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  دولوز الی ڕۆژانە ژیانی ئۆنتۆلۆژیكردنی بە,  ژیان کیشەی و پرس و دولوز ژیل

 

 ئەبوبەکر جاف 

 

DELEUZE ET LA PROBLÈME DE LA VIE. 

L'ONTOLOGISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE . 
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 واترەكە ەل بەش ێك

 تەاننەت بریكردنەوەو اتیبەیت ئاستێكی ، دولوزدا ژیل گەڵ ەل كردن نەرم پەجنە و دەست

 .  دەوێت ژاینكردنیشی

 ەل ئەزموناكرو ژایین و ژاینكردن ئەزمووین جیاانكرێتەوەو دولوز وااتی بەو ژاینكردن دەلێنی

 ژاینێكی ئامیاننیس بە اكتدا هەمان ەل بەاڵم ، دا"  ترانسێندێتاڵی نەك " ترانسێندێنت ئاستێكی

 .  ئمیپریكی ژاینێك ئەزمونكردین ئەزمونكراو

 اكیت ەل و انوەخت"  فەیەلسویف ، هەبێت دەیویست نیتشە كە فەیەلسوفەیە ئەو ڕچیك دولوز

 پااناتیی و كێبەركێ انو ەل دولوز فەلسەفەی دولوزو دەركەوتین سەروبەندی " . نەبوو خۆێدا

 سارتەرو ئیگسزیتێنتالزیمی نێوان ەل شەس تەاكن پەجناو فەرەنسای بریكردنەوەی و ڕوانكبریی

 هایدگەرو بووخنوازی ، دیكەو ئەواین ئالتۆسریو بونیادگەریی و هۆرسل فینۆمیینۆلۆژایی

 . بوو الاكنیدا - فرۆید دەرونش یاكری

 ، بوو جەمسەرێك خۆی بۆ دولوز:  دەڵێت ابدیۆ ئاالن وەك ، نەبوو ەلمانە هیچ بە سەر دولوز

 ، كە هات انوەخت.  دولوزی چەریخ سەدەو ببێتبە سەدە ڕۆژێك ڕەنگە:  ڕایگەایند فوكۆ این

 و نەریت ئەم كۆی.  فەلسەفییانە قواتخبانە و نەریت بەم بوو دەگمەن انوازەو و تەنیا و غەریب

 و ئیشاكل هەمان ئیشاكلیان زۆربەاین این هەموواین فەرەنیس دیكەی بریكردنەوانەی گواتری

 .  نەبوو پرسەاكن ئیشاكلیكردین بە هەمان

 دولوز ، ژاین فەیەلسوفاین سەر تەنیادەگەڕایەوە تەنیاو كە هات دیدگایەك دیدو بەرمەبنای دولوز

 فەیەلسوفاین ، ژاین وەك بوون ژاین فەیەلسوفاین ئەمانە ، برگسۆندا نیتشەو س پینوزاو گەڵ ەل

 ەل جگە دولوز ەل كەسانێك تریس تێدەگەین ئێس تا . گواترەاكن بەهاپێداین دەرەوەی ەل ژاین

 دوڵوز ەل ئەوەی بۆ.  انڵێت پێێ دیكەمان هیچی ژایندا انو ەل ژاینكردن و خۆیدا ەل ژاین ەل ترس

 ەل و"  بریبكەینەوە گەڵی ەل و بژین نیتچە گەل ەل دەبێت چۆن وەك"  بژیت گەڵی ەل و تێبگەیت
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 ، بێت فەلسەفەكردن اكرمان پوخیت بە ، بەحیت بە كە بنی كەسانە ەلو دەبێت ، بریبكەینەوە گەڵی

 ژاین بە كردن تێكەڵ فەلسەفە فەلسەفیانەو ژاینكردین بەلچكو ، فەلسەفەكردن پوخیت بە تەنیا نەك

 . 

 فەلسەفە ڕێڕەوی سكەو ەل دولوز ، نییە دیكە هیچی فەیەلسوفێكە كە برتازێت ەلوە دوڵوز

 ئەوانەن دەترسن دولوز ەل ئەوانەی.  دەكەین بەرانبەر انحەیق دیكەوە هەرگواترێكی انو بیرتازێنیتە

 انو ەل تەنیا تەنیاو انوێرن این ئەوانەن ، دەترسن پەیت و بەحت فەلسەفاندین فەلسەفەو ەل كە

 بە هەبێت انفەلسەفیانەاین وەزیفەیەكی كە دۆگمن پڕ و ئیدۆلۆژی كەسانێكی این.بژین فەلسەفەدا

 ژاین وەك ژاین ەل بریكردنەوەین و ژاین گەڵەل پێك و رچیك ، دولوزین گەڵ ەل اكتێك . فەلسەفە

 ئەو بوو، بەمش ێوەیە دولوزیش اكتێك ، نوێنەرایەتیكردن و نواندن انس نامەو و شوانس وەك نەك

 انتوانن دەوێت ژاین ەل دیكەاین ش یت و دیكە بەهانەیەكی بەهاو ژاین ەل جگە كە كەسانێك اكتە

 .  بن دولوز گەڵ ەل اناینەوێت و

 ئەم تەواوی..  فاشییەك ، پرۆلیتاراییەك و چەپ ، وجودییەك ، فینۆمنۆلۆگێك ، دەرونش یاكرێك

 - ان ملمالنێێی و ژایین -ان بەهانەی ژاین ەل جگە چونكە ؟ بۆ ، بن دولوز گەڵ ەل انتوانن كەسانە

 ، دۆخە دولوز من بۆ ، ژایندا انو ەل ببینن ژاینكردن وەك ژاین انتوانن.  ژاین بۆ دەوێت ژاینییان

 ، ژاین ەل دەرەوەیە نەهاتنە ، تیاژاینە ، ژاینە ژایندا انو ەل ، ئەزمونكردنە ژاین و ژاینكردن دۆیخ

 دولوز ەل دیلێكتیكگەران كە ئەوانەیش ئەمانەو ، ژاین بۆ دوالزیمە میتافزییكیاو دەرەوەو نەبووین

 .  پێببەن پەی ژاینەوە بە پەیوەندی ەل ژاین اناینەوێت و انتوانن كە پێیەی بەو دەترسن

 بەركەوتنیان ێب و شوانسوەرگرتن ێب و نوێنەرایەتیكردن ێب كە كەسانەن ئەو دولوز ەل ترساوەاكن

 ئاس تە گەڵ ەل نیتشە وەك دولوز.  بریبكەنەوە و بژین انتوانن ژایندا دەرەوەی گەڵ ەل

 و ژاین گەڵ ەل ابزاڕاینە پێكەڵییەكی و تێكەڵ نەك ژاینكردندایە و ژاین ئەرس تۆكراتییەكەی

 و لۆمپێن قسەوابیس و ابزاڕی ئاستێكی بۆ نەژای دانەبەزاندین فەیەلسویف دولوز.  ژاینكردن

 گواترو بۆ دانەبەزێرنێت و نەاكت وون خۆی ئەرس تۆكراتیانەی بووین دەبێت ژاین.  حوساەلاكن

 . ژاینكردن و ژاین توڕهەڵدراوی و ابزاڕی ژێستێكی
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 هیچی ابرەی ەل ، خۆمان بۆ نەبێت خۆمانەوە ابرەی ەل دولوز ، كە هەیە هەس تەمان ئەو ئێمە

 ەل بەاڵم.  ژاینكردن و ژین بەڵێ ، دەژین چۆن كە دەاكت بۆ قسەمان.  اناكت قسە دیكەوە

 چۆن ، ژاین بە سەابرەت دولوز قسەوابیس فەلسەفیانەی ڕوویت و ئەبسرتاكت پنیت دواهەمنی

 دیكە فۆرمێكی بە پرس یارەكە اب.  كەوێت دەست كۆنكرێتامین دەرئەجنامی و دەس تكەوت

 و ئیعالن انوەس تێت و انبێت ئەوە دەس تەبەرداری ئاڵۆز هێندە فەلسەفەیەكی بۆچی:  داڕێژینەوە

 چیدا ەل:  واتە ؟ باكت فەلسەفە فەلسەفیانەی - ان دەقێكی انچارییەكی و پێویس یت ابنگەشەی

 بەرمان و باكت ەلمسامن بریكردنەوەكەی ، بریكردنەوەیەوە ئالۆزی ڕێگەی ەل ات قەسدەاكت دولوز

 بكەوێت؟

"  چەمكی بۆچی تێبگەین دولوزییە خزاندنە لێژكردنەوەو ەلو انچارین ئێمە لێرەوە ئا

 پرۆبلامیتیكێك پێشەوەی ەل ئەمەش.  VIE  ژاین بۆ گواس تۆتەوە ی" ,  EXISTENCEبوون

 گواستنەوەو بۆچی ، پێشەوەبوون ەل سارتەریش هایدگەرو الی ش ێوەاكن ەل ش ێوەیەك بە كە ،

 ئۆنتۆلۆژی ئاستێكی دولوز الی بۆچی پاشان ژاین؟ بۆ: بوون"  چەمكی پێكردین جێگۆڕكی

 ڕوتەختێكی و ڕوتەختكردن بە ایخود ؟ ژایندا چەمكی ڕۆش نایی ژێر ەل هەیە ژاین بە بەرانبەر

 . ژاین ئۆنتۆلۆژاینەی

  De l'existence a la vie ژاین بۆ بوونەوە ەل

 ئامیاننس ش ێوەش هەمان بە ، ادەد نیشان ئامیانس فەیەلسویف وەك خۆی دولو دەزاننی ئەوە ئێمە

 بەوش ێوەیە دەتوانرێت فەلسەفە مێژووی ڕاس تە.  دەردەكەوێت فەلسەفەكەی تەووری وەك

 اكتەی و ەلوشوچین.  هەبێت ئایندا گەڵ ەل پەمیانێكی و هاوپەمیاین و پاكت كە خبوێرنێتەوە

 كە شوێنەش ەلو ، هەیە ترانسێندانس هەیە ئاینیش ەلوشوێنەی ، هەیە ئاین هەیە ترانسێندانس

 ەل ئەگەر.  هەیە ئامیانس هەیە فەلسەفە جێگەیەش و ەلوشوێن ، هەیە فەلسەفە هەیە ئامیاننس

 خۆی س تونییەوە ڕێكەی ەل وا ئاین ، بڕواننی بریكردنەوەوە تۆبۆلۆژاینەی تێڕوانینێكی گۆشەنیگاو

 ئامیاننسە هەرچی,  ئاس تەاكنەوە جیاوازی ڕێگەی ەل ، هریاركییەتەوە ڕێگەی ەل ، دەاكت پێناسە

 ئامیاننس.  هریاكییەتەوە ئامادەیی ان و غیاب ڕێگەی ەل ، س تونیبوونییەوە ڕچیگەی ەل پێشەوانەوە بە
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 ڕووی ەل ئەمەش ، ڕەهەندییە یەك ئامیاننس ، ڕەهەند یەك بە نەخشەیەكە و ڕوتەخت

 و پووخیت دیكە هەشتێكی چەقاندین ێت و تێخزاندن و خۆگرتن ەل هەر.  بەسێیت ئۆنتۆلۆژییەوە

 شتێكی هەموو لێرەوە ئا ، نییە دیكە هیچی خۆی ەل جگە ئامیانس.  دەاكت فاسد ژاین بێگەردی

 ئامیانیس ەل ەل دیكەی شتێكی هەر بە اندات ڕێگە ، هەموو - یەك ، دەگرێت خۆ ەل خۆی

 هەموو ، دەگرێتەوە ترانس ێدانس ێك هەموو ئامیاننیت ڕەخنەیەكی بەهەمانش ێوەش.  دەخات

 . دەاكت ڕەخنە ئامیاننس دەرەوەی ەل دەزگایەك پێكهاتەو

 نەوەس تا بریكردنەوە بگەرێت،ەل ئامیانس ەل ات نەوەس تابوو ، نەبوو كڵۆڵ و دەس تەوسان دولوز

 مانگێك چەند بە نورساوی دواهەمنی ، خۆی تێكس یت دواهەمنی اتوەكو ، ئامیانسا بە سەابرەت

 بنوسێت انونیشانەوە بەم"  بوو وەس ێتنامەیەكدا"  ش ێوەی ەل كە ، مەرگی پێش

"Immanence : Une vie ، بە گەڕانێك هەمیشە و بەردەوامبوون واتە.  ژاینێك:  ئامیمناس 

 بریكردنەوەو هەموو بە دژ دولوز ڕێگەیەوە ەلم.  ژاینێكە پینتەی ئەو ات ئامینس یدا دوای

 دەقیدا دواهەمنی ەل واتە ، تێكس تەدا ەلو دولوز . وەس تایەوە دەرەوەیی دەرەوەو پەیوەندییەكی

 نییە ئامیانس ێك.  تر هیچی ژاینێكەو ژاینێكە، پووخت و پەیت ئامیاننس ێكی كە دەڵێن: دەڵێت

 ئامیانیس ، ئامیاننسە ئامیاننیس ژاینێك ، خۆیەیت ژاین كە ئامیاننس ێك بەڵكو ، ژاین بە بەرانبەر

 دەاكت، دایری خۆی ئامیاننسییەوە ڕوتەختێكی ڕێگەی ەل ترانسێندانتاڵ كێلگەیەكی اكیەو.. ڕەها

 ئەم گرتنەوەی دەست ەل و وەرگرتن".  ژاینەوە ڕێگەی ەل ئامیانسیش نەخشەیەكی و ڕوتەخت

 لۆژیكی"  كتیێب ەل ، ئەو ، نییە اتزە دولوز بۆ ترانسێندانتاڵ اكیەی انو فینۆمینۆلۆژییەی چەكە

 ، وەس یەتنامەكەیدا ەل اتزەیە ئەوەی ـ واتریدا دواین ەل نوێیە ئەوەی ، كردووە ابیس دا"  ماان

 دەاكت ترانسێندانتاڵ كێڵگەی اكیەو سەر ەل قسە دولوز هەراكتێك. ژاینێكەوە بە بەستنەوەیەیت

 LA transcendence de سارتەر ئیگۆی ترانسێندانیس سارتەرو ەل جیادەاكتەوە خۆی هەمیشە

l'ego ، باكت ئاراس تە ڕەخنەیش ەلوەی انوەس تێت . 

 . هۆرسلییە چەمكێكی ترانسێندانس اكیەی چەمكی دەزاننی ئەوە ئێمە
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