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سەرنجی وەرگێڕى کوردى
دەقێكــی  بەردەســتامن،  دەقــەی  ئــەم 

وەكــو  وایــە  بــڕوا  فوكۆیــەو  میشــێل 

بەخوێندكارانــی  زانكۆیــی  وانــەی 

گوتبێتــەوە، دوای مردنــی فوكــۆ خــۆی 

ئینجــا ئــەم دەقــە دۆزراوەتــەوە. ئــەم 

پێداچوونەوەیەكــی  فوكــۆ  نووســینەی 

ــانی  ــان ناونیش ــارەی هەم ــە لەب ڕەخنەیی

وتــارە ناودارەكــەی كانــت )ڕۆشــنگەری 

چییــە؟(، بــەاڵم فوكــۆ تەنیــا پێداچوونــەوە 

بەوتارەكــەی كانــت نــاكات، بەڵكــو دێــت 

هەڵوەســتە لەبــەرەدم دوو پرســدا دەكات: 

عەقــڵ و مۆدێرنــە.

ــە؟( ــنگەرى چیی ــەردەمى ڕۆش ــى )س دەق

ی کانــت، لــەالى فوکــۆ، دوو بایەخــى 

ســەر  لەالیــەک  هەیــە،  گــەورەى  زۆر 

پرســانەیە  ئــەو  تایبــەىت  بوارێکــى  بــە 

بارەیــەوە  لــە  کاریــان  فەلســەفە  کــە 

ــژوو  ــەى مێ ــوار و کای ــش ب دەکات، ئەوی

بــاىس  وەهــا  چونکــە  ڕووداوەکانــە،  و 

وەکــو  دەکات  مێژووییــە  ڕووداوە  ئــەم 

تێبــگات،  لێــى  هەوڵبــدات  ئــەوەى 

بەهــا و گرنگیــى کارەکــە بخەمڵێنێــت، 

لەســەر  ڕووداوە  ئــەم  کاریگەریــى 

بۆیــە  لێکبداتــەوە،  دواتــر  ڕووداوەکاىن 

فوکــۆ پێــى وایــە ئــەم نووســینەى کانــت، 

فەلســەفەکار  وشــیاریى  لــە  گوازرشــتە 

بــەو  و  تێیــدا دەژى  بــەو ســەردەمەى 

ــان  ــۆى وەرچەرخ ــە ه ــەى دەبن ڕووداوان

ــى  ــە الیەک ــدا. ل ــژووى مرۆڤایەتیی ــە مێ ل

تریشــەوە، فوکــۆ پێــى وایــە گرنگیــى ئــەم 

ــە کێشــەى ئێســتا و  ــى ب ــە پەیوەندی دەق

پرســیارى ئێســتاوە هەیــە. الى میشــێل 

نــەوەک  هەڵوێســتە،  مۆدێرنــە  فوکــۆ، 

ــت  ــە دێ ــت، بۆی ــى بێ ــى مێژووی قۆناغێک

کار لەســەر بۆدلێــر دەکات کاتێــک دێــت 

مۆدێرنــە  دەستنیشــانکردىن  هەوڵــى 

دەدات.

فوکــۆ تێبینیــى ئــەوە دەکات کانــت ئیــى 

کــردووە  مێــژووەوە  بــارەى  لــە  زۆرى 

لەبارەیــەوە  زۆریــى  شــارەزایى  و 

کانــت  دەقــەى  ئــەم  بــەاڵم  هەبــووە، 

)ڕۆشــنگەرى چییــە؟(، لــەالى فوکــۆ بــەوە 

ــە  ــە ل ــێک نیی ــە باس ــەوە ک ــا دەکرێت جی

ــێک  ــا باس ــى، ی ــەى مێژووی ــارەى بنەچ ب

و  پێکشــەوتن  کێشــەى  لەبــارەى  نییــە 

مێــژوو، بەڵکــو پرســیارە لــە بــارەى ئێســتا 

ســەردەمى  هەنووکەیــی  چرکەســاىت  و 

کانتــەوە. لێــرەدا فوکــۆ ئاماژە بە پرســیارى 

کانــت  دەقــەى  ئــەم  نێــو  ســەرەکیى 

دەکات، چونکــە کانــت خــۆى پرســیارێک 

ــە  ــا ئێم ــێت: »ئای ــت و دەپرس دەوروژێنێ

ڕۆشــنگەردا  ســەردەمێکى  لــە  ئێســتا 

ــتوویەىت  ــت ویس ــەوەش کان ــن؟«. ب دەژی

خــۆى،  ئێســتاى  ســەردەمى  جیاوازیــى 

ڕابــردوو  و  پێشــر  ســەردەمى  لەگــەڵ 

ــۆ  ــەالى فوک ــەوەش ل ــکات، ئ ــەراوررد ب ب

یەکــەم  ببێتــە  دەکات  کانــت  لــە  وا 

بیرکردنــەوە  دێــت  کــە  فەلســەفەکار 

ــۆى،  ــتاى خ ــۆی و ئێس ــەردەمى خ ــە س ل

دەکاتــە بابــەىت بیرکردنــەوە.

زۆر لــە لێکۆڵــەران پێیــان وایــە کانــت لــە 

الى فوکــۆ بایەخێکــى گــەورەى هەیــە، 

چونکــە دەبێتــە خاڵــى بەیەکگەیشــتنى 

پێکــەوە،  مۆدێرنــە  ڕووگــەى  زۆر 

پێکگەیشــتنى کۆمەڵێــک ڕووگــەى فیکــرى 

و  ملمالنــێ  خاڵــدا،  یــەک  لــە  گرنگــە 

و  دوالیــزم  گونجانیــان،  و  هاڕمۆنییــەت 

و  یەکربڕینیــان  نێوانیــان،  دیالەکتیکــى 

پێکگەیشــتنیان، لێــرەوە کانــت دەبێتــە 

ــازەى ڕۆشــنگەرى  ســەرەتاى قۆناغێکــى ت

مۆدێرنــە. و 

*****

)1(
کاتێــک  ئیمڕۆمانــدا،  ڕۆژگارى  لــە 

لــە  پرســیارێک  دێــت  ڕۆژنامەیــەک 

مەبەســتیەتی  دەکات،  خوێنــەراىن 

ڕاوبۆچــووىن تایبــەىت ئــەوان لــە بــارەى 

بابەتێکــەوە بزانێــت، بابەتێــک کــە ئــەوان 

ــەوە  ــان لەبارەی ــەىت خۆیانی ــووىن تایب بۆچ

شــتى  نییــە  لــەوە  ترســامن  هەیــە: 

لــە  بــەاڵم،  بزانیــن!  لەبارەیــەوە  زۆرى 

ــرد  ــان دەک ــدا حەزی ــەدەى هەژدەیەم س

ڕاوبۆچــووىن خەڵــک لــە بــارەى هەندێــک 

ئــەوکات  هێشــتا  کــە  بزانــن  پرســەوە 

ئایــا  نازانــم  مــن  نەدرابوونــەوە.  وەاڵم 

یــان  گونجــاوە  و  کارا  ڕێوشــوێنە  ئــەم 

شــتێکى  بێگومــان  بــەاڵم  نەگونجــاوە، 

نەریتــە،  ئــەم  بەپێــى  خۆشــبووە)1(. 

ئەڵامنییــەکان  گۆڤــارە  لــە  یەکێــک 

بەرلیــن  )مانگنامــەى  نــاوى  کــە 

بــووە،   )Berlinische monatsschrift
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ســاڵى  مانگــى ترشینــى دووەمــى  لــە 

کانــت  ئیامنوێــل  وەاڵمــى  )1784(دا، 

باڵودەکاتــەوە:  پرســیارە  ئــەم  لەبــارەى 

 Was ist ســەردەمى( ڕۆشــنگەرى چییــە(«

.)2 Aufklärung؟«)

کانــت،  نووســینەى  ئــەم  ڕەنگــە 

بــێ  بــەاڵم  بێــت،  ســادە  نووســینێکى 

هیــچ جــۆرە وروژاندنێکــى گــەورە لەنێــو 

مێــژووى هــزردا، پێــم وایە ئەم نووســینەى 

کانــت وەاڵمــى پرســیارێک دەداتــەوە کــە 

فەلســەفەى مۆدێــرن نەیتوانیــوە وەاڵمــى 

نەیتوانیــوە  چــۆن  وەکــو  بداتــەوە، 

ئەوەتــا  بــکات.  دەربــاز  لــێ  خۆیــى 

دێــت  فەلســەفە  دواتــر،  ســەدە  دوو 

بــە شــێوازێکى جیاوازتــر ئــەم پرســیارە 

دەخاتــەوەڕوو، هــەر لــە هێگڵــەوە تــا 

ــە  ــاس، ب ــا هابرم ــەر ی ــە هۆرکهایم دەگات

تێپەڕیــن بــە نیچــە یــا ماکــس ڤێبەریشــدا. 

فەلســەفەیەک،  هیــچ  فەلســەفە، 

پرســیارە  ئــەم  ڕووبــەڕووى  نەیتوانیــوە 

شــێوەیەکى  بــە  ئینجــا  ببێتــەوە، 

ڕاســتەوخۆ بــوو بێــت یــا ناڕاســتەوخۆ: 

ــراوە  ــە ناون ــە ک ــەم ڕووداوە چیی ــە ئ باش

ئــەم  »ڕۆشــنگەرى«)3(،  )ســەردەمى( 

قۆناغــە تێیــدا دەستنیشــانکراوە کە ئێســتا 

ئێمــە لەناویــدا دەژیــن، ئــەوەى بڕوامــان 

پێــى هەیــە، ئــەوەى ئیمــڕۆ ئەنجامــى 

دەدەیــن؟

بــا گریــامىن ئــەوە بکەیــن لــە ڕۆژگارى 

ئەملانییــە  گۆڤــارە  ئــەم  ئیمڕۆشــامندا، 

هێشــتا هــەر باڵودەبێتــەوە و هاتــووە 

خــۆى  خوێنــەراىن  لــە  پرســیارە  ئــەم 

ــە؟«،  ــرن چیی ــەفەى مۆدێ دەکات: »فەلس

ــو  ــەر وەک ــەش ه ــەى ئێم ــە وەاڵمەک باش

فەلســەفەى  نابێــت:  دەنگدانەوەیــەک 

کــە  فەلســەفەیەیە  ئــەو  مۆدێــرن 

پرســیارە  ئــەو  وەاڵمــى  هەوڵــدەدات 

بداتــەوە کــە دوو ســەدە پێــش ئێســتا 

ڕوو،  خراوەتــە  سەرکێشــانە  کەمێــک 

ڕۆشــنگەرى  )ســەردەمى(  پرســیارى: 

چییــە؟«.

ئــەم دەقــەى ئیامنوێــل کانت کێشــەیەکى 

نــوێ دەورووژێنێــت. ئــەوە یەکەمجــار 

هەوڵبــدات  فەلســەفیى  هــزرى  نییــە 

تایبــەىت  ئێســتای  لەبــارەى  توێژینــەوە 

خــۆى بــکات و ڕووىن بکاتــەوە، بــەاڵم 

ئێمــە دەتوانیــن بــە شــێوەیەکى ســادە 

بڵێیــن تــا ئــەو کاتیــش، ئــەم بیرکردنەوەیە 

بــە خۆیــەوە  ســێ فۆڕمــى ســەرەکیى 

بینیبــوو و وەرگرتبــوو:

ــن وەهــا تەماشــاى ئێســتا  ــەک: دەتوانی ی

لــە  بەشــێکە  ســیفەتەى  بــەو  بکەیــن 

ــان،  ــەردەمەکاىن جیه ــە س ــەردەمێک ل س

ــەىت  ــیامى تایب ــک س ــەى کۆمەڵێ ــە میان ل

خۆیــەوە، جیــاوازە لــە ســەردەمەکاىن تــر، 

تراژیدییــەوە  ڕووداوێکــى  بەهــۆى  یــا 

بۆچوونــە  ئــەم  ئێمــە  دابــڕاوە.  لێــى 

ــدا  ــەت(ى ئەفاڵتون ــى )سیاس ــو کتێب لەنێ

بەدییدەکەیــن، لــە میانــەى کۆمەڵێــک 

وتووێژکــەر کــە دان بــەوەدا دەنێــن ســەر 

ــن و  ــەکاىن جیهان ــە شۆڕش ــک ل ــە یەکێ ب

تێیــدا کارەکان بــە ســەراوژێرى بەڕێــوە 

دەچێــت، لەگــەڵ هەمــوو ئــەو ئەنجامــە 

نێگەتیڤانــەى لێــى دەکەونــەوە)4(. 

لێپرســینەوە  دەتوانیــن  هەروەهــا  دوو: 
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بیخەینــە  و  بکەیــن  ئێســتاش  لــە 

بــۆ  ئــەوەش  پرســیار،  کۆمەڵێــک  بــەر 

کــە  هێــام  کۆمەڵێــک  خســتنەڕووى 

بــۆ  نزیکــامن  ڕووداوێکــى  نیشــانەکاىن 

لــە  جۆرێــک  لێــرەدا  دەخەنــەڕوو، 

»ڕاڤــەکارى« مێژوویــى بەدییدەکەیــن کــە 

ــەراىن  ــە ڕاب ــە ل ــتین یەکێک ــە ئۆگەس قەش

بیرکردنــەوەدا. لــە  ڕەوتــە  ئــەم 

وەکــو  دەتوانیــن  هەروەهــا  ســێ: 

بــازدان  و  گواســتنەوە  بــۆ  خاڵێــک 

نــوێ،  جیهانێکــى  بەرەبەیــاىن  بــەرەو 

ــو  ــن، وەک ــارەوە بکەی ــە ب ــەوەى ل توێژین

 )Giambattista Vico( فیگــۆ  ئــەوەى 

خۆیــدا  کتێبەکــەى  بــەىش  دوا  لەنێــو 

)بنەمــاکاىن فەلســەفەى مێــژوو( شــڕۆڤەى 

دەکات، ئــەوەى ئــەم »ئیمــڕۆ« دەیبینێــت 

ــتانییەت«،  ــن شارس ــە »کامڵری ــە ل بریتیی

ــر  ــە لەژێ ــاوە ک ــەش ب ــەو گەالن ــەالى ئ ل

کــە  دەژیــن  پاشــایەتیدا  سیســتەمى 

فیگــۆ وا تەماشــاى دەکات وەکــو ئــەوەى 

ــاوە  ــاى درەوش ــە »ئەوروپ ــت ل ــى بێ بریت

بــە شارســتانییەتێکى بــێ هاوشــێوە« و 

»دەوڵەمەنــد بــە هەمــوو ئــەو موڵکانــەى 

خۆشــبەختیى بــۆ ژیــاىن مرۆڤایــەىت دابیــن 

دەکــەن«.

بــەاڵم کانــت دێــت بــە چۆنایەتییەکــى 

»ڕۆشــنگەرى«  پرســیارى  جیــاواز 

مانایەکــى  بــە  بگــرە  دەورووژێنێــت، 

وەکــو  دەکات  تەماشــاى  نێگەتیڤیــش 

ئــەوەى »دەرچەیــەک« یــا »دەروازەیەک« 

بێــت. لەنێــو هەندێــک دەقــى تریــدا لــە 

بــارەى مێــژووەوە، کانــت دێــت پرســیارى 

ئەســڵ )بنەچــە( دەورووژێنێــت، یــا دێــت 

ئامانجــى ناوخۆیــى ڕووگەیەکــى مێژوویى 

دەستنیشــان دەکات، بــەاڵم لەنێــو دەقــى 

بــارەى  لــە  تەنیــا  »ڕۆشــنگەرى«دا، 

ڕووداوەکانــەوە پرســیار دەورووژێنێــت. 

ــە  ــن ل ــەى تێگەیش ــەت لەمیان ــت نای کان

ــا  ــى ی ــتەمێکى هەمەک ــە سیس ــتاوە ل ئێس

کامڵبــووىن ئایینــدە تێبــگات، بەڵکــو دێــت 

بــە دواى جیاوازیــدا دەگەڕێــت. ئیمــڕۆ 

ــێ،  ــەڵ دوێن ــە لەگ ــى هەی چ جیاوازییەک

خۆیــدا  لەگــەڵ  تــازە  جیاوازییەکــى  چ 

دێنێــت؟

لێــرەدا مــن نایــەم هەمــوو دەقەکــەى 

کانــت بخەمــەڕوو، بەتایبەتیــش ســەرەڕاى 

ئــەوەى دەقێکــى کورتــە، بــەاڵم بایــى 

ــا دێــم ئــەم  ــە. تەنی ئەوەنــدەش ڕوون نیی

ــا  ــێ ی ــتنەڕووى س ــەى خس ــە میان کارە ل

چــوار ســیامى تایبەتــی ئەنجــام دەدەم 

ــۆ رشۆڤەکــردىن  ــەالى مــن گرنگــن ب کــە ل

پرســیارى  خســتنەڕووى  چۆنییەتیــى 

بــارەى  لــە  کانــت  لەالیــەن  فەلســەىف 

ئێســتاوە.

ئــەو  دەکات  ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  کانــت 

لــە  »ڕۆشــنگەرى«  »دەروازە«یــەى 

تەنیــا  جیادەکاتــەوە،  تــر  ســەردەمێکى 

»ناکامــى«  حاڵــەىت  لەنێــو  ڕووگەیەکــە 

دەرمــان دەهێنێــت. لێرەشــدا دەیەوێــت 

ئامــاژە بــۆ حاڵەتێــک بــکات لەنێــو ویســتى 

ــە  ــە ل ــێ دەکات جگ ــان ل ــە وام ــەدا ک ئێم

خۆمــان، دەســەاڵتێکى تــر قبــووڵ بکەین بۆ 

بیرکردنەوە لە 
»ئێستا« بەو 
سیفەتەى جیاوازە لە 
مێژوودا و هۆکارێکە 
بۆ ئەرکێکى تایبەتى 
فەلسەفە، وەکو 
فاکتەرێکى نوێ 
لەنێو ئەم دەقەدا 
بوونى هەیە. لە 
چوارچێوەى ئەم 
گۆشەنیگایەوە، 
پێم وایە ئێمە 
خاڵى دەسپێکردنى 
ڕەشنووسێک بەدى 
دەکەین کە دەتوانین 
ناوى لێ بنێین 
هەڵوێست بەرانبەر 
بە مۆدێرنە
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ئــەوەى لــەو بوارانــەدا ئاڕاســتەمان بــکات 

کــە دەکرێــت عەقڵــى تێــدا بەکاربهێرنێــت: 

»ناکامى«دایــن)5(،  حاڵــەىت  لــە  ئێمــە 

ــە شــوێنى  ــک دەخەین ــن کتێبێ ــک دێی کاتێ

هێــزى ئیدراکــى خۆمــان، یــا کاتێــک دێیــن 

و  شــوێن  دەخەینــە  ڕۆحــى  ڕێبەرێکــى 

کاتێــک  یــا  خۆمــان،  وشــیاریى  پێگــەى 

پزیشــک دێــت لەبــرى ئێمــە بڕیــار دەدات. 

بەهەرحــاڵ »ڕۆشــنگەرى« بەرپرســیارە لــە 

ــرمان  ــى پێش ــەى پەیوەندی ــى ڕووگ گۆڕین

لەنێــوان ویســت و دەســەاڵت و پەنابردنــە 

ــڵ)6(. ــەر عەق ب

تەماشــاى  وا  لەســەرمان  پێویســتە  کەواتــە 

ئــەوەى  وەک  بکەیــن  »ڕۆشــنگەرى« 

ــى  ــێوەیەکى کۆمەڵ ــە ش ــرۆڤ ب ــە م ڕووگەیەک

هەمــان  لــە  دەگــەن.  بەیــەک  لەســەریدا 

ــەوەى  ــو ئ ــن وەک کاتیشــدا، وا تەماشــاى بکەی

کارێکــى ئــازا و کەســییانەیە، چونکــە مرۆڤەکان 

ــن  ــى گرنگ ــدا توخــم و کردەیەک ــەک کات ــە ی ل

ــەى  ــەو ڕادەی ــە، ب ــەم ڕووگەی ــردىن ئ ــۆ کاراک ب

ــەو  ــە ئ ــەم ڕووگەی ــى. ئ خۆشــیان بەشــێکن لێ

کاتــە بەدیدێــت کــە مرۆڤــەکان بــە شــێوەیەکى 

خۆبەخشــانە بڕیــار لــە بــارەى بەشــداریکردىن 

خۆیــاىن تێــدا دەدەن.

ــى  ــەىت ناکامی ــە حاڵ ــەوەى مــرۆڤ ل ــۆ ئ ب

کانــت  ئیامنوێــل  دەرەوە،  بێتــە  خــۆى 

ــت،  ــت دوو مەرجــى ســەرەکى دادەنێ دێ

ئــەم دوو مەرجــە لەیــەک کاتــدا هــەم 

مەرجــى ڕۆحــى و دامەزراوەیین، هەمیش 

ــى و سیاســیین. مەرجــى  مەرجــى ئەخالق

ــەو  ــەوەى ئ ــە جیاکردن ــە ل ــەم بریتیی یەک

شــتانەى بەشــێکن لــە ملکەچــى، لەگــەڵ 

پەنــا بردنــە بــەر عەقــڵ، بۆیــە کانــت 

ــەىت  ــەوەى حاڵ ــە یەکــرى جیاکردن بــۆ ل

ئــەم گوتەیــە  ناکامیــى مــرۆڤ، دێــت 

دەخاتــەڕوو: »ملکەچیــى بکــەن، هەرگیــز 

            Friedrich Nietzsche                  Platón                 Aristóteles         Gianni Vattimo       Walter Benjamin

        Immanuel Kant                  Julia Kristeva                             Martha Nussbaum
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ــەم  ــەوە ئ ــت ئ ــەوە«. الى کان ــر مەکەن بی

و  ســەربازى  دەســەاڵىت  کــە  فۆڕمەیــە 

دەســەاڵىت ســیاىس و دەســەاڵىت ئایینــى 

بەکاریــان دێنــن و پەنــای بــۆ دەبــەن. 

مرۆڤایــەىت تــا ئــەو کاتــەى ملکەچیــى 

تەمــەن  نێــو  ناچێتــە  بــکات، هەرگیــز 

کاتــە  ئــەو  پێگەیشــتنەوە،  قۆناغــى  و 

دەتوانێــت بچێتــە نێــو ئــەم قۆناغــەوە 

ــەن،  ــەچ بک ــت: »ملک ــى دەگوترێ ــە پێ ک

بــەاڵم ئەوەنــدەى پێتــان دەکرێــت عاقــڵ 

ــن«)7(. ب

ئــەو  بێــت  وا  بڕوامــان  ڕەنگــە 

ســەدەى  لــە  هــەر  ئێمــە  شــتانەى 

گوایــە  دەیانبیســتین  شــازدەیەمەوە 

ــتاش  ــا ئێس ــاوەڕە، ت ــى بیروب ــەوە ئازادی ئ

مــاىف  نەبێــت:  جیاوازییەکیــان  هیــچ 

خۆمــان،  ئــارەزووى  بــە  بیرکردنــەوە 

ئــەوەى  وەکــو  ملکەچکــردن  مەرجــى 

ــت  ــت دێ ــرەدا کان ــن. لێ ــتە بیکەی پێویس

جیاکارییەکــى نــوێ دەخاتــەڕوو، بگــرە 

ئەویــش  کتوپڕیشــە،  جیاکارییەکــى 

عەقــڵ  پەنابردنەبــەر  لــە  جیاکارییــە 

و  کەســیى  بــوارى  هــەردوو  لەنێــو 

گشــتییدا. ئینجــا دێــت دەڵێــت: مــاىف 

ــۆت  ــە خ ــێوەیەى ک ــەو ش ــەوە ب بیرکردن

ــو  ــت، مەرجــى ملکەچکــردن وەک دەتەوێ

ئــەوەى پێویســتە و دەبێــت. بێگومــان 

ئــەو شــتەى  لەگــەڵ  ناکۆکــە  ئــەوەش 

ئێمــە ناوماننــاوە ئازادیــى بیــروڕا. بــەاڵم، 

پرســە  لــەم  وردتــر  دەکات  پێویســت 

وردبینــەوە: باشــە بــە ڕاى کانــت، کامەیان 

بەکارهێنــاىن کەســییانەى عەقڵــە؟ لــە چــی 

کار؟ بخرێتــە  دەشــێت  بوارێکــدا 

کانــت جەخــت لــەوە دەکاتەوە کــە مرۆڤ 

ئامێرێــک«دا،  لــە  کاتێــک »پارچەیەکــە 

ئــەوە عەقــڵ بــۆ کارێکــى کەســییانەى 

ــو  ــک لەنێ ــا کاتێ ــت، وات ــۆى بەکاردێنێ خ

یــان  دەگێڕێــت،  ڕۆڵێــک  کۆمەڵگــەدا 

ــت و  ــراو وەردەگرێ ــى دیاریک وەزیفەیەک

ــت،  ــەوەى ســەرباز بێ ــو ئ ــت: وەک دەبینێ

یــان پێویســت بێــت لەســەرى بــاج بــدات، 

وەکــو ئــەوەى بەرپــرس بێــت لــە خەڵکــى 

فەرمانبەرێکــى  یــان  کلێســا،  بــە  ســەر 

وا  ئەوانــە  هەمــوو  بێــت،  حکومــەت 

الیەنێکــى  ببێتــە  دەکــەن  مــرۆڤ  لــە 

تایبــەىت لەنێــو کۆمەڵگــەدا، چونکــە خــۆى 

دەبینێتــەوە پێگــە و پلەیەکــى دیاریکراوى 

ــە کۆمەڵێــک ڕێوشــوێن هــەن  ــە، بۆی هەی

بــەدواى  و  بیانگرێتەبــەر  لەســەریەىت 

ــت.  ــەىت بکەوێ مەبەســت و ئامانجــى تایب

کوێرانــە  مــرۆڤ  نــاکات  داوا  کانــت 

بەڵکــو  بــکات،  ملکەچــى  گەمژانــە  و 

بارودۆخــى  هەندێــک  لــە  دەکات  داوا 

و  کار  پێویســتى  بەپێــى  دیاریکــراودا، 

ــت.  ــڵ بەکاربێنێ شــوێن و پێگەکــەى، عەق

کەواتــە، لــەم حاڵەتانــەدا ناکرێــت عەقــڵ 

ــت. ــە بەکاربهێرنێ ــێوەیەکى ئازادان ــە ش ب

 Immanuel Kant
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بــە  تەنیــا  کاتێــک  بەرانبــەردا،  لــە 

عەقــڵ  ئەبســراکت  شــێوەیەکى 

شــێوەیە  بــەو  کاتێــک  بەکاردێنیــن، 

لــە  »پارچەیەکیــن  کــە  دەبیــن  عاقــڵ 

ئامێرێــک«، کاتێــک وەکــو ئەندامێکــى 

کۆمەڵگــەى مرۆڤایــەىت عاقــڵ، ئێمــەش 

ئــەوە  بەکاریدێنیــن،  و  دەبیــن  عاقــڵ 

بــە  عەقــڵ  بەکارهێنــاىن  پێویســتە 

بێــت.  ئازادانــە  و  گشــتى  شــێوەیەکى 

ڕووگەیــە  ئــەو  تەنیــا  »ڕۆشــنگەرى« 

مرۆڤــەکان  تێیــدا  کــە  نــاکات  دیــارى 

ئازادیــى کەســییانەى خۆیــان لــە میانــەى 

ــت  ــو دێ ــن، بەڵک ــەوەوە بەدیدێن بیرکردن

ــە و  ــاىن جیهانییان کــۆى گشــتیى بەکارهێن

»گەردوونییانــە« و بەکارهێنــاىن ئازادانــە و 

دەکات)8(.  دیــارى  عەقــڵ  گشــتییانەى 

ئــەم بیرکردنەوەیــە بــەرەو پرســیارێکى 

ــەم  ــە ل ــە پێویســتە ئێم ــات ک ــان دەب ترم

بێگومــان  بکەیــن:  کانتــى  نووســینەى 

بەکارهێنــاىن  وێنــاى  دەتوانیــن  ئێمــە 

عەقــڵ بکەیــن بــە شــێوەیەکى جیهــاىن 

هــەر  لــە  دوور  »گەردوونییانــە«  و 

کەســییانە،  و  تایبــەىت  مەبەســتێکى 

ــەر  ــوکارى ه ــەوە ئیش ــیفەتەى ئ ــەو س ب

تاکێــک.  وەکــو  خۆیــەىت  مرۆڤێــک 

ئــەوەش  وێنــاى  دەتوانیــن  هەروەهــا 

ئازادانــەى  بەکارهێنانــە  ئــەم  بکەیــن 

ڕاوەدوونانێکــى  جــۆرە  هیــچ  عەقــڵ، 

واتــا  ئــەوەش  نابێــت،  بــەدواوە 

ــوو  ــۆ هەم ــە ب ــەم ئازادیی ــردىن ئ گرێنتیک

پرســیارەکە  لێــرەدا  بــەاڵم  کەســێک. 

ئەوەیــە: باشــە ئێمــە چــۆن گرێنتــى ئــەم 

ــە گشــتییەى عەقــڵ دەکەیــن؟  بەکارهێنان

ــن  ــت بێی ــوە دەنێ ــامن پێ ــەوە پاڵ ــە ئ بۆی

ئــەم پرســە بــەم شــێوەیە ڕوون بکەینــەوە 

»ڕۆشــنگەرى«  لــەوەى  بریتییــە  کــە 

نابێــت ڕووگەیەکــى کاریگــەر و گشــتى 

نابێــت  بــۆ هەمــوو مرۆڤایــەىت،  بێــت 

تاکەکانیشــدا  بەســەر  ئەرکێــک  وەکــو 

بســەپێرنێت.

لێــرەدا وەهــا دێتــە پێشــچاومان وەکــو 

ــەم پرســە، کێشــەیەکى ســیاىس  ــەوەى ئ ئ

ــى  ــارەى زانین ــیارەى لەب ــەو پرس ــت. ئ بێ

چۆنییــەىت بەکارهێنــاىن عەقــڵ لــە فۆڕمــى 

هەروەهــا  خراوەتــەڕوو،  گشــتییدا 

مومارەســەکردىن  چۆنیــەىت  زانینــى  بــۆ 

مەعریفــە  بەدەســتهێناىن  ئازایەتیــى 

دەبینیــن  کاتێــک  ڕووناکــدا،  ڕۆژى  لــە 

ئــەو تاکانــەى عەقڵیــان بــەکار دێنــن، 

ــن.  ــتى بێن ــەن و بەدەس ــى بگ ــن پێ ناتوان

لەکۆتاییــدا کانــت پێشــنیارێک دەخاتــە 

ــنیارەکە  ــى دووەم، پێش ــەردەم فرەدری ب

لــە  جۆرێکــە  و  شــاراوەیە  کەمێــک 

ناوبرنێــت  دەشــێت  و  گرێبەســت 

عەقــاڵىن  ســتەمکاریى  گرێبەســتى 

بەکارهێنــاىن  ئــازاددا:  عەقڵــى  لەگــەڵ 

عەقــڵ،  ســەربەخۆیانەى  و  گشــتى 

بــۆ  منوونەییــە  گرێنتیکردنێکــى  جــۆرە 

هــۆکارى  بەمەرجێــک،  ملکەچکــردن. 

بنەمــاى  لەگــەڵ  خــۆى  ملکەچکردنــە 

تەبــا  جیهانیــدا  عەقڵــى  سیاســییانەى 

بێــت)9(.

ئێمــە  ئیمــڕۆش،  تاوەکــو  پێموایــە 

و  کانــت  وەکــو  فەلســەفەکارێکى 

ــە  ــیوە، دەقێک ــان نەناس ــى ئەوهام دەقێک

پێکــەوە  لەنــاوەوە  توونــدى  بــە  زۆر 

بەدەســتهێناىن  لەپێنــاو  بەســراوەتەوە، 

بیرکردنــەوە  داڕێــژراوە،  مەعریفــەدا 

بەســتۆتەوە  مێــژووەوە  لەبــارەى 

بــۆ  تایبــەىت  شــیکردنەوەیەکى  بــە 

چرکەســاتێکى دەگمــەن کــە ئــەم دەقــەى 

تێــدا و لــە بارەیــەوە نــوورساوە: پێــم وایــە 

بیرکردنــەوە لــە »ئێســتا« بــەو ســیفەتەى 

جیــاوازە لــە مێــژوودا و هۆکارێکــە بــۆ 

وەکــو  فەلســەفە،  تایبــەىت  ئەرکێکــى 

فاکتەرێکــى نــوێ لەنێــو ئــەم دەقــەدا 

ئــەم  چوارچێــوەى  لــە  هەیــە.  بــووىن 

ــى  ــە خاڵ ــە ئێم ــم وای ــەنیگایەوە، پێ گۆش

بــەدى  ڕەشنووســێک  دەســپێکردىن 

دەکەیــن کــە دەتوانیــن نــاوى لــێ بنێیــن 

مۆدێرنــە.  بــە  بەرانبــەر  هەڵوێســت 

)2(
بــاش دەزانــم ئێمــە زۆرجــار وا بــاىس 

ــە دەکەیــن بــەو ســیفەتەى ســیام  مۆدێرن

ــە  ــا بریتیی ــەردەمێکە، ی ــارى س و ڕووخس

جیاکــەرەوەى  ســیفەىت  کۆمەڵێــک  لــە 

هــەر  ســەردەمەکان،  لــە  ســەردەمێک 

وەکــو  شــێوەیەش  و  فۆڕمــە  بــەم 

مۆدێرنــە  پێــش  ڕووداوى  کۆمەڵێــک 

ســادە  ڕووداوى  دەکەیــن،  تەماشــاى 

و بەراییانــە کــە دەبنــە هــۆى ئــەوەى 

گومانــاوى  مۆدێرنە«یەکــى  »پۆســت 
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بێنــن.  خۆیانــدا  دواى  بــە  ئاڵــۆز  و 

ــەوە  ــیارى ئ ــەو کات پرس ــە ئ ــم ئێم دەزان

و  تەواوکــەر  مۆدێرنــە  ئایــا  دەکەیــن 

پێشــڤەبردىن »ڕۆشــنگەرى«یە، یــا دابــڕاوە 

ســەدەى  بنچینەییــەکاىن  بنەمــا  لــە  و 

ــە پشتبەســن  ــداوە. مــن ب ــەم الی هەژەدی

دێــم  کانــت،  نووســینەى  و  دەق  بــەم 

پرســیارى ئــەوە دەکــەم، ئایــا مومکیــن 

مۆدێرنــە  وێنــاى  ســیفەتە  بــەم  بــوو 

بکرێــت کــە هەڵوێســتێکە، زیاتــر لــەوەى 

قۆناغێکــى مێژوویــى بێــت. لێــرە لــەم 

بــۆ  ئامــاژە  دەمەوێــت  هەڵوێســتەدا 

ــت  ــە ئاس ــەم ل ــەک بک ــۆرى پەیوەندیی ج

هەڵبژاردەیەکــى  بــۆ  ڕووداوەکانــدا، 

ــى  ــەس پێ ــک ک ــە هەندێ ــانە ک خۆبەخش

هەڵدەســن، بــۆ شــێوازێک لــە بــارەى 

ئــەوەش  هەســتکردن،  و  بیرکردنــەوە 

شــێوازێکە لــە کــردە و ڕەفتــاردا ئاماژەیــە 

خــۆى  ئەرکێــک  وەکــو  و  ئینتیــام  بــۆ 

منایــش دەکات. واتــا پێــم وایــە باشــرە 

لەبــرى ئــەوەى ئێمــە بێیــن جیاکاریــى 

ــرن«  ــەردەمى مۆدێ ــوان »س ــن لەنێ بکەی

»پۆســت  یــا  پێشــر«،  »ســەردەمى  و 

ئــەو  دواى  بــە  بێیــن  مۆدێرنــە«دا، 

ــە هەڵوێســتى  ــن ک ــەدا بگەڕێی چۆنییەتیی

مۆدێرنــە، هــەر لــە کاىت فۆرمەڵەبوونییەوە 

ــى  ــە ملمالنێ ــەوە، ل ــدا دەدۆزێت ــۆى تێ خ

لەگــەڵ هەڵوێســتە »دژە مۆدێرنــەکان«. 

بــۆ  بــەاڵم  بێــت،  بەکورتیــش  ئەگــەر 

مۆدێرنــە،  هەڵوێســتى  جیاکردنــەوەى 

خەریکــە  کــە  دێنمــەوە  منوونەیــەک 

ــە،  ــر وای ــو بۆدلێ ــت: وەک ــت دەبێ پێویس

گشــتیى  وێنەیەکــى  لەســەر  چونکــە 

زیاتــر وشــیارانە گەاڵڵــە بــووە، مەبەســتم 

نۆزدەیەمــە.  ســەدەى  مۆدێرنــەى 

لــە میانــەى  1. زۆرجــار هەوڵدەدەیــن 

زەمەنییــەوە  دابــڕاىن  بــە  وشــیاربوون 

ــەڵ  ــڕان لەگ ــەوە: داب ــە جیابکەین مۆدێرن

بــە  هەســتکردن  تەقلیدییــەکان،  شــتە 

شــتى نــوێ و تــازە، سەرســامیى بەرانبــەر 

شــتێکە  ئــەوەش  ڕوودەدات،  بــەوەى 

بیڵێــت،  دەکــرد  حــەزى  بۆدلێــر)10( 

ــە دەکات  ــاىن مۆدێرن ــک وا دەستنیش کاتێ

ــوزەر و  ــى ڕاگ ــیفەتەى »ئەگەرێک ــەو س ب

تێپــەڕە«. لەگــەڵ ئەوەشــدا، قســەکردن 

ــەم  ــە ب ــان نیی ــاى دانپێدان ــەرى، مان لەس

بزاڤــە بەردەوامــەدا، بەڵکــو وەرگرتنــى 

ــەم  ــەم بزاڤــە. ئ ــەر ب هەڵوێســتێکە بەرانب

ــە  ــانە و زەحمەت ــتەش خۆبەخش هەڵوێس

ئەبــەدى  شــتێکى  منایشــکردىن  لەســەر 

دامــەزراوە، لەنێــو چرکەســاىت ئێســتادا 

ڕوونــادات، لــە پشــتەوە و لــە دواوەى 

ــە  ــە. مۆدێرن ــە ناوەوەیدای ــو ل ــە، بەڵک نیی

جیــاوازە لــە »مۆدێــل« کــە هەمیشــە بــە 

ئــەو  هەمــان  دەڕوات،  زەمەنــدا  دواى 

هەڵوێســتەى ڕێــگا دەدات ئــەوە ڕوون 

بکاتــەوە کــە چ شــتێک لــە چرکەســاىت 

»پاڵەوانانە«یــە. ئێســتادا 

هەســتى  هەڵوێســتێکى  مۆدێرنــە 

بــە ئێســتاى ڕاکــردوو،  نییــە بەرانبــەر 

وەهــا  ئێســتا  هەوڵیــداوە  بەڵکــو 

لێــرەدا  بێــت.  »پاڵەوانانــە«  لێبــکات 

تەنیــا بــەوە دەوەســتم بێــم قســەکاىن 

بۆدلێــر لــە بــارەى وێنەگرتنــى کەســە 

هاوچەرخــەکان بخەمــە ڕوو کــە لەالیــەن 

وێنەگرەکانــەوە ئەنجــام دەدرا، چونکــە 

وێنەگرانــە  بــەو  گاڵتــە  دێــت  بۆدلێــر 

دەکات کــە بەئەنقەســت هەوڵیانــداوە 

بــە  نۆزدەیــەم  ســەدەى  پیــاواىن  جــى 

دواتــر  پیشــانبدەن،  ناشــیرین  شــتێکى 

ڕوویانکــردە وێنەگرتنــى جلوبەرگــە )فــش 

و فۆڵــە ڕۆمانییــەکان( کــە زۆر کۆنــن. 

بــەاڵم، مۆدێرنــە لــە بــوارى وێنەگرتــن 

بێــن  وێنەگــران  نییــە  ئــەوە  مانــاى 

جــى ڕەش لەنێــو تابلــۆکان دەربخــەن. 

ئــەم  دێــت  وێنەگــرى مۆدێرنــە  ئــەوە 

»ریدنکۆتــە« ڕەشــە )چاکــەىت درێــژى بۆنە 

ــتى  ــى پێویس ــو »جلێک ــەکان( وەک فەرمیی

ــەوەش  ــەڕوو، ئ ــە« دەخات ســەردەمى ئێم

ڕێگامــان پێــدەدات ئــەوە ڕوون بکەینەوە 

کــە مۆدێــى جــى ئێســتاى ئێمــە، لــە 

ــەردەوام و  ــی و ب ــى بنچینەی پەیوەندییەک

پێویســتدایە لەگــەڵ بەهــاى زەمــاىن ئێمــە 

مــردن.  لەگــەڵ  پەیوەندیــى  و 

2. بێگومــان ئــەم پڕۆســەى »پاڵــەواىن« 

گاڵتەجاڕییــە، چونکــە مەبەســت ئــەوە 

ــت  ــى بێ ــە بریت ــە هەڵوێســتى مۆدێرن نیی

ئێســتاى  چرکەســاىت  »پیرۆزکــردىن«  لــە 

تێپــەڕ، بــۆ ئــەوەى بێــت جەختــى لەســەر 

ــا  ــدات، هەروەه ــژەى پێب ــەوە و درێ بکات

مەبەســت ئــەوە نییــە وەکو چرکەســاتێکى 

تێپــەڕ و گرنــگ دەســگیر بکرێــت، بەڵکــو 

دەنێــت  نــاوى  بۆدلێــر  کــە  ئەوەیــە 
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لــە  بریتییــە  بەڕەڵاڵیــى  »بەڕەڵاڵیــى«. 

ــەوەى  ــوون، کۆکردن ــا ب ــەوە، وری چاوکران

بۆدلێــر  یادەوەرییــدا.  لەنێــو  شــتەکان 

بەڕەڵــاڵدا،  پیــاوى  بەرانبــەر  لــە  دێــت 

دەنێــت:  بونیــاد  مۆدێرنــە  مرۆڤــى 

ــەدواى  ــت. ب »دەڕوات، ڕادەکات، دەگەڕێ

ــەدواى  ــەوە ب ــدا دەگەڕێــت؟ بەدڵنیایی چی

پیــاوە  ئــەم  دەگەڕێــت،  پیــاوەدا  ئــەم 

دابــڕاوەى خــاوەىن خەیاڵێکــى چاالکــە، 

گــەورەکاىن  بیابانــە  بەنێــو  هەمیشــە 

مرۆڤــدا گەشــت دەکات، مەبەســتییەىت 

کارێکــى بــەرز و بااڵتــر بــکات لــەوەى 

ــاڵى ئاســایى  ــا کەســێکى بەڕەڵ هــەر تەنی

بێــت،  گشــتییانەتر  کارێکــى  دەیــکات، 

نەوەکــو کارى شــاد و تێپــەڕى کاتیــى. 

ئــەم بــەدواى ئــەو شــتەدا دەگەڕێــت کــە 

تــکا دەکــەم ڕێگامــان پێبدرێــت نــاوى 

وشــەیەکى  چونکــە  مۆدێرنــە،  بنێیــن 

لــەم  گوزارشــتکردن  بــۆ  نییــە  باشــر 

بیرۆکــە مەبەســتدارە. ئــەو کارە لــەالى 

ئــەم بریتییــە لــە هەڵهێنجــان لــە مۆدێــى 

بــاو، لەگــەڵ هەمــوو ئــەو شــیعرییەتە 

مێژووییــەى دەشــێت تێیــدا بێــت«.

کــە  نییــە  گیــس)11(  قوســتەنتین  ئــەوە 

ــاڵ  ــى بەڕەڵ ــو پیاوێک ــر وەک ــرەدا بۆدلێ لێ

ڕوانگــەى  لــە  بــەاڵم  دەکات،  وەســفى 

ــد  ــەوەى وا دەکات هونەرمەن ــردا، ئ بۆدلێ

ــک  ــەوەى کاتێ ــە ل ــت، بریتیی ــرن بێ مۆدێ

هەمــوو جیهــان ڕۆچووەتــە نێــو خەوێکــى 

قــووڵ و خۆشــەوە، ئــەو کاتــە هونەرمەنــد 

دێــت دەســت بــە ئیــش و کارەکاىن خــۆى 

لێــرەدا  دەکات،  ئاڕاســتەیان  و  دەکات 

ــەوەى  ــاى ئیلغاکردن ــە مان ــتەکردن ب ئاڕاس

گەمەیەکــى  بەڵکــو  نایــەت،  واقیــع 

واقیعــى  حەقیقــەىت  لەنێــوان  ســەختە 

و مومارەســەکردىن ئــازادى، بۆیــە شــتە 

ــر رسوشــتى  ــدا زیات »رسوشــتى«یەکان تێی

جوانــر  »جوانەکان«یــش  شــتە  دەبــن، 

جیاوازەکانیــش  و  تــاک  شــتە  دەبــن، 

ڕۆحێکــى  و  ژیــان  خــاوەن  »دەبنــە 

گەشــاوەى وەکــو ڕۆحــى نووســەر«.

لەنێــو هەڵوێســتى مۆدێرنــەدا، بەهــاى 

گــەورەى تایبــەت بــە ئێســتا لــە خوولیــاى 

هەمیشــە  و  دانابڕێــت  بیرکردنــەوە 

ــەوەى  ــاواز دەکات ل ــى شــتێکى جی خەیاڵ

هەوڵــدەدات  هەیــە،  لەواقیعــدا  کــە 

بیشــکێنێت،  نەوەکــو  بیگۆڕێــت 

ــا  ــە وەه ــۆى چۆن ــو خ ــدەدات وەک هەوڵ

دەســگیرى بــکات. مۆدێرنــەى بۆدلێرییانــە 

ــع  ــە واقی ــدان ب ــدا بایەخ ــە تێی ڕاهێنانێک

ئــازادى  مومارســەکردىن  ڕووبــەڕووى 

ڕێــز  ڕادەیــەى  بــەو  بــەاڵم  دەبێتــەوە، 

ــە هەمــان ڕادەش  ــت، ب ــع دەگرێ ــە واقی ل

بــکات. القــەى  هەوڵــدەدات 

الى  مۆدێرنــە  ئەوەشــدا،  لەگــەڵ   .3

ــک  ــە فۆڕمێ ــە ل ــى نیی ــا بریت ــر تەنی بۆدلێ

بــۆ پەیوەنــدى لەگــەڵ ئێســتا، بەڵکــو 

جۆرێکــە لــە پەیوەنــدى پێویســتە لەگــەڵ 

ــتبکرێت.  ــت و دروس ــاد برنێ ــوددا بونی خ

مۆدێرنــە  خۆبەخشــانەى  هەڵوێســتى 

ــووىف  ــە تەقەش ــک ل ــە جۆرێ ــتە ب پەیوەس

ــەوە  ــاى ئ ــت، مان ــرن بی ــت. مۆدێ پێویس

مۆدێرن بیت، ماناى 
ئەوە نییە مرۆڤ 
بێت چرکەساتە 
تێپەڕەکان وەکو 

خۆى قبووڵبکات، 
بەڵکو بریتییە لەوەى 
خود بکرێتە بابەتێک 

بۆ گەاڵڵەکردنێکى 
لێکدراو و تووند. 

مرۆڤى مۆدێرن الى 
بۆدلێر ئەو کەسە 
نییە کە سەرقاڵى 

گەڕانە بە دواى 
خۆدى خۆیدا، بەڵکو 

ئەو مرۆڤەیە کە 
بەدواى داهێنانى 

خودى خۆیدا 
دەگەڕێت
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نییــە مــرۆڤ بێــت چرکەســاتە تێپــەڕەکان 

وەکــو خــۆى قبووڵبــکات، بەڵکــو بریتییــە 

بــۆ  بابەتێــک  بکرێتــە  خــود  لــەوەى 

توونــد.  و  لێکــدراو  گەاڵڵەکردنێکــى 

مرۆڤــى مۆدێــرن الى بۆدلێــر ئــەو کەســە 

بــە دواى  نییــە کــە ســەرقاڵى گەڕانــە 

خــۆدى خۆیــدا، ســەرقاڵى گەڕانــە بــە 

حەقیقەتــە  و  خــۆى  نهێنییــەکاىن  دواى 

مرۆڤەیــە  ئــەو  بەڵکــو  شــاراوەکانیدا، 

کــە بــەدواى داهێنــاىن خــودى خۆیــدا 

دەگەڕێــت. ئــەم مۆدێرنەیــە »مــرۆڤ لــە 

کەینوونــەىت تایبــەىت خــۆى« ڕزگار نــاکات، 

بــووىن  فۆڕمەڵەکــردىن  ئەرکــى  بەڵکــو 

خــودى خــۆى بەســەردا دەســەپێنێت.

تەنیــا  دەمەوێــت  کۆتاییــدا  4.لــە 

ئــەم  بکــەم:  زیــاد  قســەیەش  ئــەم 

»پاڵەوانێتییــە« گاڵتەجاڕییــە بەرانبــەر بــە 

ئێســتا و گەمــەى ئــازادى لەگــەڵ ئــەم 

واقیعــە بــە مەبەســتى گۆڕیــن و ئــەم 

گەاڵڵەبوونــە پــڕ لــە تەقەشــووفەى خــود، 

هەمــوو ئەوانــە بــە ڕاى بۆدلێــر لەنێــو 

ــییدا  ــا دەزگاى سیاس ــە، ی ــودى کۆمەڵگ خ

نایەنــەدى، بەڵکــو لــە شــوێنێکى تــردا 

بەدیدێــن: ئــەوەى بۆدلێــر نــاوى دەنێــت: 

هونــەر. 

بێگومــان دەمەوێــت ئــەوە بڵێــم مــن 

ــووم  ــە هات ــەم گوای ــەوە ناک بانگەشــەى ئ

ئــەم  دەستنیشــانکردىن  میانــەى  لــە 

ڕووداوە  هەوڵــدەدەم  ســیامیانەوە 

کۆتایــى  لێکــدراوەکاىن  مێژووییــە 

ــنگەرى«  ــە »ڕۆش ــەم ک ــەدەى هەژدەی س

مۆدێرنــە  هەڵویســتى  یــان  پێکدێنــن، 

ــاوازى  ــى جی ــا فۆڕم ــەى جۆرەه ــە میان ل

ــەدا  ــە مان ــا ل ــردوو، تەنی دوو ســەدەى ڕاب

ــت  ــەک، دەمەوێ ــەوە. لەالی ــورت بکەم ک

جەخــت لەســەر بەڕیشــەییبووىن شــێوازى 

لێپرســینەوەى فەلســەىف لە »ڕۆشــنگەرى« 

خــودى  جۆرێــک  بــە  بکەمــەوە، 

ئیشــکالییەتەکە خــۆى پەیوەندیــى بــە 

ئێســتاوە هەبێــت، پەیوەندیى بە ســەمتى 

مێژووییانــەى بوونــەوەر و دامەزرانــدىن 

خــود بکەمــەوە بــەو ســیفەتەى بابەتێکــى 

تریشــەوە،  لەالیەکــى  ســەربەخۆیە. 

جەخــت لەســەر ئــەوە بکەمــەوە کــە 

بــەم  دەتوانێــت  ســەرەداوەى  ئــەو 

بگــرە  ببەســتێتەوە،  بیروباوەڕەمــان 

ــەڕ،  ــتەکان بخاتەوەگ ــەرلەنوێ هەڵوێس س

فەلســەفیدا  »ئیتۆس«ێکــى  لــە  واتــا 

مرۆڤــە  جیاکــەرەوەى  )ســیامیەکى 

ــدا(،  ــەک لەکۆمەڵگەکان ــو کۆمەڵگەی لەنێ

هەمیشــە دەشــێت وەکــو ڕەخنەیــەک 

لــە بوونــەوەرى مێژوویــى دەستنیشــان 

ــدەدەم  ــە هەوڵ ــەوەش کارێک ــت، ئ بکرێ

کارى  و  بکــەم  دەستنیشــاىن  بەکــورىت 

لەســەر بکــەم. 

)a( دەستنیشانکردنى بە 
شێوەیەکى نێگەتڤیانە:

دێــت  »ئیتۆس«ـــە  ئــەم  ســەرەتا   .1

کــە  دەبێــت  ئــەم شــتە  دەســبەردارى 

ــاوى دەنێــم »سازشــکردن« لەســەر  مــن ن

ــە »ڕۆشــنگەرى«  ــم وای »ڕۆشــنگەرى«. پێ

و  ســیاىس  ڕووداوى  کۆمەڵێــک  وەکــو 

ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت و دامەزراوەیــى و 

کولتــوورى کــە بەدوامانــدا دێــن، بوارێکى 

زۆر بــاش پێکدێنــن بــۆ شــیکردنەوە و 

ئیــش لەســەرکردن. هەروەهــا پێموایــە 

وەکــو پڕۆســەیەکى کۆکــەرەوە لەســەر 

شــێوەیەکى ڕاســتەوخۆى پێشــڤەچووىن 

ئــازادى،  مێــژووى  و  حەقیقــەت 

لەکۆتاییــدا گەیشــتۆتە قۆناغــى داڕشــتنى 

پرســێکى فەلســەىف وەهــا کــە هێشــتا 

خراوەتــەڕوو.  و  لەبەردەســتدایە  هــەر 

ــەم  ــە -ویســتوومە ئ ــم وای ــدا، پێ لەکۆتایی

پرســەش لــە میانــەى دەقەکــەى کانتــەوە 

ڕوون بکەمــەوە- شــێوازێکى دیاریکــراوى 

فەلســەفەکارى دەستنیشــانکردووە. بــۆ 

بــەاڵم ئــەوەش بــەو مانایــە نییــە کــە 

ــان  ــت »لەگــەڵ« ی ئێمــە لەســەرمان نەبێ

بەڵکــو  بیــن،  »ڕۆشــنگەرى«  بــە  »دژ« 

بەدەستنیشــانکراوى مانــاى وایــە ئێمــە 

ــە خســتنەڕووى  ــن ل ــان بەدووربگری خۆم

و  ئاســان  شــێوەیەکى  بــە  پرســەکان 

»ڕۆشــنگەرى«تان  ئەوەتــا  یــان  ســادە: 

نەریتــە  لەنێــو چوارچێــوەى  قبووڵــە و 

عەقاڵنییەکانیــدا دەمێننــەوە و پەیڕەویــان 

لــێ دەکــەن )ئــەوەش کارێکــە لــەالى 

شــێوەیەکى  بــە  کــەس  هەندێــک 

لــەالى  دەکرێــت،  تەماشــا  پۆزەتیڤانــە 

ــە و  ــو لۆم ــش وەک ــک کەســی تری هەندێ

سەرزەنشــتکردنێک تەماشــا دەکرێــت(، 

یــان ئەوەتــا ڕەخنــە لــە »ڕۆشــنگەرى« 

لــەم  خۆتــان  هەوڵــدەدەن  و  دەگــرن 
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بنەمــا عەقاڵنییانــە ڕزگار بکــەن )ئــەوەش 

کارێکــە لــە ڕوانگــەى ئــەم دووالیــەن 

و بۆچوونــەدا، بــە شــێوەیەکى جیــاواز 

لــەم  دەرچــوون  دەکرێــت(.  تەماشــا 

جــۆرە سازشــکردنە لــە میانــەى هەندێــک 

گۆڕانــکارى »دیالیکتیکییانــە«وە نابێــت 

شــتە  بتوانرێــت  ئــەوەى  لەپێنــاوى 

بــاش و خراپــەکاىن نێــو »ڕۆشــنگەرى« 

بکرێــت. دەستنیشــان 

خۆمــان  خــودى  لەســەرمان  پێویســتە 

بــەو  شــیبکەینەوە  و  رشۆڤــە  وا 

وایــن  بوونەوەرێکــى  ســیفەتەى 

دیاریکــراو  مێژووییــەوە  الیــەىن  لــە 

هەندێــک  دەستنیشــانکراوین،  و 

ــنگەری«یەوە  ــەىن »ڕۆش ــە الی ــش ل جاری

بۆچوونــە  ئــەم  دەستنیشــانکراوین. 

کۆمەڵێــک لێکۆڵینــەوەى مێژوویــى ورد 

ــە مەرجێــک  ــت، ب ــدا دێنێ ــە دواى خۆی ب

نەگێڕدرێتــەوە بــۆ »پێکهاتــەى بنچینەیــى 

لەنێــو  ئــەوەى  وەکــو  عەقاڵنییــەت« 

پێویســتە  و  هەیــە  »ڕۆشــنگەری«یدا 

ڕزگار بکرێــت، بەڵکــو دەبێــت ئاڕاســتەى 

پێداویســتى«  ئێســتاى  »ســنوورى 

بکرێــت، واتــا بــە ئاڕاســتەى ئــەو شــتەى 

ــش  ــت و چیری ــتادا پێناچێ ــە ئێس ــە ل ک

پێویســت نییــە بــۆ دروســتکردىن خــودى 

ســەربەخۆ  بابەتێکــى  وەکــو  خۆمــان 

هەبێــت. بــووىن 

ــە هەمیشــەییەى  ــەو ڕەخن 2. پێویســتە ئ

خــۆى  دەگریــن،  خــودى خۆمــاىن  لــە 

کــە  البــدات  ئاســانە  ئاڵۆزییــە  لــەو 
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»هیومانیــزم«)12(  لەنێــوان  هەمیشــە 

ســەرهەڵدەدەن.  »ڕۆشــنگەری«یدا  و 

لەبیرنەچێــت  ئەوەمــان  پێویســتە 

یــان  ڕووداوێکــە،  »ڕۆشــنگەری« 

کۆمەڵێــک ڕووداو و ڕووگــەى مێژوویــى 

چرکەســاتێکى  لــە  و  راون  و  تێکــەاڵو 

ــڤەچووىن  ــى پێش ــو قۆناغ ــراوى نێ دیاریک

ڕوویانــداوە.  ئەوروپییەکانــدا  کۆمەڵگــە 

ئــەم کۆمەڵــە ڕووداوە هەندێــک توخمــى 

کۆمەاڵیــەىت  گــۆڕاىن  و  وەرچەرخــان 

ــک شــێوە و  ــەڵ هەندێ ــرن، لەگ لەخۆدەگ

فۆڕمــى دامەزراوەیــى ســیاىس و کۆمەڵێک 

شــێوەى جیاوازیــى مەعریفــى و چەنــد 

بەعەقاڵنییەتیکــردىن  بــۆ  پڕۆژەیــەک 

ــک  ــاتەکان، کۆمەڵێ ــە و مومارەس مەعریف

تەکنیکــى  وەرچەرخــاىن  و  گــۆڕان 

ــد  ــەى چەن ــە میان ــت ل ــە ناکرێ ــا ک وەه

بکرێنــەوە،  کــورت  کەمــدا  وشــەیەکى 

ــە  ــەم دیاردان ــەت ئەگــەر بەشــێک ل تەنان

ئیمڕۆشــامن،  ڕۆژگارى  و  ئێســتا  تــا 

نەمانتوانیبێــت  ئێمــە  هێشــتا  هــەر 

کورتیــان  دیاریکــراودا  ڕووداوێکــى  لــە 

بکەینــەوە، وەهــا دێتــە پێــش چــاوم وەکــو 

ئــەوەى دامەزرێنــەرى هەمــوو شــێوەکاىن 

ــەاڵم  ــت، ب ــەىف بووبێ ــەوەى فەلس بیرکردن

ســەمتەوە  یــەک  میانــەى  لــە  تەنیــا 

ــەوەى  ــەى بیرکردن ــە پڕۆس ــى ب پەیوەندی

ئێمــەوە هەیــە. ئێســتاى 

تــرە:  شــتێکى  »هیومانیــزم«  بــەاڵم 

کــە  بابەتــن  کۆمەڵێــک  یــا  بابەتێــک 

ــن  ــدا، چەندی ــى کات ــەى تێپەڕین ــە میان ل

ئەوروپییەکانــدا  کۆمەڵگــە  لەنێــو  جــار 

هاتوونەتــەوە بــەر بــاس، ئــەم بابەتانــەش 

ــگ  ــارى گرن ــە بڕی ــن ب ــە پەیوەس هەمیش

بــارەى بەهــاوە، ڕاســتە بــەردەوام  لــە 

لەناوەڕۆکیشــدا  و  بــوون  گۆڕانــدا  لــە 

جیــاواز بــوون هــەروەک ئــەو بەهایانــەى 

هەڵیانگرتــووە.  خۆیانــدا  هەنــاوى  لــە 

بــەو  بەکارهێــرناون  وا  بابەتانــە  ئــەم 

ــاوازن:  ــى جی ــى ڕەخنەی ــیفەتەى توخم س

بــەو  هەبــووە  »هیومانیزم«ێــک  بۆیــە 

ــیحییەت و  ــە مەس ــە ل ــیفەتەى ڕەخنەی س

ــرى  ــى ت ــتى، هیومانیزمێک ــە گش ــن ب ئایی

مەســیحییانەش هەبــوو دژکار بــوو لەگــەڵ 

ئــەو هیومانیزمــەى کــە لەنێــو فەلســەفەدا 

ســەدەى  لــە  ئــەوەى  )وەکــو  هەبــوو 

حەڤدەیەمــدا هەبــوو(. بــەاڵم، لە ســەدەى 

تــرى  »هیومانیزم«ێکــى  نۆزدەیەمــدا 

ــوو  ــە هەب ــکار و دژکار و ڕەخنەگران گومان

ــش  ــى تری ــت، یەکێک ــە زانس ــەر ب بەرانب

ــوو وەهــا تەماشــاى زانســتى دەکــرد  هەب

وەکــو ئــەوەى ڕزگارکــەر بێــت و ســتایى 

دەکــرد. مارکســیزمیش خــۆى ســیفەتەکاىن 

هەڵگرتبــوو،  تــرى  »هیومانیزم«ێکــى 

هەروەهــا بوونگەراییــش، هەندێکجاریــش 

وەهــا تەماشــاى خوولیــاى نەتەوەپەرســتە 

بــەو  دەکــرا  سۆسیالیســتەکانیش)13( 

وەک  مرۆڤانــەن،  خولیــاى  ســیفەتەى 

چــۆن ستالینیســتەکانیش خۆیــان ناونابــوو 

مرۆڤدۆســت.

بڵێیــن  بێیــن  نــاکات  لێــرەدا پێویســت 

ئێمــە دەبێــت دەســتبەردارى هەمــوو ئەم 

من بانگەشەى 
ئەوە ناکەم گوایە 
هاتووم لە میانەى 
دەستنیشانکردنى 
ئەم سیمایانەوە 
هەوڵدەدەم 
ڕووداوە مێژووییە 
لێکدراوەکانى 
کۆتایى سەدەى 
هەژدەیەم کە 
»ڕۆشنگەرى« 
پێکدێنن، تەنیا 
لە مانەدا کورت 
بکەمەوە
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تێزانــە بیــن، بەڵکــو پێویســت دەکات بــە 

ــاواز  ــرە و جی ــان و ف ــێوەیەکى نەرمونی ش

بایــى  بکەیــن،  هیومانیــزم  تەماشــاى 

ئەوەنــدەى بتوانرێــت بکرێتــە تەوەرێــک 

بــۆ بیرکردنــەوە. بــە دڵنیاییــەوە، بەالیــەىن 

ــەوە،  ــەدەى نۆزدەیەم ــە س ــەر ل ــەم ه ک

هیومانیــزم ناچــار بــووە هەندێــک لــە 

چەمکــەکاىن خــۆى لــە بــارەى مــرۆڤ، 

لەنێــو کایــە جیــاوازەکاىن ئاییــن و زانســت 

دەتوانیــن  بخوازێــت.  سیاســەتدا  و 

ئــەم سیســتەمە لــە بیرکردنــەوە بــاو و 

بخەینــە  »هیومانیــزم«،  بــە  پەیوەســتە 

بەرانبــەر یاســاى ڕەخنــە و ئافرێدەکــردىن 

لــە  خۆمــان  خــودى  هەمیشــەیى 

بنەمایــەى  بــەو  واتــا  ســەربەخۆییدا، 

دەبێتــە ناوەڕۆکــى وشــیارى مێژوویــى بــە 

ــەوە  ــەم الیەنەش ــۆى. ل ــنگەرى« خ »ڕۆش

ــەیەک  ــران و کێش ــووە قەی ــۆم دەرکەوت ب

لەنێــوان »ڕۆشــنگەرى« و »هیومانیــزم«دا 

هەیــە، نەوەکــو هاوشــێوەی لێکچــوون 

مــن  ئــەوەى  وەکــو  بــەاڵم،  هەبێــت. 

کارێکــى  تێکەاڵوکردنیــان  وایــە،  پێــم 

ــەىن مێژووییشــەوە  ــە الی مەترســیدارە و ل

هەرگیــز کارێکــى ڕاســت و دروســت نییە.

)b( دەستنیشانکردنى بە 
شێوەیەکى پۆزەتیڤانە:

ئێســتا دواى ئەم هەمــوو وریاکردنەوەیەى 

لەســەرمان  پێویســتە  خســتامنەڕوو، 

هەوڵبدەیــن ناوەڕۆکێکــى پۆزەتیڤانەتــر 

ــە  ــن ک ــان بکەی ــتە دەستنیش ــەو ش ــۆ ئ ب

و  فەلســەىف  »ئیتــۆس«ى  ناوماننــاوە 

ــن و  ــن لەگوت ــاى ڕەخنەگرت ــەر بنەم لەس

بیرکردنــەوە و کــردار دامــەزراوە، ئــەم 

کارەش دەبێــت لــە میانــەى ئەنتۆلۆژیــاى 

مێژوویــى خــودى خۆمانــەوە بکەیــن. 

ــەفییە  ــۆدە فەلس ــەم میت ــن ئ 1. دەتوانی

وەهــا دەستنیشــان بکەین بەو ســیفەتەى 

بریتییــە لــە هەڵوێســت یــان ســنوورێک. 

ڕەفتارێکــى  ئــەوە  نییــە  وا  مانــاى 

ڕەفتارێکــە  بەڵکــو  دوورەپەرێزانەیــە، 

نێــوان  لــە دوالیزمــى  ڕزگاربــوون  بــۆ 

نــاوەوە و ژوورەوە: پێویســتە لەســەرمان 

لەســەر ســنوور بیــن، نــە لــە نــاوەوە 

بیــن نــە لــە دەرەوە. ڕەخنــە بریتییــە لــە 

ــە  ــەوە ل شــیکردنەوەى ســنوور و بیرکردن

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــەم ســنوورەوە، ب ــەى ئ میان

پــرىس کانتــى مەبەســتى ناســینى ئــەو 

ســنوورانە بێــت کــە پێویســتە پێشــێلیان 

مــن  ئــەوە  نەیانبەزێنیــن،  و  نەکەیــن 

پێــم وایــە پێویســت دەکات لــە ئیمــڕۆدا 

پــرىس ڕەخنەیــى ســەراوژێر بکرێتــەوە و 

ــە:  ــۆ پرســیارێکى پۆزەتیڤان ــت ب بگۆڕدرێ

پێویســتە  کــە  پێــدراوە  شــتێکامن  چ 

و جیهانییــە، چ بەشــێکیى بــە هــۆى 

هەڕەمەکیــی  بارودۆخــى  کۆمەڵێــک 

ئەگــەرە؟  و  ئــەرک  و  تەنیــا  و  تــاک 

ــەى  ــى ڕەخن ــە گۆڕین ــاى وای ــەوەش مان ئ

ســنوورى  بــە  بەســراوە  و  پەیوەســت 

پێویســتى، بــۆ ڕەخنەیەکــى کردەیــى بــۆ 

شــێوەیەک لــە بەزانــدن کــە مومکیــن 

ــت.  بێ

ئــەم کارەش دەبێتــە هــۆى ئــەوەى ڕەخنە 

نەتوانێــت لێکۆڵینــەوە لــە بــارەى بونیــادە 

فۆڕمگەراکانــەوە بــکات، ئــەو بونیادانــەى 

خــاوەىن بەهایەکــى جیهــاىن و گەردوونین، 

توێژینــەوەى  بێــت  ناچــارە  بەڵکــو 

مێژوویــى بــکات، ئــەوەش لــە میانــەى 

ئــەو ڕووداوانــەى بوونەتــە هــۆى ئــەوەى 

هەڵبکەیــن  پێکــەوە  لێبکــەن  وامــان 

بــەو  بناســین  خۆمــان  و  بگونجێیــن  و 

ســیفەتەى ئــەوە خــودى خۆمانــە ئــەم 

بیــر  خۆمانــە  خــودى  دەکات،  کارانــە 

دەکاتــەوە، خــودى خۆمانــە دەدوێــت 

بێــت،  مانایــە  بــەو  دەکات.  قســە  و 

ترانســێندنتال  شــتێکى  ڕەخنــە  لێــرەدا 

وا  نــاکات  ئــەوەش  بــۆ  کار  و  نییــە 

ــن  ــەکان مومکی ــتە میتافیزیکیی ــکات ش ب

بــن، بەڵکــو لــە ئامانجــدا ڕەخنەیەکــى 

میتۆدیشــدا  لــە  »ژینالۆژییانەیــە«، 

ئەرکیۆلۆژییانەیــە،  ڕەخنەیەکــى 

بــە  بایــەخ  ئەرکیۆلۆژییانــە  ڕەخنــەى 

جیهانییــەکاىن  بونیــادە  ڕوونکردنــەوەى 

کارێکــى  یــا  مەعریفەیــەک،  هەمــوو 

ئەخالقــى مومکیــن نــادات، بەڵکــو دێــت 

دەقــە ڕێکخــەرەکاىن چارەســەر دەکات، 

ــەوە  ــێ دەکەین ــان ل ــەى بیری ــەو دەقان ئ

و دەیانڵێیــن و کاریــان پێدەکەیــن بــەو 

ســیفەتەى ڕووداوێکــى مێژووییــن )...(.

هەڵوێســتە  ئــەم  دەبێــت   .2

هەڵوێســتێکى  ڕەخنەییــە،  مێژوویــى- 

ئەزموونگەرییانــە بێــت. دەمەوێــت بڵێــم 

بنەمــاى ســنوورى  ئــەو کارەى لەســەر 
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الیــەک  لــە  دامــەزراوە،  خودەکامنــان 

ــوارى  ــەوەى ب ــۆى کردن ــە ه ــت ببێت دەبێ

لەالیەکــى  مێژوویــى،  لێکۆڵینــەوەى 

ســەر  بخاتــە  خودەکامنــان  تریشــەوە 

ــع و ڕووداوەکان، ئــەوەش  مەحەکــى واقی

ــاو دوو مەبەســتدایە: دەســگیرکردىن  لەپێن

ئــەو پنتانــەى کــە تێیانــدا گۆڕانــکارى 

لەگــەڵ  ئارەزووپێکــراوە،  و  مومکیــن 

دەستنیشــانکردىن فۆڕمــە دیاریکراوەکــەى. 

مانــاى وایــە ئــەم ئەنتۆلۆژیــا مێژووییــەى 

ــر ڕەچــاوى  ــت چی ــان، دەبێ خــودى خۆم

هیــچ پڕۆژەیــەک نــەکات کــە بانگەشــەى 

گشــتگیرى و ڕیشــەییبوون دەکات. ئێمــە 

بــە پشتبەســن بــە ئەزمــووىن خۆمــان، 

بانگەشــەکردىن خۆڕزگارکــردن  دەزانیــن 

ــداىن  ــتەمى ڕووداوەکان و هەوڵ ــە سیس ل

پێشکەشــکردىن پڕۆگرامێکــى کۆمەڵگەیــى، 

لــە کۆمەڵگــەکان و  بــۆ کۆمەڵگەیــەک 

ــەوە و  ــە بیرکردن ــر ل شــێواز و جۆرێکــى ت

ــوێ  ــى ن ــر و دونیابینییەک ــى ت کولتوورێک

بــۆ جیهــان، لــە واقیعــدا بۆتــە هــۆى 

ــدەکاىن  ــناکرین تەقالی ــە ترس ــەوەى ئێم ئ

جیهــان دووبــارە بکەینــەوە. 

بــە  تایبــەت  فەلســەىف  »ئیتــۆس«ى 

ــان  ــودى خۆم ــى خ ــاى ڕەخنەی ئەنتۆلۆژی

لــە  بریتییــە  کــە  دەکــەم  تەماشــا  وا 

تاقیکردنەوەیەکــى مێژوویــى - کردەیى بۆ 

ئــەو ســنوورانەى دەتوانیــن بیانبەزێنیــن و 

ــە،  ــتبکەین. کەوات ــان دروس ــودى خۆم خ

ئێمــە هیشــتا لــە حاڵەتێکــى ئەوهــادا 

ــن. ــان بی ــودى خۆم ــاوەىن خ ــن خ نی

لــە  پوخــت  و  کــورت  وتەیەکــى  دوا 

بــارەى هەمــوو ئــەو شــتانەى گومتــان 

ــم  ــت: نازان ــۆ الى کان ــەک ب و گەڕانەوەی

ــتبین  ــە پێگەیش ــت ئێم ــک دێ ــا ڕۆژێ ئای

لەنێــو  شــت  زۆر  بووبیــن.  گــەورە  و 

ئێمەدایــە  تاقیکردنــەوەى  و  ئەزمــوون 

ڕووداوى  لــەوەى  دەکاتــەوە  دڵنیامــان 

مێژوویــى »ڕۆشــنگەرى« نەبۆتــە هــۆى 

ئــەوەى ئێمــە پێگەیشــتووتر بین و هێشــتا 

لەســەرمان  پێویســتە  پێنەگەیشــتووین. 

ــى  ــاى ڕەخنەی ــت ئەنتۆلۆژی ــامن وانەبێ پێ

ــە،  ــا عەقیدەی ــۆرە، ی ــان، تی ــودى خۆم خ

لــە  پتــەوە  وانەبێــت دەقێکــى  پێــامن 

ــت  ــوو، بەڵکــو دەبێ مەعریفــەى کەڵەکەب

وەکــو هەڵوێســتێک تەماشــاى بکەیــن، 

ــتە  ــەفییانە. پێویس ــى فەلس ــو ژیانێک وەک

ئــەوەى  وەکــو  بڕوانیــن  لێــى  وەهــا 

لــە  بریتیبێــت  خــود،  لــە  ڕەخنەگرتــن 

شــیکردنەوە و شــڕۆڤەى مێژوویــى لــە 

ــان  ــەى بۆم ــەو ســنوور و بابەتان ــارەى ئ ب

بــۆ  تاقیکردنەوەیــەک  وەکــو  دانــراون، 

بەزانــدىن هەمــوو ئــەو شــتانەى دەکرێــت 

ببەزێرنێــن.

نازانــم ئایــا ئیمــڕۆ ئێمــە دەتوانیــن بڵێیــن 

لــە  بریتییــە  ڕەخنەیــى  کارى  مەرجــى 

بڕواهێنــان بــە »ڕۆشــنگەرى«. ئــەوەش 

ــە  ــت هەمیش ــامن دەخوازێ ــە لێ ــم وای پێ

ســنوورەکاىن  لەســەر  بــەردەوام  کارى 

ــدا  ــە هەوڵ ــە ل ــن، هەمیش ــان بکەی خۆم

ــیى  ــى پەرۆش ــێواز و فۆڕم ــەوە ش ــن، ئ بی

ــازادى. ــۆ ئ ــە ب ئێمەی

پەراوێزەکان:
قەشــە  لەالیــەن  پرســیارە  ئــەم   )1

 Johann ــش تســۆلنەر ــــ یۆهــان فریدری

Friedrich Zöllner )١٧٥٣-١٨٠٤( وەكــو 

ڕەخنەیــەك و جۆرێــك لــە ســووكایەتی 

وتارەكــەدا  پەراوێــزی  لــە  وتووێــژ  بــۆ 

فڕێدرابــوو، كاتێــك ئــەم قەشــەیە وتارێكی 

بەرلیــن(دا  )مانگنامــەی  گۆڤــاری  لــە 

باڵوكــردەوە و ڕەخنــەی لە وتاری كەســێك 

گرتبــوو، كــە پێشــر لــە ژمــارە یەكــی ئــەم 

گۆڤــارەدا، بانگەشــەی بــۆ هاوســەرگیریی 

شارســتانی كردبــوو، تســۆلنەریش هێرشــی 

كــردە ســەر ئــەم كەســە و ئــەم نووســینە، 

ــەرگیری،  ــە هاوس ــرد ك ــەوە ك ــری ل بەرگ

بێــت و لەســەر  لــە كڵێســادا  دەبێــت 

دەســتی پیاوانــی كلێســاش بێــت، تاوەكــو 

ببێتــە هاوســەرگیرییەكی ڕاســتەقینە.

ــردە  ــی ك ــۆلنەر هێرش ــدا، تس ــەم وتارەی ل

ســەر چەمكــی ڕۆشــنگەری كــە پێشــر 

وەكــو  هێنابــوو،  بــەكاری  نووســەرەكە 

زاراوەیــە،  بــەم  ســووكایەتییەكیش 

ئاخــۆ  كــە  كردبــوو  ئــەوەی  پرســیاری 

وەاڵمدانــەوەی  چییــە؟(.  )ڕۆشــنگەری 

ــەم  ــی ئ ــەر الپەڕەكان ــیارە لەس ــەم پرس ئ

ــد.  ــاڵی خایان ــەی دوو س ــارەدا، نزیك گۆڤ

لەبارەیــەوە  وتاریــان  زۆر  خەڵكانێكــی 

پرســیارەیان  ئــەم  وەاڵمــی  نووســیوەو، 

ئــەم  كاتێــك  دواتــر  بــەاڵم  داوەتــەوە، 

تەوەرەیــە لەســەر الپــەڕەی گۆڤارەكــە 
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داخــرا، سەرنووســەری گۆڤارەكــە تێیــدا 

ــان،  ــە ئەم ــردووە ك ــەوە ك ــۆ ئ ــاژەی ب ئام

ئێســتا زیاتــر لەبیســت پێناســەیان وەكــو 

وەاڵم بــۆ ئەم پرســیارە پێگەیشــتووە، هەر 

لــەم كەســەوە كــە پێــی وایــە ڕۆشــنگەری 

بەرگــی  و  جــل  لەمۆدێلــی  بریتییــە 

فەڕەنســی، تــا دەگاتــە پێناســەكەی كانــت 

كــە پێــی وایــە بریتییــە لــەو كاتــەی تێیــدا 

ــە دەرەوە دەكات  ــی چوون مــرۆڤ ئازایەت

لەحاڵەتــی ناكامــی خــودی خۆیــدا، بــەرەو 

ــێ   ــەوەی ســەربەخۆی خــۆی، بەب بیركردن

لــەدەرەوەڕا  كەســێك  هیــچ  ئــەوەی 

ــەپێنێت. ــەردا بس ــتێكی بەس ــت ش بتوانێ

ــەی  ــەواوی وتارەك ــاوی ت ــتیدا ن 2( لەڕاس

بــوو: لەوەاڵمــی  كانــت بــەم شــێوەیە 

پرســیاری: ســەردەمی ڕۆشــنگەری چییــە؟ 

 Beantwortung der Frage: Was

بــەم  هــەر  بــەاڵم   ،)?ist Aufklärung

شــێوەیە نــارساوە )ســەردەمی ڕۆشــنگەری 

تــەواوی  خوێندنــەوەی  بــۆ  چییــە؟(. 

كتێبــی:  بڕوانــە  كانــت،  دەقەكــەی 

ــل  ــە؟ نووســینی: ئیامنوێ ڕۆشــنگەری چیی

كانــت، وەرگێڕانــی لەعەرەبییــەوە: ڕێبیــن 

ئایدیــا،  دەزگای  ئیســامعیل،  ڕەســوڵ 

یەكــەم، 2017. چاپــی  ســلێامنی، 

3( لەهــەر شــوێنێكی نێــو ئەم نووســینەدا 

ڕۆشــنگەری  یــا  ســەردەم  چەمكــی 

فوكــۆ  میشــێل  ئــەوە  بەكارهاتبێــت، 

ــە  ــە، بۆی ــاو كەوان خــۆی خســتوویەتییە ن

ــردووەو  ــتامن پێڕەوك ــان ش ــەش هەم ئێم

تاوەكــو  كەوانــە،  نــاو  خســتوماننەتە 

بتوانیــن زیاتــر جەخت لەســەر مەبەســتی 

نووســەر بكەینــەوە.

ناتوانیــن  ئێمــە  وایــە  پێــی  فوكــۆ   )4

كانــت،  لــەالی  ڕۆشــنگەری  پرســیاری 

جیــا  و  داببڕێنیــن  تــر  لەپرســیارێكی 

بكەینــەوە، ئەویــش پرســیارە لەبــارەی 

شــۆڕش. دیــارە ئــەوەی لــەالی كانــت 

نەبــووە،  شــۆڕش  خــودی  گرنگبــووە 

ــۆڕش  ــی ش ــە فیكرییەكان ــو جێكەوت بەڵك

بیركردنــەوەو خەیاڵدانــی  لەنێــو  بــووە 

منداڵدانــی  لەنێــو  مرۆڤانــەی  ئــەو 

شۆڕشــدا نەژیــاون. ئێمــە دەزانیــن كانــت 

بەشــۆڕش  بــڕوای  نەبــوو،  شۆڕشــگێڕ 

خەباتــی  و  چەكــداری  ڕاپەڕینــی  و 

شۆڕشــگێڕانە نەبــوو، بەڵكــو هەمیشــە 

بــڕوای بەچاكســازی و گۆڕانــكاری هێمــن 

و لەســەرەخۆی رسوشــتی هەبــووە. بۆیــە 

ئــەوەی لــەالی كانــت جێــگای بایــەخ بوو، 

پرســی چاكســازی فیكــری و كولتــووری 

و ڕۆشــنبیری بــوو، بەخشــینی ئــازادی 

بتوانــن  ئازادییەكــی وا  بــوو بەخەڵــك، 

هەڕەمەكییانــە  ڕاســتەوخوو  خۆیــان 

كانــت  دەبینیــن  بۆیــە  بیربكەنــەوە. 

چییــە؟(  )ڕۆشــنگەری  وتــاری  لەنێــو 

دەنووســێت:«  شۆڕشــەوە  لەبــارەی  دا، 

دەســەاڵتی  بتوانێــت  شــۆڕش  ڕەنگــە 

حــەزی  یــا  چەوســێنەر،  ســەركوتكەرو 

charles b
audelaire
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بــەاڵم  ببــات،  لەنــاو  چەوســاندنەوە 

ــز ناتوانێــت چاكســازی ڕاســتەقینە  هەرگی

لەشــێوازی بیركردنــەوە لەگــەڵ خۆیــدا 

كۆمەڵێــك  بەپێچەوانــەوە،  بێنێــت، 

بڕیــاری پێشــوەختەی تــازە لەگــەڵ خۆیــدا 

ــوەختە  ــارە پێش ــەڵ بڕی ــە لەگ ــت، ك دێنێ

كۆنەكانــی تــردا، ســنوورێك و بەربەســتێك 

ــەوەی  ــە هــۆی ئ ــەن، دەبن دروســت دەك

ــا  ــك جی ــە زۆرەی خەڵ ــەو بەش ــۆڕش ل ش

ــكراون  ــە بێبەش ــت، ك ــەوەو داببڕێنێ بكات

گوریســێك  وەكــو  لەبیركردنــەوەو، 

ئاڕاســتەكردنی  بــۆ  بەكاردەهێرنێــت، 

كــە  خەڵكانــەی  ئــەو  زۆری  زۆرینــەی 

بیرناكەنــەوە«. بڕوانــە كتێبــی: ڕۆشــنگەری 

كانــت،  ئیامنوێــل  نووســینی:  چییــە؟ 

وەرگێڕانــی لەعەرەبییــەوە: ڕێبیــن ڕەســوڵ 

ســلێامنی،  ئایدیــا،  دەزگای  ئیســامعیل، 

 .2017 یەكــەم،  چاپــی 

لەڕاســتیدا هــەردوو چەمكــی ڕۆشــنگەری 

ڕووداوی  و  چەمــك  دوو  شــۆڕش،  و 

گــەورەن ئێمــە ناتوانیــن لەباســی كانتــدا، 

ــێكن  ــە بەش ــن، چونك ــیان بكەی فەرامۆش

خــۆی،  كانــت  ژیانــی  لەســەردەمی 

بوونیــان  ئێســتایەك  وەكــو  هەمیشــە 

ــەم  ــە »ئ ــی وای ــۆ پێ ــرەوە فوك ــە. لێ هەی

دوو پرســیارە لەســەدەی نۆزدەیەمــەوە 

هەمیشــە بــاڵ بەســەر بەشــێكی گــەورەی 

فەلســەفەی نوێــدا دەكێشــن«. لەســایەی 

ئــەم دوو پرســیارە لەبــارەی ڕۆشــنگەری و 

شۆڕشــەوە، كانــت توانــی ڕێــگا بــۆ ئــەوە 

خــۆش بــكات فەلســەفە بتوانێــت بایــەخ 

وای  و  بــدات  ئێســتا  بەئەنتۆلۆژیــای 

لێبــكات بەهێــزەوە لەنێــو فەلســەفەی 

ئەملانــی ئامــادە بێــت، ئــَەوەش بەڕوونــی 

لەنێــو فەلســەفەی هەریــەك لەهێــگل 

هایدگــەردا،  ڤێبــەرو  ماگــس  نیچــەو  و 

دەردەكەوێــت. 

5( ناكام ــــ mineur ــ unmündig وەكو 

ئەڵامنیــدا،  لەزمانــی  زاراوە  و  چەمــك 

بریتییــە لــەو حاڵەتــەی كــە تێیــدا مــرۆڤ، 

هێشــتا بایــی ئەوەنــدە پێنەگەیشــتووە 

لەالیەنــی عەقڵییــەوە، تــا بتوانێــت خــۆی 

ــدات.   ــی خــۆی ب ــارەی ژیان ــار لەب بڕی

ســەر  دەكاتــە  جەخــت  كانــت   )6

ئــەوەی كــە مــرۆڤ خــۆی بەرپرســیارە 

ناكامیــدا،  حاڵەتــی  لەنێــو  لەمانــەوەی 

بۆیــە دێــت دەنووســێت:« كەمتەرخەمــی 

توانــای  نەبوونــی  لەحاڵەتــی  بریتییــە 

بەكارهێنانــی عەقــڵ لــەالی مــرۆڤ، دوور 

ــی  ــی خەڵكان لەســەركردایەتی و ڕابەرایەت

تــر. مرۆڤــی نــاكام خــۆی بەرپرســیارە 

ــە هــۆكاری  ــەی خــۆی، چونك لەناكامییەك

ئــەم ناكامییــە، ئــەوە نییــە كــە هــزر 

ئامادەیــی نەبێــت، بەڵكــو لەنەبوونــی 

لەدەســتدانی  و،  بڕیــاردان  توانــای 

ئازایەتــی بەكارهێنانییەتــی، بەبــێ  ئــەوەی 

كەســانی تــر ســەركردایەتی بكــەن. بــا 

ئازایەتــی ئــەوەت هەبێــت هــزری خــۆت 

ــەردەمی  ــمی س ــەوە دروش ــی: ئ بەكاربێن

ترســنۆكی،  و  تەمبەڵــی  ڕۆشــنگەرییە. 

هەبوونــی  شــڕۆڤەی  هــۆكارن  دوو 

ژمارەیەكــی زۆری خەڵــك دەكــەن كــە 

ئــازادی  زۆرە  ماوەیەكــی  رسوشــت 

ســەركردایەتییەك  لەدەســت  كــردوون 

ـــ لەخۆیــان، بــەاڵم ئەوانــە  ـــ نامۆیــەـ  كــەـ 

ــان،  ــدی خۆی ــان و بەڕەزامەن هــەر بەخۆی

بەدرێژایــی ژیانیــان نــاكام ماونەتــەوە، 

بەجۆرێــك ئاســان بــووە خەڵكانــی تــر 

دەســەاڵتی خۆیانیــان بەســەردا بســەپێنن، 

نــاكام  مــرۆڤ  ئاسانیشــە  چەنــدە 

كتێبێكــم هەبێــت  مــن  ئەگــەر  بێــت. 

ــەوە،  ــەوەم بگرێت ــزرو بیركردن ــگای ه جی

جێــگای  هەبێــت  سەركردەیەكیشــم 

وشــیاریم بگرێتــەوە، پزیشــكێكیش بڕیــار 

لەبــارەی پڕۆگرامــی خواردنــم بــدات و ... 

ــە پێویســتم بــەوە نییــە خــۆم  ــاد، كەوات ت

بەگــەڕان مانــدوو بكــەم، پێویســتم بــەوە 

دەتوانــم  مــادام  بكەمــەوە،  بیــر  نییــە 

ــدەم،  ــە ب ــە بێزاركەران ــەم خزمەت نرخــی ئ

ــە  ــردووە بیخەن ــر قبووڵیانك ــە خەڵكانی ك

ــنگەری  ــە: ڕۆش ــان«. بڕوان ــتۆی خۆی ئەس

ــەوە:  ــت، لەعەرەبیی ــل كان ــە؟ ئیامنوێ چیی

دەزگای  ئیســامعیل،  ڕەســوڵ  ڕێبیــن 

ــەم، 2017.  ــی یەك ــلێامنی، چاپ ــا، س ئایدی

7( كانــت دەنووســێت:« لەگەڵ ئەوەشــدا، 

دەوروبــەری  الیەكــی  لەهەمــوو  مــن 

خۆمــدا هاوارێــك دەبیســتم كــە دەڵێــت:« 



23

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

بیــر مەكەنــەوە«. ئەفســەر هــاوار دەكات 

تەنیــا   .. مەكەنــەوە  بیــر  دەڵێــت:«  و 

بــاج  بەرپرســی   .»... بكــەن  جێبەجێــی 

ســەندن دەڵێــت:« بیــر مەكەنــەوە، تەنیــا 

ــت:«  ــی دەڵێ ــاوی ئایین ــدەن«. پی ــارە ب پ

ــڕوا  ــەرتانە ب ــا لەس ــەوە، تەنی ــر مەكەن بی

چییــە؟  ڕۆشــنگەری  بڕوانــە:  بێنــن«. 

ــن  ــەوە: ڕێبی ــت، لەعەرەبیی ــل كان ئیامنوێ

ئایدیــا،  دەزگای  ئیســامعیل،  ڕەســوڵ 

ســلێامنی، چاپــی یەكــەم، 2017.

8( ئێمــە دەزانیــن كانــت لەنێــو وتارەكەی 

خۆیــدا دوو جــۆر بەكارهێنانــی عەقــڵ 

ــی  ــەوە، بەكارهێنان ــا دەكات ــری جی لەیەك

لەگــەڵ  گشــتیدا،  لەبــواری  عەقــڵ 

بەكارهێنانــی عەقــڵ لەبــواری تایبەتــی 

و كەســیدا. مەبەســتم لــە بەكارهێنانــی 

گشــتی عەقڵــامن، ئــەم كارەیــە كــە مرۆڤی 

بــەو  بەرانبــەر  ئەنجامــی دەدات،  زانــا 

ــەاڵم،  ــەوە. ب ــە دەخوێنێت ــاوەرەی ك جەم

بەكارهێنانــی تایبەتــی عەقڵــامن، ئەوەیــە 

كارمــان  و  مومارەســەكردن  مافــی  كــە 

یــا  لەپێگەیەكــی مەدەنیــدا،  پێــدەدات 

هــەر فرمانێكــی دیاریكــراو كــە پێــامن 

ــۆ  ــتی ب ــی گش ــپێردرێت. بەكارهێنان دەس

ــرۆڤ  ــە م ــت ك ــە دێ ــەو مانای ــڵ، ب عەق

ــی  ــو كەســێكی تایبەت ــی خــۆی وەك عەقڵ

بەكارهێنانــە  ئــەم  بــەاڵم  بەكاردێنێــت، 

پیاوێكــی  وەكــو  گشــتیدایە  لەپێنــاو 

ــەاڵم  ــدا. ب ــەردەم خوێنەرانی ــد لەب بیرمەن

عەقــڵ،  بــۆ  تایبەتــی  بەكارهێنانــی 

بریتییــە لــەو بەكارهێنانــەی كەســێك كــە 

ــۆی  ــی خ ــە عەقڵ ــتی هەی ــتێكی گش پۆس

بەكاردێنێــت، بــەو مانایــەی لەپێنــاو كارو 

چاالكــی خۆیــدا بــەكاری دێنێــت.  

9( كانــت بــەم شــێوەیە دەنووســێت:« 

لێــدوان  بــەردەوام  شــازادەیەی  ئــەو 

ئەركــی  كــە  دەدات  ئــەوە  لەبــارەی 

دەرنــەكات  بڕیارێــك  هیــچ  خۆیەتــی 

تــەواو  ئــازادی  ئایینیــداو،  لەكاروبــاری 

ئــەم  بــوارەدا.  لــەم  دەدات  بەخەڵــك 

زاراوەی  قبووڵنــاكات  كــە  پیــاوەی 

ئــەوە  بەكاربێــت،  بــۆ  لێبــووردەی 

كەواتــە،  ڕۆشــنگەرە.  خــۆی  هــەر 

ڕێــزی  شــایانی  جوانانــەی،  كارە  بــەم 

دانپێدانانــی  و،  خــۆی  هاوســەردەمانی 

ــەم  ــە یەك ــە، چونك ــی داهاتووش نەوەكان

ــی  ــی ناكام ــی لەحاڵەت ــوو مرۆڤ ــەس ب ك

لەڕوانگــەی  كــەم  بەالیەنــی  دەرهێنــا، 

ڕێــگای  پاشــایە  ئــەم  دەوڵەتــەوە. 

عەقڵــی  ئازادانــە  كەســێك  هــەر  داوە 

لەكاروبــاری عەقیــدەو  تایبەتــی خــۆی 

لەســەردەمی  بەكاربێنێــت.  ئیامنــدا 

ــان  ــی بۆی ــزی ئایین ــی بەڕێ ــدا، پیاوان ئەم

ــارو  ــن بڕی ــن، بتوان ــا ب ــەر زان ــە ئەگ هەی

بكــەن،  ئاشــكرا  بۆچوونەكانــی خۆیــان 

ــاوازو ناكۆكیــش بێــت لەگــەڵ  ئەگــەر جی

ــییە،  ــە ئەرتەدۆكس ــدا ك ــیمبولی فەرمی س

كاردانەوەیەكــی  هیــچ  ئــەوەی  بەبــێ  

نێگەتیــڤ هەبێــت بەرانبــەر بــە ئــەرك و 

فرمانــی وەزیفییــان«. بڕوانــە: ڕۆشــنگەری 

ــەوە:  ــت، لەعەرەبیی ــل كان ــە؟ ئیامنوێ چیی

دەزگای  ئیســامعیل،  ڕەســوڵ  ڕێبیــن 

ــەم، 2017. ــی یەك ــلێامنی، چاپ ــا، س ئایدی

 ،)1867 ــــ   1821( بودلێــر  شــارل   )10

هونــەری  ڕەخنەگرێكــی  شــاعیرو 

بــوو.  نــاودار  فەرەنســی 

هونەرمەندێكــی  و  نیگاركێــش   )11

بــوو. فەرەنســی  شــێوەكاری 

زاراوەیەكــی  12( هیومانیــزم چەمــك و 

ڕەوتــە  لــەو  گوزارشــتە  فەلســەفییە، 

ڕێنیسانســی  لەســەردەمی  هزرییــەی 

ــك  ــداوەو كۆمەڵێ ــەری هەڵ ــدا س ئەوروپی

ڕێبــازی فەلســەفی و زانســتی و ئەدەبــی 

دەگرێــت.  لەخــۆ  ئەخالقــی  و 

13( مەبەســت حزبــی نــازی ئەملانییــە كــە 

ــی  ــە )پارت ــوو ل ــی ب ــەواوی بریت ــاوی ت ن

سۆسیالیســتی  نەتەوەیــی  كرێــكاری 

 Nationalsozialistische ئەملانــی 

.)Deutsche Arbeiterpartei

سەرچاوە:
رشبل داغر، ڕۆژنامەى ئەلحەیات، لەندەن.


