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ئەرستۆ )یان ئەوەی الی زۆرێك لە ئێمە بە ئەرستۆتالیس ناسراوە(، 

فەیلەسوفەكانی  گەورەترین  لە  یەكێك  بە  پالتۆن،  سوقرات  و  لەگەڵ 

ئەستاگیرا  لەشاری  لەدایكبووە،  زاین  پێش  دادەنرێت، ساڵی 284ی  گریك 

كەبەناچاری  كردووە،  دوایی  كۆچی  خلیكس  لە   322 ساڵی  لەمەکدۆنیا، 

ژیانی  كۆتایی  رۆژانی  ژیا و  شارە  ئەو  چووە  دركرا،  لەئەسینا  كاتەی  لەو 

لەوێ بەسەر برد، باوكی پزیشك بوو لەكۆشكی مەکدۆنیا، بەاڵم فیلیبۆسی 

مێژوودا  لە  )كە  كوڕی  ئەسكەندەری  مامۆستای  كردییە  مەکدۆنیا  پاشای 

بەئەسكەندەری گەورە، یان ئەسكەنەری دوو قۆچ ناسراوە(.

لەساڵی 367دا ئەرستۆ بووە قوتابی پالتۆن، پاشان بووە یەكێك لە 

موريدەكانی بۆ ماوەی بیست ساڵ لەسەر ئەم حاڵەتە مایەوە، بەاڵم پاش 

مردنی ئەم مامۆستا خواوەندییە، قوتابی لە باوەڕی مامۆستاكەی جیابۆوە، 

لەبەرئەوە دەبینین كە دەچێتە كۆشكی مەگدۆنی و لەوێ  وانە بە ئەسكەندەر 

قوتابخانەیەكی  تاكو  دەگەڕێتەوە  ئەسینا  بۆ  ئەم  بەڕەزامەنی  دەڵێتەوە، 

 Lycee فەلسەفی تایبەتی تێدا دروست بكات، ئەوەی لەناوی لیكیۆنییەكان

ناسرابوو، )ئەمیش بەناوی ئەو پەرستگایەی لەتەنیشتیەوە بوو ناوی پەرستگای 

لێبوایە  نیوەڕوان، كێ  حەزی  لە قوتابخانەكەیدا پاش  لكیۆنییە(،  ئەپۆلۆنی 

دیاردەگەریانە،  وانەی  واتە  بووە  ئاسان  تێگەیشتنیان  كە  دەوتەوە،  وانەی 

بەاڵم بەیانیان تەنها قوتابیبە هەڵبژێردراوەكانی گوێیان لێدەگرت )كەدواتر 

لەكاتێک  بەپێوە  ئەوان  لەبەرئەوەی  ناسران،  بەپێڕەوەكان  قوتابیانە  ئەم 

دەبوو  لەگەڵیاندا خەریك  لەباخچەكەدا  ئەو  وەردەگرت،  وانەیان  رۆشتندا 
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ئەو وانانەی پێدەوتن كە تێگەیشتنی ئاسان نەبوو، واتە وانە ناوەكییەكان، 

كە ئەمەی دوایی لەكارەكانی ئەرستۆ بە ئێمە گەیشتووە.

ئینسكلۆپیدیای  كارێكی  بەجێیهێشت،  لەدوای خۆی  ئەرستۆ  ئەوەی 

دانراوی  نزیكەی چوار سەد  كۆنەكان  )ئەفسانەی سەدە  بووە  گەورە  زۆر 

دەخەنە پاڵ، بەاڵم بەشێوەی تەواوەتی تەنها چل و حەوت دانراوی بە ئێمە 

گەیشتووە، هەروەها سەد كاری بڕگەبڕگەیی، ئەو دانراوانەی جیاوازن، جگە 

لەپێنجینە بەناوبانگەكەی كە بەئاورگانون ناسراوە، كۆمەڵێكی تر پەیوەستە 

بەزانستی تیۆرەیی لەالیەك، هەندێكی تر پەیوەندی بەتیۆرەی پراكتیكیەوە 

ئەویش  دەدات��ێ،  وێنەییمان  لۆژیكی  بنەماكانی  ئاورگانون  بەاڵم  هەیە، 

لەبواری ئەو تیۆرەی بەتیۆرەی بەڵگە ناسرابوو، بەتایبەتی ئەوەی بەپێوەری   

syllogism ناسرابوو.

بە  بكەین  دەست  بەرلەوەی  ئەویش  دەوەستین،  كەمێك  لێرەدا 

باسكردنی كورتەیەك لەفكر و كارەكانی ئەرستۆ، ئەگەر لەو تابلۆیە رابمێنین، 

كە رافائیلی نیگاركێشی ئیتاڵی بۆ قوتابخانەی ئەسینای كێشاوە، كە پالتۆن 

دەڕۆن و  یەكەوە  بەتەنیشت  ڕاستییەوە،  لەالی  ئەرستۆ  چەپەوەیەو  لەالی 

دەكات،  سەرەوە  بۆ  ئاماژە  بەپەنجەی  پالتۆن  واتە  یەكەمیان  گفتوگۆیانە، 

بەدوای  دەك��ات ،  دی��اری  فەلسەفەكەی  ئایدیالیستیانەی  الیەنی  ئەمەش 

حەقیقەتدا دەگەڕێت، ئەویش لەقواڵیی دەروون  و لەئاسمان، بەاڵم دووەم 

)واتە ئەرستۆ( ئاماژە بۆ خوارەوە دەكات، ئەمیش بۆ دەرخستنی جەوهەری 

فەلسەفەكەی، كەزیاتر لە واقع  و مرۆڤەوە نزیكە، لەبەرئەوەی ئەم جەوهەرە 

ئەمانەوێت  قوتابیەكەی، كەدواتر  نێوان مامۆستا و  لە جیاوازی  بوو  بریتیی 

هەندێك بەدرێژی باسی لێوە بكەین، ئەویش بەم شێوەیە:

سەرەكی  بەشێوەیەكی  كەئەرستۆ  ئەوەیە  تیۆریەكان:  1-زانستە 

زایندا  پێش  یەكەمی  س��ەدەی  لەدانراوەكانی  ئ��ەوەی  )وەك  كۆیكردەوە 

دوای  ب��ەراوردك��راوە و  میتافیزیا  لە  ئەوەی  فیزیا،  بەنی  لەژێر  هاتووە(، 
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ئەمش  حەقیقەت.  بۆ  دەسپاكانەیە  گەڕانێكی  لێی  كەمەبەست  دەكەوێت، 

فەیلەسوفەمان،  ئەم  جیاكاریانەی  رەسەن و  فكری  زیندویەتی  بۆ  گەواهییە 

فكری  لە  رەخەنە  دەبینین  كە  كەوتەوە،  دوور  مامۆستاكەی  لە  زۆر  كە 

ئایدیاڵ دەگرێت، بەتایبەتی چەمكی ژمارەیی، لەبەرئەوەی بەتێڕوانینی خۆی 

لەواقعی ئەزمونگەریانە خۆی رزگار دەكات، هەروەها دەبینین پێشوەختیەتی 

رەهەندی  كە  وەبیرهاتنەوە(،  تیۆرەی  )بەتایبەتی  رەتدەكاتەوە  ئەفاڵتۆنی 

زانست  تاك،  ئەنتۆلۆژیی  لەگەڵ كەرامەتی  تاك دەگەڕێنێتەوە،  بۆ  واقعی 

بەپێی قسەی ئەم تەنها وەك هەمەكییەت بوونی هەیە، واتە كە تایبەتمەندی 

هاوبەش لە نێوان تاكەكاندا ئەوە خەڵكە، ئەوە بۆ ئەو تایبەتمەندیانە زیاد 

دەكەن، كە نەفس وەك چەمكی پلەبەپلەیی دایڕوتاندووە )ئەویش بەپێی 

توخم  و جۆرەكانی(.

ئەگەر تەماشای بوونەوەری تاك بكەین، دەبینین هەمیشە رووبەڕووی 

گۆڕان دەبێتەوە، دەبینین لەخۆیدا ئەو سیفەتانە بەرجەستە دەكات، كە پێشتر 

نێوان  لە  هەیە  نێوەندێك  وایە  مانای  ئەمەش  بوون،  گریمانەیی  سیفەتی 

نابوون  و بووندا، ئەمەش ئەوەیە بەبوون بەهێزەوە ناوی دەبەین، یان باشترە 

ڕێگەی  لە  ئەویش  دەمانداتێ ،  ئەوەی  كارابوونی  بۆ  هەوڵدان  توانای  بڵێین 

كردەكەیەوە، ئەو بوونەوەرە دەیبنین.

كەواتە لەم سۆنگەیەوە مادە دەبێتە هۆی ئەوەی هێزی لێوە دەرچێت، 

دواتر  دەبێتە)شكڵ(،  وێنەش  دەدات،  بەخۆی  وێنەیەك  كردەوە  لەبواری  كە 

دەبێتە بنەمای رێكخستنی ماتریاڵ كەمانەوەی پێدەبەخشێت: لەبەرئەوەی ماتریال 

بریتییە لەیەكێك لەهۆکارەكان )هۆی ماتریاڵی(، كە ئەرستۆ بۆ شیكردنەوەی 

بوونیادی بوونەوەر جەختی لێدەكاتەوە، لێرەدا كەمێك فراوانتر قسەدەكەین، 

وەك نمونە ئەو بەرە وەردەگرین، كە دەبێتە هاندەری ماتریاڵی ئەو پەیكەرەی 

پاش داتاشین لێوەی دروست دەبێت، دەبینین هاندەری شێوەكە فكرەو شێوەی 

پەیكەرتاشەكەدایە(،  لەهزری  وێنانەیەی  ئەو  )واتە  دیاریدەكات  پەیكەرەكە 
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بەاڵم هۆکاری كارا بریتییە لەئامێری راستەوخۆ كەدەبێتە هۆی گۆڕینی پارچە 

مەبەستەی  لەو  بریتییە  كۆتایی  هۆکاری  بەاڵم  بەپەیكەر،  كردنی  بەردەكە و 

كەپەیكەرەكەی بۆ دروست دەكرێت، )هەروەها ئەو خواستە بۆ قازانجكردنی 

مادی هەیە، یان خۆشەویستی هونەر(.

بەرجەستەبوون  بۆ  ت��ەواو  هەوڵی  بونەوەران  هەموو  لەبەرئەوەی 

گونجاویەتی  لەگەڵ  دابەشدەبێت  پلەیی  زنجیرەی  بەپێی  دەبینین  دەدەن، 

شێوەیدا دەگونجێت، ئەگەر گریمانەی ئەوە بكەین نەفس دەرخەری شێوەی 

جەستە زیندووەكانە، ئەوا كەرامەتی ئەنتۆلۆژی زیندووەكان لەگەڵ نەفسەكاندا 

)وەك  هەستی  یان  رووەكەكان(،  )وەك  بێت  رووەكی  لەوانەیە  دەگونجێت، 

گیانەوەرەكان(، یان قسەكەرە )ئەمیش سیفەتێكە بوونەوەری مرۆیی لەهەموو 

بوونەوەرەكانی تر جیادەكاتەوە(.

كەواتە لێرەدا هۆکارەكە هەیە، یان باشترە بڵێن، بۆ هەموو جوڵەكان  

گۆڕانكارییە  ئەو  هەموو  لەجوڵەكان  مەبەست  )لێرەدا  هەیە  بنەڕەتێک 

هێندیانەیە، یان جۆریانەیە كە كاریگەری لەسەر هەموو بوونەوەرانی گەردوون 

دادەنێت(، دواتر نەگونجاوە دەست لەماهیەتی هۆکار بدەین، ئەویش بەهۆی 

پێویستی  كارە  ئەم  لەبەرئەوەی  هۆکاركراوەكەی،  راستەوخۆی  یەكبەداویەكی 

بەوە هەیە لەخاڵێكی دیاریكراودا بوەستین- لۆژیك بەرەو هەڵهێنجانی بوونی 

سەرمەدییە،  خۆی  بەئاستی  دەمانبات،   primum mobile یەكەم  بزوێنەری 

بزوێنەر كردەی پوخت و ئەبستكراتە، كەخاوەنی هەموو سیفەتەكانە و دەگاتە 

ئاستی كامڵبوون، لێرەدا دەگاتە ئەوەی ناوی خواوەندیەتی )ئەرستۆ(ی لێدەنێین، 

كە بریتییە لەكردەی پوخت كە گۆڕانكاری بەسەردا نایەت، بزوێنەری هەموو 

بزوێنەرەكانی گەردوونە، گرنگترینیان ئەو جوڵە ئەقڵیەییە كە دەتوانین بەئاست 

بەرزترین شێوەكانی جوڵەی دابنێین، لێرەدا ئاماژە بەكردەی ئەقڵی خواوەندی 

بۆ گەردوون دەدەین كە ناڕاستەوخۆیە، كەئەم وەك نمونەیەكی رەها و هۆکاری 

كۆتایی كاردەكات، كاریگەری خۆی لەسەر بوونەوەرەكان بەتەواوەتی دادەنێت.
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و  ئەخالق   ئەرستۆ  تێڕوانینی  بە  ئەمیش  پراكتیكیەكان:  2-زانستە 

سیاسەت لەخۆ دەگرێت، لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بکەین خۆرئاوا ئەرستۆی 

تۆماس  بەهۆی  لەوێ  كە  ناسیووە،  عەرەبەكانەوە  فەیلەسوفە  لەڕێگەی 

ئەكیونی كردی بە بەشێك لەفكری مەسیحی كەلێی جیانەبێتەوە، قەدیس 

تۆماس رای وایە ئەرستۆ فەیلەسوفی كامڵە و نوێنەری راستەقینەی فەلسەفەی 

مایەوە،  لەسەری  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  فەیلەسوف  عەرشەی  ئەم  نەمرە، 

وەك گەواهی هەموو جارێك دەیوت )ئەرستۆ دەیوت(، ئەم سیفەتە تاكو 

سەردەمی رۆشنگەری لەگەڵی مایەوە، تائەو كاتەی دیكارت هات، كەچاوی 

پێداخشاندەوە  چاوی  ئەوەی  گێڕایەوە،  ئامۆژگارییەكانیدا  لە  بەهەندێك 

یەكەمجار ئەوە بوو پەیوەندی بەفیزیاوە هەیە، كەوای تێدەگەیشت، ئەویش 

بەپێی تێگەیشتنی زانستی سەردەمەكەی خۆی، كەئەمیان تەواو گریمانەییە، 

كە لەگەڵ دەرئەنجامی ئەزمونەكاندا یەكناگرێتەوە، ئەم چاوپێداخشانەوەیە 

كەهاوتای باوەڕە رۆشنەكەیەتی و بەدرێژایی سااڵن بەردەوام بووە، كە لە 

هەموو  لەگەڵ  بەاڵم  مایەوە،  درێژخایەندا  نەزۆكی  وەستاوی  شێوەیەكی 

بیرمەندەكان  گرنگترین  بە  بێت(  لەسەر  ئێستاشی  )تاكو  ئەرستۆ  ئەمانەدا 

سەدەكاندا  هەموو  لە  مرۆڤایەتی  فكری  لەسەر  كاریگەری  كە  دادەنرێت، 

بەجێهێشتووە.

لە شیكردنەوە یەكەمی و دووەمیەكانیدا، كە بەشی سێهەمی ئاورگانۆن 

پێكدەهێنێت، ئەرستۆ لێكۆڵینەوەی لەوتە پێویستەكان كردووە –زانست وەك 

ئەو تێدەگات بریتییە لە زانینی رۆشنی ئەو وتانە، هەروەها توێژینەوەی 

لەمەرجەكانی راستیەتی بەڵگەكان كردووە، بەشێوەیەكی تایبەت هەمەجۆر 

نزیكبینەوە  پااڵوتە بكات، ئەگەرچی ئەگەر بمانەوێت لەڕاستی  پێوەرەكان 

بە  هەوڵیداوە  بەاڵم  نەدۆزیوەتەوە،  جەبرییەی  بەڵگەیە  جۆرە  ئەو  ئەم 

رووكارێكی  هەموو  لە  پاكژكردنەوەی  لەبواری  شیاو  شێوەی  تەواوترین 

وەهمی دایبڕێژێتەوە.
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هەمەجۆر  تیۆرەی  بنەماكانی  ئەرستۆ  سەرەتاییەکاندا  لەشیكردنەوە 

ئەو  بگەینە  رێ��گ��ەدەدات  –ئ��ەوەی  دان��ا  پاڵپشتی  ئیستداللی  شێوەكانی 

بەهانەی  ڕێگەی  لە  هەروەها  پێبگەین،  یەكەمە  نمایشی  لە  دەرئەنجامەی 

الوەكییەوە كە دەبێتە ناوەندێكی پێویست، بەاڵم ئەم پێشەكەشكارییە دەبێتە 

زانا  الی  بابەتیە  ئەم   – ب(  لە  بریتییە  أ  )لەجۆری  پاڵپشتی  شێوەیەكی 

هاوچەرخەكان چیدی قبوڵ نییە، ئەمڕۆ بەپێی )ج. برنهاردت( )دیاریكراویەتی( 

دەردەكەوێت، ئەم تیۆرەیە ئەمڕۆ وەك هەمان تیۆرەی ئاقلیدیس نییە.

بەاڵم شیكردنەوە دووەمەییەكان، باسی لە شێوازی پلەبەپلەیی كردووە، 

دەسپێدەكات،  هەستەوە  لە  نییە،  تێدا  گومانی  پێكدێت  لێ  كەمەعریفەی 

لەوێوە دەگەینە درک پێكردنی ئەقڵی )هەڵهێنجانی، یان زەینڕونیانە( ئەویش 

لەڕێگەی لۆژیكی گشتی یان ئەندێشەوە، لەبەرئەوە شیكردنەوەكان بێگومان 

لەبواری تیۆرە دەرئەنجام دەرەكانییەوە مەحكەم بووە، خاوەنی پێگەیەكی 

لە ماوەی دوو  لە مێژووی فەلسەفەدا، وەك كانت دەڵێت:  تایبەت بووە 

لۆژیكی  بەسەر  گۆڕأنكارییەك  هیچ  ئەرستۆوە  لەرۆژگاری  ساڵدا  هەزار 

ئەرستۆدا  لۆژیكی  لە  ئەوەیان  هەندێك  لەبەرئەوەی  نەهاتووە،  وێنەییدا 

دەبینی كە لۆژیكێكی دەمارگرژە، لەوانەیە بەشداری لە دواخستنی سەرەتایی 

بۆ  لەپێویستی  زیاد  زانستی حەقیقیدا كردبێت، بەهۆی ئەوەی گرنگیيەكی 

ئەزمون،  چاودێری و  حسابی  لەسەر  ئەویش  پاڵی،  خراوەتە  ئەبستكراتیەك 

لەڕاستیدا ئەوەی تێبینی دەكەین، ئەم ئاڵۆزییە تەنها الی خاوەنی زانستی وتنی 

باشتر بەدیدەكەین، بەاڵم هەرگیز نابێت ئەوەمان بیر بچێت كە دەرئەنجام 

هێنانی راستەقینە هێشتا پێكنەهاتبوو، ئەمیش بەتێڕوانینی خودی ئەرستۆ، 

وەك ئەوەی لەدانراوەكانیدا دەردەكەوێت، ئەمیش شان بەشانی زانست كە 

لەبەرامبەردا روكاری ئەزمونكاریانەی لە چەندەها كتێبی تریدا بەدیدەكەین، 

)وەك مێژووی زیندەوەرزانی، سەبارەت بەگەردون و گەندەڵبوون، سەبارەت 

بەئاسمان... هتد(. 
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پێیانوایە كتێبی ئەخالقی نیقۆماخی  هەندێك رەخنەگری هاوچەرخ 

)بریتییە لەكتێبی ئەخالق كە ئەرستۆ، بۆ نیقۆماخۆسی كوڕی نوسی( ئەمە 

یەكەم كتێبە بۆ ئەم مەبەستە نوسیویەتی، ئەگەرچی ئەم كتێبە هەتا خۆی 

لەژیاندا بوو باڵونەكرایەوە، بەڵكو دواتر لەسەر دەستی كوڕەكەی باڵوبووەوە، 

ئەویش بەپشت بەستن بەكۆمەڵێك پەراوێز كەئەرستۆ نوسیبووی، لەوانەیە 

بەكتێبی  دەكرێت  كە  تر  كتێبانەی  ئەو  بەاڵم  گشتیدا،  كتێبی  لە هەندێك 

ئەو  پەیوەستە بەم بابەتەوە، وەك ئەخالقی ئاوزیمۆس و ئەخالقی گەورە، 

هەروەها وتارێك دەربارەی چاكەكاری و خراپەكاری، كە لەوانەیە هەندێك 

لەقوتایبەكانی بەپێی تێڕوانینی خۆیان دایان نابێت.

لەناو  ئەرستۆ  ئەوا  نا  يان  بێت،  راست  گریمانەیە  ئەم  ئەگەر  جا 

ئەخالقیاتەكانی كەلە فەلسەفەی شادمانییەوە و چەمكێكی ئەقڵكراوی ترەوە 

دێت و دەچێت، هەمیشە سوور بوو لەسەر ئەوەی پشت بەئەزمونی گشتی 

هەمەجۆر مرۆڤ ببەستێت، جا ئەگەر لەناو ئەبستكراتیەتدا ون نەبێت.

لەبەرئەوەی هەمووان لەسەر ئەوە كۆكن ژیانی كردەیی، یان باشترە 

چییە؟  شادمانی  بەاڵم  بەشادمانی،  لەگەیشتن  بریتییە  پیرۆز  خێری  بڵێین 

بێگومان بریتی نییە لەوەی لە لەزەتی تیژڕەودا بەرجەستە دەبێت، هەروەها 

پوخت  لەخێری  )ئەفاڵتونی(،  قاڵدەكات  خۆی  لەتێڕاماندا  كە  نا  ئەوەش 

مرۆڤەوە  كەلەئەقڵیەتی جەوهەری  ئەو شادمانیەیە  بەڵكو  بەخودی خۆی، 

دەردەچێت، كەئەمەش وادەكات خێری مرۆیی، بەڵكو بریتییە لەو شادمانییەی 

كەلەئەقڵەیەتی جەوهەری مرۆڤدا دركی پێدەكەین، ئەم كارەش وادەكات 

خێری مرۆیی كردەیەك بێت، تەنها تایبەت بەخۆی، ئەویش بەهۆی ئەوەی 

ئەو نەفسەی ستایش دەكات، بریتیيە لەنەفسی عاقڵ )كتێبی یەكەم(، پێویستە 

لێرەدا لە نێوان چاكەكاری بەدەستهات و dianoétiques، كە دەرئەنجامی 

كاری ئەقڵییە، كەدەكرێت لەڕێگەی فێربوونەوە پەری پێبدەین جیا بكەینەوە 

لە چاكەكاری ئەخالقی éthiques )كە بەهۆی نەریتەوە دروست دەبێت.
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نێوان  جیاوازی  ئەرستۆ  ئەخالق  بە  سەبارەت  دووەم��دا  لەكتێبی 

كردار  تەنها  چاكەكاری  لەبەرئەوەی  دەكات:  نەریتدا  ئەخالقی و  چاكەكاری 

نییە، بەڵكو )شتێكی پێكهاتووە( )ئێمە ئەو كاتە دادپەروەرین كە بەشێوەیەكی 

دادپەروەرانە هەڵسوكەوت دەكەین(، شتێكە لەالیەنی ئیرادەییەوە پێكدێت  

دیاری  هۆكار  ئەقالنی  لەالیەنێكی  هەروەها  دەكات،  دیاری  مەبەست  و 

چاكەكاری  كەدەڵێت  هاتووە،  ئەرستۆییە  پێناسە  ئەو  لێرەوەیە  دەكات، 

)بریتییە لەحاڵەتێكی بەدەستهات و بەشێوەیەكی ئیرادەیی، ئەوەی پەیوەندی 

بە ئێمەوە هەیە بریتییە لەپێوەر، حاڵەتێكە عەقڵ دیاری دەكات، كە لەگەڵ 

هەڵسوكەوتی مرۆڤی هاوسەنگدا بگونجێت(.

بۆئەوەی  شیدەكاتەوە،  مومارەسەكراو  كرداری  سێهەم  كتێبی  بەاڵم 

ئەو پێناسەیە دیاری بكات وەك نەریتی رازیبوون، واتە بەلۆژێكی راستەوە 

بەرواردكراوە، ئەمەش مانایوایە جەخت لەبەرپرسیارێتی مرۆیی كراوەتەوە، 

ئەمەش لەگەڵ تێگەیشتنی سوقراتی  ناكۆكە، كەدەڵێت )كەس بەهەڵبژاردنی 

خۆی شەڕانگێز نییە(. 

ئەخالقی  چاكەكاری  وەسفی  پێنج،  چوار و  كتێبی  ه��ەردوو  بەاڵم 

ئەوەی  لەگەڵ  هتد(،  راشكاویی ،...  میانڕەوی ،  )وەك  دەكەن  تایبەت 

بەتەواوەتی جەخت لەدادوەری دەكاتەوە، كە یان ئەوەتا دابەشكراوە یان 

ئەوەتا بەرژەوەندكراوە، بەاڵم ئەوەی پەیوەستە بە چاكەكاری بەدەستهاتوو 

لەدەرئەنجامی كاری ئەقڵیەوەیە، ئەو پێنج چاكەكاریەی ئەرستۆ لە كتێبی 

شەشەمدا ژماردونی بریتین لە: زانست، هونەر، فكر، حیكمەت، كە پێكەوە 

ناسراون، یان هەریەكەیان بەتەنها لەبواری خۆیدا، مەبەستی خێر و وێنەكەی.

كتێبی حەوتەم بریتییە لەدەستپێكی ئەوەی لەكتێبی دەهەمدا باسی 

چێژ  دیاركراوی  چەمكێكی  بۆ  هێند  فەیلەسوف  كەتێیدا  دەكرێت:  لێوە 

بەئەقڵ  بەو مەرجەی پشت  بەاڵم  بۆ شادمانی،  بنەمایەك  دادەنێت وەك 

ببەستێت.
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چەمكی  لە  بەلێكۆڵینەوە  تایبەتە  نۆ،  هەشت  و  كتێبی  بەاڵم 

لەهەمەجۆر   لێدەكات-  لێكۆڵینەوەی  فەیلەسوف  ئەوەی   – هاوڕێیەتی 

شێوەكانی و گریمانەكانی، وەك چاكەكارییەك لەچاكەكارییە سەرەكییەكانی 

دادوەرییەوە  بەچەمكی  كە  سیاسی(،  بوونەوەرێكی  )وەك  مرۆڤ 

بكرێتەوە  بەتەواوەتی  ناتوانێت  مرۆڤ  لەبەرئەوەی  بەستراوەتەوە، 

مەگەر لە ڕێگەی پەیوەندیگرتن بەوانی ترەوە بێت.

لێكۆڵینەوە  كەلە  دەه��ەم(،  )كتێبی  كۆتایی  كتێبی  دەگەینە 

لەچەمكی لەزەتدا قوڵدەبێتەوە، بەوە بەڵگەی بۆ دەهێنێتەوە، ئەگەر 

درایە پاڵ كرداری کامڵ، ئەوە لەوانەیە هاوشانی هەمەجۆر ئەركەكانی 

لەبەرئەوە  پیرۆزییە،  مەزنترین  خاوەنی  ئەوەی  لەوانە  بێت،  نەفس 

دەكەین  تێبینی  لێرەدا  جیابكرێتەوە.  شادمانی  لەچاكەكاری  و  ناكرێت 

شیكردنەوەی فەیلەسوف مەیلی بەرەو جۆرێك لەبەئەقڵبوون دەچێت 

)ئەم كارە هەندێك لەوەوە رەخنەیان لێگرت، كەشێوەیەكە لەشێوەكانی 

دژبەیەكبوون الی ئەرستۆ(، كە ئەرستۆ جەخت لەوە دەكاتەوە مرۆڤ 

شادمانی تەواوی دەست ناكەوێت، تەنها لەبواری تێڕامان لەحەقیقەتەوە 

جیهانە،  ئەم  لەرووداوەكانی  جیاكردنەوەی  بەهۆی  ئەوەی  نەبێت، 

یان خواوەندیەتی وەرنەگرێت،  تەواو  لەباشیەتی  لێدەكات چێژ  وامان 

لەبەرئەوەی باشیەتی بەكامڵی بەرجەستە نابێت تەنيا لە خواوەندیەتیدا 

تاكو  پێویستی،  دەبێتە  م��رۆڤ  بۆ  ئەخالقی  چاالكی  ئ��ەوا  نەبێت، 

شەهوەتەكانی كەم بكاتەوە و خەریكی ژیانی سیاسی بێت.

لەگەڵ  نیقۆماخی  ئەخالقی  كتێبی  دەبینین،  دەسپێكەوە  لەم 

میتافیزیكدا هاوشێوە دەبێت، هەروەك چۆن لەگەڵ سیاسەتدا هاوشێوە 

دەبێت، لەگەڵ ئەوەی فكری ئەرستۆ بەشێوەیەكی نا سەرنجڕاكێش بەرەو 

یان هەندێك  كراوە،  لە چڕكردنەوەیدا  )كەزیادە رۆیی  پێش دەچێت 

جاری تر زیاد لە پێویست سادە دەكرێتەوە(، بەاڵم ئەم كتێبە كارێكی 
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راستەقینەی  ئەخالقی  پێشكەشكردنی  ئیرادەی  لەبەرئەوەی  سەرەكییە 

تێدا بەرجەستە دەبێت، ئەویش لەسەر ئاستی مرۆڤ،  تەنانەت لەو 

راهاتوون  كە  دەكرێت،  ئاراستە  هاواڵتیان  لە  کۆمەڵێک  بەرەو  كاتەی 

خۆی  وەك  كە  لەسیاسەتدا  بەاڵم  چاكەكاری،  مومارەسەكردنی  لەسەر 

دەوڵەتانی  یۆنانی  و  شارەكانی  دەستورەكانی  لە  ئەوەی  پاش  دەڵێت 

لەوە دەكاتەوە، دەوڵەت  ئەرستۆ جەخت  وەحشی كۆڵیيەوەو نوسی، 

بریتییە لەشێوەیەك لەشێوەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی، ئەو لەم دەسپێكەوە 

بەكارێكی بێ وێنە كەپێشتر شتی وانەبووە، بۆ خێزان  و تاك ئەژماری 

دەكات، بەوەندەی دەتوانێت، ياخود خۆی ئیكتفا بكات  و مەبەستەكانی 

الی تاكو خێزان گرنگن بەدەست بهێنێت، لەهەمانكاتدا لەوان واوەالتر 

بچێت، ئەو وتە گرنگەی وەبیر دەهێنینەوە كە ئەرستۆ دەڵێت )مرۆڤ 

بوونەوەرێكی سیاسیە(.

بوونی  ئەرەستۆ  دەوڵەت،  لەتوخمەكانی  لێكۆڵینەوە  لەكاتێک 

لەنێوان  چاولێدەكات،  سروشتی  جیاوازی  دەرئەنجامێكی  وەك  كۆیلە 

مرۆڤ و پێداویستیەكانی تەكنیكی بەرهەمهێنان، لەبەرئەوەی هەندێكیان 

لەئەنجامی دیلییەوە دەبێتە كۆیلە، لەكۆتایدا دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی 

نێوان چاكەكاری و  ئازاد و كۆیلە وەك جیاوازی  نێوان مرۆڤی  جیاوازی 

چاالكی  پەیوەندی و  نیشاندانی  لەئەنجامی  ئەویش  وایە،  خراپەكاری 

بەشێوەیەكی  مرۆڤ  چۆن  دەكات،  لەوە  لێكۆڵینەوە  ئەرستۆ  خێزانی، 

وەرگرتن  سود  پێچەوانەی  بە  )وات��ە  دەبێت  دەوڵەمەند  سروشتی 

كەئەرستۆ بەهەموو شێوەیەك رەتی دەكردەوە(، هەروەها لێكۆڵیەنەوە 

دەك��ات:  خێزاندا  رێكخستنی  لەناو  دەس��ەاڵت  رووی  لەهەمەجۆر 

حكومەتی  دڵی  ناو  دەسەاڵتی  وەك  ژنەوە  بەسەر  مێرد  كەدەسەاڵتی 

دەسەاڵتی  وەك  منداڵكانییەوە  بەسەر  باوك  دەسەاڵتی  وایە،  كۆماری 

موڵكداری وایە.



ئاشنابوون بە ئەرستۆ 16

ئەرستۆ دژی بیروڕا كۆمۆنیستیەكانی ئەفاڵتونی مامۆستای بووە، 

كەپەیوەستە بەپەیوەندی و پەیوەستی سۆزداری لەنێوان دایك و باوك و 

منداڵەكاندا، ئەوەی وای دەبینێت ئەوەی ئەم پەیوەندییە دیاری دەكات 

پەروەردە  بنەماكانی  هەروەها  لەالیەك،  سروشت  لەخودی  بریتییە 

پێویستە  کە  سەرهەڵدەدات،  پ��ەرەوەدەدا  لە  دەوڵەت  رۆڵی  )لێرەدا 

ئەمانە ببنە هاواڵتی پاشەڕۆژ( لەالیەكی ترەوە.

توانای  ملكەچی و  لە  بریتین  هەق  هاواڵتی  چاكەكاری  دوو 

بریتیيە  دەكات  دیاری  سیفەتە  دوو  ئەم  ئەوەی  سەركردایەتیكردن، 

لەبەشداری پۆزەتیڤ لە دروستكردنی دادپەروەری لە دادوەریدا.

ئەرستۆ سێ  شێوەی حكومەت دیاریدەكات ئەویش بەپێی شێوەكانی 

مومارەسەی دەسەاڵت، كە هەمیشە لەتێڕوانینی ئەمەوە بریتیيە لەواقعی 

حكومەت كەدەكرێت تاكڕەوی بێت، یان گروپێكی گەوەرە یان بچوك 

بەڕێوەی بەرن: واتە موڵكداری، یان ئەرستۆقراتی، یان كۆماری جەختی 

گەندەڵی  روویەكی  لەم دەسەاڵتانە  یەكێك  كردووەتەوە هەموو  لەوە 

هەیە، كە بریتییە لەدەسەاڵتی ستەمكار، یان ئۆلیگارشی، یان دیموكراتی 

هەموویان دژی سروشتن، لەبەرئەوە ئەم فەیلەسوفە هیچ شێوەیەكی 

حكومەت بە باشتر لەوی تر نازانێت، ئەو پێیوایە هەریەكەیان دەتوانن 

لەگەڵ تایبەتمەندیەكانی گەلدا بگونجێن.

زەمەنی خۆی  پێش  ئەوەی  وەك  دەبینین،  فەیلەسوف  دواجار 

بكەوێت، باس لەهەر سێ  شێوەكەی دەسەاڵت دەكات، ئەوانیش وەك 

ئەو دیاری كردوون بریتییە لە راوێژكاری و ئیدارە و دادوەری، ئەوەی 

مۆنتیسكۆ پاش هەزار ساڵ بەكاری دەهێنێتەوە، ئەمڕۆ بەناوی دەسەاڵتی 

بااڵدەستی  بەاڵم  دەبەین،  ناوی  دادوەری  جێبەجێكردن و  تەشریعی و 

لەتێڕوانینی  ترەوە،  نەتەوەیەكی  بەسەر  نەتەوەیەك  ئیمپڕیالیزمیانەی 

ئەرستۆدا هیچ پاساوێکی نییە، تەنها ئەوە نەبێت لەڕووی سروشتییەوە 
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بوو  كەئەركی  یۆنان  حاڵەتی  بێت، وەك  بەهێزتر  تر  لەوی  یەكێكیان 

نەتەوەكانی تر بكاتە شارستانی.

هەندێك لەكتێبە بەناوبانگەكانی تری ئەرستۆ: فیزیا، دەربارەی 

زیندەوەرزانی،  مێژووی  گەندەڵی،  و  بەگەردوون   سەبارەت  ئاسمان، 

ئەندامەكانی زیندەوەر، زنجیرەی ئاژەاڵن، سەبارەت بەرۆح، میتافیزیك، 

دەستوری ئەسینا، هونەری شیعر، رەوانبێژی.

سەرچاوە: 

-سایتی المعابر
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تیۆری سیاسی ئەرستۆ

فرید میللەر 

لەئینگلیزییەوە. شاسوار كەمال مەحمود
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مامۆستاكەی  لەگەڵ  یۆنانی،  زان��ای  و  ژیربێژ  و  فەیلەسوف  ئەرستۆ   

بواری  زۆر  لە  دادەنرێت  كاریگەرەكان  بیریارە  لە  یەكێك  بە  ئەفاڵتون، 

فەلسەفیدا، لەوانەش تیۆری سیاسی. ئەرستۆ لە )Stagira(ی باكوری یۆنان 

لە دایكبووە، باوكی پزیشكی بنەماڵەی پاشایەتی بووە، لە سەردەمی الوێتیدا 

ئەفاڵتون،  مردنی  دوای  خوێندویەتی.  ئەسینا  لە  ئەفاڵتون  ئەكادیمیای  لە 

ئەرستۆ ئەسینا بەجێدەهێڵێت و بەردەوام دەبێت لەگەڕان و لێكۆڵینەوەكانی 

دووەم،  فلیپی  شا  لەالیەن  پاشان  زیندەوەرزانیدا،  و  فەلسەفە  بواری  لە 

شای )ماسادۆن-Macedon( بانگهێشت دەكرێت، بۆئەوەی ببێتە مامۆستای 

تایبەتی كوڕەكەی، ئەسكەندەری مەزن. دوای ئەوەی ئەسكەندەری مەزن 

یۆنان  شارەكانی  یەكخستنی  بە  دەستدەكات  و  دەگرێتەوە  باوكی  شوێنی 

ودەردەچێت بۆ داگیركردنی ئیمپراتۆریەتی فارس، ئەرستۆ دەگەڕێتەوە بۆ 

ئەسینا. لەم كاتەدا ئەرستۆ هەندێك لە كارە سەرەكیەكانی تەواو دەكات 

ناچار  ئەرستۆ  و  دەمرێت  مەزن  ئەسكەندەری  پاشان  سیاسەت،  لەوانەش 

بنەماڵەی  لەگەڵ  پەیوەندیانەی  ئەو  بەهۆی  بەجێبهێلێت  ئەسینا  دەبێت 

ماسادۆنیا هەیبووە، دوای ئەوە بەماوەیەكی كەم كۆچی دوایی دەكات.

بیركردنەوە  سەر  خستۆتە  زۆری  كاریگەری  ئەرستۆ  تایبەتی  ژیانی 

سیاسیەكانی لە زۆر الیەنەوە: حەزی ئەو لە زیندەوەرزانی ئاماژەی پێكراوە 

لە سروشتی تیۆرە سیاسیەكەیدا. حەزی ئەو بۆ سیاسەتی بەراوردكاری و 

دیمكراسی ئاماژەی پێكراوە لەرێگەی سەفەر و ئەزمونەكانییەوە لە گۆڕانی 

كۆمار،  ئەفاڵتون:  كارەكانی  لە  رەخنەی  بەتوندی  سیاسیەكاندا.  سیستمە 
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پیاوی دەوڵەت، یاسا گرتووە. كتێبی سیاسەت كە لەالیەن خۆیەوە نوسراوە، 

وەك رابەرێك وایە بۆ كاربەدەستان و پیاوانی دەوڵەت.

زانستی سیاسی بە شێوەیەكی گشتی

وشەی مۆدێرنی سیاسەت politics  لە وشەی politicos ی یۆنانیەوە 

وەرگیراوە، كە بە مانای )شار( دێت. وەك شارەكانی ئەسینا و سپارتا كە 

لەچەند یەكەیەكی بچوكی یەكگرتوو پێكهاتبوون و لە رووی خەمی ئاینی 

و كلتورییەوە هاوبەش بوون، دەوڵەتی نەتەوەیی لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا 

ئەو شێوەیەی هەیە. وشەی سیاسەت الی ئەرستۆ بەواتای زانستی سیاسی 

دێت.كە سەر بەیەكێك لە سێ  لقەكانی زانستەو ئەرستۆ بەپێی ئامانجەكانیان 

كە  تێڕامان  زانستی  یەكەم:  جیاكردونەتەوە.  لەیەكتری  و  پۆلێنیكردون 

تایبەتە بە زانینی راستی و زانیاری، دووەم: زانستی جێبەجێكردنەوە تایبەتە 

تایبەتە  كە  هێنان  بەرهەم  زانستی  سێیەم:  باشە.  كاری  ئەنجامدانی  بە 

زانستی  خانەی  دەچێتە  سیاسەت  باش.  و  جوان  شتی  دروستكردنی  بە 

ئاسودەكردنی  و  باش  كاری  ئەنجامدانی  لێی  ئامانج  كە  جێبەجێكردنەوە 

سەیری  بەرهەمهێنان،  زانستی  وەك  دەتوانین  هەمانكاتدا  )لە  هاواڵتیانە، 

سیستمی  لە  چاكسازییە  و  پاراستن  و  دروستكردن  لێی  ئامانج  كە  بكەین 

سیاسیدا(.

ئەرستۆ وا دەڕوانێتە سیاسەت دیسپلینێكە كە دەبێت پەیڕەو بكریت 

 Nicomachean Ethics لە  بكرێت.  وەسف  و  شیبكرێتەوە  لەوەی  زیاتر 

كە  سیاسەت.  دەڕوانێتە  دەسەاڵتگەرا  زانستێكی  وەك  ئەرستۆ  دا   I .2

دەبێت وەک زانستەكانی تر لە شاردا بخوێنرێت و پیشە و تواناكانی تری 

وەك - زانستی سەربازی، ماڵداری، وتاردان –بكەونە ژێر دەسەاڵتییەوە، 

ئامانجەكان  دەبات،  بەڕێوە  جێبەجێكردن  تری  زانستەكانی  لەبەرئەوەی 

بۆ  چاكە  بەدەستهێنانی  لە  بریتییە  ئەویش  كە  دیاریدەكەن،  هۆكارەكان 
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مرۆڤەكان. »تەنانەت ئەگەر ئامانجی تاكە كەس و شار وەك یەك بوو لەم 

و  بهێنرێت  بەدەست  و  بگیرێت  بەرچاو  لە  شار  ئامانجی  دەبێت  كاتەدا 

بپارێزرێت.« 

زانستی سیاسی ئەرستۆ لە دوو بوار دەكۆڵێتەوە كە ئێستا لەالیەن 

بیریارانی مۆدێرنەوە بە: ئەخالق و فەلسەفەی سیاسی پۆلێن دەكرێن.

تێڕوانینی ئەرستۆ، بۆ سیاسەت

زانستی سیاسەت لە كار و فەرمانی سیاسەتمەداران و پیاوانی دەوڵەت 

پزیشكەكان  بەكاری  گرنگی  پزیشكی  زانستی  چۆن  هەروەك  دەكۆڵێتەوە، 

دەدات. بەشێوەیەكی وردتر زانستی سیاسەت جەستەی زانیاری پسپۆڕانیەتی 

دیاریكردنی  كاری سیاسەتمەداران  گرنگترین  كارەكانیان.  بۆ جێبەجێكردنی 

رۆڵی )یاسادانەران(ە بەمەبەستی دانانی دەستورێكی گونجاو بۆ شار.

نەریت،  و  داب  درێژ خایەن،  یاسایەكی  دەبێت  دەستورەش  ئەم   

دامەزراوەكان لە خۆبگرێت بۆ هاواڵتیان. كاتێك دەستوریش ئامادەكراو دانرا 

لەسەر سیاسەتمەداران پێویستە یاساو رێنمایی گونجاو دابنێن بۆ پاراستنی، یان 

ریفۆرم ئەنجام بدەن ئەگەر پێویست بوو، هەروەها دەبێت سیاسەتمەداران 

رێگا لەو پێشهاتانە بگرن، كە دەبێتە هۆی تێكچونی سیستمی سیاسی. بەمە 

دەوترێت زانستی یاسادانان، كە بەالی ئەرستۆوە لە سیاسەت گرنگترە كاتێك 

لە ژیانی رۆژانەدا جێبەجێدەكرێت وەك جۆرێك لە مەراسیم.

   ئەرستۆ بەردەوام دەبێت و سیاسەتمەدار بە پیشەگەر دەشوبهێنێ .

بەراوردێك زۆر ورد نییە، ئەگەر لەسۆنگەی یاسادانانەوە سەیری بكەین، 

بەاڵم ئەگەر لەو سۆنگەیەوە سەیری بكەین، كە سیاسەتمەدار هەڵدەستێت 

بە دروستكردن و كارپێكردن و پاراستنی سیستمی سیاسی بە پێی پرەنسیپی 

گەردوونی ئەوە بەراوردەكە راست دەبێت، بۆئەوەی لەم لێكچوونە بگەین 

ئەرستۆ كاری پیشەگەرمان لە رێگەی چوار قۆناغەوە بۆ راڤە دەكات: قۆناغی 
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بۆنمونە  كۆتایی.  قۆناغی  كارامەیی،  قۆناغی  شێوە)فۆڕم(،  قۆناغی  مادی، 

قوڕ )قۆناغی مادی(، دەكرێتە گۆزە )قۆناغی شێوە( لەالیەن گۆزەكەرەوە 

)قۆناغی كارامەیی(، پاشان ئاوی تێدەكرێت )قۆناغی كۆتایی(.

   كەسێك دەتوانێت شار لەرێگەی ئەم چوار قۆناغەوە شیكار بكات. 

شار كۆمەڵگایەكە پێكهاتووە لەكۆی چەند بەشێك، كە چەند كارو ئامانجێكی 

)دەوڵەمەندو  ئابوری  لە:  بریتین  كۆمەڵگە  بەشەكانی  هەیە.  هاوبەشیان 

لەگەڵ  كە  كۆمەڵگە  تاكەكانی  لە  پێكدێت  شار  سیاسی، هەروەها  هەژار( 

سەرچاوە سروشتیەكان دەبنە )قۆناغی مادی = مادە( كە لە ئەوانەوە شار 

دەنەخشێنرێت.

   قۆناغی شێوەی شار بریتییە لە دەستور. بەالی ئەرستۆوە دەستور 

زیاتر  ئەرستۆ  شار«.  دانیشتوانی  بۆ  فەرمان  یاساو  »كۆمەڵێك  لە  بریتییە 

)فۆڕمێكی  كۆمەڵگە  دەستووری  پێیوایە  و  دەكات  دەستور  لەسەر  قسە 

درێژای  بە  دەبێت  كۆمەڵگە  هەمان  كۆمەڵگەش  و  رێكەوتن-یەكخستن(ە 

رۆژگار ئەگەر هەمان دەستوری هەبێت. دەستور دۆكۆمێنتێكی نوسراو نییە، 

بەڵكو جەوهەری پرەنیسپی رێكخستنە، هەروەها دەستور شێوازی »ژیان«ی 

هاواڵتیانە. ئەو هاواڵتیانەی هەموو مافێكی سیاسیان هەیە.

   دروستبوونی شار پێویستی بە قۆناغی كارامەیی هەیە، ئەگەر 

ئەرستۆ  بۆچوونی  بە  دەسەاڵتدار.  لە  بریتییە  كارامەیە  ئەو  بنێین  ناوی 

كۆمەڵگە كاتێك فەرمان وەردەگرێت، ئەگەر بنەمای دەسەاڵتدارێتی هەبێت. 

ئەم پرەنسیپی دەسەاڵدارێتییە لە دەستوردا پێناسەیان بۆ كراوە كە دەسەاڵتی 

ئۆفیسی سیاسیەكان و ئۆفیسی شا دیاری دەكات، بە شێوەیەكی قوڵتر دەبێت 

دەستوری  شار  بۆچی  بكرێت  بەهاواڵتیان  قەناعەت  كارامەیدا  قۆناغی  لە 

پێویستە. ئەو پێیوایە ئەوكەسەی یەكەمجار شار بنیات دەنێت، سودێكی زۆر 

دەگەیەنێت. وەك دروستكەری پاپۆڕێك كە لەهەندێك مادە بەرهەمێكی 

نەخشێنراو دروست دەكات.
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   بیروباوەڕی ئەرستۆش لەسەر قۆناغی كۆتایی لەم دێڕانە خوارەوەدا 

دەردەكەوێت:

   لە كاتێكدا شار جۆرێكە لە كۆمەڵگەو هەر كۆمەڵگەیەك بۆ ئەوە 

لە  دەكات،  ئەوە  كەسێك  )هەموو  بدات  ئەنجام  باش  كاری  دروستبووە 

پێناوی ئەوەی كەپێیوایە باشە(. شتێكی ئاشكراشە هەر كۆمەڵگایەك ئامانجی 

هەندێك )باش(ەیە. ئەو كۆمەڵگەیەش كە دەسەاڵت و مەبەستەكانی زۆربەی 

تاكەكانی تێدایە پێی دەوترێت شار، یان كۆمەڵگەی سیاسی. دوای دروست 

دەگەڕێن،  شاردا  خۆشگوزەرانی  و  باشی  بەدوای  هاواڵتیان  شار  بوونی 

كەئەمەش ئامانجی كۆتاییە.

پوختە

دەستور  و  مادی(  )قۆناغی  خاك  لەسەر  هاواڵتیانە  رێكەوتنی  شار 

)قۆناغی شێوە(. دەستوریش لەالیەن یاسادانەرانەوە داڕێژراوە، كە لەالیەن 

)قۆناغی  وان  پیشەگەران  وەك  كە  دەكرێت  پەیڕەو  سیاسەتمەدارانەوە 

كارامەیی( هاوكات دەستور ئامانجەكانی شار دیاری دەكات )قۆناغی كۆتایی(.

سەرچاوە:

-STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY
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ئەرستۆ ژیان و کارەکانی
ئەی. ئی. تایلۆر

لەئینگلیزییەوە: ئاوات ئەحمەد
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)1(

ژیان و كارەكانی 

پێمان  مەزنەكان  شاعیرە  ن��اوی  ئ��ەوەن��دەی  فەیلەسوفان،  ن��اوی 

ئاشنانین. زەحمەتە خوێنەرێكی باشی ئینگلیز ناوی سۆفۆكلیس، یان مۆلێری 

نەبیستبێت. خوێنەرێكی باش هەرهیچ نەبێت، دەزانێت ئەو دوو نوسەرە 

كێ  بوون، دەتوانێت لە نهێنی ئەنتیگۆناو میسانترۆپ تێبگات. 

شیعرو  چەند  كە  زۆرب��اش،  خوێنەرێكی  دەڵێین  یەكێك  بە  ئێمە 

پەخشانێكی مێژووی دێرین لە یادەوەریدا هەبێت، گەرچی شتێكی ئەوتۆش 

دەربارەی ديكارت یان كانت نەزانێت، لەگەڵ ئەوەشدا كۆمەڵێك فەیلەسوف 

نیيە  خوێنەرێك  فراوانە،  ئەوەندە  زمان  هزرو  لەسەر  كاریگەرییان  هەن 

ناوەكانیان نەزانێت، پیاوێكی رۆشنبیری ئەوروپایی كەباسی زمان دەكات، 

وشە و زاراوەكانی ئەوان بەكاردەهێنێت. لەناو ئەمانەدا ئەرستۆ لەسەرووی 

ناوی  هەموومان  چۆن  وەك  بیستووە،  ناویمان  ئێمە  هەموویانەوەیە. 

هۆمیریشمان بیستووە. كاریگەریی ئەرستۆ لەسەر تیۆلۆژیا ئەوەندە زۆرە، 

كە زۆربەی كەنیسەكان تێڕوانینەكەی ئەویان لەمەڕ گەردوون هەڵگرتۆتەوە، 

بۆمان  بدەین،  مۆدێرنەكان  زانستە  بەگەشەكردنی  بایەخ  ئێمە  ئەگەر 

بیكۆن  تێگەیشتنی  بۆ  ئەرستۆمان  زانیارییەكانی  لە  دەردەكەوێت هەندێك 

سروشت،  بۆ  تێڕوانینیاندا  لە  كە  پێویستە،  تر  مەزنانەی  ئەو  گالیلۆو  و 

ئەدەبە  سەر  بچینە  ئەگەر  مۆدێرنن،  زانستی  خوڵقێنەری  ئەرستۆی  دژی 

ئەرستۆ  فەلسەفەكەی  ئاگاداری  ئەگەر  مۆدێرنەكان،  زمانە  ئەندێشەییەكەی 
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چاسەرو  لەكارەكانی  زۆرێك  دانتێ  و  بەنرخەكەی  كتێبە  ناتوانین  نەبین، 

شكسپیرو میلتۆنیش، بەتەواویی تێبگەین، ئەگەر بچینە سەر زمانی ئاسایی، 

مۆدێرن  ئاخاوتنی  ئاشناكانی  گۆڕانكارییە  لە  زۆرێك  لە  ناتوانین  دەبینین 

تێبگەین، بێ  تێگەیشتنی ئەو پێڕەوەی سەرەتا لێیەوە سەریانهەڵداوە، بۆیە 

بدات،  ئینگلیز  خوێنەرانی  یاریدەی  ئەوەیە  بچوكە  كتێبە  ئەم  مەبەستی 

بۆئەوەی باشتر لەو زمانە ئاشنایە تێبگەن و ساناتر لەگەڵ كارەكانی دانتێ ، 

شەیكسپیەر، بیكۆن ، میلتۆندا مامەڵەبكەن.

ژیانی ئەرستۆ

ئەرستۆ  ژیانی  سەرەكییەكانی  راستییە  باسی  بەكورتی  دەتوانین 

بكەین. لە ساڵی 385 یان 384 ی پێش زاییندا لە ستاگیرۆس لەدایكبووە، 

زۆرجار  تائێستاش  كە  خاڵیكدیك،  دورگەی  نیمچە  لە  بچوكە  كەشارێكی 

لە  ساڵیدا،  دوو  شەست و  تەمەنی  لە  بانگدەكرێت،  دێرینەكەیەوە  بەناوە 

كاڵیكسی ئێوبا دەمرێت. ئەرەستۆ هاوچەرخی دیمۆسین بووە. لەسەردەمی 

گەنجیدا ئاگاداری كێشەو ملمالنێیەك بووە كە سەرەنجامەكەی دامەزراندنی 

هیلینییەكاندا.  لەناوچەی  بااڵ  دەسەاڵتی  وەك  بووە  مەکدۆنیا  شانشینی 

بەسەربردووە  قوتابییدا  مەزنی  ئەسكەندەری  لەگەڵ  دواتریشی  سااڵنی 

كەنارەكانی  گەیاندە  یۆنانی  شارستانێتی  رماندو  فارسی  ئیمپڕاتۆرییەتی  كە 

جومنا، لە پێشچاوگرتنی ئەم راستییانە لە لێكۆڵینەوەی تیۆرییە بنەڕەتییەكانی 

ئەرستۆدا، شتێكی گرنگە.

ئەگەر  دیمەنەی  ئەو  رونكردنەوەی  بۆ  دەدەن  یاریدەمان  ئەوانە   

وانەبوایە وەك شتێكی نامۆ بەو پیاوە مەزنەوە دیار دەبوو. رۆشناییەكی زۆر 

دەخەنە سەر باوەڕی بەتینی فەیلەسوفەكەمان بە ناتەواویی سروشتییانەی 

دوورە  لەناوچەیەكی  خۆی  كە  لەبیرە  ئەوەشی  هەروەها  بەربەرییەكان، 

دەستدا گەورە بووە، لەوێ  ژیانی بەربەرییانە شێوازێكی ئاسایی ژیان بووە، 
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لەیەكتری وەك  بەربەرییەكان  گریك  و  ئەوەوە جیاكردنەوەی  بەالی  بۆیە 

هێڵە رەنگییەكەی ئەو ئەمەریكیانە وابوو كە لە باشوری واڵتەكەوە هاتن، 

بۆیە دیسانەوە كاتێك بە ناوچەگەرێتییەكەی ئەو كاریگەر دەبین، ئایدیاڵی 

ئۆلیگاركی  هێورانە حكومەتی  بەشێوەیەكی  كە  بچوكەكان،  شارە  دەوڵەت 

بوون، بەالی ئەرستۆوە سیستمێكی باشە و گرفتێكی كۆمەاڵیەتی تێدا نيیە، 

بەاڵم بێبەرییە لەدابونەریتی مەزن و ئامانجی دوورمەودا، پێویستە ئەوەمان 

لەبیربێت كە خودی فەیلەسوفەكە خۆشی لە كۆمەڵگەیەكی ئاوا بچوكی بێ  

ئایندە. شارە خاڵیكدیكییەكانەوە هاتووە، كە لە سەرەتادا  رابوردووی بێ  

هەروەك  دامەزرێنراون،  لەئێۆبا،  خاڵیك  شارۆچكەی  كۆڵۆنییەكانی  وەكو 

ناوی نیمچە دورگەكە ئاماژەی بۆدەكات.

كۆرینسیش كە دەكەوێتە هەمان ناوچەوە، شوێنێكی نیشتەجێبوونی 

هەمیشەیی بووە. لە لوتكەی گەشانەوەی ئەسینای ئیمپراتۆرییدا لەسەردەمی 

ئەسیناوە،  كۆنتڕۆڵی  ژێر  كەوتە  ناوچەكە  لەرووی سیاسییەوە  پێریكلێسدا، 

لێهاتوویی  بلیمەتی و  بەهۆی  ئارخیدایمدا،  جەنگی  ساڵی  دوایین  لە  بەاڵم 

ئەسیناییەكان  لەچنگی  سپارتاوە،  دیپلۆماتی  س��ەرك��ردەو  بارسیدێسی 

دەرهێنرایەوە، لەسەرەتايی سەدەی چوارەمدا شارەكانی خاڵیكدیك، خۆیان 

بە  سپارتا هەرەسی  بەاڵم  دابمەزرێنن،  خۆیان  بۆ  فیدراڵیزمێك  هەوڵیاندا 

جواڵنەوەكە هێناو شارەكان كەوتنە ژێر كۆنترۆڵی شانشینی تازە سەرهەڵداوی 

مەكەدۆنییەوە، لەو كاتەدا ئەرستۆ ساوابوو.

لەنێوان  پیالنێكی دووسەرەی شارەكانەوە  بەهۆی  دواتر،  نەوەیەك 

نیمچە  دواجار  لەكارخراو  شانشینەكە  ئەسیناییەكاندا،  مەكەدۆنیو  فلیپی 

ئەوەش  هەروەها  گرت،  یەكی  مەكەدۆنییدا  شانشینی  لەگەڵ  دوورگەكە 

ئەسكلیپیادەكاندا  گروپی  لەناو  فەیلەسوفەكەمان  بدەین  سەرنج  كە  گرنگە 

نیكۆماخۆسی  بوون،  لێهاتوو  پزیشكی  پشتاوپشت  ئەوان  دایكبووە،  لە 

باوكی سەرەك پزیشكانی ئامینتاسی سێهەم بوو، ئەو پاشایەی سپارتییەكان 
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پێهێنا،  ه��ەرەس  خالیكدیكیەكانیان  كۆمەڵەی  ئەو  بەرژەوەندیی  لەبەر 

مەكەدۆنییەكانەوە،  سەختی  ژیانی  و  بەپزیشكی   زووە  پەيوەستبوونە  ئەم 

ئەرستۆو  فەلسەفییانەی  بیركردنەوەی  بەسەر  بایۆلۆجیا  هەژمونی  بەباشی 

هەژدە  تەمەنی  لە  لێكدەدەنەوە،  فەرمانڕەوایان  لەمیران و  حەزنەكردنی 

ساڵییدا رەوانەی ئەسینا دەكرێت بۆ بەدەستهێنانی زانیاری و رۆشنبیریی بااڵتر. 

لەوێ  پەیوەندی دەكات، بە ئەكادیمیاكەی ئەفاڵتونەوە و دەورووبەری بیست 

ساڵ وەكو ئەندامێكی گروپی زانستی لە دەوری مامۆستاكەی دەمێنێتەوە، تا 

سەروەختی مردنی ئەفاڵتون لە ساڵی 347 - 346 ی پێش زاییندا. 

هیرمیاسی  ئەرستۆو  ئەفاڵتون،  مردنی  دوای  یەكەمی  ساڵی  سێ  

بوو  هیرمیاس  دواتر  مانەوە،  بچوك  ئاسیای  لە  خۆی  قوتابی  و  هاوڕێ  

دژی  خۆی  توانای  زۆری  بەشی  ئیۆلیس،  لە  ئەترانیۆس  شاری  پاشای  بە 

پاشای فارس تەرخانكرد. پیسیاسی خوشكەزای هیرمیاسیش بوو بەهاوسەری 

بنەماكانی  پشكنینی  بووە.  كامەران  زەماوەندێكی  وادیارە  فەیلەسوفەكە، 

دەربارەی  ئەو  زانیاری  كە  دەریخستووە  ئەرستۆ،  دەریاییەكەی  بایۆلۆجیا 

دیش  دورگەكانی  ئیۆلییەكان و  كەنارە  بۆ  تایبەتی  بەشێوەیەكی  بابەتەكە، 

پێویست بووە، ئەمە رۆشنایی دەخاتە سەر ئەو ماوەیەی لەگەڵ هیرمیاسی 

بەبیرتیژی  و  هاوڕێیدا بووە، رێشی تێدەچێت ئەفاڵتونی مامۆستای دركی 

ئەكادیمیادا  لە  تایبەتییانەی  لێكۆڵینەوە  ئەو  كردبێت،  قوتابییەكەی  زرنگی 

ئەنجامیداون، وەك ئەوانەی سپیۆسیپۆسی خوشكەزاو جێنشینی ئەفاڵتون، 

دوای  كورت  ماوەیەكی  كە  دەشزانین  بوون.  بایۆلۆجی  زۆریان  بەشێكی 

مردنی ئەفاڵتون، ئەرستۆ یەكێك بوو لەوانەی تێبینییەكانی خۆیان دەربارەی 

وانە چاپنەكراوە نێودارەكەی مامۆستاكەیان )دەربارەی چاكە( باڵوكردەوە.

 لە ساڵی 343 دا، هیرمیاس لە میانی پشێوییەكەی واڵتی فارسدا، 

تیرۆركرا، ئەرەستۆش بە سرودێك یادی كردەوەو باسی نیكی یەزدانییانەی 

بوو  لەوێ   مەکدۆنیاو  دادگای  بۆ  گوێزایەوە  دواتر  كرد.  هاوڕێكەی  ژیانی 
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بەمامۆستای شازادەی جێنشینی تاج كە لەو ماوەیەدا )ساڵی 343( كوڕێكی 

تەمەن سیازدە سااڵن بوو. دواتر بە هاوكاریی فەیلەسوفە مەزنەكەو پاشای 

مەزنیش، بوو بە ئەسكەندەری مەزن. ئەندێشەیەكی تیژو كراوەی هەبوو. 

لە نوسینەكەی پلۆتاركدا بەناونیشانی )ژیانی ئەسكەندەر(، كاریگەریی هزری 

فەلسەفییانەی ئەرستۆ، لەسەر ئەسكەندەر بەزەقی دیارە، لەگەڵ ئەوەشدا 

پێناچێت كاریگەریی ئەرەستۆ بەشدارییەكی زۆری كردبێت لە دروستكردنی 

كەسێتی ئەسكەندەردا. 

بەئاشكرا  جێنشینەكانیشیان،  پاشا و  بەرامبەری  ئەرەستۆ  ناحەزیی 

شارێكی  دەوڵەت  دیدەكرێت،  بە  سیاسەت  ئامارو  لەمەڕ  نوسینەكانیدا  لە 

خۆبەخۆی بچوكی بێ  تەماحی سیاسی، كە ئەرستۆ خۆی بۆ تەرخان كردبوو، 

الی فیلیپ یان ئەسكەندەر زیاتر وەك شوێنەوارێكی جێماو وەهابوو.

 تاقە بەڵگەی هاوزەمان بۆ پەیوەندیی نێوان مامۆستاو قوتابییەكەی، 

ئایزۆكراتی ئەسینایی بۆ ئەسكەندەری  نامەیەكدا هاتووە كە  لە  رستەیەكە 

لەوەی  دەكات  میر  لە  پیرۆزبایی  فێڵبازانە  بەشێوەیەكی  ن��اردووە و  الوی 

رەوانبێژیی هونەری ئاخاوتنی گشتیی بەدڵە و گوێناداتە لۆجیك. 

هەبوو،  قوتابییەكەی  تەماحی  بەرامبەر  كەمی  سۆزێكی  ئەرستۆ 

ئەرستۆ  سیاسییەكانی  تیورییە  كە  بەرچاودەكەوێت  راستییەدا  لەو  ئەمەش 

لەو ماوەیەدا كاریان تێداكراوە، كە ئەسكەندەر هیلینییەكانی جۆشدەدا، بۆ 

تێدا  ئاماژەیەكیان  هیچ  تیورییەكان  جیهانی  ئیمپراتۆرییەتێكی  دامەزراندنی 

نیيە، بۆ ئەو گۆڕانكارییانەی لە سیستمی كۆمەاڵیەتییدا روویان دەدا. لەم 

بارەیەوە ئەرستۆ پێمان دەڵێت، ئەگەر ئەسكەندەر نەبوایە، لەوانەبوو ئەو 

دەوڵەت شارە بچوكە دوایین وشەی پەرەسەندنی سیاسیی هیلینییەكان بوایە. 

رێی تێدەچێت هەڵبژاردنی ئەرەستۆ، كە هێشتا وەكو بیریارێكی سەربەخۆ 

زیاتر  تاجەكەدا  میری  پەروەردەكردنی  لە  بكات،  بەشداری  تا  نەناسرابوو 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شۆرەتە كەمەی هەیبوو، ئینجا پەیوەندیی خێزانەكەی 
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بەكۆشكەوە، كە هەردوكیان پێكەوە لەبەرچاوگیران، لەپاڵ پایەی خۆشیدا وەك 

قوتابی ئەفاڵتون. دەستێوەردانی ئەو لە كاروباری گشتی سیسیلیدا بووە هۆی 

سیاسەت   بە  زانستییانە  بایەخدانی  تایبەتی  ماڵی  وەكو  ئەكادیمیاكەی  ئەوەی 

داگیركارییەكانیدا  لەمیانی  ئەسكەندەر  تێدەچێت  رێی  لەقەڵەمبدرێت.  یاسا  و 

بواری هەبووبێت نمونەی گیانەوەرەكان بۆ مامۆستاكەی كۆبكاتەوە. ئاشكرایە 

نەداوە  ڕێگەیان  كە  جیاوازبووە،  یەكتریی  لە  ئەوەندە  هەردوكیان  كەسێتی 

هیچیان كاریگەرییەكی بنەڕەتی لەسەر ئەوەی تریان هەبێت.

بۆ  باوكییەوە  بكوژی  لەالیەن  ئەسكەندەر  لەناكاو  دا،   336 لەساڵی 

وەرگرتنی تاجی مەكدۆنیا بانگهێشتكرا، ئیتر پێویستی بە خزمەتەكانی ئەرستۆ 

تەرخانكرد. رێك  زانستی  كاری  بۆ  ئەسیناو خۆی  بۆ  گەڕایەوە  ئەویش  نەما، 

لەو كاتەشدا بەهۆی مردنی سپیسیپۆسی كۆنە یاریدەدەری خۆی لە لێكۆڵینەوە 

بایۆلۆجییەكاندا، سەرۆكایەتی ئەكادیمیا چۆڵ ببوو. 

رەنگە ئەرستۆ دڵی شكابێت لەوەی قوتابخانەكە، ئەویان نەخوێندەوەو 

زینۆكراتی خالیدۆنییان بە سەرۆكی تازە هەڵبژارد. وادیارە لەوە بەدوا هەرگیز 

دا،   335 ساڵی  لە  نەكردووەتەوە،  ئەكادیمیاوە  بە  پەیوەندیی  دیكە  جارێكی 

ئەكادیمیای  ركابەری  پەیمانگایەكی  لیسیۆس  لە  ئەپۆڵۆدا  پەرستگاكەی  پاڵ  لە 

لە الیسییەم، یان جیمناسیۆم دامەزراند و ژمارەیەكیش لە ئەندامانی ئەكادیمیا 

شوێنی كەوتن و گواستیانەوە بۆ الی ئەو. وانەكانی ئەرستۆ لە پریپاتۆس واتە 

ناوی  قوتابخانەكە  هەربۆیەشە  وتراونەتەوە،  جیمناسیۆمدا،  راڕەوەكەی  لەناو 

پریپاتێتیكی وەرگرت. ماوەی دوازدە ساڵی داهاتوو، ئەو دامەزراوەیە بنكەی 

تۆژینەوەو تێڕامان ولێكۆڵینەوە بوو بۆ ئەرستۆ. سەرقاڵی نوسینەوەی كۆرسی 

وانەكانی بوو دەربارەی پرسیارە زانستی و فەلسەفییەكان. جیاوازیی سەرەكی لە 

نێوان ئەم قوتابخانە نوێیەو ئەكادیمیادا ئەوەیە كە: لە كاتێكدا بایەخدانی زانستی 

شێوازی  الیسیەم  لە  گرتبوو،  سەتنەری  ماتماتیك  لەسەر  ئەفاڵتونیەكان  الی 

سەرەكی تۆژینەوەی زانستی لە توێی بایۆلۆجیاو مێژووەوە ئەنجام دەدرا.
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لەیاد  خۆی  كۆنەكەی  مامۆستا  ژیانی،  كۆتایی  هەتا  ئەسكەندەر 

نەكرد، ناسیاوێكی ئەرستۆ كە ناوی كاڵیستنێنێسە وەك لێكۆڵەرێكی مێژوو 

پەیوەندیی بە هەڵمەتەكەی ئەسكەندەرەوە كرد، بەاڵم لەبەرئەوەی جارێكیان 

لۆمەی پاشای كرد لەسەر ئەوەی پایە نیمچە دەستورییەكەی خۆی بەرامبەری 

بەكاردەهێنێت،  خۆرهەاڵتی  رەهای  فەرماڕەوایەكی  وەكو  هیلینییەكان 

پیالنگێڕان  بە  بووەوە. سەرەنجام  ئەسكەندەر  توڕەیی  و  رق  رووبەڕووی 

یاخود  درا،  سێدارە  لە  یان  ئیتر  تاوانباركرا،  ئەسكەندەر  تیرۆركردنی  بۆ 

وەك هەندێك دەڵێن فڕێ  درایە زیندانەوەو پێش ئەوەی دادگایی بكەن، 

ناسیاوێكی  لەالیەن  روداوەوە  ئەم  بەهۆی  ئەسكەندەر  گوایە  دەڵێن  مرد. 

ئەرستۆوە، ئەسكەندەر گومانی لەویش پەیدا كردووە، بیری لە تۆڵەستاندنەوە 

بەهۆی  هیندستاندا  داگیركردنی  كاتێک  لە  خۆشبەختانە  بەاڵم  كردۆتەوە، 

بابەتیەكەوە ئەرستۆیان لە ئەنجومەنەكەی ئەرستۆ دوورخستەوە. 

بەاڵم  كورتخایەن،  پشێوییەكی  مردو  ئەسكەندەر  دا   323 ساڵی  لە 

پڕ هەراو زەنا لەئەسینادا بەرپا بوو. ئەرستۆش بەخزمایەتی دەگەڕایەوە بۆ 

فیلیپ و  بەرامبەر  لەسەر سۆزی  بەقوربانی،  بوو  ئەویش  بۆیە  مەكدۆنیا، 

ئەسكەندەر، وەك سۆكرات تۆمەتی بێ  دینی درایە پاڵی  و سزای مەرگی 

بەسەردا درا.

 بەهانەی ئەوەش شیعرەكەی بیست ساڵ لەوەبەر بوو بەبۆنەی مەرگی 

هیرمیاسەوە، كە تێیدا هاوڕێكەی تا ئاستی خوداوەندەكان شكۆداركردبوو. 

هەرچۆن بێت ئەمە بیانویەك بوو، تۆمەتە راستەقینەكە سیاسی بوو، ناسیاوێتی 

تاوانباركردنەكە  ناخۆشەویستەكەدا.  مەكەدۆنییە  لەگەڵ سەركردە  بوو  ئەو 

شارەكەی  كاڵیكس،  كردە  روویان  قوتابییەكانی  ئەرستۆو  بوو،  مەترسیدار 

دیكی ستاگیرۆسی ناسیاوی. ساڵی دواتر لە تەمەنی شەست و دوو، یان سێ  

ساڵییدا لەوێ  مرد.
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بەهۆی ئەو پەیكەرو وێنە نەخشێنراوانەی بۆ ئەرستۆ دروستكراون، 

پێویست  لە  زیاد  پەیكەرەكان  بووە،  قۆز  پیاوێكی  ئاشنابووین،  بەسیمای 

ئ��ەوەوە  نوسینەكانی  لێكۆڵینەوەی  لە  ك���ردووە،  لەمەدا  زێدەڕۆییان 

بۆچونێكمان ال دروست دەبێت، كە پەیكەرتاشەكان زیادەڕەوییان كردووە لە 

قۆزكردنی ئەرستۆدا. گێڕانەوەكان مۆركێكی نیانی  و ناسكی پێدەدەن، زۆر 

بایەخی خۆی نەداوە. وەسێتنامەكەی پێوەی دیارە، كە خێزانێكی كامەرانی 

هەبووەو بایەخیداوە بە ئایندەی منداڵەكانی و خزمەتكارەكانی. دووجار ژنی 

هێناوە، یەكەمجار پیسیاسی مارەكردووە، دووەم جاریش لەگەڵ هێرپیلیسدا 

ناوی  كوڕەكەی  جێما،  لێ  كچێكی  كوڕێك و  لەمیان  كردووەو  زەماوەندی 

نیكۆماخۆس بوو. هێرپیالس لەگەڵ هاوسەرەكەیدا زۆر باش بوو، ئەویش 

لەچەند بڕگەیەكی وەسێتنامەكەیدا باسی كردووەو میراتی بۆ تەرخانكردووە، 

هەروەها هەست و سۆزی خۆی بەرامبەر پیسیاسی هاوسەری كۆچكردووە 

بەوە دەربڕیوە كە دەڵێت هەرچیەكی لێ جێماوە لەپاڵمدا بیخەنە چاڵەوە. 

خزمەتكارەكانیشی لەیاد نەچووەو بەشی ئەوانیشی جیاكردۆتەوە، ئەمەش 

دەیدەخات كە فەیلەسوفەكەمان  گوزەرانی لە ئەفاڵتون خۆشتر بووە.

كارەكانی ئەرستۆ

بنەڕەتیمان  گرفتێكی  ب����ەرەوڕووی  ئەرستۆ  كارەكانی  بابەتی 

ئەوە  وەك  قوتابییەكەی،  سەر  دەچینە  ئەفاڵتونەوە  لە  كاتێك  دەكاتەوە. 

هەیە  شێوازێكی  ئەفاڵتون  جیاواز.  كەشوهەوایەكی  بۆ  گواستبێتمانەوە  وایە 

شوێنێكی  هیچ  لە  بێت،  نوسراو  بەرهەمهێنراوی  سەرنجڕاكێشترین  رەنگە 

دی كۆمەڵە نوسراوێكی تری ئاوا زرنگ  و ئەندێشە بەرین، لۆجیكێكی ئاوا 

روون، ئەقڵێكی ئاوا تیژو قۆشمە نادۆزینەوە، بەاڵم شێوازی ئەرستۆ وشك و 

تێدایە،  كەم  سۆزی  و  هەست  تەكنیك،  لە  پڕێتی  زبرەو  زمانی  رەسمیە. 

شێوازێكی تۆكمە بە راشكاوی سادەترین رێسای داڕشتن پێشێل دەكات، كاتێك 
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دەبینین نوسەرانی دوای خۆی لە نمونەی سیسیرۆ ستایشی شێوازی زێڕین و 

قەشەنگی ئەرستۆ دەكەن، ئەوەندەی تر سەرسام دەبین. رونكردنەوەی ئەم 

مەتەڵە شتێكی سانایە. ئەفاڵتون و ئەرستۆ دوو كەسن، كە ئێمە پێیان دەڵیین 

نوسیویانە،  گشنی  بەكارهێنانی  بۆ  هەردوكیان  نوسین،  پیاوی  پڕۆفیسۆرو 

هەڵبژاردە  خوێندكاری  دەستەیەك  بۆ  وانەوتنەوەیان  كۆرسی  هەردوكیان 

كردۆتەوە. وانەكانی ئەفاڵتون بە نەمریی ماونەتەوەو كتێبەكانی گەیشتونەتە 

دەستی ئێمە، بەاڵم بەشی زۆری كتێبەكانی ئەرستۆ ونبوون، بەاڵم زۆرێك 

لە وانەكانیمان لەبەردەستایە. سیسیرۆ سەرسام بوو لە دیالۆگی درەوشاوەی 

ئەرستۆو كارەكانی ئەوی پاراستووە. 

ئەو كارانەبوون بە مۆدێلێك بۆ نوسینەكانی سیسیرۆو ئەویش هاوشێوەی 

هەندێك  كە  هەیە  ئەوەندە  نەماونەتەوە،  هیچیان  بەاڵم  نوسيويەتی،  ئەو 

لەپەرەگرافەكانی لەالیەنی نوسەرانی ترەوە گواستراونەتەوە. كارەكانی ئەرستۆ 

لەڕاستیدا ئەو دەست نوسانەن كە قوتابییەكانی سەرپەرشتییان كردووە، ئەمەش 

لە بەڵگە دەرەكی و ناوەكییەكانەوە بەروونی دەردەكەوێت،  لە نمونەیەكدا 

دوو پاك نوسمان لەبەردەستایە. ئيتیكەكەی ئەرستۆ، یاخود چەند گوتارێك 

پێي  ئەوەی  گەیشتۆتە دەستمان:  بە دوو شێوە  كە  دەربارەی دەستپێكردن 

كە  نوسیكردووە  پاك  فەیلەسوفەكەمان  كوڕی  نیكۆماخی،  ئيتیكی  دەوترێت 

ئەویش ناوی نیكۆماخۆسە. ئەو كتێبە هەموو وانە زارەكییەكانی ناو كۆرسەكانی 

تێدایە، لەگەڵ كۆپییەكی زیاتركراوەو سەربەستی ئودیمۆسی ماتماتیكزان كە 

قوتابی ئەو بووە، ئەمیان بەناوی ئيتیكی ئێودیمیانەوە ناسراوە. 

نوسراوێكمان  میسردا،  واڵتی  لمی  لەناو  دواییشدا  سااڵنەی  لەم 

دۆزییەوەو بۆمان دركەوت یەكەم نمونەی نوسینی ئەرستۆ خۆیەتی و خەڵك 

بە شێوەیەكی بەرفراوان خوێندویانەتەوە، ئەویش وتاری لەمەڕ دەستورەكەی 

ئەرستۆ  ئاسان و جەماوەرییە، دەریدەخات كە  وتارە  ئەم  ئەسینایە. شێوازی 

دەتوانێت زۆر روون  و راشكاوییش بنوسێت.
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)2(
پۆالندنی زانست: میتۆدی زانستی

دەشێت بڵێین فەلسەفە وەك ئەرستۆ لێی تێگەیشتووە، رێكخستنی 

زانینە پەرتوباڵوەكانە، ئەو زانینەیە كە لەبەر هێوریەكەی بە دوایدا وێڵین، 

هێورییە  ئەو  پاڵنەری  سودگەرایی.  سەرەكییەكانی  مەبەستە  وەك  نەك 

كرێسی، یان سەرسوڕمانە كە ئەرستۆ بە شتێكی خۆڕسكی مرۆيدادەنێت، 

هەربۆیە هەتا شارستانێتی ئەوەندە پێش نەكەوێت، كەتەدارەكی تۆكمەی 

خۆی بكات دەربارەی مادە پێویستەكانی ژیان، ئەو زانینە تەواو كامڵ نابێت، 

لە سەرەتادا كرێسی مرۆڤ بە ئاڕاستەی »كارە سەراسیمەكەرەكانی« جیهانی 

فیزیكی بووە، رووەكەكان، سووڕی جواڵنیان، سوڕی وەرزەكان، رەشەبا، 

هەورە بروسكەو هەورە گرمە، شتی تریش. 

لە گرفتەكانی فەلەكناسی و كەشوهەوا  یۆنانەكان  لەسەرەتادا   بۆیە 

راماون، پاشان كاردانەوەكە پەرەیسەندوو، لە شكڵە ئەندازەییەكان و ژمارەكان 

رامان، ئەگەری ئەوەی زانیارییەكی دڵنیامان هەبێت، لە پرەنسیپە باوەكان و 

لقەكانی لێكۆڵینەوەی پرەنسیپە تایبەتییەكاندایە، كە لە هەندێك لقی زانیندا 

گریمانەكراون. 

دواجار فەلسەفە بوو بە لێكۆڵینەوەی پەرتوباڵوی هەموو بەشێكی 

بوون  و واقیع، چونكە ئەرستۆ پێیوابوو )وەك دواتر هێگڵیش( كە پێڕەوەكەی 

ئەوانەی  پرەنسیپەكان،  لە  گوزارشتە  تێڕامانە،  وشەی  دوایین  بنەڕەتدا  لە 

دواتر هاتن بەشێوەیەكی نائاگایانە كردیان بە ڕێنمای خۆیان.
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 ئەرستۆ باوەڕی وابوو گەیشتۆتە پلەیەك بتوانێت لقەكانی زانست 

پۆلێن بكات، دەری بخات چۆن پەیوەندییان پێكەوە هەیەو چۆنیش لە یەكتر 

جیاوازن. ئێستا لەم پۆاڵندنە دەكۆڵینەوە.

پۆالندنی زانستەكان

ركابەر  دوو  لە  فەلسەفە  پێویستە  پێبكەین،  دەس��ت  بۆئەوەی 

بااڵوە گرەوی لێ  دەبەنەوە، واتە  تێڕوانینی  جیابكەینەوە، كەلە هەندێك 

دیالەكتیك و سۆفیستری )سەفسەتە(. دیالەكتیك هونەری ئەقاڵندنی دروستە 

چەند  هونەرە  ئەم  پێشەكییەكان،  دروستی  نا  و  دروستی   سەلماندنی  بۆ 

بەكارهێنانێكی لەباری خۆی هەیەو ئێمەش لە یەكێكیان دەدوێین، كە خۆی 

لەخۆیدا لە دروستی پێشەكییەكانی جیاواز نیيە.

بەشێوەیەكی  هەڵەن،  پێتوایە  كە  پێشەكییانەوە  لەو  دەتوانیت   

دیالەكتیكییانە گوزارشت لە دەرەنجامە پەتییەكان بكەیت، یاخود دەتوانیت 

بەشێوەیەكی عەقاڵنییانە لەو پێشەكییانەوە كە بەشێوەیەكی كاتێک گریمانەیان 

دەكەیت، تا ببینیت چ دەرەنجامێك، لە هەردوو حاڵەتەكەدا، ئامانجت ئەوە 

نیيە راستەوخۆ بەدوای راستییدا بگەڕێیت. 

لێرەشەوە  راستییە،  مەبەستیان  راستەوخۆ  فەلسەفە  یان  زانست 

پێبكەن.  دەست  گونجاودا  دروست  و  پێشەكی  لەگەڵ  بەوەیە  پێویستییان 

ئەم لێك جیاكردنەوەیەی زانست و دیالەكتیك، ئەوەیە زانست لە پێشەكی 

دروستەوە دەستپێدەكات، بەاڵم دیالەكتیك لەو پێشەكییانەوە دەستپێدەكات، 

كە دروستن یان بە ڕووكەش لەدروست دەچن. سۆفیستریش بەهۆی ئەركە 

ئاكارییەكەیەوە، لە زانست جیاوازە و بریتیيە لە پسپۆڕیی خۆژیاندن لەڕێگای 

خراپ بەكارهێنانی دەرەنجام كردنەوە، فێڵی بەكارهێنانی توانا لۆژیكییەكان 

بۆ دەرخستنی ئەو شتانەی لە ڕووی زانستی یان ئاكارییەوە هەڵەن.
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 »سۆفیست ئەو كەسەیە كە بژێوی خۆی بە داناییەكی رووكەش 

نەك راستەقینە پەیدا دەكات«، )كەواتە جەختكردنەكە لەسەر بیرۆكەی 

الی  ئەوەی  بازرگانی  وەك  ناڕاستەقینە«یە،  »داناییەكی  دروستكردنی 

سۆفیست گرنگە ئەوەیە كرێكەی وەربگرێت(، بۆیە زانین یان فەلسەفە 

بریتیيە لە بەكارهێنانی نەزیهانەی تێگەیشتن لەپێناو دۆزینەوەی راستیدا.  

ئێستا دەتوانین لقە جیاجیاكانی زانست وەك ئەوەی پێناسەكراون 

لەیەكتریی جیابكەینەوە. یەكەم و گرنگترین دابەشكردن لە نێوان زانستە 

ئەندێشەییەكان، یان تیورییەكان  و زانستە پراكتیكییەكاندایە. 

جیاكردنەوەی روون و راشكا، لە نێوان زانستەكان و هونەرەكاندایە 

جوانەكان(.  هونەرە  نەك  تەكنیكییەكان  پیشەسازی  و  هونەرە  )وەك 

پراكتیكی  فەلسەفەی  لەمەبەستدا  تیوریی  یان  ئەندێشەیی،  فەلسەفەی 

جیادەبێتەوە، هەروەها سەرەنجامیش لە بابەتە لێكۆڵراوەكەی و كاراكتەرە 

نەزیهانەی  پێشبینیكردنی  یەكەمیان  مەبەستی  شێوەییەكەشی.  لۆجیكییە 

ئامانجیان  خۆمان،  ئیختیاری  خواست  و  لە  سەربەخۆكانن  نا  راستییە 

ئەوەیە بزانین و هیچی تر، بەاڵم مەبەستی زانستە پراكتیكییەكان ئەوەیە 

بەدەستمان  كە  بەڵگانەوە  ئەو  بەهۆی  تا  بەڵكو  نا،  زانین  بۆ  بزانین 

هێناون، بتوانین بەڕێگای جیاجیا زانینەكەمان بگۆڕین، بۆ بەهاو سود. 

)گرنگی راستەقینەی ئەم جیاكردنەوەیە لە مامەڵەكردنی ئەرستۆدا 

كۆمەاڵیەتییەكاندا  زانستە  ئاكارییەكان و  زانستە  گرفتەكانی  لەگەڵ 

هەیە  كۆمەاڵیەتی  ئاكاری و  بەزانستی  پێویستیمان  ئێمە  دەردەكەوێت. 

دەربارەی مرۆڤ، بەشێوەیەكی سەرەكی بۆئەوە نا ئارەزویەكی رۆشنبیری 

تێربكەین، بەڵكو بۆئەوەی ببن بەبناغەی سیستمی پێڕەوكراوی خوێندن و 

حكومەت، سیاسەت  و تیوریی فەرمانڕەوایی و ئيتیكیش، واتە تیوری چاكەی 

رەفتار، كە بەالی ئەرستۆوە تاكە لقی سانەویی سیاسەتەو دەگەڕێتەوە بۆ 

فەلسەفەی پراكتیكی نەك فەلسەفەی تیۆری، ئەم تێڕوانینەش لەرێگای 
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بەرەنجامە بایەخدارەكانەوە بەدەست دێت(.

بابەتانەدا  لەو  هاوشێوە  جیاوازییەكی  ئەوەی  دەگەینە  لەمەشەوە 

هەیە، كەدوو لقەكەی فەلسەفە لێیان دەكۆڵنەوە. فەلسەفەی ئەندێشەیی و 

تیۆریی بایەخ دەدات بەوەی كە»ناشێت )س( شتێكی تربێت غەیری ئەوەی 

هەیە« راستییەكان و پەیوەندییەكان لەئیرادەی مرۆڤ سەربەخۆن و بوونی 

خۆیانیان هەیە.

ویستی  كە  دەكات،  پەیوەندییانە  بەو  كار  پراكتیكی  فەلسەفەی   

تربن  شتی  پێویستە  شتانەی  »ئەو  بكات،  مشتوماڵیان  دەتوانێت  مرۆڤ 

جیالەوەی هەن« شتە شیاوەكان )بۆنمونە تەنها سیاسەت نا، بەڵكو پزیشكی 

 و ئابوریش سەر بەزانستە پراكتیكییەكانن(. 

بەرەنجامەكانی  نێوان  لە  لۆجیكی  جیاوازیی  دیسان  لێرەشدا 

و  بنەڕەتی   راستییە  سەرهەڵدەدات.  پراكتیكیدا  تیۆری  و  فەلسەفەی 

لۆجیكیانەی  پێداویستی  لەگەڵ  كردنن،  دەرەنجام  قابیلی  گەردونییەكان 

پرەنسیپە بەڵگە نەویستەكان. ئەمانەی دواییان، چونكە پەیوەندییانە هەیە 

بەوەی »دەشێت بەپێچەوانەوە بێت« هەرگیز بەشێوەیەكی تۆكمە گەردونی 

جێبەجێ   بەباشی  بابەتكاندا«  زۆرینەی  »لە  گشتیین   یاسای  ئەوانە  نین، 

دەكرێن، بەاڵم لە هەندێك ئاوارتەی كەمدا كە كاراكەتەركانیان دەگمەنە، 

بەكارنایەن.

شتێكی  دەگ��م��ەن  و  پێویست  نێوان  جیاكاریی  ئەرستۆ  الی   

راستەقینەیە، بەاڵم روون نیيە، هەروەها »ئەگەری رێنماییكەر« یش لەو 

لێكۆڵینەوانەدا كە لە ئاراستەی ژیان دەكۆڵنەوە، روون نیيە.

دەچینە سەر پرسیاری ئەوەی لەناو فەلسەفەی تیورییدا چەند لقی 

الوەكی هەیە. ئەفاڵتون دەیوت هیچ. هەموو زانستەكان لەیەك پرەنسیپی 

تاقانەوە دێن و ئەویش ئەركی ئەو زانستە بااڵیەیە كە ئەفاڵتون ناوی ناوە  

ئەو  بۆچوونی  بە  نیيە،  وا  ئەرستۆ  تێڕوانینی  دامەزراندن.  دیالەكتیكی 
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بابەتی  هەریەكەیان  جیاجیاوە،  لقێكی  بەچەند  دەبێت  تیۆری  فەلسەفەی 

لێكۆڵینەوەی خۆی و چەند پرەنسیپێكی تایبەت و بەڵگەنەویستی خۆی هەیە. 

ئەو لقانە سیانن، فەلسەفەو ماتماتیك و فیزیا.

میتافیزیك(ەوە  بەناوی  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  )لە  فەلسەفە  یەكەم 

ناسرا، بەكارهێنرا بۆ گوزارشتەكەی ئەرەستۆ خۆی، بوون بەسیفەتی بوون. 

كە  دەدات،  گەردونییانە  خەسڵەتە  بەو  بایەخ  كە  ئەوەیە  لەمە  مەبەست 

گەردونێتی  لە  پرەنسیپەكان  بۆ  زانراو،  واقیعی  سیستمی  بۆ  دەگەڕێنەوە 

خۆیاندا. فەلسەفەی یەكەم بە لە خاسییەتی ئەو فاكتەرە هۆكارییانە، لەناو 

هەموو  لە  دوورن  نیيە،  بارستەیان  شێوەو  كە  دەكۆڵێتەوە،  سیستمەكەدا 

گۆڕانكارییەك، لە سیستمەكەی ئەرستۆدا، خودا هۆیەكی بااڵی لەم چەشنەیە،  

بۆیە فەلسەفەی یەكەم لە زانینی خودادا دەگاتە لوتكە، لێرەشدا بەروونی 

پێی دەوترێت تیۆلۆجیا، شتێكیشی گرتۆتە خۆی كە تا ئەمڕۆش بۆ تیۆریی 

زانین تەرخانە و پێویستە بیدەینە پاڵ میتافیزیك، لەبەرئەوەی بایەخدەدات 

بەگریمانەی جەوهەریی زانین و هۆكارە جەوهەرییەكانی بوونی راستەقینە.

دەكۆڵێتەوە  لێی  ئەم  ئەوەی  هەیە.  تەسكی  مەودایەكی  ماتماتیك 

راستەقینە  بوونی  تەنها  دواج��ار  بەاڵم  خۆی«،  وەك  لەبوون  نیيە  بریتی 

ژمارەو شێوە  پێیوایە  ئەرستۆ  پیشاندەدات.  ئەندازەیی  ژمارەیی و  فۆرمێكی 

)بۆیە  بەكاردێن  لێكۆڵینەوە  بەر  خراونەتە  شتانەی  ئەو  پێناسەكردنی  بۆ 

ماتماتیكزان لە فۆرمێكی ئەبستراكتدا مامەڵە لەگەڵ ئەو بابەتانەدا دەكات، 

كە دەتوانێت لێیان تێ بگات(، جیاوازی نێوانی ماتماتیك و فەلسەفەی یەكەم 

كەچی  جیان،  جوڵە  مادەو  لە  یەكەم  فەلسەفەی  »بابەتەكانی  كە  ئەوەیە 

ئەوانەی ماتماتیك وێڕای ئەوەی بۆ جوڵە لەبارنین، هیچ فراوانبوونەوەیەكی 

جیایان نیيە، لەناو مادەدا چەسپیون«. فیزیا بایەخدەدات بە لێكۆڵینەوەی ئەو 

شتانەی مادین و توانای جوڵەشیان هەیە. 

بزریی  یان  ئامادەیی،  لە  بریتیيە  لێكجیاكردنەوە  پرەنسیپی  بۆیە 
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بەراییانەی پانتاییەكانی لقە جاوازەكانی زانست. فەلسەفەی یەكەم بەرینترین 

قابیلی  ئەوەی  واقیع و  زەمینەی  هەموو  بەتەواویی  چونكە  هەیە،  پانتایی 

زانینە دەگرێتەوە، فیزیا تەسكترینیانە، چونكە تەرخانە بۆ »گەردوونی گوتار« 

بە توانایەكی دوو هێندەی ئەوەی، كە هەموو بەشدارەكانی مادیین و توانای 

لەو  یەكێك  لەودا  چونكە  لەناوەڕاستدایە،  ماتماتیك  هەیە.  دیاریكردنیان 

ئەندازەیی  شێوەی  دەمێنێتەوە،  تریان  ئەوەی  بەاڵم  الدەبرێت،  توانایانە 

سنورەو تەنەكان دیاریدەكات، ژمارەی جەبرییش خەسڵەتی تایبەتی تەنەكانە. 

ئەوەشی لەگەڵدابێت كە بەڵگەنەویستە بەراییەكان یان گریمانەكانی ماتماتیك 

دێن،  سادەوە  كەمتر  سیستمێكی  لە  یەكەمدا،  فەلسەفەی  ئەوانەی  لەچاو 

ئەوانەی فیزیاش لەچاو ئەوانەی ماتماتیكدا كەمتر سادەن. ماتماتیك پێویستی 

بە گریمانەی بەرایی هەیە، نەك تەنها ئەوانەی بۆ هەموو بیركردنەوەیەك 

شیوە و  جیهانی  بۆ  بەس  كە  تایبەتانەی،  بەڵگەنەویستە  ئەو  بگرە  باشن، 

ژمارە دەگونجێن، فیزیا پێویستی بەبەڵگەنەویستی تریشەو تەنها بۆئەوە پیادە 

دەبێت كە« لەجوڵەدایە«، بۆیە هەرسێ  دیسپلینەكە وەكو جیابن لەیەكتریی 

ئاوا مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت، ئەوانە بەتەواویی هاوكار نین، فەلسەفەی 

یەكەمیش توێكڵێكەو ئەوانی شاردۆتەوە، بۆیە یەكەمە.
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زانست
فەلسەفەی یەكەم یان تیۆلۆژجیا فیزیك   ماتماتیك 

نادات.  گرێ   الوەكییەوە  بەشێكی  هیچ  بە  پراكتیكی  فەلسەفەی  ئەرستۆ 
رەفتاری  )تیوری  ئێتیك  دەناسییەوە،  دابەشبووننیان  جۆرە  سێ   قوتابییەكانی 

تاكەكان(.
بەڕێوەبردنی  )تیوری  سیاسەت  ناوماڵ(،  بەڕێوەبردنی  )تیوری  ئابوری   
تی  بۆ  ئەو  گشتییەكەی  ناوە  نەكردووە.  وای  دابەشكردنی  ئەرستۆ  دەوڵ��ەت(. 
لەسیستمی  ئەو  الی  تاكەكانەو  رەفتاری  پێڕەوی  سیاسەتە،  رەفتاركردن  وری  ۆ 
وانەكان  جیای  كۆرسێكی  وەك  ئەو  بۆیە  جیانەدەكرایەوە،  كۆمەڵگە  دروستی 
)ئێتیك( دەیوتەوە، بەالیەوە گرنگ بوو كۆرسەكەی  تاكەكان  دەربارەی رەفتاری 
بەباسی ئەوە دەست پێ بكات، كە بڵێت ئەو زانستەی مامەڵەی لەگەڵ سیاسەتدا 
تاكەكان  كاراكتەری  لەسەر  كاركردن  بۆ  بەهانەیەكە  زۆرجار  هەروەها  دەكات، 
ئەرستۆدا  پۆالندنی  لە  كۆمەڵگە،  بەڕێوەبردنی  گشتییەكەی  زیاتر  پەیڕەوە  جیالە 
فەلسەفەی هونەر هیچ ناسینەوەیەكی تایبەتی بۆ نەكراوە. قوتابییە مۆدێرنەكانی 
ئەرستۆ هەوڵیانداوە ئەو بۆشاییە پڕ بكەنەوە بەوەی ئەفراندنی هونەری بخەنە 
پاڵ تێڕامان و مەشقكردن وەكو سێهەمین فۆرمی بنەڕەتی چاالكیی زەینی، بەمەش 
دابەشكردنێكی سێ سەرەیان بۆ تیۆری و پراكتیكی و بەرهەمداری بكەن. مەبەست 
لەمەش دۆزینەوەی جێگایە كە لەناو پۆالندنەكەی ئەرستۆدا بۆ شیعرو رەوانبێژی، 
بۆ  سێهەم  لقێكی  زیادكردنی  بەاڵم  كاریگەر،  نوسینی  و  ئاخاوتن   هونەری  واتە 
زانست لە تێكستی ئەرستۆدا نیيە، لە هەردوو تێكستی رەوانبێژی  و شیعریشدا 
هەوڵدراوە  فەلسەفەدا.  لە  وردن  كردنێكی  بەشداری  كە  نەكراوە،  بۆ  ئاماژەی 
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یان  نامیلكە  داڕشتنی  بۆ  وەهابن  پراكتییكییەكان  یاسا  كۆكراوەی  وەك  ئەوانە 
تراژیدیا، نەك وەك تاقیكردنەوەیەكی رەخنەیی بەشەكانی چەشەی ئەدەبی.

 تیۆریستانی دراما لە سەدەی حەڤدەیەمدا بە وردی تێبینی ئەمەیان كردووە. 
ئەوان زێدەڕۆییان لە بەهای بۆچوونەكانی ئەرستۆدا كردو خراپ لە مانای هەندێكیان 
حاڵی ببوون، بەاڵم لە تێڕوانینیاندا بۆ كتێبی )شیعر( باش پێكابوویان. مەبەست لە 
)شیعر( ئەوە بووە ببێتە سەرجەمی ئەو رێسایانەی بە جێبەجێكردنیان هونەرمەند 
هەموو  ئەمەبووە  نوسیوە.  سەركەوتووی  شانۆییەكی  لەوەی  دڵنیابێت  دەتوانێت 
فەلسەفەی ئەرستۆ دەربارەی هونەرە جوانەكان كە بەشێك لە تیۆرە گشتییەكەی 

دەربارەی پەروەردە پێكدەهێنێت.
میتۆدەكانی زانست

پێیدەڵێین  ئێمە  كە  تەرخاننەكراوە،  ئەوە  بۆ  جێگایەك  هێڵكارییەكەدا  لە 
لۆژیك و ئەرستۆ پێیوتووە شیكردنەوەی تیورییانەی میتۆدی زانستی، یاخود سەلماندن  
و هەڵسەنگاندنی بەڵگەكان، هۆیەكەشی ئەوەیە كە كاراكتەری بنەڕەتی سەلماندن لە 
هەموو زانستەكاندا یەك شتە، ئەرستۆ وا سەیری لۆژیكی كردووە كە لێكۆڵینەوەی 
دەبێت  ئایا  ئەوەی  بەپرسیار  بوو  ئەوە  دواتر  بێت.  زانستەكان  هەموو  میتۆدی 
هەموو  لە  میتۆدانەی  ئەو  لێكۆڵینەوەی  وەك  واتە  لۆجیك،  بنواڕینە  رێگایە  بەم 
زانستەكاندا سەلماندن بەكاردەهێنرێن بۆ، یاخود وەك لقێكی تایبەت و دامەزرێنەری 
فەلسەفە. تێڕوانینە ئەرەستۆیەكە بە ناوێكەوە ناسراوە، كە دواتر بەسەرجەمی كارە 
لۆژیكییەكانییەوە لكاوە. پێیان وترا ئۆرگانۆن، واتە«ئامێر« یان كۆی رێساكانی ئەو 
دەكات ،  ئامادە  ئامڕازەكان  لۆجیك  مادام  ئەوەیە  دەیخاتەگەڕ.  زانست  میتۆدەی 

دەبێت زانست تێ بكۆشێت بەهۆی ئەوانەوە بە ئاكامەكانی خۆی بگات.
هۆیانەوە  بە  كە  بدوێین  خااڵنە  ئەو  دەرب��ارەی  نیيە،  بوارمان  لێرەدا   
سەرەكییەكانی  خاسییەتە  دەردەكەوێت و  ئەرستۆییەكە  شكڵییە  لۆژیكە  رەسەنایەتی 

تیۆری زانینی ئەرستۆییشە.  

سەرچاوە:
A. E. Taylor، AristotleDover Publication، 1955، pp 521--
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ئەرستۆ و دەوڵەتی دیموكراسی
لە فارسییەوە: هاوڕێ  رەشید
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لەساڵی )384-322(پ.ز، لەسەرچاوەی ئیسالمیدا بە ئەرستۆ تالیس 

ناوی هاتووە. ئەرستۆ فەیلەسوفی یۆنانی لەدایكبووی ئەستاگیرای مەگۆدنیایە، 

فەلسەفەی ئەرستۆ لەفەلسەفەی ئەفاڵتونەوە سەرچاوەی گرتووە، بەهەمان 

شێوە كە سەرچاوەی فەلسەفەی ئەفاڵتون رێنماییەكانی سوقرات بوو، چونكە 

سوقرات  بوو،  ئەرستۆ  مامۆستای  ئەفاڵتونیش  بوو،  ئەفاڵتون  مامۆستای 

دێرین  ڕۆژگاری  خەڵكانی  بەزاناترین  كە  كەسن،  سێ   ئەرستۆ  ئەفالتون و 

دادەنرێن.

حیكمەت و  خوێندنی  كەدەستیدایە  بوو،  گەنج  زۆر  هێشتا  ئەرستۆ 

كە   amyntas ئامونتاس  مەكدۆنیا  پاشای  دەرباری  پزیشكی  باوكی  دانایی. 

باوكی فلیپ  و باپیری ئەسكەندەری گەورە بوو، ئەرستۆ زۆرجار سەردانی 

كۆشكی پاشای دەكرد و لەو ڕووەوە ڕاستەوخۆ بە سێ  نەوە لەو دڕندانەی 

خوازیاربوون خۆیان بەسەر جیهانی شارستانیدا بسەپێنن لە نزیكەوە ئاشنابوو، 

لەهەمان ئەو منداڵیەوە راهات كەچۆن لەناو هەرای ڕۆژگاردا ئارامی هزری 

خۆی بپارێزێت، ئەرستۆ لەتەمەنی هەژدە ساڵیدا سەردانی)ئاتن(ی كردو لە 

ئاكادیمیای ئەفاڵتون وەرگیرا.

رەفتاری  »پۆشاك و  ناوبراو  كە  لەبەرئەوەی  ئەكادیمیاكە،  قوتابیانی 

بەهرەو  بە  كە  ئەفاڵتون  بەاڵم  پێدەكرد،  گاڵتەجاڕیان  هەبوو  کۆیالیەتی« 

هۆش و ئەندێشەی درەوشاوەی ئەو پەی بردبوو، دەیوت ئەم ئەكادیمیایە 

لەدوو بەش پێكهاتووە جەستەو سەر، هەموو خوێندكارەكان جەستەكەن  و 

ئەرستۆش مێشك  و سەری ئەكادیمیاكەیە.
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مامۆستاو قوتابیەكەی تەواو هۆگرو شیفتەی یەكتریبوون، لەگەڵ 

بەاڵم  دەكرد،  ملمالنێیان  و  ناكۆكی   فەلسەفەكانیاندا  لەبواری  ئەوەشدا 

بەڵكو  نەبوو،  هزرەكانیان  ناتەبایی  دووانە  ئەو  جیاوازی  دیمەن  وەك 

هزریان  دەرخستنی  كەبۆ  بوو،  گەلێكدا  زاراوە  لەفزو  لەبەكارهێنانی 

بەكاریاندەهێنا.

دوای چەند ساڵێك ئەرستۆ بووە یەكێك لە مامۆستایانی ئەكادیمیاكە، 

بەاڵم كاتێک  لەساڵی 347 پ.ز دا ئەفاڵتون چووە ئامێزی مەرگەوە، ئیتر 

ئەو بەناچاری)ئاتن(ی بەجێهێشت، فیلیپ هاوەڵی سەردەمی منداڵی ئەو 

بەكورسی پاشایی مەكدۆنیا گەیشتبوو دەیویست هەموو شارەكانی یۆنان 

دەیانڕوانیيە  بەگومانەوە  یۆنانیەكان  ڕووەوە  لەم  بكات،  خۆی  ملكەچی 

ئەرستۆ كەدۆستی دوژمنەكانیان بوو.

ئەستاگیدا جێی لەدایكبوونی ئەرستۆ، لە لەشكر كێشی داگیركەرانەی 

ئەم  هاوپۆالنی  لە  یەكێك  خۆشبەختانە  بوو،  تەختبوو  وێران و  فیلیپدا 

لە  یەكێك  فەرمانڕەوای  كەناوی)هەرمیاس(بوو،  گەنجە  فەیلەسوفە 

والیەتەكانی ئاسیابوو، ئەوی بانگهێشتکرد تا بۆ وانەوتنەوە بچێتە ئەوێ ، 

پاشاو فەیلەسوف بەشادی بەیەكگەیشتن.

هەرمیاس كچە خوێندكارەكەی خۆی بەگەلێ  پارەو سامانەوە وەك 

هاوسەرێك بەخشی بە ئەرستۆ.

لەم دەمەدا فیلیپ پاشای مەكدۆنیا بانگهێشتی ئەویكرد بۆ فێركردنی 

دەمەدا  لەو  پەسەندكردو  داوای��ەی  ئەم  ئەرستۆ  كوڕی،  ئەسكەندەری 

ئەسكەندەر تەمەن 13 ساڵ و ئەرستۆ 40 ساڵ بوو، ئەرستۆ لە دەربارەی 

پاشادا واخۆی دەهاتە بەرچاو كە لەناو دارستانێكی پڕ دڕندەدایە، چەندین 

جار هەوڵیدا تا ڕێگایەكی عاقاڵنەو میانڕەوانە بۆ دەربازبوون لەناو ئەو 

دارستانە بەقوتابیەكەی پیشانبدات، بەاڵم سەرەنجامی هەوڵەكانی جگەلە 

گاڵتەجاڕی زیاتر نەبوو.
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بگرەو  كێشمەكێش و  بۆ  بوو  هەمیشەیی  گۆڕەپانێكی  پاشا  كۆشكی 

بەگیانی كوڕەكەی و كوڕ  بەرامبەر  باوك  نیەتخراپی  بەردەی هەرزەكارانەو 

ملكەچ  بۆ  ناڕەوا  تینوێتیەكی  زیاتر  لەهەمووش  باوك و  بەگیانی  بەرامبەر 

پێكردنی جیهان، ئەرستۆ بەرەبەرە گەیشتە ئەو بڕوایەی كە كاری خوێندن و 

ئەسكەندەر  بەاڵم  مێشكە،  ڕاهێنانی  هەروەها  دڵ و  هەم  پەروەردەكردن، 

چووە  ئەو  مردو  فیلیپ  چونكە  بكات،  ڕام  ئەو  بتوانێت  نەبوو  كەسێ  

جێگاكەی  و خێرا ئەرستۆی كەنارگیركردو كالیستنسی خوشكەزای ئەرستۆ، 

لەسێدارەیداو  بپەرستێ   خوایەك  وەك  ئەو  نەبوو  كەئامادە  لەبەرئەوەی 

ئەرستۆ هەرئەوەندەی لە دەستهات گیانی خۆی ڕزگاركرد.

دوبارە گەڕایەوە بۆ ئاتن، كە لەچاو ئەوێ  ئارام تربوو لەئەنجامی 

وانەوتنەوە لە دەرباری دوو پاشادا توانیبووی بڕێكی باش پارە پاشەكەوت 

فەلسەفی  زانستی و  لێكۆڵینەوەی  بۆ  پارەیە  بڕە  ئەو  ت��ەواوی  بكات و 

ئامادە  سازو  جەنگ  بۆ  سەربازی  ئەسكەندەر  كە  دەمەدا  لەو  سەرفكرد. 

دەكرد، ئەرستۆ خەریكی ئامادەكردن و سازكردنی سوپای ئاشتی و سەربازانی 

زانستبوو، تابتوانن کۆمەڵێک نمونە لە سەرجەم گیانداران و شیایی و گیاكان ، 

ئەوشتانە  ڕێكخستنی  بەپۆلێنكردن و  كۆبكەنەوە،  گیان  بێ  شتی  هەروەها 

ئینسكلۆپێدیایەك لەزانیاری گشتی بێننەكایە.

باخێكی بۆ گیانناسی دەستەبەركرد، مۆزەخانەیەكی مێژووی سروشتی 

بونیادناو قوتابخانەیەكی بۆ فەلسەفە لەئاتن دامەزراند، كاتێک ئەرستۆ ئەو 

لە  زیاتر  بارەوە  لەم  بوو،  ساڵ  پەنجا  تەمەنی  دامەزراند  قوتابخانەیەی 

دەساڵ لەتەمەنی نەمابۆوە، لەگەڵ ئەوەشدا لەو ماوە كەمەدا نزیكی هەزار 

نامەو كتێبی داناو ئەوەش یەكێكە لەسەركەوتنە مەزنەكانی هزری مرۆڤ، 

نامەو كتێبەكانی كەتەنها چەند دانەیەكیان ماوەتەوە، نزیكی تەواوی لقەكانی 

زانینی مرۆڤ، وەك فەلسەفە، ئایین، زانست  و هونەر دەگرێتەوە.
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زیاتر  ناوبراو  فراوانەكانی  میراتیە  لە  ماونەتەوە  كە  بەشانەی  ئەو 

لەقەڵەم  ئەفاڵتۆن  لەهزرەكانی  ڕەخنەگرتن  بەراڤەكاری و  دەكرێ  بەكورتی 

بدرێت.

یان  فەیلەسوف،  بەیەك  ئێمەشدا  لەسەردەمی  هێشتا  لەراستیدا 

ئەرستۆ( پەیڕەوی  )واتە  مشائی  فەیلەسوفی  یان  ئەفاڵتۆنی،  فەیلەسوفی 

مرۆڤە  ئەم  بوو،  تر  جیهانی  ئەفاڵتون  هزری  لە  ئەرستۆ  هزری  دادەنرێ ، 

ئەستاگیراییە نەك تەنیا فەیلەسوف، بەڵكو داناو زاناش بوو لەنێوان سەركەوتنە 

مەزنە زانستییەكانی ناوبراو داهێنانی لوژیك، یان زانستی دروست بیركردنەوە 

پێوانەكردنی  دەژمێرێت،  بەپێوانەكردن  قاڵبە  ئەو  ئەرستۆ  كە  قاڵبێكدایە  لە 

لەو  پێكدێت و  بابەت  دوو)پێشەكی(یان  لە  كە  لەئیستداللێكەوەیە  بڕگە 

پێشەكیانە خۆبەخۆ دەرئەنجامێك دەست دەکەوێت، نمونە لەو دوو پێشەكیە 

»هەموو تاوانكاران شایانی سزادانن«، »هۆشەنگ تاوانكارە« دەبێتە ئەنجامی 

سادەو  بەچەشنێكی  ئەمە  سزادانە«  شایانی  »هۆشەنگ  دوایی  كە:  ئەوەی 

ساكار نمونەیەكە لەباسی پێوانەكردن و ئیستدالالتی پێوانەیی كەلە باسە ئاڵۆزو 

پێچاوپێچەكانی لۆژیكە، بەاڵم لەبەرئەوەی زانستی لۆژیك ئەمڕۆ لە دەرەوەی 

بازنەی فەلسەفەدایە، ئێمەش لێرەدا پتر لەمە لەوبارەیەوە قسەناكەین.

هزرە  ئیتر  بەاڵم  رەزامەندیە،  جێگەی  ئێستاش  ئەرستۆ  لۆژیكی   

لە  زیندەوەرناسی،  ژینگەناسی،  ناسی،  لەئەستێرە  ئەو  زانستییەكانی 

سروشتناسیەكان و مرۆڤناسی بەوەی كە بەدرێژیی سەدەكان جێگای رەزامەندی 

بوو، ئێستا مەنسوخ بوونەتەوە، پێویستە لە یادنەكرێ  كە ئەرستۆ لەئەزمون 

دەرهاویشتە  سۆنگەكان و  لەهەبوونی  خۆیدا  زانستییەكانی  تاقیكردنەوە   و 

زانستییەكان بێبەش بووە و تەنیا تێڕوانین و بینینەكانی خۆی دڵنیایی و متمانەی 

كردووە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم ڕوانینانە وردترین مێشك و هزری مرۆڤ بە 

ئێمە نیشان دەدەن، بەاڵم گرنگتر لە لێكۆڵینەوە زانستییەكانی ئەرستۆ رێنماییە 

فەلسەفییەكانیەتی.
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رازو  لە  ئێمەیە  ڕێنمایی  دڵنیاترین  هێشتا  ئەو  ب��ارەی��ەوە  لەم 

نهێنیەكانی بوونی خواو واتای ژیانی بەختەوەردا، ئەرستۆ زۆرجار كەلەبارەی 

فەلسەفەكەی خۆی دەدوا، ڕوونی دەكردەوە »ئەفاڵتون ئازیزی منە، بەاڵم 

حەقیقەت ئازیزترە«، لەگەڵ ئەوەشدا ئەرستۆ هەمان ئەو حەقیقەتە دەبینێت 

الیەنی  لەسێ   ئەو  دیكەوە  لەگۆشەیەكی  بەاڵم  بینیویەتی،  ئەفاڵتون  كە 

گرنگەوە، بۆچوونی جیاوازی هەیە لەگەڵ مامۆستاكەیدا، تیۆری نمونەكانی، 

گرنگی خوا، ئەركەكانی مرۆڤ.

لەنێوان  بیروبۆچوون  پێكناكۆكی  جیاوازی و  نمونەكان،  تیۆری   -1

تا  هەیە  زمانی  لەفزی و   رەنگی  زیاتر  پرسەدا  لەم  فەیلەسوفە  دوو  ئەم 

الیەنی لوژیكی، ئەرستۆ لەجێی وشەی)نمونەی(ئەفاڵتۆنی لەفزی ))شێوە(( 

بەكاردێنێت.

ئێمە  كە  دەرەكییە،  سەرمەشقی  نمونەو  یەك  ئەفاڵتۆنی  نمونەی 

وزەو  ئەرستۆیی  شێوەی  لێبكەین،  پەیڕەویی  و  بین   ملكەچی  پێویستە 

چەشنە  بەم  بچین،  ئەودا  بەدوای  دەبێ   كەبەناچاری  دەروونییە  هێزێكی 

لەفەلسەفەی ئەرستۆدا مرۆڤ شێوەیەكی تەواوی منداڵە، منداڵ شێوەیەكی 

تەواوی كۆرپەلەیە )جنین(، كۆرپەلە شێوەیەكی تەواوی تۆوە.

و  كۆك  خاڵدا  لەیەك  هەردوو  ئەفاڵتۆن  ئەرستۆو  پێوەر  بەهەمان 

تەبان.

لەیەك شێوەو  دەرەكی و چ  نمونەی  یان  پێوەردا،  لەیەك  ئێمە چ 

باشتربوون و  بەرەو  ئێمە  دوانە  ئەو  بكەین،  پەیڕەوی  دەرونی  هێزی  یان 

كامڵتربوون لەوەی كەپێشتر لەسەری بووین رێنمایی دەكات و رێنمایی بااڵو 

فراوانتری ئەم جیهانە كامڵترە )واتە دنیای نمونەیی ئەفاڵتون، یان دنیای 

شێوەگەلی ئەرستۆ( خوایە.
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2- گرنگی خوا:

خوای ئەفاڵتۆن رێكخەرو دروستكەری نمونەی جیهانە، خوای ئەرستۆ 

بزوێنەری وێنەی جیهانە، خوای ئەرستۆ تیۆرێك بۆ پێشەوە ڕادەكێشێت كە 

لە فەلسەفەی ئەفاڵتۆندا نییە، خوای ئەفاڵتون چاالكە، خوای ئەرستۆ)منفعل(

ە واتە كاریگەرە، ئەرستۆ دەبێژێت »بەوە كە خواوەند بزوێنەری هەموو 

جیهانە، بەاڵم خۆی بێ جوڵەیە )ساكن( ئەو جیهان دەخاتە جوڵە بەهەمان 

بەو  بزوتنەوە،  جوڵەو  دەخاتە  خۆی  داواك��ەی  داواك��راو،  كەشێكی  شێوە 

چەشنەی كەژنێكی جوان هەموو چاوەكان بەالی خۆیدا رادەكێشێ ، بەهەمان 

لە دڵی  بەهۆی عەشقێكەوە كە  شێوە خواوەند كەبزوێنەری بێ جوڵەیە« 

ئێمەدا هەیە بۆ ئەو ئێمە دەخاتە جوڵە بەم شێوەیە لەڕوانگەی ئەفاڵتونەوە 

ئەرستۆشەوە  بەالی  دیاریكراوەو  كەسی و  بەخشی  رێنمایی  یەك  خواوەند 

یەك بزوێنەری ناكەسی و نادیاریكراوە بەئاراستەی خێرو پاكیزەیی، دنیایەك 

كەهەموو شتێك لەناویدا لەكۆتایدا هاوئاهەنگە.

3- ئەركەكانی مرۆڤ:

لەفزەكانەوە  بەواتای  پەیوەست  لەجیاوازییەكانی  ئەگەر  لێرەشدا 

گوزەر بكەین، دەبینین لەنێوان هزرەكانی ئەرستۆ و ئەفاڵتۆندا، گەلێ  خاڵی 

كۆك  و تەبا هەیە.

مرۆڤ  ئەركەكانی  و  سنور  س��ەرو  ئەفاڵتون  دەڵێت  ئەرستۆ 

بەكارەوە  دەبێ،   ئەودا  خەیاڵیەكەی  تەواو  كۆمارە  لە  كە  چەشنەی  بەو 

ببەستێرنەوە، روونكردووەتەوە، بەاڵم ئەو )واتە ئەرستۆ( ئەركەكانی مرۆڤ 

بەو جۆرەی كە لە كۆبوونەوە ناتەواو خاكیيەكاندا بەكارەوە دەبەسترێنەوە، 

دیاری دەكات.

»لەبەرئەوەی مرۆڤەكان فریشتە نین، بەڵكو ئاژەڵی دڕندەن ، كارو 

ئاژەڵیانەی  رەفتاری  خوو  ئارامكردنەوەی  كەهەستم  ئەوەیە  من  ئەركی 
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خۆ،  رەوشتمەندییەكانی  ڕێنماییە  باشتروایە  ئەمەدا  لەبەرامبەر  ئەوان«، 

كەمتر بەراورد بكەین، لەگەڵ کامڵبوونی داواكراوو زیاتر بیان خەینە بەركار.

لەجیهانی كاردا، ئەرستۆ و ئەفاڵتون هەردوو پێیانوایە كە ئامانج  و 

مەبەستی رەفتارو هەڵسوكەوتی هەركەسێك بریتیيە لەبەختەوەری.

یەك  لە  ئەوە  ئەرستۆ  چییە؟  بەختەوەری  یان  خۆشبەختی،  بەاڵم 

وشەدا كورت دەكاتەوە، كە بریتیيە لە ئودایمۆنیا )Eudaimonia( واتە )خۆش 

ژیان لە ئەنجامدا چاك كاركردن( بەختەوەری شتێكی هەڵچوونی نییە، بەڵكو 

ئاكامی چاالكییە لەخۆڕا بۆ ئێمە دەستەبەر نابێ ، دەبێت بەدەستی بهێنن و 

رێگای بەدەستهێنانی ئەو لەسەرخۆیی و میانڕەویە كە ئەرستۆ ئەوە بە)هۆی 

زێرشین( دەردەبڕێ ، یان ناوزەد دەكات.

بۆنمونە کاتێک مەترسیەك دێتە پێش، ئێمە بەسێ  رێگا بەرەنگاری 

مەترسیەوە  ئەو  پێشوازی  بە  بێباكانە  دەكەین،  زێدەڕۆیی  یان  دەبینەوە، 

گوزەر  بەرامبەرییەوە  لە  بەبێزارییەوە  و  دەكەین  زێدەڕۆیی  یان  دەچین، 

ئەو  بەرەنگای  ئازایانە  و  میانڕەوی  بە  خۆو  لەسەر  ئەوەتا  یان  دەكەین، 

مەترسیە دەبینەوە، لە هەموو بارێکدا ئەم سێ  رێگا چارەیە هەیە، واتە 

و  مامناوەندی  رادەی  و  زێدەرۆیی  زۆر  حاڵەتی  و  زێدەڕۆیی  حاڵەتی 

میانڕەوی بەم شێوەیە راستگۆیی رادەی ناوەندیە لە نێوان خراپەو بەد وتن، 

بەخشندەیی رادەی مام ناوەندیە لە نێوان ئیسراف و بەخیلیدا، خۆپاراستن 

رادەی مامناوەندی نێوان خۆهەڵكێشان و خۆ بەکەمزانیندا.

لەبەرامبەری لە بنەچەی میانڕەوی، میانڕەویش لە ئەمین و ئەمانترین 

میانڕەوی  رێگای  یان  مامناوەندی  رادەی  دەتوانین  چۆن  ئەمجا  رێگاكانە، 

مرۆڤی  بارەوە،  لەو  گونجاو  پەروەردەی  و  خوێندن  بەهۆی  هەڵبژێرین؟ 

چاك ئەو كەسەیە كە هەم كارو كردەوەی چاك و هەم بیرو ئەندێشەی 

چاكی هەبێ . لێرەشدا دوبارە ئەرستۆو ئەفاڵتون هاوبیرن و هەردوو دوپاتی 

نەزانینەوە  لە  بەدكاریش  خراپەكارییەو  ئاكامی  بەدبەختی  كە  دەكەنەوە 
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سەرچاوە دەگرێ ، بەاڵم خۆشبەختی ئەنجامی رەفتارو كاروكردەوەی راست 

دەروازەی��ەدا  لە  زاناییە  بەری  و  دەستهات  راستیش  رەفتاری  دروستەو  و 

هەم ئەرستۆو هەم ئەفاڵتون قەرزاری سوقراتن، سوقرات دەڵێت، »خۆت 

ئەرستۆ  بگونجێنی،  خۆت  جیهاندا  لەگەڵ  دەبێت  توانات  ئەوكات  بناسە« 

دڵۆپەی ئەخالقی خۆی بەهەمان زمانی دوو فەیلەسوفی پێش خۆی ئەفاڵتون 

و سوقرات رووندەكاتەوە )بەختەوەری راستەقینە كەسێكە لە سەرانسەری 

ژیانی كامڵ و هاوئاهەنگی تەبا، لەگەڵ زانینی خۆی بە چاكەخوازی كامڵ 

و هاوئاهەنگەوە هەڵسوكەوت دەكات(.

پیاوی نمونەیی ئەرستۆ كەسێكە كەبە تامەزرۆوە خۆی تەرخاندەكات 

بۆ دۆستایەتی ئەوانیتر، ئەرستۆ دەبێژێت »کاتێک ئێوە دوو كەسی دۆست 

دەبینن، گیانێك لە دوو جەستەدا دەبینن«، كە بە رێكەوتنی و هاوئاهەنگی 

كامڵ لە ناو جەستەی یەكەی مرۆڤایەتیدا، تێكەڵبوون ئەرستۆ بەر لەوەی 

سەربنێتەوە وااڵترین نوسینی خۆی نوسی كە وەسێتنامەیەك بوو، كە بەپێی 

ئەوە ئازادی بە سەرجەم غواڵم و كۆیلەكانی خۆی بەخشی، بەم شێوەیە 

لە ئازادكردنی كۆیلەكاندا دوو هەزار ساڵ پێش ئەبراهام لینكۆڵن كەوت و 

بەبڕوای ئەرستۆ باشترین دەوڵەت، دەوڵەتی دیموكراسی مرۆڤە ئازادەكانە.

سەرچاوە: 

هنری تۆماس، بزرگان فەلسەفە، مترجم فریدون بدراوی 

تهران، 1379، 
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))ئەرستۆ ،322-384 پ.ز((
گەورەترین بیرمەندی جیهان

محسن حیدریان

لەفارسییەوە: مستەفا مەعروفی



ئاشنابوون بە ئەرستۆ 52

 رۆژی دووی ئۆكتوبەر بەرامبەرە لەگەڵ مردنی ئەرستۆ، كە بەهۆی 

نەخۆشیی لەتەمەنی 62ساڵیدا كۆچی دوایكرد، بەاڵم ژیان  و ئەندێشەی ئەو 

جێگەی  هەیە،  ئەندێشە  ئەدەب و  دنیای  لەسەر  كاریگەرییان  ئێستاش  كە 

باسی زانایان  و لێكۆڵەرەوانە. زۆربەی ناوەندە گرنگە ئاكادیمی و هزرییەكانی 

هەڵبژاردەو  كەلەنێو  کۆکن،  رایە  ئەو  لەسەر  زۆر  و  كەم  ئەمڕۆ،  دنیای 

لەداڕشتنی  تایبەتیان  پێنج كەس جێگەیەكی  مێژوودا،  بیرمەندانی گەورەی 

ئەندێشەو مەعریفەی ئێستای جیهاندا هەیە.

 ئەرستۆ وەك باوكی زانستی لۆژیك، ئەستێرەناس، شیعر، ئەدەب، 

بیرمەندیتر  زاناو  سیاسەت و زیندەورزانی لەسەرووی هەمووانەوەیە. چوار 

بەپێی ریزبەندی بریتین لە: ئەفاڵتون، كانت، نیتچە، ڤیتگشتاین.

باوكی ئەرستۆ پزیشك بوو، پەروەردە بوونی ئەرستۆ لە بنەماڵەیەكی 

ئەرستۆ جگەلە  داڕشت، هەربۆیە  ئەرستۆی  كەسایەتیی  زەین و  پزیشكیدا، 

لێكۆڵینەوە بوو لە ئۆرگانیزمی گیانلەبەران،  بابەت فەلسەفیەكان خەریكی 

دوایین  ه��ەروەك  نەك  ئەرستۆ  دەك��رێ   كەوابوو  سروشت،  بایەلۆجی و 

زیندەوەرزانی  یەكەم  وەك  بەڵكو  كۆن،  سەردەمی  گەورەی  فەیلەسوفی 

فكریدا  لەكاری  خۆی  عەقڵی  تەنیا  ئەفاڵتون  ئەگەر  ناوبەرین،  جیهانیش 

بەكاردەهێنا، ئەرستۆ جگەلە عەقڵ، هەست  و ئەزمونی خۆشی بەكاردەهێنا، 

نوێی  زاراوەی  و  چەمك   دروستكردنی  لە  گرنگی  رۆڵێكی  ئەرستۆ  بۆیە 

زانستی بیناسازی سیستمێكی زانستی دیاریكرد.
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 ئەرستۆ لەهەموو زانستەكانی سەردەمی خۆیدا لێهاتوو بوو، بۆیە 

توانی هەموو زانست و زانیارییەكانی بەرلەخۆی كۆبكاتەوە و بیانخوێنێتەوە 

و پۆلێن بەندییان بكات. ئەم كارەی ئەرستۆ توانی یارمەتیەكی باش بەخۆی 

بكات،  كۆمەاڵیەتی  سروشت و  زانای  زان،  لۆژیك  فەیلەسوفێك،  وەك 

مرۆڤایەتی  زانستی  گەشەكردنی  بە  گەورەش  یارمەتیەكی  توانی  هەروەها 

 و سیستماتیزەكردنی بكات، جگەلەمانەش ئەرستۆ نوسەرێكی لێهاتوو بوو، 

كە نەك هەر لەبارەی بابەتە دژوارە فەلسەفیەكاندا، بەڵكو لەبارەی ژیانی 

رۆژانەو بابەتە ئاساییەكانی خەڵكیشدا، لە توانج  و كۆمیدیەوە بگرە تا بابەتی 

ژن و مێردایەتی و سێكسی نوسی، جگەلەمە ئەرستۆ شاعیر، شانۆنامەنوس ، 

تراژیدی نوسیش بوو.

 ئەرستۆ لەبارەی تراژیدیاوە دەینوسی »تراژیدیا قۆناغێك لە ژیان  و 

پێكەوەنانی  ئەرستۆوە، مەرجەكانی  لەروانگەی  چارەنوسی هەر مرۆڤێكە« 

سەركەوتوانەی ژیانی هاوبەش ئەوەیە، كە)پیاو 24 و ژن 18( ساڵە بێ .

ئەفاڵتون،  لەقوتابیانی  بوو  یەكێك  بوو  20ساڵ  نزیكەی  ئەرستۆ   

زیرەكترین  و  »هۆشیارترین  وەك  ئەوی  مامۆستاكەی  بوو،  لەئاكادیمیادا 

خوێندكاری ئاكادیمیا« ناو دەبرد، ئەرستۆ خەڵكی ئەسینا نەبوو، بەڵكو لە 

مەکدۆنیاوە هاتبوو، كاتێك لەئاكادیمیادا دەستی بەخوێندن كرد، )17(ساڵبوو 

و مامۆستاكەی )61(ساڵ بوو، ئەرستۆ لەگەڵ ئەوەشدا كەمتەمەنترین كەسی 

ئەكادیمیا بوو، بەخێرایی گەشەیكردو لێهاتویەكی زۆری لەخۆی نیشانداو، 

زۆر زوو بوو بە یەكێك لە كەسایەتیيە بەرچاوەكانی ئاكادیمیا، بەاڵم یەكێك 

لەنەریتەكانی ئەكادیمیا ئەوە بوو كەتەنیا كەسێك دەیتوانی ببێتە سەرۆكی 

ئاكادیمیا كەخەڵكی ئەسینا بێ ، بۆیە پاش مردنی ئەفاڵتون لەگەڵ ئەوەدا 

كەتواناو لێهاتویی ئەرستۆ بۆجێگرتنەوەی دەبوو، ئەو پلەیەی پێنەدراو بە 

ناڕەزایی ئەكادیمیاو شاری ئەسینای بەجێهێشت .
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گەورە،  ئەسكەندەری  مامۆستای  ساڵێكیش  چەند  بۆماوەی  ئەرستۆ 

هەموو  ئەرستۆ،  مامۆستای  ئەفاڵتون  بوو،  مەكدۆنیا  بەناوبانگی  پاشای 

ئەوشتانەی كە لە سروشتدا هەبوون، بەزادەی بیری مرۆڤی دەزانین .

لەسەر ئەو باوەڕە بوو، كە شتێكی نەگۆڕو هەتاهەتایی كە »باوەڕی 

كامڵ«ی پێدەوت، لەسەروی جیهانی هەستپێكراودا هەیەو ئەوەی ئێمە لە 

سروشتدا دەیبینین لەڕاستی عەینی بێبەریەو تەنیا ڕەنگدانەوەیەك و بەشێكی 

زۆر كەم لەو باوەڕە كامڵەیە، بەاڵم ئەرستۆ ئەوبۆچونەی ئەفاڵتونی خستە 

بەسەر  زاڵبوون  بەهۆی  دانا،  لەسەر  جیدی  پرسیارێكی  رەخنەو  بەردەم 

زانستی سروشتیدا، گەیشت بەو ئاكامە كە بەپێچەوانەی بۆچونی ئەفاڵتون، 

ئەوەی ئێمەدەیبینین، بۆخۆی رەنگدانەوەی راستیە دەرەكیەكانە .

بەواتایەكی دیكە دنیای راستی، هەرئەم دنیا دەرەكییەو شتێك بەناوی 

»باوەڕی كامڵ«یش دروستكراوی بیری مرۆڤە. ئەم بۆچوونەی ئەرستۆ تەنیا 

لەئەندێشەی ئەفاڵتون نەبوو. ئەرستۆ پێی لەسەر ئەوە دادەگرت، كە ئەو 

شتانەی لەرۆحی مرۆڤدا هەن، دەتوانن لەئاگایی، واتە لەمەخزەنی چاو و 

گوێی مرۆڤدا هەبن.

رێكوپێكی كاری زۆرو زانایی سروشتیی ئەرستۆ وایكرد، كەلەچەندین 

یەكەم  ئەرستۆ  بەرێ .  فكری  گرنگی  داهێنانی  بۆ  دیكەشدا دەست  بواری 

كە  سەلماندی  بەڵگە  بە  دەستپێكردو  زانستەكانی  پۆلێنبەندی  كە  زانابوو، 

تایبەتمەندیی  خاوەنی  هەركامیان  مرۆڤەكان،  و  رووەكەكان  گیانلەبەران، 

زانیاریەكانی  پێشتر  پێویستە  هەركەمیان  لەبارەی  لێكۆڵینەوە  بۆ  خۆیانن ، 

پێوەندیدار بەهەر كەمیان بەجیا پۆلین بكرێن.

زانست  بیرو  رێگەیە، رەوتی  ئەم  بەكارهێنانی  بە  توانی  ئەرستۆ   

شێوەیەكی  كە  بوو  كەس  یەكەم  ئەرستۆ  پێش.  بباتە  گەورە  هەنگاوێكی 

بۆچوونی  بە  گۆڕێ ،  هێنایە  ناسین  زانست و  وەدەستهێنانی  بۆ  رێكوپێكی 

ئەرستۆ بەدەستهێنانی زانست و ناسین، لەسێ  قۆناغی جیاجیا پێكهاتووە:
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بابەتەی  ئ��ەو  ل��ەب��ارەی  زان��ی��اری  ك��ۆك��ردن��ەوەی  یەكەم  هەنگاوی 

زانیاریەكانی  پۆلێكردنی  و  ڕێکخستن  دووه��ەم  هەنگاوی  لێیدەكۆڵرێتەوە، 

لەزانیارییە  وەرگرتن  ئاكام  خستنەوەو  سەریەك  سێهەم  هەنگاوی  بابەتەكەیە، 

پۆلین بەندیكراوەكانە.

زانیاریەكانیدا،  لەپۆلێنكردنی  تایبەتی  لێهاتووییەكی  بەهۆی  ئەرستۆ   

بنیاتنەری لۆژێك، وەك زانستیشە.

ئەرستۆ بەپۆلێنبەندیكردنی چەمك و بابەت جۆراوجۆرەكان  و یاسای زاڵ 

بەسەر هەركامیاندا، بەبناغەدانەری زانستی لۆژێك و چوارچێوەیەكی تایبەتی بۆ 

لێكۆڵینەوە لەبابەتێكی پێكهێنا، بۆ نمونە ئەو دەیوت: ئەگەر لەو پێناسەیە راست 

دەست پێ  بكەین، كەهەر بوونەوەرێكی زیندوو دەمرێ ، پاشان پێناسەیەكی دیكە 

بێنین، كەهێرمس )ناوی سەگێكە( گیانلەبەرێكە، ئەو كات دەتوانین بەئاكامێكی 

دوو  پەیوەندی  ئەرستۆ  لەراستیدا  دەمرێ .  كەهێرمس  بگەین،  سەرنجراكێش 

چەمكی »بوونەوەری زیندوو« و »مردن« بەیارمەتی زانستی لۆژیك، ناسی.

ئەرستۆ زانستە جۆراوجۆرەكانی بەسەر سێ  جۆردا دابەشكرد: زانستە 

یاساكانیان،  ناتوانێ  كار بكاتە سەر  تێوریەكان، وەك فیزیاو كیمیا، كە مرۆڤ 

بەاڵم دەتوانێ  بیانناسێ ، بۆنمونە وەاڵمی دووكەڕەت دوو، چوارە، كە مرۆڤ 

ناتوانێ  بێگۆڕێ .

 جۆری دووهەم زانستە كارەكیەكان، وەك سیاسەت، هەڵسوكەوتەكانی 

مرۆڤ و ئۆرگانە كۆمەاڵیەتیەكان. ئەم جۆرە زانستە کرداریانەی وەك سیاسەت، 

لەالیەن مرۆڤ  و عەقڵ و هەڵسوكەوتیەوە، كاریان تێدەكرێ  و دەكرێ  بگۆڕێن، 

پراگماتیستیەو  کرداری  و  بابەتێكی  ئەرستۆوە،  لەروانگەی  سیاسەت  كەوابوو 

سەركەوتن  هەیە و  سیاسی  دارشتنی  تیۆری  لەچاو  سەربەخۆی  چوارچێوەیەكی 

كە  دیاریكراو،  رۆحی  كەسایەتی و  بەتایبەتمەندیی  بەستراوەتەوە  لەسیاسەتدا 

ناسینی دەرفەتەكان، بڕیاری بەوەخت و كەڵك وەرگرتن لەدەرفەتەكان یەكێكن 

لەمەرجەكانی.
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وادیارە  كە  ماون،  )47(دانەیان  تەنیا  ئەرستۆ  نوسراوی  لە)170( 

زۆربەیان یاداشت  و گەاڵڵەی قسەكان  و بابەتی وانەوتنەوە بە قوتابیانن. 

بزانین  ئەوەش  پێویستە  لەناوچوون.  كات  بەتێپەڕینی  بەرهەمەكانیتری 

و  نوسین  بوو،  سەرزارەكی  كارێكی  فەلسەفە  ئانتیكدا،  لەسەردەمی 

باڵوكردنەوەی كتێبی فەلسەفی و زانستی باو نەبوو.

ئەندێشەو  رۆژئاوایە،  فەیلەسوفەكانی  كاریگەرترین  لە  ئەرستۆ 

لۆژیكییەكانی  ئەستێرەناسی و  پزیشكی،  فەلسەفی،  ئامۆژگارییە 

جێگەی  پیرۆزەكان،  ئایەتە  وەك  ناوەڕاستدا،  سەدەكانی  لەسەرانسەری 

مەرگی  پاش  بوو،  ئەوروپا  زانستیەكانی  كۆمەڵە  كۆڕو  حورمەتی  رێزو 

بوو،  بەدواوە  ناڕەزایەتیی  رەخنەو  شەپۆلێك  كە  سوقرات،  دڵتەزێنی 

ئەرستۆ ترسی ئەوەی هەبوو گیانی تێدا بچێ ، ماوەیەكی كورت دوای 

ئەمە، كۆچی دواییكرد.

دەبێ  بڵێین ئەو پرسیارانەی ئەرستۆیان لەهەوڵ و تەقەال خست.

ئەگەرچی لەماوەی سەدەكانی رابردوودا لەگەڵ وەاڵمی جۆراوجۆر بەرەو 

ڕوو بوون، بەاڵم هەروا بەبێ وەاڵم ماونەتەوە. لێكدانەوە لەسەر مرۆڤ، 

دەسەاڵت  و  پەيوەندی  بەهاواڵتیانەوە،  پەيوەندیەكەی  حكومەت و  ژن، 

ئەخالق و هەقانیەتی سیاسی، ئەمانە لەگرنگترین پرسیارە فەلسەفیەكان لە 

)25(سەدەی رابردوودا، ئەرستۆ لە بەرهەمەكانی خۆیدا، هەموو ئەوانەی 

بەوردی خستۆتە بەرباس  و لێكۆڵینەوە.

بەقوڵی  و  ب��ەوردی   م��رۆڤ��دا،  بەختەوەریی  ل��ەب��ارەی  ئەرستۆ 

بەختەوەری و  بە  گەیشتن  بۆ  مرۆڤی  هەوڵەكانی  هەموو  بیریكردەوەو 

ئەو  پاش  ئەرستۆ  جدییەوە.  لێكۆڵینەوەی  خستەبەر  زیاتر،  ئاسودەیی 

ستراتیژ  چوار  لەژیانیدا  مرۆڤ  كە  گەیشت  باوەڕە  بەو  بیركردنەوانە 

دیاریكراوە،  ئامانجێكی  بەها  و  دەربڕی  ستراتیژێك  هەر  هەڵدەبژێرێ  ، 

بەاڵم هەموو ئەو هەڵبژاردنانە، نابنە هۆی بەختەوەری و ئاسودەیی مرۆڤ.
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ئەم  مرۆڤانەی  ئەو  مەبەستی  وەرگرتنە.  چێژ  یەكەم  ستراتیژیی 

ستراتیژییە هەڵدەبژێرن چێژ وەرگرتن لە ژیان و بایەخنەدان بە الیەنەكانی 

دیكەی رۆحی و هزری  و كۆمەاڵیەتیيە، لەروانگەی ئەرستۆوە چێژ وەرگرتن، 

بەڵكو  ناكات،  ئاسودە  بەختەوەرو  مرۆڤ  نەك هەر  ژیان،  ئامانجی  وەك 

لەكۆتاییدا دەبێتە هۆی بێمانابوون و بێ ناوەڕۆك بوونی ئامانجی ژیان لەالی 

لەخواستنی  ئەوەندە  وەرگر  چێژ  مرۆڤی  چونكە  وەرگرەوە،  چێژ  مرۆڤی 

نابێ  ،  وەرگرتن  چێژ  بۆ  روونی  سنورێكی  ئیدی  كە  دەبێ ،  نوقم  چێژدا، 

لەكۆتاییدا نەتەوێ   و بتەوێ ، توشی پوچی  و پەرێشانی دەبێ .

ستراتێژیی دووهەمی مرۆڤ بۆ كامەرانی  و بەختەوەری، كەجێگەی 

پەسەندی زۆر كەسە، پارە پەرستی  و كۆكردنەوەی سامان و داراییە.

بەرادەی  سامان  كەهەبوونی  دەكات،  ئەوە  باسی  ئەرستۆ  دیارە   

بەاڵم  پێویستە،  مرۆڤ  بۆ  پێویست  بەرادەی  و  پێویستیەكان   دابینكردنی 

لەدەست  بەختەوەری  بەدوای  گەڕان  و  سامان  كۆكردنەوە  لە  زێدەڕۆیی 

بەسەرداگرتنی ماڵ و داراییدا، ئاكامێكی نابێ ، بۆنمونە ئەرستۆ دەڵێ : دیارە 

هەبوونی چەند جوت پێاڵو باشترە لەجوتێك، بەاڵم ئەوەی كەمرۆڤ خاوەنی 

سەد جوت پێاڵوبێ ، ئیدی ئەو رادەیە لەخاوەندارێتی، نەك هەر بۆ ئەو 

چێژێكی نامێنێ ، بەڵكو بەتەواوەتی پوچ  و  بێمانا دەبێ ، كەوابوو لەروانگەی 

بۆ دەوڵەمەند  لەرێگەی هەوڵدان  بەختەوەریدا،  بەدوای  ئەرستۆوە گەڕان 

بوون، كارێكی لەخۆڕایی و بێمانایە، چونكە ئەم هەوڵە هیچ پەیوەندیەكی بە 

بەختەوەریی مرۆڤەوە نییە، تەنیا تەماع  و چاوچنۆكی پەرەپێدەدا و ناتوانێ  

مرۆڤ ئاسودەو ئارام و بەختەوەر بكات.

سێهەمین ستراتیژ، هەوڵدان لەرێگەی بردنە سەری ئاستی زانایی  و 

تێگەیشتن و زانیاریی زیاترە.

و  بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتی  باوەڕەیە، مرۆڤ  ئەو  لەسەر  ئەرستۆ 

خاوەن بیرەو خاوەنی زەینێكی زیت  و وریایە، كەوابوو لەرێگەی بەدەستهێنانی 
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لەگەڵ  خۆیدا،  لە  زانست  رادەی  بردنەسەری  زیاترو  زانستی  مەعریفەو 

سروشتی باشی مرۆڤ یەكدەگرێتەوەو ئەو ستراتیژییە دەتوانێ  ببێتە هۆی 

بەختەوەریی مرۆڤ  و بەگشتی ئەمە هەوڵێكی زۆر شیاو و گرنگە، كەوابوو 

جموجوڵی تيۆری لەروانگەی ئەرستۆوە، رێگەیەكی باشە بۆ گەڕان بەدوای 

بەختەوەری  و مانابەخشین بەژیانی مرۆڤ.

چوارەمین ستراتیژ، گەڕان بەدوای بەختەوەریدا لەروانگەی ئەرستۆوە، 

بریتیيە لە تێكۆشانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و بەگشتی هەوڵی مەعنەویی 

ئەرستۆ پێ  لەسەر ئەوە دادەگرێ ، كە ئەم رێگەیە باشترین و بەرزترین نرخ  و 

بایەخی ژیانی مرۆڤە و كۆمەڵگەیەك كە ژمارەی مرۆڤی هەڵسوڕاوی سیاسی  

ئەرستۆ  كامەرانە،  بەختەوەرو  رادەیەش  بەو  هەر  زیاتربێ ،  مەعنەویی  و 

تێكۆشانی سیاسی بە چاكەیەكی گەورە دەزانی و پێ  لەسەر ئەوە دادەگرێ ، 

كەسێ  ستراتیژییەكەی دیكە، بایەخێكی زۆر كەمتریان لەم ستراتێژییە هەیە، 

چونكە مرۆڤ وەك »بوونەوەرێكی سیاسی« لەرێگەی تێكۆشانی سیاسییەوە، 

دەبێ   و  زاڵ  دەروونيیەكانیدا  پەستە  نیازە  و  خراپ   لەالیەنە  زۆر  بەسەر 

بەدرێژەدان بە تێكۆشانی سیاسی و ممارسەی بەردەوامی ژیانی هاواڵتیبوونی 

چاالك، دەبێتە مرۆڤێكی گەشەكردو ترو سەر راستتر، كەوابوو تێكۆشانی 

سیاسی چاكەیەكی گەورەیەو دەبێتە هۆی بەختەوەریی مرۆڤ، هەروەها 

بەسەر  زاڵبوون  و  بابەتەكان  لەچارەسەری  مرۆڤ  لێهاتوویی  هۆی  دەبێتە 

كێشە جۆراوجۆرەكانی ژیاندا.

»سیاسەت« لەروانگەی ئەرستۆوە

ئەرستۆ بۆ نوسینی كتێبە بەناوبانگەكەی خۆی »سیاسەت« خەریكی 

لێكۆڵینەوەیەكی رێكوپێك و سیستماتیك لەسەر بارودۆخ و چارەنوسی )158( 

گرنگەكانی  ئەزمونە  بەپێی  كتێبەدا  لەو  ئەو  بوو.  خۆی  پێش  دەوڵەتی 

ئەندێشە سیاسیەكانی خۆی هێنایە گۆڕ، خاڵی كەوتنە  مێژووی سیاسەت، 
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رێی ئەرستۆ لەو مەیدانەدا ئەوەیە، كەمرۆڤ بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتیيە، 

تایبەتمەندیی  خاوەنی  دەژی،  كۆمەڵدا  ل��ەدەرەوەی  كەسەی  ئەو  بۆیە 

كۆمەاڵیەتی كەمترە. ئینجا دەڵێ ، پێویستیەكانی مرۆڤێكی زیندوو بەتەواوی 

جیاوازەو تەنیا خواردن، جلوبەرگ، خانو و پێویستیەكانی دیكەی ژیان بۆ ئەو 

بەس نییە، بەرزترین الیەنەكانی ژیانی مرۆڤ لەو بوارانەدایە كەپەيوەندیان 

باشترین چاكەو  لەروانگەی ئەرستۆوە،  بە حكومەت  و سیاسەتەوە هەیە. 

بەختەوەریش، هەبوونی كاتێک بێكاری و تەرخانكردنی ئەو كاتە بۆ ژیانی 

باسی سێ  جۆر حكومەتی  ئەرستۆ  سیاسیيە.  فكری و  تێكۆشانی  و  سیاسی 

باش دەكات:

دەچێ ،  بەڕێوە  كەسێكەوە  لەالیەن  كە  پاشایی،  حكومەتی   -1

بەمەرجێك كە نەبێتە حكومەتێكی زاڵم و سەرەڕۆ.

یان  گەورەكان،  حكومەتی  بەواتای  ئەریستۆكراتی  حكومەتی   -2

حكومەتی كەسانی باش و حكومەتی یاسا. ئەرستۆ لەنێوان حكومەتی »چاك 

ساالری« و هەڵبژاردە، كە بۆ خۆی مەبەستیەتی لەگەڵ ئۆلیگارشی جیاوازیی 

بنەرەتی دادەنێ ، چونكە هەڵبژاردنی ئەریستۆكراسی لەسەر بناغەی چاكە 

هەندێك  ئەو  لەگەڵە.  ئەخالقییشی  پاساوی  كاتەدا  لەو  كەهەر  دەزانێ ، 

پێوانەش بۆ ناسینی شیاوترین كەسان بۆ حكومەت دادەنێ .

3- سێهەمین حكومەتی دڵخوازی ئەرستۆ، حكومەتی پۆلیتی، واتە 

دیموكراسییە، بەاڵم ئەو حكومەتە لەوانەیە ببێتە حكومەتێكی زۆردار.

بەرهەمی  كە  كتێبەكەیدا  لە  ئەرستۆ  گرنگی  ئامۆژگاریەكانی 

قوڵبوونەوەو تێفكرینی ئەو لە مێژووی سیاسەتدایە، ئەم لێكدانەوە گرنگەیە 

كە »ئەگەر شتێك لەرابوردوودا نەبووە، لە داهاتووشدا ئیمكانی نییە، هەبێ « 

ئەرستۆ بۆ نمونە توانای پێكهێنانی دەوڵەتێكی »سۆسیالستی« لەكۆمەڵگەی 

مرۆڤ   بوونی  سروشت و  لەگەڵ  پێیوابوو،  زانی و  بەنامومكین  مرۆڤایەتیدا 

لەسەر  جەخت  بەردەوام  »سیاسەت«دا  لەكتێبی  ئەرستۆ  ناتەباییدایە.  لە 
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بناغەی  ئەوە دەکاتەوە  كە »سیاسەت زانستێكی کرداریيەو پویستە لەسەر 

بیری سیاسی  پێویستە  ئاگادار دەكاتەوە، كە  پراگماتیزم بێت »ئەو مرۆڤ 

خۆی لەبەرزەفڕی و قسەی نا مومكین بپارێزی و لە سنوری توانا دەرنەچێ .

ئەو پەيوەندیی نێوان بیرو كردەوە بەگرنگ دەزانێ  و پێ  لەسەر ئەوە 

سیاسیدا،  تێوریەكی  لەگەڵ هەر  پەيوەندی  لە  پرسیار  كەیەكەم  دادەگرێ ، 

بیرە  ئەو  ك��ردەوەی  بە  بەدیهاتنی  »ئایا  كە  ئەوەیە  گۆڕێ   بێتە  پێویستە 

لەتوانادا هەیە، یان نا؟ ئایا ئەم كارە پێشتر كراوە، یان نا؟ یان ئەگەر هەوڵی 

بۆ دراوە، سەركەوتوو بووە یان نا؟« ئەرستۆ دەڵێ ، بەبێ  وەاڵمدانەوە، بەو 

پرسیارانە، ناتوانی  رێگە بۆ داهاتوو دیاریبكەی، كەوابوو ئەرستۆ سیاسەت 

بچێ   و  شتەكان  بۆ  بەپارێزەوە  لەالیەك  كە  دەزانێ ،  كردەوە  بەمەیدانی 

لەالیەكی دیكەش بوونی ئەزمون  و لێهاتوویی بۆ سەركەوتن زۆر گرنگە.

ئەرستۆ بەپێی لێكۆڵینەوەی وردو رێكوپێكی سیستمە سیاسیە جۆراو 

جۆرەكانی جیهان، چەند بنەمایەکی گرنگی هێنايە گۆڕێ، وەك ئاكامێكی 

كۆتایی، كە بۆ هەر سیستمێكی سیاسی لەهەر كات و شوێنێكدا دەبێ.

ژیان و  خوێندنەوەی  كە  دادەگ��رێ ،  ئەوە  لەسەر  پێ   لەپێشدا  ئەو 

چارەنوسی دەوڵەتەكان و دەسەاڵتدارە جۆراوجۆرەكان، ئەوە دەسەلمێنن كە 

هەمیشە چەند كەس باشتر لەكەسێك بیردەكەنەوەو دەستەیەكی گەورەتر، 

تادەستەیەكی  هەیە،  تردا  ئاقاڵنە  گرتنێكی  هەڵوێست  لە  زیاتریان  توانای 

بچوكتر«

سیاسییەكانی  لەدەوڵەتە  لێكۆڵینەوە  لە  كە  دیكە،  گرنگی  بابەتێكی 

جیهاندا، سەرنجی ئەرستۆ بۆ الی خۆی رادەكێشێ ، هۆیەكانی سەركەوتنی  

زۆرداران و چۆنیەتی هەڵسوكەوتی ئەوان بۆ پتەوكردنی جێ پێی خۆیانە .

ئەرستۆ پاش لێكدانەوەی هەڵسوكەوتی دەسەاڵتدارە جۆراوجۆرەكان 

ئاكامێكی گرنگ دەگات، كە زۆر  بە  لە هەلومەرج و واڵتی جۆراوجۆردا، 

سەیرو سەرسوڕهێنەر لە ئاكامەكانی لێكۆڵینەوەی ماكیاڤیلی نزیكە، كە چەند 
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سەدە دوای ئەو هەوڵیدا وەاڵمی ئەو پرسیارانە بداتەوە.

ئەرستۆ لەكتێبی سیاسەتدا دەنوسێ ، ئەگەر من دیكتاتۆر بومایە، یان 

كردبام،  لەگەڵ  راوێژی  خۆیدا  دەسەاڵتی  سەپاندنی  لەبارەی  دیكتاتۆرێك 

ئەم شتانەم پێدەسپارد: »تا دەتوانێ  كۆمەڵگەی مەدەنی وێران بكەو لەناوی 

بەرە، ناوەندە پەروەردەییەكانی زانایان  و بیرمەندانی كۆمەڵ ئازاد نەبن  و 

تا دەتوانێ  لەناویان بەرە.

ئەگەر دەتەوێ  دەسەاڵتی زاڵمانەی خۆت بپارێزی، هەمیشە خەڵك 

بە شەڕ، خەڵكی دەخاتە  رابگرە هەڕەشە  دەرەوەدا  مەترسیيەكانی  لەژێر 

ژێر مەترسی دەسەاڵتی دیكتاتۆرەوە، هەوڵبدە كەخەڵك بەردەوام مەترسی 

شەڕو ترسی دەسەاڵتی بێگانە لەترس و دڵەراوكێدا بن، بەاڵم كارێكی گرنگی  

هەوڵبدە  بكە،  الواز  خەڵكیدا  لەنێو  متمانە  دەتوانی  تا  كە  ئەویە،  دیكە 

خەڵك متمانەیان بەهیچ كەس نەبێ، متمانەی لەناو خەڵكدا لە ناو بەری.

دووڕووی��ی   نامتمانەیی و  كەخەڵك  ئەویە،  دیكە  گرنگی  كارێكی 

بەچاكە بزانن، هەوڵبدە كەخەڵك لەجێی  راستگۆیی و یەكرەنگی روو بكەنە 

رواڵەت و  دوو روویی، ئەوە گرنگ نییە لە ناو خۆیاندا بەدیندارو لەخواترس 

نیشان بدەن«.

پێغەمبەری چینی ناوەند

لەالیەكی دیكەوە ئەرستۆ گەورەترین پارێزەری میانەڕۆیی لە بیری سیاسی 

 و میتۆدە سیاسیەكان دایە، ئەو بەپێچەوانەی مامۆستاكەی ئەفاڵتون، كە الیەنگری 

هەڵبژاردەكانە، پێ  لەسەر میانەرەوی  و جۆراوجۆری و چەند چەشنەی حكومەت 

دادەگرێ  و بەردەوام جەختی لەسەر حكومەتێكی نمونەیی دەكردەوە، كە حكومەتێكە 

خاوەنی جۆراوجۆری فرە چەشن بێت .

ئەرستۆ پێ  لەسەر گرنگی خاوەندارێتی تایبەتی و بەهێزكردن و  رێزلێگرتن 

لە كۆمەڵدا دەگرێ. 
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بەڵگەشی بۆ ئەم بابەتیە هەم لەسەر بنەمای مرۆڤناسی و هەم كۆمەڵناسیە، 

ئەرستۆ دەڵێ  »بۆ هەر مرۆڤێك هەمیشە دوو شت گرنگ بووەو گرنگیەكی تایبەتیان 

هەیە، یەكەم ئەوەی كە بڵێ  ئەمە هی منە،  دووەم، ئەوە كەمن ئەمەم پێخۆشە«

هەستە  دوو  ئەم  دەبێ   لەناوبەری،  مرۆڤ  دەتەوێ   ئەگەر  دەڵێ ، 

بۆ  هاندەر  هێزی  خاوەندارێتی  هەستی  چونكە  بكوژێ ،  تێدا  سەرەكیەی 

گەشەكردن و هەڵدانی مرۆڤە، گرنگی دارایی تایبەتی كەلە دەروونی سروشتی 

مرۆڤەوە سەرچاوە دەگرێ ، هەر لەم الیەنە سروشتیەی مرۆڤەوەیە.

هەروەها ئەرستۆ دژی زیادەڕەوی لەهەبوون و نەبووندایە، بەواتایەكی 

دیكە، ئەو مرۆڤی دەوڵەمەند بە مرۆڤێكی بێزراو دەزانێ ، كە ژیان كاتێک 

بێكاری نییە، لە دەرووندا مرۆڤێكی ناكام  و بێ  بەختە.

هەروەها خەڵكی هەژار بەزەبوون  و بێ دەسەاڵت دەزانێ ، كەخاوەنی 

هێزی تێگەیشتن و داهێنان نین و لە هەژاری نارازیە، كەوابوو ئایدیالی ئەرستۆ، 

چینی ناوەندە، كە رۆڵێكی گرنگی لە ژیانی سیاسی لە كۆمەڵدا لە ئەستۆیە، 

هەروەها هۆكاری هاوسەنگی و هاوكێشی كۆمەاڵیەتیيە بوونی چینی ناوەند 

لەروانگەی ئەرستۆوە، بەهۆی جۆراو جۆریەوە مەرجی گرنگ بۆ سەركەوتن 

 و هاوسەنگی كۆمەڵی مرۆڤایەتیە، چونكە چینی ناوەندی بەهێز، نیشانەی 

و  كۆمەاڵیەتی   تەقینەوەی  مەترسی  الچوونی  كۆمەاڵیەتی  و  سەقامگیری 

گرنگی  باشیەكی  هەژارە،  دەوڵەمەندو  چینی  نێوان  مەودای  كەمبونەوەی 

چینی ناوەندی لەروانگەی ئەرستۆوە، بوونی كاتێک بێكارییە، كەدەرفەتی 

تێكۆشانی كۆمەاڵیەتی و هاواڵتیبوون  و بەشداری چاالكانەتر  لەژیانی سیاسی  

و فەرهەنگیان بۆ تاكی كۆمەڵ پێكدێنێ .

ئەرستۆ زۆر پێ  لەسەر ئەو بابەتیە دادەگرێ ، كەبەبێ بوونی چینی 

ناوەنجی گەورە كەخاوەنی سەنگێكی زۆری كۆمەاڵیەتیە ناكرێ ، سەقامگیری  

و  ئاسایشێكی جیدی سیاسی بێتە ئاراوە، ناوەڕۆكی ئەسڵی  ئەم بۆچوونەی 

ئەرستۆ، لەسەردەمی نۆیشدا لەالیەن زانایانی گەورەی وەك )جۆن ستوارت 



63 ئاشنابوون بە ئەرستۆ

میل( وەك مەرجی سەرەكی سەقامگیری دیموكراسی پێی لەسەر داگیراوەتەوە، 

كەوابوو ماكی ئەسڵی  ئەم تێزە، ئەوەیە كە لەنێوبردنی فشاری چینایەتی 

 و بێ عەدالەتیيە ئاشكراكانی كۆمەاڵیەتی، بەگشتی هەبوونی كاتێک بێكاری 

لەروانگەی ئەرستۆوە، چاكەیەكەو بایەخێكی گرنگە، ئەرستۆ دەڵێ » هاواڵتی 

كەسێكە بتوانێ  هەم رێبەری بكات و هەم رێبەری بكرێ ، هاواڵتی كەسێكە 

خاوەنی كاتێک  بێكاری و هێزی بیركردنەوە بێ.

لەزیادەڕەوی و  خۆپاراستن  میانڕەوی و  لەسەر  ئەرستۆ  سوربوونی 

زۆر  كە  ئەوەی  هۆی  بووەتە  بۆچوونیدا،  لەبیرو  نێوەنجی  چینی  گرنگی 

لەزانایان وەك پێخەمبەری چینی ناونجی ناوی بەرن.

ئەرستۆ لەروانگەی ئەمڕۆوە

 )2000( لە  زیاتر  پاش  ئەرستۆ  ئامۆژگارییەكانی  بۆچوون و  لە  زۆر 

لەزانایانی  هێندێك  تەنانەت  نوێن،  هەیەو  خۆیان  گرنگی  ئێستاش  ساڵ، 

ئەمڕۆ، ئەو بەپێوانەی حەقیقەت دەزانن و لەسەر ئەو رایەن، كەهەر شتێك 

ئەرستۆ  قبوڵی بووە، ئەوە راستەو هەر شتێك ئەو پێی نادروست بووە، 

هەڵەیە ئەرستۆ یەكەم كەس بوو رایگەیاند: گۆی زەوی خڕەو بە دەوری 

خۆردا دەسوڕێتەوەو  ناوەندی تەواوی جیهانی خوڵقاوە«.

)چارلز داروین( لەزانایانی گەورەی جیهان وتی« زانایەكی گەورەی 

قوتابخانەی  منداڵێكی  لە  ئەرستۆدا،  لەبەرامبەر  لینە(  فۆن  )كارون  وەك 

سەرەتایی زیاتر نییە.

خۆیان  گرنگی  ئێستاش  ئەرستۆ  بنەڕەتییەكانی  ئامۆژگارییە  چوار 

هەیەو ئەمڕۆیین. 

عەقاڵنیيە  تایبەتمەنمدیە  ئەو  ئەقاڵنیيە،  بوونەوەرێكی  مرۆڤ   �1

بەمانایی ویستی ئازادییە.
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مرۆڤ  كە  باوەرەیە،  ئەو  لەسەر  ئەرستۆ  بۆچوونە،  ئەو  بەپێی 

چارەنوسی ئەو، نەك دیلی بەردەستی جەبرو دیتێرمینیزمە، بەڵكو لەسەر 

بنەمای ئیرادەو بەرپرسیاریەتی، كەوابوو چارەنوسی مرۆڤ لەپێشدا دیاری 

بەسەر  مرۆڤ  كۆنتڕۆڵی  و  عەقڵ  بەكارهێنانی  بە  پەیوەندی  نەكراوە، 

هەڵسوكەوت  و بڕیارەكانیەوە هەیە، هەرچەند جاری واشە روداو هەلومەرج، 

مرۆڤ دەكێشێتە جێگەیەك، كە پێشبینی ناكرێ .

ئەرستۆ هەروەها پێیوایە جگەلە كات  و شوێن، هەلومەرجی دەرەكی 

نیازی جەبری هەن،  كۆمەڵ لە دەروونی هەر مرۆڤێكدا هێندێك مەیل و 

كەبۆالی هەڵسوكەوتی جۆراو جۆری رادەكێشن.

بۆ وێنە لە دەروونی هەر مرۆڤێكدا، مەیلێكی بەهێزی دەروونی بۆ 

بەرەاڵیی و بێ نەزمی هەیە، كە دەتوانێ  بەرەو كاری مەترسیداری رابكێشێ ، 

ئەرستۆ باسی رۆحێكی نا پاك  و دزێو لە دەروونی هەر مرۆڤێكدا دەكات، 

كە شیكەرەوەی زۆر هەڵسوكەوتە، دزێو و ناحەزە مرۆڤایەتیەكانی، وەك 

ئازاردانی خەڵك  و سادیسم  و جینایەتیە.

ئەو نیازە ناپاكە دەروونییە، نەك هەر ژیانی مرۆڤ وێران دەكات، 

بەڵكو ئازادی خەڵكیش دەخاتە مەترسییەوە.

ئەرستۆ هەر لەو كاتەشدا باسی بوونی مەیلێكی پۆزەتیف و خوایی 

بەئاگایی  بەهێزێكی  پێویستی  كە  دەك��ات،  مرۆڤێكدا  هەر  لەدەروونی 

ممارەسەو هەوڵی مرۆڤ هەیە.

ئەم بۆچوونە لەبارەی مرۆڤ  و هەڵسوكەوتی وی، بەگشتی لەگەڵ 

لێكۆڵینەوەو ئەزمونی مۆدێرنی  دەرونناسەو هەڵسوكەوتناسی یەكدەگرێتەوەو 

ئێستاش لەم سەردەمەدا هەر برەوی هەیە.

ك��ەزۆر  دەری���دەخ���ەن،  دەرون��ن��اس��ی��ش  نوێیەكانی  لێكۆڵینەوە 

لەتایبەتمەندیەكانی  مرۆڤ، وەك مەیل بۆ ئەنجامی جینایەت، بەرلەوەی  

فێری بێ ، بابەتێكی ژینەتیكییەو لەدەروونی مرۆڤەوە سەرچاوە دەگرێ .
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2 � بۆچوونی ئەرستۆ لەبارەی سیاسەتەوە، وەك زانستێك لەسەر 

ئەو باوەڕە دامەزراوە، كەسیاسەت بەگشتی بابەتێكی کردارییە، بۆیە ئەرستۆ 

باوەڕەیە،  ئەو  لەسەر  دەزانێ  و  پراكماتیزم  كردەوەو  بەمەیدانی  سیاسەت 

سیاسەتمەداری سەركەوتوو ئەو كەسەیە، كەبتوانێ  هەم بەشێوەی عەقاڵنی 

خۆیدا  لەكاتێک  بەلێهاتوویی  بتوانێ   هەم  شیبكاتەوەو  هەلومەرجەكە 

هەڵوێست بگرێ   و  كاروبارەكان چارەسەر بكات و  رێگەی خۆی بۆ پێشەوە 

بكاتەوە، پێوانەیەكی گرنگی كاری سیاسی لەروانگەی ئەرستۆوە، سەركەوتن 

لەوەدیهێنانی ئامانجە سیاسیەكاندایە.

بەواتایەكی دیكە ئەرستۆ یەكەم بیرمەندە، كە شانبەشانی بیرمەندانی 

قۆناغی مۆدێرنی لەسیاسەتدا جێگەی سەرنجە.

شوێن  و  كات  هەرچەند  كە  ب��اوەڕەی��ە،  ئەو  لەسەر  ئەرستۆ   �3

كاریگەرییەكی زۆریان لەسەر هەڵسوكەوت و ئەخالقی مرۆڤ هەیە، بەاڵم بۆ 

هەڵسەنگاندنی هەڵسوكەوتی باش، یان خراپ، جوان یان دزێو لەالی هەر 

مرۆڤێك، پێوانەی جیهانی هەن.

ب��ارەی  لە  مرۆڤایەتی  گشتی  بەچەمكی  ب��اوەری  ئەرستۆ  بۆیە 

بەبێ   مرۆڤەكان  هەموو  هەیەو  مرۆڤایەتیدا  ئەخالقی  هەڵسوكەوت و 

بۆ  حورمەت  رێزو  دەبێ   جۆراوجۆرەكان،  تایبەتمەندیە  گرتنی  لەبەرچاو 

پێوانە ئەخالقیەكان، كە جێگەی پەسەندن و جیهانین، دابنێن و لەبەرچاویان 

بگرن.

4� ئەرستۆ پاش لێكدانەوە، سیستماتێكی هەلومەرج و چارەنوسی )158( 

ئۆرگانێكی سروشتيیەو  دەوڵەت  كە  گەیشت  ئاكامە  بەو  دەوڵەتی جیهان، 

هەڵوێستەكانی  تایبەتمەندیەكان و  گرتنی  لەبەرچاو  بەبێ   دەوڵەت  بوونی 

شتیكی پێویست و سروشتی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیيە.

سیاسەتی  لەپانتایی  شتێك  ئەگەر  ئەوەیە:  ئەرستۆ  تێزی  تەوەرەی 

رابردودا نەبووە، لەداهاتوشدا ناتوانێ  ببێت.
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ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  سیاسی  ویستێكی  رێگەو  هەر  دەبێ   بۆیە 

ئەسڵە، بێتە گۆڕێ  و پێوانەی جدیبوونی ئەوەیە، كە لەسنوری توانا دابێ .

ئەرستۆ چەندين سەدە لەمەوبەر بەپێی لێكۆڵینەوە لەسەر دەوڵەتان 

و زات و تایبەتمەندی مرۆڤ، بەدڵنیاییەوە پێی لەسەر ئەوە دادەگرت، كە 

جۆرێك  بەهیچ  زەوی،  رووی  »ئیشتراكی«لەسەر  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی 

لەتوانادا نيیە، چونكە حوكمەتی ئیشتراكی، تەنها خەون  و خەیاڵێكە.

سەرچاوە: 

-ماڵپاری )ایران مروز( لینكی كرنەشە



67 ئاشنابوون بە ئەرستۆ

 ئاشنابوون بە ئەرستۆ 
پۆل ستراتێرن

لەفارسییەوە: رێباز مستەفا 
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پێشەكی

بێت،  هەمەالیەنە  بیرمەندی  گەورەترین  یەكەم و  لەوانەیە  ئەرستۆ 

سەدەفەوە  لەشێوەكانی  شتێك،  هەموو  لەبارەی  بەناوبانگە  چۆن  وەكو 

بگرە، تا نەزۆكی، لە تێڕامانە تیۆریەكانی لەمەڕ ماهیەتی رۆحەوە بگرە تا 

كەشناسی، شیعر و هونەر و تەنانەت لەبارەی شیكردنەوەی خەون، بابەت و 

وتاری نوسیوە.

 وتراوە كە ئەرستۆ هەر وشەیەك لەزانست كە پەنجەی خستبێتە 

بیركردنەوەی  و  ئەفاڵتون   كەتیایدا  لەبیركاری  )جگە  تێداكرد  گۆڕانی  سەر 

ئەفاڵتون هەروا بااڵدەستی خۆی پاراست(، بەاڵم لەمانە هەمووی گرنگتر 

ئەرستۆ بە دامەزرێنەری لۆژیك دەژمێردرێ .

*کاتێک كەئەو بۆ یەكەم جار زانستی مرۆڤایەتی سەردەمی خۆی 

و  ب��ەدرك   هێزەی  تواناو  ئەو  كرد،  پۆلێن  جیاوازەكاندا  ب��وارە  لەكایە و 

تێگەیشتنی ئێمە سەبارەت بەجیهان بەخشی، كە بەشێوەیەكی سیستماتیكیانە 

پەرەبسەنێ   و پێبگات، بەاڵم لەسەدەكانی دواییدا زانست و زانیاری ئێمە، تا 

ئەو رادەیە پەرەیسەند، كە هەر ئەو پۆلێن بەندیيە خۆی گۆڕاو بوو بەكۆسپ و 

بەربەستێكی راستەقینە لەسەر ڕێی پێشكەوتنی زانست. پێشكەوتنی زانست 

لەوجۆرە سیستمە هزریانەدا، تەنها لەو رێگاو رێبازانە كەپێشتر دیاریكراون، 

مەیسەربوون.

 کۆمەڵێک رێگەو رێباز كەزۆریان رووبەڕووی نەمان و لەناوچوونی 

پلە بەپلەدابوون. شێوازو رێبازێكی لەبناغە و بنچینە جیاواز، پێویست بوو. 



69 ئاشنابوون بە ئەرستۆ

ئەنجامی ئەو شێوازو رێبازە دۆخی هاوچەرخی زانستی نوێیە.

ئەو راستیەی كەزیاتر لەبیست سەدە درێژەی كێشا، تا ئێمە پێمان 

بەو سنوربەندیانەی بیركردنەوەی ئەرستۆ برد، تەنیا نیشاندەری داهێنان و 

ئەفراندنەكانی ئەوە، لەگەڵ ئەوەشدا تەنانەت بەسەرچوونی بیركردنەوەی 

چ  هێشتا  وروژان��دووە.  فەلسەفی  پرسیاری  کۆمەڵێک  خۆی  ئەرستۆیی، 

ئێمەدا  بیركردنەوەی  لەشێوازی  جۆرە  لەو  تری  سنوربەندی  ئەندازەیەك 

هەن، كە دەبێ  لەسەریان رابوەستین  و هەڵوێستیان لەبارەوە وەربگرین؟ 

تاڕادەیەك  ئێمەدا،  بیركردنەوەی  لەشێوازی  لەوجۆرە  كورتیەكانی  كەم و 

لەزانین و  ئێمە  بەڕاستی  كورتیانە  كەم و  سنوربەندی  و  ئەو  مەترسیدارن و 

تێگەیشتنی چ کۆمەڵە شتێك پەك دەخەن؟

ژیان و بەرهەمەكانی ئەرستۆ

یۆنان،  باكوری  دەكەوێتە  كە  )ئەستاگیرا(  گوندی  لەبەرزاییەكانی 

لەسەر كەلێكی بەرز، پەیكەرێكی تازەو تاڕادەیەك بێگیانی ئەرستۆ چێكراوە. 

سیماو چاوی بڕیوەتە تەپۆلكە ناهەموارو بەدرەخت داپۆشراوەكان، كە تاچاو 

بڕدەكات بەرەو دەریای شینی )ئیجە( درێژبۆتەوە. پەیكەری تەواو سپی و 

مەڕمەڕیی ئەرستۆ، كە لەژێر تیشكی هەتاودا كەم تا زۆر دەدرەوشێتەوە، 

پێاڵوێكی سەندەلی لەپێ  و )توگا( »1«یەكی یەخەكراوەی لەبەرو تۆمارێكی 

زیانەی  ئەو  )دەڵێن  پەڕیوە.  لێوەكانی  كەمێك  كە  چەپەوەیە،  بەدەستی 

بەدوای  بووەو  ئەرژەنتین  خەڵكی  كە  فەلسەفە،  مامۆستایەكی  لەالیەن 

پەیكەرەكەشدا  پایەی  لەسەر  پێگەیشتوە!(  بووە،  یادگاریەوە  راوكردنی 

دەستەواژەی )ئەرستۆ ئەستاگیرایی( بەیۆنانی هەڵكەندراوە.

*ئەرستۆ لەئەستاگیرا چاوی بەجیهان هەڵهێنا، بەاڵم وێڕای شوێنی 

پەیكەری ناوبراو، گوندی ئەستاگیرای ئەمڕۆ شوێنی راستەقینەی لەدایكبوونی 

ئەرستۆ نییە، وەك لە كتێبی رێنوێنی ناوچەكەدا هاتووە، شوێنی لە دایكبوونی 
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گوندە  دەورووب��ەری  لەهەمان  كە  دێرینە،  ئەستاگیرای  گوندی  ئەرستۆ 

تازەكەوەیەو وێرانەكانی هێشتاش بەدی دەكرێن. دوای دیداری ئومێدبڕانەم 

لەپەیكەری ناوبراو، بۆ دۆزینەوەو بینینی وێرانەكان كەوتمەڕێ . )بەتمەن(

ێكی مێرد منداڵ كە لەخوێندنگە دەگەڕایەوە بۆ ماڵ پێى وتم: ئەو وێرانانەی 

بە  خوێندكارەكە  جادەكەوەن.  خوار  لەشوێنێكی  دەگەڕێی،  بەدوایاندا  تۆ 

تەكاندانێكی شانێڵە پالستیكیە رەشەكەی جادەیەكی نیشاندام كە بەرەوالی 

دەریا دەڕۆیشت. پیادە سەرەو ژێر بەجادە درێژو پێچاوپێچەكەدا كەوتمەڕێ . 

گەرما وەڕسی كردبووم  و بەردەوامیش گرمەی زەندەقبەری هەورەتریشقە 

بەرزاییەكانی دەوروبەرم گوێی كاس دەكرد.  بەردەاڵن  و  ئاسمانی  لەسەر 

دوای ئەوەی كاتژمێرێك ئاوا تێپەڕی، دواجار ئۆتۆمبێلێك لەتەنیشتم ستۆپی 

كردو بەخێرایی منی گەیاندە )ئەستراتونی(. ئەستراتونی تێكەڵەیەكی ترسناكە 

ناونیشانی  كانزایی.  گوندۆچكەیەكی  دەریایی و  كەنار  چۆڵی  لەپشوگایەكی 

قاوەخانەیەكی  چاككردنەوەی  كەسەرقاڵی  دارتاشێك،  لە  كۆنم  ئەستاگیرای 

لە  سەروتر  كەمێك  وتی:  پرسی  بوو  چۆڵ  كەنارێكی  تەنیشت  داخراوی 

باكوری جادە كۆنەكەیە.

بەكەمی  ئۆتۆمبێل  ئۆكتۆبەردا  لەمانگی  كە  درك��ەوت  بۆم  زوو 

دەڤەرە،  ئەم  پاییزەییەكانی  بارانبارینە  هەروەها  رەتدەبن،  جادەیەدا  بەم 

كاتژمێرێكی  توندبن.  بەڕەهێڵەو  زۆر  رەنگە  دەستپێدەكەن،  كە  ئەوكاتەی 

ئاسمان  دەتوت  كە  باران  رێژنەی  لەبەر  باریكدا،  بەردێكی  لەبن  تەواو 

كون بووەو وەكو تاڤگە لەدامێنی رووتەنی تەپۆلكەكاندا، بەخوڕ دادەباری، 

پەنامگرت. نەنیشانەیەك لە وێرانەكان دەبینراو نە ئۆتۆمبێلێك لەناو ئەو 

دەبوو.  پەیدا  دەورووبەرم  تریشقەكانی  هەورە  داهاتووی  تاریك  رەوشە 

من كەئیدی هەموو گیانم تەڕببوو  و ئاوم لێدەچۆڕا، لەبەرخاتری پەیكەری 

ئەرستۆ كەمنی بۆ ئەستاگیرا، ئەستاگیرای درۆیین راكێشابوو، جنێوم بەخۆم 

دەدا، لە فریوخواردن بەوالوە شتێك لەگۆڕێ  نەبوو.
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 گوندی ئەستاگیرای ئێستا ناوە هاوشێوەكەی ئەستاگیرای راستەقینەی 

لەدایكبوونی  كەشوێنی  نییە،  ئەوە  شایستەی  شێوەیەك  بەهیچ  لێدەرچێ ، 

ئەرستۆ بێ ، كە ئەگەر وانەبێ  لەسەر هەمان پێوەر دەكرێ  پەیكەرێكیش بۆ 

ژاندارك لە شاری )نیوئورلینز( چێبكرێ ..

ئەرستۆ لەساڵی )384(ی پێش زایین لەئەستاگیرای دێرین، كە یەكێك 

سەدەی  لە  كۆنەكان  یۆنانیيە  لەدایكبووە.  یۆنانە  مەکدۆنیەكانی  لەشارە 

كە  دەكرد،  مەکدۆنیایان  سەیری  ئەوچاوە  بەهەمان  زایین  پێش  چوارەمی 

ئەمڕۆ فەڕەنسیەكان سەیری ئینگلستان  و ئەمەریكا دەكەن، بەاڵم ئەستاگیرا 

شارۆچكەیەكی  شارۆچكەیە،  ئەم  نەبوو.  بەدەر  )شارستانیەت(  لەبازنەی 

دەریای  نێو  )ئاندروس(ی  كەدوورگەی  بوو،  یۆنانی  كۆچبەرنشینی  بچوكی 

ئیجە دروستی كردبوو.

تایبەتی  پزیشكی  ب��وو،  )نیكوماخوس(  ن��اوی  كە  ئەرستۆ  باوكی 

)ئامونتاس(ی پاشای مەکدۆنی و باپیری ئەسكەندەری گەورەبوو. بەهۆی ئەو 

پەیوەندیەوە، كەدواتر دۆستایەتی ئەو دوانەشی بەدوای خۆدا هێنا، باوكی 

ئەرستۆ وەك باسكراوە سامانێكی زۆری پێكەوە ناوەو بۆتە خاوەنی موڵك و 

زەوی و زارێكی فراوانی دەورووبەری ئەستاگیراو ناوچەكانی تری یۆنان.

ئەرستۆی نۆبەرە لە ناو حاڵ و هەوای زانستی پزیشكییدا پەروەردە 

بوو. هێشتا لەتەمەنی مێرد منداڵیدا بوو كە باوكی لەدەستدا. دوای مردنی 

لێواری  دەكەوێتە  كە  یۆنانی  )ئاتارنیۆس(ی  شاری  بردە  ئەرستۆیان  باوكی 

رۆژئاوای ئاسیای بچوك  و لەوێ  الی )پرۆكسنوس(ی كوڕەمامی پەروەردە 

بوو.

بۆ  زۆری��ان  كەمیراتێكی  كەسانەی  ئ��ەو  زۆرب��ەی  وەك  ئەرستۆ 

ئەو  هەموو  گێڕانەوەیەك  بەپێی  دەستباڵوی.  كردە  رووی  بەجێدەمێنێ ، 

دارایی و سامانەی بەمیرات بۆی بەجێمابوو، لە خۆشگوزەرانیدا خەرجیكردو 

لە کۆتاییدا ئەوەندە پەڕپوت  و بێ  پارە مایەوە كە بۆ خۆژیاندن ناچاربوو 
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ماوەیەك بچێتە ناو سوپا. دواتر گەڕایەوە ئەستاگیراو لەوێ  كەوتە خوێندنی 

زانستی پزیشكی. تەمەنی سی ساڵ بوو كە وازی لە پزیشكیش هێناو ئەمجارە 

چووە ئەسیناو ماوەی هەشت ساڵ لە ئەكادیمیا لەژێر چاودێری ئەفاڵتوندا 

خەریكی خوێندن بوو. دواتر دیرۆكڤان و حاڵ نوسی سەدەكانی ناوەڕاستی 

وێنابكەن،  لەئەرستۆ  ئاسا  )قەدیس(  سیمایەكی  بەتەمابوون  كە  ئەوروپا 

دەیانویست كە ئەو بوختانە باوەڕنەكراوانە نادیدە بگرن، یان بەزیادەڕۆ  و 

موبالەغەیان بدەنە قەڵەم. گێڕانەوەیەكی تریش لەبارەی ساڵەكانی قۆناغی 

الوێتی ئەرستۆ هەیە. بەپێی ئەو گێڕانەوەیە ناخۆشتر )بەاڵم نزیكتر لەواقع( 

لەگەڵ  بەاڵم  ئەكادیمیا،  یەكڕاست چۆتە  لەتەمەنی حەڤدە ساڵیدا  ئەرستۆ 

ئەوەشدا تەنانەت هەندێ  سەرچاوەی ئەو گێڕانەوەیەش ئاماژە بەماوەیەكی 

كورتی دەستباڵوی ئەرستۆ دەدەن.

هەرچۆنێک بێت هێشتا ئەوەندە بەسەر هاتی ئەرستۆ بۆ ئەكادیمیا 

كردو  چڕوپڕ  بەخوێندن ێکی  دەستی  بەلێبڕاویيەوە  ئەو  كە  تێنەپەڕیووە 

هەرزوو، وەكو وردبینترین خوێندكارو بیریاری نەوەی خۆی، خۆی سەلماند. 

لەسەرەتادا ئەرستۆ هەر تەنها قوتابیەك بوو هیچی تر، بەاڵم زوو داوای لێكرا 

كە ببێتە یەكێ  لەهاوكارانی ئەفاڵتون. واپێدەچێ  كە ئەرستۆ لەدەستپێكی 

كاردا، بەتەواوی شەیداو مریدی ئەفاڵتون بووە، بێگومان هەموو رێنوێنی 

 و رێنماییەکانی ئەفاڵتونی كە لەئەكادیمیادا دەخوێندران فێربوو، فەلسەفەی 

خودی ئەو لەسەر بنەمای پرنسیپەكانی ئەودا، بەشێوەیەكی رێكوپێك و پتەو 

كەتەنها  بوو،  زیاتر  لەوە  زۆر  ئەرستۆ  زیرەكی  و  بەاڵم هۆش   جێگیربوو، 

كاتێك  بێ .  ئەفاڵتونیش  كەسە  ئەو  با  تەنانەت  بڕوا،  كەسێكدا  ب��ەدوای 

كەئەرستۆ شتێكی دەكەوتە بەرچاو، یان گوێی لێ دەبوو  پێدەچوو ناكۆك، 

)یان خوا نەخواستە ناتەواو( لەكاری مامۆستاكەیدا هەیە، پەنجەی دەخستە 

سەر بەحوكمی ئەركی عەقاڵنی خۆی واهەستی دەكرد كەدەبێ  ئەو شتە 

باس بكات ، بیخاتە بەرچاوی مامۆستاكەی. ئەو نەریتەی ئەرستۆ وردە وردە 
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بووە مایەی هەراسانبوونی مامۆستاكەی .

لەبەرامبەر  زارەكی  نەكەوتنە مشتومڕی  ئەوان هەرگیز  ئەگەرچی   

ئەو  هێواش  هێواش  كە  ئەوەیە،  ڕاستكراوە  پشت  بەڵگەی  بەاڵم  یەكتر، 

ئەندێشمەندانی رۆژگاری خۆیان،  پایەی  لە گەورەترین  دووانە وەكو دوو 

وایان بەچاك بینی، كە سنورو مەودایەك لەنێوان خۆیاندا لەبەرچاو بگرن. 

لەسەر  )مێشكێك  بە  ئەرستۆی  ناوی  ئەفاڵتون  بەناوبانگە،  چۆن  وەك 

دوو قاچ( دەبردو ماڵەكەشی بە )خوێندنەوەخانە( ناو دەبرد. ئەو ناونانە 

ئاماژەبوو بۆ گەنجینەی بەناوبانگی دەستنوسە كۆنەكان، كە ئەرستۆ لەماڵی 

خۆیدا دەیپاراستن. ئەرستۆ عادەتی وابوو نوسخە دەستنوسە دەگمەنەكانی 

بیانكڕێ ،  دەكەوێ   دەستی  دەكرێ  و  بۆی  تا  كۆنەكان،  نوسینە  بەرهەم و 

دیاریكراو دەژمێردرا، كە خاوەنی  پۆستی  پلە وپایەو  بەیەكەم هاواڵتی بێ  

كتێبخانەیەكی تایبەتی بوو.

وەك دیارە زانستخوازی الو داهاتێكی زۆری لەموڵكە بەمیرات بۆ 

بەجێماوەكانی دەستكەوتووە و زۆری نەبردوە، كە لەئەسینا بەهۆی رەفتاری 

هۆشمەندانەو شێوازی ژیانی مەزنانە )هەرچی تاڕادەیەك بەفیزانە(ی بووە 

وێردی سەرزاری خەڵك، لە گێڕانەوەكاندا هاتووە كە ئەو قەدو قیافەیەكی 

الوازو قاچ  و قولێكی درێژو باریكی هەبوو  بەسەری زمانی قسەی  دەكرد. 

رەنگە بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەو )كێماسیە رواڵەتیانە( بووبێت، كە هەمیشە 

پۆشبوو  نوێترین  شیك  زۆر  لەبەردەكردو  جوانی  رێكوپێك  و  جلوبەرگی 

مۆدێلی )سەندل( و)توگا(ی دەپۆشی  و ئەنگوستەكانی خۆی بەئەنگوستیلە كە 

بەجوانترین شێوە رازێنرابونەوە، دەڕازاندەوە، تەنانەت ئەفاڵتون كەدەست 

كورت نەبوو، بەخیلی بەكتێبخانەی ئەرستۆ دەبرد، لەگەڵ ئەوەشدا وێڕای 

ئەرستۆ  سەرەتایەكانی  نوسینە  زانستخوازیە،  ئاسودەو  ژیانە  شێوە  ئەو 

)كەئێستا ئیدی لەنێوچوون( زۆربەیان گفتوگۆ  و کۆمەڵێک وتە بوون، لەبواری 

بێهودەیی دنیاو پەسەندكردن و پێداهەڵدانی خۆشی  و پاڵنەرەکانی دواڕۆژ.
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بابەتە  لێكۆڵینەوەی  شرۆڤەو  بۆ  هەبوو  خودی  مەیلێكی  ئەرستۆ 

كرداری و زانستییەكان. ئەو مەیلە ئەو بوارەی بۆ فەراهەمكرد كە بەدیدێكی 

رۆژ دوای رۆژ واقعبینانەتر دەبوو بنواڕێتە تێڕوانینەكانی ئەفاڵتون. 

ئەم جیهانە جیهانی شتە وردە الوەكیەكانە  پێیوابوو، كە  ئەفاڵتون 

)امور جزئی( كە ئێمەی لە خۆگرتووەو ئەوەی دركی دەكەین تەنها شێوە 

رواڵەتییەكان، یان نمونە و دیاردەكانە و حەقیقەتی جێی مەبەست لەجیهانێكی 

ئایدیالی  گەلی  نمونە  یان  بەوێنە  كە  ئایدیاكاندایە  لەجیهانی  واتە  تردا، 

هاوشێوەن.

 شتە بچوك و الوەكیەكانی جیهان، كە دركیان دەكەین، واقعیەت  و 

هەبوونی خۆیان تەنها لەڕێڕەوی بەهرەمەندیی لەو جیهانەی ئایدیا نایابانە 

وەدەست  دێنن. بەم پێیە پشیلەیەكی دیاریكراو وەك پشیلەیەكی رەش كە 

دەیبینین لەسەر كورسیەك خۆی راكێشاوە، تەنها لەو رووەوە پشیلەیە كە 

لەئایدیا )یان نمونەی( بنچینەیی پشیلەبوون، یان پشیالیەتی بەهرەمەندبووەو 

بووە.  بەهرەمەند  رەشێتی  نمونەی(  )یان  لەئایدیا  رەشەكە  رووەوە  لەو 

تاكە راستیەكی بێ  ئەمالو ئەوال لە پشت جیهانی هەستەكان، لە هەرێمی 

بنچینەیی ئایدیاكاندا جێیگرتووە.

لەكاتێكدا كەدیدی ئەفاڵتون بۆ جیهان، لە بنەڕەتدا دیدێكی ئاینيی 

بوو. دیدی ئەرستۆ زیاتر مۆركی زانستی هەبوو. ئەمە بووە هۆی ئەوەی 

ناواقعیبوونی  ئەندێشەی  قبوڵكردنی  بۆ  پێخۆشبوونێك  هیچ  كەئەرستۆ 

جیهانی دەورووبەرمان لەخۆی نیشان نەدات، لەگەڵ ئەوەشدا ئەرستۆ دوای 

دووەمەكان  جەوهەرە  و  یەكەمەكان   جەوهەرە  بۆ  شتەكانی  دابەشكردنی 

کەوت. بەو جیاوازییەی كەالی ئەرستۆ جەوهەرە یەكەمەكان شتە بچوك و 

الوەكییەكانی جیهان و جەوهەرە دووەمەكان بریتی بوون لە ئایدیاكان یان 

جەوهەرانە  دوو  لەو  كام  كە  بوو  دوودڵ  لەسەرەتا  ئەرستۆ  فۆڕمەكان. 

رێزی  لەبەرچاوگرتنی  بەهۆی  تاڕادەیەك  ئەمە  مەبەستن.  جێی  بەڕاستی 



75 ئاشنابوون بە ئەرستۆ

ئەفاڵتونەوە بوو. )هەرچییەك بێت، بەر لە هەموان مامۆستا پیرەکەی ئەو 

چەمك  و تێگەیشتنانەی باسكردبوو(، بەاڵم وردەوردە ئەرستۆ زیاتر و زیاتر 

گەیشتە دڵنیایی كە لە جیهانێكی واقعییدا دەژی  و لە تێڕوانینی ئەفاڵتون 

دووركەوتۆتەوەو مەودای گرتووە.

ئەفاڵتونی  فەلسەفەی  بەكردەوە  ئەرستۆ  س��ااڵن  بەتێپەڕبوونی 

ئاوەژوو كردەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تێڕوانین و تیۆرە میتافیزیكییەكانی 

ئەو بەئاشكرا لە دیدو تێڕوانینەكانی ئەفاڵتونەوە وەرگیراون، لەكاتێكدا كە 

لەدیدی ئەفاڵتوندا فۆڕمەكان کۆمەڵێك ئایدیا بوون كە بوونێكی سەربەخۆو 

ناوی  خۆی  وەك  )یان  فۆڕم  ئەرستۆ  هەبوو،  ئێمە(یان  )لەجیهانی  جیا 

نابوو گشتەكان(ی زیاتر وەكو وێنەی بوونەوەری ناو جەوهەرەكانی جیهان 

لێكدەدایەوەو سەیری دەكردن  و بوونێكی سەربەخۆی بۆ دانە دەنان.

 ئەرستۆ ژمارەیەك بەڵگەی هەڵتەكێنەری سەبارەت بەڕەتدانەوەی 

نەبووبێ  كە  لەوە  ئاگای  پێدەچێ   بەاڵم وەك  ئەفاڵتون خستەڕوو،  تیۆری 

ئەو رەخنەگرتنانە بەهەمان ئەندازە بنچینەی تیۆری )گشتەكان(ی خۆیشی 

هەڵدەتەكێنێ ، لەگەڵ ئەوەشدا پێناچێ  كەسێكی تریش تێبینی ئەوەی كردبێ . 

لەکۆتاییدا تیۆرو تێڕوانینەكانی ئەفاڵتون بەگشتی لەقاڵبی رێنوێنی و تەعالیمە 

سەدەكانی  جیهانی  بااڵدەستی  فەلسەفەی  وەكو  ئەرستۆ  هەمواركراوەكانی 

ناوەڕاست جێگیر بوو.

خۆشبەختانە زۆر خاڵی ناڕۆشن  و دژبەیەكی ئاشكرا لە نوسینەكانی 

ئەرستۆدا هەن، كە ئەمە خۆی پاساوێکی بۆ باس  و مشتومڕی فراوان خستە 

مشتومڕ،  و  باس   کۆمەڵێک  ناوەڕاست،  سەدەكانی  بیرمەندانی  بەردەستی 

ئەو  هەمان  هەڵقواڵبوون.  جیاوازەكاندا  لێك  طێڕوانینە  لێكدانەوەو  كەلە 

باوەڕە  داهێنراوەکان،  بەهەڵەكان،  سەبارەت  تەقێیانەی  دەمە  مشتومڕو 

چەوتە تێكدەرەكان و شیكردنەوە نادروست  و شەیتانیەكان بوون، كە چەمك و 

لەسەردەمێكدا،  ئەویش  دەهێشتەوە،  بەزیندویی  فەلسەفەیان  تێگەیشتنی 
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كە بەگشتی كاروباری فەلسەفە بەكردەوە دامركابووەوە )یان دەشێ  بڵێین 

بەدەربڕینێكی دروست تر چووبووە نێو قۆناغێكی دوورو درێژتر، قۆناغێكی 

لەو جۆرەی كە ریپ ڤان وینكل بەسەری بردبوو(. هەندێ  لەو باوەڕەدان 

نووسەرە  لەهەڵەی  سەرچاوەیان  دەمەتەقێیانە  مشتومڕو  لەو  كەزۆرێك 

سادەكان و دانەرانی سەدەكانی ناوەڕاستەوە گرتووە. ئەو هەاڵنە لەبەرئەوە 

روویاندەدا كەکۆپی نوسەكانی سەدەكانی ناوەڕاست بەپێی، مەزەندەی خۆیان 

کۆمەڵێک وشەو زاراوەیتریان لەجێی کۆمەڵێک وشەو زاراوەی ناڕۆشنی ناو 

سەرچاوە ئەسڵیەكان، كە ئیدی ئەو سەرچاوە ئەسڵیانە ببوونە كتێبی پەڕپوت  

و كرم خواردوو دڕاو، دادەنا. 

سەكۆی  بەجێهێشت و  دنیای  زایین  پێش  )347(ی  لەساڵی  ئەفاڵتون 

شایستەترین  لە  كەس  شەش  مایەوە.  سەرۆك  بێ   ئەكادیمیا  سەرۆكایەتی 

هاوكارەكانی ئەفاڵتون گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەی، كەتەنها یەك كەس بۆی 

هەیەو مافی وەرگرتنی ئەو پۆستە ناودارو ئابڕومەندەی هەیە. بەداخەوە 

هەریەك لەو شەش كەسە كەسێكی جیا لەوانی تری بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە 

لەمێشكدابوو )كە هەڵبەتە خۆی بوو(. ئەرستۆش لەو بارەیەوە لەوانی تر 

گەیشتە  ئەفاڵتون  مامی  كوڕە  )ئەسپۆسیپۆس(ی  لەکۆتاییدا  نەبوو.  جیاواز 

ئەو پۆستەو ئەمە بووە مایەی بێزاری ئەرستۆ. وەك چۆن ئەوە بەناوبانگە، 

ڕۆژێك  كە  بەڕادەیەك  بوو،  ناهەموار  توندو  زۆر  كەسێكی  ئەسپۆسیپۆس 

سەگەكەی خۆی بەتاوانی وەڕین لەكاتێک دەرسدانەوە بەزیندوویی فڕێدایە 

نێو بیرێكی ئاو. ناوبراو دوای ئەوەی لەپێكداهەڵشاخانێك لەگەڵ )دیوژن 

كەلبی( لە )ئاگۆرا( زۆر خراپ لەالیەن خەڵكەوە سوكایەتی پێكرا، لەکۆتاییدا 

بەهیچ  ئەسپۆسیپۆس  كرد.  فەراهەم  خۆی  مردنی  راحەتی  ئامرازی  خۆی 

شێوەیەك لەڕووی هزریەوە هاوشێوەی ئەفاڵتون نەبوو، ئەو ئەفاڵتونەی كە 

چەمك و تەعلیماتەكانی بوون بەژێربنای هەرجۆرە بیركردنەوەیەكی عەقڵی، 

سەرۆكایەتی  ئەسپۆسیپۆس  كە  كاتێك  دواییدا.  ساڵی  لەدووهەزار  جیدیی 
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ئەسینای  نیگەران  زۆر  بەسەرودڵێكی  ئەرستۆ  ئەستۆ،  گرتە  ئەكادیمیای 

لە  بوو  تر  یەكێكی  ئەویش  )كە  هاوڕێشی  )كسنوكراتس(ی  بەجێهێشت و 

کاندیدە دڵشكاوەكانی پۆستی سەرۆكایەتی( لەو سەفەرەیدا لەگەڵیدابوو.

ئەرستۆ بەسواری كەشتی بەدەریای ئیجەدا تێپەڕی و چووە )ئاتارنیوس( كە 

سەردەمی الوێتی خۆی تیادا بردبووە سەر. فەرمانڕەوای ئاتارنیۆس لەوسەردەمەدا 

خواجەیەك بوو بەناوی )هەرمیاس( و بەكرێگیراوێكی یۆنانی بوو كە توانیبووی 

ئەو گۆشەیە لەئاسیای بچوك، بخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە. هەرمیاس زۆر كەوتبووە 

گەیشتە  ئەرستۆ  كە  کاتێک  بینیبووی و  لەئەكادیمیادا  كە  ئەوەی،  كاریگەری  ژێر 

ئاتارنیۆس بەباوەشی ئاوەاڵ چووە پێشوازیكردنی. هەرمیاس بڕیاری ئەوەی دابوو، 

ئەرستۆ  یۆنانی و  فەرهەنگی  باڵوكردنەوەی  بۆ  ناوەندێك  بكاتە  ئاتارنیۆس  كە 

هەرمیاس  ئەوكارە  ئەنجامدانی  بۆ  رێگا  باشترین  لەبارەی  تا  بەكاربوو،  دەست 

رێنوێنی بكات. 

لەخۆگری شرۆڤەو هەڵسەنگاندنی  بەگشتی  ئەرستۆ،  فەلسەفەی سیاسی 

ئەو  دەتوانرێ   چۆنی  كەچۆن  ئ��ەوەی  حكومەتیەكان و  جۆراوجۆرە  سیستمە 

سیستمانە بەباشترین شێوە بەكاربهێنرێن بوو. تێگەیشتنی ئەرستۆ لەزانستی سیاسی 

ئەفاڵتون  بەپێچەوانەی  كەتەواو  ئەوەی  بووەهۆی  ئەمە  قوڵبوو.  تێگەیشتنێكی 

پڕاگماتیستی،  تێڕوانینیەكی  هەبوو،  سیاسەت  بۆ  ئایدیالیستیانەی  كەدیدێكی 

شیكردبووەوە  ئەوەی  )كۆمار(دا  لەكتێبی  ئەفاڵتون  بەر.  بگرێتە  كرداریانە  یان 

یان  شار  نمونە  فەرمانڕەوایی  چۆنی  چۆن  دەبێ   فەرمانڕەوا   – فەیلەسوف  كە 

)شاری شكۆدار(ی ئەو )كە وەكو هەر نمونە شارێكی تر لەڕاستیدا شتێك نەبوو، 

جگەلە حكومەتێكی زۆردارانە(بكات، بەاڵم ئەرستۆ بەپێچەوانە باسی دەكرد كە 

حكومەتێكی راستەقینە و كرداری چۆن كاردەكات و هەنگاو دەنێ  و لەو زەمینەیەدا، 

تازۆر  كەم  كە  كاركردنی  هەنگاونان و  كاریگەرەكانی  شێوازە  گشتیەكانی  هێڵە 

زۆربەیان لە )فەلسەفەی سیاسی(ی ماكیاڤیلیدا بەدی، وێنا دەكردو دادەڕشت.
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ئەرستۆ بەچاكی لەگەڵ كاروبارو پرسی سیاسەتدا ئاشنابوو  وئەوەشی 

كاراو  دەبێ   هەبێ ،  سوودێكی  بەڕاستی  سیاسەت  ئەوەی  كەبۆ  دەزانی، 

كاریگەر بێ . ئەمە بەو مانایە نییە، كە ئەو هەڵگری هیچ چەشنە ئامانجێك 

ئامانجی حكومەت  كە  بوو،  ئەوە  ئەرستۆ  بیروباوەڕی  بەگشتی  نەبووبێ . 

رێ��زدارو  مرۆڤە  لە  لەدەستەیەك  داكۆكیكردنە  پێگەیاندن،  پ��ەروەردەو 

هۆشیارەكانی وەكو خۆی، هەرچەندە ئەوەشی قبوڵ دەكرد كە ئەمە هەموو 

دەم مەیسەر نییە، بۆ نمونە بۆ بەڕێوەبردنی سەركەوتووانەی حكومەتێكی 

زۆردارانە فەرمانڕەواكەی دەبێ  وەكو كەسێكی زۆردار رەفتار بكات. لەو 

زانستخوازەكان  هۆشیارو  كەسە  بژاردەو  بۆ  جێیەك  پۆلیسیەدا  حكومەتە 

ئەوە  ئەرستۆ  تردا،  لەنوسینێكی  ئەگەرچی  نییە،  ئەرستۆ  مەبەستی  جێی 

باس دەكات كەڕێگایەكی تریش بۆ بەڕێوەبردنی سیستمی زۆردارانە هەیە: 

نەرم و  سیاسەتێكی  بگرێ  و  لەخۆ  ئاینی  حاڵەتێكی  دەتوانێ   زۆردار  كەسی 

مامناوەندیانە هەڵببژێرێ .

كردنی  رێنوێنی  لەكاتێک  ئەرستۆ  كەڕەنگە  باوەڕەدان  لەو  هەندێ  

بەر.  گرتبێتە  مامناوەندیەی  نەرم و  شێوازە  دیدو  ئەو  زۆردار  هەرمیاسی 

بەڕای من ئەو گریمانەیە راست نییە، هەڵبەتە مەبەستی من ئەوە نییە بڵێم 

حكومەتی  قەوارەی  پاراستنی  بۆ  پێشنیازكراوەكانی، خۆی  شێوازە  ئەرستۆ 

كە  شێوازانەی  ئەو  دابێ ،  ئەنجامی  راگەیاندبێ  و  بەموو  موو  زۆرداران��ە، 

بەدرێژی باسیكردون و شیكردونەتەوەو خوێندنەوەیان مووی لەشمان راست 

دەكەنەوە، لەدیدی ئەرستۆدا ئەگەر ئێوە بتانەوێ  بەچاكی توانای بەڕێوەبردنی 

سیستمێكی زۆردارانەتان هەبێ ، پێویستە كە بەدەستی پۆاڵیینەوە بەڕێوەی 

بەرن. هەموو جۆرە چاالكییەكی ئازادانە دەبێ  قەدەغە بكرێ  و خەڵكی دەبێ  

لەناو ترس و هەراس و هەژاریدا ژیان بگوزەرێنن و بۆ بنیاتنان وجێگیربوون دەبێ  

رێ  و شوێن و بناغەی گەورەی یادگاریی بەكاربهێندرێن، هەروەها پێویستە 

خەڵكی ماوە ماوە بەهەڵگیرساندنی جەنگ و شەڕ وشۆڕ سەرگەرم  و خەریك 
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رێبەرێكی  هەبوونی  پێویستی  بمێنێتەوەو  قواڵغ  گوێ   هەمیشە  تا  بكرێ ، 

بەهێزو دەسەاڵتداری لە مێشكدا تۆمار بێت. )ئەو هەڵسەنگاندنەی ئەرستۆ، 

تا  لە)فەیلەسوف- فەرمانڕەوا(ی ئەفاڵتونەوە،  بابەتیبوونی خۆی  بەردەوام 

سەدام حوسێن پاراستووە(.

خۆیدا  سیاسی  فەلسەفەی  لە  گۆڕانی  دواتر،  لەساڵەكانی  ئەرستۆ 

ئەنجامداو زیاتر پەرەی پێداو فراوانیكرد، پێدەچێ  ئەو كاتەی كە مامۆستای 

هەرمیاس بوو، هێشتا پابەندی راوتێڕوانینەكانی ئەفاڵتون لە كۆمار بووبێ . 

ئەگەر ئەو بۆچوونە دروست بێ ، لەوانەیە ئەرستۆ چەمكی )فەیلەسوف- 

فەرمانڕەوا(ی ئەفاڵتونی بەشێوەیەكی وردو ژیرانە، هەموارو رێكخستبێتەوە. 

ناكات كە فەرمانڕەوای زۆردار – خواجەیەكی )وەك هەرمیاس(  پێویست 

ئەوەندە  هەر  بێ   فەیلەسوف  ئەوەی  لەجیاتی  بەڵكو  فەیلەسوف،  ببێتە 

پێویستە كە پەیڕەوی لەئامۆژگاری و راوێژی فەیلەسوفێك بكات.

وێڕای  دەب��ووەوە،  نزیك  ساڵیەوە  نێو  كەوتنە  لەتەمەنی  ئەرستۆ 

رواڵەتی پۆشتەو پەرداخی بەڕادەیەكی بەرچاو، لەو جۆرە مرۆڤانە لەقەڵەم 

دراوە، كە نەریت  و هەڵسوكەوتی مامۆستایانە و وشك و جدیان هەیە. لەو 

دەمەدا ئەرستۆ بۆ غافڵگیركردنی هەموو ئەو كەسانەی كەئەویان دەناسی، 

وەك  )پوتیاس(.  بەناوی  بوو  گەنج  كچێكی  دڵخوازەكەی  بەعاشق.  بوو 

بووەو  هەرمیاس  بنەماڵەی  ئەندامێكی  كچە  ئەو  بەناوبانگە  تێڕوانینە  ئەو 

تر  هەندێكی  و  بووە  هەرمیاس  خوشكی  كەپوتیاس  پێیانوایە،  هەندێك 

بەكچی خوازراوی هەرمیاسی دەزانن. دەستەیەكی تر لەو سەرچاوانە كە 

شایانی متمانەن دەڵێن، كە لەبنەڕەتدا دڵخوازی )معشوقە(ی هەرمیاس بووە 

)كە بە لەبەر چاوگرتنی رەوشی سێكسی هەرمیاس، بێگومان مەعشوقەیەكی 

كە  بەهێزدەكەن،  ئەگەرە  ئەو  بەیەكانە  دژ  قسە  ئەو  بووە(.  تەشریفاتی 

ئەو مەعشوقەیەكی دەرباری بووە. ئایا ئەمە یەكەم حاڵەتی دڵ بەستەیی 

مامۆستای شەیدای ئەو فریشتەیە بووە؟



ئاشنابوون بە ئەرستۆ 80

كە  ئەوەیە،  هەڵیبهێنجین  ئەرستۆ  لەقسەكانی  كەدەتوانین  ئەوەی 

پۆتیاس ئەو كاتەی بۆتە هاوسەری ئەو، كچ نەبووە. )كاتێك كەدوو كەس 

بەڕاستی دەبنە هاوسەری یەكترو پێكەوە زەماوەند دەكەن  و خۆیان بەژن و 

مێرد ناوزەد دەكەن، زۆر كارێكی چەوتە كە مێرد، یان ژن لەگەڵ یەكتردا 

وەفادار نەمێننەوە(. ئەوەی كە ئەو الیەنگری لەپەیوەندی ئازادانەی پێش 

لەبابەتەكانی  قسەیە  ئەو  دەربڕینەكەدایە.  لەمانای  دەكات،  هاوسەرگیری 

لەوجۆرە  كە  واپێدەچێ   دەكرێت .  بەدی  بەزیناكردن  سەبارەت  ئەرستۆ 

تایبەتیانەدا ئەرستۆ عادەتی بووبێ ، كە ئەزمونە تاڕادەیەك  پرسە كەسی و 

سەبارەت  خۆیدا  بابەتەكانی  لە  بكات،  گشتگیر  خۆی  سنوردارەكانی 

بەپرۆسەی هاوسەرگیری ئەوە دەڵێ  كە گونجاوترین تەمەنی هاوسەرگیری 

بۆ پیاو سی وحەوت ساڵ و بۆ كچانیش هەژدە ساڵە، كە ئەو دوو تەمەنە 

هەرچەندە  پۆتیاسە.  ئەرستۆ و  هاوسەرگیری  ئەوكاتێک  تەمەنی  هەمان 

خەیاڵ  بەاڵم  هەبووبێ ،  زیرەكی  لەهۆش و  زۆری  بەهرەی  ئەرستۆ  رەنگە 

هەمیشە لە تایبەتمەندیە بەرجەستەكانی كەسایەتی ئەو نەبووە. ئەمەشیان 

یەكێك لەتەنزەكانی رۆژگارە كە ئەرستۆ دوور لە ناسكی و هەستی شاعیرانە 

لەكتێبی )هونەری شیعر(دا شیكردنەوەو هەڵسەنگاندنێكی ئەوتۆی لەبارەی 

لەكاتێكدا  نەبووە،  هاوتای  ئەوكات  كەتا  بەردەست،  ئەدەبیاتەوە خستۆتە 

فەرمانی  بووە،  فەیلەسوفان  شاعیرترینی  پلەبەندی  بەپێی  ئەفاڵتون،  كە 

بەو  ئەفاڵتون  كە  دەزانێ   )خوا  دەدات.  شاعیران  چاالكی  قەدەغەكردنی 

فەرمانەی هەوڵی شاردنەوەی چ شتێكی هەبووە(. شیعر الی ئەرستۆ بەهاو 

لەمێژووش  بەهای شیعر  كە  باوەڕەدابوو  لەو  بەرزی هەبوو  و  شكۆیەكی 

زیاترە، چونكە شیعر فەلسەفی ترە. 

لەكاتێكدا  هەیە،  سەروكاری  الوەكی  واقعیی  لەگەڵ  تەنها  مێژوو 

شیعر لەپرسی گشتی نزیكترە. لێرەدا واپێدەچێ  كەئەرستۆ پێشێلی جیهانبینی 

خۆی بكاتەوەو الیەنگری لەجیهانبینی ئەفاڵتون دەكات، بەاڵم ئەو دەربڕینە 
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رووداو  کۆمەڵێک  )وێنای  تراژیدیا  بەوەی  سەبارەت  ئەرستۆ  بەناوبانگەی 

دەكات، كە دەبێتە مایەی وروژاندنی هەستی بەزەیی و ترس لەئێمەدا، تا 

بەم شێوەیە ئەوجۆرە سۆزانە چەكەرە بكەن و پێبگەن( هەروا لەئاست  و 

تەكاندەر، بەاڵم  بەئەزمونی  پایەیەكی بەرچاو  و ڕوونی گرنگ، سەبارەت 

پرسهێنەرو دژواری نمایشی تراژیدیا، دەمێنێتەوە. 

كاتێك  ب��ووە،  جدیی  و  بیرقوڵ   كەسێتێییەكی  خاوەنی  ئەرستۆ 

كۆمیدیا  كە  پێیوابوو  ئەو  لێنەگەیشت.  هیچی  گۆڕێ   هاتە  كۆمیدیا  باسی 

نییە،  شتێك  پێكەنیناوی  شتی  تەنزو  كورتە و  دەست  خەڵكی  تەقلیدێكی 

دەتوانێ   تەنها  دزێو. جوانناسی، هەر  بێ  دەردەسەری  وێنەیەكی  بێجگەلە 

ئەو پشێویەی رێكبخاتەوە، كە هونەر هێناویەتیە ئاراو تیۆریزەكانی كۆمیدیا 

توشی چەوتكاریەكی گەورە دەبن.

»لەیەكەم  دەڵ��ێ :  كە  لەوێڕا  بەدەرنیيە،  لەوبازنەیە  ئەرستۆش   

دەستپێكدا دەبێ  بڵێین، كۆمیدیا بە بەشێكی جیدیی لەقەڵەم نادرێ«.

هێشتا وەختێكی زۆر بەسەر زەماوەندەكەیاندا تێنەپەڕیبوو، كە ئەرستۆ 

قوتابخانەیەكی لە)ئاسوس( دامەزراند. سێ  ساڵ دواتر چووە )موتلینە( كە 

دەكەوێتە دوورگەی )لسبوس(و لەوێدا قوتابخانەیەكی تری كردەوە. 

ئەرستۆ بەر لەوكاتە زۆر سەیر خولیای چینبەندی گیاوگوڵ  و گیانداران ببوو. 

یەكێك لەو ناوچانەی بۆ پەیداكردنی نمونەكانی گیانداران و گیاكان زۆر بەدڵی 

ناوچەیەكی  تازۆر،  كەم  كە  )یەرا(  كەنداوی  لەكەنارەكانی  بوو  بریتی  بوو 

ئۆلەمپ،  كێوی  داوێنی  شینباوەكانی  و  گەرم  ئاوە  هێشتاش  و  وشكانیيە 

بەهەمان ئەندازەی رۆژگاری ئەرستۆ جوان و بەسەفان، لە وەرزی بەهاردا 

بەگوڵ  و  نەخشێندراو  رازاوەو  جوان و  بەفەرشێكی  قەدپاڵەكان  و  داوێن  

گواڵڵەی رەنگاوڕەنگ دادەپۆشرێن و لەڕۆژگاری ئەرستۆدا، بێگومان گیاندارانی 

وەكو گورگ  و بەرازی كێوی و گوێ  رەش و تەنانەت ورچیش لەو قەد پااڵنەدا 

ژیاون و هەبوون: یەكەم بەهەشتی سروشتناسی بۆ یەكەم سروشتناس.
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بەدوای  سروشت  دەرب��ارەی  خۆیدا،  بەرهەمەكانی  لە  ئەرستۆ   

پانتایی  بەاڵم  بوو،  گیانداری(ییەوە  )گیایی و  جۆرەكانی  چین و  دۆزینەوەی 

پڕاوپڕی لێكۆڵینەوەكانی ئەویان لەنێو خۆدا نقوم كرد. لەو توێژینەوانەیدا 

تایبەتمەندیە  لە  هەریەك  ئامانجدارەو  سروشت  كە  ئ��ەوەی  گەیشتە 

گیانداریەكان بۆ ئەنجامدانی ئەركێكی تایبەت فەراهەم كراون. ئەو دەیوت 

لەدوو  زیاتر  نادات«.  ئەنجام  لەهەوانتە  بێهودەو  كارێكی  »سروشت  كە: 

هەنگاوی  یەك  تەنها  توانی  ژینگەناسی  زانستی  تا  كێشا  درێژە  هەزارەی 

واقعیی بەدوای ئەو تێڕوانینە هەڵبهێنێ  و ئەو هەنگاوەش تیۆری پێگەیشتنی 

داروین بوو.

لەسەرانسەری  پێشەنگ  بیرمەندێكی  ئەرستۆ وەك  لەو سەردەمەدا 

یۆناندا ناوبانگی دەكردبوو. )فیلیپی مەکدۆنی( تازە یۆنانی گرتبوو  توانیبووی 

جار  یەكەم  بۆ  ناكۆكبوون  یەكتر  لەگەڵ  كە  یۆنان،  شارەكانی  دەوڵەت- 

لەچوارچێوەی یەك دەوڵەتدا یەكبخات.

تایبەتی  پێگەیاندنی  پەروەردەو  كە  كرد،  لەئەرستۆ  داوای  فیلیپ   

لەبەرئەوەی  خۆی،  ئەستۆی  بگرێتە  ئەو  سەركێشەكەی  نەوجەوان و  كوڕە 

بوو،  فیلیپ  باوكی  تایبەتی  پزیشكی  و  دۆست   ئەرستۆ  باوكی  كەپێشتر 

ئەرستۆ بەیەكێ  لەئەندامانی بنەماڵەی ئەوان دەژمێردرا. بەم پێیە ئەرستۆ 

بەئەركی سەرشانی خۆی زانی كەپێشنیازی شاهانە قبوڵ بكات ، بەنابەدڵی 

بەرەو )پێال(ی پایتەختی مەکدۆنیا كەوتەڕێ . 

كە  هاتوچۆیە  پڕ  سەرەكی و  شەقامێكی  لەكەناری  پێال  ئەمڕۆكە 

زەويیەكی  لە  درێژبۆتەوەو  یۆنان  رۆژئاوای  سنوری  بەرەو  لە)تسالونیكی( 

بەردەاڵن و مۆزایكگەلێكی لەچەو  ولم دروستكراو، نیو جین ستون بترازێ  

شتێكی تری لێنەماوەتەوە، بە لەبەر چاوگرتنی ئەوەی كەئێرە یەكەم پایتەختی 

یۆنانی كۆن و دواتر دوای ئەوەی كەئەسكەندەری مەزن نەبەردیی خۆی بۆ 

بڵێین یەكەم )ودوایین(  پێكرد، هەتا دەتوانین  داگیركردنی جیهان دەست 
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سەرنجڕاكێش  و  ناوچەیە  ئەم  كە  سەیرە  بوو،  ئەوكات  جیهانی  یاپتەختی 

دڵگیر نییە.

گەورەترین  لە  یەكێ   زایین،  پێش  )143(ی  لەساڵی  شوێنەدا  لەم 

و  پ��ەروەردەك��ردن   بینیووە،  بەخۆیەوە  هەنوكە  تا  جیهان،  كە  بیرمەند 

راهێنانی یەكێ  لەگەورەترین سەرشێتە خۆ بەزلزانەكانی كەجیهان تا هەنوكە 

بەخۆیەوە دیووە گرتە ئەستۆ.

 ئەرستۆ تەمەنی )42( ساڵ بوو، ئەسكەندەر تەنها مێرد منداڵێكی 

تەمەن )13( ساڵ بوو، بەاڵم سەرسوڕمانی ناوێ ، كەبزانین ئەمە ئەسكەندەر 

بوو، كەلەکۆتاییدا بەئاسانی ئەرستۆی ناچار بە خۆبەدەستەوەدان كرد. ئەو 

لەگەڵ  و  ئەرستۆ  خوێندکاری  كە  ساڵدا  سێ   لەماوەی  كەللەڕەقە  منداڵە 

ئەرستۆ بوو، تەنانەت یەك وشەش لە مامۆستا تایبەتیەكەی خۆی فێرنەبوو. 

ئەرستۆ  هاتووە.  گێڕانەوەکاندا  لە  كە  شتەیە  ئەو  ئەمە  بێت  هەرچۆنێک 

لەوباوەڕەدابوو، كە یۆنانیەكان لەهەموو نەژادەكانی تر بەرزترن، لەدیدی 

ئەو باشترین فەرمانڕەواو رابەر قارەمانێكی هۆمێری وەكو )ئاشیل(ە كە عەقڵ 

بووبێت،  تێراو  یۆنانی  شارستانیەتی  پێشكەوتنەكانی  دوا  لە  ژیریەكەی،   و 

هەروەها ئەرستۆ لەوباوەڕەدابوو كە لە ویژدان و ناخی مرۆڤدا، توانایەك 

بۆ جیهان خستنەژێر كۆنتڕۆڵ  و ركێفی خۆی هەیە. ناتوانرێ  نكوڵی لەوە 

بكرێ ، كە كەسایەتی ئەسكەندەر لێكچوونێكی سەیری لەگەڵ ئەو پرۆژەی 

ئەرستۆدا هەبوو، تەنانەت ئەگەر بشێ  قبوڵی بكەین، كە دواجار ئەسكەندەر 

بەتەواوی نەبووە ئەو شتەی كەئەرستۆ دەیویست. هەرچۆنێک بێت ئێمە 

ئەمڕۆ تەنها دەتوانین بەپێی مەزەندەو گومان سەبارەت بەكاریگەری هزرو 

زهنی ئەو دووانە، لەسەر یەكتری رای خۆمان دەرببڕین، چونكە بەو پەڕی 

سەرسامیەوە لەو بارەیەوە شتێكی كەم ئاگادرین.

ئەوەی ئاشكرایە ئەوەیە كە ئەرستۆ لە بری ئەو خزمەتەی بەفیلیپی 

بكاتەوە،  ئاوەدان  ئەستاگیرا  شاری  واتە  كەزێدەكەی،  داوایلێكرد  كردبوو، 
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ئەوشارەی كە لەپڕ لەیەكێ  لە نەبەردەكانی ئەو دواییەی فیلیپ لە نیمچە 

كە  هەن،  بەڵگەش  ببوو.  یەكسان  خاك  لەگەڵ  )هالكیدیكی(  دوورگ��ەی 

ئەسكەندەر لە لەشكركێشە گەورەكانی خۆی بۆ داگیركردنی جیهان گیاوگوڵی 

نین  ئەوان  الی  ئەوانەی  دەگمەن و  ئاژەاڵنی  باخی  جۆراوجۆر و  نائاشنای 

بۆ مامۆستای پیری خۆی بەدیاری رەوانە دەكردنەوە، بۆ ئەوەی پۆلێنیان 

بكات. زانستی باخداری و پەروەردەكردنی گوڵ ئەوە دەردەخات، كە گوڵی 

)سەدتومانی( بەهەمان ئەو شێوەیە بۆ یەكەم جار لەئاسیای ناوەڕاستەوە پێی 

ناوەتە ئەوروپا، ئەگەر وابێ  بەو ئەنجامە دەگەین، كە ئەرستۆ ئەم جۆرەیانی 

بەهەڵە پۆلێن كردووە: گوڵی )سەدتومانی( لەزمانی یۆنانی كۆندا بەمانای 

)دەوەنی رەز( ناسراوە.

 )16( كوڕە  ك��وژراو  مەکدۆنی  فیلیپی  زایین  پێش  )336(ی  ساڵی 

ئەسكەندەر  دانیشت.  پاشایەتی  لەسەرتەختی  ئەسكەندەر  واتە  سااڵنەكەی 

دوای ئەوەی كەبەخێرایی هەموو داواكارە پێشبینیكراوەكانی تری پاشایەتی 

ئاسای دەستپێكیدا  بروسكە  لە چەند هەڵمەتێكی  دنیا كرد،  ئەو  رەوانەی 

دانوب  روباری  ئەوبەری  بولغارستان و  ئەلبانیا و  مەکدۆنیا و  بەسەر  دەستی 

لەباكورو یۆنان لەباشوردا گرت. )لەسەر رێگاشیەوە -تێبینی- گۆڕی بۆگردێك 

لەخاك و خۆڵەمێش(. دوای ئەوە نەبەردەكانی خۆی بۆ دەستبەسەرداگرتنی 

هەموو جیهان، كە لەو سەردەمەدا دەناسرا دەستپێكرد. ئەو جیهانە دەكرێ  

بڵێین بریتی بوو لەسەرزەویەكانی باكووری ئەفریقیا و ئاسیا، تا دەورووبەری، 

تاشكەندو باكوری هیندستان. خۆشبەختانە لە وانە جوگرافیەكانی ئەرستۆدا، 

هیچ ناوێك لەچین نەهاتبوو، واڵتێك كە لەو رۆژگارەدا لەڕۆژئاوا ئاگاداری 

هەبوونی نەبوون.

پێال  بەرلەوەی  بەاڵم  ئەستاگیرا،  گەڕابووەوە  ئەرستۆ  لەوكاتەدا 

بە  دەربار  لێكۆڵەری  زاناو  وەكو  خۆی  برازای  )كالیستنس(ی  بەجێبهێڵێ  

ئەسكەندەر ناساندبوو. ئەو سەخاوەتمەندی ئەرستۆ لەئایندەدا كەم تا زۆر 
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بەگران بۆی شكایەوە. كالیستنس كەمێك دەم لەق بوو، ئەرستۆ بەرلەوەی 

بەجێیبێڵێ ، لەزۆر بڵێیی زیاد لە دەربار هۆشداریدا بوویە، كاتێك كە ئەسكەندەر 

بۆ نەبەردی جیهانگیرانەی خۆی كەوتەڕێ ، كالیستنسی وەكو مێژوو نوسی 

فەرمی لەگەڵ خۆبرد، بەاڵم لەگیروگازی جەنگ لەگەڵ ئێرانیەكان پێدەچێ ، 

كە كالیستنس بەهۆی زۆر بڵێیی خۆی رووبەڕووی تۆمەتی خیانەت بووەوەو 

دوابەدوای ئەوە ئەسكەندەر خستنیە ناو قەفەسێك كە بتوانرێ  هەڵبگیرێ . 

كالستنس لەكاتێكدا كە پابەپای سەربازەكان قەفەسەكەی رادەكێشرا، لەبیابانە 

داغەكانی ئێران لە پەلوپۆ كەوت  و هەموو گیانی بووە برین و كرمی كەوتنێ . 

دڵگران  دیمەنە  ئەو  لەبینینی  ئەوەندە  ئەسكەندەر،  وایلێهات  لەکۆتاییدا 

بەاڵم  شێرێك،  بەردەم  دایە  فڕێ   كالیستنسی  نێوەگیانی  الشەی  كە  بوو 

ئەسكەندەر وەكو هەموو خۆبەزلزانە سەركەوتوەكان، خاوەنی خەسڵەتێكی 

كالیستنس  خیانەتی  سەرەكی  بەهۆكاری  ئەرستۆی  ئەو  بوو.  بەدگومانانە 

تاوانباركرد. دەوترێ  كەزۆری نەمابوو ئەسكەندەر حوكمی مەرگی ئەرستۆ 

دەربكات، بەاڵم لەئاخریدا لەجیاتی ئەوە بۆ گرتنی هیندستان كەوتەڕی.

ئەرستۆ دوای ئەوەی كە پێنج ساڵ لەئەستاگیرادا مایەوە، گەڕایەوە 

كردو  دوایی  كۆچی  )ئەسپۆسیپۆس(  زایین  پێش  )335(ی  لەساڵی  ئەسینا، 

پۆستی سەرۆكایەتی ئەكادیمیا جارێكی تر خاڵی بوەوە. كورسی سەرۆكایەتی 

وەك  كە  كەوت،  ئەرستۆ  دێرینی  دۆستی  )كسنوكراتس(ی  بەر  ئەمجارە 

شكۆدارو  كەسێیتیەكی  بوو،  جیدیی  وشك و  كەسێكی  دەكرا،  چ��اوەڕوان 

سەنگینانەی هەبوو، هەرچەند كەجارێك »بەهۆی تواناو لێوەشاوەیی لەمەی 

كستۆكراتس  پێبەخشرابوو.  زێڕینی  تاجێكی  سبودا،  لەجەژنی  خواردنەوە 

بیست ساڵ دواتر لەپۆستی سەرۆكایەتیدا شەوێك نسكۆیەكی بردوو كەوتە 

ناو چاڵێكی پڕ ئاو و خنكا«.

ئەرستۆ لەوەی كە ئەمجارەش سەرۆكایەتی ئەكادیمیای پێنەسپێردرا 

بەڕادەیەك دڵگران بوو، كە بڕیاریدا خوێندنگەیەكی تر بۆ خۆی بەركابەری 
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ئەكادیمیا بنیات بنێ . ئەرستۆ خوێندنگەكەی خۆی لە وەرزشگایەك لەودیو 

وەرزشگایە  ئەو  دامەزراند.  كێوی)لیكابتوس(  لەدامێنی  شار  دیوارەكانی 

لەتەنیشت پەرستگای – ئاپۆلۆ لوسیوس- )ئاپۆلۆ لەڕوخساری گورگ(دا بوو، 

بۆیە خوێندنگەكەی ئەرستۆ بە)لیسیۆم، یان بوكیون( ناوبانگی دركرد. ئەم 

ناوە تا ئەمڕۆكەش هەر زیندووەو بە شایستەترین شێوە لەزمانی فەڕەنسیدا 

بەاڵم  دەدا،  بەژیانی خۆی  درێژە  )پەیمانگا(  واتە   )lycee( بەدەستەواژەی 

دەبێ   ئەرستۆ  یەكەمی  پلە  خوێندنگەی  ناوی  كەبۆچی  دیارنییە،  بەوردی 

لەناوی هۆڵەكانی سەما، یان تەماشاخانەكانیشدا زیندوو رابگیرێ .

زۆر  سەردەمەدا  لەو  ئەرستۆدا  خوێندنگەی  كەلە  تێدانییە  گومانی   

رشتەی جیاجیا خوێندراون، بەاڵم سەمای دوو كەسی كالسیك و وەرزشیانە، 

لەسەدەی بیستەم  و لەباكوری ناوەندی ئەمەریكا بووە، شێوازێكی پوختەی 

ئەكادیمیانە. 

لێكچوونی خوێندنگەی ئەرستۆ بەزانكۆی ئەم سەردەمە، زۆر زیاتربوو 

لەچاو ئەكادیمیای ئەفاڵتون. خوێندكاران هەردە رۆژ جارێك لەناو خۆیاندا 

رێبەرێكی نوێیان بۆ ئەنجومەنی خوێندكاری هەڵدەبژارد، كۆلێژە جیاجیاكان بۆ 

راكێشانی خوێندكاران پێشبڕكێ  و ركابەریان، لەگەڵ یەكتردا دەكرد، تەنانەت 

دیاریکراو  کاتی  بەرنامەی  پۆلەکان  كەبۆ  دەدران،  وا  جارهەوڵی  هەندێ  

دابڕێژرێ . لیسیۆم توێژینەوەو لێكۆڵینەوەی لەبواری زانستە جیاجیاكان ئەنجام 

دەداو دەیگرتە ئەستۆ، ئینجا ئەنجامەكانی دەخستە بەردەستی خوێندكاران. 

ئەكادیمیای ئەفاڵتون زیاتر پێی خۆشبوو، كەخوێندكارەكانی لەبواری زانستی 

سیاسەت  و یاساكان بەباشی رابێنێ و پەروەردە بكات ، بۆ ئەوەی بتوانن ببنە 

فەرمانڕەوایانی ئاییندەی دەوڵەت-شارەكان.لیسیۆم )ئێم.ئای.تی= كورتكراوەی 

ئنیستیتیۆی تەكنەلۆژیای ماساچوست( یان تەنانەت دامەزراوەی پێشكەوتووی 

)institute of advanced studies(ی ئەم سەردەمە بوو، بەاڵم ئەكادیمیا زیاتر 

لەزانكۆی سۆربۆن، یان ئۆكسفۆردی سەدەی نۆزدەهەم دەچێ .
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جیاوازیەكانی نێوان لیسیۆم لەگەڵ ئەكادیمیا، بەتەواوی دەرخەری 

كە  لەكاتێكدا  بوو،  ئەفاڵتون  ئەرستۆو  فەلسەفەی  نێوان  جیاوازیەكانی 

بەباشتر دەزانی  ئەوەی  ئەرستۆ  كتێبی )كۆمار(ی دەنوسیەوە،  ئەفاڵتون 

كۆبكاتەوەو  یۆنان  شارەكانی  دەوڵ��ەت-  بنەڕەتیەكانی  یاسا  کۆپی  كە 

كە  بوو،  خوێندنگەیەك  لیسیۆم  بكات.  گوڵبژێر  بابەتەكان  باشترینی 

تازەیان  نوسراوی  یاسایەكی  دەیانویست  شارەكان  دەوڵەت-  ئەوكاتەی 

بەرپاكردنی  لەهەوڵی  ئەوێ . كەسێك  رویان دەكردە  بەردەستدابێ ،  لە 

هەمەالیەنەی  توێژینەوەی  بەداخەوە  نەبوو،  )ئەفاڵتون(دا  كۆمارەكەی 

ئەرستۆ لەبواری سیاسەتدا، بەرلەوە بەكردەوە شتێكی بێهودە دەرچوو 

بوو  و هۆكارو دروستكەری ئەو بارەش كەسێك نەبوو، جگەلە خراپترین 

بوو  خەریك  جیهان  رووخساری  ئەسكەندەر.  واتە  ئەو،  قوتابیەكانی 

ئامادەكاریەكانی  ئەسكەندەر  نوێی  ئیمپراتۆریەتی  بگۆڕێ .  هەمیشە  بۆ 

چۆن  وەك  فەراهەمدەكرد،  شارەكانی  دەوڵەت-  بەتەمەنی  كۆتایهێنان 

ئەوروپا(  یەكێتی  )وەكو  كیشوەریەكانی  یەكێتیە  دەبینین  ئەمڕۆكەش 

لێبدا،  نەتەوەییەكانی  سەربەخۆ  دەوڵەتە  مەرگی  زەنگی  هەیە  بۆی 

نەك تەنها ئەرستۆ، بەڵكو هیچ كام لەو رۆشنبیر  و بیرمەندە زۆرانەی 

لەخوێندنگەكانی ئەسینا لەتەك یەكتری كۆببوونەوە، هەستیان بەگرنگی 

ئەو گۆڕانە مێژووییە مەزنە دەكرد، غەفڵەتی ئەوان هاوسەنگی غەفڵەتی 

رۆشنبیرانی سەدەی نۆزدە لە ماركسەوە بگرە، تا نیتچەبوو كە نەیانتوانی 

پێشبینی  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتە  بەناوی  دیاردەیەك  بااڵدەستی 

بكەن.

ئەرستۆ سروشتی وابوو، كە وانە و وتارەكانی لە لیسیۆم لەكاتی 

هاتوچۆدا لەگەڵ خوێندكارەكانیدا بڵێتەوە، بۆیە پەیڕەوكارانی قوتابخانەی 

ئەو بەهاتوچۆكەر )مەشایی=peripatetic( ناویان دركرد )واتە كەسانێك 

كە پیاسە دەكەن یان، هاتوچۆ دەكەن(، بەاڵم هەندێكی تر لەو باوەڕەدان 
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كە ئەوان لەبەرئەوە بەو ناوە ناوبانگیان دركرد كە مامۆستاكەیان لەناو 

چوار دیوار، یان راڕەوی سەرداپۆشراو  و یاریگاکان وانەی دەوتەوە )كە 

 .)peripatos = ناویاننان پێری پاتۆس

هەزار  )دوو  دەگێڕنەوە.  ئەرستۆ  بۆ  لۆژیك  زانستی  بنیاتنانی 

خۆی  ئەرستۆ  هاوتای  تری  لۆژیكزانێكی  تا  كێشا،  درێ��ژەی  زیاتر  ساڵی 

دەرخست(،هەروەها ئەو میتافیزیكیناسێكی كەم تازۆر هاوتای ئەفاڵتون بوو، 

لە زەمینەی زانستی ئەخالق و ئەپستمۆلۆژیادا پێش مامۆستاكەی كەوتەوە، 

بەاڵم سەرەڕای ئەو دەستكەوتە پڕ بەهایانە، ئەفاڵتون، وەك بیرمەندێكی 

نوێكارو داهێنەر كەمێك لەو بەرزترە. ئەگەرچی رەنگە ئەرستۆ وەاڵمەكانی 

دۆزیبنەوە، بەاڵم ئەوە ئەفاڵتون بوو كە ئەو پرسیارە بنەڕەتیانەی دۆزینەوەو 

خستنیەڕوو كە پێویستە لەدەستپێكدا بخرێنەڕوو.

بەرجەستەترین دەستكەوتی ئەرستۆ لەبواری لۆژیكدا بوو. لەڕاستیدا 

لۆژیكی  ئەرستۆ  دەژمێردرێ .  مەعریفە  بەشەی  ئەم  بەدامەزرێنەری  ئەو 

دانراوە.  لەسەر  مەعریفەیەكی  جۆرە  كەهەموو  دەزانی  بنەمایەك  بەپایە و 

ئەفاڵتون پێشتر دركی بەو پرسە كردبوو، كە وەدەستهێنانی مەعریفە لەڕێی 

مەیسەرە،  بەرسڤدانەوە(  پرسيارو  بەشێوازی  وتوێژێك  )واتە  دیالێكتیكەوە 

ئەو   )syllogism( شێوەیی  پێوانەی  بەدۆزینەوەی  كە  بوو  ئەرستۆ  بەاڵم 

شێوەیی  پێوانەی  ئەرستۆ  بەبڕوای  پێدا.  پەرەی  بەرجەستەكردو  شێوازەی 

دەشێ   دەخرێنەڕوو،  دیاریكراو  شتی  کۆمەڵێک  )کاتێک  كە  لەوەی  بریتیيە 

ئەوە نیشان بدرێ ، كەشتێكی تر جگەلەوانەی خراونەڕوو، لەئەنجامی ئەوانە 

دەربكەوێ (، بۆنمونە ئەگەر دوو دەستەواژەی خوارەوە بخەینەڕوو:

»هەموو مرۆڤەكان لەنێو دەچن هەموو یۆنانیەكان مرۆڤن«

دەتوانین بەو ئەنجامە بگەین كە: هەموو یۆنانیەكان لەنێودەچن

ئەم بەرئەنجامە لەڕووی لۆژیكیەوە شتێكی پێویست و حاشا هەڵنەگرە. 

ئەرستۆ جیاوازی لەنێوان هەموو جۆرە جیاجیاكانی پێوانە شێوەییەكان 
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كەپانتایی  حوکمانەی  ئەو  یان  سلبییەكان(،  )حوکمە  لەناویاندا  دادەن��ا، 

گشتگیریان سنوردارە، بەاڵم وێڕای ئەمانەش پێكهاتەی بنچینەیی هەموویان 

یەكسانە. پێشەكی گەورە بەدوای پێشەكی بچوكدا دێت و ئینجا ئەنجامەكەی 

بەدەست دێ  بەم شێوەیە:

هیچ فەیلەسوفێك نەفام نییە،

هەندێ  لەمرۆڤەكان فەیلەسوفن

بەم پێیە هەندێ  لەمرۆڤەكان نەفام نین

رەنگە ئەوجۆرە بەڵگەكارییە، بۆ شێوەی بیركردنەوەی ئەمڕۆی ئێمە 

وەك شێوەیەكی بێهودەیی دەست و پێگیر بكەوێتە بەرچاو  بۆی هەبێ  كەهەموو 

جۆرە ئەندێشەیەكی شێواو  و ناجێگیری لێبكەوێتەوە، بەاڵم لەڕۆژگاری خۆیدا 

ئەو شێوە بەڵگەكاریە، بازدانێكی بێ  ئەمالوالی لەبیركردنەوەی مرۆڤدا هێنایە 

پێشكەوتنێكیتر  هیچ  دواتر،  پێشترو  كە  گرنگ  ئەوەندە  بازدانێكی  ئاراوە. 

پێشی نەكەوتۆتەوە. ئەم قسەیە بەو مانایە نییە، كە ئەو شێوەیە بێ  هەڵە و 

كەم و كورتی بێت، بۆنمونە سەرنج لەو پێوانە شێوەییەی خوارەوە بدە:

هەموو ئەسپەكان ئاژەڵن

هەموو ئەسپەكان سمیان هەیە

بەم پێیە هەندێ  لەئاژەڵەكان سمیان هەیە.

بەناوی  شتێك  كە  بەهادارە،  مەرجە  بەو  تەنها  بەڵگەكارییە  ئەم 

ئەسپ بوونی هەبێ ، بەهەمان شێوە پێوانەی شێوەیی خوارەوە، كە هەمان 

پێكهاتەی هەیە:

هەموو ئەسپە تاك شاخەكان«1« ئەسپن

هەموو ئەسپە تاك شاخەكان شاخیان هەیە

بەم پێیە هەندێ  لەئەسپەكان شاخیان هەیە.

»1«گیاندارێكی ئەفسانەییە لەشێوەی ئەسپ كەشاخێكی لەناوەڕاستی 

نێوچاواندا هەیە. )و.ف(
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)شرۆڤە(یە.  كەبەمانای  )ئانالوتیكا(  ناونا  خۆی  لۆژیكەكەی  ئەرستۆ 

لەبنەما  لەكۆمەڵێك  دەبوا  لەمەعریفە  لقێك  زانستێك  وهەر  جۆرە  هەر 

سەرەتاییەكان، یان )راستی ئاشکرا = axioms(ەوە دەست پێبكات و سەرچاوە 

بگرێ . دەتوانین راستی و دروستی ئەو زانستە لەو بنەما سەرەتاییانە، یان 

)یان  هەڵبهێنجین  لەلۆژیك  وەرگرتن  بەسود  ئاشکرایانە  راستیە  بنەما  لەو 

شرۆڤە( بكەین. ئەو بنەما سەرەتایی، یان راستیە ئاشکرایانە پانتایی چاالكی و 

نەشیاوەكانی  یان  بێهودە،  لەتوخمە  دەكەن و  دیاری  بابەتەكە  بەکارهێنانی 

جیادەكەنەوە، بۆنمونە ژینگەناسی و هونەری شاعیری لەدەستپێك و پێشەكیەك 

ئەفسانەیی  گیاندارانی  بەمپێیە  لەیەكتر.  كەجیاوازن  پێدەكەن،  دەست 

بابەتی ژینگەناسی نین و پێویست ناكات ئەو زانستە بەشێوەیەكی ئۆرگانیك 

دابڕێژرێ . ئەو تێڕوانینە لۆژیكیە سەرجەم بوارەكانی مەعریفەی ئازادكردو 

ئەو توانایەی پێبەخشین كەهەموو كۆمەڵە تازەكانی راستی بدۆزێتەوە. لە 

دوو هەزار ساڵی دواتردا، هەمان ئەو پێناسانە خۆیان گۆڕان بۆ چەمكی 

داخراو  و سنوربەند ئامێزو رێگای بەردەم پێشكەوتنی مەعریفەی مرۆڤیان 

گرت.

لەماوەی تێپەڕبوونی کۆمەڵێک سەدە، فەلسەفە هەمان بیركردنەوەو 

بەسروشی  ئەرستۆ  ئەندێشەی  ناڤین  لەسەدەكانی  بوو،  ئەرستۆ  تێڕوانینی 

پێشكەوتن و  ب��ەردەم  رێگای  و  قەڵەم   درای��ە  منزل(  )وحی  دابەزێندراو 

رەنگە  بەست.  مەعریفە(ی  رۆژی)ب��وارەك��ان��ی  دوای  رۆژ  پەرەسەندنی 

بنیات  ناوەڕاستی  سەدەكانی  جیهانی  هزری  تەالری  ئەرستۆ  بیركردنەوەی 

نابێ ، بەاڵم هەڵەکە لە ئەرستۆوە نەبوو كە ئەو تەالرە سەرەنجام بگۆڕێ   

و ببێتە زیندانێك.

گۆشەو  لە  نەدەدا،  بەمە  رێگای  هەرگیز  بمابایە  ئەگەر  ئەرستۆ   

بەرچاو  دووفاقی  کۆمەڵێک  ناسازگاری و  ئەرستۆدا  نوسینەكانی  كەناری 

دەكەون كەنیشانەی هزرێکی هەردەم بەدواداگەڕان وچاالكە.
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 ئەو شرۆڤە و توێژینەوەی لەچۆنێتی كاروبارو رەوتی راستەقینەی 

جیهانی بوون، لە تێڕوانین  و رادەربڕینی پەتی لەبارەی گرنگی و سروشتی 

مۆركێكی  زیاتر  ئەرستۆ  تەنانەت هەڵەكانی  دەزانی.  بەباشتر  ئەو جیهانە 

لەوەی  بۆنمونە  شاعیرانەن،  تێڕوانینێكی  نیشاندەری  هەیە و  شاعیرانەیان 

كەدەڵێ  )توڕەیی، وروژانی خوێنە لەدەورووبەری دڵدا(، یان )رەنگی چاو 

ئاسمان شین دەكات(.

 ئەو بەپەیڕەویكردن لەنەریتی پەسەندكراوی یۆنانیەكان، پەروەردەو 

باوەڕەدابوو  لەو  دەزان��ی و  مرۆڤەكان  پێشكەوتنی  بەڕێگای  فێركردنی 

كەجیاوازی كەسێكی خوێندەوارو هۆشیار، لەگەڵ كەسێكی نەخوێندەوارو 

ناهۆشیار )بەئەندازەی جیاوازی نێوان زیندوو مردووە(، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

تێگەیشتنێكی  فێركردن  پەروەردەو  پایەی  لەپێگەو  ئەو  دركی  تێگەیشتن و 

رازاندنەوەیەکە  وەكو  فێركردن  )پەروەردەو  نەبوو  رووكەش  گەشبینانەی 

لەسەردەمی رەونەق و بەختەوەری ، وەكو پەناگەیەكی ئاسایشە لەسەردەمی 

تاریكی و بەدبەختیدا(. رەنگە كاری ئەرستۆ هەندێك جار شكۆ نواندنی 

بەدواوە بووبێ ، بەاڵم ئەو کۆمەڵێک ئاماژەی هەن، كە نیشاندەری ئەوەن 

تەمەنی  بە  ئەرستۆ  چەشتوە.  ناخۆشی  رەنج و  تامی  خۆی  بەحاڵی  بەش 

خۆی وەكو مامۆستا مایەوەو هیچ كاتێك لەهەوڵی بەدەستهێنانی پۆست و 

پلەیەكی دەوڵەتیدا نەبوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هیچ كەس، تا ئێستا لە 

جیهانەوە  بەسەر  كوتاوی  رەگدا  وا  كاریگەریەكی  مرۆڤایەتیدا،  مێژووی 

جێنەهێشتووە.

ئێمە لەو رووەوە خۆشحاڵین، چونكە پێدەچێ  كە ئەرستۆ پیاوێكی 

بەختەوەریدا  خۆشبەختی و  لەداخوازی  مرۆڤی  ئامانجی  ئەو  چاكبووبێت. 

دەبینی، كە لەدیدی ئەودا ئەمە بەواتای بەكردەوە كردنی باشترینی ئەو 

شتەیە كە ئامادەیی ئەنجامدانیمان هەیە، بەاڵم داخۆ ئەو شتە چی بێت كە 

ئامادەییمان بۆی هەیە؟ لە دیدی ئەرستۆدا عەقڵ بەرزترین هێزی مرۆڤە. 
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كەواتە )باشترین وخۆشبەخترین مرۆڤ ئەو كەسەیە، كە تا ئەو شوێنەی 

لەتوانایدا هەیە كاتەكانی خۆی لەپوختەترین چاالكی عەقڵدا خەرج دەكات، 

كە بریتیيە لەووردبوونەوەو رادەربڕین.

مامۆستایانە و  تێڕوانینێکی  زۆر  یەكجار  تاڕادەیەكی  رای��ە  ئەم   

لەبەر  سەر  چێژخوازی  خۆشبەختی.  چەمكی  ب��ارەی  لە  بێگەردانەیە 

چوارچێوەو قاڵبی كاری هزری و تیۆریدا. لەو جیهانە راستەقینەیەی كەئێمە 

تیایدا دەژین، كەمتر كەسێك ئەو تێڕوانینە پشتڕاست دەكاتەوە. )ئەوانەی 

كە لەو بابەتەدا لەگەڵ ئەرستۆدا هاوڕان پێناچێ  لەكەسێكی بی فەرهەنگ و 

كەلە  داهاتەی،  پارەو  ئەو  خاوەنی  دەبێتە،  بەخۆشحاڵیەوە  كە  هزر  بێ  

پێشبڕكێی تاقیكردنەوەی بەختدا پێی بڕاوە بەختەوەرتربن(.

کۆمەڵێک رەخنەی هاوشێوەش لەتێڕوانینی ئەرستۆ لەبارەی ئەوەی 

كە ئێمە دەبێ  هەوڵبدەین ئەوەی لەئێمەدا باشترینە پراكتیزە بكەین گیراوە. 

دەتوانین ئەوە وەك بەڵگەیەك بێنینەوە كەقوتابییە بەناوبانگەكەی ئەو، واتە 

ئەسكەندەر هەوڵی دەدا باشترین ئەو شتەی كەئامادەیی ئەنجامدانی هەبوو 

كارەسات  مەرگ  و  ئازارو  مایەی  بووە  رێگایەشدا  لەو  و  بكات  پراكتیزە 

دژی هەزاران هەزار مرۆڤی بێتاوان، بەاڵم دەشێ  بەمشێوەیەی خوارەوەش 

كەناوی  خۆی  بەناوبانگی  بەدەستەواژەی  ئەرستۆ  كە  بكەین،  بەڵگەكاری 

زیادەڕۆییە  لەوجۆرە  رێ   كە  ئەوەدابوو  لەهەوڵی  میانڕەوی(  )رێژەی  نا 

ئەخالقیانە بگرێت.

دوو  ناوەندی  رێژەی  شكۆمەندێك  هەر  دەستەواژەیە،  ئەو  بەپێی 

رێژەی زیادەڕۆیی بەهەدەردانە. ئەو رایە بە بیرهێنەرەوەی چەمكی یۆنانی 

پێنج  نزیكەی  كە  )هۆمێر(یشدا،  لەنوسینەكانی  ئەرستۆ  كە  )میانڕۆیی(یە 

لەهاتنە  بەر  ساڵ  هەزار  رووداوەكانی  ژیاوەو  ئەرستۆ  لە  بەر  ساڵ  سەد 

دنیای ئەرستۆی باسكردون، بەدی دەكرێن. یۆنانیە سەرەتاییەكان )لەڕاستیدا 

یۆنانیەكانی سەردەمی دواتری قۆناغی كۆن( پێویستیەكی فراوانیان بەچەمكی 
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بنەمایەكی  وەكو  زوو  هەر  مەكە(  )زیادەڕۆیی  وشەی  هەبوو.  میانڕۆیی 

سەرەكی ئەوان بۆ رێنوێنی ئەخالقی هەڵبژاردرا. وزەی یۆنانیەكان ئەوەندە 

تژی بوو، كە هەركاتێك لەڕێڕەوی هەوڵدانی داهێنەرانە بەكارنەهێنرابانایە، 

تێكەڵ  بەندوبار و  بێ   رەفتاری  دەڕۆیشت.  زیادەڕۆییدا  بەڕێڕەوی  زۆرجار 

لەگەڵ خۆشگوزەرانی  و عەیاشیی )دیونوسیۆس( پەرستەكان الیەنە تاریكەكانی 

كەسێتی و ئاینیەكانی كە لەتراژیدیای یۆنانیدا درێژەی كێشا ترس  و هەراس 

 و بیروباوەڕە خورافیەكانی ژیانی رۆژانە- ئەمانە گشتیان سیما تاریكەكانی 

سەرەتاكانی چاخی كالسیك بوون، بۆئەوەی كە فەلسەفە بیركاری و شكۆی 

خۆیان  ناهەمواریەدا،  سەروبەری و  بێ   ئەو  دەروونی  لە  بتوانن  هونەری 

دەرخەن و سەر بەرزبكەنەوە، لەبەرچاوگرتنی ئەوپەڕی میانەڕۆیی پێویست 

بوو.

لەگەڵ  میانڕۆیی  چەمكی  هەوڵیدا  )فیساگۆرس(یش  تەنانەت 

بیركاریدا گرێبدا، تاكو بتوانرێ  شكۆو چاكەی نێوان دوو رادەی زیادەڕۆیی  

كە  هەرشتێك  بكرێ .  ژمێریاری  بیركارییانە(  وردبینی  )بە  بەهەدەردان  و 

ئەندازەگیری  قابیلی  هەر  یان  نەدەگرت،  جێی  ئەندازەگیریدا  لەتەرازووی 

خۆی  بۆ  وردبینی  دەژمێردرا.  خراپە  سنور(ی  بێ  چەمكی  )وەكو  نەبوو 

لە  ئەمڕۆكەش  تا  لێكدانەوەیە  لەو  بەهێز  )سیمایەكی  بوو.  شكۆیەك 

ئەخالقیاتی رۆژئاوادا مایەی بەدیكردنە(.

بوو،  ئەبستراكت  بیركردنەوەی  بیركاری و  ئەڤینداری  كە  ئەفاڵتون 

لەگەڵ زۆر لەو بیروباوەڕانە هاوڕا بوو. بەپێچەوانەی ئەو، ئەرستۆ ئااڵی 

بەرز  ئەخالقیەكان  بەپرسە  بیركاریانە  تێڕوانینی  لەبەرامبەر  بەرهەڵستكاری 

كردەوە. )ئەو دەیوت( ناكرێ  ئێمە بتوانین چاكە )بە وردبینی بیركاریانە( 

ژمێركاری بكەین. چاكە بەو شێوەیە نییە، كە بەسەرنج  و تێبینیە ئەبستراكتەكان 

كەلە  هەماهەنگی  لەشێوەی  شتێكە  زیاتر  بەڵكو  بكرێت،  دیاری  بەتەنێ  

بەرهەمێكی هونەریدا بەرچاو دەكەوێ .



ئاشنابوون بە ئەرستۆ 94

)دروستە كە( چاكەو شكۆی ئەخالقی رادەی ناوەڕاستی زیادەڕۆیی 

 و بەهەدەردانە، بەاڵم ئەم ناوەڕاستبوونە زیاتر پەیوەستە بەسروشتی تاك 

 و ئەو هەلومەرجەی كە ئەوی تێدایە. كوشتنی مرۆڤێك لەمەیدانی جەنگ 

جیاوازە لەگەڵ كوشتنی مرۆڤێك لەناو شەقامداو تەنانەت لێرەشدا جیاوازی 

هەیە لە نێوان ئەوەی كە ئەو كەسە لەسەر شەقام بەمەبەستی دزی بكوژی، 

یان لەبەرئەوەی كە ئەو زۆر خراپەی بەرامبەر كردویت. وێڕای تێڕوانینی 

هاتە  بوون  لەڕێژەییدا  پێویست  توخمێكی  هەماهەنگی  لەبارەی  ئەرستۆ 

ئاراوە، كەئەویش خۆی دەرخەری )ئایدیای( میانڕەوی بوو.

ئەخالقیاتە  ئەو  كەبمانەوێ   دەب��ێ ،  دروس��ت  ئەوكاتە  گرفتەكە 

بكەین،  پێكی  رێك و  دابڕێژرێن و  وردەكارانە  هەمەالیەنەو  بەشێوەیەكی 

ئەگەر بەو جۆرەی كەتیۆری رادەی میانڕۆیی بانگەشەی دەكات، هەر چاكەو 

ئەو  بەهەدەردانە،  زیادەڕۆیی  و  رادەی  دوو  ناوەڕاستی  رادەی  شكۆیەك 

زیادەڕۆیی  و بەهەدەردانە، بەڕاستی و تەواو چین؟ ئەگەر ئێمە گەرموگوڕی 

ئێمەو  لەنێوان  نزیك  پەیوەندێكی  نەبێ  و  دێرینەكانمان  یۆنانیە  سروشتی 

ئەو  نەبێ ،  بەرقەرار  بەهەدەردانە  زیادەڕۆیی و  ترسناكەی  رێژە  دوو  ئەو 

دەمە ئەو دەستەواژەیە، تەنها هەروەكو وشەیەك دەمێنێتەوە، ئەوەی كە 

ئێمە راستگۆیی بەشتێك بزانین، كە ڕادەی ناوەڕاستی درۆكردن لەالیەك  و 

چاكسازی درۆ لەالیەكی ترە، رەنگە ئەمە قسەیەكی زیرەكانەو تەواو بێت، 

بەاڵم لە ڕوانگەی ئەخالقیەوە پوچ  و بێ  ناوەرۆكە. 

)هەڵبەتە ئەو پێناسەیەی كەلێرە بۆ راستگۆییم هێنایەوە، هی ئەرستۆ 

نییە، بەاڵم ئەو بۆ پڕكردنەوەی ئەو درزو كە لەبەرەی كە لە بەڵگەكاریەكەدا 

هەیە، دەبوو ئەو جۆرە پرسانە چارەسەربكات(.

لەدوا ساڵەكانی ژیانی ئەرستۆدا، ژیانی هاوسەرێتی بەالی ئەرستۆ 

خۆش بووە، چونكە دوای مەرگی هاوسەرەكەی ئەمجارە لەگەڵ )هێرپولیس(

ی خزمەتكاریدا زەماوەندی كرد. لەو زەمازەندكردنەیدا لەگەڵ هێرپولیس 
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ئەرستۆ بووە باوكی یەكەم منداڵی كوڕی كەناوی نا)نیكوماخۆس(.

لە  ئەسكەندەر  كە  گەیشت  هەواڵ  زایین  پێش  )323(ی  ساڵی   

لەگەڵ  خواردنەوە،  لەمەی  زیادەڕۆیی  بەدوای  لە)بابل(  میواندارییەكدا 

فەرمانەكانیدا مردووە. خەڵكی ئەسینا لەوەی كە لەژێر دەسەاڵتی مەکدۆنیيە 

مردنی  دوای  بوون و  نیگەران  زەمانەوە  لەدێر  بوون،  فەرهەنگەكاندا  بێ  

ئەسكەندەر هەست و نەستەكانی خۆیان ئاشكرا كرد. ئەرستۆ كە لەمەکدۆنیا 

لەدایكببوو و هەمووان دەیانزانی، كە سەرپەرشتیاری پەروەردەو فێركردنی 

بەتواناترین كوڕی ئەو هەرێمە )واتە ئەسكەندەر( بووە، بووە قوربانی ئەو 

شەپۆلەی هەستی دژە مەکدۆنیيە، ئەویان بەتۆمەتی دروستكراوی بێ  دینی 

راكێشایە دادگا. 

نهێنیزان  )ئیۆرۆمدۆن( بوو، كاهنی  تۆمەتباركەری ئەرستۆ كەناوی 

مەرگی  بەبۆنەی  پێشتر  ساڵی   )20( ئەرستۆ  كە  )مەدیحە(یەی  ئەو  بوو، 

وەكو  نوسیبوی  ب��وو،  خۆی  نیعمەتی  وەل��ی  كە  خواجە  )هێرمیاس(ی 

)پەسەندنامە(  مەدیحەیە  ئەو  گرتیەدەست.  تاوانباركردن  بەڵگەنامەی 

لەخۆگری ئەم كۆپالنەی خوارەوە بوو: 

))كوڕانی خواكان بۆ گەیشتن بەتۆ تێدەكۆشان قارەمانان، بۆ زەوی 

گەڕانەوە((

هەموویان بۆ عەشقێك كە بۆ تۆیان هەیە، بۆ بینینی رووی تۆ((. ئەم 

پەسەندنامەیە ئاسان نییە، بەكوفرو بێ  دینی بدرێتە قەڵەم، بەاڵم خەڵكی 

خوازیاری قوربانی بوون، ئەگەر ئەرستۆ چووبایە ژێر باری دادگاییكردن، 

لەبابەتی هەویری  ئەرستۆ  بەاڵم هەویری  بوو،  مەرگی مسۆگەر  حوكمی 

سوقرات نەبوو، ئەو هیچ حەزێكی لە شەهیدبوون نەبوو. 

تارێ   رای��ك��رد،  لەشار  گرتەبەرو  عاقاڵنەی  رێگایەكی  )ب��ۆی��ە( 

لەئەسینایەكان بگرێ  )لەوەی كە دوجار دژی فەلسەفە توشی گوناهكاری 

ببنەوە(.
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بەواتای  بڕیارە  ئەو  نەبوو.  ئاسان  ئەرستۆ  بۆ  لەئەسینا  وازهێنان 

جێهێشتنی خوێندنگە خۆشەویستەكەی بوو. فەیلەسوفی بە سااڵچووی ئێمە، 

كە ئیدی لەكتێبخانەو دەستگەیشتن بە ئەرشیفی توێژینەوەكانی بێبەش ببوو، 

لەكونجی موڵكێك لە )خالكیس( كەمیراتی باوكی بوو، گۆشەگیری هەڵبژارد. 

ئەو شارە لە )30( مایلی باكوری ئەسینا لە دورگەی درێژی ئوبوئیا و لەو 

شوێنەی كە دوورگەكە، بەهۆی كەناڵێكی باریكەوە لە وشكانی جیابۆتەوە 

هەڵكەوتووە.

 دیاردەیەكی سەیرو نادیار لەئاوەكانی ئەم كەناڵەدا هەیە. ئەگەرچی 

نییە،  ئاسەوارێك  بڵێین  دەتوانین  ئیجەدا،  دەریای  داكشانی  لەهەڵكشان و 

كەچی شەپۆلێکی خێراو توندی ئاو لەو كەناڵەدا روودەدا. رووی ئەو شەپۆلە 

بێ  ئەوەی ئێمە روونكردنەوەیەكمان لەبارەیەوە هەبێ  لەماوەی یەك رۆژدا 

ئەرستۆ،  ناوچەیی  پایەداری  ئەفسانەیەكی  بەگوێرەی  دەگۆڕی.  )12(جار 

رۆژانێكی زۆر، بە مەبەستی دۆزینەوەی دركەوتنێك بۆ ئەو دیاردەیە فشاری 

مێشكی خۆیداو بۆ یەكەم جار لەژیانیدا هەستیكرد، كە شكستی هێناوەو 

لەهەمان جێگا خۆی فڕێدایە ناو ئاوەكەو تیایدا خنكا.

لەهەندێ  سەرچاوەی باوەڕپێكراوی تری مێژووییدا هاتووە كە ئەرستۆ 

ساڵی )322(ی پێش زایین، واتە ساڵێك دوای چوونی بۆ خالكیس لەتەمەنی 

)63( ساڵیدا كۆچی دواییكرد. دەوترێ  كە بەهۆی نەخۆشی گەدەوە مردووە، 

بەاڵم یەكێك لەسەرچاوەكان دەڵێ  كە ئەرستۆ بەخواردنەوەی )ئەكونتیون( 

كۆتایی  ناوەوەیە  بەهەمان  لەگیایەكی  دروستكراو  ژەهری  گیراوەیەكی  كە 

بەژیانی خۆی هێناوە. لەو رۆژگارەدا ئەو گیراوەیە هەندێ  جار وەكو دەرمان 

بەكاردەهێنراو لەسەر ئەو بنەمایە من وای بۆ دەچم، كە رەنگبێ  بەڕێكەوت 

ئەرستۆ بڕێكی زیاد لە ڕادەی پێویستی لەو گیراوەیە خواردبێتەوە، یان خۆی 

ئامادەكاری مەرگێكی ئاسودەیی فەراهەم كردووەو نەیویستووە راستەوخۆ 

دەست بداتە خۆكوژی، بەاڵم ئەمەش رێی تێدەچێ  كە خەفەت  و دڵشكاوی 
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بەهۆی لەدەستدانی لیسیۆم، ئەوی بەو ئەنجامە گەیاندبێ ، كە ئیدی هیچ 

بەهایەكی بۆ مانەوە لەژیاندا نەبینیووە.

وەسێتنامەی ئەرستۆ بەم دێڕە نەمرانە دەست پێدەكات: )هەموو 

شتێك بەچاكی دەڕواتە پێشەوە، بەاڵم لەكاتێكدا ئەگەر رووداوێك روویدا 

...( و لە درێژەی وەسێتنامەكەیدا سەرباسە گشتیەكانی بڕیارەكانی خۆی 

دەربارەی چۆنێتی سەرپەرشتی منداڵەكانی ، هەروەها ئازادكردنی كۆیلەكانی 

دەنوسێ ، ئینجا وەسێتگرەكەی خۆی رادەسپێرێ ، ئەگەر هێرپولیس مەیلی لە 

شوكردنەوە بوو )پێویستە لەگەڵ كەسێكدا زەماوەند بكات، كەشایستەبێ (.

 نوسەر بەو بەڵگەنامەیە پیاوێكی بەگشتی وشك  و سروشت چاكە، 

نەگۆڕیوەو  كەسێتیەكەی  بەئاشكرا،  عەیاری  تەواو  پێگەیشتنی  كە  پیاوێك 

لەڕێی النەداوە. ئەرستۆ لەكۆتایی وەسێتنامەكەیدا داوا دەكات، كە پشكێك 

و  زیۆس  پەیكەرەكانی  بەرپاكردنی  لەدروستكردن  و  نەقدیەكەی  لەمیراتە 

ئاتێنا لەئەندازەی ئاساییدا لەئەستاگیرا سەرفبكرێ . چەند ساڵ پێش ئێستا 

لەیۆنان لەو دوانیوەڕۆ ناهەموارەدا، لەکۆتاییدا کاتێک كەئیدی باوبارانەكە 

زنارە  ناو  لە  لەوێ   بەاڵم  دێرین،  ئەستاگیرای  گەیشتمە  ببووەوە،  هێور 

پەرشوباڵو، بە ئاوی باران شۆراوەكان و تەپۆڵكە چۆڵ و هۆڵەكاندا دەڕۆیشتم 

كەوتمە بیری تێڕوانینی ئەرستۆ، سەبارەت بەگرنگی كۆمیدیا. ئەو دەیوت 

كە  من  لەدزێوی.  دەردەسەرین  بێ   شێوەیەكی  پێكەنیناوییەكان  شتە  كە 

هەموو گیانم لەسەرمان ئیفلیج ببوو و ئەو دیمەنەی رووبەڕووشم هیچ 

ئەرستۆ،  بیركردنەوەی  كە  بابەتەمكرد  ئەو  تێبینی  نەبوو  تێدا  جوانییەكی 

النی كەم تا ئەو شوێنەی پەیوەستە بەگرنگی پێكەنیناوی هێشتاش لەجێی 

خۆیەتی.

نییە،  نۆژەنكاری و داهێنانی ئەرستۆ لەمێژووی فەلسەفەدا هاوتای 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەویش كەوتە چاڵی كۆنە ساڵترین فریوی فەلسەفی، 

دەڵێ :  لەشوێنێكدا  )سیستیرۆ(  لەگەڵماندایە.  ئەمڕۆكەش  تا  كە  فریۆیك 
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)ئەرستۆ، فەیلەسوفانی بەر لەخۆی بەهۆی ئەوەی، كە پێیانوابوو هەوڵ و 

كۆششی هزریی ئەوان بەسە بۆ ئەوەی كەفەلسەفە یەكجار بۆ هەمیشە 

كامڵ  و تەواو بكەن، سەرزەنشت دەكرد. ئەو پێیوابوو كە ئەو فەیلەسوفانە، 

یان زۆر نەفامن، یان زۆر خودبینن كە ئاوا بیردەكەنەوە، لەگەڵ ئەوەشدا 

كاتێك كە فەلسەفە تەنها لەماوەی چەند ساڵدا هەنگاوی وا گەورەی بۆ 

پێشەوە هەڵێنا، ئەویش گەیشتە ئەو رایەی كە فەلسەفە بەزوویی دەگاتە 

دوایین سنورەكانی سەركەوتنی خۆی(.

ئەو كاتەی كە ساڵی )323(ی پێش زاین ئەرستۆ ناچاربوو لە ئەسینا 

رابكات، بەڕێوەبردنی )لیسیۆم(ی بە )تیۆفێراستوس( سپارد، لە یەكێ  لە 

سەرچاوەكاندا هاتووە كە تیۆفێراستوس عاشقی كوڕەكەی ئەرستۆ ببوو، كە 

ئەوكات لە قوتابیەكانی ئەوبوو، بەاڵم پێدەچێ  ئەو مەترسیە پێشینەدارە، 

لەجێنشینەكەی  دەسەاڵت  كە  نەبووە،  ئەوتۆی  بایەخێكی  ئەرستۆ  الی 

رۆیشتنی  دوای  لیسیۆمی  بەردەوامێتی  تیۆفێراستوس  بستێنیتەوە. 

رێرەوییەكان  فەیلەسوفە  كە  نەبرد،  زۆری  دابینكردو  دامەزرێنەكەی 

)مەشایی(یەكان، بەشێوازی ناونیشانی خۆیان )=رێرەوی =مەشایی( سەریان 

بە هەموو گۆشەو كەنارەكانی یۆناندا كردو فەلسەفەی ئەرستۆیان لەگەڵ 

سێ   نزیكەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  شوێنێك،  هەموو  گەیاندە  خۆیاندا 

بەو  ئەو  بەرهەمەكانی  بوو، كە سەرجەمی  ئەرستۆ  دوای مردنی  سەدە 

شێوەیەی كە ئەمڕۆ كە ئاگامان لێيانەو ئاشنایانین كۆكرانەوە. بەرهەمەكانی 

ئەرستۆ دەتوانین بەسەر دوو بەشدا دابەش بكەین، بەشێكیان بریتیيە لەو 

نوسینانەی كە ئەرستۆ بەمەبەستی باڵوكردنەوە نوسیونی و ئەوەیتریش، 

یاداشتی وانەكانی لیسیۆمە )كەمەبەستی باڵوكردنەوەیان لەگۆڕێ  نەبووە(.

قەدەر هیچ كام لە نوسینەكانی بەشی یەكەمی بۆ ئێمە نەهێشتۆتەوەو 

ئەوەی كەلە بەرهەمەكانی ئەرستۆ بە ئێمە گەیشتووە، هەموویان بريتین 

لەبەشی دووەمی نوسینەكانی ئەو بەرهەمانە، لە سەرەتا بەشێوەیەكی بەرباڵو 
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و بچڕبچڕ بوون و بریتی بوون لە سەدان تۆمار )ئەندۆنیكۆسی رۆدێسی( 

كە دوایین سەرپەرەشتیاری لیسیۆم بوو، ئەو بەرهەمانەی لەچەند بەش و 

كۆمەڵەدا، لەژێر ناونیشانی جیاجیادا رێكخستن. ئێمە بۆ وانەی )میتافیزیك( 

قەرزاری ئەندۆبیكۆسین، ئەو ناوەی لە بەشێك لە نوسینەكانی ئەرستۆ نا.

ئەو بەرهەمە لە سەرەتادا ناونیشانێكی تایبەتیان نەبوو، هەر تەنها 

لەدوای ئەو نوسینانەی، كە پەیوەستبوون بە فیزیك، یان شتە سروشتیەكان 

دانرابوون.

لەبەرئەوە ئەندۆنیكۆس بە سادەیی ناوینان )دوای فیزیك(ی بەزمانی 

یۆنانی كۆن )میتافیزیك( ئەم بەشە لە نوسینەكانی ئەرستۆ، برتییە لە چەند 

گەردون(،  پەیوەندییەكانی  و  )سروشت  ناسی  گەردون  دەربارەی  بابەتێك 

بەو  بەخێرایی  زانست  بەشەی  ئەو  شتەكان.  كۆتایی  ماهیەتی  هەروەها 

تێپەڕبوونی  نرابوو، واتە میتافیزیك، كە بە  ناونیشانەی كە لەو بەرهەمە 

لەبنەڕەتدا  تەریب،  بووەتە  فەلسەفە  خودی  لەگەڵ  سەدە،  چەندین 

پەیوەندیەكی بە فەلسەفەوە، كە میتافیزیك وێنای دەكات، نەبووە دروست 

وەكو خودی فەلسەفە، سەرەتا چەكەرەكردنی ئەو ناونیشانە، بە هەڵێنجانێكی 

بە  درێژەی  شێوە  بەهەمان  دواوە،  بە  لەوسا  پێكردو  دەستی  دروست  نا 

گەشەو شكۆفایی خۆی داوە.

لە قۆناغی شارستانیەتی دێرینی یۆنان و رۆمدا، ئەرستۆ بە یەكێ  

یان  )سوقرات،  وەك  كەسانی  هاوشێوەی  یۆنانی  گەورەكانی  لەفەیلەسوفە 

وەك  ئەرستۆ  رۆمیدا،  شارستانیەتی  قۆناغی  لە  نەدەژمێردرا،  ئەفاڵتون( 

توژیكزانێكی بەرجەستە ناو دەبرا، بەاڵم بەشەكانی دیكەی فەلسەفەی ئەو، 

بە گشتی لەژێر سایەی قوتابخانەی روو لە گەشەكردنی نوێی  ئەفاڵتونیدا، 

نەیاندەتوانی بە بەرجەستەیی خۆیان دەربخەن، )یان تێكەڵی ئەو قوتابخانەیە 

بوون( و لەسەدەكانی دواتریشدا، پتر تێكەڵی مەسیحیەت بوون.
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ئەرستۆ  لۆژیكی  سودمەندبوونی  لە  زوو  هەر  مەسیحی،  بیریارانی 

گەیشتن، لەسەر ئەو بنچینەیە، ئێستا ئەرستۆ بنەمای چاوگی بااڵی فەلسەفی 

بەدەستهێنا، لەسەرتاسەری سەدەكانی ناوەڕاستدا لۆژیكی ئەرستۆیی، بنەما 

دەهێنا،  پێك  مەسیحییەكانی  یەزدانناسیە  مشتومڕە  و  باس  بنچینەی  و 

لە  موو  )دەرهێنانی  بۆ  دێرنشینەكان،  پایەخوازە  پلەو  خۆپەرستە  بیریارە 

ماست( خۆیان لەنێو پاساوكاری لۆژیكیدا نقومكردو باشترینی بیریارەكان بۆ 

راوكردنی داهێنراوەکان )بیدعەتەكان( سودیان لەوە وەرگرت، بەم شێوەیە 

لۆژیكی ئەرستۆیی، لەرووی یەزدانناسیەوە چەندو چوونی تیانەبوو، گۆڕا بۆ 

بەشێكی بنەڕەتی لە شەرع و یاسا و رێساكانی مەسیحی.

لەگەڵ ئەوەشدا، هاوشانی ئەو بااڵكردن و پەرەگرتنەی مەسیحیانەی 

ئەندێشەكانی ئەرستۆ لە ئەوروپا، بااڵكردن و پەرەگرتنێكی دیكەی بەهەمان 

بوو،  پێگەیشتندا  و  پێكهاتن  لەسەروبەندی  رۆژهەاڵت،  لە  گرنگ  ئەندازە 

كە دواجار كاریگەرێكی قوڵی لەسەر ئەوروپای سەدەكانی ناوەڕاست دانا.

لەسەدەكانی سەرەتای هەزاری یەكەمی زاینیدا، بەشی هەرە زۆری 

بەرهەمەكانی ئەرستۆ بۆ بیرمەندانی رۆژئاوا نەناسراو مابوونەوە تەنها لە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاستن، لێكۆڵەران درێژەیان بە خوێندنەوە و لێكۆڵینەوەی 

سەدەی  لە  ئیسالم  دینی  دەدا،  ئەو  فەلسەفیەكانی  رەهەندە  هەموو 

گەورەكانی  داگیركارییە  ئەوەدا،  بەدوای  سەریهەڵداو  زاینیدا،  حەوتەمی 

بیریارانی  روویاندا.  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لەسەرانسەری  عەرەبەكان 

موسوڵمان هەر زوو دركیان بە توانا و بەهاكانی بەرهەمەكانی ئەرستۆ كردو 

لەپێناو  تێدا بەدینەكرد، كە دژ بە دینی ئەوان بێت، بۆیە  هیچ شتێكیان 

ئەرستۆ،  تێڕوانینەكانی  شیكاركردنی  شرۆڤەو  كەوتنە  خۆیان،  ئامانجەكانی 

ناو  خزانە  ئەوەندە  ئەرستۆ  تێگەیشتنەكانی  و  چەمك  كە  پێنەچوو  زۆری 

ئیسالمی  فەلسەفەی  هەموو  بڵێن  دەتوانین  كە  تازەوە،  باوەڕی  تانوپۆی 

بەشێوەیەك لەشێوەكان لە شرۆڤەو خوێندنەوەكانی ئەندێشەو تێروانینەكانی 
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ئەرستۆوە وەرگیراو عەرەبەكان بوون، كە بۆ یەكەم جار تێبینی ئەوەیانكرد، 

رۆژئاوا  جیهانی  كاتەی  ئەو  فەیلەسوفەكانە،  گەورەترین  لەریزی  ئەرستۆ 

رۆدەچووە ناو سەدەكانی تاریكی، جیهانی ئیسالم درێژەی بە پێشكەوتنی 

عەرەبیيەوە  زمانی  لە  ئێمە  كە  دەستەواژانەی  ئەوە  دەدا،  خۆی  فكری 

وەرمانگرتون، وەكو )جەبر، ئەلكوڵ=كحول، كیمیاگەری(«1«نیشاندەری ئەو 

میراتە دەوڵەمەندەن، بەاڵم گەورەترین سودێك كە ئێمە لە شارستانیەتی 

عەرەبی،  ژمارەكانی  لە  بوو  سودوەرگرتن  هێناوە،  وەدەستمان  ئیسالمی 

بەكارهێنانی  بەهۆی  رۆژئ��اوا،  جیهانی  لە  بیركاری  كە  لەكاتێكدا  ئەویش 

ژمارەكانی رۆحی فەلەج ببوو.

)11Lxxxv(بۆ وەرگرتنی ئەو راستیە، ئەوەندە بەسە بۆ نمونە ژمارە 

)17XL( ژمارەی  بەسەر  )التینی(  رۆحی  ژمارەكانی  بەكارهێنانی  بە  تەنها 

دابەش بكەین. ئەو سەختیانەی پەیوەستن بە ئەژماركردنی وردتر یەكسەر 

لەمێژووی  كە  پیاوێكی رۆحی  تاكە  دەڵێن  كە  نییە،  بێ  هۆ  دەردەك��ەون 

بیركاریدا ناوی هاتووە، سەربازێكە كە )ئەرشمیدس(ی كوشتووە.

بیرمەندی  دوو  دەستی  لەسەر  رۆژهەاڵت،  لە  ئەرستۆ  فەلسەفەی 

كوڕی  عەبدوڵاڵ  كوڕی  حسێن  عەلی  ئەبو  پێشكەوت  موسوڵمان  پلەیەكی 

سینا )كە خۆشبەختانە، الی ئێمە بە )Avicnna( بەناوبانگە لە كۆتاییەكانی 

سەدەی دەیەمی زایینی، لە ئێران لەدایكبووە بە گەورەترین فەیلەسوف و 

زانای جیهانی ئیسالم دەژمێردرێ . 

نوسینە فراوانەكانی ئەو لە بواری پزیشكیدا، لە ریزی باشترین ئەو 

نوسینانەن كە تا ئەو كات نوسراون، ئەو نوسینانە بریتيی بوون لە کۆمەڵێک 

هەوڵی بەپێز، بۆئەوەی كە ئەو بەشەی زانست لەئاستی پزیشككاری نادروست 

نەیتوانیوە  هەرگیز  پزیشكی  زانستی  كە  شتێك  هەڵێنێ ،  هەنگاو  زیاتر 

بەبڕوای  كە  ئەوەی  هەوڵیدا  تەنانەت  سینا،  ئیبن  الوە  بیخاتە  بەتەواوی 

ئەرستۆ  بەرهەمەكانی  لە  نادروست،  پزیشككاریی  توخمی  کۆمەڵێک  ئەو 
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چاكسازی بكات، کۆمەڵێک پرسی جۆراوجۆری دەستنیشانكرد، كە ئەرستۆ 

چارەسەركردنی  بۆ  وەاڵمیشی  کۆمەڵێک  تەنانەت  نەگرتبوون،  لەبەرچاوی 

لە  ئەرستۆ  ئەگەر  كە  ئەوتۆ،  وەاڵمی  کۆمەڵێک  پێشنیاركرد،  گرفتانە  ئەو 

یەكەمجاردا، تێبینی ئەو دوفاقیانەی بكردایە رەنگبوو بیانخاتەڕوو.

هەوڵەكانی ئیبن سینا، لەبواری زیاتر رێكخستنی ئەندێشەی ئەرستۆ، 

كردووە،  مكوم  پتەو  الوازەكانی،  و  سست  بەشە  لە  زۆر  شارەزایانەیەو 

بەداخەوە ئیبن سینا لەزۆرێك لەبەرهەكانی خۆیدا، زۆر لەو دەرگایانەی كە 

ئەرستۆ هەمیشە دەیویست بەكراوەیی بمێننەوە، داخست ئەرستۆ دەیزانی 

كە ناتوانێ  هەموو شتێك بزانێ ، ئیبن سینا بەشێوەیەكی دی بیری دەكردەوە.

لە  ئەرستۆ  نوسینەكانی  و  بەرهەم  تری  گەورەكەی  شیكەرەوە 

جیهانی ئیسالمدا، )ئیبن روشد( بوو كە لە سەدەی دوازدەمی زایینی، ئەو 

كاتەی عەرەبە مەغریبیەكان لە ئیسپانیا حوكمیان دەكرد، دەژیاو پزیشك و 

فەیلەسوفی تایبەتی خەلیفەی )قرطبه( بوو.

 ئیبن روشد لەو باوەڕەدا بوو كە فەلسەفە بەشێوەیەكی گشتی و 

فەلسەفەی ئەرستۆ بە شێوەیەكی تایبەت، رێگای راستەقینەن بۆ گەیشتن بە 

حەقیقەت، لە رێگای گەیشتن بەخوا ئەو دۆزینەوانەی لەباوەڕەوە سەرچاوە 

سەدەی  لەپێنج  )زیاتر  لەپێشترە  لەباوەڕ  عەقڵ  الوازترن.  رێگای  دەگرن، 

مەسیحیدا  ئەوروپای  لە  ئایین  بە  باوەڕانە  بێ   ئاوا  تێڕوانینی  تا  كێشا، 

دەركەوتن(.

رۆژێك خەلیفە لە ئیبن روشدی پرسی كە ئاسمانەكان چۆن چۆنی 

دروستبوون، ئیبن روشدی بەم پرسیارە نیگەران كرد.

فەیلەسوف ناچار بوو دانی پێدابنێ،  كە وەاڵمی ئەم پرسیارە نازانێ . 

)ئەم قسەیە هەمیشە هەڵوێستێكی هزری شایستە نییە، لە وەاڵمدانەوەی 

خەلیفە  كە ئێوەی بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەكانی دامەزراندووە( خۆشبەختانە 

خەلیفە رێزی لە راستگۆیی ئیبن روشدنا و ئەوی بەڕێ  كرد، تا وەاڵمی ئەو 
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پرسیارە لە بەرهەمەكانی ئەرستۆدا بدۆزێتەوە.

لەماوەی سێ  ساڵ دواتردا، ئبین روشد زۆر شیكردنەوەو تەفسیری 

وەاڵمێكی  هەرگیز  زیرەكانە  ئەو  نوسن،  ئەرستۆ  تێڕوانینەكانی  لەسەر 

لەو  پێشتر  خۆیشی  خەلیفە  نەدایەوە،  خەلیفە  سەرەکیەکەی  بەپرسیارە 

بارەیەوە رای خۆی دەبڕیبوو، بەاڵم ئیبن روشد ژمارەیەك لە وەاڵمەكانی 

بۆ  ئەرستۆشی  پاساوكارییەكانی  تەنانەت  خستنەڕوو،  ئەرستۆ  بۆ  خۆی 

پێشخستنی تێڕوانین تایبەتیەكانی خۆی بەكارهێنان، کۆمەڵێک تێڕوانین كە 

زۆریان لەگەڵ تێڕۆانینەكانی ئەرستۆ جیاوازیان هەبوو(.

دیدی  و  زەوق  لەگەڵ  كە  ب��وو،  بۆچوونە  ئ��ەو  هەمان  ئەمە 

زوو  هەر  دەگرتەوەو  یەكی  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  مەسیحی  بیرمەندانی 

كارایی ئەو تێڕوانینەیان بۆ بەدواچوون و ئازاردانی ئەوانەی بە پێچەوانەی 

ئەوان بیردەكەنەوە، بۆ )داهێنەران( بیدعەتكاران خستەكارەوە وەرگێڕانی 

لە  هێواش  هێواش  ئەرستۆ  ئەندێشەی  لەسەر  روشد  ئیبن  تەفسیرەكانی 

پاریس، كە گرنگترین ناوەندی زانستی ئەو دەم بوو دەستاو دەستی دەكرد، 

پێ  بیریارانە  ئەو  كە  ناوێك  روشدیەكان-  ئبین  كە  پێنەچوو  زۆری  بەاڵم 

دەناسران- توشی گرفت بوون. كڵیسا دەیتوانی تێڕوانینەكانی ئەرستۆ قبوڵ 

ئەرستۆ  بەرهەمەكانی  لەسەر  تازانە  تەفسیرە  شرۆڤەو  ئەو  بەاڵم  بكات، 

شكێنی  ئایین  و  ئایینی  لەراستی  دوور  بە  ئامێز،  گومان  بەشێوەیەكی 

نەبوو  كەس  هیچ  باوەڕ،  و  عەقڵ  نێوان  ملمالنێی  لە  بەرچاو،  دەكەوتنە 

گومانی لەوەهەبێ ، كە باوەڕ خاوەن دوا قسەیە، ئیبن روشدییەكان خۆیان 

لەبەردەم پەنجەی تۆمەتباركردن، بەهەڵگەڕانەوە بینیەوەو تەنها رێگایەك 

كە ئەوان دەیانتوانی بۆ داكۆكیكردن لە خۆیان بیگرنە پێش، بریتيی بوو لە 

بەكارهێنانی پاساوكارییەكانی هەمان سەرچاوەی بیدعەتكارییەكانی خۆیان، 

واتە نوسینەكانی ئیبن روشد خۆی. خۆشبەختانە ئەو گرفتە بە دركەوتنی 

بیرمەندی  گەورەترین  بە  كە  ئەو  بوو،  چارەسەر  ئاكویناس(  )تۆماس 
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سەدەكانی ناوەڕاست دەژمێردرا، توانی سازش و پێكهاتنێك لە نێوان هەر 

دوو گروپی پێكناكۆك چا بكات. ئاكویناس پێشنازیكرد كە عەقڵ دەبێ  لە 

بێ  چەندو چوونەكانی  یاسا  گوێرەی  بە  و هەنگاوەكانی خۆیدا،  کارایی 

باوەڕ  قەڵەمڕەوی  لە  پێ   كە  شوێنەی  ئەو  تا  بەاڵم  بێت،  ئازاد  خۆی 

نەباتەدەر، عەقڵ بەبێ  باوەڕ هیچ نییە.

ئاكویناس بە قوڵی كەوتە ژێر كارتێكردنی ئەرستۆو هەرزوو بەهای 

مەزنی ئەو فەیلەسوفەی دركپێكرد. ئەو بەشی هەرەزۆری تەمەنی خۆی، 

لەگەڵ  ئەرستۆ،  فەلسەفەی  سازگاركردنی  و  پێكەوەگونجاندن  لەرێی 

لەوەی  سەركەوت  ئاكویناس  سەرەنجام  خەرجكرد،  كڵیسا  فەلسەفەی 

ئەرستۆگەرایی وەك پایەو بناغەی فەلسەفی یەزدانناسی مەسیحی جێگیر 

دوایشدا  لە  بەمانايی هێنانەكایەو  یەكەم هەنگاودا،  لە  كارە  ئەو  بكات، 

رایگەیاندبوو  كاسۆلێك  كڵیسای  بوو،  گەرایی  ئەرستۆ  هەڵوەشاندنەوەی 

چەمكەكانی ئەرستۆ، بەو شێوەیەی كە ئاكویناس تەفسیری كردون راستن 

و هەركەس لە هەوڵی نكۆڵیكردن لەو واقیعیەتەدابێ ، بیدعەتكارەو سزای 

بیرعەتكاران دەیگرێتەوە )هەڵومەرجێك، كە تا ئەمڕۆكەش هەر درێژەی 

هەیە(. 

جیهانی  مەڕ  لە  ئەرستۆ  فەلسەفیەكانی  نوسینە  گەورەی  بەشێكی 

سروشتیدا دەدوان، لەبەر ئەوە کۆمەڵێک دەقی زانستی بوون. 

كە  دەردەك���ات،  ئەحكام  هەندێ   فەلسەفە،  وەك  زانستیش 

پێدەچێ  حەقیقەت بن، بەاڵم دواتر پوچەڵبوونیان ساغدەبێتەوە، تێڕوانینە 

زانستیەكان، دەبێ  پێبەپێی پەرەگرتنی دركی ئێمە لەجیهان، مشتو ماڵ و 

چاكسازی بكرێن.

سروشی  وەك  ئەرستۆ،  نووسینەكانی  سەیركردنی  بە  كڵیسا 

لە  وێناكرد) گۆشەیەك  لە گۆشەیەكدا  بێچەندوچوون، خۆی  دابەزێندراوی 

زەویەكی بەرزتردا(. بۆیە ناكۆكی نێوان كڵیساو دۆزینەوە زانستیەكان، حاشا 
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هەڵنەگربوو.

ئەرستۆ بەرپرسی دروستكردنی ئەو جۆرە ناكۆكیەی نێوان عەقڵ و 

رۆژئاوادا،  بیركردنەوەی  لە  بیستەم  تا سەدەی  كە  ناكۆكیەك  نییە،  باوەڕ 

ناكۆكییە وەكو  ئەو  راستیدا  لە  پێنەهات،  كۆتایی  رازیكەرانە  بەشێوەیەكی 

)كۆنت دراكۆال(ی )خوێنمژ(، هەروەها ئەو كاتەی كە ئەو بۆ جیهانی زانست 

و زانیاری دەگەڕیتەوە، بەشێوەیەكی ترس ئامێزو سەیر هەڵدەستێتەوە ئەو 

باس و مشتومڕە چڕو ئاڵۆزەی، كە لە ئەمەریكا لەنێوان الیەنگرانی تیۆری 

)حەقیقەتی  خیلقەت  بەتیۆری  ب��اوەڕدارن  ئەوانەی  و  داروین  كامڵبوونی 

نموونەیەكی دوایی  نییە، جگەلە  لەگۆڕێدایە شتێك  پیرۆز(  كتێبی  وشەیی 

ئەو واقیعیەتە.

خۆی  ئەرستۆ  ئەرستۆیی،  بیركردنەوەی  لەناوچوونی  وێ��رای 

كوهن(،  )تۆماس  داوە،  مۆدێرن  فەلسەفەی  لە  بینین  ب��ەرۆڵ  درێ��ژەی 

یەكێكە  ئەمەریكایەو  هاوچەرخەكانی  لەبیرمەندە  كە  زانست  فەیلەسوفی 

كە  بینی،  بابەتەدا سەرسام  لەو  ئەرستۆ، خۆی  دڵگەرمەكانی  الیەنگرە  لە 

لەهەمانكاتدا توشی ژمارەیەك هەڵەی  ناوازە مەزنە،  داهێنەرە  ئەو  چۆن 

و  فەیلەسوفان  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  نمونە  بۆ  ببێتەوە،  ساویلكانە  سادەو 

ئەستێرەناسان، چەند پێشتر لە ئەرستۆ تێگەیشتبوون، كە زەوی بەدەوری 

خۆردا دەسوڕێتەوە، كەچی ئەو باوەڕە مایەوە، كە زەوی چەقی گەردوونە، 

هەڵەیەك كەزانستی ئەستێرەناسی بۆ ماوەی پتر لە )1500(ساڵ بەسەختی 

سنورداركرد، هەروەها باوەڕی ئەرستۆ سەبارەت بەوەی، گەردوون لە چوار 

رەگەزی یەكەم واتە )ئاو، ئاگر، هەوا، خاك( پێكدێ ، رێگای بیركردنەوەی 

كۆهنی  ئەرستۆ،  هەڵەكانی  بەدواداچونی  بەخوێندنەوەو  گرت  زانستی 

یان  سەرمەشق  بە  سەبارەت  خۆی  تیۆری  كە  رێنوێنیكرد،  ئاقارەدا  بەو 

یارادیمەكان رێك بخات ئەو تێگەیشتنەو بیركردنەوەی ئێمەی سەبارەت بە 

فەلسەفەی زانست، لە رەگ و ریشەوە گۆڕی و کۆمەڵێک کاری زۆریش 
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كوهن،  بۆچوونی  بە  دۆزیەوە،  زانست  فەلسەفەی  قەڵەمڕەوی  لە  بەدەر 

هۆی هەڵەكانی ئەرستۆ، چۆنێتی تێڕوانینی ئەو و هاوسەردەمەكانی ئەوە 

بۆ جیهانی بوون، یان واتە سەر مەشق یان پارادیمی ئەندێشەكانمان، لە 

کۆمەڵێک  پێكهاتووە،  چۆنیەتیەكان  لە  جیهان  كۆنەكاندا،  یۆنانیە  روانگەی 

شتی وەك وێنە، ئامانج و شتی لەوجۆرە، لەو رووەوە كە ئەوان ئاوا سەیری 

جیهان دەكەن، ناچاربوون بگەنە ژمارەیەك دەرەنجامی نادروست، وەك ئەو 

دەرەنجامانەی كە تەنانەت ئەندێشەی ئەرستۆیشیان بەهەدەردا.

دوا ئەنجامی حەتمی تێوری كوهن دەربارەی سەرمەشقەكان ئەوەیە،كە 

شتێك بەناوی چۆنێتی دیدی )دروست(ی جیهان، چ لەرووی زانستی و چ 

بەدەستی   ئێمە  كە  دەرەئەنجامەی  ئەو  نییە،  بوونی  فەلسەفی  لەرووی، 

دێنین هەر تەنها پەیوەندیان بەو سەرمەشقانەوە هەیە كە هەڵیاندەبژێرین، 

چینێك كە بۆ بیركردنەوە دەربارەی جیهان هەڵی دەبژێرین، بە واتایەكی تر 

حەقیقەتێكی رەها لە گۆڕێ  نییە.
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لە نوسینەكانی ئەرستۆ

)ئێمە دەجەنگین، بۆئەوەی لە ئاشتیدا بژین(

   5b177-6     ،ئەخالقی نیكوماخوس، كتێبی دەیەم

ئامانجی ژیان

ئێمە،  توێژینەوەكانی  هونەرو  لە  هەریەك  كە  دەردەك��ەوێ   »وا 

بۆ  هەوڵدانن  ئێمە  هەڵبژاردنەكانی  ك��ردارو  لە  یەك  هەر  هەروەها 

بەدەستهێنانی چاكەیەك. بەم پێیە، دەتوانین بەدروستی چاكە بە)ئامانجی 

هەموو شت( بزانین، لەگەڵ ئەوەشدا ئاشكرایە كە لەنێوان ئەو ئامانجانەی 

كە شتەكان مەیلیان بەالدا دەشكێن جیاوازی هەیە، هەندێ  لەو ئامانجانە 

خودی كردارەكانن، لەكاتێكدا كە هەندێكی تریان ئاسەوارو دەرەنجامی جیا 

لە كردارەكانن، لەو رووەوەكە، ئامانجەكان جیان لە كردارەكان، بێگومان 

و  تەكنیك  دەبینن  ئەوەی  لەبەر  كردارەكان،  لە  مەزنترن  دەرەنجامەكان 

كردارو زانیاری جۆراوجۆر بوونیان هەیە، ناچار ئامانجەكانیشان جۆراوجۆرە، 

لەشكركێشی،  تەكنیكی  ئامانجی  تەندروستی،  پزیشكی،  زانستی  ئامانجی 

سەركەوتنە، ئامانجی زانستی ئابوری، بەدەستهێنانی سامانە« 

)1a1094،ئەخالقی نیكوماخوس، كتێبی یەكەم(

و  ت��ەواوی  بەپێی  نەفسە،  لێبڕاوانەی  چاالكیی  مرۆڤ  بۆ  ))چاكە 

شكۆمەندی، ئەگەر تەواویەکان، یان کۆمەڵێک شکۆمەندی جۆراوجۆر هەبن، 

ئەو  بەاڵم  تەواوی و شكۆمەندیانە،  ئەو  پێگەیشتووترین  باشترین و  بەپێی 
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چاالكیە، دەبێ  لە سەرتاسەری تەمەندا بەردەوام بێ ، چونكە بە تەنها گۆڵێك 

نە بەهار دێ  و نە رۆژێكی بەهاری. بەهەمان شێوە خۆشبەختیی یەك ڕۆژە، 

یان كورت خایەن((

هیچ كەس بە تەواوەتی خۆشبەخت و بەختەوەر ناكات.

)16a1098-19 ،ئەخالقی نیكوماخوس، كتێبی یەكەم( 

))تراژیدیا نمایشكردنی زانستێكی گەورەو زۆر جدیە، كە لەماوەی دیاریكراودا 

روودەدا، بەاڵم لەخۆیدا كامڵە...وێنای کۆمەڵێک رووداو دەكات، كە دەبنە 

مایەی وروژاندنی هەستی بەزەیی و ترس لە )ئێمە(دا، تا بەو رێگایە ئەو 

جۆرە هەست و سۆزانە بپاڵێورێن و پاكبكرێنەوە((

24b1449  28- ،تەكنیكی شیعر 

هاتنەكایەی  و  پێكهاتن  چۆنێتی  لەربارەی  لێكۆڵینەوە  كەسەی  ))ئەو 

دیاردەكانەوە دەكات، جا ئەو دیاردەیە حكومەت بێ ، یان هەرشتێكی تر 

رونترین تێڕوانینی لە بارەوە بەدەست دێنی((

24a1252-25 سیاسەت             

))بەم پێیە ئاشكرایە كە دەوڵەت زادەی سروشتە...و یەكێك لە تایبەتمەندیەكانی 

ئادەمیزاد )كە ئەو لە گیاندارانی دیكە جیا دەكاتەوە( ئەوەیە، كە ئەو بەتەنیا  

خاوەنی دركێكە لە چاكەو خراپە، دادگەری و بێداری و شتی لەو چەشنە، 

كۆبوونەوەی کۆمەڵێک بوونەوەری زیندوو، كە ئەو دركەیان هەیە، خێزان 

و دەوڵەت دێنە كایە((

2a1253-18 ،سیاسەت 

))لە روانگەی رێکخستنی سروشتدا، وێنای دەوڵەت لە وێنای خێزان، یان 

تاك لە پێشترە، چونكە بێگومان گشت لە بەشەكان لە پێشترە.
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یان  پێیەك،  بڵێیت  ناتوانی  بخەینە الوە،  مرۆڤێك  بوونی  ئەگەر گشتی 

دەستێك ماوەتەوە، چونكە مرۆڤەكە سەراپای لەناو چووە و مردوە، مەگەر 

ئەوەی كە بەچەشنێك لێكیبدەیەوە كە وەك بڵێی لە بەرد دروستكراوە.

چیبوونی هەرشتێك تەنها لە تواناكانی و دەسەاڵتی بۆ وەدیهێنانیان سەرچاوە 

دەگرێ ، ئەگەر ئیدی ئەو توانایانەی نەبوو، یان نەیتوانی بەدیانبێنێ ، ئیدی 

بەس،  هەیەو  ناوی  هەمان  تەنها  بەڵكو  نامێنێتەوە،  شتە  ئەو  هەمان 

چونكە  پێشترە،  لە  لەتاك  سیاسی(  )كۆمەڵی  كەشار  روونە  بەمشێوەیە 

تەواو  حكومەتێكی  تەنیا  بە  كە  نەبێ ،  ئەوەی  لێوەشاوەیی  تاك  ئەگەر 

پێكبێنێ ، پەیوەندی ئەو بەشار )كۆمەڵی سیاسی( تەواو وەكو پەیوەندی 

هەر شتێكی دیكەیە بەگشتی خۆی. 

ئەو كەسەش كە ناتوانێ  لە نێو كۆمەڵگەدا بژی، یان ئەوەندە پشتبەستووە 

تردا  ئەوانی  لەگەڵ  ژیان  پێكەوە  بە  پێویستی  پێیوابێ   بەزاتی خۆی كە 

نییە، یان دەبێ  گیانەوەر بێ ، یان خوا بەمپێیە، پاڵنەرێکی خۆرسك لە 

ناخی هەموو مرۆڤەكاندا هەیە، تا بەو شێوەیە لەگەڵ یەكدا پەیوەست 

بن و ئەو كەسەی كە یەكەم كۆمەڵگەی مەدەنی بنیات نا، گەورەترین 

سودی بە مرۆڤەكان گەیاند، بەو شێوەیەیە كە مرۆڤ باشترینی گیانداران 

)رێزدارترین بوونەوەرەكان(ە، راست بەهەمانشێوەی كەلە باری نەبوونی 

یاساو دادگەریدا خراپترينیان دەبێ ، چونكە ریشەكێشكردنی هیچ شتێك 

لە ریشەكێشكردنی بێداری لە سایەی هێزدا زەحمەتتر نییە، بەاڵم ئەو 

هێزە، زاتی مرۆڤە، كە هەم رەگەزی پالن و بیری داهاتووی تێدا جێگیرەو 

کۆمەڵێك  و  مەبەست  بۆ  دەتوانێ   ناعاقاڵنە،  ئازایەتی  رەگەزی  هەم 

ئامانجی دادپەروەرانەش سودی لێوەربگیرێ  و هەم بۆ کۆمەڵێك ئامانجی 

بەكاردێنن،  خراپەكەی  بەدیوە  هێز  كەسانەی  ئەو  دادپەروەرانە.  نا 

شەڕەنگێزترین و شەهوەتبازترین و چاوچنۆكترین بوونەوەرن كە دەشێ  

كە  شتەیە،  ئەو  هەمان  دادپەروەری  ترەوە  لەالیەكی  بكەین،  وێنایان 
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مرۆڤەكان بە حكومەتەوە پەیوەست دەكات، چونكە رەفتاری دادپەروەرانە، 

كە بریتیيە لە دیاریكردنی داد، بنچینەی رێکخستن و دیسپلینی كۆمەڵگەی 

سیاسیە((

25a1253-40 سیاسەت    

بڕیاری  و  خواست  بە  دیموكراسی  بەرجەستەبوونی  ))دیموكراتەكان، 

و  بەڕێوەبردن  دەبێ   دەڵێن  ئۆلیگارشی،  داكۆكیكارانی  دەزانن،  زۆرینە 

جڵەوی كاروبارەكان لەدەستی كەسانی دەوڵەمەندا بێ ، بەاڵم هەردوو ئەو 

شێوازە، لەگەڵ پێوەرەكانی دادگەری و یەكسانیدا ناكۆكن، ئەگەر خواستی 

دەبێ ،  فەرمانڕەوا  كۆمەڵگادا  بەسەر  ستەمكاری  بێت،  حوكمڕان  كەمینە 

چونكە بەپێی پێوەرە دادگەریەكانی ئۆلیگارشی، هەركەس كە لەوانی تردا 

لەسەر حەق و رەوایە، لەالیەكی تر ئەگەر خواستی زۆر بەسەر كۆمەڵگا 

بەدەستبەسەرداگرتنی  حكومەت  وتمان  پێشتر  چۆن  وەك  فەرمانڕەوابێ ، 

دارایی دەوڵەمەندەكان، كە كەمینەن و بەو پێیەش مافی بڕیاردانیان نییە، 

بناغەی بێداری پیادە دەكات، كەوایە ئەو تێگەیشتنە یەكسانەی كە هەردوو 

الیەن بتوانن لەسەری رێكبكەون، دەبێ  لە پێناسەیەك لە ماف وەريگێرێ ، 

كە لە نێوان هەردووالدا هاوبەش بێت((

     19a1318-28 ،سیاسەت    

))کۆمەڵێک بابەتی بیركاری، لە رووی جەوهەریەوە، لە شتەكان بایەخدارتر 

شتە هەستپێكراوەكان  لە  لۆژێكی  پێناسەی  لەبەر  تەنها  بابەتانە  ئەم  نین، 

لە پێشترن، نەك لەرووی بوونەوە، کۆمەڵێک بابەتی بیركاری، ناتوانن لە 

شوێنێك بە شێوەیەكی جیاو سەربەخۆ بوونیان هەبێ ، بەاڵم لەو رووەوە 

كە ناشێ  لە شتە هەستپێكراوەكانیشدا هەبن، بۆیە روون و ئاشكرایە، كە 

تایبەت  واتایەكی  بە  تەنها  یان  نین،  یان هەر  بیركاری،  بابەتی  کۆمەڵێک 
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هەن، كە ئەو واتایە دەاللەت لەسەر بوونێكی سەربەخۆ ناكات »هەبوو« 

دەتوانێ  کۆمەڵێک واتای زۆر جیاجیای هەبێ ((

12b1077-17،میتافیزیك     

تەنە سروشتیەكانەوە هەیە، هەندێك  بە  پەیوەندی  ئەو شوێنەی كە  ))تا 

تەنە  لە  هەندێ   تر  بەواتایەكی  گیان،  بێ  هەندێك  و  گیانداران  لەوانە 

و  گەشەبكەن  و  بخۆن  خواردن  كە  هەیە،  توانایەیان  ئەو  سروشتیەكان 

هەر  نەك  گیاندار،  سروشتیی  تەنێكی  هەر  كەوایە  ببن،  پوكانەوە  توشی 

ئەو  كە  لەوەی  بەاڵم  پێكهاتەییە،  جەوهەرێكی  بەڵكو  جەوهەرە،  تەنها 

تەنە لە جۆرێكی دیاریكراوە، واتە گیاندارە ناتوانێ  هەمان نەفەس بێت، 

چونكە تەن بابەتە، نەك شتێك بە سەر بابەتدا سەپێنرابێ  و دواجار تەن، 

مادەیە كەوایە نەفەس بەم واتایە جەوهەرە، كە وێنەی تەنێكی سروشتیيە، 

كە تەواو گیاندارە، جەوهەر لەم مانایەدا حەتمیەت دوو الیەنی هەیە كە 

یەكێكی وەك هەبوونی زانستەو ئەوەي تر وەك سود وەرگرتنە لە زانست. 

ئەو حەتمیەتەی كە ئێمە قسەی لێدەكەین، لە شێوەی هەبوونی زانستە، 

چونكە هەم خەو هەم بێداری، پێویستیان بە بوونی نەفەس هەیە و بێداری 

هەروەكو سود وەگرتن لە زانستە، لە كاتێكدا كە خەو لە شێوەی هەبوونی 

زانستە بەبێ  سود وەرگرتن لێی((

17a412-26 ،دەربارەی نەفەس

ئەو هۆكارانە  یەكجار زۆرە،  ژمارەشیان  ))ئاشكرایە كە هۆكار هەن و   

كاتێك بۆ ئێمە روو دەبنەوە، كە بپرسین »چما ئەمە روویدا«؟ ئەمە ئێمە 

شتە  روبەڕووی  لەگەڵ  كاتێك  دەبات،  گرنگ  پرسیارێكی  چەند  بەرەو 

نەگۆڕاوەکان دەبینەوە، دەپرسین »ئەوە چییە«؟
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بۆنمونە لە بیركاریدا دەتوانین ئەم پرسیارە لە پێناسەی راستەهێڵ، یان 

ژمارەكان و شتی لەو بابەتە كورتبكەینەوە لە باریتردا، رەنگە بپرسین: »چ 

شتێك بووە هۆی ئەو گۆڕانە«؟ وەك ئەوەی كە بۆنمونە لە بارەی پرسیاری 

»چونكە  كە  ئەوەبێ   رەنگە  وەاڵمەكە  شەڕ«؟  چماچوونە  خەڵكە  »ئەم 

دەگەڕێتەوە،  پرسەكە  ئامانجی  بۆ  یان  دابوو«  سنوری  پەالماری  دوژمن 

بە واتایەكی تر ئەمان چوونە شەڕ، تا فەرمانڕەوایی بكەن، لە واتایەكی 

دیكەدا لەو رووەیەوە كە کۆمەڵێک شت دێنە ئاراوە، هۆكارەكەیان بریتيیە 

لەماددە، بە ئاشكرا هۆكارەكان لەو جۆرەن.

جۆرەها هۆكار هەن و هەركەس كە دەیەوێ  لەهەوڵی درككردنی سروشت 

بێ ، دەبێ  بزانێ  چۆن پەردەیان لەسەر البدات، لە راستیدا هۆكارەكان چوار 

جۆرن: مادی، وێنەیی، كرداری، ئامانجی((

14a198-24 ،فیزیك   

))لەبەرئەوەی جوڵە سەرمەدیە، كەوایە جوڵێنەری یەكەمیش، ئەگەر هەبێ  

سەرمەدیە..و لێرەدا ئەوەندە بەسە كە دان بە جوڵێنەرێكی تاك دابنێین، 

كە لەهەموو شتە بێ  جوڵەكان لە پێشترە، شتەكان دەخاتە جوڵەوە، چونكە 

سەرمەدیە سەرەتاو چاوگی هەموو شتەكانی دیكەیە((

7a259-14 ،فیزیك    

بابەتی  داهێنەرانە  بێژمار  شتی  کۆمەڵێک  لەبارەی  بەرادەیەك  ))ئەرستۆ 

نوسین و بیری لێكردنەوە، كە بەناچاری ژمارەیەك لە پرسەكان بە هەڵە 

تێگەیشتوە((.

تەمبەڵن،  كەسانێكی  ئەستورە،  كونەلووتیان  پەردەی  كە  كەسانەی  ئەو 

دروست وەكو مانگا، ئەوانەی كە سەری لووتیان پانە كەسانێكی بێ  هەستن 

تیژە  دروست وەكو بەراز، بە پێچەوانە ئەو كەسانەی كە سەری لووتیان 
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بە ئاسانی توڕە دەبن، وەكو سەگەكان، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی كەسەری 

كە  ئەوانەی  شێرەكان،  وەكو  بەخشندەن،  كەسانێكی  سافە،  خڕو  لووتیان 

و  هەڵۆیی  لوتیان  ئەگەر  بەاڵم  وان،  باڵندە  وەكو  باریكە  لووتیان  سەری 

یەكسەر لە ناوچاوانیانەوە درێژبوو بێتەوە، ئامادەی رەفتاری بێ  شەرمانەن 

)دروست وەكو قەلە رەشەكان((

   قیافەناسی، 71-28-36

بنیات  چینبەندی  و  زانستی  توێژینەوەی  تا  زۆریدا،  هەوڵێكی  ئەرستۆ   ((

بوارەدا  لەو  ئەو  هەڵێنجانەكانی  و  دەستکەوت  بكات،  جێگیری  و  بنێ  

زانیاریەباوانەی  بەڵگەو  لەو  زۆرێك  ئەگەر  تایبەت  بە  سەرسوڕهێنەرن، 

كە  زانیاری  کۆمەڵێک  و  بەڵگە  لەبەرچاوبگرین،  رووەوە  لەو  »ئەوكات« 

ئەرستۆ بەشێكی لێ  تۆماركردوون«.

تەنها  كە  دەژی  كەمتیارێك  جۆرە  عەرەب  دوورگەی  نیمچە  لە  دەڵێن 

سەیری  كەمتیارە  ئەو  ئەگەر  دەكات،  فەلەج  نێچیرەكەی  بەخۆنیشاندان 

سێبەری مرۆڤێك بكات، نەك هەر مرۆڤەكە فەلەج دەكات، بەڵكو توانای 

قسەكردنیشی بە تەواوی لێدەسێنێ .

دوو رووبار لە )ئوبوئیا( هەن، ئەو گایانەی، كە ناویان )سەربیس(ە ئاوی 

لێبخۆنەوە سپی دەبن، ئەو گایانەی كە ناویان )نلیوس(ە ئاوی لێبخۆنەوە 

پێچەوانەی رووبارەكانی  ئاڕاستەیەكی  بە  )رنوس(  رەش دەبن... رووباری 

تر دەڕوات، واتە رووەو باكور چێیەك كە زەرمەندەكانی لێ  نیشتەجێن لە 

وەزری هاویندا، دەتوانرێ  لە نێو ئاوی ئەو رووبارە كەشتی لێخوڕی، بەاڵم 

ئاوی رووبارەكە، بە چەشنێك دەبێتە سەهۆڵ،  لە وەرزی زستان، رووی 

كە خەڵك وەك چۆن لەسەر زەوی دەتوانن بڕۆن، ئاواش بەسەر ئەو ئاوە 

سەهۆڵبەندانەدا دەڕۆن((

    لەبارەی شتە سەیرو سەمەرەكان،145،168
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لە  ئەرستۆ  زۆری هەوڵەكانی  بەشی هەرە  درێژایی چەندین سەدە،  ))بە 

بواری فەلسەفەدا، بەشتی رەهاو حاشاهەڵنەگر لەقەڵەمدەدران، راستیەكانی 

لێبكرێ ،  نكۆڵیان  نەدەكرا  هەرگیز  كە  سەرمەدیەكان«بوون،  »راستیە  ئەو 

بەاڵم دركەوتنی فەلسەفەی نوێ  بەو دەرەنجامە شكایەوە، كە وردە وردە 

بیركردنەوەی ئەرستۆیی بخرێتە الوە، بەشێوەیەكی حەتمی، ئەوە چاوەروان 

دەكرا، كەگرنگترین دەسكەوتی ئەو، واتە لۆژێك، تا هەتایە بمێنێتەوە ئینجا 

)نیتچە( دركەوت و تەنانەت لۆژیكشی بردە ژێر پرسیارەوە(.

بكەینەوە،  رەتیش  و  بكەین  پەسەند  هاوكات  شتێك  تاكە  ناتوانین  ئێمە 

ئەمە یاسایەكی ئەزمونی هزری و نیشاندەری هیچ چەشنە »پێویستی«یەكی 

لۆژیكی نییە، تەنها ئاماژە بەبێ  توانایی ئێمە دەدات لەو كارەدا.

بنچینەییترین  و  یەقینترین  ناكۆكی،  پێشگیری  بنەمای  ئەرستۆدا،  لەدیدی 

بنەمایە، دوابنەماو بنچینەترین بنەمایە، كە سەرجەم نیشانە بەڵگەییەكانی 

بەو  حەتمیەكان  پرەنسیپە  بنەماو  هەموو  سەرەتاكانی  جێگیرن،  لەسەر 

بنەمایەوە گرێ دراون، كەوایە ئەگەر بە راستی بابەتەكە بەو چەشنەیە، زۆر 

پێویستە بە وردبینێكی زۆرترەوە ئەو پێشمەرجانە كە لەناخی ئەو بابەتەدان 

شیبكەینەوە »ئەو بنەمایە« یاشتێك دەربارەی حەتمیەت، دەربارەی بوون 

دەردەكەوێ ، بەشێوەیەك كە لەپێشدا، لە سەرچاوەیەكی تردا پێماندەزانی، 

ئەو )=  پاڵ  بدەینە  پێكناكۆكانە  بارگە  ئەو  بە شێوەیەك كەنەدەكرا،  واتە 

بوونە(.

با بەو مانایەیە، كە ئەو بارگە پێكناكۆكانە، نابێ  بدرێتە پاڵیەوە، لەو بارەدا، 

دۆزینەوەو  پێداویستی  نابێتە  دانراوە،  پێشتر  كە  شێوەیەی،  بەو  لۆژێك 

ناسینی راستەقینە، بەڵكو تەنها پێدوایستی رێكخستنی جیهانێك دەبێ ، كە 

ئێمە دەتوانین بە جیهانی راستەقینە ناوی ببەین.

بەم پێیە ئەو پرسە، هەروا بەهێزو كاریگەرە، كە ئایا بنەما سەرەتاییەكانی 
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لۆژیك تەواو، لەگەڵ واقعیەت یەكدەگرنەوە؟ یان ئەوەی كە تەنها ئامرازو 

كە خۆمان  »واقعیەت«  لە  تێگەیشتنێك  و  تا چەمك  ئێمە،  بۆ  شێوازێكن 

پەسەندی دەكەین دابهێنین؟ بۆ وەاڵمدانەوەی پۆزەتیڤ بە پرسیاری یەكەم، 

وەك چۆن ئاماژەی پێدرا، دەبێ  ناسین و ئاشنایەتیەكی پێشترمان لە »بوون« 

هەبێ  )واتە ناسینێكی پێشتر لەسەر سوود وەرگرتنمان لە لۆژیك و تەواو 

جیاواز لێیەوە( گومانی تێدا نییە، كە ئەو جیاكاریە دروست نییە، بەم پێیە 

پێكدێنی(  ناكۆكی  پێشگیری  بنەمای  كە  ئەوەی  )هەمان  باسكراو  گوزارەی 

لەخۆگری هیچ پێوانەيەك نییە، بەڵكو تەنها حوكمێكە، كە دەڵێ  چ شتێك 

دەبێ  بەحەقیقەت بژمێردرێ ((

    نیتچە، ئیرادەی چاو لەدەسەاڵت، بەشی 516

))بەم شێوەیە، لۆژیك دەگۆڕێ  بۆ ئەخالقی چۆنێتی دیدی ئێمە بۆجیهان 

لە  نكۆڵیكردن  ئێمە،  مەعریفی  ئەخالقی  لێی،  تێگەیشتنمان  چۆنێتی  و 

بەمانای  بەڵكو  واقیعیەت،  بەسەر  چاودێر  بەمانای  نە  لۆژیك)هەڵە(یە، 

ئەخالقی،  بەم پێیە سەرجەمی تێڕوانین و وێناكردنەكانی ئێمە لە حەقیقەت 

-حەقیقەتی لۆژێكی، زانستی، دینی، پێدوایستی خستنەڕووی كۆمەاڵیەتیی 

حەقیقەت و شتی لەوجۆرە لەیەك دەستەواژەدا یەكدەگرنەوە، ئەو تێڕوانینانە 

كە  کۆمەڵێ سیستم  دەژین،  سایەیاندا  لەژێر  ئێمە  كە  کۆمەڵێک سیستمن 

بۆ ئێمە سودمەندن، هیچ كام لەوانە لەسەر ئەوەی كەلە راستیدا روودەدا 

جێگیر نییە، بەڵكو لەسەر بنەمای شتێك جێگیرە كە بۆ ئێمە سودمەندە، 

لەگەڵ ئەو شێوازەی كە بۆ تێڕوانینی جیهان هەڵیدەبژێرین سازگارە((

سەرچاوە:

آشنایی با أرستو، پل استراترن، و. فارسی: شهرام حمزەای 
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ڵی  سا

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10
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فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید



11
7 ئاشنابوون بە ئەرستۆ

18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 
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2014كۆمەڵێك نوسەر
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35
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46
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