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دابڕان لە دوو قۆناغی گرنگ
ئەفالتوون دوای بیست و چوار سەدە بۆچی ؟ ئەمە ئەو پرسیارەیە
كە بەردەوام لە سەدەی هاوچەرخدا دەكرێت و وەاڵمیش بۆ ئەم پرسیارە،
چەندین ئەرگیومێنتی بەهێزی فەلسەفەیین ،كە ئێمە ئەمڕۆش پێویستمان بە
هزری ئەو هەیە ،بێگومان ئەفالتوون یەكێكە لە فەیلەسوفە مەزنەكانی ناو
مێژووی فەلسەفە ،بە جۆرێك كە یارو نەیاری زۆری هەبووە.
فەلسەفەكەی بەدرێژایی سەدەكان كاریگەر بوو .نیۆئەفالتوونیزم
یەكێكە لە كاریگەرییە مەزنەكانی كۆتاییەكانی سەردەمی ئەنتیكەی فەلسەفە،
پاشان سەدەكانی نێڤین ،نوێنەری سەرەكیی هزری ئەفالتوون ،سانت
ئۆگۆستینۆس(430-354ز)ە ،كە ئەویش بەنۆرەی خۆی نەریتێكی ئەفالتوونی-
كریستیانیانەی وەهای هێنایەكایەوەو كاریگەری لەسەر سەرجەم سەدەكانی
نێڤینی ئەوروپا بەجێهێشت ،پاشان لە نوێسەردەمدا نەیارانی زۆرتر بوون ،لە
یارانی بۆیە تا ئەندازەیەك ئەفالتوون فەرامۆش دەكرێت ،بەهۆی دۆزینەوەی
بەرهەمەكانی ئەریستۆتێلیس لە چەرخێن دوازدە و سێزدەدا ،زياتر گرنگی
بەم دەدرێت و ئەو فەرامۆش دەكرێت ،بەاڵم بە تەواوەتی لەیاد ناچێت .با
ئەوەشمان لە یاد نەچێت ،ئەفالتوون لە ناو موسڵمانەكانیشدا پێگەیەكی بااڵی
هەبوو ،بەاڵم ئەوەی جێى سەرنجە لە هاوچەرخدا ئەفالتوون جارێكی دیكە،
دوای فەرامۆشكردنەكە ،دێتەوە ناو كایەی سەرەكی و دانوستان و دێباتی
زۆری لەبارەوە دەكرێت.
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ئەفالتوون بۆ ئێگزیستێنسیالیستەكان دەبێتە پنتی دەسپێك (كە
بێگومان لەو فەلسەفەیەدا رەخنە دەكرێت) ،تەنانەت مارتین هایدیگەر
( )1976-1889كتێبی بوون و كات ( )1927بە راگواستنی سێتاتێك ،لە
كتێبی سۆفیستی ئەفالتوون ،دەستپێدەكات« :لەبەرئەوەی ئێوە كاتێك وشەی
‘هەبوو‘ بەكاردەهێنن ،وا دیارە ئێوە دەمێكە ئاشنان بەمە ،كە خۆتان
تێدەگەن ،بەاڵم ئێمە پێشوتر واماندەزانی ،كە لە واتاكەی تێدەگەین ،بەاڵم
هەنوكە رووبەڕووی كێشە بووینەتەوەو دەستەوەستانین» .بەم جۆرە لە
هاوچەرخدا جارێكی دیكە كاریگەریی خۆی دەنوێنێت ،بەاڵم بێگومان الی
هایدیگەر ،ئەفالتوون یەكەم دامەزرێنەری ميتافیزیكی بوونە ،كە دەیكاتە
پاشكۆی جەوهەرو پێگەیەكی زۆر الوەكی بە بوون دەدات و دەیخاتە ناو
چێوارچێوەی گشتییەوە ،بوونی مرۆڤ لەگەڵ بوونی مێزو ئاژەڵ و هتد
ریزدەكات.
ئێمە لێرەدا كار لەسەر رەتكردنەوەی ميتافیزیكی بوون الی ئەفالتوون
ناكەین و ئەمە هەڵدەگرین بۆ دەرفەتێكی دیكە ،بەاڵم ئەوەی گەرەكمانە
كاری لەسەر بكەین ،ناساندن و شرۆڤەكردنی فەلسەفەی ئەفالتوونە بە
گشتی.
كەس و كات
ن��اوی سەرەكی ئەفالتوون ‘ئەریستۆكلێس‘ ـە و بەهۆی سنگ
فراوانییەكەی ،بە پالتۆ ناسراو لە زمانی عەرەبیدا ناوەكەی بوو بە ‘ئەفالتوون‘.
«ئەفالتوون لە خێزانێكی ئەریستۆكراتیكەوە هات و نەریت پارێز بوو».
هێشتا منداڵ بوو ،كە ئەریستۆن ی باوكی كۆچی دوایی كرد و پێریكتیۆنە
ی دایكی ،كە خوشكی خارمیدێس ،یەكێك لە سی ستەمكارەكە ،بوو ،شوی
بە(پیریالمپێس) ی دۆستیی نزیكیی پرێكلیسیی رێبەری ئەسینایی كرد.
ئەفالتوون لە ماڵی باوكە تازەكەی گەورە بوو .پەروەردەبوون
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لەو خێزانەی یان سیاسەتڤان بوون ،یاخود پەیوەندییەكی نزیكیان لەگەڵ
سیاسەتڤاناندا هەبوو ،وای لە ئەفالتوون كرد ئارەزوومەندی گەیشتن بێت،
بە رێبەریی سیاسیی و ئەو بۆ لە ئەستۆگرتنی پۆستیی سیاسیی ئەسینا ئامادەو
لێهاتویی هەبوو.
سەركەوتنە سەرەتاییەكانی ئەسینا لە جەنگی پیلۆپۆنیز ،كە لە ساڵی
430ی بەر لە مەسیح لەگەڵ سپارتەدا دەستی پێكردبوو ،ئەوەی نیشاندەدا،
كە وەها كارێك بۆ ئەفالتوون لە ئاییندەدا فرە بەهادار دەبێت ،بەاڵم
سەرەنجامی كارەساتباری جەنگ دوای هەرەسی ئەسینا ،دەسەاڵتدارێتییەكەی
دوات��ر ،فۆرمێكی ستەمكارانەی وەرگ��رت و سی ستەمكارەكە بوون ،بە
دەسەاڵتدارو ئەمەش رێگە سەرەتاییەكەی ئەفالتوونی گۆڕان پێدا ،لەگەڵ
بوونى حكومەتدا ،سی ستەمكارەكە هەوڵیاندا راب��ردوو بگەڕێننەوە ،بۆ
رێگرتن لە راپەڕینی جەماوەری دژی نەريیتە ئەریستۆكراتییەكان ،چەند
یاسایەكیان داناو تەنانەت گوتارەكانیان یاساغكرد ،بەاڵم نەریتشكێنی هەر
درێژەی هەبوو .دوای ماوەیەك خەڵكی ئەسینا حكومەتی ستەمكارانیان
داڕوخاند ،بەاڵم یاساشكێنی و سەركێشی درێژەی هەبوو .لەم رەوشەدا ژیانی
كۆمەاڵیەتی پڕبوو ،لە هەڵچوون و جەنگ.
خەڵكی رۆژێك كەسێكیان وەكو رێبەر دادەناو رۆژێكی دیكە الیان
دەب��رد .هەموو پەیوەندی و دیسپلینە كۆمەاڵیەتییەكان توشی هەرەس
هاتبوون.
ئ��ەف�لات��وون تەمەنی منداڵی و الوێ��ت��ی خ��ۆی ل��ەم ژینگە پڕ
كارەسات و توندوتیژ و جەنگ ئاسایەدا گوزەراند .نەریت پارێزەكان ،یان
(ترادیسیۆنالیستەكان) كە ئەم رەوشەیان بە پێچەوانەو دژ بەخۆیان دەبینی،
پەرچەكرداریان نواندو دیاردەی ئەم پەرچەكردارەش ئەفالتوون بوو.
گۆڕانی رەوتە سەرەكییەكەی دیكەی ئەفالتوون بریتی بوو لە كوشتنی
سوقرات ،هیچ رووداوێكی دیكە نەدەبوو ،بەم چەشنە باوەڕیی ئەفالتوون
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بۆ سەرنجدانی هێرشەكانی سوقرات بۆ سەر دیموكراسی بەهێز بكات،
لەبەرئەوەی هەمان رژێمی دیموكراسی لە رووی نەزانییەوە ،باشترین مرۆڤی
لەناو بردبوو ،كەواتە بەگومانی ئەفالتوون ئەمە هیچ بەهاو رێزێكی نەبوو.
قۆناغی چەند ساڵەی دوای مەرگی سوقرات ،قۆناغی گەڕانبوو بەدوای
دەروون و پەروەردەی هزری بۆ ئەفالتوون ئەو ئەسینای بەجێهێشت بە
مەبەستی گەشت و فێربوون ،بەاڵم بونیادە بناغەییەكەی لێهزرینی سوقرات،
كە :فەزیلەت زانینە ،هەردەم لە یادەوەریدا مایەوە .بەپێی ئەم بونیادە
ئەفالتوون فەلسەفەیەكی داڕشت ،كە بە درێژایی سەدەكان جێى سەرنجی
هزرڤانان و سیاسەتڤانان بوو.
ئەفالتوون لە نوسینەكانیدا بە دەگمەن سەبارەت بەخۆی هاتۆتە وتن.
لە ئاپۆلۆژی (وتاری بەرگریكردنی سوقرات)دا ئەوە دەخوێنینەوە ،كە ئەو
كوڕی ئاریستۆن و برای ئادیمانتۆسە ،لە میانەی دادگاییكردنەكەدا سوقرات وا
بەباش دەزانێت ،كە تاوانێك بەبڕی سێ مینە بۆخۆی پێشنیار بكات ،گرەنتی
خەریكبوون بەوەش بۆخۆی لە ئەستۆی دەگرێت.
دیالۆگی (فایدۆن)یشدا ئەوەی تێدایە ،كە رۆژی مردنی سوقرات،
ئەفالتوون نەخۆش بووە و لە زیندانی سۆقراتدا ئامادەیی نەبووە ،لە نێوان
ئەو نامانەی دراونەتە پاڵ ئەفالتوون ،ئەوانەی رەسەنێتیان روون و ئاشكرایە،
تەنها سەبارەت بەگەشتەكانی بۆ سیسیلیاو نیشتەجێبوونی لە دەرباری پادشا
سیراكۆس ،زانیاری بە ئێمە دەدەن .لەم رووەوە زانیارییەكانمان سەبارەت
بە ژیانی ئەفالتوون قەرزباری نوسینەكانی ژیاننامەنوسانی سەردەمی دێرینن.
گرنگترینی ئەم نوسینانە بريتین لە :ئەفالتوون و بۆچوونەكانی بە پێنوسی
ئاپۆلیوس (س��ەدەی دووەم��ی كریستیانی) ،ژیان و بۆچوونی فەیلەسوفە
مەزنەكان لە نوسینی دیۆگنیس الێرتیوس (كۆتاییەكانی سەدەی دووەمی
كریستیانی) ،ژیانی ئەفالتوون بەرهەمی ئۆلیمپیۆدۆرۆس(سەدەی شەشەمی
كریستیانی)ە.
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ئەوەی لە ئاماژە دەگمەنەكانی ئەفالتوون و نوسینی ژیاننامەنوسانەوە
فێری دەبین ،ئەمەیە :ئەفالتوون لە نێوان مانگی مارش و نیوەی مانگی
جوالی ساڵی 427ی بەر لە مەسیح لە شاری ئەسینا ،یاخود بەقسەی
هەندێكيان لە بەندەری ئەگینا هاتوەتە جیهانەوە ،لە سەرەتای ساڵی
سەدوهەشتەمینی ئۆڵۆمپیاد (347-7ی بەر لەمەسیح) لە هەشتاو یەك ساڵیدا،
بە وتەی هێرمیپۆس (لەنوسینی دیۆگنیس الێرتیوسدا) لە میانەی جەژنێكی
هاوسەرگیریدا ،بەقسەی سیسەرۆن لە كاتی نوسیندا كۆچی دوایی كردووە.
گۆزارشتەكەی سیسەرۆن (لە كتێبێكدا بە ناونیشانی  )Catoلەم
بارەیەوە بەم جۆرەیە(( :ئەفالتوون ...لە تەمەنی هەشتاو یەك ساڵیدا ،لە
كاتی نوسین كۆچی دوایی كردووە)).
خێزانەكەی لە خێزانە دێرین و دەستەاڵتدارەكانی ئەسینا بووە ،باوكی
ناوی ئەریستۆن و دایكی پێریكتیۆنە بووە و براكانیشی ،كە لە دیالۆگی
كۆمارو پارمێنیدسدا دەیانناسین ،گالوكۆن و ئادیمانتۆس ن .خوشكەكەیشی
پۆتۆنە ی دایكی سپۆسیپۆسە ،كە دوای مردنی ئەفالتوون ،بەڕێوەبردنی
ئاكاديمیای لە ئەستۆ گرت.
دوو كەس لە سیاسەتڤانانی ئەسینا ،كریتیاس و خارمیدێس ،خزمی
ئەفالتوون بوون .ئەم هەواڵەی كە ئەفالتوون لە گەنجیدا بەشێوەسازی و
هۆزانڤانییەوە خەریكبووەو فەلسەفە لە كراتیلۆس لە پەیڕەوانی هێراكلیتۆس
فێربووە ،بەهۆی نەبوونی بەڵگەیەكی پتەو ،نەشیاوی لێكۆڵینەوەیە.
واپێدەچێت ئەو لە ساڵی  407دا چووبێتە ناو بازنەی سوقراتییەوەو دوای
مەرگی مامۆستاكەی لە ساڵی  399پ.م ،هاوڕا لەگەڵ شاگردەكانی دیكەی
سوقرات چووبێتە الی یوكلیدێس لە شاری مێگارا ،چەندێك دوای ئەوە،
لە ئەسیناوە سەفەری بۆ میسر و كۆرۆن كردبێت .هەواڵی پەیوەست بەم
سەفەرانە ئەوەندە شیاوی باوەڕپێكردن نین ،بەاڵم سەبارەت سەفەرەكانی
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ئەفالتوون بۆ سیسیلیاو ئیتاڵیای باشور ،نەشیاوی گومانكردنە.
هۆكاری یەكەمین سەفەری بۆ سیسیلیا بە لێكۆڵینەوە ناتواندرێت
دیاریبكرێت .نوسەرانی ژیانی ئەو تەنانەت لە قۆناغی دێرینیشدا ،وتویانە
مەبەستی ئەفالتوون لەم سەفەرەدا بینینیی ئیتاڵیاو بە تایبەتی كێوی گڕكاناوی
ئاتنا بووە ،یان خواستویەتی لە ئیتاڵیای باشوردا دیدار لەگەڵ هزرڤانانی
پیتاگۆراسیدا ئەنجام بدات ،یان مەبەستی ئەوە بووە لەگەڵ دیۆنیسیۆسی
یەكەمدا ،پادشای سیراكۆس ،پەیوەندی سیاسیی دابمەزرێنێت .كەم تا
زۆر هەموو ئەم نوسەرانە لەبەرئەوەی نەیانتوانیوە هۆكارێكی راستەقینە
بدۆزنەوە ،ئەوا لە هەوڵی هۆكردیدا بوونە .تاكە قسەیەك كە بە جەختییەوە
دەتواندرێت بوترێت ئەمەیە ئەفالتوون لەو سەفەرەیدا بەسەختی كەوتووەتە
ژێر كاریگەری پیتاگۆرییەكان .نیشتەجێبوونیشی لە دەرباری سیراكۆس گۆڕا بۆ
كێشەو كێشمەكێشمی نێوان ئەو و دیۆنسیۆسی یەكەم ،بەاڵم هێمن بوونەوەی
گەڕایەوە بۆ هاوڕێیەتی قوڵی ئەو و دیۆن ژن برای پادشا .دیۆنیسیۆس
ئەفالتوونی خستە نێو كەشتییەوە و رەوانەی كرد ،كەشتییەكە ئەوی بردە
بەندەری ئەگینا ،لەوێدا دەستگیریانكرد و لەمەیدانی كۆیلەفرۆشاندا ،بۆ
مامەڵەی فرۆشتن داندراو كەسێك لە خەڵكی كۆرۆن بەناوی ئانیكێریس
ئەوی كڕی و ئازادی كرد.
لە ساڵی 367ی بەر لە مەسیح دیۆنیسیۆسی دووەم شوێنی باوكی
گرتەوەو دیۆنی هێنایە ناو كارگێڕی واڵتەوە .دیۆن هەوڵیدا ریفۆرم لە رەوشی
باوی دەوڵەتدا بكات ،دیۆنیسیۆسی ناچاركرد ئەفالتوون وەكو فەیلەسوفی
راوێژكار بانگهێشت بكات بۆ كاركردن .ئەفالتوون بانگهێشتەكەی پەسەندكرد،
چونكە هێڤیدار بوو ئیدیالە سیاسییەكەی خۆی لە سیراكوس جێبەجێ بكات،
لە ساڵی  366سەفەرەكەی كرد ،بەاڵم هیچی نەخایاند ناكۆكی لە نێوان
ئەفالتوون و راوێژكارانی دیكەی پادشا دەركەوت و تێڕوانینی پادشایان
بەرانبەر بە دیۆن بەرەو بەدگومانی برد.
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دیۆن دوورخرایەوە و ئەفالتوون ناچاربوو ،وەكو میوان و هاوكات
دیلی پادشا لە كۆشكی پاشایەتیدا بمێنێتەوە ،تا ئەو كاتەی لە ساڵی 365
دا مۆڵەتی گەڕانەوەی وەرگت و دیۆنیسیۆس بەڵێنی بە ئەفالتووندا ،كە
دوای كۆتاییهاتنی ئەو جەنگەی لە هەمان ساڵ لەنێوان سیراكوس و لوكانیا
دەستی پێكردبوو ،ئەفالتوون دوبارە بۆ الی خۆی بانگهێشت بكاتەوە ،لە
ساڵی  360-361دیۆنیسیۆس جاریكی دیكە داوای لە ئەفالتوون كرد بێتەوە،
بۆ سیراكوس و ئاشتبوونەوەی لەگەڵ دیۆندا ،كە ئەو كاتە لە ئەسینادا دەژیا
كردە مەرجی هاتنەوەی ئەفالتوون ،لە دەرەنجامدا ئەفالتوون بۆ سێیەمین
جار رێگەی سەفەری گرتە بەر ،بەاڵم ئەمجارەش رەفتاری پادشا لەگەڵ دیۆن
بووە هۆی رەنجانی ئەفالتوون و پشتی لە سیراكوس كرد و گەڕایەوە بۆ
ئەسینا ،تا مردنی لەوێ مایەوە .
نوسراوەكانی ئەفالتوون
ئاماژەكردن بە نوسینەكانی ئەفالتوون بۆ توێژەر زۆرسەختە ،چونكە
نوسینەكانی ئەفالتوون بەپێی ریزكردنی مێژووی پەیدابوونیان رێكنەخراون،
بەڵكو لە نۆ گروپدا هەر گروپەی لەخۆگری چوار دیالۆگ (نۆ تێترالۆژی)،
بە ئێمە گەیشتوون .رێكخەران لە كۆتایی گروپە نۆدانەییان ئەو دیالۆگانەیان
هێناوە ،كە باڵوكرانی قۆناغی دێرین بە درانە پاڵیان زانیوە .بنەمای
دابەشبەندی دیالۆگەكان ،پەیوەندی فەلسەفەیی ،یان رێكخستنی ئەوانە.
لە سەردەمی ئەنتیكەوە ،ریزكردنی بەرهەمەكانی ئەفالتوون
ئەنجامدراوە ،دوو لیست لە نوسراوەكانی دانراون ،بەاڵم ئاماژەیان بۆ
ریزكردنی دیالۆگەكان بە گوێرەی سەردەمی نوسینیان نەكراوە ،لە لیستی
یەكەمدا تەنها ناوی چواردە دیالۆگ و نامەكان (سێزدە نامە) هێنراوە.
ئەم لیستەی یەكەمە ،ئەریستۆفانێسی هزرڤان و زمانناس و رەخنەگری
12
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بیزانتیوس (257پ.م) لە ش��اری ئالێكساندەریە ،ئامادەی ك��ردووە.
ئەریستۆفان نوسراوەكانی ئەفالتوونی بەسەر پێنج گروپدا دابەشكردووە،
لەهەر گروپێكدا سێ دیالۆگی داناوە .لەبەر ئەمە لیستەكەی ئەریستۆفانێس
بە تریلۆژیی ناسراوە.
تریلۆژیی تێگەیەكی لێكدراوی گریكییە بەو نوسراوە ،یان گوتارە دەگوترێت،
كە سێ بەشی هەیە .لیستەكەی ئەریستۆفانێس بەم جۆرەیە:
تریلۆژیی یەكەم :دیالۆگەكانی كۆمار ،تیمایۆس و كریتیاس.
تریلۆژیی دووەم :سۆفیست ،سیاسەتڤان و كراتیلۆس.
تریلۆژیی سێیەم :یاساكان ،مینۆس و ئێپینۆمیس.
تریلۆژیی چوارەم :تێئاتیۆس ،ئۆتیفرۆن و ئەپۆلۆژیی.
تریلۆژیی پێنجەم :كریتۆن ،فایدۆن و نامەكان.
ئەم ریزبەندكردنە ،پەیوەندی بە ناوەڕۆكی دیالۆگەكانەوە هەیە ،نەك كاتی
نوسینیان ،چونكە كۆمار كە لە یەكەم تریلۆژییدا دانراوە ،بريتی نییە لە یەكەم
بەرهەمی ئەفالتوون ،بەڵكو بەرهەمی ساڵەكانی دواترییەتی.
دووەم ریزبەندكردنی نوسراوەكانی ئەفالتوون ،لەالیەن هزرڤانێكی
نیۆئەفالتوونیستەوە بووە بە ناوی تراسیلۆسیی ئەسترۆنۆم .لیستەكەی ئەو لە
تریلۆژییەكەی ئەریستۆفانێس جیاوازە .تراسیلۆس سی و پێنج دیالۆگی لە ناو (نۆ)
گروپدا داناوە .هەریەكێك لەو گروپانە چوار دیالۆگی تێدایە .بەم دابەشكردنەش
دەگوترێت (تێترالۆژیی) ،تێگەیەكی گریكییەو بە نوسراوە یان وتارە دادەنرێت،
كەلە چوار بەش پێكهاتبێت .لیستەكەی تراسیلۆس بەم چەشنەیە:
تێترالۆژیی یەكەم :ئۆتیفرۆن ،ئەپۆلۆژیی ،كریتۆن و فایدۆن.
تێترالۆژیی دووەم :كراتیلۆس ،تێئاتیۆس ،سۆفیست و سیاسەتڤان.
تێترالۆژیی سێیەم :پارمێنیدس ،فیلیۆبیوس ،سیمپۆسیۆم و فایدرۆس.
تێترالۆژیی چوارەم :ئەلسیبیادیس ،هیپارخیوس و ئیراستای.
تێترالۆژیی پێنجەم :تیەگیوس ،خارمێدیس ،الخێس و لیسیس.
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تێترالۆژیی شەشەم :یۆتیدیمۆس ،پرۆتاگۆراس ،گۆرگیاس و مینۆن.
تێترالۆژیی حەوتەم :هیپیاسی گەورە ،هیپیاسی بچوك ،ئایۆن و مینوكسینۆس.
تێترالۆژیی هەشتەم :كلیتۆپلۆن ،كۆمار ،تیمایۆس و كریتیاس.
تێترالۆژیی نۆیەم :مینۆس ،یاساكان ،ئێپینۆمیس و نامەكان .
ئەگەر سەرنج بدەین ،دەبینین جیاوازییەكی زۆر هەیە لە نێوان تریلۆژیی
و تێترالۆژییدا ،بەاڵم وەكو وتمان ئەم لیستانە بەگوێرەی سەردەمی نوسین،
ریزبەندییەكەیان ئەنجام نەداوە .ئێمە چۆن ریزبەندكردنی سەردەمی نوسینی
دیالۆگەكان بزانین؟ كارل بۆرمانی نوسەری ئەڵمانی ،كتێبێكی لەبارەی ئەفالتوون
نوسیوەو ریزبەندییەكی مێژوویی هێناوەو پشتی بە پسپۆڕانی فەلسەفەی ئەفالتوون
بەستووە.
رێكخستنی مێژوویی رێژەیی ،واتا پێشكەوتن و دواكەوتنی كاتی نوسینەكان
پەیوەست بە یەكدی ،بەكاریگەری لێكۆڵینەوەی دیالۆگەكان و رامان لەبارەی
وەرچەرخانی مێژووی هزری ئەفالتوون تا ئەندازەیەك زان��راوە ،بەاڵم ئەم
رێكخستنەش بريتییە لە سێ گروپ لە نوسینەكان بێئەوەی رێكخستنی دیالۆگەكانی
هەر گروپێك بەشێوەیەكی زانراو روونكرابێتەوە .دەرەنجامی لێكۆڵینەوە كۆنترەكان
لە بارەی رێكخستنی مێژوویی پەیدابوونی نوسینەكانی ئەفالتوون ،كە هاوكات
نیشاندەری كۆك و ناكۆكی تێڕوانینی لێتوێژەرانیشە ،بەم جۆرەیە:
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رێكخستنی تۆماركراو لە مێژووی فەلسەفەی ئوبەرڤیگ-پرێشتەردا بەم
جۆرەیە:
 .1ئاپۆلۆژی ،كریتۆن ،ئایۆن ،پرۆتاگۆراس ،الخێس ،كتێبی یەكەمی
كۆمار ،لیزیس ،خارمیدێس ،ئۆتیفرۆن.
 .2گۆرگیاس ،مینۆن ،ئۆتیدیم ،هیپیاسی بچوك ،كراتیلۆس ،هیپیاسی
گەورە ،مێنێكسێنۆس.
 .3خوان(سیمپۆزیۆم) ،فایدۆن ،كتێبی دووەم تا دەیەمی كۆمار ،فایدرۆس.
 .4تیەتیۆس ،پارمێنیدێس ،سۆفیست ،سیاسەتڤان ،فیلیبس ،تیمایۆس،
كریتیاس ،یاساكان ،پاشماوەی یاساكان.
لێتوێژەرە تازەكان ئەم پۆلێنبەندییەی خوارەیان ئەنجامداوە:
 .1الخێس ،خارمیدێس ،پرۆتاگۆراس ،ئۆتیفرۆن ،لیزیس ،كتێبی یەكەمی
كۆمار ،ئایۆن.
 .2ئاپۆلۆژی ،كریتۆن ،گۆرگیاس ،مینۆن ،ئۆتیدیم ،كراتیلۆس ،هیپیاسی
بچوك و گەورە ،مێنێكسێنۆس (ئەگەر رەسەنێتی هەبێت).
 .3خوان (یان سەمپۆسیۆم) ،فایدۆن ،كتێبی دووەم تا دەیەمی كۆمار،
فایدروس.
 .4تیەتیۆس ،پارمێنیدێس ،سۆفیست ،سیاسەتڤان ،تیمایۆس ،كریتیاس،
فیلیبس ،یاساكان.
(ئەو نوسینانەی لەم لیستەدا نەهاتوون ،بەشیمانەیەكی بەهێز دراونەتە
پاڵی) .
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فەلسەفەی ئەفالتوون
ناساندنی فەلسەفەی ئەفالتوون بە راڤەیەكی كورت ،بەم هۆیەوە
دژوارە ،كە ئەفالتوون لە بەرهەمەكانیدا سیستەمێكی تاك داناڕێژێت ،بەڵكو
لەهەر یەكێك لە نوسینەكانیدا زانیارییەكی تازە دەخرێتەڕوو ،لە كۆتاییدا
ئەم پرسە چەندین لێكۆڵینەوەی فراوانیش لە بارەیەوە خراوەتەڕوو ،كە ئایا
ئەم بابەتە نیشاندەری وەرچەرخانی هزری ئەفالتوونە ،یان دیالۆگەكانی
ئەفالتوون كۆمەڵەیەكن لەو هەنگاوانەی یەك لەدوای یەكی دیكە ،بە مەبەستی
ئامادەكردنی خوێنەران بۆ پەروەردەكردنی فەلسەفەیی لەپێش گیراون و
مەبەستی كۆتایی تەنها ئاماژە بەرەوتی پەروەردەكردن دەخەرێتەڕوو .ئێمە
لێرەدا هەوڵدەدەین دیسپلینەكانی فەلسەفەی ئەفالتوون بەوردی سەرنج
بدەین.
جیهانبینی ئەفالتوون
ئەفالتوون جیاوازیی لە نێوان دوو جیهاندا دەكات ،ئەم جیهانە
دروێنەییە (یان ئەمپیرییە) كە ئێمە تێیدا دەژین ،جیهانێكی گۆڕاو و هاوكات
دروێنەی جیهانە بااڵكەیە .هاوكات جیهانە سەرەكییەكە بريتییە لە جیهانی
نەگۆڕو پەتی و رەهاو سەرچاوەی بوونەوەری رەهایە ،هەروەها جیهانی
دروێنە جیهانێكە رووەو لەناوچوون و لەناو جەستەی كات و شوێندایە ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم جیهانە پەیوەستە بە ئایدياكانەوەو بەبێ ئەم ئایدیانە
ناشێت لە بارەی ئەم جیهانە ئەمپیرییەوە بدوێین ،كەواتە سەرەتا گەرەكە
ئێمە ئایدياكان بناسین و بزانین چین؟
تیۆریی ئایدياكان
ئەو شتەی هەیە چییە؟ ئەو وەاڵم��ەی دەشێت بۆ ئەم پرسیارە
بدرێتەوە ئەمەیە ،كە ئەو شتەی هەیە تەنها بەڕێى تێفكرینی پەتییەوە
دەشێت بیناسین نەك پێرسەپتكردنی سێنسی ،چونكە سێنسەكانمان هەمیشە
17

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

هەڵەبەرن .تەواوی جیهانی ئەزمونی شیاوی پێرسەپتكردن ،دەشێت بكەوێتە
چوارچێوەی بابەتی پێرسەپتكردنی سێنسییەوە ،لەم رووەوە ئەم جیهانە شیاو
نییە (ئەو شتەی ،كە هەیە) بێت .ئامانجی سەرەكی هزری ئەفالتوون تیۆریی
ئایديايیە .ئەفالتوون فەیلەسوفیی ئایدیايیە.
دەشێت بوترێت ئەفالتوون پرسێك دادەڕێژێت ،كە بەر لەو لە
فێرگەی مەلەتییەدا داڕێژرابوو :لە ئارایی ،یان (پەیدابوون) و دەرچووندا
چ شتێك دەمێنێتەوە؟ هەموو شتێك دەڕوات ،ئەوەی ئێمە بە هەستەكانی
خۆمان روانگەى دەكەین ،یان (دەركی دەكەین) لە ناو دەچێت ،كەواتە چ
شتێك دەمێنێتەوە؟ وەاڵمی ئەفالتوون بريتییە لە :ئایدياكان دەمێننەوە .ئەی
ئایدياكان چین؟ ئەوانە داكەوت(واقعیت)ی حەقیقەتی شتێكن ،كە هەبوونی
تەواوی شتەكانی جیهان لەوەوە سەرچاوەی گرتووە.
ئایدياكان بەواتای شتی ریالیستی ،ئەوا ریالیستی نین .هەبوون و
بەهایەكن لە تاكێكدا؟ سەرچاوەی هەبوونی شتەكان و هاوكات سەرچاوەی
چاكەن .هەبوون هاوكات بەهایەكە .هەبوون خودی بەهایە .هەبوون،
هەبوونی بەهایە.
شتە هەبووەكانی ناو جیهان نەتەنها زووتێپەڕن ،بەڵكو پێكهاتەو
رێژەیین ،بە پێچەوانەوە ئایدياكان كە هەبوونی هەموو شتەكان قەرزاری
ئەوانەیە ،هەرمان و سادەو رەهان .با نمونەیەك بهێنینەوە :دوو گەاڵی
درەختی چنار لەبەرچاو بگرین :دەبێژین ئەم دوانە یەكسانن .مەبەستمان
ئەوەیە لێكچوونێكی زۆر لە نێوانیاندا هەیە ،بەاڵم راستییەكەی هیچ دوو
گەاڵیەكی دارچنار بوونیان نییە ،كە تەواو یەكسان بن .یەكسانیی ئەوان
نزیكییە ،بەاڵم ئەم خاڵەی كە ئێمە دەزانین ئەوانە تا ئەندازەیەك یەكسانن،
چۆن دەشێت راڤە بكرێت ،كاتێك من هەرگیز لە ناو جیهاندا دوو شتی
تەواو یەكسانم نەبینیوە؟ تەنانەت ئەگەر وێنەی چەند سێگۆشەیەك بەهۆی
ئامڕازی ئەندازیارییەوە بكێشین ،ئەوا هەرگیز ئەوانە تەواو یەكسان نابن.
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كاتێك لەبارەی شتە ئەزمونییەكان ،بۆ نمونە لە بارەی گەاڵكانی دارچنار
دەبێژین ،كە ئەوانە تا ئەندازەیەك و نەك تەواو یەكسانن ،ئەوا پشت
بەستین بە زانینێك كە بەرهەمی ئەزمون نییە ،ئەگەر زانینی ئێمە تەنها
بەرهەمی ئەزمون بێت ،ئەوا لەو شێوەیەدا ناتوانین لە جیاوازی نێوان ((تا
ئەندازەیەك))و ((تەواو))یش تێبگەین(( .تا ئەندازەیەك)) ،یان((تا ئاستێك))،
یان ((تا ڕادەیەك)) چەند واژەیەكن ،كە بە بەراوردكردن لەگەڵ ((تەواو)) و
((رەها)) ،بۆ ئێمە واتایان هەیە.
بەاڵم بەئەزمون لە ((رەها)) تێنەگەیشتووین .تەواوی شێوازەكانی ژیانی
ئەزمونی ئێمە پشت بەستە بە رۆژەڤێك كە ئەزمونی نییە ،توانستی دەست
گەیشتن پێی ،ئەزمون پێمانی نابەخشێت .ئێمە ئایديای یەكسانی لە خۆماندا
دەدۆزینەوە ،كەواتە ئایدياى یەكسانی ،یەكسانییەكی تەواوە لە تەواوێتی رەهاو
نا سنوردار .ئەم ئایدیای یەكسانی تەواوێتییەكی رەهای هەیە ،كە ئەو توانستە
بە ئێمە دەبەخشێت ،تا لە ئەزموندا بیر لە تایبەتمەندێتی رێژەیی و نزیكەیی
شتەكان بكەینەوەو ئەم واتایە بەسەر زمانماندا بهێنین.
ئایدياكان ،رەهان .بە تێڕوانینی ئەفالتوون ئایدياكان زۆر بەرفراوانن
و یەكسانی تەنها نمونەیەكە لەوان .ئایديای دادپ��ەروەری ،ئایديای جوانی،
ئایديای گەورەیی ،ئایديای بچوكی و هتد ،هەموویان هەن ،كەواتە جیاوازی
نێوان ئایديای گەورەیی و گەورەیی شتەكان لە چیدایە؟ فیل لە بەرانبەر مشك
گەورەیە ،لە بەرامبەر چیای هیماالیە بچوكە ،كاتێك بابەتەكە پەیوەست بێت
بە شتەكانەوە ،كە ئێمە بەڕێی هەستەكانمانەوە بەدەستی دەهێنین ،هەمیشە
لەگەڵ شتێكی ئاوێتەدا رووبەڕووین نەك لەگەڵ ئایديای بێگەرد ،ئایديای رەها.
ئەفالتوون گەرەكییەتی ببێژێت :فیل هەم ئایديای گەورەیی لەخۆیدا هەڵگرتووە
و هەم ئایديای بچوكی ،كەواتە ئایديی گەورەیی ،رەهایە ،ئەمە بەواتای گەورەیی
رەها نییە ،بەڵكو واتای ئەوە دەبەخشێت ،كە ئایديای گەورەیی بە رەهایی،
پەتیی(یان بێگەرد)ە و شیاوی ئاوێتەبوون نییە ،لەتەك ئایديای بچوكیدا.
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ئەفالتوون گەرەكییەتی بیسەلمێنێت ،كە پلەیەك لە هزری ئێمە
ئەزمونی نییە ،بەڵكو پەیوەندی ئێمە لەگەڵ ئەزموندا وابەستەی ئەوە.
لەم ئاستەی هزردا ،ئایدياكان دەبنە هۆی ئەوەی پێگەی رەها بێتە ئاراوەو
كاتێكیش پشتیان پێ دەبەستین ،ئەوا پەی بەرێژەیی شتە بەر هەستییەكان
دەبەین .حەقیقەت جەختكردنەوەیە لەسەر ئەم پلە رەهایە ،لەكاتێكدا
رێژەیی پەیوەستە بە پێكهاتەو ئاوێتەبوون و نزیكییەوە.
كەواتە زانینی ئێمە لە ئایدياكان لە كوێوە سەرچاوە دەگرێت؟ بەڕێی
بەیاد هاتنەوەوە ،كەواتە دەشێت ببێژین ئایدياكانمان بەر لە دایكبوون
بینیوە .دەروون لەكاتی لەدایكبوونی مرۆڤ ،یادگیری رۆشنی خۆی لە دەست
دەدات ،بەاڵم جۆرێك تاسەو ئەفسوسی رابردوو بۆی دەمێنێتەوە ،كە دەبێتە
هۆی ئەوەی یادی ئەوانە بكاتەوەو بەدوایاندا بگەڕێت.
پێشنیارەكەی ئەو بەر لە هەرشتێك دەخوازێت یادگیری ئایدياكان
زیندوو و ئاكتیڤ بكاتەوە ،كە پێش لە دایكبوون بینیومانە.
وتنی ((پێش لەدایكبوون)) لەوانەیە ئەمڕۆ لە تێڕوانینی ئێمەدا تا
ئاستێك سەر سوڕمان بێت .واتاكەی بریتییە لە ((پێش كات)) .ئەم گوزارشتە
ئاشكرایە لە روانگەی لۆجیكییەوە پارادۆكسی هەیە :واژەی ((پێش)) تەنها
لە كاتدا واتا دەبەخشێت.
ئێمە بوونەوەرە مرۆییەكان وەها بە قوڵی لەناو كاتدا نغرۆ بووین،
كە ناتوانین لێی رزگار بین .كاتێك دەربڕینەكەی ئەفالتوون دەبیستین:
((دەروون ،ئایدياكانی خۆی پێش لەدایكبوونی بینیوە)) ،كەواتە هەوڵی ئێمە
یادهاتنەوەی ئەم ئایديایانەیە.
ئاشكرایە ئەفالتوون ئێمە وەها ئاراستە دەكات ،تا سنورەكانی هزری
خۆمان ببڕین .ئەمەش بەهۆی ئەزمونی هەستییەوە نەشیاوە.
ئەو پشت دەبەستێت بە ئازادییەكی بناغەیی ،كە مرۆڤ دەتوانێت
بەڕێیەوە زياتر لەخۆی بڕوات .سوقرات دەبێژێت(( :دەزانم ،كە هیچ نازانم))،
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بە باوەڕیی ئەفالتوون واتای ئەم وتنە بریتییە لەوەی من دەزانم شتێكم
لەیادكردووە ،كەواتە گەرەكە هەوڵبدەین ،بۆئەوەی ئایدياكان بەیادبهێنیەوە،
بۆ ئەمەش دەبێت ئێمە پلەكانی زانین ببڕین ،بۆئەوەی بە ئایديای بااڵ
بگەین ،بۆ ئاسانكردنی تێپەڕینی ئێمە لە دیواری كات ،ئەفالتوون نمونەی
چەند ئەنالۆژییەكمان بۆ دەهێنێتەوە ،كە گرنگترینیان ئەنالۆژیی ئەشكەوتە.
سێ ئەنالۆژییەكەی ناو كتێبی كۆمار
 .1ئەنالۆژیی خۆر
خۆر بەو روناكییەكەی دەیپەرژێنێت ،هەستی بینین رووەو بینین
ئاراستە دەك��ات ،بۆ ئەو شتانەی دەبینرێت ،شیاوێتی بینین دەخاتەوە.
پەیوەندی هەستی بینین بە خۆرەوە بەم جۆرەیە :یەكەم هەستی بینین
نەخودی هەستی و نە ئەندامەكەی ،واتا چاو خۆر نییە ،بەاڵم چاو هاوشێوەی
خۆرە .هەستی بینین وزەی خۆی لە خۆر وەردەگرێت ،لەم رووەوە دەتوانین
بەخۆر ببێژین هۆكاری بینین.
دووەم خۆر هۆكاری ئارایی و دیارهێنانەو هۆكاری گەشەكردن
و خۆراك پێدانە ،بێئەوەی خۆی ئارایی و دیارهێنان بێت .خۆر چاكەی
هێناوەتە ئاراو هاوكات چاكەی لەسەر شێوەی خۆی ئافراندووە ،بۆ ئەوەی
وێنەی ئەو بێت.
ئەم هێڵكارییە ،تێگەیشتمان بۆ ئەنالۆژیی خۆر ئاسان دەكات:
 .2ئەنالۆژیی هێڵ
جیهانی دروێنە (بەر ئەزمون) و جیهانی سەروێنە (ئاوەزمەند)،
دەبێت وەكو دوو بەشی نایەكسانی هێڵێك سەرنج بدەین .ئەوكات گەرەكە
هەر یەكێك لەم دوو بەشە ،بە هەمان شێوە بۆ دوو بەشی نایەكسانی دیكە
دابەشبكەین ،بۆئەوەی چوار بەش بەدەست بێت.
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بەشی یەكەم دەڤەری وێنەكانە وەكو سێبەرەكان و ئەو وێنانەی لە
ئاوێنەدا دەدرێنەوە (واتا دەرحەقیقەتن).
بەشی دووەم دەڤ��ەری گیانەوەران و گیاكان و دروستكراوەكانی
هونەری مرۆیی و هاوشێوەی ئەمانەیە ،واتا دەڤەری هەموو ئەو شتانەی،
هاوشێوەی وێنە سێنسییەكانن (یان بەرئەزموونییەكانن).
بەشی سێیەم دەڤەری گریمانەكانە ،بەشی چوارەم دەڤەری ئیدێكانە.
ئەم چوار بەشە لەگەڵ چوار شێوازی ناسین لە پەیوەندیدان :گومان ،باوەڕ:
ئەم دوو جۆرەی ناسین زانین لەگەڵ یەكتریدا ،بریتین لە بۆچوون.
جۆری سێیەمی ناسین زانین ،زانینە بە یارمەتی هزرو ئارگیومێنت
و جۆری چوارەم ،زانینە بەهۆی ئاوەز ،یان زانین بە واتا حەقیقییەكەی.
دوو جۆرەكەی كۆتایی زانین ،زانینن بەهۆی ئاوەز ،بە واتا بەرفراوانەكەی.
ئەم هێڵكارییە دەشێت یاریدەدەر بێت بۆ تێگەیشتن لە ئەنالۆژییەكە:
پەیوەندی  CBبە ( ACپەیوەندی زانین بەهۆی ئ��اوەز بەواتا
فراوانەكەی ،بە بۆچوونەوە) وەكو پەیوەندی بوونە بۆ ئارایی (یان صیرورت)،
یان پەیوەندی  EBبە  CDە ،پەیوەندی  CEبە ADیەوە ،پەیوەندی AC
بە  CBیەوە ،وەكو پەیوەندی  ADبە DCییەوە ،پەیوەندی  CEبە EBە.
 .3ئەنالۆژیی ئەشكەوت
ئەفسانەی ئەشكەوت ،بەناوبانگترین چیرۆكە .ئەفالتوون باسی
ئەشكەوتێكی قوڵ دەكات ،كە گروپێكی زیندانیكراو لە ناو ئەشكەوتەكەدا
رووەو دیوار زنجیركراون .ئەفالتوون ئەم چیرۆكە لە كتێبی حەوتەمی كۆماردا
بەم شێوەیە دەخاتە روو:
ئێستا با وێنای ئەشكەوتێك بكەین ،كە دەرگاكەی رووەو رووناكییە.
لەم ئەشكەوتەدا كەسانێك زیندانیكراون ،كە هەر لە منداڵییەوە دەست و
پێ و ملیان زنجیركراوە ،تەنها دەتوانن سەیری دیوارەكەی بەرانبەریان بكەن
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و هەرگیز رووناكی دەرەوەی ئەشكەوتەكە ،واتا رووناكی خۆریان نەبینیوە.
لە پشتی ئەوانەوە ،واتا لە نێوان زیندانیان و دەرگای ئەشكەوتەكە ئاگرێك
كراوەتەوە ،هەروەها لە نێوان ئەوان و ئاگرەكەدا رێگەو دیوارێكی نزم
هەیە .لەو رێگەیەدا خەڵكی تێدەپەڕن و چەند شتێكی وەكو گیانەوەران،
پەیكەران و درەختان و شتی لەم جۆرە لەگەڵ خۆیاندا هەڵدەگرن ،بە
جۆرێك كە لەسەر دیوارەكە دیارە.
زیندانییەكان لەبەرئەوەی روویان لە دیوارەكەیە ،نە دەتوانن سەیری
یەكدی بكەن و نە دیواری پشتەوەی خۆیان ،كە شتەكان لەوێوە تێدەپەڕن
ببینن .هەموو ئەو شتەی دەتوانن سەیری بكەن ،تەنها سێبەری ئەو شتانەیە،
كە لەسەر دیواری ئەشكەوتەكە وێنە دەداتەوە.
بەم جۆرە زیندانییەكان لە تەواوی ژیانیاندا تەنها سێبەرەكان بە
راستەقینە دەبینن و ئەو دەنگەی دەیبیستن ،تەنها دەنگدانەوەی دەنگە
راستەقینەكەیە ،بەاڵم زیندانییەكان پابەند دەبن بە سێبەرە ئاشناكەیان و
حەزو پێشبڕیارەكانی خۆیان ،بەاڵم ئەگەر یەكێك لە زیندانییان ئازاد ببێت،
پاشان بچێتە دەرەوەی ئەشكەوتەكەو ئاشنا ببێت بە رووناكی خۆر ،ئەوا
شتەكانی جیهان بەم جۆرە دەبینێت ،كە لە راستیدا هەن و سەرەنجام خۆی
سەرەنجی خۆر دەدات.
ئەو كەسە ئەو كاتەی لە ب��ارەی ژیانی لە ئەشكەوت و ئەوەی
خەڵكی ئەوێ لەبارەی ریالیتی و مۆڕاڵەوە دەیزانن ،چۆن دەهزرێت؟
ئەگەر جارێكی دیكە بگەڕێتەوە ئەشكەوت ،ئایا لەگەڵ كێشەیەكی گەورەتر
رووب��ەڕوو نابێتەوە كە تاریكییە ،بەو جۆرەی ناتوانێت هەرگیز لەگەڵ
ئەوانەدا هەڵبكات ،كە لە ئەشكەوتەكەدان؟ ئایا ئەو رووبەڕووی گاڵتەپێكردن
و تەنانەت هێرشی فیزیكی ئەوان نابێتەوە؟ ئەم ئەنالۆژییە گۆزارشت دەكات
لە چۆنێتی زانین ،بە باوەڕیی ئەفالتوون ئەوانەی ناو ئەشكەوت زانینەكەیان
وەكو ئەو زانینەیە ،كە ئێمە بەڕێی سێنسەكانمان لە جیهانی ئەزمونیدا
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پێرسەپتی دەكەین ،بەاڵم كاتێك بەڕێی ئاوەزمان بە زانین دەگەین ،وەكو
ئەو كەسە وایە ،كە ئەشكەوتەكەی رەتكردووە و راستەوخۆ رووناكی خۆری
بینیوە .تیۆریی زانینی ئەفالتوون لە بەشی پەیوەست بە ئێپیستیمۆلۆجییەوە
زێتر روون دەكرێتەوە.
ئێپستێمۆلۆژی
كەواتە ئەو زانینە حەقیقییەی تەنها بە دەرچوون لە ئەشكەوت و
گەیشتن بە تیشكی خۆر بەدەستدێت ،كامەیە؟
ئەفالتوون ئێپستێمۆلۆژییەكەی (واتا تیۆریی زانینەكەی) لە بەندی 509
تا كۆتایی كتێبی شەشەمی كۆمار دەخاتەڕوو ،بۆ خستنەڕووی تیۆرییەكەی
ئەم گریمانەیە دادەنێت:
هێڵێكی جیاكەرەوە بهێننە بەرچاوتان لە دوو بەشی نایەكساندا،
یەكێكییان زانینی پەیوەست بەبینینە ،ئەویدیكەیان تێگەیشتن یان
ئاوەزمەندێتییەو هەر بەشەو دوبارە ،بۆ هەمان شت دابەش بكە...
بەم واژان��ە ،ئەفالتوون شێوە ناودارەكەی خۆی لە بارەی هێڵی
جیاكەرەوە ،دەسازێنێت ،كە هەوڵەكەی ئەو بۆ ناسینی ئێپستێمۆلۆژییەكەی،
بەشێوەی دیاردەیەكە ،وەكو ئەو ئەشكەوتەی بەشێوەیەكی ئەنالۆژیی یان
(تەمسیلی) خستیەڕوو .هێڵی ستونی بۆ چوار بەش دابەشدەبێت ،كە هەر
یەكێك لەوانە لە نزمترینەوە بۆ بەرزترین قۆناغی زانین نیشاندەدات .هەر
ئاستێك لەزانین ،دەروێنە (یان سەراب) یاخود گومان ،باوەڕ ،تێگەیشتن،
ئ��اوەز ،بابەتی خۆی و ميتۆدی خۆی هەیە بۆ ناسینی ئەوانە ،بەاڵم
دابەشكردنی سەرەكی ،لە نێوان زانیندایە ،كە ئۆبژێكتەكانی لە جیهانی
سەروێنە (یان ئاوەزمەندێتی)دان ،بەاڵم بۆچوون ئۆبژێكتەكانی لە ناو جیهانی
دەروێنە( ،یان دیاردە)دان.
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موونەی هێڵ
گومان دەرخ��ەری نزمترین ئاستی هێڵی جیاكەرەوەی زانینە.
ئۆبژێكتەكانی ،نزمترین پلەی حەقیقەتیان لەخۆگرتووە .ئەمە قۆناغێكی
زانینە ،كە تێیدا چاالكی هۆشەكی لە ئاستێكی نزمدایە .ئاماژەكردنەكانی
ئەفالتوون بۆ سێبەرەكان و وێناكردنەكان و سەرابەكان ،وەكو ئۆبژێكتێكی
گومان هەڵگری زۆرێك ئاماژەی دەوڵەمەندە.
ئەو دەبێژێت بە ئاگابوون لە وێناكردنەكان نزمترە لە زانین،
لەبەرئەوەی وێناكردنەكان تەنها چەند سێبەرێكن لە شتە ریالیتییەكان،
بەهۆی بینین یان پێرسەپتكردنی سێنسییەوە وەردەگیرێن ،واپێدەچێت
ئەفالتوون ئاماژە بۆ هونەرمەندان بكات ،كە وێنە یان پەیكەرەكانیان بە
تێڕوانینی ئەو تەنها وێناكردنەكان ،سێبەرەكان و وێنەی مرۆڤی راستەقینەو
شتە ریالیتییەكانی دیكەن ،وێنەی بێ جوڵەی سێو تەنها وێنەیەكە لە سێوە
ریالیتییەكە .شێوەسازان ،شاعیران ،پەیكەرتاشان ،درامانوسان بە گشتی
كۆمیدی ،یان تراژیدی الی ئەفالتوون ،پێكهێنەری پەتی وێنەكان ،سێبەرەكان
و سەرابەكانن و هاوكات هۆكاری گەیەنەری باوەڕسازین ،ئەفالتوون ئەوان و
كارەكانیان بە نزمترین بااڵنسی هێڵی جیاكەرەوەی زانین دادەنێت.
بە ب��اوەڕی��ی ئەفالتوون هونەرمەندان كەمترین حەقیقەت لە
ئیشەكەیاندایە ،ئەگەر دارتاشێك بە نمونە وەربگرین ،كارەكەی ئەو دوو
پلە لە حەقیقەتەوە دوورە ،خۆ هونەرمەند كاتێك وێنەی ئیشی دارتاشەكە
دەكێشێت ،ئەوا سێ پلە لە حەقیقەت دوور دەكەوێتەوە.
باوەڕ یان بۆچوون
قۆناغی دواتری هەڵزنان بەرەو هێڵی جیاكەرەوەی زانین ،ئاستی
باوەڕە ،كە پێرسەپتكردنێكی سێنسیی شتەكانە .هەر هەڵزنانێكی بااڵتری
زانین ،ئەو توانستە لە ئێمەدا چاك دەكات ،كە لە ئاستی زێڕینەكەی تێبگەین.
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سەرەتا ئێمە دەتوانین ببینین ،كە پێرسەپتكردنی سێنسیی شتەكان ،ئاستی
گومان بۆ تێگەیشتن شیاو دەكات ،وەكو ناسینی سێبەرەكان ،وێنە پەتییەكان،
دانەوەكان .ئاستی باوەڕ بە گشتی ئاستی زانینێكە ،كە بەهۆی ئەوەوە ،بە
یادهاتنەوەی شتەكان روودەدات ،بە یادهاتنەوەی شتەكانی دیاردەی سێ
رەهەندی-پشت بەستە لەسەر سێوەكان ،خەڵكی ،ئەستێرەكان ،سەگەكان،
شارەكان .ئەمە ئاستێكی زانینە ،كە تێیدا پۆلێن بەندی و رێكخستنی شتە
وەرگیراوەكان سەرەتا دەگرێت .شتە ریالیتییە بە یادهاتووەكان ،تا ئەو
شوێنەی لێكچوو بن پۆلێنبەند دەكرێن ،وەكو ئەو سێوانەی بە شێوازی جیاواز
پۆلێنبەند دەكرێن.
بەاڵم لەم قۆناغەدا ،تێگەی ئەبستراكتی شتی پێرسەپتكراو ،واتا تێگەی
گیاناسی سێو دەركناكرێت ،ئەو تێگەیەی تایبەتمەندییە جێگیرەكانی هەرجۆرە
سێوێك دیاریدەكات ،كەواتە باوەڕ كە سەرچاوەكەی پێرسەپتكردنی سێنسیی
شتە ریالیتییەكان بەڕێی سێنسەكانەوەیە ناجەختە ،لەبەر ئەوەی پشت بەست
نییە بە حەقیقەتەكان یان پرەنسیپە ئەبستراكتە جێگیرەكان ،واتا ئەو داكەوت و
پرەنسیپانەی ،كە ئەو شتە بە جوتیار نابەخشێت ،كە گیاناس هەیەتی ،بەهۆی
زانینی راستەقینەوەیە ،كە ئەو دەتوانێت بە شێوەیەكی ئاوەزمەند ئەوەی
دەیزانێت ،پۆلێنبەند ،پێشبینی ،دەستنیشانكردن و سیستەماتیكی بكات.
لەبارەی شتە بەرسێنسییەكان ،بە باوەڕیی ئەفالتوون ئێمە ناتوانین
باوەڕ بە ئەگەرەكان بكەین ،لەبەرئەوەی داكەوتی ئەزمونی خۆی پەیوەستە
بە رێژەگەراییەوە .زانینی حەقیقی تەنها لە ناو ئایدياكاندا هەیە .مرۆڤ
لە رەوشێكی بناغەییدا دەگوزەرێت ،لە نێوان جیهانی دەروێنەو جیهانی
سەروێنە (یان ئیدێكان)دا .مرۆڤ ناتوانێت چاو لە ئایدياكانی بپۆشێت ،لەبەر
ئەوەی ئایدياكان بۆ ئەو گرنگییەكی سەرەكیان هەیە.

26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

تێگەیشتنی ئاوەزیی
لە هەڵزنان بەرەو قۆناغی سێیەمی ئاستی زانین ،هەنوكە بە شوێنێك
گەیشتوین ،كە دەتوانین گرنگێتی ئەنالۆژیی هێڵ (یان هێڵی جیاكەرەوە)
دەستنیشان بكەین ،ئەشكەوتی باوەڕییەكانی رۆژانە ،قۆناغی نزمی وێنەكانی
پشت سەرمان وەال ناوەو هەوڵمانداوە خۆمان لەبەرانبەر تیشكی خۆر
رابگرین .ئێمە شتە بەرسێنسەكانی جیهانی دی��اردە ،شتەكانی رۆژانەی
زیندانیانی ئەشكەوتمان وازلێهێناوە.
بەاڵم چ شتێك لە بەرانبەر تیشكی خۆر دادەنێین؟ كاتێك دەچینە ناو
جیهانی سەروێنە (یان ئاوەزیی) ،ئەوا چ شتێك بەهۆی تێگەیشتنی ئاوەزەوە
دەناسین؟ وەاڵمی ئەفالتوون ئەمەیە ،كە ئەو شتانەی ئێمە لە ئاستی سێیەمی
زانیندا دەیناسین بریتییە لە پێگە راستەقینەكان :لە كاتێكدا ئۆبژێكتەكانی
پێرسەپتكردن ،بەرهەست و كۆنكریتین ،ئەوا ئۆبژێكتە ئاوەزییەكان،
ئەبستراكتین ،لەكاتێكدا ئۆبژێكتەكانی پێرسەپتكردن ،چەند شتێكی هەندەكین،
بەاڵم ئۆبژێكتە ئاوەزییەكان هەمەكی و گشتین و ئۆبژێكتەكانی پێرسەپتكردن
بگۆڕن ،لە پرۆسیس یان رەوتی هێراكلیتی دان ،ئەوا ئۆبژێكتە ئاوەزییەكان
نەگۆڕو جێگیرو هەمیشەیین و هی پارمێنیدیسن ،كەواتە ئەمانە دەمانگەیەنن
بە ئایدياكان و بەیادیان دەهێنینەوە.
نەمری دەروون
بە باوەڕی ئەفالتوون دەروون نەمرە .ئەو لە دیالۆگی فایدۆندا ،كە
مەرگی سوقرات دەگێڕێتەوە ،باس لە نەمری دەروون دەكات .چۆن دەروون
دەتوانێت ئەوەی پێش هاتنەبوونی ،بینیویەتی بە یادی بهێنێتـەوە ،پاشان
گەرەكە پەسەندی بكات ،كە بە مەرگیش كۆتایی نایەت ،بەاڵم لەو شێوەیەدا
ئایا دەروون ئایديایە؟ بە باوەڕیی ئەفالتوون دەروون ئایديا نییە ،بەاڵم
شتێكی بەرسێنسی جیهانی ئەزمونیش نییە ،دەروون وەكو ئایدیايە ،بەاڵم
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وەكو ئایديا سادەیەو نەمرە ،بەاڵم هەر ئایديا نییە ،لەبەر ئەوەی ئایدياكان
هەرمان و سادەو كەواتە جێگیرن.
دەروون بەپێچەوانەوە ،مێژووی هەیە .ئەگەر مێژووی نەبایە،
ئەوا مرۆڤ ئازاد نەدەبوو ،ئەو كات چاكەش بێ واتا دەبوو ،ئەگەر تەنها
جیهانی سەروێنە بوونی هەبایە ،ئەگەر مرۆڤیش ئایديا بایە ،ئەوا هەڵبژاردنی
ئازادانە دەهیچێنرا .نە چاكە بوونی دەبوو ،نە خراپە .دەروون دەتوانێت
خراپە هەڵبژێرێت .دەتوانێت رێگەی نشوست هەڵبژێرێت ،بەاڵم بە باوەڕیی
ئەفالتوون ناتوانێت مەرگ هەڵبژێرێت ،تەنانەت هەڵەو خراپە ناتوانن ئەو
بمرێنن .دەروون توانستی بزوتنی هەیەو ئازادە ،واتا دەروونێكی بڕیاردەرە،
كەواتە نامرێت .سوقرات بەڵگەی نەمری دەروون لەگەڵ مەرگی خۆیدا باس
دەكات ،لەبەرئەوەی شێوازی مردنی بەڵگەیە لەسەر بوونی جیهانی دەرەوەی
كات.
سیاسەت
كۆمار(دەوڵەت) ،گرنگترین بەرهەمی ئەفالتوون ،بە گشتی لە سێ
بەش پێكهاتووە .بەشی یەكەم (كۆتایی كتێبی پێنجەم) ،باسی رێكخستنی
چڤاتێكی هاوبەشی تەواو (كامل) دەكات .ئەمە كۆنترین یۆتۆپیایە.
یەكێك لەو دەرەنجامانەی ئەفالتوون پێیگەیشتووە ،بريتییە لەوەی
گەرەكە دەستەاڵتداران فەیلەسوف بن .كتێبەكانی شەشەم و حەوتەم
پێكهاتوون لە پێناسەی ((فەیلەسوف)).
بەشی سێیەم بە گشتی توێژینەوەیە لە ب��ارەی جۆری جیاوازی
دەوڵەتشارە ریالیتییەكان و هاوكات باسكردنێكیشە لە نەنگییەكانیان و
باشییەكانیان.
مەبەستی رواڵەتیانەی كتێبی كۆمار پیناسەكردنی ((دادپ��ەروەری))
یە ،بەاڵم لە قۆناغەكانی سەرەتاییدا چەندین كێشە رووبەڕووی دەبنەوە،
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دەبێت سەرەتا بە لێكۆڵینەوە خەریكبین لەبارەی ئەو هۆكارانەی دەبنە هۆی
دامەزراندنی دەوڵەتشاری دادپەورەر ،چونكە دادپەروەری گەرەكە لە پلەی
یەكەمینی هەموو شتەكان ئەژمار بكرێت ،كەواتە بەمجۆرە لە سەرەتادا
باسی وەها دەوڵەتشارێك دەكرێت و ئیدی دەردەكەوێت ،كە كام لەو
دەوڵەتشارانە دەشێت بە دادپەروەر ناوببرێت.
دادپەروەری
گرنگترین بەشی فەلسەفەی ئەفالتوون لە كتێبی كۆماردا توێژینەوەیە لە
تێگەی ((دادپەوەری)) .دادپەروەری بریتییە لەوەی هەر كەسێك دەبێت كاری
خۆی بكات ،واتا پرەنسیپی دابەشكردنی كار ،كە دەبێتە هۆی دابەشكردنی
چڤات بۆ سێ كاست (یان چین) .ئەفالتوون بە وردی لە كتێبی كۆماردا باس
لە دادپەروەری دەكات .سەرەتا سوقرات [ئەفالتوون] لە سیفالۆس دەپرسێت:
دادپەروەری چییە؟ سیفالۆس دەبێژێت(( :دادپەروەری بریتییە لە راستگۆیی
و قەرزدانەوە)) ،بەاڵم ئەو وەاڵمدەداتەوە و دەبێژێت ،بۆ نمونە ئەگەر
كاتێك تۆ چەكێكت لە یەكێك وەرگرتبێت ،بەاڵم ئێستا ئەو شێت بووبێت،
ئەمە دادپەروەری نییە ،كە تۆ چەكەكەی بۆ بگەڕێنیتەوە ،چونكە دەزانی
تاوانی پێدەكات ،كەواتە ئەمە دادپەروەری نییە ،ئەی دادپەروەری چییە؟
پێناسەی دادپەروەری  ،Justiceكە بە رواڵەت ئامانجی هەموو ئەم بەشانەیە،
كە لە كتێبی چوارەمدا بەدەست دێت .كەواتە پێناسەی دادپەروەری بریتییە
لە :هەموو كەسێك پەیوەندی بەكاری خۆیەوە هەبێت و دەست نەخاتە
نێو هەموو كاروبارێكەوە ،شار كاتێك هاوسەنگە ،كە پیشەوەرو سەربازو
سەرپەرشت ،هەركامیان بەكاری خۆیانەوە سەرقاڵ بن و دەست نەخەنە ناو
كاروباری چینەكانی دیكە.
ئەم پنتەی كە هەر كەسێك گەرەكە پەیوەندی بەكاری خۆیەوە
هەبێت ،بێگومان یاسایەكە شیاوی ئەوەیە ستایش بكرێت ،بەاڵم گومان
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ناكرێت ئەم یاسایە لەگەڵ تێگە Conceptی مۆدێرنی دادپەروەریدا بەرانبەر
بێت .زاراوە گریكییەكە بە (-Justiceدادپ��ەروەری) [لە زمانی ئینگلیزیدا]
وەر دەگێردرێت ،وابەستەی پێگەیەك بوو ،كە لە هزری گریكیدا گرنگیيەكی
زۆری هەبوو ،بەاڵم ئێمە ناتوانین هاو واتایەكی تەواوی بۆ بدۆزینەوە.
كەواتە دادپەروەری بریتییە لەوەی كە هەركەسە تەنها ئەوەی هەیە،
كە پەیوەستە بە خۆیەوەو گەرەكە كاری خۆی بكات .دادپەروەری ئەوەیە ،كە
بەهۆی پەروەردەكردنەوە دەستەبەر دەبێت ،بۆیە گەرەكە بزانین پەروەردە
لە روانگەی ئەفالتوونەوە چییە؟
پەروەردە
سەرەتاترین ئەو شتەی دەبێت لەگەڵیدا خەریك بین فێركردن و
پەروەردەكردنە ،ئەمەش بەسەر دوو بەشدا دابەشدەكرێت :موزیك و
جیمناستیك .واتاكانی ئەم دوو واژەیە بە بڕوای ئەفالتوون فراوانترە لەو
واتایانەی ئەمڕۆ هەیانە .موزیك واتای هونەرەكان دەگرێتەوە و جیمناستیك
واتای ئەو شتانە دەگرێتەوە ،كە لەگەڵ پەروەردەی جەستەیی و سروشتیدا
خەریك دەبن .واتای موزیك تا رادەیەك بەو فراوانییەی ئەوەیە ،كە ئێمە
لە واژەی كلتورەوە وەریدەگرین ،واتای جیمناستیك كەمێك لەوە فراوانترە،
كە ئێمە بە پەروەردەی جەستە تێی دەگەین.
پڕۆژەی پەروەردەكردن لە كۆماردا دوو قۆناغی هەیە ،لە قۆناغی
یەكەمدا هاوشاریان تا تەمەنی  18ساڵی پەروەردەیەكی سەرەتایی وەردەگرن،
پاشان قۆناغێكی  2ساڵی پەروەردەی سەربازی وەردەگرن ،بەاڵم روون نییە
ئایا چینی پیشەوەرانیش لەم پەروەردەكردنە بەهرەمەند دەبن یان نا؟ بەاڵم
ئەوەی ئەفالتوون دەیخاتەڕوو ،تاكە پێوەری دیاریكردنی پێگەی هاوشاریان
دەبێت لێهاتووییەكەیان بێت ،كەواتە دەتوانین ببێژین پەروەردەكردنی
سەرەتایی دەبێت گشتگیر بێت ،لە دوای ئەم قۆناغە پێگەی لەبارو
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((داپەروەرانە))ی هەركەسێك دیاریدەكرێت .هەر چۆنێك بێت دەبێت ژنان
و پیاوان پەروەردە بكرێن .
لەسەرخۆیی و ئەدەب و دلێری ،بە رواڵەت چەند سیفەتێكن ،كە
دەبێت بەهۆی پەروەردەو فێركردنەوە بەدەست بهێندرێن .ئەو نوسینانەی
كە لەبەر دەستی گەنجەكاندان و ئەو موزیكانەی كە بەرگوێیان دەكەوێت،
گەرەكە لە هەمان ساڵەكانی گەنجێتیاندا بخرێنە ژێر سانسۆرێكی توندەوە.
دایكان و دایەنەكان دەبێت ئەو چیرۆكانە بۆ زارۆكەكانی خۆیان بگێڕنەوە كە
رێگەپێدراون .بەرهەمەكانی هۆمێرو هیسیۆد یاساخ بوون .لەم بەرهەمانەدا
چەند جوڵەیەكی خراپ لە خواوەندەكاندا دیار دەدات ،كە پێچەوانەی
مۆڕاڵی ئەوانە .پێویستە زارۆكان وەها فێربكرێن كە هەرگیز خواوەندەكان
كاری ناشایستەیان لێناوەشێتەوە ،چونكە خواوەند چاكەری هەموو شتێك
نییە ،بەڵكو تەنیا چاكەری شتە باشەكانە.
دووەم بریتییە لەوەی كە بەرهەمەكانی هۆمێرو هیسیۆد چەند
بابەتێكیان تێدان ،كە بۆ ترساندنی خوێنەر لە مەرگ نوسراوە .هەنوكە لە
پەروەردەو فێركردندا دەبێت هەرچی زیاتر هەوڵبدرێت ،كە گەنجان لە
گۆڕەپانی شەڕ ئامادەبن و گیانی خۆیان بەخت بكەن .باوكەكان دەبێت
زارۆكەكانیان فێری ئەوە بكەن ،كە كۆیالیەتی خراپترە لە مەرگ ،كەواتە
نابێت ئەو چیرۆكانەیان گوێ لێ بێت ،كە مرۆی گریەو زاری تێدا بەدی
بكرێت ،هەرچەندیش گریەو زاری ئەوان بۆ مەرگی دۆستەكانیشیان بێتن.
هەرگیز نابێت مرۆڤ بە دەنگی بەرز پێبكەنێت ،چونكە هۆمێر باس لە
(قاقای بەردەوامی خواوەندەكان) دەكات .مادامەكی كە زارۆكان دەتوانن
ئەم گوزارشتانە بگوازنەوە ،فێركار چۆن دەتوانێت بە خوێن گەرمییەوە
سەرزەنشتی خۆشگوزەرانی بكات؟ چ��وارەم لە بەرهەمەكانی هۆمێردا
چەند پەرەگرافێك هەن ،كە باس لە سەفەرە رەنگین و هەوەسبازییەكانی
خواوەندەكان دەكەن ،ئەم پەرەگرافانە بۆ میانەڕەوی خراپن ،هەروەها نابێت
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ئەو چیرۆكانەش هەبن ،كە تێیاندا خۆشحاڵ و باشەكان نا خۆشحاڵ بن،
چونكە كاریگەری ئەم چیرۆكانە لەوانەیە كاریگەرییەكی زۆر خراپ لەسەر
دەروونی زارۆكان دابنێت.
پاشان ئەفالتوون ئارگیۆمێنتەكانی لەبارەی دراما دەخاتە كارو دەبێژێت،
مرۆڤی چاك نەگەرەكە هەڵگری میمێزیسی ئەكتەر بێت ،ئەگەر ئەم ئەكتەرە
خراپ بێت ،لە زۆربەی دراماتیستەكاندا مرۆی خراپ بەرچاو دەكەون،
كەواتە نوسەرو ئەكتەر ،كە رۆڵی كەسێكی خراپ دەگێڕن ،ناچارن السایی
كەسانێك بكەنەوە ،كە دەست بۆ هەموو تاوانێك دەبەن .نە تەنیا تاوانباران،
بەڵكو ژنان و كۆیلەكان و بە شێوەیەكی گشتی چڵیتەكان ،نابێت كەسە بااڵكان
السایی ئەوانە بكەنەوە ،كەواتە دراما ئەگەر لە بنەڕەتدا رێگەپێدراو بوو،
ئەوا جگەلە پاڵەوانانی باش و خاوەن ئاكارباش  ،Virtueنابێت پاڵەوانێكی
دیكە لەم نێوەندەدا هەبێت ،بەاڵم ئاشكرایە بوونی درامایەكی لەم جۆرە
نەكردەیە ،بۆیە بە بڕوای ئەفالتوون وا باشترە دەروازە بە رووی هەموو
دراماتیستێكدا ببەسترێت.
هەركاتێك جێنتێلمانێك بەهۆی زیرەكییەكی زۆرەوە توانی السایی
هەموو شتێك بكاتەوە ،بێتە شارەكەی ئێمەو گەرەكی بێت خۆیی و
هۆزانەكانی نمایش بكات ،ئێمە لە بەرانبەریدا دەچەمینەوەو رێز لە بااڵی
نازەنینی دەگرین ،بەاڵم ناچارین ئەم بابەتەی پێ رابگەیەنین ،كە لە شارەكەی
ئێمەدا هاوشێوەی ئەو مافی بوونیان نییە ،چونكە یاسا رێگە نادات ،كەواتە
دوای ئەوەی سەری ئەومان بە رۆنی رەش چەوركرد و تاجێكمان كردە
سەری ،ئیدی رەوانەی شارێكی دیكەی دەكەین .
پاشان ،ئەفالتوون لەتەك سانسۆركردنی موزیك (بە واتای نوێی
وشەكە) خەریك دەبێت .دەبێژێت هارمۆنییەكانی لیدیان و ئایۆنیان گەرەكە
یاساخ بكرێن ،چونكە یەكەمیان خەم هێنەرە و دووەمیان الوازكەرە .تەنیا
هارمۆنی دۆریان (بۆ ئازایەتی)و هارمۆنی فریژیان ،بۆ (میانەڕەوی) دەشێت
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رێگە پێبدرێن .هارمۆنییە ریتمییەكان گەرەكە سادەبن و ژیانی ئازایانەو
میانەڕەوی دەرببڕن.
پەروەردەكردنی جەستە پێویستە زۆر سەخت بێت ،هیچ كەسێك
نەگەرەكە ماسی بخوات ،گۆشتیش تەنیا دەبێت بە سوورەوەكراوی بخورێت،
نابێت شتە چێژبەخش و شیرینییەكانیش بخورێن .ئەفالتوون بانگەشەی ئەوە
دەكات ،كە ئەو مرۆڤانەی بەپێی یاساكانی ئەو كاردەكەن ،ئەوا هەرگیز
پێویستییان بە پزیشك نابێت.
گەنجان تا تەمەنێكی دیاریكراو نابێت چاویان بە دیمەنی ناشیرین
و خراپ بكەوێت ،بەاڵم لە كاتی گونجاودا دەشێت ئەوان رووب��ەڕووی
چەند شتێكی (فریودەرانە) بكرێنەوە .ئەو شتە فریودەرانە بریتین لە چەند
دیمەنێكی ترس هێنەرو چێژە چەپەڵەكان ،لە بەرانبەر ئەو شتانەدا گەنجان
گەرەكە نەترسن و ویستی بەهێزیان هەبێت .تەنیا كاتێك كە گەنجەكان
لەم تاقیكردنەوانەدا سەركەوتوو بوون ،دەشێت ئەوانە بۆ سەرپەرشتیكردنی
چڤات شایستە بن .كوڕان بەر لە تەمەنی پێگەیشتن ،گەرەكە شەڕ بە چاوی
خۆیان ببینن ،بەاڵم شیاو نییە بەشداری شەڕ بكەن .
سەبارەت بە ئیكۆنۆمی(ئابوری) ،ئەفالتوون بۆ سەرپەشتان ژیانێكی
هاوبەشی تەواو پێشنیار دەكات ،بۆ سەربازانیش هەمان جۆرە ژیانی لەبەرچاو
گرتووە .هەرچەندە ئەم پنتە تەواو روون نییە ،سەرپەرشتان گەرەكە خانەی
گچكەو خواردنی سادەیان هەبێت .ژیانیان وەكو ژیانی سەربازی بێت بە
كۆمەڵ نان بخۆن ،جگەلە پێویست ناشێت هیچ جۆرە خاوەندارێتییەكی
تایبەتیان هەبێت .گەرەكە هەبوونی زێڕو زیو یاساخ بكرێن .سەرپەرشتان
ئەگەرچی دەوڵەمەندنین ،هاوكات هیچ بەڵگەیەك نییە كە بەختەوەر نەبن،
بەاڵم ئامانج و مەبەستی دەوڵەتشار چاكەی گشتییە ،نەك بەختەوەری
كاستێك .سامان و ه��ەژاری هەردوویان زیانیان هەیە ،لە دەوڵەتشاری
ئەفالتووندا هیچ كامیان بوونیان نییە ،ئەفالتوون ئەرگۆمێنتێكی سەیریشی
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لە بارەی جەنگ هەیە .بەو واتایەی كە دەبێژێت :شاری ئێمە بە ئاسانی
لە توانایدایە یەكێتی و تەبایی بۆ خۆی دەستەبەر بكات ،چونكە شاری ئێمە
كەمێكیش تااڵن و دەستكەوتی شەڕ وەرناگرێت.
كۆمۆنیزم
بەرچاوترین ئەدگاری كۆمار داڕشتنی كۆمۆنیزمە بۆ دوو چینی بااڵی
چڤات .ئەم پالنە وەكو پەروەردەكردن ،لە پرەنسیپدا بۆ پاراستنی رەوشی
باو و رێگرتن لە گۆڕانە كۆمەاڵیەتییەكان خراوەتەڕوو.
كۆمۆنیزمی ئەفالتوون لە ئامانجەكەیدا ،جیاوازە لەگەڵ ئەو
كۆمۆنیزمەی كارل ماركس و سۆسیالیستەكانی دیكەی مۆدێرن خستیانەڕوو،
هاوكات لە كۆمۆنیزمەكەی ئەفالتووندا ،هەموو خەڵكی كار ناكەن ،ئەمەش
جیاوازە لە كۆمۆنیزمی مۆدێرن ،كە دەڕوانێتە سەر خاوەندارێتی ،هەم خێزان
و هەم خاوەندارێتی تایبەتی لەخۆ دەگرێت ،كەواتە بە تێڕوانینی ئەفالتوون،
ئەندامانی چڤاتی كۆمیونیستی كار ناكەن ،لە كاتێكدا ئەوانەی كار دەكەن ،لە
دەرەوەی سیستەمی كۆمیونیستین.
كۆمۆنیزمی ئەفالتوون بەر لەوەی ئامانجێكی ئابوری هەبێت ،ئەوا
ئامانجی سیاسیی و مۆراڵی هەبوو .بە باوەڕیی ئەفالتوون ئەگەر خاوەندارێتی
تایبەتی نەمێنێت ،ئەوا چڤات پارێزراو دەبێت لەو مەترسییانەی رووبەڕووی
دەبنەوە ،بەاڵم دیسان ناشێت خاوەندارێتی لە ناو تەواوی خەڵكیدا ستۆپی
پێ بكرێت ،بەڵكو دەشێت كاستی پیشەوەر ،كە زۆرترین دانیشتوانی چڤاتی
یۆتۆپیایی پێكدەهێنن ،لە خاوەندارێـتی تایبەتی بەهرەمەند بن ،بەاڵم بۆ
چینی بااڵ ،كە پەروەردەكران و ئاوەزییان بە باشی بڕیار دەدات ،ئەوا
هەبوونی كۆمۆنیزم شیاو و پێویستییەكی سەرەكییە ،بە تێڕوانینی جۆرج
سپاین كۆمۆنیزمەكەی ئەفالتوون ئامانجێكی ت��ەواو سیاسیی هەبوو...
مەبەستی ئەفالتوون لە كۆمۆنیزم ئەوە نەبوو ،كە دەوڵەتشار بۆ دامەزراندنی
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یەكسانییەك لە ساماندا بەكاری بهێنێت ،بەڵكو ئەو سامان یەكسان دەكات،
بۆ ئەوەی هەڕەشەكانی بەردەم دەوڵەتشار نەمێنن .
ئەفالتوون قسە لە بارەی كۆمۆنیزمی خێزانیش دەكات .دەبێژێت:
كە هاوڕێیان گەرەكە هەموو شتێكیان بە هاوبەشی بێت ،لەوانە ژنان و
مندااڵن .ئەفالتوون ددان ب��ەوەدا دەنێت ،كە ئەم كارە تا ئەندازەیەك
سەختە ،بەاڵم بەبڕوای ئەو ،ئەم گرفتانە بەو جۆرە نین ،كە نەتوانین
بەسەریاندا سەروەربین .بەر لە هەر شتێك فێركردن و پەروەردەكردنی كچان
و كوڕان دەبێت هاوشێوە بێت .كچانیش وەكو كوڕان پێویستە فێری موزیك
و جیمناستیك و هونەری شەڕ ببن.
ژن دەبێت لە هەر الیەنێكەوە لەگەڵ پیاودا یەكسان بێت .هەمان ئەو
پەروەردەكردنانەی پياوێكی سەپەرشتی باش دروستدەكات ،هاوكات ژنێكی
سەرپەرشتی باشیش دروستدەكات( ،لەبەرئەوەی هەردووكیان لەبنەڕەتدا ،لە
جەوهەرێكن) ،بێگومان ژن و پیاو چەند جیاوازیەكییان لەنێواندا هەیە ،بەاڵم
ئەم جیاوازییانە پەیوەندیان بە سیاسەتەوە نییە ،هەندێك ژنان فەلسەفەیین،
بۆ سەرپەرشتی گونجاون و هەندێكیان جەنگین ،بۆ سەربازی باشن.
یاسادانەر دوای ئەوەی سەرپەرشتانی لە ژنان و پیاوان هەڵبژارد،
هەنگینێ بڕیار دەدات ،كە ماڵ و خۆراكیان هاوبەش بێت .كاروباری
هاوسەرگیری ،بەو شێوەی ئێمە دەیزانین ،گۆڕانی سەرەكی تێدا روودەدات.
لە جەژنە دیاریكراوەكانی بوك و زاواكاندا ،كە پێویستی بە ژمارەیەك
هەیە بۆ جێگیركردن و پاراستنی ئاستی دانیشتوان ،دەست دەدەنە دەستی
یەكتری ،بە رواڵەت هاوسەران بە تیروپشك هەڵدەبژێردرێن و فێر دەكرێن،
كە بڕوایان بەتیروپشك هەبێت ،بەاڵم راستییەكەی دەسەاڵتدارانی شار
تیروپشكەكان لەسەر بنەمای ریفۆرمی رەگەز دیسپلین دەكەن و رێكخستنێك
ئەنجام دەدەن ،كە باشترین باوك و دایك زۆرترین زارۆكان بخەنەوە.
هەموو زارۆكان دوای هاتنە ناو جیهانەوە ،لە باب و دایكیان وەردەگیرێن
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و هەوڵدەدەن ،تاوەكو دایك و باوكەكان منداڵەكانیان هەرگیز نەناسنەوەو
هاوكات زارۆكەكانیش دایك و بابی خۆیان نەناسنەوە.
زارۆكانی كەمئەندام و ئەوانەی ،كە دایك و باوكیان نزم بن (دەخرێنە
شوێنێكی شاراوە ،كە دەبێت لەوێدا بمێننەوە) ،ئەگەر منداڵێك لە دایك
و باوكێك هاتە بوون ،بەبێ ئەوەی دەوڵەت رێگەی بە زەماوەندی ئەوان
دابێت ،ئەوا ئەو منداڵە بە بیژوو  Whoresonدەناسێندرێت .تەمەنی
دایكان گەرەكە لە نێوان بیست تا چل ساڵ ،تەمەنی باوكان لە نێوان بیست
و پێنج تا پەنجاو پێنج بێت .لە دەرەوەی ئەم سنورە پەیوەندی ئازادە،
بەاڵم كوشتنی زارۆكان دەبێتە ئەركێكی ناچاری .لەو زەماوەندانەی دەوڵەت
ئەنجامی دەدات ،الیەنەكانی ئاهەنگەكە هیچ مافێكیان نییە ،بەڵكو دەبێت
بەپێی ئەم پیشەیە كاربكەن ،كە لە بەرانبەر دەوڵەتدا هەیانە ،نەك لە رێگەی
ئەو هەستە نزمەكانەوە ،كە لەالیەن هۆزانڤانی مردوو و فەرامۆش كراوەوە
ستایش دەكرێت.
كەواتە هیچ كەسێك باوك و دایكی خۆی ناناسێت ،كەوایە لەسەر
هەر تاكێك پێویستە ،ئەو پیاوانە بە باوكی خۆیان بزانێت ،كە سااڵنە دەتوانن
ببنە باوكی ئەو .لەبارەی (دایك) و (خوشك) و (برا)ەوە ،هەر بەم جۆرەیە.
(وێنەی ئەم نەریتە لە ناو هەندێك خێڵی پریمیتیڤ (سەرەتایی) باو بووە،
بووەتە هۆی سوڕمانی ئەو بانگەشە كارە كریستیانیانەی ،كە چوونەتە ناو
ئەو خێاڵنەوە) ،لە نێوان (باوك)و (كچ)و (دایك)و (كوڕ) زەماوەند یاساغە.
زەماوزەندی (خوشك)و (ب��را)ش ،بە شێوەیەكی گشتی قەدەغەیە ،بەاڵم
بەرەهایی قەدەغە نییە.
مەبەست لەم رێكخستنە ئەمەیە ،كە هەستی خاوەندارێتی تایبەتی
الوازبكرێتو مۆڕاڵی كۆمەاڵیەتی بەسەر خەڵكیدا زاڵببێت ،تا الريیان لە
لەنێوبردنی خاوەندارێتی تایبەتی نەبێت .ئەو هۆكارانەی كە نەریتی رەبەنبوونی
 Celibacyكەشیشە كریستیانییەكانی لێكەوتەوە ،ئەویش هەر بەم جۆرە بوو .
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دوای هەموو ئەمانە بەم دەرەنجامە دەگەین ،كە بە تێڕوانینی
ئەفالتوون دوای پەروەردەو فێركردن ،سێ كاستەكە دێنە ئاراوەو كاستی
یەكەم ،كە شایستەترینیان (واتا فەیلەسوفەكانن) دەبنە سەروەری دەوڵەتشارو
كاستی دووەم پاسەوانانن ،كە پارێزگاری دەوڵەتشار لە ئەستۆی ئەوانەو
كاستی سێیەم ،پیشەوەرانن ،كە بە ئابوری و كاروباری داراییەوە خەریك
دەبن .هاوكات كۆیلە دەكەوێتە دەرەوەی ئەم سێ كاستە.
چینەكانی چڤـات
ئەفالتوون بەم جۆرە دەستپێدەكات ،كە گەرەكە تاكەكانی چڤات بۆ
سێ كاست (چین) دابەش بكرێن .چینی سێیەم (كە چینی گشتی خەڵك و
كۆیلەكانە) ،چینی دووەم سەربازانو چینی یەكەمیش دەسەاڵتدارانن .تەنیا
گەرەكە چینی یەكەم خاوەن پایەگایەكی سیاسیی بن .ژمارەی تاكەكانی ئەم
چینە دەبێت زۆر لە دوو چینەكەی دیكە كەمتر بن .گوایا ئەم تاكانە لە
سەرەتادا بەهۆی كەسێتییەكی یاسادانەرەوە هەڵبژێردرێن ،پاشان بەهۆی
دەسەاڵتی پشتاوپشت دەبنە جێنشینی یەكدی ،بەاڵم لە هەندێك كاتدا
دەشێت منداڵی ئامادەكراو لە یەكێك لە چینەكانی دیكە بەرز بكرێتەوە.
لە ناو مندااڵنی چینی دەسەاڵتداریشدا ،ئەگەر منداڵێك یاخۆ گەنجێك
دۆزرایەوە ،كە لێهاتوویی تێدا نییە ،دەشێت فرامۆش بكرێت.
دەوڵەتی فەیلەسوف
لەبەرئەوەی دەپرسین مەرجی هاتنەدی دادپ��ەروەری چییە ،بە چ
هۆیەكەوە دەشێت چڤات لە خراپەییەوە رووەو چاكە گۆڕان پێبدرێت،
ئەفالتوون وەاڵممان دەداتەوەو دەبێژێت :ئەگەر لە چڤاتدا فەیلەسوفەكان
پادشا نەبن ،یان ئەو كەسانەی ئەمڕۆكە وەكو پادشا و دەستەاڵدار دەناسرێن،
بەراستی ئارەزوویان بۆ فەلسەفە نەبێت ،ئەگەر فەلسەفەو دەستەاڵتی
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سیاسیی ئاوێتەی یەكتری نەكرێن ،هەموو سروشتە تاكڕەهەندەكانی ئەمڕۆ،
لەناو نەبرێن ،ئەوا خۆشبەختی چڤاتەكان و بەشێوەیەكی گشتی خۆشبەختی
رەگەزی مرۆیی نایەتەدی و ئەو دەوڵەتەی باسی دەكەین ،نایەتەدی.
كەواتە باشترین چڤات ئەو كاتە دێتەدی ئەگەر فەیلەسوفان ببن بە
پادشا ،یان پادشاكان فەیلەسوف بن ،كەواتە فەیلەسوف كێیە؟ فەیلەسوف
بەوجۆرەی لە واژەكەوە دەردەكەوێت ،ئەڤینداری زانینە .ئەڤیندار تەواوی
ئەڤینەكەی خۆشدەوێت ،فەیلەسوفیش ئەڤینداری تەواوی زانینەو خوازیاری
حەقیقەتە ،لەبەر ئەوە تەنها فەیلەسوفان دەتوانن دادپەروەری و نادادپەروەری
لە یەكتری جیابكەنەوە و هاوكات هەر ئەوان دەتوانن حەقیقەتی رەها (یان
ئایديای بااڵ) بناسن.
فەیلەسوفان ،تەنها فەیلەسوفان توانستی ئەوەیان هەیە هەبوویەكی
حەقیقی نەگۆڕ بناسن .ناسینی حەقیقەت بە تەواوی ،باشترین رۆڵدەگێڕێت
بۆ بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی واڵت .بۆیە فەیلەسوف وەكو ئەو كەسەی
بە تەواوی دراوێكی حەقیقی دەناسێت ،زياتر لە هەموو خەڵكی دەتوانێت
چاودێری یاساكان و كاروبارەكانی چڤات بكات ،چونكە مرۆڤی نابینا (مەبەست
لەوانەی حەقیقەتی رەها ناناسن) توانستی وەها كارێكی نییە.
جۆرەكانی رژێمی سیاسیی
بە پێویستی دەزانین جۆرەكانی رژێمی سیاسی (پۆلەتیكی) دەستنیشان
بكەین و باس لە كەموكورتییەكانیان بكەین ،دواتر باشترین رژێم لە دیدی
ئەفالتوون دەخەینەڕوو.
 .1تیمۆكراسی
رژێمی تیمۆكراسی ( Timocracyیان شانازیخوازان) تێیدا ،دادپەروەری
بەربەستی هەیە ،بەاڵم بە رواڵەت كارایە .كۆنتڕۆڵی دەوڵەت بە دەستی
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فەیلەسوفەكانەوە نییە ،بەڵكو كاستی دووەمی چڤات سەروەرە .لەو رژێمەدا
داڕمان زەڕورەتێكی لۆجیكی هەیە .دەشێت رژێمی سپارتا ئەم جۆرەیان
بێت .تیمۆكراسی لە نێوان رژێمی یۆتۆپیاو ئۆلیگارشیدایە.
تایبەتمەندی سەرەكی مرۆڤی تیمۆكرات چاوچنۆكی و بەخۆنازینییەتی.
پەروەردەیەكی باشی نەبینیوە ،لە وتندا توانستی نییە ،لەگەڵ كۆیلەكاندا
توندوتیژە ،بەاڵم وەكو مرۆڤی سوك سەیریان ناكات ،لەبەرانبەر دەستەاڵتداران
ژێرفەرمان و زەبوونە ،هەمیشە خوازیاری ئەوەیە بە پلەی فەرمانڕەوایی
بگات ،بەاڵم هەوڵدەدات ئەم پلەیە بەڕێی ئارەزووەكانییەوە دەستەبەر
بكات ،نەك رەزامەندكردنی ئەوانی دیكە بەهۆی تواناكانییەوە ،لە گەنجێتیدا
ئەوەندە چاوی لەسەر پارەو پول نییە ،بەاڵم هەرچەندێكی پیرتر ببێت ،چاو
چنۆكتر دەبێت .حەزی لە هێزو پلەو پایەیە ،چاوەڕوانی جەنگە ،ئەویش
لەبەر دەستكەوت و ئارەزووەكانی خۆی .بەم پێیە تایبەتمەندی گەنجی
لوتبەرز نمونەی تیمۆكراسییە.
 .2ئۆلیگارشی
رژێمی ئۆلیگارشی  Oligarchyپشت بەستە بە سامان .لەم رژێمەدا
بە هێزەكان دەستەاڵتیان هەیەو الوازەكان مافی بەشداریكردنیان نییە ،لە
بەڕێوەبردندا .تەنها ئەوانەی ئەندازەیەكی سامانیان هەیە دەتوانن هاوبەشبن
لە دەسەاڵتدارێتیدا و مەترسی ئۆلیگارشى هەر ئەمەیە .تێیدا پێوەری بە
دەسەاڵتداربوون هێزو سامانە ،نەك زانست و زانین.
دەوڵەمەندەكان بۆ مەبەستی خۆیان و چۆنێتی خەرجكردنی
پارەكەیان یاسا پێشێل دەكەن ،ئەمەش دەبێتە رەوشێكی باو لە چڤاتدا و
خەڵكی هەمووی خەریكی كۆكردنەوەی سامان دەبن و بەمەش لە ئایديای
چاكە دوور دەكەونەوە ،چونكە تاكو سامان پێوەر بێت ،رێزو چاكە كەم
دەبێتەوە .خەڵكی چونكە تامەزرۆی پارەن ،رێز لە دەوڵەمەندەكان دەگرن
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و كاروباری واڵتیان پێ دەسپێرنو سوكایەتیش بە هەژاران دەكەن .بەمەش
دەستوری واڵت دەكەنە دەستورێكی ئۆلیگارشی و گەر بەخۆشی كرا،
ئەگینا بە زەبری ئەو دەستورە دەیسەپێنن ،بەمەش ئەوەی زۆر دەوڵەمەند
نەبێت لە بەدەستهێنانی دەستەاڵت و پلەو پایە بێ بەری دەبن .هاوكات
كەموكوڕییە گەورەكەی چڤاتی ئۆلیگارشی ئەوەیە ،كە كەسی شیاو ناچێتە
شوێنی شیاو ،لەبەرئەوەی لەو چڤاتەدا دەوڵەمەندی دەبێتە پێوەر نەك
لێهاتویی و شایستەیی.
چڤاتی ئۆلیگارشی دوو دەوڵەت لە خۆ دەگرێت لە یەك دەوڵەتدا ،كە
بريتین لە :دەوڵەمەندان و هەژاران ،بەردەوام پیالن لە دژی یەكدی دەگێڕن.
لەو دەوڵەتەدا ،لەبەر ئەوەی سامان و دەوڵەمەندی پێوەرە ،لەكاتی جەنگدا،
زۆرینەی خەڵكی چەكدار دەكرێن ،بەمەش سەربازان هەوڵی دەوڵەمەندی
دەدەن ،بەم پێیە مەترسی سوپای خۆیان زۆرترە لە مەترسی سوپای دوژمن.
بەرچاوترین دیاردە ئەوەیە تاك چەندین پیشەی جۆراوجۆری هەیە وەك:
جوتیاری ،بازرگانی ،سەربازی و ئەمەش نەنگییەكی چڤاتەكەیە .بۆیە لەو
دەوڵەتەدا ،لەبەر ئەوەی زۆرینە هەژارو كەمینە دەوڵەمەند ،دزی و قۆڵبڕی
و فروت فێڵ زۆر دەبێت.
 .3دیموكراسی
دیموكراسی رژێمێكی بێكاست و بێكۆت و بەندە .نیشانەی دیاری
دیموكراسی ئەمەیە ،كە هەموو خەڵكی تێیدا ئ��ازادن و خەڵكی مافی
ئەوەیان هەیە هەر كارێك بكەن .چەندین گروپی جۆراوجۆر و بە ئامانجی
جۆراوجۆرەوە پێكدێن ،وا پێدەچێت دیموكراسی جوانترین رژێمی سیاسیی
بێت ،لەبەر ئەوەی بەرگێكی رەنگاو رەنگ و پڕ نەخش و نیگارەو هەموو
سیفەت و تایبەتمەندییەكانی مرۆڤی دیموكراسی بە ئاشكرا هەن .هەموو
جۆرەكانی رژێمی سیاسیی تێدایە و هەر كەسێك بخوازێت دەتوانێت بەپێی
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ویستەكانی خۆی ،هەر جۆرە رژێمێكی سیاسیی هەڵبژێرێت ،كە لەگەڵ
چەشەی ئەودا بگونجێت .هیچ كەسێك ناچار نییە ،ملكەچی یاسا بێت و
هاوكات تاكێكی ئەركدار نییە .بۆیە لە كاتی جەنگدا ناچێتە بەرەكانی جەنگ،
لە كاتی ئاشتیدا پابەندی رێككەوتنەكە نابێت ،بەاڵم هەر چۆنێك بێت چڤاتی
دیموكرات لەگەڵ بوونی باوی ئازادی و یەكسانییەكەی ،ئەوا چڤاتێكی كاستی
(یان چینایەتی)ییەو هۆكاری ئەمەش ئازادی بێ كۆت و بەندە.
 .4تیرانی (ستەمكاری)
پێشڕەوی ئاپۆرەی خەڵكی لە چڤاتی دیموكراتدا ،لە یەكەمین رۆژەكانی
دەستەاڵتدارێتی خۆیدا ،لەگەڵ هەمواندا میهرەبانەو دڵنیاییان پێدەبەخشێت،
كە هەرگیز نابێتە كەسێكی تیران (ستەمكار)و كاروباری دەوڵەت بە باشی
بەڕێوە دەبات ،بەاڵم كاتێك لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنەكانی ناوخۆ رێككەوت ،یان
ئەوانی لەناو برد ،یەكەمین كاری ئەمەیە كە دەبێتە هەڵگیرسێنەری جەنگێك
لە نێوان واڵتەكەی خۆی و واڵتێكی بێگانە ،بۆ ئەوەی یەكەم خەڵكی هەست
بە پێشەوایەتی ئەو بكەن ،كە پێویستییان بە پێشەوایەتییەكەی هەیە.
دووەم خەڵكی لە ژێر باری داراییە زۆرەكان ،جگەلە دابینكردنی
ژیانی رۆژانە ئایدیايەكی دیكەیان نییە ،بۆیە دەستەاڵتدار دەگۆڕێت بۆ
كەسێكی ستەمكارو لە هەموو خەڵكی بەهێزو دلێر دەترسێت ،هەموو
رەخنەگرو ئۆپۆزیسیۆنەكان لەناو دەبات .ئیدی خەڵكی نیگەران دەبن و
ئەم رەوشەش هەتا زياتر ببێت ،ئەوا پێشەوا پێویستی بە پاسەوانانی زياتر
دەبێت ،پاسەوانەكان لە نێوان خەڵكی لۆتی و بێكارەی واڵتەكەی ،یان
واڵتی بێگانە هەڵدەبژێرێت .ئاپۆرەی خەڵكی دەسوێژێكی یاساییان نییە ،بۆ
لەناوبردنی دەستەاڵتداری ستەمكار :ئازادی رەهای ديموكراسی دەگۆڕێت،
بۆ چەوساندنەوەی رەهای خەڵكی .
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ئەفالتوونی ئەریستۆكراتیك؟
ئایا دەت��وان��ی��ن ببێژین ئ��ەف�لات��وون داڕێ����ژەری تیۆریی رژێمی
ئەریستۆكراتیكە؟ وەاڵمەكان زۆرن بۆ ئەم پرسیارە .ئەو رژێمەی ئەفالتوون
گەرەكی بووە بیهێنێتە دامەزراندن ،رژێمی مرۆڤە باشەكانەو هاوكات
بەگوێرەی نەریتی دێرین ،رژێمی ئەریستۆكراتیی بە رژێمی مرۆڤە باشەكان
ئەژمار كراوە ،بەاڵم ئەریستۆكراتەكان شایستەیی و لێهاتوویی خۆیان بۆ
رەچەڵەكیان دەگەڕاندەوە و ئەمەیان بە مافی خۆیان دەزانی .لێرەوە دەشێت
ببێژین ئەریستۆكراتیكی ئەفالتوون ،ئەریستۆكراتییەكی نەریتی نییە .هاوكات
ئەریستۆكراتەكان بەهرەی سروشتی و رەگەزیان بە بنەڕەتی ئاكارباشی
(فەزیلەت)ی راستەقینە ئەژمار دەكرد ،بەاڵم ئەفالتوون لە تیۆرییەكەی خۆیدا
مەبەستی نەبووە ئەو ئەریستۆكراتە خاوەن رەچەڵەكانەی هەن ،پەروەردەیان
بكات ،پاشان بەرزیان بكاتەوە بۆ رژێمە ئایدیالییەكەی خۆی .ئەو گەرەكیبوو
وەكو كاستی هەڵبژاردەی چڤات سود لەو كەسانە وەربگرێت ،كە بەرزترین
ئاكارباشییان هەیە .بەوتنێكی دیكە دەشێت ببێژین ئەریستۆكراتی ئەفالتوون،
ئەریستكراتییەكی رۆحییە ،كاتێك لە كتێبی كۆماردا دێتەسەر باسكردن
لە بارەی دروستكردنی كاستی هەڵبژاردە ،هاوكات باس لەوەش دەكات،
كە گەرەكە كەسانێك لەو ئەریستۆكراتانەی هەنوكە بۆ كاستە نزمترەكان
بگوێزرێنەوە و كەسانێكیش لە كاستە نزمترەكان بخرێنە نێو كاستی بااڵو
هەڵبژاردەوە .بەم جۆرەش یەكێك لە بەشە گرنگەكانی تیۆریی ئەفالتوون،
كە باوەڕیی بە نایەكسانی سروشتی مرۆڤ هەیە ،بە تەواوی هاو ئاراستەی
ئیدیۆلۆژیی ئەریستۆكراتییە .تێڕوانینی وێرانكارانەی ئەفالتوون بۆ دیموكراسی
هەنگینێ ،سەرباری ئەوەی پەیوەندی هەیە بەئێپستێمۆلۆجییەكەیەوە ،ئەوا
لە تێڕوانینی ئەریستۆكراتییانەی ئەوەوە سەرچاوە دەگرێت .هەرچییەك
بێت ،دەشێت ئەفالتوون بە الیەنگری ئەریستۆكراتی بهێنینە دانان.
لێرەوە كۆتایی بە لێهزرینە سیاسییەكە (پۆلێتیكییە)ی ئەفالتوون
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دەهێنین و هەوڵدەدەین وەرگۆڕینێك بەسەر شێوازی توێژینەوەكەدا بهێنین،
ئەویش ئەوەیە ،كە دەكەوینە خەریك گەرییەوە لەبارەی عەشق و هەڵوێستی
بالتۆن بۆ هونەر.
ئیرۆس (یان خوداوەندی عەشق)
تەواوی دیالۆگی سیمپۆسیۆم (خوان) تەرخانكراوە ،بۆ گفتوگۆكردن
لەبارەی عەشق .گروپێك لە دۆستان بە یەكەوە كۆبوونەتەوە تا بەیەكەوە
خۆراك بخۆن و رێككەوتوون بە نۆرەی خۆیان لەبارەی عەشق بێنە ئاخافتن.
گێڕانەوەكەی ئەم دانیشتنە لە سەرەتاوە تا كۆتایی پرۆسیسێكی پلەبەپلەی
هارمۆنیی هەیە .سوقرات كۆتا كەسە كە قسە دەكات ،بەاڵم ئەو بە ناوی
خۆیەوە نایەتە ئاخافتن :رایدەگەیەنێت كە قسەكانی ژنێك دەگوازێتەوە،
ناوی ئەو ژنە لەوە بەدواوە هەرگیز لە مێژووی هزری ئەوروپیدا فەرامۆش
نەكراو بە تایبەتی بوو بە ئیلهامبەخشی فرێدریش هۆلدەرلین .ئەم ژنە ناوی
دیۆتیمایە .ئەوە كە باوەڕیی هەیە بە ناوەڕۆكی بەرزو بااڵی عەشق.
سەرەتا باس لە عەشقی هەستیاریی دەكرێت ،پاشان ئەمجۆرە عەشقە
هەرگیز بە رەتكراوەیی و خراپ ئەژمار ناكرێت ،بەڵكو بۆ هەمیشە شیاوی
پەسەندەو ئەو گۆڕانەی بەسەریدادێت ،كاریگەریی لەسەر دادەنێت و بە
بلوری دەكات.
عەشق لە س��ەرەت��ای دیالۆگەكەدا ه��ەوەس��ە ،ب��ەاڵم هەوەسێكە
بەواتایەكی بەرفراوانتر لە واتای ئەم واژەیە لە زمانی شەهوانی ،هەستیاری
یان داستانیدا .عەشق ،ئارەزوو(هەوەس)ی شتێكە ،كە مرۆڤ نییەتی و
ئارەزووی هەبوونی دەكات .عەشق لە كۆتایی دیالۆگەكەدا ،فەلسەفەیە.
لێرەدا بابەتێكی گرنگی شیاوی باسكردن هەیە ،كە دەبێت باش لێی
تێبگەین .بە باوەڕیی ئەفالتوون ئیرۆس ،واتا عەشق ،ئارەزووە ،تامەزرۆییە،
منداڵی هەژارو دەوڵەمەندە .هەژار بەشێكە لە ناوەڕۆكەكەی ،لەبەرئەوەی
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ئەو شتەی مرۆڤ ئارەزووی دەكات ،ئاشكرایە ئەو شتەیە كە نییەتی ،بەاڵم
دەوڵەمەندییەكەی لەوەدایە ،كە دەتوانێت ئەو شتەی نییەتی ،بە شێوەی
تامەزرۆیی شتەكە لە خۆیدا هەیبێت .كەواتە لێرەشدا ئیرۆس لە نێوەنددا
دەوەستێت ،هەروەها وەكو نێوانی زانایی و نەزانی ،كە دۆخێكی نێوەندی
بوونی هەیە .مرۆڤ لەبەر ئەوە ئارەزووی ناسینی حەقیقەتی هەیە ،چونكە
نییەتی ،بەاڵم ئارەزووی ناسینی ئەو بەبێ ئاگایی پێشووتر لە حەقیقەت ،كە
ئارەزووی دەكات ،نەشیاوی بەدەستهێنانە.
تەنها یەك دۆخی نێوەندی دەشێت عەشق بێت و عەشقیش وەكو
شتێكی سەنترالی ((نێوەندی)) فەلسەفەیە .ئەمەش دەزانین تەنانەت واژەی
فەلسەفە ،واژەیەكی دەربڕی تامەزرۆیی و واتاكەی ((خۆشەویستییە بۆ
دانایی)) .فەیلەسوف بەو ئەندازەیە زانینی لەبارەی دانایی هەیە ،كە تەنها
بۆ وروژاندنی ئارەزووەكەی بەسی دەكات ،بەاڵم بۆ دانابوون بەس نییە،
هەنوكە دەبینین لە چارەنوسی مرۆڤدا رۆڵی ((هەژار)) واتا ((نەبوو)) تا چ
ئەندازەیەك پێویستییە.
مرۆڤ تەنها بەهۆی ئەوەی چاوی لەسەر ئایدياكانەو ئ��ارەزووی
پێگەیشتنیان دروست دەكات ،ئەوا دەتوانێت چەندین ئامانجی هەبێتن
و ئازادی بناسێت .بااڵترین پلەی عەشق ،عەشقی هاوئاستی ئایدياكانەو
سەروەرێتی چاكەیە ،كە تەواوی پلەكانی دیكەی عەشق گۆڕان پێدەدات و
باش و مەزنیان دەكات.
ئیرۆسی ئەفالتوون تایبەتمەندییەكی دوو الیەنەی هەیە :یەكێكیان
دەستبەسەرداگرتن و ئەویدیكەیان لەخۆبووردوویی .ئەفالتوون بێئەوەی
ئەم دووانە لەبەرانبەر یەكتری دابنێت و یەكێكیان بە باش و ئەویدیكەیان
بەخراپ دابنێت ،ئەم دووانە رووەو ریالیتییەكی تاك گۆڕان پێدەدات .
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هەڵوێستی ئەفالتوون بۆ هونەر
ئەفالتوون وەك��و یەكەم فەیلەسوفی گریكی ،گ��ۆڕان بە تێگەی
هونەر دەدات ،لەبەر ئەوە هەر نوسینەوەیەكی مێژووی هونەر ،گەرەكە
لە ئەفالتوونەوە سەرەتا بگرێت .ئەفالتوون وەكو هاوچەرخەكانی خۆی،
واژەیەكی بەكارنەهێناوە تا بشێت ئەوە لەگەڵ واژەی ((هونەر))یی ئەمڕۆیی
ئێمە بەكاربهێنین .نزیكترین واژەی گریكی ،تەخنە Techneیە .تەخنە الی
ئەفالتوون وەكو كردەیەكی خواستەو دراو دادەنرێت ،كە جیاوازە لەگەڵ
ئەوەی لە فوسیس (یان سروشت)دا روودەدات .دیاردەكان لە سروشتدا بەبێ
دەستێوەردانی هێزێكی وروژێنەرو ئاگا ،دەردەكەون.
بەم جۆرە ئەفالتوون لە جیاتی لە واژەی تەخنەوە ،تێگەیەكی
هونەری چاك بكات ،ئەوا واژەی میمێزیس (نواندنەوە ،الساییكردنەوە)
پێشنیار دەكات .لە بنەڕەتدا ئەم واژەیە واتای «الساییكردنەوە» دەبەخشێت،
واتا كۆپیكردنەوەی سروشت ،كەواتە گەرەكە لێرەوە هەڵوێستی ئەفالتوون
بۆ هونەر بزانین.
ئەفالتوون لە كتێبی دەیەمی دیالۆگی كۆماردا لەبارەی نەگونجاوی
نێوان فەلسەفەو شیعر دێتە ئاخافتن ،هونەر لە روانگەی ئەفالتوون بریتییە
لە دیاردەی پەتی ،هەر بۆیە بە باوەڕیی ئەو ،هونەری شایستەی تێڕوانینی
فەلسەفەیی نییە ،بەاڵم ئەفالتوون سەرباری ئەم تێڕوانینەی بۆ هونەر،
ئایديای جوانی لەسەروی سەرجەم ئایدياكانەوە دادەنێت .
داڕشتنی هونەری بریتییە لە «السایی» ،یان دەروێنەی جیهانی ئەمپیری،
واتا هینی ئەم جیهانەی ئێمە تێیدا دەژین ،بەاڵم بۆ ئەفالتوون جیهانی
ئەمپیری خۆیشی دەروێنەی ،یان رواڵەتی ناتەواوی جیهانێكی سەروێنەیی
تەواوە ،بە واتایەكی دی ،ئەمجیهان برێتییە لە دەروێنەی ئەوجیهان.
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جیهانی دەروێنەیی تەنها جیهانی ئەزمونییە ،لەبەر ئەم هۆیە جیهانی
زانین نییە ،چونكە تێگەیشتن لە سێنسەكانماندا چێدەبێت ،بەاڵم سێنسەكانمان
هیچ شتێكمان لەبارەی بوونی ئەو رواڵەتانە پێ راناگەیەنن .سێنسەكان
ناتوانن ببن بە بناغەی زانین ،چونكە زانین پەیوەست بەبوونی تەواوی
ڕواڵەتەكانە .ئەم جیهانەی بوونی تەواو جیهانێكی سەروێنەییە ،كە تەنها
بەڕێی هۆشەوە (یان ئاوەزەوە) شیاوی پێگەیشتنە .ئەم جیهانەی لێڕوانین
پەیوەست بە ئایدياكانەو سەربەخۆیە لە جیهانی ئەمپیری(یان ئەزمونی) .
كەواتە بۆ تێگەیشتن لە هەڵوێستی ئەفالتوون بۆ هونەر ،پێویستمان
بە ئێپستێمۆلۆجییەكەی دەبێت و لەسەرەوە باسمان كردووە .ئەفالتوون لە
كتێبی كۆماردا دەكەوێتە خەریكگەرییەوە لەبارەی جیاوازی نێوان شێوەسازی
(یان وێنەكێشی) و پەیكەرسازی لەگەڵ ئایديای بااڵدا ،لە رۆژگاری ئەودا
زاراوەیەك سەروەر بوو ،كە گۆیا وێنەكێشان و شاعیرەكان لە فەیلەسوفەكان
بااڵترن ،ئەفالتوون دەكەوێتە دژایەتیكردنی ئەم تێڕوانینەوەو گەرەكییەتی
هەموو شتێك بە رۆشنی و بێ پەردە ببێژێت ،بە وتنی ئەو تەنها فەیلەسوف،
نەك شاعیرو هونەرمەند ،بەهۆی مێتۆدی دیالێكتیك دەتوانن بە ئایدياكان
بگەن.
ئەفالتوون بۆ روونكردنەوەی ئەم بابەتەی ،سود لە نمونەیەكی
سادەو ئاشنای وەكو كورسی وەردەگرێت.
یەكەم بەر لە هەرشتێك ئایديای گشتی «كورسی» بوونی هەیە ،بەم
واتایەی ،كە ئایديای تەواوێتی كورسی لە جیهانی سەروێنەدایە .پیشەكارێك
كورسییەك چاك دەكات ،كە شیاوێتی سود لێوەرگرتنی هەیە ،بەاڵم پڕ
كەموكورتی و ناتەواوە .كورسی بگۆڕو ناتەواوە .لەگەڵ ئەمەدا پیشەكار،
هەرچەندە زۆر كەم ،بەاڵم بە ئاگایە لە ئایديای بنەڕەتی ،لەبەر ئەوەی
دەزانێت كورسی چییە و چۆن دروستیدەكات .لە الیەكی دیكەوە ،وێنەكێش
لە ميتۆدی وێنەكێشان بە ئاگایە ،بەاڵم بە زەڕووری ميتۆدی كورسی
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دروستكردن نازانێت .نواندنەوەی دوو الیەنی وەها كورسییەك تەنها وێنەی
شتێكە ،كە بەر لە وێنەی «كورسییە» حەقیقییەكە بووە و لە جیهانی ئایديای
بوونی هەبووە .بەم هۆیەوە هونەرمەند دوو پلە لە ریالیتی و حەقیقەت
دووردەكەوێتەوە .هەمان دووركەوتنەوەی هونەرمەند لە حەقیقەت لە
پلەیەكی نزمتری پیشەگەریدا دەوەستێت و دەبێتە هۆی هاتنەئارای مەترسیی
سەراب و فریودانەوە .لەم رووەوە ئەفالتوون هونەرمەند ،بەهۆی نەریتە
«ناڕاستەكەی» ،لە كۆمارەكەی دەكاتە دەرەوە .
ئێمە لەنێوان جوانی و هونەردا ،النیكەم نزیكییەك دەبینین.
ئەفالتوون هیچ پەیوەندییەك لە نێوانیاندا نابینێت ،لەبەر ئەوەی ئەو باوەڕیی
وایە حەقیقەتی كۆتایی لە دەرەوەی جیهانی ماتەریالی و دەروێنەیە ،ئەوا
زمانەكەی شێوەیەكی كۆنكرێتی وەردەگرێت« .جوانی» ئایديایە ،كە لە
ناو كات و شوێن ناگونجێت و بەشێكە لە سێینەی مەزنی حەقیقەت ،بە
ئایديای چاكەوئایديای جوانی دادەنرێت .جوانی لەم جوانەدا وەكو جوانییەكی
رواڵەتی دەردەكەوێت ،بە باوەڕیی ئەفالتوون دەروون بەر لە پەیوەستبوونی
بە جەستەوە ،ئایديای جوانی بینیوە .كەواتە جوانی لە جیهانی دەروێنەدا
كۆپیكراوی ئایديای جوانییە ،كە هەرگیز كۆپیكراوەكە بە وێنە حەقیقییەكە
بەراورد ناكرێت .
هاوكات ئەفالتوون جیاوازیی لە نێوان دوو جۆر هونەر دەكات :یەكەم
ئەو هونەرانەی بابەتەكەیان تەنها جوانی رواڵەتی و كۆپی و دانەوەی ئایديای
جوانییە ،وەكو ئەو وێنەو پەیكەرو شێوانەی لەسەر پارچە كاغەز دروست
دەكرێن ،یان لەسەر دیواری تەالرەكان دەبینرێن .ئەفالتوون زۆر ئۆپۆزیسیۆنی
ئەم هونەرانە نییە ،بەاڵم ئەو هونەرە دیسكریپتیڤ(توصیف)انەی دەبنە هۆی
الوازكردنی پەروەردەی گەنجان ،وەكو ئەدەبیات ،شێوەسازی ،دراما و شعر،
دەكەوێتە رەخنەگرتن لێیان و لە كۆماردا وەدەریان دەنێت.
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دەرەنجام
لە ئەنجامی ئەم توێژینەوەیەدا ،دەگەینە ئەوەی كە:
 .1ئەفالتوون جیاوازی لە نێوان دوو جیهاندا دەكات :جیهانی دەروێنە
و جیهانی سەروێنە.
 .2جیهانی دەروێنە دەكەوێـتە ناو چوارچێوەی ئەزمونگەرایی و
ئۆبژێكتەكانی بەڕێی پێرسەپتكردنی سێنسێتییەوە شیاون ،كە بە تێڕوانینی
ئەو ،هەمیشە گۆڕاو و ناجێگیرو نا كاران ،بەاڵم جیهانی سەروێنە دەكەوێتە
ناو چوارچێوەی ئاوەزگەرایی و ئۆبژێكتەكانی بەهۆی تێگەیشتنی ئاوەزییەوە
شیاون ،كە هەمیشەیین و نەگۆڕو پڕو تەواون.
 .3بەباوەڕیی ئەفالتوون تەنها شتێك ،كە دەمێنێتەوەو لە ناو ناچێت،
ئایدياى (یان ئایدیا)كانن ،كە ئێمە پێش هاتنە بوون ،ئەوئایديیەمان هەبووە،
بەاڵم دەروون كاتێك هاتوەتە ناو زیندانی جەستەوە ،ئەم ئایديیانەی لە یاد
چووەتەوە ،بەاڵم لەبەرئەوەی ئەفسوس و تاسەی گەڕانەوەمان هەیە ،ئەوا
هەوڵدەدەین ئایدياكان بەیاد بهێنینەوە.
 .4ئەی ئایدياكان چین؟ ئەو بوونە رەهایەن ،كە سەرچاوەی هەموو
شتێكن و هەر شتێكی جیهانی ئەزمونیی لەوەوە سەرچاوەی گرتووە ،بەاڵم
هەرگیز ناگات بە پلەی حەقیقەتی ئایدياكان.
 .5ئایديا بااڵترین حەقیقەتی بوونەو هەموو دیاردەكان تەنها سێبەر،
یان سەرابێكی ئەم ئایديیانەن.
 .6بۆ ناسینەوەی فكرەكانن ئەفالتوون نمونەی هەرسێ ئەنالۆژیی
(چواندن)ی خۆرو هێڵ و ئەشكەوتمان بۆ دەهێنێتەوە ،كە گرنگترینیان
ئەنالۆژیی ئەشكەوتە.
 .7لە ئەشكەوتدا مرۆڤە زنجیربەندەكان تەنها شتە ناحەقیقی و
ساختەكان دەناسن و دەبینن ،هەمیشە بەشتی حەقیقیی و ریالیتی
ئەژماریدەكەن ،چونكە تەنها سێبەری شتە راستییەكەیان بینیوە ،ئەمەش
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واتای ئەوەیە ،كە مرۆڤەكانی ناو جیهانی دەروێنە زنجیربەندن و تەنها
سێبەری شتەكان دەبینن ،ئەگەر نا ،حەقیقەتی شتەكان وا لە جیهانی بااڵیە،
بۆیە گەرەكە خۆمان لە زیندانی ئەشكەوت رزگار بكەین و رووناكی خۆر بە
چاوی خۆمان ببینین.
 .8ئەفالتوون دوالیزمی زانین دادەمەزرێنێت ،كە زانینێكیان پەیوەستە
بە پێرسەپتكردنی سێنسێتییەوە (واتا ادراكی حسی) ،كە زانینێكی گۆڕاو
و ناجەخت و ساختەیە ،لە بەرانبەردا تێگەیشتنی ئاوەزیمان هەیە ،كە
زانینەكەی جەخت و حەقیقی و نەگۆڕو نەشیاوی گومانە.
 .9ئەفالتوون لە سیاسەتەكەیدا باس لە دەوڵەتشار دەكات ،واتا
گرنگی بە هەبوونی دەوڵەتشار دەدات ،بە باوەڕیی ئەو دەوڵەتشاری چاك،
پێویستە دادپەروەر بێت.
 .10ئەی دادپەروەری چۆن شیاوی دەستەبەرییە؟ دادپەروەری بریتییە
لەو شتەی ،كە پێویستە لە تاكدا هەبێت ،ئەویش ئەوەیە كە هەركەسەو
پەیوەست بێت بە كاری خۆیەوەو دەستوەرنەداتە كاری ئەوانی دیكە.
 .11ئەفالتوون بۆ ئەم مەبەستە تیۆریی پەروەردە دادەنێت و سەرەتا
دەیەوێت سێ چین جیا بكاتەوە ،چینی فەیلەسوف فەرمانڕەوایان ،چینی
سەربازان و چینی بەرهەمهێنەران .دوو چینەكەی یەكەم و دووەم بەهۆی
پ��ەروەردەوە هاتوون و چینی یەكەم ،كە فەیلەسوفانن ئەوا حەقیقەتی
رەهایان الیە ،كەواتە ئەوان دادپەروەری باشتر دەناسن ،بەاڵم لە باشترین
دۆخدا ،پێویستە هەر سێ چینەكە پەیوەست بن بە كاری خۆیانەوە.
 .12گەیشتین بەو دەرەنجامەش ،كە ئەفالتوون لە ناو كۆمارەكەیدا باس
لە كۆمۆنیزم دەكات ،بەاڵم جیاواز لە كۆمۆنیزمی ماركس و سۆسیالیستەكان،
چونكە الی ئەفالتوون كۆمۆنیزم جێگەی كاری تێدا نابێتەوە .كۆمۆنیزم الی
ئەو ،واتا نەمانی خاوەندارێتی لە نێوان دەوڵەت ،تاك ،خێزاندا.
 .13باشترین رژێمی سیاسیی الی ئەو ،بریتییە لە رژێمی ئەریستۆكراتی.
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 .14هەروەها هونەر الی ئەو دەبێت لە خزمەتی پەروەردەی فیزیكی
و دەروونی تاكدا بێت ،ئەگەر هونەر (پوخت تر شیعری تراژیدی و كۆمیدی)
دەروونی تاكی الوازو بێ رێز كرد ،ئەوا بە رەهایی پێویستە یاساغ بكرێت.
فەرهەنگۆك
ئێپستێمۆلۆجی ( :)Epistemologyیان تیۆریی زانین (Theory of
 )Knowledgeبە عەرەبی (نطریە المعرفە).
ئاكارباش ( :)Virtueبە عەرەبی (فظیلە).
ئارایی ( :)Becomingبە عەرەبی (صیرورت)
ئەمپیری ( :)Empiricواتا ئەزمونی ،جیهانی دیاردەكان لە فەلسەفەی
ئەفالتووندا ،كە بریتییە لە هەبوویەكی گۆڕاو ناجێگیرو شیاوی گومانلێكردنە
و زانینەكەیشی هەڵەبەرە.
ئەنالۆژیی ( :)Analogyبە عەرەبی (تمثیل) ،بە كوردی دەبێتە
چواندن.
ئیدێكان ( :)Ideasیان ئایدیاكان ،ئەو جەوهەرە هەمەكیانەن لە
فەلسەفەی ئەفالتووندا ،كە هەموو شتەكانی ناو جیهان لەوەوە سەرچاوەیان
گرتووەو دەگەڕێنەوە بۆ ئەو .بۆیە ئەفالتوون بە فەیلەسوفی فكر ،یان
ئایدیالیست دادەنرێت.
بەرئەزمون :واتا ئەو شتانەی دەكەونە بەر ئەزمونمانەوە.
بەرسێنس ( :)Sensationبەعەرەبی (محسوس) ،واتا ئەو داتا،
یان ئۆبژێكتانەی دەكەونە بەر سێنسەكانمانەوەو خۆیان بۆ سێنسەكانمان
دەردەخەن .وشەیەكە خۆم لە واژەیەكی كوردی و ئینگلیزی پێكمهێناوە:
بەر(=بەركەوتن)+سێنس.
بوون ( :)Beingبە عەرەبی (وجود)
پەرچاندن ( :)Reflexiveبە عەرەبی (انعكاس) ،بە كوردی (دانەوە)
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یشی پێ دەوترێت.
پێرسەپتكردن ( :)Perceptionیان بە عەرەبی (ادراك) ،بریتییە لەو
پرۆسێسەی بەڕێی سێنسەكانمانەوە زانین بەدەستدەهێنین.
تێگە ( :)Conceptبە عەرەبی (مفهوم) ،بە كوردی چەمكی بۆ
دانراوە ،كە واتایەكی هەڵەبەری هەیە ،بە هیچ جۆرێك بریتيی نییە ،لە
كۆنسێپت.
چڤات ( :)Societyیان كۆمەڵگە.
داكەوت یان روودانگە ( :)Realityبە عەرەبی (واقعیت)
دیسكریپتیڤ ( :)Descriptiveبە عەرەبی (توصیفی).
دیسپلین ( :)Disciplineلەم توێژینەوەیەدا بە واتای كایەی فەلسەفەیی
بەكارهاتووە ،بۆ نمونە دەبێژین مۆڕاڵ وەكو دیسپلینێكی فەلسەفە الی
تۆماس هۆبز.
دەرحەقیقەت :واتا ئەو داتایانەی لە دەرەوەی حەقیقەتن.
دەروێنە (یان جیهانی ئەزموونی) :بریتییە لەو جیهانەی ،كە ساختەی
جیهانە نەگۆڕەكەیە ،بە واتایەكی دیكە ،دەروێنە كۆپیكردنەوەی وێنە
سەرەكییەكەیە.
سەروێنە (یان جیهانی ئاوەزیی) :بریتییە لەو جیهانەی ،كە نەگۆڕو
هەمیشەییە و جیهانی ئایدياكانە ،مرۆڤ تەنها بەهۆی تێگەیشتنی ئاوەزییەوە
دەتوانێت بەو جیهانە بگات ،بە واتایەكی تر ،وێنە رەسەنەكە.
سێنس ( :)Senseئەو پێنج ئۆرگانە فسیۆلۆژییەی مرۆڤن ،كە
بەڕێیانەوە زانین وەردەگرێت ،ئۆرگانەكان بریتین لە :بینین ،بیستن،
بۆنكردن ،دەستلێدان ،چەشتن .سێنس جیاوازە لە هەست ،كە لە كوردیدا
بۆی دانراوەو واتایەكی هەڵەبەری هەیە ،چونكە هەستكردن ()Feeling
بریتییە لە دەرككردنێكی سایكۆلۆژییانە نەك فسیۆلۆژیانە ،واتا ئێمە هەست
بە ترس و نیگەرانی و هتد دەكەین ،كە ئەمەیان الیەنێكی سایكۆلۆژییە،
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بەاڵم پێرسەپتكردنی سێنسیی (ادراك حسی) شتێكی دیكەیە.
كاست ( :)Casteیان چینی كۆمەاڵیەتی.
میمێزیس ( :)Mimesisبە كوردی الساییكردنەوەی بۆ دانراوە.
هەبوون ( :)beingبە عەرەبی (موجود).
هارمۆنی ( :)Harmonyهەماهەنگی ،یان گونجاوی.
یادگیری ( Memoryیان  :)Recallبریتییە لەو پرۆسێسەی ،كە ئێمە
بەر لەوەی بێینە بوون ،ئایدياكانمان بینیوە ،بەاڵم كاتێك دەروون هاتۆتە
ناو جەستەوە ،ئیدێكانی لەیاد چۆتەوە ،بەاڵم بەڕێی پرۆسیسی یادگیرییەوە،
بەیادی خۆیانی دەهێنێتەوە.
سەرچاوەكان
یەكەم :بە زمانی فارسی
 .1براین مگی :سرگــذشت فلسفە (داستان جذاب  2500سال فلسفە
مغرب زمین ،از یونان باستان تا كنون) ،ترجمە حسن كامشاد ،چاپ دوم،
نشر نی ،تهران.1387 ،
 .2ت .ز .الوین :از سقراط تا سارتر ،ترجمە پرویز بابایی ،چاپ
سوم ،موسسە انتشارات نگاە ،تهران.1386 ،
 .3جرج ساباین :تاریخ نظریات سیاسی ،ترجمە بهاوالدین پاسارگاد،
 2جلد ،چاپ دوم ،موسسە انتشارات امیركبیر ،تهران.1349 ،
 .4دیوگنیس الئرتیوس :حیات فیلسوفان نامدار (سقراط-افالطون)،
ترجمە دكتر حسین كلباسی اشتری ،چاپ دوم ،موسسە فرهنگی دانش و
اندیشە معاصر ،تهران.1387 ،
 .5ژان هرش :شگفتی فلسفی (سیری در تاریخ فلسفە) ،ترجمە دكتر
عباس باقری ،چاپ دوم ،نشرنی ،تهران.1386 ،
 .6عبدالرحمن عالم :تاریخ فلسفە سیاسی در غرب ،جلد  ،1چاپ
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سیزدهم ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،تهران.1388 ،
 .7كارل بورمان :افالطون ،ترجمە محمد حسن لطفی ،چاپ دوم،
انتشارات طرح نو ،تهران.1387 ،
 .8دكتر مصطفی یونسی :نسبت فلسفە سیاسی و فلسفە زبان
افالطون ،ناشر فرهنگ صبا با حمایت موسسە فرهنگی هنری رخداد نو،
تهران.1387 ،
 .9ورنن هایدماینر :تاریخ تاریخ هنر ،ترجمە مسعود قاسمیان،
انتشارات فرهنگستان هنر ،تهران.1387 ،
 .10یوزف .ی .كوكلمانس :هیدگر و هنر ،ترجمە محمد جواد
صافیان ،نشر پرسش ،تهران.1388 ،
دووەم :بە زمانی كوردی
 .11ئانێماری گێتمان-زیفەرت :رێبەرییەك بۆ ئێستێتیك ،وەرگێڕانی
كاوە جەالل ،بەڕێوەبەرێتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی.2009 ،
 .12ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام :ئەفالتوون و ئافرەت ،وەرگێڕانی
ئەژین عەبدولخالق ،خانەی وەرگێڕان ،سلێمانی.2008 ،
 .13ئەفالتوون :كۆمار ،وەرگێڕانی محەمەد كەمال ،دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم ،سلێمانی.2008 ،
 .14ئەفالتوون :فایدۆن ،وەرگێڕانی ئاوات ئەحمەد ،چاپخانەی رەنج،
سلێمانی.2003 ،
 .15كاوە جەالل :تێگەیشتی میمێزیس لە الی ئەریستۆتێلیس ،گۆڤاری
زانكۆی كۆیە ،ژمارە (.)5
 .16د .محەمەد كەمال :فەلسەفەی ئەفالتوون ،دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم ،سلێمانی.2010 ،
سێیەم :بە زمانی ئینگلیزی
Bertrand Russell: The History of Western Philosophy, .17
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.Simon and Schuster, New York, 1945
Martin Heidegger: Being and Time, trans. John .18
Macquarrie & Edward Robinsosn, 31th edition, Blackwell
.Publishing, USA & UK, 2009
Plato: Symposium, trans. M. C. Howatson, Cmabridge .19
.University Press, New York, 2008
W.K.C. Guthrie: A History of Greek Philosophy .20
(The man and his Dialogues earlier period), vol.4, Cambridge
.University Press, London and New York, 1975
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گفتوگۆی برایان ماگی،
لەگەڵ مایلز بورن یات
دەربارەی ئەفالتوون
لە فارسییەوە :سەرهەنگ عەبدولرەحمان
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پێشەكی:
ماگی :هەموو هەوڵێك بۆ گێڕانەوەی بەسەرهاتی فەلسەفەی خۆرئاوا
پێویستە لە یۆنانیيە كۆنەكانەوە دەستپێبكرێت ،كە تەنها یەكەمین فەیلەسوف،
گەورەترین فەیلەسوفەكانی خۆرئاوا لەناو ئەوانەوە سەریانهەڵداوە .ئەو
كەسەی كە ناوی لە هەموان ئاشناترە(سوقرات)ە ،كە لە  399بەر لە زاین
كۆچی دوایی كرد ،بەاڵم بەر لەویش هەندێ فەیلەسوفی دیار لە یۆنان
هەبوون ،وەكو فیساگۆرس و هیراكلیتۆس ،كە زۆر بەناوبانگن ،هەروەها
هەندێ فەیلەسوفی تر كە بە هیچ شێوەیەك لەوان كەمتر نەبوون.
یەكەمین فەیلەسوفیش تالیس بوو كە لە سەدەی شەشەمی پێش زاین
بە شكۆڤە گەیشت.
فەیلەسوفانی پێش سوقرات ،هەموویان هاوبەش بوون لەم دڵپەرتیەی
كە دەیانویست دەستپێكێكی سەرەتایی بۆ ڕوونكردنەوەی سەرجەم سروشت
بدۆزنەوە .بە زمانی ئەمڕۆ هاوڕبوون سەبارەت بە «گەردوونناسی» ،یان
«زانست» لە الیەكەوەو «فەلسەفە» لەالیەكی ترەوە.
سوقرات ویستویەتی و زانیویەتی پێویستمان بە زانینیەتی ئەمە،
كە خۆمان پێویستە چۆن بژین ،نەك ئەمەی سروشت چۆن بەڕێوە دەچێت
و وێڕای ئەمە پێویستە لە پێش و لەسەروی هەموو شتێكەوە بە مەسەلە
مۆڕاڵیەكان بگەین ،تا ئەو شوێنەی كە دەزانین ئەو هەرگیز هیچی نەنوسی و
هەموو فێركارییەكانی خۆی بە زارەكی دەردەبڕی .نوسینەكانی هیچ یەكێك
لە حەكیمەكانی پێش سوقرات ڕاستەوخۆ بە ئێمە نەگەیشتووە .زانیارییەكانی
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ئێمە دەرب��ارەی هەموو ئەو فەیلەسوفانەی كە تا ئێستا ناوم ب��ردوون،
سنوردارە بە سەرچاوەكانی دەستی دووەم و لە ڕێگەی بەرهەمەكانی كەسانی
ترەوە ،هەرچەندە پێویستە جەخت لەسەر ئەوە بكەمەوە كە لەناو ئەم
سەرچاوانەدا ،هەندێ وتاری هەڵبژاردەی تا ڕادەیەك درێژو هەندێ وتە
گێڕانەوەی ڕاستەوخۆش بەرچاودەكەوێت.
ئەفالتوون یەكەم كەسە كە نوسینەكانی ئەمڕۆ لەبەردەستماندایە.
ئەو قوتابی سوقرات بوو ،لەڕاستیدا زۆربەی زانیاریەكانی ئێمە دەربارەی
سوقرات لە نوسینەكانی ئەوەوە وەرگیراوە .ئەفالتوون یەكێكە لە گەورەترین
فەیلەسوفانی هەموو س��ەدەو چاخەكان و بە ب��اوەڕی هەندێك كەس
گەورەترین فەیلەسوف بووە .لەم بارەیەوە ئەگەر بمانەوێ ئەم بەسەرهاتە
زنجیرەییە كە هەمیشە بەردەوامی هەبێت ،بە ئارەزووی خۆمان سەرەتایەك
هەڵبژێرین ،ساڵی  399بەر لە زاین -واتە مردنی سوقرات و دەستپێكی
نوسینەكانی ئەفالتوون قۆناغێكی باشە ،كەواتە ڕێگە بدەن لە هەمان شوێنەوە
دەستپێبكەین.
كاتێ سوقرات مرد ،ئەفالتوون تەمەنی سی و یەك ساڵ بوو هەشتاو
یەك ساڵ ژیا .لەم نیو سەدەیەی تەمەنیدا ،دەستیكرد بە دامەزراندنی
قوتابخانە بەناوبانگەكەی لە ئەسینا كە بە ئەكادیمیا ناسرابوو ،ئەمەش نمونەی
ئەو شتەیە كە ئێمە ئەمڕۆ پێیدەڵێین زانكۆ ،هەروەها بەرهەمەكانیشی
نوسی كە دەتوانین بڵێین هەموو ئەم بەرهەمانە بەشێوەی گفتوگۆ ،یان
دیالۆگ نوسراوەو كۆمەڵێ بەڵگاندنی جیاواز لە زمانی كەسانی جۆراوجۆرەوە
دەبیسترێت ،كە یەكێ لەوانە تەقریبەن هەمیشە سوقراتە .زۆربەی -نەك
هەمووی -دیالۆگەكان بەناوی ئەو كەسانەوەیە ،كە لەگەڵ سوقراتدا دەدوێن
و لێرەدایە كەناوی یەكێكیان (فایدۆن)ە ،یەكێكی تریان (الخیس) ،سێیەمیان
(یوتیفرۆن) ،چوارەمیان (تیای تۆس) ،پێنجەمیان (پارمیندێس) ،شەشەمیان
(تیمائۆس) بەو جۆرە هەتا كۆتایی .بە گشتی ئەمڕۆ زیاد لە بیست دایەلۆگ
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لەبەردەستە كە هەندێكیان بیست الپەڕەو هەندێكیان هەشتا الپەڕەو یەك
دوانێكیشیان دەگاتە  300الپەڕە .بەناوبانگترینیشیان (كۆمار)و (خوان)ە.
دیارترینیشیان نەك تەنیا وەكو بەرهەمێكی گەورەی فەلسەفی ،بەڵكو وەكو
كۆمەڵێ شاكاری ئەدەبیش لە قەڵەم دەدرێن.
ئەفالتوونیش هەم بیرمەند بوو ،هەم هونەرمەند .نوسینەكانی
شێوەیەكی هونەری و بەهایەكی دراماتیكیان هەیەو زۆربەی ڕەخنەگران لەو
باوەڕەدان كە هیچ كەس دەقی ئەدەبی یۆنانی هەرگیز بەم باشی و جوانییە
نەنوسیوە.
بۆ توێژینەوە لە بەرهەم و نوسینەكانی ئەفالتوون ،چاوپێكەوتنمان
لەگەڵ یەكێ لە جێ متمانەترین ئەفالتوون ناسان ئەنجامداوە كە ئەویش
پرۆفیسۆر مایلز برن یات ،مامۆستای فەلسەفەی كۆن لە زانكۆی كامبریج.
ماگی :دەزانم كە تۆ باوەڕت وایە سەرەتای داهێنانی فەلسەفی ئەفالتوون،
مردنی سوقرات بوو .دەكرێت داوات لێبكەم ڕوونیبكەیتەوە ئەوە چۆن بوو؟
بورن یات :وا هەستدەكەم مردنی سوقرات لە  399پ.ز دا ،بۆ
زۆربەی خەڵك زەبرێكی دەروونی قورس بوو .سوقرات سااڵنێكی زۆر لە
ئەسینا بوونێكی جادویی و ئەفسونگەر بوو ،كە هەم زۆریان خۆشدەویست
هەم زۆریشیان ڕق لێبوو ،لە یەكێ لە ڤیستیڤاڵە گشتیەكاندا لەبەردەمی
هەموو خەڵكی ئەسیناداو لە شانۆیەكی كۆمیدیدا ،ئەم بەشێوەیەكی
گاڵتەجاڕیانە خرابووە ڕوو ،پاشان كتوپڕ رۆژێ ئەم سیما ناسراوە بزر بوو،
هۆكاری بزركردنەكەشی ئەمە بوو كە بە تۆمەتی لە خشتەبردن و خراپكردنی
گەنجان فەرمانی مردنی بەسەردا سەپێنرابوو.
بەالی ئەو كەسانەی كە خۆشیاندەویست ،هۆكاری مردنەكەی زۆر
لە خودی مردنەكە ناخۆشتر بوو .سوقرات ژمارەیەكی زۆر لە شوێنكەوتووی
دڵسۆزی هەبوو ،هەندێكیان لەوانە ،ئەفالتوون دەستیكرد بە نوسینی
دایەلۆگەكانی سوقرات ،واتە ئەو گفتوگۆ فەلسەفیانەی كە سوقرات بە
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باسكردنیەوە سەرگەرم بوو ،وەكو ئەوە وابوو كە بە جارێك كۆمەڵێك لە
وتاربێژان بە دەنگی بەرز هاوار بكەن بۆ خەڵكی ئەسیناو بڵێن« :بڕوانن ،ئەو
نەڕۆشتووە ،هێشتا لێرەیەو هەر بە هەمان ئەو پرسیارانە تەنگتان پێهەڵدەچنێ
و بە بەڵگەكانی دەتانبەزێنێ« .هەڵبەتە لەم دایەلۆگە سوقراتیانەدا بەرگری لە
ناوی ئەو دەكرێت و دەیسەلمێنێ ئەو بە ناهەق مەحكوم كراوە و فێركارێكی
مەزنی الوان و گەنجان بووە نەك كەسێك كە ویستبێتی گەندەڵیان بكات.
ماگی :مردنی سوقرات شتێ نەبوو كە تەنیا مێشكی ئەفالتوون
بخاتە كارو پاشانیش لەبیربكرێت ،وانییە؟ بە واتایەك سەراپای ژیانی فیكری
ئەفالتوون دەبێ ،یان النی كەم دەتوانێ بە سەرنجدان بە سوقرات ئاڕاستە
ببێت.
بورن یات :هەستدەكەم وایە .بە زیندویی هێشتنەوەی رۆحی سوكرات
بۆ ئەفالتوون بەم مانایە بوو كە ئەو دەبوایە بەردەوامی بدات بە هەمان ئەو
شێوازەی كە سوكرات لە فەلسەفەدا كاریپێكردبوو .یەكەمین بەرهەمی ئەم كارەش
كۆمەڵێك لە دایەلۆگەكانی سەرەتایە كە گرنگترینیان( :داكۆكی( )1و كریتۆن،
یوتیفرۆن ،الخیس ،خارمیدێس ،پرۆتاگۆراس ،گۆرگیاس)ە ،كە لە هەموو ئەو
دایالۆگانەدا سوقرات دەبینین كە لە بارەی ئەو جۆرە فەلسەفانە دەدوێت كە
پەیوەستە پێیانەوە ،واتە مەسەلە زۆر فراوانە مۆڕاڵیەكان ،بەاڵم چونكە فەلسەفە
كاركردن بەشێوەی سوقراتی ،واتە بیركردنەوەی سەربەخۆی فەلسەفیە ،ئەم ڕەوتە
وردە وردە ئەفالتوون بۆ شوێنێك دەبات كە سەرقاڵ بێت بە پەروەردەكردنی
هزری خۆی لە ئەخالق و بوارەكانی تری فەلسەفیدا .وێڕای ئەمە لەو وێنەیەی
كە لە سوقراتەوە دەیبینین ،جۆرە پێگەیشتن و كامڵبوونێك دەبینین ،لە دایالۆگە
سەرەتاییەكاندا ئەو هەر ئەو مێشەكەرانەیە( )2كە دەست لە پرسیاركردن
هەڵناگرێت ،بەاڵم وردە وردە دەگۆڕێت بۆ كەسێك كە ڕوودەكاتە ئەوەی بیروڕای
گرنگ لە سیاسەت و سەرو سروشت و ڕەوش ناسیدا ،ئەمەش هەمان سوقراتی
دایەلۆگەكانی قۆناغی ناوەڕاست واتە (مینۆن ،خوان ،فایدۆن ،كۆمار)ە.
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ماگی :بەكورتی ئەوەی كە لە دایالۆگەكانی سەرەتادا ئەفالتوون
سەروكاری لەگەڵ مەسەلەكانی پەیوەست بە سوقرات دا هەیە ،بەشێوەی
خودی سوقرات دەربارەیان دەدوێت و بێگومان زۆربەی ئەو شتانەش لە
زمانی سوقراتەوە دەڵێ كە دەزانێ بیروباوەڕی ئەو بووە ،بەاڵم دوای
تێپەڕینی چەندین ساڵ هەمان جوڵەی سەرەتایی ،ئەفالتوون هان دەدات
بۆ توێژینەوە لە بابەتە جێگە سەرنجەكانی خۆی و بەشێوەی خۆی و ئەو
بیروباوەڕەی خۆی دەردەبڕێ ،بەاڵم ئێستاش زیاتر لە زمانی سوقراتەوە.
بورن یات :هەستدەكەم وای��ە .ئەفالتوون لەهەر شوێنێ عەقڵ
پەسەندی هەبووبێ ،ئەندێشەكانی وەكو دەرهاتی ئەندێشەكانی سوكرات و
لە زمانی ئەو دەخاتەڕوو ،بە بڕوای من سەرنجدان لەم خاڵە زۆر گرنگە ،كە
ئەفالتوون لەسەر بنەمای واقیعیەتی مێژوویی كەسایەتی سوقرات گازندەكەرە
ئەو پیاوێك بووە كە سەربەخۆ بیری كردوەتەوەو كەسانی تریشی فێركردووە
كە سەربەخۆ بیربكەنەوە .وێڕای ئەمە ،وتەی ئەفالتوون ئەمەیە كە ئێوەش
ئەگەر دەتانەوێ شوێنكەوتوی سوقرات بن ،دەبێ سەربەخۆ بیربكەنەوەو
لە حاڵەتی پێویستدا دەبێ تەنانەت ڕێبازتان لە هزرو بوارە تایبەتیەكانی
سوقراتی جیابكەنەوە.
ماگی :ئەو دایالۆگە سەرەتایانەی كە سوقرات تیایدا سەبارەت بە
مەسەلە مۆڕاڵیەكان دەدوێت ،هەمیشە نمونەیەكی دیاریكراویان هەیە.
سوكرات لەگەڵ هاودەمەكەیدا دەس��ت دەك��ات ،بە قسە كە بێگومانە
لەوەی كە مانای واژەی ئاشنای وەكو»هاوڕێیەتی» ،یان «ئازایەتی» ،یان
«پارێزگاری» دەزانێ .پاشان سوقرات دەستدەكات بە هەڵسەنگاندنی ئەم
كەسەو پرسیاركردن لێی و بە زاراوە ئەو دەخاتە ناو «پرسە سوقراتیەكان»
تا بەم هۆیەوە بە خودی ئەو كەسەو لە هەمووی گرنگتر ،بۆ ئەو كەسانە
بسەلمێنێ كە ئامادەییان هەیە كە بە هیچ شێوەیەك لەسەر ئەو چەمكەی كە
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گومانیان دەكرد زاڵن ،وەكو پێویست زاڵ نین .ئەم ڕەوشە خۆی بۆخۆی لەو
سەردەمەوە تا ئێستا هەمیشە لە فەلسەفەدا ڕۆڵێكی گرنگی هەبووە ،وانییە؟
بورن یات :ڕاستە وایە .هێشتا لە خوێندنی فەلسەفە ،بۆ ناساندنی
فەلسەفە بەو كەسانەی كە دەیانەوێ شتێ دەربارەی ئەوە بزانن ،بە زۆری
سود لەم بەرهەمانە وەردەگیرێت ،بە یەكێ لە چەمكە گرنگ و هۆگرەكان
كە هەمیشە لە ژیاندا ڕۆڵێكی پڕ بایەخی هەیە ،دەستپێدەكەیت و خەڵكی
تێدەگەیەنێ كە كۆمەڵێ گرفت لەوێدا هەیە .خەڵكی هەوڵدەدەن دەربارەی
ئەوە بیربكەنەوەو لە كۆتایدا وەاڵمی دەدەنەوە .سوكرات دەیسەلمێنێ كە
ئەو وەاڵمە بەس نییە ،سەرەنجام وەاڵمی كۆتایی دەدەنەوە ،بەاڵم ئەمجارە
بە زاڵبوون و پێزانینی زیاتر لە پێشوو .لەوەی كە خوێنەرێكی لە سەدەی
بیستەمدا بێت ،یان لە سەردەمی كۆن ،بەهەرحاڵ گیرۆدەی مەسەلەیەك
بوویت و وەاڵمت دەوێ و هەستدەكەیت كە لەوانەیە تۆش بتوانیت لەالیەن
خۆتەوە یارمەتی ئەو چارەسەریە بدەیت.
ماگی :دەبێ گەواهی ئەوە بدەین كە هێشتا ئێمە ل��ەدوای زیاد
لە دوو هەزار ساڵەوە سەرسامین دەربارەی مانای «جوانی»« ،ئازایەتی»،
«خۆشەویستی» و ئەم جۆرە زاراوانەو بەدوای وەاڵمدا دەگەڕێین .ئایا هیچ
پێشكەوتنێكمان بەدیهێناوە؟
بورن یات :بەڕای من وەاڵمی ئەم پرسیارە هەم ئەرێنی بێت و هەم
نەرێنی بێت .تۆش وا بیرناكەیتەوە؟ بە بۆچوونی من ،ئەگەر ئەفالتوون
بمایە دڵنیاشی بكردینایەتەوە كە تەنانەت وەاڵمی ئەم پرسیارانەشی بزانیایەو
بە ئێمەشی بوتبایە ،بۆ ئێمە بێ سود بوو .مەبەستی من ئەمەیە كە بەپێی
سروشتی ئەم جۆرە پرسیارانە ،دەبێ بەتەنیا بەدوای وەاڵمەكەیاندا بگەڕێیت.
وەاڵمێك كە لە ئەنجامی بیركردنەوەی خودی خۆت بەدەست نەهاتبێ ،بێ
بەهایە ،هەربۆیە ئەم دایالۆگانە بەم جۆرە بەرەو فەلسەفە ڕاتاندەكێشن.
ماگی :لەم دایەلۆگە سەرەتاییانەدا (كە هێشتا باسەكە سەبارەت بەو
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دایەلۆگانەیە) یەكێ لەو شتانەی كە سوقرات هەمیشە دوبارەی دەكاتەوە
ئەمەیە كە بۆخۆی تیۆرەیەكی سەلمێندراو و جێگیرنییە و تەنیا پرسیار
دەك��ات ،كە ئەمەش بە ب��ڕوای من هەندێ پێچ و پەناو نهێنی تێدایە،
چونكە هەستدەكەم سەرەنجام هەندێ بیروباوەڕی قەتعی لەژێر ڕووپەڕی
ئەم دایەلۆگانەدا دەچۆڕێنەوە .ئایا تۆش هاوڕایت لەگەڵ ئەم بۆچوونەدا؟
بورن یات :هەڵبەتە هەندێ بیروباوەڕ دەردەكەون ،بەاڵم ژمارەیان زۆر
نییە ،بۆنمونە كۆمەڵێك ئەندێشەی پڕ ماناو گرنگ لە (داكۆكی)دا دەردەكەون.
وەختێ سوقرات دەڵێ كە مومكین نییە ،چ لەم دونیاو چ دوای مردن هیچ
چەشنە ئازاریك بەر مرۆڤی باش بكەوێت ،یان لە (گۆرگیاس)دا بە وردی و
دوورو درێژی بەڵگە دەهێنێتەوە ،كە ستەم زیان بە خودی ستەمكار دەگەیەنێ
و دادوەری سود بە خودی دادوەر دەگەیەنێت .مەبەستی سوقرات ئەمەیە كە
تاكە زەبرو زیانی ڕاستەقینە ئەو زیانەیە كە بەر رۆحی مرۆڤ دەكەوێت .تۆ
لەوانەیە هەرچی پارەت هەیە لەدەستی بدەیت یان ،لە ئەنجامی نەخۆشیەكدا
ئیفلیج ببیت ،بەاڵم هەموو ئەمانە لە بەرامبەر ئەو زیانەدا هیچ نییە ،كە خۆت
بە خۆتی دەگەیەنیت كە ئەگەر ستەم بكەیت ،بە پێچەوانەوە هیچ سودێك
بەرامبەر ئەوە سودی نییە ،كە مرۆڤی باش لە ئەنجامی كاركردن بە چاكە
لە ژیاندا بە دەستی دەهێنێت و وێڕای ئەمە هیچ زیانێك لە ڕوانگەی ئەو
كەسەوە زیانی ڕاستەقینە نییە ،مەگەر لە دەست چوونی چاكە.
لەبارەی ئەم كۆمەڵە ئەندێشانەوە ،سوقرات زۆر بە دڵنییاییەوە قسە
دەكات و تەنانەت سورە لەسەر ئەوەی كە زانیاری سەبارەت بە هەندێ خاڵ
هەیە :لەم بوارەدا ئەفالتوون هەرگیز ناگەڕێتەوە سەر قسەی سوقرات ،هەروا
باوەڕێكی پتەوی بە ڕاستی ئەم مەسەلەیە هەیە ،كە ستەم زیان بە ستەمكاران
دەگەیەنێت و دادوەریش سود بە دادوەر دەگەیەنێت.
ماگی :وێڕای ئەمە ،ئەگەر ڕۆحی تۆ بە پاكی و دەستلێنەدراوی
بمێنێتەوە ،ڕووداوە ناخۆشەكانی دنیا مومكین نییە ،هیچ جۆرە زیانێكی قوڵ
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و بەردەوام بەتۆ بگەیەنێت.
بورن یات :بەڵێ ،ڕاستە ،بەاڵم كۆمەڵێ ئەندێشەی تر هەیە كە
سوقرات زانیاری نییەو دڵنیا نییە لێیان ئەفالتوونیش سەرەنجام قسەی ئەو
دەكاتەوەو كۆی ماناكەش لەم ڕستەیەدا كۆرتكراوەتەوە كە فەزیلەت هەر
زانینە .لەم دایەلۆگە سەرەتاییانەوە وەختێ لە كەسێ دەپرسن «ئازایەتی
چییە؟»« ،تەقوا چییە؟»« ،دادوەری چییە؟» ،درەنگ یان زوو سەرەنجام
ئاشكرا دەبێ كە فەزیلەتی باسكراو بە گشتی لە ئازایەتی ،یان تەقوا ،یان
دادوەری دەبێ بەشێكی لە زانین ،یان ناسین ەوە دەرچێ.
ئەم وتەیەش وەكو ئەندێشەكانی كۆمەڵەی یەكەم پتەوە ،بەاڵم
بەتاڵە ،چونكە هەستی ئاسایی هەم لەو سەردەمەو هەم لەم رۆژدا بەم
جۆرە حوكم دەكات كە دانایی و ژیری پێویستە بۆ زانینی ئەمەی كەلە
هەركاتێكدا باشترین كار چییە یەك شتە ،ئازایەتی پێویست ،هەنگاونانیەتی
بۆی ،ئەگەر چی دژواری و مەترسیشی لەبەربێ ،یان خۆڕاگری پێویست بۆ
تەسلیم نەبوون بە وەسوەسە هەڵبژاردنی ڕێگەی ئاسانترە ،بەگشتی شتێكی
ترە .دانایی و ژیری یەكێكە لە سیفاتە پەسەندەكانی هەموو مرۆڤیك،
ئازایەتی سیفەتێكی ترەو خۆڕاگریش لەگەڵ هەردووكیان جیاوازە .ئەشێ
كەسێك تەنیا خاوەنی یەكێ لەم سیفاتانە بێت ،یان بە پلەی جیاواز هەریەك
لەم سیفاتانەی تێدا بێت ،بەاڵم ئەگەر ئازایەتی هەمان ناسینی باشترین ڕێگا
بێت ،ئەو بەشە جیاوازو دژە هەرگیز نایەتەپێش ،بەاڵم بەڕای ئەفالتوون،
ئەگەر ئەو كارەی كە من كردوومە ڕاست نەبووە ،ناتوانێت بەڵگەی ئەمە
بێت كە دەزانم پێویستە چی بكەم ،بەاڵم ئازایەتی پێویستم بە هەنگاونان بۆ
ئەوە نییە ،ئەگەر ئازایەتیم نەبێ ،ناسینیشم نییە ،نازانم كاری ڕاست چییە.
وێڕای ئەمە هەر كارێكی هەڵە كە بیكەم لە ڕووی نەزانینەوە كردوومە ،بەو
هۆیەوە كردوومە كە نازانم باشترین كاری كە دەبێت بیكەم چییە ،بەاڵم
هەركاتێك كە كەسێك لەڕووی نەزانییەوە بیكات ،بە شێوەیەكی نەخوازراو
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و نائیرادی كردویەتی .سەرەڕای ئەمە بۆئەوەی كورتەیەكی مەبەستەكە لە
قاڵبی وتە بەناوبانگەكەی سوقراتدا دەربڕین ،دەبێ بڵێین« :هیچ كەسێك بە
خواستی خۆی لە ڕووی ئیرادەوە كاری هەڵە ناكات».
ماگی :بۆ ئێمە كە لە سەردەمی دوای فرۆید دەژین ،باوەڕكردن بەم
وتەیە تەقریبەن نا مومكینە كە هەموو سەرچاوەی كردارەكانمان لە خود
ئاگایمانەوەیە ،وێڕای ئەمە هەست ناكەم لەم سەردەمەدا هیچ كەس بتوانێت
بڕوا بەم تیۆرە تایبەتییەی سوكرات بهێنێ.
بورن یات :بە بڕوای من ،یەكەمین شت كە دەبێ بوترێ ئەمەیە كە
زۆربەی خەڵكی تەنانەت لەو سەردەمەشدا باوەڕیان بەم تیۆرەیە نەدەكرد.
سوكرات بە ئەنقەست بە پێچەوانەی هەستی ئاسایی خەڵكی قسەی دەكرد.
لە پرۆتاگۆراس تەنانەت كە دەڵێ كە باوەڕی بە تایبەت لە بارەی ئازایەتیيەوە
بە پێچەوانەی بڕوای هەموو خەڵكە ،بەاڵم ڕوویەكی تری دراوەكە ئەمەیە
كە هێشتا كۆمەڵێك فەیلەسوف هەن كە بەڵگاندن دەهێننەوە تاكە كرداری
كە مومكینە ،بە دەستەواژەی ئێمە بێتە ناو كارەوە ،باوەڕەكانمان دەربارەی
چاكەو خراپە ،ئەگەر لەم باوەڕانەش هیچ ساز نەبوو ،هیچی تر نامێنێتەوە.
كەسانێ هەن كە هێشتا نایسەلمێنن ،كە جگەلە هێزی ناسین فرمانی تر
لەوانەیە ئیرادە ،یان هێزی تریش لەوانەیە كاریگەری لە كرداری مرۆڤ
هەبێت.
ماگی :ئەو شێوازە دایەلۆگە كە ئەفالتوون بۆ نوسین هەڵیبژاردووە،
دوو مەسەلەی گرنگ ،بەاڵم چارەسەر نەكراو دەخاتەڕوو.
یەكەم ئەوەی كە تا چ ڕادەیەك ئەو سوقراتەی كە بیروباوەڕەكانی
دەدات بە ئێمە ،هەمان سوقراتی ڕاستەقینەیەو تا چ ڕادەیەك كەسایەتی
دراماتیكی و دروستكراوی ئەفالتوونە؟ چونكە ناكرێ نكۆڵی لەوە بكرێ كە
یەك بە یەكی ئەم دایەلۆگانە لەدوای مردنی سوقرات نوسراوە.
دووەم ئەمەی كە تیۆرەكانی خودی نوسەر چییە؟ چونكە هەموو
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بیروڕاكان لە زمانی كەسانێكی بەدەر لە ئەفالتوون دەردەبڕدرێت.
بورن یات :هەستدەكەم بە مانایەك پێویستە نیگەرانی ئەم مەسەلەیە
بین و بە مانایەكی تر ،پێویست ناكات .نیگەرانی ئەم مانایە پێویست نییە ،كە
ئەفالتوون لەو وێنایەی كە بۆ سوقراتی كێشاوە دەیەوێ بڵێ كە ئەو سەربەخۆ
بیریكردوەتەوە .خەڵكی لە كۆنەوە بەم ئەنجامانە گەیشتبوون و ئەم ئەنجامانە
بەالیانەوە زۆر ئازیز بوون.
ئەفالتوون دەڵێ سوقرات ئەم توانایەی هەبوو كە شوێن پێی ئەو
ئەنجامانە بكەوێت و خەڵكانی تریشی فێردەكرد كە هەمان كار بكەن .وێڕای
ئەمە ئەگەر دەبینین ئەفالتوون دەگاتە ئەو ئەنجامەی كە زانین گرنگترین
هۆكاری چاكەیە ،بەاڵم چاكە لە زانیندا كورتناكرێتەوە ،هەربۆیە لە ڕاستیدا بە
ئەنجامێكی لەو شێوەیەش دەگات ،دەبێ سەرنجبدەین كە ئەو بە تەواوی بە
پەیڕەكردنی رۆحی فێركاری سوقرات ئەم تیۆرەیە سەبارەت بەمەی كە چاكە
هەر زانینە دەخاتە الوەو لە(كۆمار)دا تیۆرێكی باشتر دەخاتەڕوو ،لە الیەكی
ترەوە ئەم نیگەرانییەی دەربارەی ئەو مەسەالنەی كە تۆ خستەڕوو ،بەم مانایە
پێویستە ئاگاداربین و بزانین چ ڕووداوێك ڕوویداوە كە سوكرات لە (كۆمار)
دا شتێك دەڵێت نا تەبایە لەگەڵ ئەوەی لە(پرۆتاگۆراس)دا وتویەتی .گرنگ
ئەمەیە كە بزانین لە (كۆمار)دا ڕووبەڕووی ڕوانینێكی نوێ بوینەتەوە و بزانین
ئەم ڕوانینە چۆن لەگەڵ مەسەلەكانی تری كە لەو كتێبەدا باڵوكراوەتەوە
پەیوەست دەبێت :پێویستە بزانین فێركردن و پ��ەروەردەی ئەخالقی چۆن
لە ئەنجامی ئەم باوەڕە تازەیە وردە وردە لە پێشوو ئاڵۆزتر دەبێت و چۆن
وێنەیەكی نوێ لە كۆمەڵگایەكی سیاسی ئارمانی بەدەستدێت .ئەوەی كە
بایەخی هەیە الیەنی كنەو پشكنینی توێژینەوەیە .دەبێ بە وشیاریەوە بەدوای
ئەم ڕەوتەدا بڕۆین و بزانین لەكوێوە دەستمان پێكردووە و گەیشتوینەتە كوێ.
ماگی :بە گوزارشتێكی تر ،لەو شوێنەی كە گریمانەو باوەڕەكانی ئێمە
هەمیشە جێگەی گومان و پرسیارن« ،ئەنجامەكان» هیچ پلەیەكی تایبەتیان
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نییە ،تەنیا ڕێگەیەكە بەرەو توێژینەوەی زیاتر نیشاندەدەن.
بورن یات :بەڵێ هەست دەكەم ئەفالتوون باوەڕێكی پتەوی بەم
بابەتی هەبوو.
ماگی :باوەڕێكی پتەوی هەبوو دەیویست بەو شێوازەی كە بە كرداری
گرتبویە بەر بۆ ئێمەشی بسەلمێنێ.
بورن یات :ڕاست .هەستدەكەم لەوانەبوو بانگەشە بكات كە بە
زیندویی هێشتنەوەی رۆحی سوقرات بەم مانایەیە.
ماگی :هەڵبەتە ئەم كارە لە بارەی هونەرمەندانی داهێنەرەوە زیاد
لە فەیلەسوفە ئاساییەكانە ،بەاڵم بەرهەمەكانی ئەفالتوونیش بۆ سێ قۆناغی
سەرەتایی ،ناوەندی ،كۆتایی دابەشدەكەن ،تا ئێستا ئێمە باسەكەمان بۆ
دایەلۆگەكانی قۆناغی سەرەتا سنورداركردبوو .ئێستا ئەگەر بچینە پێش و
بگەینە قۆناغی ناوەڕاست( ،یاخود دەتوانین بە قۆناغی گواستنەوەش ناوی
ببەین – وەرگێڕ) ،دەبینین ئەفالتوون بۆ یەكەمین جار هەندێ بیروڕای ڕەوا
و سەلمیێندراو دەردەبڕێ و هەڵبەتە بەرگری لەم بیروباوەڕانەش دەكات.
بەڕای تۆ گرنگترین فیركاریە سەلمێندراوەكانی ئەفالتوون چییە؟
بورن یات :هەستدەكەم دوو تیۆر دەبێت زیاتر بخرێتە بەرچاو و
جیاوازی هەیە ،لەگەڵ تیۆرەكانی تر .یەكێكیان تیۆری (وەك)ەو ئەوی تریان
ئەم باوەڕەی كە فێربوون بە مانای یادكردنەوە ،یان بیرهێنانەوەیە :واتە تۆ
شتێ فێردەبیت ،لە ڕاستیدا ئەو زانیارییەی كە بەر لە دایكبوون هەتبووە،
لە مێشكتان دەیهێنێتە دەرەوە.
ماگی :سەرەتا با لەبارەی دووەمیانەوە بدوێین .زۆربەی خەڵكی
وەختێ یەكەمجار دەبیستن ئێمە بە گەنجینەیەك لە زانستەوە لە دایك
دەبین ،بەالیانەوە شتێكی سەیرو پێكەنیناویە ،بەاڵم هەمیشە لە فەرهەنگی
خۆرئاوا ،بیروڕای زۆر پەیوەست بەم بیركردنەوەیە هەیە .فەیلەسوفە تازە
ئایدیالیستەكان ،یان ئایدیالیستەكان بەڵگاندنیان هێنابوەوە كە دەبێت زانینی
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سروشتی یان تێڕوانینی سروشتی لە ئێمەدا بوونی هەبێت .بە بۆچوونی من
شوێنكەوتوانی زۆربەی ئاینە مەزنەكانیش ،باوەڕیان بەم شتانە هەیە .ئەمڕۆ
تەنانەت بیرمەندی بەناوبانگی وەكو چۆمسكی بەڵگە دەهێنێتەوە كە وەختێ
ئێمە لەدایك دەبین ،هەموو ڕێسایەكی زمان لە مێشكمان بەرنامەڕێژی
بووە .وێڕای ئەمە باوەڕی لەم جۆرە ،ئەگەر بە جدی توێژینەوەی لە بارەوە
بكرێت ،بەڕاستی دەبێت بە جدی بخرێتە بەر سەرنج و وردبوونەوە .بەو
شێوەیەی كە ئەفالتوون داوییەتی بەم كێشەیە ،چییە؟
بورن یات :ئەفالتوون دەیوت كە ناسین ،یان زانین بەشێكە لە
سروشتی خودی دەروون .دەروون��ی ئێوە لەبەرئەوەی بێتە دنیاوە ئەم
زانینەی هەبووە( .ئەمە لەو قۆناغەدا بوو كە ئەو باوەڕی وابوو دەروون
بەر لە دایكبوونیش بوونی هەیەو جياكردنەوەی لەشدا لەم دنیایە ،یەكێكە
بە پەیكەركردنە پەیتا پەیتاكانی ،بەاڵم ،بەڕای من بۆ تێگەیشتن لە تیۆرەی
بیركردنەوە ،پێویستە بگەڕێینەوە بۆ هەمان دایەلۆگەكانی قۆناغی سەرەتای
سوقرات دەربارەی پێناسەی چەمكی ئاكاری.
بۆ نمونە پەیامی (الخیس) لەبەرچاو بگرین كە ئەم پرسیارەی تیا
دەخرێتە ڕوو دەپرسێ« :ئایا زانایەتی هەمیشەو بێ هەاڵوێركردن سیفەتێكی
باش و پەسەندە؟» الخیس دەڵێ ،بەڵێ ،پاشان سوقرات گەواهیەك لە پێداگری
دەهێنێتەوە تا سەرەنجام الخیس بە ناچاری دانی پێدادەنێ ،كە پێداگری
بەهیچ شێوەیەك سیفەتێكی پەسەند نییە ،بەڵكو الساری و نەفامیە...
ماگی :یان كەللە ڕەقییە...
بورن یات :بەڵێ ،كەللە ڕەقی .یان لەوانەیە لەڕووی ئاكارییەوە
نە باش بێت و نە خ��راپ ،بۆ نمونە ئەو كەسەی كە ئاڵوگۆڕی دراو
دەكات دەست لە پارەدانەوە هەڵناگرێت و بەرگەی زیانەكان دەگرێ و
پێداگریدەكات ،چونكە دەزانێ كە سەرەنجام قازانج دەكات ،كەواتە ئەگەر
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پێداگری ،دەتوانێ ناپەسەند بێت ،یان نە باش بێت و نە خراپ ،لە كاتێكدا
كە ئازایەتی هەمیشە باشە ،ئازایەتی ناكرێ یەكسان بكرێ بە پێداگری،
تەنانەت هاوتای ئەو بەشەی پێداگری كە زانین ڕێنمایی بكات .ئەمە نمونەی
ئاسایی دایالۆگە سوقراتیەكانە ،بەاڵم تاكە شتێك كە بە لۆژیك سەلمێنراوە
ئەمەیە كە باوەڕەكانی (الخیس) ناتەباو ناكۆكن ،ئەگەر كۆی وەاڵمەكانی
لەبەرچاو بگرین ،دەبینین هاودژن ،واتە یەكێك لەوانە مومكین نییە ڕاست
بێت ،بەاڵم ئەم كارە بۆخۆی بە ئێمە ناڵێت كە كام یەك لە وەاڵمەكانی
(الخیس) بەرامبەر بە ڕاستی نییە ،لەگەڵ ئەمەشدا سوقرات هاوتای ئاسایی
ئەم جۆرە دەردەخات كە ئەو پێناسەیەی كە هاوڕێیەكەی پێشنیاریكردووە،
واتە لەم بارەیەوە پێناسەی (الخیس) كە ئازایەتی بە بەشێك لە پێداگری
پێناسە دەكات ،بەتاڵەو درۆكەی سەلمێنراوە.
وێڕای ئەمە ،بە كرداری وەاڵمە سەرەكی و الوەكیەكانی الخیس بە
ڕاستگۆ دەیناسێنێ یان بەهەرحاڵ ،ڕاستگۆتر لە پێناسەی پێشنیاركراو و ئەم
وەاڵمانە لە بنەماوە بڕیاردەدات بۆ پوچەڵكردنەوەی پێناسەكەو دەڵێ «ئەم
وەاڵمە (واتە پێناسە) ،چونكە لەگەڵ واقیعدا یەك نایەتەوە دەبێ بخرێتە
الوە.».
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فەلسەفەی سیاسی ئەفالتوون
ئاوات ئەحمەد سوڵتان
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سەرەتایەك
یەكێك لە پرسیارە هەرە گرنگەكانی میژووی فەلسەفەی سیاسی،
برتییە لە پرسیاری «دەبێت كێ فەرمانڕەوایی بكات؟» ئەفالتوون ئەم پرسیارە
زۆر بە جدی وەردەگرێت و پێیوایە كە دەبێت هەموومان لەگەڵیدا دەرگیر
ببین ،بگرە دەتوانین بڵێین تەواوی پێڕەوە فەلسەفییەكەی ئەو ،بریتییە
لەهەوڵدان بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە.
وەاڵمە ئەفالتوونییەكە بەم پرسیارە ،ئەوەیە كە دەبێت تاكێك ،یان
گروپێكی تایبەتی بیرمەندان فەرمانڕەوایی بكەن ،بەاڵم ئەم مەسەلەیەی هەر
ئاوا بە سانایی بەڕێناخرێت ،چونكە مشتومڕو كێشمەكێشێكی زۆر لەنێوانی
قسەكەرەكانی ناو دایالۆگەكانی (بەتایبەتی كۆمار ،سیاسەتمەدارو یاساكان)
بەرپا دەبێت لەسەر ئەو وەاڵمە .لە رەوتی نوسینەكەماندا بە هەندێكیان
دەگەین.
جێگای سەرنجە كەئەفالتوون هەڵوێستێكی رەخنەگرانەو بگرە
رەتكەرەوەی لە ژیانی سیاسی سەردەمەكەی خۆی هەبوو ،لە الیەكەوە
نەیاری دیموكراسی ئەسینایی بوو ،كە سوقراتی مامۆستای ئەویان رەوانەی
مەرگ كرد ،هەروەها دوو ئەزمونە سەرنەكەوتووەكەشی لەگەڵ ستەمكاری
سیسیلی و دواتر كوڕی ئەو ستەمكارەدا ،بە شێوەیەكی بەرچاو لە كارو
بیركردنەوەیدا رەنگی داوەتەوە .
لە سەرەتای تەمەنیدا بیری لە بەشداریكردن لە ژیانی گشتی شارەكەی
كردوەتەوە ،بەاڵم دواتر رای گۆڕیوە ،لەمبارەیەوە دەڵێت« :من گەرچی
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زۆر پەرۆشی ئەوەبووم لە بواری گشتیدا كاربكەم ،زۆر لە ژیانی سیاسی
ورد بوومەوە ،بەدوای یەكداهاتنی رووداوەك��ان تۆقاندمیان ،بینیم چۆن
دەستدەدەنە ئێخەی یەكتری ،سەرم گێژی خواردو لە كۆتاییدا بە روونی بۆم
دەركەوت ،كە هەموو ئەو سیستمانەی فەرمانڕەوایی كە ئێستا هەن ،بێ
هیچ ئاوارتە كردنێك ،هەرهەموویان گەندەڵن ،دەستورەكانیشیان ئەوەندە
نزمن كە بە موعجیزەیەك نەبێت چاك ناكرێن» .
لێرەوە دەكەوێتە بیركردنەوەو تێڕامان بۆ چارەسەركردنی ئەو گرفتە
سیاسی و ئاكارییانە ،وەك لە لە نامەی حەوتەمیدا دەڵێت «هیچ رێگایەك
نیيە ،بۆ بەدیهێنانی ژیانێكی كامەران بۆ نەوەی مرۆڤ ،بە یەكێك لە دوو
شێواز نەبێت :یان ئەوەتا ژمارەیەك فەیلەسوف فەرمانڕەوایی بكەن ،كە
میتۆدی فەلسەفەی راستەقینە بگرنە بەر ،یان چینی فەرمانڕەوای بااڵدەست
بەسەر كاروباری گشتیدا ،بەهۆی موعجیزەیەكەوە ببن بە فەیلەسوف» .
مردنە تراژیدییەكەی سوقرات وای لە ئەفالتوون كرد وەكو هیرۆدۆت بیر
لەوە بكاتەوە ،كە شارەكانی سەر زەوی هەموویان گەندەڵن ،فەیلەسوف
هەمیشە وەك نامۆیەك بە شار دەمێنێتەوە« ،فەیلەسوف لە شاردا جێگەی
نابێتەوە ،ئەگەر خۆی لە پۆستی سەرۆكایەتیدا نەبێت» .
هەرچۆنێك بێت ،نزیكەی هەموو كارەكانی ئەفالتوون بەشێوەیەك
لە شێوەكان باس لە سیاسەت و فەرمانڕەواییكردن و فەزیلەتی سیاسی
دەكەن ،بەاڵم سیانیان بە تایبەتی تەرخانكراون بۆ لێكۆڵینەوە لە چەمكە
سیاسییەكان و ئایدیا سیاسییەكان و شێوازەكانی فەرمانڕەواییكردن :ئەوانیش
بریتین لە كۆمار ،سیاسەتمەدار ،پاشان یاساكان بە بۆچوونی تۆژەران ،كۆماری
لە سەردەمی الویدا نوسیوە( ،یان النیكەم كتێبی یەكەمی) ،یاساكانیشی
لە كۆتاییەكانی تەمەنیدا ت��ەواو ك��ردووەو سیاسەتمەداریش دەكەوێتە
نێوان هەردوكیانەوە .دەبینین كە كۆمار جۆش و خرۆشی الوانەی پێوە
دیارەو هەوڵە سوقراتییەكان ،بە بۆ بەدەستهێنانی پێناسەكان بە تایبەتی
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پێناسەی دادپەروەری بە زەقی دیارە ،لەكاتێكدا لە یاساكاندا ،نائومێدییەكی
فەیلەسوفانەی خاوەن ئەزمون دەبینین ،بەرامبەری خراپی وناكامڵی سیستمە
سیاسییە تاقیكراوەكان.
بەم پێیە دەتوانین پەرەسەندنی هزری سیاسی ئەفێتون بكەین بە سێ
قۆناغەوە ،لەهەر قۆناغێكیاندا یەكێك لەو سێ دایالۆگە هەیە كە ئاماژەمان
بۆ كردن ،كە ئەگەر كۆمار سەرەتاكەی بێت ،ئەوا تا دەگاتە یاساكان ،نزیكەی
سی ساڵ دەخایەنێت .
لێرەدا تەنها لە توێی كۆمارەوە لەسەر بیركردنەوەی سیاسی ئەفالتوون
رادەوەستین ،هەوڵ دەدەین لە ئایندەدا لەسەر هەردوو دایالۆگەكەی تریش
رادەوەستین و هەوڵدەدەین وێنەیەكی گشتگیر بۆ میتۆدی سیاسی ئەم
بیرمەندە بكێشین.
كۆمارو تیۆری دەوڵەتی نمونەیی:
دایالۆگی كۆمار لە چ خانەیەكدا پۆلێن بكەین؟ ئایا لەبارەی
سیاسەتەوەیە؟ ئاكار؟ دەروونزانی؟ ئابوری؟ كۆمەڵناسی؟ یان چی؟ لە راستیدا
كۆمار هەموو ئەم خانانە بەسەر دەكاتەوە ،بابەتەكەی زۆر بەرینەو ناتوانین
لە هیچكام لەو خانانەدا دایبنێین ،بێ ئەوەی لەوانیتریشدا جێی ببێتەوە.
كۆمار كتێبێك نیيە ،بۆ دەستنیشانكردنی ئەوەی لەناو سیستمە
باوەكانی فەرمانڕەواییدا ،كامیان پەسەند بكەین ،بەڵكو قسەكردنە لەسەر
ئەوەی كاتێك بااڵترین پرەنسیپ ،كە دادپەروەرییە ،باڵدەكێشێت ،سیستمی
سیاسی چۆن دەبێت ،واتە كۆمار بریتیە لە دامەزراندنی دەوڵەت لەناو
وت��اردا ،هێڵكاریی دامەزراندنی دەوڵەتی نمونەییمان پێشكەش دەكات،
دەمانخاتە سەر راستە رێی بیركردنەوە لێی و هیچی تر.
بەشێكی زۆری ئەم دایالۆگە تەرخانە بۆ دۆزینەوەی پێناسەیەكی
گونجاو بۆ چەمكی دادپ���ەروەری ،پاشان پیادەكردنی لە شار دەوڵەتی
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نمونەییدا .بیرۆكەی بنەڕەتیش تێیدا هی سوقراتی مامۆستایەتی كە هەمیشە
دوبارەی دەك��ردەوە «نیكی بریتییە لە زانین» ،واتە چاكەیەكی نمونەیی
بااڵ لەگۆڕێیە كە دەتوانین لە رێگەی مەشقكردنی ئەقڵییەوە پێی بگەین،
نەك درككردن بە هەستەكانمان .لەپاڵ تیۆری دادپەروەریدا ،قسە لەسەر
دوو تیۆری دیكەش دەكرێت :پەروەردە كە مەرجە ئەرێكەی بەدیهێنانی
دادپەروەرییە ،هەروەها كۆمۆنیزم (هاوبەشیكردن لە ژنان و موڵكدارێتیدا)
كە مەرجی نەرێی بەدیهێنانی دادپەروەرییە .لێرەدا جێی خۆیەتی بڵێین كە
ئەفالتوون بێبەرییە لەو رەخنانەی لەبارەی پەرستنی دەوڵەت یان كەسێتی
فەرمانڕەواوی فەیلەسوفەوە لێی دەگیرێت ،چونكە «ئەوەی ئەفالتوونی
سەرقاڵ كردووە دەوڵەت نیيە ،بەڵكو مرۆڤە شار نیيە بەو جۆرەی كە هەیە،
بەڵكو شاری دادپەروەرییە ،واتە شارێك كە مرۆڤی دادپ��ەروەر سوقرات
بتوانێت گوزەرانی تێدا بكات ،بێ ئەوەی ترسی هەبێت كە دوور بخرێتەوە،
یان رەوانەی مەرگ بكرێت» .
كاری ئەفالتوون و سوقرات ئەوە نیيە ،كە بیرۆكەو بۆچوونەكان لە
مێشكماندا بچەقێنن و ئێمەش بەتەواوەتی بڕوایان پێبكەین ،بۆیە دەبێت
جەخت لەوە بكەین كە نابێت گوزارشتەكانی ناو كۆمار بەراورد بكەین بەو
سیستمە سیاسییانەی پێیان ئاشناین ،بۆ نمونە ناتوانین بڵێین بیركردنەوەیەكی
تۆتاڵیتاریی یان فاشیزم بەرهەمدەهێنێت ،هەروەها بەو مانایەی ئێمە
دەیزانین ،بیركردنەوەیەكی كۆمۆنیزمانە ناخاتە روو ،چونكە فاشیزم و
كۆمۆنیزم لەگەڵ دانایی فەیلەسوفدا ناسازێن .
لەم دایالۆگەدا گفتوگۆ لەبارەی بۆچوونە جیاجیا باوەكانی سەردەمی
ئەفالتوون لەمەڕ چەمكی دادپەروری دەكرێت .چەند كەسێك بەشداری لە
دایالۆگەكەدا دەكەن ،كە نوێنەرایەتی بۆچوونی باوی ئەو سەردەمە دەكەن
(واتە سەدەی پێنجەمی پێش زایین) .تەمەنی ئەوانەی قسە دەكەن تا رادەیەك
زانراوە ،زانراویشە لە كوێ دایالۆگەكە سازكراوە ،بەاڵم لەبەرئەوەی نازانین
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لە چ ساڵێكدا ئەنجامدراوە ،یان نوسراوەتەوە ،بۆیە نازانین لە چ زەمینەیەكی
سیاسیدا روویداوە .گەرچی بەشێوەیەكی گشتی دەزانین بارودۆخی سیاسی
یۆنان و ئەسینا لە ژیانی سوكرات و ئەفالتووندا چۆن بووە .یەكەمیان
كیفالیۆسی پیر كە دایالۆگەكە لەماڵی ئەوان سازدەكرێت ،نوێنەرایەتی
دیموكراسی میانڕۆ دەكات و پێیوایە دادپەروەریی ئەوەیە هەركەسە مافی
خۆی پێبدرێت .دووهەمیشیان پۆلیمارخۆسە كە وێنای بۆچوونی دیموكراسییە
زێدەڕۆكان دەكات (لە سیاسەتمەداردا كە دواتر دێینە سەری ئەفالتوون
روونی دەكاتەوە ،كە مەبەست لە دیموكراسی میانڕۆ و زێدەڕۆ چیيە) .بە
بۆچوونی ئەمیان دادپەروەری مافی بەهێزەكانە .دوا كەسێتی سوقراتە كە
نوێنەرایەتی فەلسەفە دەكات و هەڵوێستێكی ئەریستۆكراسییانەی پارێزكار
وەردەگرێت و داكۆكی لە نمونەیەكی دێرینی دادپەروەری دەكات ،كە لە
دابونەریتەكانی پێشینانەوە هاتووەو دەڵیت كە فەرمانڕەوا كرێ وەردەگرێت،
بۆ ئەوەی لە بەرژەوەندی هاوشارییاندا كاربكات.
سوقرات هەوڵدەدات پێناسە پێشكەشكراوەكان ،بۆ دادپەروەری
تاقیبكاتەوە تا بزانێت تا چ رادەیەك گونجاون .سەرەتا لە پێناسەی كیفالیۆسی
باوك و دواتر پۆلیمارخۆسی كوڕییەوە دەستپێدەكرێت .كیفالیۆس دەڵێت
دادپەروەری بریتییە لەوەی «هەركەس چی التە پێی بدەیت – »6-331b3
دواتر دوای گفتوگۆكردن لەسەر ئەوەی ئایا دەبێت هەمیشە ئەوەی كەسێك
الی تۆ دایناوە ،هەركاتێك داوای كرد بۆی بگێڕیتەوە .كیفالیۆس ئاخاوتنەكە
جێدەهێڵێت ،سوقرات لەگەڵ پۆلیماخۆس و دواتریش تراسیماخۆسدا دوای
چەند نمونەیەك دەگەنە ئەوەی ،كە ئەگەر شوێن ئەرگومێنتەكەو وەاڵمەكانی
پێشووتریان بكەون ،ئەوا دادپەروەری بریتییە لە «سودگەیاندن بە هاوەاڵن
و زیان گەیاندن بە دوژمنان –  .»332d4- 5ئەم پێناسەیەش دیسان
رەتدەكرێتەوە ،چونكە پێناسەیەكی شەخسییەو پەیوەندی بە تاكەكانەوە
هەیە ،تاكی مرۆڤیش بە تەنها بیر لە بەرژەوەندی تایبەتی خۆی دەكاتەوە،
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بۆیە لەگەڵ دۆستەكانیدا بەخشندە دەبێت و دژایەتی نەیارەكانیشی دەكات،
كە دەشێت لەم نێوەندەدا ستەمكاریی رووبدات ،بە تایبەتی كە هەموان
لەسەر ئەوە رێكدەكەون ،كە زیان گەیاندن بە خەڵكی خۆی لە خۆیدا كارێكی
نادادپەروەرانەیە ،وەك لە نمونەی پزیشك و دەریاوانەكەدا روون دەبێتەوە.
سوقرات بەردەوام هەوڵ دەدات لە تاكەوە بگوازێتەوە بۆ كۆمەڵگا ،دەیەوێت
بزانێت دادپەروەری لە شاردا واتە لە دەوڵەتدا چیيە.
تراسیماخۆس دوای ئەوەی لە ئەدای پۆلیمارخۆس رازی نابێت و
هێرش دەكاتە سەر سوقرات بەوەی تەنها كاری بەدرۆخستنەوە دەكات
و خۆی هیچ پێشنیار ناكات ،ئینجا پێناسەیەكی نوێ پێشكەشدەكات:
دادپەروەری بریتییە لە «قازانجی بەهێزترین –  »338c1ئەمە پێناسەیەكی
سۆفیستانەیە ،پێمان دەڵێت لەبەرئەوەی فەرمانڕەوا خۆی بەهێزترین كەسە،
كەواتە هەرچییەك ئەو بیكات ،ئەوە دادپەروەرییە ،دەبێت هەمیشە بیر لە
بەرژەوەندی تایبەتی خۆی بكاتەوە .ملمالنێی نێوان سوقرات و تراسیماخۆس
زۆر توندە ،چونكە دووهەمیان نوێنەرایەتی شێوازێكی بیركردنەوە دەكات كە
نەیاری بیركردنەوەی ئەفالتوون و سوقراتی مامۆستایەتی.
ئەفالتوون لە زاری سوقراتەوە یەكێك لە بۆچوونە سەرەكییەكانی
خۆی دەخاتە روو ،ئەو فەرمانڕەواییكردن وەك پیشە دەبینێت (دواتر لە
سیاسەتمەداردا پەرە بەم چەمكە دەدات ،زیاتر لێیدەكۆڵێتەوە) ،فەرمانڕەوا
لە بەرامبەری كارەكەیدا موچە ،یان كرێ وەردەگرێت .بۆیە دەبێت ئەو
كارانەی دەیكات لە بەرژەوەندی خەڵكیدا بێت ،نەك بەرژەوەندی تایبەتی
خۆی ،دەبێت كارەكانی لە قازانجی خەڵكیدا بن و بیر لە قازانجی تایبەتی
خۆی نەكاتەوە.
سوقرات بە گاڵتەجاڕییەوە دەڵێت كەواتە «دیموكراسی یاسای
دیموكراسییانە دادەنێت ،ستەمكاریی یاسای ستەمكارانە دادەنێت ،ئەوانیتریش
ه��ەروا .راشدەگەیەنن كە ئ��ەوەی كردوویانە ئ��ەوەی لە ب��ەرژەوەن��دی
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خۆیاندایە ،بە نیسبەتی رەعییەتەكانیانەوە دادپەروەرانەیە ،بەاڵم ئەمەیە كە
من دەڵێم رێك بریتییە لە نادادپەروەریی –  »e1- 4 338الی سوقرات مانای
دادپەروەریی ئەوەیە كە هەموو تاكێك و هەموو چینێك ئەركەكانی سەرشانی
خۆیان بە ئەنجام بگەیەنن ،هەریەكە بەپێی تواناو بەهرە سروشتییەكانی
خۆیان .سەرەنجام دەگەنە ئەوەی كە دادپەروەریی نیكیی دەروونی مرۆییەو
ئەو كەسەی بتوانێت بەدییبهێنێت دەگات بە كامەرانی.
سوكرات دەڵێت «رۆحی دادپ��ەروەر ژیانێكی باش دەژی و هی
ن��ادادپ��ەروەر خ��راپ دەژی....دادپ�����ەروەر كامەرانەو ن��ادادپ��ەروەری��ش
بەدبەختە »353e- 354a – .سوقرات لە گوزارشتێكی زۆر قەشەنگدا دەڵێت
«نادادپەروەریی دەبێتە هۆی شەڕی ناوخۆو رقوكینەو بەگژیەكداچوون،
لەكاتێكدا كە دادپەروەری هاوڕێیەتی و ئامانجی هاوبەشی لێدەكەوێتەوە– .
.»351d3- 4
كاتێكیش دەگەینە سەر بیرۆكەی شاری نمونەیی ،كە تێیدا هەركەسە
كاری خۆی دەزانێت ،بیرۆكەی دەوڵەتی نمونەیی دادپەروەر دێتە پێشەوە ،كە
لەسەر بناغەی پرەنسیپی دابەشكردنی كارو بەرپرسیارێتی نێوان ئەندامەكانی
دامەزراوە.
سوقرات روونیدەكاتەوە كە تاكەكەس ناتوانێت خۆی بەتەنها
هەموو پێداویستییەكانی خۆی دابین بكات ،بۆیە دەبێت لەناو كۆمەڵگادا
بژی ،پێكەوەژیانیش لەگەڵ پیشەسازو جوتیارو پیشەوەرەكاندا دەبێتە هۆی
زیادبوونی بەرهەم و لەوەشەوە پیشەی بازرگانی دێتەئاراوە .ئیتر ئاڵوگۆڕ
لەگەڵ دەرەوەی شاردا دەكرێت و لەسەر دراوێكی تایبەتی رێكدەكەون و
كێشەو گرفتی تازەتر سەرهەڵدەدەن ،بۆیە سوقرات كۆمەڵگا دەكات ،بە
سێ چینەوە :چینی فەرمانڕەوایان (زێڕ) ،جینی پاسەوانان (زیو) ،هەروەها
چینی پیشەوەران و بەرهەمهێنەران (مس) .بەم جۆرە دەبێت ئەندامانی
هەر چینە كارەكانی خۆیان بكەن ،پاسەوانەكان خاوەنی نیكیی ئازایەتی
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بن ،فەرمانڕەوایان نیكی داناییان هەبێت ،چینی پیشەوەرانیش خاوەنی
فەزیلەتی پاكیزەیی بن .وردەكاریی زۆر لەبارەی چینی پاسەوانەكانەوە
پێشكەش دەكرێت كە نیشانەی ئەوەن ئەفالتوون سەرسامە بە سیستمە
سەربازییەكەی سپارتە ،كە تێیدا ژمارەیەك لە جەنگاوەرە ئازاو نەترسەكان
كە پییاندەوترێت الكیدایمۆس ،لە ل��ەدەرەوە هاتوون بەسەر ژمارەیەكی
زۆری دانیشتوانە ئەسڵییەكەدا (هێلۆت) زاڵن ،نمونەی بااڵ لە سپارتە ژیانی
سەربازییەو پەروەردەیەكی سەربازیی سەخت بەسەر نەوەكانیاندا دەسەپێنن،
تەنانەت هەر لە سەرەتاوە منداڵە الوازەكانیان دەكوژن.
هەروەها زۆر بە جدی جەخت دەكات لەسەر ئەوەی كە دەسوەردانە
ك��اری یەكترییەوە ،دەبێتە هۆی وێرانكردنی دەوڵ��ەت و لەناوبردنی.
پابەندبوونی هەر چینێكیش بە ئەرك و بەرپرسیارێتییەكانی خۆیەوە،
دەبێتە هۆی دامەزراندنی دەوڵەتی دادپەروەر .دیارە ئەمە زۆر كۆنكرێتی
نیيە ،چونكە لەوانەیە لە چینی زێڕین نەوەیەكی زیوین بەرهەمبێت ،یان
زیوەكان نەوەی زێڕینیان هەبێت ،ئەمە لە پ��ەروەردەدا دەردەكەوێت و
هەركەسە بەپێی ئاكامە پەروەردەییەكانی رەوانەی ئەو چینە دەكرێت كە
بۆی دەگەڕێتەوە ،بەاڵم بە مكومی جەختدەكات كە هەركاتێك «زیو ،یان
مس فەرمانڕەوایی دەوڵەتی كرد ،دەوڵەتەكە لەناودەچێت».
پەروەردەی ئەفالتوونی
بەمجۆرە كە هەركەس كاری خۆی و مافەكانی خۆی زانی ،ئیتر
دابەشكردنە چینایەتییەكە روون دەبێتەوەو دەبێت بە بناغەیەك بۆ دەسكەوتە
ئایندەییەكان و بەرەوپێشچوونی زیاتر ،لەپاڵ سیستمێكی پەروەردەیی تۆكمەدا
كە تێیدا منداڵە تەندروستەكان (بێروانینە ئەسڵ و فەسڵی چینایەتییان)
دەخرێنە بەر بەرنامەیەكی تۆكمەو سەرپەرشتیارانی پسپۆڕ وانەو مەشق و
خۆراكیان بۆ دیاریدەكەن .ئیتر هەرشێ بەشە پێكهێنەرەكەی شار كاری خۆیان
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بەجێدەگەیەنن ،ئیتر دادپەروەریی باڵ دەكێشێت و شاری نمونەیی دێتە
دی« :پارە پەیداكەران ،پاسەوانان ،فەرمانڕەوایان هەریەكەیان كاری خۆیان
لە شارەكەدا جێبەجێ بكەن .ئەمە دادپەروەرییە ،وانیيە! ،شارەكەش دەكات
بەدادپەروەر – .»9-334c7
گرنگییەكی زۆر دەدرێت بە پەروەردەی بەدەنی و وەرزشكردن،
ئەوە بە خۆراكی جەستە دادەنرێت ،خۆراكی دەرونیش مۆزیك و فێربوونی
هونەرو ئەدەبی نایاب و مەشقی هزریی دەبێت ،واتە هۆمیرو هیسیۆد
ناخوێنن ،چونكە ئەوانە شۆرەتی خواوەندان دەشێوێنن و ترسی مەرگ لە
دەروونی مندااڵندا دەچێنن.
ئ��ەم قۆناغە هەتا تەمەنی ه���ەژدە ساڵی دەخایەنێت لەپاڵ
مەشقكردن و مۆزیك و خوێندنی زانستەكاندا ،مەشقی جەستەییش دەبن.
ئەفالتوون لەبارەی پەروەردەوە وتەیەكی جوانی هەیە كە بناغەی میتۆدە
پەروەردەكەیەتی :نابێت فێركردنی مرۆڤی ئازاد هیچ شێوەیەك لە شێوەكانی
كۆیالیەتی تێدا بێت .لەم تەمەنەدا جەستەیان بە مەشقكردن و راهێنان بەهێز
بووەو زەوقیشیان بە گوێگرتن لە مۆزیك و ئەدەبی نایاب هەستیارو پوختە
بووە« :پەروەردەكردن بە مۆزیك و شیعر زۆر گرنگە ،لەبەرئەوەی ریتم
و هارمۆنی لە هەموو شتێكی دیكە زیاتر رۆدەچنە ناو بەشەكانی ناوەوەی
دەرونەوەو كاری زۆری تێدەكەن و وایلێدەكەن زەریف و خۆشمەشرەب
بێت .»5-401d3 -
پاشان چەند تاقیكردنەوەیەك ئەنجامدەدەن و لەوێوە قۆناغی دووهەم
لە تەمەنی بیست ساڵییەوە دەستپێدەكات ،دەست دەكەن بە خوێندنی
زانستەكان و بە تایبەتیش زانستی ماتماتیك ،فەلەك ،مۆزیك بە مەبەستی
مەشقكردن لەسەر درككردن بە پەیوەندییە پەتییەكانی نێوان شتەكان ،ئەم
قۆناغە تا تەمەنی سی ساڵی بەردەوام دەبێت و مەشقكردنێكی سەربازیی
بەهێزیشی لەگەڵدایە ،لە قۆناغی دواتردا كە پێنج ساڵ دەخایەنێت ،تەرخانە
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بۆ خوێندنی دیالێكتیك ،یان فەلسەفەو لێرەدا لە هەستپێكراوەوە دەگوازنەوە
بۆ دركپێكراو بە عەقڵ بەرزدەبنەوە بۆ جیهانی شتە پەتییەكان و دەسبەرداری
سەرجەمی درككردنە هەستییەكان دەبن لە لێكۆڵینەوەو ئەرگومێنتكردندا.
ئەوانەی لە تاقیكردنەوەكانی هەموو ئەم قۆناغانەدا سەركەوتوو
دەبن ،دەگوێزنەوە بۆ قۆناغی كۆتایی كە قۆناغی ئامادەكردنیانە بۆ وەرگرتنی
پۆستە سەربازییەكان و پۆستە بااڵكانی تردا .ئەم قۆناغە پازدە ساڵی دیكە
دەخایەنێت و لە تەمەنی پەنجا ساڵیدا ئامادە دەبن ،بۆ بەڕێوەبردنی پۆستە
بااڵكانی دەوڵ��ەت .لێرەدا لیۆ شتراوس سەرنجێك دەردەبڕێت« :لەگەڵ
ئەوەشدا پەروەردە سەپێنراوەكە بەس نییە ،گەرچی نایاب و كاریگەریشە،
ئەگەر چەشنی دروستی دامەزراوەكانی لەگەڵدا نەبێت ،واتە كۆمۆنیزمی رەها
(كە دواتر دێینە سەری) ،یان دەسبەرداربوونی تەواوی موڵكایەتی تایبەت .
بەمجۆرە بۆمان رووندەبێتەوە ،كە ئامانجی ئەفالتوون لەو زنجیرە
درێ��ژو سەختەی مەشقكردن و فێربوون ،ئامادەكردنی مرۆڤەكانە بۆ
بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە ،واتە دەوڵەتی نمونەیی ،خاوێن كردنیەوەیانە لە
هەموو بەرژەوەندییەكی تایبەتی و بنەبڕكردنی هەموو هەست و ئارەزوویەكی
خۆپەرستانەو بەرژەوەندیخوازانە.
ئەو لە توێی ئەم سیستمە پەروەردەییەوە ،لەپاڵ ئامادەكردنی
كەسانێكی لێوەشاوەدا بۆ وەرگرتنی پۆستە گرنگەكان ،پادشایەكی فەیلەسوفیش
پەروەردە دەكات ،بۆ ئەوەی جڵەوی فەرمانڕەوایی بگرێتە دەست .ئەو
فەیلەسوفەی كە دەزانێت چاكە چيیە ،لە رۆحیدا پرشنگ و رۆشنایی بۆ
جیهانی ماقوڵ هەڵگرتووە ،هەربۆیە لە چیرۆكی ئەشكەوتەكەدا دەیبینین
دەگەڕێتەوە بۆ قوتاركردنی هاوڕێكانی.
بەم جۆرە لەوە تێدەگەین كە بۆچی لە كۆماردا دەوڵەت  /كۆمەڵگا
وەك جەستەیەكی ئۆرگانی مامەڵەی لەگەڵ كراوە ،فەرمانڕەوا سەری ئەو
جەستەیەیە ،باقی جەستەو ئەندامەكان دوو چینەكەی دی پێكدەهێنن و
79

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

فەرمان و رێنماییەكان لە سەرەوە وەردەگرن ،كە بە وردی لە بۆچوونەكانی
ئەفالتوون ورد دەبینەوە ،دەبینین ئەو بانگەشە بۆ دەوڵەتێكی تۆتاڵیتاری
دەك��ات ،چونكە پێیوایە دەوڵ��ەت لە سەرجەمی ژمارەیی ئەندامەكانی
پێكنەهاتووە ،بەڵكو قەوارەیەكە دەكەوێتە سەرووی ئەندامەكانەوە كەتێیدا
یەكگرتنی تاكەكان شتێكی نوێ پێكدەهێنن ،كە تێیدا پەیوەندی تاكەكان
بەپێی پلەوپایەیان لەگەڵ قەوارەكەدا دەگۆڕێت:
فەرمانڕەوای فەیلەسوف زیرەكی (ئەقڵ)
جەنگاوەرەكان وزە (ئازایەتی)
پیشەوەرەكان ئەندامەكان (ئارەزوو)
لێكۆڵینەوە لە پەروەردە لە كۆماردا شێوازێكی ئەوەندە قەشەنگی
هەیە ،كە دوات��ر رۆسۆ لە كتێبی ئیمیلیدا لە بارەیەوە دەڵێت «كۆمار
بخوێننەوە ،ئەوە جوانترین لێكۆڵینەوەیە لەبارەی پەروەردەوە».
دادپەروەری چەمكی ناوەندییە لە پەروەردەكەی ئەفالتووندا ،ئەو
پێیوایە كە دادپەروەری مەرجی رێكخەری بەشە جیاجیاكانی كەسێتی مرۆییە،
لە رێگای ئەو رێوشوێنانەوە كە باسمانكردن ،هەوڵدەدات بەشەكانی دەرونی
مرۆیی لە كۆمەڵگای نمونەییدا رێكبخات .بەالی ئەفالتوونەوە دەروونی
مرۆیی خاوەنی رەگەزێكی ئەقاڵنییە كە بنەمای گەڕانە بەدوای راستیدا،
هاوكات بەشێكی دەرونیشی تەرخانە بۆ ئارەزووەكان ،وەك بەدەستهێنانی
سامان و چێژی سێكسی ،دواتر بەشێكی رۆحیشی هەیە كە گرنگی دەدات
بە بەدەستهێنانی شكۆداریی و كاركردن لەپێناوی خۆشگوزەرانیی هەمواندا.
رێكخستنی ئەم بەشانە بەو شێوەیەی لەسەرەوە باسمانكرد زۆر پێویستە بۆ
بەدیهێنانی دادپەروەری.
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هاوبەشیكردن لە موڵكایەتی و لە ژناندا
ئەفالتوون سەرنجیداوە ،كە بەشی زۆری كێشەو گرفتەكانی مرۆڤایەتی
بەستراوە بە ناكۆكی و ناخۆشی لەسەر ژن و موڵكایەتی ،بۆیە بیری لەوە
كردەوە كە ئەگەر مرۆڤەكان رۆشن بكرێنەوە ،دەتوانن بەسەر ئەو قۆرتانەدا
زاڵ ببن ،رۆشنیش ناكرێنەوە ئەگەر ئەو مەسەالنە لە هزریاندا چەكەرە
بكەن ،بۆیە ئەگەر مەسەلەی هاوسەرگیری و منداڵبوون بەوە چارەسەر
بكرێت كە ببێت بە مەسەلەیەكی هاوبەشی نێوان هەموان ،ئەگەر هەموان
خاوەنی هەموو شتەكان بن ،وەك چۆن دەوترێت هاوڕێكان لە هەموو
شتێكدا هاوبەشن ،ئاواش كۆمەڵگە دەبێت بە گروپێكی گەورەی هاوڕێكان
و خزمەكان .ئیتر منداڵەكان دایكو باوكی خۆیان ناناسن و هاوتەمەنەكانی
خۆیان بە خوشك و برای خۆیان دەبینن و گەورەكانیش بە دایك و باوك
( .463c-(eلە سەرەتای كتێبی چوارەمدا باس لە كۆمۆنەی موڵكدارێتی
دەكات ،پاشان لە كتێبی پێنجەمدا دێتە سەر كۆمۆنەی ژنان.
لە الیەكی تریشەوە دەتوانین ئەم بۆچوونەی ئەفالتوون بەوە
لێكبدەینەوە ،كە هاوبەشیكردن لە ژناندا خۆی لە خۆیدا مانای هاوبەشیكردن
لە پیاوەكانیشدا دەگەیەنێت ،ئەمەش یەكێكە لە نیشانەكانی ئەوەی ئەفالتوون
بە یەك چاو سەیری نێرو مێی ك��ردووەو پێیوابووە كە هەردووكیان بۆ
وەرگرتنی پۆستەكان و سەركەوتن تێیاندا گونجاون ،هەروەها تەمەنی
زاوزێكردنی بۆ پیاوان لە نێوان سی ساڵی و پەنجاوپێنج ساڵیدا داناوە ،بۆ
ژنانیش لەنێوان بیست ساڵی و چل ساڵیدا.
بەمجۆرە دەبینین ئەفالتوون باس لە دووجۆرە هاوبەشی (كۆمۆنیزم)
دەكات ،یەكەمیان كۆمۆنیزمی هی سەروەت و سامان ،دووهەمینیشیان ژنان
و مندااڵن .پێش دادگرێت لەسەر ئەوەی كە نابێت پاسەوانەكان هیچ جۆرە
موڵكێكیان هەبێت ،جگە لەو شتانەی كە ناتوانن دەسبەرداریان ببن و
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زۆر پێویستن بۆ بەردەوامبوونی ژیان .چینی بەرهەمهێنەران خۆراكیان بۆ
دابیندەكەن و ئەوانیش پێكەوە لە خوانی گشتیدا دەیخۆن ،بە هیچ جۆرێك
نابێت زێڕو زیو بەكاربهێنن .ژیانی ئەمانە زۆر لە ژیانی زاهیدەكانی ناو
دێرەكانی سەدەكانی ناوەڕاست دەچێت ،ئەوان خۆیان تەرخانكردووە بۆ
كارێكی بااڵ ،بۆیە دەبێت بەهیچ جۆرێك فریوی شتەكان نەخۆن .ژنان
لەنێوانیاندا هاوبەشن ،لەگەڵ كەسیاندا ناژین ،مندااڵن هاوبەشن ،باوك كوڕی
خۆی ناناسێت ،ئەوانیش نازانن كێ باوكیانە ،لێرەدا دەڵێت «تایبەتكردنی
خۆشی و ئازار دەبێتە هۆی لەناوچوونی شار –  »462b6-c1هەر یەكسەر
دوای ئەمە دەڵێت كاتێك وشە گەلی (هی من) و (هی من نا) بەكارناهێنرێن
 ...هەمان شتیش بۆ (هی كەسێكی دی) یان هەمان مانایان پێدەدرێت،
خەڵك بۆ هەمان شت و بە هەمان شێوە بەكاریان دەهێنن ،ئەو شارە
باشترین بەڕێوەبردنی هەیە . 25-462c2 -
حكومەتی فەیلەسوفان و جۆرەكانی تری حكومەت
ئەمە یەكێكە لە تێزە زۆر گرنگەكانی ئەفالتوون و زۆرترین
مشتومڕیشی لە ب��ارەوە ك��راوە .دوای ئ��ەوەی مشتومڕی دادپەروەریی
دەگاتە ئاكامێك كە هەمووان لەسەری كۆك بن :دادپەروەریی لە شارداو
دابەشكردنی كارو ئەنجامدانی ئەركەكانی سەرشان و ئەو شتانەی تریش كە
باسمان كردن .ئێستا كاتی ئەوە هاتووە باس لە شاری دادپەروەرو مرۆڤی
دادپەروەر بكات ،لە بەرامبەری دژەكەیدا :ساری ستەمكارو مرۆڤی ستەمكار.
لێرەوە لە باسكردنی خاسییەتەكانی شاری چاكەوە دەگوێزێتەوە بۆ باسكردنی
سیستمی فەرمانڕەوایی چاك .سوقرات بە گالوكۆن دەڵێت «ئەگەر شارێك
بااڵترین حكومەتی چاكی هەبێت ،پێویستە ژنەكان هاوبەش بن ،منداڵەكان
و پەروەردەكردنیان هاوبەش بن ،شێوازی ژیانیان ،چ لە ئاشتی و چ لە
شەڕدا هاوبەش بێت ،دەبێت پادشاكانیشیان ئەوانە بن كە باشترینن ،هەم لە
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فەلسەفەدا و هەم لە كاروباری جەنگدا – .»543a
كەواتە شاری ئەفالتوونی پێكهاتووە لە سێ چینی زێڕین و زیوین
و مسین ،كە یەك لەدوای یەك خاوەنی نیكییەكانی دانایی و ئازایەتی و
پاكیزەیین ،ئەندامانی ئەو كۆمەڵگایە بەو پرۆسە پەروەردەییەدا تێدەپەڕن،
كە باسمان لێوەكردو موڵكایەتیش هاوبەش و هی هەموان دەبێت.
كەسی فەرمانڕەوا لەو كۆمەڵگایەدا كە دەبێت بە سەرداری دەوڵەتە
بریتییە لە فەیلەسوفی پادشا ،یان پادشای فەیلەسوف كە تاكە ئامانجێك
هەیبێت دابینكردنی دادپەروەرییە لە نێوان هەموو هاواڵتییەكاندا ،ئەوانەی
وەك پورەی هەنگ هەریەكە ئەرك و مافەكانی خۆی زۆر بە باشی دەزانێت
و جێبەجێیان دەك��ات .ئەم پادشایە فەرمانڕەواییكردن وەك ئیمتیازێك
نابینێت ،بەڵكو بە ئەركێكی سەخت لە سەرشانی خۆی چاوی لێدەكات كە
دەبێت زۆر بە وردی و بە وریاییەوە بەجێی بگەیەنێت ،بگرە پادشایەتی لە
دەوڵەتە نمونەییەكەی ئەفالتووندا زۆر دوورە لەوەی شەرەف و شكۆداریی
و پیرۆزیی بێت .فەرمانڕەوایی لە دەوڵەتەكەی ئەفالتووندا ئەركێكی سەختەو
لە بەرامبەریدا مافێكی ئەوتۆ دەستنیشان نەكراوە ،بۆیە لە كتێبی هەشتەمدا
دێتە سەر باسكردنی جۆرەكانی حكومەت و دەستنیشانكردنی حكومەتە
خراپ و گەندەڵەكان ،لەوێدا پێنج جۆری حكومەتمان بۆ دەستنیشان دەكات.
هەموو جۆرەكانی حكومەت لە حكومەتی بااڵی فەیلەسوفانەوە
سەرهەڵدەدەن و قۆناغ بە قۆناغ خراپتر دەبن« :با بچینە سەر حكومەتە
نزمترەكان ،واتە ئەوانەی حەزیان لە شكۆداریی و شەرەفە (دەستوری
سپارتاییەكان) ،پاشان ئۆلیگارشيیەكان و دیموكراتییەكان و لەكۆتاییدا
ستەمكاریی كە لە هەموویان نادادپەروەرترە .»545a -
 .1ئەریستۆكراسی ،ئەمە بااڵترین و باشترین شێوازی فەرمانڕەواییكردنە،
حكومەتی تاكە داناو نیكەكانە ،یان گروپێكی چاكەكار كە هەمیشە چاكەی
گشتییان لەبەرچاوە :حكومەتی ئەریستۆكراسی بە راستی چاك و دادپەروەرە
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 »5-544e4 .2تیمۆكراسی ،واتە حكومەتی ئەریستۆكراسی جەنگیی :بەرپرسان
و تاكەكانی ئەم حكومەتە ،كەسانێكی خاوەن خواست و ئارەزووی ناكۆتان،
ئارەزووی شكۆداریی دەكەن و دەیانەوێت شۆرەت پەیدا بكەن .لێرەدا عەقڵ
جێگای خۆی بۆ جۆش و خرۆش چۆڵدەكات ،هێزی تووڕەبوون باڵدەكێشێت.
ئەم فەرمانڕەوایانە لە پێناوی چاكەی گشتیدا كارناكەن ،بەڵكو خەمی
بەرژەوەندییە تایبەتییەكانی خۆیانیانەو دەیانەوێت مەبەستی تایبەتی خۆیان
بەدیبهێنن .ئەم فەرمانڕەوایانە هەردەم عەوداڵی شەڕو كاروباری سەربازیین
بۆ ئەوەی شكۆداریی سەربازیی بۆ خۆیان فەراهەم بكەن .سەرەنجام بە
تەواوەتی توانا ئەقڵییەكانیان كزدەبێت و دەكەونە ژێر كۆنتڕۆڵی هەست
و سۆزەكانیانەوە .ئەم جۆرە حكومەتە لە سیستمی فەرمانڕەوایی سپارتاوە
نزیكە« :شەڕی ناوخۆ لە نێوانی فەرمانڕەواكاندا لەسەر گۆڕانكارییكردن لە
دەستوردا هەڵدەگیرسێت
 .3ئۆلیگارشی :دوای ئەوەی سەركردە دووڕەگەكانی حكومەتی
پێشوو بوون بە یەكپارچە هەست و جۆش و خرۆش ،بۆ كردەوەی سەربازی
و شكۆداریی ،ئیتر تا دێت لە نیكی دانایی دووردەكەونەوەو لە حەزكردن
لە سامان و هێز نزيك دەبنەوە .كاتێك دەگەنە ئەم ئاستە ،حكومەتەكە
دەگۆڕێت بۆ حكومەتی ئەوانەی لە پێناوی سامان و شكۆدارییدا كۆ لە
هیچ ناكەنەوە ،ئەمەش حكومەتی دەوڵەمەندە چاوچنۆكەكانە ،كە هەرچەند
بتوانن سەروەت و سامان كەڵەكە دەكەن و سنورێك بۆ تەماعەكانیان نیيە،
وایان لێدێت ،ئەفالتوون گوتەنی «زێڕ و زیویان ال پیرۆز دەبێت» .ئیتر پەتاكە
دەگوێزرێتەوە بۆ هاواڵتییان و هەریەكە الی خۆیەوە دەستدەكات بە راوڕوت
و پێكەوەنانی سامانی نایاسایی و قسەیەك لەبارەی نیكییەكانەوە لەگۆڕێ
نامێنێت .ئیتر ژمارەی ماستاوچییەكان زیاد دەكات ،ئەوانەی بەردەوام مەرایی
بۆ دەوڵەمەندان دەكەن و پیالن دژی هەژاران دەگێڕن ،بەمەش هەموان
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دەبن بە كۆیلەی سامان و وردە وردە یەكێتییەكەی دەوڵەت هەڵدەوەشێت
و دوو جەمسەر دروستدەبن ،كە بریتین لە گروپی دەوڵەمەندان كە هەموو
شتێك لە دەستی خۆیاندا دەهێڵنەوەو هەژاران كە خاوەنی هیچ نین ،ئەم
دوو الیەنە لە پیالنگێڕانی بەردەوامدا دەبن دژی یەكتریی.
 -4دیموكراسی :لە ملمالنێی نێوان زۆرینەی ه��ەژارو كەمینەی
دەوڵەمەنداندا ،زۆرینە سەردەكەوێت و سەروەت و سامانی دەوڵەمەندەكان
دابەشدەكرێت و ژمارەیەك لە سەركردە ئۆلیگاریشییەكان دەكوژرێن و
هەندێكی تریان هەڵدێن ،یان دوور دەخرێنەوە .هەژارەكان سیستمێكی نوێتر
دادەهێنن ،كە تێیدا بە تیروپشك پۆستەكان دابەشدەكرێن و پرەنسیپەكانی
لێوەشاوەیی و شارەزایی حیسابیان بۆ ناكرێت.
ئازادی مرۆڤەكان تا ئاستی ئاژاوەو پشێوی و بێسەرەوبەرەیی زیاد
دەكات ،دەگاتە ئاستێك كە ئیتر لە كۆنتڕۆڵ دەردەچێت و دانایی پاشەكشە
دەكات ،پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان بەرەو الوازبوون دەچن و
سەرەنجام ،دواهەمین جۆری حكومەت دروستدەبێت ،كە ئەویش ستەمكارییە.
 .5ستەمكاریی :ئەمە مەترسیدارترین جۆری حكومەتەكانە ،كاتێك
پشێوی و ه��ەراوزەن��ای دیموكراسی دەگاتە لوتكەو هیچ مەرجەعێكی
وەها نامێنێت كە خەڵك بۆی بگەڕێنەوە .ئیتر بەتەواویی لە فەرمانڕەوا
دیموكراتەكان بێزار دەبن ،چونكە لەناو تەواوی حكومەتەكانی پێشودا ،ئەمان
لە هەموویان گەندەڵترن و بەناوی ئازادی و سەربەستییەوە هەموو جۆرە
پێشێلكارییەك ئەنجام دەدەن.
خەڵكی ناچاردەبن هانا ببەن بۆ كەسێكی بەهێزو لە دەوری كۆببنەوەو
بیكەن بە سەركردەی خۆیان ،بۆ ئەوەی ئەو گەندەاڵنەیان بۆ لەناو ببات ئیتر
جۆرەها نازناوی پێدەبەخشن و هێزو تینی خۆیان دەخەنە خزمەتیەوە ،بۆ
ئەوەی بتوانێت ئەو كارەیان بۆ ئەنجامبدات.
ئەو سەركردەیە چۆن پەیدا دەبێت؟ لە سەرەتادا هەوڵدەدات
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مەیلی خەڵكی بەالی خۆیدا رابكێشێت و تێیان بگەیەنێت كە فریادڕەسی
ئەوانەو دەتوانێت لە گەندەڵی و خراپەكاریی دیموكراسییەكان بیانپارێزێت.
ئەفالتوون وەسفێكی جوانی ئەم كەسە دەكات و دەڵێت «لە رۆژانی یەكەمی
فەرمانڕەواییدا هەمیشە دەم بە پێكەنینەو ساڵو لە هەمووان دەكات و دژی
هەموو ستەمكارییەكە ،بەڵێنی زۆر دەدات بە هەموو كەس ،لە قەرزەكان
خۆش دەبێت و زەوی بەسەر الیەنگیرانی خۆی و باقی گەلدا دابەشدەكات».
بۆیە ئەم كارانە دەكات ،بۆ ئەوەی پێگەی خۆی قاییم بكات و بە تەواوەتی
كۆنتڕۆڵی فەرمانڕەوایی بكات و مەترسی ئەوەی نەمێنێت كە پیالنی لە دژ
بگێڕن.
دوای ئ��ەوەی ب��ەرەی ناوخۆ هێوردەكاتەوەو الیەنگیرانێكی زۆر
بەدەستدەهێنێت و نەیارەكانی لەدەرەوە و ناوەوە لەناو دەبات و هەندێكیان
دەك��ات بە هاوپەیمانی خۆی ،ئیتر بە بەخشینی ئیمتیاز بێت ،یان بە
مەراییكردن و لەناوبردنی دوژمنەكانی ئەوان بێت ،یان بە هەر شێوازێكی
دی.
كە بە تەواویی بۆی تەخت بوو ،ئیتر هەر خەریكی ئەوە دەبێت
كارێك بكات ،كە وا لە جەماوەر بگەیەنێت بەردەوام پێویستییان بەو هەیەو
پیالن لە دژی نەگێڕن ،وەك نانەوەی شەڕو دروستكردنی دوژمنی وەهمی،
یان راستەقینە ،تا هەمیشە هەست بە مەترسی بكەن ،جگە لە كاری رۆژانەی
خۆیان ،بیر لە شتی تر نەكەنەوە.
جەنگ سودێكی تریش بۆ ستەمكار هەیە :نەیارەكانی و ئەو كەسانەی
خەریكن جەماوەرێتی پەیدا دەكەن و ئەوانەش كە ستەمكار گومانی لە
دڵسۆزییان هەیە ،جەنگ باشترین زەمینەیە بۆ لەناوبردنیان بێ ئەوەی
نیازەكانی كەشف ببن .ئامانجی كۆتایی ئەو ئەوەیە خۆی لە هەموو كەس
لەپێشتر بێت و «لەناو هاوەاڵن و نەیارانیدا كەسێك نەمێنێت كە قورساییەكی
ئەوتۆی هەبێت».
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سەرەنجام چی روودەدات؟ گەل دەبێت بە گروپێك لە كۆیلەی
ملكەچ كە تەنها فەرمانەكانی ستەمكار جێبەجێ دەكەن ،یان وەك خۆی
دەڵێت «گەل لە ترسی كۆنتڕۆڵی ئازادیخواكان ،هانای بردە بەر كەسێك
كە دواتر هەموویانی كرد بە كۆیلە» بەوەش ئازادی رەهاو سنوربەزێن
وەردەچەرخێت ،بۆ سەختترین جۆری كۆیالیەتی.
دەبینین سوقرات پێیوایە سیستمی دیموكراسی تەنها لە ستەمكاریی
باشترە ،لە هەموو سیستمەكانی تر ،واتە لە فەرمانڕەوایی كەمینەی خۆ
تەرخانكردو بۆ فەلسەفە ،یان سەرقاڵی بەدەستهێنانی شكۆداریی و سامان،
هەموویان باشترن لە سیستمێك كە لە زۆرینە باڵی بەسەردا كێشابێت و
بانگەشە بۆ ئازادی و یەكسانی بكات .
سەرچاوەكان:
Plato Complete works, Edited by: John M. ooper, .1
.Hackett publishing company, Inc. 1997
Plato: Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Ed: .2
.Gail Fine, Oxford University press
 .3د .أمیرە حلمی مگر :الفلسفە عند الیونان ،دار النهظە العربیە،
القاهرە.1974 ،
 .4جۆرج سباین :تطور الفكر السیاسی ،ت :حسن جالل العروسی،
الكتاب االول ،دار المعارف ،القاهرە ،مصر ،گ.1971 ،4
 .5الكسندر كواریە :مدخل لقراوە افالطون ،ت :عبدالمجید عبدالنجا،
الدار المصریە للتالیف و الترجمە.2001 ،
 .6لیو شتراوس و جوزیف كروبسی :تأریخ الفلسفە السیاسیە ،ت:
محمود سید أحمەد ،ج ،1المجلس االعلی للثقافە ،القاهرە ،مصر.2005 ،
 .7د .مصطفی النشار :تطور الفلسفە السیاسیە من صولون حتی ابن
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خلدون ،الدار المصریە السعودیە ،القاهرە.2005 ،

لە بارەی ئەفالتوونەوە
گارید وارد شیڵدۆن
لە ئینگلیزییەوە :سەباحی مەالعەبدوڵال
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ئەفالتوون لە خانەوادەیەكی ئەریستۆكراتی لە ئەسینا لە دایكبووەو
یەكێك لە گەورەترین فەیلەسوفە كالسیكیەكانی دونیای فەلسەفەی خۆرئاوایە،
دیالۆگەكانی ئەفالتوون زۆرتر ئایدیاكانی سوقراتی مامۆستای بەتایبەتی
ئەپۆلۆژی دادگایكردنەكەی ئەو دەخاتەڕوو .گریمانەكراوە كە ئەفالتوون
پەیڕەوی سوقرات بووە و دواتر فەلسەفەی سوقراتی لە بەرهەمە مەزنەكەی
لەبارەی تیۆری سیاسی(كۆمار) پەرەپێداوە.
پەرتوكی كۆمارەكەی ئەفالتوون یەكەم كاری سیستەماتیكی تیۆری
سیاسییە لە دونیای خۆرئاوادا .ئەفالتوون لەم پەرتوكەدا هەوڵدەدات
پێناسەیەك بۆ دادپەروەری لە دەوڵەتی ئایدیالی ،یان كۆمەڵگادا پێشكەش
بكات.
ئەفالتوون یاسا و چاكی تاك بە نەتەوە دەبەستێتەوەو دەڵێت كە
كۆمەڵگا تەنیا حكومێكی تاكەكەسی گەورەیە .ئایدیاكانی ئەفالتوون كاریگەری
زۆریان لەسەر فەلسەفەی سیاسی دواتر داناوە بەتایبەتی هزری سیاسی
مەسیحی سانت ئاگۆستین كە یەكێك بوو لە فەیلەسوفانی ئەفالتوونیستی
نوێ ،هەروەها بیریارانی ئەمەریكی لیڤی شتراوس ،ئاالن بلوم ،تۆماس
پانجل.
ئەفالتوون بە دابەشكردنی سروشتی مرۆڤ بۆ سەر سێ كاتیگۆری یان
ڕێكخستن دەست پێدەكات .1 :فەیلەسوف (یان ڕۆشنبیر) .2 ،ئازاكان(یان
سەربازی) .3 ،بەرهەم هێنەران(یان ئابوری).
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هەموو تاكەسێك (نێر و مێ) تەواوی ئەم سێ توخمانەی تێدایە،
ب��ەاڵم تاكە خواستێك بەسەر كەسایەتیدا زاڵدەبێ .نەفسی فەلسەفی
( ،)philosophic soulبەهۆی فێربوون و مەعریفە،زانخوازی سروشتی،
ئارەزوو بۆ حەقیقەت ،توانین بۆ تێگەیشتن و پەیوەندی باسی لێوەدەكرێ.
كەسی ئازا بایەخ بە سەركەشی()adventureو جەنگ دەدات و تواناگەلێكی
فیزیكی هەیە ،بۆ ئەوەی كە ببێتە پاڵەوان و جەنگاوەرێكی باش ،كەسایەتی
بەرهەمهێن زۆرترین سەرنج لە بەكارهێنانی فیزیكی دەدات (خواردن،
پۆشاك ،سامان) و ئارەزووی پرسە ئابوریەكان دەكات.
لەڕوانگەی ئەفالتوونەوە ئەم ئارەزووە سروشتیانە لەخەڵكدا بەناچاری
نایەكسانی تاكەكان و فۆرمی پێكهاتەی چینێكی سروشتی دەخاتەڕوو.
فەیلەسوف یان كەسی دان��ا دەبێت وەك��و فەیلەسوفی فەرمان
ڕەوا( ) philosopher- kingsفەرمان ڕەوایی بكات .خەڵكی شەڕخوازو ئازا
فۆرمی سوپایەكی سروشتی یان چینی سەربازی هەیە ،جۆرە بەرهەمهێنەكان
وابەستەن بە ئابورییەوە (كرێكاران ،بەڕێوەبەران) .ئەمە هیراركیەتێكی
هاواڵتیان لە كۆمەڵگادا ڕێك دەخ��ات ،كە ئ��ەوە ب��ەالی ئەفالتوونەوە
دادپەروەری دەهێنێتە ئاراوە.
پێناسەی كالسیكی ئەفالتوون لەبارەی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی كە
(ماف بەتاك نێر یان مێ) دەبەخشێت شوێن ئەم تیۆرییە دەكەوێت ،ئەگەر
هەموو كەسێك لە شوێنی گونجاوی خۆیاندا ،لە بەخششە سروشتیەكان،
تواناكان و هاوكاریەكانیان لەگەڵ ئەوانی دیكە سود وەربگرن ،ئەمە
بەتەواوەتی هارمۆنیا دروستدەكات و تەنیا كۆمەڵگە بوونی دەبێ .تەنیا
ئەمە پێویستیەكانی فێركاری فەرمی توند داوا دەكات ،بۆ دیاریكردنی توانا
سروشتییەكانی مندااڵن لەبارەی بنەمای تاك و بەستنەوەیان بە چاكەی
گشتی()common goodی��ەوە( ،بۆ كامڵیەتی تاكەكان و كامەرانی) .ئەمە
مانای ئەوەیە كە هەموو كەسێك (نێرو مێ) بێتوانایە لە دیاریكردنی تواناكان
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و ئارەزووەكانی و جیهانی گشتی دەبێت ئەوە بكات ،ئەگەر كۆمەڵگایەك ئەم
دابەش كردنەی تاكەكان فەرامۆشبكات ،بۆ ئەوان جێیبهێڵێت ئەوە دەرەنجامی
ناداپەروەری و پشێوی دەبێت .دەوڵەت دەبێت ئەم تایبەتمەندیە سروشتیانە
گەشە پێبدات ،بۆئەوەی فەزیلەتی هەموو هاواڵتییەك و چینێك پەرەپێبدات.
هزری فەزیلەتی ئەفالتوونی لە زاراوەی گریكی ( )arêteدێت كە
مانای نایابی كارا دەدات ،یان بە گوێرەی مەبەستەكەی بریتییە لە شتێك كە
بەباشی كارەكەی خۆی بكات ،بۆ نمونە فەزیلەتی چەقۆیەك ئەوەیە كە باش
ببڕێت ،لەبەرئەوەی ئەوەیە كارەكەی ،فەزیلەتی چینی فەرمان ڕەوا (ruling
 )classژیری و چاكییە ،لەبەرئەوەی كە ئەمانە چەند كوالیتیەكی پێویستن بۆ
فەرمان ڕەوایی كاریگەر.
لەڕوانگەی ئەفالتوونەوە فەزیلەتی سەربازی ئازایەتی و شانازییە،
لەبەرئەوەی كە ئەوانە پێویستیە كوالیتیەكانن كە سەربازی كاریگەر
پتەودەكات .فەزیلەتی چینی ئابوری بریتییە لە مامناوەندێتی(،)moderation
لەبەرئەوەی كە چڵێسی ( )greedكۆنتڕۆڵ دەكات ،واتە ئەمە گوناحی ئامادەی
بازرگانییە( )businessو ئابوری دەخاتە دۆخی ناجێگیریەوە.
كۆمەڵگە دەبێت ئەم فەزیلەتانە فێری هەموو ئەندامەكانی نەتەوە
بكات ،بۆ ئەوەی كە بتوانن بەباشی وەزیفەی خۆیان ئەنجام بدەن وهارمۆنیاو
سەركەوتن بااڵ بەرن .نیشانەیەكی بێ وێنەی فەزیلەتی فەرمان ڕەوایان ئەوەیە
كە بتوانن فەزیلەتی ئەوانی دیكە دیاری بكەن و (ئەوان لە جێگەی خۆیان
دابنێن) .چینەكانی دیكەی كۆمەڵگە(سەربازان وكرێكاران) بە باشترین شێوە
فەزیلەتە كانیان دەزانن ،بەاڵم ناتوانن لە فەزیلەتەكانی ئەوانی دیكە تێبگەن،
بەم پێیە جۆرەكانی سەربازی دەیانەوێت هەموو كەسێك لە كۆمەڵگەدا وەكو
ئەوان كاربكات ،خەڵكانی بازرگان دەیانەوێ ملمالنێی هەموو شتێك لە
كۆمەڵگادا (قوتابخانە ،سوپا ،خەستەخانە) لەگەڵ هێڵە بازرگانیەكاندا بكەن.
بۆ یارمەتیدان خەڵكی تێدەگەن و بەم سروشتی یاسای چینە ڕازیدەبن،
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ئەفالتوون (ئەفسانەی كانزاكان)دادەهێنێت كە بە ڕێگایەكی سایكۆلۆژی ڕوونی
دەكاتەوە بۆچی خەڵكی جیاوازن ،بە گوێرەی ئەم ئەفسانەیە( ،قوتابیانی
قوتابخانە فێركراون) هۆكاری ئەوەی كە هەندێك خەڵك بۆ فەرمان ڕەوایی
لەدایك بوون ئەوەیە كە ئەوان لە جەستەكانیاندا ئاڵتون هەیە ،ئازایەتی
خەڵكی سەربازی لەدایك بوونیانە بە زیو لە پێكهاتەیاندا ،هاواڵتیانی ئابوریش
برۆنزیان لەناو دایە.
ئەم فێركارییە سیستەمی چینی كۆماری ئایدیالی ئەفالتوون بە
هێز دەكات ،لە ڕوانگەی ئەفالتوونەوە (درۆی خانەدان) لە دروستكردنی
هیركیەتی لەزەتی هەموو تاكەكاندا پاساو دەدرێت.ئەفالتوون نادادپەروەری
لە هەموو كۆمەڵگایەكدا دەبینێت ئەگەر كە:
.1سروشتی زكماكی توانای هەموو هاواڵتییەك دی��اری نەكات،
نەیناسێنێ.
.2مەشق و گەشەی سروشت نەكات لە ڕێگەی فێركاری گشتی بۆ
كامڵ بوونی تاكەكان و چاكەی گشتی.
 .3كار لە هەموو مەوداكاندا بۆ شایستەیی هەموو كەسێك ئامادە
نەكات (فەیلەسوف لە حكومەتدا ،ئازایەتی لە خزمەتی میلیتاریدا ،بەرهەمهێنان
لە ئابوریدا) ،بەالی ئەفالتوونەوە زۆرترین كۆمەڵگاكان لە ڕێگەی فێركاری
كوێرانە ،پیشەیی(كار) ،سیستەمە ئابورییەكانەوە نادادپەروەری پراكتیك
دەكەن ،بەم پێیە تاوان و نەخۆشییە ڕوحییەكان لەم نادادپەروەرییەوە
سەرچاوە دەگرن.
ئ��ەف�لات��وون ل��ە گفتوگۆكەیدا ل��ەب��ارەی گ��ۆڕان��ی سیاسی و
شۆڕش( ،)revolutionڕژێمە ناداپەروەرە جیاوازەكان دیاریدەكات.
ئەو لە پەرتوكی هەشتەمی كۆماردا بەتێرو تەسەلی لۆژیكێكی
دڵنیایی گۆڕانی حكومەتیی لە هەرەسی ڕژێمەكاندا باسی لێوە دەكات .بەپێی
ئەم تیۆریەی گۆڕان هەموو جۆرە حكومەتێك بەهۆی دەسەاڵتی (فەزیلەت)
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و الوازیەكی (گوناح) ،هەموو دۆخێكی بەدوایەك داهاتوو دیاریدەكرێت كە
بە الوازی پێش خۆی ڕازی دەبێ .لەسەرەتادا ئەریستۆكراسی فەزیلەتەكەی
عەقڵە،بەاڵم شانازی نییەو لەالیەن تیمۆكراسییەوە دەگۆڕدرێت ،یان حكومەتی
سەربازی (فەزیلەتی شانازی هەیە ،بەاڵم گوناحی هەژاری هەیە ،).بەم پێیە
ئەوە لەالیەن ئۆلیگارشییەوە دەڕوخێنرێت كە سامان هەژاری حكومەتی
تیمۆكراسی ڕاست دەكاتەوە ،بەاڵم گوناحی چڵێسی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت.
ئەم حكومەتەش لەالیەن دیموكراسییەوە شوێنی دەگیرێتەوە كە رەوتی
یەكسانی ،چڵێسی ئۆلیگارشی ڕاستدەكاتەوە ،بەاڵم پشێوی ئەنارشی و ئازادی
دەهێنێتە ئاراوە ،لە كۆتایدا ئازادی تاكەكەسی و نا مۆڕاڵی دیموكراسی
سیستەمی ستەمكاری بەرەو پێش دەبات و لەڕێگای ستەم و جەورەوە ئاشتی
بەرقەرار دەكات.بازنەی گۆڕانی سیاسی لۆژیكی و حەتمییە.
ئەمە بێزاری ئەفالتوون بۆ خۆشەویستی ،یان حكومەتی دیموكراسی
ڕووندەكاتەوە كە لە نەریتی خۆرئاوادا لە مۆنارشیزم ،ئەریستۆكراسی ،هزری
كۆنسەرڤاتیڤ و فاشیزمدا بەردەوامی هەیە.
بەالی ئەفالتوونەوە،كەسی میانەڕەو،گەوج و خۆپەرست ()selfishە،
هەر دوو ڕەگەزەكە(نێرو مێ) تەنیا بایەخ بە بەرژەوەندیە تاكەكەسیەكانی
خۆیان دەدەن و چاو لەوانی دیكەش دەبڕن ،ئەگەر زۆرینەی ئەم گێالنە
فەرمان ڕەوایی بكەن(وەك لە دیموكراسیدا هەیە) ،ئەوە هەموو ستاندارد و
یاساكان لە ناو دەچن .هەموو دەسەاڵتێك دژایەتی دەكرێ و ئەنارشی دروست
دەبێت .زوو تاكەكان نافەرمانی فەرمان ڕەوایان دەكەن ،خوێندكاران ڕێزی
مامۆستاكانیان ناگرن .گەنجان گاڵەتە بە تەمەنترەكان دەكەن و مندااڵنیش
لەبەرابەر باوك و دایكیاندا دەوەستنەوە.
ئەنارشی و ناجێگیری هەمیشە كاریگەری لەسەر دیموكراسی دادەنێن.
كاندیدەكان بۆ ئەوەی كە هەڵبژێردرێن پێویستە كاری بەد بۆ ئارەزوو و
هەوەسەكانی دەنگدەران بكەن ،بەم پێیە ناتوانن هیچ پرەنسیپێكیان هەبێت.
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دیموكراسی چارەنوسی شكستەو دواجار بە دیكتاتۆریەت كۆتایی دێت.
ئەمەیە كە ئەرستۆ ،یاسایی بنچینەیی بەریتانی و دامەزرێنەرانی ئەمەریكا
(جەیمز مادیسۆن) گەشەیان بە كۆماریەكی ئاوێتەی پادشایەتی( ،وەك لە
دیموكراسیەكی پەتی) ئەریستۆكراسی و دیموكراسی دا.
ئەفالتوون دواتر لە ژیانیدا ڕوونی دەكاتەوە (لە پەرتوكی یاساكاندا)
كە لەڕێگەی ڕێكخستنەكانەوە فەرمان ڕەواییەك بوونیاد دەنێت وەك ئەوەی
كە باسی كاراكتەری فەرمان ڕەواكان بكات ،بۆ برەودان بە مۆڕاڵەكان جەخت
لە گرنگی ئاینی نەتەوەیی دەكاتەوە.
ئەفالتوون وەك بیریارێكی سیاسی سەرەكی خۆرئاوا لە مێژوودا
دەمێنێتەوە :ئەو كاریگەری زۆری لەسەر ئەو فەلسەفە كۆمەاڵیەتییە
بەجێهێشت ،كە دوای خۆی دروستبوو.
سەرچاوە
Encyclopedia of Political Thought
Plato (427–347 B.C.) Greek political philosopher , teacher
of Aristotle
Garrett Ward Sheldon
Editor
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لەبارەی «كۆمار»ی ئەفالتوونەوە
لەفارسیەوە :سەالح سەعید ئەمین
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ئەفالتوون لەبنەماڵەیەك بوو دەیتوانی كاروباری واڵت بەدەستەوە
بگرێت ،بەاڵم بارودۆخی سیاسی و كۆمەاڵیەتی وای پێویستكرد ،كە ئەو
هیچ كات فەرمانڕەوا نەبێت ،بەاڵم ئەمە ڕێگەی لەوە نەگرت كە لە تەواوی
ژیانیدا كار بۆ سیستەمێكی سیاسی نەكات ،كەتیایدا عەدالەت فەرمانڕەوابێ
و بەپێی بنەما فەلسەفییەكان بەڕێوەببرێت.
ئەفالتوون كتێبێكی نوسی و ناوینا»كۆمار»و لەوێدا بیروڕاكانی خۆی
لەم زەمینەدا بەشێوەیەكی دورو درێژ شرۆڤەكرد .ئەو فكرە بنەرەتییەی كە
لە»كۆمار»دا رۆڵدەگێڕێت ناساندنێكی تەواوی عەدالەتە ،واتە ستایشكردنی
دەوڵەتێكە كە كاروبارەكانی ئایدیایانە رێكدەخرێت ،ئەفالتوون لە وتوێژی
خۆیدا ،لەگەڵ»ئەلكیبیادس»»،گورگیاس»دا ،دواتر لەكتیێبی «نوامیس» دا
لەم روەوە دواوە.
ماهیەتی عەدالەت چیيە؟ جەوهەری عەدالەت كامەیە؟ ئەفالتوون
بڕوایوایە عەدالەت ئەوەیە ،كە لەشاردا هەموو كەس كارێك ئەنجام بدات،كە
بەپێی دابەشكردنی كار خرابێتە ئەستۆی ،لە هەر كۆمەڵگەیەكدا خواست و
مەرامی جیاجیا هەیە ،پێویستە لەسەر ئەو دەسەاڵتدارانەی كە بەڕێوەبردنی
شاریان لە ئەستۆدایە هەلی كار دروست بكەن.
ئەگەر سەیری دەروون��ی م��رۆڤ «نفس»بكەین سێ هێزی تێدا
دەبینین ،هێزیك كە لەبەرترەو عەقڵە ،دوو هێزەكەی تر یەكێكیان «هێزی
تورەییە» كە سەنتەرەكەی دڵە ،ئەویتریان هێزی شەهوەتە كە سەنتەرەكەی
سكە ،مەرجی سەرەكی بەختەوەری دەروون سەالمەتی ئەمانەن ،جگە لە
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بەهاوسەنگكردنی ئەم هێزانەو كۆنتڕۆڵی عەقڵ بەسەر شەهوەتدا سەالمەتی
بەدینایەت ،هەركات هاوسەنگی هێزەكان و كۆنتڕۆڵی عەقڵ بەسەر شەهوەتدا
هاتەدی ،ئیدی دەروون تۆكمە دەبێت ،دواجار بەدڵنەوایی و بەختەوەری
دەگات ،ئەفالتوون لەكتێبی «كۆمار»دا دەیەوێت ئەم بۆچونانە لەگەڵ تیۆرە
سیاسیەكانی خۆیدا بگونجێنێت.
هەروەك ئەو سێ هێزەی لەدەرونی مرۆڤدا هەیە ،شاریش سێ
توێژی تێدایە :توێژی «ئاڵتونی» ئەم توێژە ئەو دەسەاڵتدارانەن كە شار
بەرێوەدەبەن« ،توێژی تەلی(سیمین) ،ئەم توێژە سوپاكانی پاراستنی شارن»،
توێژی مسی (مسین) كەتوێژی كرێكارانن .بەڵگە نەویستە كەتوێژی ئاڵتونی
لەخەڵكانێك پێكهاتوە كە عەقڵ بەسەریاندا زاڵە ،توێژی تەلی (سیمین) لە
خەڵكانێك پێكهاتووە كەئازایەتی و جورئەتیان تێدایە ،بەاڵم توێژی سێهەم
خەڵكانێكن شەهوەت بەسەریاندا زاڵەو سەرەتایترین سیفەتی ئەمانە عیففەت
و پاكێتییە ،هەرگیز شار تەندروست و بەختەوەر نابێت و عەدالەت
تێیدا سەقامگیرنابێت ،مەگەر كاتێك دەسەاڵتداران حەكیم بن و كەسانی
تر گوێرایەڵی فەرمانەكانیان بن ،كەواتە كێشەی گ��ەورەی عەدالەت بۆ
پەروەردەكردنی تەندروست و هەڵبژاردنی ئەم پاسەوانانە دەگەڕێتەوە.
ئەفالتوون ب��روای وای��ە دەبێت ئەم پاسەوانانە لەناو سوپاكاندا
هەڵببژێردرێن ،بەاڵم پەروەردەكردنی سوپاكان لەشارەكانی یۆناندا بەپلەی
یەك بەفێركردنی مۆزیك و وەرزشەوە پەیوەندی هەبوو ،بەاڵم مۆزیك
بەجۆرێك شكستی خوارد كەپێچەوانەی ئەوەی لێی چاوەرواندەكرا ،ئەنجامی
لێكەوتەوە ،لەبەرهەمان هۆ دەبێت ئەم بارودۆخە لەسەر بنەرەتێكی نوێ و
دیاریكراو دابرێژرێتەوە .هەموو ئەو ئاوازانەی كەخەم وخەفەتهێنەرن ،هەموو
ئەو ئاوازانەی كەپەشێوی ئەنێنەوەو شەهوەت ئەجوڵێنن و هۆكاری داڕمانی
ئەخالقین حەرامكردنیان پێویستەو دەبێت تەنها ئەو ئاوازانە پەسەنبكرێن
كەگیانی حەماسی بەهێز دەكەن و دلێری دەهێننە ئاراوە.
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لە شیعریشدا دەبێت نوێگەری رووب��دات» همرو هسیودوس»و
كەسانی تر خواوەند بەجۆرێك دەناسێنن ،كەشایان نیە وابناسێنرێت ،خەڵفی
ترس لەدڵی الواندا دەڕوێنن ،دەبێت لە شاردا جگە لەو شیعرانەی كە
ستایشی خودا دەكەن ،پیاوانی گەورەو چاكەخواز بەرز ڕادەگ��رن ،هیچ
شیعرێكی تر نەوترێت
بەاڵم وەرزش كە مەبەست لێی بەهێزكردنی جەستەو پەروەدەكردنێتی
دەبێت بەكردەوە ئەركی خۆی بەجێبهێنێت ،بەم پێیە دەبێت راهێنانە
وەرزشیەكان سەخت بن.
هەموو ئەوانەی كە ژماردمانن بەس نین ،بۆ ئامادەكرنی پیاوانێكی
گەورە بۆ شار ،گرنگترین ئەركی سەرۆك ئەوەیە كە یەكپارچەیی دەوڵەت
بپارێزێت و ئەم یەكپارچەییەش لەسەرو هەموو فەزیلەتەكانی ئەوەوەیە،
سەرۆكەكان ناتوانن ببنە هەڵگری ئەم فەزیلەتانە ،مەگەر ئەوەی ژیانێكی
هاوبەشیان هەبێت ،بەبێ خاوەندارێتی تایبەت و بەبێ ئاڵتون و تەل(سیم) و
دارایی و بۆماوەیی ،بۆ ئەوەی لە نەوەی سەرۆكەكاندا ئەم سیفاتانە نەبێت،
دەبێت فرێبدرێن و لەكاربخرێن ،سەرۆكەكان دەبێ ژیانی هاورێیانەیان
هەبێت ،چوار سیفەتی سوقراتی ،واتەحیكمەت و ئازایەتی و عەدالەتیان
تێدا بێت.
پارێزەرانی دەوڵەت دەبێت سەرقاڵی یاساكان بن ،یاسا گەلێك كە
چوار كاری گرنگ لەخۆبگرن هاوبەشێتی ژنان و نەوەكان ،راهێنانی وەرزشی
و ئەخالقی بۆ پیاوان و ژنان وەك یەك ،پەروەردەكردنی زانستی و سیاسی،
بیمەكردنی پێشەوایەتی دەوڵەت بەهۆی فەیلەسوفەكانەوە،
فەیلەسوفان لەناو توێژی سوپاوە هەڵدەبژێردرێن ،فەیلەسوف
كەسێكە دۆستی حەقیقەت بێت و بەتوێژینەوەو لێكۆڵینەوەوە سەرقاڵ
بێت ،پارسەنگی یەقین بدات بەسەر گوماندا ،فەلسەفە رۆحەو جۆرێكە لە
جۆرەكانی فكرو گروپێكە لە ئامادەیی و مەبەستگەلێك كەهەمیشە چاكەو
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رۆشنایی لێدەدرەوشێتەوە ،هەر بۆیە ئەو واقیعیەتە خێروچاكەیە كە بۆ
شتەكان بوون و هێزو ژیان و حەقیقەت دابیندەكات.
بەاڵم رۆحی فەلسەفی لەتێڕوانینی ئەفالتووندا گوزارشتە لەموحیبەت
و سیستەم و نورو رێزگرتنی هێزی عەقڵ و دڵ.
پارێزەرانی دەوڵەت دەبێت بااڵ بەرزبن لەتەمەنی دە  10تا بیست
 20ساڵی ژیانیان دەچنە سوپاوە ،دوای ئەوە بە دەساڵ هەنگاو بەهەنگاو
بۆ كارێك كە لەپێشیانە راهێنان وەردەگ��رن پاش ئەوە بە  5پێنچ ساڵ
جەدەل فێردەبن ،ئەو كاتەی پازدە ساڵ  15ئەركی كارگێری یان سیستەمی
تێدەپەرێنن ناچنە ناوی توێژی سەرۆكەكانەوە ،مەگەر ئەو كاتەی تەمەنیان
بۆ پەنجا  50ساڵ بااڵ بكات.

سەرچاوە:
تأریخ فلسفە درجهان اسالمی،نویسندگان:حنافاخوری و خلیل
جر،مترجم:عبدالمحمدایتی،چاپ:هفتم ،1383شركت انتشارات علمی و
فرهنگی:ص.52-50:
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ئەفالتوون
گوننار فریدریكسۆن
لە سویدییەوە :عوسمان حەمە رەشید گورون
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گەر مرۆڤ بەناو گەڕەك و كۆاڵنە دێرینەكانی ئەسینادا پیاسەی
كردبێ ،دەتوانێ بە ئاسانی ئەوە بهێنێتە پێش چاوی خۆی كە چۆن سوقرات
بەو شوێنانەدا ،لەگەڵ گەنجانی شار ،كە ئەفالتوون یەكێك بووە لەوان،
هاتوچۆی كردووە.
سوقرات ل��ەم گۆشەو ك��ەن��اران��ەدا ب��ووە ،زۆرج��ار لە شەقام و
گۆڕەپانەكاندا ،لە بازاڕەكاندا ،لە یاریگاكاندا ،لە مەلەوانگەو راڕەوەكاندا ،بۆ
گفتوگۆكردن هەڵوێستەیەكی كردووە.
ئەفالتوون ئەو گفتوگۆیانەو ئەو شتانەی كە جێی سەرنجی خۆی بووە
نوسیوەتەوە .ئێمە بە وردی نازانین كام نوسینەی تەنیا قسەی سوقراتەو كام
بیرۆكانەی سوقرات ئەم خۆی لە فێرگەكەیدا ،كە ناوی ئەكادیمیا بووە ،یان
لەو نوسراوانەیدا ،كە بە دایەلۆگەكانی ئەفالتوون بەناوبانگن ،پەرەی پێداون.
فەلسەفەی رۆژئاوایی لەو سەردەمەدا ،واتە نزیكەی  400ساڵ پێش
زایین ،بووە خاوەن سیمای تایبەت بە خۆی ،ئەوە گەرچی پتر لە سەد
ساڵ دەبوو فەلسەفە سەریهەڵدابوو .ئێستا تەنیا چەند بەشێكی كەمی ئەو
فەلسەفەیە پارێزراوەو لەوانەوە دەزانین ئەو فەیلەسوفانەی پێشتر چۆن
بیریانكردوەتەوە.
وەك یەكەم فەیلەسەف لە كولتوری ئەوروپاییدا ناوی تالیس دەهێنرێ.
لە شاری میلیتۆس ژیاوە ،كە بەندەرێكی سەر دەریایەو ئێستا دەكەوێتە
توركیاوە ،بەاڵم جاران لە ژێر دەسەاڵتی گریكیدا بووە .بەالی ئەمەوە ئاو
مادەی بنەڕەتی هەموو بوونێكە ،چ لە سروشتو چ بۆ مرڤیش ،بۆچوونێكی
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نامەعقول نەبووە .ئەویش وەك زۆربەی فەیلەسوفەكانی چاخی دێرین،
بایەخی بە گەردوونناسی داوەو ویستویەتی جوڵەی ئەستێرەو هەسارەكان
راڤە بكات.
لە سەردانێكیدا بۆ میسر ،تالیس بووە مایەی سەرسامی خەڵكی،
چونكە دەیوت دەتوانم بەرزی هەرەمەكان بپێوم ،لە بەرەبەیاندا دارێكی
لە لمدا چەقاند ،چاوەڕوان بوو تا سێبەرەكەی بە تەواوی هێندەی درێژی
دارەكەی لێهات ،دواتر چوو سێبەری هەرەمێكی پێوا ،كە یەكسان بوو بە
بەرزی هەرەمەكە.
مرۆڤ دەتوانێ ئەوە بێنێتە پێشچاو كە ئەو فەیلەسوفە پیرە ریشنە
چ سەربەرزییەكی بەدەستهێناوەو ئەو كارە چ سەركەوتنێكی فكرو رۆشنبیریی
بووە.
هاوشارییەكانی ،كە زۆربەیان بازرگانە گریكییەكان بوون ،گاڵتەیان
پێكردبوو ،كە بۆ خۆی بە فەلسەفەوە خەریك دەكات؟ خۆ ناتوانێ لەو
رێگەیەوە پارە پەیدا بكات! ئەمیش ساڵێكیان بەهۆی زانیارییەكانییەوە
دەرب��ارەی گەردونناسی ،پێشبینی كردبوو كە بەرهەمی زەیتون زۆرباش
دەبێ ،هاتبوو بە نرخی هەرزان كۆمەڵێ ئامێری زەیتگرتنی كڕی بوو ،كاتی
هاتنەدی پێشبینییەكەی ئەو ئامێرانەی بەنرخی زۆر بەرز فرۆشتبووە .بەوە
سەلماندی گەر بیەوێ لە رێگەی فەلسەفەوە دەتوانێ خۆی دەوڵەمەند بكات،
بەاڵم رۆشنبیریی بۆ مەبەستی قازانجی مادی نییە ،سوقرات و ئەفالتوون ئەم
بۆچوونەیان زۆر بەدڵ بووە.
فەیلەسوفێكیتری پێش ئەفالتوون( ،پیتاگۆراس)ە ،كە زۆربەی قوتابیان
لە قوتابخانە تیۆرییە سەرسوڕهێنەرەكانیان دەربارەی دۆزینەوەی رووبەری
سێگۆشە خوێندووە .ئەم یەكێك بووە لەو پێشەنگانەی برەوێكی باشی بە
تیۆرییە ماتماتیكییەكانداو بەو هۆیەشەوە شێوازی بیركردنەوەی ئەبستراكت
گەشەیكرد.
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پیتاگۆراس ئەوەندە رۆچووبووە ناو لێكۆڵینەوەوە ،ماتماتیكی وەك
كردەیەكی ئاسمانی دەبینی .فەیلەسوفێكی تری لەو نمونەیە (هیراكلیتوس)ە،
ئەم خەڵكی شاری ئێفسوس بووە ،شارێكی تری گریكییەكان لە كەناراوەكانی
ئاسیای بچوك .دەربارەی عەرافەكەی دەلفی وتویەتی ،ئەو نە قسە دەكات
و نە بێدەنگە ،ئەو بە هێما دەربرینەكانی خۆی دەگەیەنێ.
ئەم وتەیە كاریگەری بۆسەر فەلسەفەی پاشتر هەبووە .هیراكلیتوس
پێیوابووە ئاگر بنەمای هەموو بوونە .بەالی ئەمەوە هەرچی شتێك لە
سروشتدا بوونی هەیە لە جووڵەی بەردەوامدایە «هەمووشتێك لە جواڵندایە»
دەربڕینێكە كە لە پاشماوەی نوسینێكیتردا بەم شێویە هاتووە« :مرۆڤ
ناتوانێ دوجار بچێتە ناو هەمان رووبارەوە» .وتویەتی« :مێژوو ،بەهۆی دژ
بە یەكەكانەوە بەرەوپێشەوە دەڕوا» ».ناكۆكییەكان باوكی هەموو شتەكانن».
ئەم بیرۆكانەش دواتر كاریگەرییان هەبووە.
ئەفالتوون هەرگیز بەو بیرۆكەیە قایل نەبوو ،كە هەموو شتێك لە
گۆڕاندایە ،كەواتە ناكرێ بە دڵنییاییەوە زانیاریمان دەربارەی هیچ شتێك
هەبێ و ناتوانین نهێنییەكانی بوون ئاشكرا بكەین و بیانخەینە چوارچێوەی
چەمكو پێناسەی دیاریكراوەوە.
ئەو سەردەمانە بە نیگەرانییەوە سەیری فەیلەسوفەكان كراوە .كاتێ
سوقراتی حەفتا ساڵە لە  399پێش زایین ،فەرمانی مردنی بەسەردا دراو خۆی
جامە ژەهرەكەی خواردەوە ،تا دوا هەناسە لە رێگەی فەلسەفەوە باسی
لە نەمری رۆح دەكرد .تاوانبار كرابوو بەوەی الوان لەخشتەدەبا ،دوژمنی
سیستمی دیموكراتی گریكییە.
لە دوا كاتژمێرەكاندا ئەفالتوون لە زیندان الی سوقرات بووە ،لە
یەكێ لە دایەلۆگەكانیدا بە ناوی (فایدۆن) باس لەوە دەكات چۆن سوقرات،
س��ەرەڕای بوار بۆ رەخسانیش ،رازی نەبووە لە زیندان را بكات ،چۆن
ویستویەتی گوێڕایەڵی یاسا بێ ،هەرچەندە ئەو یاسایەشی بەدڵ نەبووە.
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«ئێستا لەو باوەڕەدای كە تۆ بە كەرەسەو گۆرانی ئەفسوناویی منت
خستبێتە داوی دوو دڵی و نیگەرانییەوە ».ئەمە وتەی ئەو كۆیلەیەیە ،كە
لە دیالۆگی (مینون)دا لە نوسینی ئەفالتوون ،ئاراستەی سوقراتی كردووە.
ئەمە ئەو كاتە بووە كە سوقرات لە ناو گوێگرەكانیدا كۆیلەیەكی
نەخوێندەواری بانگكردووەو دوای ئەوەی لەسەر لم شێوەی چوار گۆشەیەكی
كێشاوە كە درێژی هەر الیەكی دوو پێ بووە ،لە كۆیلەكەی پرسیووە
چۆن دەتوانرێ چوارگۆشەیەكی دوو ئەوەندە دروست بكرێ ،دوای چەند
هەوڵدانێكی سەرنەكەوتوو ،ئینجا كۆیلەكە گەیشتوەتە ئەوەی كە دەبێ هەر
الیەكی چوارگۆشە نوێیەكە هێندەی تیرەی ئەو چوارگۆشەیە بێ كە سوقرات
كێشاوێتی.
ئەمە شێوازی كاركرنی سوقرات بووە ،زۆرجار شێوازێكی سەرنجڕاكێش
بووە ،گوێگرەكانیش بەشدارییانكردووە .تەنانەت خەڵكانی نەخوێندەوارو
نەشارەزاش لە ناخیاندا زانیارییان هەیەو پێویست بە رێگەبۆخۆشكردنە تا بێتە
دەرەوە ،بەم میتۆدەی سوقرات وتراوە میتۆدی مامانی ،هەر لە راستیشدا
دایكی سوقراتیش مامان بووە ،بەرە بەرە دەرئەنجامی گفتوگۆكانی سوقرات
زۆر پەرەیان سەند ،تەنانەت بوونە بنەما بۆ وانە ئایدیاییەكانی ئەفالتوون.
لە دایەلۆگی (سەمپۆزیەم)دا ،كەسەكان خەریكی خواردنو خواردنەوەو
خۆ مەستكردنن ،ئەفالتوون بە زمانی سوقراتەوە كە مەی نەخواردۆتەوە،
دەربارەی بیرۆكەی جوانی دەڵێ:
«حەزدەكەم لە نزیكەوە باسی ئەو نیوەڕۆ خوانەی ماڵی ئەگاتون
بكەین ،كە لەگەڵ سوقرات و ئەلسیبیادێس ،هەموو ئەوانەی تر كە لەوێ
بوون باسی خۆشەویستی كرا».
پرسیار رووب��ەرووی سوقرات كراوەتەوەو ئەویش دوای چەندین
وەاڵم ،گەیشتووە بەم ئەنجامە:
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«ئەوەی بە ئاراستەیەكی باش و بە رێكوپێكییەكی تەواو جوانی
لە قۆناخە جۆراوجۆرەكانیدا دەبینێ ،ئەوە گەیشتوەتە بەرزترین ئاست
دەربارەی خۆشەویستی ،لە نزیكبوونەوەیدا لە دوا پلەی ئەم زانیارییە ،لە
ناكاو جەوهەری سەرسوڕهێنەری جوانی دێتە بەرچاو ».زۆرجار ئەم شێوازەی
بۆ دەسپێكردن بە گفتوگۆ بەكار دەهێنا ،زانیاریمان دەربارەی جۆرەها شتی
جوان دەستدەكەوێ ،بەاڵم پلە بە پلە دەگەینە ئەو ئاستەی لە خودی جوانی،
لە ئایدیای جوانی تێبگەین.
رەنگە لەبەر رۆشنایی ئەم بۆچوونانەی ئەفالتوون دەربارەی ئایدیای
جوانی ،مرۆڤ پێی وابێ ئەفالتوون زۆر الیەنگری ئەدەب و هونەر بووبێ،
بەاڵم لە راستیدا هیچ وا نەبووە .ئەم دژایەتی ئەم چاالكییانەی كردووە.
رەنگە لەبەر ئەوە بووبێ كە ئەدەبی ئەو كاتانە بەزۆریی شیعرو گۆرانی
بووە كە هونەرمەندان بە سەرخۆشییەوە تەنیا عەوداڵی ئارەزووە جەستەییو
كاتییەكان بوون .بەالی ئەفالتوونەوە ئەمان تەنیا بە رووكاری دەرەوەی
جیهانی هەستەكان گەیشتوون ،نەك بە خودی جوانییە خوداییەكە.
هەمان شێوازی بواری ئیستاتیكای لەبواری ئیتیك (رەوشت)یشدا
بەكار هێناوە .دەرب��ارەی كردەوەی چاكە ،كە بەهاكەی هەمیشە قابیلی
گفتوگۆ لەسەركردنە ،ئایدیایەكی گشتی دەربارەی كاری دروست یان باش
بوونی هەیە ،گەر وا نەبوایە نەماندەتوانی لەو هەموو بوارە جۆراو جۆرەدا
پراكتیزەی بكەین.
هەروەها دەربارەی زانیارییە ئاساییەكانمان ،سوقرات و ئەفالتوون
لەو بڕوایەدان كە ئێمە بە پشت بەستن بەو چەمكە گشتییانەوە كەشیاوی
پێناسە بۆ دانانن ،دەتوانیین راست لە هەڵە جیابكەینەوە .ئەو زانیارییانەی لە
هەستەكانمانەوە دەربارەی جیهان پەیدایدەكەین ،كەم تا زۆر جێی گومانن.
هەمیشە لە گۆڕاندان ،زۆر جار لە رێگەیانەوە بە هەڵەدا دەچینو دەبینە
قوربانی وەهم ،ئەم زانیارییانە تەنیا هەروەك بۆچوون حسابیان بۆ دەكرێ.
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زانیاری راستەقینە ،ئەوەیە كە بۆ ئایدیا هەرە بەرزو گشتییەكان
دەستبدات ،ئەوانەی لە كاریگەرییە هەستەكییەكان بەدوورن ،حەقیقەتە
ماتماتیكییەكان راستین ،بەردەوام كاریان پێدەكرێ ،هەموو شێوە ئەندازەییەكان
كە لەسەر لم دەكێشرێن نا تەواون ،بەاڵم تێدەگەین كە تەواوەتی و پەیوەست
نەبوون بە كاتەوە ،بەرجەستە دەكەن.
هەروەها چەمكی گشتی هەیە كە دەربارەی نمونەی ئاسایین ،وەك
ئاژەڵ ،رووەكو ..هتد .بۆ نموونە كاتێك دەڵێن (پشیلە گیانلەبەرێكی
كێوییە) دەتوانین باس لە پیشیلەیەكی دیاریكراو ،یان پشیلە وەك رەگەز
بەگشتی بكەین.
رەنگە بۆ ئێمە ئاسان نەبێ ،ئەوە بێنینە بەرچاوی خۆمان كە بەالی
ئەفالتوونەوە چەمكە گشتییەكان زیاتر راستییان لەخۆ گرتووە وەك لە
نمونە تایبەتییەكان ،بە بۆچوونی ئەفالتوون جیهانی ئایدیاكان وەك واقیعی
راستەقینە ،هەتاهەتایی ،بێ زەمەنە ،بەاڵم جیهانی هەستپێكراو ناجێگیرو
هەمیشە گۆڕاوە ،لە بنەڕەتدا نا حەقیقییە ،گەر بیر لە شتە ئاساییەكانو
یاسای راكێشان بكەینەوە ،رەنگە هەندێك لەو بۆچوونە تێبگەین .وەك
نیوتن تێبینیكرد ،هەموو سێوێك دەكەوێتە سەر زەوی ،سێوەكان لەناودەچن،
بەاڵم یاسای راكێشانەكە بۆ هەتا هەتاییە ،بۆ هەموو جۆرە شتێكە.
كە هیراكلیتوس وتویەتی (هەمووشتێك لە گۆڕاندایە) بۆچوونێكی
راستی هەبووە دەرب��ارەی زانستە هەستەكییەكان ،بەاڵم گومان پاڵی بە
ئەفالتوونو چەندین فەیلەسوفی تری گریكییەوە ناوە بۆ گەڕان بەدوای ئەو
شتەدا ،كە لە بووندا هەمیشەییو سەقامگیرە.
لە دایالۆگی (كۆمار)دا میتافۆرە بەناوبانگەكەی تێدایە دەربارەی
مرۆڤەكانی ناو ئەشكەوتەكە ،كۆمەڵێ مرۆڤ هەر لە سەرەتاوە لە ناو
ئەشكەوتێكدان ،روویان لە دیوی ناوەوەیە ،لە نێوان ئەوان و دەرەودا ئاگرێك
هەیە ،دەتوانن تەنیا سێبەرو تارمایی ئەو كەسو شتانەی دەرەوە ببینن ،كە
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بەهۆی روناكی ئاگرەكەوە بەر دیواری ئەشكەوتەكە دەكەوێت .بەالیانەوە
ئەو سێبەرو تارماییانە بوونی راستەقینەن ،بەاڵم دیارە بوونە راستەقینەكان
لە دەرەوەی ئەشكەوتەكەن .ئەفالتوون وەك زۆربەی فەیلەسوفەكانی دوای
خۆی ،لە هەوڵی جیاكردنەوەی تارماییو راستەقینەدا بووە .بوونی راستەقینە
بریتی بووە لە جیهانی ئایدیاكان ،نەك جیهانە هەستپێكراوەكە .بەالی ئەمەوە
جیهانی ئایدیاكان خاوەن بوونێكی سەربەخۆیەو پەیوەست نییە ،بە بوون یان
نەبوونی مرۆڤەوە كە زانیارییان هەبێ دەربارەی بوونی ئەو جیهانە.
ئەمە لە سۆفیگەرێتی دەچ��ێ ،لە راستیشدا هەر وای��ە ،هەنگاونان
لە ماتماتیك و لۆژیكەوە بەرەو سۆفیگەرێتی زۆر كورت بووە ،بۆ چەندین
فەیلەسوفی شوێنكەوتووی بیروباوەڕەكانی ئەفالتوون ،لە ئاسمانی بەرزی
ئەفالتووندا ،رووناكییە جوانە ئەزەلییەكەی ئەفالتوون ،حەقیقەتە راست
و رەوانەكە ،دەدرەوشێتەوە .وەك شاعیری سویدی (تیگنێر) لەسەر شێوازی
ئەفالتوونی دەربارەی ئەم رووناكییە وتویەتی« :ئەو ئەزەلیەتە» ،شەوانی سەری
ساڵ هەستی پێدەكەین.
كە ئەفالتوون ویستویەتی بیرۆكەی دادپەروەری بخاتە بواری پراكتیكەوە،
دووچاری سەختییەكی زۆر بووە ،كە بۆتە هۆی ئەوەی تا ئێستاش فەلسەفە
سیاسییەكەی جێگای مشتومڕی بەردەوام بێ .سوقرات پێیوابووە چاكە شتێكە
مرۆڤ دەتوانێ فێری بێ ،مۆڕاڵ پەیوەستە بە زانیارییەوە ،رەوشتیش پەیوەستە بە
زانینی ئایدیا هەمیشەییەكانەوە ،بۆ نمونە بۆچوونە سەفسەتییەكەی (پرۆتاگوراس)
ی رەتكردوەتەوە كە دەڵێ( :مرۆڤ پێوەری هەموو شتێكە) ،هەروەها لە
دایالۆگی (گۆرگیاس)دا تێزێكی بەكارهێناوە كە دەڵێ :دەسەاڵت هاوتا نییە بە داد.
دەرئەنجامە سیاسییەكانی ئەوەبووە كە سیاسەتمەداران دەبێ زانیارییان دەربارەی
ئایدیا راستەكان هەبێ ،سەبارەت بە دادپەروەری و چەمكە بنەڕەتییەكانی تر.
ئەمەش لە پراكتیكدا نابێ لە خەڵكە رەشۆكییەكەی داوا بكەین .چاكتروایە
فەیلەسوفەكان واڵت بەڕیۆەبەرنو یەكیك لەوان ببێ بە مەلیك.
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ئەفالتوون خەڵكی بەسەر چەند چینێكدا دابەشكردووە ،فەیلەسو 
ف
و حەكیمەكان ،كە لەگەڵ ئەوەشدا بێ هەڵەنین ،بەاڵم لە ئاستی هەرە
سەرەوەی دەسەاڵتدا دایناون .دوای ئەمان پاسەوانەكان دێن ،واتە ئەو
سەربازانەی سەقامگیری دەپارێزن و بەشداری جەنگەكان دەكەن .دواتر
بازرگانان ،پیشەوەرانو ئینجا جوتیاران ،لە ئاستی هەرە نزمیش ئەو
كرێكارانەن كە بە رۆژانە كاردەكەن هەروەها كۆیلەكان.
بە الی ئەفالتوونەوە هەموو هاواڵتیانی ئازاد ،بە ئافرەتانیشەوە،
لە هەڵبژاردنی دەسەاڵتدارانی حكومەتی شارە بچوكەكاندا ،دەبێ مافی
دەنگدانیان هەبێ.
ئەم یۆتۆپیا سیاسییە دەرب��ارەی دەوڵەتی نمونەیی ،لە دایەلۆگی
(كۆمار)دا لەسەر زاری سوقراتەوە زۆر بە كۆنكرێتی باسی لێوەكراوە.
بەشێكی لەكاتی پیاسەكردنێكدا ،لەگەڵ هەندێ هاوڕێدا بەرەو (پیریوس)
روویداوە .بێگومان ئەم كۆمارەی ئەفالتوون شێوازی دەسەاڵتی نوخبەیە،
كۆمەڵگەیەكی چینایەتییە ،بە بیروڕای هەندێك دەوڵەتێكی پۆلیسییە ،كە
فەیلەسوفەكان بەڕێوەی دەبەن .ئەوەشمان بیر نەچێ كە لەالیەن دەسەاڵتی
پارتی دیموكراتییەوە ،لە ئەسینا سزای مەرگ بەسەر سوقراتدا سەپێندرابوو.
رەنگە الیەنی پۆزەتیف لە فەلسەفە سیاسییەكەیدا ئەوە بێ ،كە
ئەفالتوون مەرجی شارەزایی و حەكیمی بۆ سیاسەتمەداران داناوە .دەسەاڵتی
بە پاپۆر چواندووە ،بێگومان كابتنەكەی دەبێ شارەزایی و لێهاتوویی هەبێ
بۆ ئاراستەكردنی پاپۆرەكە.
بەتێپەڕبوونی ئەو هەموو كاتەش ،دوای كۆتایهاتنی جەنگی دووەمی
جیهانی ،هەندێ فەیلەسوفی مۆدێرن ،وەك بیرتراند رەسل و پۆپەر جارێكی
تر كەوتنەوە توێژینەوە لە دەوڵەتە یۆتۆپیاكەی ئەفالتوون ،لەگەڵ نازیزم
و كۆمونیزم بەراوردیان كرد ،بەاڵم ئەوە لە رووی مێژووییەوە كارێكی
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دروست نەبووە ،چونكە یەكەم دیكتاتۆریی سەربازی لە رۆژئاوا سەردەمی
ئیمپڕاتۆریی رۆمانی بووە.
پێویستە لەیاد نەكرێ كە سوقرات و ئەفالتوون بە پلەی یەكەم
باسیان لە چاكەو دادپەروەرییو كامڵیو بەالنس و هارمۆنیای كالسیكی
گریكی كردووە ،كە بەالیانەوە ئەوانە قابیلی تاقیكردنەوەی سەربەخۆی
هۆشەكی بوون .ئەمان كەیفیان بە سەفسەتییەكان و گومانگەرەكان و
سینیسزمەكان نەهاتووەو ویستویانە بگەن بە شتێك كە توانای مانەوەی
هەبێ .هەوڵدانەكەشیان سەركەوتوو بووە ،تا ئێستاش ئێمە سەرسامین پێیان.
لە خوێندنەوەی بەرهەمەكانی ئەفالتووندا دەبینین چۆن بایەخ
بە زانست دراوە ،تێڕوانینی بۆ ماتماتیك و بۆ تیۆریی زانیاریی كە بە
درێژایی سەدان ساڵ ،لە بری ئەفسانە ،بوونە جێی باوەڕو متمانەی خەڵكی.
ئەفالتوونیزمی نوێ لەالیەن بیریارێكەوە دامەزرێنراوە بە ناوی ئەفلوتین ،كە
لە سااڵنی  200پاش زایین ژیاوە.
ئەم سۆفی بووە و كاریگەرییەكی زۆری لەسەر بزوتنەوەی سۆفیگەریی
دوای خۆی تا سەدەی نۆزدەهەم هەبووە ،واتە تا ئەو كاتانەی رەوتە
رۆمانتیكییەكانی ناو هونەرو ئەدەب گەشەیانكرد .ماوەیەكی دوورو درێژ
خەڵكی تەنیا لە رێگەی ئەفالتوونیزمی نوێوە ئاشناییان ،لەگەڵ ئەفالتوونو
بەرهەمەكانی هەبووە.
ئەفلوتین سەرنجی چوو بووە سەر شێوازی ئاماژەبۆكردنو الیەنە
ئەفسانەییەكانی ئەفالتوون ،زۆر لەالیەنە سۆفیگەرییەكەی ناو دایالۆگی
«فایدۆن» (ئەم دایالۆگە باس لە دوا كاتەكانی سوقرات دەكات ،لە زیندان
پێش جێبەجێكردنی سزای ژەهر خواردنەوەكە ..وەرگێڕ)و چەند بەشێكی
دایالۆگی (كۆمار) وردبوەتەوە ،هەروەها سەرسامبووە بە وەاڵمەكان دەربارەی
خۆشەویستی لەدایالۆگی (سەمپۆزییەم)دا ،بە پێچەوانەشەوە الیەنەكانی وەك
ماتماتیك ،زانست ،ئاكاری كۆمەاڵیەتی ،سیاسەتی فەرامۆشكردووە.
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ئەفلوتین لە ئەسكەندەرییە لەدایكبووە ،كە یەكێك بووە لە شارە
كولتورییە گرنگەكانی ئەو سەردەمە ،بەاڵم هەر زوو رووی كردۆتە رۆماو
لەوێ فێرگەیەكی دامەزراندووەو بە شێوازی تایبەت بەخۆی وانەی دەربارەی
ئەفالتوون پێشكەشكردووە .نەخشەی شارێكی نوێی كێشابوو كە ناوی (پالتون
پولس) بووە ،بەاڵم هەرگیز جێبەجێنەكرا ئەمە لەسەردەمی هەرەسهێنانی
ئیمپڕاتۆریی رۆمادا بووە .قۆناخێك كە سیاسەتی رۆمانی و فەلسەفەی
گریكی رووبەڕووی سۆفیگەرێتی رۆژهەاڵتی بوونەتەوە .بە تایبەتی لە شاری
ئەسكەندەرییە ،ئەوكاتانە كریستیانەكان لە خەباتێكی پڕشكۆدا بوون .هەرچی
شتێك كە بوونی هەیە لە هەوڵداندایە بەدوای گەیشتن ،یان یەكگرتنەوە
لەگەڵ ئەوەی ئەفلوتین بە (تاكو تەنیا) ناویهێناوە .هەموو واقیع لە یەك
یەكەی خوداییدایە ،كە لە دەرەوەی كاتو شوێندایە ،ناتوانرێ بە عەقڵ
لێیتێبگەین ،یان وەسفی بكەین .رێژەن لە «تاكو تەنیاوە» بریتییە لە «رۆحی
گشتی»و رێژەنی دواتریش بریتییە لە (رۆح) یان (رۆحی دنیایی) ،ئەم
جیهانەی ئێمە تەنیا بریتییە لە سێبەرێك ،یان وێنەیەكی ناتەواوی یەكە
كامیلەكە ،یان روناكییە پاكەكە ،كە ئەزەلییە ،ئەزەلییەتیش بە واتای كاتێكی
درێژی بێكۆتایی نییە ،بەڵكو بە واتای نەبوونی یەكجارەكی زەمەنە .
گیانی ئێمە لە زیندانی ماتریالیدا گیریخواردووەو تامەزرۆی جێهێشتنی
ئەو دنیا ماتریالییەیە ،تامەزرۆی ئازادبوونو گەیشتنە بەو یەكە ئەفسوناوییە،
كە لەوێدا پەیوەندی نێوان من -تۆ نامێنێ .لەوێ مرۆڤ لە بەهەشتێكە
لەوپەڕی خۆشیدا ،بەختەوەرییەك كە لە باسكردن نایەت ،ماتریال لەبەر
رۆحو لەبەر نوور دیار نەماوە.
ماتریال ئەو ناوەندەیە كە رۆح تیا نیشتوەتەوە ،بەاڵم لە هەوڵداندایە
بۆ لێدووركەوتنەوەی .ئەم جیهانەی پڕە لە پێداویستیو گوناح و ئێمە
دەمانەوێ خۆمانی لێ رزگار بكەین .ئەم تامەزرۆییەی رۆح ،ئەم بەكێشكردنە
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بەرەو نوورە ئەبەدییەكە ،ئەفلوتین ناوی لێناوە ،ئیرۆس ،خۆشەویستی.
نیو ئەفالتوونییەكان گرنگی نادەن بە جیهانی ئێستاو نیگەرانیو
مۆراڵەكانی .بەپێچەوانەوە بەپێی رێنماییەكانیان دەبێ خۆیان لە هەموو
شتێكی دنیایی بەدووربگرن .واز لە دنیا بێنن بۆ ئەوەی بگەن بە شتێكی
ئەزەلی و زۆر جەوهەری تر ،دەوترێ كە ئەفلوتین لە ژیانی خۆیدا چوارجار
لەگەڵ خوادا یەكیانگرتووە.
زۆربەی سوفیگەرانی سەدان ساڵی دواتر ،چ كەم چ زۆر كەوتوونەتە
ژێر كاریگەرێتی بیروباوەڕەكانی نیو ئەفالتوونیزمییەوە .ئەم بیروباوەڕانە
گرنگی تایبەتییان هەبووە بۆ ئایینی مەسیحی لە سەرەتاكانیدا ،كاریانكردۆتە
سەر یوحەنناو ئۆگۆستین ،هەروەها تۆماس ئەكوینی تیۆلۆگ و فەیلەسوفی
كاسۆلیكییەكان لە سەدەی سیانزەهەمداو دواتریش بۆ سەر ئیكارت ،لە
پاشانیشدا بۆسەر بزووتنەوی رۆمانتیكی ئەڵمانی ،هەروەها لە سویدیش
(ئەتەربووم)ی شاعیری رۆمانسی لە ژێر كاریگەرێتی نیو ئەفالتوونیزمدا بووە.
ئەم فێرگەیە كاریگەری زۆری هەبووەو خودی خۆی بەرهەمی
بیروبۆچوونو فەلسەفەكەی ئەفالتوونە ،بەاڵم بە جۆرێك كە كەمتر بایەخی
بەو الیەنانە داوە كە پێویستی زیاتر بە بەكارهێنانی عەقڵەو كەمتر پشت
بەالیەنە ئیمانییەكان دەبەستێ.
سەرچاوە:
Gunnar Fredriksson, 20 Filosofer, stockholm,1994
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

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

 335پ .ز.

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

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

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

410

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

زانیاری

529

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

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

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

1543

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

1633

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

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

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

1710

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

1716

مردنی الیبنتز.
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ساڵ

زانیاری

1739

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

1781

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

1807

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

1818

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

1889

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

1921

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

دەیەی 1920

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

1943

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

1953

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

نوسەر

ساڵی
چاپ

وەرگێڕ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی
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رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
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