
سەرپەرشتیاری پرۆژە
ئەنوەر حسێن )بازگر(    

دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە 

پڕۆژەی )100( نامیلكەی فەلسەفی
2016 - 2015

2016

ستافی پرۆژە:
د.لوقامن رەئوف - ئەرسەالن حەسەن

باوان عومەر - زریان محەمەد 





ئاشنابوون بە 
دۆرکهایم

وەرگێڕانی
 ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەالل

پڕۆژەی )100( نامیلكەی فەلسەفی

2016



وەرگێڕانی:  ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەالل

تایپ: كەیوان عومەر - كاوان عەبدولرەحامن - نیاز کەمال - نیاز جەمال

دیزاین: ئاکام شەمسەدینی

چاپ: چاپخانەی دلێر

تیراژ: 1000 دانە

ساڵی چاپ: 2016

نرخ: 1500 دینار

شوێنی چاپ: سلێامنی - كوردستان

نۆبەتی چاپ: چاپی یەكەم

لەباڵوکراوەکانی: دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

 لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

زنجیرە )87(

 خاوەن ئیمتیاز: دەزگای ئایدیا
   لێپرسراوی دەزگا: ئەنوەر حسێن

www.ideafoundation.co 
info@ideafoundation.co 
idea@ideafoundation.co 
www.facebook.com/dezgai.idea
053 330 0391 - 0770 195 5044



5
ئاشنابوون بە دۆرکهایم

تیۆری خۆکوشتنی دۆرکهایم
عەلیڕەزا موحسنی تەبریزی

لە فارسییەوە: ئارام مەحمود
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 )Le Suicide( کتێبی  ل��ە  ک��ە  دۆرک��ه��ای��م،  خۆکوشتنی  ت��ی��ۆری 

باڵوکراوەتەوە، یەکەم هەوڵی رێکخراو و سیستماتیکی کۆمەڵناسانە بۆ شیکار 

و تێگەیشتنی چەمکی کۆمەاڵیەتی خۆکوشتن و گرنگترین پاڵنەر و وروژێنەرە 

بۆ ناسینی زانستی ئەم رەفتارە. لەمڕووەوە لێکۆڵینەوەی دۆرکهایم لەبارەی 

خۆکوشتنەوە بە مۆدێلێکی زانستی لە کۆمەڵناسیدا دادەنرێت.

 R. مێرتۆن  )رۆبێرت  ئەوەی  وەک  دۆرکهایم  خۆکوشتنی  تیۆری 

 )Middle range theory تیۆرێکی )مامناوەند Merton( باسی دەکات، بە 

هەژمار دەکرێت. یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی ئەمجۆرە تیۆرانە ئەوەیە، کە 

هەوڵدەدەن زانیاری ئەزمونی )Empirical Data( بە شێوەیەکی سیستماتیک 

و رێکخراو لەگەڵ جۆرێک گشتاندن بگونجێنن. تایبەتمەندییەکانیتری تیۆریە 

مامناوەندەکان ئەوەیە کە:

بە  لێیانەوە  دەتوانرێت  کە  گریمانانەی،  و  بابەت  لەو  پێکدێن   .1

شێوەیەکی لۆجیکی گریمانە دەربێنن و تاقیانبکەنەوە.

2. توانای پەیوەندیکردنیان بە تۆڕێکی فراوان لە تیۆرێکی گەورەتر 

هەیە.

3. تەنیا لە باسێک یان گشتاندنێکی ئەزمونیدا سنوردار نابن، زیاتر لە 

دەرئەنجامێکی سنوردارن، بۆ نمونە دۆرکهایم شیکاری خۆی لەوەدا سنوردار 

نەکرد، کە تەنیا باسی پەیوەندی پێچەوانەی نێوان یەکپارچەیی و گرێدراوی 

کۆمەاڵیەتی و خۆکوژی بکات، بەڵکو تیشکی خستەسەر شیکاری تیۆری ئەم 
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پەیوەندییە. لەمڕوەوە وەک واقیعی کۆمەاڵیەتی، ویژدانی بە کۆمەڵ، ئاڵۆزی 

کۆمەاڵیەتی و هاوشێوەی لە شیکارەکانی دۆرکهایم-دا دەخرێنەڕوو.

و  لەوگریمانە  گرێدراو  پێکەوە  کۆمەڵێکی  لۆژیکی  بەشێوەیەکی   .4

بابەتانەن، کە دەتوانرێت تاقیبکرێنەوە. بۆ نمونە دۆرکهایم لەم بابەتە گشتییە 

زیاتر،  کۆمەاڵیەتی  ئاڵۆزی  زیاتربن،  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  "هەرچەندێک  کە 

خۆکوژی زیاتر دەبێت" بەو ئەنجامە گەیشت، کە بە گۆڕانی کۆمەاڵیەتی. 

خۆکوشتن زیاتر دەبێت.

5. یارمەتیدەرن بۆ ئەوەی نەزانراو و نەناسراو و شاراوەکان ئاشکرا و 

دیاریبکرێن، بۆ نمونە لێکۆڵینەوەی ئەزمونی دۆرکهایم لەبارەی خۆکوشتنەوە، 

کێشەیەکی  چارەسەری  و  بەرگرتن  لە  بەر  کە  روونکردەوە،  بابەتەی  ئەو 

کۆمەاڵیەتی وەک خۆکوشتن، پێویستە بیناسین و بە شێوەیەکی زانستی لە 

هۆکارەکانی بکۆڵرێتەوە.

رووی  لە  و  ئەزمونگەراکانە  کۆمەڵناسە  یەکەم  لە  دۆرکهایم 

ئەو  یەکەم  لە  یەکێک  دۆرکهایم،  خۆکوشتنی  کتێبی  میتۆدۆلۆژییەوە 

لێکۆڵینەوانەیە، کە سوود لە شێوازی بوونی چەند گۆڕاوێک لە لێکۆڵینەوەکەیدا 

وەردەگرێت.

پەیوەندیدار  زانیارییەکانی  و  ئامار  بەراوردکردنی  لەگەڵ  دۆرکهایم 

مێژووییەکان  سەردەمە  و  مەزهەب  و  واڵت  ژمارەیەک  لە  خۆکوشتن  بە 

کە  دەگات،  ئەنجامە  بەو  ساڵ،  و  مانگ  و  رۆژ  رووی  لە  جیاوز  کاتی  و 

خەمناکی و رق و فشارە دەروونییەکان، خواردنەوە کحولییەکان و نەخۆشییە 

دەروونییەکان، هۆکارە ژینگەییەکانی وەک کەشوهەوا و شوێنی جوگرافی، 

لەمڕووەوە  بن،  خۆکوشتن  هۆکاری  ناتوانن  ساڵ  وەرزەکانی  و  ن��ەژاد 

لێکۆڵینەوەی دۆرکهایم لەبارەی زانیاری پەیوەندیدار بە خۆکوشتن لە سەدەی 

نۆزدەدا، دۆرکهایم بەو ئەنجامە دەگەیەنێت، کە خۆکوژی دەرکەوتەیەکی 
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کۆمەاڵیەتییە. دۆرکهایم بە پشت بەستن بە ئامار و لێکۆڵینەوە، خۆکوشتن بە 

دەرکەوتەیەکیبەردەوام دادەنێت، کە لە رێگەی رەفتاری تاکەکانەوە، ناتوانرێت 

پاساو و شیکاری بۆ بکرێت، لەبەرئەوە خۆکوشتن بە کۆی بەرهەمی هۆکارە 

ئایینی  کۆمەاڵیەتی،  )خێزانی،  کاریگەرییەکانی  دادەنێت،  جۆراوجۆرەکان 

بۆ  دەگێڕێتەوە  کۆمەڵگە( هەروەها سەرچاوەکەی  راستییەکانی  و سەرجەم 

تێکەاڵوبوونی قاڵب و لەبەریەک هەڵوەشانی سیستمی کۆمەڵگە و الوازبوونی 

پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و لە ئەنجامیشدا تەنیایی و رەتکردنەوەی تاک.

بە دڵناییەوە پێویستە سەرنج لەوە بدرێت، کە هەوڵدانی دۆرکهایم 

بۆ ئەوە نییە، کە لە هۆکاری خۆکوشتنی تاک بکۆڵێتەوە. دۆرکهایم باس لەوە 

دەکات، کە لەگەڵ ئەوەی السایی کردنەوەی خۆکوشتن، هۆکاری بەشێک لە 

خۆکوشتنی تاکەکانە، بەاڵم کاریگەری لەسەر رێژەی خۆکوشتن لە کۆمەڵگەدا 

نییە.

دۆرکهایم  کۆمەڵ،  دەروونناسی  وەک  کۆمەڵناسی  لە  روانین  بە 

هەوڵدەدات، تەنیا رێژەی خۆکوشتن بە بێ کۆنترۆڵکردنی گۆڕاوەکانی رەگەز 

و تەمەن شیدەکاتەوە.

رێژەی  کە  ئەوەیە،  پێیدەگات  دۆرکهایم  گشتییەی  ئەنجامە  ئەو 

رێژەی  شوێنەواری  و  ئەنجام  سەرنجدانە  بە  تەنیا  کۆمەڵگەدا  لە  خۆکوژی 

گۆڕان لە پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و یەکپارچەیی چینەکاندا رووندەبێتەوە.

بۆ  سەرەکییەکان  گ��ۆڕاوە  بەدەستهێنانی  بۆ  دۆرکهایم  شێوازی   -

دیاریکردنی رێژەی خۆکوشتن بریتین لە:

 )Extra- Social factors( 1- الدانی هۆکارە سەرو کۆمەڵگەییەکان

لە پەیوەندییە بااڵکان.

لە  خۆکوشتن  نێوان  پەیوەندی  لە  تایبەت  گشتاندنی  جۆرێک   -2

کۆمەڵگە و رێژەی یەکگرتوویی و پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان.
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بەپێی ئاماری واڵتانی بەلجیکا و ئەڵمانیا و فەرەنسا و ئەمەریکا و 

ئیتالیا، دۆرکهایم بەو ئەنجامە گەیشت، کە هۆکارەکانی سەرو کۆمەاڵیەتی 

لەوانە شێتی و خواردنەوەی کحولی و نەژاد و بۆماوەیی و کەش و هەوا و 

وەرزەکانی ساڵ و الساییکردنەوە، بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیان بە رێژەی 

خۆکوشتنەوە نییە. 

لەگەڵ ئەوەی هۆکارە بۆماوەییەکان بە رێژەیەکی سنوردار پەیوەندی 

بە رێژەی خۆکوشتنەوە هەیە، بەاڵم دۆرکهایم ئاماژە بە ئەوە دەکات، کە 

ئەگەر بەوشێوەیە بێت، پێویستە رێژەی خۆکوشتنی ژن و پیاو یەکسان بێت، 

بەاڵم لە راستیدا وانییە. لەمڕووەوە خۆکوشتن لە بنچینەدا دەرکەوتەیەکی 

تایبەت بە پیاوانە و پەیوەندییەکی واتادار لە نێوان خۆکوشتن و بۆماوەییدا 

زانیاریانەی  لەو  دۆرکهایم  کە  ئامارییەکان،  گشتاندنە  بەپێی  نابینرێت. 

گشتاندنانە  ئەم  ئاستی  سێ  بە  ئاماژە  خستونیەتەڕوو،  و  دەستیکەوتوون 

دەکات:

1- گشتاندن، یان گریمانەی عەقڵ.

2- گشتاندن، یان گریمانەی مامناوەند.

3- گشتاندن، یان گریمانەی زۆرینە.

تایپۆلۆژی خۆکوشتن لە دیدی دۆرکهایمەوە:  •

زۆری  بەشێکی  خۆکوشتندا،  کتێبی  دووەم��ی  بەشی  لە  دۆرکهایم 

لێکۆڵینەوەکەی خۆی بۆ تایپۆلۆژی خۆکوشتن تەرخانکردووە. بە بۆچوونی 

دۆرکهایم دەتوانرێت خۆکوشتن لە چوار چینی گشتیدا رێکبخرێن:

.Egoistic 1. خۆکوشتنی خۆویستانە

.Altruistic 2. ئەو خۆکوشتنانەی کە کەسانی تر دەیخوازن

.Anomic 3. خۆکوشتنی ئانۆمیک، یان بێسەروبەرە

.Fatalistic )4. خۆکوشتنی ناچاریانە )زۆرەملێیی
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خۆکوشتنی خۆویستانە و ئەو خۆکوشتنانەی، کە کەسانی تر دەیخوازن 

ئانۆمیک، یان بێسەروبەرە و  لە دوو جەمسەری دژی یەک و خۆکوشتنی 

خۆکوشتنی ناچاریانە )زۆرەملێیی(ش لە دوو جەمسەری دژی یەکن.

Egoistic 1. خۆکوشتنی خۆویستانە

دەزانێت،  کۆمەڵگانە  بەو  تایبەت  خۆویستانە  خۆکوشتنی  دۆرکهایم 

کە تێیاندا فەلسەفە و سوننەتی تاکگەرایی )Individualism(، سەربەخۆیی 

 ، )Self – Reliance( پشت بەستن بە خود ،)Self – Independency( تاک

خۆبەسی )Self – Sufficiency( باو و پەسەندکراوە.

لەوجۆرە کۆمەڵگانەدا بە هۆی رێژەی کۆنترۆڵی کۆمەاڵیەتی و فشاری 

رێکخراوە  بێالیەنی  بەکۆمەڵ،  رۆحی  الوازکردنی  کەمی،  بە  زۆر  کۆمەڵ 

کۆمەاڵیەتییەکان لە بەرپرسیارێتی تاک، دەستبەسەرداگرتنی بۆنە و پەیوەندییە 

الوەکی و رەسمییەکان لەالیەن پەیوەندییە سەرەتاییەکان و گرێنەدراوی تاک 

لەگەڵ  هاوشێوەسازی  لە  توند  ناکۆکی  یان  کەمبوونەوە،  کۆمەڵگەوە،  بە 

سەرپەرشتی  و  کۆمەاڵیەتی  نەکردنی  پشتیوانی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  گروپە 

نەکردنی الیەنی سۆزداری و دەروونی تاکەکان لەالیەن رێکخراوەکانەوە، بۆتە 

هۆی زیادبوونی مەیلی خۆکوشتن لە دۆخی قەیراناویدا.

لە بابەتی پەیوەندیداردا بە خێزانەوە وەک گروپی سەرەتا، دۆرکهایم 

باس لەوە دەکات، یاکپارچە و یەکگرتوو نەبوونی خێزان، دەبێتە هۆی ئەوەی 

رێژەی خۆکوشتن لەناو سەڵتەکاندا، بەبەراورد لەگەڵ ئەوانەی هاوسەرگیریان 

کردووە زیاترە، هەروەها خۆکوشتنی ئەوانەی لە هاوسەرەکانیان جیابوونەتەوە 

و منداڵی کەمیان هەیە، لەوانەی جیابوونەوە و منداڵیان نییە، زیاترە.

ئۆرگانی  یەکگرتنی  و  بەکۆمەڵ  رۆحی  کە  شارەکان  لە  هەروەها 

کەمترە، خۆکوشتنی خۆویستانە زیاترە، لە رێژەی خۆکوشتنی خۆویستانە لە 

گوندەکاندا، بەهۆی بااڵیی رۆحی بە کۆمەڵ و یەکگرتوویی و یەکپارچەیی 
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کۆمەاڵیەتی.

لەالیەکیترەوە بە لەبەرچاوگرتنی پەیوەندی مەزهەب و خۆکوشتن، 

دۆرکهایم پێیوایە رێژەی خۆکوشتن لەناو مەزهەبەکانی کاسۆلیک و یەهودی 

لە کەسانی پرۆتستانت کەمترە، چونکە ئایینی کاسۆلیک و یەهود بانگەشە 

بۆ یەکگرتوویی و بەکۆمەڵ بوون دەکەن، بەاڵم مەزهەبی پرۆتستانت بە 

جەختکردنەوە لەسەر بەهاکانی تاک و تاکگەرایی، تاکڕەوی و بەرپرسیارێتی 

خود، الواز کردنی یەکپارچەیی و یەکگرتوویی، جۆرێک دابڕانی کۆمەاڵیەتی 

و کەمی یەکگرتووی کۆمەاڵیەتی بە بەراورد لەگەڵ کۆمەڵگەی کاسۆلیک و 

یەهودی هەیە. 

بە  بڕوای دۆرکهایم خۆکوشتن لە واڵتانی پێشکەوتوو و پیشەسازی 

زۆرتر لە جۆری خۆویستانەیە، چونکە ژیانی بە ستانداردکراو لەم کۆمەڵگانەدا، 

کێبڕکێی  و  عەقاڵنیەت  و  بۆرۆکراسی  گەشەپێدانی  هۆی  بۆتە  تەنیا  نەک 

دابەشکاری کار و تاکگەرایی و سکۆالریزم و شیکار و گۆڕانی عەقڵی نمونەیی 

بۆ عەقڵی تەکنیکی، بەڵکو بۆتە هۆی ئەوەی کە پەیوەندی و رێککەوتنە 

سۆزداری و گروپییەکان ببنە قوربانی سەربەخۆیی مادی و تاکڕەوی فەلسەفی 

و کێبڕکێی توند و لە ئەنجامدا مرۆڤ لە زۆرێک لە تایبەتمەندیی و چۆنایەتی 

ژیان لەوانە خۆشەویستی و هەست و مەیل و دڵدانەوە کە پێویستی بوونە 

جیا بێتەوە و جۆرێک نامۆبوون تاقی بکاتەوە.

خۆکوشتنی خۆویستانە، یان خۆپەرستانە دووجۆری الوەکی هەیە:

جۆری مالیخولیایی خەیاڵی. أ . 

.Epicureanism ب . جۆری ئیپیکوریانیزم

لە جۆری مالیخولیایی خەیاڵی، کە لەگەڵ جۆرێک الوازیدایە، دۆخی 

ئیپیکوریانیزم هەستی  لە جۆری  دەبینرێت،  توند  کاردانەوەت  و  خەمباری 

و  دەردەکەوێت  تاکدا  لە  راستەقینە  بەشێوەیەکی  کەمخۆراکی  و  بێمەیلی 
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کارێک دەکات، تاک بەرامبەر هەرچییەک لە دەوروبەری هەیە بێمەیل و 

هەست و خوێنسارد بێت.  خۆکوشتنی خۆپەرستانەی ئیپیکوریانیزم زۆرتر 

لەگەڵ جۆرێک هەستی بێواتایی و رەشبینی بەرامبەر راستییە هەبووەکان و 

دەوروبەریدایە.

Altruistic 2. ئەو خۆکوشتنانەی کە کەسانیتر دەیخوازن

توندی  بە  کە  کۆمەڵگانەی،  بەو  تایبەتە  خۆکوشتن  ئەمجۆرەی 

گروپە  بە  تاک  گرێدراوی  گروپەکان،  تاکێتی  و  یەکگرتوویی  لە  پشتیوانی 

دەکەن.  کۆمەاڵیەتییەکان  جیاوازە  رێکخراوە  و  هاوکاری  و  سەرەتاییەکان 

و  بەرزە  زۆر  گروپ  فشاری  و  کۆنترۆڵ  رێژەی  کۆمەڵگانەدا،  لەمجۆرە 

گرێدراوی گروپی زۆر قوڵە و هاوشێوەبوونی گروپ خوازراوە، بەشێوەیەک 

کە بوونی تاک بێ گروپ هیچ واتایەکی نییە و تاک نەک تەنیا ناچارە تاکێتی 

لەگەڵ  بەڵکو  بکات،  گەرەنتی  و  جێگیر  گروپەوە  بە  گرێدراوی  لە  خۆی 

پەسەندکردنی پەیڕەوی و گوێڕایەڵی گروپ و رێنمایی و پشتیوانی گروپ لە 

دۆخە قەیراناوی و ناخۆشەکاندا ئومێدەوار و باوەڕی هەیە.

لەمڕووەوە لەمجۆرە خۆکوشتنەدا تاک الوازە و پەیوەندی کۆمەاڵیەتی 

تاک بە گروپەکەوە توندە. لە جیاتی ئەوەی تاک تووشی هەستی بێمەیلی 

جیهاندا  لە  تاک  لەمجۆرەدا  وزەی��ە.  لە  پڕ  و  چاالک  بێت،  هەڵچوون  و 

کاتێک  )هندیەکان(  بڕوای  بە  نمونە  بۆ  دەگەڕێت،  ژیان  بۆ  شوێنێک  بۆ 

و  دەبینێتەوە  بەرپرسیارێتی  و  پیشە  لە  بەدەر  خۆی  هندو  پیرەمێردێکی 

کاتی  کەواتە  بەجێهێناوە،  خۆی  ئەرکی  و  کردووە  خۆی  کاری  کە  پێیوایە 

رۆیشتن و ماڵئاوایی هاتووە، بە باشی و رەزامەندییەوە لە نەوەکانی خۆی 

دەڕوانێت، کە بەرهەمی هەوڵەکاننی و بە درێژایی ژیانی بوون، لەبەرئەوە 

دەگاتە دڵنیایی ئەوەی، کە ئەرکی خۆی لەم جیهانەدا بەجێگەیاندووە و کاتی 

ئەوەی دێتەبەرچاو، کە خۆی لەم جیهانە رزگار بکات، بە ئەم بڕیارە دواتر 
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ئەو مەشقی یۆگا دەکات و دەچێتە پێشوازی مردنێک کە لە جیهانەکەیتردا 

ئەو بە )موکشا Moksha( ببەستێتەوە. موکشا پەیوەندی نەمر و تاکی بااڵیە.  

دۆرکهایم ئەو خۆکوشتنانەی کە کەسانی تر دەیخوازن، بە جۆرێک 

کاری پاڵەوانانە هەژمار دەکرێت و ئەوە بە رەفتاری تایبەتی سەرباز و بواری 

سەربازی دەزانێت. بە بۆچوونی دۆرکهایم ئەو خۆکوشتنانەی کە کەسانیتر 

دەیخوازن لە کۆمەڵگە دێرین و بیابانی و دوور و بێ پیشەسازی، کە لە 

کەلتوورە. خۆکوشتنی  و  بوونی هەیە  پتەویان هەیە،  گروپی  یەکگرتوویی 

و  منداڵ  رزگارکردنی  بۆ  )ئەسکیمۆ(  خێڵەکانی  لە  پەککەوتەکان  و  پیر 

دایکیان لە کاتی هەژاری و کەمبوونی خواردندا، )هاراکیری Harakiri( یان 

)سکدڕین Belly Cutting( ژاپۆنییەکان بۆ پاراستنی ئابڕووی خێزانەکەیان، 

یان خۆکوشتنی ژن دوای مردنی هاوسەرەکەی لە هندستان، یان خۆکوشتنی 

لەناوبردنی دوژمن،  بۆ  لە شەڕی جیهانی دووەمدا  ژاپۆنییەکان  فڕۆکەوانە 

خۆکوشتنی کۆیلە دوای مردنی خاوەنەکەی لە ئاسیای رۆژهەاڵت، خۆکوشتنی 

زیندانیانی شەڕ، پێش ئەوەی لە دادگای دوژمن دادگایی بکرێن، خۆقوربانی 

کردنی رابەر و پێشەوا ئایینییەکان بۆ سەلماندنی راستی و سەرکەوتن بەسەر 

زوڵم و ستەم و لە کۆتاییشدا خۆکوشتنی تاک، یان گروپێک بۆ پشتیوانی و 

پاراستنی بنەما و فەلسەفەی قوتابخانەیەک یان ئایدۆلۆژیایەکی سیاسی، بە 

نمونەی ئەو خۆکوشتنانەی کە کەسانیتر دەیخوازن، هەژمار دەکرێن.

ئەمجۆرەش دابەش دەبێت بۆ:

ناچاری )زۆرەملێ( أ . 

ب . بە ئیرادەی خود.

ت . هۆشیارانە.

بە  کە   )Polynesians )پۆلینێزیانس  لەناو  زیاتر  ناچاریانە  شێوازی 

یەکێک لە خێڵە سورپێستەکانی باکوری ئەمەریکا هەژماردەکرێن، دەبینرێت. 
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ئەرکێک  وەک  خۆکوشتن  دەیخوازن  کەسانیتر  کە  خۆکوشتنەدا  لەمجۆرەی 

لە کۆمەڵگەدا دادەنرێت، واتا رەفتارێک کە کۆمەڵگە وەک ئەرکێکی تاک 

چاوەڕوانی دەکات و پێویستە ئەنجامبدرێت.  ئەو خۆکوشتنەی کە کەسانیتر 

دەیخوازن لە هەندێک کۆمەڵگەی رۆژهەاڵتیشدا دەبینرێت، وەک خۆکوشتنی 

پێویستە  هندی  ژنی  کەلتورە  ئەو  بەپێی  هاوسەرەکەی،  مردنی  دوای  ژن 

دوای مردنی هاوسەرەکەی خۆی بکوژێت، چونکە ژیانی کۆمەاڵیەتی ئەو بە 

تەواوی بە ژیانی هاوسەرەکەیەوە گرێدراوە و بە پچڕانی ژیانی هاسەرەکەی 

ژیانی ئەویش کۆتایی دێت.

بەدەستخۆتە،  و  دەیانەوێت  کەسانیتر  کە  لەو جۆرەی خۆکوشتنەی 

تاک بە ئیرادەی خۆی بەرەو مردن دەچێت و تێیدا جۆرێک مەیلی عیرفانی 

بۆ  خۆکوشتنەیان  ئەمجۆرە  دەڕوات.  مردن  بەرەو  شەوقەوە  بە  و  هەیە 

خۆبەخشەکانی سەرەتای مەسیحیەت گێڕاوەتەوە.

لە جۆری خۆکوشتنی هۆشمەندانەدا، دوورکەوتنەوەی تاک لە خۆی و 

چاوپۆشی لە ژیانی ئەم جیهانە لەبەرئەوەیە، کە کۆمەڵگە و کەلتور ئەمکارە 

کۆمەڵگە  فەرمانی  هۆشیارانە  تاک  و   دادەنێن  رێز  و  ستایش  شایانی  بە 

ناوی  بە  بوداییەکاندا  لەناو  جێبەجێ دەکات. نمونەی ئەمجۆرە خۆکوشتنە 

)تێراڤادا Theravada( دەبینرێت.

خۆویستانە  خۆکوشتنی  جۆری  هەردوو  لە  کە  پێیوایە،  دۆرکهایم 

فەرمانکردنییەوە  هۆی  بە  کۆمەڵگە  دەیخوازن،  کەسانیتر  کە،  ئەوەی  و 

کاریگەری لەسەر رەفتاری تاک دروست دەکات.

گرێدراوی  دەستدانی  لە  بە  ت��اک  خۆویستانەدا  خۆکوشتنی  لە 

دەردەکرێت.  و  پەراوێزەوە  دەکەوێتە  و  دەبێت  سەرگەردان  کۆمەاڵیەتی، 

لە بەرامبەردا ئەو جۆرە خۆکوشتنەی کە کەسانی تر دەیخوازن، کۆمەڵگە 

لە  بەپێی کەلتوری خۆیان گرنگی بەو مرۆڤانە دەدات، کە  بۆ رێنمایی و 
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پەراوێزدان.

.Anomic 3. خۆکوشتنی ئانۆمیک، یان بێسەروبەرە

لە  ئەنجامی  لە  ئانۆمیک  خۆکوشتنی  دۆرکهایم  بۆچوونی  بە 

دامەزراوە و سیستمە  لە  یان گۆڕانی خێرا و قوڵ  دەستدانی هاوسەنگی، 

ئابوری،  قەیرانی  ئەنجامی  لە  دۆخانەش  ئەم  دەبێت.  کۆمەاڵیەتییەکانەوە 

رێکنەخراوی  حکومەت،  گۆڕانی  کەلتورییەکان،  بەها  لەبەریەکهەڵوەشانی 

چینەکانی کۆمەڵگە و شۆڕشەوە دەبێت.

بە بڕوای دۆرکهایم لە بەرامبەر ئەم دۆخانەی کۆمەڵگەدا، کە وەک 

بەاڵی کۆمەڵگە هەژمار دەکرێن، جێگیری ژمارەیەک لە تاکەکان تێکدەچێت، 

زەمینەی  و  دەبێت  مەحاڵ  کەسانە  ئەو  جێگیرکردنەوەی  کە  بەشیوەیەک 

خۆیان بۆ لەناوچوون و خۆکوشتن دەڕەخسێنن و بە بۆچوونی دۆرکهایم تەنیا 

شتێک کە خۆکوشتن کەم دەکاتەوە، شەڕە.

دۆرکهایم پێیوایە دەستدرێژی دوژمن بۆ سەر واڵت، یەکگرتووی و 

یەکپارچەیی لە تاکەکاندا زیندودەکاتەوە و هانیان دەدات، بە شێوەیەک کە 

پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی وەک ئابوری و مەعنەوی و نیشتیمانی 

و باوەڕ دەبێتە هۆی زیاترکردنی گرێدراوی کۆمەڵ و لە رێژەی خۆکوشتن 

کەم دەکاتەوە.

و  گۆڕانێک  ئەنجامی  بە  ئانۆمیک  خۆکوشتنی  دۆرکهایم  لەبەرئەوە 

شوێنگۆڕکێی کاتی و لەهەمانکاتدا لەناکاو لە کۆمەڵگەدا دادەنێت.

گرنگترین  لە  )ئانۆمی(  بێسەروبەرە  خۆکوشتنی  رونکردنەوەی 

رونکردنەوەکانی کۆمەڵناسییە بۆ خۆکوشتن و یەکێک لە کاریگەرترین شیکارە 

کۆمەاڵیەتییەکانە بۆ ئەم دیاردەیە. وشەی ئانۆمی لە دوو بڕگە پێکهاتووە، 

یەکەم )نۆمیا Nomia( کە لە یۆنانیدا بە واتای )نۆمیس Nomis( و یاسا دێت 

و لە رووی زمانەوانییەوە ئاماژەیە بۆ بنەماکانی رەفتار، یاسا، دابونەریت و 
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هاوشێوەکانیان. ئەوەیتر )ئا( کە بە واتای رەتکردنەوەی دێت، بەمشێوەیە 

بە  دۆرکهایمیدا  واتای  لە  کە  بەکارهاتووە،  بێسەروبەرەیی  بۆ  وشەیە  ئەم 

واتای سەرگەردانی مرۆڤ دێت بەرامبەر یاسا کۆمەاڵیەتییەکانی رەفتار. 

ئەم وشەیە لە ساڵی 1591وە لە ئینگلیزیدا بەکاردێت و لە سەدەی 

بە  یاسا  بە  نەبوون  پابەند  واتای  بە  ب��ەردەوام  بەشێوەیەکی  حەڤدەیەمدا 

لەالیەن  یەکەمجار  بۆ  وشەیە  ئەم  بەکارهێنراوە.  ئیالهییەکان  یاسا  تایبەتی 

دۆرکهایمەوە خراوەتە ناو کۆمەڵناسییەوە و بەکارهێنراوە و بۆتە یەکێک لە 

چەمکە سەرەکییەکان.

دۆرکهایم چوار تایبەتمەندی بۆ خۆکوشتنی ئانۆمی لەبەرچاودەگرێت:

یەکەم:  گۆرانی خێرای کۆمەاڵیەتی، کە پێدەچێت لەگەڵ خۆکوشتنی   -

وەک  کۆمەاڵیەتیدا  قەیرانی  ژمارەیەک  لە  نمونە  بۆ  بن،  نزیک  ئانۆمیک 

قەیرانی ئابوری ئەمەریکا لە دەیەی 1930، دا رێژەی ئەمجۆرە خۆکوشتنە 

خۆکوشتنی  کە  ئەوەی  لەگەڵ  دەکات  ئەوە  بە  ئاماژە  )ماریس(  زیادیکرد. 

راستەوخۆی  پەیوەندییەکی  کۆمەڵگەدا،  خێراکانی  گۆڕانە  لەگەڵ  ئانۆمیک 

گۆڕانە  سەرجەم  لە  کە  بدەین،  ئەوەش  سەرنجی  پێویستە  بەاڵم  هەیە، 

کۆمەاڵیەتییەکاندا رێژەی ئەمجۆرە خۆکوشتنە زیادناکات. بۆ نمونە لە شەڕی 

ئەمەریکا  و  ئەوروپا  لە  ئەم خۆکوشتنە  رێژەی  دووەمدا  و  یەکەم  جیهانی 

لە  یەکێک  شەڕ  پێدەكات  ئاماژەی  دۆرکهایم  ئەوەی  وەک  بوو،  کەم  زۆر 

هۆکارەکانی یەکگرتن، لە هەمانکاتیشدا کەمکەرەوەی خۆکوشتنی ئانۆمیکە.

سیستمی  لە  تێکچوونێک  هەر  دۆرکهایم  بۆچوونی  بە  دووەم:   -

کۆمەڵ و رێکخراوی گشتی کۆمەڵگەدا، دەبێتە هۆی زیاد بوونی خۆکوشتنی 

ئانۆمیک )بێسەروبەرە(. لە دۆخی سروشتی و ئاساییدا جۆرێک هاوسەنگی 

کۆمەاڵیەتی و تاک دەسەاڵتدارە و لە نێوان ئامانجە کەلتورییەکان و ئامڕازە 

کۆمەاڵیەتییەکاندا بۆ گەیشتنە ئەو ئامانجانە گونجان هەیە. لەگەڵ رودانی 
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ئانۆمیدا پەیوەندی نێوان ئامانج و ئامڕاز، یان لە نێوان کار و ئەنجامنامێنێت، 

بە  روودەدات.  ئاڕاستە  لەدەستدانی  و  سەرگەردانی  جۆرێک  ئەنجامدا  لە 

روودەدات  ئامڕازەکان  بوونەوەی  کەم  کۆمەاڵیەتییەکاندا  قەیرانە  لە  گشتی 

بێ ئەوەی لە ئامانج و پێویستییەکاندا ئەم کەمییە رووبدات و سەرپەرشتی 

تاک لەالیەن کۆمەڵگەوە الواز و تاک رەهادەکرێت، لە ئەنجامیشدا ناتوانێت 

هاوسەنگی خۆی رابگرێت.

سێیەم: پیشە پسپۆڕییەکان و لیبراڵ وەک تایبەتمەندی بۆ خۆکوشتنی   -

ئانۆمیک هەژماردەکرێن، بۆ نمونە بەڕێوەبەرانی پیشەسازی و مۆدێرن زیاتر 

لە کرێکار و کارمەندەکانیان خۆیان دەکوژن، لە راستیدا کۆمەڵگە پیشەسازییە 

مۆدێرن و شارییەکان خاوەنی رێژەیەکی زیاتری خۆکوشتن لە کۆمەڵگە باو و 

گوندنشینەکانن. هۆکارەکەش لەوانەیە ئەوە بێت، کە کۆمەڵگەی پیشەسازی 

مۆدێرن و شاری ئاڵۆزی زیاتریان لە کۆمەڵگە سوننەتی و گوندەکان هەیە.

بە  واتا  ئانۆمی،  جۆرێک  وەک  )ت��ەاڵق(،  جیابوونەوە  چ��وارەم:   -

ناکۆکی لە نێوان ئامانج و ئامڕازی خێزان هەژماردەکرێت، لەمڕووەوە رێژەی 

خۆکوشتنی ئانۆمیک لە ناو ئەوانەی جیابوونەوە و تەاڵق دراون، بە بەراورد 

لەگەڵ ئەوانەی بەو پرۆسەیەدا تێنەپەڕیون زیاترە.

خۆکوشتنی ئانۆمیک دەتوانێت )گشتی General( یان الوەکی بێت، 

لە گشتییەکەدا ئانۆمیک وەک کارێکی توندوتیژانە دژی ژیان هەژمار بکرێت. 

خود  لە  بێجگە  یان  خود،  دژی  توندوتیژی  کارێکی  وەک  الوەکیەکەدا  لە 

هەژمار دەکرێت.  

Fatalistic )4. خۆکوشتنی ناچاریانە )زۆرەملێیی

ئەمجۆرە خۆکوشتنە بەشێوەیەکی سنوردار لە تیۆرەکەی دۆرکهایمدا 

کە  دەکات،  لەوە  باس  ئەمجۆرەدا  رونکردنەوەی  لە  دۆرکهایم  باسکراوە، 

خۆکوشتنی ناچاریانە جۆرێک کاردانەوەیە بەرامبەر پێداچوونەوە و کۆنترۆڵ 
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توندی  بە  کۆمەڵگە  کاتێک  کۆمەڵگەیە.  توندی  کۆمەاڵیەتی  رێکخستنی  و 

سیستمێک دادەنێت، لەم دۆخەدا تاک بە توندی دەکەوێتە ژێر کۆتوبەندی 

کۆمەڵگەوە و هەموو شتێکی بۆ دیاریکراوە، رێکخراو و وشک و بێگیانە. 

بە بۆچوونی دۆرکهایم کاتێک رێگری و کۆنرۆڵکردنەکانی کۆمەڵگە بەخێرایی 

دەسەپێنرێت،  تاکدا  بەسەر  فەرمان  دیکتاتۆرانە  و  دەکرێن  توند  لەناکاو  و 

ئەگەری خۆکوشتنی ناچاری زیاتر دەبێت، بۆ نمونە کاتێک تاک وەک کۆیلە 

دەفرۆشرێت، یان ژنێکی گەنج بە زۆر دەبرێتە ژووری پیاوێکی بە تەمەن، 

یان هاوسەرگیری بەسەر کچێکی کەم تەمەندا بە زۆر دەسەپێنرێت، ئەگەری 

خۆکوشتنی ناچاری زیاددەکات. لەم دۆخانەدا خۆکوشتن وەک کاردانەوەیەک 

بەرامبەر کۆمەڵگە و هەاڵتن لە ئازار و ناڕەحەتی و سەپێنراوەکان بەسەریدا 

و نادادپەروەری کۆمەڵگە.

لەم خشتەیەی خوارەوەدا، ئەو چوار جۆرە خۆکوشتنەی دۆرکهایم 

ئاماژەی پێکردوون خراوەتەڕوو، لەگەڵ بەراوردکردنیان و تاینەتمەندیان و 

ئەو دۆخانەی تێیاندا روو دەدەن.
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ئەو کۆیالنەی کە لە کەشتییەکدا مەحکوم بە کارکردن بوون، مەیلی 

کۆیالنە  ئەم  ناچاریانەن.  و  خۆویستانە  جۆرەکانی  لە  تێکەڵ  خۆکوشتنی 

توندوتیژی  چاودێری  و  سیستم  لە  گرتوو  سەرچاوە  بێمەیلی  روب��ەڕووی 

دەرەکین.

لە  جۆرێک  ناچارکردن،  و  ئانۆمیک  جۆرەکانی  بوونی  ئاوێتە 

چاودێری  و  رێکنەخراوی  دەرئەنجامی  کە  بەدەستەوەدەدات،  خۆکوشتن 

نەکردنی کۆمەاڵیەتی لەالیەک و رێکخستن و کۆنترۆڵی توندی دەرەکی لە 

الیەکی ترەوەیە. سەرەڕۆیی تازەپیگەیشتوان ناسێنەری ئەمجۆرە خۆکوشتنە 

تازەپێگەیشتووان بە توندی لەالیەن کەلتوری نزمەوە  تێیدا  ئاوێتەیەیە، کە 

کۆنترۆڵدەکرێن، لەالیەکی تریشەوە بەهاکانی کەلتوری چینی ناوەند رێکخستن 

و توانای کۆنترۆڵی ئەوان لەدەستدەدات.

ئانۆمیک،  و  خۆویستانە  خۆکوشتنی  ئاوێتەی  و  تێکەڵ  جۆری  لە 

پێکهاتەیەک لە بێمەیلی و هەڵچوون و کار و جوڵە دەبینرێت. لە نەخۆشانی 

دەروونی )سایکۆتیک Psychotic(دا ئەمجۆرە خۆکوژییە تێکەڵەیە دەبینرێت.

لە جۆری ئاوێتەی ئەوجۆرەی کەسانی تر دەیانەوێت لەگەڵ ناچاریانە، 

خۆکوشتنی  نمونە  بۆ  پابەندبوونێکە،  و  بەڵێن  دەرەنجامی  خۆکوشتن 

پاڵەوانانەی سەربازێک، دەتوانێت پێناسەی ئەم جۆرە خۆکوشتنە بێت، کە 

لەالیەکەوە تایبەتمەندی خۆویستانەی تاک بۆ شانازی پاڵەوانێتی، لەالیەکی 

ترەوە سیستمی توندی سەربازی تاک ناچار بەو کارەدەکات.

دەرکەوێت،  دۆرکهایمەوە  تیۆری خۆکوشتنی  لە  دەتوانرێت  ئەوەی 

واقیعی  کۆمەڵگە،  لەبارەی  ئەو  تیۆری  نێوان  لە  کە  ئەوەیە،  دەرخ��ەری 

کۆمەاڵیەتی، گروپەکان و ئەخالقیات و تیۆری خۆکوشتنی دۆرکهایم پەیوەندی 

هەیە.

کۆمەڵ،  بە  ناسێنەری  وەک  کۆمەڵگە  دۆرکهایم،  بۆچوونی  بە 
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بەرهەمی کاری تاکەکانە. لە هەمانکاتدا کۆمەڵگە کە پێناسی کۆی کار و بیری 

ئاوێتەبوونە  لەم  کە  سەنتێزێکە،  پێناسی  دروستیانکردووە،  کە  مرۆڤەکانە، 

بەرهەمهاتووە.

کۆمەڵگە وەک واقیعێکی دیار دوو سیفەتی گشتی هەیە، دەرەکی 

بوونی الی تاک و توانای رێگری و فەرماندانی. بە واتایەکی تر کۆمەڵگە 

هەیە.  ئیمتیازی  و  لەسەرترە  پێکهێنەرەکانیدا،  تاکە  و  بەش  بەرامبەر  لە 

کۆمەڵگە لە دەرەوەی تاکە و فەرمانی پێدەکات، بەشێوەیەک کە لە رەفتار 

و کارەکانیدا، رێ و شوێن و ئاڕاستەی بۆ دیاری دەکات.

فەرمانکردن و رێگری کۆمەڵگە لەو رووەوەیە، کە بە گشتی ژیانی 

کۆمەاڵیەتی ژیانێکی یاساییە و رێگریەکانیش بە دوو شێوە دەبێت:

1. رۆح یان ویژدان.

2. پەیوەندی بەرامبەر، کە بەرهەمی لێکهەڵوەشانی کۆمەاڵیەتییە و 

یاسا رێکی دەخاتەوە.

دۆرکهایم لە نێوان کاری کۆمەاڵیەتی و مۆراڵدا جیاوازی دانانێت، بە 

بۆچوونی ئەو مۆراڵ الیەنێکی تری کاری کۆمەاڵیەتییە. مۆراڵ لەگەڵ جۆرێک 

هەستکردن بە پابەندبوون و ناچاری و مەیل دیاریکراوە.

بە واتایەکی تر مۆراڵ سەرچاوەی هێزی رێگری و الدانی کۆمەاڵیەتییە 

و سەرچاوەی رێکخستن و سیستم و یاسای رەفتار و هۆکاری پابەندبوونی 

و  کۆمەاڵیەتی  بەرژەوەندی  سەرکەوتنی  ئەنجامی  لە  مۆراڵ  کۆمەاڵیەتییە. 

گشتی بەسەر بەرژەوەندییەکانی تاکدا دەردەکەوێت، واتا:

بەرژەوەندییە  بەرامبەر  لە  کۆمەڵگە  ب��ەرژەوەن��دی  بااڵدەستی 

تایبەتییەکان = مۆراڵ

پەیوەندیدار بە تیۆری گشتی کۆمەڵگەوە، دۆرکهایم شیکاری تیۆری 

خۆکوشتنی خۆی دەخاتەڕوو. بە بۆچوونی دۆرکهایم، خۆکوشتن کارێکی بە 
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کۆمەڵە نەک تاک، چونکە هەموو واقعێکی کۆمەاڵیەتی بەرهەمی واقعێکی 

کۆمەاڵیەتی ترە. بێجگە لەوەی هەندێک هۆکاری تایبەتی تاک دەتوانرێت لە 

ژمارەیەک خۆکوشتندا باس بکرێت.

رێژەی خۆکوشتنی کۆمەاڵیەتی بە لێکدانەوەی تاکێتی شیناکرێتەوە.

بە بۆچوونی دۆرکهایم کۆمەڵ و مۆراڵ، دوو بنەمای سەرەکین، کە 

لەسەر بنەمای ئەوانە، دەتوانرێت شیکاری خۆکوشتن بکرێت.

دەرکەوتەیەکی  بنچینەدا  لە  کۆمەاڵیەتی  خۆکوشتنی  رێ��ژەی 

کۆمەاڵیەتییە، نەک تاک، بە هۆکاری دەرەکییەوە گرێدراوە، کە دەسەاڵتی 

بەسەر تاکدا هەیە. 

تاکی خۆکوژ بۆ ئەنجامدانی  بەبۆچوونی دۆرکهایم مەیلی ئەخالقی 

ئەو کارە، هۆکارێک و گۆڕاوێکی سەرەکی خۆکوشتنە، نەک ئەزمونی تاک 

و تایبەتی ئەو. لەمڕووەوە هەموو تاکێک بەشێوەی کۆ، مەیلی خۆکوشتنی 

هەیە، بەڕێژەیەک، ئەگەر گروپە کۆمەاڵیەتییەکان، کە تاک بەشێکە لە ئەوان، 

یەکگرتو و رێکخراو و بە سیستم و بنەما بن، خۆکوشتن کەمتر باڵو دەبێت. 

پێشبینیکەری  مۆدێلێکی  راستیدا  لە  کۆمەاڵیەتی  خۆکوشتنی  رێژەی 

خوازراو بۆ هۆکاری خۆکوشتنی تاکەکانە، نەک مۆدێلێک بۆ رونکردنەوەی 

پاڵنەرەکانی تاک بۆ دیاریکردنی رێژەی خۆکوشتنی کۆمەاڵیەتی.

لەالیەکی ترەوە رێژەی خۆکوشتن بە هۆی هەژاری ئابورییەوە نییە، 

بەڵکو بەرهەمی هەژاری ئەخالقی کۆمەڵگەیە. 

دەسەاڵتی  الوازی  جۆرێک  نیشاندەری  خۆکوشتن  کە  الیەنەوە  لەو 

بینینی رۆڵ و کارایی خۆی وەک رێکخەر و رونکردنەوەی  کۆمەڵگەیە بۆ 

کەموکورتییەکان لە سیستمی ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی. 

لەگەڵ  کۆمەڵگەیەکدا  هەر  لە  خۆکوشتنەکان  رێژەی  مامناوەندی 

تاوانەکانی تر، دەتوانرێت وەک تایبەتمەندییەک بۆ نیشاندانی بێئەخالقی لە 
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کۆمەڵگەیەکدا بەکاربهێنرێت.

دۆرکهایم لەگەڵ پێشکەشکردنی نمونەناسی خۆکوشتنی کۆمەاڵیەتی، 

ئەوە دەخاتەڕوو، کە پرۆسەی پەسەندکردنی کۆمەڵگە هۆکاری حاشاهەڵنەگری 

فاتالیستیک،  ئانۆمیک و  یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتییە. لەمڕووەوە خۆکوشتنی 

پێدەچێت زۆرتر بەرهەمی کاری نەخۆشی کۆمەڵگە بێت.

ئەگەر خۆکوشتنی خۆویستانە و ئەوەی کەسانی تر دەیانەوێت، لە 

بنەڕەتدا دەرئەنجامی لێکهەڵوەشانی پێکهێنەرەکانی کۆمەڵگە بێت، پێویستە 

بە  کۆمەڵگە  پێکهاتەی  جۆرەکەدا  چوار  هەر  لە  کە  بدرێت،  لەوە  سەرنج 

یەکەوە ئامادەن.

رەخنە و لێکدانەوە و پێشنیار  •

ئالفرێد نۆرس نوسیویەتی: "زانستێک کە گومان لە فەرامۆشکردنی 

دامەزرێنەر و وەدیهێنەری خۆی بکات، زانستێکی بەباچووە." ئەم وتەیەی 

نۆرس وەک بنەمایەکی گشتی بۆ زۆربەی زانستەکان راستە و کۆمەڵناسییش 

لەو بنەمایە بەدەر نییە.

لەگەڵ ئەوەی نزیکەی سەدەیەک بەسەر باڵوکردنەوەی )خۆکوشتن(ى 

بەرهەمی دۆرکهایمدا تێپەڕیوە، هێشتا وەک گرنگترین بەرهەمی کۆمەڵناسی 

دۆرکهایم  بیروڕاکانی  کە  کاتێکدایە،  لە  ئەمەش  لێیدەڕوانرێت،  خۆکوشتن 

بەشێوەیەکی گشتی و بەتایبەتی خۆکوشتن رەخنەی لێگیراوە.

بەاڵم پێویستە سەرنج لەوە بدرێت، کە گرنگی کاری دۆرکهایم زیاتر 

رێکخستن و فۆرمۆڵی تیۆرێکی کۆمەڵناسی خۆکوشتن بووە و ئەوەی تائێستا 

لێکۆڵینەوەی  بواری وردەکاری و  لە  زانستە کۆمەاڵیەتییەکان  بوارەکانی  لە 

دۆرکهایم  تیۆری  پەسەندکردنی  ئاڕاستەی  بە  یان  ئەنجامدراوە،  خۆکوشتن 

و  فراوانکردن  یان  بووە،  دۆرکهایم  گریمانەکانی  دوبارەی  سەلماندنی  و 

تەواوکاری ئەو بووە.
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بە  خۆی  کە  ناسراوە،  واقیعگەرا  کۆمەڵناسی  وەک  زیاتر  دۆرکهایم 

چەمکێکەوە بەستۆتەوە، بە ناوی )واقیعیەتی کۆمەاڵیەتی(، کە لە دەرەوەی 

مرۆڤ هەیە و فەرمانی پێدەکات.

نەک  کە  پێیانوایە،  دۆرکهایم  بیروڕاکانی  رەخنەگرانی  زۆرب��ەی 

بەرامبەر چەمکی واقیعیەتی کۆمەاڵیەتی  بەڵێن  دۆرکهایم خۆی بە خاوەن 

زانیوە و لە رەخنەگرانی زۆرەملێیی کۆمەڵگەیە، بەڵکو بەشێوەیەکی تایبەتی 

لە تیۆری خۆکوشتندا، چاوی خۆی بە رووی ژمارەیەک هۆکاری ناکۆمەاڵیەتی 

داخستووە و گۆڕاوەکانی وەک نەژاد و ئاڵودەبوو بە خواردنەوە کحولییەکان 

و نەخۆشی خەمۆکی وەک پاڵنەری خۆکوشتن لەبەرچاو نەگرتووە. 

کە  بەشێوەیەک،  دۆرکهایم  باسیدەکات،  )ماریس(  ئ��ەوەی  وەک 

جیاوازیان نەبێت لە رۆڵی هۆکار و گۆڕاوە دەروونییەکان بۆ خۆکوشتن و 

مایەی  رێژەیەک  تا  خۆی  ئەمەش  کە  دەڕوانێت،  هۆکارەکانی  دۆزینەوەی 

تێگەیشتنە، بەاڵم جیی لێبووردن نییە.

لێکۆڵینەوەی )ماریس Maris( لەبارەی خۆکوشتنەوە لە )شیکاگۆ( لەگەڵ 

الیەنێکەوە  چەند  لە  دۆرکهایم،  گریمانەکانی  لە  ژمارەیەک  پەسەندکردنی 

رەخنەی لە بۆچوونی دۆرکهایم گرتووە و بە دۆزینەوە نوێیەکانی لە بواری 

تاقیکاریدا، هەوڵی تەواوکردنی تیۆری خۆکوشتنی دۆرکهایم-ی داوە.

رەوایە،  تیۆری دۆرکهایم  لە  کاتێک رەخنەگرتن  ماریس  بەبۆچوونی 

کە گریمانە و زانیاری نوێ بە دەستبێت. بە بۆچونی ماریس سودوەرگرتن 

ئاماری  لەسەر  جەختکردنەوە  و  هاوشێوەکان  زانیارییە  سەرچاوەی  لە 

ئەنجامەکانی  دڵنیاییەوە  بە  بەردەست،  و  الوەکی  زانیاری  و  خۆکوشتنەکان 

لێکۆڵینەوە موحافیزکارانەتر دەکات.

لەوانەیە لێکۆڵینەوەی جیاواز لەم بوارەدا پێوست بێت، بۆ نمونە لە 

توێژینەوەی نوێدا، پێویستە چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەوانەی هەوڵی خۆکوشتنیان 
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ئەنجامبدرێت.  نەبوون(  سەرکەوتوو  و  هەوڵیانداوە  کە  )ئەوانەی  داوە 

گەڕانەوە بۆ راپۆرتە زانستییەکان لەبارەی خۆکوشتنەوە، چاوپێکەوتن لەگەڵ 

پۆلیس و لێکۆڵەرە تایبەتییەکان و بەرپرسانی نەخۆشخانەکان و نەخۆشخانە 

دەروونییەکان و تێکەڵەی تەکنیکەکانی کۆمەڵناسی دەروونی و دەروونناسی، 

لە لێکۆڵینەوەی خۆکوشتندا جێگەی دڵنیایین.

دۆخی ئابوری کۆمەاڵیەتی و رێژەی خۆکوشتن:  -

زۆربەی  دۆرکهایم،  دۆزینەوەکانی  لەگەڵ  ئاشکرادا  جیاوزییەکی  لە 

شیکاگۆی  لێکۆڵینەوەی  )لەوانە  خۆکوشتنەوە  لەبارەی  نوێیەکان  لێکۆڵینەوە 

لەگەڵ  نزم   ئابوری   – کۆمەڵگە  دۆخی  کە  دەرکەوتووە،  بۆیان  ماریس( 

خۆکوشتندایە.

زانیارییە بەدەستهاتووەکانی لێکۆڵینەوەی ماریس بۆ خۆکوشتنی شیکاگۆ 

نیشانیدەدات، کە دۆرکهایم کەمتر سەرنجی لە کۆت و بەند و رێگرییەکان 

کۆمەاڵیەتی،  خۆکوشتنی  رێژەی  بەرزکردنەوەی  لە  ئەوانی  رۆڵی  و  داوە 

لەبەرچاو نەگرتووە. 

بەندە دژیەکەکان  نیشانیدەدات، کە کۆت و  لێکۆڵینەوەکەی ماریس 

رێژەی خۆکوشتنی کۆمەاڵیەتی زیاتر کردووە، کە ئەمەش خۆی لە بەدەستهێنانی 

لەگەڵ  پێچەوانەی  پەیوەندی  خۆکوشتن  واتا  دۆرکهایم،  سەرەکی  ئەنجامی 

یەکگرتوویی و گرێدراوی کۆمەڵگە هەیە، جێی گومانە.

بابەتێکیتر، پەیوەندی نێوان خۆکوشتن و خوێندن و داهاتە. بەبۆچوونی 

ماریس لە ئێستادا ئەستەمە، لەوە دڵنیابین کە هەژاری گەرەنتی خۆکوشتن 

و  هەژار  چینە  ناو  لە  خۆکوشتن  پێیوابووبێت  دۆرکهایم  لەوانەیە  دەکات. 

چینە  لە  خۆکوشتن  تر  واتایەکی  بە  روودەات،  کەمتر  نەخوێندەوارەکاندا 

خوێندەوار و خۆشگوزەران و دەوڵەمەندەکاندا باوترە. دەرئەنجامی زۆرێک 

لە توێژینەوەکان )لەوانە ماریس( پێچەوانەی ئەم بۆچوونە دەسەلمێنن.
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رەگەز و تەمەن  -

پیاوان،  لێکۆڵینەوەکانیدا رێژەی خۆکوشتنی  لە  لە کاتێکدا دۆرکهایم 

بە بەراورد لەگەڵ ژنان بە زیاتر دەزانێت و 3 بە 1ی بۆ داناوە، دەرئەنجامە 

بارەی  لە  بەرچاو  جیاوازی  شیکاگۆ،  توێژینەوەی  لە  بەدەستهاتووەکان 

جیاوازەکاندا  تەمەنە  لە  پیاوان  و  ژنان  نێوان  لە  خۆکوشتن  باڵوبوونەوەی 

دەخاتەڕوو. 

دوو  پیاوان  خۆکوشتنی  گەنجێتیدا  تەمەنی  لە  ئەنجامانە  ئەو  بەپێی 

ئەوەندەی ژنانە، لەتەمەنی مامناوەنددا 3 ئەوەندەیە و لە تەمەنی 65 ساڵی 

و زیاتردا بە نزیکەیی لە 5 ئەوەندە نزیک دەبێتەوە.

بە بۆچوونی ماریس، دۆرکهایم لە زۆربەی کاتەکاندا گرنگی نەداوە بە 

پەیوەندی نێوان تەمەن و رەگەز و رێژەی خۆکوشتن و ئەم دوو گریمانەیەی 

بەالوەکی داناوە.

دۆرکهایم تەنیا لە کتێبی یەکەمیدا لە دوو گۆڕاوی تەمەن و رەگەزی 

بە  خۆیدا  دووەمی  کتێبی  لە  و  روانیوە  کۆمەاڵیەتی  سەرو  هۆکاری  وەک 

جەختکردنەوە لەسەر هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک مەزهەب و خێزان و 

ناڕاستەوخۆ سەرنجی لە گۆڕاوەکانی  دۆخی ئابوری و سیاسی و سەربازی، 

رەگەز و تەمەن داوە، بە واتایەکی تر دۆرکهایم بە تەواوی لە پەیوەندی نێوان 

رەگەز و تەمەنە جیاوزەکانی نەڕوانیووە.

پیاوان  لە  نیشانیدەدات، کە جیاوازی تەمەن  لێکۆڵینەوەکەی ماریس 

و ژنانی خۆکوژدا، دەتوانێت بە شێوەیەکی بەرفراوان  بە دۆخ و پیشە و 

هاوسەرگیری و ژیانی خێزانی لێکبدرێتەوە.

بۆ نمونە رێژەی خۆکوشتنی پیاوان لە تەمەنی 65 ساڵیدا پیشانیدەدات، 

بێکاری  و  خانەنشینی  و  پیشە  بە  پەیوەندیدار  بابەتەکانی  لە  لەوانەیە  کە 

لە  بەاڵم  بگرێت،  تەمەنەدا سەرچاوە  لەم  ئابوری  کەمبوونەوەی چاالکی  و 
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الیەکیترەوە رێژەی خۆکوشتنی ژنان لە تەمەنی 65 ساڵیدا جێگیر، یان بەرەو 

کەمبوونەوەیە. بە نزیکەیی لە تەمەنی 35 تا 75 ساڵیدا، رێژەی خۆکوشتن 

لە  ژنان  خۆکوشتنی  زۆری  رێژەی  و  دەمێنێتەوە  جێگیری  بە  ژناندا  لەناو 

تەمەنی 15 تا 35 ساڵیدایە، واتە سەردەمێک، کە پەیوەندی بە هاوسەرگیری 

تەمەن  ژنانی  لەناو  ئاستی خۆکوشتن  بەرزی  لەبەرئەوە  منداڵەوە هەیە،  و 

15 تا 35 ساڵیدا، پەیوەندی بە هاوسەرگیری و باباتە خێزانییەکانەوە هەیە.

هەڵە لە ئەنجامی غەفڵەتەوە  -

دۆرکهایم  هەڵەی  گەورەترین  لەوانەیە  ماریس،  بۆچوونی  بە 

پەسەندنەکردنی ئەو بابەتەیە کە: نەژاد، ئاڵودەبوو بە خواردنەوە کحولییەکان، 

نەخۆشی دەروونی و گۆڕاوە دەروونناسییەکان بەشێوەیەکی گشتی هۆکاری 

کاریگەر بۆ شیکردنەی رێژەی خۆکوشتن بن. لێکۆڵینەوەکانی دواتر ئاشکرایان 

سەروەکان،  هۆکارە  سەرنجدانە  بێ  خۆکوشتن  تیۆرێکی  هیچ  کە  کردووە، 

ناتوانێت شیکاری هۆکاری رێژەی خۆکوشتن بدات بە دەستەوە. لە راستیدا 

هۆکارە دەروونی – کۆمەاڵیەتییەکان بە یەکەوە دیاریکەری رێژەی خۆکوشتنن.

بە بۆچوونی ماریس تیۆری خۆکوشتنی دۆرکهایم ناتوانێت وەاڵمی ئەو 

پرسیارە بداتەوە، کە بۆچی کاتێک سنوردارییە دەرەکییەکان ئاستیان نزمە، 

ژمارەیەک خۆیان دەکوژن و ژمارەیەکیش خۆیان ناکوژن؟

دەروونناسی،  چوارچێوەی  پێشەوەی  هێنانە  بە  کە  باسە،  جێی 

کۆمەڵناسان زیاتر لە رابوردوو سەرنجیان لە دەرونناسی کۆمەاڵیەتی خۆکوشتن 

داوە.

نەژاد  -

دۆرکهایم پێیوابوو، کە نەژاد گۆڕاوێکی ناکۆمەاڵیەتییە و هۆکارێکی 

بایۆلۆژی و ژینگەییە، لە ئەمڕۆدا زۆرێک لە کۆمەڵناسان سەرنجیان لە گرنگی 

کاردانەوەی کۆمەاڵیەتی بەرامبەر نەژاد داوە.
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بەپێی دۆزینەوەکەی ماریس لە شیکاگۆ، کۆمەڵێک ناوچە کە رێژەی 

خۆکوشتنیان بەرز بووە، دانیشتوانەکەیان بە تەمەن و ئاستی خوێندەواری 

و باری ئابوریان بەرز بووە و پیشەیەکی باشیان هەبووە و دانیشتوانەکەیان 

رەشپێستیان کەمبووە، هەروەها لە نێوان دۆخی ئابوری کۆمەاڵیەتی و نەژاد 

و رەگەز و جۆری خۆکوشتن پەیوەندی هەیە.

الی  بەتایبەتی  ب��ەرزە،  دانیشتوان  جێگۆڕکێی  کە  گروپانەدا  لەو 

پەنابەران، خۆکوشتنی ئانۆمیک هەیە، هەروەها لەو گروپانەدا، کە دۆخی 

الی  و  هەیە  خۆویستانە  خۆکوشتنی  جۆری  بەرزە  ئابوری   – کۆمەاڵیەتی 

رەشپێستەکان و چینە کەم داهات و هەژارەکان خۆکوشتن لە جۆری ناچارییە.

ئالودەبوو بە خواردنەوە کحولییەکان  -

دۆزینەوە نوێیەکان، پەیوەندییەکی واتاداریان لە نێوان ئاڵودەبووان بە 

خواردنەوە کحولییەکان و خۆکوشتن دۆزیوەتەوە.  

)جۆرج مۆرفی G. Morphy( و )رۆبینز E. Robins( رایانگەیاندووە، 

کە لە لێکۆڵینەوەکەی ئەواندا %75 خۆکوشتنەکان، ئاڵودەبوو بە خواردنەوە 

کحولییەکان بوون.

الیەنی دەروونی و جەستەیی  -

کە  پیشانیداوە،  لێکۆڵینەوە  ژمارەیەک  ئەنجامی  ئ��ەوەی  لەگەڵ 

تەواو  جەستەییەوە  و  دەر،ون��ی  رووی  لە  بوون،  کەسانێک  خۆکوژەکان 

بوون، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانرێت هۆکاری کۆمەاڵیەتی بە تەنیا هۆاری 

دیاریکەری خۆکوشتن دابنرێت.

)دۆرپۆت Dorpot 1991( و )ریپلی Ripley 1998( رایانگەیاندووە، کە 

لە نێوان %60 تا %70 ئەو خۆکوشتنانەی ئەوان لێکۆڵینەوەیان لەبارەیانەوە 

کردووە، پەیوەندیان بە جۆرێک نەخۆشی جەستەیی و دەرونییەوە هەبووە 

و خۆکوژەکان لە سەرەمەرگدا و ساڵێک بەر لەوکاتە نەخۆشییەک یان چەند 
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نەخۆشییەکی جەستەییان هەبووە.

خۆکوشتنی  لەبارەی   )Bohannan 1979 )بۆهانان  لێکۆڵینەوەکانی 

ئەفریقیاییەوە دەریدەخات، کە نەخۆشییە جەستەییەکان رۆڵی بەرچاویان لە 

خۆکوشتندا هەیە، ئەمەش لەگەڵ ئەوەی )مینینگەر Menninger( بە ئارەزوی 

مەرگ ناوی دەبات، پەیوەندیان هەیە.

هەروەها ماریس لە لێکۆڵینەوەی خۆکوشتن لە شیکاگۆ بە دەرئەنجامی 

نەخۆشییە  گەیشتووە.  پێستەکان  سپی  پیاوە  خۆکوشتنی  هاوشێوەی 

دەروونییەکان بەشیوەیەکی بەرچاو لەناو ئەوانەی خۆیان کوشتووە دەبینرێن، 

بەشێوەیەک کە %98 لەوانەی خۆیان کوشتبوو، نەخۆشی دەروونیان هەبووە 

و %50 لەکاتی خۆکوشتندا تووشی نەخۆشی خەمۆکی بوون.

هینری   ،Menninger مێنینگەر   ،Hendin )هندین  لێکۆڵینەوەکانی 

 ،Shnaeidman شنایدمان ،Sainsbury ساینسبوری ،Henry and Short شورت

هۆکارە  و  گۆڕاوەکان  رۆڵی  Farberow(ش،  فاربرو   ،Batchelor باشلەر 

دەرونی و شیکارییە دەروونییەکانیان لە خۆکوشتدا دەرخستووە.

پەیوەندی تاک و کۆمەڵگە  -

لەوانەیە گرنگترین بابەتی تیۆری لە کارەکانی دۆرکهایم-دا، نادیاری 

کۆمەڵ  بە  خۆکوشتنی  دۆرکهایم  بێت.  کۆمەڵگە  و  تاک  نێوان  پەیوەندی 

دەخاتەڕوو، بەاڵم خۆکشتنی تاک لەبەرچاو ناگرێت. لەمڕووەوە گۆڕاوەکانی 

و  جەستەیی  نەخۆشی  و  ن��ەژاد  و  کحولی  خواردنەوەی  و  رەگ��ەز  وەک 

دەروونی تاک لەبەرچاو گیراوون، نەک تایبەتمەندی گروپی و کۆمەاڵیەتی.

خۆکوشتنی  تیۆری  هەموارکردنەوەی  بۆ  ماریس  پێشنیارەکانی 

دۆرکهایم:
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جۆر:

1- بنچینەیی

2- وێناکردن

3- شێواز

ئەنجامی لێکۆڵینەوە:

1- بنچینەیی

پەیوەندی  خۆکوشتن  رێ��ژەی  لەگەڵ  ئابوری(  کۆمەاڵیەتی،  1.)دۆخ��ی 

پێچەوانەیان هەیە.

2.رێژەی خۆکوشتن بە هەمان ئەو ئەندازەیەی، کە بە دۆخی کۆمەاڵیەتییەوە 

گرێ دراوە، بە ناجێگیری کۆمەڵگەوە گرێدراوە.

3.رێژەی خۆکوشتن بە رەگەز و تەمەنەوە گرێدراوە.

4.دۆرکهایم هۆکارەکانی ناجێگیری و گۆڕاوی پەیوەندیدار بە خۆکوشتنەوەی 

البرد.

2- وێناکردن

نوسینەکانی  لە  کە  دروستکرد،  گرفتێکی  گشتی  دەرئەنجامی  5.دۆرکهایم 

خۆیدا هەستی پێنەکردووە.

6.لێکۆڵینەوە لە واقیعیەتە کۆمەاڵیەتییەکان زیان لە الیەنە راستەکان دەدات. 

7.دۆرکهایم تووشی سەفسەتە و هەڵەی ئیکۆلۆژی بوو.

3- شێواز

8.شیکاری چەند گۆڕاوی جێبەجێکراو لەالیەن دۆرکهایمەوە سەرەتایی بووە 

شیکار  هەڵە  بە  ئەنجامەکاندا  لە  دەستهاتووەکان،  بە  ئەنجامە  لەوانەیە  و 

کرابن.
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پێشنیار

1- بنچینەیی

1.توانای لێکۆڵینەوە لەو بابەتانەی لەوانەیە زیاتر هۆکاری خۆکوشتن بن.

2.لەبەرچاوگرتنی دۆخی کۆمەاڵیەتی خۆکوشتنەکان.

3.تاقیکردنەوە و ئەزموون، گرنگی پیشە بۆ کوڕان و هاسەرگیری بۆ کچان.

4.أ.سەرنجدانە کاریگەری بەرامبەر و هۆکارە رێگرەکان و کۆنترۆڵی ناوخۆیی 

و دەرەکی.

4.ب.سەرنجدانە رەگەز وەک گۆڕاوێکی کۆمەاڵیەتی.

4.ج.سەرنجدان لە ئاڵودەبووان بە خواردنەوە کحولییەکان وەک خۆکوشتنێکی 

لەسەرخۆ.

4.د. لەو الیەنەوە کە بنەمای الواز نا ئومێدی، یان مەیلی مەرگ بەرزدەکاتەوە، 

کەواتە بە رێژەی خۆکوشتنەوە گرێدراوە و رۆڵی خەمۆکی لە خۆکوشتندا 

دیاریدەکات.

2- وێناکردن

کۆتایی  لە  و خۆبەدوورگرتن  بەرامبەر شتە الوەکییەکان  زۆر  5.هەستیاری 

چاوەڕوان نەکراو.

6.بەشی لە واقیعیەتەکان بەهۆی فشارە کۆمەاڵیەتی و ناکۆمەاڵیەتییەکانەوە 

دیاری دەکرێن.

لە  دوورکەوتنەوە  خۆکوشتنەکان،  نیشانەکانی  لەسەر  7.جەختکردنەوە 

جۆرە  دروستکردنی  خۆکوشتنەکان،  کۆمەاڵیەتییەکانی  ژینگە  قۆرخکردنی 

ناواقیعیەکانی خۆکوشتنەکان.

3- شێواز

8. سود وەرگرتن لە تەکنیکە نوێیەکانی فرە گۆڕاو، کۆنترۆڵ و دیاریکردنی 

کاریگەری بەرامبەری گۆڕاوەکان.
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كۆمەڵـناسی سیـاسی دۆركـهایـم
ئەنتۆنی گیدنــز

لە فارسییەوە: دانا لەتیف جەالل



33
ئاشنابوون بە دۆرکهایم

بێگومان تیۆری سیاسەت و دەوڵەتی دۆركهایم، زیاتر لە هەموو بەرهەمەكانی 

دوو  ئەمەش  نەگیراوە.  پێشچاو  لە  كۆمەاڵیەتی  تیۆری  بە  سەبارەت  ئەو 

ستاندارەكانی  روونكردنەوە  لە  هەندێك  كە  ئەوەی  یەكەم:  هەیە:  هۆی 

پارسۆنز.(  كۆمەاڵیەتی)1(  كردەی  بونیادی  )بەتایبەت  ئەو  بەرهەمەكانی 

»1« لە پێش باڵوكردنەوەی ئەو وتارانەی، كە دۆركهایم تێیاندا راستەوخۆ 

پەرژاوەتە سەر پرسەكانی لێكدانەوەی سیاسی، نوسرابوو.»2« فاكتەری دووەم 

بە هۆی ئەو قۆناغەوەیە، كە راڤە سانەوییەكانی)2( بەرهەمەكانی دۆركهایم 

تەیكردووە»3«. بە شێوەیەكی گشتی دۆركهایم لەساتی ژیانیدا و كەمێك لە 

دوای مردنیشیدا، بە بەدیهێنەری شێوەی رادیكاڵی »واقیعگەرایی سۆسیۆلۆژی« 

لە پێشچاو دەگیردرێت، كە تاك بە پاشكۆی »زیهنی گروپی« بەرجەستەكراو 

ناسیۆنالیزمی  لە  شێوەیەك  بە  ئەویش  سیاسی،  بیركردنەوەی  و  دەزانێت 

عیرفانی)3( دادەنرا.»4« لە گوزارشتەكانی دواتردا، هەڵسانگاندنێكی كامڵتر 

ئەو  تەواوی  بەاڵم  خرایەڕوو،  دۆركهایم  گشتی  سۆسیۆلۆژیای  لە  وردتر  و 

هەوڵدانانە، لە رووی الدانی بایەخی گشتی لە ناوەڕۆكی سیاسی نوسینەكانی 

دۆركهایم ئەنجامدەدرا، تەنها الیەنەكانی دیكەی بەرهەمەكانی ئەو دەخرێتە 

بەر جەختكردنەوەی واقیعی.

راڤەی پارسۆنز لە نوسینەكانی دۆركهایم، ئەمڕۆكەش لە پڕنفوزترین راڤەكانی 

بەرهەمەكانی ئەوە.»5« بە پێی ئەم روانگەیە، بیركردنەوەی دۆركهایم بە 

درێژایی ژیانی تووشی گۆڕانی قوڵبووە: ئەو كە لە سەرەتادا لە هەڵویستێكی 
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»پۆزەتیڤیستگەرایانە«�ەوە »6« دەستیكرد بوو بە جواڵن )بەو چەشنەی، كە 

میتۆدی  رێسای  و  كۆمەڵگە)4(  لە  كار  دابەشكردنی  كتێبی  لە  بنەڕەتدا  لە 

وەرگرت،  هەڵوێستێكی  سەرئەنجام  بەرچاوە(  و  ئاشكرا  سۆسیۆلۆژی)5( 

بە  راڤەیە،  ئەم  كاریگەری  هەبوو.  »ئایدیالیستانە«�ی  خەسڵەتێكی  كە 

شێوەیەكی بنجبڕ، بێ بایەخی دەركەوتنی دابەشكردنی كارە لە نوسینەكانی 

سیاسییەكانی  فیكرە  شەنوكەوكردنی  پێویستە  لەبەرئەوەی  دۆركهایمدا، 

دۆركهایم بە گوێرەی  تیۆرێك بێت، كە تێیدا بەرهەمەكە روونبكرێتەوە، 

دەتوانین ئەنجامگیری بكەین، كە ئەمەش مەیلی بۆ تەڵخكردن و لێڵكردنی 

وابەستەییەكانی سۆسیۆلۆژیای گشتی دۆركهایم هەیە، بە پرسە سیاسییەكان 

و چییەتی دەوڵەتی مۆدێرن. مەیلێكی وەها بە پێداگری پتری نیسبێت)6( 

توندتر بوو، كە ئەرگومێنتی دەكرد، دۆركهایم لە نوسینەكانی دواتری خۆیدا، 

گرنگترین ئەو تیۆرانەی، كە لە كتێبی دابەشكردنی كاردا بونیادنرابوو خستە 

پەراوێزەوە.

دۆركهایم لە توێژینەوەكانی دواتریدا، هەرگیز دووبارە ئاماژەی بە جیاوازی 

یاخود  یەكانگیری،  »ئۆرگانیكی«(  و  )»میكانیكی«  چەشنی  دوو  نێوان 

دابەشكردنی كار، »وەك شێوەیەك لە بەیەك پەیوەستی كۆمەاڵیەتی« نەكرد، 

چ بگا بە عەقاڵنیكردنی ملمالنێ و  ئەنۆمی لە كۆمەڵگە تەنها وەك » فۆرمە 

كۆمەڵگە، سنووردارێتی،  كار«. چەشنەكانی  دابەشكردنی  پاسۆلۆژیەكانی)7( 

ئەو هاوبەندییەی كە لە كارەكانی دواتری ئەودا خرابووە ژێر لێكۆڵینەوەوە )بە 

وێنەی تیۆری، یان پراكتیكی( لەگەڵ ئەو ئەدگارانەی، كە ئەو بۆ كۆمەڵگەی 

كۆمەڵگەی  بەرپەرچنەدراو)8(،  چەشنێكی  بە  ڕادەیەك«  »تا  و  ئۆرگانیكی 

پەیوەندییەكی  هیچ  روونیكردبووەوە،  كار  دابەشكردنی  كتێبی  لە  مۆدێرن 

نییە.»7«
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بێگومان دەتوانین بڵێین، كە بیركردنەوەی دۆركهایم بە درێژایی ژیانی فیكری 

جیاوازییەكی  ناتوانین  بەاڵم  بووە،  بەركامڵتر  و  هاتووە  بەسەردا  گۆڕانی 

روون لە نێوان كارە یەكەمیین و دواترییەكانی دۆركهایم لە پێشچاو بگرین. 

لە راستیدا باسەكەم لەسەر ئەم گریمانەیە گەاڵڵە بووە، كە راستی فاكتەكە 

بیركردنەوەی  لە  نیسبێتە: واتە ئەوەی كە دۆركهایم،  پێچەوانەی روانگەی 

دواتری خۆیدا، كارەكانی بە گوێرەی جیاوازی لە نێوان یەكانگیری »میكانیكی« 

لە  یەكانگیری سەرچاوەگرتوو  بوونی  دادەنا، كە دۆركهایم  و »ئۆرگانیكی« 

كۆمەڵگەكانی  تایبەتمەندی  بەرجەستەترین  بە  هەمیشە  كاردا  دابەشكردنی 

ناتوانین  كە  نەریتییەكان،  كۆمەڵگە  بە  بەرامبەر  لە  دەزان��ی  ئەمڕۆمان 

تاوتوێكردنی »ملمالنێ  و ئەنۆمی« لە نوسینەكانی دواتری ئەو بە دوور لە 

لێكدانەوەكانی لە شێوەكانی »پاسیۆلۆژی«�ی دابەشكردنی كار دەرك بكەین، 

ئەوەی كە »چەشنەكانی كۆمەڵگە، سنووردارێتی و یەكانگیری، كە لە هەموو 

كارەكانی دواتری ئەودا تاوتوێكراون« لەگەڵ تایبەتەمەندییەكانی كۆمەڵگەی 

بەندی  پۆلین  كاردا  دابەشكردنی  كتێبی  لە  كە  چەشنەی  بەو  هاوچەرخ، 

كراوە بەتەواوی پەیوەندییان هەیە. وێرای ئەوەش پاپەندی كارە یەكەمیین 

و دواترییەكانی ئەو تەواو ئاشكرا نابێت، مەگەر ئەوەی كە سەرنجی تیۆرە 

بیركردنەوەی سیاسی دۆركهایم لە سۆسیۆلۆژیای ئەودا  سیاسیەكان بدەین. 

بایەخی هەیە، هەروەها رۆڵێكی گرنگ لە فیكرەكانی ئەودا دەگێڕێت، بەو 

چەشنەی كە لە یەكێك لە بەشەكانی دواتری ئەم باسە دەبینرێت، پەیبردن 

بەم واقیعەتەی كە یەكێك لە راڤە باوەكان، بەاڵم نادروستەكان لە پرسێكی 

سۆسیۆلۆژی، كە دۆركهایم لە تەواوی كارە سەرەكییەكانیدا سەروكاری لەگەڵدا 

هەبوو )واتە تیۆری ئۆتۆرێتی ئەخالقی()9( راستدەكاتەوە.
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زەمینەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بیركردنەوەی دۆركهایم 

زۆر جار وا وتراوە، كە پێویستە سۆسیۆلۆژیای دۆركهایم، بە وەاڵمێك بزانین 

بۆ كاریگەری وێرانكەری سەركەوتنی ئەڵمانیا بەسەر كۆمەڵگەی فەرەنسییەوە 

لە ساڵی 1870 – 1871، بەاڵم ئەم وتەیە هەم شتێكی زیاد لە واقیعەتە و 

هەم كەمتر لە واقیعەت؛ زیاد لە واقیعەتە، چونكە پێویستە بۆ بنەڕەتەكانی 

فەرەنسا  لە  پۆزەتیڤیستی  فەلسەفەی  نەریتەكانی  لە  دۆركهایم  نوسینەكانی 

لێی بگەڕێین، كە بۆ كۆنت، سان سیمۆن و یەكەمیینەكانی دیكە دەگەڕێتەوە، 

سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  زەمینەی  هۆیە(  )بەم  چونكە  واقیعەتە،  لە  كەمتر 

بیركردنەوەی دۆركهایم باسكردنە لە توخمێكی گرنگ، كە میراتی شۆرش بوو 

لە سەدەی هەژدەهەم و رووداوەكانی سااڵنی1870 – 1871 لە دەرئەنجامە 

راستەوخۆكانی بوو.»8« شۆڕش بە چەشنێكی سەركەوتوو ئامێز كۆتایی بە 

كۆمەاڵیەتی  گشتییە  پرسە  بۆ  زەمینەیەكی  بەاڵم  هێنا،  پێشوو)10(  رژێمی 

لە  سەدەیەك  لە  زیاد  تا  كە  ئامادەكرد،  دەستنیشانكراوەكان  سیاسییە  و 

دروستبوونی  بری  لە  شۆڕش  هەبوو.  بوونی  فەرەنسا  لە  ئەوەش  دوای 

كۆمەڵگەی بۆرژوازی لیبراڵی، كە لە دروشمەكانییدا لێی دەدوا، ئەو كەلێنە 

كۆمەاڵیەتیەی، كە لە دێرزەمانەوە بوونی هەبوو، ئاشكرا كرد. بە هەر حاڵ 

 )cycle( ئەم شۆڕشە بە ئەندازەیەكی تەواو سەركەوتوو ئامێز نەبوو، خولی

مێژووی  لەسەر  بەهەمان شێوە  بوژانەوەیەكی هێنایەكایەوە، كە  شۆڕش و 

فەرەنسا زاڵ و دەستبااڵیە. شۆڕشی 1789 »كۆمەڵگەی بۆرژوازی« )بەواتای 

كۆمەڵگەیەك كە دیموكراسییەتی سیاسی، دەستبااڵیی چینی سەرمایەدار لەگەڵ 

یەك ئاوێزان دەكات( نەهێنایەكایەوە. لە سەرانسەری سەدەی نۆزەهەمدا، 

جێگیربوون(  كلێسادا  لە  بەتایبەت  )كە  كۆنزەرڤاتیزم  نائاسایی  توخمێكی 

نفوزێكی  كۆمەڵگە  و  حكومەت  لە  شێوە  هەمان  بە  هەژاران  و  كرێگرتە 

قووڵیان هەبوو. سان سیمۆن و كۆنت، بە شێوەگەلی جۆراوجۆر، یەكسان 
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دەرنەوكەتنی نفوزە لیبراڵ و كۆنزەرڤاتیزمەكانیان نمایش دەكرد. هەردوو 

چاوەڕوانی  دەزانن، هەردووكیان  تێپەر  و  نائاشكرا  بە  رەوشە  ئەم  نوسەر 

رژێمێكی نوێ و »پایەدار«تر بوون لە داهاتوودا. تێگەیشتنگەلی جیاوازیان 

لە  هەوڵیدەدا  دۆركهایم  كە  هەژێنەرە،  گرنگی  پرسێكی  وەك  رژێمە  لەم 

ئایا لەم شێوە تازەیەی كۆمەڵگەدا  سۆسیۆلۆژیای خۆیدا چارەسەری بكات. 

تەنها، تاكە چینێكی بەرهەمهێنەری پیشەسازی بوونی هەیە، كە تێیدا یەكسانی 

نەك  شتەكان«)11(  »بەڕێوەبردنی  بۆ  حكومەت  و  دەبێت  زاڵ  دەرفەت 

سیاسەتی  پارچەی  یەك  ئاینساالری  دەوڵەتی  یان  كورتدەبێتەوە،  كەسەكان 

پۆزەتیڤیستی)12( كۆنت بە دەسەاڵت دەگات؟

بابەتی سەرەكی بەرهەمەكانی دۆركهایم، هاوشێوەی نوسینەكانی ماكس ڤیبەر، 

پرسی »نەزم«)13(  بە واتا گشتییەكەی نییە،»9« بەڵكو شێوەی دەسەاڵتێكی 

شیاوە بۆ دەوڵەتی مۆدێرنی پیشەسازی. لە كاتێكدا كە لە ئەڵمانیا، پێكهاتەیەكی 

 )nationalokonomie( جیاواز لە رەوشی سیاسی و ئابوری بە ساقامگیری نەریتی

ڤیبەر  نەوەی  لیبڕاڵی  بیریارانی  كە  هۆكارێك،  دەبێتە  و  ئەنجامدەدرێت 

كێشەیە  ئەم  فەرەنسادا  لە  نیشانبدەن،  »سەرمایەداری«  بۆ  زۆر  بایەخێكی 

لە  بەرجەستەكراو  »تاكگەرایی«  دێرینی  رووبەرووبوونەوەی  زەمینەی  لە 

ئایدیاڵەكانی شۆرش و بانگەشە ئەخالقییەكانی ئاین ساالری كاتۆلیك خرایەڕوو. 

بەم پێیە كۆماری سێیەم، بە شێوەیەكی بەرچاو لە كەشی قەیران و ملمالنێی 

چینایەتیدا هاتەكایەوە، بەو چەشنەی كە لە كەمیۆنی پاریس و سەركوتكردنی 

ئاشكرا بوو، بەاڵم لە دیدی دۆركهایم و هاوچەرخانی لیبراڵی ئەو رووداوە 

موسیبەتبارەكانی سااڵنی -1870 1871، سەرئەنجام توانا و زەرورەتی كۆتایی 

پرۆسەی ئەو گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتی و سیاسییانەی، كە تا رادەیەك سەدەیەك 

بەوچەشنەی،  دۆركهایم  فەراهەمكرد.  دەستیانپێكردوو،  شۆڕشدا  لە  پێشتر 

بە  نەداوە  بایەخی  سۆسیۆلۆژیاییەكەی  بەرهەمە  لە  وتراوە  وا  زۆرجار  كە 
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ماهییەتی »ئەنۆمی«، بەڵكو پتر پێداگری لەسەر كەشفكردنی پەیوەندییە دوو 

»تاكگەرایی«  و  »خودخوازی«  »ئەنۆمی«،  رەهەندی  سێ  نێوان  الیەنەكانی 

دەكردەوە. دۆركهایم لە كتێبی دابەشكردنی كاردا بیركردنەوەیەك سەبارەت 

بەم بابەتە نمایشدەكات. ئەو لەو هەڵوێستەی كە لەو كتێبەدا خستبویەڕوو، 

تا ماوەیەك دواتر بە  دژ نەبوو، هەر چەندە كە هەندێك لە چەمكەكانی 

كتێبی  لە  بەدەستهاتوو  ئاكامی  گرنگترین  پێنەدا.  پەرەی  تەواو  شێوەیەكی 

دابەشكردنی كاردا ئەمەبوو، كە تاكگەرایی ئەخالقی پێشمەرجێكی پێویستی 

كۆمەڵگەیەكی  دانانی  لەبەرامبەر  دیكە  وتەیەكی  بە  ئۆرگانیكە:  یەكانگیری 

سەرچاوەگرتوو لە بیروباوەڕە هاوبەشەكان و باوەڕەكان )یەكانگیری میكانیكی( 

لەگەڵ كۆمەڵگەیەك كە پشت ئەستوورە بە هاوكاری )یەكانگیری ئۆرگانیكی(، 

لە یەكەمدا تەنها خەسڵەتی ئەخالقیبوون و لە دووەمدا گروپبەندییەكی ئابوری 

ئەخالقیە  تاكگەراییە  ئەم  ڕاستەوخۆی  سەرچاوەی  هەڵەیە.»10«  ئەبینین، 

رووداوی  گشتی  باسی  لە  بەشداریكردنی  لە  دۆركهایم  كە  چەشنەی  )بەو 

دریفۆس)14( روونیكردووەتەوە( »11« ئایدیالگەلێك بوو، كە شۆڕشی 1789 

هێنابوویەكایەوە. تاكگەرایی ئەخالقی بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ خودخوازی 

)واتە درێژەدان بە بەرژەوەندی كەسی(، بەو چەشنەی كە لە تیۆری ئابووری 

كالسیك و فەلسەفەی سوودگەرایی خراوەتە ڕوو، یەك شت نییە. گەشەی 

ئۆرگانیك،  یەكانگیری  بەرفراوانی  لە  گرتووە  سەرچاوەی  كە  تاكگەرایی، 

ناشێت لەگەڵ ئەنۆمی وەك یەك دایبنێین. )رەوشی ئەنۆمی دابەشكردنی كار 

دیاردەیەكی زووتێپەرە)15(، كە رێك لەم واقیعەتەوە سەرچاوەدەگرێت، كە 

سیستەمی ئەخالقی، بەو چەشنەی كە دەبێت و لەوانەیە، لەسەر بیچمگرتنی 

پەیمانەكان زاڵ نییە(. بەم جۆرە نەزمی كۆمەاڵیەتی لە كاتی پێكهاتنی یاخود 

فەرەنسای  شۆرشی  ئایدیالەكانی  بەرجەستە)16(  یان  واقعی  جێبەجێكردنی 

دەكردە پێویست.
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بەم پێیە ئەم تییۆرە رێگاچارەیەك بوو بۆ ئەو گرفتانەی، كە روانگەگەلێكی 

لە رووەكانی دیكەی هاوشێوەی سان سیمۆن و كۆنت لە یەك جیادەكردەوە، 

)بەو  بێت،  نەزمێك  پێویستە  مۆدێرن،  كۆمەاڵیەتی  نەزمی  بێگومان   »12«

چەشنەی كە سان سیمۆن دیاری كردبوو(  لە دابەشكردنی كاری ئاڵۆز بە 

مەرجی  كە  بوارەدا،  لەم  كۆنت  بووە،  گەاڵڵە  مۆدێرندا  پیشەسازی  هۆی 

یەكێتی لە كۆمەڵگە نەریتگەراكان، واتە هەبوونی كۆ ویژدانی)17(  تەوژمدار، 

بۆ كۆمەڵگەی مۆدێرن زەرورییە، هەڵەی دەكرد، بەاڵم كۆمەڵگەی مۆدێرن 

نابێت كۆمەڵگەیەك بێت، كە تێیدا ئۆتۆرێتی، بەو چەشنەی كە سان سیمۆن 

بە  بكرێت:  سنووردار  شتەكان«  »بەڕێوەبردنی  بە  لێكردووەتەوە،  بیری 

لەگەڵ  بێت  تێكەاڵو  پیشەسازی  لە  كار  دابەشكردنی  پێویستە  پێچەوانەوە، 

ئەخالقی  رێنمونی  ژێر  لە  كۆنتڕۆڵە  ئەم  پێویستیشە  و  ئەخالقی  كۆنتڕۆڵی 

گشتی دەوڵەتدا بێت.

دریفۆس،  رووداوی  بنچینەییەكانی  فاكتەرە  لە  دۆركهایم  هەڵسانگاندنی 

بەم  گ��ەورەی)18(  زۆر  روونییەكی  تێیدا،  ئەو  چاالكی  بەشداری  هەروەها 

سەبارەت  دۆركهایم  پرسی  راستەوخۆی  بزوێنەری  دەبەخشی.  گرفتانە 

باڵوبوونەوەی  دریفۆس،  ئەرگومێنتی  لە  روو  خراوەتە  كە  گرفتانەی،  بەو 

دریفۆسی  بوو، كە هەوادارانی  كاتۆلیك  ئاڕاسەتكەری  برۆنتیر)19(،  وتاری 

تاوانبار دەكرد بە رەتكردنەوەی بەها نەریتییەكان بۆ بەڵگەی عەقڵگەرایی 

خودخوازانە، ئەنارشیزمی ئەخالقی برەو پێدەدەن. دۆركهایم بە راگەیاندنی 

»تاكگەرایی  و  »خ��ودخ��وازی«  نێوان  لە  سەرەكی  ج��ی��اوازی  هەبوونی 

ناتوانرێت  كە  راستە  ئەمە  دای��ەوە.  وت��ارەی  ئەم  وەاڵمی  عەقڵگەرایانە« 

گەاڵڵە  كەسی  بەرژەوەندی  بە  درێ��ژەدان  گوێرەی  بە  كۆمەڵگەیەك  هیچ 

لەگەڵ  شێوەیەك  هیچ  بە  كەسی،  بەرژەوەندی  ناتوانین  بەاڵم  بكرێت، 

خودخوازی  لەگەڵ  »تاكگەرایی  ناشێ  بزانین.   یەكسان  بە  »تاكگەرایی« 
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سوودگەرایانەی سپنسەر و ئابوریزانان بە هاوشێوە بزانین«.»13« دۆركهایم 

پێیوابوو، كە ئەگەر تاكگەرایی هیچ نوێنەرێكی دیكەی نەبوبێت، پێویستی 

باری  لە  سوودگەرایانە  تیۆری  چونكە  نەبوو،  ئەوە  سەر  هێرشكردنە  بە 

لەوەدایە:  تەواوی جیاوازی  بە  تاكگەرایی  لە راستیدا  مەرگی سروشتیدایە. 

تاكگەرایی »بونیادێكی فەلسەفی« نییە، بەڵكو بەشێكی زیندووە لە دەزگای 

كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەی هاوچەرخ، شتێكە كە راگەیاندنی مافی مرۆڤ، كەم 

تا زۆر بە چەشنێكی سەركەوتوو ئامێز، دەكرێ شێوە و ناوەڕۆكی پێبدات، 

ئەو شتەی، كە ئەمڕۆ لە قوتابخانەكانماندا فێر دەكرێین و بە شێوەی بنچینەی 

پرەنسیپە ئەخالقیەكانمانەوە دەركەوتووە.»14« ئەم گرفتە رێك لە خاڵێكی 

بەرامبەر خودخوازییە و ستایشی بەرژەوەندی كەسی نییە، بەڵكو ستایشێكە 

)كەڵتی  یا  تاكگەرایی  هاوكارییە.  ئەخالقی  تر،  ئەوانی  خۆشگوزەرانی  لە 

تاك( بە گوێرەی هەستی هاودەردی لەگەڵ رەنجی هاوجۆران، ئارەزووی 

یەكسانی  و دادپەروەری گەاڵڵە بووە و بە هیچ شێوەیەك لە خودخوازییەوە 

سەرچاوەناگرێت، بەڵكو سەرچاوەیەكی كۆمەاڵیەتی هەیە. بەم پێیە گەشەی 

تاكگەرایی، بەشێوەیەكی خودی، بۆ ئەنۆمی و دارمانی ئۆتۆرێتی ئەخالقی 

درێژ ناكرێتەوە.

گەڕانەوە بۆ الی خوداگەرایی نەریتی كڵێسا، یاخود مۆدێلەكانی كۆنتڕۆڵی 

تاكگەرایی  ئ��ەوەش،  وێ��رای  نەكردەیە.  لەگەڵیدا  هاوشان  ئاینساالرانەی 

هاوشێوەی هەموو رێسا ئەخالقییەكان، خەسڵەتێكی »ئایینی« هەیە. كەڵتی 

تاك تەنها فۆرمی ئەخالقی مومكینە لە كۆمەڵگەی پیشەسازی، كە دابەشكردنی 

كاری زۆر جیاواز لەیەك تێیدا بوونی هەیە:

بەرفراوانتر  سەرزەمینێكی  دەبن،  گەورەتر  كۆمەڵگەكان  كە  چەندە  هەر 

دەگرنەوە، پێویستە نەریتەكان و عادەتەكانیش لە بارێكدا لە شێوەگرتن و 

ئاڵۆزی بەرگرییەكی ئەوتۆ لە بەرامبەر جیاوازییە كەسییەكان نیشان نەدەن. 
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بەم جۆرە نەریتەكان و عادەتەكانیش سازگار دەبن لەگەڵ هەلومەرجگەلی 

كە  كەسییانەی  جیاوازییە  ئەو  گ��ۆردراو.  هەلومەرجی  و  چەشن  هەمە 

و  پەیدادەبن  و  پەردەسێنن  ئازادانە  هەیە،  كەمتریان  سنوردارێتییەكی 

پتر   »Son Propre Sens« خۆی  هۆگری  كەسێك  هەموو  واتە  زیاددەبن: 

درێژ دەكاتەوە. لە هەمانكاتدا بە هۆی پێشكەوتنی دابەشكردنی كار، هەموو 

تاكێك ئاسۆی فیكرێكی جیاواز پەیدا دەكات، لە جیهاندا بیر لە الیەنی جیاواز 

دەكاتەوە، لە ئاكامدا ناوەڕۆكی زیهنە كەسییەكان جیاواز دەبێت. بەم جۆرە 

ئێمە كەم كەم بەرەو رەوشێك دەجوڵێین. )ئەو رەوشەی، كە هەنوكە تا 

رادەیەك پێی گەیشتووینە( كە تێیدا ئەندامانی گروپێكی كۆمەاڵیەتی لە هیچ 

واتە   ،»Leurqualité d homme« مرۆڤبوونیان   چۆنیەتی  مەگەر  شتێكدا، 

هاوبەش  گشتی،  شێوەیەكی  بە  مرۆیی  تاكی  سەرەكییەكانی  تایبەتمەندییە 

تاڕادەیەك بە گوێرەی جیاوازییە  تاكی مرۆیی، كە  نابن. ئەم تێگەیشتنەی 

خوو و رەوشتە نەتەوەییەكان رێك دەخرێن، تەنها تێگەیشتنێكە كە جێگیر و 

نادیاریكراوە و لەسەڕووی گۆڕانە یەك لە دوای یەكانی بیروباوەڕی تایبەتیدا 

پارێزراوە.... هیچ شتێك، جگە لە خودی مرۆڤ نەماوەتەوە، كە مرۆڤەكان 

بتوانن بە شێوەیەكی هاوبەش خۆشیان بووێت و بیپەرستن. بەم جۆرە، وەرن 

با سوود لە ئازادییەكانمان وەربگرین بۆ ئەوەی، كە ببینین دەبێت چ شتێك 

ئەنجام بدرێت، بۆئەوەی ئەنجامی بدەین، لە توندوتیژی وەزیفی دەزگای 

هەموو  بكەینەوە،  كەم  خراپە  زۆر  مرۆڤەكان  بۆ  هێشتا  كە  كۆمەاڵیەتی، 

بەربەست  بێ  تواناكارییەكانیان،  پەخشكردنەوەی  بۆ  مومكینەكان  ئامرازە 

لەبەر دەستیان دابنێین، سەرئەنجام واقعیەت بەم وتە ناسراوە ببەخشین كە: 

بۆ هەموو كەسێك هاوشێوەی كارەكەیەتی. »15«

داكۆكیكردنی  و  دۆركهایم  سیاسی  لیبرالیزمی   »16« ریشتەر)20(  وتەی  بە 

سۆسیۆلۆژی ئەو لە كۆماریخوازی رۆلێكی سەرەكی لە بەرزكردنەوەی  پلەی 
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وەك  سۆسیۆلۆژی  دەركەوتنی  ئاسانكردنەوەی  لە  هەروەها  ئەو،  زانكۆیی 

بوارێكی ناسراو لە سیستەمی زانكۆیی فەرەنسا گێراوە. ئەو الفاوە جنێودانەی، 

رەخنەگرانی  لە رووی  تایبەت  )بە  بوو  ژێر  بەرەو سۆسیۆلۆژی سەراو  كە 

ئەوەیە،  ئەكویناس(»17« دەرخەری  تۆماس  بیروباوەڕی فەلسەفی  پەیڕەوی 

كە ئەم بوارە تازەیە )بە تایبەت لە فۆرمە دۆركهایمییەكەی( تا چ رادەیەك 

لە خزمەتی كۆماریخوازی بەرز و بااڵ لە پێش چاو دەگیردرا. بەڵگەنەویستە 

كە  فاكتەرانەی  لەو  بوو  یەكێك  پەروەردە،  نائایینیكردنی  بۆ  هەوڵدان  كە 

 ،1902 ساڵی  لە  دۆركهایم  هەبوو:  سەرەكی  بایەخێكی  پرۆسەیەدا  لەم 

سەبارەت  وانەكانیشیدا  لە  بوو  سۆربۆن  فێركردنی  و  پەروەردە  مامۆستای 

بە پەروەردە و فێركردن راڤەیەكی تیۆری رێك و پێكی لەو فاكتەرانەی كە 

گۆڕانی سیستەمی پەروەردەی ناچاردەكرد، خستەڕوو.»18« راستە كە گەاڵڵە 

پیرۆزمەند   كۆماریخوازی  و  دۆركهایم  سۆسیۆلۆژیای  ئایدۆلۆژیكی  بوونی 

هۆكاری سەرەكی نفوزی وی و قوتابخانەی نوسەرانی ساڵنامەی سۆسیۆلۆژی 

»Année Sociologique« بوو لە ناوەندی رۆشنبیری فەرەنسا، بەاڵم نابێت 
ئەنجامگیری بكەین، كە هەڵسانگاندنی ئەو لە كێشە دیاریكراوە سیاسیییەكان 

روانگە سۆسیۆلۆژیەكانی  بە  بیچمدان  لە  گرنگی  رۆڵێكی  یا كەسایەتییەكان 

چێشتخانەی  لە  هەمیشە  داڤ��ی)21(،  وتەی  بە  دۆركهایم،  گێڕاوە.  ئەو 

سیاسی»Cuisine Politique«  خۆی بە دوور دەگرت،»19« ئەو پەیوەندی 

بە پرسە پراكتیكییەكانی سیاسەتەوە نەبوو. لە ئاكامدا هەرگیز نەبووە ئەندام 

لە هیچ پارتێكی سیاسی، هەر چەند، كە پەیوەندییەكی نزیكی بە دۆستی 

هاوزانكۆیی خۆی، ژۆرس)22( هەبوو كاریگەری لەسەر هەندێك لە رەوتە 

سەرەكییەكان لە سۆشیالیزمی رادیكاڵ دانا و تێیداش كاریگەر لێكراو بوو.

رووی  لە  رادەیەك  چ  تا  دۆركهایم  كە  بابەتەی،  ئەم  دواداچوونی  بە  بۆ 

فیكرییەوە قەرزداری سۆشیالیزمە هەندێك لە قوڵترین سەرچاوەی بیركردنەوەی 
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بابەتی  دۆركهایم  بنەرەتدا  لە  كە  وتویەتی،  مووسی  دەكەین.  ئاشكرا  ئەو 

دابەشكردنی كاری بە گوێرەی شیكارێك لە پەیوەندی تاكگەرایی و سۆشیالیزم 

ڕوونكردوەۆتەوە.»20« بەاڵم مەبەستی لە »سۆشیالیزم« لێرەدا، نەریتەكانی 

بیركردنەوەی ئەو شۆرشەی كە لە ژیانی سیاسی فەرەنسا لە دەیەكانی كۆتایی 

سەدەی هەژدەهەم بەدواوە ڕوون و بەرچاوە، نییە.  تێڕوانینی دۆركهایم  

روانگەكانی  بەاڵم  بوو،  ئاڵۆز  سۆشیالیزم  دیكەی  كایەكانی  بە  بەرامبەر 

گۆڕانی  بوو.  نەگۆڕدراو  و  ڕوون  شۆڕشگێر  سۆشیالیزمی  بە  سەبارەت 

كۆمەاڵیەتی سەرەكی سەرچاوە گرتوو لە شۆڕشی سیاسی نەبوو، دۆركهایم 

مێژووی فەرەنسای لە سێ یەكی سەدەی نۆزدەهەم بە دەرخەری ئەم واقیعە 

دەزانێت. ئەو نوسیویەتی: »لە نێو شۆرشگێرترین نەتەوەكان پرۆسەی ئاسایی 

بۆرۆكراتیك زۆرجار تەوژمدارترینیانە«، »لەم چەشنە كۆمەڵگەیانەدا، گۆڕانی 

ئەو  پێیە،  بەم   »21« دەشارێتەوە«  رەهەندێ   تاكە  هیالككەرترین  رواڵەتی 

ملمالنێیە چینایەتیەی، كە لەساڵی 1848 و 1870-1871 دەركەوتن لەجیاتی 

ئەم  دەرخەری  بن،»22«  مۆدێرن  كۆمەاڵیەتی  نەزمی  جاڕچی  كە  ئەوەی، 

هەقیقەتە بوون، كە گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بنچینەیی )كە لە نێوانیاندا شۆڕشی 

1789 پتر نیشانەیەك بوو تا هۆكار( هێشتا لە چوارچێوەی گشتی كۆمەڵگەی 

مۆدێرنی فەرەنسادا هاوساز نەبوو بوون. كتێبی دابەشكردنی كار  بەرنامە 

رێژی تیۆری ئەم روانگەیە بوو و پیشانیدا كە بوونی ملمالنێی چینایەتی لەم 

یەكانگیری  نێوان  گواستنەوەی  قۆناغی  كە  سەرچاوەدەگرێت،  واقیعەتەوە 

تاوتوێكردنی  میكانیكی و ئۆرگانیكی بە كۆتایی نەگەیشتووە. دۆركهایم لە 

 Essays sure la conception materialistبەناونیشانی البریۆال)23(  وتاری 

de ihistor  لەساڵی 1879، ئەم روانگەیەی بەتەواوی روونكردەوە. »ئەو 

ملمالنێ چینایەتییە خەفەتهێنەرەی، كە ئەمڕۆ ئێمە شاهیدین. هۆكاری ئەو 

بە  دەكەن،  ئەزموونی  ئەوروپا  هاوچەرخی  كۆمەڵگەی  كە  نییە،  شێواوییە 
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پێچەوانەوە، دۆزێكی الوەكی و بێ بایەخە. گواستنەوە لە نەزمی كۆمەاڵیەتی 

نەریتییەوە بۆ ئەم چەشنەی نەزمی كۆمەاڵیەتی تازە دەركەوتوو پرۆسیسێكی 

دوورودرێژە، كە لە مێژوویەكی دیاریكراو دەستیپێنەكردووە پتر خەسڵەتی 

پەرەساندنگەرای هەیە تا شۆڕشگێری. بەم پێیە دیلێتی ملمالنێی چینایەتی 

»گۆڕان و نوێبوونەوەی دەزگای سەرەكی نەزمی كۆمەاڵیەتی« ناكاتە پێویست، 

بەڵكو لە بری ئەوە دەبێت بەو دادوەری و راكێشانی گۆڕانە كۆمەاڵیەتی و 

ئابوریانەی، كە پێشتر شێوەی گرتووە سەرقاڵ بێت.« »23«

 دەتوانین بڵێین دۆركهایم، لە یەكەمین قۆناغەكانی ژیانی ه�زری ئاشنابوو 

بە نوسینەكانی ماركس، بەاڵم بەپێی گەواهی خۆی »24« چ لە رێكخستنی 

گەیشتن  لە  چ  خۆی،  كۆمەڵناسی  میتۆدی  و  كۆمەڵناسی  گشتی  چەمكی 

دابەشكردنی  كتێبی  لە  باسكراو  بەر  كۆمەاڵیەتی  پەرەسەندنی  تیۆری  بە 

كاری كۆمەاڵیەتی، بەهیچ شێوەیەك راستەوخۆ بە ماركس كاریگەر نەبووە. 

بیستەم،  س��ەدەی  دەستپێكردنی  پێش  فەڕەنسای  لە  كە  بەڵگەنەویستە، 

هەژماردن،  نایەتە  سەرەكی  ه�زری  و  سیاسی   تەوژمێكی  بە  ماركسیزم 

هەبوو.  بوونی  ئەڵمانیا  لە  نۆزدەهەم  سەدەی  كۆتایی  دەیەی  دوو  لە  كە 

الوەكانی  ئەندامە  و  تۆنیس  زومبارت،  ڤیبەر،  ئەلفێرد  و  ماركس  ه�زری 

دیكە )ver fur sozialpolitik( تا رادەیەكی زۆر لە رێی رووبەڕووبوونەوە 

لەگەڵ ماركسیزم بیچمی گرت. بێجگە لە فامی و سادەسازی زیاد لە رادەی 

فیكرەكانی ماركس، كە لە ئەڵمانیا باوبوو، بانگەشەكەرانی پەیڕەوی ماركس 

و رەخنەگرانی بەرجەستەی ماركسیزم لە ئەڵمانیا پەی پێبردنێكیان لە ماركس 

رۆشنبیرییەكانی  بۆنە  لە  كە  تربوو،  پیشكەوتوو  لەو شتە  زۆر  كە  هەبوو، 

فەرەنسا لە دەیەی هەشتای سەدەی نۆزدەهەم بە دواوە باڵوبوەوە. جۆری 

Guesdist ) تایبەتە بە  ژوڵ گدەسۆ، سۆشیالیستی فەرەنسی( ماركسیزم، كە 

تا ناوەڕاستی دەیەی هەشتای سەدەی نۆزدەهەم زاڵ بوو، بە باڵوبوونەوە، 
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وەرگێڕانی نوسینە ئاڵۆزتر و پێشكەوترەكانی ماركسیستێكی )وەك نوسینەكانی 

كە  كاتەی  ئەو  پێیە،  بەم  بەرچاو.  ئەهاتە  رواڵەتی  و  نۆرم  بێ  البریوال( 

ه�زری  ئاگایی  پەیدابوونی  لە  ئاڕاستەیەك  دەرخستنی  لە  رۆڵ  ماركسیزم 

سەرەكییەكانی  بەشە  زۆربەی  پێشتر  دۆركهایم  دەگێڕێت،  فەرەنسادا  لە 

كۆمەڵناسی خۆی رێكخستبوو.

وێرای ئەوەش ئەو وتارانەی، كە ئەو سەبارەت بە سۆشیالیزم لەسااڵنی 1895-

1896 لە بردۆ)24( پێشكەشی كرد، تا رادەیەك لەژێر كاریگەری بەرفراوانی 

ماركسیزمدا بوو لەم سەردەمەدا.»25« لە راستیدا هەندێك لە خوێندكارەكانی 

خۆی لەو سەردەمەدا گیرۆدە بوون بە ماركسیزمەوە، بەاڵم دۆركهایم لەم 

قۆناغەدا، بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ قەیرانی ماركسیزم و پەیبردنی بە 

شێوەی خۆی ئامادە بوو. سەردەمی وتارەكانی ئەو، سەبارەت بە سۆشیالیزم 

هەمان هەڵوێستی سەرەكی لە بەرامبەر چەپی شۆڕشگێری گرتبووەبەر، كە لە 

لوتكەی رووداوی دریفۆس دروستدا دانرا بوو، هەروەها دژی كۆنەپەرستانی 

رۆڵی  لەسەر  جەختی  لەهەمانكاتدا  وەربگرێت،  هەڵوێست  راست  دەستە 

سەرەكی و بنەڕەتی كۆمەڵناسی لە لێكدانەوە و چارەسەركردنی »قەیرانی 

هاوچەرخ« دەكردەوە. وێرای ئەوەی دۆركهایم لەم وتارانەدا، وابەستەیی ئەو 

گرفتە رۆشنبیریارانەی، كە سان سمیۆن هەوڵیدابوو تاوتوێ و چارەسەری بكات 

و ئەو پرسانەی، كە سەردەمی مۆدێرن لەگەڵیدا ڕووبەڕووبوو، روونكردەوە. 

نوسینەكانی سان سمیۆن و پەیڕەوانی، بەشیوەیەكی پەشێو و شێواوانە لە 

دووەم:  زانستی  كۆمەڵناسی  چەمكی  یەكەم:  بوون:  چەمك  سێ   خۆگری 

چەمكی بوژانەوەی ئایینی سێیەم: كۆمەڵێك لە پرەنسیپەكانی سۆشیالیزم. بە 

وتەی دۆركهایم ڕێكەوت نییە، كە ئەم سێ  چەمكە هەمیشە بایەخیان پەیدا 

كردووە، چونكە »لێكچونگەلی بەرچاو لەنێوان ئەو سەردەمەی، كە تاوتوێ  

دەكەین و ئەو سەردەمەی، كە هەنوكە تێیدا دەژین بوونی هەیە.«»26« ئەم 
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كۆمەڵە چەمكانە، لە روانگەی یەكەم، بەتەواوی جیاواز، تەنانەت لەخاڵێكی 

بەرامبەر بەیەك دێنە بەرچاو: لە راستیدا هەموویان لەیەك هەلومەرجەوە 

ساڵی  پێش  لە  كە  ئەخالقی«)25(   نەزمی  بێ  »رەوش��ی  سەرچاوەدەگرن 

1848 باو بوو، لەدوای  ساڵی 1870 دوبارە زیندووبۆوە.»27« هەریەك لەم 

نمایش  نەزمیە«�ی  »بێ  ئەم  الیەنەكانی  بەشەكی،  بەشێوەیەكی  چەمكانە، 

بۆ  بەرهەستەكان  ویستە  لە  گرتوو  سەرچاوە  ئاینی  بزوتنەوەی  دەك��رد. 

كۆنتڕۆڵی خودخوازی و بەم پێیە، ئافراندنەوەی هێزێكی ئەخالقی تەوژمدار 

روحانییەكان،  دەسەاڵتی  فۆرمەكانی  دەكرێت  كە  لەبەرئەوەی  بەاڵم  بوو، 

كە تەنها بۆ چەشنەكانی پێشووتری كۆمەڵگە گونجاو بوو دوبارە بەرقەرار 

نەزمەكە كۆن  كە  تێگەیشت،  وا  بوو. سۆشیالیزم  ناساغی  بكات دووچاری 

بووە. لە ئاكامدا دامەزراوە نەریتییەكان ناچاردەبن شوێنی خۆیان بە فۆرمە 

مۆدێرنەكانی دەزگای كۆمەاڵیەتی بدەن، بەاڵم ئەم قوتابخانەیە بۆ البردنی ئەو 

رەوشە قەیراناویەی، كە لە بنەڕەتدا خەسڵەتی ئەخالقی هەبوو، بەتەواوی 

بە كۆمەڵناسی  بەرامبەر  پاڵنەرەكەشی  ئابوورییەكان دەدا.  سەرنجی گۆڕانە 

لەمەیلدان بە دەرك و روونكردنەوەی سەرچاوەی ئەو گۆڕانەی، كە لە حاڵی 

رووداندا بوو سەرچاوە دەگرێت. ئەمەش سنووردار بوو، چونكە دیراسەی 

زانستێك بوو، تەنها بەیەدەگ و بە هێواشی پێشدەكەوت، لە كاتێكدا، كە 

پابەندییەكانی ئەو سەردەمە بۆ وەرگرتنی رێگاچارەی خێرا و گشتگیر درێژ 

دەبێتەوە. وێرای ئەوەش، روونە كە لە بیركردنەوەی دۆركهایمدا كۆمەڵناسی 

دەستبااڵییەكی دیاریكراوتری لەسەر دوو چەمكەكەی دیكە هەبوو، چونكە 

لە كاتێكدا كە هەریەكەیان تەنها وێنەیەكی الدەربوون لە قەیرانی نوێ .»28« 

كۆمەڵناسی چییەتی واقیعیبوونیانی ئاشكرا دەكرد. لێكدانەوەی كۆمەڵناسی، 

هەریەكەیان  چونكە  دیكە،  چەمكی  دوو  جێنشینی  نابێتە  خۆی  خودی  بۆ 

شتێكیان هەبوو، كە هیچ زانستێك ناتوانێت فەراهەمی بكات، بەاڵم تەنها 
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كۆمەڵناسی دەرخەری ئەو توخمە زەروریانە بوو.

 بەم پێیە، ئەنجامگیری دەكەین ئەگەر دەتەوێت ئەم تیۆرە زانستیانەی )كە لە 

سەرەتای ئەم سەدەیەدا ئەوەندە پیشكەوتنیان بە خۆوە نەدیوە( هەنگاوێك 

رەوتە  كە  بگری،  بەوەوە  خوو  بەناچاری  دەبێت  هەڵنێی،  پێشەوە  بەرەو 

ئەمەش  بكەیت.  كەشف  یەكێتییەكەیان  و  بگریت  لەبەرچاو  جیاوازەكانیان 

لەهەمان  دەبێت  ئەو  كاری  كردی.  سیمۆن  سان  كە  كارەیە،  ئەو  هەمان 

رووەوە دوبارە بكرێتەوە. مێژوی ئەو رێنمونیكەرەمان دەبێت.»29«

 بەاڵم بیركردنەوەی سان سیمۆن الوازیەكی سەرەكی هەبوو: ئەو چاوەڕوانی 

ئەوە بوو، كە »پیشەسازی« )واتە گۆڕانی ئابووری( رێگاچارەیەكی بنچینەیی 

خۆی،  نۆبەی  بە  جەختكردنەوەیە  ئەم  فەراهەمبكات.  نوێ  قەیرانی 

پەیدایكرد،  ماركس  ئەوەی  وێنەی  لە  سۆشیالیزم،  لە  دواتر  كایەكانی  بۆ 

دیكە،  فۆرمەكانی  ماركسیزم، هاوشێوەی هەموو  بگوازێتەوە. سۆشیالیزمی 

لە كۆتایی سەدەی  بوو، كە  ئابورییە  ئەو گۆڕانە كۆمەاڵیەتی و  بەرهەمی 

روویدا،  رۆژئ��اوا  ئەوروپای  لە  ن��ۆزدەدا  سەدەی  سەرەتای  و  هەژدەهەم 

لەگەرایانەتری  ئایدیا  چەشنەكانی  بە  بەرامبەر  سۆشیالیزمە  ئەو  بێگومان 

ئەوە لە بیركردنەوەی سۆشیالیستی »زانستی«تر بوو. »بەم پێیە لەوانەیە بۆ 

زانستی كۆمەاڵیەتی پتر لەوەی تێیدا وەریگرتووە خزمەتی كردبێت.«»30«، 

بەاڵم هەرچەند هەندێك لە مەبەستەكان و خەیاڵكردنەوەكانیان باوەڕپێكراتر 

بێت، بەرنامەكەش هێشتا بەگوێرەی پێكهاتەیەك لەسەر هەنگاو هەڵگرتنە 

ئابورییەكان جێگیرە. تیۆری سەرەكی كتێبی سەرمایە ئەمە بوو  »ئاژاوەگێری 

بازاڕ«)26( ، كە ئەدگارێكی سەرمایەدارییە، لە سۆشیالیزمدا بە سیستەمێكی 

شوێنی دەگیرێتەوە، كە تێیدا بەرهەمهێنان بە شێوەیەكی جێگیر رێكخراوە، 

نابێت:  ناڕوون  ماركسیستی، سەرمایە  لە سۆشیالیزمی  كە  ئەوەی  كورتەی 

جۆرە،  بەم  بەڕێوەدەبات.»31«  كۆمەڵگە  تاكەكان  نەك  تەنها  سەرمایە 
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لەپرەنسیپە  یەكێك  بە  دۆركهایم  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ماركس  بەرهەمەكانی 

سەرەكیەكانی سۆشیالیزم لە بەرچاویدەگرت، هەماهەنگ بوو: واتە ئەوەی، 

كە پێویستە توانای بەرهەمهێنانی كۆمەڵگە بە شێوەیەكی جێگیر رێكبخرێت، 

بەاڵم لەبەرئەوەی كە مومكین بوو ئەمەش ئاستبااڵیی لەسەر دابەشكردنی 

بە  وایلێبكات    »La division du travail contrainte«»زۆرەملێی« كاری 

هیچ شێوەیەك درزی ئەخالقی سەرچاوەگرتوو لە رەوشی ئەنۆمی كۆمەڵگەی 

گرنگی  چونكە  قوڵتردەكرد،  ئەوەی  بەپێچەوانەوە  كورتنەكاتەوە،  مۆدێرن 

»ئابوری« بەزیانی »ئەخالق« زیادیدەكرد.

 ئەم بابەتە لە سۆشیالیزم ڕوون نەبوو، بەاڵم بێگومان لە تیۆری دابەشكردنی 

كە  چەشنەی،  بەو  »سۆشیالیزم«  و  »كۆمۆنیزم«  جیاكردنەوەی  بۆ  كار 

دۆركهایم ناوەڕۆكی پێدابوو، سەرەكی بوو.»32« ئەم فیكرە كۆمۆنیستانەی 

بە دەركەوتبوون، ئەم  لە سەردەمە هەمەچەشنەكانی مێژوو  لەزۆرێك  كە 

تێگەیشتنەیان رووندەكردەوە، كە خاوەندارێتی تایبەت سەرچاوەی سەرەكی 

سامانی  كەڵەكەبوونی  پێیە،  بەم  و  كۆمەاڵیەتیەكانە  بەدبەختییە  هەموو 

مادی دەبێت پاشكۆی سنورداریەكی تووند بێت. بەپێی تیۆری كۆمۆنیستی، 

ئابوری  بەرهەمهێنانی  گەندەڵكەری  كاریگەری  لە  دەبێت  سیاسی  كایەی 

جیابكرێتەوە. لە الیەكی تر سۆشیالیزم، كە بەرهەمی گۆڕانە  كۆمەاڵیەتی 

و ئابووریەكانی سەدەی هەژدەهەم بوو، بە پێی ئەم روانگەیە جێگیربوو، 

كە پێشكەوتنی خۆشگوزەرانی مرۆیی وابەستەیە بە بەرفراوانی پیشەسازی. 

بنەچەی سەرەكی نمایشكراو لە سۆشیالیزم رێك پێچەوانەی ئەو شتە بوو، 

كە لە تیۆری كۆمۆنیستی خرابووەڕوو: سۆشیالیزم الیەنگیری لە تیكەاڵوبوون 

بانگەشەی  سۆشیالیزم  دەكرد.  كۆمەاڵیەتی  و   سیاسی  دۆزی  پێكهاتنی  و 

دەوڵەتیش  رۆڵی  كۆنتڕۆڵبكات،  بەرهەمهێنان  دەوڵەت  دەبێت  كە  دەكرد، 

شتەكان«  »بەڕێوەبردنی  واتە  پێناسەبكرێت:  ئابورییەوە  رووی  لە  دەبێت 
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دەبێت بكرێتە جێگرەوەی »بەڕێوەبردنی مرۆڤەكان«. بەم پێیە، لە كاتێكدا 

سۆشیالیزم  ئامانجی  بوو،  مەسرەفكردن  رێكخستنی  كۆمۆنیزم  ئامانجی  كە 

رێكخستنی بەرهەمهێنان بوو.»33« بەم شێوەیە دەستەواژەی كۆمۆنیزم، بە 

تیۆرە  ئەو  و  ناڕەزایەتی  لە  بوو  تێگەیشتنی دۆركهایم، شێوەیەك  گوێرەی 

سیاسییەی، كە لەگەڵ ئەو كۆمەڵگەیانەی هەڵگری ئاستێكی دواكەوتووبوون 

)الكل(،  گشت  كۆمەڵگەیانەدا  لەم  دەكرد.  هاوشان  كار،  دابەشكردنی  لە 

هاوشێوەی بەرهەمهێنەرێكی سەربەخۆ، بەشێوەیەكی هاوشێوە كاریان دەكرد 

و هاوسانگی وابەستەیی دووالیەنەی ئابووری زۆر نەبوو، لە ئاكامدا، چەمكی 

كۆمۆنیزم،  ئایدیالی  كۆمەڵگەی  لە  نەهاتەكایەوە.  بەرهەمهێنان  رێكخستنی 

یاخود  جیاواز،  كرێكارانی  نێوان  پەیوەندی  كە  هاوبەش،  رێسایەكی  »هیچ 

بە  گەیشتن  بۆ  چەشنەكان  هەمە  چاالكییە  خەباتكردنی  هاوبەشی  شێوەی 

ئامانجە جەمعیەكان دیاری بكات، بوونی نییە، لەبەرئەوەی هەموو كەسێك 

هەمان كار )یان لەوانەیە هەمان كار( ئەنجامدەدات، ئەو هاوكارییە بوونی 

تەنها  سۆشیالیزم  دەركەوتنی  ترەوە  الیەكی  لە  رێكبخرێت.»34«  كە  نییە، 

بوو، چونكە چەمكی  شیاو  جیاواز  كاری  دابەشكردنی  پەرەسەندنی  لەگەڵ 

پێشچاو  لە  وابەستەیی  بەیەك  بەرهەمهێنەرانی  ئاهەنگ«  »هاو  ئابووری 

دەگرت.

پێشنیاری دۆركهایم بۆ بوژانەوەی ئەنجوومەنە پیشەییەكان، لە چوارچێوەی 

گشتی دەوڵەت، بە هاوبەندیگەرایی سۆشیالیستە رادیكاڵەكان، بە شێوەیەكی 

تیۆری  مێژووی  لە  كە  ئەنجومەنگەرایی)27(  نەریتەكانی  لەگەڵ  بەرباڵوتر، 

بەاڵم  هەبوو،  لێكچوونی  بوو،  ئاویزان  لەگەڵ سۆشیالیزم  فەرەنسا  سیاسی 

نابێت وەهای لێكبدەینەوە، كە دۆركهایم ئەم چەمكانە لە پەیوەندی نزیك و 

راستەوخۆ بە بەرژەوەندییە سیاسیەكانی هاوبەندیگەراكان هێناویەتییەكایەوە. 

لە  هەندێك  لەسەر  زۆری  كاریگەریەكی  ئەو  ڕوانگەكانی  ئەوەش،  وێرای 
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كەسایەتییە گرنگە هاوچەرخەكان هەبوو، كە لەپەیوەندی دابوون لەگەڵ ئەم 

بزوتنەوەیەدا. هاوبەندیگەراكان الیەنگیرییان لە بەرنامەی دەست تێوەردانی 

بەرنامەیەكی  وەك  تاڕادەیەك  كە  دەكرد،  ئابوری  كاروباری  لە  دەوڵەت 

پێشنیاركراو وابوو لە ئەڵمانیادا. دۆركهایم ئاشنابوو بە نوسینەكانی نەوەی 

ئەو  تویژێنەوەی،  یەكەمینەكانی  قۆناغە  لە   )KathedersoZialisten( كۆنی 

كاتەی كە لە ساڵی 1885-1886 لە ئەڵمانیا دەیخویند. ئەو بەتایبەت لە ژێر 

كاریگەری تێگەیشتنێك دابوو، كە لە نوسینەكانی شمولەر، ڤاگنەر و ئەوانی 

تر بە كۆششێك دادەنرا بۆ دابڕان لە فەلسەی سوودگەرایی لە تیۆری سیاسی 

»بەرژەوەندی  تیۆری سوودگەرایدا  لە  كە  پیشانیاندا  ئەوان  و كۆمەاڵیەتی. 

»ئەویترخوازی«)28(  و  كەسی«  بەرژەوەندی  لە  فۆرمێكە  تەنها  جەمعی 

تەنها  دەوڵەت  و  كۆمەڵگە  ناتوانین  پەنهانكراوە«»35«   »خودخوازیەكی 

وەك دەزگا ئەخالقیەكان بسەپێنین: لەو شوێنەی كە هێزی رێكخەری یاسا 

پەیوەندییە ئابورییەكان كۆنترۆڵناكات كۆمەڵگە بوونی نابێت. بەم پێیە ئەو 

هەنگاوانەی كە لەخۆگری دەستتێوەردانی دەوڵەتە لە ژیانی ئابووری پێویستە 

لەسەر  پەنهانبكرێت. جەختكردنەوە  یاسایی  لە چوارچێوەیەكی ئەخالقی و 

رۆڵی ئەخالقی دەوڵەتی مۆدێرن، كە دوا دابینكەری پەیوەندیەكانی پەیمانێكی 

عادیالنەیە، لە كتێبی دابەشكردنی كار خراوەتەڕوو: »بااڵتر لە هەموویان، 

ئەو دەزگایەی كە ئێمە خوازیارین پێوەی وابەستەبین: ئەمە دەزگای دەوڵەتە، 

كاتێك دەوڵەت دەمانكاتە مووچەخۆر بۆ بەیادهێنانەوەی هەستی یەكانگیری 

 »36« زیاددەكات«  دەوڵەتەوە  بە  ئێمەش  پەیوەندی  كات  ئەو  هاوبەش، 

یەكەمین چاپی كتێبی دابەشكردنی كار لەخۆگری لێكدانەوەیەكی كورت بوو، 

روونكردنەوەیەكی  بەاڵم  پیشەییەكان»37«،  ئەنجومەنە  رۆڵی  بە  سەبارەت 

فراوانتر لە پێشەكی چاپی دووەمی كتێبەكە لەساڵی 1902 باڵوبۆوە. پەیوەندی 

بانگەشەكردنی دۆركهایم بۆ بەرباڵوكردنی وەزیفەكانی ئەنجومەنە پیشەییەكان 
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كە  كاتەی،  ئەو  تاوەكو  بەرچاوە،  و  روون  ئەنۆمی  كاری  لێكدانەوەی  و 

رێكخستنی ئەخالقی لە خاڵەكانی دابەشكردنی كار )خاڵەكانی )نێو  تۆڕی(

)29( توێژە پیشەییە جیاوازیەكان(، بەرقەرار نەكرد، سیستەمی كار رەوشێكی 

ئەنۆمیكی دەبێت. وەزیفەی سەرەكی ئەنجومەنە پیشەییەكان فەراهەمكردنی 

هاوئاهەنگی ئەخالقی شیاوە لەم خاڵەدا و بەم پێیە، كۆمەكێكە بۆ وەزیفەی 

یەكانگیری ئۆرگانیك.

پیشەییانەی،  ئەنجومەنە  ئەو  بەرۆڵی  سەبارەت  دۆركهایم  فیكرەكانی   

خرابووەڕوو،  نۆزدەهەمدا  سەدەی  دەیەی  كۆتایی  لە  تێروتەسەلی  بە  كە 

پەیوەندیەكی نزیكی بە كامڵبوونی بیركردنەوەی ئەوەوە هەیە سەبارەت بە 

دەوڵەت. ئەو لە كتێبی دابەشكردنی كاردا هەندێك لە مەسەلە سەرەكیەكانی 

لە میراتی سان سیمۆن و كۆنت-ی روونكردەوە، بەاڵم مەسەلەی دەوڵەت، 

وەك سیستەمی دەسەاڵتی سیاسی، بەالوەنا. ئەو لەم بەرهەمەدا بڕوای بە 

هەبوونی پەیوەندی یەكانگیری پێچەوانەبووی نێوان پیشكەوتنی دابەشكردنی 

كار و كەمكردنەوەی رەهاگەری دەوڵەت بوو: »شوێنی تاك گرنكتر دەبێت 

ئەم  دۆركهایم  پاشان   »38« دەبێت.«  رەها  كەمتر  حكومەت  دەسەاڵتی  و 

لەگەڵ  كە  دادەن��ا،  سادەكراو  رادەب��ەدەر  لە  روانگەیەكی  بە  روانگەیەی 

كۆتایی  كۆمەاڵیەتی  فەلسەفەی  چارەسەرنەكراوەكانی  مەسەلە  لە  هەندێ 

سەدەی هەژدەهەم و سەرەتای سەدەی نۆزدەهەم سازگار نەبوو. لەنەریتی 

بنەڕەتدا  لە  دۆركهایم  كە  بابەتە،  بەم  فەرەنسایی سەبارەت  بیركردنەوەی 

ئەو  دەزانێت،»39«  رۆسۆ  بیركردنەوەكانی  لە  سەرچاوەگرتوو  بە  ئەوەی 

تاوتوێناكرێن.  بوون  تاكدا  و  دەوڵەت  نێوان  نێوبژی  لە  كە  دامەزراوانەی، 

مەیلێك  كەواتە  خەڵ�كە«  »ئیرادەی  نوێنەری  راستەوخۆ  دەوڵەت  ئەگەر 

لەسەر  خەڵكی  ئیرادەی  كە  ژیانەی،  لەو  بێت  تەواو  كۆپیەكی  كە  هەیە، 

جێگیر بووە، لەبەرئەوەیە كە تاكەكان واهەستدەكەن و بیری لێدەكەنەوە، 
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لەگەڵ هێمای جیاواز دەگوازرێنەوە. ئەم رەوشە دەرخەری میژوویی سیاسی 

فەرەنسا بوو لەسەرانسەری سەدەی نۆزدە و قۆناغەكانی جێگۆڕكێی شۆڕش 

ڕوون  تێپەراندبوو  فەرەنسای  سیستەمی  كە  رەهاگەری،  دیكتاتۆرییەتی  و 

ناچارە دریژەپێدەری  بە دەسەاڵتی خۆی جوڵەناكات،  دەكردەوە. دەوڵەت 

كارێكی  ئامرازەكانی  بەاڵم  بێت،  خەڵ�ك  جەماوەری  ئاڵ�ۆزەكانی  هەستە 

تەوژمداری لەبەردەستە، كە لە توانایاندایە توانای بە دەستهێنانی ئەو تاكانە 

بەو بەدات، كە لە روویەكی دیكەوە هێشتا خزمەتگوزاری ئەوانەیە.»40« 

لەم هەلومەرجەدا، وا بیردەكرێتەوە، كە هەموو شتێك لە دۆخی گۆڕاندایە، 

لە  رووداوەكان  شێواندنی  الفاوی  بوو:  رواڵەتی  دیدێكی  تەنها  ئەمە  بەاڵم 

ئاستێكی سیاسی نالەباریەكی قووڵ، كە لە تەواوی كۆمەڵگەدا بوونی هەبوو، 

لەبەرچاو دووردەكەوتەوە. بەم پێیە نەزمی دیموكراتیك، كە توانای كاركردنی 

ئایدیالەكانی كەڵتی تاكی هەبوو ناچار بوو جوڵەی خۆی لە فۆرمیكی نوێی 

ئەنجومەنە  بە  نێوەنجی  رۆڵیكی  ئەگەر  دەستپێبكات.  فەرەنسا  سیستەمی 

پیشەییەكان داوە لە سیستەمی هەڵبژاردن ئەو پارۆدۆكسەی، كە رۆسۆ بێهودە 

دەستوپەنجەی لەگەڵدا نەرمدەكرد، بەهێمنی چارەسەر دەبوو )لەبەرئەوەیە، 

كە دەبێت دەوڵەت بە پێی هەستە ئەخالقییە هاوبەشەكان جێگیر بێت و 

رۆڵێكی چاالكیش لەبەرەو پێشبردنی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی واقیعی بگێڕێت(. 

بەم جۆرە دۆركهایم پێشنیاریكرد، كە دەبێت سیستەمی هەڵبژاردنی پشت 

ئەستوور بە ناوچەكان بخرێتەوە الوە و ئەرگومێنتی دەكرد، كە جیاوازییە 

ناوچەییەكان لە كولتوور و هۆگری بۆ پێشكەوتنی پیشەسازیبوون بەخێرایی 

ریشەكێشدەكرێن. جیاوازییە گرنگەكانی هەنوكە لە جۆراوجۆری دابەشكردنی 

كارەوە سەرچاوەدەگرن و سنورداركراو نین بە جیاوازییە ناوچەییەكانەوە:

لەو  دیاریكراو  خاڵێكی  بە  ئێمە  لە  هەریەك  كە  بوارانەی،  ئەو  ئەمڕۆ   

ناوچەیەی كە تێیدادەژین، دەبەستنەوە زۆر الوازن و بە ئاسانی دادەبڕێن... 
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كار،  لەزیادبوونی  ڕوو  بەدابەشكردنی  پیشەیی،  ژیانی  دیكەوە  لەالیەكی 

بایەخێكی زۆر پەیدا دەكات. بەم پێیە، هەقمانە پێمانوابێت ژیانی پیشەیی 

كە  هزرەی  ئەو  پێكدەهێنێت.  داهاتوودا  لە  سیاسیمان  بونیادی  بنچینەی 

ئەنجومەنی پیشەیی یەكەیەكی حەقیقی هەڵبژاردنە، رەواجی پەیداكردووە، 

پتر  دەكەن،  وابەستە  بەیەكەوە  ئێمە  كە  پەیوەندیانەی،  ئەو  لەبەرئەوەیە 

بەهۆی پیشەی ئێمەوەیە، تا پەیوەندییەكانی وەفاداری ناوچەیی، سروشتی 

گروپە  لە  پیكهاتنمانە  شێوەی  دەرخ��ەری  سیاسی  بونیادی  كە  ئاساییە،  و 

خوودخوازیەكاندا.»41«

دۆركهایم لەو وێنایەی، كە لە خەسڵەتی ئەخالقی دەوڵەت دەیخاتەڕوو لە 

تێگەیشتنی خۆی لە كۆماریخوازی دیموكراتیكدا، بایەخێكی ئەوتۆ بە پەیوەندییە 

دەرەكییەكانی دەوڵەتی نەتەوەیی مۆدێرن نەدەدرا. دۆركهایم ئەو بڕوایەی 

سپنسەری رەتنەكردەوە، كە پشتئەستورە بەوەی كۆمەڵگەی پیشەسازی مەیلی 

بۆ هەبوونی خەسڵەتی ئاشتیخوازانە هەیە، بەاڵم جەختیدەكردەوە، كە هیچ 

پێشكەوتنی  و  كۆماریخواز  دەوڵەتی  نێوان  لە  زاتی  ناسازگارییەكی  چەشنە 

هاوئاهەنگی نێو نەتەوەیی بوونی نییە. ئایدیاكانی تاكگەرایی ئەخالقی، لە 

تایبەت  نەتەوەیەكی  بۆ هاواڵتیانی  ئاماژەیان  نەك  ئاستیاندا،  ئەبستراكترین 

دەكرد، بەڵكو بەشێوەیەكی گشتی ئاماژەیان بەمرۆڤایەتی دەكرد. لەئاكامدا 

جیاوازیە  كەمكردنەوەی  لەڕووی  وەرچەرخانێك  لەداهاتوودا  بوو  مومكین 

نێو  لەزەمینەی  كار  دابەشكردنی  بەرفراوانی  و  رووب��دات  نەتەوەییەكان 

بان-نەتەوەیی.  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتنی  هۆی  دەبێتە  سەرئەنجام  نەتەوەیی، 

دەك��ردەوە  كار  دابەشكردنی  كتێبی  نوسینی  لە  بیری  كاتێك  دۆركهایم 

ئەوروپایی  كۆمەڵگەیەكی  پەیدابوونی  رووی  لە  دیاریكراوی  جووڵەیەكی 

دەبینێت، بۆ سەلماندنی ئەم بیرو باوەڕە شاهیدێكی لە »سورل«�ەوە)30( 

پەیوەندی  لەگەڵ خراپترین  روانگە گەشبینانەیە  ئەم  هێناوە.»42« هەڵبەتە 
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نێوان ئەو دەسەاڵتە گەورە و مەزنانەی، كە دەبنە هۆی هەڵگیرسانی سێیەم 

جەنگی جیهانی، بەتوندی لە جیاوازیدابوو. بۆ دۆركهایم، هاوشێوەی زۆربەی 

لێدانێكی  و  قوڵ  كارەساتێكی  جەنگ  روودان��ی  نەوەیە،  ئەو  رۆشنبیرانی 

بە  سەرئەنجام  »نیشتمانپەرستی«)31(  كە  پێیوابوو  ئەو  بەاڵم  بوو،  لەناكاو 

ئەم  دەردەكەوێت«.»43«  جیهانی  نیشتمانپەرستییەكی  لە  بەشێك  وێنەی 

جەنگ  بەدرێژایی  دۆركهایم  كە  نیشتمانپەرستیانەی،  نامیلكە  لەو  بڕوایە 

نوسی بەرچاوە»44« ئەم نامیلكانە زۆرجار وەك راهێنانە پڕوپاگەندەییەكان 

رەتكراوەتەوە، بەاڵم لە راستیدا پەیوەندیەكی نزیكی بە تیۆرەكەییەوە هەیە، 

لە  سەبارەت بە دەوڵەت. خاڵی سەرەكی گرنگترین باڵوكراوەی دۆركهایم 

كاتی جەنگدا، ئەڵمانیا بااڵتر لە هەموویان)32(، ئەمە بوو كە میلیتاریزمی 

زیهنیەتی »نەخۆشئاسا« جێگیرە، كە چەشنێكە  لە  لەسەر فۆرمێك  ئەڵمانیا 

لە »ئەنۆمی جەمعی«. ئەم دیاردەیە لە »شێوەیەكی دیاریكراو لە وێناكردنی 

دەوڵەت، چییەتەكانی و رۆڵەكانییەوە« »45« سەرچاوەدەگرێت، كە دۆركهایم 

پێیوابوو بە روونی لە بیركردنەوەی ترایچكە نمایشكراوە. بەڕای دۆركهایم 

كارەكانی  كە  بوو،  نوسەرێك  بەڵكو  نەبوو،  ئۆرجیناڵ  بیریارێكی  ترایچكە 

رۆژانەیە  پرەنسیپە  هەموو  پێیە،  بەم  و  نمایشدەكرد  گشتی  هەستی  بیرو 

دیبلۆماسی و دەوڵەتییەكانی ئەڵمانیای لەخۆدەگرت.»46«

 ترایچكە دەوڵەتی بە بااڵترین بەها دەزانی، كە هیچ چەشنە سنوردارییەك 

لەرێی  ئامانجەكانی  ناچاربوو  دواجار  بكات،  ناتوانێت دەسەاڵتەكەی دەرك 

جەنگەوە درێژەپێبدات: ملمالنێی بەردەوامی نێوان دەوڵەتە نەتەوەییەكان، 

دەسەاڵتی  ئەو،  بەبڕوای  بوو.  مۆدێرن  جیهانی  ناچارەكی  تایبەتمەندییەكی 

دەوڵەت پێوەرێك بوو، كە هەموو بەهاكانی دیكە دەبێت بەگوێرەی ئەو 

دەسەاڵتە داوەرییان بكەین، بەاڵم دەوڵەت خۆی واقیەتێكی ئەخاڵقی نییە. لە 

لێكدانەوەی دۆركهایمدا، ئەمە فۆرمێكی نەخۆش ئاسایە لە نیشتیمان پەرستی 
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كە  لەبەرچاودەگرێت،  دەسەاڵت  سیستەمی  دەوڵەت  چونكە  نەتەوەیی، 

هێزەكەی هیچ سنورداریەتییەكی بۆ نییە، بەاڵم هاوشێوەی تاك، دەوڵەتیش 

نابێت نائەخالقی كاربكات، هیچ سنوردارییەكی بۆ بەرزەفڕییەكانیان دانەنێت. 

تێگەیشتنی ترایچكە لە دەوڵەت بە گوێرەی روانگەیەكی ناڕاست دەربارەی 

پەیوەندی دەوڵەت و كۆمەڵگە جێگیر بووە. بەڕای ئەو جیاوازییە لە چییەتی 

نێوان تاك و دەوڵەتدا بوونی هەیە.»47« ئەمە ئەو روانگەیە بوو، كە چەمكی 

مەدەنییەی،  كۆمەڵگە  ئەو  لەگەڵ  جیاوازی  بەرمەبنایەكی  دەوڵەت  هیگڵی 

زیندوو  دەبەخشێت،  خۆچەق  ستەمكارییەكی  بە  رەوایەتی  بەئاسانی  كە 

دەسەاڵتدارێتی  تێگەیشتنی  كە  دەكرد،  ئەنجامگیری  دۆركهایم  هێشتەوە. 

شێوەیەك  بەهیچ  دەرەكییەكانی،  لەپەیوەندییە  و  لەناوخۆدا  دەوڵ��ەت، 

لەخۆگری وەرگرتنی روانگەیەكی وەها نییە: دەسەاڵتدارێتی دەوڵەت هەم 

لەگەڵ بونیادی ئەخالقی ناوەكی كۆمەڵگەی مەدەنی )لەخۆگری ئاپۆرەیەك 

لەو تەوژمە ئەخالقیانەی، كە فۆرمێكی یاسایی و دەزگایی و روون نییە، بەاڵم 

واقیعی و كاریگەرن(، هەم لەگەڵ ئەخالقیاتی پەیوەندییە نێونەتەوەییەكان 

ئیمپریالیزمی  لەپەیوەندیدایە.»48«  دەرەكییەكان«  نەتەوە  »تێڕوانینەكانی  و 

بەگوێرەی  بەاڵم  خواردبێت،  شكستی  رژێمەوە  ڕووی  لە  دەشێت  ئەڵمانیا 

سروشتی خۆی دیاردەیەكی ناجێگیر و ناسازگار بوو، لەگەڵ بە ئەخالقیكردنی 

»هیچ  دیاریدەكرد:  مۆدێرن  جیهانی  كە  نەتەوەییەكان،  نێو  پەیوەندییە 

تر  دەوڵەتانی  لە  كۆمەڵێك  بەرباڵوتر  ژینگەیەكی  لە  كە  نییە،  دەوڵەتێك 

ئەویان پێكهێناوە پەسەندنەكراو بێت، واتە بەشێك نەبێت لە كۆمەڵگەیەكی 

گەورەی مرۆیی.«»49«

تاوتوێكردنی نوسینەكانی دۆركهایم سەبارەت بە گەشەی تاكگەرایی ئەخالقی، 

سۆشیالیزم و دەوڵەت لە زەمینەی ئەو پرسە كۆمەاڵیەتی و سیاسییانەی، كە 

ئەو لە رووبەرووبوونەوەی كۆماری سێیەمدا دەیبینی، نیشانیدەدات، كە نابێت 
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لیبرالیزمی  روانگەیە»50«،  ئەم  الیەنگرانی  بزانین.  كۆنزەرڤاتیست  بە  ئەو 

دۆركهایم مان دووبارە لە سیاسەتدا ناساندۆتەوە، بەاڵم سەلماندویانە، كە 

گرنگترین بابەتی ه�زری كۆمەڵناسی ئەو لەو دەستە لە نەریتەكانی فەلسەفەی 

كۆمەاڵیەتی فەرەنسا )بەتایبەت بەرپەرچدانەوەی دژ بە شۆڕشی فەرەنسا( 

دەكەنەوە،  تەبایی  و  گونجان  لەسەر  جەخت  زیاتر  كە  سەرچاوەیگرتووە، 

نەك لەسەر پێكدژی و ملمالنێكردن، جەخت لەسەر نەزم دەكەنەوە، نەك 

بە  لێرەدا  ئازادی. »كۆنزەرفاتیزم«  نە لەسەر  ئۆتۆرێتی و  لەسەر گۆڕان و 

وتەی لویس كۆزەر بە واتای مەیلداربوونە بۆ پاراستنی نەزمی هەیی، یان 

بەهێزكردنی ئەو نەزمەیە، كە وادێتە بەرچاو تووشی مەترسی بوو بێت.»51« 

وێرای ئەوەش، لە وەسفكردنی هۆگری دۆركهایم دەبێت بڵێین، كە ئەم رایە 

بەتەواوی تاك الیەنەیە. مەبەستی دۆركهایم داكۆكیكردن نییە لە »نەزم« لە 

بەرامبەر گۆڕان، بەڵكو مەبەستی دەستگەیشتن بوو بە گۆڕان. خاڵی گرنگ 

لەكاتێكدا كە  نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەهەم،  ئەمەیە، كە فەرەنسا لە 

قۆناغگەلی جیاوازی )گۆڕانی( سیاسی خێرای تێپەڕاند بوو، لەبنەڕەتدا جێگیر 

بۆ بەرقەراركردنی  ئابورییەكان زەرورەتێكیان  مابۆوە: گۆڕانە كۆمەاڵیەتی- 

پیشەسازی مۆدێرن بەدینەهێنابوو.

بونیاد و چییەتی كۆمەڵناسیی سیاسی دۆركهایم

ه�زری  هەڵویستێكی  دۆركهایم  پیشانیدەدات  كە  فۆرمەڵەیەی،  ئەو   

كۆنزەرڤاتیزمانەی هەبوو، بەم روانگەیە بەهێز بووە، كە بیركردنەوەی ئەو 

بەدرێژای ژیانی گۆڕانێكی سەرەكی بەخۆیەوە بینیوە، چونكە ئەو راڤەیەی، 

كە بایەخی كتێبی دابەشكردنی كار لە نوسینەكانی دۆركهایم بەالیەنی كەمەوە 

دەرخست، بۆ ئەو بایەخەی كە ئەو بۆ توخمی مێژوویی لەكۆمەڵناسی دایناوە 

بێ بەهای دەكات.»52« دۆركهایم هەمیشە پێداگریدەكرد كە »میژوو تەنها 
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مێژووە.«»53«  بەرهەمی  نییە، مروڤ  ژیانی مرۆڤ  چوارچێوەی سروشتی 

ئەم جەختكردنەوەیە نیشاندەری پابەندی لێكدانەوەی دۆركهایمە لە تەواوی 

لە  نیشاندراو  پەرەسەندنی  پ��ڕۆژەی  چوارچێوەی  لە  ژیانی،  قۆناغەكانی 

بە  سەبارەت  ئۆرسەدۆكسی  روانگەی  لە  بەاڵم  كاردا،  دابەشكردنی  كتێبی 

گەشەسەندنی ه�زری دۆركهایم زۆرترین بایەخ بە تیۆری وەزیفی دۆركهایم 

لەنێوان  نامێژوویی  و  ئەبستراكتی  پەیوەندییەكی  گوێرەی  بە  كە  دەدرێت، 

تاك و كۆمەڵگە وێنادەكرێت. لەم رووەوە، كێشەی  سەرەكی لە كۆمەڵناسی 

لە  هەیە   هەمەكی)33(   هاوكاری   هەبوونی   بە  پێوستی  دۆركهایمدا 

كۆمەڵگەدا، تاوەكو مشتومڕ لەگەڵ تیۆری »جەنگی گشت لە دژی گشت«�ی 

هۆبز)34( بكات كە هەڕەشە لەنەزمی كۆمەاڵیەتی دەكات. وێرای ئەوەش 

لە  جواڵنی  مێژوویی  چوارچێوەی  لە  دۆركهایم  نوسینەكانی  تەواوی  ئەگەر 

وێنەی  تاوتوێبكرێت،   ئۆرگانیكی  یەكانگیری  بەرەو  میكانیكی  یەكانگیری 

بەرهەمەكانی  سەرەكی  بابەتی  دەبێت.  جیاواز  بەتەواوی  بەدەستهاتوو 

دۆركهایم  قواڵیی دووالیەنەی نێوان فۆرمە نەریتییەكانی كۆمەڵگە و نەزمی 

كۆمەاڵیەتی مۆدێرنە. بەڕای ئەو، لە هەندێك لە تیۆرە كۆمەاڵیەتیەكان، كە 

لە سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەهەم بایەخی ئەم واقیعیەتەیان دەرك كردبوو، 

كە نەزمی نەریتی بەتەواوی لە نێوچووە، ئەم دوالیەنییە  بەوچەشنەی كە 

پێویستە تێبینینەكراو بوو. سوودگەراكان و سۆشیالیستەكان بەجیاكردنەوەی 

مۆدێرن  »ئابووری«  بنچینەی  لە  نەریتی  كۆمەڵگەی  »ئەخالقی«  خەسڵەتی 

تووشی هەڵە بوون. پرسی سەرەكی بەرباسكراو روونكراوەی  ك�ۆمەڵناسی، 

دیاریكردنی ئەو فۆرمە كومەاڵیەتییانەیە، كە توانای بەدیهاتنی ئایدیاڵەكانی 

ئازادی و یەكسانی سەرچاوە گرتوو، لە گواستنەوەی نەزمی نەریتیان هەیە. 

كتێبی  لە  رووبەرووبۆوە،  لەگەڵیدا  دۆركهایم   كە  گرفتەی،  ئەو  پێیە  بەم 

لەم  چارەسەرنەكرا(.  بەتەواوی   )بەاڵم  كردەوە،  روونی  كار  دابەشكردنی 
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كۆنەكان،  ئابورییە  تیۆرە  »بەرگریكەرانی  كە  سەرچاوەیدەگرت،  بڕوایەوە 

كە پێیانوایە رێكخستنی ئەمڕۆ زەروری نییە، هەڵەدەكەن و ئاراستەكەرانی 

ئەمڕۆ  دەشێ  دوێنێ  رێكخستنی  كە  بڕوایەی،  لەم  ئاینیش  دام��ەزراوەی 

سودمەند بێت تووشی هەڵە بوون.«»54« ئەو كارەی كە دۆركهایم سەبارەت 

»فۆرمە  كتێبی  دیهاتنی  بە  هۆی   بووە  و  ئەنجامیدا  سەرەتایی  ئایینی  بە 

سەرەتاییەكانی ژیانی ئایینی«)35(، و ئەگەری چارەسەركردنی ئەم گرفتەی بە 

گوێرەی تیۆری  ئۆتۆرێتییەكی ئاڵوزتر فەراهەمكرد. تیۆری وەزیفەیی ئاین، 

كە لەم كتێبەدا خراوەتەڕوو پێوستە لە پەیوەست بەم گوتەیەی دۆركهایم 

دەركی بكەین كە:

بەم  شێوەیەك   بەهیچ  دەدەم  ئاینی  كۆمەڵناسیی  بە  كە  بایەخەی  ئەو   

تیگەیشتنە نییە، كە ئاین پێویستە هەمان ئەو روڵە لە كۆمەڵگەكانی ئەمڕۆ 

بگیرێت، كە لە سەردەمەكانی تر گێڕاویەتی. بەم واتایە ئەنجامگیری پێچەوانە 

ڕاستر دەبێت. رێك بەم هۆیەی، كە ئاین دیاردەیەكی سەرەتاییە و پێویستە 

هەرچی پتر تەسلیم بەو فۆرمە كومەاڵیەتییە نوێیانە بكرێت،  كە هێناویانەتە 

كایەوە.»55« 

 بابەتی سەرەكی ئەم كتێبە )واتە فۆرمە سەرەتاییەكانی ژیانی ئایینی.و،ك( 

ئەمە نەبوو، كە ئاین كۆمەڵگە دەهێنیتە كایەوە،»56« بەڵكو ئەمە بوو، كە 

وێناكردنە كۆییە بەرجەستەكراوەكان لە ئایندا بەیانكردنی خۆئافراندنی)36( 

كۆمەڵگەی مرۆییە. بەم جۆرە، تەوژمی ئاینداری بە ئاگاییەكی رەمزی  لە 

بەسەر جیهان و  بوون  زاڵ  بۆ  تواناكانی  كومەڵگەی مرۆیی دەژمێردرێت 

گۆڕانەكان. ئەگەر كتێبی فۆرمە سەرەتاییەكانی ژیان ئاینی  وەك تیۆرێكی  

ژنتیك)37(  گوزارشت بكەین،  نەك وەك تیۆریكی  وەزیفەیی، دەبێتە بنچینەی 

تێگەیشتنی ئەو پرۆسانەی، كە بۆتە هۆی دەركەوتنی تاكگەرایی ئەخالقی. 

بەو چەشنەی كە ماكس ڤیبەر لە زەمینەیەكی جیاوازدا سەلماندویەتی، كە 
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هێما  »ناعەقڵگرایی«)38(  گوێرەی  بە  عەقگڵەرایانە  تاكگەرایی  پێشكەوتنی 

پیرۆزەكان گەاڵڵەبووە. تەواوی  فۆرمەكانی بیركردنەوە، لەوێنەی زانست، 

ریشەیان لە وێناكردنە ئاینیەكاندا هەیە. دۆركهایم لە بەرهەمێكی  گرنگ، 

بەاڵم  فەراموشكراو، »57« هەندێ  لە توخمەكانی ئەم پرۆسەیە لە مێژووی 

شێوەیەكی  بە  مەسیحیەت  بەیانكردووە.  روونی  بە  ئەوروپیەكان  كۆمەڵگە 

گشتی، بەتایبەت دۆكترینی پروتستان  سەرچاوەی راستەوخۆی ئەو ئایدیاالنە 

بوو، كە پاشان گواسترانەوە بۆ كایەی سیاسی شۆڕشی فەرەنسا. دۆركهایم 

پێداگیری  بەجێگیركردنی  مەسیحی  ئەخالقی  كە  پیشانیبدات،  هەوڵدەدات 

خۆی لە سەر حاڵەتی »ناوەكی روح« لە باتی جیهانی »دەرەكی« بەشێوەیەكی 

رادیكاڵ لە ئاینە تاتەئیستیەكان جودا بۆوە. بۆ مەسیحی، پارێزگاری، پاكداری 

و دینداری لە خۆگری شێوەكانی كاری مادی نییە، بەڵكو لەخۆگری حاڵەتە 

ناوەكییەكانی روحە، لە نێو دوو گۆشەی شیاوی هەموو بیركردنەوەی مرویی، 

واتە سروشت و مرۆڤ، »بیركردنەوەی كۆمەڵگە مەسیحیەكان  مەیلی بۆ 

جێگیربوونی دەوروبەری دووەمی )around second(هەبووە«.»58« 

روونكردنەوەی سەرچاوە و سروشتی تاكگەرایی ئەخالقی ئەگەری روونكردنەوە 

جیاوازەكانی »تاكگەرایی« و »خودخوازی« بۆ دۆركهایم  فەراهەمكرد. ئەو 

خۆكوشتن)39(  و  كار  دابەشكردنی  كتێبەكانی  لە  پێشتر  كە  جیاوازیانەی، 

بەیان كرابوون، بەاڵم تاوەكو دوای ساڵی )1895( هێشتا تا ئەندازەیەك ئاڵوز 

مابوونەوە. ئەو تیۆرەی، كە پاشان لە كتێبی  فۆرمە سەرەتایییەكانی ژیانی ئایینی 

خرابووەڕوو بەگوێرەی دوالیزمی »پیرۆز« و »ناپیرۆز« دانرابوو، كە جیاكاری 

بەرچاوی نێوان »پیرۆز« و »سكۆالر«�ی  لەنێو برد. هەموو ئەو ئایدیاالنەی، 

كە بەرهەمی جەمعی بوو لەم چركەساتەوە خەسڵەتێكی پیرۆزی هەبوو و لەم 

رووەوە، الیەنەكانی هەموو پرەنسیپە ئەخالقیەكانی لەخۆگرتبوو: بەوجۆرە 

بوو، كە گوایە بە رێگرییەكی ئاڵۆز و نادیار دەورە گیراوە، كە دژەكانیان 
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دووردەكاتەوە، »59« )واتە خەڵك لێوانلێوە لە هەستە پۆزەتیڤەكان و رێز و 

پەیمانی دەبەست( و هەستی وەزیفیی لەگەڵدا هەبوو. هەڵهێنجانێكی وەها 

دەبوو، كە پرۆسەی »سیكۆالریزەیشن« )مەبەست لە داتەپینی خوداگەرایی 

سروشتی نەریتییە(، رەوتێكی پێشكەوتوو لە كۆمەڵگە مۆدێرنەكان بوو، بەاڵم 

ئازادی مرۆڤ  پێچەوانەوە،  بە  نەبوو:  نێوچوونی »موقەدەس«  لە  ماناكەی 

لە كۆنتڕۆڵی ئەخالقیی سەركوتگەرایانەی قۆناغەكانی پێشووتری وابەستە بە 

درێژەی چۆنیەتی »موقەدەسی« ئەو ئایدیااڵنە بوو، كە تاكگەرایی ئەخالقی لە 

خۆی دەگرت، بەاڵم ناتوانرێت ئازادی بە یەكسان و هاوشێوە دابنرێت، لەگەڵ 

كە سوودگەراكان و  )بەو چەشنەی،  ئەخالقییەكان  كۆنترۆڵە  لە  رزگاربوون 

سۆشیالیستەكان بانگەشەیان بۆ دەكرد، وەرگرتن و پەسەندكردنی رێكخستنی 

ئەخالقی »كەڵتی كەسایەتی«)40( مەرجی ئازادی بوو:

ماف و ئازداییەكان ئەو شتانە نین، كە بۆ خودی خۆی و لە خودی مرۆڤدا 

كە  وایلێكردووە،  و  ك��ردووە  پیرۆز  تاكی  كۆمەڵگە   ... هەبێت  بوونیان 

شایستەی رێز بێت. رزگار بوونی پلە بە پلەی ئەو بە مانای الوازكردنەوەی 

پەیوەندییە  گۆڕانی  مانای  بە  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە 

تەوژمە  لە  رزگاربوون  لە  بریتییە  ئازادی  مرۆڤ  بۆ   ... كۆمەاڵیەتییەكانە 

سروشتییە كوێر و هەست لەدەستچووەكان، ئەو بە دانانی هێزی گەورە و 

هۆشمەند لەبەرامبەریان و پەنابردن بۆ ژێر چەتری  پارێزگارییان دەستی بەم 

ئازادیانە دەگات.»60«

یان  ئارەزووی گەڕانەوە بۆ سەردەمی پێشوو،   لە نوسینەكانی دۆركهایمدا 

بەرچاو،  نایەتە  پێشووتر  جێگیری  بەرقەرابوونی  بۆ  غەفەتبارانە  گەڕانێكی 

ئەگەری گەڕانەوە بۆ فۆرمە كۆمەاڵیەتییەكانی پێشووتری كۆمەڵگەش بوونی 

نییە و ئەگەریش مومكین بوو، بە هیچ شێوەیەك لە دیدی دۆركهایم ئاسۆیەكی 

داواكراو نەبوو. لە كۆمەڵگەی نەریتی، خەڵك دەبنە پاشكۆی جەبڕی گروپ: 
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تاكایەتی پاشكۆی فشاری كۆویژدان بوو. باڵوبوونەوەی دابەشكردنی كار و 

الوازكردنی كۆویژدان فاكتەری هەڵهاتنبوون لەم جەبرە، بەاڵم هەڵەشانەوەی 

نەزمی ئەخالقی كۆنی تاك لە مەترسی جەبری ئەوانی دیكەدا دەبێت: جەبڕی 

مەیلە كۆتایی پێنەهاتووەكانی خۆی. تاك تەنها لە شێوەیەكدا دەتوانێت ئازادبێت، 

كە دەبووە ئەكتەرێكی سەربەخۆ و توانای زاڵبوون بەسەر بونەوەرەكانی ناو 

خۆی و دەرككردنیان هەبوو.»61« بەم جۆرە، جیاكاری لە نێوان »ئەنۆمی«، 

ئەخالقی  نەزمی  هەبوو.  سەرەكی  بایەخێكی  »تاكگەرایی«  و  »خودخوازی« 

مۆدێرنی سوودگەراكان و سۆشیالیستەكان ئەو نەزمە بوو، كە بە گوێرەی دوو 

الیەنەی گریمانەی خودخوازییە تاكەكەسییەكان گەاڵڵە بوو، بەاڵم هیچ یەك 

بە هۆی  نەبوو  یاخود مۆدێرن، مومكین  نەریتی،  لەم فۆرمانەی كۆمەڵگە، 

ئەم بنەڕەتیەوە شێوە بگرێت. بەم چەشنە، هەڵەی هەموو ئەم دانەرانە ئەمە 

دوو  ئەم  بوو:  دانا  هاوشێوە  بە  »تاكگەرایی«�یان  و  »خودخوازی«  كە  بوو 

چەمكە ریشەی جیاوازییان هەیە. تاكگەرایی ئەخالقی بەرهەمی كۆمەڵگەی 

مرۆیی و دەرئەنجامی قۆناغێكی پەرەساندنی كۆمەاڵیەتی جێگیركراو بوو. بە 

دیدی دۆركهایم، بەرامبەرێتی نێوان مەیلە خودخوازییەكانی تاك و بەرهەمە 

ئەخالقییەكانی كۆمەڵگە لە بیركردنەوەی مەزهەبی لە جیاكاری نێوان جەستە 

و روحی بەیانكراودا بوو. جەستە سەرچاوەی هەست و ئەو مەیلە بوو، كە 

»خودخوازانە« بوون. »62«  بە پێچەوانەوە روح وێناكردنێكی سەرەتایی بوو 

لە چەمكەكان و ئەو رێسا ئەخالقییەی، كە كۆمەڵگەی هێنابووە كایەوە. منداڵ 

ژیان وەك بوونەوەرێكی خودخواز دەستپێدەكات، كە ویستەكانی بە گوێرەی 

پێناسەدەكرێن. ئەم ویستانە لەگەڵ شێوەكانی  ویستە حەسیە كەسییەكانەوە 

وەرگیراون  كۆمەڵگەوە  لە  كە  ئەخالقیانەی،  ئایدیاڵە  ئەو  و  بیركردنەوە 

دەپۆشرێن: تاكی گەشەسەندو هەمیشە الیەنی خودخوازانەی كەسایەتی خۆی 

هەیە و لە هەمانكاتدا، بونەوەرێكی كۆمەاڵیەتییە.
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لە  پێویستە  لە »خودخوازی« جیابكەینەوە،  »تاكگەرایی«  بێت  بڕیار  ئەگەر 

»ئەنۆمی« یشی جیابكەینەوە. كۆمەڵگەی »گریمانەیی« پێكهاتووە لە جڤاتی 

خودخوازییە تاكە كەسییەكانی كۆمەڵگە، لەگەڵ ئەنارشیزمی ئەخالقی یاخود 

لە  ئەخالقی  تاكگەرایی  گوێرەی  بە  بونیادنراو  كۆمەڵگەی  بەاڵم  ئەنۆمی، 

چوارچێوەی دابەشكردنی كاری لێكجیاواز بە هیچ شێوەیەك بەم چەشنە نییە. 

بە پێچەوانەوە، رەوشی ئەنۆمی، كە لە بەشگەلێكی دیاریكراو لە كۆمەڵگە 

هاوچەرخەكاندا باوە )بەو جۆرەی، كە دۆركهایم لە وەاڵمدانەوەی برنتییر لە 

پرۆسەی رووداوی دریفۆس روونیكردەوە( لە لەدەستدانی بەدامەزراوەیكردنی 

هاوشێوەی  دامەزراوەیكردنەش،  بە  ئەم  دەگرێت.  سەرچاوە  تاكگەراییەوە 

گریمانەكانی كتێبی دابەشكردنی كار، پێویستە پێكبێت لە فۆرمەكانی پەیوەندییە 

یەكپارچە سازییەكانی نێوان نەزمە سیاسی و ئابوورییەكان. پێشكەوتن بەرەو 

دابەشكردنی عادیالنەتری وەزیفەكان )واتە رەشكردنەوەی دابەشكردنی كاری 

»زۆرملێی«( لە ژێر رێنمایی گشتی دەوڵەت و بە ئەخالقیكردنی پەیوەندییە 

ئابورییەكان لە رێگای ئەنجومەنە پیشەییەكانەوە. بەم چەشنە پەیوەندیگەلێكی 

زۆر نزیك لە نێوان تیۆری ئۆتۆرێتی ئەخالقی دۆركهایم و شیكردنەوەی ئەو 

لە سیستەمی سیاسی مۆدێرندا بوونی هەیە.

لەگەڵ  كە  چەمكەیە  ئەو  »سیاسەت«  چەمكی  كە  بیریهێنایەوە،  دۆركهایم 

چەمكە  ئەم  چونكە  كایەوە،  هاتوەتە  كۆمەڵگە  نوێی  فۆرمی  پەیدابوونی 

جیاكاریەك لە نێوان حاكم و محكوم دادەنێت، كە لە جۆرە سەرەتایترەكانی 

كۆمەڵگە بوونی نەبوو. وێرای ئەوەش، »كۆمەڵگەی سیاسی« نابێت بە گوێرەی 

هەبوونی ئۆتۆرێتی هەمیشەییەوە لە گروپبەندیەكدا پێناسە بكەین: بۆنموونە، 

یاخود  تاكێك،  نییە، هەر چەندەش كە دەشێت  خێزان كۆمەڵگەی سیاسی 

گروپێك، وەك پیاوساالر، یاخود  شورای ریش سپییان، هەڵگری ئۆتۆرێتی 

بێت. وەبیرهێنان و باسكردنی پێوەری زیادكراو زەرورییە، بەاڵم نابێت ئەم 
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پێوەرە لە ئەدگارەكانی سنورێكی جێگیری زەوی لێی بگەڕێین. بە پێچەوانەی 

ڤیبەرەوە، دۆركهایم ئەم پێوەرە بە گرنگ نازانێت و پێیوابوو، كە پێویستە 

سیاسی  كۆمەڵگەی  ببینرێت:  كۆمەاڵیەتی  دەزگای  ئاڵۆزی  رێژەی  لە  ئەوە 

ئەو كۆمەڵگەیەیە، كە دابەشكردنی ئۆتۆرێتی تێیدا بە روونی ئەنجامدراوە 

دووەم��ی)41(  گروپی  یان  خزمایەتی  گروپی  چەندین  لە  لەهەمانكاتدا،  و 

دەوڵەت  نییە:  دەوڵەت  هەڵگری  سیاسی  كۆمەڵگەی  پێكهاتووە.  گەورەتر 

لە دەستەواژەناسی )42( دۆركهایم، بە گروپی بەرێوەبردنی یان پلەوپایەیی 

دەوترێت، كە وەزیفەی حكومەتی بە فەرمی پێ سپێردراوە. »63«

هاوشێوەی تیۆری دابەشكردنی كار، پێشكەوتنی كۆمەڵگە لە رووی جیاكاری 

ناوەكی روو لە زیادبوون، بووە هۆی رزگاربوونی پلە بەپلەی فیكر و كاری 

تاكەكەسی لە شوێنكەوتن و پاشكۆیەتی ك�ۆوی�ژدان. لە دیدی یەكەمدا، وەها 

دەركەوت كە ئەمەش دەبێتە هۆی پارادۆكس، چونكە ئەگەر گەشەسەندنی 

دابەشكردنی كار لەگەڵ باڵوبوونەوەی ئۆتۆنۆمی تاك هاوشان لەگەڵی باڵو 

لە  دەوڵەت  چونكە  نییە،  پارادۆكس  ئەمە  راستیدا  لە  بێتەوە.  فراوان  و 

لەگەڵ  دامەزراوەیەیە، كە سەروكاری  ئەو  كۆمەڵگەی مۆدێرن، هاوشێوەی 

هەق وت��نی مافە تاكەكەسییەكاندا هەیە. دۆركهایم لە كتێبی دابەشكردنی 

پێشكەوتنی  نێوان  لە  راستەوخۆ  هاوبەندییەكی  كە  چەشنەی  بەو  كاردا، 

دەبینرێت،  دەوڵەتدا  پەرەسەندنی  و  پەیدابوونی  و  كۆمەاڵیەتی  جیاكاری 

و  كار  دابەشكردنی  گەشەسەندنی  نێوان  لە  راستەوخۆش  پەیوەندییەكی 

كەمبوونەوەی گرێنتی جێبەجێكردنی سزایی دانراوە:

هاوشێوە لە نێوان تاكەكان دەبێتە هۆی پەیدابوونی ئەو رێسا حقوقیانەی، كە 

لەگەڵ هەڕەشەكردنی هەنگاوە سەركوتگەرایانەكانی بیروڕاكان و شێوەكانی 

ئەو  كار  دابەشكردنی   ... زاڵدەكەن  هەمووانەوە  بەسەر  یەكسان  كارێكی 

وەزیفەی  پەیوەندییەكانی  و  چییەتی  كە  كایەوە،  دەهێنێتە  حقوقییە  رێسا 
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دابەشكراوەكان دیاریدەكەن، بەاڵم كەموكوڕییان تەنها دەبێتە هۆی دەركەوتنی 

هەنگاوە هەڵگیراوەكان، بێ هیچ چەشنە ئەدگارێك قەرەبوو دەكرێتەوە»64«

دۆركهایم پاشان پەی بەوە برد، كە »جۆرەكانی كۆمەڵگە نابێت لەگەڵ جۆرە 

هەروەها   »65« وەربگرین«،  یەك  وەك  هەڵە  بە  دەوڵەت  جیاوازەكانی 

ئەوەی كە دەسەاڵتی سزایی دەزگای دەوڵەتی دەشێ، تا رادەیەك سەربەخۆ 

لە ئاستی پێشكەوتنی كار ئاوەژوو بكاتەوە. دۆركهایم لە كتێبی دوو یاسای 

سەدەی  )وات��ە  سەدەیە  ئەم  لەسەرەتای  ئ��ەوەی   كە   »66« سزایی)43( 

لە چەمكە  بنجبڕی  نوسی، شیكردنەوەیەكی سیستەماتیك و  بیستەم.و.ك( 

نادیارەكانی ئەم روانگەیە خستەڕوو. گرێنتی جێبەجێكردنی سزایی، كە لە 

كۆمەڵگە جیاوازەكاندا بوونیان هەیە، دەتوانین لە دوو رەهەندی تاڕادەیەك 

سەربەخۆ خانە بەندی بكەین: رەهەندی »چەندی« و رەهەندی »چۆنی«. 

یەكەم ئاماژە بە سزا دەكات بۆ الدان لە نۆرم، یان یاسا و دووەم ئاماژە 

و  توندی  زیندان(.  بەرامبەر  لە  مەرگ  )وەك  دەكات  سزا  چۆنیەتی  بە 

بەهێزی گرێنتیە جێبەجێكردنەكان لەگەڵ ئاستی پێشكەوتنی دابەشكردنی كار، 

هەورەها بە جێگیركردنی دەسەاڵتی ساسی ئاوەژوو دەكاتەوە. بەم چەشنە 

دەتوانرێ »یاسایەكی گۆڕانی چەندی« بهێنرێتەكایەوە كە دەڵێ: »هەر چەندە 

كۆمەڵگە كەمتر پێشبكەوێت، توندی و بەهێزی سزا تێیدا زیاترە و دەسەاڵت 

سانتەری خەسڵەتێكی ستەمكارنەتری هەیە.«»67«

هەموو  جێگیربوونی  نێوان  لە  ناوەكی  پەیوەندیەكی  دۆركهایم،  دیدی  بە 

ئەركەكانی رێبەری كۆمەڵگە لە دەست یەك كەس و رێژەی ئەو رەهاییەی، 

كە حكومەت بەكاریدەهێنێت، بوونی هەیە. بە ڕای سپنسەر ئەوەی بوون، 

یاخود الیەنەكانی دیكەی رەهاگەرایی دیاریدەكات رێژەی وەزیفەی دەوڵەت 

تا  دامەزراوەیی  دەسەاڵتی  دیكەی  سەرچاوەكانی  كە  ئەمەیە  بەڵكو  نییە، 

چ رادەیەك دەتوانرێت هاوشێوەی هێزێكی یەكسانكەر لە بەرامبەر هێزی 
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هاوكێشەوە  لەم  دەرئەنجامەی  ئەو  دۆركهایم  بكەن.»68«  كار  دەوڵ��ەت 

وەرگرت، یەكێك لە پایە سەرەكییەكانی راڤەی خۆی لە چییەتی حكومەتی 

دیموكراتیكەوە لەسەر بونیاد نا: ئەوەی كە باڵوبوونەوەی كاریگەری سەرۆكی 

خودی  بۆ  هاوچەرخە،  كۆمەڵگەی  »سروشتی«  تایبەتمەندی  كە  دەوڵەت، 

ناتوانین  كەواتە  دەوڵەت،  رەهاگەرایی  گەشەسەندنی  هۆی  نابێتە  خۆی، 

نییە  پانتایی كاری سنورداری هەیە، مومكین  بوارانەی دەوڵەت  لەو  بڵێین 

خەسڵەتێكی ستەمكارانەی هەبێت: لە راستیدا زۆرجار بەم چەشنەیە. ئەمەش 

رێژەی رەهاگەرایی دەسەاڵتی دەوڵەت نییە، كە پانتایی چاالكییەكانیەتی و 

ڕاستەوخۆ لەگەڵ دابەشكردنی كار دەگۆڕێت:

 چونكە رادەی پێشكەوتنی دەزگای رێكخەری پێشكەوتنی ژیانی جەمعی، 

رەهەندەكانی  كە  چەشنەی  بەو  دەكاتەوە.  پێچەوانە  گشتی  بەشێوەیەكی  

ئورگانیەكان  پەیوەندییە  بایەخی  هاوشێوەی   تاك،  دەم��اری  سیستەمی 

كاتە  ئەو  تەنها  كۆمەڵگە،  سەرۆكی   وەزیفەی   پێیە  بەم  دەگۆڕدرێت. 

چییەت  هەمان  هەڵگری  دیكەیش  كۆمەاڵیەتییەكانی  وەزیفە  كە  سەرەتاییە 

بن. لەم رووەوە، پەیوەندی ئەم دووانە ناگوڕدرێت ... هیچ شتێكی سادەتر 

هیچ  نییە،  كراوەكان  دیاری  سەرەتاییە  واڵتە  سەر  لە  كردن  حكومەت  لە 

شتێكی رەهاتر لەوەش نییە.»69«

روول��ەزی��اد،  ئ��اڵ��وزی  ب��ەرەو  كۆمەڵگە  پێشكەوتنی  لەگەڵ  پێیە  ب��ەم   

ئەگەر  نایەتەكایەوە:  سزا  سەركوتگەرانەی  خەسڵەتی  لە  كەمكردنەوەیەك 

لەوانەیە  دەوڵ��ەت  رەهاگەرایی  زیادبوونی  بە  كە  چەشنەی  بەو  وابێت، 

پەیوەندی  لەناودەچێت.  كار  دابەشكردنی  بەرفراوانی  كاریگەری  بكرێت، 

نێوان پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی و سیاسی پەیوەندیەكی ئاڵوزە.

جێبەجێكردنە  گەرەنتی  بەخێرایی  ئاماژە  تەنها  چەندی«  گۆڕانی  »یاسای   

گۆڕانی چۆنی« كە سەبارەت  »یاسای  بە  یاسایە  ئەم  هوشیارەكان دەكات. 
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پەیوەندیەكی  یاسایە،  ئەم  بەگوێرەی  كامڵكرا:  بوو،  سزادان  بەچۆنیەتی 

لەبێ  سوودوەرگرتن  و  كۆمەڵگە  پێشكەوتنی  ئاستی  نێوان  لە  ڕاستەوخۆ 

بەشبوون لە ئازادی بۆ سزادان بوونی هەیە. زیندانیكردن بە خاتری كارە 

خراپكارەكان لە كۆمەڵگە سەرەتاییەكان، تا رادەیەك نەناسراو بوو، تەنها لەنێو 

نەتەوەكانی ئەوروپای رۆژئاوادا )لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەم بەدواوە( 

بە وێنەی جۆرێكی سەرەكی سزادان دەركەوت. وەرچەرخانێكی وەها بەم 

شێوەیەی خوارەوە روودەدات: زیندانیكردن لە سیستەمی سزایی كۆمەڵگە 

كەم پەرەسەندووەكان بوونی نەبوو، چونكە بەرپرسیارێتی جەمعی بوو: ئەو 

بژاردنی جێ سەرەنجی هەموو  داوای پێ  تاوانێك روویدەدا،   كاتەی كە 

گروپەكە بوو، نەك یەك تاك، بەاڵم پەرەسەندنی فۆرمە ئاڵوزەكانی كۆمەڵگە 

و دەركەوتنی روولەزیادی یەكانگیری ئۆرگانێكی پشت ئەستور بە وابەستەیی 

دوو الیەنەی هاوكارانە لە دابەشكردنی كار، بەرپرسیارێتی حاڵەتێكی فەردی 

پەیداكرد و چەمكی سزای تاك لە رێی زیندانیكردنەوە دەركەوت.

 گرنگترین خاڵی ئەم لێكدانەوەیە ئەمەبوو، كە هەم روانگەی سەرەكی كتێبی 

رووبەرووی  كۆمەڵگەدا  لە  راستەوخۆ  هەم  دەپاراست،  كاری  دابەشكردنی 

بەتایبەت  دەب��ۆوە،  سیاسی  دەسەاڵتی  لەبەرچاونەگیراوی  پێشتر  پرسی 

پرسی دەسەاڵتی سزایی. لە كتێبی دابەشكردنی كاردا جەخت لەسەر ئەم 

یەكانگیری  گەشەساندنی  رێی  لە  كۆویژدان  جەبڕی  كە  كراوەتەوە،  بابەتە 

ئۆرگانێك، هێدی هێدی بە سوودی نەزمی هاوكارانە رەشدەبێتەوە: مەیلی 

»سروشتی« ئاڵۆزی تێكەاڵوی  كۆمەڵگە بووە هۆكاری كەمكردنەوەی گەرەنتی 

جێبەجێكردنی سزایی و »بەتاكەكەس كردن« سزایی لە رێگای زیندانیكردن، 

لە  دیاریكراو  فۆرمێكی  لە  سیاسی  دەسەاڵتی  چییەتی  ناتوانرێت  بەاڵم 

كۆمەڵگەدا، بە ئەنجامی گۆڕانكارییەكانی ژێرخان دابنرێت. كتێبی دوو یاسای 

پەرەسەندنی سزایی بەتەواوی روونیدەكاتەوە، كە دۆركهایم لەگەڵ هەبوونی 
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هاوچەرخ  كۆمەڵگەی  لە  هێشتا  »پیرۆزی«  كە  ئەمەی  لەسەر  سووربوون 

مسداقیەتی هەیە، لە كەمكردنەوەی روونكردنەوەی نێوان مەزهەبی نەریتی 

بووە  ئەوەی  چونكە  بەدووربووە،  مۆدێرن  نەزمی  ئەخالقی  خەسڵەتی  و 

كەم  لەفۆرمگەلێكی  سەركەوتگەراكان  سزادانە  سانگینی  دەسەاڵتی  هۆی 

پەرەسەندووی كۆمەڵگە ئەم واقیعەتە بوو، كە تاوان وەك تێپەڕاندنی مافی 

گشت و بەم جۆرە، هاوشێوەی الدانی مەزهەبی لێكدەدرایەوە: ئەم تاوانە 

بە زیانی بەها تەوژمدارە جەمعیەكان و »بونەوەرە بااڵكان« بوو، و »هەمان 

ئەو كارەی، كە كاتێك پەیوەستدەبێت بە تاكێكی وەك یەك و هاوپێگە، بە 

سادەیی بە ناپەسند دێتە هەژماردن، ئەو كاتەی كە پەیوەستدەبێت بە تاكێكی 

بااڵتر لەئێمە دەبێتە كوفرئامێز، دڕندەیی كارێكی وەها دەوروژێنێت تەنها 

بە سەركوتكردنی بەزەبر و بەهێز الواز و كز دەبێت، دەوڵەتی ستەمكار 

لە  سوودوەرگرتن  شێوەیە،  بەم  و  كاردەبات  بە  »ئاینییە«  چۆنیەتییە  ئەم 

دەسەاڵتی سزایی دەخاتەڕوو: دژایەتیكردن لەگەڵ دەوڵەت وەك ئیهانەكردن 

بە پیرۆزییەكان دادەنرێت و لەم رووەوە، پێویستە بە توندوتیژی سەركوت 

بكرێت.«»70«

س��ادە،  شێوەیەكی  بە  ك��ەم   الن��ی  كۆمەڵگە،  سیاسی  بونیادی  ئەگەر   

ئاستێكی ئاڵوزی دابەشكردنی كاری »دیاری نەدەكرد« پێگەی كۆماریخوازیی 

دیموكراتیك لە نەزمی كۆمەاڵیەتی نوێ  دەبووە كێشە. چ هەلومەرجێك بە 

دیهێنەری نەزمی سیاسی دیموكراتیك توانادار دەكات؟ وەاڵمی دۆركهایم بۆ 

ئەم پرسیارە پەیوەندییەكی شیاو و گونجاوی بە شێوەی رووبەروونەوەی ئەو 

دەهێنێتەكایەوە.  كار  دابەشكردنی  لە  پیشەییەكان  ئەنجومەنە  رۆڵی  لەگەڵ 

رەهاگەرایی دەوڵەت پەیوەندی هەبوو بە رێژەی پەرەسەندنی ئەو گروپبەندیە 

لە  تاكدا دەگێڕن:  نێوان دەوڵەت و  لە  نێوەنجی  دووەمینەی، كە رۆلێكی 

كۆمەڵگەی مۆدێرن، ئەمە گروپبەندی ئەنجومەنە پیشەییەكان بوون. دۆركهایم 
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ئەرگۆمێنتی دەكرد كە خێزان، لەم رووەوە بایەخی خۆی هێدی هێدی لە 

یاخود  ناوندەییەكان،  ئەنجومەنە  بە  خۆی  شوێنی  ناچارە  و  دەستدەدات 

ئەنجومەنە پیشەییەكان بدات. ئەو تیۆری نەریتی دیموكراسییەت، كە وەك 

ئەو  بەشداری هەیە رەتدەكردەوە.  لەحكومەتدا  ئەوەی جەماوەری خەڵك 

پێناسەی  بەپێی  كە  دەزانی،  بەتوانادار  لەكۆمەڵگەیەك  تەنها  رەوشەی  ئەم 

دیموكراسییەت  لە  تێگەیشتنێك  ئاوا  نەبێ.  سیاسی  كۆمەڵگەیەكی  خۆی، 

قبوڵكراو نەبوو:

بەم جۆرە نابێت بڵێین، كە دیموكراسییەت فۆرمێكی سیاسی ئەو كۆمەڵگەیەیە، 

كە فەرمانڕەوایی لەسەر دەكات و تێیدا حكومەت لەسەرانسەری قەڵمڕەوی 

نەتەوە باڵوبۆتەوە و پێناسەیەكی وەها، بۆخودی خۆی، پێكدژ و پارادۆكسە. 

بڵێین دیموكراسییەت كۆمەڵگەیەكی سیاسی  ئەمەیە، كە  تا رادەیەك وەك 

تەواوی  لە  جیاواز  ئۆرگانێكی  ئەگەر  دەوڵەت  راستیدا  لە  دەوڵەتە.  بێت 

كۆمەڵگە نەبێت، هیچە. ئەگەر دەوڵەت لە هەموو شوێنێك بێت، كەواتە 

جێگیركردن  لە  پرۆسەیەك  ئاكامی  لە  دەوڵ��ەت  نییە.  شوێنێك  هیچ  لە 

جەمعی  جەماوەرێكی  لە  تاكەكان  لە  دیاریكراو  گروپێكی  كە  دێتەكایەوە، 

جیادەكاتەوە... ئەگەر بڕیار بێت هەمووان فەرمانڕەوایی بكەن، لە راستیدا 

ناوی  بمانەوێت  ئەگەر  نایەتەكایەوە...  فەرمانڕەوایەتییەك  و  حكومەت 

دیموكراسییەت بۆ كۆمەڵگە سیاسییەكان بپارێزین، ئەم ناوە نابێت لەمەڕ ئەو 

خێاڵنە بەكاربهێنرێت، كە شێوەیەكی دیاریكراویان نییە، تا هەنوكە بانگەشەی 

دەوڵەتبوونیان نەبووە و كۆمەڵگەی سیاسیشیان نەبووە.»71«

تاكەكان  لە  كەمینەیەك  دەس��ت  بە  حكومەت  پێویستە  پێناسەیە  ب��ەم 

كۆنترۆڵبكرێت. بەم پێیە، »دیموكراسییەت« دەبوایە لكاو بێ بە پەیوەندی 

نێوان دەزگای سیاسی لێجیاواز، یان دەوڵەت و بونیادەكانی دیكەی كۆمەڵگە: 

بە تایبەت بە گوێرەی رای دۆركهایم، بۆئەوەی كە كاریگەری دوو الیەنی 
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پەیوەندی دەوڵەت و كۆمەڵگە تا چ رادەیەكە. ئەگەر هاوواڵتیان بەردەوام 

لە چاالكییەكانی دەوڵەت ئاگادار بن و دەوڵەت، بە نۆبەی خۆی، لە هەست 

نەزمێكی  ئەوا  ئاگاداربێت،  كۆمەڵگە  جیاوازەكانی  بەشە  ویستەكانی  و 

دیموكراتیك  سیستمی  بەرقەراری  چەشنە  بەم  دێتەكایەوە.  دیموكراتیك 

ئەو  الیەك،  لە  بوو:  دژ  رەوتی  دوو  نێوان  یەكسانی  بەرقەراری  پاپەندی 

رەوتەی كە تێیدا دەوڵەت راستەوخۆ »ئیرادەی گشتی« پێچەوانە دەكاتەوە، لە 

الیەكی دیكە، ئەو رەوتەی كە تێیدا دەوڵەتێكی ستەمكار، كە »خۆی گەمارۆ 

داوە«، لە خەڵك جیابۆوە. هەر یەك لەم هەلومەرجانە، عادەتەن، دەبووە 

رێگری گۆڕانی كۆمەاڵیەتی. بەو چەشنەی كە پێشوتر ئاماژەی پێكرا، بواری 

تێیدا  كە  دەهێنایەكایەوە،  هەلومەرجەی  ئەو  دۆركهایم،  دیدی  لە  یەكەم، 

تەنها ئەگەری دەركەوتنی گۆڕانی رواڵەتی بوونی هەبوو. لە بواری دووەمدا 

دەشێت وابێتە بەرچاو، كە دەسەاڵتی سیاسی دەوڵەت دەبێتە هۆی بەدیهاتنی 

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی رادیكاڵ، بەاڵم لە راستیدا، بەم جۆرە نییە: ئەم چەشنە 

دەوڵەتانە »لە راستیدا، لە بەرامبەر تاك لە دەسەاڵتی پەتی سوودمەندن و 

ئەمەیە مانای دەستەواژەی »رەها«، كە لەبارەیانەوە بەكاردەهێنرێت، بەاڵم 

لە بەرامبەر هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و بونیادی كۆمەڵگە، تا رادەیەك بێ 

دەشێت  دیموكراتیكدا،  نەزمی  لە  دۆخەش،  ئەم  وێرای  دەسەاڵتن.«»72« 

كۆمەاڵیەتی خەسڵەتێكی  ژیانی  ئیرادەی  چونكە  بێت،  زیاد  گۆڕان  خێرایی 

»ئاگایانەتر« و یەكااڵیانەتر پەیدادەكات. حكومەتی دیموكراتیك ئەم ئەگەرە 

دێنێتەكایەوە، كە زۆرێك لە الیەنەكانی دەزگای كۆمەاڵیەتی كە پێشوتر لە ژێر 

دەسەاڵتی باو، یان عادەتدا بێ بەند و بار بوونی هەبوو، لەوانەیە لە پێشانگای 

دەستتێوەردانێكی كاریگەری دەوڵەتدا سەقامگیربێت. لە نەزمی دیموكراتیدا، 

دانیشتووان  نێو  لە  پەرشوباڵو  شێوەیەكی  بە  كە  ئەو هەستانەی،  دەوڵەت 

بوونی هەیە بەیان ناكات، بەڵكو زۆرجار سەرچاوەی بیرە تازەكانە: دەوڵەت 
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هەم رێبەری كۆمەڵگە دەكات، هەم لەگەڵ ئەوەشدا رێبەرایەتی دەكرێت. 

بەم جۆرە، فراوانبوونی چاالكییەكانی دەوڵەت، كە لە رێگەیەوە دەوڵەت لە 

زۆرێك لە قەڵەمڕەوەكانی كۆمەڵگە پێشووتر لە یەكالبوونی باو، یان نەریتدا 

بوو )وەك جێبەجێكردجنی دادپەروەری، ژیانی ئابووری، زانست یان هونەر( 

نفوزی دەكرد، نابێتە هۆی دەسەاڵتی ستەمكارانەی دەوڵەت لەسەر كۆمەڵگە. 

بە پێچەوانەوە ئەم دیاردەیە كارلێكی كاریگەری نێوان »ئاگایی حكومەت« و 

توانادار دەكات. بەم جۆرە دیموكراسییەت دوو  بیروڕا و هەستی جەماوەر 

تایبەتمەندی سەرەكی هەیە: هەبوونی پەیوەندی نزیك و دووالیەنەی حاكم 

پەیوەستییەكانی  و  پەیوەندییەكان  روولەزیادی  باڵوبوونەوەی  و  مەحكوم  و 

دەوڵەت لەگەڵ بەشەكانی دیكەی كۆمەڵگە، بەاڵم هەبوونی ئەم تایبەتمەندیانە 

بەم مانایە نییە، كە دەوڵەت لەگەڵ كۆمەڵگە یەك شتە، بەڵكو لە راستیدا 

ئەمە  لێكجیاوازن:  دەزگای سیاسی  بۆ هەبوونی  پێویست  پێشمەرجی  ئەوان 

ئەو شتە بوو، كە كۆمەڵگە لەوەی »بكرێتە قوربانی پرۆسەی ئاسایی نەریتی« 

رزگاردەكات.»73« ئەنجومەنە پیشەییەكان لە هەردوو الیەنەوە رۆڵی ژیانیان 

هەبوو: لەبەر ئەوەیە، كە ئەوان نێوانگیریی نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەبوون، 

بۆ  دادەنرێت  جۆربەجۆرەكان  چاالكییە  گواستنەوەی  سەرەكییەكانی  رێگا  لە 

باڵوبوونەوەی دەوڵەت لە تەواوی كۆمەڵگەدا و بەم هۆیە، پەیوەندی دەڵەت و 

ئاستە كەم پەرەسەندووەكانی كۆمەڵگە ئاساندەكەنەوە. بەم چەشنە ئەنجومەنە 

دیموكراسییەت  الوازكردنی  لە  پێشگرتن  بۆ  هەمووان،  لە  زیاد  پیشەییەكان 

بایەخییان هەیە )دەركەوتنی دەوڵەتە ستامكارییە لێكجیاكراوەكان لە خەڵك، 

سەرچاوەی  ئەمەشە  داواك��اری  كۆمەڵگە(.  لە  دەوڵەت  »راكێشانی«  یاخود 

لەوەوە گرتبوو، كە ئەنجومەنە پیشەییەكان دەست لە پرۆسەی هەڵبژاردنی 

نێوان دەنگدەران و حكومەت وەردەدەن: »هەبوونی ئەم گروپە دووەمیانە 

بۆ ئەوەی، كە دەوڵەت ستەم لە تاك نەكات زەروری و پێویستە: هەبوونی 
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ئەو گروپانە بۆ ئەوەی، كە دەوڵەت بە رادەیەكی تەواو لە تاك ئازاد بێت 

لە  بكەن،  ئازاد  یەكتر  رووبەرووی  تەوژمی  و  هێز  دوو  ئەوان  پێویستە... 

تیۆرێكی  شیكردنەوەیدا،  لەم  دەبەستنەوە.»74«  پێكەوەشیان  هەمانكاتدا 

بۆرۆكراسییەت شاردراوەتەوە. ئەگەری پەیدابوونی دەوڵەتی بۆرۆكراتیك، كە 

تێیدا پلەوپایەی بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی واقیعییان لەدەستدایە )لە ئاكامدا لە 

رێی دووركەوتنەوە لە پرۆسەی نۆرماڵی بۆرۆكراتیك، بە شێوەیەكی كاریگەر 

كۆمەك بە پاراستنی رەوشی هەیی دەگەیەنێت( لەو بوارانەی، كە دەوڵەت 

الواز بوو، زیاد دەبێت. لە دەوڵەتی رەهاگەرا مومكین بوو سوود لە پلەوپایەی 

بەڕێوەبردنی وەربگیرێت، وەك ئامرازی دەسەاڵتێكی فەرمانڕەوا، یاخود وەك 

دەوڵەت  كە  فەرەنسا،  وەك  شوێنێكی  لە  بەاڵم  ئۆلیگارشی،  دەسەاڵتێكی 

مەیلی بۆ »سەرەنجراكێشبوون« هەبوو، رەوشی »دیموكراسییەت«ی رواڵەتی 

دەسەاڵتی بۆرۆكراتیكی دەشاردەوە. لە كۆمەڵگە مۆدێرنەكان، كە بەڕێوەبردنی 

رێورەسمەكان و بیروباوەڕی نەریتی تاڕادەیەك لە ناوچوو بوو، رێگا گەلێكی 

زۆر بۆ نیشاندانی روحی رەخنەیی بوونی هەبوو و گۆڕانی عەقیدە و دۆخەكە 

بوارانەی كە حكومەت  لەو  بەرچاو.  نێو جەماوەری خەڵك زۆر دەهاتە  لە 

ئەم هەلومەرجەی »پێچەوانە دەكردەوە« هەڵبەزودابەزی بەردەوام لە كایەی 

سیاسی دەهاتەكایەوە و بە هۆی ئەم كەمبونەوەی رابەری چاالك، دەسەاڵت 

بە پلەوپایە كارگێڕییەكان دەسپێردرێت: »تەنها ئامێری بەڕێوەبردنی سەلماندنی 

چاالكییەكان  بە  درێژە  خۆبەخۆی  نەزمی  هەمان  لەگەڵ  و  پاراستووە  خۆی 

دەدات.«»75«

بوو  كۆمەڵگەیەك  دیموكراتیك،  كۆمەڵگەی  دۆركهایم  دیدی  بە  بەم چەشنە 

»ئاگادار و خۆهوشیار«. لە بەراورد بە ئۆرگانیزم، بەو چەشنەی كە دۆركهایم 

چەندەهاجار دەیوت، دەتوانین بڵێین، كە دەوڵەت »كاكڵە« بوو »واتە سەنتەرێكی 

ئاگادار و رێنمویكەر، كە لە رێی ئۆرگانە ناوەندەكانەوە، لە سیستمی دەماری 
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ئاڵۆزی كۆمەڵگەیەكی لێكجیاواز كاری دەكرد. بەم جۆرە نەزمی دیموكراتیك 

هەمان ئەو بااڵیی و بەرزییە رێژەییەی هەبوو بەرامبەر بە كۆمەڵگەكانی دیكە، 

كە بوونەوەرێكی خۆئاگا بەرامبەر بەو ئاژەڵەی، كە رەفتارەكەی رەنگدانەوەیی 

نییە یاخود غەریزییە. دۆركهایم بە مانایی »زانینێت« لە بەرامبەر بە مانای 

ئامانجە  لەسەر دەكردەوە. دەوڵەت  پێداگری  توندی  بە  »چاالك�«ی دەوڵەت 

ئەخالقییەكان و هەستە بەرجەستەكراوەكان لە كۆویژدانی پەرشوباڵو بە ڕوونی 

بەیاندەكرد و بەرەو پێشەوەی دەبرد.»76« ئەم بابەتە بۆ دەرككردنی چەمكی 

ئۆتۆرێتی ئەخالقی دۆركهایم، بەو چەشنەی كە لە كۆمەڵگە مۆدێرنەكان بوونی 

هەبوو، پر بایەخە. دەوڵەت لە چوارچێوەی سیستمی سیاسی، فاكتەری سەرەكی 

جێبەجێكردنی بەهاكانی تاكگەرایی ئەخالقی بوو، لە راستیدا، فۆرمێكی ئەو 

نەریتییەكان،  لە كۆمەڵگە  كڵێسا  ئەڵتەرناتیڤی  بوو، كە دەبوونە  دامەزراوانە 

ئۆتۆرێتی  ستەمكاری  بەرەو  دەوڵەت  پێشكەوتنی  لەگەڵ  لێكچوونی  بەاڵم 

ئەخالقی ئەو ئۆتۆرێتیەی، كە تایبەتمەندی جۆرە بەراییەكانی كۆمەڵگە بوو، 

بێ هەستكردن  بوو،  ئەوە  فشارەكانی  تەسلیمی  فیزانە  بێ  »تاك  هەبوو... 

بە قوربانیبوونی چارەنوسی خۆی دەكردە پاشكۆی چارەنوسی جەمعی.«»77« 

پاشكۆی  بكرێتە  تاك  كە  نەبوو،  ئەمە  دیموكراتیك  دەوڵەتی  تایبەتی  رۆڵی 

خۆی، بەڵكو ئەمە بوو، كە توانای خۆشكۆفەیی ئەو فەراهەمبكات. ئەمە ئەو 

شتە نەبوو، كە بە پێچەوانەی تیۆرەكانی سوودگەراكان و سۆشیالیستەكان، ئەو 

كاتە روودەدات كە چاالكییەكانی دەوڵەت لە ئاستی كەمینەدا بخرێتە بەر چاو. 

خۆشكۆفەیی تاك تەنها لە رێی ئەندامبوونی ئەو لەو كۆمەڵگەیە بەدینایەت، 

كە تێیدا دەوڵەت مافە بەرجەستەكراوەكان لە تاكگەرایی ئەخالقی دابیندەكات 

و بەرەو پێشەوەی دەبات.

خودخوازی،  كۆنترۆڵی  بەواتایی  دیسپیلین  دۆركهایم،  كە  بەڵگەنەویستە   

دەزانێت،  ئەخالقی  ئۆتۆرێتییەكی  چەشنە  هەر  سەرەكی  تایبەتمەندی  بە 
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دیسپلین  كە  روانگەیەی  ئەو  دۆركهایم،  لێكدانەوەی  هاوشێوەی  بەاڵم 

یەكسان  بە  مرۆییەكان  خۆشكۆفەییە  سنوردارێتییە  بە  خودی  بەشێوەیەكی 

)هەم  ژی��ان،  دروستبووەكانی  فۆرمە  هەموو  نادروستبوو.  دادەن��ێ��ت، 

رێكخراوە  پرەنسیپە  كۆمەاڵیەتییەكان(  فۆرمە  هەم  و  بایەلۆجیەكان  فۆرمە 

هەر  بوونی  واقیعەتە،  ئەم   گوێرەی  بە  كۆنترۆڵدەكات.  پێناسەكراوەكان 

چەشنە كۆمەڵگەیەك پابەندە بە رێكخستنی رەفتار وەك رێسا ئەخالقییەكان، 

بێگومان ئۆتورێتی ئەخالقی تایبەتمەندی فۆرمە نەریتیەكانی كۆمەڵگە، یان 

ئەگەرێكی  هەرچەشنە  و  سەركوتگەرانەیە  لەخۆیدا  ستەمكارەكان  دەوڵەتە 

و  كۆمەڵگە  ئەخالقی  رێكخستنی  بەاڵم  رەتدەكاتەوە،  بۆتاك  خۆشكۆفەیی 

بەم جۆرە  ئەوە.  ئازادیی  و  تاك  مۆدێرن، مەرجی خۆشكۆفەیی  دەوڵەتی 

تیۆری ئۆتۆرێتی ئەخالقی دۆركهایم، بەوچەشنەی كە زۆرجار وێنادەكرێت، 

بەهیچ شێوەیەك ئاڕاستەكەری لۆژیكی ئۆتورێتیگەرایی نییە. ئەو گوزارشتە 

گرتووە،  شێوەی  دۆركهایم  ئەخالقی  ئۆتورێتی  چەمكی  لە  كە  نادروستەی 

و  لێكدانەوە  لە  مێژوویی  توخمی  كردنی  چركەساتی  لە  توانایی  بێ  لە 

ئەم گریمانەیەوە سەرچاوەدەگرێت، كە لێكچونێكی زۆر لەنێوان هەڵوێستی 

دۆركهایم و روانگەی هۆبز، سەبارەت بە پەیوەندی نێوان تاك و كۆمەڵگە 

لە نەزمی مۆدێرندا بوونی هەیە. هاوشێوەی ئەم روانگەیە، تیۆری ئۆتۆرێتی 

ئەخالقی دۆركهایم بەگوێرەی ئەو گریمانەیە جێگیرە، كە تاك »بە شێوەیەكی 

سروشتی« بوونەوەرێكی سەركێشە. بەم جۆرە، بۆیە پێوستە كۆمەڵگە ئەو 

سنودار و بەرەاڵ بكات، بەاڵم لە راستیدا دۆركهایم رێك لەم بوارەوە رەخنەی 

»باری  روونكردنەوەی  بە  كە  بوو،  ئەمە  هۆبز  هەڵەی  گرتووە.  هۆبز  لە 

سروشتی« و لە ئاكامی گریمانەی ئەمەی كە »دابران لە بەردەوامی نێوان تاك 

و كۆمەڵگە« بوونی هەیە، لە دەرەوەی مێژوودا قەراری گرتووە: ئەمەش 

بووە هۆی پەیدابوونی ئەم تێگەیشتنەی كە »بەم جۆرە، مرۆڤ، بەشێوەیەكی 
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سروشتی، بەرامبەر بە ژیانی هاوبەش سەركێشە، تەنها ئەو كاتە دەتوانێت 

ناوەڕۆكی پێبدات، كە ناچاربكرێت.« » 78« لە تیۆری دۆركهایمدا، تەنانەت 

كاتیگۆری خودخوازی چییەتێكی مێژوویی هەبوو. خودخوازی وابەستەیە بە 

بایەڵۆگیەكان یان »پێش كۆمەالیەتییەكان« ئۆرگانیزمی  ویستەكان و هەستە 

پاڵنەرگەلی  فەردیی، بەاڵم سەرپۆش لەسەر ئەم ویستە ئۆرگانیكانە لەگەڵ 

و  خودخوازی  كە  دەكرد،  پێداگریی  بەردەوام  دۆركهایم  دادەنرێت.  دیكە 

تاكگەرایی ئەخالقی لە سەرچاوە پێكدژەكانەوە سەرچاوە دەگرن. یەكێك لە 

تكاكانی ئۆرگانیزم و چاالكییە جەمعیەكانی گروپێكی دیكە، كەواتە هەمیشە 

گەشەساندنی  ئەمەش،  هەبوونی  وێرای  یەكدی.  لەگەڵ  دژایەتیدابوون  لە 

تاكگەرایی ئەخالقی بووە هۆی فراوانبوونی پانتایی مەیلە خودخوازییەكان. 

بەم هۆیە بوو كە لە كۆمەڵگەی مۆدێرن خودخوازی و ئەنۆمی پەیوەندییەكی 

نزیكیان لەگەڵ یەكدا هەیە، ئەمەش دەرخەری پێشكەوتن بوو لە چەشنی 

پاڵنەرەكان و هەستیاری تاكەكەسەكان لە ئاكامی پرۆسەیەكی دوور و درێژیی 

»دیاریكراو«  بەشێوەیەكی  ئەنۆمی  پەرەسەندنی كۆمەاڵیەتی. خودخوازی و 

نەبوو: دڕندەیی گریمانەكراو  نزیكیان  پەیوەندییەكی  بایەلۆجییەوە  لەڕووی 

بەاڵم  بوو،  بوونەوەرێكی خودخواز  كۆمەاڵیەتی  پێش  »باری سروشتی«  لە 

ئەنۆمی، وەك ویستەكانی وابەستە بوو بە سنورداریەتێكی بایەلۆجی دیاریكراو 

رێك بەو چەشنەی، كە لەمەڕ منداڵێك دەبینرێت.

زۆر  رادەیەكی  تا  خوازیمان«  »خود  دۆركهایم  ب��ڕوای  بە  ج��ۆرە،  بەم   

بەرهەمی كۆمەڵگەیە. تاكگەرایی ئەخالقی لە خۆگریی ئەو بەهاییانە بوو، 

كە پێداگری لەسەر پێگە و بەهای تاك بەشێوەیەكی ئەبستراكت دەكردەوە، 

تاكەكان ئەوەیان لەمەڕ خۆشیان و ئەوانی تریش بەكاردەبرد و لەم رووەوە، 

هەستیارتر  خۆیان  و  تریش  ئەوانی  ویستەكانی  و  هەست  بە  بەرامبەر 

بەم  ناكرێت.  تەحەمول  خۆمانە  غەمەكانی  وەك  »غەمەكانیان،  دەبوون 
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هەستی  خۆمان  لەمەڕ  ئەوەی  درێژەی  لە  تەنها  بۆیان  دڵسۆزیمان  جۆرە، 

پێدەكەین، نییە، بەڵكو هەردووكیان بەرهۆی یەك هۆن و حاڵەتێكی ئەخالقی 

ئەوانەی هێناوەتە كایەوە.«»79« ئەو پرسە تایبەتانەی، كە لە سەقامگیریی 

ئۆتۆرێتی ئەخالقی لە سەردەمی مۆدێرن دەریدەخەن لە رووبەرووبوونەوەی 

كە  واقیعەتەی  لەم  سەرچاوەدەگرێت.  ئەخالقی  تاكگەرایی  و  خودخوازی 

مرۆڤ  تێیدا  كە  دەهێنێتەكایەوە،  سەردەمە  ئەو  نەگونجاو  »بەشێوەیەكی 

ئەو  كەتێیدا  سەردەمەی  ئەو  بەرگریبكات،  خۆی  بەرامبەر  لە  ناچاردەكات 

بتوانێت ژیانێكی ئاسانترو بێ كێشمەكێشمەتری هەبێت«، ئەوەی كە »تەواوی 

شارستانیەت  گەشەسەندنی  لەگەڵ  كە  ئەمە،  لەسەر  نیشانەیە  شاهیدەكانی 

ناو خۆمان  بوونەوەری  نێوان دوو  زیادبوونی ملمالنێی  دەبێت چاوەڕوانی 

بین« »80« ئەمانە پرسەگەلی روونكراوەی كۆمەڵگەیەكی فرەگەرا بوو. كە 

تێیدا ستەمكاری ئۆتۆرێتی ئەخالقی چەشنە نەریتییەكانی نەزمی كۆمەاڵیەتی 

لەناوچووبوو. ئۆتورێتی ئەخالقی تایبەتی كۆمەڵگە نەریتییەكان، كە لەسەر 

هەژاری تاكگەرایی و دیسپیلینی سەركەوتگەرایان بونیاد نرابوو لە كۆمەڵگەی 

مۆدێرنی لێكجیاواز بەشێوەیەكی نەشیاو و نەگونجاو دەردەكەوت.

 

هەڵسانگاندنی رەخنەیی هــزری سیاسی دۆركهایم 

لەم لێكدانەوەیەدا من جەخت لەسەر رۆڵی سەرەكی ه��زری سیاسی دۆركهایم 

لەكۆمەڵناسییەكەیدا دەكەمەوە. هەر هەوڵدانێك بۆ هەڵسانگاندنی رەخنەیی 

هەڵسانگاندێكی  چوارچێوەی  لە  دەبێت  دۆركهایم  سیاسییەكەی  بیروباوەڕە 

گشتگیری نوسینەكانی ئەو لە زەمینەی كۆمەڵناسی و فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی 

قەراربكرێت. راڤەی »ئۆرسەدۆكس«�ی دۆركهایم بە ئاسانی ئەو لە پێشانگای 

رەخنەییە بەڕواڵەت بڕواپێكەرەكان دادەنێت، وەك ئەوەی كە ئەو پێداگری 

كردۆتەوە  كۆمەڵگە  لە  هاوكاری  یان  بەیەكەوەبەستراویی،  بایەخی  لەسەر 
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كە  ئەوەی  یان  نەگیراوە،  لەبەرچاو  رادەی��ەك  تا  ملمالنێ،  و  ناكۆكی  و 

ئەو نەیتوانیوە تیۆرەیەك سەبارەت بە دامەزراوەكان بهێنێتەكایەوە، چونكە 

سەرنجی خۆی لە هەمووان زیاتر لەسەر پەیوەندی كۆمەڵگە و تاك جێگیر 

ئەو  لەبەرئەوەی  لەبەرچاونەگرتوە،  نێوەنجیەكانی  ستراكتۆرە  و  كردووە 

هیچ ئاڕاستەیەكی بۆ رۆڵی دەسەاڵتی سیاسی نەبووە، چونكە لە رادەبەدەر 

بەو  »ئەو  لەبەرئەوەی  ئەخالقییەكان،  ئایدیالە  چییەتی  بە  بووە  وابەستە 

چەشنەی كە پێویستە چەمكی نۆێگەری كۆمەاڵیەتی و گۆڕانی كۆمەاڵیەتی 

ئەوی  زیهنی  یەكسانی  و  كۆمەاڵیەتی  نەكردووە، چونكە سیستەمی  دەرك 

لەپێشدا سەرقاڵ كردبوو«»81« هەریەك لەم تۆمەتانە توخمێك لە هەقیقەت 

لەخۆدەگرێت، بەاڵم ناتوانرێت هیچ یەكەیان بەتەواوی پاڵپشتی بكردرێت، 

»رەوتێكی  لەبنەڕەتدا  دۆركهایم  بەرهەمەكانی  پێیانوایە  كە  كەسانەی  ئەو 

بەشێوەیەكی  هەیە  هەیی.«»82«  رەوشی  پاراستنی  بۆ  كۆنزەرڤاتیزمانەی 

حەتمی مەیلیان بۆ دەرخستنی وێناكردنێكی گومڕاكەر لە روانگەی  دۆركهایم،  

سەبارەت  بە هەر یەك لەم  رەهەندانە هەیە.

 دۆركهایم هەم لە رووی خوو رەوشتی سیاسی و هەم لە رووی  بیروباوەڕی  

كۆمەڵناسی، دژ بە بیركردنەوەی شورشگێڕی بوو. گۆڕانی  پلە بە پلە، نەك 

شۆڕش چوارچێوەی  چەمكی  گۆڕانی كۆمەاڵیەتی ئەو پێكدەهێنێت: ئەو 

جەختی لەوكردەوە، كە گۆڕانی سەرەكی  تەنها لە رێی خەزنكردنی پرۆسە 

درێژمەوداكانی گەشەپێدانی كۆمەاڵیەتی روودەدات. بێدەنگبوونی ئەو لەوەی 

كە ئەو پرۆسەیەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بنچینەیی دەهێنێتەكایەوە لە ملمالنێی 

چینایەتی درێژەی پێبدات، ئەوە دۆركهایمی لە ماركسیزم و لە هەر چەشنە 

مانایە  بەو  ئەمە  بەاڵم   جیاكردۆتەوە،  دیكە  شۆڕشگێری  چاالكگەرایەكی 

لە  چینایەتی  ملمالنێی  یان  كۆمەاڵیەتی،  ملمالنێی  دیاردەی  ئەو  كە  نییە، 

بەرچاونەگرتووە، یان هەوڵیداوە بە رەتكردنەوەی واقیعەتی ئارەزووەكانی 
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خەڵكی  هەژار و ئەوانە لەگەڵ روانگەی  تیۆری  خۆی  بگونجێنێت. پێداگری  

دووبارە و هەمیشەیی ئەو  لەسەرئەوەی  كە »پرسی كۆمەاڵیەتی«، واتە 

پرسی ملمالنێی  چینایەتی بە هۆی ناجێگیری ویستە مرۆییەكان، ناتوانرێت 

لە رێگەی هەنگاوە ئابورییەكانەوە چارەسەر بكرێت، پێویستە لە بەرامبەر 

جەختكردنەوەی  توندی ئەو لەسەر گۆڕانی سەرەكی لە نەزمی ئابووری لە 

تاكگەرایی  بەدامەزراوەیكردنی  كامڵكردنی  بە  پێویستە  كە  بەرچاوبگیرێت، 

ئەخالقی ئەنجامبدرێت. ئەو واقیعیەتەی كە هۆكاری سەرەكی پەیدابوونی 

و  خۆشكۆفەیی  بۆ  بوو  نوێ   رەوتێكی  پێكدەهێنێت،   چینایەتی  ملمالنێی 

یەكسانی دەرفەتەكان  بۆ تاكەكانی توێژی خوارتری كومەاڵیەتی - ئابووری: 

ئەمە واقیعەتێكی رەتنەكراوە بوو و دواجار، پابەندی رەتكردنەوەی هەموو 

شتێك  »هەموو  دەرەكی«،  »یەكسانی  كۆمەاڵیەتیەكانی  و  ئابووری  رێگریە 

بوو، كە تەنانەت بەشێوەی ناڕاستەوخۆ دەبێتە رێگری ئاشكرابونی ئازادانەی 

دۆركهایم،  هەیەتی.«»83«  خۆیدا  لە  یەك  هەر  كە  كۆمەاڵیەتی،  تەوژمی 

وەك ماركس، پێكهاتنی ئەو كۆمەڵگەیەی پێشبینیدەكرد، كە تێیدا ملمالنێی 

چینایەتی دەرناكەوێت و توخمی زۆرەملێ  لە دابەشكردنی كار رەشدەبێتەوە، 

بەاڵم ئەم پڕۆژەیە بە هیچ شێوەیەك دۆركهایمی لە بایەخدان بە ملمالنێ  

نەبوارد. لە راستیدا پێچەوانەی ئەمە راسترە: ئەوەی كە خاڵی دەستپێكردنی 

كۆمەڵناسی ئەو هەوڵدان بوو بۆ لێكدانەوەی سەرچاوەكانی ملمالنێی روون 

و بەرچاوی باڵوبونەوەی پیشەگەرایی.

 گۆڕانی قوڵی دەزگای دامەزراوەیی شێوە نەریتییەكانی كۆمەڵگە تەواوكەری 

زەروری گواستنەوە بوو لە یەكانگیری میكانیكی بۆ یەكانگیری ئۆرگانیكی، 

مۆدێرنی  نەزمی  بەرقەراری  بۆ  جۆرەكان  و  دەوڵ��ەت  نێوان  پەیوەندی 

كۆمەاڵیەتی بەڕاستەقینە دێتەبەرچاو. دۆركهایم دەكرێت لەم زەمینانەدا پرسی 

دەسەاڵتی سیاسی  تاوتۆێبكات. ناتوانین  بانگەشە بكەین، كە ئەو چییەت و 
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سەرچاوەكانی دەسەاڵتی سیاسی بە شێوەیەكی رەزامەندبەخش تاوتوێكردووە، 

بەاڵم پرسە نیشاندراوەكانی دەسەاڵتی سیاسیشی لەبەرچاونەگرتوە. سەرئەنجام 

بەو چەشنەی، كە چەندەها جار جەختمان لەسەر كردۆتەوە، ئەم وێناكردنەی 

كە »ئەو، بەو چەشنەی، كە پێویستە چەمكی نوێگەری كۆمەاڵیەتی و گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی دەرك نەكردووە« ناڕاستە و دەرككردنی بەرهەمەكانی ئەو بێت، 

دانانیان لە چوارچێوەی روونكردنەوەی پەرەساندنی كۆمەاڵیەتی بەرباسكراو 

لە كتێبی دابەشكردنی كار )كە بنچینەی هەموو نوسینە سەرەكیەكانی ئەو 

پێكدەهێنێت( مەیسەر نییە. دۆركهایم لە یەكێك لە یەكەمین نوسینەكانی، 

بوارەدا  لەم  خۆی  هەڵوێستی  مۆنتیسكۆ،  بە  سەبارەت  بوو  نامەیەك  كە 

سەلماند. ئەو پیشانیدا كە مۆنستیكۆ: »ناتوانێت تێبگات هەموو كۆمەڵگەیەك 

لە  پلە  بە  پلە  كە  هۆیەی  بەم  هەڵگرتووە،  لەخۆدا  پێكدژی  فاكتەرگەلی 

دەكەوێتە  ئایندەكەی  فۆرمی  بەرەو  دەركەوتووە،  راب��ردوو  لە  فۆرمێك 

جواڵن.«»84« 

قۆناغێكدا،  لە  دەبێت  سۆسیۆلۆژیا  كە  وتویەتی،  جار  چەندەها  دۆركهایم 

ئاڕاستەی خۆی بەكاربخات: ئەو سۆسیۆلۆژیایەی، كە هیچ پەیوەندییەكی بە 

لە  یەكێك  بێسوود.  دەبێتە هەوڵدانێكی  نەبووبێت،  پراكتیكییەكانەوە  پرسە 

ئەركە سەرەكیەكانی سۆسیۆلۆژیا ئەوەیە، كە رەوتی رواڵەتی تازە دەركەوتووی 

گۆڕان، كە كۆمەڵگە لە زەمەنێكی دیاریكراودا ئەزموونی دەكات، دیاربكات و 

پێشانیبدات، كە كام لەرەوتەكانی »پێویستە« مۆدێلێكی تازە دەركەوتووی ئایندە 

لەبەرچاوبگرن. ئەو دەكرێت، كە ئەم وابەستەیەی نێوان »هەیە« و »دەبێ« 

بەگوێرەی جیاوازی نێوان دیاردە »سروشتی« و »پاسیۆلۆژیانەی« كە بە گوێرەی 

پێودانگی سەالمەت بە نەخۆشیەك لە ئۆرگانیزمدا وێناكرابوو، بەدەستبهێنێت. 

ئەو تیۆرەی كە لە كتێبی دابەشكردنی كاردا خراوەتەڕوو، بە گوێرەی ئەم 

تێگەیشتنە جێگیر بوو: لەم بەرهەمەدا، دۆركهایم دەیویست پیشانیبدات، كە 
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ئایدیالەكانی تاكگەرایی ئەخالقی لەگەڵ »ویستە كۆمەاڵیەتیەكان« ی سەرچاوە 

ئایدیاالنە  ئەم  و  تەبای هەیە  میكانیكی  یەكانگیری  لە گەشەسەندنی  گرتوو 

بۆ كۆمەڵگەی مۆدێرن »سروشت« ین و بەم پێیە، دەبێت پارێزگاری و هان 

بدرێن. هیچ یەك لە بابەتەكانی دۆركهایم زیاتر لە چەمكی سروشتیبوون و 

پاسیۆلۆژی بەشێوەیەكی گشتی رەتنەكراونەتەوە و مافەكەشی هەر ئەمە بووە: 

تەنانەت ئەگەر دیاریكردنی ئەمەی، كە نۆرمێكی  ئەخالقی دیاریكراو توخمێكی 

»زەرووری« لە وەزیفەی كۆمەڵگەیەكی تایبەتدا هەیە، یان نا »بەشێوەیەكی 

زانستی« شایەنی قبوڵبێت. ناتوانین بڵێین، كە شتێكی وەها بۆ خودی خۆی 

»داواكراوە«. پرسەكانی ئەمانە نابێت بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ بەستنەوەی بە 

پێوەرە تەندروست و نەخۆشەكانەوە لە بایەلۆژی چارەسەربكەین: لەم روەوە، 

پزیشكی  ئەو تەكنۆلۆژیایە كە دەبێت لە جێبەجێكردنی بەها دیاریكراوەكان 

بەكارببرێت. وێرای ئەمەش، )یان رەنگە بەم هۆیە بێت( ئەم  واقیعییەتەی  

دۆركهایم  كاری  پێویستی  و  زەڕووری  بەشێكی  سروشتیبوون   چەمكی  كە 

بوو، ئەو هەرگیز هەڵوێستی خۆی لەم رووەوە رووننەكردەوە. لە سیستەمی 

روونترین و بەرچاوترین خانەبەندی ئەم بنچەیە، لە كتێبی  رێسای  میتۆدی  

لە  ئایدیا  سەلماندنی  بۆ  زانستی  پێوەرگەلێكی  دەكرێت  ئەو  سۆسیۆلۆژیا، 

ناتوانێت  »زانست  كە  رەتكردەوە  رایەی  ئەم  بهێنێتەكایەوە،  ئەخالقییەكان 

بەاڵم  بهێنێتەیاد.«»85«،  ئێمە چیمان دەوێت  كە  ئەوەی،  دەربارەی  شتێك 

چینبەندی  رواڵەت  بە  تیۆرانە،  ئەم  رەخنەگرەكانی  وەاڵمدانەوەی  لە  دواتر 

پیشوتری خۆی خستە دواوە و ئەوەی هێنایەوەیاد، كە ئەخالق و كۆمەڵناسی 

لەگەڵ دوو »كایەی جیاواز« سەروكاریان هەیە و بانگەشەی كرد، كە »ئێمە 

بە  زانراوەكان  تیۆریە  تێرامانە  لە  شیاوترە  كە  ئەخالق،  زانستی  دەمانەوێ  

دەستەواژەی ئەخالقی تیۆری، لە پێشتر بێ لەسەر ستراكتۆرەكانی  ئەخالق.« 

 »86«
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ئاڵۆزی دۆركهایم سەبارەت بەم  بابەتە لە بێ  توانایی  ئەو لە ڕووبەڕووبونەوەی 

ئاشكرای لەگەڵ  پەیوەندی لێكدانەوەی كۆمەڵناسی و دەستتێوەردانی سیاسی، 

بە سودی دەستەبەركردنی  گۆڕانی كۆمەاڵیەتی پراكتیكی رەنگیداوەتەوە. بە 

گوتەی ماركس، ئەمەش  پاپەندی دەرككردنی چەمكی دیالێكتیكە سەبارەت بە 

خەسڵەتی زانین، وەك ئامرازێ  بۆ ناسینی جیهان و لە هەمانكاتدا، شێوەیەك 

بۆ گۆڕانییەتی. دەرئەنجامی لۆژیكی ئەمەش، جەختكردنەوەیە لەسەر ڕۆڵی 

سیاسی كۆمەڵناسی. دۆركهایم ئەیویست كۆمەڵناسی بە پرسە پراكتیكیەكانەوە 

»بێالیەنانە«�ی  خەسڵەتی  چەمكی  دەكارێ   لەالیەك،  بەاڵم   ببەستێتەوە، 

لێكدانەوەی كۆمەڵناسی وەك »زانستی سروشتی  كۆمەڵگە« ڕوونبكاتەوە. 

سیاسەتە  بچوككردنەوەی  و  ئەو  كەسییەكانی  تایبەتمەندیە  بێگومان، 

حزبییەكانیش ئەمەشی بەهێزدەكردەوە و ئەم هەڵویستە لەسەر دورەپەرێزی 

ئاكامەكەی ئەمە  گشتی  ئەو لە سیاسەتدا بە تەندروست لە قەڵەمدەدرا. 

بوو كە  لە پراكتیكدا، پەیوەندی  كۆمەڵناسی بە دەستگەیشتن بە گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی واقعی ئەوەندە ئاڵۆز مایەوە. دۆركهایم دەكارێ  بە جەختكردنەوە 

لەسەر خەسڵەتی »بەشەكی« زانستی كۆمەڵناسی لەم گرفتە هەڵبێ: و ئەمە 

واتە جەختكردنەوە لەسەر ئەوەی كە كۆمەڵناسی پێش بخا و ئەمەش كارێكی 

زانستی  بەهاداری  وردەكانی  پێوەرە  لەگەڵ  دەبێ  چونكە  زەحمەتە،  زۆر 

هاودەنگ بێت. لەبەرئەوەیە كە بەرزكردنەوەی ویستەكانی ژیان لە زەمینەی 

بڕیارەكان و سیاسەتە  پابەندی  وەرگرتنی  كۆمەاڵیەتی و سیاسەتی ڕۆژانە 

خێرایەكان بوو. واتاداری مەعریفەی »زانستی« كۆمەڵناس سنوردارییگەلێكی 

گشتیترین  بە  زۆرجار  كە  دۆركهایم،  نووسینەكانی  بەاڵم  هەبوو،  ئاشكرای 

بابەتەكانی دەزگای كۆمەاڵیەتی و گۆڕانی كۆمەاڵیەتی سەرقاڵ دەبێ، ئەم 

چەشنە كۆپیكردنانە لەخۆبوردانەیە بە ناڕاست دەردەكەوت. بەو چەشنەی 

كە لێكدانەوەی ئەبستراكتری ڕۆڵی »چارەسەری« كۆمەڵناسی لە دیاریكردنی 
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ئەمەی، كە لە قۆناغە دیاریكراوەكانی كامڵبونی كۆمەڵگە چ شتێك »سروشتی« 

و چ شتێكی »پاسیۆلۆژی«�ە بەم جۆرەی دەكرد.

 لە نوسینەكانی دۆركهایمدا ئەم ناكۆكیە لە نێوان تیۆریە و پراكتیكدا لە رەوتێكی 

پابەند بە گۆڕان لەڕووی هەڵهێنجانی شیكاری بە بەیانكردنی ئارەزوومەندانەدا 

دیارە. باسەكانی دۆركهایم سەبارەت بە واقیعەتی هەیی زۆرجار وێنەیەكی 

ئایندەدا  ڕوودەدات، دەخاتەڕوو  لەوەی كە ئەو چاوەڕوانی لێ هەیە لە 

یان دەزگای  )لەژێر كاریگەری هەڵومەرجی »سروشتی« وەزیفەی كۆمەڵگە 

ئەنجومەنی  بەهێزكردنی  و  پەرەساندن  پێویستە  جۆرە،  بەم  كۆمەاڵیەتی(. 

كار  دابەشكردنی  »سروشتی«  وەزیفەی  چونكە  دەربكەوێت،  یەكێتیەكان  

ئەزمونی  سەلماندنی  بەگوێرەی  لێكدانەوەیە  ئەم  دەخوازێ .  چەشنە  بەو 

ئەوەی كە رەوتێكی  دیاریكراو لە ڕووی  دەركەوتنی ئەم چەشنە یكێتی و 

ئەنجومەنانە بوونی هەیە جێگیر نەبوو: ئەمەش لە هەوڵدان بۆ پراكتیكردنی  

ئەم بۆچونە سەرچاوە دەگرێ  كە ئەوەی لە ڕووی  وەزیفیەوە زەرووریە، 

پێوەری ئەوەی كە داواكراوە فەراهەمدەكات. لەم بوارەدا، مەبەست ئەمەیە 

بۆشاییەك  ئەنجومەنی  دامەزراوەیەیەكی  چەشنە   هەر  دەستدانی  »لە  كە 

نەگرین« »وەك هەموو  لەبەرچاو  بایەخەكانی  ناتوانین  كە  دروستدەكات«. 

ئەو هەواڵنەی دۆركهایم بۆ دیاریكردنی »ئەنۆمی«، ئەم هەوڵدانەش ناچارە 

 totius substantæ بەرەو گێژەنی تیلۆلۆژی رای دەكێشێ: دەرد و نەخۆشی

پەرەساندنی  دەرمانی  ئەنۆمیكی،  كاری  دابەشكردنی  لە  سەرچاوەگرتوو 

ئەنجومەنەكان وادەخوازێ .»87« 

روەوە،  لەم  دۆركهایم   نوسینەكانی  نشێوییەكانی  و  كەموكوڕی و هەوراز 

بێگومان بە ناساغی لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێگەیشتنی ئەو لكاوە بە دەوڵەت 

یان،  دەسەاڵت،  مەسەلەی  ئەو  كە  بڵێن  ناتوانین  سیاسی.  و  دەسەاڵتی  و 

بەشێوەیەكی تایبەت، ڕۆڵی هێزی لە كۆمەڵگەدا لەبەرچاو نەگرتووە، بەاڵم 
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بە  سەبارەت  سیستەماتیكی  لێكدانەوەیەكی  ئەوەی   پێش  لە  كە  ئاشكرایە 

دەوڵەت و سیاسەت هێنابێتە كایەوە، چوارچێوەی سەرەكی تێفكرینی خۆی 

سەبارەت  ئەو  دوات��ری  تیۆری  كرد.  گەاڵاڵ  كاردا  دابەشكردنی  كتێبی  لە 

لە  سنورداری  گۆڕانێكی   دەوڵەت  دەسەاڵتی  بەشێكی  »سەربەخۆیی«  بە 

شێوەیەكی  بە  ئەو  چەشنە  بەم  كایەوە.  هێنایە  كاردا  دابەشكردنی  تیۆری 

شیاوتر پەرژایە سەر تاوتۆكردنی  هەبوونی دەسەاڵتی سزایی، بەاڵم نەیتوانی  

هۆی  دەبێتە  هەلومەرجێك  چ  لەبەرئەوەیە  تاوتۆبكات:  گرنگ  بابەتێكی 

پەیدابونی دەوڵەتی زۆردارەكی و ستەمكار؟ ئەو لێكدانەوانەی كە لە كتێبەكانی  

لێكچەرەكانی  كۆمەڵناسی)44( و دوویاسای كامڵبوونی سزایی دەیانخاتە ڕوو 

ئەم بابەتەی ڕوون نەكردوەتەوە. دۆركهایم هیچ كات هەوڵی نەداوە پیشانی 

بدات، كە چ شتێك  دەرخەری رێژەی توانای دەوڵەتە لە »جوداكردنەوەی 

دەكردەوە  خاڵە  ئەم  لەسەر  بەردەوام جەختی  ئەو  كۆمەڵگەدا.  لە  خۆی« 

كەهەر فۆرمێكی دەوڵەت )الواز یان بەهێز( ریشەی لە كۆمەڵگەی مەدەنیدا 

بەتێروتەسەلی چییەتی ئەم  نەیتوانیوە  تێردەكات، بەاڵم  هەیە و خۆی لێ  

پەیوەندیانە راڤە بكات. لەم ڕووەوە لە نوسینەكانی دۆركهایم دا لێكۆڵینەوە 

لە سیاسەتدا  رەوایەتی   لەبارەی سیستمی   تاوتێكردنێكی سیستەماتیك  و 

بوونی نییە.»88« بە شێوەیەكی نادیار، گریمان كراوە كە دەسەاڵتی سیاسی 

دەرئەنجامی دەستبااڵی ئەخالقی لە پێش دیاریكراویی دەوڵەتە: هەر چەند 

دەسەاڵتەكەی  بێ ،  تر  »ئاینی«  یان  بەرزتر  دەوڵ��ەت  ئەخالقی  بنچینەیی 

لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  ئامرازێ  تێگەیشتنە هیچ  ئەم  بەاڵم  رەهاترە، 

گرژی رەوایەتی و دەسەاڵت )كە لە هەموو سیستەمە سیاسیەكاندا  بایەخێكی 

سەرەكی هەیە( بەدەستەوە نادات. بە وتەیەكی دیكە، دەسەاڵت و هێز زۆر 

جار ئامرازێكن كە توێژە دەستبااڵكان بەم بەهایانە دەهێنێتە كایەوە.

 لەم روەوە بێگومان  دۆركهایم لە زیندانی ئەو سەرچاوە رۆشنبیریانەی، 
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لەچەمكی  ئەو  تێگەیشتنی  مابوونەوە.  بووبوو،  نقوم  تێیاندا  ه��زری  كە 

دەوڵەت نیشانەی ئاشكرای ئەمەیە. ئەو لە هەوڵدان بۆ دابڕان لە شێوەی 

سودی  شێوەیەدا  لەم  دەوڵەت  پرسی  لەگەڵ  كۆنت  ڕووبەڕووبوونەوەی 

لەم  بنەڕەتدا  لە  وی  خودی  تێگەیشتنی  خانەبەندی  بەاڵم  وەردەگ��رت، 

بوارەدا هاوشێوە بوو بە تێگەیشتنی كۆنت. دەوڵەت هاوشێوەی »ئۆرگانی 

دۆركهایم  كرا.  پێناسە  ك��ۆویژدان  »خود«�ی  وەك  كۆمەاڵیەتی«  ه�زری 

ئەركی  رەتكردەوە.  جێبەجێكردنە  فاكتەری  دەوڵەت  كە  تێگەیشتنەی  ئەم 

سەرەكی دەوڵەت ئەمەیە كە ئۆرگانێكی تایبەت بێ، كە بەرپرسیارێتیەكەی 

رێكخستنی وێناكردنە زیهنیە دیاریكراوەكانە، كە بۆ هەمووان شیاوە، »واتای 

گۆڕانێكە،  هیچ  پەیدابوونی  نە  و  دەرەكی  كردەی  نە  دەوڵەت  هەقیقی« 

شێوەی  كە  بەڵگەنەویستە  ه���زرە.»89«  و  بیركردنەوە  و  تێرامان  بەڵكو 

بەم  نزیكی  پەیوەندییەكی  دیموكراسییەت  لەگەڵ  ئەو  ڕووبەڕووبونەوەی 

چەمكسازیەوە هەیە. ئەو لە شیكاری رۆڵی  ئەنجومەنە پیشەییەكان ئەوانی 

»یەكسان  دەوڵ��ەت  دەسەاڵتی  كە  لەبەرچاودەگرت،  رێكخراوێك  وەكو 

دەكەن«، بەاڵم ئەم بۆچوونەی كە توخمی سەرەكی و زەروری حكومەتی 

ئەو  نەبوو.  پراكتیكی  ئەو  لەدیدی  دەسەاڵتە،  دابەشكردنی  دیموكراتی، 

چەمكی كالسیكی »دیموكراسییەتی ڕاستەوخۆ« و ئەو شتەی كە پاشان ناونرا 

بە »تیۆری نوخبەگەرایی دیموكراتیك« رەتدەكردەوە، لە هەر كۆمەڵگەیەكی 

كە  نییە  جیاوازی  و  بكەن  فەرمانڕەوایەتی  كەمینەكان  دەبێ  پێگەیشتوودا 

ئەرستۆكراتەكان  چاالكییە  گەیشتوونە:  دەسەاڵت  بە  چۆن  كەمینەیە  ئەم 

هەبێ،  خەڵكدا  ئیرادەیی  لەگەڵ  نزیكتری  هاودەنگییەكی  ئەشێ  زۆرجار 

رژێمیەی  ئەو جیاوازییە  نوخبەی هەڵبژێردراو.  تاوەكو چاالكیەكانی گروپی 

لەگەڵ  دەكات«  سەربەخۆ  ئەبەد  تا  یەكجار  فەرمانڕەوا  »كەمینەی  تێیدا 

سبەینێ   لەوانەیە  كارە  لەسەر  ئەمڕۆ  »كەمینەیەك  تێیدا  كە  رژێمەی  ئەو 
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شكست بخوات و گروپێكی دیكە جێی بگرێتەوە« ناچیز و نەشیاوە.»90« 

بۆ كاریگەری دوالیەنەی  پێیەدیموكراسییەت بۆ دۆركهایم دەگۆردرێت  بەم 

هەست و سۆزەكان و بیروڕای نێوان حكومەت و جەماوەر، باسەكەی ئەو 

وەزیفەی  بەرباڵوی  دیراسەی  لەخۆگری  دیوكراتی  حكومەتی  بە  سەبارەت 

پارتە سیاسییەكان یان پەرلەمان ، یان مافی ڕای گشتی نیە و لەڕاستیدا، ئەو 

ئەم تێبینیانە بە بێبابەخ دادەنێ . 

باسی  لە  ڕوونتر  شوێنێك  هیچ  لە  ڕوانگەیە   ئەم  زانستیەكانی  الوازی��ە 

)Allemagneau-dessusdetout( دۆركهایم سەبارەت بە دەوڵەتی ئەڵمانی لە

دۆركهایم  تیۆری  ڕوانگەی  قورسایی  وتمان،  كە  چەشنەی  بەو  نییە.  �دا 

بیركردنەوەی ئەو بەرەو بەیانكردنی ناهەماهەنگی سەرەكی نێوان ئایدیالە 

كۆمەڵگەی  گەشەساندنی  و   ،)patriotism(نیشتیمانپەرستی نەتەوەییەكانی 

رێنمونیدەكات.  مۆدێرن   جیهانی  لە  ئەوروپایی  گشتگیری   – نەتەوەیی 

وەاڵمی ئەو بۆ زیادبوونی میلیتاریزمی ئەڵمانیا ) وەك ئەم بابەتە لەدەرەوەی 

پێشبینییەكانی سەرچاوەگرتوو لەڕوانگەی ئەو بوو( ئەمە بوو كە ئەوەی بە 

دیاردەیەكی »پاسیۆلۆژی« لەبەرچاودەگرت ئەو ئەم »زیانناسی« ناهاوسانگی 

ئەخالقی، سەرچاوەگرتوو لە گەورەبینی بەرزەفڕانەی نەتەوەیی پێناسە كرد، 

وێرای  دیاربوو.  ترایچكە  ئایدۆڵوژیایەكانی  نووسینە  لە  كە  چەشنەی  بەو 

ئەوەش، دەرئەنجامی لێكدانەوەی دۆركهایم لە ژێر كاریگەری جەختكردنەوەی 

خودی  لەبەرچاوگرتنی  دەوڵ��ەت،  لەسەبااڵدەستی  ترایچكەیە  نائاسایی 

دەسەاڵت تەنها لە الیەنی ئەخالقییەوە. لە ڕاستیدا میلیتاریزمی ئەڵمانیا تەنها 

ئەتوانرێ بە گوێرەی تایبەتمەندییەكانی بونیادی دەوڵەتی ئەڵمانیا لە سەدەی 

تۆزدەهەم راڤە بكردرێ. )ئەو رۆڵە بەرجەستەی كە هێزی رژێمی پرۆس 

لە دەستەبەركردنی یەكێتی سیاسی ئەم واڵتە گێرای و درێژەی دەسەاڵتی 

كە  بەو چەشنەی  تایبەتمەندیانە،  ئەم  لە حكومەتدا(.  زەویدارەكان  نوخبە 
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ماكس ڤیبەر، بە باشی ئەوەی دەرككردبوو، ئەڵمانیایی گۆڕی بە دەوڵەتێكی 

بە  ڤیبەر سەبارەت  نییە كە چەمكسازی  رێكەوت  دەسەاڵتدار و هەڵبەتە، 

گوێرەی  بە  دەوڵەت  پێناسەكردنێكی  ئەگەرێكی  )كە هەر چەشنە  دەوڵەت 

دۆركهایم  كە  دەدات  پێ   بااڵتری  الیەنگەلێكی  رێك  رەتكردەوە(  ئەخالق 

بایەخەكەیان بە كەم دادەنێت: واتە بانگەشەی سەركەوتووئامێزی  مۆنۆپۆڵی 

بەكارهێنانی ڕەوای هێز و هەبوونی سنورگەلی سەرزەمینێكی جێگیر »91« 

ه��زری  نەریتەكانی  پەیڕەوكاری  دۆركهایم  بێگومان  ڤیبەر،  بەپێچەوانەی 

كۆمەاڵیەتی سەدەی نۆزدەهەم بوو، كە دەوڵەت بە پاشكۆی كۆمەڵگە دەزانن. 

و  رەتدەكردەوە  دەوڵەتی  پلەبەپلەی«  »دیلێتی  كەچەمكی  كاتێكدا  لە  ئەو 

لەباتی ئەوە داواكار بوو كە فراوانبوونی پانتایی بەرپرسیاریەتیەكانی دەوڵەت 

لە كۆمەڵگەی مۆدێرن حەتمیە، پێیوا بوو كە جوڵەی »ژێرخان« لە لێكدانەوەی 

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی  بایەخێكی زۆری هەیە. هەڵبەتە »ژێرخان« لێرەدا ئاماژە 

بە دابەشكردنی كار دەكات. لە هەڵسانگاندنی  تیۆری  دابەشكردنی كاری 

دۆركهایم لە پەیوەست بە سۆسیولۆژیای سیاسی ئەو، هەڵسانگاندنی شێوە 

وی  كە  چەشنەی  »بەو  سۆشیالیزم  لەگەڵ  ئەو  بیروباوەری  هاوبەشەكانی 

پێناسەی دەكرد« بایەخێكی زۆری هەیە. 

دەستەواژانە،  لەم  خۆی  پێناسەكانی  هاوشێوەی  كە  پێیوابوو  پارسۆنز 

سۆسیۆلۆژیای  سیاسی  دۆركهایم ئەو نزیكتر بە »كۆمۆنیزم« پیشاندەدات تا 

»سۆشیالیزم«»92« بەاڵم بە تەواوی دیارە، كە پێچەوانەكەی ڕاستە. كۆمۆنیزم 

كە  بوو  بێهودە  بەاڵم  هەمیشەییەیە،  ئومێدە  ئەم  دەرخەری  دۆركهایم  بۆ 

خودخوازی مرۆڤ مومكینە ریشەكێشبكرێت، ئەم هیوایە هەم نامێژوویی بوو 

هەم ناپراكتیكی، لە الیەكی دیكەوە بە بڕوای دۆركهایم، سۆشیالیزم بەیانكەری 

هاوچەرخەكان  كۆمەڵگە  لە  سەرەكی  گۆڕانكارییەكی  كە  بوو  ئاگاییە  ئەم 

ڕوویدابوو و لە حاڵی ڕووداندابوو و ئەوەی، كە ئەم گۆڕانكاریانە رەوشتێكی 
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قەیراناوی هێنابوەكایەوە كە پێویستی بە رێگاچارەیەكی خێرا هەبوو. ئەم 

ئەوە  ڕوونكەرەوەی  خۆی  كە  كۆمەاڵیەتی،  هەلومەرجی  لەڕوونی  ئاگاییە 

بوو، تێدەپەڕاند، واتە ئەو رەوشەی لە كۆمەڵگە رەنگی دەدایەوە، كە تێیدا 

پەیوەندیە ئابوورییەكان لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی ئاست بااڵ بووە. لەم ڕووەوە 

گریمانەی دەكرد كە دەبێ دەرمانی قەیرانی نوێی ئابووری بێ. كەموكوڕی  

گۆشەگیر  گرنگیە  بەم  بردن  پەی  لە  كە  بوو،  ئەمە  تیۆرە سۆشیالیستەكان 

و دوور بوون كە دەبێ چارەسەركردنی قەیرانەكە لەخۆگری نۆیكردنەوەی 

لەسەر  »ئابووری«  دەستبااڵی  ئەوەی  ئاكامی  لە  كە  بێ،  ئەخالقی  دەزگای 

»كۆمەاڵیەتی« بە قازانجی كۆمەاڵیەتی دەگۆرێت.»93« بەاڵم لەمەڕ ئەمەی كە 

رێكخستنی بازاری سەرمایەداری زەروریە هەق بەوانەیە. دۆركهایم ئەگەری 

نوێبونەوەی دەزگای رژێمی سەرمایەداری لە رێی شۆرشەوە رەتدەكردەوە، 

و  زۆرەملێی  كاری  دابەشكردنی  لەگەڵ  ملمالنێ   دەبێ   كە  پێیوابوو  بەاڵم 

كارەش  ئەم  بكەین.  كرێگردە  كاری  و  سەرمایە  وەبەرهێنانی  پەیوەندی 

پێویستە بە لەنێو بردنی میراتی دارایی ئەنجام بدرێ :- 

یا  دەوڵەمەندبوون  هۆی  دەبێتە  دام��ەزراوەی��ەك  وەك  میرات،  هەنوكە 

لە  سەرەكی  چینی  دوو  واتە  مرۆڤەكان،  بوونی  دایك  لە  هەژاربوونی 

كۆمەڵگەدا بوونی هەیە، كە لەگەڵ جۆرەكانی چینە ناوندەكان  پەیوەندی 

بەستووە: یەكێك لەو چینەی كە بۆ زیندوومانەوەی خۆی  ناچارە بە هەر 

نرخێك بووە، كە خزمەتەكانی بۆ چینێكی دیكە قبوڵ بكات، ئەو چینەی 

دەتوانێ   چونكە  بدات،  ژیان  بە  درێژە  خزمەتانە  ئەم  بێ  دەتوانێ   دیكە 

ئەم  كە  كاتەی  ئەو  تا   ... وەربگرێ   جۆراوجۆرەكان  سەرچاوە  لە  كەڵك 

چەشنە جیاوازییە توندە چینایەتیانە لە كۆمەڵگەدا بوونی هەیە. سوكنایدەرە 

بنەڕەتدا،  لە  بكەنەوە،  كەم  پەیمانەكان  نادادپەروەری  ئەشێ  كاریگەرەكان 

عەدالەت  جێبەجێكردنی  تێدا  كە  كاردەكات،  هەڵومەرجێكدا  لە  سیستەم 
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شایەنی شیاو نیە.»94« 

هەڵوەشانەوەی دارایی بۆ ماوەیی ئەو پرۆسەیە بوو، كە دەوڵەت ئەبوایە 

لەبارەیەوە هەنگاوهەڵهێنی. دیدی دۆركهایم لەم بوارەدا بەتەواوی خاڵی لە 

ئاڵوزی نەبوو، بەاڵم ئاوا دەردەكەوت، كە ئەو هەڵوەشانەوەی خاوەندارێتی 

تایبەتی لەبەر چاو نەگرتبوو، »95« بەڵكو پێیوابوو كە جیاوازیی لە موڵكدارێتی 

دارایی دەبێ بە گوێرەیی جیاوازی ئەو خزمەتانەی كە تاكەكان بۆ كۆمەڵگەی 

ئەنجامدەدەن  دیاریبكرێ   بایەخی وەزیفی لە دابەشكردنی كاردا ئەبوایە 

كە  بوو  دادپەروەرانە(  )كارێكی  ئەمە  بێ .  زاڵ  خاوەندارێتی  مافی  لەسەر 

ئەگەر بڕیار بێ ئەخالقی تاكگەرایی لە كۆمەڵگەیی مۆدێرن  فاكتەری رێكخەر 

بێ، پێوستە ئەنجامبدرێ : پێشكەوتنی تاكگەرایی ئەخالقی لەگەڵ ئەو نەزمە 

كۆمەاڵیەتییەی، كە تێیدا رەوشی چینایەتی لە كاتی بەدیهاتنی پێگەیی تاك لە 

بونیادی پیشەیی دیاری دەكرد، ناتەبا بوو. بەم پێیە پەیوەندییە ناوەكیەكانی 

بەسەر  زاڵبوون  و  »زۆرەملێی«  كاری  دابەشكردنی  رەشكردنەوەی  نێوان 

دابەشكردنی كاری »ئەنۆمی« بوونی هەبوو.

 ئەوەی بۆ كەمكردنەوەی  ئەنۆمی  پێوست بوو زاڵكردنی نەزم نەبوو بەسەر 

ملمالنێیە  توندكردنی  دەبێتە هۆی  تەنها  ئەمەش  بازاڕی هەیی:  سیستەمی 

یاساكان  كات  نیە، چونكە هەندێ  بەس  یاساكان  »هەبوونی  چینایەتیەكان. 

خۆیان هۆكاری خراپەن« ئەخالقی یەكانگیری ئۆرگانیك پابەندە بە بەدیهاتنی 

تێیدا  كە  كایەوە  دەهێنێتە  رژێمێك  كە،  ئابوری  سەرەكییەكانی  گۆڕانكاییە 

نەزم  و رێكخستنی ئازادانە یان  )لەخۆوەی( تاكەكان لە دابەشكردنی كار 

بوونیان هەیە، بە چەشنێ كە هیچ »رێگرییەكی ئەوانە لە مژوڵكردنی پێگەی 

كۆمەاڵیەتی لەگەڵ تواناكانیان تەبا و هەماهەنگ بوو«.»96«
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ئەنجامگیری 

لێكدانەوەی دووبارەی  بۆ   خەسڵەتی كۆمەڵناسی دۆركهایم كۆششێك بوو 

بانگەشەكانی لیبرالیزمی سیاسی لە بەرامبەر  قەیرانی دووالیەنە: لە الیەك، 

كۆنزەرڤاتیزمی  دژ بە عەقڵگەراییانە و لە الیەكی تر، سۆشیالیزم. هەریەك 

لەوانە نەریتێكی گرنگ لە بیركردنەوەی كۆمەاڵیەتی فەرەنسا  پێكدەهێنن و 

هەریەكەیان، لە نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەهەم، دەرخەری وەاڵمێك بوو 

بۆ میراتی شۆرشی فەرەنسا. دۆركهایم توخمگەلێكی لەم دووانە قەرزگرتوە 

و هەوڵیداوە ئەوانە لە رێگای ه��زری كۆماریخوازی لیبراڵی ژیانی وەبەردا 

)ئەو  بە دیدەهێنێ ،  تەواوی  بە  لە كۆمەڵگەدا  بونیادی  بكات، كە گۆڕانی 

گۆڕانەی كە شۆڕشی لە ئەستۆی دابوو، بەاڵم بەدی نەهات( بەرزبكاتەوە. 

لە  وردە  و  شیاو  وەسفكردنێكی  وتراوە  ژۆرس)45(  بە  سەبارەت  ئەوەی 

كامڵكردنی  بەڵكو  نەفیكردن،  »نەك  ئەو  ئامانجی  دۆركهایم:  ڕوانگەكانی 

كۆماری بۆرژوازی بوو، واتە فراوانبوونی مافی مرۆڤ  لە كایەی سیاسی بۆ 

كایە ئابوری  و كۆمەاڵیەتییەكان.« »97«
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دێت. هەمان سەرچاوە ال 17-216ز

96. The Division of Lobour, pp. 374  and 337.

97. Robert Wohl, French Communism in the Making, 1914-
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

 ئەفالتوون »ئەكادیمی« یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن )یۆنان( 387 پ. ز.

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركابەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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زانیاریساڵ

و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ
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