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 ا ئایدۆلۆژی

 

 : دینۆ فرانکۆ فلوگانووسین

 وەرگێڕان: نیما لوقمان

 

ڕەخنەی ئایدۆلۆژی ڕوویەکی گرینگی "تیۆری ڕەخنەی"ــــــــیەە کەوستە هـەرهـ وڕ  نەر  
  ئــایــدۆلۆژی چ نکە  ەر ڕێبــازێکی ڕەخنەیی  مەیلخ سزە    چەمک کیە  چەمکەئەم    کە  نییە

ــیرەکەتۆزـێ  یـیاوسزتر لە ڕێـباز ــ  ەی ئی ـــــــکردنی  درکیدەـکا.     یی تر تەفســـــ  شـــــ
دەهـەردس  ات وە    یۆرسویۆریئایدۆلۆژیش لە هـەد و ەەناا هـا ی ڕسدردوو ئا  گۆڕ   

دۆ   گرینگترین تەفســـیری ئەو لە کاتی شـــۆڕشـــی فەرسنســـا  اتەئارسوە دە م  چەمکەئەم  
مارکس   ت گەی تنی   دەدی دەکرێت ـــــدس"کارڵ مارکس"تیۆری ڕەخنەیی لە دەر ەمەکانی  

ــدۆلۆژی    مڕلە ــای ــارکس  ئ د و و م ــالۆز  ــانی    دڕوسیئ ــدسنی تیۆرەک وسد و لەگەڵ ەەرەە 
دیردکــاتەوە  دەد ــت   ــاوکــا.   دە م تۆدە ییــاوسزەکــا   ئــایــدۆلۆژی  دە  ــەدــارە.  هـــــ

هــــــەدارە. دە ئایدۆلۆژی لە کت بی "ئایدۆلۆژیای    مارکس ڕسشــــــکاوسنەترین شــــــڕۆ ەی
ــینی  ئەلـمانی"ە ئەنگڵس ـ ات وە  ـئاـیدۆلۆژی     لەگەڵ فـ دریـ ـمارکس    یـ اودەشـــــــ   ن وهـــــ

 ەم و ئەوەی "مرۆڤ    و  "دەر ەمه نــانی ئــایــدیــاکــا ە چەمکەکــا ە ئــاگــایی"  ن ێنەرسیەتی
  ە هیاهە.و " وەک  ە"شتان ک  لەخۆگری  و  ەروە ا  دەکا.  دکا."  و وێنای  دەت سن ت درک

  " تد ویاهاکا ە ئەخالقە دینە م تافیزی  

و ک ن سنســی نەکا     دریتییە  ایدۆلۆژی وەک و هــەرخانی شــارهــتانییە.کارکردەکانی ئ
ــانی کۆمە   ەیک لت ورئەو   ــا زس ەک ــدی ــای ــاکە ە که نەری ئ ــدی    یەکە گ ــا  " ەرچەن ــدی ــای ئ

ە: "ئایدیا زس ەکا   یچ نییە یگەلە  دسرهـــــەردەم   ئایدیاکانی چینی دەهـــــە ت  "زس ەکانی
و   وەک  کە  نەیزس   ـماترـیا ەەی ەـندییە    ئەو  ەەـکا زس   مەترـیا ە  یەەی ەـندی  یدەـیانی ـئاـیدـیا 
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لە   و  دا دەهــت؛ کەوستەە ەی ەندییەک کە چین   دەکا. دە چینی دەکرێنئایدیاکا  درک  
   "دەد ت  زسڵ ئایدیاکانی   دەرئەناامی ئەم دا دەهتییە

اـیدۆلۆژی دریتییە لە   اـماناەـکانی ـئ دەو   ەدسنە ـ   ییوسڕەلەو شـــــــ ێنەوەی کە یەکـ   لە ـئ
و دروهتب ونی   ناڕوونیئەم کردەیە دەد تە  ۆی    ە ەژم ونین  ە گەیەکی  زسنەی کە لە  

هــەرک وتکردنی گرووە کی  دۆ  سنەیوەوهــاندنەچت وندوتیژی و  ووە م هــەدارە. دە
شــــــ سنەکا  لە کۆمە گای   تاک وی خ ڵەکی الە کۆیلەکا  لە کۆمە گ ەر  ) دەکڕیت  د ه ز

ەرۆ و  ــالیف ئۆدس ی  ــاتـ ــای    ریـ کۆمە گـ ــایەدسریلە  ــاڕوونی(هـــــــەرمـ نـ ئەم  ــدسن ەو        ەچـ
ە کە مارکسیزم  دا دەهت  ایلۆییکییەکا  لە ئایدۆلۆژیە   اودژدەگا. دە    ەدەزەروورە.

ئەوئـــاشـــــــکرسکردن  لە  ەو ی دۆ    دسیە  ی  گەڕسنەوە    مـــاتریـــا ی    ەل مەرییلەڕێگەی 
 کۆمە گەیەک   دەر ەمه نانیی سزش  ە  وستکۆمە گایەک  

ـــ (١٩٣٢)  یمانە ئ  یایژۆلیۆدیئا  یب کت ەل  سڵنگەمارکس و ئ  شە ـــک ە  ەرەگەئ  وەدسە ئـــــــ
ــتنـمارکردنیئ  ەیوەرەد  ەل  ت ـ دت سن  ۆڤمر  ەک   ەکەد   ەڵگەل  ە ەـمام  دسەیـ ژۆلیۆدیـ ـئا  یســـــ

  دکا.:  دسۆ مر ید ون  یکانەنیقەسهتڕ  ەخۆدارود
دیرکردنەوە دۆگمەکا    ]دەرئەناامی[د خ سز و  کە  دەهـت ە دەکەین  ئ مە کارەکەما  دەو ە  ـەکییانە

و لە  کا ە ـــــهات ە ئەدســـــترسکت د ونی  کە ئیمکانی  ەینیاوسقنییەییە  کە ـــــە   دریتین لەو  و   ە دە کننی
دس    وسقنەدس اـ  ا لە خەـی ــە   ئەم  ڕوودەدس.تەنـی انە  کە ـــــ اکە    لەخۆگرییـی    ەروە ـا  کـا ەڕسهـــــــتەقینەـت

ـــتالە ـچاککییەـکانـیا ە دۆخی ژـیانـیا ە چە ئەو دۆخەی   د ونی  ەیە و چە ئەو دۆخەی کە لە  دسئ ســـــ
 ییەکە ـــــە   ناڕسهـــــتیئاکامی چاککییەکانیا  دروهـــــت دەد ت  لەم ڕووەوەە دەت سنرێت ڕسهـــــتی و  

 (٢٠)ئایدۆلۆژی ئەلمانیە کەەڕە ەکا  دەش  ەیەکی تەوسو ئەزم ونی دیاری دکرێت داهکرسو 

ەەی ەهـت دەکا.    لەئارسدسیە  دیاریکرسو  هـەردەم کیکە لە    ماتریا ەیئەو دۆخە  مارکس  
ــتەدە  ی دەر ەمه ـنا   ـئاـیدۆلۆژی  ەر قۆـنا  کی ـکاتی دـیاریکرسو دە ڕوونترین  کەرەهـــــ

دۆخی   دۆزینەوەی  دە  ــ  ەی خۆی  ــا یشـــــ ــاتریـ ــت  مـ دەردەخرێـ ــا     وستە   دەر ەمه نـ
ــتەی   ڕێگـایـانەی دەر ەمه نـا )ئەو    یەکـانیدەر ەمه نـا  و  ەروە ـا ەەی ەنـدی  کەرەهـــــ

( ەوەێگەی دسدەشـکردنی کاردەتایبە. لە ڕ دسدەرێژێتە  کۆمە گا ەەی ەندی ن  س  تاکەکا 
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ــ  ەی دەر ەمه نا  ە کدە  نن ــت   وستە  دەیەکەوە شـــ لەخۆگری    "ژیا  ە ش  ەم و شـــ
ــتی ترە  کەوستە یەکەمین ئەکتی    خ سردنەوەە  خۆرسکە خان وە یل دەرگ و زۆر ە دسویســـ
ــتەدەر ەمه نــانی    م ژوویی ــتییــانەیە وستە    ت رکردنی  دریتییە لە  کەرەهـــــ ە  یســـــ ئەم 

ــانی ــانی    خ دی  دەر ەمه ن ــا یژی ــا یتیمــارکسە ئەمە  دۆ     "مــاتری ــانی    مــاتری دەر ەمه ن
"ژیا  لەکیە  ئاگاییەوە دیاری   وستە  ڕسهتەوخۆ لەهەر ژیا   ەیە کاریگەری  مرۆییە کە

اکرـێتە دە ک  اری دەکرـێت"  مـارکس و ئەنگڵس لە کت بی    وـن انەوە دـی اگـایی لەکیە  ژـی ـئ
 :زیادتر ئەم دادەتە ڕووندەکەنەوەایدۆلۆژیای ئەلمانی"  "ئ

ــ  ەیەکیدە    ەئەزم ونی  ە ڕوسنینییـیادە کی  تەـداددەدـ ت لە  ەر   ئەزم ونی و دەدێ   شـــــ
کۆمە یەتی و هــیاهــی  یەە ەەی ەندی ن  س  ە کهاتل دسنەوەیەکو    هــەرل  ــ  سوی یچ 
ــ  ەیەکی ی  تیەە مۆک ەیکهات ەدە مە    دیاری دکا.   ەوەدەر ەمه نان دە و دەو ە. دەشــــ

نە دەوش  ەیەی    ە بە. ەەەرەهەندنن ژیانی تاکە دیاریکرسوەکا   ەرۆهەی دەردەوسم لە
ــانی تر  ا خۆیـ  ــتی   وەک چۆ   وە دە ک نکـیدەوێـناو کەهـــــ  و ندەک  ـکار و   ەدەڕسهـــــ

ــ  ەیەکی مـاتریـا ی   ــن رێکی مـاتریـا ی لەژێر    لە دەئەناـامـدسو    دێنن  دەر ەمدەشـــــ   هـــــ
ــەردەخۆمانیگر لە  دیاریکرسو ــتیا     کا ەکا  و مەریی هــ ئایدۆلۆژی  ) دەکە  کارلە ویســ

 (٢٤ئەلمانیە کەەڕە 

کە  )دگا. ئەم دڕوسیە کە کەهــ   ڕسهــتەوخۆ دەت سن ت دەهــتی دە دۆخی وسقنی م ژوو
" یاد د رەوش ەندێ  کا. دە ناونی ـــــــانی "تیۆری تی ـــــــکدسنەوە" یا  "مارکســـــــیزمی  

دەکرێتەوە(ە لەکیە  نئۆمارکســـیزمەکا ە دەتایبە. لەئاکامی هـــەرلە ن   دیرکردنەوەی  
 ل یی ئا تۆه ر هەدارە. دە ئایدۆلۆژی کەوتۆتە ژێر ەرهیارەوە -ککانی

 ەر    ەڕمەلومــانــانەی ئەنــدسمەکــانی  ەڕ گ   حەزیمەکتەدی فرسنکفۆر.ە دەتــایبە. لەدەر  
دانگەشـــــەیەک هـــــەدارە. دە حەقی ەتی ڕە اە هـــــەر لە ن   دیرکردنەوەیەیەکی   یۆرە

ــەدارە. دە فامی مارکس لە ئایدۆلۆژی ە  ـــــــکەش کرد  دۆ  هـــــــەرەتایی گرنگـیا  هـــــ
ماکس  ۆرکـهایمەرە تیئۆدۆر ئادەرنۆ و  وەکانی مەکتەدی فرسنکفۆر. وەک نیەســـــــ یریۆت
دۆ دۆ  دن ت ەنگاو   یت سنیدە دۆخیدسد ر. مارکۆزەە تیۆری ڕەخنەیی لە داشــــــترین   ر 
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ڕەخنەی تەوسوی ئایدۆلۆژییە  فامی ییها  دۆ ئەوەی ی کی ژم ن  دەرەوەی دۆخی زسڵ و
ــتردۆخ کی  ـدادۆ    یەگۆڕینی کۆمە ـگا  ا ـئاـمانایـ   کە  دـکا.  تەم مژسوییەـکا  ئەوس     ؛ـداشـــــ

تیۆرە   فامەیقەد و کردووە دە م دەو ماتریالیزمی دیال کتیکی مارکسـیا  وەک و میتۆد  
 ەد تە دە  ا ی خۆیۆلۆژیمیتۆد  لێ ەرهـینەوەی ڕەخنەییەکا  دەد ت  ەمی ـە ئامادەیی

ییە کە  تیۆر  ئەو  دۆ لێ ەرهــینەوەیەڕسکســیس دە گە   ییهانی رسهــتەقینەی  تایبە. ئەگەر
ماتریالیزمی لەکیە   دیال کتیکی   ەد ت  ئەم ن هـــخە گ ومانئام زترەی    دەکاردە  نرێتە

ــدرس  ۆ  ــال کتیکی ن گەتی. ەەرەیی   ــ  ەی دی ــادرنۆ دە شـــــ د ر. مــارکۆزە و ت ئۆدۆر ئ
ــتیـیدس   ــە ـفام کی ـئالۆزتری  ەیەلەڕسهـــــ ە لەدەرئەوەی  ـمارکس لە چ سرچ  ەی ئەم ـداهـــــ

ـداهـــــــی  ەـندـێ  کیەنی ـئاـیدۆلۆژیە وەک  ئەدە ە دەـکا. کە    ـمارکس لە  ەـندـێ  دۆ ە
دەت سنن ە کلت رییـانە  مەر ەدوستەە ئەم    دەت سن ـت د ون کی نی ە هـــــــەردەخۆی  ەد ـت؛

ــ   دسدن ن دژ  ییەککاریگەری ــەر شـ ــیزم     ی زس ی دەر ەمه نا سزلەهـ وەرحالە نئۆمارکسـ
  ن هـــــــخەی  ندەـناهـــــــڕێوەک و   ـمایەکی گرینگی گۆڕس  لە چ سردەوری ئەم چەمکە  

  ناوزەد کرسوە وستە  مارکس لە ئایدۆلۆژی لەکیە   ەندێ  کەس وەک و "ئاگایی هـاختە"
ی ئەم  )دۆنم ونەە هـەرک وتییها   کارکردیڕسهـتەقینەی  لە شـ  ەی     ە ە  ت گەی ـین کی

ــتیدسە دەرئەناامی   ــتییە کە ئەو دەر ەمانەی ئ مە لە دازسری ئازسد دەیکڕینە لەڕسهـــ ڕسهـــ
ــ ر   ــانەوەی کرێکارسنە(  ئالتۆهـ کە دۆ مارکسە "ئایدۆلۆژی   ەوەکاتەد وو ڕ  ەوەئچەوهـ

دەکڕێت کە دۆخی ئەو ڕێ   اوشــ  ەی دۆخی فامدە شــ  ەی ە کهاتەیەکی خەیا ی   …
  دەرئەناامی خەو   ن وهــــەرسنەە   وئە ن وهــــەرسنی ە ش فڕۆیدە  دۆتیۆری خەو  کی 

دە ە چەوسنەوەە ئا تۆه ر ئایدۆلۆژی    1و ە وچی ەاشماوەکانی ڕۆژ د و"  ڕوو.  خەیا ی
ــتن دە   ـ  ییـهان  وستەرـیاڵ"ە  کـکا  لە " درکیە  د لە   ـەانـتایی ڕەمزیکە ئ مە دوسی گەی ـــــ

  وەکا  ەییەر دۆردیۆ لە خ  درکی )دەکاتەوەە نزی   چ سردەوی خۆما  دروـهتی دەکەین
ــا  ەو  کی ترو  ــاندسنی ئەوەی چەندە   ەدوکسـ ــ  ە  ەمانیگر و چ و ۆددۆ نی ـ  یەختە ـ

اـکانی اـیدۆلۆژـی اـیانە و ی گیر کرسو  ەئ مە  ـئ اـگ اـئ ــ ر و  ەروەـ ا  ( ـن ا تۆهـــــ   لە ڕوسنگەی ـئ
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ان ــتن دە "دۆخی وسقنییشکـک ــتنی ئ مە دە زـما ە    یە گەی ـــــ ــتبەهـــــ وی ود" لەدەر ە ـــــ
یددی "زسنـستی" دۆ کۆمە گاە ئاد وری  ێکی تێڕوانیننەکردەیە؛ دەم حا ەـشەوەە لە ڕێگەی  

ە دە م کنی  ـنا  "دۆخی رـیاڵ"   ەرچەـندەە  درکیە  نزـی  دینەوە لئ مە دەت سنین    ەو م ژوو
کار  کە ئالۆزەکانی ناهین   دە اکە ئ مە لە ئایدۆلۆژی  ڕێگەیانەی  وئە نزی  دینەوە لەکەم  

ــین دەوردەرسوی اهـــــ ایـدۆلۆژیـ نو نەـن ــ ر لە ـئ ا تۆهـــــ زۆردەی زۆری دیریـارە   ا  فـامی ـئ
مارکســیزمەکانیە وەک و شــانتاڵ مۆێە ئ رن ســتۆ ککالئۆە هــە ۆی ژیژەک و ف دری   

 ییمسۆنی خستۆتە ژێر کاریگەری خۆیەوە 

ــ ر   ــا تۆهـــــ ــان  زنایرەیەکئ ــاتەڕوو  ەگریم خۆی لە    درکیکە دۆ ڕوونکردنەوەی    دەخ
 ئایدۆلۆژی دە وردی تاوتۆێی دەکا.:

ــتەقینەی د ونیانە"   ١    2"ئایدۆلۆژیی دەرخەری ەی ەندی خەیا ی تاکەکا  دە دۆخی ڕسهــ
ــەـدارە. دە ـئاـیدۆلۆژی د وە  ۆی ئەوەی ڕسدەرسنی    یەـکانینەریتی  ڕێگە دیرکردنەوە هـــــ

ــیزم لە ڕێگەی  ــت ئایدۆلۆژی )مارکســـ ــارسوە لە ە ـــ دۆ ئاماژەدس  دە دونیای وسقنی شـــ
ئایدۆلۆژییەکا     لەدەرچی( ەی ــانی ددە   نم ونەە دنا ەی "وسقنی" ئاد ری دۆ ئایدۆلۆژی

ــ رە ئایدۆلۆژی " ە ە  "  ڕەنگدسنەوە   لەدەرسمبەردسە لەهـــــەر دنەمای دیروداوەڕی ئالتۆهـــ
"ەەی ەنـدی خەیـا ی تـاکەکـا " لەمڕ دە ییهـانی ن ێنەرسیەتی    ودونیـای وسقنی نییە دە ک 

ــتـ  ە  دەکـا.وسقنی   دۆلۆژیـ    ەر شـــــ اـی  ۆیخ  کە  ئەوەیە  ەی ـــــــانی دەدس.ە)دە  ە ە(    اـئ
  ە ککان  درکیشـ ێنکەت وی  ل رەدسە ئالتۆهـ ر    ریاڵ لە    ەلەڕسدردووەوە  ە گری مەودسیەک

ککانی دسدەن ت  دە وستایەکی   ی ڕیالە   دوورترلە نەزمی خەیا یە کە خۆی دە  ەنگاوێ   
ــە لە ناو ئایدۆلۆژی ــتین دۆ   ترە ئ مە  ەمی ـــ ــت دە زما  دەدەهـــ دسین چ نکە ئ مە ە ـــ

ـــ ریاڵ "  ی گیرکردنی   ە خستتتتتتنەوەڕوو  دریتییە لە ؛ ئایدۆلۆژییە ییاوسزەکا ۆما ی خ"ـــــــــ
لە    یەکخستنەوەڕووئ مە  نەوەک  خەیا کردنی  "ــی کۆمە یەتی و  ریاڵ لە "  ییاوسزەکانی

ە  ەانتایی خەیالی"  ]لە تیۆری ککا  هـــــێ چەم  ڕۆ ی هـــــەڕەکییا   ەیەە  ڵ ڕیاخ دی "
ــەی  - ەما  قۆنا ی ە ش  ەانتایی خەیا ی  ەانتایی ڕیال و   ەانتایی ڕەمزی ئۆدی یی گەشــــ
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ر  ەیە  ولت  لەگەڵ ـکایەی زـما  و ک  ەی ەـندی  ـەانـتایی ڕەمزیمـندس ە لە تیۆری فرۆـید   
ــینی    چ سرچ  ەیلە ڕوسنگەی ککــا ە  ەنــدێــ     ەــانتــایی ڕیــاڵ  ژیــانە کە ئەگەری نــاهـــــ

دکــا.     ەەل ەەلیە  ەمــا  ییهــانی وسقنییە ە ش ئەوەی زمــا   ەــانتــایی ڕیــال نەکردەیە   
  ەانتایی ڕیالشـــــت کە ناگ سزرێتەوە ناو زما  تاک  دبیندرێتەوە   ەرچەند     ەانتایی ڕیال 
ــتب ونلە دەرەوەی   ــەر  ڕەمزیی خەیا ی و ەانتاییی  دەردەهــ ەە دە م لە  ەما  کاتدس لەهــ
 3[کارکردنی ئەو کاریگەری  ەیە ه د کت و 

ــە دەـکا. ـئاـیدۆلۆژی  4ـماددییە"   کیاـیدۆلۆژی ـخاوەنی د ون  "ئـ ٢ ــ ر ـدانگەشـــــ   ـئا تۆهـــــ
یـا    نێ شـــــــ ڕێو    دەزگـاد ون کی مـاددییە لەدەرئەوەی "ئـایـدۆلۆژییەک دەردەوسم لە  

ەوە  کرسدسرەکــاند ونی  ەیە"  ئــایــدۆلۆژی دەردەوسم خۆی لە ڕێگەی    ەکتتانیڕێوشتتتتتتتوێن
ە  ە سـ کەوتی ئاهـایی و ەکا نەریت وەک و دسیە"ەکا   نێ شـ ڕێکە "لە  مانف سـت دەکا.

دەچ تە ە  ـــەوە کە  اوک  ـــەی ەاهـــکاڵ دۆ   لە ڕسهـــتیدسە ئالتۆهـــ ر تا ئەو ئاهـــتە      
ـــکاڵ کەم ـتا ک ر. دە ـ توەردەگرـێتـداوەڕ   ە ل  ەـکانـتا  دۆ دوـ ا  ئەژنۆ دسـددە  :: "ـەاهـــــ
ە ئەو کاتە ئ  ە دڕوس دە  نن"  ئەم کردسرە ەی ەندی ئ مە لەگەڵ ئەوسنی تر ا   نندکرد   

ــ  ەیەکی دەردەوسم ئ مە  و دسمەزرسوە کۆمە یەتییەکــانە کە دە    هـــــــ د کــت  وەک وشـــــ
زمـا    یز  )  performativityلە  ی دی دـاتڵ ر    درکیدەت سنین دڵ ین کە     ردەخـا.دە
  یۆرە دیرکردنەوەیە هەدارە. دە ئایدۆلۆژی زۆر لە ژێر کاریگەری ئەم    گۆڕسنکاری(  ۆد
 یە دس

ا  "   ٣ اک  ایـ ژۆلۆدیـ ـئ اد  کەو  کـا ەتێنکرۆک  ەـت ا  یتێنکرۆک  یک تەـد ـــت لێ   ا یـ   کـا.ەد  شیهـــــ
ئالتۆهـ رە ئامانای هـەرەکی    دیرکردنەوەی    لەهـەر دنەمای5"ی لەگەڵ دەکاتپرستینەوە

لە ناخی   ئەوەندە  ه د کت"ـــە  ئایدۆلۆژیوەک   ی کۆنکرێتییەتاک ە که هنانیئایدۆلۆژی "
وسقنییەی ئ مە دەدەخ ـ ت   ەو خ دئە دسیە کە شـ  ە دە  ی خۆی ە بژسردنی هـ د کتەکان

ئا تۆهــ ر    دێتە دەرچاو   "بەڵگەنەویستت  " " یا ریاڵ ڕووەوە دۆ ئ مە  اوشــ  ەی "  و لەم
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ــەقام دەکا.: "دۆ نم  ــەو کرد " لە شـــ ــی "هـــ ــینی ئایدۆلۆژی  نەریتیونە داهـــ   … ناهـــ
ــتڕلە   ەم ئ ەک دەکا. ۆد  ما ەوەئ  ینتەرەگ ــ د کت کی دسیسهــ   ە ی هــــ ەکەتاک ەیتێنکرۆک هــ
تاکەکا  لە ڕێگەی "ل  رهــینەوە" و کەوتنە    نای گرەوەین"( یهــروشــت  ەو )د  ەوەرەاکیی

 ەمی ـە ئایدۆلۆژییە(  نم ونەی ئا تۆهـ ر    ئەمە ژێر ەرهـیار دەگۆڕێن دۆ هـ د کت )کە
وەهــتاوی": "دە گریمانەی   یکە دە  ت: " ۆیە ئەو کەهــەی کە لەوێ هــەوی ەۆلیســ کە

کە من وێنای دەکەم لەهەر شەقام ڕوودەدس.ە تاکی ئاماژە ە کرسو ەی دیمەنئەم  ئەوەی  
ــ د کت  "  ئەم    ١٨٠  ئاوڕدسنەوەئاوڕدەدستەوە  لە ڕێگەی ئەم   ەلەیەە ئەو دەگۆڕێت دۆ هــ

ــتییە کە ئ مە ئەم   یە وەک  ـئاـیدۆلۆژی ڕەـچاو ـناکەینە خۆی دە ـقازسنای  یسنـکارۆڕگڕسهـــــ
   زی ئایدۆلۆژی قسە دەکا.:

ە یە ــە   ئەو  د ــت  دەم  ئــایــدۆلۆژی    وسدەزسن ــتی  کەهـــــ دــازنەی  )دە دسیەلە دەرەوەی 
ئەوسنەی لە    ە ەر لەدەرئەوە …ژی دسیەدیاریکرسویە لە شــەقام( لەڕسهــتیدس لەناو ئایدۆلۆ

ـناو ـئاـیدۆلۆژی دس  دەگ ـــــــتی خۆـیا  دڕوسـیا  وسیە لەدەرەوەی ـئاـیدۆلۆژیین: یەکـ   لە 
ــتی  ەڕسکتیکیدەر ەمەکانی ئایدۆلۆژی نکۆ ی   ــروشــ   لەکیە  ئایدۆلۆژی ئایدۆلۆژیییە    هــ

 : ئایدۆلۆژی  یچکا. نا  تە"من ئایدۆلۆژیم" یەوەئایدۆلۆژی

ــ ەختەتاکەکا   "   ٤ ــە و ە  ـ ــ د کت  ەمی ـ ــ ر نم ونەی خۆی 6"نهـ    ەرچەندە ئا تۆهـ
لێ ەرهــــینەوەم لەگەڵ  دەخاتەڕوو)من  یدسی کات کلە فۆرم  لێ ەرهــــینەوەهــــەدارە. دە  

چمە ناو ئایدۆلۆژییەوە(ە دە م ئا تۆه ر  دە  و  دۆ ه د کت    دەگۆڕمکەوستە من    دەکرێت
ــانە. ە ش لەدسیکب ونی ئ مە    د و ڕوونی دەکــاتەوە " ڕوودەدس.   دۆ هـــــــ د کــت" تەن

 ەمی ە  ؛ دە مە "ئەمەی تاک  لەوسنەیە ەارسدۆکس دەرکەوێت"  دۆزە  "ئەم  :ئا تۆه ر دە  ت
ڕسهـــتییەکی هـــاکار و شـــیاوی   …هـــ د کتەە تەنانە. ە ش لەدسیکب ونیە و ە  ـــ ەختە

ــ  ەیەک ەــارسدۆکس نییە"  تەنــانە. ە ش    درک ە ی کردنە دۆ  ەم وسنە و دە  یچ شـــــ
دەد تە لەدسیکب و ە "ە  ــــ ەختە یەکالیی کرسوەتەوە  ە گری ناوی داوکییەتیە و کەوستە 

ــە و   کەوسیە ە ش لەدسیکب ونیە مـندسڵ  ی گرەوەی ـنادـ ت  ـخاوەنی شـــــــ ـناس و  ەمی ـــــ
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ەتی ـئاـیدۆلۆژی خ زس  هـــــــ د کتە و وەک  هـــــــ د کتـ   لە ە کـهاتەی ـتایب ە  ـــــــ ەختە
لە  "  ل ی  ەیەدسندسرسوە و  ەر لە کاتی ـهک ڕییەوە ە کهاتەی ئاماژەە یکرسو "چاوەڕوسنی"  

دەگڕسنەوە دۆ ئایدیاکانی ککا ە هـــــ ود لە ئایدیای ە ئالتۆهـــــ ر یارێکی تر دەرئەناامدس
 داوک" وەردەگرێت -"ناوی

"هــروشــت"    ا ی"  ریاڵ " کەو ا ۆیخ  یژۆلیۆدیئا یهــت ورەدۆخ کا ەکت هــ د  ەیردۆز
ـــ   مەو د   ەکەد  ڵ قب  ـــ   ەگمەد ەد  ەیە  شـ ـــ  یت ەوەد  یر ئام  ەل یچ رەەهـ   ر ە رک تکەهـ
ــزسدسن ۆد ەک  ەەکەد   . ڕە هــــــتەد دا  یایژۆلیۆدیئا ەک  ەژرسوڕێدس    هــــــ ەک رە   یهــــ

  ک ەو  کا ەرەرک تکەهـــــ  ییەت ەوەد دەزگا ەە ـــــت د مترەک  ژم و ە   یەە مەد  ەوەدکات
 ISAs, Ideological)ەانییژۆلیۆدیئا  ییەت ەوەد  دە دەرسورد دە دەزگا  ت هتەدەد  سیلۆە

State Apparatuses)  ارگـاوی دەکە ەت  کە دۆلۆژی ـد اـی   وسوی هـــــــ د کتەکـا  دە ـئ
ــەر لەمڕ ئەم دادەتە دە  ت ــ د کت کی )ئازسد(  :ئا تۆهـــ ــینەوەیا   "تاک وەک  هـــ لێ ەرهـــ

تــاک  ئــازسدسنە ملکەچی فەرمــانەکــانی هـــــــ د کتی ]گەورە[ د ــتە وستە    لەگەڵ دەکرێــت
دەد ت ی  ەکا  و  هــــــ د کتکا.ە وستە دەخۆی قەد وڵ    یچملکه)ئازسدسنە(   هــــــ د کت

ەر دۆردی  لە تیۆری خۆی ی  ەی7 ەنـگاوەـکانی ـتایبە. دە ملکەچی خۆی "دۆخۆی" دیـکا.
  ەی ک لت ری ئەم میکانیزم  هـــەرمایەیمەیدس ە خ وئاهـــاکا  و   هـــەدارە. دە دۆکســـاە

 دەکار  ناوە 

ئایدۆلۆژی تیۆرییەکانی ئایدلۆژی  لەم ماوەیەدسە تیۆری فیدری  ییمسـۆ  هـەدارە. دە 
ارسنی   ایبە. لەژێر ـکاریگەری کـکا  و دیرـی ــتۆتە ژێر ـکاریگەری خۆیەوە  ئەو دەـت خســـــ

دەکار  هەدارە. دە ڕیاڵ و "ەانتایی ڕیاڵ"   دسیە کە لە ییاوسزی  ککا  زممارکسی-ەۆهت
  لە  )وەک و ل ویی ئا تۆهــ رە شــانتاڵ مۆێە ئ رن ســتۆ ککالئۆ(دۆ فامی ئایدۆلۆژیدێنن  

 " :وستە وەردەگرێت وشـــ ێن  ە ییمســـۆ  ە ناهـــەی ککانی ئا تۆهـــ ری لە ئایدۆلۆژی  
ــ د کت لەگەڵ دۆخی ڕیا ی  ــەر     8"د و ەەی ەندی خەیا ێ هـــ ــەلەهـــ ە  کەدنەمای ە ناهـــ
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م ژوو  وە دۆ ییمســــۆ ە ڕووە لە دەرەوەی زما  دەم ن تەوە  لەم  "د و "دۆخی ڕیا ی  
لە   شـــــــ ێنەی  ئەو  ــا  تـ ــو"ە  ــایـ ــارێکی  ـ " ۆکـ ــدسوەک   خۆیـ دەم ن تەوەە  کۆی  ــت(  )کلیـ

  ە ل  ەکا نیقەسهـتڕ یەیتیەدژس ەکد ونی  ەیە  ؛ لەگەڵ ئەمەشـدس تا ئەو شـ ێنە  تێدردەرنابڕ
ـــتادس ئ ئ مە لەوسنەیە نت سنین )دۆ نم ونە ن  س  چینەـکانی کۆمە ـگا(   ەوە ـــــــ  ە  ەـداتەد ســـــ

  ر ە هــــ ەل  ختەی  ۆمســــ ەیی  مە دئایدۆلۆژی دەرداز دین؛    یەکانیهاودژیلە  ەم وما   
  دس ە انەینیقەسهــــتڕ ییەتیەدژس  وەدس  د دەد ت شەەوەئ  یسەڕرەهــــ   کا.ەەد دس  وە   یگرنگ
  ەوە  ە ەداتەد  فانتازیاما   یاتنانیدن دسیسهتڕ ەل ەک  تێردن

هـــــــەردەمـ   تەنـیا ـئاـیدۆلۆژییەکی زسڵ     ەروەـ ا ییمســـــــۆ  ڕوونی دەـکاتەوە لە  ەر
ــۆ   ــ ودی رێمۆند ویلیامزی وەیڕەەد ونی نییە  ل رەدسە ییمسـ دەکا.   لە ییاوسزی دەهـ

" )ئەو ئایدۆلۆژییانەی کە دەگ ــــتی شــــ ێنی  ەاشــــماوەن  س  فۆرمەکانی ئایدۆلۆژی "  لە
ــ  ە ــتا دە شـ ــاوس  ی ییاوسز دەردەوسمن(؛ ئایدۆلۆژی "گەل کگیرسوەتەوە دە م    ـ ")ئەو  هـ

(؛ ئایدۆلۆژی "زسڵ"  خۆیاندس ئایدۆلۆژییە ن ێیانەی لە ەرۆهەی دروهتکردنی کاریگەری 
ــتەوسژەیلە  )ئەو ـئاـیدۆلۆژیـیانەی   ــ ر  قەد و کرسوی  دەهـــــ "دەزـگاـکانی  دەـناوی    ـئا تۆهـــــ

  ییمـسۆ  یەخت لە  (حک مە.ە ەۆلیس و ـه ەا  ەوستە ق تادخانەکا   حک می"  ئایدۆلۆژی
گ تی لە ک لت وری    درک کیدە ای ئەم مۆدێلە دەکاتەوە چ نکە "ئەگەر ئ مە نەگەین دە  

م ژووی ـ اوچەر  دریتییە لە  کە دە ـ ت    زسڵە ئەو ـکا. دەگەڕێنەوە هـــــــەر ئەم ڕوسنینە
ــاوسزی  ەڕەمەکی  ڕەبەق  نتتتایونیەکی ییـ کە  ــاوژینی  ــ    زە  ـ ــای  ۆمە  ـ کە  وسز  ییـ
زس ی  9"دیــاری نەکرسوە  کــاریگەری ئــایــدۆلۆژی  دیــاریکردنی فۆرمی  دە    ییمســـــــۆ  

 ی سدسرە   کە  ەدەخاتەڕوو (١٩٩١")ەۆـهتمۆدیرنیزم"دەناوی   دسـهەردەمی ئ مە لە کت بەکەی
ــەیەکی   ــتایی  "مە ریفی"نەخ ــــ ی  کاری گۆڕسن وەیئە ە دۆدۆ خ ێنەرسنی دسدین دکا. ئ ســــ

 کاریگەر و دەه ود د نیتە ئارسوە هیاهی 

تیۆرەکانی هـــــال ۆی ژیژەک هـــــەدارە. دە ئایدۆلۆژی )لە تەوسوی دەر ەمەکانی دە م  
  یـا  "( کـاریگەرن گەتی.  گەڵ لە  مـانەوەدەدیـاریکرسوی لە "ئۆد کتی دـا ی ئـایـدۆلۆژی" و "
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ئایدۆلۆژی    دەرکردنیوەی دۆچی ئە  د وەە دەتایبە. شـــــــڕۆ ەی ئەو هـــــــەدارە. دە ە
و ک  ــەکانی شــ  ەی  کا ییەتیەدژسهــە تەنانە. کات   لەگەڵ تاک   هــەدارە. دە ق ر

ــە دەکەیت  ــیزم دەکار دێن ت )کە   مڕژیژەک دۆچ ونی فرۆید لە دیرکردنەوەی قسـ فیتی ـ
لەگەڵ  ( دۆ ئەوەی نی ـا  ددس. چۆ  تاک   ن وهـرسوەدوودارە لەکیە  ئەکتاڤ مانۆنی  

ــتاش ئایدۆلۆژییەک  ە ەیە دە م  ئەوەی دەزسن ت ــەدارە.    ەەیڕەوی ل ی دەکا.   ـ هـ
ت سنای   ی ئەوەیکات اودە فیتی ــــــیزمە فیتی ــــــیســــــت دڕوسی دە فانتازیای خۆی  ەیەە  

فـانتـازیـا  دەمەشـــــــەوەە دیـاری کردنی  ئەمە  یچ نییە یگەلە     ەیە  ئەوەیدیـاریکردنی  
  ە وەناکات  مەک  لە   زی فانتازیا کەیە  شـ  چی  ەد  ایفانتاز  کەو  ایفانتاز  ینیناهـ  یسهـتڕ

زۆر  من  ئۆکتاڤ مانۆنی ئەم لۆییکی ەارسدۆکسە دەم   ەیە لیکدەدستەوە: "  تاکدس  لەهەر
ناوەڕۆکی  ژیژەک لە تیۆرییەکانی هـــەدارە.  " دە داشـــی دەزسنمە دە م لەگەڵ ئەوەشـــدس

  ی ەارسدۆکســـــــی ل کچ و دەیانئایدۆلۆژی ئەم ئایدیایەی دەکار  ناوە و وەک  لۆییک کی 
زی ەارەیە  یچ   زێکی تایبەتی ەدەکا.: دۆ نم ونە ئ مە دە داشــــی دەزسنین کە ئەو کا 

لەهەر ئ مە نییە و لە ڕسهتیدس میتۆدێکە دۆ نامۆکردنی کا  لە   زی کارە کە لە ڕسهتیدس 
ڕۆژسنەی  دە ای  ەر کا یەک دیاری دەکا.ە دە م لەگەڵ ئەوەشـدس ئ مە لە دەکار  نانی  

ەارە دەچەشــــن    ە ســــ کەو. دەکەین وەک  دڵ ی ەارە کاریگەی  -خۆما  لە شــــ  ەی
  لە - انە تەنیا رێگەیەکڕەشبینە "مەودسی  وەک  ژیژەک دەن وه ت     ەر ەیە  لەـهەر ئ مە

دۆ ک ێردینی ئ مە لەمڕ   زی د نـیادی ـفانـتازـیای ـئاـیدۆلۆژی: تەـنانە.   -ەرێگەگەل کی تر
ەکی ئایرۆنیش  شـــــــتەکا  دە یددی وەرنەگرینە تەنانە. ئەگەر ئ مە مەودسیئەگەر ئ مە 
 10   تاش ئەو ئەناام دەدەین"  ەده ڵینەوە
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