا توانمی

 عربی ذهن و ،(عرفانی و شهودی) گنوستیک چینی و هندی ذهن تئوپولیتیک، ایرانی ذهن پایۀ. کرد تقسیم و عربی

بینی اشتراکات بنیادین وجود کر و جهانتف شیوۀ و ذهن نوع هن سای میان محسوس هایتفاوت رغمبه است؛ تئولوژیک

 دارد، ریشه باستان یونان در که نیز غربی ذهن در. دارد فراگیرتری ویژگی ایرانی تاریخی ذهن میان این در هدارد ک

 شرقی، تفکر مدار بر خود تاریخی سیر در انسان جهانزیست اعتبار، این به. است بوده غالب آنتروپولوژیک عنصر

 غربی و شرقی هایصورت که است این توجهقابل نکتۀ. است یافته سازمان و بندیصورت آن دوکیبی از تر یا و غربی

 با آن از نیچه که غرب در معنایی بحران. اندبوده روروبه بحران با هاآن از برخاسته بینیجهان و تفکر و تاریخی، ذهن

 تئولوژیک بنیادگرایی ه،و انحالل سوژ امحا موجب که شرق در ورزیعقل بحران و کرده است یاد نیهیلیسم عنوان

 جهانزیست آنْ از برساخته عقالنیت و تفکر نوع دو بنابراین است؛ گردیده ایرانی تئوپولیتیک بنیادگرایی و عربی

 و ارسطوهای اندیشه سمت به با چرخش غربی متفکران. است ساخته مواجه سعادت فقدان و بحران با را انسانی

 جهان و انسانی جوامع ساماندهی الجابری، هاز جمل ،و روشنفکران عربی ؛ازسازی جهان هستندب دنبالبه آن بازخوانی

 خرد و تفکر نیز ایرانی متفکران و روشنفکران اند.کرده پیشنهاد ایرانی عقل منهای عربی عقل مبنای بر را عرب

 چینی و هندی ۀاندیشمندان و فالسف نیز سو آن در. کنندمی دنبال اشیونانی ساحت در را غیرتئولوژیک و ایرانشهری

 ایدئولوژیک قرائت با متفکر یک مقام در اوجاالن عبداهللا میان، این در کنند.می ترویج را طبیعی و معنایی گراییعرفان

مانایی،  میترایی، میتانی، هوری، گوتی، سومری، هایصورت در کوردی زیست نوع بررسی با خاورمیانه، تاریخ از

 داده نشان را معنایی گراییطبیعت بینیجهان و اندیشیدن ۀبینی و نحونوع دیگری از جهان معاصر، و مادی زرتشتی،

 دارد کوردی و انسانی جهانزیست و جهان ساماندهی برای را ایداهیانه رویکرد ایده، آن ناتمام سازیمفهوم با و است

رقی و ذهن غربی بر بنیاد خوانشی از ذهن ش ذهن دیالکتیکی ترکیب)اروپایی  و ایخاورمیانه تز از سنتزی فرم در که

 جوامع ساماندهی برای را جهان با مواجهه و تفکر از دیگر ایشیوه اوجاالن آیااز دید انتقادی، . استوار است( ردیوک
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 توانمی که است گشوده معاصر انسان کنونی بحران پیرامون را ایتازه افق و راه و ساخته مطرح انسانی جهانزیست و

خواند؟ کوردی ۀعرفت و اندیشم را آن
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 1تقارب طبیعت و تاریخ در سرزمین کوردستان

 و طبیعی رویدادهای. دارد پیوند کورد مسئلۀ با آن سیاسی و اجتماعی پیامدهای و کوردستان در اخیر ۀزلزل

کیک نیستند. تفقابل تاریخ و طبیعت اینجا در .هستند یکدیگر مؤید نوعیبه کوردستان سرزمین در تاریخی رویدادهای

 یکپارچه کوردستان که داد اننش کوردستان تاریخی سرزمین در طبیعی ۀزلزل .در کوردستان تاریخ امتداد طبیعت است

 ماهیت دلیل این به دارد، مناسبت پسارفراندوم وضعیت با پسازلزله وضعیت در کوردها کنش. اندملت یک کوردها و

 رویدادهای ،(کوردستان ۀ)مانند زلزل رویداد دلخراش طبیعی .است سیاسی عمیقاً پسازلزله وضعیت در کوردها کنش

 استقالل ارادۀ تحقق قصد به رفراندوم سیاسی رویداد و( کرکوک و شنگال شیمیایی، انفال، مانند)غیرانسانی  و تاریخی

 هقوع زلزلو دوستانه،انسان رفتارهای و دوستینوع حس از نظرصرف. هستند ملت یک مقام در کوردها کلی افق بیانگر

 میل با تعلق حس این دارد؛ داللت کوردها ملی تعلق حس بر آن از پس ایجابی رویدادهای و کوردستان جغرافیای در

 در تاریخ و طبیعت تقارب موجب کوردها ارادۀ و روح هگل، تعبیر به. دارد نسبت رفراندوم قالب در استقالل به

در اینجا طبیعت نیز با تاریخ همگام و  نوعی آگاهی است. با مالزم پراکسیس این. است گردیده کوردها پراکسیس

است. شده ههمرا
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 1ردیونی روشنفکر کساحت بحرا

ند تنگاتنگی غرب پیدا شده است و با سنت فلسفی غرب پیو ۀروشنفکری در تاریخ اندیش ۀاز منظر تاریخی انگار

ر معنای ددارد. برای شناخت و فهم آن باید سنت فلسفی غرب مطالعه و بررسی شود. به عبارتی، نسبت روشنفکری 

ی و ردوآید این است که ماهیت روشنفکری کعام آن بایستی با سنت فکری غرب فهمیده شود. پرسشی که پیش می

 جزای آن چیست؟مبادی و ا

غرب را تاریخ بسط سوبژکتیویته فرض نکنیم و از منظر کانت پیدایش  ۀاگر مطابق نظر هایدگر تاریخ فلسف

به این مسئله  ،خودبنیاد و نقاد روشنگری در بستر مدرنیته همزاد و ممزوج بدانیم ۀروشنفکری را با تأسیس سوژ

الزم است روشنفکری را در سنت فکری غرب  ،ه این منظورسنت فلسفی غرب است. ب ۀرسیم که روشنفکری زاییدمی

دار تحول بنیادی در تمام شئون حیات خرد جدیدی بود که طلیعه ۀمطالعه و بررسی کرد. عصر روشنگری عصر سیطر

 هر سه به اعتبار تثبیت، )فرانسوی، آلمانی، انگلیسی( های روشنگری در اروپای غربیرغم تفاوتِ روایتانسانی شد. به

های شدن از اتوریتهمبنای نظری دنیای جدید از وحدت برخوردارند. ویژگی مهم عصر روشنگری آزاداندیشی یعنی آزاد

گرای ارسطویی( بود. ها و حتی سنت تفکر فلسفی ذات)دین و کلیسا، شاهان و فئودال گوناگون وجوه مختلف سنت

لیسم آلمانی تعدیل ئابا سنت تاریخی در اید 2زآشتیهر چند نقد رادیکال دین در روشنگری فرانسوی با نوعی با

 شود.می

یکی از مبادی روشنفکری عقل خودمختار و محدود انسان مدرن است که خود را از عقل کلی و متافیزیکی، 

شناسد و به سطحی از بلوغ خود را می ۀداند و بر آن است که ابژه و متعلقات اندیشنیاز میشناختی بیدینی و کیهان

این وضعیت است. روشنفکر  ۀروشنفکری زایید ،ری رسیده است که جسارت اندیشیدن داشته باشد. از منظر نگارندهفک

رو است که پیوسته باید به آنها بیندیشد و با پیامدهای آن درگیر شود. به ههای متعدد و مداومی روبغربی با بحران

های آن از مناظر متفاوتی مواجه هستند که در نهایت رانروشنفکران و متفکران غربی با مدرنیته و بح ،همین جهت

روشنفکر غربی یکدست و بسیط  ۀهای غربی باشد. هرچند سوژیابد که پاسخگوی بحراننوعی از روشنفکری بسط می

کند که اساساً با سنت فکری غرب پیوستگی و نسبت تضایفی دارد. از آن در افقی تحول پیدا می ،با این حال ،نیست
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آنها با آیدوس  ۀمواجه ،رو هستندهرد با بحران نظری و پروبلماتیک روبوویژه نخبگان کجایی که کوردستان و به

ردی بحث کرد. این مسئله به وتوان از روشنفکری کروشنفکری از جنس امتناع است تا امکان. به این اعتبار، نمی

به دلیل فقدان سنت فکری  «ردیوروشنفکری ک»وم بلکه امکان پیدایش مفه ،رد نیستومعنای نبود روشنفکران ک

ردی، به ظهور روشنفکری در سنت وتوان بدون دیالوگ و تعاطی با متن و سنت کردی وجود ندارد. بنابراین نمیوک

ردی امید داشت. از حیث اندیشه، امکان و یا امتناع اندیشه به میزان رهایی از این سنت و بازخوانی نقاد آن وفکری ک

شناختی ردی با آن مواجه است. از این منظر، وجوه هستیودارد. این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی کبستگی 

گیری ردی نیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکی از تضمنات و وجوه این بحران عدم شکلوو معرفتی بحران ک

رفت از این وضعیت دی راهی برای برونروردی و استلزامات اخالقی و عقالنی آن است. کشف ذهن کوک ۀسوژ

 ای خواهد بود.های تازهبحرانی و گشودن افق

گردد، شناخت و فهم موضوع ردها و بستر کوردستان بر میوتا آن جا که به بحث روشنفکری در میان ک

وضعیتی است که رو هستند. این مسئله ناظر بر هردها با آن روبوترین مفاهیمی است که کروشنفکری از جمله پیچیده

 ۀباشد. بنابراین بر ضرورت تأمل پیرامون خود مقولردی میوشناختی در سنت کبیانگر بحران انتولوژیک و معرفت

خود روشنفکری و نسبت آن با مدرنیته در سنت فکری  ،شود. به یک معناروشنفکری و الزامات شناختی آن تأکید می

 ،اشد. از آن جایی که تفکر و عقالنیت در سنت و با آن مناسبت داردبایستی مورد تأمل و موضوع تفکر بردی میوک

رد الزام دارد تا در درون سنت، و با و به آن بیندیشد. وروشنفکر ک ،با این وصف ؛بایستی سنت و غایات آن را بشناسیم

نت باید متعلق اندیشیدن در درون سنت و تأمل در باب آن یکی از استلزامات ظهور روشنفکری است. س ،به عبارتی

اندازی فرارویش گشوده شود. اما سنت، و رد باشد تا از رهگذر انتقادی آن چشمواندیشه و نقد و ایضاح مؤلفین ک

 ردی چیست؟ وسنت ک

ردی و تبیین استلزامات و فهم مبادی آن در افق مدرنیته واز حیث تاریخ اندیشه، تفکر در باب روشنفکری ک

رد وهای مدرن، روشنفکر کبا پدیده هبه دلیل تأخر معرفتی در مواجه است که باید مطالعه و بررسی شود.ای مسئله

ردی ورد هنوز با سنت کوروشنفکران ک ،گرددردی بر میودارای تأخر تاریخی است. تا آن جا که به سنت فکری ک

امکان پیدایش  ،به همین دلیل ،اندرستی پیدا نکردهو بنابراین از آن شناخت د ،اندانتقادی نشده ۀگو و مباحثووارد گفت

تبیین مفهوم روشنفکری  ردی شناخت ووای با نام روشنفکری کفهم پدیده ۀردی امری ممتنع است. الزموروشنفکری ک

ای متافیزیکی و بنابراین رد فاقد آیدوس و ایدهوانسان ک ،طور کلیبا آن است. به هردی و مواجهودر سنت فکری ک

ردی هستند. این در حالی است که روشنفکر ورد نیز فاقد آیدوس کوس بوده است و به همین جهت روشنفکران کلوگو

اند ولی تبار معرفتی و سرآمد هم بوده اًو بعض ،وجود داشته است )ایرانی، عربی و...( رد در سنت فکری دیگریوک

رد در موقعیت ونی آنچه که بر اساس آن انسان کردی یعواند. آیدوس کرد را نداشتهوردی چونان کوتعلق تاریخی ک

رد در وخواهد. بر این اساس روشنفکر کخواهد و آنچه که آیدوس از او میو جایی ایستاده است و آنچه که از او می

رد وفهمد؟ روشنفکر کرد روشنفکری و موضوع آن را میومتفکر ک ۀکجای تاریخ ایستاده است و چگونه نخبه و سوبژ

کند؟روشنفکری در سنت مدرنیته چه نسبتی پیدا میبا مفهوم 
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 1نوروز و امکان تفکر

نوروز آغاز یک پایان نابسنده است. به تعبیر بهتر، نوروز زایش » ای چندوجهی و چندملیتی است.نوروز پدیده

آن توجیهات بیشتری دارد. از در قلمرو غایتمند تاریخی است. دو وجه طبیعی و سیاسی « فکر انسان-دوبارۀ طبیعت

ای فرهنگی، گونه ۀیک پدید ۀمثابمنظر هایدگری، نوروز لوگوس طبیعت و بلکه عین آن است. با این حال، نوروز به

ای از تفکر است؛ تفکر در باب تناظر و تقارب ای است. بنابراین نوروز در نفس خودش شیوهاندیشیدن و باور اسطوره

باب امر طبیعی و سیر تحول دیالکتیکی ماده و زمان در قلمرو  نوروز تأملی در ۀن است. اندیشطبیعت و نسبتش با انسا

نظر متفاوت است. صرف ،ویژه روایت ایرانیبه ،هاردی آن با دیگر روایتوبه هر روی، روایت ک. ذهن انسانی است

ردی قوی است. وآن در ذهن کاش، ماهیت سیاسی و برآشوبندگی ای، تئولوژیک و تاریخیاز خاستگاه اسطوره

ای آن، نماد نظم و بازخیزی امر همچون تقلید از طبیعت و ترمیم اسطوره ،در ذهن ایرانی گفتمان نوروز ،برعکس

ردی پدیدار نوروز بیشتر بیانگر وواقعی و عقالنی است که موجب تکامل و پیشرفت و فرشگرد است. ماهیت ک

ولی همواره در وضعیت وابستگی و آشوب الکانی  ،طور طبیعی آزاد گردداوست که الزم است به ۀجهان آشفتزیست

ای ردی نوروز عنصری یاغی و اساساً شیوهو)معرفت سیاسی( اوست. عنصر ک ۀماند. نوروز بخشی از مسئلباقی می

نی که همواره خود را در وضعیت استثنایی آگامب جمعی حسگرایی طبیعی است؛ چراشادی کاذب و نوعی رقص دسته

گفتمانی و معرفت نسبت به  ۀکند. هنوز به حوزبازسازی می ،اش، که اساساً تراژیک استو قرارگاه مرزی آپوریایی

ردی آن ابزار مقاومت، مخالفت و بسط سیاسی وآغاز فکر در طبیعت وارد نشده است. به یک اعتبار، صورت مدرن ک

استقالل در ساحت تفکر و عقالنیت  ۀآزادی و اید ۀگارتوانست انآن در نظم نمادین دیگری بزرگ است. نوروز می

زیست مستقل و مطلوب، به قصد دستیابی به سعادت تلقی باشد. به یک معنا، نوعی خوانش و روایت آرمانی از جهان

.شود
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 1ردیوک ۀذهن وارون

 ۀمسئل معرفت شناسیهتاریخی و جامعشناسی هجامع تاریخ، ۀترین مسائل و موضوعات کانونی فلسفیکی از مهم

 کشف وجویجست در تاریخ ۀفلسف در هگل. است تاریخی زیستجهان با آن نسبت و بشری معرفت کسب و ذهن

 و ذهن تکاملی حرکت غایت. است آزادی و آگاهی هب دستیابی فرایند در هاید و ذهن جنبش آغاز چگونگی تبیین و

ذهن و روح تجلیات و تعینات عینی خویش را در  ،رو عینی در دولت است. از اینق و مطل آزادی هب نیل جهانی روح

 معرفت و ذهن دیالکتیکی پیشرفت و حرکت غایت عبارتی، هسازد. بمی سنت و تاریخ ملل و اقوام تاریخی ظاهر

 هب. معرفت هبت طبیع از و زادیآ هب وابستگی از تکاملی حرکت سیر یعنی. است مطلق آزادی تحقق انسانی و جهانی

 رایش و دولت در. رسدمی هاژرمن هب و شودمی آغاز کوروش از جهان تاریخ هک کندمی استدالل او جهت همین

 هاژرمن در و ،هستند هوابست برخی و آزادند برخی یونان در. اندرعیت و هوابست مردمان هبقی و است آزاد نفر یک پارس

نهایت روح و عقل در سیر حرکت جهانی خویش و تعینات خود در سنت و  در و هستند آزاد ملت و مردمان اکثریت

 ها،یونانی ها،پارس) تاریخی متعدد اقوام روح قلمرو در هاید و ذهن. رسدمی کامل آزادی و آگاهی هروح ملل ب

 هگادید با اگر. دگردمی نائل خوش کلیت و مطلقیت هب جهانی روح در نهایت در و آیدمی در حرکت هب( هاژرمن

 و تنازلی سیر این توانمی گردد تبیین و بررسی ردهاوک تاریخی تعینات الگو، این مطابق نسبی، هالبت و جدلی انتقادی،

 متفاوتهای صورت در ردوک مردمان باستان تاریخ در. شد هخیر بدان اعجاب و تحیر با و کرد همشاهد را انحطاطی

( ایران سرزمین اشغال و هاپارس ه)قبل از تجاوز آنها ب زمان مادها در. بودند حاکم خویش سرنوشت بر و بودند زادآ

 ایرانی روح در مادی روح ۀاستحال و فروپاشی سبب و بود مزدور و هوابست هک نفر یک جز بودند مستقل و آزاد ههم

عدادی از ت ،عثمانی ترکان و صفویهای ایرانی بین کوردستان سرزمین تقسیم و اسالم ورود از بعد ۀدور در. گردید

 ۀواسطهب و ،بودندها انیرای رعیت و هوابست بوتان وها بتلیسی و کریانوم و بابان و اردالن مانند ایالت سایؤخوانین و ر

 کوردستان مناطق و ایالت و عشایر سران و بودند هکرد خود تابع را ردوک مردمان اکثریت ،هنشانددست هایآدم این

 پیدایش با و عثمانی و ایرانیۀ مشروط هویژهب ،انی قرار داشتند. در دوران مدرنعثم و ایرانیهای روایتکالن خدمت در

 خاموشی هب رو کوردستان ۀوابست و خائن سایؤر و سران مستعجلِ دولتِ ،سو یک از ،ترکی و ایرانی ملت-دولت

 و هستواب... و حزبی و گروهی و فردی صورتهب کوردستان سرزمین و کوردستان مردم کل ،دیگر سوی از و ،گرایید
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 مدرن ماقبل عشایر و ایالت مدرن صورت هک ردی،وک تحزب پیدایش با عینی و ذهنی وابستگی این. شدند هبند

 ۀدور تا باستان عصر از را ردیوک اقوام این منحط و نزولی حرکت این اگر. است هداشت تداوم کنون تا نیز هستند،

 و بندگی و وابستگی هردی از آزادی عینی بوو روح ک ذهن هک رسیممی هنتیج این هب تحقیق هب ،کنیم تعقیب کنونی

 هب زادآ ۀهم از یا و ،هوابست ۀهم هب هوابست نفر یک از ردیوک ۀوارون و منفی دیالکتیک حرکت. است هکرد میل زوال

 مردمان این استقالل و آزادی آگاهی، فقدان و ردیوک ۀوارون ذهن تراژیک عمق بیانگر ،آزاد شمارانگشت اقلیتی

 مردمبودن غیرتاریخی بر تنهاهن وابستگی هب زادیآردی از وخت غیرتاریخی است. سیر تنازلی و انحطاطی ذهن کبنگون

 علوم دانش تئوریکهای چهارچوب توسط هبلک ،دارد داللت آنها تاریخی معرفت استقالل فقدان و ردها،وک ناتنیک و

 عصر در کوردستان و مهاباد. شود هایب تاریخ بشری شمردعج از تواندمی و است تفهم و تیبینغیرقابل معاصر انسانی

 و )غرب کوردستان( روژاوا کمونیست و آپویستیهشب نیروهای ،)شمال کوردستان( باکور و النااوج ،محمد قاضی

یعنی بیست و پنج  .هستند مدل این عینیهای هنمون یکوردستان احزاب و )جنوب کورستان( باشور و کرکوک عفرین،

.قرن واسالی و وابستگی و بازتولید گفتمانی آن
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 1ردیوکهای هاسطور

 یداپ خویش وجودی جایگاه و طبیعت تبیین و درک منظوربه انسان که است بینیجهان نوعی بیانگر هاسطور

 سازیمفهوم اگر که استای مسئله آن با انسان نسبت و پیرامونی جهان. سازدمی معنادار را هستی آن واسطۀبه و کندمی

 تا آن عتطبی که)نخستین  انسان ذهن جهت، این هب ،نمایداممکن مین انسانی حیات تداوم نباشد درکقابل و نشود

 هر به. دبگریز وجودی پریشیروان و آشوب از تا است بازنمایی و تصویر نوعی نیازمند( است نکرده تفاوتی کنون

وع خود ن در د،دار مناسبت زبان مقولۀ و هیان، جامعاد خداگونه، انسان خدایان،های انگاره با اساطیر اگرچه صورت،

 از پرسش ر،منظ این از. است اهمیت حایز آن تفهم و شناخت وای اسطوره تفکر بنابراین است، اندیشیدن ازای هنحو

 لوگوس وای اسطوره زبان فاقد کوردی ذهن که آنجایی از. است کوردی اندیشیدن از پرسش کوردیهای اسطوره

 هدان اندیشفق ،د میتوس هم نخواهد داشت. از این حیثندار لوگوس که ذهنی. نیست سازاسطوره اساساً است، معرفتی

 معنای رد کوردی ذهن که دهدمی سوق تراژیک نتیجۀ این به را ما کوردها تاریخی جهانزیست در متافیزیک غیاب و

 از توانیم جهتی از اما است؛ اسطوره فاقد فرم، و ماده نه و محتوایی صورت لحاظ به خودش، فردمنحصربه و اخص

 و کوردی اساطیر وجویجست برای. است مشترک اساطیر دارای هردی بحث کرد کویی از ذهن مشترک کقلمرو

های اسطوره عمناب تعبیری، به. کرد استنادها سرچشمه این به توانمی آنها انتقادی تبیین و تفسیر توضیح، شناخت،

 از: اندعبارت کوردی

 گیلگمش؛ حماسی روایت همنابع و متون سومری، از جمل. 1

 آشوری، مانایی، ی،لولوب گوتی، هیتی، بابلی،های کتیبه و متون و باستانی آثار نظیر باستان شرقهای همنابع و کتیب. 2

 مادی؛ و میتانی

 ؛مانند سانسکریت ،ادبی هند باستانمنابع دینی و . 3

 ه؛مانند ارمیا و اشعیا و تورات و غیر ،متون ادیان سامی. 4

 ؛منابع یونانی. 5
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 ؛ردیومنابع و میراث ادبی و فولکلور ک. 6

 ؛ ومنابع ایرانی. 7

.های متأخرتر آنگاتاهای کهن زرتشت و برخی از نسک. ٨
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 1وجود دارد؟ کوردستانآیا چیزی به نام 

 ردوردی چیست؟ نسبت کوردی چه نسبتی دارند؟ روح کودیگری با روح کهای چیست؟ روح جهان کوردستان

 ایم؟ ردها در دسترس نیست؟ ما کجا ایستادهوبرای ک کوردستانچگونه است؟ چرا  کوردستانبا 

دیگری است. وجود چیزی هم های روح جهان کوردستانردی وجود ندارد. ودر ذهن ک کوردستانچیزی به نام 

ردی وچون عناصر متنازع و متناقضی در سرشت ذهن نامنسجم ک ،ردی در کلیت خویش ممتنع استوبه نام روح ک

نفس خوداندیش  ردیْووجود دارد که ناشی از امتزاج، جذب و انجذاب روح دیگری در خود و برای خود است. ذهن ک

بزاید. به همین جهت، اندیشه هم نداریم چون تعقل یکی از فضایل و  اندیشد تا دیگری رامی نیست. نفس به خودش

ردی در درون روح دیگری ممزوج و ملفوف است؛ به همین ونفس است. روح پریشان، مفارق و متجزای کهای ارته

س نف کوردستانذهن ندارد؛  کوردستانی از آن خود ندارد. کوردستاندلیل، زمینی از آن خویش، جهانی، اندیشه و 

روایت دیگری است. تاریخ انتزاعی دیگری است. کالن ۀهمان اید کوردستانندارد؛ یعنی فاقد روح اندیشنده است؛ لذا 

گاه در دسترس نبوده است. قومی هیچ کوردستاناست.  کوردستاندیگری در ساحت های تنها گسترش و نضج روح

 ؛)اتوس(، روشنفکر و سیاست ندارد اخالق؛ بیات ندارداسطوره، دین و هنر و اد ؛که روح ندارد یعنی اندیشه ندارد

. اندیشد فاقد انسجام و استحکام استنمی ملت ندارد. نفسی که به خود و دیگری ؛قهرمان، آیدوس و تاریخ ندارد

ردها وهنگامی برای ک کوردستانبرای او در دسترس نیست.  کوردستاناندیشد. برای همین نمی ردیونفس ک

تنها زمانی  کوردستاناند. فهمند و در ساحت آن در حال منازعه و مبارزهمی آن راها د که دیگرییابمی موضوعیت

مبارزه در آن و برای  ۀردها داعیوی که ککوردستانباشد. ها دیگری ۀگیرد که برساختمی ردها در دسترس قراروبرای ک

اند. از برخی جهات، کوردستانردها فاقد وک. گفتمانی دیگری است ۀآن را دارند در واقع همان محصول و برساخت

. اندرا گفتمانی و معنا کرده ها کوردستانمند است. دیگریتاریخی و صورت گفتمانی آن مسئله کوردستانچیزی به نام 

انسانی هستند. در واقع، نیازمند معناسازی و معناگیری از این سیاسی و نیمهردها موجوداتی نیمهوبه زبان راسل، ک

ردها صورت وک هاست و لذا همیشه وابسته است؛ یعنی هنوز صورتی را پیدا نکرده است که کلی در خود باشد.ریدیگ

ردی واند و لذا هنوز صورت کیعنی صورت ایرانی به آن بخشیده ،اندها به آن صورت بخشیدهایرانی دارند. یعنی ایرانی

گذاری تاریخی برای ردها همان است. فقدان اسموک ۀدولی ما ،اند. صورت عربی و صورت ترکی هم دارندنیافته
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بخشیدن به بخشیدن به خود است. آنها توانایی و قابلیت صورتگرایی، یعنی تعینخودشان نیز نوعی عدم صورت

شده، ردی از آزادی به وابستگی، و از معرفت به طبیعت زیستوخود را ندارند. سیر تحول تاریخی و تحویل ذهن ک

. اش خود را در تاریخ رها ساخته استیافتگی تاریخیردی به دلیل عدم تعینورکود داللت دارد. ذهن کبر زوال و 

ردی در وسازد که جایگاه و سهم روح کمی ردی ما را با این پرسش مواجهوتحول و تغییر تنازلی و انحطاطی روح ک

یش از آن که به تشکیل دولت برسند، پاقوام ممکن است » تحقق روح جهانی هگلی چیست و کجاست؟ به نظر هگل،

اما این  سر گذرانده باشند و از برخی جهات توانسته باشند فرهنگ درخشانی خلق کنند...زیست طوالنی را پشت

تنها خود زبان تاریخ است فقط دولت است که نه ظاهراً دیرین، رویدادهای خارج از مرزهای تاریخ است... ۀگستر

توان از حیات نمی بر حسب دیدگاه هگل، بدون وجود دولت«. آفریندمی ن تاریخی رابلکه با پیشرفت خود، چنی

های گری، چندپارگی، تحویل و تقلیل از ویژگیاند. پراکندگی، تجزیهردها فاقد زبان تاریخوتاریخی سخن گفت؛ ک

اند و لذا عمل آنها یدهخویش هنوز صورت نبخش ۀردها به مادوردی در تاریخ است. به زبان ارسطو، کوبارز کلیت ک

طور که جاذبه  است. همانها نبرد و تنازعات مداوم دیگری ۀعرص ردیْوک ۀنیز با قوه و قابلیتشان مطابقت ندارد. ماد

 ردها به شماروذات روح نیز آزادی، یعنی رهایی از وابستگی است. وابستگی حقیقت تاریخی ک ،ذات ماده است

ردی بیانگر تاریخ وندارد بلکه روح و ایده در دگربودگی خویش است. روح کردی وجود مستقلی ورود. ذهن کمی

 .تداوم وابستگی و بسط آن است

ناپذیر و ردها نامتعین، نمایش نادادنی، روایتوبرای دیگران چیزی متعین است و برای ک کوردستان

میل و تولیدات های روایتموافق ایده و کالن ،است دسترس است. عمل آنها نیز که به سطح پراکسیس نرسیدهغیرقابل

)ایران، ترکیه، سوریه، عراق و غیره( ها برای دیگری. محصول ذهنی و روحی دیگری است کوردستاندیگری است. 

فکری و عملی خویش های وردهاهمان قلمروی است که دیگران با تمام تولیدات و فر کوردستان. وجود دارد کوردستان

ردها نیست. وبزرگ وجود دارد؛ و به تعبیر هگل، هنوز در دسترس کهای تنها برای دیگری کوردستاناند. ستادهدر آن ای

را نیز در آن ها تنها جهان را در آن بنا کرد بلکه دیگریدر معنای موسع خود همان زمینی است که باید نه کوردستان

فکری،  کوردستانبا هستی و ساماندهی امر وجود، تنها در  هخود و دیگری، یعنی نوع مواجه بندیصورتجای داد. 

 در کوردستانبرای خود و  کوردستاناساسی میان ای عینیت پیدا خواهد کرد. رابطه ،کوردستان ۀیعنی ساحت اندیش

ق و آنها در جهان دیگران مستغر. کنند و نه برای آنمی کنند و عملمی فکر کوردستانردها نه در وخود وجود دارد. ک

جایی نیست بلکه چیزی است؛ این چیز با جهان  کوردستان. هاستکانون تجلی و تعیین دیگری کوردستانند. امشغول

ذهن و امر مرتبط با آن است.  ۀبرسازند کوردستانْردی با وردها مناسبت دارد. بنابراین، پیوند روح و نفس کوو روح ک

ایم و باید جایی است که در آن ایستاده کوردستاناین صورت،  را اندیشید و به آن شکل داد. در کوردستانباید 

.بیندیشیم
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 1انکیدو و فروید ۀاسطور

تحدید غرایز و کنترل امیال و سوایق انسانی است و بنابراین تمدن محصول  ۀتمدن نتیج هفروید معتقد است ک

فروید نیز مانند دیگر شعرا،  ،با این حال ،بحث کردتوان می هرچند در این زمینهانسان است.  هن ناخودآگاهذ

ای ادبی و اساطیر نخستین یونانی ههاندیشد و بر اساس افسانپردازان و متفکران غربی در سنت فکری غرب میتراژدی

یف ذات بشر را توص های کهگون هب ،دهدنوع بشر تعمیم می های آن را بهریزد و نتایج و پیامدنی خویش را میهطرح ذ

 روی هین متن زایشی با که طوری هب ،گیلگمش سومری است ۀمتن حماس ترین اساطیر مستندْنهنماید. یکی از ک

 هالبت هک است ملت یک زایمان درد روایت سومری گیلگمش ۀحماس لوکاچ، تعبیر هب. است هگشود متفاوتی ایهقرائت

 تمدن آن هب هک است تاریخ اعماق در انسان زندگی از وضعیتی بیانگر اوروک رهش و سومر. است هنیافت قوام نوزه

فکری فروید و اصحاب قرارداد انسان در  هبر اساس دستگا .است هشکل گرفت تمدن و دانش نگ،هفر. شودمی هگفت

 هبای هانسان اولی هنگ و تمدن، قلمروی از حیات وجود دارد کهبرد. در خارج از فرمی سر هنگی بهوضع مدنی و فر

 هرگونهتوان گفت فاقد می و تمدن است. هانسان بدوی بدون تاریخ و اندیش ۀنام انکیدو در آن قرار دارد. انکیدو نمون

کند. از منظر می اش با طبیعت و حیوانات زندگیی است و صرفاً بر اساس تمایالت غریزی و سرشت طبیعیهآگا

است. این  همعرفت نشد ۀاست و وارد حوز هبیعت نگسستنوز از طهکند. می قراردادگرایان در وضع طبیعی زندگی

ندارد. در این ای هبر حیوانات است و با طبیعت فاصلهشبان و را ،اشبر حسب سرشت انسانی ،انسان پیشاتاریخی

شدنش با طبیعت، یعنی هتمایز انسان از حیوان، بیگان هوضعیت، تمایزی با حیوانات از حیث حیات طبیعی ندارد؛ وج

است و صورت  هنوز اجتماعی نشده هتعبیر کانت این انسانی است ک هشود. به مینگ دانستهفر هاز طبیعت ب حرکت

بازگشت دارد و از مدنیت و مخاطراتش  هنوز میل بهلیکن  ،یابدمی مدنیت تحقق هاش با ورود بهنشداجتماعی اجتماعی

 پردازیخیال هرگونه یونانی، کالیکلس هناخرسند و گریزان است. امر مدنی با امر طبیعی مغایر است. بر حسب دیدگا

مان انسان طبیعی روسویی هیک معنا  ه. انکیدو باست رخالف طبیعتب باشد استوار بشری ایهقرارداد اساس بر هک

 بودمی فروید درست ۀاگر نظری .مدنیت از هبرساخت عقل با هن ،اندیشدمی وجدانش با انکیدو .است آزاد هاست، ک

نوز هش هگاآچون کامالً موجودی غریزی است و ناخود ،گرفتمی انکیدو شکل ۀنگ و تمدن در حوزهبایستی فرمی

ای طبیعت و ارضای غرایز هنیرویانکیدو در این وضعیت انسانی کامالً شاد و آرام است و از  .است هنشد هخودآگا
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خاطر آن خدایان را بیافریند و قراردادی ببندد. جنگ و  هندارد تا بای هرهاندازد و ترس و دله نمیرا هخویش جنگی ب

ی بشری هعبارتی، انسان انکیدویی در وضعیت ناآگا هی ناقص انسان است. بهتمدن و آگا ۀو شرارت نتیج همنازع

 هبلک ،باشد ها شکل گرفتهآن هدادن بتهبر اثر کنترل غرایز و ج هنیست کای هی برتر و جامعاهنیازمند ابداع نیرو

شود؛ غرایز و امیال انسان در وضعیت تمدنی و می ای انسان مدنی بر اثر مدنیت پیداهبرعکس غرایز و امیال و شور

گردند و می نیروی مازاد، همارکوز ۀگفت هایت کنترل و سرکوب، بهنظمی، و در نمدنیت سبب اغتشاش و آشوب و بی

تمدن و  هنیز محصول ورود ب هگیری و تکوین ضمیر ناخودآگات، شکلهشوند. از این جمی یتشان خالیهاز معنا و ما

اش، یعنی فضای طبیعی زبان خود فروید، انکیدو در وضع انسانی هنگ و تمدن. بهدلیل پیدایش فر هو ن ،ی استهگاآ

 با مصداه و است طبیعی یهآگا از سرشار قلمرو این در هک نیازمند خلق و و پرورش من برتر نیست. چرا ،خویش

 انکیدو طرفی از. ندارد وجود شکافی برتر من و خود من، فرویدی ساحت هس میان. کندمی منواییه لگوس با ایگره

است  هاز طبیعت جدا شد هاز آن بیزار است و از اینک هکند بلکنمی جووخویش را در سازمان تمدن جست بدوی من

 تمدن با هپندارد. انکیدو انسان طبیعی روسویی است که میشداو خود را مسخ .راسدهه میگردید هو با حیوانات بیگان

 ای او شروعهد و بدبختیهدمی تش را از دستانسانی و آزادی ،طبیعت از گسستش با و خوردمی فریب راتشهتظا و

 ذاتش و رهجو از و سازدمی هآلود نابرابری و رنج با را نخستین انسان هک است مدنیت این ،ابزه ۀشود. برخالف ایدمی

 ،ایدگره تعبیر هب تا ،ندارد وجود مرگ و زندگی و است جاری حیات فقط انکیدو نخستینِ انِهج در. سازدمی یهت

یت یکدیگر هما هشود و بمی انسان با انسان آشنا هآورد کمی بر نگامی سرهراس هتکاپو اندازد.  هوی را ب یهآگامرگ

)دختر شادی( با  توسط یک زن افسونگر هک هگای و تمدن است. انکیدو آنهآگا ۀزندگی و مرگ نتیج .شونده میآگا

پذیر تربیتانسان موجودی  هگل بر آن است کهرچند هشود. ه میشود از خود بیگانمی نان و زبان اغوا، آشنا و تربیت

 هر سه هاز سرشت خویش است. با زن، نان و زبان ک هانسان گسست هشدبا این حال در این ماجرا انسان تربیت ،است

رسد و وارد می یهآگا هشود، یعنی به میطبیعی خویش بیگان از خودِ ،ستندهنگ و تفکر هو نماد فر همحصول جامع

از  هآورد. ممکن است نیچمی راس از آن وی را از پا درهایتاً رانش مرگ و هشود و نه میگردد؛ رنج آفریدمی تمدن

 چون نیز او و است مدنی عقل صفت زن هنیچ نظر در هک برآشوبد و زن و زرتشت را یکی بگیرد؛ چون هاین مسئل

 هد کهتوضیح د . با این وضعیت، الکان بایدپسنددمی را انکیدویی انسان ،اورهشوپن با مصداه معنا یک هب و ،روسو

ت، بر خالف هر جه هاست؟ ب هنشد هستی پنداشتهمان قلمرو واقعی الکان، یعنی مغاک هچرا زن وجود ندارد؟ آیا زن 

ی. این هناآگا هد و نهدمی ی رخهمدنیت بر اثر آگا هسنت فکری غالب غرب و نظام روانکاوی فروید، ورود انکیدو ب

ر اور هانکیدو در ش .دهدمی ای مارکسیستی را نشانههفروید، آدلر، یونگ، مارکس و دیگر نحل ۀخالف نظری هاسطور

ای، یعنی دورشدن از هشد هدر چنین وضعیت بیگان هکند کمی ایشتر را نفرین ههال هبلک ،جنگدمی ا با خدایانهتنهن

گ تاریخ است. از دید انکیدو و حتی است و از فریب و نیرنگ زن شاکی است. نیرنگ زن نیرن هخود، قرار گرفت

اند، افسون زن نیرنگ تاریخ است. او دلیل هشد روروبه ،راس از مرگهستی، یعنی هشتناک هبا امر د هگیلگمش ک

 هاست. زن نقط هشد هزیبایی و پر راز و رمز برایش رقم زد ههزن آن ال ۀواسط هب هداند کمی یهسقوط خود را آگا

تمدن، افسون زن و تفریب اوست  هبوط وی از طبیعت بهطبیعت با تاریخ است، بنابراین دلیل  پیوند کانون و تماس

 هک استای هاسطور ۀستی است. این نخستین نمونهی و بیگانگی از هآن، ناآگا یمعنای انکیدوی هی، و بهموجد آگا هک
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 را انکیدو شادیْ زن. است انسان دست هب انسان فریب محصول تمدن اعتبار، این هب فریبد؛می را دیگری انسان انسانی

 بشر معلم نخستین زنْ صورت در نره ۀمقول گله نظر هب. کشاندمی تمدن سوی هب خود دنبال هب را او و دهدمی تعلیم

. گرددمی تحویل تاریخ هب طبیعت زنْ جادوی و افسون با و خوردمی رقم تاریخ نفع هب نیز عقل گلیه ۀحق. است

ا هنگامی با آنه هبلک ،نام پدر و اقتدار او ندارد هومی بهآفرینش خدایان و امر مو هنیازی ب ،نظر فروید فبرخال ،انکیدو

نگ هاست. او با نفرین زن اغواگر در واقع فر هی قرار گرفتهدر قلب مدنیت و تمدن و آگا هکند کمی نرم هدست و پنج

خدایان، پدر،  .است دیگری حقیقت و هحکمت متعالیمان هنگ تمدن بشری هفر کند.می و تمدن بشری را بازخواست

انکیدو تحلیل فرویدی  ۀرسد اسطورمی نظر هب در طبیعت. هو تمدن وجود دارند ن ها در مدینهمرگ تن و قانون، زندگی

نیت هذ رچند تحلیل فرویدی شخصیت وه ریزد.می اش را فروهکند و بنیان نظریمی اش را نقضهو نگرش اسطور

.مدنیت برسد هاش باید بانسانی هبیانگر حقیقت وابستگی و بیگانگی است. انسان با تمام وجوانکیدویی 
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 1امر سیاسی و حکمت عملی

 “ترین و برترین دانش است.بنیادی سیاست”

 ارسطو

 

آن  هب هبدون توج هنحوی ک همحوری برخوردار است، ب هسیاسی، عقالنیت و اخالق از جایگا ۀدر نظام فلسف

ای جدی در بافتار سیاست پیرامون هبشر با طرح پرسمان همواره .نمایدی امر سیاسی ناممکن میهساماندتعریف و 

ی زندگی سیاسی و تضمنات اخالقی و عقالنی آن، هحکومت و غایت آن، ساماند ۀیم اساسی، نظیر شیوۀ عادالنهمفا

 یسیاسی و کسب معرفت فلسفی الزم و احصاپی شناخت و تبیین امر  یتاً درها ماههاست؛ این اندیش هرو بودهروب

 داند.یونان باستان را سرآغاز این شناخت فلسفی می ا درهها و اسطورهاستلزامات آن است. کارل پوپر نقد عقالنی باور

 ها و استلزامات آن است. بههبت طبیعی عقل و فراوردهکمال و سعادت انسان در تاریخ محصول مو ،از منظر کانت

خصلت اجتماعی  .د بودهنیز خوا 3است، موجودی اجتماعی، سیاسی و مدنی 2انسان موجودی لوگوسی هحکم آن ک

است؛ بنابراین  هو جامع هاخالقی و عقالنی او در زندگی سیاسی و عمومی در مدین هبودن انسان ناظر بر وجوو عقالنی

نی در چارچوب حکمت عملی، مورد تأمل ای عقالنی و اخالقی، یعهگون هالزم است متفکران سیاسی امر سیاسی را ب

بندی نمایند تا زندگی عمومی و سیاسی را تری صورتتر و مطلوبهصورت بهو آن را ب هو شناخت فلسفی قرار داد

اخالق و  ۀای عقالنی است. فلسفهشیو هامر سیاسی ب همعرفت سیاسی اندیشیدن ب .نحو نیکی سامان بخشند هب

است. شناخت امر سیاسی  هو امر سیاسی مرتبط بود هی جامعهبا ساماند همواره هاست کبودن در واقع صفتی عقالیی

ی مناسبات اخالقی و هو ساماند هجامع ۀی و ادارهنوعی سازماندهب هبندی اخالقی و عقالنی آن در جامعو صورت

  .عقالنی حاکم بر آن است

از آن جدا نیست.  ،، یعنی اخالق و سیاستارسطو امر موافق با عقل است و اقسام آن ۀحکمت عملی در فلسف

توان امر سیاسی را در ارتباط با این دو سامان داد. عقل و اخالق در چارچوب حکمت عملی قابل آموزش است و می
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شود و نسبتی یت و کارکرد آن تعریف میهدر دوران معاصر نیز عقالنیت و اصول اخالقی بر اساس امر سیاسی و ما

د بود. این نسبت هپذیر نخواعبارتی، عقالنیت و اخالق بدون امر سیاسی تعریف همر سیاسی دارد. با باناپذیر تفکیک

سیاسی جدید، این نسبت و استلزامات عقالیی و  ۀولی در فلسف ،است هسیاسی سنتی استوار و برقرار بود ۀدر فلسف

یت و هاست و ما هم خورده هب هدرنیتم ای ماکیاولی، و سپس متفکران روشنگری وههاخالقی امر سیاسی با اندیش

ای اجماع عقالنی هها و زمینهاست. انحطاط اخالقی و فروپاشی بنیاد هرو شدهمحتوای آن با دگرگونی و دگردیسی روب

تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی بر  .است هسبب انحطاط و زوال امر سیاسی سنتی در عصر مدرن گردید

 همدرنیت هاست. در حالی ک هساحت مدرنیت شدن امر سیاسی درمدرن بخشی از فرایند عقالنیاساس اصول اخالقی 

نظام عقالنیت و مبانی و الزامات اخالقی  هتوان استدالل کرد کاست؛ می هدایرمدار عقالنیت و اصول فراگیر اخالقی بود

تی را ندارد. عقل جدید در کلیت خود با است و عقل دیگر کاربرد سن هرو شدبهسیاسی معاصر با بحران رو ۀدر فلسف

 های شرقی متفاوت است. چرا کهبینیانهعقل خدامحور ادیان و ج هیونانی و چ 4مدارعقل عالَم هچ ،عقل پیشامدرن

 همه و واقع امور همه خرد» این. شدید میهبیرون از خودش بود، تم هک هر آنچهآن با نفی مرجعیت « شرایط امکان»

 بر. «اندهشد هپذیرفت مرجعیت یا سنت و وحی ۀپای بر هک شکافداعتقاداتی را می همهای بسیط تجربی و نیز ههیافت

  .است مدرن انهج و روشنگری عصر ایهویژگی از یکی اخالق و عقالنیت از زداییغایت ارسطویی، سنت خالف

چندانی برای آن قایل  هاست و جایگا های سیاسی معاصر از فضیلت جدا افتادههامر سیاسی در اندیش ،از سویی

 هتر بیانگر فضیلت آن است کهای درست عقالنیت و اخالق بههابتنای امر سیاسی مدرن بر پای ،باشد؛ از این حیثنمی

کاوش در  ت،همین جه هسوی غایتی دارد. در واقع، امر سیاسی از درون با اخالق و عقالنیت مالزمت دارد؛ ب هرو ب

بحران  هتوان استدالل کرد کمیت است. میهز ائی و اخالقی امر سیاسی مدرن و حکمت عملی حاای عقالنهبنیاد

رویکرد  هارسطویی ب یم فلسفی آن از سنت باستانی وهموجب بحران در امر سیاسی و دگردیسی در مبانی و مفا همدرنیت

مر سیاسی و استلزامات اخالقی و از ا هپرسش نقادان هپرسش از مدرنیت ،تهاین ج هب ان معاصر است.همدرن در ج

گرایی نگ مبتنی بر عقلهاساساً فر هنگ جدید مدرنیتهاست. فر هعقالنی آن در نظام فکری روشنگری و مبانی مدرنیت

داف واالی خود از هتوانایی عقل برای تصدیق ا هخود را ب نگی اعتقادهقدرت عقل است، اگر چنین فر هو اعتقاد ب

سیاسی جدید است.  ۀاساساً بحران در فلسف هباور اشتراوس، بحران مدرنیت هد شد. پس بهخواد دچار بحران هدست بد

ان معاصر و لیبرالی، شناخت و بحث فلسفی پیرامون هشناخت سیاسی از بحران امر سیاسی در ج ۀالزم از این نظر،

ا نیز همدرنیستستاعتقاد پ هد بود. بهسیاست در چارچوب عقل عملی ارسطویی و لوازمات معاصر آن خوا

و  ،است هشد هم فروپاشیدهای متافیزیکی عقلی از ههشمول و مبتنی بر پایانهروایت عقل خودبنیاد و اخالق جکالن

ابرماس، ه ه، از جملهمدرنیت ۀاصالح پروژ هو معتقدان ب ،هنین عقالنیت رسیدهقفس آ هایی نظیر وبر بهمدرنیست

ای هارسطویی دارد، درصدد رفع کاستی ۀریش های، کهمهبر عقالنیت ارتباطی و مفا هبازسازی عقل مدرن و تکی ۀوسیلهب

مگی این هاست.  هشد روروبه های مدرن آن با مسئلهایی عقل و کارکردهیک معنا، زعامت ن هستند، بهامر عقالنی 

رسد بازسازی و نظر می هشناختی امر سیاسی مدرن دارد و لذا بموارد داللت بر بحران در مبانی فلسفی و معرفت
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 رفت ازبرون هسیاسی غرب در دوران مدرن، بر مبنای سنت ارسطویی آن، را ۀبازخوانی عقالنیت و اخالق، در اندیش

د بود. این کار در تفکر سیاسی هو لیبرالیسم مدرنیستی خوا هناشی از مدرنیت 5بحران، و عبور از مسایل و معضالت

علوم  ۀاست. چرخش نوارسطویی متفکران سیاسی و اندیشمندان حوز هنجام پذیرفتنجاری اهای هگون هنوارسطویی ب

 .انسانی ناظر بر این امر است

فضیلت و  هدستیابی ب ۀسیاست نیز وسیل نظری تعیین فضیلت و سعادت انسان است، ۀغایت دانش و فلسف

برترین معرفت است و سیاست نیز  در متافیزیکْ هفلسف هاین دلیل است ک هعمومی است، درست ب ۀسعادت در حوز

ی عقالیی هاین اعتبار، ساماند هبنیادین است. ب سیاسی دانشِ ۀفلسف ،هم رفتهبنیادی و برتر است. روی  دانشِ هدر جامع

مناسبت دارد. بازسازی امر سیاسی بر مبنای حکمت عملی  هنیک و عادالن ۀی جامعهو اخالقی امر سیاسی با ساماند

.سیاسی مدرن و معاصر است ۀیکی از استلزامات فرارفت از بحران در اندیش 6ارسطویی
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 1نهذ طبیعت و

 هتوان از آن نتیجنمی امر معنایی، فکری و قدسی، ها طبیعت اصالت دارد و نهردوشود برای که میگفت هاینک

دام  همان تحلیل ماتریالیسم تاریخی مارکسیستی است؛ و دوماً نباید بهاین  هک چرا ،است هت با ماداوالً اصال هگرفت ک

ا هردوورزی کاند. طبیعتهگرا بودمند و معقول طبیعتای نیتهی و کنشها از روی آگاهآن هفرو بیفتیم ک هاین مغلط

تجلی امر محسوس است و  هموارهیک اعتبار، امر معقول  هدارد. ب هاندیشی بسیار فاصلبر حسب طبایعشان با طبیعت

گردد و از آن نمی جدا از امر محسوس تصور هیچگاهبخشد. ولی امر معقول می عینی و طبیعی قدسیت یاشیا هاین ب

ر چیز طبیعی ه گردد.نمی تبدیل هو غیر هن و عین، روح و مادهتضاد و دوگانگی روح و جسم، ذ هیابد و بنمی استعال

ای( در فالن جا از ه)و یا درخت و چشم و روح نامحسوس یعنی معقول دارد. سنگی هزند هاز آن رو طبیعی است ک

مان هعبارتی، تجلی امر معقول در امر محسوس  هب .است هنری شده هاست ک هو تقدس یافتای هآن رو اسطور

تشخص و  ای طبیعی و محسوسْهدر پدیدارور هگل بر آن تأکید دارد. این تجلی و ظه هنری است کهشناسی زیبایی

معقول. اما تجلی امر  ۀاست متجلی از سوژای همعقول است. آن سنگ نیز ابژ ۀسوژ ۀنری ابژهآفریند. یک اثر می تمایز

تجسد  یابد. سنگْمی تجرد و تجسد هسروکار دارد ک هبا آن بعد از اید هاندیش .محسوس در امر معقول آیین است

ن یا روح با هنر نمودار شکل عینی یگانگی ذه ،نظر شلینگ هیابد. بمی ن با عین یگانگیهاست. ذ هایدآن ای هاسطور

ن و روح را آشکار سازد تا هنری باید ذهاز طبیعت است. اثر  هانهگرفتن آگاهنیازمند فاصل هطبیعت است. این مسئل

با آیدوس و امور معقول ارتباطی  هنفس؛ چون فیاست هکلی بیگانهردی با این موضوعات بون کهنری بیابد. ذهمعنای 

)دینی،  صورت مثالی .ردی عبارت است از تجلی قوای غرایز در امور طبیعیون کهدر ذای هنری و اسطورهندارد و امر 

ن هبودن آن است یا برساخت صورت مثالی از سنگ زمینی؟ ذهای، معقول( سنگ فالن جا دلیل اسطورهاسطور انی،هکی

تعبیر  هکند. بمی اش از امور محسوس و طبیعی میلا این مقوالت آشنایی ندارد و بر حسب دریافت غریزیردی بوک

در تخیل خود آزادتر از خویشتن طبیعت است.  ه( خیال است کهانه)و آگا هنری فعالیت آزادانهای ههآفرید أگل، منشه

کند. نمی را حل ها مسئلهردوک هردی بوای غیرکهآئیندر ای هدادن برخی از تصورات و عقاید و مناسک اسطورنسبت

 ردیوای کههدباشد. تاریخ فراور هردی داشتوشأنیت و شخصیت ک هوجود ندارد کای هیچ اسطورهردی ون کهدر ذ

 هاست و ن هاز طبایع بود ه( برخاستهجمعی و غیرهای غریزی نظیر سمای دستهو کردار ه)آثار ادبی، فولکلور، افسان
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غایت و معنای  هاست فرم طبیعت است و ن همیت داشتهبرای این قوم ا هک هآنچ .و تصورات استعالیی هاندیش تعقل و

ا در طول تاریخ هردوتحقیقاً ناتنیک ک .اهزیست و ساختاری است برای طبایع و محتویات غریزی آنانهفرم نیز ج .آن

اند. های غریزی تنازل دادهحد ابتذال و عالیق و شور هرا بدیگران ای ها و آثار تمدنی، دینی و اسطورهبسیاری از آیین

  .است هانی ضدیت غریزی و لجاجت حماسی داشتهردی با درک امور معقول و نظم کیون کهذ هچرا ک

شت یابد. پندامی تعینات عینی و ابژکتیو هی و قدسی نیست. بلکهامر معقول، امر مثالی، امر کلی و مطلق، امر ال

نر ه سازیْهاسطور بعضاً متالزم با دین است. هساختن آن است کهو گمان تجلی آن در امر محسوس سنگ، اسطور

ای همان مستعالسازی پدیدارهای مقدس آسمانی، هاز پدیدارای هترسیم منظوم هتوان استدالل کرد کمی معکوس است.

م اجرام سماوی و درک مناسبت بین همان دین است. فهاین  یابند.می زمینی است و بر اثر این استعال تقدس و تعالی

 هاست. اسطور هیافتم زمینی تقدسهمان فهم قدسی هپنداریم. بنابراین، فمی ما در زمین ها مطابق آن چیزی است کهآن

ناسی، شانهانسان است. از نظر کیای هم و بینش اسطورهتوتم سنگ متناظر با ف .انسان است ۀم وارونهمان فهو توتم 

در  ه)معقوالت( درختی است ک ( آسمانیهیافتای تعالیه)پدیدار ایههمان میوهو مقدس زمینی ای های اسطورههپدید

 هاست. برعکس درخت دانش افالطونی ک های طبیعی اسطورههاین معقوالت در پدید ۀدارد. تجلی دوبار هزمین ریش

است یا در زمین و یا در غرایز وجودی.  ها در عالم اندیشای درخت دانش یههاست. ریش هآن در قلمرو اید هریش

بندی محسوسات در معقوالت، یعنی تجلی امر زمینی در امر دارد. صورت ها در طبایعشان ریشهردودرخت دانش ک

 هبندی معقوالت در محسوسات است. ایدآفرینش در عالم محسوس است. یعنی صورت نرْهاست.  هقدسی، اسطور

ای طبیعی ههریزی( در پدیدغتمایالت  ه)ون های، بازخوانی این ایدهیابد. آئین و مناسک اسطورمی در طبیعت عینیت

.است
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 ١اسالیتەبوونی کوردڤ

یان سەراوبن کردووە، بە واتایەک ڵشەی هێگێکە زۆر چەمکی ئەند ،چەپەکان یبە پێچەوانەی تێگەیشنت و شیکاری

دا و کورد لە پێنج هەزار ساڵی ڕابردو  وبەڵکو  ،کۆیلە نەبووە و کوردستانیش واڵتێکی کۆیالیەتی نەبووە کورد هیچکات

و ڕەعیەتبوونیش پرت لەوەی کە بەهۆی  وابەستەییو  ،( بووە2اسالڤ) هەر هەمیشە ڕەعیەت )جگە لە قۆناخێکی کورت(

کوردییەوە هەیە. کێشەی کورد کێشەیەکی پێنج هەزار ساڵەی نی ەیحی و ز ۆ ڕ  یپەیوەندی بە الوازی ،هێزی ئەوی تر بووبێت

حدا وابەستەیە. کۆیلە و ۆ ن و ڕ ەیبەاڵم ڕەعیەت لە ز  ،خۆیدا ئازادەیەوە لە یوی ئاگاهو نییە. کۆیلە لەڕ ەیحی و ز ۆ ناوەکی و ڕ 

ییە. کۆیلە دەتوانێت بەاڵم ڕەعیەت لە ئاستی تێگەیشنت لە ئازادی و سەربەخۆییدا ن ،کۆیالیەتی بواری ئازادبوونی هەیە

یەتی وابەستە ومخابن کورد خۆی هەویستو  . بەاڵم ڕەعیەت لە هەر فۆڕم و پێکهاتەیەکدا وابەستەیە... ،فۆڕمی خۆی بگۆڕێت

اسالیتەبوون ڤی و یو ڕاهێنانی وابەستە پرۆڤەشێوازەکانیدا  وو ڕەعیەت بێت و پێنج هەزار ساڵیشە بەبێ پسانەوە لە هەمو 

اسالیتەیە. هەر بۆیەش کورد کۆنرتین قەومی ڤاسالیزم(. کورد گەلێکی ڤ) یش واڵتێکی ڕەعیەتپەروەرەو کوردستان ،دەکات

وابەستە  «ناتنیکی»اسالیتەبوونە. هۆز و ڤوابەستەیە. کرۆک و زاتی مێژوویی کورد وابەستەبوونە کە یەکێک لە بەشەکانی 

یەک کەڵکەڵە وپێویستە لەوە تێبگەین و وەکو  ،دەمارگرژیشەی نییە؛ بەبێ ێئیمکان و توانای بەرهەمهێنانی زانست و ئەند

لەگەڵی دەرگیر بین.
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 1ایران ۀطباطبایی و اید

 رغمبه ایرانیت تداوم و ایرانشهری اندیشۀ و ایران ایدۀ طباطبایی أملترین موضوعات مورد تیکی از کلیدی

 جهت، این به. کند تئوریزه و سازیمفهوم را آن بتواند که حدی تا است، بوده مستمر هایانقطاع و زوال و انحطاط

ان توضیح دهد. هرچند ایر در را آگاهی و عقالنیت بحران بتواند تا کندمی معرفی را گسست در تداوم نام به مفهومی

 هاینظریه بر و بزند ایتازه حرف ایرانی اندیشۀ تداوم و ایرانشهری ایدۀ خصوص در که است هتاکنون موفق نشد

 ذهن عبارتی، به. است ایران التقاطی و ترکیبی ذهن در بحران ۀیشر. بیفزاید... و نولی و دوستدار کربن، فرای، ریچارد

 دیگر از را ادبیات و عرفان اسطوره، دین، داد؛ توضیح را آن بتوان تا است هل تولید نکرداصی ایاندیشه کنون تا ایرانی

 و استحاله بعضا و دیگران، فکری هایفراورده و اندیشه بر تمرکز با ایرانی ذهن. است بخشیده تداوم و دریافت ملل

 از اسالم یینآکمت عرفانی شرق و نیز ح نوافالطونیان، ذهن و یونان فلسفۀ زرتشت، مانند ،آنها ساختن خویش آن از

 داده ادامه خویش حیات به دیگر، سوی از ...و مغول و اعراب سلوکی، ماد، نظیر هاییفرهنگ و تمدن و سو، یک

 تداوم ایدۀ و است شده( سیاست و دین توأمان تألیف و جمع)تئوپولیتیک  شدتبه ایرانی ذهن فرایند، این اثر بر. است

 ذهن از جنبه دو این با شدتهها بایرانی ،کال آن. در دوران معاصریتئوپولیت ۀیست جز بسط صبغن چیزی ایرانی امر

 عامری، سینا، ابن فارابی، مانند اسالمی فیلسوفان فکری حوزۀ حتی و روشنفکری حوزۀ پیدایش و اندبوده درگیر ایرانی

 هایطیف و است جدانشدنی آن سیاسی ۀیرانی از جنبا ذهن الهیاتی و دینی جنبۀ. است بوده آن از متأثر... و سهروردی

 نمایان نیز فارسی زبان در حتی تشخص این. اندبوده ناموفق دو جنبه این با مواجهه در کدام هر روشنفکری متعدد

 و تداوم امکان دینی عنصر و تدین بدون ایرانی ذهن در عقالنی عنصر و تفکر که است جهت این به دقیقاً. است

 کردنعقالنیزه دنبالبه گاهی و است ایرانی ذهن تشریعی و دینی جنبۀ ناقد گاهی ههد داشت. طباطبایی کنخوا حیات

 ذهن. است شده گم پیچیده کالف این در است، خفیفش مآبییونانی و آن دیگر جنبۀ حیث از تجدد کردنمدرنیزه و

 واسطۀبه و است هرا در خود هضم و جذب ساخت اسالم و یونانی فلسفۀ هندی، و شرقی عرفان زرتشت، اندیشۀ ایرانی

 در مسئله این و است داده ادامه خود تاریخی زیست به آنها از عناصری ترکیبی بازتولید و بازسازی طریق از آنها

 ایران سالۀ پانصد و دوهزار تاریخ توانمی اعتبار، این به. است ایرانشهری اندیشۀ و ایرانی حکمت تداوم راز حقیقت،

 نظر به. است ایرانی تئوپولیتیکال ذهن بسط تاریخ ایرانی اندیشۀ تاریخ: کشید تصویر به و هدر این عبارت خالص را
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 این در تاریخی هایانقطاع و گسست رغمبه را اشفرهنگی و تاریخی تداوم و ایران ایدۀ راز بایستی طباطبایی رسدمی

دهد. توضیح را آن و بیابد خصیصه و خصلت
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 ١تێکەاڵوکردنی ئەدەبیات لەگەڵ فەلسەفە

لە ڕاستیدا  .خێکی پێ نەدراوەەبوونی نەبووە و هیچ بایلەنێو بیرمەند و پسپۆڕانی کورد فەلسەفە بە هیچ شێوەیەک 

نییەتی شێعراوی ئەوەندە بەسەر هزر و شێوازی بیرکردنەوەی فەلسەفیدا زاڵ بووە کە وای ەیکوردی و ز  ینەریتی ئەدەبی

یە لەسەر لێهاتووە فەلسەفە داکۆکی لە خۆی بکات؛ یەکێ لە خەسارەکانی کۆمەڵگای کوردی خوێندنەوە و لێدوانی شاعیرانە

ە قۆرغ نەکەن و خۆی تێ بوار  مئەمری فەلسەفی و ئەخالقی و سیاسی. پێویستە شاعیر و هونەرمەند و ئەدیبەکان ئە

هەڵنەقوتێنن و لێی گەڕێن وەک پێویست گەشە بکات. کەسێک کە خولیای شێعر و هونەر بوو ئیدی حەوسەلە و کەڵکەڵە 

نی ەیح و ز ڕۆ تافیزیکی شێعر لەسەر ینامێنێت؛ تەنانەت بەهۆی زاڵبوونی مفەلسەفی و عەقاڵنییەتی  یو توانای تایبەمتەندی

ش وەک دەقێکی ئەدەبی دەخوێنێتەوە و لێی تێدەگات. یمرۆڤی کوردی شاعیر و ئەدیب، بابەتی فەلسەفی و عەقاڵنی

ف و هزرگەری. و فەلسو لە بەردەم گەشە و باڵوبوونەوەی تە ڕخوێندنەوەی شاعیرانەی بابەتی فەلسەفی هەڵەیە و دەبێتە لەمپە

هەست پێویستی بە هزرە نەک بە پێچەوانە. ئەو خەسارە دەگەڕێتەوە سەر ژینگەی جەوهەر و زاتی غەریزەگەرایی کوردی 

بەاڵم  ،ی و زانستی هەیەفیوناکبیریی ئێرانی. شاعیر پێویستی بە خوێندنەوەی فەلسەفە و بابەتی مەعرڕو نەریتی  یو کاریگەری

ئیدیعای فەلسەفاندن بکات و  ونەوەکو  ،وەرگرێت و کاریگەری هەبێت خۆی کەڵکی لێ یئەدەبی یبوار کە لە  بۆ ئەوەی

ی ئەدەبی و شانۆییە. وێژە ەچۆن هەر هەمووی خەتابە و پڕۆپاگەند ،یەوە باسی فەلسەفی بکاتین و ڕوانگەیەکی ئەدەبەیبە ز 

لە وێژە و هونەردا بیر بوونی نییە. زمان و  ،نییە؛ سوقڕات گوتەنی یۆرو هونەر بەگشتی ئامراز و بەستێنی بەرهەمهێنانی بیر و ت

تۆریک و خەتابەی ئەدەبی جیاوازە لە هزر و بیری ڕیڕوانینی فەلسەفی زۆر لە زمان و تێڕوانینی فکری و فەلسەفی جیاوازە. 

ریک و تڕاژێدی بە ۆ تیفەلسەفی. فەلسەفە کاتێک سەری هەڵدا و بواری بۆ ڕەخسا کە سوقڕات لە هونەر و شێعر و ڕ

وێژه و هونەر کاریگەری و پەرەپێدانە، و کارکەرد  یشێوەیەکی ڕەخنەئامێز دەرباز بوو. لە دیدی دولوز، کارکەردی سەرەکی

 ایدیات و شازە. دیارە شاعیر و هونەرمەند دەتوانێ فکر بکاتەوە و ئو و ئەرکی فەلسەفەش داهێنان و خوڵقاندنی چەمکی ڕو 

بەاڵم بە دەق و بەرهەمی ئەدەبی ناتوانێت فکر  ،و دەقی ئەدەبی و بە هەست و سۆزەوە باڵوی بکاتەوەو فکرەکەش بەرێتە نا

ئەوە فکر و فەلسەفە  ،نی ئەدیب سوار و زاڵ بێتەیتافیزیکی ئەدەبی لەسەر ز یح و مڕۆ شە بەرهەم بێنێت و ئەگەریش ێو ئەند

کە  وە شوپێنهاوێر هەر وا سەرپێیی و لەخۆڕا لەو باوەڕەدا نەبو ڕەنگ .نێکی شاعیرانە بیر ناکرێتەوەەیبە ز  ەدەشێوێنێت؛ وات

و کەرەسەی  توخمحی الوەکان دەشێوێنێت و نەزان و خیااڵوی باریان دێنێت! وێژە و هونەر پێویستی بە ڕۆ ن و ەیڕۆمان ز 

ن. و ڕۆچو  ڕمان وو)تاوماس( و سەرسو کەڵکەڵە ف پێویستی بە و سو ەیلەو بیرمەند و ف ،ن هەیەو و حەز و هەڵچو  سۆز

واتە ئەوە  یەکان و بە دوای ئەوانیشدا کورد لە فەلسەفە عیشق بە سۆفیایە کە باوەڕێکی چەوت و هەڵەیە؛یتێگەیشتنی ئێران

وێژە و هونەر  یعیشق تایبەتە بە وێژە و هونەر و بەرابەرە لەگەڵ ئێرۆسی یونانی. پێداویستی .ئێرۆسۆفیایە نەک فیلۆسۆفیا
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یەکانی هایدگێر ی)تێبین لسەفە نۆیسە. شاعیر و ئەدیب بەگشتی کاتێک دەشێعرێت کە بیر ناکاتەوەفە یستییپۆئیسیسە و پێداو

پێ دەچێت شاعیر و هونەرمەند و ئەدیب خۆ لە قەرەی ئەو بوارە نەدات و لەو  ،بە هەر حاڵ .فێک جیاوازە!(و سو ەیلەوەک ف

یش لە بواری وێژەیی و بە مەبەستی هەڵکشان و یبێت و بیر و تیۆر و چەمکی فەلسەف بەستێنەدا لە خزمەت فەلسەفەدا

ری عەقڵ و فەلسەفە ببەزێنێت هەرچەند و خۆی دەکار بکات؛ ئەدەبیات بەگشتی بۆی نییە سنو  یپتەوکردنی بەرهەمی ئەدەبی

ت و نییەەیەوە و ز ندا مبێنانیندارانی هەر لە جێگە و پێگەی تایبەتی خۆیڤدەکرێ بە گژیدا بچێتەوە. با وێژە و هونەر و ئە

سۆزی شاعیرانە باڵ نەکێشێتە بەشەکانی تری فەزای گشتی و لە هەموو بوارەکاندا خاوەن داعیە و سەروەری نەبێت؛ چۆن 

و کردەوەی ئەخالقی و  کەڵکەڵەخەڵک خولیای هەست و سۆز و خەتابەن تا بیر و  یچاک دەزانین کە ئاپۆڕای گشتی

شە و فەلسەفە بێت و فەلسەفە بابەت و تەوەری ێر و بابەتی ئەندوێژە بەگشتی تەوە ،دەچێ خۆی لە خۆیدا وێ عەقاڵنی.

.یە(یشە و فەلسەفەی سیاسێ)مەبەستم زیاتر ئەند وێژە و هونەر نەبێت



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  272

 ١پۆستمۆدێڕنیتە و مێژوو

ەکان یێین و گێڕانەوە خۆجیکاڵی و خۆجێیۆ لە ڕوانگەی پۆستمۆدێڕنەکانەوە ڕووداوە مێژووییەکان لە ناخی خۆیاندا ل

رچی هەیە لێکدانەوە و ەو ورکە گێڕانەوەکان پرت بایەخیان هەیە، هەر بۆیەش شتێک بە ناوی ڕابردوو لە ئارادا نییە و ه

گرنگ ئەوەیە کێ و لە چ ڕوانگە و ئاسۆیەکەوە و بە چ مەبەستێک فاکتەکان  .قێتڵتەفسیرە کە لە ڕێگەی گێڕانەوە دەخو 

خەکانی نووسەر و ەیەن و زانستباوەڕانەی مۆدێڕن کە بەدەر لە خواست، ڕوانگە و بایهیچ گێڕانەوەیەکی بێال .دەخوێنێتەوە

هانی بێ واتایە؛ لەو یگشتگیر و ج گێڕانەوە و خوێندنەوەیەکی مەزن، دروست، ،یە؛ لە ڕاستیداڕەوایەتگەر بێت بوونی نی

ڕەنگە کۆمەڵی کوردیش بتوانێت لەو  ڕەهەندەوە مێژوو لێکدانەوەی گوتارەکانە و فاکت و ڕووداوەکانیش گوتارمەندن.

 ،و هاوکات لەگەڵ ئەوەش ،خ بە گێڕانەوە و ئاسەواری زیستی و خۆجێیی خۆی بداتەدیدەوە خۆی بخۆێنێتەوە و زیاتر بای

فەرهەنگ و ڕەوتی  ،خێنێت و خاشەبڕیان بکات. بێ گومانو نی ئەوی تر بڕو ەیرەچیرۆکەکان و گێڕانەوەی زاڵی ز گەو 

نگە و کەرەسەی باشی بۆ کورد پێیە کە پێویستە هەڵوێستەی لەسەر بکرێت؛ ئەو تایبەمتەندییە لە جەغزەی پۆستمۆدێڕنیتە ڕوا

ێک گرنگە.لشەدا گەێئەند
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 1ردوپرسش از ک

 هام و تاکنون نیز بهرو و درگیر بودهدر بیست سال اخیر با آن روب هی کاتموضوع ترینهو آشفت ترینمهیکی از مب

پرسش  هاین موضوع پرداخت ک هاجمال ب هتوان بمی رد است.وام پرسش از چیستی کهایجابی و مشخصی نرسید ۀنتیج

است،  هم تبدیل شدها هردوپرسش خود ک هب ،است هرد بودوک ۀا دربارهپرسش دیگری ،در اساس هک ،ردواز کیستی ک

)وجودی( و  اگزیستانسیال ۀاز این انگار ا و دیگران تصویر معرفتی و روشنیهردونوز که هاین در حالی است ک

رد وک ۀولی تصویر معرفتی از انگار ،ر چند الزم استهرد وتاریخی ندارند. تصویر وجودی از کیستی تاریخی ک

ا از این هرهاز شای هو ساکن در محدودای های، ایلی، منطقهد بود. عموماً زیست شبانی، جماعتی، عشیرهخواتر بنیادی

، نامتجانس و ناموزون های پراکندهاز قلمروای همجموع هردی بوان کهجگردد. در واقع، زیستمی ن متبادرهذ هب هانگار

اخیر صورت  ۀدر دو سد هاست ک هاز این جماعات و عشایر و ایالت در یک جغرافیای نسبتاً مشخص اطالق شد

، هاند؟ برای بررسی و تبیین این پدیدهزیست صورت تاریخی در این فرمها بهردواست. چرا ک هتری پیدا کردهسیاسی تاز

با  هنقادان هردی بخشید. مواجوآن صورت ک همندساختن آن بتوان بهکرد تا شاید با مسئل هرا پروبلماتیز هباید این انگار

 ۀم نقادانهویتی معاصرش، تعیین حدود و قلمرو امتناع و امکان گشایش آن است. فهرد با محوریت بحران وک ۀانگار

 هامکان است. ب هنوعی نقد پروبلماتیک و حرکت از امتناع بهمحور آن در عالم معاصر بهمنظور تبیین مسئلهب هین انگارا

ا در هاند و تنهیت خویش پرسش نکردها در مقام یک کلیت تاریخی و امر وجودی از ماهردورسد تاکنون کمی نظر

 ها بهردوک هرد چیست؟ تا زمانی کوک هبنیاد این است کهاند. پرسش مسئلهوی کیستی تاریخی خود بودوججست

 هند و بهویت بحرانی معاصر خویش را توضیح دهند بود هحدود امتناع و امکان این پرسمان نزدیک نشوند قادر نخوا

ا نسبت هردی است و با دیگریون کهدرونی و خصلت بحرانی ذ هوج هاساساً متوج هآن شکل بخشند. این مسئل

ا هردوشود. شناخت ک هرد نیز کشاندوپرسش از ک ۀحوز هرد بایستی بوندارد. از این نظر، پرسش کای هکنندینیچندان تع

نوز سامان و شکل هردی وآیدوس ک هرد. چرا کوآیدوس ک هنوعی شناخت از برخی اجزای آن است و نهاز خویش ب

ردی است. وعاطی با خود در سنت فکری کگیری و قوام آن، گفتگوی مداوم و تاست. یکی از موازین شکل هنگرفت

ویت سیاسی معاصر ه این موضوع برکه در حالی  ،است هردی تبدیل شدوویت کهبخشی از  هرد بوتصویر سیاسی از ک

نوز ه همعاصر است ک ۀدور ۀیک کل، برساخت ۀمثابهرد بونام ک هچیزی ب هتوان استدالل کرد کمی ردی داللت دارد.وک
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در  ،است هردی تعریف شدوویت سیاسی اجزای کهبا  هردی نیز کوویت کهاین معنا،  هاست؛ بگیری در حال شکل

معاصر در  ۀصورت یک امر کلی و ناقص محصول دورهرد بوک ۀاست. انگار هانگارانو تقلیل هخود امری نابسند

 هب است؛ هدیل نشدوم، گفتمان و دانش مضاف تبهیک مف هم بهنوز ه هطوری کهان فکری دیگری است، بهجزیست

 هنگام کهتا آن  ،گرددمی رد بروک ۀانگار هب هاست و تا جایی ک هوجود نیامد هرد بونوز تلقی معرفتی از کهتر، هسخن ب

گفتن از لوازمات، سخن ،کاوی و نقد نگرددتاریخی گفتمان-رد و نسبت آن با اجزایش در یک سنت فکریویت کهما

نگ هردی، تاریخ و فروویت سیاسی کهردی، وردی، روشنفکری کوک ۀقبیل اندیشردی، از وای کههدو فراور هشاکل

 هردی و نظام دانایی مرتبط با آن بوکاوی انتقادی کنهد بود. ذهردی و نظایر آن ممتنع خواونر کهردی، ادبیات و وک

مالزم با  هجد دو وجرد واویقت پرسش کقم حدود امکان و امتناع آن است. در حهرد مستلزم فواین اعتبار، شناخت ک

مسو با پرسش ها بایستی هردواز منظر فلسفی، ک م پرسش از خود.هرد از دیگری است و وم پرسش که ،یکدیگر است

رد پرسشی متالزم از چیستی خود و وک ۀعبارت دیگر، مسئل هیت و معرفت خویش نیز بپرسند. بهاز دیگری از ما

.شناختی استدیگری در ساحت معرفت
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 1ردی روشنفکرانوکان هجزیست

لیکن در یک تصویر  .گرددمی سنت فکری معاصر غرب بر هان معاصر بهوم روشنفکر و منزلت او در جهمف

با سنت فکری خویش درگیرند.  هتمامی متفکران و اندیشمندانی اطالق گردد ک هتوان آن را بسط داد و بمی ترکلی

 هشناسد کمی ل نیست و فیلسوفان باستان و مدرن را در مقام روشنفکرانیئلسوف قانویمان تفاوتی میان روشنفکر و فی

 ها بلکهرچند اشتراوس مقام روشنفکران مدرن را تا حد سوفیستهخویش درگیرند.  ۀبا سنت فکری و مسائل جامع

نگ، هسبت بین سیاست با فرستند. نهمان متفکران قوم هلیکن روشنفکران در معنای کلی  ،دهدمی ا تقلیلهاز آنتر پایین

ا از فکر هتنهسیاسی کالسیک امر سیاسی ن ۀگذارد. در فلسفمی و امینت روشنفکران تأثیر هیا سیاست با تفکر بر جایگا

نگ مدنی هو فر هعمومی ارتباط تنگاتنگی داشتند. امر سیاسی با فلسف ۀر دو با حوزه هاست بلک هفلسفی جدا نگردید

است و شأنیت خویش را بر حسب موازین  هدایت عقل و معرفت عقالنی نسبت داشتهر بر مبنای هش-در سطح دولت

 ۀمثابهنگ یکی است و لذا روشنفکر بهیونان باستان، سیاست با فر ۀکرد. از نظر نویمان، در دورمی عقالنیت کسب

 و باشد نیز سیاست از خارج تواندیم روشنفکر وری،امپرات و مآبییونانی ۀدور در. است همواج خطر با بیشتر متفکر

 ۀدف فلسفه .نیست یکی دیگر نگهفر با سیاست. شودمی جدا نگهفر از سیاست هک چرا شودمی تحمل وی وجود

گوید دیگر انتظار می گیرد وه میاز سیاست کنار هعمل روشنفکری ک هب همین است کهسیاسی اپیکوروس درست 

مچنان هعدل و دادگری از دولت ندارد و فقط خواستار استقرار نظم و امنیت است، مشروعیت ببخشد. اما رواقیان 

تاریخی گسترش  ۀشود. در دورمی تعارضات جدی و شدید منجر هاند و این انتظارشان بخواستار اخالق در سیاست

 ها وضع جدیدی بهملت-پیوند خورد و یکی شد. با تشکیل دولت نگ با سیاستهفر همسیحیت و قرون وسطی دوبار

ی ملی. هور خودآگاهدولتی و ظ هباید در این جریان از یکدیگر تفکیک شوند: تأسیس دستگا هوجود آمد. دو مرحل

 ۀامی اساسی در رابطهدر عین حال اب هوم حاکمیت است کهد مفهدمی م وحدتهرا با  هاین دو مرحل هچیزی ک

آورد. حاکمیت دولت مستلزم جدایی دولت از می ، مناسبات روشنفکر و دولت پدیدهنتیج نگ، و درهسیاست و فر

از  کلی طورهب تفکر و نگهفر سیاست، با روشنفکر مناسبات ردستان،وک ۀنگ است. در حوزهو سیاست از فر هجامع

ه چیزی، حتی امر شخصی نیز سیاسی شمرد رهردی وان کهجدر زیست هکند. از آنجا کنمی ارچوب پیرویهاین چ

ردی وعمومی ک ۀرو است. در حوزهروب هزینهشدن و لذا فعالیتی اعم از فکری و عملی با خطر سیاسی هرگونه ،شودمی
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نگ یکی هسیاست با تفکر و فر هموارهی ملی ه، و نبود آگاهسیستم بر تفکر و جامع ۀدلیل فقدان حاکمیت، سلط هب

ردی با خطر و وبنابراین روشنفکران و نخبگان ک ،خوردمی امر سیاسی پیوند هاندیشیدنی الجرم ب هرگونهاست و 

 روشنفکر را هار دستهچ اًطور کلی و عجالتهردی، بوستند. بر اساس این الگو در فضای که های گزافی مواجههزینه

 همواره ،دانستن سیاست و دانشگرا( با یکیردی )روشنفکر حقیقتواول روشنفکران ک ۀم تمییز داد. دستهتوان از می

ردی وان کهجستند و خوانشی از حقیقت را در زیستهنگ در تعاطی و تعامل هانحای مختلف با سیاست و فر هو ب

)روشنفکر  دوم ۀدست .دشمارنمی فضیلت اساساً و کانتی تکلیف نوعی را آن هک نحوی هب ،کنندمی جووجست

 هنگ، توسعهدانش، تفکر، فر هعلمی و داعی ۀکنند و اصوالً دغدغمی نگ را از سیاست جداهو فر هاندیش هگرا( کهمغالط

 هنگ و اندیشهدارند و میان سیاست، فرمی از سیاست خود را بر حذر ،کشندمی را با خود یدک همردم و جامع هو رفا

موجوداتی  هب هطوری کهب ،ستنده هوابست ن دیگری مشغول وهدر سیاست و ذ هلیکن غافل از آنند ک ،گذارندمی تمایز

سیاست و  هستند کهگرا( نیز روشنفکرانی )روشنفکر تقلیل سوم ۀدست .اندهتبدل و تمخس یافت هشدزداییسیاست

ستند. از دید اشتراوس نیز هگرا کنند و تقلیلمی ا دنبالهرا در زمین دیگری هنگ و اندیشهنسبتش با استقالل فر

 سیاسی امر از را عمومی خیر و هساخت منفک هاندیش و نگهفر و ردیوک عمومی ۀحوز از را سیاست هروشنفکرانی ک

 سوم و دوم هدست. دانست ردیوک سوفیست روشنفکران را اهآن توانمی هک ستنده ارمیهچ هدست دانندمی جدا مدرن

 هومی کهستند و با مفهرو هو کاذبی دارند و عموماً با سوءظن و گمان روب مشکوک ،هدوگان زیستی اساساً ارمهچ و

شونده میحاکی از رذیلت است خواند
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 1مرگ امر ایرانی و اعالم پایان آن

ام اخالقی و نظ نظام معرفت ایرانی برخاسته و متأثر از نظام سنت ایرانی است و ساختار این سنت نظام دینی،

 ۀاید ،ورج دریاییتایرانشهری و یا به تعبیر  ۀاندیش ،خود قرار داده است. به زعم طباطبایی سیاسی را نیز تحت تأثیر

سازی ه دنبال مفهومایرانشهری باید در درون این سنت انجام گیرد و نضج یابد؛ بنابراین جواد طباطبایی مدعی است که ب

انی در آن چیست؟ پرسش از سرشت سنت ایر های بنیادیناما ماهیت این سنت و مؤلفه و تفکر فلسفی در آن است.

 واجه هستیم.مای است که با آن یک الگوی مسلط و نگرش اخالقی فراگیر مسئله ۀمثابادوار تاریخی و فکری ایران به

ز این حیث، سرشت ابینی ایرانی تاریخ تداوم و بسط ذهن تئوپولیتیکال ایرانی است. به یک اعتبار، تاریخ تفکر و جهان

  .تتیکال ذهن ایرانی مانع اندیشیدن فلسفی به امر ایرانی، از جمله امر سیاسی و امر دینی اسیتئوپول

های حکما و متفکرانی سیر تحول حکمت و فلسفه در ایران و اسالم، و نقد و بررسی آرا و اندیشه ۀبا مطالع

الملک، فردوسی، سهروردی، حافظ، امخواجه نظ مانند تنسر، روزبه داودیه، فارابی، عامری، ابن سینا، رازی، خیام،

شبستری و طباطبایی این بحران  نائینی، فردید، شایگان، دینانی، داوری، سروش، مولوی، صدرای شیرازی، میرداماد،

الملک اخذ و آن را به یک مفهوم فراگیر نظام «ۀنامسیاست»ایرانشهری را از  ۀقابل تبیین و اثبات است. طباطبایی که واژ

ای در واقع طبیعت تئوپولیتیکی ذهن و تفکر ایرانی را نادیده انگاشته است و آن را همچون انگاره ،خته استتبدیل سا

اش او بر آن است که امر ایرانی را همچون یک مفهوم در معنای فلسفی فهمد.فلسفی در سنت فلسفی یونانی می

تاریخ ایران بدون تاریخ اندیشیدن ایرانی ممکن  فهم ،به تعبیر خود طباطبایی لیکن چنین چیزی ممتنع است. ،بفهمد

نامه را بر الملک طوسی سیاستنیست؛ لیکن اسلوب و چهارچوب تفکر ایرانی و ماهیت آن چیست؟ خواجه نظام

 اًای که ایماژ شاهی آرمانی عمیقبه گونه ،تنظیم کرده است )اسالمی( مبنای تلفیق و ترکیب تلقی ایرانی و عربی

بودن آن دو در ساحت همانیبیانگر این ،و یا برعکس ،بودن امر پادشاهی با امر دینیاست. همزاد و ممزوجتئوپولیتیکال 

فلسفی  ۀشود دین مانع اندیشه و لذا موجب استبداد است و یا اینکه اندیشاین که گفته می سنت فکری ایرانی است.

دو  که ذهن ایرانی و معرفت برخاسته از آن واجد هر چرا ،دو اشتباه و بیهوده است مانع فهم و گسترش دین است هر

در حقیقت مانع و  ،که سازنده و مقوم ذهن ایرانی است ،شناختی این دوشأن دین و سیاست است و امتزاج هستی

)سیاسی و دینی( است؛ برای شرح و فهم این مسئله بایستی ساختار نظام معرفتی  رادع اندیشیدن فلسفی به امر ایرانی
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پروبلماتیزه و لذا واسازی گردد. خوانش دینی امر سیاسی و یا خوانش سیاسی امر دینی طبیعت سنت فکری  ایرانی

سازد. بنابراین امکان نظری برای عبور از بحران رو میهایرانی است که هرگونه تفکر عقالنی را با بحران و انحطاط روب

به عبارتی،  توان متصور شد.نی برای روشنفکران ایرانی نمیدر امر ایرانی بدون ساختارشکنی و نقد رادیکال ذهن ایرا

های آن مضمحل شوند تا بلکه افقی فرادید روشنفکران و متفکران روایتامر ایرانی و ایرانیت باید واسازی گردد و کالن

هرمنوتیکی وحی سروش، نقد  ۀرؤیاگونگی پدید ۀپایان تئولوژی عبدالکریمی، نظری ۀوگرنه نظری ،ایرانی گشوده شود

 ۀالزم ،ایرانشهری طباطبایی راه به جایی نخواهند برد. از این منظر ۀایران و اندیش ۀنصوص دینی شبستری و نیز اید

های تاریخی معرفت روایت ایرانیت و صورتفروپاشی کالن ،در معنای یونانی و عقالنی آن ،بست اندیشهخروج از بن

سیاسی  ۀنای پایان نگرش و منش ایرانیت و فراگیری حکمت و گسترش اندیشخود به مع ۀایرانی است، این نیز به نوب

توان پایان ایرانیت را به مواجه آنان با امر بیرونی نیز می ۀایرانی است. از منظر سیر تاریخی روشنفکری ایرانی و نحو

 .ای مجمل آن را توضیح دادتصویر کشید و به گونه

 این به غالباً تجدد، و سنت میان تقابلی فهم و هرانی با مدرنیتای متفکرین و علما کران،روشنف ۀپس از مواجه

 را سنت به بازگشتای عده. شوند روروبه مدرن امر با چگونه و کنند قرائت چگونه را ایرانی امر که افتادند صرافت

عنی ی هویت، به بازگشت بعدی دورۀ در دسته این است؛ خلف دینی امر با ممزوج و دینی عمیقاً که کردند دنبال

 را دو این ایرانی فکری سنت در واقع در و داشت تالزم باستانی امر با دینی امر در آن هخویشتن را پیگیری کردند ک

 حوزۀ به و کردند تأکید گراییباستان سنت از گذار و دینی موازین از عبور بر برخی. ساخت جدا همدیگر از تواننمی

 امر باستانی جنبۀ بر که متفکرانی نیز و ایرانی امر دینی جنبۀ بر هنی ککسا و نشد حل آنها مسئلۀ اما .داشتند تعلق چپ

 از. بودند درگیر آن با کماکان و ماندندمی باقی ایرانی فکری سنت همان چهارچوب در ناچاربه داشتند تأکید ایرانی

 سنت این با هد را از مواجهخو نتوانستند داشتند، تمرکز آن هایآموزه و مدرنیته خود بر که متفکران از تعدادی سویی

 وجه هیچ به و است شده روروبه بستبن و مانع با سیاسی و فکری دینی، روشنفکری میان این در. سازند رها فکری

 ممکن اشسیاسی و دینی جنبۀ دو این از نظر عزل با ایرانی فکری سنت از رفتبرون آیا .است نرفته فراتر سنت این از

 نتوانستند یونانی فلسفۀ با هسهروردی و صدرا در مواجه ابن سینا، رازی، عامری، رابی،فا که همان طور بود؟ خواهد

 دینی، خوانش. نبودند آن از عبور به قادر مدرنیته با رویارویی در نیز ایرانی معاصر متفکران شوند، رها سنت این از

ن سنت فکری واسازی نگردد و با ای تا که طوریبه برد، نخواهد جایی به راه دیگر ایرانی امر از فلسفی و سیاسی

 اسطورۀ از توانندنمی نریزد، فرو مصلحان و متفکران رانیجهان ایرو نشود و زیستهفروپاشی و اضمحالل روب

 به دستیابی ۀالزم برسند. اشفلسفی و اخالقی معنای در اندیشیدن و اندیشه آزادی به و شوند رها ایرانی چهارچوب

 پایان هدر این صورت دیگر امر ایرانی وجود نخواهد داشت و ب ،تن ذهن ایرانی استساخویران معرفت و آزادی این

 که نحوی به است، کرده پرواز دیگر هایملت سوی به ایرانی روح ققنوس هگل، تعبیر هب رسد.می خودش هایامکان

 نرفته و مانده هنیست. تنها را ایرانی دیگر هایروایتکالن بازتولید به قادر و ندارد ارائه برای چیزی قهراً ایرانی ذهن

 یافته زوال دیگر آن مرکزی معنای و ایرانی امر حضور متافیزیک بنابراین. است آن اجزای و ایرانی ذهن تجزیۀ الزام

 حال در و نهاده سستی به رو ایرانی امر اعتبار، این به. دارد داللت ایرانی امر مرگ بر ایرانی متفکران استیصال. است
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الزم است این  است. هرو شدهامر ایرانی دیگر با مرگ روب ردْوهرچند برای اغلب روشنفکران ک ،ش استخوی امحای

کرد. وگوگفت باید آن پیرامون تنها و برسد نیز ایرانی متفکران و روشنفکران هوش و گوش به همسئل
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 1ردوک ۀاوجاالن و اید

. شودمی شمرده آن پیشگامان و مبتکران از یکی و است اوجاالن اصلی ۀپروژ سازی و حل آنْو مفهوم کورد ۀاید

 کوردها تاریخی زیست منطق تبیین و توضیح درک، وجویجست در علمی پژوهشگر و سیاسی متفکر یک مقام در او

کری اوجاالن از جهاتی، بسیار ف برجستۀ است؛ کار تاریخ در آنان عملی ساماندهی و مفهومی بندیصورت سپس و

 هسودمند و دارای فواید و تبعات بسیاری است و من تاکنون شخصیتی نظیر وی در میان ملل پیرامونی سراغ ندارم ک

و مشکالت را در یک سیر  لئباشد و مسا کرده رجوع خاورمیانه تاریخی و فرهنگی بنیادهای و خاستگاه به او مانند

 که ام،کرده بیان را آنها هم دیگری مقاالت در و هستم، معتقد وجود این با باشد. هتحول مفهومی و انحطاطی پی گرفت

 زیست از شیوه این بلکه درنیافته، درست تنهانه را کوردی تاریخی جهانزیست هایکاستی و کوردی بحران اوجاالن

 نوع این پشت معرفتی و منطق هک است گمان این بر و دانسته است ارادۀ و شناخت آگاهی، حاصل و ایجابی امری را

 برای و با سازیهویت ایشان، زعم به است. ساخته عیان و کشف را آن او که داشته وجود کوردی جوامع در زیست

 ها،ملت و اقوام دیگر کردندموکراتیزه و توسعه در کوردها نقش ها،دیگری دانش و فرهنگ انتقال در آنها نقش دیگری،

بودن و ردی، آنارشیستوجهان و روح کستیز آنان با مفهوم دولت و خصلت زنانگی زیست کوردها، نبودنطلبتجزیه

 نظم با ضدیتشان کوردها، کردنزندگی واردیونیزوس طبیعی، و جسمی غرایز و امیال هجدانشدن از طبیعت و بهادادن ب

 خیز مزوپوتامیا،حاصل هالل در کوردی توروسی- زاگرسی فرهنگ دیگران، ملی حاکمیت و سومری مدرنیتۀ

 ستود را آن باید که کوردهاست ذاتی سرشت ممیزۀ وجه و مشخصه صفت جزء هردی و غیروزدایی از ذهن کدولت

 ایدۀ اخیر سال چند در که کسانی. کرد تحمیل و تفهیم نیز معرفت و اندیشه دارای و سلطه ملل و اقوام دیگر به و

 خودشان به و هرگ بازنمایی کردزآن را همچون کشفی ب ،انشانمرید و خود زدگیذوق با و کرده سرقت را او اصلی

 بیرون را منحولی و توصیفی آثار بلکه بروند، فراتر اوجاالن اندیشۀ و نظریات از اندنتوانسته تنهانه دهندمی نسبت

رئی و نام پیروان و اوجاالن که چیزی. اندساخته تزئین اصطالحات تغییر و سخیف گراییملی روکش با و اندداده

 وابستگی دلیل و کوردها اصلی خأل که است این دهندمی ارائه آن از ایوارونه درک یا و اندنیافته وقوف آن هناخلفش ب

 و آرخه بنابراین و است، اخالقی و عقالنی مستقل روح و اندیشه غیاب و مفهومی تفکر فقدان شان،ساله هزار چندین
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 تولید. است سیاسی فلسفۀ رهیافت و عقالنی تأمل نیازمند هختی است کشنامعرفت بحرانی بر ناظر کورد مسئلۀ بنیاد

است. آن استلزامات جمله از کوردی سیاسی اندیشۀ و ملی مشترک معرفت
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 1دولت و امکان سعادت

اش خیر عمومی دولت پیوند دارد که موضوع اصلی ۀواسطساماندهی حیات اجتماعی بهسیاست با آن نوعی 

دهی به یک اجتماع تاریخی است؛ اجتماعی که به سیاسی ارسطویی، دولت به معنای سازمان ۀاست. از منظر فلسف

اجتماع تاریخی  امر سیاسی دولت بر سامان یک گیری خواهد بود.دهی شود قادر به تصمیمقالب یک دولت سازمان

 ،)دیکه( تأسیس دولت است. به این جهت شرط ضرور عدالت خویش را دارد. ۀکند که امکان تحقق ارادداللت می

ل به سعادت است. در منظور نیاستقرار یک ملت تاریخی به غایت دولتْ گردد.خاستگاه دولت به غایت آن بر می

، ابزار امر سیاسی برای دستیابی به نظم نیک و بهتر هستند. چنین عنوان اجزای واقعی سیاستبه ،واقع، دولت و قدرت

)پولیس  پذیرد. به تعبیر هایدگر، بدون دولت در معنای اصیل خودشابزار و نه هدف تحقق می ۀمثابنظمی در دولت به

ستیز، تهای معاصر دولزدایان و آنارشیستفرهنگ و معرفت به وجود نخواهد آمد. برخالف نظر دولت یونانی(،

نرسیده باشد اساساً فاقد دانش و صورت عینی آن، یعنی  ،)ملی( اجتماعی که به حقیقت، یعنی معرفت مشترک جمعی

.)آیدومونیا( و امکان آن است دستیابی به سعادت ۀیک سازمان تاریخی، وسیل ۀمثابجه، دولت بهیدولت است. در نت
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 1ردیوجهان کبمباران شیمیایی سردشت و بحران در زیست

شدن به وقوع مدرن و عصر جهانی ۀبمباران شیمیایی سردشت از جمله وقایع تلخ و فجایعی است که در دور

بیانگر انحطاط فکر انسان مدرن و زوال اخالق و عقالنیت در سپهر تمدن مدرنیته  ،و قبل از هر چیز ،پیوسته است

به تأسی از آیزایا برلین، که باور داشت در بدترین قرنی که اروپا به خود دیده است زندگی  ،سفانهأاست. ما هم مت

های روشنگری روایتبیستم تزلزل در کالن ۀایم. سدکرده است، باید بگوییم در خاورمیانه و قرن بیستم زندگی کرده

به زبان  .های بشری در این قرن بوده استها و ناکامیترین پیروزیهای بزرگ مدرنیته بود. بزرگو فروپاشی آرمان

های فراگیر که به ای در تاریخ را سراغ نداریم که این همه جنایت در آن اتفاق افتاده باشد. جنایتکامپانی، هیچ دوره

های جهانی، رویداد دادن فجایع غیرانسانی در جنگاند. با رویای عقالنی و با خونسردی تمام صورت گرفتهشیوه

های متفکران ... عقالنیت غربی و داعیهو ردها، بمباران هیروشیما و ناکازاکیوعام ارامنه، ژنوساید کس، قتلآشویت

اجتماعی و فالسفه در عقل مدرن غربی تردید  ۀرو شده است. بسیاری از عالمان اندیشهاروپایی با چالش جدی روب

دانند. به تعبیر بعدی میگرایی تکویستی و علمیوزیتاند و ظهور و پیدایش آن را ناشی از رویکرد و نگرش پکرده

اند که کی زمانه پوزیتیویسم است. بسیاری از متفکران در پاسخ به این پرسش کوشیده عسرتِ اصلیِ هوسرل، مسئولِ

یندی از خطاها این عقل را به جایی کشانده که در او چرا عقل غربی پایش لغزیده و دچار خطا شده است و چه فر

عقالنیت  ،رد سر درآورد. از عصر روشنگری به بعدواواسط قرن بیستم در گرداب آشویتس و بمباران شیمیایی انسان ک

های مادی کارکرد اساسی و ایجابی داشته است، اما از طرف های علم، فنون و تکنولوژی و ثروتهمواره در حوزه

های جهانی به تردیدهایی در باب عقالنیت بشر و جنگبشر از  ۀرحمانکشی بیبه موازات این گسترش، بهره ،دیگر

پیشرفت  ۀو نیز اید ،زدگیگرایی و تکنیکپیشرفت را به یک اسطوره تبدیل کرده است. علم ۀمنجر گردیده است که اید

اند. به نظر والری، توهمی که نسبت به فرهنگ اروپا و سنت فکری غرب وجود داشته های عقالنیدو گونه از اسطوره

های اخالقی علم نیز تا حد مرگ آسیب دیده است و بر اثر کاربردهای های جهانی بر باد رفته است؛ داعیهاست با آسیب

بلکه روابط  ،مورد ادعایش آبروی خویش را باخته است. فرمانروایی علم عینی تنها بر روابط بشر با جهان حاکم نبوده

نحوی که هستی اجتماعی به ،ته است. دولت مدرن نمودار عینی آن استو مناسبات آدمیان با یکدیگر را نیز در بر گرف

آدورنو و  ،این رو زیست انسانی را به استعمار خود درآورده است. ازتبدیل کرده و قلمرو زندگی و جهان ءرا به شی
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توجه گسترش لغزش و زوال عقل در سنت فکری غرب معاصر را م ،تریا به عبارت دقیق ،هورکهایمر مسئولیت انحطاط

شود. عقل باید نسبت به محدودیت و مخاطرات دانند که از نظر آنان پوزیتیویسم خوانده میهای علم عینی میو داعیه

آید که باید خویش آگاه باشد. از این موضوع که پوزیتیویسم نوعی انحراف عقل است، در واقع این نتیجه بدست نمی

ای را از عقل بزداییم که این امر مستلزم نوعی عقالنیت های اسطورهکه جنبه بلکه بیانگر آن است ،از عقل چشم پوشید

ستیزی و جهان شرقی به معنای عقالنیتهای آن در زیستنقد عقالنیت غربی و آسیب ،انتقادی است. به عبارتی

و عقالنیت بیشتر است.  افزاییعقالنیت ،گویدطور که هابرماس می بلکه تنها راه، همان ،زدایی نبایستی تلقی شودعقل

های مسلط بر داری و عقالنیت دیگریسرمایه ۀهای مدرنیتشکست و افول آموزه مشکل اصلیْ ،از یک جهت

ردستان نیست، بلکه مشکل شکست خود تمدن و توحش روزافزون در جهان معاصر است. از منظر وجهان کزیست

را در چارچوب این  (ردیوجهان کفجایع مرتبط با زیست)و دیگر  بمباران شیمیایی سردشت ۀتوان مسئلردی میوک

بحران شناسایی و تحلیل کرد و نسبت آن را با مدرنیته و نظام دانایی حاکم به بحث و منازعه گذاشت. تا جایی که به 

گردد، ردها بر میوشهر سردشت و سلسله فجایع دیگری مانند انفال و کشتار جمعی ک 1366تیر  7بمباران شیمیایی 

های عقالنیت ناقص خارج از ویژگی ،طور خاصبه ،رد سردشتیوطور کلی، و انسان کبه ،ردهاوعقالنیت حاکم بر ک

های مسلط و جنایتکار نبوده، و نیز جدا از دیدگاه پوزیتیویستی به زیست خودشان نیست. اکثریت حاکم بر دیگری

ناچیز  ءبمباران شیمیایی را تا حد یک شی ۀد که مسئلانمطلق مردم سردشت از این رهگذر دچار نوعی از انحراف شده

 .کننداند و از منظر صنعت رانتی و کسب امتیازات ناچیز به آن نگاه میتقلیل داده

اند و با وجوی منافع فردی و شخصی، از مصلحت عمومی جامعه غافل شدهجست ۀبا انگیز ،طور کلیمردم به

بمباران شیمیایی، انفال و  ۀنگرند. در حقیقت، مسئلو سهمیه و مزایای جانبازی به آن می گیرینگرش مبتذل رانت

 ،فکر آنها تبدیل نشده است-در زندگی و زیست «رویداد»تنها در معنای بدیویی آن به یک د نهوژنوساید مردم مدنی کر

توان استدالل تا حدی که می ،برندمی جانباز تبدیل شده است و هنوز از آن لذت-بلکه به یک کاال و فرایند صنعت

رد ورد نهادینه شده است؛ این میل الکانی و ژوئیسانس انسان کوو تکرارشدگی در روح مردم ک «میل به تکرار»کرد که 

خواهد از آنچه هستیم، یا بهتر است بگویم آنچه در تاریخ آنها داللت دارد. فوکو از ما می «ردیونهیلیسم ک»بر نوعی 

باید چنان به آن بیندیشیم و عمل کنیم که چنین فجایعی دیگر تکرار نشود  ،از منظر آدورنویی .یم، امتناع کنیمکه نیست

و هیچ رویداد مشابه آن رخ ندهد. باید بینش و ساختار نگرشمان به جهان و دانش و سیاست را تغییر دهد؛ مانند 

رسد این فاجعه ندیشیدن و عقالنیت غربی. به نظر میا ۀجنگ جهانی اول و دوم و تأثیر آن در تغییر نگرش و نحو

رد تبدیل شود و ما را به تفکر و تأمل وادارد. اندیشه و اندیشیدن با موقعیت افراد وانسان ک ۀبایستی به موضوع اندیش

ین باور است مانهایم بر ا ها و مسایل مرتبط با آن موقعیت پیوند دارد.موضوع تفکر نیز با دغدغه .و اقوام ارتباط دارد

اجتماعی درک -شناسی معرفت در پی آن است اندیشه را در بستر عینی و مشخص یک موقعیت تاریخیکه جامعه

هگل  ای را فراروی آن بگشاییم.ردستان با آن بفلسفیم و افق معرفتی تازهوتاریخی ک ۀتوانیم در گسترکند؛ در نتیجه می

های مخصوص و موقعیت«. که به سطح تفکر برکشیده شده است خویش است ۀفلسفه زمان»به ما آموخته است که 

موضع و مقام مشترک  ۀکنندآورند که مشخصای از اندیشه و معرفت را به وجود میسبک ویژه رویدادهای خاصْ
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ها مصیبت و انحطاطی است شدن امر شیمیایی سردشت هم برای مردم و هم برای دیگریآنهاست. از جهاتی، کاالیی

ها و عوارضات فکری و مادی این مردم سردشت به آسیب ۀاغلب تود .ایمرو بودههها با آن روبطول این سالکه در 

عمومی  ۀکه ضروری است این نگرش از حوز ،اندفاجعه در حد یک کاالی جانبازی و کسب امتیازات دولتی نگاه کرده

ییر یابد؛ چرا که دقیقاً خالف مصالح مشترک و مواجه ما با این فاجعه تغ ۀردستان زدوده شود و شیووسردشت و ک

کشی، زبان ۀردی قرائت شود. رابطوک ۀعالوه، این فاجعه باید با اجزای دیگر مسئلردستان است. بهوخیر عمومی ک

جهان و غیره با بمباران شیمیایی حاکی از این است که جایگاهی برای کشی، هویت، اشغال و استعمار زیستقوم

ل نیستند. بمباران شیمیایی سردشت در شرایطی رخ داده است که قانون ئریخ و جدا از جهان خودشان قاردها در تاوک

ردها بیانگر این است که انگار آنها در وضعیت استثنایی وک ۀزیست ۀو مدنیت مدرن تعلیق شده است. در نتیجه تجرب

وضعیت استثنایی به وضعیت «. شودون تعلیق میدر وضعیت استثنایی قان» اند. به نظر آگامبن،در تاریخ قرار داشته

گیرد و دیگری مسلط در آن تصمیم نهایی را طبیعی شباهت دارد. وضعیتی که صورت حقوقی و انسانی به خود نمی

جهان آنها را بمباران کرده است. شناختی، تاریخی و روح و زیستردها را، یعنی وجود هستیوکند. دیگری کاتخاذ می

های متفاوت فاجعه از یک دال ردی، صورتوه، انفال، شنگال، روژاوا و جوامع کچیایی سردشت، حلببمباران شیم

ردی با دانش و رژیم حقیقت جهانی وذهن ک ۀمواج ۀرد و نحووواحد هستند که به بحران معرفتی ک ۀمرکزی و مسئل

ردی است. بحرانی که به مراتب وکشناختی در ذهن بحران معرفت ۀعدم درک این موضوع نشان و مدرن اشاره دارند.

رد توجه ندارند که بمباران شیمیایی سردشت قبل وزاتر از بمباران شیمایی است. اکثریت مردم کتر و مصیبتتراژیک

.سلطه و سرکوب یک ملت تاریخی است ۀاز هر چیز نشان
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 1سنت و آزادی

آزادی و استلزامات آن است. در سنت  ۀاندیشه بشری، مسئل ۀترین مفاهیم در حوزترین و چالشییکی از غامض

حقیقت موضوع تأمل  ۀاصلی فیلسوفان سیاسی نبوده است بلکه فضیلت، عقالنیت و اید ۀفلسفی کالسیک، آزادی مسئل

 های دکارت، هابز،بسیاری از مفاهیم سنتی دگرگون گردید و با آرا و اندیشه یفلسفی قرار گرفته است. با ماکیاول

یک  ۀمثابآزادی در عصر روشنگری و مدرن به ۀاید اسپینوزا و کانت سنت متافیزیکی غرب وارد عصر دیگری گردید.

های اصلی روشنگری نقد موزهفضیلت انسانی مطرح شد و در چهارچوب عقل روشنگری بسط پیدا کرد. یکی از آ

های تعارض آزادی توان ریشهنظر، از اینجا میجهان انسان است. از یک مسنت و عقل کیهانی و دینی حاکم بر زیست

گفتند و غالب جو کرد. متفکران سیاسی جدید از فضیلت آزادی سخن میوامنیت( جست ،)به تعبیر فروم را با سنت

زدایی از عقل و تمرکز بر اصل به دنبال سنت ،اند و به این جهتآزادی را در تقابل با سنت دانسته فیلسوفان مدرنْ

اند طور مداوم بازنگری و بازتولید شدهها و عناصری در سنت وجود دارد که بهرسد رگهاند. اما به نظر میبودهآزادی 

کنند و عناصر اند. پوپر و هایک بر این اساس کل سنت را رد نمیهای متفاوت ادامه دادهو بقای خود را در سنت

دانند. در حالی که استوارت میل سنت را دفاع از آن میعقالنی و اخالقی موجود در سنت فکری غرب را دلیلی بر 

ها و کند تداوم و حیات مؤلفهکند. او استدالل میهایک آن را شرط آزادی قلمداد می ،داندامتناع و دشمن آزادی می

 وجودی انسان هستند، بر ضرورت توجه به سنت داللت ۀعناصری از سنت، که بقای اصلح خود را اثبات کرده و ثمر

سنت تعریف کرد و ظهور و بروز آزادی را  ۀهای مقاوم و زندتوان آزادی را در تضاد با آن الیهبه این دلیل، نمی .دارد

 ساختار با را آزادی باید. دانست آزادی بخشقوام بایستی را هاسنت از نوع این هبه مرگ سنت موکول ساخت؛ بلک

انسان خود یک سنت است.  آزادی به معطوف ارادۀ. کرد پرسش آن با نسبتش از و کرد معنا سنت اخالقی و عقالنی

امکان اندیشیدن به آزادی و کسب آن است. با اندکی مسامحه شاید بتوان سنت را به امر واقع الکانی تشبیه کرد  سنتْ

توان از سنت آزادی بحث کرد؟ به و آزادی را امر نمادینی دانست که مدام با سنت مناسبت پیدا خواهد کرد. آیا نمی

چنین وضعیتی  ۀهای عقالنی آن را به پرسش کشید. نتیجآموزهتوان سنت را ویران، و آزادی نمی ۀهر صورت، به بهان

نظم خودانگیخته و امینت  ۀبا نظری عالوه،به های آنارشیستی خواهد گردید؛ظهور آشوب و گسترش افکار و گرایش

 جهانهای معرفتی و عملی در یک زیستکل فراورده بودنش نیز منافات دارد. منظور از سنتْانسان از حیث انسان
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های خاص و عام است. بدون شناخت سنت فکری و نقد و ایضاح آن فهم آزادی و کسب آن ناممکن تاریخی با افق

.رسدبه نظر می
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 ١نیهیلیزمی سیاسیی کوردی

مە کە ز هیلییبیرمەندانی چاخی هەنووکەیی باڵکێشانی جۆرێک ن یەکانی هەرە سەرەکیییەکێک لە کەڵکەڵە و نیگەرانی

داوە و تووشی جۆرێک شێواوی و  تی مرۆیی تەنیوەتەوە. مرۆڤی هاوچەرخ بەها و واتاکانی لە دەسگشت بوارەکانی ژیان

م دەکات کە دووسەد ساڵ دوای یز هیلیدڵەڕاوکەیەکی بوونناسانە هاتووە. نیچە لە کۆتایی سەدەی نۆزدە باس لە جۆرێک ن

 ەاوەستاوە. واتڕ وپا و بگرێتەوە و لەبەر دەروازەی ئور پایی بەتایبەتی وووپا بەگشتی و مرۆڤی ئور و خۆی بڕیارە یەخەی ئور 

ە کە هزرڤانان باسی لێ دەکەن. دیارە کوردستانیش بەو پێیە تووشی قەیرانی یهیلیستیین یسەردەمی ئێستا هەمان دۆخ

 ە لەوەیمی کوردی جگز هیلییستی بووە و بە زەقی لە هەموو بوارەکاندا هەستی پێ دەکرێت. بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێت نیهیلین

نگەیەکەوە لە ۆ شی پێوە دیارە کە لە سیکوردی یتایبەمتەندی ،می جیهانی و بەرباڵو هەیەز هیلییکە خاڵی هاوبەشی لەگەڵ ن

کورد و پرسی کوردەوە هەیە. بە  یوەندی بە دۆخ و قۆناخی سیاسیەیدەکاتەوە. ئەو تایبەمتەندییەش پ می باو جیایز هیلیین

شان دەدات. ئەگەر بەگشتی دوو دیاردە بۆ یپرسی کورد خۆی ن یەک تەوەرێکی سەرەکیمی سیاسی و ز هیلییواتایەکی تر، ن

ەنجی بوون، ئەوە دەتوانین بەکورتی ڕ بێبەهابوونی بەهاکان و بێواتایی هەبوون و  ەوات ،نیشان بکەینتم دەسز هیلیین

ڕۆدا هیچ مهانی ئەیرد لە ژینگەجوانگەوە بەگشتی تاکی کو ڕ می مرۆڤی کورد رشۆڤە بکەین. لە یەک ز هیلیین یتایبەمتەندی

نیشان بکات و شێوازی تهانپەنایەکی سەربەخۆی نییە و ناتوانێت حەقیقەت و بەهاکانی خۆی وەک خۆی دەسیپێگە و ج

تری بەهێز و مەزن لە فەزایەکی گوتاریدا موتوربە و  بگرە لە الیەن ئەوانی وبەڵکو  ،بوونی خۆی پێناسە و سەقامگیر بکات

لە الیەن ئەوانەوە بەرهەم دەهێرنێت و کورد هیچ ڕۆڵێکی ئەوتۆی نییە.  فەیچونکە حەقیقەت و مەعرز دەکرێت، و تەکو 

، بوونی وەک خۆی 2ەوەیناسیبوونلە باری  ونەتەوە نەتەنیا هێچ خوێندنەوەیەکی بۆ ناکرێت بەڵکو  وکورد وەکو  ،دووەم

تاکی کورد تێک  یتاکەکەسی یەم کەسایەتیڵی لێ دەکرێت و بەفەرمی ناسەملێرنێت. بەو پێیە، لە یەک الوە هۆ نک

)شوناس( کورد لە الیەکی دیکەوە خاشەبڕ و بنکۆڵ دەبێت. ئەگەر  فەرهەنگی و نەتەوەیی یو هەمیش کەسایەتی ،دەشکێت

هیلیستی دەبینین کە ین یوونی شێوەیەک لە نەهامەتیڕ بە ،لە بەرچاو بگرین ،چ وەک تاک و چ وەک کۆمەڵ ،دۆخی کورد

هیلیستییە ینی کوردی داگیر کردووە. بە باوەڕی ئێمە بۆ دەربازبوون لەو دۆخە نەیکوردستان و ز  یگشتی بەگشتی فەزای

کە  مانەکاندا واتا بکرێتەوە، لەبەر ئەوەیر هانی کوردیدا بخوێرنێتەوە و لە ئاسۆی ئامانج و ئایپێویستە حەقیقەت لە ژینگەج

هان یمێژووی ج»مدایە. لێرەوە دەینە سەر ئەو باوەڕە کە ز هیلیینزموونی ژیانی کورد لە جەرگەی ەهان و ئیخودی ژینگەج

استیدا شوناسی ڕ لە «. وخسارپێدان بە حەقیقەتەو ڕ ووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ حەقیقەت و مشتومڕ لەمەڕ نەخشاندن ڕ مێژووی 

 شێوەوەیەک بەپێی ی، لە خەبات لەسەر حەقیقەت دێتە ئاراوە. هەر بۆیەش ژیان و ژینگەی کۆیی هەر گەل و نەتەفیمەعر

وخسارێک لە حەقیقەتە کە تێیدا ژیاوە. بەگشتی حەقیقەتی سیاسی لە کۆمەڵگا و ژینگەی کوردی بەرەو الوازی و ڕ و 
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 ڕامان و زەینی کوردی 2٨٩ لیتیاۆ پ

)ئایدۆس( بەتاڵ دەبێت. له نەریتی کوردیدا  یەکانیینی کورد لە واتا و بەها ئەخالقی و سیاسەیح و ز ڕۆ بێواتایی دەچێت و 

کوردی قسە بکەین.  یمی سیاسیز هیلییبەخۆیەوە گرتووە و بە وتەیەک، دەکرێ لە ن زیاتر ڕەنگ و بەرامەی سیاسی

 ینەتەوەپەرەستی د،و ڵی لە خۆ تر، خۆتۆڕدان و نک خۆلکاندن بەوی داردەستبوون، خۆبەدەستەوەدان، هەڵگەڕانەوە،

و... هەر  3لەسیاسەتخسنت ی خۆجێیی ویمڕانکو ەتکردنەوەی بیری نەتەوەیی و دژایەتی لەگەڵ دەوڵەت و حڕ زیادەڕۆیانە و 

می ز هیلییجۆرێک ن وەهەندەوە، بە شێوازێکی ڕێژەیی، وەکو ڕ  م. لەیەهیلیستییەیهەمووی دیاردە و ئاسەواری ئەو شێوازە ن

 کوردی دەتوانین بەو خااڵنەی خوارەوە ئاماژە بکەین و ئاسەوارەکانی بە زەقی ببینین: یسیاسی

)دیاردەی ی و بە جۆرێک خیانەتی ئیجابی ،رو بەشێک لە کورد لە باشو لەباربردنی بیری سەربەخۆیی و کردەوەی  -

  ؛کوردی یپۆستمۆدێڕنی کوردی!( بەشێکی بەرچاو لە کەسایەتی

 ؛)تێلۆس( و توانەوەی حەقیقەتی کوردی بزربوونی بەها و ئامانجەکان -

 ؛)بێئەخالقی سیاسی( بێهیوایی و بەگژخۆداچوونەوەی بەردەوام -

 ؛یاسی و پەرچەکرداری بەراوەژووقەیرانی شوناسی س -

 ؛بێواتابوونی بەشێک لە خەبات و بەهاکانی کۆمەڵگای هاوچەرخی کوردی -

 ؛نی کوردیەیو داڕمانی ز فەیەکانی کۆمەڵگای هزری و الوازبوونی مەعریبێبەهابوونی بەها بنەڕەتی -

 ؛بەشێک لە تاکی کورد و کۆمەڵگای کوردی یدژکردەوەی نەرێنی -

بوونەوەی و خیانەت، بەدیهاتنی گۆڕانکاری لە جۆرەکانی خیانەت، شێوەی بەرهەڵستکاری و بەراوەژو  پەرەسەندنی -

 ؛ەزیلەتڕ فەزیلەت و 

هیلیستیش بەرهەم یهیلیست و گەلێکی نیتاکی ن ،هیلیستییەیۆمەڵگای کوردی بەگشتی کۆمەڵگایەکی نککە  بەهۆی ئەوەی -

 ؛ ودێنێتەوە

ی گشتگیر.یەعیەتپەروەری و وابەستەڕ و ڕوانینی  مۆڕاڵبەرهەمهێنانەوەی  -
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 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  2٩0

 1انددر تاریخای ها نخستین قربانیان اسطورهردوک

ها یگریتاریخی توسط د ۀترین اسطوره و حماسو پیرنگ کهن أنخستین کسی که قتل و تجاوز به سرزمینش منش

، «انکیدو»عنی ی ،«پروتو جاش»که با همکاری و معاونت نخستین  «هوم ببه» ردستان بود.وردتبار و از سرزمین کوشد ک

ونی ردهای کنوکشته شد و سرزمینش به اشغال درآمد از تبار ک «گیلگمش سومری»های زاگرس توسط در کوهستان

ده شود و ردها تطبیق داووخوی تاریخی کردستان و خلقوگیلگمش با سرزمین ک ۀبود. اگر جغرافیای موردنظر حماس

 .ردی انکیدو و هوم ببه مفروض گرفته شودوتوان تبار کمی ،ه باشندرد بودوهای ساکن در آن کجماعت

تاریخی  سند و اسطوره و بشری حماسۀ نخستین پایۀ آنانردستان کهن و تسخیر و کشتار وتجاوز به خاک ک

گیری و دیگری در تاریخ اشاره کرد که با شکلآرمانی  ۀتوان به نمونمی .است که در جهان بشری ثبت شده است

ردستان وای و خاستگاه حکمت بشری و یونانی با جنگ و اشغال سرزمین کاسطورههای تفکر غیرپیدایش اولین زمینه

 آناناند و دانش و حکمت خویش را علیه ردها جنگیدهومآب نیز با اجداد کنخستین حکیمان یونانی .مرتبط بوده است

( فیلسوف و حکیم نخستین) «ملطی تالس» گرفت، صورت «لیدیه» قوم و مادها میان که جنگی در. اندبسته به کار

باستان  کوردهای بر غلبه قصد به خویش تنجیمی دانش و حکمت از و کردمی همراهی را «پادشاه لیدیه و سارد»

 تا کرد منحرف را( کوردستان)کنونی  سوریه در واقع «ایرماق قزل رود»نفع اهالی لیدی استفاده کرد و  به( مادها)

 و ساله پنج جنگ این ،«هرودوت» روایت به. شوند وارد کوردستان خاک به بودند، هایونانی مستعمرۀ که ها،لیدی

سط تالس و رویداد آن خاتمه پیدا کرد و تو خسوف بینیپیش با هایونانی از نیابت به هالیدی و کوردها بین فرسایشی

 گریمیانجی و حکمیت با یونانیان کلونی هایلیدی دولت و کوردها دولت)جهانی  هایدولت نخستین ،«هگل»به تعبیر 

 نخستین مضامین کوردها صورت، هر به. کردند امضا را مخاصمه ترک و صلح المللیبین قرارداد نخستین( بابل دولت

که هنوز هم بعد از پنج هزار  ،اندآزمایشی نخستین حکمت و دانش روزگاران کهن بوده ۀو ماد عنصر و بشری اسطورۀ

جالب و تراژیک این است که  ۀرو هستند. نکتهسال همچنان با انفال و بمباران و اعدام و کشتار و تجاوز روب

ای اسطوره ۀت که به دو نموناس داشته پیوند کورد انسان شوم سرنوشت با نوعیبه بشری دانش و اندیشه هاینخستین

 حق اند،تاریخ یتیم تراژیک، قوم این کوردها، است معتقد که مورد این در «سارتر» به توانو فلسفی آن اشاره شد. می
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 ڕامان و زەینی کوردی 2٩1 لیتیاۆ پ

 این و اندبوده مواجه وضعیتی چنین با بشری هایسرآغازگاه در کوردها چرا که است این اصلی پرسش چرا؟ اما. داد

شته است؟دا تداوم همچنان روند



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  2٩2

 1فضیلت اندیشیدن

زدند که تفکر دلیل اندیشد؛ وقتی آگوستین و بعدها دکارت از منی حرف میاندیشم بلکه ذهن من میمن نمی... 

همان من تاریخی رومی و یا فرانسوی. هیچ من  ،تاریخی را در نظر داشتند ۀبودنش است، در حقیقت یک من اندیشند

در صورت وجود آن، این من فراتاریخی یا  .ای وجود ندارد که فارغ از تاریخ و تعلقات آن باشدمجرد و غیرتاریخی

کند که در پولیس و یا دولت ای یاد میخداست یا حیوان؛ ارسطو از این من تاریخی با عنوان حیوان ناطق و لوگوسی

نوعی دگردیسی و تحریف مدرن آمده است که به ۀست. این همان تفسیری است که در روشنگری با عنوان سوژمستقر ا

فرانسوی دکارت بود؛ این  ۀدکارتی همان من اندیشند ۀاز این منظر، من اندیشند ،به هر صورت .رودآن به شمار می

توان در باب من می ،بر اساس این مقدمه مهم توسط هوسرل بازاندیشی شد و در پدیدارشناسی او آشکار گردید.

اندیشد بلکه ردی نمیوردی است؛ اما من کوردی در واقع همان ذهن کوک ۀوگو کرد؛ من اندیشندردی نیز گفتوک

ردی ساحت تفکر واندیشد؛ یعنی ساحت ذهن کهای مسلط تاریخی و فکری است، میذهن او، که در حقیقت دیگری

 ،شناختی بنیادین هایدگرهستی ۀبا گزار ،بودن با اندیشیدن ۀشناختی دکارت مبنی بر رابطدیگری است. قول معرفت

اند. هم ارسطو، هم دکارت، هم هگل و وجه تضایفی دارد و با یکدیگر ممزوج ،دانستکه بودن را دلیل اندیشیدن می

هایشان با پولیس و محل استقرار که پرسش اندیشیدند چراهایدگر در اساس در ذهن یونانی، فرانسوی و آلمانی می

ردی ومن ک .ردی استوک ۀردی خالی از من اندیشندوتاریخی وجود و اگزیستانسیالشان مرتبط بود. به این معنا، ذهن ک

 حقیقت هردی بوک اندیشد. باید با منِردی میوردی است که در ذهن من کومن غیرک-که این نا چرا ،کندتفکر نمی

اندیشید... . کوردی منِ با باید کوردی ذهن برساختن منظوربه. کرد پیدا اجههمو جهان با و اندیشید
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 ڕامان و زەینی کوردی 2٩3 لیتیاۆ پ

 1ایهردی و وابستگی اسطوروک ۀبحران اندیش

ن های ذههزیست او موضوع نخستین اسطور ۀرد و نحووک ۀمقول هبلک ،ساز نیستها اسطورهتنهردی نون کهذ

تبار  مکتوب دیگری است. ۀنخستین اسطور ردْوکهاست. چون خودش موضوع ندارد. نخستین انسان شب هدیگری بود

 ۀیشردی روک ۀتبار اسطور هتوان نشان داد کمی رسد.می گیلگمش ۀحماس هوابستگی و انسان بدوی بای هاسطور

این  هاست، ب هو محتوایی بودنی هعنصر وابستگی ذ ،هردی اسطوروزایی دارد. نخستین عنصر کوابستگی و دیگری

ن هذ هسفانأمت هن بود کهدنبال اصالح، استعال و ارتقای این ذ هردی تبار وابستگی دارد. زرتشت مادی، بون کهدلیل ذ

مانع  ی(ردو)رؤسای عشایر ک اهی کاویهمراه)کرپن( ناتوان از درک این حقیقت و با  ردی برخی از مغان مادیوک

 .دا در عصر باستان بوهردوکای هردستان و وحدت منظوموآور اتحاد کرتشت پیاماعتباری، ز هآن بودند. ب

شود. می نیاست و محتوایش توسط دیگران تعی هردی فقط فرم بودوتقریب، زیست سرزمینی و جماعتی ک هب

ست. سازی اهنری و نمادین آن اسطورهاز طریق بیان  هگرایانجویی طبیعتی این اعمال غریزی و میلهساماند

حل هرا ،ای ایدئولوژیک سیاسی و واکنشی و تقابلی نیستهسازیویتهچیزی بیش از  ه، کهسازی وارونهاسطور

آن نیز ای هردی مستلزم بازسازی اسطورون کهای دیگری در ذههد. واسازی اسطورهدنمی دست هبای هشناسانمعرفت

 همراهردی ون کهدیگری در ذ ۀمزمان عناصر اسطورهردی واسازی ون کهزدایی از ذهای اسطورهست. یک از داللته

 .ن دیگری استهبا ذ

نوز ه ،است؛ در حقیقت هاستقالل و دولت را پیدا نکرد ورزی،سازی، معرفتهرد گنجایش اسطورون قومی کهذ

تغییر و  هنیاز ب گل، ناخرسند است وهتعبیر  هردی، بواست. در واقع روح ک هاش شکل نگرفتی تاریخیهبر بنیاد آگا

 هحال آن ک ،است هسطح تولید آرمان نرسید هزید و بمی نوز نامتافیزیکی و غیرفلسفیهساختن دارد؛ چون دگرگون

ای جمعی. هیافتن آرزوچیزی نیست جز شخصیت هاسطور هشگر فرانسوی معتقد است کهنقل از کاسیرر، پژو ه، بهدوت

 ،ر صورتهبیانگر معرفت مشترک جمعی در میان آن ملت. در  نوعی آرمان یک ملت است وهای جمعی بهآرزو

از آن دوری  همواره هبلک ،اندها از اندیشیدن و ایجاد عقالنیت ناتوان بودهتنهشان نهگرایانهسرشت غریز ها بنا بهردوک

ل طبیعی باشد عواطف و امیا های قوی اسطورههاند. اگر یکی از ریشهخالف آن را زیست هنهانوعی ناآگاهو ب هکرد

ان طبیعی هم است: بیان سمبلیک آن. یعنی جهتصویرکشیدن آن مهبیان عواطف و ب هبلک ،نیست هصرف عواطف اسطور
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 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  2٩4

ا این اعمال را هردواند. کهی آوردهآگا ۀآستان هی بهآگاپیش ۀاند و آن را از مرحلهان انسانی تبدیل کردهیک ج هرا ب

 هو غریزی ب هانهاست. باید از زیست ناآگا هسطح یک آیین نرسید هاند و بهانجام داد ی و درکشان صرفاًهبدون آگا

تعبیر کاسیرر، بیان  هنر و علم و دانش این کارکرد را دارد. بهو  هگذار کنند. اسطور همالنأو مت هانهقلمرو زیست آگا

  .جاودان بدل سازد ۀو لحظ یک امر جاودان هتواند این احساسات و حاالت جسمی و ذواتی را بمی سمبلیک

ت دیگران با همین جه هان است؛ بهومی و نمادین جهتصویرکشیدن مفهاز اندیشیدن و بای هنحو هاسطور

و تحت تأثیر عناصر  هاسطور ۀزیر سیطر هنگ بزرگی نیست کهیچ فره نظر کاسیرر، هاند. بهسازی اندیشیدهاسطور

ساختن ردی، نمادینوسازی کهدارند. اسطور هریش ها در اسطورهنظر کمبل تمدن هب هباشد. تا جایی ک هنبودای هاسطور

نیاز  هردی، کون کهردی است. صرف نظر از موارد استثنایی و التقاطی در تاریخ ذوومی با عناصر کهان مفهجزیست

 :ستیمهرو ها روبهای خاص دارد، با این پرسشهشهو پژو هبررسی جداگان هب

اش ردیوو شأنیت کای هردی کجاست و عناصر اسطوروک ۀردی را بازشناخت؟ اسطورواطیر کتوان اسمی آیا

 ند؟اردی ترکیبی و مشترک وجود دارد؟ منابع آن کداموای کههچیست؟ آیا اسطور

ا هردواند؟ کهنداشت ها اسطورهردواست؟ چرا ک هسازی را نداشته)و یا ضرورت( اسطور ردی تواناییون کهچرا ذ

اصلی و بنیاد بحران وابستگی تاریخی  ۀرسد ریشمی نظر هاند؟ بهان دیگری بودهای منفی اذههچرا موضوع اسطور

ن هزدایی از ذوابستگی .است هن دیگری بودهن خود و اندیشیدن در ذهدر ذ هنیندیشیدن و امتناع اندیش ۀا مسئلهردوک

 هزدایی با یکی از اجزای وابستگیهنی تنهپیرایی و وابستگی ذیگریردی یکی از استلزامات روشنفکری است. دوک

.رودمی شمار



 

 

 

 ڕامان و زەینی کوردی 2٩5 لیتیاۆ پ

رد ون انسان کهردستان و ذور روز طرح اشغال کهای بزرگ چرا هدیگری

 1ریزند؟می را

 :انکیدو هگیلگمش خطاب ب

 نمود رخساری گوشه روز هبامدادان ک

 :گیلگمش با دوست خویش گفت

 غزال صحرا مادر توست ،انکیدو، دوست من

 .پدرت، درازگوش وحشی، او را به تو آبستن کرد

 ...چهار ماده خرگور تو را به شیر خویش پروردند

... 

 بازوانم یاورای من،  ۀای تبرزین شان... 

 من هایجشن ۀای جام

 ت بربودنَدیوی بدجنس فرازآمد و از مَ

 ...ای پلنگ دشت صحرا،ای خرگور  ای نره استر سرگردان، ای دوست من،

 ای که به هم با تالشی یگانه به کوه فراز آمده تو،

 نرگاو آسمانی را گرفته بشکستیم

 ... !و هوم ببه، پادشاه قادر جنگل سدر بنان را به خون درکشیدیم
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 (گیلگمش ۀحماس) شنوی؟با خود نیستی و دیگر آواز دهان من را نمی

 ۀردستان و روح و سرنوشت و تجربوجهان کای بسیار عجیب و تراژیک با زیستبه گونهاین متن و توصیفات 

 بر نیرنگ و مکر با نیز (حماسه متن در شمش و آنو انلیل،)خدایان  حتی تعبیری، هرد سنخیت دارد. بوانسان ک ۀزیست

 تقدیر»که  حد آن تا! اندرسیده سازش و توافق کنکاش، به کورد انسان فیزیکی و گفتمانی مرگ و کیهانی شوربختی سر

ریزند؟می چرا را من فنای طرح بزرگ خدایان :انکیدو زبان به. ... «نگردمی دشمنی به او با او در او
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 1سعادت ملی

 و گفتمانی صورتبه خود هایآرمان بیان باب در شناختیمعرفت هراس کوردی ذهن در بحران هیکی از وجو

شناختی و بیان هستی خوداظهاری مانع دارد، تاریخیای ریشه که ترس این. است شناختیمعرفت هایبندیصورت

های او از حقیقت به قصد استعمار روایتدایم غیررایج خواهد بود. حاکمیت سلطه و بازتولید کالناتئوریک در پار

ای ساختاری ردی به شیوهوند ذهن فردی و جمعی کهرچ .ای است که باید به آن اندیشیدردی مسئلهوجهان کزیست

 ۀتر دارد. جنبو عمیقتر درونی وجهی کوردی ذهن در بحران ۀاما ریش ،ها درآمده استدیگری ۀو تاریخی به مستعمر

های سلطه و سرکوب، و نیز نگاه حاکمیت مسلط بر لیتیک، وجود نظاموبیرونی این بحران که به عواملی چون ژئوپ

گفتمانی تقلیل پیدا کرده است  ۀاش به یک ابژه و برساخترد و جامعهونوعی انسان ککه به زبان هابرماس به ،گرددمی

متخاصم  ۀامنیتی آگامبن، جامع ۀانضباطی فوکو، جامع ۀای شکل گرفته است که با تعابیر جامعای مستعمرهو جامعه

ذهن  بودنمندونی این بحران ریشه در انحطاط و نامسئلهدر ۀجنب پلیسی رانسیر و... متناظر است. ۀشنتال موف، جامع

جهان خویش برای نیل به سعادت رد دارد که خصلتی درونی دارد و توانمندی الزم را برای ساماندهی زیستوانسان ک

ورزی در یک شرایط سیاسی در واقع محرومیت از توانمندی فکری و شکوفایی اندیشه ۀو توسعه ندارد. فقر اندیش

بینی، نگرش و مواجهه با حقیقت تفکر، جهان ۀرسد تغییر در نحوبه نظر می ،مند است. با این مقدمهنی و ارادهآرما

ردی وجهان کآن امکان تحقق سعادت ملی فراهم گردد. سعادت ملی همان ساماندهی زیست ۀکه بر پای ،ضروری است

.استای فضیلت و خیر عمومی جامعه استبندی آن در رمواجهه با حقیقت و صورت ۀبر مبنای بهترین شیو
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 سیاسی ۀضرورت بازنگری در اندیش ردی:وان تاریخی کهجفرم زیست

 1(نخست نگرش) اوجاالن

با  ،اهردونگی کهزیست سیاسی و فر ۀدربار هردستان کوای تاریخی و سیاسی کهبدون تردید یکی از شخصیت

در این ای هبرجست هاست اوجاالن است. اوجاالن جایگا هو در باب آن اندیشید هتحقیق کرد ،واردکردن امر تاریخی

شناسی سیاسی اوجاالن بخشی هجامع هطوری ک هب است. هنسبت سودمندی را ترسیم ساخت هدارد و مختصات ب هحوز

 ،هان خاورمیانهای جهنگهوی با بازخوانی تاریخ تمدن و فر .شوده میردستان شمردوسیاسی در ک ۀاز تاریخ اندیش

 یک از اهردوک است معتقد ،است مدرنیسم و روشنگری پارادایم درای همنطق و بومی ۀشناسی واروننوعی شرق هک

و  های تمدنی شرق و حتی لیدیههوزح دیگر هب مزوپوتامیا نگهفر و هاندیش انتقال در هک اندهبود وضعیتی در ،سو

دنبال وحدت هب هک ،سیاسی مسلط ۀدر مقام مخالفان اندیش همواره ،سوی دیگراند و از هایفا کردای هیونان نقش برجست

 با و اندهکرد مقاومت بود،( دولت ۀ)اندیش فکری، تمرکز و اتحاد اقوام در یک فضای فکری و سیاسی واحد و بسیط

 هریخی خود را، کمان نقش تاها بایستی هردوک هت است کهاین ج هاند؛ بهبشری ستیز کرد ۀالمانظ زیست هگون این

 هدایت کنند. این جایگاهی و هرود، بپذیرند و در راستای آن مبارزات خود را سازماندمی شمار هنوعی تقدیر آنان بهب

و  هناشی از تجزی هجغرافیایی ک و تاریخی بتهمو از آنان هردستان بیانگر این است کوا و کهردوتاریخی ک

 هانسانیت ب هتا بلک ،کردن آنان کمک کنندهدمکراتیز هکنند و ب هاستفاد ،بودنشان در میان پنج کشور استهپراکند

 هاز ذات خویش منحرف شد هکاپیتالیستی سومری، برگردد و انسان ک ۀعصر ماقبل مدرنیت هب ای خود،ههسرآغازگا

حکما و برخی از متفکران خوشبین غربی و  هک هرمانتیسیسمی و شاعران ۀاصل خود برگردد. این اندیش هاست ب

ان هبودنش در ج ۀیت انسان و نحوهبا اصل ما هک چرا ،است هنبرد یجای هب هرا ،اندهدنبالش بود هگران شرقی بهموعظ

 فکری زیست های طبیعی بدون التفات بها و جوامع انسانی بر اساس تفاوتهزیستانهی جهو لذا ساماند ،مغایر است

 عرب ،ایهخاورمیان متفکران از برخی. اندهبرخاست آن از موجود ایهبحران ۀعمد هبلک ،است مندهمسئل اهتنهن مدنی و

 نهک تاریخ هک معتقدند عموماً ،بعثی سنت و اخوانی عبدالناصر، جمال مانند اییهناسیونالیست عقاید هجمل از ترک، و

بر اساس مساوات و پذیرش تنوعات قومی و  همنطق های مدرن غربی بهیش از ورود ایدئولوژیپ هویژهب و هخاورمیان
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اند؛ لذا هنداشتای هاند و بر سر این موضوع با یکدیگر منازعهمدیگر را پذیرفتهاست و اقوام  هنگی استوار بودهفر

 خرترأاعصار مت هنگی بهای قومی و فرهو این اختالفات و ستیز ،است هنبود هتنازعات قومی و اتنیکی بین آنان مسئل

 و هبود ثرأمت قرائت این از نیز اوجاالن. است هبرداشت گام هعقید این برخالف درست ایرانی ژئوپولیتیک ردد؛گمی بر

 و هاسطور درازای هب هک ا،هردوک هک است این رویکرد این در هعمد ۀمسئل .است هگرفت قرار آن امتداد در نوعیهب

نگ هو فر هاند، از حیث اندیشهای زیستی خویش زیستهمعرفتی و عقالنیت دیگران در فرم ۀر سیطرد همواره تاریخ

کردن سامانهند و برای بهبد هی جوامع معاصر نسخهبرای ساماند هشناختی و معرفتی قرار ندارند کستیه هدر این جایگا

 هب همواره هک ،ای زیستی مشخصیها در فرمهآنان در بسیاری از ادوار تاریخی، تن و سعادت انسان تالش نمایند.

اند و هپارتیزانی جنگید ۀبا تمدن و دانش و ادیان پساسومری و مدنی با شیو ،اندهبود هگر وابستهای اندیشهدیگری

 مآبی فرم ایهقلمرو در طبیعی آزادی هب میل و گراییطبیعت ۀغریز روی از هبلک ه،نداشتای همالنأغایت فکری و مت

 همواره ها و جوامع امنیتی آنان بیانگر این است کهردووضعیت مرزی زیست ک ،معنای آگامبنی هاند. بهاقدام کرد زیستی

اند و بخش کوچکی از آنان در بیرون این هبندی شدای دیگران صورتهان تمدنهرد در جوبخش بزرگی از خلق ک

الفان و ا، در نقش مخهستانهکو هساز، از جملای غیرتمدنی و دور از دسترس دیگران معرفتهبندی و فضاصورت

آن استدالل  ۀتوان نشان داد و درباره میاند؛ اگرچهای موجود تزاحم ایجاد کردهاند و برای سیستمهسر برده مبارزان ب

و  ها، مانند زایش دین و حکمت و احیای فلسفههلحاظ سرزمینی، مواد خام بسیاری از اندیش هردستان بوک هکرد ک

 نخست: شود هتوج همسئل دو هب باید حال این با ،است هطبیعی و ابتدایی پروردای ابتدایی مدنیت را در فرم ههریش

 عمدتاً هبلک ،گرددنمی بر قومی کلیت یک مچونه اهردوک خود هب است هبرخاست سرزمین این از هآنچ لزوماً هآنک

 هاند و البتهاین سرزمین حکمرانی کرد بر هک است هبود بزرگ ایهدیگری بینیانهج و دانش ۀسلط و قدرت از ناشی

ای ابتدایی و طبیعی در قلمرو معرفتی هاین بذر هنوز در آن مشخص نیست؛ و دیگر آنکها هردوم قومی کهو س هجایگا

صورت تاریخی از آن امتناع ها بهردوک هامری ک ،است هشد هو اندیشید هوم درآمدهسطح مف های مسلط بهدیگری

رد در وک ۀخلق پراکند هگردد، واقعیت تاریخی بیانگر آن است کمی ردستان تاریخی بروک هب هک تا جایی .اندهورزید

دارد.  هدر این فقدان و ضعف ریش اش عمدتاًاست و نابسامانی هو معرفت مواج هان خویش با بحران اندیشهجزیست

در اختیار و دسترس  هیچگاهی لحاظ فکری و گفتمانهردستان بوردی و قلمرو تاریخی زاگرس و کوان کهجزیست

 تا تعبیر، هب و است هبود استوار دیگران نگهفر و ها بر بنیاد حکمت و اندیشهمند آنزیست فرم هبلک ،است هآنان نبود

 دیگران! نیست وامدار اهردوک هاندیش و نگهفر هب خاصی چیز بشری ۀاندیش انهج راولینسون ،ۀخصمان حدی

لحاظ تاریخی، فرمی و هب هاند، این در حالی است کهی کردهساماند را ردستانوک عمومی ساحت همواره سازنگهفر

 های مسلط بر آن حاکم بودهبینی دیگریانهو معرفت و ج هولی اندیش ،اندها در این سرزمین ساکن بودهردوزیستی ک

ای هدر صورت اهردوردستان و کوک هاست این است ک هخط تاریخ رسمی فکر و تمدن ترسیم ساخت هاست. آنچ

بابلی، آشوری، ایرانی، رومی، عثمانی و  ژمونی اقوام سومری، آکدی،هو  هتحت سلط هموارهمتفاوت تاریخی خود، 

مین وضعیت منجر هاست؛  هشد هتفصیل سخن گفت هآن ب ۀدر جای دیگر دربار هک ،اندهعربی و در دسترس آنان بود

 اهتنهن اهردوک ،صورت ره هب .است هن شدآ شناختیستیه نیتأردی و شومند کویت فرمهای ههگیری ریششکل هب

 مناطق وای هعشیر ایهانهجزیست یهسازماند هب قادر هبلک ،نمایند ایفا را انیهج پرولتاریای نقش توانندنمی و نباید
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 در غریزی خودمختاری و نیهذ تاریخی وابستگی از ناشی بحران و مسائل این ۀعمد. باشندنمی نیز خویش مسکونی

ان هجورزی و اندیشیدن در زیستهنظری هپردازی بلکهنظری هحل آن نهو را ،نگی مشخصی استهتی و فرزیس ایهفرم

سازی هنظری هرگونهموجود از  ۀا و مواد خام و نابسندههبرون شدی باز شود و بر اساس داد هتا را ،خویش است

 هنی و عینی حاکم شکستهای ذهیشتر، فرمب مدنی عقالنیت و ورزیهشزمان با اندیمهیز شود؛ و هردی و تعمیم آن پروک

ان هجای اوجاالن نیز نیازمند بازنگری اساسی و تمرکز بر زیستهسازیهرسد مفروضات و نظریمی نظر هشود. ب

انتقادی ای سیاسی معاصر بر مبنای عقالنیت های روشنگری، مدرن و ایدئولوژیههداعی هردی بدون تعلق خاطر بوک

 عقایدش و هاید تالی و نتایج از بسیاری در تجدیدنظر هخود اوجاالن، بر مبنای خودانتقادی، ب تقریبهب هکاری ک است.

.ورزید دهخوا مبادرت
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 1اندیشۀ سیاسیطباطبایی و 

 تئوریزه و درک را آن شناحتیهستیهای ویژگی و ایرانی امر تا کندمی تالش که ایرانی خرأیکی از متفکران مت

 از ،است نشده ایرانی سیاسی تفکر سازیمفهوم و اندیشه تبارشناسی به موفق هنوز که وی. است طباطبایی دکتر کند

 اندیشۀ سیاسی درس استاد ،قادری حاتم. است مواجه طعنه و نقد با اندیشۀ سیاسیاساتید درس  اتفاقبهقریب جانب

 و حکمی ایدئولوژیک، را طباطباییهای تالش ،آن معاصرهای چالش و ایرانی ذهن نقد با ،مدرس تربیتدانشگاه  در

ایرانشهری  ۀی از اندیشدین عنصر حذف و اغماض به نسبت ،دانشگاه همان اساتید از دیگر یکی شکوری،. داندمی نارس

ایرانشهری را  ۀاید ،عالمه طباطباییدانشگاه  اندیشۀ سیاسیاستاد درس  ،و احمدوند ،گیردمی توسط طباطبایی ایراد

 با. دارد کیدأویژه قدرت و حکومت، تایرانشاهی و پیوند فوکویی آن با امر سیاسی مدرن، به ۀداند و بر آموزمی خطا

بودن امر رسد ماهیت موضوع طباطبایی و تمرکز ایشان روی خاصمی ن به نظرایرا در اندیشۀ سیاسی تاریخ ۀمطالع

 جانب ازها ایرانی خود سخنان نشخوار و عجوالنههای دلنوشته با و گردید غافل آن از نباید و دارد لمأایرانی جای ت

مختصات و منطقش را  خودش تعبیر به و بیابد را آن کوشدمی طباطبایی آنچه. گردد نقد و تحلیل ردوک روشنفکران

 اند؛ در عصر رنسانس یونانیکشف و تبیین نماید همان چیزی است که متفکران و فیلسوفان غربی نیز به آن توجه کرده

 آن باشدن روروبه اهمیت هب سقراط، و هرودوت آیسخلوس، یعنی ،هفلسف و تاریخ و تراژدی سسینؤم ق.م( 5)قرن 

اند. افالطون امر ایرانی ویت یونانی را در تقابل و تغایر با امر ایرانی برساختهه از اجزایی که نحوی به بودند، برده پی

بد حکمرانی،  ۀعنوان نمونکند و با استبدادی خواندن نظام پادشاهی ایران و معرفی آن بهمی را در ذهن یونانی قرائت

گزنفون امر سیاسی ایرانی را همان  .کندمی یونانی استدالل اندیشۀ سیاسیآرمانی نوع خوب حکومت و  ۀبر نمون

نوعی در باب عدالت، کند. آگوستین نیز به آن توجه نشان داده و بهآرمانی سقراط معرفی می ۀبرترین و بهترین نمون

 و ایرانی ۀاندیشهای ویژگی باب در هم هگل. است بوده ثرأشهر خدایی و شهر زمینی از آن مت ۀگ عادالنه و ایدنج

توان به متفکران سیاسی می جدی برداشته است؛ در این راستاهای ی خویش در این زمینه گامآرمان ۀنمون با تطابق

 آنکه نخست: اندیشید موضوع دو هگردد باید بمی ردها برودیگری در سنت فکری غربی اشاره کرد. تا جایی که به ک

توجه و تعمق در این مسئله است  ،دوم و ؛بشناسند را آن با همواجه ۀنحو و ایرانی امر درست، موضع و قرائت اتخاذ با

ردی وچرا تاکنون نسبت به خوانش و تبیین امر ایرانی در ذهن ک ها، اروپاییان و...ها، رومی، همچون یونانیکوردهاکه 
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 غرب و شرق با تمرکز بر عنصر ایرانی توجه ما را به اندیشۀ سیاسیاند. بررسی و تحلیل تاریخ معجب و موفق نشده

با امر ایرانی و بازتولید تاریخی آن در ها و شرقیها غربی شناختیهستیکند که جدال و تنازع می این مسئله جلب

شناسانه به امر ایرانی با رویکرد شرقها متفاوت چندان موفق و کارگشا نبوده است. به یک اعتبار، غربیهای فرم

در همان ژئوپولیتیک ایرانی حرکت  ز با التفات و آگاهی ناقص غالباًنیها اند و شرقیسوژگی خود را به فعلیت درآورده

با  ،این موضوع در این یادداشت مقدور نیستکردن هرچند باز .اندبا آن سازگار بوده شناختیهستیکرده و از حیث 

امر ایرانی را واسازی توان می ردی است کهوو ذهن ک کوردستانتوان استدالل کرد که تنها از منظر تاریخ می این وجود

نگارش پنهان مانده است. به این دلیل باید و از درون دچار فروپاشی کرد. امری که از دید طباطبایی و شرکای روزنامه

 و سطحی طرد و ردیه هرگونه از و اندیشید ایرانی امر خصلت و طباطبایی عقاید و آرا باب در بیشتر ملأبا دقت و ت

ردی، در صورت بازشناسی، واگر گفته شود که اندیشه و معرفت ک نباشد اغراق شاید. ردک اجتناب شتابزده افاضات

 رویکرد با توانمی را هکشد. اجزایی از این اندیشمی ردی نفسوتوان منازعه با تفکر ایرانی را دارد که هنوز در فرم ک

.برکشید خویش ۀشایست جایگاه به و کشید بیرون اوجاالن نیز و زبَنَ جمال مالتأت و آثار از انتقادی، عقالنیت
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 ١گەیشنت بە بەختەوەری کۆماری کوردستان: یئامانجی سەرەکی

ە. ئەوە یەکەم سەروتار و «کوردان یجێژنی سەربەخۆیی کوردستان، درەوشێنی ئەستێرەی خۆشبەختی»ێبەندان، ڕ ی 2

ری کوردستان ڕاگەیەندرا. ئەگەر لە سۆنگەیەکی ئەرێنی سەردێڕی ڕۆژنامەی کوردستان بوو کە دوای دامەزراندنی کۆما

بەشێک لە  یسەربەخۆیی و بەختەوەری لە زەین و تێگەیشتنی کوردی یوەندیەیگومان پ ئەو گوتارە بخوێرنێتەوە بێ

خاوەن  ەوات ،کۆمەڵگایەک کە سەربەخۆ نەبێ. نگەیئەو سەردەمە گەلێک گر یدامەزرێنەرانی کۆمار و ڕێبەرانی سیاسی

ردنی چارەنووسی خۆی نەبێت، بێ گومان کۆمەڵگایەکی بەختەوەر و سەعادەمتەند بە ادەی مافی دیاریکیر دەوڵەت و ئ

کالسیک و نوێدا  یوانگەی فەلسەفەی سیاسیڕ )ئۆدایمۆنیا( و سەعادەت لە  چەمک و تەوەری بەختەوەری ئەژمار نایەت.

 ئامانجی زانست و زانین بوو کە غایەت و ئەرەستوو لەو باوەڕەدا. مرۆڤ دەنارسێت پەرەسەندنیوەک جەمسەری گەشە و 

 یدەستەبەرکردنی بەختەوەری( )فەلسەفەی کردەیی گەیشنت بە بەختەوەرییە، و ئامانجی سیاسەتیش (تیۆری)فەلسەفەی 

ربەخۆیی کۆمەڵگایە. بەو پێیە یەکێک لە ئامانجەکانی کۆماری کوردستان گەیشنت بە بەختەوەری بوو کە لە ڕێگەی سە

و دەستەواژەیە بە گوتارێکی دروست دەنارسێت کە لە سەردێڕی ڕاگەیاندنی کۆماری  ن و دەستەبەر دەکرێت. ئەو ڕستەیداب

تنەوەی و تەڤگەر و بزو  یخۆی دەرخست؛ دیارە ئامانج و ئایدۆسی سەرەکی و بنەڕەتی 1324 ێبەندانیڕ ی 2کوردستان لە 

.کورد و کۆماریش هەر ئەوە بوو
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  ١نی ئێرانیەیو بەرهەمهێنانەوەی ز  ارپیری شالی

ساڵی ڕابردوو بە  دردا لە چەنو کولتو -دیاردەیەکی هاوچەرخ لە قەبارەی پیشە وپیری شالیار وەکو  یڕەسمی ئایینیێوڕ 

ئامانجی جۆراوجۆری وەکوو گەشتیاری و ناسیۆنالیزمی فۆڕمیکی کوردی و... پەرەی پێ دراوە و تەنانەت بە جۆرێک 

سالمییەکەی، پیری شالیار )سیمبولی( موغێکی زەردەشتییە کە ڕاستەوخۆ لە ئایینی یڕانەوە ئێبەدەر لە گشێوێندراوە. دیارە 

کۆمەڵەش وەکوو فۆڕمی بە ناوەرۆک وەرگیراوە و ئەو سەما و زکری بە ساسانییەکانەوە یمیفەر ی ینئای ەدوایی، وات زەردەشتی

ڕەسمی کۆمسا و بانگەشە بۆ جەژنی یەڵدا لەو کوردییە. ئەوەی ڕاستی بێت ئەو ڕێوڕەسمەش، بگرە ڕێوئێرانی، دیاردەیەکی 

نی ئێرانیدا هەیە و هیچ ەیەنانەت ئیسالمی شافعی( لە ز تی )تیان بە خوێندنەوەی ئایینی میرتایی و زەردەشیناوچەیە، پەیوەند

تەنیا نەریتێکی  وبەڵکو  ،گاتاکانەوە نییه یفۆڕمی زەردەشتییکۆنی میرتایی ناوچەی زاگرۆس و ڕ یەکی بە ئایینییپەیوەند

هەندێک لە  ئەگەر. دا کە لە فۆلکلۆری ناوچەکەدا ماوەتەوەاسانییە لە فۆڕم و کولتوری کوردیئێرانییەکانی سەردەمی س

ئەو شێوە ڕەسامنە لە کوردستان  یزەردەشتی-ناسەکان و نووسەرە ئێرانییەکانیش باس لە ڕیشە و ڕەچەڵەکی میرتاییڕۆژهەاڵت

بوونی پرسەکە دەکەن و هێام و مۆرکی ئەوان نیشان دەدرێن کە لە بنەڕەتدا ڕاستیدا ئاماژە به ئێرانیلە  ،و ئێران دەکەن

 ایوان تەاسیس: شتەردەز ەژمار. هێنینگ نووسەری پەڕتووکی ئێرانییە دێتە ئلەو ئایینە نا یەکانیخوێندنەوەیەکی ئێران

ەڕێتەوە ناوچەی هەورامان دەگ )دریوزەکانی ساسانی( ڕەسمی ئایینی دەروێشەکانیێوڕ لەو باوەڕەدایە کە جەژن و  رەجادوگ

ر و کردەوە و بوونی هەندێک کولتو ئاخێزگای میرتاییبە خود وێرمازرێن و کەسانی تر کە ئاماژە سەر ئایینی زەردەشتی. یا

انی و هیندی و ڕۆمی و ڕوانگە ر و پێوەری کوردی لەگەڵ بابێلی و ئێ توخمکە جیاوازییەک لە نێوان  بێ ئەوەیبە ،دەکەن

کۆن هیچ دەقێک لەو ئایین و  یڕاستی جگە لە چەند دیاردەی فۆڕمی و کەرەسەی ماددیدابنێن؛ بە رەییەکان...و ئۆستو 

ەوەی ڕۆمییەکانەوە یەشت و خوێندنیان بە سانسکریت، مێهریوەندەیندا نەدۆزراوەتەوە و دەقەکانیش پباوەڕە لە کوردستا

 ،لە کوردستان بە ئایینی ڕەمز و ڕازی کۆن کردەیی-ئیسالمی و عیرفانی فۆڕمی یدان و لکاندنی سۆفیگەریوەندیەیهەیە. پ

هەڵەیەکی بەرچاو و  ،الیەنەکانی هێشتا لە قەبارەی کوردیدا نەنارساون کە هیچ دەقێکی دۆزراوەی لە کوردستان نییە و

کوردی دەسکەوتێکی تری نییە.  ینی قەیراناویەیشەوە، جگە لە درێژەپێدان بە ز ێوانگەی ئەندڕ هەوڵێکی بەپەلەیە کە لە 

بیر بکرێت کە هەردووکیان لە ە بەاڵم نابێ ل ،ڕاستە ئاخێزگای ئایینی میرتایی و زەردەشتی ناوچەی زاگرۆس و کوردستانە

گەڵ لە .یەکەی بەڕاستی ناڕوون و الوازەیجگە لە فۆڕم، ناوەرۆکە کورد سازی کراون ونی ئەوانی تردا فۆڕمولە و گوتار ەیز 

پیری  یکولتوری-کە ڕەسمی کۆمسای و ڕەسمی ئایینی ڕاشکاوی بگوترێت، یەکەم ئەوەیوەش دوو تێبینی پێویستە بەئە

 دا لەم دواییانەدا لە ناوەرۆکی خۆیدا هەڵدەگەڕێتەوە سەر خوێندنەوەی ئێرانییەکان لە میرتا و زەردەشتیشالیار و جەژنی یەڵ

شە ێکە لە ڕوانگەی ئەند ەم ئەوەیرە و باوڕەیە لە کوردستان. دوو و هێنانەوەی ئەو ئایین و ئۆستو دوایی و بە جورێک بەرهەم
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نی ەیز  یبە دوور لە کاریگەری یکە ڕەسەنایەتی یاخود زەردەشتیێکی میرتایی توخمهیچ تۆکمە و  ەوە،یرەناسیو و ئۆستو 

بەسرتاوە بە دەق بێت، تێیدا بەدی ناکرێت و ئەوەی کە هەیە نواندنەوە و بەرهەمهێنانەوەی بیر و ئێرانی هەبێت و پشت

سۆفی و نووسەری  و باوەڕەکانی نووسەرە ئێرانییەکانە لە فۆڕمی کوردستاندا. هەر بۆیەش ڕەنگە هەندێک ئەکتەر و شاعیر

لە  ،سەمەرەیان دۆزیوەتەوەڵێی دۆز و دیاردەیەکی زۆر سەیرو پێگەیشتوو لەو بارەوە شاگەشکە بووبن کە دەکالسیک و تازە

یەکان چی تازەیان نەگوتووە. پێویستە ئەو قەیرانە بە ینی زمانی مێژوویی ئێرانەیکردنەوەی ز لە دووپاتحاڵێکدا جگە 

.کەو بکرێتزانستی و شەنو  یت و پێوەری گونجاو شیکاریهەستیاری و شێوازناسیی دروس
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 ١کۆچ و سیاسەت

لە سێ الیەنەوە دیاردەی کۆچ و تایبەمتەندییەکانی بە  ە.یلە خۆیدا بابەتێکی سیاسی کۆچ )لەڕووی نەست و هەست(

گۆڕینی واقعییەتی ژیان و هۆکاری کۆچ؛ دووەم، کۆچ  یەکەم، ە:یشەی سیاسیێواتای دروستی وشە ئەمرێکی ئەند

دیاردەی کۆچ و کۆچەرایەتی وەکوو دۆلوز و گوتاری  ،ەمیە؛ و سێیهانە بە شێوازێکی تر کە ئەویش هەر سیاسییژینگەج

 کەنو دەڵێن لە ناخی خۆیدا، وەکوو فەزیلەتێکی کەمایەتیی هەڵقواڵو لە دۆخی زۆرینەییدا، لەگەڵ سیاسەت تێکەاڵوە؛ چ

تێنەگەیشتووە و  )پۆلیتیکۆن( ەسەی کە لە کرۆک و چییەتی سیاسەت لە ژیان دەکاتەوە. ئەو کدەالقە و ئاسۆیەکی نوێرت

مرۆڤایەتی و  یۆلۆژیییدادە و هەژدە بانگەشەی ئڤی سەدەی حەڵاخولیای ناشوێنە و لە ڕوانگەی ڕەواقییەکانی لیب 

بووە کە ئەویش هەر دیاردەیەکی می کوردی ز تێپەڕبوون لە شوێن و کولتووری خۆی دەکات بە جۆرێک تووشی نیهیلی

خۆونکردن و قاڵبوونەوەیە. بڕیار نییە لە بیابانی  وە. کۆچ بە واتای ناشوێنگەرایی شاعیرانە، خۆدۆزینەوە نییە بەڵکو یسیاسی

کۆمەڵگا بە  بڕیارە بیابان ئاوەدان کاتەوە و تاک و وسیاسەت بە وتەی ئەرەستو  وسیاسەتدا! ئاوەدانی ساز بێت بەڵکو 

ێنوێنی بکات. جوداکردنەوەی کۆچ و بەرامبەردانانی لەگەڵ ڕ )دایکاسیۆنە( و ئازادی  ەری )ئۆدایمۆنیا( و عەداڵەتبەختەو 

کە لە پێگەی  ،شاعیرەکانی سەردەم-نەیتەنیا تاقمێک لە ز ە. ڕەنگە یسیاسی یسیاسەت بە واتایەک خۆی دیاردەیەکی نەرێنی

نییە بەڵکوو گەڕان  2کۆچەری دەربازبوون لە شوێنێک بەرەو ناشوێن لەوە تێنەگەن. ،حەکیمەکانی قەومدا خۆیان دەنرخێنن

لە  ،ی ناشوێنڤیا خوا؛ مرۆ بوونەوەرە  ە بۆ گەیشنت بە بەختەوەری و ئازادی. مرۆڤی ناشوێن یایو هەنگاوهەڵێنانێکی سیاسی

ە. یایی خۆی لە خۆیدا بابەتێکی سیاسیهانی هاوچەرخدا، مرۆڤێکی کۆیلە و وابەستەیە. لە ڕاستیدا ناشوێنگەر یژینگەج

چەر و ۆ ک ە.یکۆچکردن تەنیا ڕاکردن نییە بەڵکوو ڕابوونەوەیە؛ دەسپێک و سەرەتای وەرزێکی هزری و کرداری سیاسی

تی بەرەو ئازادی و سەربەخۆیی. تەنیا مرۆڤی ناشوێن یەدیاردەی کۆچەری ئیمکان و بوارێکی سیاسیی تێپەڕبوونه لە کۆیال

بەڵکوو ڕۆیشنت بەرەو پیری  ،چەری هەاڵتن لە سیاسەت نییەۆ گومان وابەستەیە. ک نی مرۆڤی ناشوێن بێەیو ز  مێژووی نییە

ە. ناشوێنی و یهەر دیارەدەیەکی سیاسی ،مردنیشی ەسیاسەتێکی ژینگەدروستکەرە. تەنانەت کۆچی دوایی کۆچەر، وات

حەکیمەکانی کورد لەو -شاعیرانەیە. با هەندێک لە شاعیر مانە و ناسیاسی تەنیا ڕۆمانەشێعرێکیز نیهیلی یفرەکولتووریگەری

ڕاستییە تێبگەن کە سیاسەت گۆڕینی دۆخی نیهیلیستیی ناشوێنە بەرەو شوێنی بەختەوەری و چێبوونی مێژووی مرۆڤبوونە. 

. ەینی مرۆڤی سیاسیەیمرۆڤی بێسیاسەت خاوەن کەسایەتی و ماکی مرۆڤبوون نییە بەڵکوو مرۆڤێکی بەرهەمهاتووی ز 

سیاسەت دەستەبەرکردنی سەعادەت و ئازادی و بەختەوەرییە؛ کۆچ لە هەموو ڕەهەندەکانییەوە خودی  یئامانجی بنەڕەتی

.واتای سیاسەتە
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 ١نی زمانداەیزمانی زگامکی لە قەوارەی ز 

 شەێزمان و عەقڵ و ئەند ەوات هۆی لۆگۆس،کییەکانی لۆگۆسی مرۆڤە؛ مرۆڤ بەەگشتی یەکێک لە بەشه سەر مان بەز 

ه زۆری پێ دراوە؛ هیراکلیتوس پێی وای بایەخینانیدا ۆ نی یەیبێتەوە. لۆگۆس و زمان لە ز لە بوونەوەری دیکە جیا دە و بوون،

و زمان مرۆڤ لە بوونەوەرەکانی دیکە لۆگۆس  یاستیدا خاڵی جیاوازیڕ شە بگرێت؛ لە ێمرۆڤ دەبێ گوێ لە لۆگۆس و ئەند

هۆی و ناباژێری دەناسێت؛ بە ربەر مەفهوومی( بە بەغەیری ) نەچەمکێندراو بووە. ئەفالتوون مرۆڤی بێلۆگۆس و زمانی

لە درێژەی ئەو شەیی نین ناتوانن دیالۆگ ساز بکەن و لە یەکدی تێبگەن. هەر ێکە خاوەن زمانی چەمکی و ئەند ئەوەی

 ەقڵ و هزرگەرییەمرۆڤ وەک بوونەوەرێکی لۆگۆسی پێناسە دەکات کە تایبەمتەندییەکەی زمان و ع باسەدا ئەرەستوو

گشتی ەمرۆڤ ب .شە هیچ پێگەیەکی لە شار و دەوڵەتدا نییەێەی ئەرەستوو، مرۆڤی بێزمان و ئەندگ)زوون لۆگۆن(. لە ڕوان

کی دیکە مرۆڤ بە ەبە واتای ێک دەخات؛ڕ خۆی  یهۆی زمانەوە ئیگزیستانس و ژیامنەندیبوونەوەرێکی زمامنەندە و بە

شێوەیەک لە ژیانە. سۆسۆر  ەە زمان واتابەخشییە بە بوون، واتلەو سۆنگەو  ی دەسەملێنێ.زمانەوە پێناسە دەکرێ و بوونی خۆ 

هانی یپڕی لەگەڵ جهۆ و هۆکرد(ە، کە پەیوەندییەکی چڕ و  ە)وات زامی نیشانەکانیو باوەڕە بوو کە زمان لە خۆیدا نسەر ئەلە

هەیە کە به زمانی مێژوویی دەنارسێت؛ ئەوە هەمان مرۆڤ هەیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش زمان تایبەمتەندییەکی مێژووییشی 

یە. ئەو زمانە دەکرێ بە وتەی هایدگێر هەمان ەڵێک خاوەن ئەو زمانە مێژووییەزمانی مێژوویی زگامکییە کە هەر گەل و کۆم

زر ری هو شە پێکەوە گرێ دەدات و زمان وەکوو ئاستەنگ و سنو ێوون بێت. ویتگنشتاین زمان و ئەندماڵبات و هەرێمی ب

، زمانی یشە لە ئەفسوونی زمان دەرباز بکات. خزمایەتیێی فەلسەفە ئەوەیە کە مرۆڤ و ئەندو بیر دیاری دەکات. ئەرک

رۆڤ کەڵکە. هابێرماس مەەهەندەوە بڕ ژووی مرۆڤ و گەلەکان لەو هانی مێیج وێکچوونی بنەماڵەیی و گەمە زمانییەکان لە

ڕیشەی لە پێکهاتەیەکی عەقڵییە و  سێت؛ چامسکی باوەڕی وایە کە زماننادە 2وەندیگەراەیبە بوونەوەرێکی زمامنەند و پ

مێژووی زمانەوانیدا کە  لە ی جیاواز بکەینڕەهەند پێی ئەو بۆچوونانە دەتوانین باس لە دوونی ئاوزگەرانەی مرۆڤدایە. بەەیز 

یەک لە وتارێکی یایدائ ووونە وەکو ن )ئەو بۆچەینی زمان و زمانی ز ەیکی پتەویان هەیە: ز وەندییەەیپدیارە لەگەڵ یەکرت 

کوردی بە چوارچێوەی  یتەسەلی زمانی زگامکینیم کە بە تێرو  دالەو بابەتەدا بە دوای ئەوە وردی شی کراوەتەوە(.درێژدا بە

پێناسەی مرۆڤ و  ،گشتی لەو ڕوانگەوە، زمانی زگامکی کە هەمان زمانی مێژوویی دایکییەبەاڵم بە ،سەرەوە گرێ بدەمەوە

 .ەی گەل و نەتەوەکانەناسنام

نگه و یزمانی کوردی، زۆر گر ەهەرچەند زمانی مێژوویی کورد، واتتا ئەو جێگەیەی کە دەگەڕێتەوە سەر کورد، 

ن بە باری وەندی و بیرکردنەوە بەو زمانە لە جێگەی خۆیدا گەلێک کاریگەر و بونیاتنەرە، بەاڵم بە باوەڕی مەیئاخافنت و پ
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سەر هەندێک تێبینی و خاڵی ئەرێنی و پێویست کە پێویستە لە عزمانی کوردی دراوەبە فۆڕمی  گرینگییەزۆریەوە ئەو 

 .یەکی زیاتر و بەرفراوانرت بکرێتوردبوونەوە و توێژینەوە

شەیی هەیە ێسی زمان دوو الیەنی فۆڕمی و ئەندشونا ەشەیە. واتێەم فۆڕمە و هەمیش ناوەرۆک و ئەندگشتی هەزمان ب

 ێردناو  3«نی زمانەیز » تەواوکەری یەکرت سەیر بکرێت. ئەو الیەنەی دووەم بە وهەردوو الیەنەکە وەکو  ینگییکە پێویستە گر

و کردەوە و  4شەی چامسکیدا، دەفرایەتی و توامنەندیێوەندی هەیە. لە ئەندەیپ «نەیز  زمانی» دەکەم، کە ئەویش لەگەڵ

نێک خاوەن ەیهەر ز  .ۆڕم و ناوەرۆکدا یاریدەدەر بێتنە کە ڕەنگە لە فەیز  یشێک لە تایبەمتەندیزمان بە 5کارکەردی

ن نیشانە و دەاللەتە؛ لەسەر ئەو بناغەیە، ەیمانی ز نی زمان چەمکە و ز ەیز  نێکی هەیە؛ەیش ز یو هەر زمانێک زمانێکی مێژووییە

زمان حەقیقەت نی ەیییەکانی تر ئەوەیە کە ز نی مرۆڤە بە زمانێکی مێژوویی. یەکێک لە جیاوازەیپیتاندنی ز  نی زمانەیز 

بەو پێیە زمان بە یەکێک  ن حەقیقەت دردەبڕێت و گوتارسازی دەکات.ەیخود بەرهەمی دێنێت، بەاڵم زمانی ز دەدۆزێتەوە یا

پێداوە و  ینگییکرێت. ئەوەی کە تا ئێستا کورد گران دەششوناسی مرۆڤ و نەتەوەکان دەستنی لە بنەڕەتەکانی ناسنامە و

نی ەیز » شەیی زمانی کوردی و ناوئاخنی ئەو زمانە کە هەمانێزمانە بووە بەاڵم بە الیەنی ئەند ئەو یباسی کراوە الیەنی فۆڕمی

سەر یەکانی شوناسی کوردییە کە بەیئەوەش یەکێک لە قەیرانە مەعریف .خێکی ئەوتۆ نەدراوەەنگی و باییگر «زمانی کوردییە

بین و دەستنیشانکردن و یەکێتی لەسەر زمانێکی نەتەوەیی داشدا زاڵە. زۆر گوتراوە کە کورد لە یقەیرانی شوناسی زمانی کوردی

بەاڵم لە ڕاستیدا هەمان  د پێک نەهاتوون و ناکۆکن، ئەو تەوەرە هەرچەند گرینگەد و ڕێنووس و هتر و ئەلفوبێیەکی ستاندا

نی ەیی ز چەمکشەیە، ریبەاڵم گرینگرت و قووڵرت لەو ئا یش نەگەن؛یپێدان بە فۆڕمە و ڕەنگە بە دەرئەنجامێکی ئەرێنگرینگی

سەر یەک لەیهانی خۆیدا بە تەبایی و یەکێتیشەیی زمانی کوردییە. تا ئەوکاتە کە کورد لە ژینگەجێزمان یاخود بەشی ئەند

سەر فۆڕمیش بە تەنانەت ئەگەر لە ،نی زمانی کوردی نەگات ئەوە گەیشنت بەو ئاواتە زۆر ئەستەمە و لە مەحاڵ دەچێتەیز 

نانەیە؛ ەیەبی و تورکی و درێژکراوەی ئەو ز ڕ نی فارسی و عەەیەر هەمان زمانی ز نی زمانی کوردی هەیئەنجامێک بگەن ئەوە ز 

گەورەیە کە بە یەکی تر لە  ینگەلە بە زمان و وێژەی کوردی کارەساتێکی مەعریفیەیگومان بەرهەمهێنانەوەی ئەو ز  کە بێ

 .نی کوردی دەنارسێتەیبنەچەکانی قەیرانی ز 

هیوم،  تە،ۆ ، گڵ، لوتێر، کانت، هێگزالیبنیت ، ئیبنی سینا، سۆرەوەردی، ماکیاڤێلی، دێکارت،کاتێک عامێری، غەزاڵی

نەوە و تێگەیشتنیان بەرهەم خۆیان، زمانی خۆماڵی و ناتیڤ!، شێوازی بیرکرد وڵ دەدەن بە زمانی مێژوویی... هەکەیرکەگارد و

 یهەر بۆیەش ئەو بیرمەندانە زمانی مێژوویی و خۆماڵی نی زمانی خۆیان خەریکن گرینگی دەدەن.ەینن لە ڕاستیدا بە ز هێب

ردی لە فۆڕمدا کو  یو زمانە بیر دەکەنەوە و دەفەلسەفن. ڕەنگە ئێمە بە زمانی پەتیخۆیان فێری هزرین و فەلسفە دەکەن و بە

کەی فارسی و ەینیەیحی زمانی ز ڕۆ ەبی و تورکی بێت و نی زمامنان ئێرانی و فارسی و عەڕ ەیاڵم ز قسە بکەین و بنووسین بە

دە. شەدا ئێرانی و عەڕەبی و هتێر و ئەندلە ناوەرۆک و گوتا ونییە بەڵکو  کوردی ،نی زمانی کوردیەیز  ەئەوانەی تر بێت. وات

نی ەیاڵم بە فۆڕمی زمانی فارسی و ئەوانی تر بنووسن لە ڕاستیدا بە ز نی کوردی بەەیدروستە، کاتێک بە ز پێچەوانەکەشی هەر 

وایە ئەو کەرەسە و تۆکمەیە کە نی کوردییە. کەەیزمانی ز  نی زمانی فارسی،ەیاوە؛ بە واتایەکی دیکە، ز زمانی کوردی نوورس 

ییە. بەشێکی بەرچاو لە بەرهەمە مێژوویەکان کە بە دنی زمانی کور ەیزمانی کوردی پێک دێنێت و پێی پەروەردە دەبێت ز 

نی زمانی فارسی و ئەوانی ەیزارەکی دواون لە ڕاستیدا هەمان ز ەو زمانە لە فۆلکلۆر و وێژەی سەر زمانی کوردی نوورساون و ب
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نی کوردی هەر ەیتری گەورە بە کوردییە کە تەوەرێکی زۆر سەرنجڕاکێش و قەیراناوییە. یەکێک لە بنەچەکانی قەیرانی ز 

 بە ئەژمار دێت. یەدیاردە ئەو

هان و یبکەینەوە و ژینگە و ج رنە بیەیدی بێت و بەو ز زمانی کور  نیەیڕۆژی زمانی زگامکی دەبێ هەمان ڕۆژی ز 

هانی مێژووییدایە کە یحەقیقەت لە ژینگەج یبەندینێپۆلنی زمان بە دوای خوێندنەوە و ەیوەندییەکان بخوێنینەوە. ز ەیپ

ڕوو رەوبە. هەر نەتەوەیەک بە زمانی خۆی لەگەڵ حەقیقەت کوردیش دەبێ لەو سۆنگەوە بیر لەو تەوەر و بابەتە بکاتەوە

نی کورد دەخوێنێتە ەیحەقیقەت بە زمانی ز  کوردی ینی زمانەیدەکات؛ لەو دیدەوە ز  «هان واژۆیج»دەبێتەوە و بەو زمانەش 

بەرهەم بێنین. ڕۆژی زمانی نی زمانی کوردی فێر بین و بنووسین و دەق و بابەت ەیو پێناسەی دەکات. زمانی دایکی بە ز 

.نی زمانی کوردییەسەر ز زگامکی ڕۆژی بیرکردنەوەیە لە
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 1ردیوک اندیشۀ سیاسیشناختی: کاوی معرفتذهن

حکمت و اندیشه در تاریخ تفکر بشر است. تأمل و تفکر در باب های ترین صورتیکی از کهن اندیشۀ سیاسی

کم با دست اندیشۀ سیاسی .است اندیشۀ سیاسیبنیادی های سیاست و نسبت آن با اخالق و عقالنیت از جمله مؤلفه

 اندیشۀ سیاسیحکمرانی و غایت آن با  ۀاندیشی و شیودولت .فکر، سیاست و تاریخ مرتبط و همبسته است ۀسه مقول

)گزنفون، اردشیر، تنسر، اوستای  طباطبایی حکمت خسروانی ایرانی را بر مبنای شاهی آرمانی ایرانی .ارتباط دارد

ایرانشهری  اندیشۀ سیاسینی قرائت کرده و از آن با عنوان خواجه نصیر( در دستگاه یوناو  الملکخواجه نظام متأخر،

شده است که در آن عنصر  بندیصورتکند. این نظریه بر بنیاد دین و دولت و امتزاج آن دو در ذهن ایرانی می یاد

مانند عدل و مصلحت عمومی، وحدت و هایی سیاسی بدون عنصر دینی و برعکس قابل دریافت نیست. اگرچه مؤلفه

 .نمایدنمی آن چندان روشنهای یونانی و ویژگی اندیشۀ سیاسیلیکن بدون شناخت از  ،شودمی ت بر آن افزودهکلی

مادی و تنازل آن تأسیس شده است  اندیشۀ سیاسیایرانشهری در برابر با  ۀتوان گفت که اندیشنمی هرچند به یقین

روشنی توان بهمی عناصر حکمت سیاسی مادی و یونانی راای که گونهبه ،لیکن تفاصل و تغایر میان آن دو آشکار است

)ادیکه( و مشتقات و  )دیکه( و ظلم مادی بر بنیاد تقابل اضداد، یعنی عدل اندیشۀ سیاسیشناسایی و بررسی کرد. 

توافقی شاهنشاهی است. این مهم توسط مؤسس دولت  ۀلوازمات آن استوار است که معطوف به تأسیس یک اتحادی

 2«.بین ظلم و عدل تقابل و نزاع دایمی برقرار است»: شده است بندیصورتماد چنین 

و نیز فیلسوفان سیاسی عصر  ،ویژه هراکلیتوسبه ،شناختی باواسطه بر حکمت پیشاسقراطیمعرفت ۀاین گزار

توان در این باره استدالل کرد. بر مبنای الگوی می تأثیر جدی بر جای گذاشته است؛ فلسفه یعنی سقراط و ارسطو

سیاسی، یعنی شناخت و  ۀهای متعاقب آن، سه مرحله اندیشه و نظریوگوگفتنظری اسپریگنز، در این عبارت و 

چهار پرسش بنیادی  ۀپای حل بررفت و تجویز راهآن، و سرانجام طرح برونهای شناسایی بحران، توضیح و تبیین ریشه

نوع نظام سیاسی »، «توان جامعه را به قصد رسیدن به عدالت و سعادت ساماندهی کرد؟می چگونه» ،«چه باید کرد؟»

ترین طرح و به آنها پاسخ داده شده است. این چهار پرسش مهم« چه کسی باید حاکم باشد؟»، و «چه باید باشد؟

افالطون و ارسطو بود. این باور موجه  فلسفۀ سیاسیانون اصلی و محوری است که چند سده بعدتر کهایی پرسش
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2 injustice is ever at feud with justice… 
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دولت است  ۀبنای مقولمادی و سنگ اندیشۀ سیاسیای حکمت دارد، بنیاد نوعی داللت بر گونهعقالنی، که به-اخالقی

و شر زرتشت  تجریدی خیر ۀرود. نظریمی شرق و ادوار بعدی آن به شمار اندیشۀ سیاسیکه نقطه عطفی در تاریخ 

ایرانشهری و  اندیشۀ سیاسیاضداد شکل گرفته است. محور  ۀاصیل گاتها بر این دوگانگی و انگار ۀمادی و شاکل

 ۀویژه در دوربه ،پادشاهی است که از مادها اخذ گردیده است و در ادوار بعدی تاریخ سیاسی ایران ۀایرانی همان نظری

شده است. عنصر عدل و نیز  روروبهالمی بازسازی شده و با دگردیسی با عناصر یونانی و اس ،ساسانی و اسالمی

بودن پادشاهی آن مستقیماً از تفکر سیاسی مادها و حکمت مغان )دایکاسیون( و آرمانی )دایکاسیونه( و عادل عدالت

بدان بخشیده شناختی خود را و معرفت شناختیهای هستیکه ذهن ایرانی شأنیت و خصیصه ،گرفته شده است 3مادی

اند و از چشم آنان پنهان مانده است. در واحد طباطبایی و اسالف و اخالف تئوریک وی التفاتی به آن نکرده .است

ایم که بدون تردید بر دو نوع با دو پارادایم متفاوت مواجه بوده اندیشۀ سیاسیسیاسی ایران ما با دو نوع حکمت و 

پادشاهی ایرانی  اندیشۀ سیاسیطور خالصه، یکی از وجوه تمایز دارند. به شناختی داللتبینی و نگرش معرفتجهان

بلکه اصل استقرار عدل و  ،مادی این است که تفکر سیاسی ماد معطوف به پادشاهی نبوده است اندیشۀ سیاسیبا 

، نظم و عدالت این نظم و عدل همان برپایی دولت است؛ به عبارتی ۀای نظم جهانی و انسانی بوده است که الزمگونه

میان دو مفهوم  شناختیهستیهرچند از حیث  ،مقدم بر شکل خاص نظام سیاسی از جمله پادشاهی و امنیت است

عدالت و امنیت تقابل و تمایزی وجود ندارد. در ذهن سیاسی ایرانی و نظام معرفتی آن امنیت و حفظ دولت بر عدالت 

ردی در این دوره این معنا و ومادی و یا ک اندیشۀ سیاسیز مفهوم و نظم انسانی مقدم است. از یک جهت، مراد من ا

 ۀشد و سرانجام به زوال دولت ماد منجر گردید. شأنیت و صبغ روروبهخصیصه است که از همان آغاز با انحطاط 

شۀ اندیناظر بر این مسئله است. واکاوی و توضیح منطق درونی ساختار  اندیشۀ سیاسیبودن ردیومعرفتی مفهوم ک

جهان تاریخی و روند شناختی حاکم بر زیست)به تعبیر اسپریگنز( و تبیین و تدلیل بحران معرفت کوردستاندر  سیاسی

در شرق با دو نوع پارادایم  اندیشۀ سیاسیردی است. به عالوه، در تاریخ وتنازلی آن یکی از اهداف کشف ذهن ک

مادی است. از این منظر، عطف به مطالبی که پیشتر منتشر  ۀ سیاسیاندیشهمان ها مواجه هستیم که یکی از این پارادایم

ردی، وک اندیشۀ سیاسیردی به دنبال پژوهش، شناخت و توضیح ماهیت، شأنیت وک اندیشۀ سیاسیشده است، مطالعه 

.ردی، در یک پارادایم مفهومی و متمایز استوک ۀیا نظام معرفت و اندیش
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 ١ۆژهەاڵتی و دیاردەی ئەنفالڕ نی ەیز 

ۆژهەاڵتی و دوو کەرتی عەقاڵنییەتی مۆدێڕنی سیاسی و ڕ نی ەیبۆ تێگەیشنت لە ئەنفال و کۆمەڵکوژی دەبێ لە ز 

شەی بەعسیزم بە لێکدانەوەیەکی شاعیرانە و دەروونناسانە ینە تێبگەین. ناسینی ڕەگوڕەیژی( ئەو ز ۆلیۆ )ت سیاسی یناسیخوا

کی یەووڕ کە بەعسیزم لە خۆیدا تەنیا  بەڵکوو بە باری زۆریەوە الواز و نەزۆکە، لەبەر ئەوەی نییە تەواوبۆ تێگەیشنت نەتەنیا 

نە تەنانەت ژێستێکی ەیبەعسیزم بەبێ تێگەیشنت لەو ز  یۆژهەاڵتییە. دیاردەی هزری و سیاسیڕ  ینی سیاسیەیهاوچەرخی ز 

 یەژهەاڵتی تێنەگەیشتنی مرۆڤی کورد لەو دیارەدەیەۆڕ نی ەیەدەبییە کە هیچی لێ شین نابێتەوە. بەشێک لە ز وناکبیرانەی ئو ڕ 

کورد هێشتا لە  شەیی هەیە.ێنی کوردی و نەبوونی هیچ بنەمایەکی ئەندەیز  یهزری و ئاوزگەرێتی یوەندی بە الوازیەیکە پ

نی ەینەکردووە. ز ئەنفال و کۆمەڵکوژی و نەریتی پاکتاوکردن تێ نەگەیشتووە و قواڵیی ئەو بابەتە تڕاژیکەی دەرک و فام 

ۆژهەاڵتی بۆ خۆوەدیارخسنت و بووژانەوە و گەشەکردنی، پێویستی بەو کردەوە مێژوییانە هەیە و لەو پێناوەشدا مومکینە لە ڕ 

مەڵە مرۆڤێک وەکوو کورد تووشی خەسار و ۆ حە لە پانتایی بوونێکی مێژوومەنددا کڕۆ ن و ەیئەو ز  یرسوشتی جووڵەی

ئەوانی دیکەی نەیار هەنگاو  ییددی تووشی خۆقوتاردان و وەدواخستنی خۆیەتی و لە قامچینی کوردی بە جەیز  فەوتان بن.

قێت کە ڵحەماسەکردن و قوربانینواندنەوەی ئەو کارەساتە بەردەوامانە دۆخێکی کۆمیک و دراماتیک دەخو  بە .هەڵدێنێتەوە

نی و پڕاکسیس خاڵێکی ەیز  یئاگایی و وشیاریئەمری تڕاژیک و کۆمیک بە  یوەندیەیخەوە لە ناخی بوونەوە تڕاژیکە. پبەدا

شەساز ێەوتی ناسین و تێگەشتندایە. دیالێکتیکی بەراوەژووی نێوان کورد و ئەوەی دیکەی بیرمەند و ئەندڕ نگ لە یگر

مولەکردنی پرسی ڕ یشەی ئاگایی لە فۆڕەگوڕ اژیک و لە هەمان حاڵدا کۆمیکی پێکهێناوە کە ئەویش ونبوونی ڕ دۆخێکی ت

پێویستی بە جۆرێک ئاگایی  ڵئەوانی دیکە بە زمانی هێگ یمڕانیکو ی کورد و حیکوردە. دۆخی کۆمیکی وابەستەی یمەعریف

هانژینێکی یی چۆن دەتوانێت لە جینی کوردی کە دوای دەربازبوونی لە وابەستەەیێک دەگەرێتەوە سەر ز ڕ هەیە کە ئەویش 

هانی خۆی بکاتەوە. ئەوەی یسەعادەت و گەشەسەندنی ژینگەجسەربەخۆدا زیندوو مبێنێتەوە و خۆی بەڕێوە ببات و بیر لە 

کارنەواڵی قوربانیگەرایی و  نی کوردییە.ەیاستی بێت دیاردەی ئەنفال و قڕکردن و پاکتاوکردن بەشێک لە قەیرانی پرسی ز ڕ 

ئەوتۆی  یەکییناکبیرانەی ئەدەبی و هونەری بەبێ ئەو ئاگاییە کاریگەرو و ڕ هەڵوێست و کردەوەی بەرتەسکی سیاسی و 

.نابێت
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 1شناسی شرقیصورت ایرانی کیهان

شناسانه بینی و یا رویکرد هستیبلکه اساس آن به دو نوع جهان ،اختالف بین تشیع و تسنن اصوالً عقیدتی نیست

یستی بامی گردد. به منظور شناخت ساختار این نظام و توضیح اختالف مذهبی و کالمی میان تشیع و تسننمی بر

گرایی یکی از کیهان ۀشناسی را در تفکر دینی و سیاسی ایرانی شناسایی و تحلیل کرد. خصیصاصلی کیهانهای رگه

گرایی، ای، طبیعتای شرقی و کهن دارد دارای ابعاد اسطورهشناسی که ریشهبارز ذهن ایرانی است. کیهانهای ویژگی

و عناصر مختلف آن را واکاوی و ها توان صورتمی نحوی کهبه ،استدینی، تاریخی، عرفانی، سیاسی، فکری و غیره 

گیری ایرانی، هندی، چینی، عربی و غیره را از یکدیگر تفکیک ساخت. ذهن ایرانی با وامهای شناسیانواع کیهان

جمع کرد و آن  عدالت و پادشاهی از سنت باستانی ایران این دو را با مفاهیم عدل و امامت در نظام اسالمیهای مؤلفه

نبوت و معاد( وارد ساخت و به این ترتیب صورت ایرانی تشیع را برساخته ، )توحید را به دستگاه اعتقادی تسنن

در حالی که در الهیات  ،ای داردای سیاسی و اسطورهشناسی ایرانی تماماً صبغهاست. مفهوم عدل و امامت در جهان

دهد. در این دستگاه می ارد که بیشتر در مراسم و مناسک دینی خود را نشانسنی عربی در واقع کامالً جنبه اعتقادی د

وحدت اسالمی در واقع تابعیت اسالم  ۀگیرد؛ به این جهت ایدمی الهیاتی، اسالم عربی در ذیل نظام اسالم ایرانی جای

ت، اختالف و تقابل ماهوی از منطق تفکر دینی ایرانی و گرایش به آن خواهد بود. از منظر اندیشه، به رغم اشتراکا

 ،شناسی سیاسی و دینی ناظر استمیان آنها به تفاوت اصلی میان دو نوع الهیات سیاسی ارجاع دارد که بر دو نوع جهان

عمدتاً  ،که صورت کامالً ایرانی دارد ،توان مختصات آن را بررسی و تبیین کرد. الهیات سیاسی شیعیمی به طوری که

دو مفهوم  اًاطاعت است و این مسئله را با عدل و امامت پیوند زده است. عدل و امامت ضرورت به دنبال امر تجمیع و

 توان بر مبنای قانون اشهمی . این دو راهستند شناختیهستیشناسی دینی و اعتقادی نیستند بلکه اساساً نوعی کیهان

مت چونان دو رکن اعتقادی مذهب تشیع با )نظم و عدالت کیهانی( توضیح داد. در عالم دین نیز امتزاج عدل و اما

-دینیاری و شهریاری استوار است نسبت دارد. عدل و امامت در نظام اعتقادی ۀالهیات سیاسی ایرانی که بر دو پای

سیاسی بیانگر بازتولید دینیاری و شهریاری باستانی و امتداد سنت فکری ایرانی است. به عبارت بهتر، نظام اعتقادی 

هستی و نظم برقرار نخواهد بود و  سیاسی ایرانی است. بدون عدلْ-ل و امامت شیعی همان نظام فکریمبتنی بر عد

عرفانی سهروردی قطب عالم است( جهان پایدار نخواهد بود. از آن جایی  ۀ)که در اندیش بدون حضور متافیزکی امام
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تجلی این نظم کیهانی و  ۀایران عرص این نظم کیهانی در نظام ایرانی متجلی است و ،که ایران عالم صغیر است

)و تصوف ایرانی(  شاه سهروردی-ای در مقیاس کوچک آن خواهد بود. پادشاه، شهریار، سلطان، امام، عارفاسطوره

روند. این نظم اشایی می زمین به شمارو ولی فقیه نمایندگان و کارگزاران ایرانی این نظم کیهانی و استقرار آن در ایران

ارجاع  3جهانیدر امر این 2گرایانه و مناسبات تجلی امر ازلیانگاری ذاتتاریخمند نیست و به نوعی غایتو کیهانی 

شناسانه پیوند باشد. سنت روشنفکری ایرانی با این رویکرد کیهاننمی دارد که به هیچ وجه قابل دگرگونی و تغییر

گرایانه در کیهانهای و رگه شناسانه تبیین،دیدگاه کیهان ۀپایتوان بر می وثیقی دارد، به طوری که روشنفکری ایرانی را

ایرانشهری  ۀبندی و ارزیابی کرد. از یک منظر، این همان اندیشآرا و عقاید روشنفکران و متفکران را شناسایی، دسته

دینانی و دیگران )کربن( در سنت خسروانی ایرانی است که شایگان، نصر، طباطبایی، اردکانی، سروش،  و اسالم ایرانی

 بستبناندیشه را با  توان نشان داد که این سنتْمی اند.سیاسی آن بوده-فلسفی بندیصورتو  سازیمفهومدر پی 

فکری ایرانی بیانگر ضرورت فروپاشی  -عقالنی و انسداد تفکر در نظام دینی  ۀامتناع اندیش ۀکند و نظریرو میروبه

.زوال ایرانی استآن در جهان روبه
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 ١ۆژنامەگەری و میدیای کوردیڕ گەری ڤپرس و تە

هەر کۆمەڵگایەک بۆ گەیشنت بە بەختەوەری و ئازادی بەپێی پرس و کەڵکەڵەکانی هەوڵ دەدات کە کێشە و 

قەیرانەکانی بناسێت و ئەو کارەش بە شێواز و کەرەستەی گونجاو و جۆراوجۆر جێبەجێ دەکات؛ یەکێک لەو کەرەستە 

ای دییۆژنامەگەری و مڕ ێتەوە سەر کورد، لە یەک دیدەوە ڕ تا ئەو جێگەیە کە دەگە .بوارانە میدیایە مۆدێڕن و زەرفییەت و

کوردی بەشێک لە پرسی کوردە. پرسیارێک کە خۆی دەنوێنێت ئەوەیە کە ئاخۆ دەکرێ باس لە چەمکی میدیای کوردی 

لەگەڵ پرس و قەیرانەکانی مرۆڤی کورد و  ادەیەکڕ دیای کوردی تا چ یژنامەنووس و مۆڕ و تایبەمتەندییەکانی بکرێت؟ 

نی ەینی بۆ بکات؟ ئەز لەسەر ئەو باوەڕەم کە بەگشتی ز و کۆمەڵگای کوردی ئاشنایە و تا کوێ دەلوێ شیکاری و بەدواداچو 

 بەو پێیە میدیای کوردی تووشی قەیرانێکی بەرفراوانی مەعریفییە و ئەو قەیرانە لەسەر مرۆڤ و کۆمەڵگای کوردی زاڵە،

وی ڕاوۆژنامەنووس و هەڵسو ڕ استیدا ئێمە کاتێک دەتوانین باس لە ڕ یش لەژێر هەژموونی ئەو قەیرانە بەدەر نییە. لە یکورد

چەمکێک بوونی هەیە؟ یاخود پرس  وکوردی وەکو  یۆژنامەنووسیڕ دیای کوردی چییە و ئایا یئەو بوارە بکەین کە بزانین م

 دیای کوردی چییە؟یۆنامەنووسی و مڕ ەی کەڵکەڵو 

شەوە ئەو ێووی ناوەرۆک و ئەندڕ بەاڵم لە ،واڵەت بکرێ ئەو چەمکانە دەکار بکرێتڕ ەنگە بەڕ ووی فۆڕمەوە ڕ لە

ۆژنامەنووس و گۆڤار و میدیای کوردی بەگشتی دەتوانن باس لە کام حەقیقەتی کۆمەڵگای کوردی و ڕ  ئیمکانە بوونی نییە.

وانگەی کوردییەوە ڕ نی کوردی و لە کۆمەڵگای کوردی فۆڕموڵە کراوە یاخود لە ەیمەگەر حەقیقەت لە ز  ،پرسەکانی بکەن

ە جگە لە بەرهەمهێنانەوەی حەقیقەتی فۆڕموڵەکراوی ئەوانی دیکە یدیاییخوێندنەوەی بۆ کراوە؟ ئایا ئەو هەوڵ و چاالکییە م

ۆڵ و ڕ ێکهاتەمەند نەبێت باسکردن لە تا ئەوکاتەی کە حەقیقەتی کوردی نەنارسێت و لە کۆمەڵگادا پ شتێکی تر دەبیرنێت؟

استیدا ڕ پێگەی میدیا و چاالکانی ئەو بوارە خۆی لە خۆیدا وەکوو خەسارێک دەنارسێت کە پێویستە چارەسەر بکرێت؛ لە 

کوردی گەمارۆ دراوە و بە شێوازی جۆراوجۆر حەقیقەت و چیرۆکە گەورەکانی  یکۆمەڵگای کوردی لە الیەن میدیای گشتی

پرس  2ۆژنامەگەری و میدیای کوردی جگە لە نواندنەوەیڕ ئەوانی تر لەو پانتاییەدا بەرهەم دەهێرنێتەوە و بەگشتی لە ناخی 

زری خۆیان شتێکی تر بەدی ی بە زمان و هیداڕشتنەوەی وابەستە سەرلەنوێەکانی ئەوانی تری کارتێکەر و کەڵکەڵو 

هیچ خوێندنەوەیەکی کوردی لە حەقیقەت لە ئارادا نییە ئێمە ناتوانین باس لە  کەنو شەوە، چێوانگەی ئەندڕ لە  .ناکرێت

ئایا میدیا و میدیاکاری کورد لە پرسی  ڕۆژنامەنووس و گۆڤاری کوردی بکەین و ئیمکانی میدیای کوردی لەژێر پرسیارە.

ناسینێکی ئەوتۆی هەیە کە لەسەر پرسەکان و کێشەکانی کۆمەڵگای کوردی بنووسێت و کار بکات؟  کوردی تێگەیشتووە و

خۆی دەرگیرە و لەسەر ئەو بناغەیەش  یبەگشتی میدیای مۆدێڕن و هاوچەرخ لەگەڵ پرسەکانی کۆمەڵگا و نەریتی فکری
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ناکبیر و و و ڕ ی ئەوانی دیکە، یقەت و مەعریفەحەق یگیریگشتی و یبەاڵم لە پاڕادایمی وابەستە ،بیچمی گرتووە و دامەزراوە

کانی ەحەقیقەتی پرسی بنەڕەتی و ئامانج لە هەمبەربیرمەند و میدیای کورد خۆی سەرقاڵی ئەو پرس و کێشانە کردووە و 

تایبەت بە کۆمەڵگای خۆی مەودایەکی قووڵ و درێژی هەیە. تا ئەوکاتە کە پرۆبلێام و پرسی کورد لە کۆمەڵگا و پانتایی 

باسکردن لەو چەمکانە و ئیمکانی تەڤگەری  و بەرەوڕووی ڕەخنە نەکرێتەوە و پێناسە نەکرێت نەنارسێتنی کوردی ەیز 

.شتێکی نەگونجاو و هەڵخەڵەتێنەرە میدیای کوردی )نە کورد(
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 1خاتمی و طباطبایی ۀفکری و تاریخی فدرالیسم: منازعهای ریشه

 اشاره

 ۀداراموجود، از های رفت ایران از بحرانراستای طرح راهکارهای بروندر  محمد خاتمی در روزهای اخیر،

رالیسم )فد ایرانشدن حکومت مردمی صحبت کرده است و بر ضرورت فدرالیزه ۀبهترین شیو ۀمثابفدرالی ایران به

ران مناسب ینظام سیاسی فدرال برای ا»اینستاگرامی خویش نوشته است که  ۀاسالمی!( تأکید کرده است. وی در صفح

ی رد نظر پدر  ،)نقل به مضمون(. طباطبایی که بر حکومت متمرکز و ایرانشهرگرایی واحد تأکید دارد «خواهد بود

نقد و هایی داشتبودن ایران را طی سلسله یادفدرالی ۀایشان برآمده و در کانال تلگرامی خود وعده داده است که اید

د و رسند. در خصوص منظر سیاسی خاتمی و نیز نقمی ک خط به همهرچند در مبادی و غایات در ی ،هجو نماید

بر حسب هایی انتقادی طی یادداشتهای ایشان مواضع نظری و دیدگاههای پس از انتشار یادداشت ،هراس طباطبایی

سیاسی ب نظام نظر از نظر مخالف و یا موافق نگارنده در باولی عجالتاً صرف ،نظرات طباطبایی منتشر خواهد گردید

ی فدرالیسم تاریخی و سیاسهای توان در باب ریشهمی ،فدرال در ایران و یا نوع فدرالیسم و صورت موردنظر خاتمی

و  فکری «دو هستی مستقل» ، یعنیشناختیهستیتاریخی در ایران بحث و کاوش نمود و بر اساس اصل استقالل 

نظام فدرالی،  ع تنازلی آنان در باب ماهیت و مفهوم اصلیتوان با خاتمی و دیگر اصحابش، فارغ از مواضمی ،تاریخی

نی و در خصوص استلزامات نظری و عملی استقرار یک دولت فدرالی در سرزمین ایران وارد فرایند تنازع عقال

 فدرالیسم ۀیوش باب در هویژهب حکمرانی اندیشۀ سیاسی الگوی نوع دو هتوان نشان داد کمی گوی نقادانه گردید.وگفت

امکان طرح آن  ت که در این یادداشتاس تبیین و تصورقابل خاورمیانه طور همین و پارس و ماد در کنفدرالیسم نیز و

 وجود ندارد.

 تاریخی کنفدرالیسم و فدرالیسمهای ریشه

رود. در واقع الگوی سیاسی حکمرانی غیرمتمرکز و می سرزمین باستانی ماد خاستگاه واقعی فدرالیسم به شمار

)و جماعات( مادی که بر اساس اصل آزادی  طایفه 6مشورتی و توافقی میان  ۀفدرالی در دولت ماد ریشه دارد. اتحادی

)ایران( به آن به نوعی کنفدرالیسم تبدیل شده بود. حاکمان  با الحاق سرزمین پارس ،جمعی تأسیس گردیده بود ۀو اراد
                                                             

 201٩مه  1٨تاریخ انتشار:  - 13٩٨ اردیبهشت 27* 1



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  31٨

 د. مادها الگوی پادشاهی شرقی را با الگوی فدراتیوی اسالف خودها از مردمان خود واحدهای فدرال بودناین فدرال

به تعبیر دیاکونوف( در چهارچوب نظام فدرالی توافقی –در قالب حکمرانی فدرالیسم الیگارشی ها جمله ماننایی )از

ها این کنفدرالیسم مشورتی به سمت تمرکزگرایی و استبداد حاکمیت پارس ۀجمع، تأسیس و گسترش دادند. در دور

متصرفه های قسیمات سیاسی مادها را حفظ کرده و سرزمینتتمایل پیدا کرد و در عصر پادشاهی مطلق ایرانی، داریوش 

بودند که سیاسی -که عمدتاً واحدهای اقتصادیهایی فدرال لیدیه، مصر، گوتی و ماد، بابل و غیره با عنوان ساتراپشبه

شدند اصالح و دگرگون می ها بر آنها گماشتهحاکمان آنها، برخالف الگوی مادها، توسط پارسیان و از میان خود پارس

آیسخیلوس، افالطون و ارسطو، دیاکونوف(.  - )از جمله مراجعه شود به تاریخ هرودوت، گزنفون و کتزیاس ساخت

بیشتری پیدا کرد و تا عهد اردشیر  ۀفدرال توسعهای ز و دولتایران به سوی عدم تمرک ،تاریخی سلوکی ۀدر دور

کردند. اردشیر با حمایت می کنفدرال به اصطالح ایران حکمرانیهای دویست و چهل شاه و حکمران بر سرزمین

پادشاهی برآمد و در این راستا با واحدهای فدرال در  ۀفکری و دینی تنسر درصدد تمرکزگرایی و ایجاد دولت مطلق

تنسر،  ۀ)مراجعه شود به نام ایرانی به قصد وحدت ایرانشهر وارد جنگ گردیدهای سرزمین ماد و دیگر سرزمین

فدرال در ایران های ملت ۀتاریخ از تجمیع و ادار ۀاردشیر بابکان و دیگر منابع(. هگل در فلسف ۀاردشیر، کارنام ۀعهدنام

ایی بحث کرده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. در عصر یکسانی نور مزد ۀبا تأکید بر تفکر زرتشتی و نظری

های ویژه بازسازیخالفت و سپس سلطنت بعد از اسالم، به ۀفدرال تا دورنیز واحدهای خودمختار و شبهها ساسانی

یسم ایلی نوعی فدرالتاریخی پس از اسالم نیز عدم تمرکز و بههای عصر صفوی، به حیات خود ادامه دادند. در دوره

ملت پهلوی -با اشکال گوناگونی تا عصر پیدایش دولت ،مادها داشت اندیشۀ سیاسیکه ریشه در  ،و طوایف و اقوام

در نظام سیاسی تداوم داشت. با تأسیس دولت ایرانی پهلوی ممالک محروثه و ملوک الطوایفی در کلی با نام ایران 

سیاسی وی را در چهارچوب های مه داشته است. خاتمی و ایدهادغام، استحاله و محصور شدند که تاکنون نیز ادا

)از فارابی تا نائینی و دیگران( و حکمت سیاسی مزدایی و خسروانی در ساختار فرهنگی و  اسالمی فلسفۀ سیاسی

یف توان امتداد این سیر تنازلی و البته انحطاطی دانست که از یک سو به دنبال بازسازی و بازتعرمی اجتماعی ایران

و از دیگر سو بازتولید وابستگی و اتحاد در واحدهای  سیاسی و معرفتی این سنت فکری ایرانی در صورت اسالمی آن،

 ر ملی و الیتجزای آن در این ساختار تاریخی است. ثمتک

 فدرالیسم ۀاندیش

نگرش سیاسی  ۀکنفدرالیسم بر اساس اصل عدالت و عقالنیت عملی بر پای ۀاندیش ،طور که در باال ذکر شد همان

های هخامنشی استیالی پارس ۀگردد. در دورمی گذار آن یعنی پادشاهی دیاکو و کوردها برمادها و حکمت سیاسی بنیان

ا کرد و رسماً پادشاهی ریستوکراسی استحکام بیشتری پیدآپادشاهی مطلق در برابر دموکراسی و  ۀاندیش ،ویژه داریوشبه

مطلقه یک نفر مستقر گردیده و همچون الگویی برای حکمرانی تاریخی در ایران بسط پیدا کرد. اردشیر ساسانی بر 

اتحاد را در ایران رهبری کرد و با حمایت دینی تنسر  ۀ)برادری مُلک و مَلک( اید وحدت دین و دولت ۀاساس نظری

ها را براندازد. دولت دینی ساسانی نیز با ش دوباره ایران را متحد سازد و شاهکزرتشتی تالش کرد تا به تعبیر خود
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دولت  اندیشۀ سیاسیگرایی و تمرکززدایی گرایش یافته بود. به سوی وحدت مبانی دینی و فکری زرتشتی متأخر عمالً

 اسالمی نیز همچنان ادامه داشته است. ۀبسیط و یکپاچه در دور

ندیشۀ اهستند.  اندیشۀ سیاسیفدرالی در تاریخ های گذار کنفدرالیسم و دولتیانکوردها بن ،در هر صورت

کنفدرال و های و تأسیس دولت ،)و صورت نخستین فدرالیسم سیاسی و جغرافیایی( از یک طرف کنفدرالی سیاسی

ی و چه از ر سیاسچه از حیث تفک ،باشد که در ادوار بعدی تاریخمی فدرال از طرف دیگر از جمله ابتکارات مادها

 گردید. روهایی روبههمچون یک الگوی اعتدالی با گسست و دگردیسی ،حیث شکل سیاسی مستقر

 شود.می شیدهکسیاسی طباطبایی به تصویر های تاریخ هگل و نظرورزی ۀاین یادداشت فرازهایی از فلسف ۀدر ادام

 طباطبایی و واحدهای ملی در ایران

داند. یم تاریخی هگل را مقوم نظریات خویش ۀاز آثار هگل، نگرش فلسفهایی شطباطبایی ضمن استناد به بخ

رای اجزایی است. یک کل دا ۀمثابهایش مؤکداً بر آن است که ایران بهای از نوشتهو پارهها ایشان در برخی از سخنرانی

 ۀخواند. هراس و دلهرمی را ایرانداند که آن می عنوان اجزای متشکله کلیتیایرانی را بههای ایشان اقوام و ملت

ای ه گونهب ،بودن اجزا، وی را به مرز مباحثات ایدئولوژیک و مجادالت شخصی کشانده استطباطبایی از ادعای کل

یل آن ذداند و دیگر مقوالت را در می ناپذیر را اصلکه وحدت سرزمینی بدون چون و چرا و حاکمیت ملی تجزیه

ها، است. عنی ملیتگرایی اجزای متشکله ایرانی، یکل ۀایرانشهری او، امر دهشتناک همانا داعی ۀدهد. در اندیشمی قرار

رار و تذکار نحوی که از تکنگری اجزا واهمه و هراس دارد و مکرر، بهشدت از نگرش کلاین استاد سابق دانشگاه به

او از  این یادداشت، قرائت ارزشی ۀسندنظر از دیدگاه نویکند. صرفمی شود، خطر گسست را گوشزدنمی آن خسته

نقیح و تنویر تمعاصر نیاز به تنقید،  ۀای است که در دوروی در حقیقت مغالطه ۀعبارات هگل و استنباط تجددگرایان

 دارد. 

ها ترکیبی از خلق 2تعلق به یک وحدت مرکزی ۀواسطدر پارس، حکومت، به» نویسد:می تاریخ ۀهگل در فلسف

 Hegel, The Philosophy of) «کنندمی ای آزاد زندگیگونهها بهرده است که هر کدام از آن ملترا به وجود آو

206History: .) دهند از شکل و چهارچوبی می که کل را تشکیل 3های مشخصهر کدام از ملت»افزاید که می وی

تابد[... می ]به یکسان بر همه کندمی چونان نوری که همه چیز را روشن ،خود برخوردارند 4برای اصول حکومت

کند، و به هر کدام از آنها شأنیت و ویژگی می متعددی گسترش پیداهای وری پارس بر ملتتامپرا بنابراین ]حاکمیت[

 کدام از آنها بخشد. برخی از آنها حتی دارای پادشاهی از آن خویش هستند، هرمی را 5خاص و تشخص خودشان

خویش هستند. تمام این  6متمایزهای زندگی، و سنت ۀری پارس[ دارای زبان، ارتش، شیووتهای موجود در امپرا]ملت

                                                             
2 central unity 
3 the nations 
4 Form of Constitution 
5 particular character 
6 distinct 
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 «نور قرار دارند... ۀطرفان]ملی متمایز[ در یک همزیستی ]مسالمت آمیز و[ هماهنگ تحت حاکمیت بی تنوعات

(Hegel, The Philosophy of History: 206)ها ]باستانی[ پارس یتحاکم»، . بنابراین، به زعم این فیلسوف سیاسی

Hegel ,) بوده است 7«حاکمیت تصویری و انتزاعی» و نوعاً« عرفی و دینی نداشته است ۀسرکوبگرانه و... نیز صبغ

The Philosophy of History: 209وحدت در کثرت، که نیازمند مناقشه و  ۀ(. فارغ از خوانش چالشی هگل از اید

توان به نکاتی اشاره کرد که خالف نظر طباطبایی می اجمالازهایی از متن هگل بهنقد فراوانی است، عجالتاً بر اساس فر

 دهند.می را نشان

کمرانی و ح ۀمراکز علمی و انتشاراتی، به دلیل تعمیم شیو اش در دانشگاها وطباطبایی و رهروان امروزی .1

 معنا این به. اندشده تعمیم ۀمغالط دچار حقیقت در ،ایران معاصر ملت-حکومتداری بیست و پنج قرن پیش به دولت

و  شرح ایران وریتامپرا سیاسی نظام ماهیت باب در هگل بعدها و هرودوت میالد از پیش پنجم قرن در آنچه که

 استاد ینا که پرسشی. کندمی اثبات را آن خالف درست و ندارد سنخیت ایرانی معاصر ملت-اند با دولتروایت کرده

 یک گیریکلش و یامپراتور فروپاشی از پس آیا: که است این بود خواهد آن به دادنپاسخ از ناگزیر اندیشۀ سیاسی

گونه که هگل شان، آنمتمایز و تشخص ملیهای طه از ویژگیسل تحت هایملت ملیتی،تک اقتدارگرای و بسیط دولت

 وجود دارد؟بر شمرده است، برخوردارند؟ آیا تابش نور یکسان و غیرایدئولوژیکی 

 طلبعظمت ناسیونالیسم معرفت و نگرش مبنای بر ایران در مشروطه جنبش از بعد که معاصر ملت-دولت .2

رابت موجود پا گرفته است با توصیف و تحلیل هگل همخوانی و قهای ملت سایر بر ملت یک حاکمیت و برتری و

 ده است.ندارد. به این دلیل متن هگل و منویات او را تفسیر به رأی کر

کدام  رنفسه و در عمل هیک کل فی ۀمنزل)رایش پارس( به یامپراتوردر نظام فکری هگل اجزای متشکله  .3

ب یک کنفدرال ی، یا به تعبیر دیگری از هگل پادشاهی نور، در قالامپراتورهستند و از تابش نور حاکمیت  «کل»یک 

مانند اقوام و هایی به سطح جزءها ملت مدرن ایرانی کل-در حالی که در دولت ،چندملیتی به یکسان برخوردارند

کند، تمامی آنها تحت انقیاد می نور مزدایی، که هگل به آن استناد ۀاند و به جای اندیشتقلیل داده شدهها فرهنگخرده

ستار تداوم زی که طباطبایی خواهمان چی ،طلب قرار دارندایدئولوژی سیاسی مدرن یک ملت فراتر و یک دولت توسعه

روایت معرفتی چگونه است؟ آیا صورت ایرانی آن است. پرسش این است که نسبت جزء به کل در این کالن

ها این کل عَرَضی، عرضی و فرعی؟ آیا هر کدام ازهای شده اجزای جوهری، طولی و یا اصلی هستند یا کلبازنمایی

 گیرند؟می اند یا صورت خویش را از کلرت تاریخی مشخصی داشتهاند که صیروخویش ۀواجد صورت و ماد

و نه اقوام،  ٨های تحت حاکمیت، از مللصراحت از آزادی و استقالل ملت، هگل بهخیتار ۀفلسفدر کتاب  .4

ی امپراتوری ها)سیاسی( متمایز ملت ، نظام حکمرانی، قانون اساسی و حاکمیت٩زیستزبان، فرهنگ، سنت، جهان

 پارس نام برده است و ایران عصر باستان را کشوری کثیرالمله خوانده است. در حالی که طباطبایی ایران را کثیرالقوم

                                                             
7 abstract sovereign 
8 volk 
9 lebenswelt 
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)و در حقیقت کنفدرال( معرفی کرده است. منظور هگل از دولت رایش  هگل ایران را سرزمینی چندملیتی ،خواندمی

)به زبان از افالطون( دارد.  فدرالی ماد تقارب و تجانس بیشتری از پادشاهی استبداد پارسی ۀایران با پادشاهی مشروط

وحدت در کثرت سیاسی در ایران و خوانش او از متن زند و اوستا همان کنفدرالیسم متحد  ۀدر واقع مراد هگل از اید

باشد.می ای فدرالیمنظومههای و دولت
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 1طباطبایی و راز فرهنگ ایرانشهری

یران، تالش ااسالمی  ۀساسانی و اوایل دورهای گیری از بخشی از اندرزنامهطباطبایی با مراجعه، گزینش و وام

اهیت و اجزای تا بلکه م ،استخراج کرده و آن را تحمیل و تحکم کند را دارد تا ویژگی و عناصر تز ایرانشهری خویش

خته و نحو غلوآمیزی برجسته ساآن را بههای و ویژگی اش را به تصویر بکشد. به این جهت فرهنگ ایرانیایده

آن چیست که های گیرد. اما پرسش این است که فرهنگ ایرانی و ویژگیمی سلبی آن را با سخاوت ندیدههای جنبه

 ایرانشهری طباطبایی بر آن استوار گردیده است؟  ۀنظری

اسخ خود را شود تا طباطبایی پمی ساسانی، نقل حکیم پارسی تنسر، ۀاز نامهایی در این یادداشت کوتاه قسمت

باس کند تا بلکه را از آن استنطاق و اقت «نظریه ۀمثابهایران ب»از آن بگیرد و در حقیقت ماندگاری و تداوم همچون 

 بیشتر ،وده استبکه با آن آشنا و عجین  ،مفهوم ایرانشهرگرایی را بهتر بفهماند و از تعلیمات این حکیم ایرانشهری

 موضوع این هلکب کرد عبور ایران ۀحوز سیاسی فرهنگ و فکری تداوم ۀمسئل از سادگی با نباید هعالوهبهره برگیرد. ب

 .رسی فراهم نیستبر این مجال اینجا در که ،است علمی تنقید و تبیین نیازمند

 بیانات و تذکار طباطبایی

 چنین آورده است:طباطبایی در فرازی از یادداشت دوم خویش خطاب به خاتمی 

اند بزرگی از کسانی که بر سرزمین ایران و مردم آن فرمان راندههای ترین ایرادهای گروهیکی از مهم

اند. دانستهنمی اندراندهمی کشوری که بر آن فرمانهای ویژگی ۀپیوسته این بوده است که چیز چندانی دربار

که به قتل و غارت بر « فرزندان شمشیری»اند یا امیری رسیده که به« خربندگانی»اند در تاریخ ایران کم نبوده

چه در توان داشتند بر رعیت خود ای و فرزند شمشیری دیگر آنتخت سلطنت تکیه زدند و تا برآمدن خربنده

شگرف تاریخ ایران است که بسیاری از همین خربندگان نیز های کردند. اما این نیز از ویژگیها رسمیبی

 اکشور پیچیده فر ۀتوان خود، چیزی از ادب ایرانی و آداب ادار رسیدند، در حدّمی به امیری گاه کهآن
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)کانال تلگرامی جواد  .شکستنمی کرد، ولیمی سرو ایران در برابر وزیدن این بادها سر خم گرفتند...می

 ، بخش نخست(خطاب به خاتمی طباطبایی، یادداشت دوم

اند، لحاظ نظامی مغلوب شدهبسیار بوده است که ایرانیان به» اشت نوشته است:وی در جای دیگر از همین یادد

انگیز است و هیچ کسی را که به هر ای شگرف و شگفتاند. این نکتهپیوسته پیروز فرهنگی بوده ،اما با این همه

)کانال تلگرامی جواد  «.رسد که این درس تاریخ ایران را فراموش کندنمی صورتی بخواهد بر این سرزمین فرمان راند

 (، بخش نخستخطاب به خاتمی طباطبایی، یادداشت دوم

 تشخص و ویژگی بنیادی فرهنگ ایرانشهری

دو را  النهرینی و شرقی، هرآن، یعنی سنت بین اندیشۀ سیاسیالنهرینی و در ادوار باستانی حکمت بینها ایرانی

 آن از را ایرانشهری پارسی سنت و کرده بازخوانی و اخذ ایرانی ذهن در را آن و هسنت عیالمیان به ارث برد ۀبا واسط

 بدون که است ایرانی ذهن بودنالتقاطی حاصل ایرانی فرهنگ و سنت و اندیشه و حکمت بودنبرساخته. اندبرساخته

را در خود  «کردن خود آن از» تی واجد این توانایی، یعنی سازگارساختن خود، ومل و قوم کمتر که است هنری تردید

برانگیز پارسیان )ایرانشهری( این است که در اعجابهای صراحت گفته است که یکی از ویژگیدارند! هرودوت به

یخ هرودوت ر)به تا گیرندمی پذیرند و با آن خومی سهولت از فرهنگ بیگانگان تأثیرمقایسه با دیگر اقوام و ملل به

میان روزگار  ۀایرانیان پارسی در فاصل »... نویسد:می شرق در یاریهرش نییآکتاب رجوع شود(. ساموئیل ادی در 

آنها را با  النهرین را در باب پادشاهی اقتباس کرده،اقوام بینهای کوروش و سلطنت اردشیر دوم لب و اساس اندیشه

یت و تمایز و دانسته نیست که طباطبایی شأن ،(. از این حیث٨6: 1347 )ادی،« سنت فرهنگی خویش تطبیق دادند

 ایرانی را از کجا استخراج و استنساخ کرده است؟ ۀخلوص فرهنگ و اندیش

تنسر بیان شده است که تاریخاً  ۀفرهنگ و سرو پایدار ایرانشهری طباطبایی در نام« شگرف»های یکی از ویژگی

تشخص و خصلت ایرانشهری رود. تنسر با اکراه به این ویژگی و می ای به شمارو رذیالنه ناپسند ۀصفت و ممیز

را راز « خربندگی» اعتراف کرده است و در شرایطی که حاکمیت در دست آنان نبوده است اطاعت و سرسپردگی و

ای افشاگرانه رذیلت، فرمانبرداری و ذلت را ویژگی شگرف بقای فرهنگ ایرانشهر معرفی کرده است. تنسر در خطابه

 ۀحکمرانی ایرانشهری تا دور «ادب و آداب»و عظمت ایرانی و اس و اساس و راز ماندگاری ایرانشهری و دلیل عزت 

داد تا اینکه می فکری و دینی به اردشیر ارائههای مذهب رهنموداردشیر، یعنی عصر خود، دانسته است. تنسر افالطونی

 الطوایفید و ایران ملوکخدایی را بر ایرانشهر بگستراناردشیر بر مبنای تدبیر و سیاست دینی وی نظام سلطانی و یک

و از نو آراستن کردن آن پادشاه اردشیر پاپکان آمد از پی نو» واحد درآورد. ۀرا به زیر سلط فدرال(های )و پادشاهی

 .)کتاب سوم دینکرد( «ایران... ۀسلط
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 ایرانشهری تنسرهای تعلیمات و آموزه

 :دانست، چنین نوشته استمی همزاد)شریعت و سیاست( را چونان دو برادر  تنسر که دین و دولت

ترسم که این حکایت من باقی ماند می را درین حکایتی کنم که دانم که نشنیده باشی، و لیکنو من ت... 

همه یاد خواهم کرد تا علم  ی ما را، با اینأما را و ربود ]رسوایی[  و عاری .]دودمان پارسی[ ما در اعقاب

ت و خصلت، از فضل و کرم، قریش قریش خوانند، و هیچ خَلّمعشر را  بداند که ما انم.زیادت گردرا تو 

نمودیم، و فرمانبرداری و طاعت  تر از آن نداریم که همیشه در خدمت شاهان خضوع و خشوع و ذلّعظیم

و اخالص و وفا گزیدیم، کار ما بدین خصلت استقامت گرفت، و بر گردن و سر همه اقالیم بدین برآمدیم، 

اند، و هرگز از اولین و آخرین ما بر این اندیشه و نیت بوده ت که ما را خاضعین نام نهادند... وو از این اس

)تنسر، تصحیح ... . . محمود اهل جهان بودیم، و فرمانفرمای هفت اقلیم.شاهان جز خیر و نیکویی ندیدند،.

 (73-74مینوی: 

چرخد. چنانچه می آرمانی الهی-حق الهی شاهان و شاهی ۀنظریاین خشوع و خضوع و ذلت در واقع بر مدار 

به این  ،(73)تنسر، تصحیح مینوی:  «دست آورده باشد...ه داری بپادشاه باید که لگام جهانداری، به طاعت»...  اندگفته

که به  ،اطباییایرانشهری طب ۀاند. نظرییعنی مملکت سرسپردگان خوانده« بالد الخاضعین»جهت است که ایرانشهر را 

چیزی جز بازتولید این سرسپردگی و رذیلت افتادگی در  ،ذهن پارسی استوار است «اطاعت»تعبیر الجابری بر اصل 

اندیشۀ طباطبایی فرع بر  اندیشۀ سیاسی)مادها، اسکندر، چنگیز و اعراب مسلمان و...( نخواهد بود. در واقع  برابر اغیار

حکما، اندرزگویان و شعرای ایرانی، از جمله  ۀمدرن آن در آین بندیصورت تنسر در عصر منحط ساسانی و سیاسی

.فردوسی است
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 1دولت ایرانی: دو نگرش طباطبایی و خاتمی از منظر ارسطو

گرایانه، از ملت و دولت ایرانشهری در عصر طباطبایی هرچند در برخی از آثار خود بر اساس نگرش باستان

قد است که در ایران شهروند و متعلقات آن از جمله آگاهی هنوز شکل نگرفته است و ولی معت ،باستان یاد کرده است

لذا تأکید بر حقوق شهروندی و سازماندهی جامعه و قدرت بر اساس مقتضیات آن به فروریزی ذهن ایرانی و فروپاشی 

ملیت ایرانی و استحکام انجامد. خاتمی نیز بر آن است که ارتقای سطح شهروندی در ایران موجب تحکیم ایران می

 ،های فراروی آنسیاسی و جغرافیایی ایران و چالش ۀهای متفاوت در حوزز وجود ملیتنظر اایران خواهد بود. صرف

دولت با مفهوم شهروند، دولت و الزمات آن پرسش کرد و این دو تلقی را ارزیابی و نقد -توان از نسبت میان ملتمی

های کرد. نظر ارسطو در مورد مبادی و غایت مفاهیمی مانند شهروند، دولت و حکمرانی چگونه بوده است؟ در رساله

رسی کرد؛ در این یادداشت کوتاه تنها از اخالق نیکوماخوس ارسطو را مطالعه و بر ۀتوان اندیشسیاست و اخالق می

-کند که شهروند خوب انسان خوب است که هر دو با شهرشود. ارسطو از یک سو استدالل میبه یک فقره اشاره می

دولت خوب مناسبت و تناظر دارند، از سوی دیگر سازمان دولت با سازمان شهر تناسب دارد. یکی از نخستین 

بر این «. سازمان حکومت با سازمان حکمرانی در خانواده مطابقت دارد» طبیعی شهر خانواده است بنابراینواحدهای 

اخالق نیکوماخوس از نسبت بین نظام حکمرانی با نظام خانوادگی، الگوهای حکمرانی را بیرون  ۀاساس در رسال

با یکدیگر تنافر و تضاد دارند. این فیلسوف پردازد که در اساس کشد و به دو نوع حکمرانی پارسی و یونانی میمی

الگوی حکومت و اقتدار پدر بر فرزند است. در واقع ایده پادشاهی است  پادشاهی در یونان ]تابع[» نویسد:سیاسی می

 است. آنها 2باشد. اما در میان پارسیان حکمرانی پدر تیرانی و ستمگرانهکه حاکم بر پدر و جایگاه او در خانواده می

تیرانی و حکومت ... کنند؛ نظام ارباب و بندگی نیز جبارانه استاستفاده می 3عنوان بندگانارسیان( از پسران خود به)پ

پس به نظر  کند...)اصلی را( ایفا می است که نقش 4جبارانه نیز حکومت بر بندگان است. زیرا مزایا و منافع ارباب

ایرانشهر (.  ,1893Aristotle, Nicomachean Ethics :178« )باشد 6انحرافی و غلط 5رسد الگوی ]حکمرانی[ پارسیمی

کنند و خاستگاه ایرانی و نیز اسالمی فدرال اسالمی خاتمی و ایرانشهر باستانی طباطبایی هر دو از یک منشأ تغذیه می
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2 tyrannical 
3 slaves 
4 master 
5 the Persian type 
6 perverted 
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دارند. به این دلیل باشند که در ماهیت و غایت با یکدیگر اختالفی نآن در واقع دو صورت متفاوت از ذهن ایرانی می

انحرافی و بد حکمرانی  ۀاست که ارسطو نیز همچون افالطون نظام سیاسی و مدل حکمرانی پارسی را از بنیاد نمون

 .داند؛ افالطون آن را استبدادی خوانده و ارسطو آن را ستمگرانه و تیرانی معرفی کرده استمی

 منابع

Aristotle (1893). Nicomachean Ethics, translated by F. H. Peters, M.A, version 2. London. 

Aristotle (1893). Nicomachean Ethics, translated by W. D. Ross, pp. 11-12.
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 1کتاب شاماران ۀچند نکته دربار

استان دردی مرتب به من یادآوری شده است وک ۀعنوان یک اسطوراخیر به ۀیکی از موضوعاتی که در چند ده

باشد که می ،تاناز جمله کرماشان و ایالم و همدان و لورس ،کوردستانشاماران و روایت فولکلوریک آن در مناطقی از 

آوری و گرد شاماران در فرهنگ فولکلور کوردستان سه روایت رایج آن توسط آقای کمال رمضانی در کتاب اخیراً

ردی ور کنظر از اهمیت گردآوری و ثبت فولکلوشود. صرفمی ه تهیه و مطالعه و نقد آن پیشنهادک ،چاپ شده است

علمی آنها  وباید خاطرنشان کنم که تبارشناسی و تحلیل فکری  ،و جایگاه آن در مطالعات فرهنگی و دینی هر قومی

رخوردار است باهمیت و زایندگی بیشتری شناختی، ادبی و غیره از از مناظر گوناگون تاریخی، فلسفی، سیاسی، جامعه

ن به چند کتاب شامارا ۀگو گذاشته شوند. آقای رمضانی در مقدموکه در جایی دیگر باید بررسی و به بحث و گفت

اما از دو  ،ارددردی اشاره کرده است که جای تقدیر ومار و نسبت آن با فرهنگ ک ۀجایگاه گون ۀروایت و تحلیل دربار

و  کوردهانوعی با فرهنگ داستان و تحلیل نظری آن غفلت ورزیده است که هر دو تبار این افسانه بهتبار اصلی این 

 .خواهم کرد ذکر کنم و نکاتی را اجماالًمی ربط دارند. در این یادداشت کوتاه به این دو روایت اشاره کوردستان

 عبارتی، به. هاسطور هن و است هافسان یک اساساً کوردستان در مرسوم ۀعامیانهای داستان شاماران با روایت. 1

وره در این ردی این اسطوقلیل و تنزل یافته است. و این ویژگی کت افسانه یک به ردیوک ذهن در شرقی ۀاسطور این

 .میدان فرهنگی است

معاصر  ۀورردی از عصر گیلگمش تا دوو ذهن ک کوردستانتبار فرهنگی جانوری مار و تحلیل نمادین آن در . 2

داشته  ردی نیزوهرچند ویژگی و تشخص ک ،شودنمی تداوم و اصالتی در آن مشاهده بسیار متناقض بوده و اصوالً

 .ای استاست که این فقره نیازمند تحلیل و تبیین ویژه

مصر، بابل و هیتی و آشور  اگرچه نماد مار در اشکال گوناگون در اذهان و فرهنگ کهن اقوامی مانند سومر،. 3

جایگاه مار و  ۀشناختی دربارترین اسناد تاریخی و اثر باستانمانایی و غیره وجود داشته است، لیکن یکی از مهمو 

نقش و کارکرد سیاسی و آیینی آن در تمدن عیالم کشف شده است. این اثر که در کورنگون بختیاری در یک کوه 

که بر تخت شاهی به شکل یک مار نشسته است و در  دهدمی پادشاه عیالمی را نشان ،العبور قرار گرفته استصعب
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زایش، برکت،  گنج، معابد، حال تقسیم آب میان انسان و خدایان است. در تمدن عیالم مار نماد حفاظت از حیات،

به نظر  شود.می منازل در عیالم دیده ۀو معابد و دروازها آن بر کوزه ۀمایراز و ثروت و خرد بوده است که نقش بعضاً

)مادرساالری( و تقدس و پرستش مار  فرهنگی عیالمیان نخستین احترام بسیار به زنهای هرداد بهار، یکی از ویژگیم

 دین مکرر ۀمایبن مار. است قوم بقای سبب که است ازلی مادر به باور آن اصلی دلیل است ممکن هک است هبود

 در آن شاهی نماد و مار توتم. است رسیده نیز خدایی مرز به و بوده عیالمی دین دوم رکن واقع در. است عیالمی

رسد می به نظر گردد،می ر هزار و دویست سال پیش برچها به که تاریخی و باستانی اثر این قدمت. است محرز عیالم

 آقای که باشدها عیالمی تمدن و فرهنگ ثیرأتحت ت کوردستانشرق شاماران در جنوب  ۀیکی از تبارهای اصلی افسان

یکی دیگر از . است مانده جا به عیالم فرهنگ از نیز بختیاری ۀمنطق سنگی شیرهای. اندنکرده آن به ایاشاره رمضانی

مار  ۀماینقش کارکردهای عیالمی و نمادین مار نقش دوردارندگی معابد و امکنه از نیروهای اهریمنی و شر بوده است.

 .د حفاظتی مار در فرهنگ و آیین عیالمی استگر کارکرمعبد اللش تداعی-بر سر دروازه و غار

 به آنها پیدایش أو منشها سکایی ۀتاریخی و مکتوب که توسط هرودوت دربارهای ترین روایتیکی از کهن. 4

 و هستند( زن و مار از ترکیبی) مار-زن یک ۀتیر از که آنهاست آدمی-حیوانی خاستگاه است آمده خودشان از نقل

 کوردستان شمال و غرب از هاییبخش در که ،آریاییهای سکایی .دارد کوردستان در شاماران ۀقص با را قرابت بیشترین

معتقدند که آنها  ،تاز داشتندوسکونت و تاخت، از جمله در ماد و سقز ،کوردستانها در شرق بعد و (ترکیه و سوریه)

توتم آنها یک زن با شکل مار بوده که  ،به عبارتیمار بوده است. -سه طایفه از سه برادر هستند که مادر آنها یک زن

توسط هرکول یونانی  !مآب هرودوت در یک فرایند ازدواج موقتشناسی یونانیدر شرق کرده ومی در یک غار زندگی

ریز های البته وجود پیکره مار یا همان شاه زن مار هستند.-دورگه از نسل و تبار مادرهای آبستن شده است و سکایی

رشت که نیمی جانور و نیمی انسان بوده و دیوان با چهره عجیب و غوالن بالدار و ترکیبی از دد و انسان در سرتاسر و د

بر تضاد و تنازع میان نیروهای  ،فرهنگیهای رغم تفاوتکه به ،خوردمی النهرین و خط فرهنگی زاگروس به چشمبین

توان یکی از می ،بپذیریم کوردهارا با ها طوایفی از سکاییخویشاوندی میان  ۀاگر فرضی .خیر و شر داللت دارند

 ۀیم. نکتبباز بیاها ای سکاییولی را در فرهنگ عشیرهتو آنا کوردستانشاماران در شمال  ۀای افساناسطورههای ریشه

 هافسان یک ۀمرتب هکه ب ،ها()اسکیت ای و فرهنگی هرودوت در میان سکاهاذکر این است که این روایت اسطوره شایان

و  داستان و حیران و بیت ژانر در ردیوک فولکلورهای مایهدرون از بخشی ،است یافته تنزل کوردستان از نقطه آن در

 یکی او با هرکول اجباری ازدواج و مار-مادر یک از سکایی قومی تبار ۀاسطور .است داده قرار ثیرأرا تحت تها افسانه

 نقد و علمی تبیین و شرح مستلزم که رودمی شمار به ردیوک فولکلوریک ذهن در شاماران ۀافسان اصلیهای هریش از

 .است بیشتری فلسفی

که البته این فقره نیازمند  ،ناتمامی کرده است ۀنیز اشار کوردهامیترایی مار در فرهنگ  ۀآقای رمضانی به ریش. 5

میترایی وجود دارد های پیکره معابد و-اما باید گفت که اگرچه نماد مار در غار ،تری استوقت و دقت و تحلیل جامع

 باید آن ردیوک نیتألیکن در باب ش ،کشف شده است کوردستانو بخشی از این آثار در آسیای صغیر و سرزمین 

 که بوده( هاایرانی وها ومیر آشوری،ها بابلی مثالً) اقوامی تمدن و فرهنگ از ثرأمت آثار این که چرا ،کرد ملأت بیشتر
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 دیگرانهای روایتکالن و حقیقت نمادهای و عالیم شتاب، و تعجیل با نباید. کندمی متزلزل کوردها با را آن نسبت

ای احساسی و بدون متودولوژی علمی بازتولید گردند. تا کنون هیچ سند تاریخی گونهبه کوردستان اشغالی سرزمین در

ردی و و، و بر تشخص ککوردستاننه با جغرافیای  نسبت وثیقی داشته باشد، لزوماً کوردهاای که با شناختیو باستان

ردی داللت داشته باشد یافت نشده است. ومار و نسبت آن با آیین میترایی در ذهن ک ۀمایفردی از بنمنحصربه تصویر

های روایتو هاشم رضی از منظر ذهن ایرانی و کالننظیر بهار هایی شناسان و ایرانیآنچه که وجود دارد به تفسیر شرق

 کنون تا هدانند و هرچمی و غرب را بخشی از تمدن ایرانی کوردستانگردد که می میترایی هندی، ایرانی و رومی بر

 ،ه گفته شده است بازخوانی و تکرار تفاسیر و برداشت این دست از پژوهشگران بوده است. به عنوان مثالفقر این در

بلکه به طریق اولی  ،تا کنون سندی از جایگاه ایجابی مار و پرستش و نقش آن در فرهنگ مادها به دست نیامده است

فهمیدند و در ردیف جنگجویان مزدور لیدی و نمی تنها دشمن مادها بوده و زبان یکدیگر رانهها از یک سو سکایی

بنا به گزارش هرودوت  ،بلکه از سوی دیگر ،اندتاز قرار دادهوآشوری و غیره سرزمین مادها و زاگروس را مورد تاخت

 -عیالمی  ۀدر هر صورت، ریش های مادی کشتن مارها بوده است.در آیین میترایی مادها یکی از وظایف اصلی مغ

 .شاماران در کتاب مذکور مورد غفلت واقع شده است ۀسکایی افسان

 سازاسطوره ردیوک ذهن چرا اعتبار یک هب که است این کرد ملأت آن ۀدربار توانمی هک ایلهئطور کلی مسبه

 است؟ داده تقلیل واقعیشبه و انضمامیهای داستان و افسانه ۀمرتب به نیز را دیگری اساطیر حتی و نبوده

این پرسش و ردی به دنبال یافتن پاسخی برای ورسد که باید در قلمرو بحران اندیشه در ذهن کمی به نظر

.آن بودهای شناخت و تبیین ریشه
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 ١گیلگەمێش - ۆانەی ئەنکیدو دو 

اهاتنی هەیە. هەر بۆیەش مرۆڤ ڕ اهاتووە و بواری ڕ ن لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە مرۆڤ بوونەوەرێکی و ئەفالتو 

پێویستی بە پەروەردەبوون هەیە. وشیاری و ئاگایی رسوشتی یاخود مرۆیی مەودای ژین و ژیان دەرەخسێنێ کە ڕیشەی لە 

و پێداویستییە  پێویستیجەوهەری رسوشت و شارستانییەتدایە. لە رسوشتدا مرۆڤ بەپێی هەست و غەریزە و خواستی 

بار دێت و خۆی لەگەڵ تەکووزی و نەزمی زاڵ بەسەر رسوشت ڕادێنێت. لەو قۆناغەدا ژن کی و سەرەتاییەکانی ەسەر 

ن رسوشت بە ەی پەیدا دەبێت. هێز و توانای ئەو سەروەرییە لە الیڕاهێنەری مرۆڤە. هەر لەو سۆنگەشەوەیە کە ژنسەروەر 

ژنی  ەشامهات وات یلەژێر کاریگەری یە کەۆرەیی ئەو دۆخە ئەنکیدو ژن بەخرشاوە و پیاو ڕێڕەوی دەکات. میناکی ئوستو 

شادیدایە و گوێڕایەڵی دەکات. لەو ڕوانگەوە ژن یەکەم ڕاهێنەری پیاوی رسوشتییە کە بە جۆرێک هەمان پەروەردەبوونی 

ق هزرگەری و ئەخال  مرۆڤە. لە شارستانییەتدا ئاگایی مرۆیی و فێرکاری پەرە دەستێنێت و پێویستە مرۆڤ پەروەردە بکرێت.

ی سەرەکین کە کانت پێی وایە دەبێ ڕابێن و گەشەی پێ بدرێت. بە دەستەواژەیەکی دیکە، دەبێ هزر و ئاکار دوو چەمک

  .پەروەردە بکرێن

نی مرۆیی لە قۆناغە ەیح و ز ڕۆ ۆڤ و ر پەروەردەبوونی م یپێداگری لەسەر پێویستی ڵهەر لەو دیدەوەیە کە هێگ

ژنیش کاریگەر نییە چونکە زانست و شارستانییەت  یئیرت ژن سەروەر نییە و هێزی رسوشتیلەو قۆناغەدا  جیاجیاکان دەکات.

لێرەدا وەرچەرخانێک دێتە ئاراوە. بە واتایەک، هەر ئەو توانایی و هێزەی  پێویستی بە گەشەسەندنی لۆگۆس و عەقڵ هەیە.

 2میناک و ئارکیتایپیکۆنە یاوی دەبەخشێت.و هزرگەری بە پ مەعریفە کە رسوشت بە ژنی دابوو لە ڕاستیدا شارستانییەت،

هێامی چاخی ژنسەروەری و دایکسەروەری و نەزمی گەردوونی  ۆبە یەک واتا، ئەنکید ییە.ەرمۆ ئەو دۆخە گیلگەمێشی س

مرۆڤی رسوشتی پێویستی  ە.هێامییلگەمێش نیشانەی چاخی شارستانییەت و ئاوزگەری و نەزمی عەقاڵنی و یو گ ،و رسوشتییە

گیلگەمێش زۆر پرس -ۆدوانەی ئەنکید ،بە هەر حاڵ .کاسمۆسە و گێنۆسە و مرۆڤی شارستانی پێویستی بە نەزم و لۆگۆسەبە 

.و نهێنی بۆ ئێمە ڕوون دەکاتەوە
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 ١اندۆمر یفڕنی کوردی و دۆخی پاش ەیز 

تری  ڕان لە بەرانبەر بە ئەوینی کوردی وابەستەیی مێژوویی و هاوکات دڵەڕاوکێی داپچەییەکێک لە کێشەکانی ز 

بە جۆرێک کە ئەزموونی ژیانکراوی مرۆڤی کوردی بەرهەم هێناوە. بەبێ دڕدۆنگی بابەتی سەربەخۆیی پرسێکی  ،گەورەیە

اندۆم و هزری سەربەخۆیی هەنگاوێکی بوونناسانەیە بۆ ر حیزبی نییە بەڵکوو پرسێکی مرۆیی و ئەخالقی و نەتەوەییە. ڕیف

اندۆم دۆخێکی هەستیارە بۆ گەڕانەوەیەکی بوێرانە بۆ سەرەتای ر ەش دۆخی پاش ڕیفیشاییە. هەر بۆپڕکردنەوەی ئەو بۆ 

 ینی سیاسیەیاندۆم ز ر نی مرۆڤی کورد. بە دیاردەی ڕیفەیرانە لە تێگەیشنت و ئاگایی ز اندۆم و سەرنجدانێکی ڕەخنەگر ڕێف

کە بێ گومان پێویستە بەرپرسیارانە لەگەڵی هەڵسوکەوت بکات. بە  ،مرۆڤی کورد لە دۆخی ئاگایی مێژوویی کەوتووە

ئەخالقی و عەقاڵنییە. فەزیلەتی سەربەخۆیی لە  یتیێتی و خاوەندار ێاندۆم دۆخی بەرپرسیار ر واتایەک، دۆخی پاش ڕیف

هەنگاوی نی کوردیدا چەکەرەی کردووە و لە خەون و خەیاڵێکی شاعیرانە بەرەو ئایدۆس و ئامانجێکی مەعریفی ەیز 

هێنایە دەر. هەر لەو سۆنگەشەوە  2تافیزیکی سەربەخۆیی لە شاراوەیی و هەڵپەسێردراوییاندۆم مر یفڕهەڵێناوەتەوە، 

نی کوردی قۆناخێک ەیڕاوەتەوە. بەو پێیە ز وگەل وەرسو  یسەربەخۆیی و ویستی سەربەستی 4سەربەخۆیی بە بوونی 3نەبوونی

نی کوردی. ویستی سەربەخۆیی و ەیگومان دۆخێکی وەرچەرخانە بۆ ز  خە بێبەرەو پێشەوە هەنگاوی هەڵگرتووە. ئەو دۆ 

ی سەربەخۆیی لە خۆیدا فەیشەی کوردی. مەعرێن و ئەندەیز  یهەنگاوی کردەیی لە ڕاستیدا بەستێنێکی لەبارە بۆ یەکێتی

اندۆمی ر نێت و بە ڕیفهانی کوردی ڕەنگ دەداتەوە و خۆی دەنوێینییە کە لە پانتای ژینگەجەیتافیزیکی و ز یئامانجێکی م

ۆڤی کورد خۆی نیشان ر ساڵ لەوەبەر ئیرت گەڕانەوە مومکین نییە و پێویستە بەرەو پێش بچێت و لە کردار و کردەوەی م ودو 

بکات. دەبێ  لەباربە جۆرێک کە بەستێن و زەمینی عەقاڵنی و ئەخالقی بە مەبەستی گۆڕان و جێبەجێبوون تەکووز و  ،بدات

.اندۆم وەکوو ئامانج و فەزیلەت برنخێندرێتر یفڕەربەخۆیی لە دۆخی پاش شە و کردەوەی سێئەند
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 1هزدایی از اندیشسیاست

 هایمؤلفه از یکی و بود (دولت شهر)پولیس  ۀسیاست در ادبیات کالسیک یونانی همان پولیتیکون یعنی دانش ادار

 ارتباط جامعه و مردم( اودایمونیا)سعادت  با موضوع این. رفتمی شمار ه)پولیتی( ب ین حق شهروندیبنیاد و ذاتی

 فلسفه مابعدالطبیعه، حوزۀ در بنابراین و است سعادت فهم( اپیستمه)دانش  غایت که کردمی استدالل ارسطو. داشت

 و تعیین و سعادت به دستیابی هرا سیاست غایت( اتوس)اخالق  حوزۀ در طرفی از رود،می شمار به علوم اشرف

ترین )اتوس( برترین و بنیادی و اخالق مدنی عقل حوزۀ در سیاسی دانش دلیل این هدرست ب است. آن تحقق

 و برتر دانش دو یعنی سیاست، و فلسفه مشترک قلمرو سیاسی ورزیههاست. از این منظر، اندیش)ارخیتکتوال( دانش

آن زندگی خوب و سعادت مطابق با تعقل و فرونیسیس است. بنابراین، سیاست،  موضوع. است فلسفۀ سیاسی بنیادی،

 و مردم ذهن از زداییسیاست. است جامعه و فرد سعادت به معطوف ارادۀ فلسفۀ سیاسی، آن درست تعبیر هیا ب

ن منظر، ای از .است زندگی دانش سیاست چرا که دارد، منافات مردم ارادۀ و سعادت با که است امری هراسیسیاست

 و استحکام و سلطه قصد هگیرد. حاکمان و زمامداران بهر کنشی اعم از نظری و یا عملی در قلمرو سیاست قرار می

 استخفاف به تمایل میانمایگان و اندداشته آن از هراس ایجاد و( کردندپولیتیزه)زدایی سیاست به میل همواره آن تداوم

. شودمی انگاشته خطرناک امری سیاسی عمل و سیاسی امر به اندیشیدن ه،گادید این حسب بر. اندداشته آن تقلیل و

 را فلسفۀ سیاسی تنها سقراط که است دلیل این به. انددانسته همپیوند عمل با را ورزیفلسفه اساساً ارسطو و افالطون

ها و ابداع امکانات ناهمسانی فضای گشودن موجب که داندمی سیاسی کنش را فلسفه دولوز. دانستمی هنر و فن

 نیز دریدا شکنیشالوده اگر. داندمی (سیاسی) آمیزمخاطره عمل را هجدیدی برای حیات خواهد بود. فوکو نیز اندیش

 و موجود نظم که بود خواهد این نتیجه است، معترف بدان خود که گونهآن شود، قلمداد سیاسی ایمقوله نوعیبه

 عدالت، سعادت، برای جدیدیهای امکان و شود گشوده ایههای تازتا افق شود زده رهمب باید مسلطهای گفتمان

 بیش انفعالی و تغافل گریزیسیاست و پرهیزیسیاست واقع در. گردد فراهم نیک زندگی و خودشکوفایی آزادی،

است. بهتر زیست برای قلمرویی و امکان ورزیسیاست و سیاست باب در اندیشیدن. نیست
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 ١کوردی یئیالهیاتی سیاسی

لە دژی کانتۆنەکانی ڕۆژاوا  انگێزانەی دەوڵەتی تورکیانی کوردی لە دۆخی شەڕ ەییەکێک لە نیشانەکانی قەیرانی ز 

نی ئیالهیاتی کوردی تووشی قەیرانە هەر بۆیەش کورد لە خۆیدا هیچ ڕەوایی ەیۆلۆژییەکی کوردییە. لە ڕاستیدا ز ینەبوونی ت

انەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزی داگیرکەر پێ نییە. تەنانەت یسیاسی یۆلۆژیکاڵ و ئیالهیاتییمەرشوعییەتێکی تو 

)ئیالهیاتی  جاالن دەڵێت: ئێرانییەکان خوێندنەوەی خۆیان لە ئیسالمۆ خوێندنەوەیەکی کوردی لە ئیسالم نەکردووە. بەڕێز ئ

وەی خۆیان هەبووە و تورکەکانیش هەروا، بەاڵم کورد خوێندنەوە و ڕامانی شیعی و ئێرانی( هەیە، عەڕەبەکانیش خوێندنە

و بەتایبەتی  ئایینوانگەی هزری سیاسی، بەگشتی ناسین و خوێندنەوەی کوردی لە ڕ خۆی لە ئیسالم بەرهەم نەهێناوە. لە 

دی، هەنگاوێکی بناغەیی و کور  یبەگشتی ئیالهیات و بەتایبەتی ئیالهیاتی سیاسی ەهانی کوردی، واتیئیسالم لە ژینگەج

.ۆپۆلیتیکی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی ناوینداجیئەرێنییە بۆ ژینگەی ئایینی و 
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 1صلح ۀاندیش

 ذهنی وحدتی نوعی و اندرسیده مشترک خیر یک به اذهان که است وضعیتی هصلح تنها غیاب جنگ نیست بلک

ست که از نیرومندی ذهن ا فضیلتی بلکه جنگ غیاب همان صرفاً نه صلح که است معتقد اسپینوزا. است آمده پدید

 فضیلت بحران دچار ساحت این در هردی، کوذهن ک .شود. صلح در ماهیت خویش امکان اندیشیدن استناشی می

 دوانده ریشه کوردی سیاسی سنت در تفرق، از ناشی کوردی اخالق بحران واقع در. است صلحی چنین نیارمند است،

همبستگی غایب  اجماعی وجود ندارد، و بنابراین فضیلت وحدت و شر و خیر امور باب در دلیل این به درست است،

جهان خویش های زیستنیازمند اندیشیدن به مسئله ،ردی نامیدوتوان آن را وحدت فکری کاست. این صلح که می

 قلمرو در عقالنی وگویگفت و جدال سمت هدر ساحت عام اندیشه است. در فرایند وحدت ذهن جمعی باید ب

 خود واقع در درونی جمعی وگویگفت این طرف نخست، مرحلۀ در که نحویهب ،د گام برداشتکور-کورد دیالوگ

 این در ملی و جمعی مشترک معرفت. بود خواهد پایدار و اخالقی آن، کانتی معنای در صلحی، چنین. باشند کوردها

و ساختاری بدون  فورمی وحدت. است ورزیاندیشه و تفکر نوعی ذهنی وحدت این. است دستیابی قابل فراگرد

بود. خواهد ممتنع هوحدت ذهنی و دیالکتیک میان آنها امری صوری و البت
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 ١ی سۆرەوەردییشەی سیاسێهزر و ئەند

سۆرەوەردییە. لە ڕاستیدا سۆرەوەردی  یور یاخود حیکمەتی ئیرشاقی سۆرەوەردی بنەمای هزری سیاسیو حیکمەتی ن

-ۆری عارفیە کە بەگشتی دەتوانرێ بە داڕێژەری تیفێکی کورد خاوەن حیکمەتی سیاسیو سو ەیلەلە پێگەی حەکیم و ف

مڕان بێت کە خاوەن حیکمەت و تێگەیشتنی زەوقی و کو ێبەر و حڕ لە سەرەتاوە کەسێک دەبێت  شاهی بنارسێت.

و پێوەرێکی بنەڕەتی  توخم سۆرەوەردییە کە یور بەردی بناغەی هزری سیاسیو یکمەتی نئیستداللی بە سەرێکەوە بێت. ح

بە ئەژمار دێت. بە دەستەواژەیەکی دیکە،  ،ایبەتیبەت ،کوردی یسیاسی یشەێو ئەند ،بەگشتی ،لە حیکمەتی کوردی

ی توخمۆر بە وردی پێوانە و حیکمەتی ئیرشاقی سۆرەوەردی تەواوکەر و پتەوکەری حیکمەتی کوردییە. هەرچەند پێویستە ز 

ش لە ماهییەتی خۆیدا کارێکی زۆر چەتوون و دژوارە و وا بەسانایی یی ئێرانی جیا بکرێتەوە و بەڕاستیتوخمکوردی لە 

هەڵدەدات و لە  دا سەرلق وەوە لە دو یر لە هێرمێسی بابێلیو )کوردی( نو  یەحیکمەت و فەلسەف .خۆی بە دەستەوە نادات

سۆرەوەردی کە بە دوای موتوربەکردن و زیندووکردنەوەی  .خودی سۆرەوەردی کۆتایی پێ دێتەکە بە لقهەردوو 

شای -فو سو ەیلەنواری زەردەشت لەگەڵ هزری میسالی و فولئەر و هەوڵی داوە هزری نو  ،حیکمەتی مادەکاندا بوو

ی میرتایی و توخم)و  میسیاڵتی و هێر ەۆژهڕ ئەرەستوو لە پانتایی حیکمەتی  )فرۆنیسیس( ئەفالتوون و حیکمەتی کردەیی

سۆرەوەردی درێژەی  یئەستێرەناسی( کۆ بکاتەوە و لەو ئاسۆیەدا بیخوێنێتەوە. هەر لەو سۆنگەشەوە حیکمەتی سیاسی

ش لە کۆی بیر و باوەڕەکانی سۆرەوەردی یکوردی یسیاسی یۆلۆژییجۆرێک ت ماد و کیانییەکانە. دیارە یحیکمەتی سیاسی

 یشەی سیاسیێدا شایانی باس و شیکردنەوەیەکی تێروتەسەلە. بە باوەڕی من ئەندبەرهەم دێت کە لە جێگەی خۆی

 یجۆر وەکوو حیکمەتو ار نی ئێرانی بە شێوەی جۆ ەینی کوردییە کە ز ەیاتەی ز هسۆرەوەردی بەشێکی سەرەکی لە پێک

 .کە لە بابەتێکدا بە وردی باسم کردووە ،خورسەوانی و حیکمەتی ئێرانی، شیعی و تێزی ئێرانشاری بە الڕێیاندا بردووە

تا  وئیرشاقی خۆی هەبوو کە هەموو هێزی خۆی وەگەڕ خستبو  یسۆرەوەردی تا ڕادەیەک باوەڕی بە حیکمەتی سیاسی

م لە ەکانی لە کردەوەدا جێبەجێ بکات.یخۆی ڕاکێشێت و بیر و تێبینی یمڕانێک بۆ پاڵپشتیکو بەڵکوو سەرنج و متامنەی ح

ێک لە سەرچاوەی سەرهەڵدانی هزر و حیکمەت بە دوای فەرمانڕەوایەک ڕ کردەوە ناوچەی کوردستان و  دا ڕوویپێناوە

مڕانی بکات و لە ئاخێزگای سەرهەڵدانی حیکمەتی و ور و تیشکی شاهی حکو شەی نێدەگەڕا کە لەسەر بنەمای ئەند

 ەکوو کوڕی سەالحەدین بدۆزێتەوە و لەونەوەی زیاتر بکات. یاخود ئەمیرێکی و یهێرمیسی و ئیرشاقیدا لێکۆڵینەوە و دۆز

دەشت لە کوردستان و لە الیەن کوردەکانەوە ر اکێشێت و پەروەردەی بکات. بەداخەوە هەروەک زەڕ پێناوەدا سەرنجی 

 فە کوردەش هەر بە دەستی کوردەکان کۆتایی بە ژیانی هێرنا.و سو ەیلەئەو حەکیم و ف ،شاربەدەر کرا

.نی کوردییەەیەی سۆرەوەردی بەشێک لە پڕۆژەی کەشفی ز شێئەند :تێبینی
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 ١کوردایەتی یا کوردمەندی

دەستەواژەی کوردایەتی بۆ بزووتنەوەی کوردی دەکار دەکرێت و بەردەوام دەیبیستین کە  دالە یەک سەدەی ڕابردوو 

ئەو چەمکە لەبەرچاو بگرین لە  یکەسایەتی و حیزب و ڕێکخراوەکان دەڵێن ئێمە کوردایەتی دەکەین. ئەگەر الیەنی هزری

زۆربەی چاالکانی بواری بابەتی  ،کی ڕاسترتکوردییە تا کوردایەتی. بە واتایە یمەندیمڕاستیدا ئەوەی دەبیرنێت زیاتر فۆڕ 

کوردمەندین. نەمایشکردنی  ە، سەرقاڵی نواندنەوەی فۆڕمی کوردی لە قەوارەی کوردایەتی واتنکوردی بە جێگەی کوردبوو 

هەستی فەرهەنگیی کوردی لە ژانر و قەبارەی جۆراوجۆری ئەدەبی، هونەری، سیاسی، ئابووری، قەومی، کەلەپووری و 

تێگەیشتنی بوونناسانە لە  یتیێکوردمەندییە. ئەوەش هەڵدەگەڕێتەوە سەر چۆن یجازی و هتد دیاردەی سەرەکیەمرۆیی، م

 دەرخەریی ژیانە کە تایلشێوازێک تێگەیشنت و ڕامانە و شێوەیەک س نکوردبوون. کوردبوو  یپرسی کورد و چییەتی

.هزری و فکرییە ڕەهەندێکی ن، لەو ڕوانگەوە کوردایەتی و کوردبوو ەواتایەک لە بوون
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 1تبار شرقی منطق حذف دیگری و خشونت

زدایی در سنت فلسفی غرب ریشه دارد. وی بر این باور است که سنت دریدا معتقد است خشونت و دیگری

 فلسفی نظام در را خشونت و دیگری حذف منطق گیریشکلهای ریشه او. است خشونت این أمتافیزیکی غرب منش

 در. است افالطونهای اندیشه و آرا در نوشتار و گفتار میان تقابل منطق تابع سنت این. کندمی جووجست افالطون

امر اصیل، حقیقت، معنای مرکزی و حضور است و نوشتار نماد امر  ۀنمایند( لوگوس) گفتار و کالم ساختار این

یل همواره متافیزیک حضور معنا در کالم بر غیاب معنای ای، ناحقیقت و غیاب است. به این دلغیراصیل، معانی حاشیه

 دارد. دریدا ساختار این تقابل و تقدم را به سنت فلسفی و سیاسی غرب پیوند شناختیهستیاصلی در نوشتار تقدم 

رسد که خاستگاه خشونت در سنت فکری غرب همان تقابل و تمایز میان کالم و نوشتار، می دهد و به این نتیجهمی

سازی بر این مبنا بیانگر حقیقت و حضور ما و کذبیت و غیاب دیگری است. محوری است. هویتهمان کالم یا

مدرن با ابداع مفهوم بنابراین، دیگری باید تابع ما باشد. بنیاد سنت خشونت سیاسی غرب از اینجاست. این متفکر پست

 دیگری ،هغیاب معنا، چندگانگی، حاشیر )برای نوشتا شکنی بر آن است این سنت را نقد کند و جایگاه مناسبیشالوده

ا ب. بکشد چالش هب را دیگری بر یکی لویتوا خشونت متافیزیکی نسبت و نماید تعیین غرب فلسفی سنت در ...(و

 در. دارد شرقی و کهنهای هریش غرب فکری ساختار در خشونت منطق هک بریممی پی بشر ۀبررسی تاریخ اندیش

 ممکن که است آنان نزد حقیقت و اصالت و معنا و هستند کالم خود غالباً و کالم صاحب خدایان سومری بینیجهان

کنند بلکه اراده و وگو نمیها گفتو لزوما با انسان نداتقخل و تقدیر بانی خدایان. ببخشند انسان به را آن گاهاً است

که موجب  یهایدیگری ،ای، دیگری خدایان هستنداسطورهبخشند. انسان در دیدگاه می مشیت خود را تعیین و تقرر

همان کشتار و انهدام  مرگ دقیقاً ۀاند و لذا نباید جاودان بمانند و مرگ حاصل این تقابل است. مقولتزاحم و گرفتاری

 خدایان ۀدارا باها انسان ۀمشیت خدایان جاوید برای انسان فانی است. تقابل ارادها انسان است. مرگ تراژیک انسان

 خود دیگری را خدایان نیز انسان طرفی، از. است هکردها انسان نصیب را فنا و مرگ هک دارد تراژیک عمیقاً سرشتی

نوشتن و نوشتار ممنوع و مذموم  د. هرچند در عقاید کهن دینی بعضاًسازمی مبدل نوشتار به را آنان گفتار و داندمی

ای حاصل این اعتقاد دینی نزد برخی از اقوام اسطورههای دانسته شده است. ممنوعیت نوشتار و مکتوبات در اندیشه

سامی آن در ادوار بعدی خدایان همواره حامی و های بینی و الهیات سیاسی سومری و صورتبوده است. در جهان
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اند. به هر صورت، دیگری توسط کارگزاران و حاکمان زمینی خویش بودههای ینهمکار تهاجم و اشغال سرزم

همان منطق و سنتی است که دریدا در جهان  ۀای شرق برسازنددر دستگاه اسطورهها مختصات نسبت خدایان و انسان

دسیت، حضور و خدا، اصالت، عقل، حقیقت، ق ۀفکری غرب آن را شناسایی و نقد کرده است. گفتار خدایان نمایند

 و ما منطق. است پیرامون و غیاب انسانی، احساس، فرع، ،هبند ۀمرکزیت است و نوشتار انسانی این گفتارها نشان

 تبارشناسی چهارچوب در. است ایاسطوره کهن ساختار این تابع هاسازیهویت و خشونت و حذف نهایتاً و دیگری

کرده است. نظام خدایگان و  بندیصورتای فلسفی افالطون تنها این منطق را در ذهن یونانی به گونه گفت توانمی

 واقعی، امر و نمادین امر غیاب، و حضور شر، و خیرهای دوقطبی و است فلسفی و الهیاتی ساختار این ۀبرساخت هبند

 پیدایش أمنش هک نحوی هب ،باطل حضور دارند بر دیگری و برحق مای هخرباال و نث،ؤم و مذکر پیرامون، و مرکز

 مازادهای و مدرنیته از حاصل خشونت منطق که گفت توانمی اینجا از. بود خواهد آن گسترش و تولید و خشونت

 غربیهای سنت در که هستند شرقی منطق از دیگریهای صورت تنها ایمارکوزه و الکانی فرویدی، مارکسی،

نوعی همان خدایان شرقی با نقاب خاص غربی به ۀدر واقع عقل روشنگری و مدرنیت .اندیافته دیگریهای صورت

. اندمنطق یک پیرو دو هر هخاورمیان قلب در البغدادی خالفت و اروپا قلب در کالوین دینی حکومت ،هعالو ههستند. ب

نطق و عقالنیت آن نهفته م و شرقی تفکر درها دیگری انهدام و حذف منطق و غربی خشونت زیکیمتاف اعتبار، این به

 مشترک و نخستین هخاستگا شرقی و سومری الهیات منطق ماهوی، و بنیادیهای تفاوت رغمهب کلی، طورهاست. ب

.است شرقی و غربی عقالنیت سلبیهای هسوی
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 ١سیاسی یوێژەی کەمایەتی و هزرگەری

کە زمانی وێژەی  کەمایەتی خێڵەکیبوون و کۆچەریبوونیەتی و بەهۆی ئەوەییەکێک لە تایبەمتەندییەکانی وێژەی 

ری چییەتی و چیرۆکە گەورەکانی وێژە و زمانی زۆرینەیی دەبەزێنێت و لە چوارچێوەی نەزم و و کەمایەتی بە جۆرێک سنو 

یاسی بە خۆیەوە دەگرێت. ەهەند و ڕەچەڵەکی سڕ بەردەوام  ،نی زۆرینە موتوربە و دەستەمۆ نابێتەیپێکهاتە و ز  یتەکووزی

هەر لەو ڕوانگەشەوە شوناس و جیاوازی پەیوەندی دەگرن. ئەگەر لەو بەستێن و زەمینەدا ڕامان و لێوردبوونەوەی فەلسەفی 

بە  تێهزرینگومان بیردۆزی و  ئەوە بێ ،د بە واتایەکی دیکە وێژەی کەمایەتی ببێتە بابەت و ئۆبژەی فەلسەفینهەبێت، یاخو 

هەڵدەدات. دۆلوز و گوتاری کە  لێرەشەوە وێژەی بەرگری و شوناسخواز سەر .خۆی سیاسی دەبێتواتای دروستی 

تایبەتی کە دۆلوز هەرچەند بە ،ئەو بۆچوونە پشتڕاست دەکەنەوە ،بیچمداڕێژ و شیکەرەوەی وێژەی کەمایەتی بە ئەژمار دێن

یەکێ لە بوار و »و  «فەلسەفە کردەیەکی سیاسییە» سەر ئەو باوەڕە بووە کەەفێکی سیاسی نییە بەاڵم بەردەوام لو سو ەیلەف

ەکانی کورد لە قەوارەی یلەو گۆشەنیگایەوە کە بەرهەمی فکری و کرداری. «ش سیاسیبوونەیکارکەردەکانی وێژەی کەمایەتی

هزرگەری و فەلسەفاندنەکانیشی هەر  ،کەمایەتیدا دێنە ئاراوە و لەو نەریتەدا بە شێوەیەکی مێژوویی خۆی سەقامگیر دەکات

قاندن و بیرکردنەوەیەک ڵنی کوردیدا هەر چەشنە خو ەیهان و ز یلە ڕاستیدا لە ژینگەج .ئەو دیاردەیە بە خۆیەوە دەگرێت

شە و فەلسەفە لە بابەت و ئەمری سیاسی دوور ناکرێتەوە. دیارە ئەو باوەڕە نابێت ێناچار تێهەڵکێشی سیاسەت دەبێت و ئەند

.لە سیاسەتدا کورت بکرێتەوە یناتایە بخوێرنێتەوە کە فەلسەفبەو و 

                                                             
 2٠19 ی نۆڤەمبەری3باڵوبوونەوە: ڕێکەوتی * 1
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 جەالل حاجیزادە )ڕامان( کە پێشرت باڵو بووەنەتەوە: بەشێک لە توێژینەوە و وتارە سەرەکییەکانی

 وتارە کوردییەکان

 .13٨6، نەورۆزی 14، ژمارەی هەفتەنامەی دیدگاهمێژوویی. -زەردەشتی کورد و خوێندنەوەیەکی فەلسەفی

 .13٨٧، خەرمانانی 21، ژمارەی ڕاسانرکووک دەروازەی بەرژەوەندیی نەتەوەیی. مانگنامەی کە

 .13٨٧، ڕەزبەری 22، ژمارەی ڕاسانڕەچەڵەکناسیی وشەی کوردی و چەند تێبینییەکی زمانەوانی. مانگنامەی 

 .2٠16، خاکی کوردستانماڵپەڕی ڕەچەڵەک و مێژووی زمانی کوردی. 

 وتارە فارسییەکان

 .13٨6، نوروز 14، شامرۀ دیدگاه نامۀهفتههای فکری فمینیستی. کلیاتی در باب نحله

 ،بهار ،1٠ و 9 و ٨ شامرۀسال سوم،  ،رۆژەڤ فصلنامۀروایت تاریخی. رفت از یک کالنشکنانه به بروننگاهی شالوده

 .13٨٧ پاییز و تابستان

 .13٨٧، خەرمانانی 21شدن بر پدیدۀ بنیادگرایی، بخش اول. مانگنامەی ڕاسان، ژمارەی واکاوی پیامدهای جهانی

 .13٨٧، ڕەزبەری 22شدن بر پدیدۀ بنیادگرایی، بخش دوم. مانگنامەی ڕاسان، ژمارەی واکاوی پیامدهای جهانی

 .13٨٧، خەزەڵوەری 23سیاسی(. مانگنامەی ڕاسان، ژمارەی بازی خودگفتامنی )طنز 

 .13٨٨، اسفند آفتابسایت . پوپر کارل اندیشه و آرا در دموکراسی گفتامن

 14 شامرۀسال پنجم،  ،رۆژەڤ فصلنامۀ های سیاسی اوجاالن.سپهر اندیشه ها درتبیین نظریۀ کنفدرالیسم دموکراتیک خلق

 .13٨9 پاییز و تابستان ،بهار ،16 و 15 و

 تابستان ،بهار ،16 و 15 و 14 شامرۀسال پنجم،  ،رۆژەڤ فصلنامۀهای سیاسی کارل پوپر. مبانی فلسفی دموکراسی در اندیشه

 .13٨9 پاییز و

، سال اول، شامرۀ اول، شناسی بنیادیغربهای فلسفی کارل پوپر. )نویسندۀ مشرتک(. تبیین مبانی دموکراسی در اندیشه

 .67-٨6، صص 13٨9بهار و تابستان 

 .13٨9، اردیبهشت آفتابسایت درآمدی بر مبانی فلسفی دموکراسی. 

 .13٨9، شهریور آفتابسایت شناسی از دیدگاه کارل پوپر. شناخت

، سال ششم، حکمت و فلسفههای فلسفی یورگن هابرماس. )نویسندۀ مشرتک(. تبیین دموکراسی رایزنانه در سپهر اندیشه

 (.23)پیاپی  3. شامرۀ 13٨9پاییز 

 .13٨9، دی آفتابسایت لیبالیسم و دموکراسی. 

http://www.xakk.net/archives/5177
http://www.xakk.net/archives/5177
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1c1266734814_democracy_p1.php/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1c1266734814_democracy_p1.php/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1c1272176032_democracy_p1.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1c1272176032_democracy_p1.php/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/religion/philosophy/c7c1283682477_karl_popper_p1.php/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://www.aftabir.com/articles/view/religion/philosophy/c7c1283682477_karl_popper_p1.php/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1293454992p1.php/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1293454992p1.php/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 .کیان کیانی وبگاهظریۀ گفتامن. های نتأملی بر مبانی و کارویژه

 1، شامرۀ 139٠بهار و تابستان  ، سال دوم،شناسی بنیادیغربهای فراروی دموکراسی. بازخوانی آرای انتقادی و بحران

 (.3)پیاپی 

 .139٠، اردیبهشت آفتابسایت . دموکراسی با آن نسبت و اجتامعی قرارداد مکتب

 .139٠، تیر آفتابسایت . مدرنیستی عقالنیت از گذار و هابرماس

 .139٠، مرداد آفتابسایت . دموکراسی فراروی هایبحران و انتقادی آرای بازخوانی

 .139٠، آبان آفتابسایت . دموکراسی لیبال با آن نسبت و فایده اصالت مکتب

، صص 4، شامرۀ 139٠، زمستان 41، دورۀ سیاست(. )نویسندۀ مشرتک(. EUبررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیۀ اروپا )

353-33٧. 

 .1392، مهر آفتابسایت . شعر در استبداد زبانی هایریشه

 .نامۀ صداهفتهفلسفۀ عملی کانت و امر سیاسی. 

 .13٩5 فروردین شمارۀ اول، ،هزر و بیر .ایران در اندیشه زوال و انحطاط نظریۀ بر انتقادی درآمدی

 .1395 خرداد 22 ،٨5 شامرۀ ،صدا نامۀهفتههابرماس و نظریۀ عقالنیت. 

 .13٩5سال  ،5و  4، سال اول، شامرۀ هزر بیر وفلسفۀ سیاسی فارابی در سپهر سنت فکری ایرانی. فصنامۀ 

 .13٩5، آبان آفتابسایت . رشقی مسئلۀ یک مثابۀبه داعش

 .13٩5، بهمن آفتابسایت . پراگامتیسم فلسفۀ باب در گفتاری

 .13٩5، اسفند ٨، شمارۀ ماهنامۀ ژیلوانبحران روشنفکری در ساحت مدرنیته. 

 .13٩7 اردیبهشت نهم، و هشتم شمارۀ چهارم، سال ،هزر و بیر ؟.مسئلۀ کُرد چیست

 .13٩7، آذرماه 2، شمارۀ گوتارنامهدرآمدی بر کشف ذهن کوردی. 

 .13٩7ماه ، دی2، سال اول، شمارۀ پولیتیاشناختی امر سیاسی و اخالق. بررسی معرفت

 .13٩٨، آذرماه 3، شمارۀ فصلنامۀ گوتارنامهای در باب کشف ذهن کوردی. مقدمه

 . در دست انتشار.ای رو به ادبیات کُردی در کُردستان ایرانپنجرههویت و تاریخ زبان کُردی. فصلی از کتاب 

 ، در دست انتشار.4. سال سوم، شامرۀ پولیتیااینتایر. منظومۀ فکری مک

 وەرگێڕان

 .13٨٨ پاییز و تابستان ،بهار ،13و  12و  11 شامرۀسال چهارم،  ،رۆژەڤ فصلنامۀ. تئون ون دایک. تحلیل انتقادی گفتامن

https://www.kiankiani.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.kiankiani.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1303900498p1.php/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1303900498p1.php/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1310471516p1.php/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1310471516p1.php/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1_1342953019p1.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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