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پێشەكی:
سپینۆزا فەیلەسوفی فەیلەسوفەكانە  ،ئەو بنەمای بەرزی سیستەمی
میتافیزیكی سەرسوڕهێنەری دامەزراند ،كە لە لوتكەی جوانی و بلیمەتیدا
بوو .ئەم بنەمایەی كە نە لە راستیەوە وەرگیراوەو نە بەرهەمی ئەزموونە،
سەرسوڕهێنەری فەلسەفەكەی دەكاتە دوو قات .ئەو مرۆڤێكی لە ناخەوە
ئایینی بوو ،بەاڵم بەڕواڵەت پەیڕەوی لە ئایین و رێوڕەسمی ئایینێكی تایبەت
نەدەكرد .فەلسەفەی سپینۆزا بەتەواوی لە باوەڕی خودا تێربووە ،ئەو
هەروەكو قەشەیەك دەژیا ،هەربۆیە ئەوكاتەی لە ژیاندا بوو ،بووە جێگەی
دڕدۆنگی و بێزاری و توڕەیی سەرجەم ئاینەكانی رۆژگاری خۆی ،لەدوای
مردنیشی ،تووشی جۆرەها تۆمەت و بوختان بووەوە ،بۆیە بەتوندی كەوتنە
گەڕان بەدوای بەرهەمەكانیدا و سوتاندیان.
ئەمڕۆ فەیلەسوفەكان پێویستیان بەباوەڕبوون بە خودا نییە ،یان
وەك خەڵكانی تر ژیانی رسواییان هەیە ،چاوەڕوانی ئەوەیان لێدەكرێت ،كە
چاوێك بە واقیعدا بخشێنن و سپینۆزا وەك نمونەی فەلسەفی بیردەهێننەوە.
لەوانەیە ئەگەر رۆژێك ئەو بەفەرمی بخرێتە ریزی داوێن پاكەكانەوە ،ببێتە
قەدیسی پارێزەری ریاكاران!
پێكهاتەی ناوەندی فەلسەفەی سپینۆزا ،سیستەمە هەمەالیەنەكەیەتی.
ئەم سیستەمە گشتگیرە ،یان پێكەوەبەستنی پچڕانی ئاسۆی پلەبەندی
ئەندێشەی سەدەكانی ناوەڕاست لە الیەكەوە ،ئەقاڵنیەتگەرایی لەكاتی
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هاتنەدی سەردەمی سپینۆزا لەالیەكی دیكەوە ،بەنیازی دەستگەیشتنە
بەڕاستی .سیستەمبەندی ماتماتیكی ئەندازیارییەكەی لەخۆگری چەمكی نوێی
((خودا ،یان سروشت))بوو .ئەم سیستەمە فەلسەفییە بە هەندێك گریمانەی
سەرەتایی و هەندێك بنچینەی باو دەستپێدەكات ،لە درێژەی ئەمەدا ،بە
سودوەرگرتن لە رەوشی بەڵگەهێنانەوەی ئەندازەیی ،جیهانێك بنیاتدەنێت،
كە هەر خودایە .فەلسەفەی سپینۆزا نمونەیەكی بەرجەستەیە لە باوەڕبوون
بە یەكبوون (پانتەئیزم)  :واتە یەكێتی خوداو سروشت لەیەك جەوهەردا .لە
رۆژگاری ئێمەدا ،ئەم باوەڕە ،رەنگدانەوەیەكی سەیری لە گریمانەی (گایا)
()1دا هەیە ،گریمانەیەك ،كە لەسەر ئەو بنەمایە گۆی زەوی وەكو ئۆرگانیزم
و تەنێكی پان و بەرین ،بەاڵم بێهاوتا ،یان خانەیەكی خۆپەروەردەكەر (self-
 )regulatin cellدەزانرێت ،هەروەها سیستەمی فەلسەفی سپینۆزا ،بنەمای
ئاكاری گشت باوەڕی خستۆتەڕوو ،كە جێگەی پەسەندی زانایانی ژینگەو
زیندەوەرزانەكانی سەردەمە :زەبرو زیان گەیاندن بە جیهان وەك ئەوە
وایە ،زەبرو زیان بە یەزدان بگەیەنیت ،ئازاردانی كەسێكی تریش وەك ئەوە
وایە ،ئازار بە خۆت بگەیەنیت.
تیۆری سیاسی سپینۆزاش (هەروەكو سیستەمە فەلسەفیەكەی) زۆر
لەپێش سەردەمی خۆیەوەتی .ئەو لەسەر ئەم باوەڕە بوو ،كە ئامانجی
حكومەت ،تەنیا لە بەرگریكردن لەتاكدا خۆی ببینێتەوە ،تا ئەو بتوانێت
ئازادانە گیان و جەستەی بە بەهرەوەرگرتن لە ئەقڵێكی رۆشنایی بەخش
پەروەردەبكات.
روانگەی خودا تەوەری و سیستماتیكی سپینۆزا روویەكی سەیرو
جاروبار لەناكاو دەداتە فەلسەفە .رەنگە ئەمەش هەندێك لە گاڵتەوگەپەكانی
مێژووی فەلسەفەبێت ،كە دەرئەنجامەكانی لە سیستەمی فەلسەفی چۆتە
پێش ،كە بەهاری تەمەنی بەسەرچووە ،هێشتا لەگەڵ بیركردنەوەی
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مۆدێرن ،لە زانست تا سیاسەت – بە قوڵی یەكدەگرنەوە .هەم سیستەمە
فەلسەفییەكەی ،هەم بەڵگەو دەرئەنجامەكانی لە جوانی ،شكۆمەندی و
رەسەنایەتییە بێوێنەكەی لە مێژووی فەلسەفە ،بەهرەمەندن .بەوتەی كیتس،
ئەگەر جوانی راستی بوایەو راستیش جوانی ،ئەوكاتە فەلسەفەی سپینۆزا،
هەموو ئەو شتە بوو ،كە ئێمە دەمانزانی و هەموو ئەو شتەی كە پێویست
بوو بیزانین.
ژیان و بەرهەمەكانی سپینۆزا:
باروخ ،یان (بێنێدیكت) سپینۆزا لە چواری نۆڤەمبەری ()1632
لەشاری (ئەمستردام) لەدایكبووە .لەبنەماڵەی جولەكەكانی پورتوگال
بوو -ناوەكەی لەشاری سپینۆزای واڵتی ئیسپانیا وەرگیراوە ،كە دەكەوێتە
باكوری رۆژئاوای ئیسپانیاوە .باوك و دایكی لە پورتوگالەوە كۆچیانكردبوو
بۆ هۆڵەندا  ،بۆ ئەو واڵتەی كە ئەم مۆڵەتەی پێدەدان ،تا خۆیان لە
پابەندبوونی روكەشیانە بۆ ئایینی مەسیحی رزگار بكەن و بگەڕێنەوە
سەر ئایینی باووباپیرانیان خۆیان ،واتە یەهودییەت ،كە لە سەردەمانی
دەسەاڵتی پشكنینی بیروباوەڕدا ،ناچار بە پەیڕەوكردنی كرابوون .باوكی
سپینۆزا بەبازرگانێكی سەركەوتوو رێزداری شار لەقەڵەمدەدرا و ماڵەخۆش
و گەورەكەیان لە شاری بورگوااڵ لە نزیك (كەنیسەی دێرینی پورتوگال)دا
بوو .دایكیشی كە پورتوگالی بوو ،كاتێك كە سپینۆزا تەمەنی تەنیا شەش
سااڵ بوو ،بەسەر منداڵەوە رۆیشت .هەروەك لەمەوە دیارە ،سپینۆزا
سەردەمانی منداڵیداو لە بنەماڵەكەیدا توشی زۆر رووداوی ناخۆش بووە.
كاتێك كە تەمەنی بیست و دوو ساڵ بوو ،باوكی لەدەستدا .ئەمەش
لەكاتێكدا بوو ،كە پێشتر باوكی سێ هاوسەر و چوار منداڵی خۆی بەخاك
سپاردووە.
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سپینۆزا لە دامێنی كلتوری پێشگری یەهودی ئەو سەردەمەدا
پەروەردە بووبوو ،هەموو رۆژێك چەندین كاتژمێری درێژخایەن ،سەرقاڵی
فێربوونی تەورات (كتێبی سەردەمی كۆن) و تەلمود (قەواڵەی جێ بڕوای،
وتەی كۆنی یەهودی) بوو .وێڕای سنورداری ئەوپەڕی ماندوویەتی و
هەندێ جار ئازاردەری ئەم رەوشە پەروەردە ،وادەهاتە بەرچاو ،سپێنۆزا
بەتامەزرۆییەوە بەردەوامبێت لەسەر خوێندنەوە ،باوكیشی لەسەر
ئەم ب��اوەڕە بوو ،كە ئەو سەرەنجام دەڕوات��ە ریزی رۆحانی و فەقێ
یەهودییەكانەوە .سپینۆزای الو لەكاتە دەستبەتاڵەكانیدا ،لەقوتابخانە خۆی
فێری زمانی التینی و یۆنانی كۆن دەكرد .بەڕواڵەت راستییە دەرەكییەكان
و دنیای مۆدێرن رۆڵێكی زۆر گرنگیان لە الیەنی پەروەردەو فێركردنی
سپینۆزادا نەدەگێڕا .بەهەمان شێوەش لە داهاتووشدا كەمتر رۆڵیان لە
فەلسەفەكەیدا هەبوو ،بەاڵم بارۆخ سپێنۆزا و زۆر الوی دی پابەند نەبوون
پێوەی .زۆربەی خوێندكارە یەهودییەكان ،كە هەواداری سەربەخۆیی و
ئامانجی ئازادی بیركردنەوە بووبوون ،وردە وردە زانستی دژ بە فەزای گرژ
یان پەرەپێدا ،كە سەرچاوەكەی دەگەڕایەوە بۆ خوێندنەوەی كلتوری ئاینی
یەهودی .ئەوان بەم ئەنجامە گەیشتبوون ،كە پێداویستییە مەعنەوییەكانیان
زۆر لەسەرووی پێشبینییەكانی تایفەی سامری كۆچەری سەرەتاییەوەیە(،)2
تەوراتیان خستۆتە ژێر پرسیارەوە.
پێشەوایانی كۆمەڵگەی یەهودی ،ئەو جۆرە رەوەندەیان بەتوندی
بەنیگەرانكەر ناوبرد .لەو كاتەدا ویالیەتە یەكگرتوەكانی هۆڵەندا
كۆمەڵگەیەكی ن��ەرم و پێكەوە هەڵكردوو ب��وون .هەڵبەتە تەنیا لە
بەراوردكردن بە زەینی زۆرینەی (كو كلۆس كالن)( )3یەكان ،كە لە شوێنە
جۆراوجۆرەكانی ئەوروپادا زاڵ و بااڵدەست بوو.
یەهودییەكان هێشتا لەمافی بەهاوواڵتی بوون لە هۆڵەندا بەهرەمەند
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نەبوون ،خستنەژێر پرسیاری بێ پەروای تەورات لەالیەن یەهودییەكانەوە،
ئەم مەترسییەی هەبوو ،تا لەالیەن كۆمەڵێكی گەورەتر ،كارێكی لەوشێوەیە
بەسەر پیرۆزییەكانی مەسیحیشدا گوزارشتی لێبكرێت.
لەمڕووەوە كاتێك سپینۆزا دەستیكرد بە باڵوكردنەوەی ئایدیا ناباو و
ناسوننەتییەكانی خۆی ،رووبەرووی كاردانەوەی توندی پایەبەرزان و پیاوانی
ئاینی یەهودی بووەوە .ئەو بڕوای وابوو ئەوكەسانەی ،كە پێنج كتێبەكەی
تەورات ،یان (پێنج كتێبەكەی موسا ،كە پێنج كتێبی یەكەمی سەردەمی كۆنی
ئینجیل ناودەبرێت) نوسیبوو ،هەم لەرووی زانستی و هەم لەرووی زانستی
كەالم و خوداناسییەوە ساویلكانە بوون .سپینۆزای تەمەن بیست و دوو ساڵ،
بەمەشەوە نەوەستاو رایگەیاند ،كە لە تەوراتدا هیچ بەڵگەیەك لەسەر ئەم
بانگەشەیەی ،كە دەڵێت خودا خاوەن جەستەیە ،یان رۆحی لەناو نەچووە،
یان فریشتەكان بونیان هەیە ،لەبەردەستدا نییە (وا دیارە كێبڕكێی كوشتنی
یەعقوب ،شتێكی وەكو هێرشی پەركەم بووە).
سپینۆزا الوێكی زۆر بەتواناو زیرەك بوو ،زۆر ئەستەم بوو لە
مشتومڕو وتووێژدا ،كەس بتوانێ شانبدات لەشانی -لەمڕووەوە كاربەدەستان
رێگەی تریان خۆشكرد .لەسەرەتادا ئەوان بۆ بێدەنگكردنی ئەو دەستیان
بەهەندێك هەڕەشەكرد ،بەاڵم كاتێك بینییان سپینۆزا لەوە السارترە ،كە بەم
ئاسانییە گۆڕەپانەكە چۆڵبكات ،بۆ رازیكردنی ،سااڵنەیەكی بەردەوامی بە
بەهای (( 1000فلۆرین)) یان بۆ پێشنیاركرد ،تا (النیكەم بەرووكەش باوەڕو
وەفاداری خۆی بۆ كەنیسەی یەهود بپارێزێت) دەست لە واتەواتی ئاشكرای
بیروڕاو باوەڕی خۆی هەڵبگرێت( .لەو سەردەمەدا خەرجی خوێندنی سااڵنەی
خوێندكارێك بە( )2000فلۆرین دابیندەبوو) .بەلەبەرچاوگرتنی كفركردنی
ئاشكراو تۆمەتە قورسەكانی سپینۆزا ،دەبێت دانیپیابنێین ،كە كاربەدەستانی
كەنیسە زۆر بە نەرم و نیانی هەڵسوكەوتیان لەگەڵ ئەم مەسەلەیەدا دەكرد،
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بەاڵم سپینۆزا خۆی بەدوورگرت لەو دەست كراوەییەی ئەوان ،پاشان ئەم
بابەتە بۆخۆی بووە هۆكارێك ،تا خۆپارێزی قەدیسانەی وەكو نمونەیەكی
درەوشاوە لەپێداگری لە رێگەی دەربڕینی راستی لە یادەوریدا بمێنێتەوە،
بەاڵم سەبارەت بەمە ،نابێت سەرزەنشتی كۆمەڵگەی یەهودییەكانی سەدەی
هەژدەهەم بكرێت ،كە لەم مەسەلەیەدا تێگەیشتنێكی تریان هەبوو .بۆ
بێدەنگكردنی سپینۆزا ،چی كارێكی تریان لەدەستدەهات؟
شەوێكیان هێشتا سپینۆزا لە كەنیسەی پورتوگالییەكانەوە نەچووبووە
دەرەوە ،كە پیاوێك خۆی لێنزیك كردەوە .لەوكاتەدا سپینۆزا سەیریكرد
پیاوەكە خەنجەرێكی بەدەستەوەیە ،بەشارەزایی خۆی الدەدات ،سود لە
بااڵپۆشەكەی خۆی وەك قەڵغان وەردەگرێت ،خەنجەرەكە بااڵ پۆشەكەی
دەدڕێنێت ،بەاڵم سپینۆزا لەو قڕانگەیە رزگاری دەبێت( .دەوترێت كە بااڵ
پۆشەكەی هەمیشە وەك (یادگاری) هەڵدەگرێت).
ئەو پیاوە هێرشبەرەش زیاتر وەك دیندارێكی دەمارگیر باسی
لێوەدەكرێت و زۆریش پێدەچێت هەروابووبێت .لەالیەكی دیكەوە دەتوانرێت
ئەویش بە پیاوێكی ئازاو لەخۆبردوو بناسرێت -مەگەرنا ئەوەنییە كەبەم
مەبەستە دەستی بۆ ئەو تاوانە بردووە ،تا كۆمەڵگە لە هەڕەشەی جدی و
مەترسیدار رزگاربكات ،كارێك كە بەدڵنیاییەوە دەستگیركردن و لەسێدارەدانی
بەدواوە بوو .وەكو بڵێی بوونە قەدیس و شەهیدبوون هەردووكیان پێویستیان
بە لە خۆبایبوون و لوتبەرزی هەبێت.
سپینۆزا وادیارە هەموو ئەمانەی بەناتەواو زانی ،نامەیەكی كراوەی بۆ
بەرپرسانی رۆحانی كەنیسە ،نوسی و تیایدا بەشێوەیەكی تێروتەسەل باسی لە
بیرۆكە ناباوەكانی خۆی كرد ،لەم نامەیەدا یەك بەدوای یەك ،موناقەشەكانی
خۆی خستبووە بەردەست ،كە بەبەڵگەوە پاڵپشتی بۆ هێنابۆوە و لۆژیكی
بوو .ئەو بەڵگانەی كە خۆی باوەڕی پێیانبوو ،شایەنی رەتكرنەوە نین.
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ئەمجارە كاربەدەستانی كەنیسە (خاخامەكان) تووڕەبوون و بەم
ئەنجامە گەیشتن ،كە رێگەچارەیەكی تریان بۆ نەماوەتەوە :دەبوایە
وا پیشانی كۆمەڵگەی مەسیحی هۆڵەندا بدەن ،كە سپینۆزا ئیتر هیچ
پەیوەندییەكی بەوانەوە نییە .ئەوەندەی كە پەیوەندی بەوانەوە هەیە،
ئەوەیە كە سپینۆزا ئیتر یەهودییەكەی جاران نییە .سپینۆزا لەمانگی تەموزی
ساڵی( )1656بەپێی سەرجەم داب و نەریتە عیبرییەكان بەكافر لەقەڵەم
دراو لە كۆمەڵگەی یەهودی دوورخرایەوە .ئینجا كەڕەنایەك بەدەنگی بەرز
لێدرا و كۆمەڵێك مۆمی زۆریش ( كە سەرەتا رێوڕەسمەكانی دانیشتنەكەی
رووناكدەكردەوە) یەك بەدوای یەك كوژانەوەو نەفرەتنامەكە بەدەنگی بەرز
خوێنرایەوە( :لەسەر بڕیاری فریشتەكان و دەستوری پیاوانی ئاینی ،ئێمە
سپینۆزا بەنەفرەت دەكەین و بەب ێ بڕوای لەقەڵەمدەدەین .بەنەفرەت بێت
لە شەو و رۆژدا ،لە خەو و بێداریدا ،لە چوونە ژوورەوە و چوونە
دەرەوەدا .ئاگری رق و توڕەیی خوا ناوی لە ئاسماندا بسڕێتەوە ،خوا
بەهۆی كارە ناشرینەكانییەوە لە هەموو تیرەكانی ئیسرائیل دوریبخاتەوە.
نابێت هیچ كەسێك وتووێژی لەگەڵدا بكات ،نابێت كەس نامەی بۆ بنێرێت،
نابێت كەس خزمەتی بكات ،نابێت هیچ كەسێك لەژێر یەك بنمیچدا لەگەڵی
دابنیشێت ،نابێت هیچ كەسێك خزمەتی بكات ،نابێت هیچ كەسێك چوار
هەنگاو زیاتر لێی نزیكبێتەوە ،نابێت هیچ كەسێك ئەو نوسینەی ،كە ئەو
نوسیویەتییەوە ،یان بەدەستی خۆی نوسیویەتی ،بخوێنێتەوە).
بەپێناساندنێكی وا سەیرنییە ،كە نوسینەكانی سپینۆزا ،بەتامەزرۆییەوە
خواستی خوێنەرانی یەهودی و ( نایەهودی)شی لەسەرە.
بەكافر لەقەڵەمدان (لە بواری مافی مەدەنییەوە) بۆ سپینۆزا ،كە
گەنجێكی تەمەن ()23سااڵن بوو ،دەرەنجامێكی خراپی هەبوو .ساڵێك پێشتر
باوكی كۆچی دواییكردبوو ،بۆیە میراتێكی بۆ بەجێهێشتبوو .لەسەر بنەمای
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كلتوری كۆن (كە یەهودی و نایەهودیش ناناسێت!) خزم و كەسەكانی لەسەر
راسپاردەی باوكی دەستیانكرد بە شەڕكردن و دژایەتی یەكتر .ئەم مەسەلەیە
كاتێك روویدا كە(رێبەكا)ی زڕ خوشكی سپینۆزا (بە پشتبەستن بە كافر
لەقەڵەمدانی ئەو) لەجێگەی نكوڵیكردنی مافی ئەو لە میراتی باوكی ،هەستا
و داواكار بوو ،كە هەموو میراتەكە بەپێی یاسا هی ئەوە.
سپینۆزا وەك قەدیسێك ،پێویستی بەو پارەو سامانە نەبوو ،كە
پێوەی ماندوو نەبووبوو ،بەاڵم وەك فەیلەسوفێك بەالیەوە باش نەبوو،
كە لە شەڕ و كێشمەكێشێكی لەو چەشنەدا شكستبهێنێت .سپینۆزا لە دادگا
سكااڵی تۆمار كرد ،پاش ئەوەی هەموو كاتیان بە فیڕۆدا و پارەیەكی
زۆریان بەپارێزەرەكاندا ،سپینۆزا مافی خۆی لە دادگا سەلماند ،ئینجا (بە
ئارەزووی خۆی چاوپۆشی لەبەشەكەی خۆی كرد) ،داوای لە خوشكەكەی
كرد ،كە موڵك و سامانەكەی باوكی بۆخۆی ببات و (تەنیا چرپایەكی بۆخۆی
هەڵگرت ،كە چواردەورەكەی پەردەی پێوەبوو ،تا سنوری تەنیاییەكەی
بپارێزێت) .سپینۆزا ئێستا كە هەموو نەریتە فەلسەفیەكانی جێبەجێكردبوو،
سەیریكرد بەتەواوی لێكەوتووە ،لەدوای رێوڕەسمی بەكافر زانین ،تەنانەت
خانویەكی بچوكیشی نییە ،تا چرپا دڵخوازەكەی تیا دابنێت!
سپینۆزا بەناچاری بۆ درێ���ژەدان بەژیانی ،چ��ووە الی ه��اوڕێ
مەسیحیەكەی ،ئافینیسیۆس دەن ئیندین ،كە قوتابخانەیەكی تایبەتی لەماڵەكەی
خۆیدا دامەزاندبوو .ئەو هاوڕێیەی پێشتر قەشەیەكی یەسوعی بوو ،بەاڵم
ئێستا بووبووە ئازادیخواز .ئەو خوێندنەوەیەكی زۆری ،بەتایبەت لەبواری
بەرهەمە دێرینەكانی یۆنانی كۆندا هەبوو ،جیا لە بەڕێوەبردنی قوتابخانە،
بەخەیاڵی خۆی شاعیر و شانۆنامەنوسیش بوو .كۆلێژی ئافینیۆس وان دین
ئیندن ( نزیكی كۆلێژی ئیندی ئەمڕۆ) ناوبانگێكی زۆری هەبوو ،وێڕای
ئەمەش كاتێك باڵوبووەوە ،كە لەم قوتابخانەیەدا خوێندكاران فێردەبن ،تا
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بۆخۆیان بیربكەنەوە ،زۆرێك لە دایك و باوكان بەدوودڵی و نیگەرانییەوە،
دەستی منداڵەكانیان گرت و لە قوتابخانە هێنایاننەدەرەوە .بیركردنەوەی
ئازاد بەشێوەی فەرمی و رەهایی بەجاڕسكەر دەناسرا ،بەاڵم بەشێوەی
نافەرمی ،بەقۆناغێكی تەواو لە سیستمی خوێندن دەژمێردرا ،قۆناغێكی
كورت ،كە دەبوایە خوێندكاران زوو تێپەڕیان بكردایە ،هەروەك چۆن
ئەمڕۆش دۆخەكە هەر بەم شێوەیە.
سپینۆزا بۆ دابینكردنی بژێوی ژیانی خۆی ،سەرەتا لە قوتابخانەی
(وان دن ئیندین) دەستی بە وانەوتنەوە كرد .هەر لەوێش لەو پێگەیەی
بەدەستیهێنابوو ئەوپەڕی كەڵكی وەرگرت و لە هەندێك لەوانەكاندا (وەك
خوێندكار) بەشداری دەكرد :ئاشنابوونی بە زمانەكانی یۆنانی و التینی
تەواوكرد و بەخێرایی ماتماتیك فێربوو ،لەپاڵ ئەمانەشدا دەستیكرد بە
خوێندنەوەی بەرهەمە فەلسەفیەكانی رێبازی (سكۆالستیك) .هەر لەم
كاتەدا دەستیكرد بە لێكدانەوە و شیكردنەوەی بیردۆزەكانی ئەرستۆ،
بەپێنوسی بیرمەند و زانای بەناوبانگی جولەكە (موسا كوڕی مەیمون)،
(حسدای كرسكاس) كە ئەمڕۆ زۆر پێی ئاشنانین .كرسكاس بڕوای وابوو،
كە مادە شتێكی هەتا هەتاییە ،هەر لە ئەزەلیشەوە هەبووە ،ئەفراندنیش
شتێك نەبووە ،جگە لە رێكوپێككردن و رێكخستنی ئەم مادە سەرەتاییە.
فەلسەفەكەی خودی سپینۆزاش دواتر بەتوندی چووە ژێر كاریگەری ئەم
بیردۆزەوە.
شەوانە (وان دن ئیندن) لەگەڵ سپینۆزا قسەی دەكرد ،سەبارەت
بە دوانوسینەكانی (دیكارت) كە خەریكبوو شۆڕشێكی لە جیهانی فەلسەفەدا
بەرپادەكرد .شیكردنەوە زۆر میكانیكییەكانی دیكارت لە میكانیزمی جیهانی
بوون ،تێڕوانین و سەرنجی سپێنیۆزای راكێشا و رۆڵێكی سەرەكی لە
پەروەردەكردنی بیركردنەوەیدا بەدیهێنا ،ئەگەرچی سپینۆزا زۆر سەرنجی
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بە الیەنی باوەڕی زەینی (سۆبژیكتۆ) مۆدێرنی فەلسەفەی دیكارتی نەدەدا
(بە هەڵكەوتیش هەر ئەم الیەنەی فەلسەفەكەی دیكارت بوو ،كە هەستی
شۆڕشگێڕانەی پێدەبەخشی) .رەنگە هەر لەم سەردەمەدا بووبێت ،كە
سپینۆزا بە بیروڕاكانی (جۆردانۆ برۆنۆ)ی بیرمەندی مەزن و رەسەن و
ئازادی سەدەی شانزەی زاینی ئاشنابوو ،خوێندنەوەی بۆ بەرهەمەكانی كرد.
ئەو بیردۆزە جوانانەی ،كە لە ئاوێتەكردنی زانستی جادوگەری و دوایین
دەستكەوتە زانستیەكان بەدەستیهێنابوو ،ئەم سەرپشكییەی بۆ (برۆنۆ)
بەدیاریهێنا ،كە هەم لەالیەن پرۆتستانەكان و هەم لە الیەن كاسولیكەكانەوە
دوور خرایەوە و بەكافر لەقەڵەمدرا (كاسولیكەكان یەكسەر كارەكەیان
جێبەجێكرد و لەنێو ئاگردا سوتاندیان) .سپینۆزا خاڵە تازەو ب ێ پێشینەكانی
( هەروەها هەندێك سیحرو دۆعاگرتنەوەی گۆڕەپانی شەڕ!) بیروڕاكانی
(برۆنۆ)ی لەبەرچاونەگرت ،بەقازانجی باوەڕە میتافیزیكیەكەی بۆ ناكۆتابوون
و یەكێتی بوون (پانتەئیزم) ،بنەمایەك كە بەپێی ئەوە ،سەرجەم هێماكانی
بوون ،خاوەن جەوهەر و بنچینەی یەكتایی و خودا لەگەڵ جیهاندا یەك
شتن.
سپینۆزا هەنگاو بە هەنگاو ،كەرەستە پێكهاتەكانی بۆ لێنانی
لەتەباخی ئەقڵیدا كۆكردەوە .لە شیرینی خانە بێوێنەكەی فەلسەفەكەیدا
نمایشیكردن :بەرهەمێكی زۆر شیرین ،پڕ لەچەندین جۆر گێالسی فەلسەفی
ئارەزووبزوێن و هەندێك خامەی تیۆلۆژی ،كە بە توێژێك لە حەریرەی
یەكبوون داپۆشراوە لە شێوەیەكی ئەندازەییدا ،كە مۆمێكی درەوشاوەی
بێوێنەی بوونیش بەسەریەوە داگیرسابوو ( ،پاشان تاممان كرد).
بەاڵم لەم س��ەردەم��ەدا ،فەلسەفە تاكە خولیای سپینۆزا نەبوو.
دەگێڕنەوە عاشقی (ك�لارا ماریا) كچەكەی (وان دن ئیدن) بوو بوو.
بەپشتبەستن بەو سیما كێشراوانەی سپینۆزا و وەسفەكانی كەسانی تر
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لەبارەی ئەوەوە ،رەنگە سپینۆزای الو هێشتا كاتێك گەنج بوو ،لەو كاتەدا
شێوازی ناسكی سەرنجراكێشانی باشی رەگەزی بەرامبەر فێرنەببوو ،بەاڵم
رەنگە لەسااڵنی كۆتایی تەمەنیدا توانیبێتی كاریگەرییەكی لەوشێوەیەی
لەسەر كەسێك دانابێت .دەڵێن بەژنێكی مامناوەند و پێستێكی ئەسمەرو
قژێكی ڕەشی لولی هەبووە .كەسێك وتویەتی(( :تەنیا بەنیگایەك بەئاسانی
دەتزانی ،كە لە رەچەڵەكی جولەكەكانی پورتەگالە)) .لە شوێنێكی تریشدا
بە(سیفاردی مەزن) ناوی دەبەن.
كالرا ماریا وان دەن ئیندن ،لە قوتابخانەكەی باوكی سەرقاڵی فێربوونی
مۆزیك و ماتماتیك بوو .لەبارەی ئەوەوە وتویانە كە(( :ئەو جوانترین كچی
باوكی نەبوو ،بەاڵم زەوقێكی زۆر ناسكی هەبوو ،بە تەنزێكی دۆستانە و
گەرم و بەحەوسەڵە بوو))( .دۆخی ئەم حەوسەڵەیە لەچ شێوەیەكدا بوو،
دیار نییە) .بەداخەوە كالرا عاشقی یەكێك لە خوێندكارە گەنجەكان بوو،
بەناوی (دیرەك كركرینگ) و سەرەنجامیش هاوسەرگیری لەگەڵدا كرد.
هەندێك كەس لەم گێڕانەوانەدا شك و گومانیان ك��ردووە ،بەم
بەڵگەیەی ،كە كالرا ماریا لەو سەردەمەدا دوانزە ساڵ زیاتر نەبووە .ئەم
بەسەرهاتە چ راست بێت ،یان هەڵە ،بەدڵنیاییەوە سپینۆزا بەو جۆرەی،
كە ژیاننامەنوسانی سەرەتایی ،حەزیاندەكرد سەبارەت بەو دادوەری بكەن،
گەنجێكی بلیمەت نەبوو ،كە ئارەزووە سێكسیەكانی دامركاوبێت .ئەو تەنیا
فەیلەسوفێكی گەورەیە ،كە بە نیگایەكی قوڵی دەرونناسیانەوە ،لەبارەی
هەندێك بابەتی وەك عیشق و ئیرەیی سێكسی قسەی كردووە .لەكتێبی
(ئاكار)دا دەنوسێت ((هەرچەندە ئەو سۆزەی كەوا بیری لێدەكەینەوە
مەعشوق بەرامبەر بە ئێمە هەیەتی ،بەهێزتر بێت ،بەو رادەیە زیاتریش
شانازی بەخۆمانەوە دەكەین)) .لە درێ��ژەی قسەكانیدا جەختدەكاتەوە
كە(( :ئەگەر كەسێك وا وێنا بكات ،كە خۆشەویستەكەی خۆشەویستی
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بۆ كەسێكی دیكە بەهەمان رادە ،یان زیاتر لەو خۆشەویستییەی بۆ ئەو
هەیەتی ،لەم حاڵەتەدا خۆشەویستەكەی بەنەفرەت دەكات ،ئیرەیی بەو
كەسەش دەبات)) .پاشانیش لە درێژەی ئیرەییدا ،بەمجۆرە پێناسەی دەكات:
كەف و كوڵێك لەناخەوە ،كە لە هەستێكی ئاوێتە بە عیشق و نەفرەت و
بەزیادكرنی ئیرەییەكی زۆر بۆ كەسی سێیەم سەرچاوەدەگرێت .تێبینیەكانی
لەبارەی هەندێك لەم بوارانەدا ،نیشانەی ئاشنابوونی قوڵیەتی لەگەڵ ئەو
هەستەی كە جێگەی باسە ،زۆریش ناماقوڵە ،كە ئەم هەموو مەسەالنەش
بگەڕێنینەوە بۆ كچێكی دوانزە سااڵن .بۆچی؟ رەنگە وەاڵمەكەیمان لە
(نامیلكەیەك دەربارەی تێگەیشتن لە چاكسازی)دا دەستبكەوێت .لەوێدا
سپینۆزا بەب ێ ئ��ەوەی رونكردنەوەی زیاتر ب��دات ،باس لە ئەزمونێكی
زۆر ئازاربەخش دەكات ،كە ژیانی بۆ هەمیشە گۆڕیوە((:من كەوتبومە
نێو گێژاوێكی زۆر مەترسیدارو لەناخی دڵەوە پێویستم بە دۆزینەوەی
رێگەچارەو چارەسەرێك بوو ،هەرچەند لە ئەنجامی كۆتایی ئەم كنەو
پشكنینە دڵنیا نەبووم .وەك پیاوێك وابووم ،كە لەسەر تەختی نەخۆشیدا و
بەهۆی نەخۆشییەكی كوشندەوە لە عەزابدا بێت ،پیاوێك ئەگەر دەرمانێك
نەدۆزێتەوە ،بەدڵنیاییەوە دەمرێت )).ئەمەش بووە سەرەتایەك ،تا بە
گوڕوتینێكی زیاترەوە عیشق بۆ خودا ئەزموون بكات(( .تەنیا خۆشەویستی
بۆ راستییەكی جاویدانی و بێكۆتایی ،دەتوانێت خۆراكێكی لەوشێوەیە بۆ
رۆح ئامادەبكات ،كە لەهەموو جۆرە ئازارو چەرمەسەرییەك بۆ ئاسودەی
بكات .وێڕای ئەمە دەبێت بەگڕوتین و هێزێكی تەواوتر بەدوایدا بڕوات)).
(شاعیرانەترین بۆچونی عاریفانە لە فەلسەفەی سپینۆزادا،
هەر ئەم عەشقە ژیرانەیەیە بۆ خودا ،كە دەبێتە مایەی بەرزی رۆح و
پاككردنەوەی ئاكاری) .وێڕای ئەمە ئەوەی لەبارەی سپینۆزاوە دەیزانین،
زۆر دوور دێتەبەرچاو ،كە ئەو لە عیشق بۆ رەگ��ەزی بەرامبەر لەژێر
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ناونیشانی ((نەخۆشی كوشندە)) دا باسیكردوە و ((بەوپەڕی هێزو تواناوە))
لێیدوركەوێتەوە و رزگاری بووە ،بەاڵم هەر جۆرە شیكردنەوەیەكی فرۆیدی،
شك و گومانێكی دیكە لەم بارەیەوە ،پێویستی بە زانیاری وردتر لەبارەی
كەسایەتی و ژیانییەوە هەیە ،كە بەداخەوە لەبەردەستماندا نییە.
كاتێكی زۆر لە رووداوی خۆشەویستی سپینۆزا بۆ كالرا تێنەپەڕیبوو،
كە كۆلێژی (وان دن ئیندن) بۆ هەمیشە داخرا .بەگوێرەی نەریتی كۆنی
بەڕێوەبەرانی خوێندنگە تایبەتییەكان .بەڕێوەبەری ئەو خوێندنگەیە لەناكاو
بەرەو فەرەنسا رۆیشت و لەو ێ ونبوو .لەو ێ كۆتاییەكی خەمباری هەبوو،
چونكە بۆ دابینكردنی ئارەزووەكەی ،كە دابینكردنی سیستمی كۆماری
ئامانجگەرا بوو ،لە پیالنێكی سەرنەكەوتوودا دژی (لویسی چواردەهەم)
پاشای فەرەنسا بەشداریكردو لەبەرچاوی خەڵكدا لە سێدارە درا.
لەسااڵنی دەیەی( )1650سپینۆزا بۆ بژێوی ژیانی ،رویكردە پیشەی
داتاشین و سڕینەوەی شوشە هاوێنەییەكان .لەو سەردەمەدا لە هۆڵەندا
داواكارییەكی زۆر هەبوو بۆ ئەم شوشە هاوێنەییانە .بەكارهێنانی سەرەكی
ئەو شوشە هاوێنەییانە لە هەندێك میكرۆسكۆپدا بوو ،كە بۆ كاری بازرگانی
بەرباڵوی ئەڵماس ،هەروەها تەلیسكۆپی دەریایی و شوشەی چاویلكەو
وردبینەكانی خوێندنەوە بەكاردەهات( .لەو كاتەدا وەك ماتۆڕسكیلە ()1000
سی سی یەكانی ئەمڕۆ ،بە خێرایی شوێنی خۆیان ،وەكو بەشێكی جیانەبۆوەی
سەرگەرمی و داراییەكانی كەسانی بەسااڵچوو دەكردەوە).
سپینۆزا پ��اش ئ��ەوەی لە پیشەی فێركردن و پ���ەروەردە خۆی
كەنارگیركرد ،پاشماوەی تەمەنی ،بەكاری سافكردنی شوشە هاوێنەییەكانەوە
سەرقاڵبوو ،دەوترێت كە لەم پیشەیەدا بووە وەستا و هاوێنەكانی خواستێكی
زۆریان لەسەربوو .بانگەشەی وەستایی لەم هونەرەدا ،رەنگە ئەفسانە بێت،
بەاڵم ئێمە بەدڵنیاییەوە دەیزانین ،كە بانگەشەی دووەمیان راستە ،هەڵبەتە
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بەجۆرێك كە خودی سپینۆزا لەم كارەدا ،هیچ قازانج و داهاتێكی نەبوو.
لەسەدەی نۆزدەهەمدا فرۆشتن و هەڕاجكردنی سامانی كەسە بەرجەستەو
بەناوبانگەكان ،ببووە بازرگانییەكی پڕ برەو .لەم سەردەمەدا كەسێكی
خەڵكی ئەمستردام بەناوی (كوزیلیۆس وان هالیوین) ،كە كارەكەی مامەڵە
و فرۆشتنی شتی كۆن بوو ،هاوێنەكانی سپینۆزای لەپێشانگای فرۆشتن
نمایشكرد ،كۆمەڵێك كڕیاری زۆری بۆ پەیدابوو ،كە زۆربەیان ئەو جولەكە
دەوڵەمەند و مامۆستا ئەڵمانیانە بوون ،كە بۆ هۆڵەندا سەفەریان دەكرد،
ئەوانیتریش كۆلێكسیۆن دارەكان بوون ..ئەم هاوێنانە كوالیتییەكی زۆر
باشیان نەبوو ،بەاڵم مەزەندە دەكرێت ،كە وان هالیوین سەدان هاوێنەی
فرۆشتبێت .هەڵبەت ئەم ئەگەرەش لە ئارادایە ،كە مستەر وان هالیوین
بەبێ مەبەست ،دەستی گەیشتبێتە ئەمباری هاوێنە ساف نەكراوەكانی
سپینۆزا! دەرەنجام سپینۆزا لە گوندێكی چكۆلەی دەرەوەی ئەمستردام
نیشتەجێبوو ،بەهەندێك كاری جدییەوە خەریكبوو .بەزوویی ئاستی
بیركردنەوە زانستی و فەلسەفیەكەی ،كە هەر كامیان بە داهێنانێكی نو ێ
دەژمێردرا ،بەربەرەكانی لەگەڵ ئەم هاوێنانە دەكرد ،كە سافی دەكرد .لەم
قۆناغەدا ئەو كەسە دەگمەنانە ،كە هاتوچۆیان دەكرد بەناوی رمۆنستوانتەكان
(نارازییەكان) (گروپێكی مەسیحی هاوشێوەی مینۆنیتەكان بوون ،سەربەخۆیی
بیركردنەوەی ئەم گروپە ئاینییە ،لەگەڵ شێوەی سادەو لەخوا ترسانەی ژیان،
رەفتاریان ئەم توانایەی بۆ ئەوان بەدیهێنا ،تا مەسیحییەكانی تری هۆڵەندا
لەدژی خۆیان یەكبخەن.
هەر لەم كاتانەدا بوو ،كە سپینۆزا ناوە چكۆلەكەی خۆی (لە بارۆخ
كە عیبری بوو) ،گۆڕی بۆ بنیدیكت ،كە ناوێكی مەسیحیە ،وەكو بارۆخ
بەمانای موبارەك و پیرۆز دێت ،بەاڵم هیچ بەڵگەیەك لەسەر ئەوەی ،كە
بەڕاستی بووبێتە مەسیحی ،لەبەردەستدا نییە.
19

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرەنجام سپینۆزا بۆ بژێوی ژیانی لەماڵی نەشتەرگەرێك بەناوی
(هیرمەن هۆمان) نیشتەجێ بوو .لەپەیڕەوانی گروپی (ریمۆنسترانت) بوو،
لەگوندی (رینسبۆرگ)دا دەژیا .ئەم گوندە لە شوێنێكی دوورەدەست لە
كەنار رووباری (راین) و لە دەوروبەری شاری (لیدەن)دا بوو .ئەم خانووە
كە ئێستاش هەر ماوە ،لە كۆاڵنێكی باریك و چۆڵدایە ،كە ئێستا بەناوی
سپینۆزا بەناوبانگە و بەرامبەر كێڵگەیەكی پەتاتەیە .دەبێت چاوگەی ژوورە
چكۆلەكەی سپینۆزا ،مەزرا بەرباڵوو كەناڵە ئاوییەكان بووبێت ،كە لەژێر
ئاسمانی خۆڵەمێشی ،تا شوێنە دوورەدەستەكان درێژدەبوونەوە .لەم شوێنەدا
بوو ،كە سپینۆزا دوو كتێبی نوسی ،كە سیستمی فەلسەفەی ئایندەی لەوێدا
وەدیهێنا ،یەكەم كتێبی شرۆڤەی كتێبی (بنەماكانی فەلسەفە)ی دیكارت بوو
بە میتۆدی هەندەسی .دیكارت لەدوایین سااڵنی تەمەنیدا سەرجەم بیردۆزە
فەلسەفی و زانستیەكانی خۆی لەكتێبێكدا بەناوی (بنەماكانی فەلسەفە)
كۆكردبۆوە ،كە تاڕادەیەك بەرباڵو بوو .مەبەست و ئامانجی سپینۆزا
لەكتێبەكەیدا ئەمە بوو ،كە بە راڤەی فەلسەفەی دیكارت بۆ زنجیرەیەك لە
پێشەكی و بنەمای بابەتی و هەڵهێنجانی هەندێك ئەنجامی گرنگ لێیان،
نمونەیەك لە شێوازی ماتماتیك بەدەستەوەبدات ،تا راستی و ناڕاستی
هەریەك لەوانە ،لەیەكەم ڕوانیندا بۆ خوێنەر روونببێتەوە .سپینۆزا بەقووڵی
لەژێر كاریگەری فەلسەفەی دیكارتدا بوو ،ئەندێشەیەك ،كە زیاد لەهەر
ئەندێشەیەكی تری فەلسەفی ،چ پێش خۆی و چ دوای خۆی ،فەلسەفەی
گۆڕی ،بەاڵم ئەگەر سپینۆزا بیویستایە فەلسەفەیەكی سەربەخۆ و نوێ
بنوسێت ،درەنگ یان زوو دەبوایە خۆی لە كاریگەرییە زاڵەكانی دیكارت
رزگار بكات .سپینۆزا ئەم كارە دژوارەی بە بەرەبەرە كەمكردنەوەی شێوازی
رۆشن و روونی دیكارتی بۆ شێوازێكی ساردو بێهەست و سەرنەكەوتوو
بەئەنجامگەیاند.
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ناونیشانی كتێبێكی تری (نامیلكەیەك دەرب��ارەی خ��ودا ،مرۆڤ
و بەختەوەری)( ،نامیلكەیەكی كورت) بوو ،ئەم نامیلكەیە كە بەزمانی
هۆڵەندی نوسراوە ،هەموو ئەو ئەندێشانە لەخۆدەگرێت ،كە دواتر لە
سیستمە فەلسەفییە وردەكەیدا (واتە كتێبی ئاكار) خرایەڕوو .بەداخەوە
دواتر كاتێك ،كە سپینۆزا بڕیاریدا سیستمە فەلسەفییە یەكپارچەو وردەكەی
بنوسێت ،زمانە ساكارە هۆڵەندییەكەی وەالناو زمانی التینی بۆ ئەم كارە
گرنگە هەڵبژارد ،ئەوەی بەشێوازێكی ئەندازەیی ،كە پێشتر لەبارەی كتێبی
دیكارتەوە تاقیكردبووەوە دەرب��ڕی ،ئەم كارەش دژوارییەكی زۆری بۆ
خوێنەری ئەمڕۆ هێناوەتەپێش و خوێندنەوەی كتێبی (ئاكار) ،كە بێگومان
گرنگترین و قوڵترین و پڕ واتاترین بەرهەمی سپینۆزایە ،تاڕادەیەك زەحمەت
بووە .هەموو كتێبەكە بەشێوازی هەندەسەی ئەقیلدۆسی بە پێناسەو بنەمای
ناساندن و تێز و بەڵگە جیاكراوەتەوە .واتە بەم شێوەیە:
* راڤەكان:
(( -1كتێب)) ئەو شتەیە ،كە ئێوە دەتوانن بیخوێننەوە.
(( -2شێواز)) ئەو شتەیە ،كە نوسەر بۆ الیەنی نوسینی كتێبەكەی
هەڵیدەبژێرێت.
* بنەماكانی راڤە:
 -1ئێمە كتێب دەخوێنینەوە ،چونكە دەمانەوێت بزانین نوسەر چ
شتێكی بۆ وتن هەیە.
 -2شێوازی نوسینی كتێب ،رۆڵێكی گرنگی لەخوێندنەوەی كتێبدا
هەیە.
* تێز:
ئەم شێوازە شیاوی خوێندنەوە نییە.
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* پاژە:
زۆر پێدەچێت زۆربەی خوێنەران لێرەدا وەستاون و بۆ درێژەدان
بەخوێندنەوەی ئەم پاژەیە مل نادەن (سەیری بنەمای روونی یەكەم بكەن)،
ئەگەر تا ئێرەشتان خوێندووەتەوە ،بەدڵنیاییەوە ئەگەر من هەر بەم شێوازە
درێژە بەنوسین بدەم ،ئێوەش لەمە زیاتر ناڕۆنە پێشەوە( ،سەیری بنەمای
روونی دووەم بكەن) ،لە ئەنجامدا ئەم شێوازی نوسینە شیاوی خوێندنەوە
نییە ،ئەوەی خوازراوە (هەرئەوەیە ،كە دەبێت بسەلمێنرێت).
هەر بەم شێوازەش زیاتر لە دوس��ەد الپ��ەڕە لەكتێبی ((ئاكار))
نوسراوە ،تەنانەت ئەو پڕ خوێنەرترین رۆمانەكانیش بەوجۆرە شێوازەی
نوسین ،خوێنەرانیان لەدەستدەدەن ،كەواتە نابێت سەرمان بسوڕمێت
لەوەی ،كە رێژەیەكی كەمی خوێنەر توانییان كتێبی ((ئاكار)) تا كۆتایی
بخوێننەوە (بۆنمونە لەبەشی پێنجەم .تێزی سیازدەهەم ،وێڕای بەڵگەكەی
پێنج جار دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تێزانەی ،پێشتر رونكراونەتەوە ،جارێك بۆ
یەك پێناسە و دوو جاریش بۆ دوو بەڵگەی پێشوو .بەمجۆرە بابەتەكە
رووندەبێتەوە!) .یەكێك لەو كەسانەی ،كە توانی كتێبی ئەخالق ،تا
كۆتایی بخوێنێتەوە (الیبنیتز) بوو .ئەو خوازیار بوو لەگەڵ ئەوەی سیستمی
فەلسەفی سپینۆزا لە یەكپارچەییدا خاوەن گونجاوی و یەكگرتووییە ،بەاڵم
هەموو بەڵگەكانی بەپێی پێویستی بە دیقەت و دڕدۆنگیی ماتماتیكییەوە
ب ێ ئەنجامن .لەمڕووەوە رەنگە بەچەندین وەرچەرخانی چاوەڕواننەكراو
رووبەرووی خستنەڕووی گشتی فەلسەفەكەی ببینەوە ،تەنیا دەبێت بزانین،
كە لەكوێ بەدوای ئەو شتانەدا بگەڕێین.
بەاڵم بەوردی ئەم گەاڵڵە گشتییە چییە؟ سپینۆزا بەهەشت راڤەی
سەرەكی دەستپێدەكات ،ئەم راڤەكردنانە بەگریمانە سەرەتاییەكانی ئەو
لەبارەی جیهان و فەلسەفەكەیەوە دەژمێردرێن ،ئەوانەش بریتین لە:
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 -1هۆكاری خود.
 -2كۆتا لە جۆری خۆیدا.
 -3جەوهەر.
 -4خەسڵەت.
 -5دۆخ.
 -6خودا.
 -7ئازاد.
 -8هەتا هەتایی.
بەو جۆرە ،كە لە راڤەكردنەكانی الی س��ەرەوەدا دەردەكەوێت،
سپینۆزا لێڕوانینێكی زۆر ئەبستراكتیانە و لە هەمانكاتدا ئەقاڵنیانەی بۆ جیهان
و بوون هەیە .ئەم مەسەلەیە كاتێك روونتر دەبێتەوە ،كە چاوپیاخشاندنێكی
خێرامان لەسەر خودی ئەم راڤانە هەبێت.
 من شتێك بە خودی (هۆكار) دەزانم ،كە جەوهەرەكەی پێویستیبەبوونی هەبێت ،یان ئەوەی كە دەتوانرێت سروشتەكەی تەنیا وەك
هاتنەبوون وێنابكرێت.
 شتێك (كۆتایی هاتوو لەجۆری خۆیدا)یە ،ئەگەر ئەم ئەگەرەلەئارادابێت ،كە لەگەڵ شتێكی دیكە لە جۆری خۆیدا سنورداربكرێت،
بۆنمونە :جەستەیەك بەكۆتا ناودەبەین ،چونكە هەمیشە دەتوانین
جەستەیەكی دیكەی گەورەتر لەوە وێنابكەین ،بەهەمان شێوە بیرێك لەگەڵ
بیرێكی دیكەدا سنوردار دەبێت ،بەاڵم ناكرێت جەستەیەك لەگەڵ بیرێكدا،
یان بیرێك لەگەڵ جەستەیەكدا سنوردار بكرێت.
لەدرێژەی ئەم راڤانەدا سپێنۆزا دوو چەمكی تر پێناسە دەكات ،كە
هەردووكیان رۆڵێكی بنچینەیی لە سیستەمە فەلسەفییەكەیدا دەگێڕن :خودا
و هەتاهەتایی.
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مەبەستم لە خ��ودا بونەوەرێكی رەه��ای ناكۆتایە ،وات��ە ئەوجەوهەرەی ،كە خاوەن خەسڵەتی ناكۆتایە ،هەر خەسڵەتێكیش دەربڕی
خودی هەتاهەتایی و ناكۆتایە.
مەبەستی من لە (هەتاهەتایی) بوون ،خودی هاتنە بوونە ،چونكەوا وێناكراوە وەك پێویستییەك لەشتە هەتاهەتاییەكانەوە سەرچاوەدەگرێت.
((ش��رۆڤ��ە :لەبەرئەوەی ب��وون وەك��و وێنابێت لەوشوێنەی ،كە
خود شتێكی سەرمەدییە ،راستییەكی هەتاهەتاییە ،بەاڵم ناكرێت بەهۆی
دیمومیت ،یان زەمەنەوە روونبكرێتەوە ،ئەگەرچی رەنگە دیمۆمیت بەب ێ
دەستپێك و ئەنجام وێنابكرێت.
ئەگەر راڤەیەكی لەوجۆرەمان لەبەردەستدابێت ،هەروەها بە
كەڵكوەرگرتن لەشێوازی بەڵگەی ئەقلیدۆسی ،سپینۆزا سەركەوتوو دەبێت لە
بەڕێوەبردنی سیستمی فەلسەفی ،كە سەرجەم جیهانی بوون لەخۆبگرێت،
لە هەمانكاتدا پێویست و دێتێرمینیست و شیاوی رەتكردنەوە نییە ،هەموو
الیەن و تایبەتمەندییەكانی بوون لۆژیكیانە پێویست و ناچارن ،هەموو
ئەگەرێكی پێك ناكۆكی لۆژیكی ،بەپێی پێویست دەبێت بوونیان هەبێت.
(فیزیكی مۆدێرنی ئەمڕۆ دەریخستووە ،كە سیستەمە لەخۆگرە لێكدژ و
نەگونجاوەكانی لۆژیكیش دەتوانن بوونیان هەبێت – هەروەك لە بیردۆزی
كوانتۆمی رووناكیدا دەیبینین -وێڕای ئەمە جیهانی سپینۆزا ،ئەگەر ببوایە،
ئەمڕۆ لە تاریكیدا بەسەرماندەبرد).
جیهانی سپینۆزا جیهانێكە ،كە تیایدا رەسەنایەتی لەگەڵ یەكێتی
بووندایە -واتە جیهان هەر خوایەو بەپێچەوانەوەشەوە ،سپینۆزا ئەم بیرو
هەڵێنجانەی ناودەبات بە (خودا – یان سروشت) و ئەوەش تەنیا گەوهەر
بە گونجاو دەزانێت .ئەم گەوهەرە خاوەن خەسڵەتی بێكۆتاییە ،بەاڵم ئێمە
تەنیا پەی بە دوو خەسڵەت بەرین :خەسڵەتی بیركردنەوە و خەسڵەتی
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درێژبوونەوە .جیهانێك كە ئێمە تیایدا دەژین ،هەر لەم دوو خەسڵەتە
پێكهاتووە ،وەك جیهانێكی دوو رەهەندی ،ئیتر رێگەیەكمان لەبەردەمدا
نییە ،تا شتێك لە بارەی بێكۆتایی بوونی رەهەندەكانی تر (لێدەركردنی دوو
خەسڵەتی باسكراو) بزانین.
سپینۆزا توانی بەسەر یەكێك لەكێشە چارەسەرنەكراوەكانی (دیكارت)
دا زاڵبێت ،ئەوەش ئەوە بوو ،كە چۆن دەروون ( كە بەئەقاڵنییەتەوە
كاردەكات) كاریگەری لەسەر جەستە دادەنێت؟ (كە بەپێی بنەما میكانیكییەكان
كاردەكات) بەگوێرەی بۆچوونی سپینۆزا(( :دەروون و جەستە یەك شتن،
كە هەندێكجار بەخەسڵەتی بیر و هەندێكجار بە خەسڵەتی بەردەوامی
دێنەبەرچاو)) ،كەواتە دەروون و جەستە دوو الیەنی جیاوازی یەك شتن،
یان بەواتایەكی تر ،جەوهەری بیركردنەوە و جەوهەری درێژەپێدانی یەك
شتن ،واتە هەر ((خوا یان سروشت))ە ،كە ئێستا تەنها بەدوو خەسڵەت لە
وەسفە بێشومارەكانی ،وێناكراوە و بۆتە شیاوی تێگەیشتن.
لەگەڵ ئەوەی كە تێگەیشتنمان سنوردارە ،بە تەنیا دوو خەسڵەت لە
وەسفە بێكۆتاكانی خودا ،بەاڵم هەردووكیان لەگەڵ لۆژیكی گشتی بوون،
هاوڕەنگ و گونجاون(( .سیستەم و پەیوەندی وێناكردنەكان ،هەروەك
سیستەم و پەیوەندی شتەكانە)).
پەیوەندییە یەك لە دوایەكەكانی هۆ و بەرهۆ ،دەگەڕێتەوە بۆ
پتەوی و نەگەڕانەوەی خودی پرۆسەی ئەقڵ و بەڵگاندن .وێڕای ئەمە ،لە
پانتایی بێسنوری جیهانی ناكۆتای سپینۆزادا ،هۆ و بەرهۆ بۆخۆی بەشێكە لە
پێویستییەكی لۆژیكی گەورەتر .چۆنیەتی كارابوونی جیهانی درێژەپێدراومان،
لەرووی لۆژیكێكی بێگەردەوە دیاریكراوە و زنجیرەی هۆ و بەرهۆ تیایدا
لۆژیكی پێویست ،نەگەڕاوە ،ب ێ چەندوچوونە (لەم بارەیەشەوە هیچ
جیاوازییەك ،یان رێكخستن و پەیوەندییەكی لۆژیكی نییە ،كە لە زەیندا
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بەرجەستەدەبێت) .هەر بەم شێوازەشە ،كە ئامادەگی و بوونی شتە
بێكۆتاكان بەپێی پێویست لە جەوهەری ناكۆتای (خودا)وە سەرچاوەدەگرن،
لەهەمانكاتدا بەشێكن لە ((خوا یان سروشت)).
بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی لەسەرەوە ئاماژەیان پێكرا ،رەنگە پرسیارێكی
زیادەبێت ،كە بپرسین :ئێمە چۆن دەزانین ،كە خودا بوونی هەیە؟ جیهانێك
بهێنینە بەرچاوی خۆمان ،كە تیایدا خودا بوونی نییە .بەبێ ئەم پاڵپشتە،
ئێمە لە جیهانێكی خاڵی لە جەوهەری متافیزیكی دەژین ،جیهانێك ،كە
بەبێ هیچ مەبەستێكی تایبەت ،تەنها لەدۆخی گ��ۆڕان گۆڕانكاریدایە.
زۆربەمان ئەمڕۆكە دەتوانین بە پەیڕەویكردن لە گریمانەیەكی لەوجۆرە
بژین ،بەاڵم سپینۆزا نەیدەتوانی .بۆ ئەو پێویستبوو ،كە بوونی چەمكی
((خودا ،یان سروشت)) بسەلمێنێت و بۆ ئەم مەبەستەش بەڵگەی هەڵبژارد،
كە نیشانەیەكی دیاری هەڵوێستی ئەو لەنێوان پچڕاندنی ئاسۆی زنجیرە
ریزبەندییەكانی ئەندێشەی سەدەكانی ناوەڕاست (چاخی باوەڕ) لەالیەكەوە،
عەقاڵنیەت مەداری لەدۆخی لەدایكبوونی چاخی ئەقڵە.
ئارگۆمێنتی ئۆنتۆلۆژی ((بونگەرایی)) لە سەدەكانی ناوەڕاستدا،
شێوازێكی باشی زۆربەی ئەهلی فكر بوو ،بۆ سەلماندنی بوونی خودا.
راڤەكردنەكەی بە كورتی بەمشێوەیەیە كە :وێناكردنی خودا مەزنترین و
گەورەترین وێنایە ،كە دەشێت لە زەینی مرۆڤدا بەرجەستەبێت .خەسڵەتی
بوونی تێدا نەبێت ،ئەوكاتە پێویستە وێنایەكی مەزنترو گەورەتر ،هاوشان
و هاوتەریبی ئەو بوونی هەبووبێت ،كە بەدەر لە هەموو خەسڵەتەكانی،
خەسڵەتی ((بوون))یشی تێدابێت .وێ��ڕای ئەمە پێویستە گەورەترین
وێناكردنەكان بوونیان هەبێت ،چونكە بەدەرلەمە وێناكردنێكی مەزنتر
بوونی دەبێت ،ئەوەی خوازراوە خودا بوونی هەیە .سپینۆزا بە چەندین
شێوازی هەمەجۆر ،كەڵك لەم ئارگۆمێنتە وەردەگرێت ،سەبارەت بە
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چەمكی خەسڵەتی جەوهەری ناكۆتا ،یان هەمان ((خودا ،یان سروشت)).
سەرەتا باسی جەوهەر دەكات (( :بەم پێیە ،ئەگەر كەسێك بڵێت ئەو
وێنایەكی روون و جیاواز – بەواتایەكی تر راستەقینەی -بۆ جەوهەر هەیە،
بەاڵم لە هەمانكاتدا بەرامبەر بە بوونی ئەم جەوهەرە گومانی هەیە،
رێك وەك ئەوە وایە بڵێت وێنایەكی راستی هەیە ،بەاڵم گومانی هەیە،
كە ناڕاست بێت)) ،پاشان دەڵێت(( :لەو شوێنەی كە هەبوون و بوون
بەندە بە سروشتی (خود) جەوهەرەوە ،ناچاردەبێت راڤەی جەوهەر واتای
بوون لەخۆبگرێت ،كەواتە بە تەواوی دەكرێت ئەنجام لە راڤەی جەوهەر
وەربگرین .ئایا هەموو ئەمانە تەنیا هەڵەوێژی سەدەكانی ناوەڕاستە؟ ئەو
كەسانەی رەخنەدەگرن ،پێویستە سەرنجی ئەوەبدەن ،كە تەنانەت ئەمڕۆش
ئەم ئاڕاستەیە بەشێك لە بیركردنەوەی مۆدێرن پێكدەهێنێت .زانایان و
بیرمەندانی هاوچەرخیش كەڵك لە بەڵگەهێنانەوەیەكی هاوشێوە وەردەگرن
بۆ دەربڕینی هەندێك چەمكی بنچینەیی ،وەك بوونی تەقینەوەی سەرەتایی
و (بیردۆزی یەكەی جیهانگیری) ،تەنانەت كەسایەتییەكی زانستی بەناوبانگی
وەك ستیڤێن هاوكینگیش ،كەڵك لە ئارگۆمێنتێكی لەم شێوەیە وەردەگرێت:
((ئایا بیردۆزێكی یەكپارچە لەو جۆرە ناچارییەی تێدایە ،كە هۆكارەكانی
بوونی خۆی فەراهەمبكات؟)) باسێكی لەم چەشنە ناچار بەم دەرەنجامە
كۆتایی پێدێت كە :جیهان تەنها دەیتوانی هەر ئەوە بێت ،كە ئێستا هەیە
و دەبوایە بخوڵقایە ،چونكە هیچ جیهانێكی تر نەبوو .ئەم باسە میتافیزیكییە
بەتەواوی بەگوێی سپینۆزا ئاشنابوو ،چونكە چەمكی (خودا ،یان سروشت)
ەكەی سپینۆزا ،وەكو بااڵترین و باشترین بیردۆزی ئەقلیدۆسی (لە باسی
پەیوەست بە تەقینەوەی سەرەتاییدا) وەالنرابێت ،بەاڵم جوانی وەسف
نەكراوی ((سیستمی متافیزیكی سپینۆزا) نكوڵی لێناكرێت.
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هەرچەندە دەربڕینەكانی سپینۆزا ،هەمووی بەڵگەیی و ئارگۆمێنتە،
بەڵكو هەندەسی و دەرەنجام وشكە ،سیستمی میتافیزیكی لێوانلێوە لەالیەنی
بیركردنەوەی قوڵی شاعیرانە .رەنگە لێرەدا ئاماژەكردن بە چەند نمونەیەك
بەس بێت :ئامانجی مرۆڤی ژیر ،دەبێت هەوڵبدات جیهان بەو شێوەیە
ببینێت ،كە خودا ئەو ((لە رووی هەتاهەتاییەوە)) یان ((لە روانگەی
هەمیشەییەوە)) دەبینێت .جەستەی هەموو مرۆڤێك بەشێكە لە جەستەی
خودا ،كەواتە ئەوكاتانەی كەسێك ئازار دەدەی��ن ،لەراستیدا خۆمانمان
ئازارداوە .بەختەوەری و خۆشبەختی هەریەك لە ئێمە بەندە بە بەختەوەری
و خۆشبەختی هەموانەوە .ئێمە ناتوانین جیهانی بوون بە ئاماژە بەشتێكی
دیكە-تەنانەت خودا ،روونبكەینەوە ،چونكە جیهانی بوون ،هەر خودایە.
وێڕای ئەمە واتایەك لە جیهانی بووندا نییە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا خۆی
واتای خۆی دەگەیەنێت.
زۆربەی بیروڕاكانی سپینۆزا ،تەنانەت بۆ ئەو كەسانەی ،كە نە بڕوایان
بە بوونی خودا هەیە ،نە بڕواشیان بە گشتگیری سیستمە فەلسەفیەكەی هەیە،
شتێكی رووناكی بەخشە و دەنگدانەوە و رەنگدانەوەیەكی قووڵ لە ناخیاندا
هەیە .لەم بارەیەوە بۆچوونی لەبارەی سۆزدارییەوە نمونەیەكی روون و
ئاشكرایە .بەپێچەوانەی زۆربەی بۆچوونە فەلسەفییەكانی بەر لە سەدەی
بیستەمی زایینی ،بۆچوونەكانی سپینۆزا هیچ كێماسییەكی لە بەراوردكردن
بە بیردۆزە نوێیە دەرونناسیەكاندا نییە(( .ئ��ارەزوو)) وەك ((جەوهەری
سەرەكی مرۆڤ)) راڤەدەكرێت و چێژ بریتییە لە گواستنەوە لە دۆخی
كامڵبوزنی كەمتر ،بۆ دۆخی كامڵبوونی زیاتر)) ،هەروەها پێچەوانەكەشی
دەبێتە رەنج .لە درێژەی ئەم بابەتەدا سپینۆزا دەڵێت(( :سەرسوڕمان واتە
بیركردنەوە لەبارەی شتێك ،كە زەین تەركیز دەكاتە سەری ،چونكە ئەم
بیركردنەوەیە ،هیچ پەیوەندییەكی تایبەتی لەگەڵ هیچ بیركردنەوەیەكی
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دیكەدا نییە )).تێڕامان لەم رستانە ،بۆچونە نەمرەكەی (ئەفالتوون)مان
بیردێنێتەوە كە(( :فەلسەفە بەسەرسوڕمانەوە دەستپێدەكات )).زۆر كێشە
نابێت كە لە خەیاڵماندا سپینۆزا بهێنینە بەرچاومان ،كە نقومی واقوڕمانێكی
ناكۆتایی سەرقاڵبوونی دۆزینەوەیە لەگەڵ خودای خۆیدا ،خودایەك كە هیچ
پەیوەندییەكی لەگەڵ هیچ شتێكی تردا نییە ،چونكە خۆی هەموو شتێكە،
بەاڵم وادیارە كە راڤەكانی سپینۆزا لەبارەی خۆشەویستی وەك ((چێژێك،
كە دوای وێناكردنی هۆكارێكی دەرەكی بەدەستدێت)) ،لەگەڵ راڤەی ئەو
لە خۆشەویستی ئەقاڵنی بۆ خودا ،یەكنەگرێتەوە .لەروانگەی سپینۆزاوە
(هەروەها لە روانگەی دەرونناسی هاوچەرخیشەوە) ،ئەگەر خوداو سروشت
یەك شت بن ،ئەوسا لە خۆشەویستی ئەقاڵنی بۆخودا دەبێت توخمێك
لە خۆشەویستی بۆ خودیش لە ئارادابێت .ئەم توخمەش هۆكاری دەرەكی
نابێت .سپینۆزا بۆ بەرگریكردن لەخۆی دەڵێت(( :خۆشەویستی ئەقاڵنی
ناخی بۆ خودا ،بەشێكە لە خۆشەویستی ناكۆتا ،كە خودا پێی دەشنێتەوە))،
بەاڵم وادیارە ،ئەمەش بۆخۆی تەنها پێداگرییەك بێت لەسەر كەموكوڕی
بەڵگەهێنانەوەی سپینۆزا.
سەرەڕای هەندێ لێكدژی لەمجۆرە ،بۆچونی سپینۆزا بۆ كاری
((سەلماندن)) درێژە بە چەندین واتای قوڵی دیكە دەدات(( .هیچ ئومێدێك
بەبێ ترس و هیچ ترسێك بەبێ ئومێد نییە )).سەرچاوەی دڵنیایی و
بێهیوایی بە(( :وێنای خەیاڵی شتێك لە ئایندە یان رابردوو ،كە گومانی
لەسەر البراوە)) دەزانێت)4(.
بەاڵم هەمان مەسەلە گومان ،یان (هەڵە) نیشاندەری كەموكوڕییەكی
جدییە لە فەلسەفەی سپینۆزادا .ئەو خۆی هیچ شك و گومانێكی لەسەر راستی
و مسۆگەربوونی فەلسەفەكەی نەبوو(( :من نازانم ئایا فەلسەفەكەی من
لەباشترین فەلسەفەكانە ،یان نا ،بەاڵم بۆخۆم ئەوە بە ڕاست و رەوا دەزانم و
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دڵنیاییم بۆ راستییەكەی بەهەمان ئەو ڕادەیەی ،كە ئێوە دڵنیان كۆی گۆشەكانی
سێگۆشەیەك یەكسانە بە ( )180پلە (ئەوەندەی دوو گۆشەی وەستاو)).
روانگەی سپینۆزا لەبارەی گومان و هەڵەوە ،روانگەیەكی نوێ ئەفالتوونی
بوو -واتە سود لە لەدەستدان ،یان ناتەواوی سروشتی لە تێگەیشتنمان لە
راستییەوە وەردەگرێت ،بە واتایەكی تر ،لەو شوێنەی كە گومان و هەڵە،
جگە لە شتێكی ناكامڵ و پێنەگەیشتوی دەرككردنمان بە هەقیقەت (كە تەنیا
واقعیەت هەیە) هیچی تر نین ،لە راستیدا ناڕاستن .ئەم بۆچونەشی وەكو
بۆچونێكی پەیوەست بە مسۆگەربوونی ئەندازەی فەلسەفەكەی ئەوەندە تەواو
نایەتەبەرچاو( .هەرچەندە ئەو نەیتوانی ئەمە بزانێت ،بەاڵم ئێمە ئەمڕۆ
دەزانین ،كە لە ئەندازەی نائوقلیدۆسی هێڵە چەماوەكان ،كۆی گۆشەكانی
سێگۆشەیەك یەكسان نییە بە دوو گۆشەی وەستاو.).
بەگوێرەی بیروڕای سپینۆزا(( :یەكەمین و تاكە بنەمای سەرڤانی هیچ
نییە ،جگەلە كۆشش بۆ پاراستنی دەروون)) ،بەاڵم ئەگەر پاراستنی دەروون
سەرەتاییە ،كەواتە دۆخی زۆر واقیعی خۆكوشتن ،چۆن روونبكەینەوە؟
لەمبارەیەوە سپینۆزا دەڵێت(( :رەنگە هەندێك هۆكاری دەرەك��ی و
نهێنی ...ئەوەندە كاریگەری لەسەر جەستە دابنێن ،كە ببنەهۆی ئەوەی
جەستە سروشتێكی پێچەوانەی سروشتی خۆی بدۆزێتەوە)) .بەواتایەكی تر،
خۆكوشتنی جەستەیی كارێكی نامرۆڤانەیە و ئەو كەسەی هەوڵی خۆكوشتن
دەدات ،رەفتارێكی جیاوازی لە مرۆڤەكانی دیكە هەیە .ئەم بۆچونەش وەكو
تیۆری پەیوەست بە گومان و هەڵە زۆر راست نایەتە بەرچاو ،بەاڵم هەموو
ئەمانەش ،هەندێ هەڵەی كەمن لە بینای شكۆداری بیر و رۆشنگەریدا .لە
راستیدا جوانناسی و وردبینی بیروڕاكانی سپینۆزا (هەروەها نەبوونی هەڵەو
سەهوی سەرەكی تیایدا) كاتێك بە لوتكە دەگات ،كە بیرمان بێتەوە ئەو
كەڵكوەرگرتن لە شێوازی ئەندازەیی بەشیاو دەزانی لەبارەی هەمووشتێك و
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لە هەموو شوێنێكدا(:من لەبارەی هۆكارو دۆخی مرۆییەوە وا دەنوسم ،كە
وەكو بڵێی سەروكارم لەگەاڵ هێڵ و ئاست و قەبارە هەیە)).
ئەم شێوازە دەتوانرێت بە ئەنجامی ئەو سروشتە خۆپەسەندەی ئەو
و دوورەپەرێزبوونی لەدنیایەك بزانرێت ،كە ئێمەی مرۆڤە گچكەترەكان تیایدا
دەژین .یەكێك لە هاوسەردەمەكانی دەنوسێت((:پێدەچێت سپینۆزا لە دنیای
دەرونی خۆیدا ژیابێت ،هەمیشە بیری لەخۆی كردبێتەوە و لەبەرخۆیەوە
قسەیكردبێت ،وەكو بڵێی تەنیا نقومی بیركردنەوەكانی خۆی بوبێت .لە
راستیدا هەندێكجار بووە بە سێ مانگ لە ماڵەوە دانیشتوەو نەهاتۆتە
دەرەوە))( .هەركەسێك زستانە خۆڵەمێشی و بەستەڵەك و ژاكاوەكانی
هۆڵەندای وەكو خۆی ئەزموونكردبێت ،یان لە نزیكەوە تابلۆی رووبار و
جۆگە بەستووەكانی شێوەكارانی هۆڵەندای سەدەی بیستەمی بینیبێت ،رەنگە
گۆشەگیری سپینۆزای زۆر بە الوە سەیر نەبێت .سپینۆزا سەرگەرمی و كات
بەسەربردنی زۆری نەبوو ،بەدەر لە سەرقاڵبونی هەموو كاتەكانی ،بەاڵم هەر
ئەم تۆزە سەرگەرمییەش ،بۆخۆی پەردە لەسەر هەندێ گۆشەی تایبەت بە
رۆح و دەرونی الدەدات .بەوتەی یەكێك لە ژیاننامەنوسانی سەردەمەكەی
((سپینۆزا زۆربەی كات سەرگەرمی ئەوەبووە ،جاڵجاڵۆكەی كۆكردۆتەوە
و بەگژ یەكتریدا ك��ردوون)) یان ((مێشی دەگرت و دەیخستە نێو تەونی
جاڵجاڵۆكەیەك ،پاشان بە زەڕەبین سەیری دەكرد ،كە چۆن پەلەقاژەیەتی و
ناتوانێت رزگاری ببێت ،تەنانەت هەندێكجار بە دەنگی بەرز پێدەكەنی)).
سپینۆزا لە نامەكەیدا بۆ هاوڕێیەكی دەنوسێت(( ،هەموو ئەو شتانەی ئێمەی
مرۆڤ لەبارەی خۆمانەوە لێی بێزارین و لەالمان قێزەونە ،لەنێو ئاژەاڵندا
بە ستایش و واقوڕمان ،تەنانەت حەزەوە لێیان دەڕوانین)) .وادیارە ژیری و
وردبینی ئەو دەربارەی سروشتی مرۆیی ،تەنها سنوردار بوو بە فەلسەفەكەی
و هیچی تر!
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فەلسەفە بۆخۆی بەپێچەوانەی بنچینە زمانەوانییەكەی ،ئەوەندەش
لەبەندی خۆشەویستیدا نییە بۆ ژیری .فەلسەفە دۆخێكی زۆر جدییە و
پێویستە وەكو كارە جدییەكانی تر ،رووبەرووی نەیارو دوژمن ببێتەوە.
كاتێك سپینۆزا سیستمە فەلسەفیەكەی خستەڕوو ،زۆربەی فەیلەسوفەكان
لە مەسەلەكە تێگەیشتن و تەمێ بوون ،بە وتە بەناوبانگەكە دەمكوتكران.
بە داخەوە سەرجەم تەالری سیستمی فەلسەفەی سپینۆزا لەسەر بنەمای
ئەو ،راڤە سەرەتاییانە بنیاتنراوە و پایەداری ،یان روخانی سەرلەبەری
بەستراوەتەوە بە دروستی ئەم پێشەكییانەوە .ئەگەر كەسێك سەركەوتوبێت،
تا راڤەی سپینۆزا بۆ جەوهەر بخاتە كێشەوبەرەوە ،ئیتر كارەكە تەواوە.
ئەگەر ئەو راڤەیەش لە جەوهەر نەبێت ،جیهانی بوون لەكاردا نییە ،كەواتە
بابزانین سپینۆزا چۆن راڤەی جەوهەر دەكات.
راڤ��ە :مەبەستی من لە جەوهەر (سوبستانت) ئەو شتەیە ،كە
لەخۆیدایە و تەنها لەرێگای خۆیەوە بەردەستدەبێت ،بەواتایەكی تر وێناكردنی
پەیوەست نییە لەسەر وێنای شتێكی تر ،كە لەوە دروستكرابێت)).
ئەم چاوەڕوانییەی ،كە ئیتر فەیلەسوفەكان ،تەنانەت ئەوجۆرە راڤە
سادە و سەرەتاییانەی سپینۆزا بەگشتی پەسەندبكەن ،بەاڵم دۆخەكان ئەوكاتە
دژوارتر بوون ،كە زاناو وتاربێژانی ئاینیش چوونە ریزی خوێنەرانی كتێبی
ئەخالقەوە .ئەگەر خوا تەنها هەر ئەم جیهانی بوونە ،یان ئەو یاسا جەبری
و پێشتر دیاریكراوانە بێت ،ئەوكاتە بەرزی و زاتی شكۆمەندی دەچووە
ژێر پرسیارەوە ،هەروەها ئەم بڕوایە لە واقیعدا ،نكوڵیكەری تایبەتمەندییە
كەسیەكانی خودا دەبوو (وەكو توڕەیییە بەناوبانگی خودا ،كە لە تەوراتدا
هاتووە) ،هەروەها نكوڵیكەری ئیرادەی ئازادی خودا بوو ،كە بە دڵی خۆی
دەستبەرێت بۆ ئەو یاسایانەی ،كە خۆی دایناون ،وەكو( :یاسا سروشتی و
زانستییەكان و هتد) یان سەرپێچییان لێبكات ،یان لە بیروڕای خۆی پاشگەز
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بێتەوە (وەكو پەرجۆ و كارە خوداییەكان) .بە گوێرەی تێگەیشتنی سپینۆزا،
ئێمە دەتوانین بەهەر رادەیەك بمانەوێت خۆشەویستی بۆ خودا دەربڕین،
بەاڵم هیچ رێگایەك نییە ،كە خودا ئەم خۆشەویستیەمان بۆ بگێڕێتەوە.
ئەم بۆچوونە ،هەستی زۆربەی خەڵكی بەقوڵی برینداركرد ،هەستیانكرد
لەم جیهانەدا ئیتر پشتیوانێكیان نییە و ژیانی ئاینیشیان ،سەرەنجام بەبێ
پاداشت دەمێنێتەوە .سپینۆزا بە بەپیرۆز زانینی هەمووشتێك ،تۆزێكی مابوو
هەراوهوریایەكی زۆر ناپیرۆز بەرپابكات.
خۆشبەختانە لەكاتی خۆیدا ئاگاداری ئەم مەسەلەیە بوو وە كتێبی
(ئاكار)ەكەی ،پاش مردنی بەچاپگەیەنرا .كتێبەكە لە سەردەمی ژیانیدا
بە نهێنی لە نێو هاوڕێ و هاوبیرانی فەیلەسوف و دۆستانی فەلسەفەدا
دەستبەدەست دەگەڕا .یەكێك لە هاوڕێكانی كە ئەویش لە شاری (رینسبۆرگ)
دا دەژیا ،بە هوشیارییەوە نەجواڵیەوە و دەرئەنجام ئەو كارەشی ،بووە
زەنگێكی مەترسیدار بۆ سپینۆزا .كاتێك (ئادریەن كوارباخ) كتێبی (روناكی
لە شوێنە تاریكەكان)ی بەچاپگەیاند ،كە دژ بە ئاینزای سەردەمی خۆی
و شێوازە دەرمانییە باوەكان دەوەستایەوە ،بانگهێشتی دادگا كرا .دادوەر
داوای لە دادگا كردبوو ،كە سەرجەم دارایی و سامانەكەی دەستی بەسەردا
بگیردرێت ،پەنجە گ��ەورەی دەستی راستی بقرتێت .زمانی بە ئاسنی
هاوجۆش كون بكرێت و بۆ ماوەی سی ساڵیش لە زینداندا بمێنێتەوە .لەو
روەوە بە دڵنیاییەوە (كوارباخ) لەدوای بیستنی بڕیاری كۆتایی هەناسەیەكی
ئاسودەی هەڵكێشا ،كە ئەویان تەنیا بەپ ێ بژاردنی بڕی ( )6000فلۆرین و
( )10ساڵ زیندان و دورخستنەوە و كاركردنی زۆرەمل ێ مەحكوم كرد! ئەم
رووداوە نیشانەیەكی قوڵی مەترسیدار بوو ،كە هەڕەشەی لە بیرمەندان
دەكرد ،تەنانەت لە واڵتی هۆڵەندای لیبڕاڵ (كە نەرمی نواندنی ئاكاری ئەو
نەك تەنیا لە ئەوروپادا ،بەڵكو لەسەراپای جیهانی ئەو سەردەمەدا نمونەی
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نەبوو) لە كاتی دادگایدا بە ئاشكرا پرسیار لە (ئادریەن كوارباخ) كرابوو،
كە ئایا بەشێوەیەك لە شێوەكان كاریگەری سپینۆزای لەسەر نەبووە -ئەو
تۆمەتەی ،كە ئەو لە دادگا رەتیكردەوە .بەهەرحاڵ ئەم رووداوە سپینۆزای
ئاگادار كردەوە ،كە (با) لەكام الوە هەڵدەكات.
لە ساڵی ()1663دا سپینۆزا شوێنی خۆی گواستەوە بۆ شاری (وربۆرگ)
ی دەوروپشتی الهای و تا كۆتایی تەمەنی لەوێ ژیا .لە نامەیەكیدا ،كە
چەند ساڵ دوات��ر نوسی .تەنیا نمونەیەكی تیا بەدیدەكەین ،كە تیایدا
راستەوخۆ ئاماژەی بەخۆی داوە( .هەندێ ئاماژەی تر ،كە لەبارەی رەفتاری
قالۆنچەئاسای مرۆڤەكانەوە دەیڵێت ،یان ئەوەی كە لەبارەی پشێوی و مەینەتی
سەرچاوەگرتووی ئیرەیی ،دەینوسێت ،هەڵبەتە ئاماژەیەكی راستەوخۆ نین
بۆخۆی! ئەمانە هەموو فەلسەفە بوون ،یان باشتر وایە بڵێن هەندێ قسەی
زانایانەی ،كە فەیلەسوفەكەمان لە گۆشەی خەڵوەتگە زستانییەكەی تەنیا بۆ
رێنوێنی ئێمەی دانیشتوانی گۆی زەوی وتویەتی!) سپینۆزا لەو نامەیەدا بۆ
یەكێك لە هاوڕێ پزیشكەكانی دەنوسێت ،كە چۆن بەبێ ئەوەی سەركەوتوو
بێت ،هەوڵیداوە لەرێگای خوێن وەرگرتن (رەنگە بەسودوەرگرتن لە زەرو،
كە لەو سەردەمەدا باو بوو) (تا)ی خۆی كەمبكاتەوە ،هەروەها دەنوسێت،
كە ئومێدەوارە هەرچی زووە شوشەیەك مرەبای گوڵی سوری هاوڕێكەی
بەدەست بگات ،بەوەی كە توانیویەتی لەرزوتایەكی بەهێز كۆنتڕۆڵبكات:
((سەرەنجام بەزەبری رێجیمێكی باشی خۆراك ،بارگەوبنەی خۆی پێچایەوە و
لە ماڵەكەم چووە دەرەوە ،بۆ كوێ رۆیشتوە ،نازانم ،بەاڵم ئاگادارم تا جارێكی
تر سەرو كەللەی دەرنەكەوێتەوە)) .سەرەڕای قسەخۆشی و شێوازی جوانی
دەربڕینی سپینۆزا ( كە ئیتر نمونەی هاوشێوەی ئەو لەسەرجەم نامەكانیدا
پەیدانابێتەوە) ،وادیارە سپینۆزا لێرەدا كەمێك نیگەرانی تەندروستی جەستەی
بوبێت .جەستەیەكی زۆر الوازی هەبوو ،هەروەها ناخۆشی دوا بە دوای
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یەك الوازییەكەیان زیاتر دەكرد ،هەر ئەو دۆخەی كە رەنگە خۆزگەخواستنی
كەسایەتی ماخولیایی (دیكارت)ی (كە بۆماوەی  15ساڵ زیاتر بۆ دەستگەیشتن
بە گەورەترین رەفەی دەرمانی دنیا بۆ ئاسمانەكان رۆیشتبوو) دەبزواند.
سپینۆزا بەوپەڕی سادەییەوە لە ژوورێكی چكۆلەدا رۆژگ��اری
بەسەربرد ،ئەو نەك تەنیا لەم ژوورەدا سەرقاڵی نوسین بوو لەوێ دەخەوت،
بەڵكو زۆركات داتاشین و بریقەپێدانی هاوێنەكانیشی هەر لەوێ ئەنجامدەدا.
ئێمە بەئاسانی دەتوانین ئەوە لەزەین و خەیاڵماندا وێنابكەین ،كە كۆمەڵێك
كاغەزی پەرش و باڵو و هەندێ كتێبی بەجێماو بەدیبكەین ،كە توێژێكی
تەنكی تۆزی داتاشینی هاوێنەكانی لێنیشتووە .رەنگە لێرەشدا پەنجەرەیەكی
تۆڕداری بچوك هەبووبێت ،كە لەوێوە دیمەنی مەرزا تەخت و پانەكانی
بینیبێت ،كە رووبارو چەمەكانی پێدا رۆیشتووە و لەژێر ئاسمانی خۆڵەمێشیدا،
دیمەنێكی دڵتەنگكەر تا مەودایەكی دوورەدەس��ت باڵی كێشابێت( ،یان
لەوانەشە سەرچاوەی خۆراكی جاڵجاڵۆكەكانی سپینۆزا ،ئەو مێش و مەگەزانە
بووبن ،كە لەم پەنجەرەیەوە دەهاتنە ژوورەوە!)
هەروەكو لە شوێنێكدا هاتووە ،زۆرب��ەی ژەمەخۆراكی سپینۆزا
((بەدرێژایی رۆژ ،نانی تریتكراوی نێو شیر بوو ،بەكەمێك كەرەو پەرداخێك
بیرە)) .رۆژێكی دیكە رەنگە بە ((كەمێك كەرەو كشمیش لە شیردا))
رۆژەكەی بەسەربردبێت .هەر ئەم سەرچاوەیە دەڵێت :كە ئەو لە مانگێكدا
تەنیا دوو شوشە شەرابی نیو(پۆینت)()5ی دەخواردەوە .كە لە هۆڵەندای
ئەو رۆژگارەدا بەواتای خۆڕاگرییەكی ئازایانە بووە .هەرچەندە رەنگە ئەو
ئەو بڕەشی بۆ بەهێزكردنی خوێنی خواردبێتەوە ،دەڵێن سپینۆزا هەندێكجار
دەیوت ((وەك مار پەپكە دەبەستێت و كلكی خۆی بەدەمیەوە دەگرێت)) و
بەمشێوە سەرو بنی كارەكانی بەیەك دەگەیەنێت.
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سپینۆزا لەدەیەی سێیەمی ژیانی ،وردە وردە لەخۆباییبون و لوتبەرزی
سەردەمانی گەنجێتی لەدەستدا .زۆرك��ەس ئەم گۆڕانكارییە بەهێمای
تایبەتمەندی باشی دەرون��ی و بلیمەتی لەكاتی گەشەكردندا دادەنێن،
لەكاتێكدا زۆرجار كاتێك ،كە بلیمەتی لەوپەڕی گەشەكردن و پەرەپێدان و
كرانەوەیە ،كاریگەرییە الوەكییەكانی ئەم سەردەمە ،زۆر بەپێچەوانەوە خۆیان
دەردەخەن (خۆبەزلزانی و تەنها باوەڕ بەخۆكردن ،لە زیانە بەرچاوەكانی
ئەم گەشەكردنە هەندێكجار ئ��ازاردەرو گێژكەرەیەن) ،لەراستیدا هۆی
سەرەكی لەدەستدانی لوتبەرزی لە سپینۆزادا ،رەنگە پەسەندكردنی هەنگاو
بەهەنگاوی ئەم راستییە تااڵ و زیانبەخشەبووبێت ،كە شكۆ و رەسەنایەتی
ئەو سیستمە فەلسەفیەی ،كە ئەو هەموو ژیانی خستبووە پێناوی ،هیچ
كات تا ئەوكاتەی ،كە لەژیاندابوو ،پەسەندنەكراو قبوڵكردنی هەمووانی
بەدەستنەهێنا .ئومێدی ئەو بۆ باڵوكردنەوەی كتێب و نوسینەكانی وردە
وردە گۆڕا بۆ نائومێدی .هەموو رواڵەتەكانی لەخۆبایبوون ،لەژێر گوشاری
ئەم چەرخی سوكایەتییەدا ورد دەبن و دەسوێن.
رەنگە هەر لەبەرئەمەش بوبێت ،كە سپینۆزا ب��ەدوای ئەمەوە
بووبێت ،تا مەبەستی خۆی زیاتر بگەیەنێت ،هەروەها بەخەڵكی جیهان
و بەتایبەتی بە ركابەرانی ئاینیەكەی پیشانبدات ،كە فەلسەفەكەی ئەو
لەبەرامبەر بە خوێندنەوەی سونەتیانە بۆ خودا نییە .لەمڕووەوە كاتێك
كتێبی (ئاكار)ی تەواوكرد ،دەستیكرد بەنوسینی نامیلكەی الهوتی سیاسی.
ئەم نامیلكەیە كە لەجۆری خۆیدا بێهاوتایە ،پێكهاتەیەكە لە بیردۆزی سیاسی
و شرۆڤە و شیكردنەوەی كتێبی پیرۆز .سپینۆزا بەهاوڕێكانی وتبوو ،كە
مەبەستی لە نوسینی ئەم نامیلكەیە ،بەگشتی ئامادەكردنی هەلومەرجێكە بۆ
باڵوكردنەوەی كتێبی (ئاكار) .دەیویست پیشانیبدات كە ((بە ئازادیكاركردن
لەسەر فەلسەفەو هەم لەگەاڵ دینداری و خواپەرستیش گونجاوەو لەگەڵ
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ئاسایشی دەوڵەت و كۆمەڵگەشدا .رەنگە سپینۆزا گەورەترین فەیلەسوفی
رێبازی ئەقاڵنیەت بوو بێت ،بەاڵم لەم نامیلكەیەدا ،بەزەحمەت دەتوانین
خەسڵەتی ژیر و زانای پێبدەین .خودای ناشەخسی و یەكێتی بوونەكەی،
هیچ هاوشێوەیەكی لەگەڵ (یەهۆوە)كەی تەورات دا نییە ،هەروەها هیچ
كەس بایەخی بەم بۆچونەی نەدا ،كە ئەگەر كەسێك ئازار بدەین ئەوا
خۆمانمان ئازار داوە .ئەم بیروباوەڕە لەو سەردەمەدا نە بەدڵی نەریت و
هەستە ئاینیەكانی ئەو رۆژگارە (خوانەناس و بێ باوەڕان) بوو ،نە بەدڵی
سیاسەتمەداران و ئەخالق ناسەكان بوو (كە دەتوانین بڵێین هەمووان بوون)
لەهەمووی خراپتر ،باوەڕی ئەو بوو ،سەبارەت بەو پەرجووانەی ،كە لە
تەورات و ئینجیل دا هاتبوون .سپینۆزا هەموو ئەم پەرجووانەی بەهەندێك
رووداوی ئاسایی دەزانی و بڕوای وابوو ،كە تا ئێستا بەئەنقەست شیكردنەوەی
پێچەوانە خراوەتەڕوو ،بۆ كەڵكوەرگرتنی ریكالمی ئاینی ،ئەوەش شتێكی
روونە كە بەهۆی ئەم كۆمەڵە بیرو بۆچوونەیەوە ،هاوڕێیەكی زۆری لە
كەنیسە و كڵێسادا بۆ خۆی دەستەبەرنەكرد.
بەاڵم لەم نامەیەدا سپینۆزا هەندێك بیروبۆچوونی نوێی (كە بۆ
ئەم سەردەمەش بۆچونێكی سەرسوڕهێنەر و مۆدێرنە) لەبارەی سیاسەتەوە
خستەڕوو .لەراستیدا زۆربەی بۆچونەكانی ،وەاڵمێك بوو بۆ بۆچونەكانی
(تۆماس هۆبز)ی فەیلەسوفی بەریتانی ،كە كتێبە پێشڕەوەكەی بەناوی
(لێڤیاسەن =  )Leviathanكەمتر لە بیست سااڵ پێشتر لەساڵی 1651دا
لەچاپ دراب��وو( ،هۆبز) لە كتێبی (لێڤیاسەن) ئەم بۆچونە رەشبینانەی
خستبوەڕوو ،كە بەبێ بوونی هیچ دام و دەزگایەكی حكومی (واتە لە
دۆخی سروشتی و لەتەنهایی و دوور لە كۆمەڵ)(( ،مرۆڤ بۆ خۆی تەنها و
كڵۆاڵ و ژیانیشی ناخۆش و ناڕێك و كورت دەبێت)) .بەرگەگرتنی ئەم دۆخە
بۆ مرۆڤەكان زەحمەتەو ئەوان لەو كۆمەڵگەبەڕێوەبەرییەكاندا لەدەوری
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یەكتری كۆبونەوە ،تا بەسەر ئەم دۆخەدا زاڵ بن .هەر جۆرە فۆرم و
شێوازێك لەحكومەت باشترە لەوەی ،كە هەر نەبێت ،لەئەنجامدا پێویستە
ئێمە پەیڕەوی لەهەر جۆرە حكومەتێك بكەین ،كە هەیەو ملكەچی هەموو
فەرمانڕەوایەتییەك بین.
سپینۆزا روانینێكی چاكەخوازانەتری بۆ مرۆڤ هەبوو ،هەروەها
دەربڕینی فەلسەفە سیاسیەكەی لە بنەڕەتەوە ئازادیخوازانە بوو .لەباتی
پاڵپشتی بێ بەرامبەر لەحكومەت و دەسەاڵتی فەرمانڕەوا ،لەسەر ئەم
باوەڕە بوو ،كە ڕەوایەتی دەسەاڵتی حكومەت ،یان فەرمانڕەوایەتیەكەی،
تەنها لەرێگای گرەنتیكردنی ئاسایشی هاوواڵتیانییەوە دەستەبەردەبێت ،تا
ئەوان بتوانن ((بەوپەڕی دڵنیاییەوە رۆح و جەستەیان لە ئاسایشدا پەروەردە
بكەن ...هەروەها ئازادانە ئەقڵی خۆیان بخەنەگەڕ)) .رۆڵی حكومەت دەبێت
تەنها پشتگیری لەتاك بكات ،كەسێك كە دەبێ بەئازادییەوە ئەم بوارەی بۆ
بڕەخسێت ،تا لەژیانیدا ئامانجی خۆی دەستەبەر بكات و بەدوایدا بڕوات.
((لەروانگەی كەمێك گەشبینانەی سپینۆزاوە ،بارودۆخێكی لەمجۆرە پێویستی
بەوە بوو ،كە كەسەكان بەسەر هەستی خۆیاندا زاڵبن و بەسودوەرگرتن
لەژیری و داناییان ،هەوڵبدەن بۆ بەدەستهێنانی تێگەیشتنی قوڵتر لەخۆیان و
جیهان .ئێستا نمونەكانی سەدەی هەڤدەهەمی گەنجە شەالتییە مەستەكان،
بە زاراوەی ه��ەواداری فاڵن تیپی تۆپی پێن ،یان ئەو تەوەزەالنەی كە
هەر لە بەیانییەوە تا ئێوارە لەبەردەم تەلەفزیۆندا دانیشتون ،لە كوێی
ئەم مامەڵەیەدا جێدەگرن ،هەڵبەتە دیار نییە) .سپینۆزا هەروا راستگۆیانە
لەسەر ئەم باوەڕەبوو ،كە دەسەاڵتەكانی حكومەت دەبێت سنوردار بێت
و حكومەت دەبوایە بەپێی ئەو بنەماو یاساو رێسایانە كاربكات ،كە ئەقڵ
بۆی دەچێت .ئەمەش پەیوەست بوو بەوەی ،كە حكومەت ئازادی تەواوی
ئەندێشە و بیروڕا بەفەرمی بناسێت ،بەاڵم سپینۆزا لێرەدا واقیعبینانەو بە
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وردبینیەوە ،ڕەچاوی ئەو جیاوازییەی نێوان ئازادی بیركردنەوە و ئازادی
كاركردن دەك��ات .ئێمە دەبێت ئەو ئ��ازادی و هەڵبژاردنەمان هەبێت،
تا بەهەر جۆرێك بمانەوێت بیر بكەینەوە ،بەاڵم پێویستە كارەكانمان
لەچوارچێوەی یاساكانی دەوڵەتدا بێت .بەبڕوای سپینۆزا ئەم چوارچێوەیە
لەخۆگری دەربڕینی بیروڕای گشتی یش بێت ،بەشێوەو شێوازێك ،كە ببێتە
هۆی شۆڕشی جەماوەری خەڵك.
بیرۆكەی سیاسی سپینۆزا بەوردی رەنگدانەوەی دۆخی خودی ئەو
بوو لەهۆڵەندا .لەوكاتەدا حكومەتی هۆڵەندا لەچوارچێوەیەكی پابەند بە
بنەمای ئاسانكاری و تۆلێرانس و ئازادی بیروڕا بوو .بۆچون و بیڕوڕاكانی
سپینۆزا زۆرجار لەو چوارچێوەیەدا نەبوون ،بەاڵم ئەو بەپێداگرییەوە ئەم
مافەی بەخۆی دەدا ،كە ئەم بیروڕایانەی هەبێت .ئەگەرچی قبوڵی كردبوو،
كە چاپكردنی نوسینەكانی دوابخات .سپینۆزا باوەڕیوابوو كە گرنگترین
ئەركی حكومەت پاڵپشتی و پارێزگاریكردن لە ئاسایشی هاوواڵتییەكانیەتی
تا ئەو رادەیەی كە لەتوانادایە ،ئەمەش گرنگترین ویستی خەڵك بوو لە
هۆڵەندا ،كە كەوتبوە بەر هێرشی سەدەی هەڤدەهەم.
فەلسەفەی سیاسی سپینۆزا زۆر لەپێش سەردەمەكەی خۆیەوە بوو.
رەنگە بۆ ئێمە لەهەندێك بواردا كەمێك سادەوساكارانە بێتەبەرچاو – بەاڵم
لەسەردەمی خۆیدا ،بیروڕاكانی كە پەیوەست بەحكومەتێكی ئامانجگەرا
دەژمێردران ،بەروونی بە هەندێ قسەی بێ بنەمای مەترسیدارو گاڵتەجاڕی
لێكبدرێنەوە .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو ڕامانەی كە سپینۆزا لەبەرامبەر حكومەتی
ئەوكاتەدا گرتبویەبەر ،بەتەواوی هاوتایە لەگەڵ ئەوەی ئەمڕۆ لە كۆمەڵگە
لیبڕاڵ دیموكراتەكانی رۆژئاوادا باوە .لەو كۆمەڵگەیانەی ئاماژەیان پێكرا،
ئەمڕۆ ئەم مافەی كە كەسێك بیروڕایەكی نەژادپەرستانە ،دژە كەمینە
ڕەگ��ەزی ،ئاینی و دژە ئیتنی و بیروڕاكانی دیكە ،سوكایەتی هێنەرو
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نەگونجاوبووبێت ،بەفەرمی دەناسرێت ،بەاڵم ئەو ناتوانێت ئەم بیروباوەڕانە
بەپراكتیك بكات .بۆنمونە :هاندانی شۆڕش و كرداری توندوتیژی دژی
كەسانی جگەرەكێش بەربەستی یاسایی هەیە.
كاتێك كە سەرئەنجام (نامیلكەی الهوتی -سیاسی) لە 1670دا
باڵوبوەوە ،سپینۆزا تەنانەت هەنگاوێكیش لەئامانجە سەرەتاییەكانی خۆی
نزیك نەبوەوە .واباشە چاوێك بە نوسینی یەكێك لەدوژمنەكانی سپینۆزادا
بخشێنین (( :ئەم شتە هەڵبەستراو و فڕوفیشااڵنە لەكارگەی دۆزەخدا
بەدەستی هەڵگەڕاوەیەكی جولەكەو بەهاوكاری خودی شەیتان سەریەك
نراون و باڵوكردنەوەشی بە ئاگاداری پێشتری (یان دوویت) ئەنجامدراوە)).
(یان دوویت یەكێك بوو لە پیاوە دەوڵەتییە روناكبیرەكانی هۆڵەندا كە،
دژی پاشایەتیخوازەكان شۆڕشی كردو كارامەییەكەی لەكاروباری سیاسیدا،
بووە هۆی ئەوەی بەوپەڕی كاراییەوە بەرگری لەواڵتەكەی (هۆڵەندا) بكات
لەنیازی خراپی بەریتانیاو فەرەنسا -ئەو كەسێك بوو ،كە دواتر بووە
قەزاوەگێڕی كۆنەپەرستەكان و ئ��ەوان هەموو كەموكوڕی و خراپی و
بەدبەختییەكانی زەمانەیان خستەئەستۆی ئەو).
هوڵەندا گیرۆدەی سەردەمێكی سەخت بوبوو ،بەهەمان شێوەی كە
لە فەلسەفەی سیاسی سپینۆزا لە نامیلكەی الهوتی سیاسیدا دەركەوتوە،
تەنانەت سپینۆزاش لەدەردو بەاڵی ڕووداو پارێزراو نەبوو .بیروڕاكانی ئەو
لەم نامیلكەیەدا ئاوێتەیەك بوو لە خۆپارێزی و ڕاسپاردەی ناپراكتیكی .لەگەاڵ
هەموو ئەمانەشدا نامیلكەكە چوار ساڵ پاش باڵوبوونەوەی بەفەرمی یاساخ
كراو رێگەی فرۆشتنی لێگیرا .لەساڵی  1655دا هۆڵەندا لەگەڵ بەریتانیا
چووە شەڕەوە .لەسەردەمی ویلیامی سەركەوتوو بەمالوە ،هیچ واڵتێك
نەیتوانی باشتر لەهۆڵەندا بەرامبەر بە بەریتانیا بوەستێتەوە (بە هیتلەر
و ناپلیۆنیشەوە) ،هۆڵەندییەكان بەكەشتی چوونە ناو رووباری (تایمز) و
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(مەدڤی) ،هەڵگری كەشتییە جەنگیەكانی بەریتانیایان سوتاند ،بنكەی هێزی
دەریاییان لەناوبرد و بەندەری (شیرنێس) یان داگیركرد .گرمەو شریخەی
تۆپەكانی هۆڵەندا ،تەنانەت لەنێو لەندەنیشدا دەبیسترا .خەڵك بەتەواوی
كەوتنە ترسەوە ،تا ئەو ڕادەیەی كە (سامۆییل پەپتیس)ی روداونوس (رێپۆرتێر)
ناچاربو وەسیەتنامەكەی بنوسێت .دەرئەنجام شەڕو پێكدادان كۆتایی پێهات
و پەیماننامەیەكی ئاشتی بە هاریكاری لویسی چواردەهەم واژۆكرا ،بەاڵم
لەساڵی  1673دا فەرەنسا خۆی بەخاوەنی هۆڵەندای ئیسپانیا (بەلژیكای
ئەمڕۆ) دانا و خاكی هۆڵەندا بەدەستی هێزە فەرەنسیەكان داگیركرا .ئەو
گرژی و ئاڵۆزییە روو لە زیادبوونەی ،كە بەدوای ئەم شكستەوە بوو،
خەڵكێكی زۆر بەتوڕەییەوە رژانەسەر یەكێك لەشەقامەكانی شاری الهای و
(یان دوویت) یان كوشت( یان بە گوزارشتێكی ڕەوانتر) بێبەزەییانە كردیان
بە دوولەتەوە .هەر كە ئەم هەواڵە ناخۆشە بەرگوێی سپینۆزا كەوت ،زۆر
توڕەبوو .دەستبەج ێ چووە ژوورەكەی و الفیتەیەكی دروستكردو لەسەری
نوسیبوو ((ئەی نامەردە دڕندەكان)) ،ئەمەشی ئاراستەی ئەو كەسانە كرد،
كە (دوویت) یان كوشت .سپینۆزا دەیویست بەپێ بەرەو شوێنی ئەنجامدانی
تاوانەكە بڕوات و الفیتەكەی بەشێوەیەكی ئاشكرا لەو شوێنەدا هەڵبواسێت،
كە (دوویت)ی لێكوژرا بوو .خۆشبەختانە خاوەن ماڵەكەی لەكاتی خۆیدا،
ئاگاداری ئەم مەسەلەیە بوو ،سپینۆزای لە ژوورەكەی خۆیدا زیندانی كردو
بەم شێوەیە رێگری لەم كارە گەمژانەیەی كرد ،كە وەكو خۆكوژی وابوو.
سپینۆزا لەم كاتەدا لە چوارچێوەی شاری الهای دا دەژیا ،یەكەم
خانوی كە لەناوەندی شاردا هەڵیبژارد ،ژوورێك بوو لەشەقامی ویركاد،
ژمارە  ،32كە لەپاڵ دیوارەكانی كەناراوەكانی كەناڵی ئاوی بوو ،كە ئەمڕۆ
بەخۆڵ پڕكراوەتەوە ( .نزیكەی  25ساڵ دواتر قەشەیەك ( )6بەناوی
كلروس كە لەیەكەمین ژیاننامەنوسەكانی سپینۆزا بوو ،هەر لەم ژوورەدا
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جێگیربوو ،هەر لەوێش ژیاننامە بەنرخەكەی سپینۆزای نوسی) ،بەاڵم دانی
كرێی ئەم ژوورە لەتوانای سپینۆزادا نەبوو (ئەگەرچی بەدەریش نەبوو
لەتوانای ژیاننامەنوسەكەی ،هەروەكو باوە دۆخی ژیانی ئەو كەسانەی
ژیانی بلیمەتەكان دەنوسن ،باشترنییە لەدۆخی بلیمەتەكە) ،بۆیە ئەو چووە
ژوورێكی تر لە خانوی نیگاركێشێك بەناوی (وان) ژیا لەناوچەی (سپیك)ی
سەر شەقامی (پاویلۆن) ،ئەم خانوە ئێستا بوەتە مۆزەخانەی سپینۆزا .لەوێ
ژوورێكی تێدایە ،كە دیوارەكانی بەتەختە ڕوپۆشكراوە ،كە بەو بنمیچە
دارین و ئاوێنە چكۆلەی كە بەتەنیشت پەنجەرەكەوە هەڵواسراوە ،هەر ئەو
شوێنە چۆڵەیە كە سپینۆزا دوایین دەیەی تەمەنی لێ بەسەربرد.
((كلروس)) كەرەستە سەرەتاییە پێویستەكانی بۆ نوسینی ژیاننامەی
سپینۆزا ،لەرێگەی هەڵسوكەوت لەگەاڵ ئەو كەسانە ئامادەدەكرد ،كە
لەكاتی خۆیدا ئاشنایەتییان لەگەاڵ سپینۆزادا هەبوو .بەوتەی كلروس،
سپینۆزا هەمیشە بەپێچەوانەی ئەوەی كە هیچی نەبوو ،جلوبەرگی خاوێنی
لەبەردەكرد ،بەاڵم ژیاننامەنوسێكی تر ڕێك پێچەوانەی ئەمەی وتوە(( :جلی
جوانی لەبەرنەدەكردو جلەكانی لەجلی هەژارترین هاوواڵتییەكانی خۆی
باشتر نەبوو)) ،ئەگەر بەپێی سیما وێنەكێشراوەكانی خۆی دادوەری بكەین،
رەنگە بەم ئەنجامە بگەین ،كە سپینۆزا بەكەمتەرخەمی و بەپێی نەریتی
خانەدانەكانی سەردەم جلی لەبەركردووە)).
سپینۆزا هەروا سەرقاڵی داتاشینی هاوێنەكانی و پۆلێنكردن و نوسینی
بیروڕاكانی بوو ،ئینجا دەستیكرد بەكۆكردنەوەی بنەماكانی رێزمانی عیبری،
بەاڵم بە ناتەواوی هێشتییەوە ،بەاڵم نامیلكەیەك دەربارەی (پەلكەزێڕینە)ی
تەواوكرد .وادیار بوو زۆربەی فەیلەسوفە گەورەكانی سەردەمەكەی بەرامبەر
بەم دیاردەیە ،وردبینی و پەیوەندییەكی لەرادەبەدەریان هەبوو .دیكارت و
سپینۆزا و البینیتس هەرسێكیان لەبارەی (پەلكە زێرینەوە) هەندێك شتیان
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نوسی -هەرچەندەش ئەم دیاردەیە ،ئیتر ج ێ باسێك نەبوو لەفەلسەفەدا،
بەاڵم لەگەاڵ ئەمەشدا هەرسێكیان بۆ راڤەكردنی هۆكاری ئەو مەسەلەیە
بەالرێدا چوون.
ل��ەم س��ەردەم��ەدا نوسینەكانی (سپینۆزا) بەشێوەی تایبەتی و
تەنیا لەنێوان كەسانی بلیمەت و هەڵكەوتودا دەست بەدەست دەگەڕا،
ئەنجومەنێكی تایبەتیش بۆ لێكۆڵینەوە لەبارەی بیردۆزەكانی لە الهای
پێكهاتبوو .خوێندكارێكی دەوڵەمەند بەناوی دووریس ،كە سەرقاڵی خوێندنی
پزیشكی بوو ،هاتوچۆی ئەم ئەنجومەنەی دەكرد .دووریس كاتێك بیستی
كە سپینۆزا نەخۆشەو ڕەنگە بەمزوانە بمرێت ،بڕیاریدا تا بڕی ()2000
هەزار فلۆرین بەنەختی و ( )500سەد فلۆرین وەك دەرامەتی سااڵنە
پێشكەشی سپینۆزا بكات ،بەاڵم سپینۆزا ئەم دەستكراوەییەی قبوڵ نەكردو
بڕی دەرامەتەكەی بۆ سێسەد فلۆرین كەمكردەوە ،وا پێدەچوو سپینۆزا
ترسی زۆری لەوەبوو ،كە سەربەخۆیی فكریی لەدەستبدات ،پێخۆشبوو
هەر لەرێگەی داتاشینی شوشە هاوێنەییەكانەوە بژێوی ژیانی دابینبكات.
ئەو ئێستا ئیتر لەسەرانسەری ئەوروپادا بەبیرمەندێكی بەڕێز لەقەڵەمدەدرا
(بەو ڕەفتارو هەڵسوكەوتەی كە الهوتییەكان و پیاوانی ئاینی لەگەڵیدا
دەجواڵنەوە ،بۆخۆی بەتەنیا ناوبانگ و گەورەیی ئەوی زیاتركرد) و دۆست
و هاوڕێی زۆری پەیدا كردبوو ،كە زۆربەیان بۆ بینینی دەهاتنە ژوورە
چكۆل و تۆز لێنیشتوەكەی ،كە تەونی جاڵجاڵۆكە تەنیبووی.
یەكێك لەو كەسە دیارانە( ،ئارنفرید والتەر وان شیرن هاوس)
ی بیرمەندی ئەڵمانی بوو ،كە بەیارمەتی هاریكارە كیمیاگەرەكەی توانی
شێوازی ئامادەكردنی (چینی خاكی رەق) بدۆزێتەوە ،پاشان ئەم دۆزینەوەیە
لەسەرەتاكانی سەدەی هەژدەهەمی زاینی لە (مییەسەن)دا چووە قۆناغی
بەرهەمهێنانێكی زۆرەوە ،بەاڵم ئیتر زۆر درەنگ بوو ،كە لەم رێگەیەوە
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دەوڵەمەند ببێت (چونكە لەساڵی  1708دا كۆچی دواییكرد) .لەوكەسانەی
تری كە دەهاتنە سەردانی یەكێكیشیان (الیبنیتس) بوو ،كە بە تاكە فەیلەسوف
و زانای هاوپایەی سپینۆزا لەسەرانسەری ئەرورپادا لەقەڵەم دەدرا .سپینۆزا
زۆربەی بیروڕا فەلسەفی و زانستییەكانی بۆ الیبنیتس خستەڕوو ،تەنانەت
دەستنووسی كتێبی (ئاكار)ی لەگەڵ هەند ێ وتاری دیكەی باڵوكراوەیدا
پیشاندا .الیبنیتس ئەوەندە چووە ژێركاریگەری ئەم نوسینە باڵونەكراوانەی
(سپینۆزا)وە ،كە هەر لەگەاڵ گەڕانەوەی بۆ ئەڵمانیا لەخۆڕاو ب ێ ڕەچاوكردنی
هیچ پرەنسیبێكی دادپەروەرانە زۆربەی ئەو باوەڕو ئەندێشانەی بەهی خۆی
لەقەڵەمدا.
لەساڵی  1673دا داوایان لە سپینۆزا كرد ،كە ببێتە مامۆستای فەلسەفە
لە زانكۆی هایدلبێرگ ،داوەتنامەكە لەالیەن پرێنس كارڵ لودڤیگەوە بۆی
نێردرابوو ،كە یەكێك لە دەسەاڵتدارانی ناوچەكە بوو ،بەاڵم بەو مەرجەی
كە شێوازی وانەوتنەوەكەی ،هیچ دەستێوەردانێكی لەبنەما فێركارییە
فەرمییەكانی كڵێسادا نەبێت ( كە نیشاندەری ئەوەیە ،كە جەنابی پرێنس
كارل چەند لەفەلسەفەكەی سپینۆزای خۆێندۆتەوە)! بەاڵم سپینۆزا ئەم
پۆستە گرنگەی بەڕێزو حورمەتەوە رەتكردەوە.
سپینۆزا نامەگۆڕینەوەیەكی سیستماتیكی لەگەڵ كۆمەڵێكی فراوان
لە روناكبیرە دیارو خاوەن هزرەكانی ئەوروپادا هەبوو ،لەنێو ئەم كۆمەڵە
بەرفراوانەدا( ،هێنریك ئۆڵدینبێرگ)ی هاوڕێی دێرینیشی تێدابوو ،كە بۆ
یەكەمجار لەشاری رینسبۆرگ بینیبوی .چەندین ساڵ پێشتر ئۆڵدینبێرگ بۆ
پۆستی سكرتێری یەكەمی ئەنجومەنی پاشایەتی لە لەندەن دیاریكرابوو .هیچ
كەسێكیش ناڕەزایەتی بەرامبەر بەم هۆڵەندییە لەم پۆستەدا دەرنەبڕی ،كە
ئەوەش لەگەرمەی شەڕی نێوان بەریتانیاو هۆڵەندادا بوو .هیچ كەسێكیش
نامەگۆڕینەوە سیستماتیكیەكانی ئەوی لەگەڵ (سپینۆزا)ی هاوڕێیدا ،كە لە
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هۆڵەندا دەژیا ،بەشتێكی سەیر نەدەزانی .شتێكی ئاساییە كە لەسەردەمانی
شەڕدا گەیاندنی نامە لەرێگای پۆستەوە كەمێك دوابكەوێت ،بەاڵم جگە
لەمە ،هیچ شتێكی دیكە بەرهەڵستكاری نامەگۆڕینەوە سیستماتیكەكانی ئەم
دوو هاوڕێیە نەبوو .بەسەرسوڕمانەوە ،ئەم بیروڕاگۆڕینەوە سیستماتیكە ،كە
كۆمەڵێك بۆچون و بیردۆزی هەندێك دژوارو ئاڵۆزی ( ڕێك وەكو كۆدو
هێما) لەخۆگرتبوو ،گومان و بەدگومانی الی دەزگای سانسۆر دروست نەكردو
هیچ كامیانیشی بە سیخوڕ نەزانی .لەو رۆژگارەدا دەبوایە زۆر زیاتر (یان
كەمتر) لەم كارانەت ئەنجام بدایە ،تا تۆمەتی سیخوڕییان بەناوچەوانتەوە
بلكاندایە ،بەهەمان شێوەی كە سپینۆزا زۆر زوو بەو مەسەلەیەی زانی.
لەمانگی مایسی ()1637دا (كوندە) كە لە پیاوانی دەوڵەتی روناكبیری
فەرەنسا بوو ،سپینۆزای بانگهێشتكرد بۆ شوێنی بەرپرسیارێتیەكەی خۆی
لە(ئۆتریشت) ،تا لەبارەی بیردۆزەكانییەوە گفتوگۆ بكەن .ئۆتریشت ،سی
میل لەو شوێنەوە دوور بوو ،بەاڵم لەژێر ركێفی چەكدارانی لەشكری
هێرشبەری فەرەنساییدابوو .وادیاربوو كە دەسەاڵتدارانی حكومەتی هۆڵەندا
رۆیشتنەكەی سپینۆزایان بە چاك زانیبوو .سپینۆزا بۆ دیداری ئەم پیاوە
تێگەیشتوە بەڕێكەوت ،كە هاوڕێیەتی لەگەڵ (مۆلێرو راسین)دا هەبوو،
بەاڵم كاتێك گەیشتە (ئوتریشت) ئاگاداریانكرد كە (كوندە) بۆ پێڕاگەیشتن
بەكاروباری تری دەوڵەتی لەوێ رۆیشتوە .وێڕای هەموو ئەمانەش ،سپینۆزا
پاش چەندین هەفتە چاوەڕوانی بێهودە گەڕایەوە بۆ الهای( ،كە بێگومان
داخوازییە یەك بەدوایەكەكانی لەوماوەیەدا بۆ نانی تریتكراو لەشیرو
جۆشیری كشمیش ،چێشتلێنەرە فەرەنسییەكانی سەرسام كردبوو!) ،كاتێك
گەڕایەوە بۆ الهای ،لەنێو خەڵكدا وا باڵوبوەوە ،كە ئەو سیخوڕی فەرەنسایە.
بارودۆخێكی زۆر مەترسیداری بۆ هاتبووە پێش( .بێتەوە بیرم كە تەنیا یەك
ساڵ بەسەر كوشتنی (دوویت) لە سەرشەقامدا تێدەپەڕی) .بەبڕوای سپینۆزا،
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رێگەچارەی ئەم كێشەیە زۆر سادە بوو :ئەوسا بڕیاریدا بچێتە سەرشەقام و
بۆ ئەو هەرچی و پەرچییانە ڕوونبكاتەوە كە ئەو بەهیچ شێوەیەك سیخوڕی
فەرەنسا نییە .خۆشبەختانە خاوەن ماڵە داماوەكەی ئەمجارەش فریایكەوت و
سپینۆزای لەژوورەكەی خۆیدا زیندانی كرد .پاش ماوەیەك دەنگەدەنگەكە
دامركایەوەو توڕەیی و خرۆشانی خەڵكەكە كۆتایی پێهات.
تا ئەمڕۆش هەندێك الیەنی ئەم رووداوانە ،لەخەرمانەیەكی نادیاردا
ماونەتەوە .گومانی بەهێزی هەندێك كەس ئەمەیە ،كە سپینۆزا لەالیەن
دەوڵەتی هۆڵەنداوە بۆ ئەنجامدانی هەندێك وتووێژی نهێنی بۆ الی كوندە
نێردرا بوو ،بەاڵم لەبارودۆخی زۆر هەستیاری ئەو سەردەمەدا ،ئەم ئەگەرە
زۆر دوورە لەزەینەوە .رەنگە لەبەرئەوەی كە هیچ كەس بڕوای نەكردبێت،
سپینۆزا نێردراوێكی نهێنی بێت و كارێكیان پێ سپارد بێت ،تا پەیامێكی
نهێنی بگەیەنێتە دەستی دوژمن.
سپینۆزا ئیتر پێی نابووە تەمەنی چل ساڵییەوە .ئەو شەوە دوورو
درێژو دژوارانەی ،كە لەتەنیاییدا بە بیركردنەوەو تێڕامانە فەلسەفییەكانەوە
خۆی خەریك كردبوو ،هەروەها ئەو بژێوی ژیانی رۆژانەیەی كە ئەوی
ناچاردەكرد ،كە بەكاری داتاشینی شوشەی هاوێنەییەوە سەرقاڵ بێت ،ئەم
كارانەش وردە وردە جەستە الوازەكەی هێندەی تر بێهێزتر كرد .سییەكانی
بەهۆی هەڵمژینی گەردو تۆزی شوشەكانەوە ،رۆژ بە رۆژ الوازتر دەبوون،
وردە وردە نیشانەی نەخۆشی كوشندەی (سیل)ی تێدا دەركەوت ،لەهاوینی
ساڵی ()1676دا بەژن و بااڵ كزو رەقەڵ و رەنجاوەكەی لەدەوروبەری گەڕەك
كەمترو كەمتر بەرچاودەكەوت ،و بەهاتنی زستانیش ،ئیتر بەتەواوی لەنێو
جێدا كەوت و تەندروستی لەدەستدا.
سپینۆزا رۆژی یەكشەممە  21شوباتی  ،1677كاتێك كە خاوەن
ماڵەكەی لە كڵێسا بوو ،كۆچی دواییكرد .ئەو رۆژە تەنیا دكتۆر مایەر
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لەتەنیشت جێگەنوێنی مردنەكەیەوە بوو ،فەیلەسوفەكەمان لەباوەشی هاوڕ ێ
زۆر دێرینەكەیدا چووە خەوی هەمیشەییەوە .لەدوای مردنی سپینۆزا،
چیرۆكێكی سەرنجڕاكێش لەبارەی دكتۆر (مایەر) كەوتەسەر زاری خەڵك.
دەڵێن كە ئەو هەندێك پارەی وردە كە لەسەر مێزەكە بووە ،لەگەڵ
چەقۆیەكی دەسك زێر ،هەڵیگرتووەو دیارنەماوە .هەرچەند چیرۆكێكی
پێكەنیناوییە ،بەاڵم دووریش نییە ،تەنانەت ئەم ئەگەرەش لەئارادایە ،كە
جەنابی دكتۆر هەموو كەرەستەو ئامێرو سەدان هاوێنەی دەست لێنەدراوی
سپینۆزای بەدزییەوە هەڵگرتبێت! كە پاشان كەوتبێتە چنگی بارزگانە ئەنتیكە
فرۆشەكەی شاری ڤییەنا ،كە ناوی (كۆر نلیۆس وان هالوین) بووە.
بەهەرحاڵ ،زۆرب��ەی خەڵك لەو بڕوایەدابوون ،كە پاش مردنی
سپینۆزا ،هەندێك شتی كەمی لەدوابەجێماوە .تەنانەت (ریبەكا)ی زڕخوشكە
چاوچنۆكەكەی سپینۆزاش ،بڕوای وابوو ئەمجارەیان شتێكی شیاو لەبراكەی
بەجێنەماوە ،تا بۆ وەرگرتنی بچێتە دادگا ،بەاڵم ئەم راپۆرتانە لەگەڵ هەندێك
شتی تردا بەتەواوی یەك ناگرێتەوە ،بۆنمونە وتویانە كتێبخانەیەكی بەنرخ كە
بریتییە لە( )160بەرگ كتێب (پێڕستی تەواوی كتێبەكانیش لەبەردەستدایە)،
كە لە سپینۆزا بەجێماوە .كۆمەڵێك كتێبی وا لەو سەردەمەدا دەكرا بەنرخێكی
تاڕادەیەك باش بفرۆشرێت ،لەبەرئەوەی كتێبە بەرگ چەرمییەكان ،نەك تەنیا
بۆ دیكۆر ،بەڵكو بۆ خوێندنەوەش كریاڕیان هەبوو ،هەروەها هەندێك
نوسینی چاپنەكراویشی لێی بەجێما ،كە گرنگترینیان شاكارەكەیەتی ،واتە
كتێبی (ئەخالق) ،ئەو كتێبەی ،كە ناوی سپینۆزای بۆ هەمیشە بەنەمری
هێشتەوە .هەموو ئەم كۆمەڵەنوسینە ،لەگەڵ نامەكانیدا ،هەر لەو ساڵەدا
كە مرد ،بەناوی (بەرهەمەكانی دوای مردن) لەچاپدرا ،بەاڵم لەسەر داوای
خودی سپینۆزا ،لەچاپی ئەو كتێبانەدا ناوی نوسەری سەرەكی نەنوسرا،
چونكە نەیدەویست پاش مردنی فەلسەفەیەك بەناویەوە تۆمار بكرێت.
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بەوتەی بەڕێوەبەری ڕاسپاردەكەی(( :لەكتێبی (ئاكار)دا لەراڤەی
یانزەهەمدا لەهەستەكییەكاندا لەوێدا ،كە ئەو راڤەیەك لەسەر هەستی
ناوبانگ پەیداكردن دەنوسێت ،بەراشكاوی ئەو كەسانە بە خۆهەڵكێش و
لەخۆبایبوو ناودەبات ،كە ناوی خۆیان لەسەر نوسینەكانیان دادەنێن )).
بەرپرسان و دەس��ەاڵت��داران ل��ەو س��اڵ��ەدا ،وەك��و بڵێی جگە لە
جێبەجێكردنی دوایین وەسیەت و ڕاسپاردەكانی سپینۆزا ،هیچ كارێكی تریان
نەبێت .ئەوان ئەوەندە سەبارەت بە (بەرهەمەكانی دوای مردن)ی هەراو
هورایان بەرپاكرد كە ،زۆرترین بۆچوونەكانیان بۆ الی ئەم كۆمەڵە بابەتە
راكێشا .ناسنامەی نوسەر بۆ ماوەیەكی زۆر بە نهێنی نەمایەوەو بەهەمان
خێراییش ،كتێبەكەی بەتاوانی ((الوازك��ردن��ی)) ب��اوەڕی خەڵك و ((ب ێ
بەهاكردنی پەرجۆ ئیالهییەكان)) ،چووە لیستی كتێبە قەدەغەكراوەكانەوە،
سەرجەم نوسین و كتێبەكانی دیكەشی ،تۆمەتی (پیرۆزی شكاندن،
بێ خودایی و كفر)یان درایەپااڵ و بەم شێوازەش (سپینۆزا گەرایی)
لەدایكبوو .وەكو بڵێی بۆ یارمەتیدانی چوونەپێشی ئەو ،پاش چەندین
ساڵ ئینسكلۆپیدیانوسێكی فەرەنسی بەناوی (بایل) لەفەرهەنگنامەكەیدا ،بەم
شێوەیە پێناسەی فەلسەفەی سپینۆزا دەكات(( :بەدفەڕترین گریمانەی كە
شیاوی وێناكردنە ،هەروەها ب ێ نرخترینیانە)) ( ،بەداخەوە پێویستە بوترێت
ئەم دیدگا دژە ئازادییە بەپێنوسی كەسێك نوسراوە ،كە بۆخۆی بە باشیزانی
بەهۆی بیروباوەڕەكانی بۆ ژیان بچێتە هۆڵەندا ،لەبەرئەوەی حكومەتەكەی
ئاسانكار بوو) .تۆپخانەی حەریف تا سەدەیەك دواتریش ،هەروەك بەتوندی
بەسەر بیروڕاكانی سپینۆزادا لەكاردابوو تا ئەوشوێنەی ،كە تەنانەت (هیوم)
یش بیردۆزەكانی ئەوی بە (( گریمانەیەكی دزێوو ناحەز)) وەسف كرد.
سپینۆزا بەوپەڕی خەمساردییەوە بەرامبەر بەم هەموو هێرشانە،
لەخاكدا ئۆقرەی گرتبوو ،هەر بەوجۆرەی كە لەسەردەمی ژیانیشیدا
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هەروابوو .ئەو لەناوەڕاستی ئەمستردام لەگۆڕەپانی دام ،لەشوێنێك بەناوی
نێوكێرك ،بۆ هەمیشە بەخاك سپێردرا.
* كۆتایی:
فەلسەفەی سپینۆزا ئەو هەڵەیەی كە كرد دنیای بوونی بە
ئەقاڵنی بینی .لەكاتێكدا كە وشەكە نە لەراستیدا و نە لەمەبەستدا بەو
شێوەیە نییە( .بیرمەندان و ماتماتیكزانانی هاوچەرخیش ،كاتێك بەدیدێكی
ماتیكیانەوەییەوە دەڕواننە جیهان ،تووشی هەمان هەڵە دەبن) .بەر لە
سپینۆزا ،فەیلەسوفە ساویلكەكان لەگۆشەنیگای مرۆڤەوە دەیانڕوانییە جیهانی
بوون ،فەیلەسوفەكانی دوای سپینۆزاش هەموو جۆرە وەسفێكیان بۆ جیهان،
بەداخوازی گەڕانەوە بۆ ئەزمونی مرۆیییان زانیوە ،بەاڵم ئەمجارەیان
لەجاران زیاتر ئاگاداری سنورداربوونە جدییەكانی ئەم روانینە بوون .هەموو
((راستییەكی)) لەم بابەتە ،كە لەالیەن مرۆڤەوە دۆزرابێتەوە ،بەناچاری تەنها
راستی ((ئێمە))یە ،یان بەواتایەكی تر ،ئێمە ناتوانین جیهان لەروانگەیەك
بەدەر لەروانینی خۆمانەوە بناسین .هەر جۆرە پێوانەیەكی بەرچاوی
مەبەستدار (بۆ البردنی ئەو سنورداركردنانەی ،كە لەئەزمونەوە سەرچاوە
وەردەگرن) شیاوی دەربڕین نین ،تەنانەت شیاوی وێناكردنیش نین( ،بەقەولی
نیچە) ((خوا مردووە)) ،ئەمەش بەواتای نەبینینی هەتاهەتاییشە.
سپینۆزا ئەوەشی وەبیرهێنایەوە ،كە بەدواداچوونی ئەقاڵنیەت
دەكشێ بۆ ((سڕینەوەی ئەفسون)) لەجیهانی ب��وون ،مەبەستی ئەو
لەسڕینەوەی ئەفسون ئەوە بوو ،كە ئەقالنیەت و زانستی نوێ سەرئەنجام
جیهان لەشێوازی خورافە ،تەنانەت پاك دەكاتەوە ،بەاڵم سپینۆزا ئەم رەوتەی
بەتاكە قۆناغێك لەڕێی ناسینی خۆی و جیهانی دەوروبەرمان دەبینی.
ئەگەر هەر بەوشێوەیە درێژە بەسڕینەوەی ئەفسون بدەین و ئەقاڵنیەت بۆ
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مەنزڵی دواتر رێنوێنی بكەین ،ئەوسا دیسانەوە خودا لە ((ئاینزای سڕینەوەی
ئەفسون))دا دەناسینەوە ،هەموو ئەم بیروڕایانە لەپێش چاوی دەسەاڵتدارانی
ئاینی ئەو رۆژگارەدا ،كە پێشبینیاندەكرد ،زۆربەی ئەقڵگەراكان لەهەمان
قۆناغی یەكەمدا بمێننەوە ،چونكە ئەوەیان بەالوە باش نەبوو( ،كە خەڵك
گوێ لەهەڵسەنگاندنەكانی سپینۆزا بگرن و باوەڕیان لەدەستبدەن) .ئەمڕۆ
پێشبینیەكانیان بەتەواوی جێی خۆی گرتوە ،زۆرب��ەی بیرمەندان ئەمڕۆ
لەهەمان قۆناغی سەرەتایی كامڵبونی ئەقاڵنییەتدا ماونەتەوە ،تەنانەت
ئەوانەش كە بە مەنزڵی (( ئاینی سڕینەوەی ئەفسون)) گەیشتون ،بەتەواوی
دووربوون لەهەموو جۆرە ترادسیۆنێكی ئاینی ،جگە لە رێبازی بودایی،
بەاڵم مەگەر خودی سپینۆزاش هەر بەو جۆرە نەبوو؟ لەراستیدا تێگەیشتن
لەمەی كە سپینۆزا بەوردی مەبەستی لە (( ئاینی سڕینەوەی ئەفسون)) چییە،
كەمێك زەحمەتە .ئایا مەبەستی باوەڕهێنانە بەخوایەكی ڕەهای جیهانی ،كە
گەیشتن بەتێگەیشتن و ناسینی شایستە لەبارەیەوە ،تەنیا لەرێی بەكارهێنانی
بنەمایەكی ئەقاڵنیەوە دەستەبەرە لەجیهانی دەوروبەرماندا؟ ئەمەش بەو واتایە
دێت ،كە ((ئاینی سڕینەوەی ئەفسون)) لەراستیدا لێكدانەوەیەكی پێشتر لە
سەردەمی خۆیەتی لە زانستی نوێدا :جیهانی یەكێتی بوون كە دەستڕاگەیشتن
بە هەقیقەتەكەی تەنیا لەسایەی بەكارهێنانی بنەما ئەقاڵنییەكان ،ماتماتیك
و ئەزمونگەرایی زانستی ڕەخساوە :خودا -جیهانێك كە دەركپێكردنی
ماتماتیكی وەكو عیبادەت بێت .وا دیارە سپینۆزا ئەوجۆرە چەمكەی لەزەیندا
هەبووە ،لەهەمانكاتیشدا ئەم راڤەیە دەتوانێت روانینێكی جوان و شاعیرانە
بێت بۆ زانستی نوێ ،كە ((لەروانگەی هەتاهەتاییەوە)) لێیڕوانراوە ،بەاڵم
بەداخەوە زۆربەی بیرمەندانی هاوچەرخ ،ڕوانینێكی لەو شێوەیان بۆ جیهانی
بوون نییە.
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سپینۆزا رێبازی ئەقڵگەرایی كە دیكارت داهێنەری بوو ،بەبێ هیچ
كەموكوڕییەك بۆ جیهان خستەڕوو .لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا هێشتا ئەوەندە
بەسەر مردنی سپینۆزا تێنەپەڕیبوو ،كە رێبازی بنچینەی ئەقڵی جێی خۆی
بۆ رێبازی ئەزمونگەرایی چۆڵكرد ،كە جۆن لۆك ،فەیلەسوفی بەریتانی
خستبویەڕوو .لەژێر كاریگەری ئەم سیستمە فەلسەفییەدا ،بڕوای گەیشتن
بە هەقیقەت لەدوایین شیكردنەوەدا ،لەرێگەی ئەقڵەوە بەدەستدێت،
جێگەی خۆی چۆڵكرد بۆ ئەم باوەڕەی كە ئەزمون تەنها لەرێگەی ناسینی
هەقیقەتەوەیە .ئەستێرەی سپینۆزا لەسەردەمی میتافیزیكی ئەڵمانیای سەدەی
نۆزدەهەمدا بوو ،كە دیسانەوە دەستی بەدرەوشانەوە كرد .دەرئەنجامەكەی
زۆر رەزامەندبەخش نەبوو ،ئەقاڵنیەتی روونی سیستمی سپینۆزا ،بووە
سیمبول بۆ هیگڵ ،تا سیستمێكی فراوانتر بەدیبهێنێت ،بەاڵم هیگڵ
لەباتی وێنە روون و ئاشكراكانی باڵەخانەی بەرزی سپینۆزا ،دێوەزمەی
میتافیزیكی ئەڵمانی خستەڕوو ( –  : Qargoylesشێوازێكی جوانكارییە
بۆ دەرەوەی كڵێساكانی گۆتیك ،كە بەشێوەی پلوسك دادەن��راو لەسەر
دیوار بەرجەستەدەبوو ،كە زیاتر بەشێوەی سەرو جەستەی مرۆڤ ،یان
ئاژەڵ دروستیاندەكرد) ،هەروەها بیروڕاكانی سپینۆزا بووە ئیلهامبەخشی
پەیڕەوانی رێبازی ماركسیزم ،كە خۆی لەنێو سیستمی فەلسەفی هیگڵ
سەری دەركردبوو (هەڵبەتە بەشێوەی ئاوەژوو یان بەقەولی هیگڵ لەسەرپێی
خۆیان وەستان)(.ماركسیستەكان لەفەلسەفەی سپینۆزادا زەمینەی هۆشیاری
ماتریالیزمی دیالیكتیكیان دۆزییەوە) بەاڵم ماتریالیزمی دیالیكتیك ،تەنها
سێبەری نەڕوشاوە ،كە لە یەكێتی بوونی هەندەسی سپینۆزادا مایەوە.
كاریگەری و كارتێكردنی سپینۆزا هێشتا درێژەی هەیە ،هەندێك لە
ماتماتكیزانە هاوچەرخەكان ،كە لەبنەڕەتەوە ڕوانینێكی زۆر پۆزەتیڤیان بۆ
فەلسەفە نییە ،بەڕێزەوە سەیری سپینۆزا دەكەن .بەداخەوە باوەڕی سپینۆزا
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بۆ جیهانی دڵنیایی و ئەقاڵنی و لەهەمان ناكۆكییە دەرونیەكانییەوە رەنجی
دەبرد ،كە باوەڕی ئەم دەستە لە ماتماتیكزانان بۆ جیهانێكە لەسەر بنەمای
ماتماتیكی .ئەمڕۆ هەموو هەوڵەكان بۆ شرۆڤەی رێكخستنی جیهانی بوون بۆ
تەپۆڵكەیەك لەخاكی رێژەگەرایی گۆڕاوە ،ئێمە ئەمڕۆ لەسەردەمێكدا دەژین
(ئاماژەی نوسەر بۆ قۆناغی پۆست مۆدێرنە) كە فەلسەفەكەی سپینۆزا تەنها
بەخەونێكی شاعیرانە هەڵدەسەنگێنێت ،لەهەمانكاتدا یەكێكە لەجوانترین
ئەو خەونانەی ،كە تا ئەمڕۆ هەمانبووە.
* لەنوسینەكانی سپینۆزا:
ئەو هەشت لێكدانەوە سەرەتاییەی ،كە سپینۆزا میتۆدە((ئەندازەیی))
یەكەی خۆی لەسەر بنیات نا:
 -1من شتێك بە خ��ودی (هۆكار) دەزان��م ،كە جەوهەرەكەی
پێویستی بەبوونی هەبێت ،یان ئەوەی كە دەتوانرێت سروشتەكەی تەنیا
وەك هاتنەبوون وێنا بكرێت.
 -2شتێك (كۆتایی هاتوو لەجۆری خۆیدا)یە ،ئەگەر ئەم ئەگەرە
لەئارادابێت ،كە لەگەڵ شتێكی دیكە لەجۆری خۆیدا سنوردار بكرێت،
بۆنمونە :جەستەیەك بەكۆتا ناودەبەین ،چونكە هەمیشە دەتوانین
جەستەیەكی دیكەی گەورەتر لەوە وێنابكەین ،بەهەمان شێوە بیرێك لەگەڵ
بیرێكی دیكەدا سنوردار دەبێت ،بەاڵم ناكرێت جەستەیەك لەگەڵ بیرێكدا،
یان بیرێك لەگەڵ جەستەیەكدا سنوردار بكرێت.
 -3مەبەستی من لە جەوهەر (سوبستانت) ئەو شتەیە ،كە لەخۆیدایەو
تەنها لەرێگای خۆیەوە بەردەستدەبێت ،بەواتایەكی تر وێناكردنی پەیوەست
نییە لەسەر وێنای شتێكی تر ،كە لەوە دروستكرابێت.
 -4مەبەستی من لەخەسڵەت (ئاتریبوت) ئەوەیە ،كە هێزی تێگەیشتنی
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وەك خەمڵێنەری خودی جەوهەر (سوبستانت) هەستی پێدەكرێت.
 -5مەبەستم لە دۆخ (مۆدۆس) ،هەندێك گۆڕانكاری شێوەیە لەسەر
جەوهەر ،ئەو شتەی كە لە شتێكی دیكەدایەو لە رێگای ئەویشەوە شتێكی
دیكە بەردەستدەبێت.
 -6مەبەستم لە خودا بوونەوەرێكی ڕەهای ناكۆتایە ،واتە ئەو
جەوهەرەی كە خاوەن خەسڵەتی ناكۆتایە ،هەر خەسڵەتێكیش دەربڕی
خودی هەتاهەتایی و ناكۆتایە.
 -7سەربەست ئەوەیە كە تەنیا بەهۆی پێویستی سروشتی خۆیەوە
بوونی هەیە .تەنیا خۆی هۆكاری چاالكی خۆیەتی( .پێویست) ،یان رونتر
بڵێین (ناچار) ئەوەیە ،كە بەهۆی شتێكی دیكەوە بوونی هەیەو بوون و
كارەكانی لە رێگایەكی دیاریكراوو پێشتر دەستنیشان كراوە.
 -8مەبەستی من لە (هەتاهەتایی) بوون ،خودی هاتنە بوونە،
چونكە وا وێناكراوە وەك پێویستییەك لەشتە هەتاهەتاییەكانەوە سەرچاوە
دەگرێت.
ئاكار ،بەشی یەكەم لێكدانەوە سەرەتاییەكان
نمونەیەك كە شرۆڤەی بیروڕای سپینۆزا دەكات بەرامبەر بە یەكێتی
بوون:
زەحمەتە جگە لە خودا ،جەوهەرێك (سوبستانت) هەبێت ،یان
وێنابكرێت.
ئاكار ،بەشی یەكەم ،تێزی چواردەیەم
سەلماندێكی تر لەسەر بوونی خودا:
لەو شوێنەی كە توانای هەبوون بۆ خۆی دەسەاڵتێكە ,كەواتە ئەم
ئەنجامە دەستەبەر دەبێت كە هەرچەندە سروشتی شتەكە راستی زیاتری
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تێدابێت ،ئەو شتە هێزی زۆری تیایە بۆ هەبوون ،دەرەنجام بوونەوەری
ڕەهای ناكۆتا ،یان خودا لە خۆیدا هێزی ڕەهای ناكۆتایی بۆ هەبوون هەیە،
كەواتە خودا بە تەواوی بوونی هەیە.
ئاكار ،بەشی یەكەم
چەند نمونەیەك لە بیروباوەڕی سپینۆزا بۆ ناچاری:
خوا هۆكاری هەموو شتەكانە ،كە بە تەواوی لەودان.
ئاكار ،بەشی یەكەم
گونجاوییەك لە جیهانی بووندا نییە ،بەڵكو بوونی هەموو شتێك،
هەروەها چاالكییەكانیان بەهۆی پێویستی سروشتی خواوەندی ،بە شێوەیەكی
دیاریكراو هاتونەتە ئارا.
ئاكار ،بەشی یەكەم
ئەو بیركردنەوەیەی كە مرۆڤەكان سەربەستن هیچ نییە ،جگە
لە فریودان .ئەم ب��اوەڕە لەم روەوە جێگەی گرتووە ،كە ئێمە هەمیشە
تەنیا ئاگامان لە كردەوەی خۆمانە ،بەاڵم سەبارەت بەهۆكاری راستەقینەی
كردارەكانمان نەزانین.
ئاكار ،بەشی دووەم
دوو خەسڵەت:
رۆح و جەستە دوو شتن لە یەكدا كە هەندێكجار لەژێر كاریگەریی
خەسڵەتی بیركردنەوەدا وێناكراوەو هەندێكجار لە ژێر كاریگەریی خەسڵەتی
رەهەند دا.
ئاكار ،بەشی دووەهەم
بیروڕای سپینۆزا لەبارەی حكومەت ،كە زۆر لەسەردەمی خۆی لەپێشتر
بوو:
ئامانجی كۆتایی حكومەت نابێ نە زاڵبوون بێت بەسەر خەڵكدا ،نە
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سنورداركردنیان بێت لە رێگای ترس و تۆقاندنەوەو ،نە ناچاركردنیان بۆ
ملكەچكردن و گوێڕایەڵی ،بەڵكو دەبێت ئامانجی ئەو ئازادكردنی خەڵك بێت
لەترس تا بتوانن لە زۆرترین ئاسایشی شیاودا بژین .بەگوزارشتێكی دیكە
دەبێت بەرگری لەمافی سروشتی مرۆڤەكان بكرێت بۆ زیندوو مانەوەیان ،تا
لەوپەڕی دڵنیایییدا بژین و بێ ئەوەی زیان بەخۆیان یان دراوسێكەیان بگەیەنن.
دواهەمین ئامانجی حكومەت ئەوە نیە كە مرۆڤێك لە بونەوەرێكی خاوەن
ژیری و ئەندێشە ،بكاتە چوارپێیەكی بێئەقڵ یان لەیستۆكێكی شانۆسازی،
بەڵكو دەبێت بەشێوەیەك ئەوانە ئامادە بكات كە رۆح و جەستەیان لەوپەڕی
ئاسایشدا پەروەردە بكرێن و بە ئازادانە ژیرییان بەكاربهێنن و نەهێڵن كە
دەسەاڵتی خەڵك لەرێگای تۆڵەسەندنەوەو رق و فریودانەوە بەهەدەر بڕوات،
و نابێت بكەونەبەر چاوچنۆكی و ستەم .لەراستیدا مەبەست و ئامانجی
سەرەكی حكومەت لەراستیدا ئازادییە.
نامیلكەی الهوت و سیاسەت ،بەشی 20
پەراوێزەكان:
 -1لەئەفسانەكانی یۆنانی كۆندا (گایا) ناوی خوداوەندی زەمینە.
 -2ئاماژەیە بۆ هۆزی بەنی ئیسرائیل.
 -3كو كلوكس كالن ،كۆمەڵەیەكی نەژادپەرست بوون لە ئەمریكا كە
باوەڕیان بە لەپێشتری نەژادی سپی پێستەكان هەبوو بەسەر ڕەش پێستەكانداو
تەنانەت ماڵ و موڵكی ڕەشپێستەكانیان دەسوتاندو دەشیانكوشتن.
 -4بۆ ڕونكردنەوەی زیاتر پێویستە بزانین كە لەڕوانگەی سپینۆزاوە
ئومێد شتێك نییە جگە لە چێژێكی خۆڕانەگر لە بۆچوونی شتێك كە
ڕوودانی لە ئایندە یان ڕابردوو جێگەی گومانە .ئێستا ئەگەر شك و گومان
لەسەر ئەم سۆزە هەڵگرین ،دەگۆڕێت بۆ دڵنیایی .ترسیش هیچ نییە جگە
لە رەنجێكی ناپایەدار لە بۆچوونی شتێك كە ڕوودانی لە ئایندە یان ڕابردوو
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جێگەی گومانە .ئێستا ئەگەر شك و گومان لەسەر ئەم البەرین ،دەگۆڕێت
بۆ نائومێدی.
 -5پۆینت :پێوانەیەكی نزیك بە نیو لیترە.
 -6پاستۆر ،بەمانای قەشەی كەنیسەی لۆتەرییەو نەك كەنیسەی
كاتۆلیك.
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سپینۆزا
هەموو شتێك یەكێكە و ئەو
یەكەش خودایە
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لەبەرئەوەی خودا هەموو شتێكەو لە هەموو شتێكدا هەیە ،دەبێت
ئەم یەكپارچەییە بەهەمان شێوە تێبگەین ،كە سیستەمێكی فیزیكی ماتماتیكی
پەیپێدەبرێت.
سپینۆزا جولەكە بوو ،تەنیا جولەكە ،كە بەر لە كارل ماركس،
شوێن و پێگەی لە ریزی یەكەمی بیرمەندە رەسەنەكانی نێو فەیلەسوفانی
خۆرئاوای بۆخۆی دەستەبەركرد (هەڵبەتە بیرمەندە مەزنەكانی جولەكە كەم
نەبوون ).ئەو لە ساڵی  1632لە ئەمستردام هاتە دنیاوە .لە پەروەردەو
فێركردنی یەهودی فەرمی (ئەرتەدۆكس) بەهرەمەند بوو ،بەاڵم بەهۆی
تێڕوانینە تازەو ناباوەكانی لە تەمەنی ( )24ساڵیدا لە كۆمەڵگەی جولەكە
دەركرا .لەم كاتەدا بوو كە ناوە یەهودییەكەی خۆی (باروخ) ی بۆ هاوتا
التینیەكەی بینیدیكت گۆڕی .سپینۆزا ژیان لە تەریكی و گۆشەگیریدا گرتەبەر
و لە رێگەی داتاشین و سافكردن و رازاندنەوەی هاوێنەوە بۆ چاویلكەو
مایكرۆسكۆپ و تەلیسكۆپ ،كە لەو سەردەمەدا پیشەیەكی تازە بوو ،بژێوی
خۆی دابیندەكرد .لەگەڵ ئەوەشدا باڵوبوونەوەی بەرهەمەكانی ،ئەوی
بەناوبانگكرد ،بەاڵم كاتێك لە  1673دا پێشنیاری پلەی ئوستازی فەلسەفەی
لە زانكۆی هایدلبێرگ بۆكرا ،ئەو قبوڵی نەكرد ،لەبەرئەوەی بەوتەی خۆی
دەیوست ئازاد بێت ،تا بەپێی باوەڕەكانی خۆی بەكاری فەلسەفییەوە
سەرقاڵبێت.
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لە پاڵ فەلسەفەكەیدا ،سپینۆزا یەكەمین لێكۆڵەری دیارو بەرجەستە
بوو ،دەستیكرد بە لێكۆڵینەوەی كتێبی پیرۆز ،وەكو بەڵگەیەكی مێژوویی ،كە
نوسەرەكانیان نادیارن و رەسەنایەتیشیان جێگەی گومانەو چوارچێوە فكرییەكانی
سەردەمی خۆیان دەخەنە بەرچاو .ئەم كارەی ئەو بووە رەچەشیكێنی چەندین
لێكۆڵینەوەی رەخنەیی لە دەقە پیرۆزەكان ،یان بە دەستەواژەیەكی تر،
رەخنەی بااڵ ،كە لە سەدەی نۆزدەهەم و بیستەم بە لوتكەی گەشەكردنی
گەیشت .لە كاتی مردنیدا لە  1677سەرقاڵی وەگێڕانی ((پەیمانی كۆن)) بوو
بۆ زمانی هۆڵەندی .رەنگە بەهۆی كاریگەری هەڵمژینی بەردەوامی تۆزی
شوشەوە بووبێت ،بە درێژایی سااڵنێكی دوورودرێژی هاوێنە داتاشینەكەی.
ماوەیەك دوای مردنی لە  ،1677كتێبێك باڵوبووەوە ،كە ئێستا
بەناوبانگترین بەرهەمیەتی .كە تەنیا ناوی (ئاكار)ی لێنراوە ،بەاڵم لە راستیدا
دەورەیەكی تەواوی مەسەلە بنەڕەتییەكانی فەلسەفە ،سەرباری مەسەلە
ئاكارییەكان لەخۆدەگرێت .سپینۆزا وەكو زۆربەی فەیلەسوفە بەناوبانگەكان،
بەراستی بیرمەندێكی خاوەن بۆچوون بوو لە زانستە جۆراوجۆرەكاندا.
بەهۆی خێزانەكەیەوە لە منداڵیەوە بەزمانەكانی ئیسپانیایی و پورتوگالی،
ئەمە وێڕای هۆڵەندی و عیبری ،قسەی دەكرد و بەزمانی التینی دەینوسی،
هەروەها لە لێكۆڵەرە دیارەكانی كتێبی پیرۆز بوو لە ماتماتیك و ئەوەی
كە خەڵكی ئەو سەردەمە بە ((زانستی نوێ)) ناویاندەبرد ،خاوەن بۆچوون
بوو ،بەتایبەتی بەرهەمەكانی (كۆپەرنیك ،كیپلەر ،گالیلۆ ،هۆبزو دیكارت)
ی دەخوێندەوە .شارەزایی پیشەكەی لە بواری میكرۆسكۆپ و تیلسكۆپ دا،
بووە هۆی تێگەیشتنی پێش وەختەی لە پێداویستییە تەكنەلۆژییە تازەكان ،كە
ئەم زانستە نوێیە دەخاتە بەردەستی مرۆڤایەتی .تەنانەت دەتوانرێت بوترێت
فەلسەفەكەی سیپنۆزا هەوڵدانێك بوو بۆ كۆكردنەوەی هەموو ئەم بابەتانەو
بەكارهێنانیان لە كۆلێكسیۆنێكی یەكپارچە و سیستماتیك دا.
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سپینۆزا بە توندی لە ژێر كاریگەری زانستدا بوو ،ئەم دیدگایەی
دیكارتی پەسەندكرد بوو ،كە شێوازی راست بۆ بنیاتنانی بنەماكانی ناسینی
زانستیمان ،دەستكردنە بە پێشەكیە بەڵگەنەویستەكان و گەیشتنە بە
دەرەنجامەكان ،بە كەڵك وەرگرتن لە بەڵگاندنە لۆژیكییەكان ،بەاڵم سپینۆزا
لە هەمانكاتدا سەرنجیدا ،كە فەلسەفەكەی دیكارت هەندێك مەسەلەی
بنچینەیی بە چارەسەرنەكراوی بەجێهێشتوە .ئەگەر هەموو واقعیەت هەر
لە بنەڕەتەوە لە دوو جۆری جەوهەری جیاواز پێكهاتووە ،واتە جەوهەری
مادی و جەوهەری مەعنەوی ،یان م��ادەو زەین (رۆح) ،چۆن دەكری
زەین بتوانێت مادە لە فەزا ،یان شوێندا بجوڵێنێت؟ وەاڵمی دیكارت بۆ
ئەم پرسیارە زۆر الواز بوو ،كە هیچ كەسی قەناعەت پێ نەدەكرد و
فەیلەسوفانی دوای ئەویش ئەوەیان كەمتر بەشیاوی باس زانیبوو ،بەاڵم
مەسەلەی چارەسەرنەكراوی تریش هەبوو ،كە بۆ سپینۆزا بەهەمان رادە
بایەخی هەبوو .ئەو مرۆڤێكی لە ناخەوە ئاكاری و ئایینی بوو ،ئەمەش
چەندین گرفت و ئاستەنگی دەربارەی زانستی نوێ بۆ دروستكرد.
ئەگەر هەموو هەقیقەت نمونەیەكە لە سیستەمێكی پێوانەیی ،كە
تیایدا هەر شتێك ،كە هەیە ،یان روودەدات ،دەتوانرێت بە پێویستیەكی
تەواو لۆژیكی لە پێشەكییە روون و ئاشكراكانەوە بەرهەمبێن ،كەواتە
ئەسڵەن چ شوێنێك بۆ هەڵبژاردنی ئاكاری ،یان ئیرادەی ئازاد دەمێنێتەوە،
ئەگەر هەموو شتێك بەشێوەیەكی زانستی دەستنیشان بكرێت ،چۆن دەكرێت
ئیرادەی ئازاد لە كاردابێت؟ ،هەروەها لە سیستەمێكی وادا ،خودا چ
شوێنێكی هەیە؟ ئەگەر هەرچی لە جیهان روودەدات ،بتوانرێت بەپێی یاسا
زانستییەكان و هاوكێشە ماتماتیكییەكان روونبكرێتەوە ،رەنگە ئیتر پێویست
بە خودا نەكات ،رۆڵی تیێدا هەبێت .ئەویان بە گشتی خستۆتە الوە ،بەو
پێیە لەم سیستەمەدا ،نامۆ و پێویست نییە .لە سەدەی هەڤدەهەم تا سەدەی
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بیستەم ،زۆر كەس بەم جۆرە پرسیارانە شڵەژاو و سەر لێشێواو بوبوون.
وەاڵمی نیوتن ئەمە بوو ،كە خودا لە سەرەتادا گێتی ئەفراند ،پاشان وازی
لێهێنا ،تا بە پێی ئەو یاسایانەی كە داینابوون ،درێژە بە كاری خۆی بدات
و هەر ئەو یاسایانەشە ،كە ئەمڕۆ وەكو یاسا زانستییەكان دەدۆزرێنەوە،
بەاڵم ئەمجۆرە وەاڵمە نەیتوانی سیپنۆزا قەناعەت پێبكات ،ئەو خودایەكی
دەویست كە هەمیشە ئامادەو لە گشت گەردوندا لەبرەودابێت ،بەاڵم
دیسانەوە ئەم پرسیارە جێی باس بوو :لە سیستەمێكی پێوانەیی و جەبری
لەسەر بنەمای پێویستی هۆكار ،چ شوێنێك بۆ خودایەكی لەمجۆرە هەیە؟
*رەتكردنەوەی دوالیزم:
رێگەچارەكانی سپینۆزا بۆ ئەم مەسەالنە ،بە بزاوتێكی بوێرانە لە
نكۆڵیكردنی پێشەكی سەرەكی دەستیپێكرد ،و جیاوازییە بنەڕەتیەكانی
نێوان زەین و مادەی رەتكردەوە .ئەو وتی بەو هۆكارانەی كە دیكارت
خستونیەتەڕوو ،دەزانین كە خودا بوونی هەیە و بونەوەرێكی بێ كۆتاو
كامڵە ،بەاڵم ئەگەر خودا بێكۆتایە ،كەواتە نابێت هیچ حەدو سنورێكی
هەبێت ،چونكە ئەگەر هەیبێت ،كۆتایی دێت .كەواتە هیچ شتێك نییە
كە خودا نەبێت .ناكرێت بۆ نمونە وێنابكرێت كە خوداوەند یەكبوونی
سەربەخۆیە و جیهان یەكبوونی سەربەخۆی تر ،لەبەرئەوەیە بوونی خودا
سنوردار دەكات ،كەواتە خوداوەند دەبێت لەگەڵ هەموو ئەوەی كە هەیە
هاوڕیز و یەكسان بێت.
هۆكارێكی باشی دیكەی دیكارتی بۆ سەلماندنی ئەم بانگەشەیە
هەیە .بە گوێرەی پێناسەی دیكارت ،جەوهەر بۆ هەبوونی ،پێویستی بە
هیچ شتێكی دەرەوەی خۆی نییە ،بەاڵم سپینۆزا ئاماژەی بەوەكرد ،كە
تەنیا گشت هەموو شتێكە ،كە هیچ شتێك لە دەرەوەی ئەوە نییە .هەموو
ئەوەی كە بمانەوێت بیناسین ،دەبێت النی كەم بەشێك لەوە بە گوێرەی
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شتی دیكەو لەنێو هەمان هەمەكیدا پێناسە بكرێت -رونكردنەوەكانی ئێمە
هەمیشە ،النیكەم تا ڕادەیەك ،بە پەیوەستكردنی شتەكان بە شتەكانی ترەوە
دەردەبڕێن .تەنیا بوونی سەربەخۆی ،كە ئەم حاڵەتەی (پێناسەكردنی بەهۆی
شتی ترەوە) نییە و ناكرێت هەیبێت ،هەمەكی هەموو شتێكە ،كە تەنیا
دەبێت ببێت ،لە خۆیدا و بۆخۆی ،لەگەڵ شتێكی تردا پێناسە ناكرێت و
پەیوەندی بەشتی ترەوە نییە ،لەبەرئەوەی شتێكی تر بوونی نییە ،كەواتە
هەمەكی هەمووشت ،تەنها جەوهەری راستەقینە و تاكە شتی جەوهەری
و تاكە هۆكاری بێ بەرهۆیە ،بەاڵم ئەمانە خەسڵەتی خواوەندن .سەرەڕای
ئەمە -دووب��ارە ،بەاڵم بەهۆكاری جیاواز -خواوەند دەبێت هاوڕیز و
هاوسەنگی هەموو شتێك بێت.
بەم شێوازە چ جیهانی بوون بە پێی چەمكە ئاینیەكان پێناسە بكەین و
چ بە گوێرەی هەسارەكان و شتە مادییەكانی تر ،یەك شتی تر پێناسە دەكەین.
كۆمەڵێك لە گوتەزای ئەبستراكتی ،یان زەینییە ،كۆمەڵێكی تر ،مادی ،بەاڵم
ئەمانە تەنیا دوو شێوە جیاوازن بۆ راڤەی واقیعەتێك .یەكبوون بوونی هەیە،
كە لە دوو الیەنی جیاوازەوە دەبینرێت ،كەواتە خودا لە دەرەوەی جیهان
نییە ،بەاڵم لە نێو جیهانیش نییە ،ئەو خۆی جیهانە ،دەتوانرێت بوترێت
جیهانی مادی جەستەی ئەوە ،ئەگەرچی ئەمە تەنیا یەك شێوازی روانینە بۆ
بابەتەكە ،ئیدراكی رۆحانی لە خواوەندیش ،تەنیا رێگەیەكی ترە بۆ ناسینی
هەمان بوون .ئێمە خۆمان لەگەڵ ئەوەی ،كە هەندێك بونەوەری كۆتایین،
نەك ناكۆتایی ،هەمان سروشتی دوالیزمانەمان لە خۆماندا هەیە ،بوونی
ئێمە هەمان جەستەی فیزیكیە ،بەاڵم لەگەڵیشیدا رۆحی خۆشمانین و ئەمە
دوو بەشی لێك جودا نین و یەك تاكەكەسن ،بە گوێرەی پەندێكی كۆنی
یەهودی ،دەڵێت :كە جەستە شێوەی روكەشی رۆحە.
ئەم تێڕوانێنێكی سەرنجڕاكێشەو زۆربەی بیرمەندانی دوای سپینۆزا،
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شەیدای ئەوەبوون .ئەم بەخوداكردنەی سروشت سەرنجێكی زۆری هەبوو بۆ
بزوتنەوە رۆمانتیكیەكان ،لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم و سەرەتاكانی
سەدەی نۆزدەهەمدا  ،بیرمەندەكانیشیان ،سپینۆزایان بە قەدیسی پارێزەری
خۆیان زانی ،بەاڵم بە پێچەوانەی رۆمانتیكیەكانەوە ،بە بڕوای سپینۆزا،
رەفتارە كەسییەكان بە كۆمەڵێك هۆكار دیاریدەكرێت ،كە لە دەرەوەی
چوارچێوەی ویست و دەسەاڵتی ئەوە ،هەڵبەتە نەك لە رێگەی جەبرێكی
توند و خۆكارەوە .سپینۆزا بە روانینێكی قووڵەوە ماوەیەكی زۆر بەر
لە فرۆید بەڵگەی دەهێنایەوە ،كە هەستی بكەری سەربەست بوونمان،
تەنیا خەیاڵ پاڵوییەكە لەسەر ئەم بنەمایەی ،كە ئێمە زۆربەی كات لە
هۆكاری راستەقینەكانی رەفتارمان بە ئاگانین و گەیشتن بەم ئاگاییە لە
رێی بیركردنەوە ،دەتوانێت ئازادمان بكات ،هەڵبەتە نەك بەوشێوەیەی،
كە بەمانای راستەقینەی وشەكە ،بكەرێكی ئازادبین ،بەڵكو تێگەیشتن و
تێڕوانینێكی دەروونیمان پێدەدات ،تا بتوانین هەموو شتێك بە هەمان
شێوەی ،كە هەیە قبوڵبكەین .ئەو یەكەمین كەس بوو لە ئەوروپادا كە ئەم
ئەندێشەیەی هێنایە بەرباس ،بەاڵم بە پێچەوانەی فرۆیدەوە ،ئەو دەیوت،
بێ مانایە ئەگەر هەموو زەینی تاكە كەسەكان گیرۆدەی كێشە كەسییەكانی
خۆیان بن ،چونكە ئەمانە تەنیا نیگەرانییە بچووك و هیچ و پوچەكانن .دەبێت
هەوڵبدەین كە كێشەكانی خۆمان لە پێگە راستەقینەكەیانەوە ،لە كاروبارە
هەمەكییەكانەوە لێیانبڕوانین و ئەوكاتە تێدەگەین ،كە چەند بێبایەخن و
ئەمەش زۆر هاریكارمان دەبێت ،كە بەرگەی كێشەو گرفتەكانمان بگرین.
ئەو بە خوازەیەكی لەبیرنەكراو بۆ دەربڕینی ئەم ئەندێشەیە وتی :پێویستە
بە چاوێكی هەمیشەییەوە بڕوانینە ژیانی خۆمان .دەربڕینە التینیەكەی (sub
 )spectes aeternitatisئێستاش برەوی هەیە.
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*تێڕوانینی مرۆڤانە:
هاوسەنگی ،راست بینی ،پشودرێژی ،ئەمانە دەرەنجامی الیەنی
كۆمەاڵیەتی فەلسەفەی سپینۆزان و لە چوارچێوەی فەلسەفە سیاسییەكەشیدا
هاتوون .یەكێك لەو كتێبانەی كە لە ژیانیدا باڵویكردەوە ،نامیلكەی الهوتی-
سیاسییە (كە ڤێگنشتاین ی فەیلەسوفی سەدەی بیستەم ،السایی ناونیشانە
التینیەكەی ئەم كتێبەی ك��ردەوەو كتێبەكەی ناونا ،نامیلكەی لۆژیكی-
فەلسەفی) ،كە ئامانجی سەرەكی ئەو بەرگریكردنە لە ئازادی رادەربڕین.
سپینۆزا ،ئەم ئازادییە ،نەك تەنیا دژ بە سیستمی كۆمەاڵیەتی نیە ،بەڵكو
بۆ دەستەبەربوونیشی پێویستە .ئەم دیدگایە ئێستا وەك بەشێكی باوە
لە بیركردنەوەی لیبڕااڵنە ،بەاڵم سپینۆزا یەكەمین كەس بوو ،كە ئەوەی
بەهەندێ پێوەری نوێ هێنایە ئارا .ئەو دەڵێت :لە كۆمەڵگایەكدا ،كە
حكومەتێكی ئەقاڵنی بەڕێوەی ببات ((هەموو كەسێك دەتوانێت بەهەر
شێوەیەك بیەوێت بیربكاتەوەو بیركردنەوەی بێتە سەر زمانی)) ،و
لەدرێژەی ئەمەدا دەگاتە خاڵی سەرەكی(( :تێكدەرانی راستەقینەی ئارامی و
سەقامگیری ،ئەو كەسانەن كە لە واڵتێكی ئازاددا هەوڵدەدەن ئەو ئازادییە
بیروباوەڕە سنوردار بكەن ،كە ناتوانن بەزۆر بیخەنە ژێر ركێفی خۆیانەوە)).
شاكارە مەزنەكەی سپینۆزا(( ،ئاكار  ،))1677وەكو كتێبێكی وانەیی
ئەندازە رێكخراوە .هەر پاژەیەك بە راڤەیەكی شیاو و هەندێ رێساو
پڕەنسیپی سەرپێی دەستپێدەكات و خودی بەڵگاندنیش لە درێژەدا دێت ،كە
لە كۆتاییەكەیدا ،پیتی ( )PEDنوسراوە QED .كورتكراوەی دەستەواژەی
التینی ()QUOD ERAT DEMONSTRANDUMە ،واتە (( :ئەوەی
كە دەبێت بسەلمێنرێت)) كە بۆیەكەمین جار لە كۆتایی هەر پاژەیەك
لە كتێبەكە سەرچاوەی جاویدانی ئەندازە ،بنچینەكانی كتێبی ئەقلیدس لە
سەدەی سێیەمی پێش زاین ،هاتووە) هەموو ئەمانە بە گوێرەی دیدگای
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سپینۆزایە ،كە لە تیۆری دیكارتەوە وەدیهاتووە ،لەسەر ئەوەی ،كە شێوازێكی
دروست بۆ گەیشتن بە تێگەیشتنی جیهان ،سود وەرگرتنە لە شێوازەكانی
ماتماتیك بۆ دۆزینەوەی واقعیەت .زۆر كەس ئەم كتێبەیان وەك بەرزترین
نمونەی هەوڵدانی فەیلەسوفێك بۆ تێگەیشتنی هەموو شتێك لە چوارچێوەی
سیستەمێكی یەكگرتوو ،زانیوە ،بەاڵم بەكارهێنانی فۆڕمی ئەقلیدسی لە
شاكارێكی لەو شێوەیەدا ،خوێندنەوەی كتێبەكەی قورس كردووە .لەگەڵ
ئەوەشدا زۆربەی دەسكەوتە لۆژیكییەكانی ،تەنیا لە حاڵەتێكدا شیاوی
پەیپێبردن و تێگەیشن دەبن ،كە خوێنەر ئەو گریمانانە قبوڵ بكات ،كە لە
كاتی سپینۆزادا باو بووە ،بەاڵم لە رۆژگاری ئێمەدا نییە ،بۆ نمونە ئەمەی
كە بوونی خودا بە بەڵگەنەویست بزانرێت .وێڕای ئەوە بە پێوەرەكانی
سەدەی بیست و یەكەم ،بەڵگەكانی سپینۆزا لە بنەڕەتەوە لۆژیكی نییە،
بەاڵم هەڤیازی (باشی) راستەقینەی ئەم كتێبە لە وردەكارییەكانی پیشاندانی
بەڵگەكاندا نا ،بەڵكو لە دەسكەوت و تێڕوانینە هەمەالیەنەكانی ئەودا
شاراوەتەوە.
*كاریگەرییەكی دڵخواز:
سپینۆزا گەورەترین پەیڕەوی یەكبوون ((پانتەئیزم) بوو لە نێو
فەیلەسوفەكانی خۆرئاوادا .لەگەڵ ئەوەی ،كە بەرهەمەكانی بۆ نزیكەی سەد
ساڵ لە دوای مردنی فەرامۆشكرا ،دووبارە لە بزوتنەوەی رۆمانتیكەكاندا
برەوی پەیداكردەوەو بەرز راگیرا ،ئیتر لەوە بەدوا ،هەمیشە الیەنگر خۆی
هەبوو ،بەتایبەتی تێڕوانینی وردی بۆ هەمەكی ئەوەی ،كە هەیە.
هەرچەندە سپینۆزا یەكەمین فەیلەسوفی مەزن بوو ،كە پەیڕەوی لە
دیكارت كرد ،دژی دوالیزمی دیكارتی بوو .دژایەتیەك كە تا بەر لە سەدەی
بیستەم باو نەبوو .ئەو یەكەمین فەیلەسوفی مەزن بوو ،كە مەرجی بنەڕەتی
ئ��ازادی دەربڕین-نەوەیەك بەر لە لۆك-خستەڕوو .ئەویش تێڕوانینی
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راستگۆیانە ،بەاڵم قووڵ و عیرفانی ئەو دەربارەی بێبایەخبوونی مەسەلە
شەخسیەكانمان لە پڕۆژەی هەمەكی گەردوندا ،كۆمەك و دڵدانەوەیەك
بوو ،بۆ زۆرێك لەو كەسانەی پێویستیانە.
ئەم پێكەوە هەڵكردن و قوڵبونەوانە ،بەهەمان رادە ،كاریگەری
لەسەر خەیاڵی فراوانی خەڵك داناوە .لەو كۆمەڵە فەیلەسوفانەی دواتر
ستایشیان كردووەو لێیەوە فێربوون ،دەتوانرێت ئاماژە بە هیگڵ ،شۆپنهاوەر،
نیچە و بێرتراند راسڵ ،بكرێت .راسڵ دەرب��ارەی سپینۆزا نوسیویەتی:
((ئەو لە نێو فەیلەسوفە گەورەكاندا لە هەموویان پایە بەرزترو خوێن
شیرینترینیانە .لەڕووی فكرییەوە هەندێك لەو بەرزتر بوون ،بەاڵم لە
ئاكاردا ئەو بەرزترینە )).جگە لەو فەیلەسوفانەی ،كە سەرسامی ئەو بوون،
بیرمەندە زۆر گەورەكانی ئەندێشە لە بوارەكانی دیكەدا ،وەكو ئەنشتاین
و فرۆید ،هەروەها هونەرمەندانی داهێنەری گەورەی ،وەك گۆتەو جۆرج
ئەلیۆتیش خۆیان بە ق��ەرزداری ئەو زانیوە .ئەو سیمایەكی پڕ بایەخی
هەم لە فەلسەفە ،هەم لە گشت كلتوری خۆرئاوادا هەیە .ئەمە نیشانەی
خاڵێكی گرنگە دەربارەی فەیلەسوفە مەزنەكان .بنەمای كاری هەر یەكێك
لەوان ،تێڕوانینێكە بۆ راستێتی گشتی .فەیلەسوف هەوڵدەدات بە بەڵگەو
بۆچوونی قەناعەت پێهێنەر ئەو تێڕوانینەی بۆ ئێمە بگوازێتەوە .ئەو رەخنە
گریمانەییەكان لەبەرچاو دەگرێت و هەوڵدەدات بە كۆمەڵێك بەڵگەی ترەوە،
وەاڵمیان بداتەوە .ئەم بەڵگاندنانە رەنگە زۆر ئاڵۆز بن .بەڵگە تایبەتییەكان
دەشێ تەكنیك و تێگەیشتنیان دژوار بێت ،یان لەمەش خراپتر ،دوورو درێژ
(راڤەكراو) و بێزاركەربن ،بەاڵم ئامانجی سەرەكی لە بەڵگەكاندا نییە ،بەڵكو
لە تێڕوانینەكاندایە .هەندێك جاریش تێگەیشتنی لە خودی ئەم تێڕوانینەش
دژوار دێتە بەرچاو ،بەاڵم زۆربەی كات ،لە بەراورد بە بەڵگەكاندا سادەیە.
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پەراوێزەكان:
 -1سفاردییەكان :میراتگرانی جولەكە ئیسپانی و پورتوگالیەكان ،یان
سفاردییەكان لەگەڵ میراتگرانی جولەكەكانی باكور و خۆرهەاڵتی ئەوروپا،
یان ئەشكەنازییەكاندا جیاوازییان هەیە .جولەكە سفاردییەكان ،كە سپینۆزایان
لەنێوخۆیاندا دەركرد ،لە سەدەكانی ناوەڕاستەوە تا كاتی دەكردنیان لە
ساڵی  1492لە ئیسپانیا دەژیان .لە دوای ئەوەوە ،ئیتر لە باكوری ئەفەریقا،
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،پاشان لە ئەمستردام و شارەكانی تری ئەوروپا و
كیشوەری ئەمەریكا نیشتەجێبوون.
 -2زانكۆی هایدلبێرگ :لە ساڵی  1673دا پێشنیاری پلەی مامۆستای
فەلسەفە بۆ سپینۆزا كرا ،بەاڵم ئەو رەتیكردەوە .هایدلبێرگ ،كۆنترین
زانكۆی ئەڵمانیا لەالیەن روپێرتی یەكەم لە ساڵی  1386بە مۆڵەتی پاپا
ئوربانی شەشەم دامەزرا .ئەو سەردەمەی كە پێشنیاری پلەی مامۆستایەتی
بۆ سپینۆزا كرا ،بە یەكێك لە باشترین زانكۆكانی ئەوروپا دەژمێردرا.
 -3ئۆپتیك :سپینۆزا زۆر حەزی لە بواری ئۆپتیك (لقێكە لە فیزیا
كە باس لە ناسینی روناكی و ئامڕازەكانی دەكات) و ئەستێرەناسی نوێ بوو،
پسپۆڕی دروستكردنی هاوێنە بوو ،هەروەها بژێوی ژیانیشی لە رێگەی
داتاشین و سافكردنی هاوێنەكانەوە بۆ چاویلكەو میكرۆسكۆپ و تێلیسكۆپ،
دابیندەكرد.
 -4ڕەخنەگرتن لە كتێبی پیرۆز :رەخنەی ئەدەبی و مێژوویی تەورات
و ئینجیل ،كە ناوبانگی بە ((رەخنەی بااڵ))ش رۆیشتووە؟ ،بە هەلومەرجە
مێژووییەكانی پەیدابوونی دەقە ڕەخنەییەكانەوە خەریك دەبێت .ئەم بەشە
سەروكاری لەگەڵ سێ بابەتدا هەیە :پێكهاتەی ئەدەبی ئەم دەقانە ،مێژووی
دانانیان و نوسەرەكانیان .سپینۆزا بەهۆی لێكۆڵینەوەی بێ الیەنانەی لە
كتێبی پیرۆزدا (كە مێژووی زۆر درەوشاوەی لەسەردەمی كۆندا دواكەتووتر
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لە مێژووی كلتوری جێگیركرد) بە یەكێك لە پێشڕەوانی رەخنەی كتێبی
پیرۆز دەناسرێت.
 -5بەرهەمە سەرەكییەكان :نامیلكەی الهوتی سیاسی لە ساڵی
 1670بەبێ ناو باڵوبوەوە ،بەاڵم لە ساڵی  1674بەهۆی دیدگا مشتومڕ
هەڵگرەكانی دەربارەی كتێبی پیرۆز و الهوتی مەسیحی ،لەالیەن كەنیسەوە
یاساخ كرا .شاكارە مەزنەكەی سپینۆزا ،واتە كتێبی (ئاكار) ،دوالیزمی دیكارتی
رەتكردەوەوەو یەكبوون (پانتەئیزم)ی سەلماند.
 -6موسا كوڕی مەیمون :مەزنترین كەسایەتی فیكری ئایینی یەهودی
بوو لە سەدەكانی ناوەڕاستدا .كوڕی مەیمون ( )1204-1135لە قورتوبەی
ئیسپانیا لە دایكبووە .ئەو ،فەیلەسوف ،مافزان و بیرمەند بووەو نوسینە
فەلسەفییەكانی لە دوای وەرگێڕانیان بۆ سەر زمانی التین ،فەیلەسوف
و نوسەرانی (سكۆالستیك)ی سەدەكانی ناوەڕاستی خستە ژێر كاریگەری
خۆیەوە .بەناوبانگترین بەرهەمی بەناوی رێنوێنی سەرگەردانەكان (-1176
)1191ب��وو ،كە تیۆرەكانی ئەرستۆی خستە نێو فەلسەفەی سەدەكانی
ناوەڕاستەوە ،پاشان سپینۆزاش بەرهەمەكانی كوڕی مەیمون ی بە یەكێك لە
سەرچاوەكانی هەندێك لە بیروڕاكانی خۆی زانی.
 -7یەكبوون :باوەڕ بوون بە یەكبوون ،یان ((هەموو خودایی))
(پانتەئیزم) بەشێوەیەكی سەر زارەكی واتە (( هەموو شتێك خودایە)).
شێوازێكی فكرییە ،كە خوداوەند لەگەڵ گشت جیهان یان جیهانی سروشت
بەیەك دەزانێت .یەكبوون جەخت لەسەر یەكتایی ((یەكێتی)) گشت واقعیەت
دەكاتەوەو ئەم یەكتاییە بە نیشانەی یەزدان دەزانێت .پەیڕەوانی یەكبوونی
ئایینی ،زۆربەیان ئەهلی عیرفان (خوداناسی) و سۆفیگەرین و بانگەشەی
ئەوە دەك��ەن ،كە خوداوەندیان لە بیركردنەوەو تێڕامانی دەروونیەوە
ئەزموون كردووە .سپینۆزا فەیلەسوفێكی ئەقڵگەرا بوو ،لەسەر ئەم باوەڕە
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بوو ،كە خودا ،مرۆڤ و دنیای مادی ،هەموو لە یەك گەوهەرن و بوونی
هەموو شتێك ،چ جەستەیی و چ رۆحی ،بەشێكن لە بوونی خوداوەند.
جگە لە سپینۆزا ،رەنگە بتوانرێت (فیختە ،شلینگ و هیگڵ)یش لە ریزی
فەیلەسوفانی پانتەئیزم بزانرێت.
 -8ئازادی بیروڕا دەربڕین و هەستەكان :هۆڵەندا لە سەردەمی
سپینۆزادا پەناگەی لیبڕاڵەكانی هاوشێوەی (دیكارت) بوو ،كە بەرهەمەكانی
كاریگەرییەكی قوڵیان لەسەر سپینۆزا بەجێهێشت .خودی سپینۆزاش لە
هیچ واڵتێكی ئەوروپایی دیكە ،نەیدەتوانی كاری فەلسەفی خۆی درێژە
پێبدات.
 -9كەسایەتیەكی مشتومڕ هەڵگر :ویستی نەگۆڕی سپینۆزا و
لێبڕاوی و سوربوونی ،كە هەمیشە هەمان ئەو شتە دەربارەی الهوتی
مەسیحی بڵێت ،كە باوەڕی پێیەتی ،ئەگەرچی بە هەراو زەنا كۆتایی
بێت ،كارەكەی گەیاندە ئاستێك كە زۆربەی هاوچەرخەكانی ئەویان بە
بەرجەستەكەری بێباوەڕی زانی.
 -10ئاكار :كتێبە سەرەكیەكەی سپینۆزا (ئاكار ،)-1677لە دوای
مردنی باڵوبووەوە .ئەم كتێبە نەك تەنیا لە بابەتە ئاكارییەكان ،بەڵكو لە
گشت بوارەكانی فەلسەفە دەكۆڵێتەوە.
سیستمی فەلسەفی سپینۆزا وەكو ئەندازەی ئۆقلیدسی داڕێژراو
بوو ،لەسەر ئەم بنەمایە دانرابوو ،كە دەتوانێت هەموو شتێك بسەلمێنێت.
 -10رەخنەگرانی ئەدەبی :ناوبانگی سپینۆزا بە هەوڵی رەخنەگرانی
ئەدەبی ،بەتایبەت نوسەران و رەخنەگرانی ئەڵمانی سەدەی هەژدەهەمی
وەكو لیسنگ و گۆتە و كولریج -شاعیری ئینگلیزی سەدەی نۆزدەیەم-
دووبارە بوژایەوەو ئەندێشەكەی بووە جێگەی رێزو پێزانین .لینگ لە
دوای خوێندنەوەی هەڵبەستی (پرومتە)ی گۆتە ،بەڕاشكاوی باوەڕی خۆی
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بە فەلسەفەی یەكبونی سپینۆزا راگەیاند.
-11جۆرج ئەلیوت :جۆرج ئەلیوت رۆماننوسی ئینگلیزی ،كە ناوە
بنەڕەتییەكەی ماری ئێن ئیڤانز ( )1880-1819بوو ،شێوازی لێكدانەوەی
دەرونناسیانەی پەرەپێدا ،كە تایبەتمەندی چیرۆكنوسی نوێیە ،كتێبەكەی
(میدل مارچ )-1872بە یەكێك لە رۆمانە دیارو بەرجەستەكانی سەدەی
نۆزدەهەم لە قەڵەمدەدرێت.
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ڕێگە بدە با دادپەروەری ئەركی خۆی بە
جێ بگەیەنێت ،بەاڵم میهرەبانی و عەشق
بە سەریدا سەربكەوێت
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پێشەكی
بیست و یەكی شوبات وەبیرهێنەرەوەی مەرگی گەورەی بیرمەندو
فەیلەسوفی جولەكە ،بارۆخ سپینۆزایە ،پیاوێك كە پوختەیەك لە ژیانیی پڕ
چەرمەسەری و قانعیانەی خۆی لە چوارچێوەی ئەندێشەی نوێ ،هەندێك
بەرهەمی بە گشتی ناتەواو بۆ خەڵكی جیهان بە میرات بەجێهێشت،
تاوەكو بە وتەی خۆی رێگەی سەختی گەیشتن بە هەقیقەت بۆ ئەوان
ئاسانتر بكاتەوە .لە درێژەدا چاوێك دەخشێنین بە سەر ژیان و بیر و
ئەندێشەكانیدا.
ژیاننامە
كاتێك كە كارەساتەكانی ئەنجامی روانگەی پاشەڕۆی كڵێسەی
سەدەكانی ناوەڕاست لە چوارچێوەی لێپێچینەوەو بیروڕا ،سوتاندن و
كۆمەڵكوژییە كارەساتبارەكان ،داوێنی جولەكەكانیشی گرتەوە ،كۆنەمیراتی
«ماڵ بە كۆڵەوە بوون» جارێكی تر لە بەرامبەریاندا خۆی زەقكردەوە.
گروپێكیان بەرەوە ئیسپانیا و پورتوگال رۆشتن و بە تاوانی شاردنەوەی
زێڕ و زیوەكانیان كۆمەڵكوژكران .كۆمەڵێكی تر بەرەو بەریتانیا و ئیتالیا
بەڕێكەوتن ،كە وەرنەگیران و پێدەچێت تەنیا ئەو بەشەی ،كە دەرفەتی
نیشتەجێ بوونێكی ئارامیان بۆ رەخسا ،ئەوانە بوون كە روویانكردە
هۆڵەندا .خێزانەكەی سپینۆزاش لە ناو ئەم كۆمەڵەیەدا بوون.
گرنگترین بیرەوەریی منداڵیی سپینۆزا ،وێنای هەڵشاخانەوەی
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بەرپرسانی كەنیسەی ئەمستردام بە پیاوێكدا ،بە ناوی ئەڤۆییل ئەكۆستا
بوو ،كە بەڕای ئەوان خاوەن بیر و هزری ناڕاست بوو.
بارۆخی منداڵ لە باوكی بیستبوو ،كە بیركردنەوەی ئازادانەی ئایینی
بەشێك لە تایبەتمەندییە نەمرەكانی بیرو فەلسەفەی جولەكەیە ،ئەمانە تەنیا
بەهۆی كاریگەریی چەندین سەدە ژیان لە جیرانییەتیی توندو تیژییەكانی
كڵێسەی سەدەكانی ناوەڕاست ،فێری ئەو چەشنە رەفتارە بوون.
بارۆخ سەردەمی گەنجی خۆی بە فێربوونی زمانی التین ،ئەدەبیاتی
ئیسپانیی ،زمانی عیبری ،كتێبی پیرۆز ،تێلمود و بەرهەمی توێژەرانی جولەكە
بردەسەر .لە سەرەتای الوییەوە دەستیدایە دامەزراندنی بونیاتی هزریی
فەلسەفەی خۆی ،هەر لەم كاتەوە بوو ،كە رووبەرووی دژایەتیی جدی
هەندێك لە توێژەران بووەوە .دژایەتییەك كە هەموو رۆژێك شێوەیەكی
فراوانتری بەخۆوە دەبینی .لە تەمەنی بیست و چوار ساڵیدا ،گەنجێكی
سەرسەخت بوو ،كە راشكاوانە رایگەیاند ئامادە نییە لە بەرامبەر هەر
چەشنە توندوتیژییەك ،چاوپۆشی لە هیچ بەشێكی بیروڕاكانی خۆی بكات،
لە ئەنجامدا ساڵی  1956بە پێی بەیاننامەیەكی رەسمی توێژی كاربەدەستانی
جولەكەی ئەوروپا ،بارۆخ سپینۆزا تەكفیركرا و لە بەنی ئیسرائیل دەركرا.
ئەو بە شایانی هەموو نەعلەت و عەزابە ئیالهییەكان زان��را ،تاكەكان
ئاگاداركرانەوە ،نابێت بە هیچ جۆرێك لەگەڵ ئەو گفتوگۆ بكەن ،یان
تەنانەت نامە بگۆڕنەوە و لێی نزیك ببنەوە و نوسینەكانی بخوێننەوە...
پاش تەكفیر ،وەاڵمی نەرێنی و بنەبڕی دای��ەوە ،بەو پاداشت و
پێشنیارانەی ،كە مەسیحییەكان بۆ تەڤلی بوون بە ئایینی نوێ و ژیانێكی
كۆمەاڵیەتی هاوڕێ لەگەڵ ئارامش لە پاڵ هاوئایینە نوێكان ،دەیانخستە
بەردەمی و بە چ��وون��ەدەرەوە لە ئەمستردام ،لە ژوورێكی بچووكدا
ژیانێكی گۆشەگیر و ئارامی دەستپێكرد .پاش ماوەیەك بۆ بردنە سەری
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ژیان ،دەستیدایە دروستكردنی لێنزی كامێرا و شوشەی چاویلكە ،ئەمە لە
كاتێكدا كە كاتی دەستبەتاڵی خۆی بۆ بیركردنەوە ،نوسین و سەیركردنی
جاڵجاڵۆكەكانی بن میچی ژوورەكەی ،ئەوەی كە ئەم جاڵجاڵۆكانە چەندە
لە مرۆڤ دەچن ،تەرخانكرد « :ئەوانەش بە لێهاتووییەكی سەرسوڕهێنەر
تۆڕەكانیان دەتەننەوە و خانوو دروستدەكەن ،دواتر لە لوتكەی ساویلكەیی
و ئەحمەقبووندا بە بێ هیچ هۆكار و هۆیەك ،ئەوەی كردوویانە تێكی
دەدەنەوە»...
ئەو دواتر دەنوسێت ،كە هیچ رقێكی لەوانە نییە وا تەكفیریان
كردووە »:كاری من ئەوە نییە ،كە سەرزەنشت بكەم ،یان كەسێك سزابدەم،
بەڵكو ئەركی من فامكردن و تێگەیشتنە»...
ئەو نەك هەر فامكردنی جیهانی هەستیی ،بەڵكو دەركی سەرجەم
خوڵقێنراوە شاراوەكانی ناو ئەویشی كردبووە ئامانج .دوای مردنی باوكی،
خوشكەكەی هەوڵیدا بیخڵەتێنێت و لە میرات بێبەشی بكات .سپینۆزا ئەم
كێشەیەی بردە ب��ەردەم دادگ��ا ،دوای سەركەوتن بەسەر خوشكەكەیدا،
سەرجەم ماڵ و موڵكەكەی خۆی پێ بەخشی و حوكمەكەی دادگای دڕاندو
وتی « :ڕێگە بدە با دادپ��ەروەری ئەركی خۆی بەجێبگەیەنێت ،بەاڵم
میهرەبانی و عەشق بە سەریدا سەربكەوێت»...
گەورەیی رۆح و بەرزیی ئەخالقی سپینۆزا تەنانەت دوژمنەكانیشی
وا لێدەكرد ،كە رێزی بگرن »:گەورەترین سەركەوتن بە هێزی توندوتیژی
بەدینایەت ،بەڵكو بە لە خۆبردوویی ،گەورەیی و پاكیی رۆح بەرهەمدێت»...
بەو جۆرەی هاوڕێكانی باسیدەكەن؛ ئەو هەرگیز بە شوێن ئەوەوە نەبوو ،كە
رای خۆی بە سەر كەسانی تردا بسەپێنێت ،بەاڵم گرنگییەكی تایبەتی دەدایە
داوەری خۆی بۆ بونیاتنانی ئەندێشەی تایبەتیی خۆی ،ئەو دەیخواست كتێبی
«ئەخالق» پاش مردنیی و بە بێ ناوی خۆی باڵوبكرێتەوە ،چونكە رای
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وابوو »:حەقیقەت گرێدراوی كەسێكی تایبەت نییە و ئەوە گرنگ نییە ،كە
رستەكانی دەربڕێت ،حەقیقەت یەكەمجار لە الیەن چ كەسێكەوە نوسراوە
یان وتراوە ،ئەو شوێنەی كە تێیدا حەقیقەت بە جدی وەردەگیرێت ،تەنانەت
موڵكداریی تێدا نییە»...
لەوكاتەدا كە زۆر ناوداربوو ،پێشنیاری یەكێك لە كاربەدەستانی
دەوڵەتی ئەڵمان بۆ دەستبەكاربوون لە بەشی فەلسەفەی زانكۆی هایدێلبێرگ،
بە مەرجی رەخنە نەگرتن لە ئایین و شێوازی بەڕێوەبەرایەتی حكومەت
لەو واڵتە ،هەروەها پێشنیاری لویسی چواردەهەم بۆ ناونانی یەكێك لە
كتێبەكانی بە ناوی ئەو ،زۆر بەڕێز و حورمەتەوە رەتكردەوە.
...لە سەردەمی شەڕی ئازادیخوازیی خەڵكی هۆڵەندا ،لە دژی
فلیپی دووەمی پاشای ئیسپانیا ،بە الیەنگریی لە رزگاریخوازان هاتە مەیدان
و بە باڵوكردنەوەی نامیلكەی «خوداناسی و سیاسەت» لە  1970بە فەرمی
دەستیدایە پشتیوانیكردن لە سیاسەتەكانی ئەوان و هاوڕێ كوژراوەكەی واتا
«یان دۆڤیت».
بەرهەمەكان
سپینۆزا لە درێژەی هزرە سیاسییەكانیدا ،دەستیدایە شیكردنەوەی
جۆری ئارمانیی حكومەتی پاشایەتی و ئاریستۆكراتی ،بەاڵم كاتێك دەستیكرد
بە شیكردنەوەی «حكومەتی دیموكراسی» زانی كە تووشی نەخۆشیەكی سەخت
بووە ،لەوانەیە مەرگ مۆڵەتی نەدات ،بۆیە بە پێویستی زانی بەرهەمەكانی
دیكەی تەواوبكات .لە گرنگترین بەرهەمەكانی ،دەكرێت ئاماژە بدرێتە
«بنەماكانی فەلسەفەی دیكارت» كە تێیدا دەستدەداتە شیكردنەوەی بیركاریی
بنەماكانی فەلسەفەی دیكارت .لە دوو كتێبی «خواناسی و سیاسەت» و
«سیاسەت» دا بنەماكانی سیاسەت شیدەكاتەوە  .هەڵبەت « سیاسەت»
لەگەڵ كتێبەكانی «ئەخالق ،چاكسازی نامە ،نامەكان و رێزمانی عیبری» هەر
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هەموویان پاش مردنی ئەو باڵوكرانەوە ،ئەو مەرگە لە ناكاوەی ،كە بووە
هۆی بەناتەواوی مانەوەی زۆربەی ئەم بەرهەمانە .پێدەچێت ئەو لەم رستە
بەناوبانگەیدا »:ئەم نوسراوانە تەنیا بەشێك لە هەقیقەت لە خۆدەگرن»
ناتەواو مانەوەی ئەم بەرهەمانەی پێشبینی كردبێت.
یەكێكی دیكەی بەرهەمەكانی» نامیلكەی كۆڵكەزێڕینە ،كورتەیەك
سەبارەت بە خەسڵەتەكانی خواوەند ،باشبوون و ...تا دەخاتەڕوو.
بنەما هزرییەكان
یەكگرتوویی بوون (وحدت وجود) گرنگترین بیرۆكەی سپینۆزا،
یەكێك لە گرنگترین بەرهەمەكانی هەوڵی هزری ئەوە بۆ پێشكەشكردنی
شیكارییەكی رۆشنگەرانە لە جیهانی هەستی .لە سەرەتای ئەم تیۆرییەدا،
كە لە كتێبی ئەخالق دا خراوەتە بەرباس ،سپینۆزا لە وەاڵمی پرسیاری
بەناوبانگی «چی هەیە؟» دەڵێت»:جەوهەر ،خەسڵەت و حاڵەتی جەوهەر».
«جەوهەر سەرەتا» هەمان هۆكاری هۆكارەكان ،یان شتێكە ،كە
هەستیی خۆی بە گرێدراوی هەستییەكی دی نازانێت ،بۆیەش چەمكی
جەوهەر ،چەمكێكی جگە لە خۆی پێویست ناكات ،تەنیا بە هۆی خۆیەوە
دێتە فامكردن.
«بوون»ی هەر بوونەوەرێك ،نەبوونێكیش دێنێتە مێشك جگە لە
جەوهەر ،كە بە بێ بەپێویست زانینی بوونەكەی ،نایەتە وێناكردن و بە
وتەی سپینۆزا »:سروشتی جەوهەر تەنیا وەك «بوون» دێتە فامكردن››...
لەم پێناسەیەدا سپینۆزا گریمانی بەرجەستەنەبوونی جەوهەر لەگەڵ گریمانی
بەرجەستەنەبوونی هەستی بە یەكسان دادەنێت ،لە بنەمادا پەژراندنی
حوكمی «هەستی هەیە» وەك حەقیقەتێك ،حوكمی «جەوهەر هەیە» وەك
واقیعێك دەستنیشاندەكات و لە درێژەدا تاقانەیی هەستی ئەنجامی تاقانەیی
جەوهەری لێدەكەوێتەوە.
76

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سپینۆزا مەبەستی› خۆی لە «خەسڵەت» بەمشێوەیە دەردەبڕێت»:
جەوهەر بێكۆتا خەسڵەتی هەیە ،كە دەربڕی شوناسی زاتیی جەوهەرن و
ئێمە هەموو ئەوانە ناناسین .ئەم خەسڵەتانە دەبێت لە رێگەی بیركردنەوە
فامی دەروونی و دەركی رەهەند فامی دەرەكی) بەرهەمبێن ،و لە كۆتاییدا
«حاڵەت» رەهەندێكی خەسڵەتە كە وەك خودی ئەو ،یان جەوهەر بێكۆتا و
بێ دوایی نییە ،بەڵكو خاوەن كۆتاییە و گرێدراوی زەمەن و كاتە.
سپینۆزا دەڵێت »:دانە دانەی بوونەوەرەكان شتێك نین ،جگە لە
بەرجەستەبوونی خەسڵەتە جۆراوجۆرەكانی خواوەند ،یان حاڵەتگەلێك،
كە لە رێگەی ئەوانەوە ،خەسڵەتەكانی خواوەند بە شێوەیەكی تایبەت
رادەگەیەندرێت ،كەواتە هەرچی هەیە لە خواوەنددایە»...
لە درێژەدا سپینۆزا بە پشتبەستن بە چەمكگەلی جەوهەر و خەسڵەت
دەستدەداتە شیكردنەوەو بەڵگاندن سەبارەت بە هەندێك خەسڵەتی
خواوەندی وەك بوون ،بێكۆتابوون ،ئەزموون هەڵنەگریی ،تاقانەیی،
دیاریكەر نەبوون ،نا-جەستەیی و وێنا هەڵنەگریی ...بۆ شیكردنەوەی
تاقانەیی دەڵێت »:ناكرێت هیچ شتێك بە تاقانە ناوزەدبكرێت ،مەگەر دوای
ناسینی شتێكی دیكە ،كە لەگەڵ ئەوەدا یەكسان و بەرامبەر بێت ،بەاڵم
بوون و شوناسی خواوەند تاقانەیە».
تاقانەیی جەوهەر لە هزری سپینۆزا دا دەگاتە ئەم ڕوانگەیە ،كە
سیستەم و پەیوەندیی ئایدیاكان لە جیهاندا راست وەك سیستەم و پەیوەندی
شتەكان وایە ،چونكە سەرجەم خەسڵەتەكان ،گرێدراوی جەوهەری تاقانەیە،
هەربۆیە هەر بەشێك لە سروشت لەگەڵ گشتەكەی خۆیدا سازگارە و
گرێدراوی سەرجەم سروشتە.
تیۆری ناسین ،كە دەربڕی ئەنجامەكانی لێكۆڵینەوەی سپینۆزایە
سەبارەت بە «زان��ی��ن»ی قۆناغەكانی ئەو و شێوازە جۆراوجۆرەكانی
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دەستڕاگەیشتنە پێی ،بابەتی سەرەكی كتێبی «چاكسازی فامكردن»
پێكدێنێت .لە روانگەی سپینۆزاوە سێ قۆناغی ناسین بریتین لەمانە :یەكەم
بیر لە بەرهەمی گومان ،كە لەالیەن ئامۆژەكان و ئەزموونەكانەوە دانی
پێدادەنرێت .دووهەم بڕوا و سێهەم ناسینی رووناك و جیاواز.
بۆ نموونە پرسێكی بیركاری وەك ؟* 3+5=4پێدەچێت ،بە یەكێك
لەم سێ شێوە وەاڵم بدرێتەوە:
یەكەم میتۆدی بیركاری بۆ وەاڵمی هاوكێشەكان بەم واتایە ،كە
كۆی دوو ژمارەی سەرەتا و دابەشكردنی ئەنجامەكەی بە سەر ژمارەی
زەرب كراو ،نادیارەكە دەردەخات .كارێك كە بە گشتی بە شێوەی ماشینی
و بەرنامەڕێژ كراو ئەنجامدەدرێت ،تەنانەت پێدەچێت وەاڵم دەرەوەی
پرسەكە بە ڕوونی نەزانێت ،كە پرسەكە و كردە ئەنجامدراوەكان بۆ گەیشتن
بە وەاڵم ،واتایان چییە.
قۆناغێكی دیكە ئەوەیە ،كە بە تێگەیشتنی پرسەكە ئەمەی ،كە دوو
الیەنی وەك یەك دەبێ دوو ژمارەی بەرامبەر بن) ژمارەیەك هەڵبژێرین،
كە زەروورەتی بوون بە دەستەوە بدات و لە كۆتاییشدا قۆناغی سێهەمە ،كە
ناسینی پرسەكە ،تا ئەو شوێنە بێت ،كە بە چاوخشاندنێك ژمارەی چوارەم
ببینین (شهودی دەروونی
لە بەشی یەكەم دا پرسی بیركاری بۆ ئێمە حەقیقەت نییە ،بەڵكو
تەنیا بیرێكە .لە بەشی دووهەم دا دەگەینە حەقیقەت وەك دەرەنجامێكی
هەڵهێنجراو ،لە بەشی سێهەم دا حەقیقەت لە پێش چاوماندا دەبێت و
دەیبینین.
سپینۆزا دەڵێت ...»:ناسینی رووناك بەو ناسینە دەڵێن ،كە نەك
لە رێگەی قەناعەت پێكردنی پشت بەستوو بە عەقڵ ،بەڵكو لە ژێر تیشكی
هەستیی خودی شتەكان و شهودی دەروونی ئەوانەوە ڕوو دەنوێنێت .ئەم
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ناسینە لە هەموو جۆرەكانی دیكەی ناسین بااڵترە هەر لەم جۆرەشدایە ،كە
ناسین تا قۆناغی تەواوی زات و شوناسی شتەكان دەچێتە پێش»...
بابەتی ئایدیاكان یەكێكی دیكە لە بەشە گرنگەكانی پێكهێنەری هزری
سپینۆزایە .لە روانگەی ئەوەوە ئایدیا چەمكێكە ،كە رۆح لەبەرئەوەی
ئەندێشەیە دروستیدەكات ...ئایدیان بەشێك لە زاتە عەینی و وردەكانی
جەوهەرن ،ئایدیاكان ،یان تەواون ،یان ناتەواو ...ئایدیا تەواوەكان چاالك
و كاریگەرن ،ئایدیا ناتەواوەكان پاسیڤ و كاریگەری وەرگر...
سپینۆزا لە بەشێكی دیكەی گرنگی بەرهەكانیدا دەستدەداتە
بەراوردكردنی بنەما گەاڵڵە كراوەكانی وەك حاڵەتەكان ،خەسڵەتەكان ،ئیرادە،
ناسین و  ...لەگەڵ مژاری مرۆڤ و لە ئەنجامدا مرۆڤ وەك بوونێكی
پێكهاتوو لە جەستە و رۆح پێناسە دەكات ،كە دەبێت بە وردی لە بابەتی
ژیانی عاقاڵنە و لە بەرچاوگرتنی مژاری هەستیار و گرنگی ئەخالق و سۆزی
مرۆیی بگاتە پلەی ئازادی رۆح (ئازادی دەروونی) و ئەوەش قۆناغێكە ،كە
عەشقی خواوەندی بە ئەمانەت دانراو لە دەروونی مرۆڤ دا سەر لە نوێ
لە حاڵەتی وردەوە بگەڕێتەوە بۆ حاڵەتی گشت؛ واتە لە حاڵەتی سنووردار
بوون لە دەروونی مرۆڤەوە بگاتە پلەی «عەشقی بێ كۆتایی».
لەوانەیە بتوانین یەكەمین بەرهەمی سیاسی سپینۆزا بە نوسراوێك
دابنێین ،كە بۆ دەنگ هەڵبڕین لە بەرانبەر سزای تەكفیری خۆی ،باڵویكردەوە.
دوای ئەوە لە كتێبی «خواناسی و سیاسەت» ،هەروەها لە دوایین بەرهەمی
ناتەواوی خۆیدا واتا «سیاسەت» دەستی دایە شیكردنەوەی بنەما هزرییەكانی
خۆی لەمەڕ سیاسەت .بە تایبەت ئەوەی ،كە مرۆڤ رووبەرووی دوو جۆر
یاسادەبێتەوە ،یەكیان یاسای سەرچاوەگرتوو لە پەیوەندی لەگەڵ خواوەند،
ئەوی دیكە یاسای هەڵقواڵو لە پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤەكانی دیكەدا ،ئەگەر
مرۆڤ خۆی لە مرۆڤەكانی دیكە دوور بخاتەوە ،پێویستیی بە یاسای جۆری
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دووهەم نابێت ،بەاڵم بۆ مرۆڤ هیچ شتێك سوودمەنتر لە مرۆڤ نییە...
فامی ئێمە ناتوانێت بگاتە پلەی كەماڵ ،ئەگەر رۆحی ئێمە جگە لە خۆی
هیچ نەناسێت .لە نێوان مرۆڤەكاندا سەرەڕای بوونی گەلێك لێكچوون و
وەك هەڤی ،جیاوازییەكی زۆریش بەرچاو دەكەوێت تا ئەو شوێنەی ،كە
دەتوانین بڵێین :بە ژمارەی تاكەكانی مرۆڤ ،ئەندێشەی تاقانە ،بوونی
هەیە .لەمڕووەوە بوونی سیستەمێك ،كە پێوەندی نێوان مرۆڤەكان لە ژێر
رێسای ئاقاڵنەدا رێكبخات ،پێویستییەكە و ئەم سیستەمەش هەمان سیاسەتە.
«كۆمەڵگە ،دەوڵەتی بااڵدەستی كۆمەڵگە ،شێوازی حكومەت،
یان بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە ،بنەما پێویستەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی ،مافە
سروشتییەكان ،نمونەكانی دەوڵەت ،ئازادی كۆمەاڵیەتی و شاد ،وەك باسە
گشتییەكانی سپینۆزا لە بواری سیاسەتدا دێنە ئەژمار.
بارۆخ سپینۆزا دوانیوەڕۆی بیست و یەكی شوباتی  1677لە تەمەنی
چل و پێنج ساڵیدا بە هۆی نەخۆشینی سیلەوە گیانی لەدەستدا .هەیكەلە
بەردینەكەی لە بەر دەرگای خانووەكەی لە ئەمستردام ،لە بیرێكی ئارام
دا سەیری دوورە دەستێكی نادیار دەكات ،هەروەها دەستەكانی لە حاڵی
نوسیندایە ...لەوانەشە لە حاڵی نوسینی بەرهەمێكی ناتەواو دا...
بارۆخ سپینۆزا »:شتەكان هەر هەموو لە خواوەنددا هەن و بە هۆی
خواوەندەوە وێنادەكرێن»
زوهرە رۆحی
سپینۆزای فەیلەسوفی هۆڵەندیی س���ەدەی ح��ەڤ��دە دەڵێت:
«بەختەوەریی پاداشی فەزیلەت نییە ،بەڵكو خودی فەزیلەتە .»...ئەم
رستەیە لە الپەڕەكانی كۆتایی كتێبی ئەخالقدا هاتووە .ئەو كتێبەی كە
لەگەڵ بەرهەمە چاپ نەكراوەكانی دیكەی دوای مەرگی ،لە سەر دەستی
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یەكێك لە بەئەمەكترین دۆستانی چاپكرا ،چونكە سپینۆزا لە سەردەمی
ژیانی خۆیدا رووبەرووی هەمان كارەسات هاتەوە ،كە هەمیشە یەخەی
سەرجەم بیرمەندانی جیهانی گرتووە .بەم پێیەش خاوەن ژیانێكی ئارام و
دوور لە كەڵكەڵە نەبوو .لە قۆناغی الویدا بە گومانی بیدعەت لە كۆمەڵگای
جولەكەی ئەمستردام دەركرا و هەڕەشەی لێكرا .بە پێی بەڵگە مێژووییەكان
لە ژیانی سپینۆزادا دوو گرووپی ئایینی لەگەڵ ئەو دوژمنایەتییان هەبوو.
گرووپی یەكەم كۆمەڵگەی فەرمی جولەكەكانی ئەمستردام ،كە لەگەڵ
نكۆڵیكردن لە سپینۆزا داوایان لە كاربەدەستانی ئەو كات كرد ،كە لە شار
دەریبكەن ،گرووپی دووهەم ئەنجومەنی كاڵۆنی الهای لە شاری ئەمستردام،
كە بیروڕای ئازادیخواخازانەی ئەویان بە پێچەوانەی ئامۆژگارییەكانی خۆیان
دەبینی ،بەاڵم بەر لەوەی كە بپەرژینە سەر روانگەی ئازادیخوازانەی سپینۆزا
لە كتێبی ئەخالقدا ،پێشنیاردەكەم پێكەوە چاوێك بخشێنین بە روانگەكانی
ئەو سەبارەت بە «ئەخالقی سیاسی» .ئەو بە لە بەرچاوگرتنی هەلومەرجی
مێژوویی -كۆمەاڵیەتیی سەردەمی خۆی دەڵێت « :سەبارەت بە ئایین
دۆخەكە بە شیوازێكی دیكەیە ،چونكە زۆر بە سادەیی و لە راستیدا
ئەخالق لە دەرەوەی پانتایی یاسا و دەسەاڵتی دەوڵەتە .سادەیی ،راستی و
حەقیقەتی ئەخالق بە كۆتی یاسا و دەسەاڵتی دەوڵەت درووست نابێت؛ لەم
جیهانەدا ناتوانین هیچ كەسێك بە زۆر و گوشاری یاسا بگەیەنینە بەختەوەری
و بەختیاری .ئامۆژگاریی راستگۆیانە و برایانە ،خوێندنی تەندرووست و
لەمانەش گرنگتر كەڵك وەرگرتنی ئازادانە لە داوەریی تاكەكەسی ،كەرەستەی
پێویستی ئەم تێگەیشتنەن ...هەموو تاكێك دەتوانێت ببێتە خاوەن بااڵترین
ماف و ئیختیاری داوەریكردنی ئازادانە ...و خوێندنەوەی خۆی بۆ ئایین
هەبێت...
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رەمز و رازی مەزن و بنەڕەتی لە سیاسەتە ئۆتۆریتەرەكاندا ئەوەیە،
كە خەڵك فریوبدەن و جلی ئایین ،كە بەرحەق دەنوێنێت ،بكەنە بەر
ترس بۆ بێدەنگكردنیان ،بە شێوەیەك كە خەڵك زۆر ئازایانە بۆ بەندەیی و
ئاسایش شەڕبكەن ،نەك هەر لە خوێنڕشتن بۆ لوتبەرزیی تاكێكی ئۆتۆریتەر
بێزارنابن ،بەڵكو پێیان شانازییە ،بەاڵم لە دەوڵەتیكی ئازاددا سیاسەتی
زیانمەند و خوێڕییانە داناڕێژرێت و ئیجراناكرێت .ئەگەر بە تەنیا كردەوەكان
هۆكاری تاوان و جینایەت بێت ،رادەربڕین هەمیشە ئازا بێت لەم حاڵەتەدا
هیچ بیانوویەك بۆ شەڕەنگێزی و فیتنەیی نامێنێت ،سنورەكانی لە رێگای
سنورێكی قایم و پتەوەوە لە گفتوگۆ و مشتومڕ جودا دەكرێتەوە.
لە الیەكیش ئەو ب��ڕوای واب��وو ،كە خەڵك تووشی تێگەیشتنی
هەڵە هاتوون ،كە لەشێوەی بیركردنەوەی هەڵەو نادروستەوە سەرچاوەی
گرتووە ،لە نائاگایی و نەزانینەوە ئەمەیان هەڵبژاردووە .لە كتێبی ئەخالقدا
هەوڵیداوە بپەرژێتە سەر ئەم بیركردنەوە بەوتەی خۆی نادروست و هەڵەیە.
لەم رووەوە دەتوانین بڵێین ئەم كتێبە بەر لە هەموو شت میتۆدۆلۆژیای
بیركردنەوەی بەنا دروستە ،كە سپینۆزا دەخوازێت بیكاتە جێگرەوەی شێوە
تێڕوانینە هەڵەكان.
ه��ەروەك دەزانین لە س��ەدەی حەڤدە گەشەسەندنی روانگەی
پشتبەستوو بە زانست سەرانسەری ئەوروپای گرتبووەوە ،ببووە یەكێك لە
گرنگترین كەرەستە هزرییەكان؛ لەم رووەوە زۆربەی فەیلەسوفانی بەناو
نوێخواز لە هەوڵدابوون ،تاوەكو بە ئیلهام وەرگرتن لە كەشف و دۆزینەوەی
یاسا زانستییەكان ،شێوازێكی نوێی بیركردنەوە بونیادبنێن .بارۆخ سپینۆزاش
لە دەوری ئەم بڕوا باوەی سەردەمی خۆی نەبوو لەم ڕووەوە هەوڵیدا ،كە
دەزگایەكی هزری بە پێی مۆدێلی هەندەسی بخوڵقێنێت .هەر بۆیەش بە
پێویستی زانی ،كە هەموو ئەو شتانەی بە پێی هزری ئایینی بە ئامانجدار
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لە قەڵەمدەدرا ،پوچەڵ بكاتەوە .هەروەك چۆن دەڵێت« :بە گشتی وا
گریمانە دەكرێت ،كە سەرجەم مادە سروشتییەكان وەك مرۆڤ بۆ گەیشتن
بە ئامانجێك كاردەكەن و بێگومان ئەمە هەژێنراوە ،كە خواوەندیش هەموو
شتەكان بەرەو ئامانجێكی دیاریكراو هاندەدات ،چونكە دەوترێت كە
خواوەند هەموو شتێكی بۆ مرۆڤ خولقاندووە و مرۆڤیشی خولقاندووە ،كە
عیبادەتی ئەو بكات ...بۆیەش بڕوای وایە ،كە هەموو شتە سروشتییەكان
بۆ ئەوە دروستبوون كە سوود بە مرۆڤ بگەیەنن لە بەرئەوەی ،كە مرۆڤ
خۆی ئەم شتانەی دروست نەكردووە تەنیا ئەوانەی كەشفكردووە لە سەر
ئەو باوەڕەیە ،كە ئەم شتانەی وەك كەرەستە بۆ كەڵك وەرگرتنی ئەم
پێكهێناوە ...و بەمجۆرەش دەگاتە ئەو دەرەنجامەی ،كە جیهان فەرمانڕەوا
یان فەرمانڕەواگەلێكی هەیە خاوەن هەمان دەسەاڵتی مرۆییە ،بەاڵم ئەوەی
كە سپینۆزا دەیكاتە جێگرەوەی ئەم جیهانبینییە ئامانجدارە بە پێچەوانەی
گومانی هەندێك كەس ،هەرگیز روانگەیەكی ماددی یان بە ناو ماددیگەرا
نییە ،بەڵكو روانگەیەكی قووڵی ئایینی -ئەخالقییە ،كە بە رواڵەت بە پێی
پێویستیی سەردەمێك ،كە چووەتە نێو قۆناغی كەشفی یاسای زانستیی
نوێوە ،مەراقی بەشداریكردن لەم دەستكەوتە زانستییەی هەیە .بەو هۆیەی
كە زۆربەی بیرمەندانی سەدەكانی ناوەڕاست بە پەیڕەوی لە ئەفالتوون،
ئەرەستۆ و تەنانەت پەیڕەوەكانی ئەوان لە سەدەكانی دواتردا لە دەروون،
وەك كەرستەی جیاوازبوونی م��روڤ لە «بوونەكانی» دیكە كەڵكیان
وەردەگرت ،سپینۆزاش بە پێی هەمان جیاوازیی پشتبەستوو بە دەروون
هەوڵی شكاندنی ئەو بونیادانە دەدات ،كە بونیادی فەلسەفە پێكدێنن.
هەروەك دەڵێت« :مرۆڤ تێكەاڵوێكە لە جەستە و دەروون و جەستەی
مرۆڤ بەو جۆرەی دەركی پێدەكەین هەیە» .لەم رووەوە ئەو تەنانەت بە
پێچەوانەی روانگەی دیكارت ،بۆ ئەوەی بتوانێت دەروون وەك دەروونێك،
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كە خاوەن هێزی بەكردە كردنە (توانای ئەنجام كاركردەكانی هەیە) پێناسە
بكات ،دەیخاتە دۆخێكی موحتاجی جەستەوە.
وەك دەڵێت« :دەروون نە دەتوانێت شتێك وێنابكات ،نە دەتوانێت
ماددەكانی رابروود بە بیر بینێتەوە ،مەگەر لە حاڵەتێكدا كە لە جەستەدا
بێت» ،بەاڵم خاڵی جێ سەرنج لێرەدایە ،كە هەرچەند لە یەكەم نیگادا
وا دەردەكەوێت ،روانگەكانی سپینۆزا بە نیسبەت ئەفالتوون گەراكانەوە
هەڵوێستی هەیە ،بەاڵم زۆری پێناچێت ،كە تێدەگەین ئەو بە نیسبەت
روانگەی ئەرستۆشەوە بێ هەڵوێست نییە ،چونكە مرڤ بە شتێك زیاتر
لە یەكگرتوویی دەروون و جەستە دادەنێت .لە راستیدا دەبێت بڵێین ئەو
مرۆڤەی سپینۆزا باسیدەكات ،لەگەڵ ئەوەی بەهۆی جەستەوە ،یان بە
وتەی خۆی ‹رەهەندمەند بوونی» دەكەوێتە دەرەوەی بازنەی بیرۆكەكانی
ئەفالتوون ،بەاڵم بەو هۆیەی ،كە ئەو وەك بەشێكی دانەبڕاو لە «ئەقڵی
بێكۆتایی خواوەند» لە قەڵەمدەدات ،ناتوانێت نیشتەجێی هزری ئەرستۆش
بێت ،چونكە لە سەر ئەم بڕوایەیە كە؛ «دەروون��ی مرۆڤ بەشێك لە
ئەقڵی بێكۆتایی خواوەندە .بەم پێیەش كاتێك دەڵێین ،كە دەروونی مرۆڤ
دەرك بەم شتە ،یان ئەو شتەی دیكە دەكات شتێكی جیاوازتر لەمە ناڵێین،
كە خواوەند ئەم تێگەیشتنەیە ،یان تیگەیشتنێكی دیكەیە ،بەاڵم نەك لەو
بوارەوە ،كە بێكۆتاییە بەڵكو لەو بوارەوە كە لە سروشتی دەروونی مرۆڤدا
دەركەوتووە».
بێگومان بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی ،كە تا بەر لە سپینۆزا لەگەڵ
هەندێك بیرۆكە رووبەرووین ،كە لۆژیكی فەلسەفییان بە جۆرێك یان
پەیڕەوی ئەفالتون بووە ،یان ئەرستۆ ،ئەم گریمانەیە هەیە ،كە دەركی
روانگەی سپینۆزا دژوار بێت؛ بەاڵم ئەگەر بزانین ،كە ئەو خواوەندەی
ئەو باسیدەكات و مرۆڤ بە بەشێك لەو دەزانێت ،بە جۆرێك سروشت
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یان باشترە بڵێین «زاتێكی تاقانەی لەگەڵ سروشت و سەرجەم هەستی»
هەیە ،سادەتر لە وتەكانی ئەو تێدەگەین ،چونكە ئەگەر «دەروون» و
«جەستە» هەردووكیان لە جیهاندا لە جێی خۆیاندا خاوەن هەستبن –
یەكیان وەك ماددە خاوەن رەهەند بێت ،ئەوی دیكەیان وەك ماددەی
بیرمەند – هەر ئەمە بەسە تاوەكو لە روانگەی سپینۆزاوە دان پێدانانێك
بێت بۆئەوە ،كە «هەردووكیان بە هۆی بوونیان ،لە خواوەنددا هەن و
لەوەوە سەرچاوەدەگرن و بۆ ئەو دەگەڕێنەوە» بەاڵم دەبێ بزانین ،كە ئەمە
سەبارەت بە سەرجەم دۆخی ماددەكانی جیهان بە هەمان شێوە راستە،
تەنیا تایبەت بە پەیوەندی نێوان مرۆڤ و خواوەند نییە .بەم پێیەش بە رای
سپینۆزا لە چكە چكەی هەرچی لە جیهاندا هەیە ،ئەم هەستییە بەڵگەیەكە
بۆ دەركەوتنی خواوەندی .هەر وەك دیارە لێرەدا هەوڵدەدرێت خۆ لە
بەكارهێنانی ئەو دەستەواژانە ،كە بیركردنەوە فەلسەفییەكانی سپینۆزا ،تا
ئاستی دۆخێكی عەوامانە دادەبەزێنێت ،بە دووربگرین ،چونكە بینراوە كە
هەندێك جار ،دواهاتەكانی فامێكی خراپ لە فەلسەفەكەی ئەو ،روانگەكانی
بە شێوەیەكی قەرەبوو هەڵنەگر تا ئاستی بیركردنەوەی ساكار و ساویلكانە
دابەزاندووە.
لە هەموو ماڵەكاندا بە گشتی بەمجۆرە بیركردنەوەیە دەڵێن
«یەكگرتوویی بوون» یان «پانتێئیزم» (هەموو خودایی) ،كە ئەگەر بەو
هۆیەی لە سەرەوە باسكرا ،ئەم دەستەواژانە بە پارێزەوە بەكاربهێنرێن،
تەنیا بە هۆی بوونی خودی ئەم چەمكانە ،لە شوێنی دیكەدا یارمەتی
ئێمە دەدات ،كە خۆ بە دوور بگرین لەو خوێندنەوانەی ،كە بە هەڵە
مەیلی مادی گەرا دەدەنە پاڵ فەلسەفەی سپینۆزا .بە دەربڕینێكی دی؛
دەبێت ئەوە لەبەرچاو بگرین ،كە فەلسەفەی سپینۆزا فەلسەفەیەكی یەكجار
سست و الوازە و لە هەمانكاتدا چەند پانتاییە ،كە سەرجەم پانتاییەكانی
85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

لە چوارچێوەی میتافیزیك و بە یەك بابەت واتا «خواوەند» كۆتایی دێت،
یان لەوێوە دەستپێدەكات .هەربۆیەش دەبێت زۆر بە پارێز بین ،نەوەك
ئەم تێگەیشتنە دروستببێت ،كە سپینۆزا خواوەند بۆ نموونە بە زەین
یاخود ماددە ،یان هەموو شتێك ،كە تێگەیشتنێكی تاك رەهەندیمان لێی
هەیە ،دادەبەزێنێت ،چونكە هەموو ئەم شوبهاندنە دەگەڕێتەوە بۆ هێز و
توانای زەینی ئێمە .دەقاودەق بەم واتایە ،كە هیچ كێشەیەك نییە ،ئەگەر
بۆ نموونە بڵێین؛ سپینۆزا بوونی خواوەند لە زەین ،یاخود لە ماددەدا
دەبینێت ،بەاڵم بەم مەرجەی كە تێگەیشتنی خودی ئێمە لە زەین ،یاخود
لە ماددە ،تاك رەهەندی نەبێت.
لە هەرحاڵدا ئەو سروشت لە دوو دۆخدا دەبینێت :ئافرێنەر،
ئافرێنراو .خۆی لەم بارەوە ئاوا دەڵێت:
«مەبەستی من لە سروشتی ئافرێنەر شتێكە ،كە لە خۆیدایە و
بەهۆی خۆیەوە دێتە وێناكردن ،یان ئەو خەسڵەتانەیە ،كە سەرچاوەی
زاتی بێكۆتایی و بێدوایی واتا خواوەندە .لەو رووەوە ئەو هۆكاری ئازادی
ئیعتبار كراوە ،بەاڵم مەبەستم لە سروشتی ئافرێنراو سەرجەم ئەو شتانەیە،
كە لە زەروورەتی سروشتی خواوەند ،یان خەسڵەت و خەسڵەتگەلێك ،كە
لەوەوە سەرچاوەدەگرن ...و مومكین نییە بە بێ خواوەند بێنە بوون ،یان
وێنابكرێن»...
بە رواڵەت وادی��ارە ،كە ئەم قسانەی سپینۆزا بە بیرهێنەرەوەی
فەلسەفەی ئیكۆالستیكە( .ئەگەر بێنینەوەیاد ،كە سەرجەم بیرمەندانی
سەدەكانی ناوەڕاست بە ئیسالمی و مەسیحییەوە ،هاوڕابوون ،كە خواوەند
واجب الوجود و مرۆڤ ممكن الوجودە) كە هەڵبەت ئەمجارەیان لە بری
وشەی واجب الوجود وشەی سروشتی ئافرێنەر بە كارهێنراوە! لە هەرحاڵدا
پێدەچێت وەك شتی لەم شێوە لە فەلسەفەی سپینۆزادا بدۆزینەوە ،كە
86

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نیشاندەری مەیلی ئاینی ئەو بێت .هەرچەندە كە هەوڵێكی زۆر دەدات،
تاوەكو شێوەی بیركردنەوەی خۆی لە سنوری نێوان ئەم دووان��ە واتا
فەلسەفەو ئایین ،جێگیربكات .بە چەشنێك ،كە بە وتنی ئەم ڕستەیە
بۆ نمونە؛ «خواوەند تەنیا بە پێی یاساكانی خۆی كاردەكات» دەتوانێت
سۆزی ئاینی ئیمانداران رووبەرووی شۆكێكی چاوەڕواننەكراو بكات ،چونكە
سەبارەت بە خواوەند بە جۆرێك قسەدەكات ،كە دەڵێت :سەبارەت بە
یاسای وزەی راكێشانی زەوی قسەدەكات ،یان یاسایەك ،كە بێ یەك و
دوو ،لە كۆی گۆشەكانی سێگۆشەی راستدا بەدیدەكرێت ،بە هەڵكەوت ئەم
چەشنە قسەكردنە هەمان ئەو شتەیە ،كە ئەو لە میتۆدناسی خۆیدا بە دوایدا
دەگەڕێت .لەم رووەوە بە چاوپۆشی لە بەكارهێنانی ئەو ئەدەبیاتەی ،كە بۆ
ئیماندارانی كڵێسەكان ،پێدەچێت «وشك» بنوێنێت ،دەتوانێت بێ ئەوەی،
كە چكێك كێشە لە بڕواكانی ئایینە تاك خوداییەكان دروستبكات ،بڵێت»:ئەو
هێزە كە لە رێی ئەوەوە هەمووشت بوونی خۆی دەپارێزێت ،لەهەمان
پێویستی بێكۆتایی خواوەندەوە سەرچاوە دەگرێت» .ئایا ئەم دەربڕی،ئەگەر
وەاڵم ئەرێنی بێت ،دەبێت بزانین ،كە ئەم شێوە بیركردنەوە و بەكارهێنانی
ئەمجۆرە ئەدەبیاتەیە ،كە سپینۆزا بە توندی لە دژیەتی ،چونكە رایوایە
كە بەمشێوەیە بە هۆی نائاگایی و خافڵبوونەوە ،روخسارێكی مرۆیمان لە
خواوەند نیشانداوە ،كە بۆ نموونە جیهان فەرمانڕەوا ،یان فەرمانڕەواگەلێكی
هەیە كە هەمان دەسەاڵتی مرۆیی هەیە و هەموو شتەكانی لە پێناو مرۆڤ
و سودگەیاندن بە مرۆڤ دابینكردووە...
راستر ئەمەیە كە بەر لە سپینۆزاش هەندێك فەیلەسوف ،لە پێناو
پاككردنەوەی ئەندێشەی ئایینی لە میتۆدە دیهاوێژە مرۆڤ تەوەرەكان،
هەوڵێكی زۆریان داوە .بۆ نموونە فارابی یەكێك لەوانە بوو ،كە لەپێناو
ئەم خاوێنكردنەوەیەدا برەوی بەم بانگەشەیەدا كە «خواوەند بیر لەو كار
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و بارانە ناكاتەوە ،كە مرۆڤ بیری لێدەكاتەوە» ،بەاڵم سەبارەت بە سپینۆزا
دەبینین ،كە ئەو بە تەواوەتی بە پێچەوانەی فارابییەوەیە ،چونكە بە
رواڵەت وای پێ باشە لە بری بەتاڵكردنی سنوری ئیالهی لە كاروباری
زەمینی -مرۆیی ،لە پێناو ئاساییكردنەوەی دا هەوڵبدات .بە دەربڕینێكی
دی؛ سپینۆزا مودەعییە ،كە لەگەڵ گەڕاندنەوەی سۆزداری بۆ سنوری ئاسایی
خۆی ،دەتوانین رەوتی بیركردنەوە لە خەیاڵ و روانگەی هەڵەوە بەرەوە
رێبازی خۆی راستبكەینەوە .ئەویش بەمشێوەیە ،كە ئەگەر بە راستی
دەست لە ئامانج ئەندێشی هەڵبگرین و پێگەی «خود» نەكەینە تەوەری
شیكردنەوەكان ،دەتوانین رەوتی راست بدۆزینەوە .بە هەمان شێوە ،كە
دەتوانین تێبگەین «سیستەم لە سروشت دا شتێك لە دەرەوەی خەیاڵی
ئێمە نییە» ،هەر بۆیەش بە بڕوای سپینۆزا ،میتۆدی دیكارت ،كە هەوڵدەدا
زەین لە سۆزی مرۆڤ جودا بكاتەوە ناتوانێت میتۆدێكی دروستبێت .هەر
چۆن دەڵێت:
«من لە بیرم،ە كە دیكارتی ناودار لەگەڵ ئەوەی ،كە رای وابوو
دەروون بە نیسبەت كردەوەكانی خۆی دەسەاڵتی رەهای هەیە ،هەوڵیدەدا
كە سۆزەكانی مرۆڤ لە رێگەی هۆكارە سەرەتاییەكانەوە دەستنیشانبكات و
لە هەمانكاتدا نیشانبدات ،كە دەروون چۆن دەتوانێت بە سەر ئەوانە دا بە
رەهایی زاڵبێت ،بەاڵم بە رای من  ...ئەو تەنیا گەورەیی و پێگەیشتووی
عەقڵی خۆی پیشاندەدات .لێرەدا دەمەوێت سەرنج بخەمە سەر ئەو
كەسانەی ،لە بری ئەوەی هەست و سۆز و كردەوەكانی مرۆڤ بناسن،
پێیان خۆشە رقیان لێی بێت و پێی رابوێرن ،بێگومان بە رای ئەمانە زۆر
سەیرە ،كە من دەخ��وازم سەبارەت بە خەوش و هەڵەكانی مرۆڤ بە
میتۆدی هیندۆسی قسەبكەم ،ئەو شتانەی ئەوان بە پێچەوانەی عەقڵی
دەزانن و پێیان بێهوودە و بێزاوییە ،بە بەڵگەی پتەو ،ئاشكرابكەم .بەڵگەی
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من ئەمەیە ،كە لە سروشت دا شتێك ڕوون��ادات ،بكرێت پەیوەندی بە
كەموكورتی سروشتەوە هەبێت ،چونكە سروشت هەمیشە یەك دەست
و یەك ئاستە ،واتا یاسا و رێساكانی سروشت ،كە سەرجەم شتەكان بە
پێی ئەوانە دروستدەبن و لە شێوەیەكەوە بۆ شێوەیەكی دی دەگۆڕدرێن،
هەمیشە و لە هەموو شوێن یەكسانە ،بۆیە بۆ فامی هەموو شتەكان هەرچی
بن ،میتۆدێكی تاقانە و یەكسان پێویستە».
یەكەم هەنگاوی میتۆدی هەندەسی سپینۆزا بۆ ناسینی هەست و
سۆزەكان ئەوەیە ،كە بزانین «هەموو كەس بە پێی یاساكانی سروشتی
خۆی بە پێویست ئەو شتەی دەوێت ،كە ناوی دەنێت خێر و لەو شتە
دوور دەكەوێتەوە ،كە ناوی دەنێت شەڕ ،چونكە ناسینی خێر و شەڕ
هەمان سۆزی چێژ یان ئازارە» .بە دەربڕینێكی دی؛ دووركەوتنەوە لە ئازار
دووركەوتنەوەیە لە شەڕ ،نزیكبوونەوە لە چێژ نزیكبوونەوەیە لە خێر...
لە الیەكی دیكەشەوە سپینۆزا پەیوەندی مرۆڤ و دۆخی خێر ،یان شەڕ لە
پەیوەندی لەگەڵ بوونەوەرانی دیكەدا بەمشێوەیە شیدەكاتەوە ،كە بەڕای
جەماوەر « هەر شتێك كە هاوسەنگی نێوان ئەو جووڵە و راوەستانەی
ئەندامەكانی لەشی مرۆڤ بە نیسبەت یەكدییەوە هەیانە ،بپارێزێت؛ خێرە و
بە پێچەوانەوە ئەگەر شتێك ببێتە هۆی گۆڕان و تێكدانی ئەم هاوسەنگییە؛
شەڕە» و دەرەنجام ئەوەی ،كە لە ئەخالقی سیاسی -كۆمەاڵیەتیدا رای
وایە ،كە « هەر شتێك كە خەڵك بەرەو ژیانی كۆمەاڵیەتی هانبدات ،واتە
ببێتە هۆی ئەوەی ،كە خەڵك پێكەوە بە هاوڕایی بژین ،سودمەندە و بە
پێچەوانەوە هەر شتێك كە هۆی دژایەتی و ملمالنێ بێت ،شەڕە›› .لە
سەر ئەم بنەمایە تێدەگەین ،كە سپینۆزا نەك تەنیا سەبارەت بە «لێكردن»
«دژایەتی» روانگەی هەیە ،بەڵكو گرنگی ئەوانەش لە پانتایی پەیوەندی
كۆمەاڵیەتیدا دەخاتە بەرباس .بەم پێیەش ئەگەر «دژایەتی» بە واتای شەڕ لە
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قەڵەمبدرێت ،ئەویش شەڕێك ،كە دەرگای پەیوەندییەكان بەڕووی دیكەی
ئەندامانی كۆمەڵگەدا دادەخات ،ناسینی ئەم شەڕە لە روانگەی سپینۆزاوە
لە راستیدا ناسینی پێگەی پاسیڤە ،چونكە دەرەنجام گەشە و زاینیی
لێناكەوێتەوە ،لەم رووەوە «نا-تەواوە» .بە پێچەوانەوە ئەگەر پەیوەندییەك
لە ژێر رێنوێنیی عەقڵدا بێت دەتوانێت بەرەو پێگەیەكی سەرتر بڕوات...
ه��ەروەك دەبینین سپینۆزا دوای رەتكردنەوەی ئەخالقی باو،
دەستدەكات بە سازكردنی چوارچێوەیەكی نوێی ئەخالقی ،كە وا دیارە لە
ئامانج تەوەری ،كەڵك بڕوایی ،مرۆڤ تەوەری و ئەرباب -رەعییەت پەروەری
دوور كەوتووەتەوە .لەمڕووەوە لە سەر بنەمای ئەم دوور كەوتنەوەیە لە
الیەك ،هەروەها پێویست بە بوونی مودێلی ئەخالقی -پەیوەندی لە هەموو
كۆمەڵگەیەكدا ،لە الیەكی دیكە ،ئەو دەگەیەنێتە ئەو بڕوایەی ،كە لەسەر
بنەمای پێداویستییە كۆمەاڵیەتییەكانی سەردەمی خۆی ،عەقڵ بكاتە رینوێنی
ئەخالق ،یان هەموو ئەو شتانەی ،كە دەكرێت لە ژێر ناوی فەزیلەت و
بەختیاری بگونجێنرێت .ئەمەش بەو واتایە ،كە ئێستا دەزانین بە بڕوای
ئەو« :لە ژێر رێنوێنی عەقڵ لە نێوان دوو خێردا بە شوێن خێری زیاتر دا
دەچین ،لە نێوان دوو شەڕدا بەرەو شەڕی كەمتر ...و خاڵی گرنگ ئەوەیە،
كە بە پێی عەقڵ دەزانین ئەو خێرەی دەبێتە بەربەستی گەیشتن بە خێری
زیاتر لە راستیدا شەڕە.
لە الیەكی ترەوە ،ئەگەر بێنینەوە یاد ،ئەوەی فەلسەفەی چەند
رەهەندیی سپینۆزای دەگەیاندە یەكگرتوویی ،بە تەوەرگرتنی «هەموو شت
لە خواوەند دا» (پانتێئیزم)ە .لەم رووەوە هەر ئەم بابەتە ،كە بە بڕوای ئەو
«هەموو شت لە خواوەند دایە و بە هۆی ئەوەوە وێنادەكرێت» لە خۆیدا
دەرفەتی ناسینی شهودی بۆ مرۆڤ دەڕەخسێنێت .راستییەكەی ئەمەیە ،كە
لە روانگەی سپینۆزاوە ،ئەم میتۆدی ناسینە بە شێوەیەكە ،كە بە نیسبەت
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خواوەندەوە ئاوێتەی «عەشقی ئەقاڵنی» بووە و لەم رووەوە بێكۆتاییە.
بۆ شیكردنەوەی ئەم بابەتە پێدەچێت بتوانین بڵێین ،كە بۆ نموونە ئەگەر
ناسینی ئێمە بۆ جیهان و شتەكان بە هۆی ئەوەوە بێت ،كە هەستیی ئێمە
لە خواوەندەوەیە ،ئاساییە ،كە لەگەڵ ئاگاییەكی راست لەمە ،عەقڵ بە
شێوەی دەركی چاالك خۆدەردەخات (كە پێچەوانەی دەركی پاسیڤ و
ناتەواوە و بە داخستنی «دەرگای پەیوەندی» ،كاروبارەكانی بەڕێوەدەبات
و لە ئەنجامدا تووڕەیی ،كین و نەفرەت ...بەرهەمدێنێت )،خۆی پێبەندی
شێوە ژیانێك لە سەر بنەمای پێگەیشتن ،عەشق ،ئاشتی و خێرخوازی
دەبینێت ،بەمجۆرەش جۆری ناسینی شهودی بە نیسبەت شتەكانەوە لەگەڵ
ئەشق و چێژدا هاوڕێ دەبێت .بەڕای سپینۆزا «لەم جۆرە ناسینەدا،
وااڵترین ئارامشی پێویست بۆ دەروون بەرهەمدێت» .واتا وااڵترین چێژ
كە  ...هاوڕێ لەگەڵ وێناكردنی خواوەندە و وەك هۆكاری ئەوە ،یانی
عەشق بۆ خواوەند نەك لەم بوارەوە ،كە بە شێوەی ئامادە خەیاڵدەكات،
بەڵكو لەو بوارەوە ،كە ئەو وەك بێكۆتایی تێدەگەین ئەمە هەمان شتە،
كە ناوی دەنێین ئەشقی ئەقاڵنی بۆ خواوەند.
بەاڵم لەوانەیە سەرنج راكێشبێت ،كە بزانین سپینۆزا لەم شێوە
بەڵگاندنەوە دەگاتە بیرۆكەیەكی باڵكێش»:ئەشقی عەقاڵنیی دەروون بۆ
خواوەند هەمان عەشقی خواوەندە ،كە ئەو لە رێگەیەوە عاشقی خۆی
دەبێت .نەك لەو رووەوە ،كە ئەو بێكۆتایە ،بەڵكو لەو رووەوە ،كە ئەو
دەتوانێت بە هۆی زاتی دەروونی مرۆیی ،كە لە ژێر شێوازی بێكۆتاییدا
ئیعتباری وەرگرتووە ،دەربكەوێت .واتە عەشقی ئەقاڵنیی دەروون بۆ
خواوەند بەشێك لە عەشقی بێكۆتاییە ،كە ئەو لەو رێگەوە عەشق بۆ
خۆی دەنوێنێت.
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لە سەر ئەم بنەمایە پێدەچێت بتوانین بڵێین لە روانگەی سپینۆزاوە
بەختیاریی راستەقینەی مرۆڤ گرێدراوی هەوڵی ئەو لەپێناو «ناسینی
عەقاڵنی -شهودی» شتەكانی ،چونكە ئەم عەشقە بە قووڵی ئاوێتەی ژیان
بووە ،واتە بەپێچەوانەی گەلێك لە روانگە ئامانج گەرا ئایینییەكان ،كە
بەختیاری راستەقینە لە رەتكردنەوەی ماددە و جەستە لەم جیهانە و
بە هیوای ئازادبوونی بە تەواوەتیی رۆح لە باری جەستە لە دونیای
دیكەدان ،سپینۆزا رووكردێكی تەواو بنچینەیی بۆ هەستی هەیە .هەروەك
مرۆڤی ئازاد بە كەسێك دەزانێت كە «كەمتر لە هەمووشت بیر لە مەرگ
دەكاتەوە ،فەلسەفەی ئەو بیركردنەوە سەبارەت بە مەرگ نییە ،بڵكو
هزرینە سەبارەت بە ژیان .مرۆڤی ئازاد ،واتە ئەو كەسەی كە تەنیا بە
پێی یاساكانی عەقڵ دەژییەت ،لە ژێر كاریگەریی ترس لە مەرگ دا نییە،
بەڵكو ئەو شتە دەخوازێت ،كە راستەوخۆ خێرە یانی خوازیاری كاركردن،
ژیان و ....یە.
دەبێت بزانین ،كە كاتێك سپینۆزا ،لەو وتەی س��ەرەوەدا باسی
«كردە ،ژیان و خواست» دەكات لە ڕاستیدا ژیان و شتە خوازراوەكانی
ژیان بەو جۆرەی خۆی تێیدەگات ،دەردەبڕێت ،واتە لە نێوان «خواستنی»
شتێك و «شێوەی ژیان» لە پێناو ئەو شتەدا قایل بە مەودایەك نابێت .هەر
وەك دەڵێت»:كەس ناتوانێت خواستی بەختەوەری ،كاری باش و ژیانی
باشی هەبێت ،مەگەر ئەوەی لە هەمانكاتدا خواستی بوون ،كاركردن و
ژیانكردن بەڕاستی بوونی هەبێت».
لەمڕووەوە ئەو رێبازەی مرۆڤی ئازاد لە ژیاندا دەیگرێتە بەر
ناتوانێت شتێكی جودا لە ئازادییەكەی بێت .بە دەربڕینێكی دی؛ لە
روانگەی سپینۆزاوە ئەو رێبازە پێویستیی حاشاهەڵنەگری ئازادیی مرۆڤی
ئازادە .پێویستییەك ،كە بە واتای سروشتی ئەودێت.
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لە كۆتاییدا وا باشترە چاوێك بخشێنین بەسەر ئەو كتێبەی كارل
یاسپێرسی فەیلەسوفی ئێگزیستانسیالیستیی ئەڵمانی ،سەبارەت بە سپینۆزا
نوسیویەتی ،بە قسەكانی ئەو سەبارەت بە ئازایەتی و ئازادیی سپینۆزا ،ئەم
بابەتە كۆتایی پێ بێنین .ئەو دەنوسێت:
«ناكرێت بە ئاسانی لە سەربەخۆیی خوازیی سپینۆزا تێبگەین.
ئەو جگە لەمەی ،كە بە پێی حەقیقەت بیربكاتەوە و ژیانبكات ،شتێكی
دیكە ناخوازێت .ئەمە بۆ ئەو بە واتای «لە خواوەنددا بوون» دێت .ئەم
سەربەخۆییە و ئەم متمانە بە داوەرییەی خۆ ،تایبەتمەندییەكی نا -كەسیی
هەیە ،چونكە ئەم شێوازی «بە خود بوونە» لە كەسیی خۆبووندا نییە،
وا دەردەكەوێت ،كە لە ئەودا نە بیركردنەوە سەبارەت بە خود هەیە،
نە مەیلێك بۆ ئەمەی ،كە بڕواكانی خود بە زۆر بسەپێنێت ...سپینۆزا
دەیخواست لەپاش مردنی و بەبێ ناوی خۆی بەرهەمەكانی باڵوبكرێتەوە،
چونكە بە رای ئەو حەقیقەت گرێدراو ،وابەستەی كەسێكی تایبەت نییە و
گرنگ ئەوە نییە ،كە ئەو دێڕ و رستانەی دەربڕی حەقیقەتن لە الیەن چ
كەسێكەوە بۆ یەكەمجار وتراوە ،یان نووسراوە»...
بارۆخ سپینۆزا
عبدالعلی عنایتی
سپینۆزا 24ی نۆڤەمبەری  1632لە ئەمستردام لە خێزانێكی
دەوڵەمەندی جولەكەدا لەدایكبوو .بە رەچەڵەك لە جولەكەكانی ئیسپانیا
بوون ،كە سەرەتا بۆ پورتوگال ،دواتر بۆ هۆڵەندا كۆچیان كرد .تەمەنی
شەش سااڵن بوو دایكی كۆچی دواییكرد ،گەیشتە بیست و دوو سااڵنیش
باوكی مرد.
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وەك هەموو جولەكەیەك ،پ��ەروەردەو خوێندنی بە تێلموود و
عەهدی عەتیق دەستپێكرد ،دواتر زمانی التین و یۆنانی فێربوو ،لەگەڵ
بیروڕای ئایینزای قەباڵ ،بە فەیلەسووفە جولەكەكانی وەك موسی بن
مەیمون ئاشنا بوو .بە مامۆستایەتی «وان��دەن ئێندەن» ،بیركاری و
فەلسەفەی دیكارت فێربوو 1656 .و لە تەمەنی  24ساڵیدا لە الیەن
كۆمەڵگەی جوولەكەوە بە فەرمی دەركرا و دوای ئەوە بە كاری شووشە
تاشین بۆ چاویلكە و كامێرا و زەڕەبین ،ژیانی خۆی دەبردە سەر .سەرەتا
لە «لیدەن» نیشتەجێ بوو ،دواتر چووە «الها» 1673 .پلەی مامۆستای
فەلسەفەی زانكۆی هایدێلبێرگی پێ پێشنیار كرا ،بەاڵم لەبەرئەوەی
دەرفەتی خوێندنەوە و ئازادییەكەی خۆی لە دەستنەدات ،رەتیكردەوە .لە
كۆتاییدا ساڵی  1677بە هۆی نەخۆشینی سیلەوە گیانی لەدەستدا .لە ماوەی
ژیانی دا تەنیا دوو نامیلكەی باڵوكردەوە ،بەاڵم هاوڕێكانی پاش مردنی
بەرهەمەكانی دیكەیان چاپ و باڵوكردەوە .كۆمەڵێك بەرهەمی باشی
لەدوا بەجێماوە ،كە دەكرێت ئاماژە بەمانە بدەین :ئەخالق ،نامیلكەی
خوداناسی و سیاسەت ،نامیلكەی چاكسازیی فامكردن ،شیكردنەوەی
بنەماكانی فەلسەفەی دیكارت ،ئەندێشەی میتافیزیك و نامیلكەیەكی كورت
دەربارەت خواوەند ،مرۆڤ و بەختەوەری.
سپینۆزا بە فەیلەسوفێكی دیكارتی دێتە ئەژمار .الیبنتز ،رای وایە
كە فەلسەفەی سپینۆزا هەمان فەلسەفەی دیكارتە ،كە ئاستی مامناوەندی
بەزاندووە ،بەاڵم راستتر ئەوەیە ،كە سپینۆزا لە شێوازدا دیكارتییە ،واتە
لە میتۆدی بیركاری كەڵكی وەرگرتووە و تەنانەت دەتوانین بڵێین ئەو
«وەحدەتی وجوودە»ی لە فەلسەفەی دیكارتدا تۆوەكەی چێنرا ،سپینۆزا
گەشەی پێدا .بە گشتی كاتێك دەوترێت كە «ماڵبرانش» یان سپینۆزا یان
 ...دیكارتین ،نابێ وا گومانبكرێت ،كە ئەم فەیلەسوفانە خۆیان شتێكیان
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بۆ وتن نییە ،پێدەچێت لە زۆر بواریشدا لە دژی دیكارت بووبێتن.
 -1سپینۆزا ئەو سێ جەوهەرەی دیكارت باسی لێوەدەكات ،بە
یەك جەوهەر دەزانێت.
 -2سپینۆزا بە پێچەوانەی دیكارتەوە ،كە زۆر زوو باسی میتافیزیكی
كۆتایی پێهێنا (هەر ئەوەندە بیری لەو فەلسەفەیە كردەوە ،كە بنەماكانی
زانستی پێ پتەوتر بكات ،دواتر خەریكی زانستەكانی دیكە بوو) تا كۆتایی
سەرقاڵی باسی میتافیزیك بوو.
 -3ئەو دەرەنجامانەی سپینۆزا لە پێشەكییەكانی خۆی دەریخست،
لە دەرەنجامەكانی دیكارت گونجاوتر و سازگارتر بوو.
 -4سپینۆزا بە تەنیا لە ژێر كاریگەریی دیكارتدا نەبووە ،بەڵكو
كاریگەری لە ئایینی جولەكە و بە تایبەت لە عیرفانی جولەكە و
فەیلەسوفەكانی وەك «جۆردان» و «برۆنۆ» وەرگرتووە.
 -5سپینۆزا زیاتر گرنگی دەدای��ە فەلسەفەی كردەوەیی ،واتا
بە شوێن بەختەوەری خۆی و دیترانەوە بوو ،هەر بۆیەش گرنگترین
بەرهەمەكەی ئەخالقە.
سپینۆزا دەڵێت »:من بە شوێن خێری راستەقینە و خۆشی
هەمیشەییەوە بووم و تێگەیشتم ئەوەی خەڵك بە دوایەوەن ناسەقامگیرە،
خەڵك بە شوێن چێژ و لەزەتی هەست و ماڵ و پێگەوەن ،ئەمانە
هەركامیان عەیبی تایبەتی خۆیان هەیە ،لەئەنجامدا دەبنە هۆی خەم
و پ��ەژارە .هەرچی گ��ەڕام زانیم ،كە خێر و شەڕ رێژەیین و شەڕی
رەها لە جیهاندا بوونی نییە ،هەموو شت لە شوێنی خۆیدا چاكە ،بۆیە
كەس ناتوانێت سیستەمی راستەقینەی جیهان دەركپێبكات .زانیم هەموو
كەس هەستدەكات و رایوایە :كە لە سروشتی مرۆڤدا پلەیەكی كەماڵ و
پێگەیشتن هەیە ،كە بااڵترە لەو پلەی خودی مرۆڤ هەیەتی ،گەیشتن بەو
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كەماڵە بەربەستێكی نییە ،كەواتە خێری راستەقینە گەیشتنە بەو كەماڵە.
بۆ گەیشتن بەوەش ئەم ریسایانەم پەسەند كرد ،لە كردەوەشدا گرتمەبەر.
 -1بە پێی تێگەیشتنی خەڵك قسەبكەم ،هەموو ئەو شێوازانەی
بەربەستی گەیشتن بە ئامانجن ،رەتبكەمەوە.
 -2لە چێژەكان تا ئەو جێگە بەهرەمەندبم ،كە بۆ پاراستنی
سەالمەتی پێویستن.
 -3تەنیا تا ئەو جێگە بە شوێن پارە و ماڵی دیكەوەبم ،كە بتوانم
بەوانە ژیان و سەالمەتی خۆم بپارێزم.
سپینۆزا لە نامیلكەی چاكسازیی فامكردن دا چوار پلە بۆ دەرك
و هەست لەبەرچاو دەگرێت .پلەی یەكەم :لە رێگەی ئەو شتانەی ،كە
دەیبیستین بۆ نموونە :ئەوەی كە فاڵن رۆژ لەدایكبووم .پلەی دووهەم:
ئەو مەعریفەیە ،كە لە رێگەی ئەزموونێكی نادیارەوە بە دەستی دێنین،
وەك؛ من رۆژێك دەمرم یان وەك؛ ئاو دەتوانێت ئاگر بكوژێنێتەوە .پلەی
سێهەم :دەركێك كە تێیدا شتێك لە شتێكی دیكەوە هەڵدەهێنجرێت ،بەاڵم
نەك بە شێوەی پێویست ،وەك؛ هەموو رووداوێك هۆكاری هەیە .پلەی
چوارەم :هەموو شت تەنیا لەگەڵ زاتی خۆی ،یان لەگەڵ ناسینی هۆكاری
نزیك لە خۆی دەركی پێدەكرێت .وەك زانستی بیركاری ،بەاڵم لە ئەخالقدا
سێ پلەی مەعریفی لەبەرچاو دەگرێت .پلەی یەكەم وێناكردنی خەیاڵە،
بۆ نموونە؛ ئەوەی كە جەستەی مرۆڤ كاریگەری لە جەستەكانی دیكە
وەردەگرێت .ئەمە وێناكردنی نادیار ،یان ئەزموونێكی نادیارە ،كە هێمای
هیچ جۆرە مەعریفەیەكی زانستیی رێكوپێك نییە .مەعریفەیەك ،كە تەنیا
لە سەر بنەمای دەرككردن لە رێگەی هەستەوە بێت ،بە ناتەواو و نادیار
دێنێتە ئەژمار.
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دووهەم مەعریفە هەڵگری تێگەیشتنی تەواوە و مەعریفەی زانستییە.
سپینۆزا ئەم پلەیە ناو دەنێت پلەی عەقڵ ،بەمجۆرەش لە پلەی خەیاڵ
جودای دەكاتەوە .ئەگەر تایبەتمەندییەك لە نێوان ئەمانەدا هاوبەش بێت
و زەین بە زەروورەت دەركی پێبكات ،ئەو تێگەیشتنەی لێی هەیەتی
تێگەیشتنێكی تەواوە .ئەم چەمكە هاوبەشانە بنچینەی بنەماكانی زانستی
بیركاری و زانستی سروشتە .مەعریفەی جۆری دووهەم بە وتەی سپینۆزا بە
زەروورەت دروستە ،چونكە پشت بە تێگەیشتنی تەواو دەبەستێت.
پلەی سێهەمی مەعریفە ،مەعریفەی شهودە و دەرەنجامی جۆری
دووهەمی مەعریفەیە .سپینۆزا بڕوای بە گشتەكان (كلیات) نییە ،هەروەها
بڕوای بە وردەكارییەكانیش نییە ،چونكە ناتوانێت ببێتە موڵكی زانست ،بۆیە
هەر وەك ئەفالتوون و ئەرەستۆ بڕوای بە راستییە نەگۆڕەكانی عەقڵە ،كە
دەكرێت لە رێگەی پێناسەوە پێیبگەین.پێناسەی راستی هەموو شت ،راستیی
ئەو شتەیە و لە زەین و لە دەرەوەی زەیندا یەكسانە .كەواتە دەبێت
بگەینە پێناسەی راستەقینە .میتۆد بۆ دەستڕاگەیشتن بە پێناسەی راستەقینە
و هەڵهێنجانی دەرەنجام لە پێشەكییەكانی ،میتۆدی ئۆقلیدۆسی ئەندازەییە،
كەواتە رێگەی دروست ئەوەیە ،كە راستیی میتۆدی جیاواز دیاریبكەین،
چەندە ئەم راستییە فراوانتر و تەواوتر بێت ،بنەمای زانست پتەوتردەبێت،
بۆیە باشترین كار ئەوەیە ،كە خواوەند لە رووی بوون و تێگەیشتنەوە لە
پێشتربێت .ئێمە وەك فەیلەسوفە پێشووەكان بە هەستەكانەوە دەستپێناكەین،
یان وەك دیكارت لە هزر ،یان دەروونەوە دەستپێناكەین ،بۆ ئەوەی بگەین
بە خواوەند ،بەڵكو دەبێت لە خواوەندەوە دەستپێبكەین .لەم حاڵەتەدا
سپینۆزا ناچارە سەرەتا لە بورهانی بوونەوە دەستپێبكات ،دواتریش ئەگەر بۆ
پێویستیی لۆژیكیی بە تەنیا بەو پلەبەندیی هۆكار و هۆكردە قایل بین ،ئەوا
لەم حاڵەتەدا نە خواوەند موختارە و جیهان مومكینە و نە مرۆڤیش ئیختیاری
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هەیە .هەڵبەت سەبارەت بە ئیختیاری خواوەند سپینۆزا دەڵێت»:خواوەند
موختارە» بەو واتایە ،كە خواوەند لە بووندا بە كردەكانی خۆی بەدیهێنەری
هیچ هۆكارێكی دەرەكی نییە ،بەاڵم شتە بێكۆتاییەكان وەك حاڵەتەكانی
خواوەندن و لە بواری بوون و شوناس ،كردەوەكانی خۆیاندا خوڵقێنراوی
خواوەندن.
سپینۆزا بۆ تاكە هۆكارێك بۆ هەستی دەگەڕێت .ئەم هەستییە
خ��واوەن��دە ،كە هەمان سروشتە .سپینۆزا الیەنگری وەحدەتی وجوود
یان یەكگرتوویی بوونە ،بە لەبەرچاو گرتنی ئ��ەوەی ،كە بە پێچەوانەی
عارفەكانەوە ،كە لە رێگەی شهود و عەشقەوە دەگەنە یەكگرتوویی بوون،
ئەو لە رێگەی بەڵگاندنەوە گەیشتووەتە یەكگرتوویی بوون .بە وتەی یەكێك
لە لێكۆڵەران «سپینۆزا مەستی خواوەندە» ،چونكە سپینۆزا بڕوای وایە ،كە
باشترین الیەن بۆ دیاریكردنی حەقیقەت ،تێگەیشتن لە پێناسەكەیەتی ،بۆیە
زاتی خواوەند وەك رووناكترین حەقیقەت دێنێتە ئەژمار و لە پێناسەی ئەوەوە
دەستپێدەكات .دەرب��ارەی خواوەند دەڵێت» :مەبەستی من لە خواوەند،
بێكۆتایی رەهایە ،واتا جەوهەر ،كە پێكهاتوو لە خەسڵەتی بێكۆتاییە ،كە
هەر كام لەوانە دەربڕی زاتی بێكۆتایی و بێ دواییە ».بۆ پێناسەی جەوهەر
دەڵێت« :مەبەستی من لە جەوهەر شتێكە ،كە لە خۆیدایە و بە هۆی
دەروونی خۆیەوە دێتە وێناكردن و تێگەیشتن ،تێگەیشتنەكەی نەبەستراوەتەوە
بە تێگەیشتنی شتێكی دیكەوە ،كە لەوە دروستكرابێت ».لە سەر ئەم بنەمایە
جەوهەر هەمان پشت بەستو بە خۆیە (قائم بە زات) و پشت بەستوو بە
خۆش هەمان جەوهەرە .لە پێناسەی خەسڵەت دا دەڵێت« :مەبەستی من لە
خەسڵەت شتێكە ،كە عەقڵ ئەوە وەك «پشت بەستویی زاتی جەوهەر» دەرك
دەكات» .ئەوە عەقڵ تێیدەگات ،كە ئەو شوناسی زاتی جەوهەرە .جەوهەر
زیاتر لە یەك نییە ،چونكە دوو جەوهەر دەبێت خاوەن دوو حەقیقەتی
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جیاواز بن ،هیچ چەشنە هاوبەشییەكیان پێكەوە نەبێت .دوو جەوهەر ناتوانن
هۆكار و هۆكردی یەكتری بن ،چونكە ئەگەر جەوهەر بن ،كەواتە عەقاڵنی
بوونی هیچیان پێویستیی بە عەقاڵنی بوونی ئەوی دی نابێت .بۆ پێناسەی
سنوردار دەڵێت« :شتی لە چەشنی خۆیدا كۆتایی دارە ،كە مومكین دەبێت
بە شتێكی هاوچەشنی خۆی سنووردار بێت» .لەم پێناسەیەوە دەردەكەوێت،
كە جەوهەر سنوردار نییە ،ئەگەر سنوردار بێت ،پێویستە جەوهەرێكی دیكە
بوونی هەبێت ،كە ئەمە بەتاڵە ،چونكە ئەوكات پێویستە دوو زات خاوەن
حەقیقەتێك بن .زاتێك یان جەوهەرێك دەتوانێت ،چەندین خەسڵەتی
هەبێت .لەم پێشەكییانەی سەرەوە دەردەكەوێت ،كە خواوەند بە بوونێك
دەڵێین ،كە بێ سنوری رەها بێت ،واتا زاتێك كە خەسڵەتەكانی بێ شومار و
لە خەسڵەتدا راستەقینە ،بمێن و بێ سنووربێت و بوونی زاتێكی بەمشێوەیە،
پێویستە .ئەو خواوەندەی لە سەرەوە پێناسە كرا زیاتر لە یەك نییە ،چونكە
ناكرێت خەسڵەتێك بدۆزیتەوە ،كە لەودا نەبێت و ئەگەر هاوبەشبێت ،بەتاڵ
و پووچەڵە .بۆ پێناسی حاڵەت دەڵێت« :مەبەستی من لە حاڵەت ،بار و
دۆخی جەوهەر ،یان شتێكە ،كە لە شتێكی دیكە دایە و بە هۆی ئەوەوە
دێتە وێناكردن ».بەو هۆیەی لە جیهانی دەرەوەدا لەیەك جەوهەر زیاتر
نییە و حاڵەتەكان لە جەوهەردان ،بۆیە هەر چی ،كە هەیە حاڵەتێكە لە
حاڵەتەكانی «واجب الوجود» .لەم رووەوە جەستە و شتیش حاڵەتێكە لە
خەسڵەتەكانی خواوەند ،چونكە شت یان ماددە جەوهەرێك نییە ،كە زاتێكی
سەربەخۆی لە واجب الوجود هەبێت و خوڵقێنراویش نییە بەم واتایە ،كە
ئافرێنەرێك ئەوی لە نەبوونەوە هێنابێتە بوون ،چونكە جەوهەر جەوهەرێكی
دیكە دروستناكات ،كەواتە لە بەر ئەوەی ناتوانین مادە ،یان رەهەند نە
وەك جەوهەر و زاتی سەربەخۆ بێنیە ئەژمار و نە خوڵقێنراویش ،بە ناچار
وەك خەسڵەتێك ،یان حاڵەتێكی واجب الوجود لە قەڵەمیدەدەین .رەهەند،
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كە حەقیقەتی مادەیە بێ سنوور و بێ شوێن نییە ،كە لە خەسڵەت ،یان
حاڵەتەكانی واجب الوجود بێت .ئەو دوو خەسڵەت بۆ خواوەند گەاڵڵە دەكات
یەكێكیان رەهەند و ئەوی دی زانست .رەهەندی رەهای بێ سنور یەكێك لەو
دوو خەسڵەتەی خواوەندە ،یەكەمین حاڵەتێك كە هەڵدەبژێردرێت؛ جووڵەیە.
و زانستی رەه��ای بێ سنور خەسڵەتێكی دیكەی جەوهەرە و یەكەمین
حاڵەتێك ،كە هەڵیدەبژێرێت دەرك كردن و ئیرادەیە .ئەم دوو خەسڵەتە بێ
سنورن ،هەر كە سنوردار و دیاریكران؛ یەكەمیان ماددە هەست پێكراوەكان
و دووهەمیان وێنەكان ،یان تێگەیشتنەكان ،دەردەخەن .ئەم دوو حاڵەتە بێ
سنورە نادیارن ،نێوەندی نێوان خواوەندی واجب و حاڵەتە مومكینەكانن .بە
دەربڕینێكی دی؛ خواوەند هۆكاری نزیكیی ئەم دوو خەسڵەتە بێ سنوورەیە،
بۆ بوونەوەرەكانی دیكە هۆكاری دوورە .هەروەك چۆن رەهەند و زانست
هەمیشە پێكەوەدێن ،خەسڵەتی جودایی هەڵنەگری جەوهەری رەسەنن ،بۆ
بوونەوەرەكانی جیهانی خەلیقەتیش ،جەستە و رۆح پێكەوەن و بوونەوەرێك
پێكدێنن ،كە خاوەن دوو الیەنە .رۆح حاڵەتەكانی جەستە دەركدەكات و
حاڵەتەكانی جەستەش بە هۆی كاریگەریی دەرەكییەوەن ،كەواتە رۆح شتە
دەرەكییەكانیش دەركدەكات ،چونكە رۆح پەیوەستە بە سەرچاوەی خۆیەوە.
دەتوانین بڵێین ئاگایی رۆح لە جەستەی خۆی و هەروەها لە شتە دەرەكییەكان
هەمان ئاگایی خواوەندە .بە واتایەكی دی؛ سپینۆزا خەسڵەتی ئەندێشە وەك
«فامكردنی بە رەهایی بێكۆتایی» پێناسە دەكات .واتە فامكردن ،دەرككردنی
حاڵەتی زاتی ئەندێشەیە .لەبەرئەوەی یەك سیستەمی سروشت هەیە ،بوونی
مرۆڤ بوونێكی تاقانەیە .راستە كە دەوترێت مرۆڤ خاوەن دەروون و
جەستەیە ،بەاڵم جەستەی مرۆڤ هەمان مرۆڤە ،كە وەك حاڵەتێك لە
خەسڵەت ئیعتباری پێ بەخشراوە و دەروونی مرۆڤ هەمان مرۆڤە ،كە وەك
حاڵەتێك لە خەسڵەتی ئەندێشە هێنراوەتە ئەژمار ،كەواتە ئەوانە دوو الیەنی
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تاكە شتێكن ،بۆیە بابەتی هاوكاریت دەروون و جەستە بەو جۆرەی دیكارت
باسیدەكرد ،لێرەدا باس ناكرێت.
هۆكاری هەڵەكانی مرۆڤ
 -1لەبەرئەوەی رۆح سنورداری دیاریكراوە ،ئەوەی دەركی دەكات
درێژ كراو و نادیارە.
 -2رۆح لەو زانیارییانەدا هەڵە دەكات ،كە لە رێگەی هەستەوە
وەریدەگرێت.
 -3رۆح لە شوێنی خەیاڵ سازكردندا ،شێوەیەكی نادیار لە شتەكان
دروستدەكات ،كە بە هۆی گشتییەكانەوە ساز دەبێت و گشت شتێكی نادیارە،
كە مانا شاراوە و تاریك و راستەقینەكان لە خۆوە ناگرێت.
 -4مرۆڤ هەندێك شت دەبینێت و پەی بە هۆكارەكەیان نابات.
لە بری شیكردنەوەی پێویستیی هۆكار و هۆكرد ،سەبارەت بە شتەكان بە
هەڵكەوت شیكردنەوە دەكات ،كە خۆی هەڵەیە.
كردەوەكانی مرۆڤ دوو بەشن؛ هەندێك بە پێی مەیل ،كە پێیدەوترێت
كردە و هەندێك بە پێی مەیل نین ،واتە لە ژێر كاریگەری دەرەوەدایە ،كە
پێیدەڵێن دژكردە.
 -1لە بوونەوەران دا مەیل بە مانەوە ،لە سروشتی خۆیاندایە ،ئەگەر
حەزكردن لە بوون تەنیا بە هۆی دەروونەوە بێت ،ئەوا ئیرادەیە ،ئەگەر
جەستەش تێیدا بەشداربێت ،ئەوا شەهوەتە و هەر كاتێك ئاگایی بە نیسبەت
ئەم شەهوەتەوە هەبێت ،ئەوا ئارەزووە.
 -2هەرچی ببێتە هۆی بەردەوامی دەروون ،دەروون ئەوە بە باش
دەزانێت ،هەرچی پێچەوانەی مانەوە بێت ،پێی خراپە .بۆیە باش و خراپ
شتی رێژەیین.
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 -3ئەو حاڵەتەی كە دەروون��ی تێدەكەوێت ،ئەگەر ببێتە هۆی
نزیكبوونەوەی دەروون لە تەواو هێزی خۆی ،دەبێتە هۆی شادبوونی
دەروون ،ئەگەر ببێتە هۆی دووركەوتنەوە لە كەماڵ ،دەبێتە هۆی خەمگینیی
دەروون .ئەگەر شادی و خەم گرێدراوی دەروون بێت؛ چێژ و خۆشی و
ئازار و ناخۆشی بوونی دەبێت.
 -4ئەگەر ئێمە وەك سپینۆزا دانراوەكان یەك بە دوای یەك بە
میتۆدی هەندەسی لە یەكدییەوە هەڵبهێنجێنین و بیسەلمێنین ،ئەوا ئیتر
شوێنێك بۆ ئازادی ،یان ئیختیار بە مانا باوەكەی نامێنێتەوە ،بەاڵم سپینۆزا
دەڵێت كە مرۆڤ خاوەن ئازادییەكی رێژەییە ،كە هەندێك لە هۆكارەكانی
وەك كینە ،تووڕەیی و ترس هەن ،ئەو ناویان دەنێت سۆزداریی دژكردەیی،
كاركردن بۆ ئەم هۆكارانە بەندەییە ،بەاڵم هۆكاری دیكە هەن ،كە ناویان
دەنێت سۆزداری كردەیی ،فامی ئێمە لە هەل و مەرجمان لە دونیادا بە
پەیبردن بە راستی رووداوەكان مەیسەر دەبێت ،ئەگەر ئێمە كەمتر لە ژێر
كاریگەریی سۆزی دژ كردەیی و زیاتر لە ژێر كاریگەریی سۆزی كردەیی دا
بین ،ئەوا خاوەن ئازادییەكی زیاترین.
نیچە ،ئەو شتە تێگەیشت و ژیا ،كە پێكهێنەری راز و نهێنی ژیانی
فەیلەسوفێكن .فەیلەسوف فەزیلەتی زاهدانەی وەك دڵنزمی ،هەژاری و
پیاوچاكی دەكاتە موڵكی خۆی و ئەوانە دەخاتە خزمەت ئەو ئامانجانەوە،
كە بە تەواوەتی موڵكی خۆیەتی .هەندێك ئامانجی بەدەر لە توانا ،كە لە
راستیدا زۆریش زاهدانە نایەنە ئەژمار .فەیلەسوف ئەم فەزیلەتانە ،دەكاتە
دەربڕینیی تەكنیكیی خۆی .ئەم شتانە لەالی فەیلەسوف ئامانجی ئەخالقیات،
یان كەرەستەی ئایینی بۆ ژیانێكی دیكە نین ،بەڵكو كاریگەرییەكانی خودی
فەلسەفەن ،چونكە بۆ فەیلەسوف بە رەهایی هیچ ژیانێكی دیكە بوونی نییە.
هەژاری و پیاوچاكی دەبنە بەرهەمەكانی ژیانێكی بە تایبەت دەوڵەمەند و
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پڕ لە فراوانی ،ژیانێكی ئەوەندە بە هێز ،كە بتوانێت بەسەر ئەندێشەدا
سەربكەوێت و هەموو غەریزەیەكی دیكە پێملی خۆی بكات .سپینۆزا ئەم
ژیانە ناو دەنێت سروشت :ژیانێك كە ئیتر نە بەپێی پێداویستی ،یان بەپێی
كەرەستە و ئامانجەكان ،بەڵكو بە پێی بەرهەمهێنان ،توانایی بەرهەمهێنان،
توانست ،یان بە پێی هۆكار و هۆكردەكان دێتە ژیانكردن .دڵنزمی ،هەژاری
و پیاوچاكی شێوەی تایبەتی فەیلەسوفن بۆ گەورە ژیان ،شێوازێكە ،كە
ئەو جەستەی خۆی دەكاتە پەرستگەیەك ،ئەویش تەنیا لەبەر هۆكارێك،
كە یەكجارگران ،یەكجار دەوڵەمەند و یەكجار هەستانەیە .بە جۆرێك كە
خەڵك بە هێرشكردنە سەر فەیلەسوف ،هەست بە شەرمی هێرشكردن
بۆ سەر روخسارێكی دڵنزم ،هەژار ،یان پیاوچاك دەكەن ،كە تووڕەیی
بێدەسەاڵتانەی ئەوان دەئەوەندە زیاتر دەكات؛ و فەیلەسوف هەرچەندە
هەموو لێدانێك وەردەگرێت ،بەاڵم هیچ دەرەنجامێكی بۆی نابێت.
لێرەدا بە تەواوەتی واتای گۆشەگیریی فەیلەسوف دەردەكەوێت،
چونكە ئەو ناتوانێت لە ناو هیچ كۆمەڵگەیەكدا بگونجێنرێت ،ئەو بۆ هیچ
كام لەمانە گونجاو نییە .ئەو لە كۆمەڵگە دیموكرات و ئازاد ئەندێشەكاندا،
باشترین هەلومەرجی ژیان ،یان باشترین هەلومەرجی مانەوە ،دەدۆزێتەوە،
بەاڵم لەالی ئەو ئەم شوێنە كۆمەاڵیەتییانە تەنیا گەرەنتی ئ��ەوەن ،كە
كەسانی خراپ نەتوانن ژیان ژەهراوی یان عەیبداربكەن .ئەوان ناتوانن بە
گشتی ژیان لە هێزی ئەندێشەیەك جودا بكەنەوەكە ،كەمێك ئامانجەكانی
دەوڵەت ،كۆمەڵگە ،یان شوێنێكی كۆمەاڵیەتی تێپەڕێنێت .سپینۆزا ئەوە
دەردەخات ،كە لە هەموو كۆمەڵگایەكدا ئاریشە تەنیا لە سەر پێمل بوونە
و بەس .بەم هۆیەشەوە پاڕادایمەكانی خەتا ،شایستەیی ،ناشایستەیی ،خێر
و شەڕ بە تایبەت كۆمەاڵیەتین ،پەیوەندییان بە پێمل بوون و سەرپێچییەوە
هەیە .لە ئەنجامدا باشترین كۆمەڵگە ،هێزی بیركردنەوە لە ناچاریی
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پێملبوون دووردەخاتەوە ،بە پێی بەرژەوەندی خۆی ئاگادارە ،كە ئەندێشە
لە چوارچێوەی دەوڵەت ،كە تەنیا بەكاری بەكارهێنان دێت ،نەبەستێتەوە.
مادام كە ئەندێشە ئازاد و بەم هۆیەشەوە بزۆز بێت ،هیچ چەشنە سازشێك
بوونی نییە ،كاتێك دۆخێكی وەها ئامادە نەبێت ،پێدەچێت هەموو جۆرە
سەركوتەكانی دیكە هەبن و پێشوەخت ئیجرا بكرێن ،بە شێوەیەك كە
هەموو كردەیەك تاوانبارانەیە و هەموو ژیانێك لە مەترسیدایە .بە دڵنیاییەوە
فەیلەسوف لە دەوڵەتێكی دیمۆكراتیك و لە كۆمەڵگا ئازاد ئەندێشەكاندا بۆ
دڵخوازترین هەل و مەرج دەگەڕێت ،بەاڵم ئەو هەرگیز ئامانجەكانی لەگەڵ
ئامانجی دەوڵەت ،یان ئامانجی كۆمەڵگە تێكەڵ ناكات ،چونكە ئەو خوازیاری
ئەو هێزانەیە لە ئەندێشەدا ،كە لە بەرامبەر پێمل بوون و لۆمەكردندا
خۆڕاگرە و وێنای ژیان لەوپەڕ خێر و شەڕەوە دروستدەكات ،هەر ئەو پاكی
و بێگەردییە سەختگرە ،كە بەبێ شایستەیی ،یان تاوانبارییە .فەیلەسوف
دەتوانێت نیشتەجێی واڵتانی جیاواز بێت ،ئەو دەتوانێت كۆمەڵگەی جۆر
بەجۆر بخاتە ژێر ركێفی خۆی ،بەاڵم لە شێوەی گۆشەنشینێك ،سێبەرێك،
موسافیرێك ،یان نیشتەجێی میوانخانەیەك .هەر بەم هۆیە نابێت وا بیر
بكرێتەوە ،كە سپینۆزا لە كۆمەڵگەیەكی جوولەكەی بەناو داخراو جودا
بوویەوە ،تا بچێتە كۆمەڵگایەكی جوولەكەی بەناو كراوە؛ مەسیحیەتی
لیبڕاڵ ،دیكارتیزم .دڵخوازی بورژوایی برایانی دوو ویت،چونكە ئەو بۆ هەر
كوێ دەچێت بە بەختێكی زیاتر ،یان كەمتر بۆ گەیشتن بە دەرەنجامێكی
دڵخواز ،داواكاری دەكات و دەیهەوێت ،كە هەم خۆی و هەم ئامانجە
بێ بڕەوەكانی ،تەحەمولبكرێت و بەمجۆرەش ،ئەو بەپێی ئەم تەحەمولە
سەبارەت بە دیمۆكراسییەت ،یان تەنانەت دەربارەی پلەی ئەو راستییەی،
كە كۆمەڵگایەك توانای تەحەمولی هەیە ،یان بە پێچەوانەوە دەربارەی ئەو
مەترسییەی ،كە رووبەرووی هەموو مرۆڤێك دەبێتەوە ،دەستدەداتە داوەری
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كردن.
ب��ارۆخ سپینۆزا ساڵی  1632لە گەڕەكی جوولەكەكانی شاری
ئەمستردام ،لە یەكێك لە خێزانە دەوڵەمەند و خانەدانە بە ڕەچەڵەك
ئیسپانی ،یان پورتوگالی لەدایكبوو .ئەو لە قوتابخانەیەكی جوولەكە خوداناسی
و بازرگانی دەخوێنێت .لە هەژدە ساڵییەوە هاوكات لەگەڵ بەدواداچوونی
خوێندنەوەكانی خۆی ،لە نوسینگەكەی باوكیشی كاردەكات .ئەو كەواڵوكەوڵ
بوونە فەلسەفییە ئارامە ،كە ئەوی ناچار بە دابڕان لە كۆمەڵگەی جولەكە
و كار و كاسبی كرد ،هەروەها ئەوی بە دەركردن لە كۆمەڵگە لە 1656
دا ،چۆن روویدا؟ نابێ وا بزانین ،كە كۆمەڵگەی ئەمستردام لەم قۆناغەدا
هاوشێوە بووە؛ ئەم كۆمەڵگەیەش راست بە قەدەر كۆمەڵگە مەسیحییەكان،
خاوەن فرەڕەنگی ،بەرژەوەندی و ئایدۆلۆژیەكان بووە ،چونكە «مارانۆ»كان
بەشێكی زۆری كۆمەڵگەی جوولەكەیان پێكدەهێنا ،واتە ئەو جوولەكانەی
كە بە ڕواڵەت كاتۆلیكانیزمیان لە ئیسپانیا و پۆرتوگال هەڵبژارد ،ناچاربوون
لە كۆتاییەكانی سەدەی شانزەدا دەست بدەنە كۆچكردن ،تەنانەت ئەو
كەسانەی زۆر راستگۆیانە گرێدراوی ئایینی جوولەكەی خۆیانن ،سەرڕێژ
دەبن لە فەرهەنگی فەلسەفی ،زانستی و پزیشكی ،كە زۆر بە ئاسانی
لەگەڵ یەهودیەتی خاخامی سوننەتیدا یەكناگرێتەوە .باوكی سپینۆزا
خۆی بە رواڵەت شەككاك دەینواند و لە هەر حاڵدا دەورێكی گرنگی لە
كەنیسە و كۆمەڵگەی جوولەكەدا گێڕاوە .لە ئەمستردام هەندێك ئەوەندە
دەچنەپێشەوە ،كە نەك هەر دەور خاخام و سوننەت ،بەڵكو واتای خودی
تەوراتیش دەخەنە ژێر پرسیارەوە .ئۆریل داكۆستا لە  1647بە هۆی نكۆڵی
لە نەمربوونی رۆح ،یاساكانی وەحی و بەتەنیا پەژراندنی یاساكانی سروشت،
تاوانباردەكرێت؛ خوان دی پرادۆ لە  1656ناچار بە تۆبەكردن دەكرێت،
دواتر لە كۆمەڵگە دەردەكرێت .ئەو تەنانەت بە هۆی بڕوا بە مردنی
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هاوكاتی رۆح و جەستە ،بڕوا بە بوونی خودا لە بواری فەلسەفییەوە،
بڕوا بە بێهوودەبوونی ئیمانداری ،گۆمانی لێدەكرێت .ئەو بەڵگەنامانەی
لەم دواییەدا باڵوكراونەتەوە شایەتی بوونی پەیوەندی نزیكی نێوان پرادۆ
و سپینۆزان؛ تەنانەت گومانی ئەوە دەكرێت ،كە ئەم دوو بابەتەی دوایی
پێكەوە پەیوەندییان هەبێت .سپینۆزا لە بەر ئەوەی تۆبەی نەكرد و خۆی بە
دوای دابڕان لەوانەوە بوو ،سزایەكی سەختتری قەبوڵكرد و لە سەرەتاكانی
 1656لە كۆمەڵگەی جوولەكە دەركرا .وا دەردەكەوێت ،كە خاخامەكان
هەر وەك لە زۆربەی حاڵەتەكاندا روویداوە ،بە هیوای لێككردن بوون،
بەاڵم سپینۆزا لە بری تۆبە ،دەقێكی بۆ پاراستنی بەرحەق بوونی خۆی ،لە
بەجێ هێشتنی كەنیسەدا نوسی ،كە دواتر بووە پێشنوسی نامیلكە ئیالهی-
سیاسیەكەی .ئەم راستییەی ،كە سپینۆزا لە خودی ئەمستردام لەدایكبوو
و منداڵی ئەو كۆمەڵگەیە بوو ،دۆخی ئەوی مەترسیدارتر دەكرد .ژیان و
مانەوە لە ئەمستردام بۆ ئەو دژوار و ئەستەم دەبێت .پێدەچێت سپینۆزا
دوای هەوڵێكی تیرۆریستی پاشكەوتوو خوازێك ،بەرەوە لیدەن دەڕوات،
تاوەكو خوێندنەوە فەلسەفییەكانی لەوێ درێژە پێبدات .ئەو لە دەور و
بەری شاری ریسێنبورگ نیشتەجێدەبێت .دەڵین سپینۆزا قەمسەڵەكەی خۆی،
كە بە زەبری چەقۆ دڕابوو ،وەك بیرەوەرییەك لە الی خۆی هەڵدەگرێت،
كە نیشانبدات مرۆڤەكان بەردەوام سەوداسەری ئەندێشە نین .لە حاڵێكدا كە
فەیلەسوفێك هەمیشە لەگەڵ دادگاییكردن ،دەگاتە كۆتایی رێگەكەی ،كەم
وا روودەدات ،كە فەیلەسوفێك بە دەركردن لە كۆمەڵگە و سووربوون لە
سەر ژیانی خۆی ،دەستبەكار ببێت.
كاتێك پێمانوایە ،كە دەبێت دابڕانی سپینۆزا بە بەڵگاندن بە
بەرهەمەكانی مەسیحییەتی لیبڕاڵ شیبكەینەوە ،ئیتر ناتوانین فرەڕەنگی
كۆمەڵگەی جولەكە لەبەرچاوبگرین ،بێگومان ئەو پێشتر لە ئەمستردام،
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لە وانەكانی قوتابخانە (وەن دێن ئێندە)دا بەشداریدەكرد ،وەك الوانی
دیكەی جوولەكە لەوێ فێری زمانی التین و پێشەكیی زانست و فەلسەفەی
دیكارتی ،بیركاری و فیزیا دەبوون ،بێگومان سپینۆزا هاتوچۆی مەسیحییە
لیبڕاڵ و دژبەرەكانی پیاونی ئایینیشی دەكرد .سپینۆزا جارێكی دی لە
ریسێنبورگ لەگەڵ ئەم كۆمەڵە مەسیحییە رووبەروو دەبێتەوە و پەیوەندییان
لەگەڵ دەگرێت.
فەلسەفەی سپینۆزا چ لە ب��واری رەخنەگرتن لە ئایین و چ لە
بواری فامی ئەخالقی و كەڵكەڵەی سیاسیدا ،فەلسەفەی ئەم گرووپانە بە
تەواوی تێدەپەڕێنێت .لەبری ئەوەی وا بزانین مەنونییەتەكان ،یان تەنانەت
دیكارتییەكان كاریگەرییان لە سەر سپینۆزا دانابوو ،دەتوانین ئەمە بڵێن،
كە سپینۆزا بە الی ئازادترین كۆڕەكاندا رادەكێشرا ،بەالی ئەو كەسانەوە،
كە زیاتر لە هەر شتێك ،مەیلیان لە وەرگرتنی جوولەكەیەكی دەركراو
بوو ،كە مەسیحییەت و یەهودیەتی وەك یەك رەتدەكردەوە و دابڕانی لە
یەهودییەت تەنیا بەهۆی لێهاتوویی خۆیەوە بوو.
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

ئەفالتوون «ئەكادیمی» یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن (یۆنان)
دامەزراند.

 335پ .ز.

ئەرستۆ (لوكیون) خوێندنگەی ركابەری ئەكادیمی لە ئاتن
(یۆنان) دامەزراند.

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە .فەلسەفە كێش
دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە.

410

تااڵنکردنی رۆم بەدەستی (ویزیگوت)ەكان ،هەواڵی سەرەتای
(سەدەی تاریكی) دەدات.
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ساڵ

زانیاری

529

داخستنی ئەكادیمیا لە ئاتن (یۆنان) بە فەرمانی ئیمپراتۆر
(یوستی نیان) كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت.

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا .ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە
روكردنە زانستی یۆنانی.

1543

كۆپەر نیك (لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان) باڵودەكاتەوە و
بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

1633

كڵێسا ،گالیلو ناچار دەكات تیۆری ناوەند بوونی خۆر ئینكار
بكات.

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

لۆك( ،وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ) باڵوكردەوە ،سەرەتای
ئەزمونگەرایی.

1710

بێركلی رەگوریشەی زانستی مرۆڤایەتی باڵودەكاتەوە و
چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

1716

مردنی الیبنتز.
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ساڵ

زانیاری

1739

هیوم (نامەی لە سروشتی مرۆڤایەتی) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

1781

كانت ،بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی (هیوم)( ،رەخنەی
هزری پاك) باڵودەكاتەوە .سەردەمی فەلسەفەی گەورەی
ئەڵمانی دەستپێدەكات.

1807

هیگڵ (دیاردەناسی  Phenomenologyه��زری) بەرزترین
فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

1818

شۆپنهاور (جیهانی وەك ئیرادە و وێنا)ی ب�ڵاوك��ردەوە و
فەلسەفەی هیندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی پێشنیار
دەكات.

1889

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو (خوا مردووە) لە (تۆرین) تووشی
نەخۆشی دەروونی دەبێت.

1921

ویتگنشتاین (نامەی لۆژیکی ـ فەلسەفی) باڵودەكاتەوە كە
داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920

بازنەی ڤین پۆزەتیڤیزمی رەه��ا پێشنیار دەك��ات1927 .
هایدگەر (هەستی و كات)ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی
فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

1943

سارتەر (بون و نەبون «هەستی و نیستی») باڵودەكاتەوە
كە پەرە بە ئەندێشەی هایدگەر دەدات و ئەگزیستانسیالیزم
 Existentialismبەڕێدەخات.

1953

باڵوكردنەوەی دوای مردنی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی
ویتگنشتاین .بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

ساڵی
چاپ

وەرگێڕ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی
112

ئاشنابوون بە سپینۆزا

رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
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