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پێشەكی
ئەرستۆ لەوانەیە یەكەمینو گەورەترین بیرمەندی هەمەالیەنە بێت،
وەكو چۆن بەناوبانگە لەبارەی هەموو شتێك ،لەشێوەكانی سەدەفەوە بگرە ،تا
نەزۆكی ،لەتێڕامانە تیۆریەكانی لەمەڕ ماهیەتی رۆحەوە بگرە تا كەشناسی ،شیعرو
هونەرو تەنانەت لەبارەی شیكردنەوەی خەون ،بابەتو وتاری نوسیوە .گووتراوە
كە ئەرستۆ هەر وشەیەك لەزانست كەپەنجەی خستبێتە سەر گۆڕانی تێداكرد
(جگە لەبیركاری كەتیایدا ئەفالتونو بیركردنەوەی ئەفالتون هەروا بااڵدەستی
خۆی پاراست) ،بەاڵم لەمانە هەمووی گرنگتر ئەرستۆ بەدامەزرێنەری لۆژیك
دەژمێردرێ.
*كات ێ كەئەو بۆ یەكەمینجار زانستی مرۆڤایەتی سەردەمی خۆی لەكایەو
بوارە جیاوازەكاندا پۆلێن كرد ،ئەو تواناو قابلیەتەی بەدركو تێگەیشتنی ئێمە،
سەبارەت بەجیهان بەخشی ،كەبەشێوەیەكی سیستماتیكیانە پەرەبسەنێو پێبگات،
بەاڵم لەسەدەكانی دوایدا زانستو زانیاری ئێمە ،تا ئەو رادەیە پەرەیسەند ،كەهەر
ئەو پۆلێنبەندیە خۆی گۆڕاو بوو بەكۆسپو بەربەستێكی راستەقینە لەسەرڕێی
پێشكەوتنی زانست .پێشكەوتنی زانست لەوجۆرە سیستمە هزریانەدا ،تەنها لەو
رێگاو رێبازانە كەپێشتر دیاریكراون ،مەیسەربوون .رێگاو رێبازگەلێك كەزۆریان
رووبەڕووی نەمانو لەنێوچوونی پلە بەپلە دابوون .شێوازو رێبازێكی لەبناغەو
بنچینە جیاواز ،پێویست بوو .ئەنجامی ئەو شێوازو رێبازە فەزای هاوچەرخی
زانستی نوێیە.
ئەو راستیەی كەزیاتر لەبیست سەدە درێژەی كێشا ،تا ئێمە پیمان بەو
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سنوربەندیانەی بیركردنەوەی ئەرستۆ برد ،تەنیا نیشاندەری داهێنانو ئەفراندنەكانی
ئەوە .لەگەڵ ئەوەشدا تەنانەت بەسەرچوونی بیركردنەوەی ئەرستۆیی ،خۆی
پرسیارگەلێكی زۆری فەلسەفی وروژاندووە .هێشتا چ ئەندازەیەك سنووربەندی
تری لەو جۆرە لەشێوازی بیركردنەوەی ئێمەدا هەن ،كە دەب ێ لەسەریان
رابوەستینو هەڵوێستیان لەبارەوە وەربگرین؟ كەمو كورتیەكانی لەوجۆرە لەشێوازی
بیركردنەوەی ئێمەدا ،تاڕادەیەك مەترسیدارنو ئەو سنووربەندیو كەمو كورتیانە
بەڕاستی ئێمە لەزانینو تێگەیشتنی چ شتگەلێك پەك دەخەن؟
ژیانو بەرهەمەكانی ئەرستۆ
لەبەرزاییەكانی گوندی (ئەستاگیرا) كەدەكەوێتە باكوری یۆنان ،لەسەر
كەلێكی بەرز ،پەیكەرێكی تازەو تاڕادەیەك بێگیانی ئەرستۆ چێكراوە .سیماو چاوی
بڕیوەتە تەپۆڵكە ناهەموارو بەدرەخت داپۆشراوەكان ،كە تاچاو بڕدەكات بەرەو
دەریای شینی (ئیجە) درێژ بوەتەوەتەوە .پەیكەری تەواو سپیو مەڕمەڕیی ئەرستۆ،
كە لەژێر تیشكی هەتاودا كەم تازۆر دەدرەوشێتەوە ،پێاڵوێكی سەندەلی لەپێو
(توگا)»»1یەكی یەخەكراوەی لەبەرو تۆمارێكی بەدەستی چەپەوەیە ،كەكەمێك
لێوەكانی پەڕیوە( .دەڵێن ئەو زیانەی لەالیەن مامۆستایەكی فەلسەفە ،كەخەڵكی
ئەرژەنتین بووەو بەدوای راوكردنی یادگاریەوە بووە ،پێگەیشتوە!) لەسەر پایەی
پەیكەرەكەشدا دەستەواژەی (ئەرستۆ ئەستاگیرایی) بەیۆنانی هەڵكەندراوە.
*ئەرستۆ لەئەستاگیرا چاوی بەجیهان هەڵهێنا ،بەاڵم وێڕای شوێنی
پەیكەری ناوبراو ،گوندی ئەستاگیرای ئەمڕۆ شوێنی راستەقینەی لەدایكبوونی
ئەرستۆ نییە .وەك لەكتێبی رێنوێنی ناوچەكەدا هاتووە ،شوێنی لەدایكبوونی
ئەرستۆ ،گوندی ئەستاگیرای دێرینە ،كە لەهەمان دەورووبەری گوندە تازەكەوەیەو
وێرانەكانی هێشتاش بەدیدەكرێن .دوای دیداری ئومێدبڕانەم لەپەیكەری ناوبراو ،بۆ
دۆزینەوەو بینینی وێرانەكان كەوتمەڕێ( .بەتمەن)ێكی مێردمنداڵ كە لەخوێندنگە
دەگەڕایەوە بۆ ماڵ پێيووتم :ئەو وێرانانەی تۆ بەدوایاندا دەگەڕێی ،لەشوێنێكی
خوار جادەكەوەن .خوێندكارەكە بە تەكاندانێكی شانێڵە پالستیكیە رەشەكەی
جادەیەكی نیشاندام كە بەرەوالی دەریا دەڕۆیشت .پیادە سەرەوژێر بەجادە
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درێژو پێچاوپێچەكەدا كەوتمەڕێ .گەرما وەڕسی كردبوومو بەردەوامیش گرمەی
زەندەقبەری هەورەتریشقە لەسەر ئاسمانی بەردەاڵنو بەرزاییەكانی دەوروبەرم
گوێی كاسدەكرد .دوای ئەوەی كاتژمێرێك ئاوا تێپەڕی ،دواجار ،تۆتۆمبێلێك
لەتەنیشتم ستۆپی كردو بەخۆڕایی منی گەیاندە (ئەستراتونی) .ئەستراتونی
تێكەڵەیەكی ترسناكە لەپشوگایەكی چۆڵی كەنار دەریاییو گوندۆچكەیەكی كانزایی.
ناونیشانی ئەستاگیرای كۆنم لەدارتاشێك ،كەسەرقاڵی چاككردنەوەی قاوەخانەیەكی
داخراوی تەنیشت كەنارێكی چۆڵ بوو پرسی وتی :كەمێك سەرووتر لەباكووری
جادە كۆنەكەیە.
زوو بۆم دەرك��ەوت كە لەمانگی ئۆكتۆبەردا ،ئۆتۆمبێل بەكەمی بەم
جادەیەدا رەتدەبن ،هەروەها بارانبارینە پاییزەییەكانی ئەم دەڤەرە ،ئەوكاتەی
كەدەستپێدەكەن ،رەنگە زۆر بەڕەهێڵەو تووند بن .كاتژمێرێكی تەواو لەبن
بەردێكی باریكدا ،لەبەر رێژنەی باران كەدەتوت ئاسمان كونبووەو وەكو تاڤگە
لەدامێنی رووتەنی تەپۆلكەكاندا ،بەخوڕ دادەب��اری ،پەنامگرت .نەنیشانەیەك
لە وێرانەكان دەبینراو نەئۆتۆمبێلێك لەنێو ئەو رەوش��ە تاریك داهاتووەی
هەورەتریشقەكانی دەورووبەرم پەیدا دەبوو .من كەئیدی هەموو گیانم تەڕببوو
وئاوم لێدەچۆڕا ،لەبەرخاتری پەیكەری ئەرستۆ كەمنی بۆ ئەستاگیرا ،ئەستاگیرای
درۆیین راكێشابوو ،جنێوم بەخۆم دەدا .لەفریوخواردن بەوالوە شتێك لەگۆڕ ێ
نەبوو .گوندی ئەستاگیرای ئێستا ناوە هاوشێوەكەی ئەستاگیرای راستەقینەی
لێدەرچێ ،بەهیچ شێوەیەك شایستەی ئەوە نییە ،كەشوێنی لەدایكبوونی ئەرستۆ
بێ ،كە ئەگەر وانەبێ ،لەسەر هەمان پێوەر دەكرێ پەیكەرێكیش بۆ ژاندارك
لەشاری (نیوئورلینز) چێبكرێ..
ئەرستۆ لەساڵی ()384ی پێش زایین لەئەستاگیرای دێرین ،كە یەكێك
لەشارە مەقدۆنیەكانی یۆنانە ،لەدایك بووە .یۆنانیە كۆنەكان لەسەدەی چوارەمی
پێش زایین بەهەمان ئەوچاوە سەیری مەقدۆنیایان دەكرد ،كە ئەمڕۆ فەڕەنسیەكان
سەیری ئینگلستانو ئەمریكا دەكەن ،بەاڵم ئەستاگیرا لەبازنەی (شارستانیەت)
بەدەر نەبوو .ئەم شارۆچكەیە ،شارۆچكەیەكی بچووكی كۆچبەرنشینی یۆنانی
بوو ،كەدوورگەی (ئاندروس)ی نێو دەریای ئیجە دروستی كردبوو.
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باوكی ئەرستۆ كەناوی (نیكوماخوس) بوو ،پزیشكی تایبەتی (ئامونتاس)
ی پادشای مەقدۆنیو باپیری ئەسكەندەری گەورە بوو .بەهۆی ئەو پەیوەندیەوە،
كەدواتر دۆستایەتی ئەو دوانەشی ب��ەدوای خۆدا هێنا ،باوكی ئەرستۆ وەك
باسكراوە سامانێكی زۆری پێكەوە ناوەو بوەتە خاوەنی موڵكو زەویو زارێكی
فراوانی دەورووبەری ئەستاگیراو ناوچەكانی تری یۆنان.
ئەرستۆی نۆبەرە لەنێو حاڵو هەوای زانستی پزیشكییدا پەروەردە بوو.
هێشتا لەتەمەنی مێردمنداڵیدا بوو كەباوكی لەدەستدا .دوای مردنی باوكی
ئەرستۆیان بردە شاری (ئاتارنیۆس)ی یۆنانی كەدەكەوێتە لێواری رۆژئاوای ئاسیای
بچووكو لەوێ الی (پرۆكسنوس)ی كوڕەمامی پەروەردە بوو.
ئەرستۆ وەك زۆربەی ئەو كەسانەی كەمیراتێكی زۆریان بۆ بەجێدەمێنێ،
رووی كردە وێڵخەرجیو دەستباڵوی .بەپێی گێڕانەوەیەك هەموو ئەو داراییو
سامانەی بەمیرات بۆی بەجێمابوو ،لەعەیشو نۆشو خۆشگوزەرانیدا خەرجی
كردوووسەرئەنجام ئەوەندە پەڕپووتوبێ پارە مایەوە كەبۆ خۆژیاندن ناچاربوو
ماوەیەك بچێتە نێو سووپا .دواتر گەڕایەوە ئەستاگیراو لەو ێ كەوتە خوێندنی
زانستی پزیشكی .تەمەنی سی ساڵ بوو كەوازی لەپزیشكیش هێناو ئەمجارە
چووە ئەسیناو ماوەی هەشت ساڵ لەئەكادیمیا لەژێر چاودێری ئەفالتوندا خەریكی
خوێندن بوو .دواتر دیرۆكڤانو حاڵنووسی سەدەكانی ناوەڕاستی ئەوروپا ،كە
بەتەمابوون سیمایەكی (قەدیس) ئاسا لەئەرستۆ وێنابكەن ،دەیانویست كە ئەو
بووختانە باوەڕنەكراوانە نادیدە بگرن ،یان بەزیادەڕۆو مووبالەغەیان بدەنە قەڵەم.
گێڕانەوەیەكی تریش لەبارەی ساڵەكانی قۆناغی الوێتی ئەرستۆ هەیە .بەپێی
ئەو گێڕانەوەیە ناخۆشتر (بەاڵم نزیكتر لەواقع) ئەرستۆ لەتەمەنی حەڤدە ساڵیدا
یەكڕاست چوەتە ئەكادیمیا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تەنانەت هەند ێ سەرچاوەی
ئەو گێڕانەوەیەش ئاماژە بەماوەیەكی كورتی عەیاشیو وێڵخەرجی ئەرستۆ دەدەن.
بەهەرحاڵ هێشتا ئەوەندە بەسەر هاتی ئەرستۆ بۆ ئەكادیمیا تێنەپەڕیووە
كە ئەو بەلێبڕاویەوە دەستی بەخوێندنو مووتااڵكردنێكی چڕوپڕ كردو هەرزو
وەكو وردبینترین خوێندكارو بیریاری نەوەی خۆی ،خۆی سەلماند .لەسەرەتادا
ئەرستۆ هەر تەنها قوتابیەك بوو هیچی تر ،بەاڵم زوو داوای لێكرا كەببێتە
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یەك ێ لەهاوكارانی ئەفالتون .واپێدەچێ كە ئەرستۆ ،لەدەستپێكی كاردا ،بەتەواوی
شەیداو مریدی ئەفالتون بووە ،بێگومان هەموو رێنوێنیو تەعلیماتەكانی ئەفالتونی
كە لەئەكادیمیادا دەخوێندران فێربوو وفەلسەفەی خودی ئەو لەسەر بنەمای
پرنسیپەكانی ئەودا ،بەشێوەیەكی رێكوپێك ومەحكوم جێگیربوو ،بەاڵم هۆشو
زیرەكی ئەرستۆ زۆر لەوە زیاتربوو ،كەتەنها بەدوای كەسێكدا بڕوا ،تەنانەت با ئەو
كەسە ئەفالتونیش بێ .كاتێك كەئەرستۆ شتێكی دەكەوتە بەرچاو ،یاگوێی لێدەبوو
وپێدەچوو ناكۆك (یاخوا نەخواستە ناتەواو) لەكاری مامۆستاكەیدا هەیە ،پەنجەی
دەخستە سەر بەحوكمی ئەركی عەقاڵنی خۆی واهەستی دەكرد كەدەب ێ ئەو شتە
باس بكاتو بیخاتە بەرچاوی مامۆستاكەی .ئەو نەریتەی ئەرستۆ وردە وردە بووە
مایەی هەراسانبوونی مامۆستاكەیو ئەگەرچی ئەوان هەرگیز نەكەوتنە مشتوومڕی
زارەكی لەبەرامبەر یەكتر ،بەاڵم بەڵگەی پشتڕاستكراوە ئەوەیە ،كەهێواش هێواش
ئەو دووانە وەكو دوو لەگەورەترین پایەی ئەندێشمەندانی رۆژگاری خۆیان،
وایان بەچاك بینی ،كەسنورو مەودایەك لەنێوان خۆیاندا لەبەرچاو بگرن .وەك
چۆن بەناوبانگە ،ئەفالتون ناوی ئەرستۆی بە (مێشكێك لەسەر دوو قاچ)دەبردو
ماڵەكەشی بە (خوێندنەوەخانە) ناو دەبرد .ئەو ناونانە ئاماژەبوو بۆ گەنجینەی
بەناوبانگی دەستنوسە كۆنەكان ،كەئەرستۆ لەماڵی خۆیدا دەیپاراستن .ئەرستۆ
عادەتی وابوو نوسخە دەستنوسە دەگمەنەكانی بەرهەمو نوسینە كۆنەكان ،تا بۆی
دەكرێو دەستی دەكەو ێ بیانكڕێ ،بەیەكەمین هاوواڵتی ب ێ پلەوپایەو پۆستی
دیاریكراو دەژمێردرا ،كەخاوەنی كتێبخانەیەكی تایبەتی بوو.
وەك دی��ارە زانستخوازی الو داهاتێكی زۆری لەموڵكە بەمیرات بۆ
بەجێماوەكانی دەستكەوتوەو زۆری نەبردوە ،كە لەئەسینا بەهۆی رەفتاری
هۆشمەندانەو شێوازی ژیانی مەزنانە (هەرچی تاڕادەیەك بەفیزانە)ی بووە
وێردی سەرزاری خەڵك .لە گێڕانەوەكاندا هاتووە ،كەئەو قەدو قیافەیەكی الوازو
قاچوقوولێكی درێژو باریكی هەبوو وبەسەری زمانی قسەی دەكرد .رەنگە بۆ
قەرەبووكردنەوەی ئەو (كێماسیە رواڵەتیانە) بووبێت كەهەمیشە جلووبەرگی
رێكوپێك وجوانی لەبەردەكردو زۆر شیكپۆشبوو ونوێترین مۆدێلی (سەندل)
و(توگا)ی دەپۆشیو ئەنگوستەكانی خۆی بەئەنگوستیلە كە بەجوانترین سەلیقە
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جەواهیرنیشان كرابوون دەڕازاندەوە .تەنانەت ئەفالتون كەدەستكورت نەبوو،
بەخیلی بەكتێبخانەی ئەرستۆ دەبرد .لەگەڵ ئەوەشداو وێڕای ئەو شێوە ژیانە
ئاسودەو زانستخوازیە ،نوسینە سەرەتایەكانی ئەرستۆ (كەئێستا ئیدی لەنێوچوون)
زۆربەیان گفتووگۆ و وتەگەلێك بوون ،لەبواری بێهوودەیی دنیاو پەسەندكردنو
پێداهەڵدانی خۆشیو ئەنگیزەكانی دواڕۆژ.
ئەرستۆ مەیلێكی خودی هەبوو بۆ شرۆڤەو لێكۆڵینەوەی بابەتە كرداریو
زانستییەكان .ئەو مەیلە ئەو بوارەی بۆ فەراهەمكرد كەبەدیدێكی كە رۆژ دوای
رۆژ واقعبینانەتر دەبوو بنواڕێتە تێڕوانینەكانی ئەفالتون .ئەفالتون پێیوابوو ،كە ئەم
جیهانە جیهانی شتە وردە الوەكیەكانە (امور جزئی) كەئێمەی لەخۆگرتوەو ئەوەی
دركی دەكەین تەنها شێوە رواڵەتییەكان یان نموونەو دیاردەكانەو حەقیقەتی جێی
مەبەست لەجیهانێكی تردا ،واتە لەجیهانی ئایدیاكاندایە كە بەوێنە یان نموونەگەلی
ئایدیالی هاوشێوەن .شتە بچووكو الوەكیەكانی جیهان ،كە دركیان دەكەین،
واقعیەتو هەبوونی خۆیان تەنها لەڕێڕەوی بەهرەمەندیی لەو جیهانەی ئایدیا
رەسەنەكان (ایدەهای ناب) وەدەست دێنن .بەم پێیە پشیلەیەكی دیاریكراو
وەك پشیلەیەكی رەش كەدەیبینین لەسەر كورسیەك خۆی راكێشاوە ،تەنها لەو
رووەوە پشیلەیە كە لەئایدیا (یا نموونەی) بنچینەیی پشیلەبوون ،یان پشیالیەتی
بەهرەمەندبووەو لەو رووەوە رەشەكە لەئایدیا (یا نموونەی) رەشێتی بەهرەمەند
بووە .تاكە راستیەكی بێ ئەمالو ئەوال لەپشت جیهانی هەستەكان ،لەهەرێمی
بنچینەیی ئایدیاكاندا جێیگرتوە.
لەكاتێكدا كەدیدی ئەفالتون بۆ جیهان ،لەبنەڕەتدا دیدێكی ئاینی
بوو .دیدی ئەرستۆ زیاتر مۆركی زانستی هەبوو .ئەمە بووە هۆی ئەوەی
كەئەرستۆ هیچ پێخۆشبوونێك بۆ قبووڵكردنی ئەندێشەی ناواقعیبوونی جیهانی
دەورووبەرمان لەخۆی نیشان نەدات .لەگەڵ ئەوەشدا ئەرستۆش دابەشكردنی
شتەكانی بۆ جەوهەرە یەكەمەكانو جەوهەرە دووەمەكان پەیگیری كرد .بەو
جیاوازییەی كەالی ئەرستۆ جەوهەرە یەكەمەكان شتە بچووكو الوەكییەكانی
جیهانو جەوهەرە دووەمەكان بریتی بوون لەئایدیاكان یان فۆڕمەكان .ئەرستۆ
لەسەرەتا دوودڵ بوو كەكام لەو دوو جەوهەرانە بەڕاستی جێی مەبەستن .ئەمە
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تاڕادەیەك بەهۆی لەبەرچاوگرتنی رێزی ئەفالتونەوە بوو( .هەرچییەك بێت،
بەر لەهەمووان مامۆستای پیری ئەو چەمكو تێگەیشتنانەی باسكردبوون) ،بەاڵم
وردە وردە ئەرستۆ زیاترو زیاتر گەیشتە دڵنیایی كە لەجیهانێكی واقعییدا دەژیو
لەدیدگای ئەفالتون دووركەوتۆتەوەو مەودای گرتووە.
بەتێپەڕبوونی سااڵن ئەرستۆ بەكردەوە فەلسەفەی ئەفالتونی ئاوەژوو
كردەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تێڕوانینو تیۆرە میتافیزیكییەكانی ئەو بەئاشكرا
لەدیدو تێڕوانینەكانی ئەفالتونەوە وەرگیراون .لەكاتێكدا كە لەدیدی ئەفالتوندا
فۆڕمەكان ئایدیاگەلێك بوون كە بوونێكی سەربەخۆو جیا (لەجیهانی ئێمە)
یان هەبوو ،ئەرستۆ فۆڕم (یان وەك خۆی ناوی نابوو گشتەكان)ی زیاتر وەكو
وێنەی بوونەوەری ناو جەوهەرەكانی جیهان لێكدەدانەوەو سەیری دەكردنو
بوونێكی سەربەخۆی بۆ دانە دەنان .ئەرستۆ ژمارەیەك بەڵگەی هەڵتەكێنەری
سەبارەت بەڕەتدانەوەی تیۆری ئەفالتون خستەڕوو ،بەاڵم وەك پێدەچ ێ ئاگای
لەوە نەبووبێ كە ئەو رەخنەگرتنانە بەهەمان ئەندازە بنچینەی تیۆری (گشتەكان)
ی خۆیشی هەڵدەتەكێنێ .لەگەڵ ئەوەشدا پێناچ ێ كەسێكی تریش تێبینی ئەوەی
كردبێ .سەرئەنجام تیۆرو تێڕوانینەكانی ئەفالتون بەگشتی لەقاڵبی رێنوێنیو
تەعالیمە هەمواركراوەكانی ئەرستۆ وەكو فەلسەفەی بااڵدەستی جیهانی سەدەكانی
ناوەڕاست جێگیر بوو.
خۆشبەختانە زۆر خاڵی ناڕۆشنو دژبەیەكی ئاشكرا لەنوسینەكانی ئەرستۆدا
هەن ،كەئەمە خۆی بیانویەكی بۆ باسو مشتومڕی فراوان خستە بەردەستی
بیرمەندانی سەدەكانی ناوەڕاست ،باسو مشتومەڕگەلێك ،كە لەلێكدانەوەو دیدگا
لێكجیاوازەكاندا هەڵقواڵبوون .هەمان ئەو مشتوومڕو دەمە تەقێیانەی سەبارەت
بەهەڵەكان ،بیدعەتەكان ،باوەڕە چەوتە تێكدەرەكانو شیكردنەوە نادروستو
شەیتانیەكان بوون ،كە چەمكو تێگەیشتنی فەلسەفەیان بەزیندویی دەهێشتەوە،
ئەویش لەسەردەمێكدا ،كە بەگشتی كاروباری فەلسەفە بەكردەوە دامركابووەوە
(یان دەش ێ بڵێین بەدەربڕینێكی دروستتر چووبووە نێو قۆناغێكی دوورو درێژتر،
قۆناغێكی لەوجۆرەی كە ریپ ڤان وینكل بەسەری بردبوو) .هەند ێ لەو باوەڕەدان
كەزۆرێك لەو مشتوومڕو دەمەتەقێیانە سەرچاوەیان لەهەڵەی نووسەرە سادەكانو
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دانەرانی سەدەكانی ناوەڕاستەوە گرتووە .ئەو هەاڵنە لەبەرئەوە روویاندەدا
كەنوسخە نوسەكانی سەدەكانی ناوەڕاست بەپێی ،مەزەندەی خۆیان وشەو زاراوە
گەلی تریان لەجێی وشەو زاراوە گەلی ناڕۆشنی نێو سەرچاوە ئەسڵیەكان ،كەئیدی
ئەو سەرچاوە ئەسڵیانە ببوونە كتێبی پەڕپووتو كرم خواردوو دڕاو ،دادەنا.
ئەفالتون لەساڵی ()347ی پێش زایین دنیای بەجێهێشتو سەكۆی
سەرۆكایەتی ئەكادیمیا بێ سەرۆك مایەوە .شەش كەس لەشایستەترین هاوكارەكانی
ئەفالتون گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەی ،كەتەنها یەك كەس بۆی هەیەو مافی
وەرگرتنی ئەو پۆستە ناودارو ئابڕوومەندەی هەیە .بەداخەوە هەریەك لەو
شەش كەسە كەسێكی جیا لەوانی تری بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە لەمێشكدابوو
(كە هەڵبەتە خۆی بوو) .ئەرستۆش لەو بارەیەوە لەوانی تر جیاواز نەبوو.
سەرئەنجام (ئەسپۆسیپۆس)ی كوڕە مامی ئەفالتون گەیشتە ئەو پۆستەو ئەمە
بووە مایەی بێزاری ئەرستۆ .وەك چۆن ئەوە بەناوبانگە ،ئەسپۆسیپۆس كەسێكی
زۆر توندو ناهەموار بوو ،بەڕادەیەك كەڕۆژێك سەگەكەی خۆی بەتاوانی وەڕین
لەكاتی دەرسدانەوە بەزیندوویی فڕێدایە نێو بیرێكی ئاو .ناوبراو دوای ئەوەی
لەپێكداهەڵشاخانێك لەگەڵ (دیوژن كەلبی) لە (ئاگۆرا) زۆر خراپ لەالیەن خەڵكەوە
سووكایەتی پێكرا ،سەرئەنجام خۆی ئامرازی راحەتی مردنی خۆی فەراهەمكرد.
ئەسپۆسیپۆس بەهیچ شێوەیەك لەڕووی هزریەوە هاوشێوەی ئەفالتون نەبوو ،ئەو
ئەفالتونەی كە چەمكو تەعلیماتەكانی بوون بەژێربنای هەرجۆرە بیركردنەوەیەكی
عەقڵی ،جیدیی لەدووهەزار ساڵی دواییدا .كاتێك كە ئەسپۆسیپۆس سەرۆكایەتی
ئەكادیمیای گرتە ئەستۆ ،ئەرستۆ بەسەرودڵێكی زۆر نیگەران ئەسینای بەجێهێشتو
(كسنوكراتس)ی هاوڕێشی (كە ئەویش یەكێكی تر بوو لەناوزدە دڵشكاوەكانی
پۆستی سەرۆكایەتی) لەو سەفەرەیدا لەگەڵیدابوو.
ئەرستۆ بەسواری كەشتی بەدەریای ئیجەدا تێپەڕیو چووە (ئاتارنیوس)
كەسەردەمی الوێتی خۆی تیادا بردبووە سەر .فەرمانڕەوای ئاتارنیۆس لەوسەردەمەدا
خواجەیەك بوو بەناوی (هەرمیاس) و بەكرێگیراوێكی یۆنانی بوو كەتوانیبووی ئەو
گۆشەیە لەئاسیای بچووك ،بخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە .هەرمیاس زۆر كەوتبووە
ژێر كاریگەری ئەوەی ،كە لەئەكادیمیادا بینیبوویو كات ێ كە ئەرستۆ گەیشتە
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ئاتارنیۆس بەباوەشی ئاوەاڵ چووە پێشوازیكردنی .هەرمیاس بڕیاری ئەوەی دابوو،
كە ئاتارنیۆس بكاتە نێوەندێك بۆ باڵوكردنەوەی فەرهەنگی یۆنانیو ئەرستۆ
دەست بەكاربوو ،تا لەبارەی باشترین رێگا بۆ ئەنجامدانی ئەوكارە هەرمیاس
رێنوێنی بكات.
فەلسەفەی سیاسی ئەرستۆ ،بەگشتی لەخۆگری شرۆڤەو هەڵسەنگاندنی
سیستمە جۆراوجۆرە حكومەتیەكانو ئەوەی كەچۆن چۆنی دەتوانر ێ ئەوسیستمانە
بەباشترین شێوە بەكاربهێنرێن بوو .تێگەیشتنی ئەرستۆ لەزانستی سیاسی
تێگەیشتنێكی قووڵبوو .ئەمە بووەهۆی ئەوەی كەتەواو بەپێچەوانەی ئەفالتون
كەدیدێكی ئایدیالیستیانەی بۆ سیاسەت هەبوو ،دیدگایەكی پڕاگماتیستی ،یان
كرداریانە بگرێتە بەر .ئەفالتون لەكتێبی (كۆمار)دا ئەوەی شیكردبووەوە كە
فەیلەسوف – فەرمانڕەوا دەبێ چۆن چۆنی فەرمانڕەوایی نموونە شار یان (شاری
شكۆدار)ی ئەو (كە وەكو هەر نموونە شارێكی تر لەڕاستیدا شتێك نەبوو،
جگە لەحكومەتێكی زۆردارانە)بكات ،بەاڵم ئەرستۆ بەپێچەوانەوە باسی دەكرد
كەحكومەتێكی راستەقینەو كرداری چۆن كاردەكاو هەنگاو دەنێو لەو زەمینەیەدا،
هێڵە گشتیەكانی شێوازە كاریگەرەكانی هەنگاونانو كاركردنی كەكەم تازۆر
زۆربەیان لە (فەلسەفەی سیاسی)ی ماكیاڤیلیدا بەدی ،وێنا دەكردو دادەڕشت.
ئەرستۆ بەچاكی لەگەڵ كاروبارو پرسی سیاسەتدا ئاشنابوو وئەوەشی
دەزانی ،كەبۆ ئەوەی سیاسەت بەڕاستی سوودێكی هەبێ ،دەب ێ كاراو كاریگەر
بێ .ئەمە بەو مانایە نییە ،كەئەو هەڵگری هیچ چەشنە ئامانجێك نەبووبێ.
بەگشتی بیروباوەڕی ئەرستۆ ئەوەبوو ،كەئامانجی حكومەت پەروەردەو پێگەیاندن،
داكۆكیكردنە لەدەستەیەك لەمرۆڤە شەرافەتمەندو هۆشیارەكانی وەكو خۆی،
هەرچەندە ئەوەشی قبووڵدەكرد كە ئەمە هەموو دەم مەیسەر نییە .بۆ نموونە بۆ
بەڕێوەبردنی سەركەوتووانەی حكومەتێكی زۆردارانە فەرمانڕەواكەی دەب ێ وەكو
كەسێكی زۆردار رەفتار بكات .لەو حكومەتە پۆلیسیەدا جێیەك بۆ بژاردەو كەسە
هۆشیارو زانستخوازەكان جێی مەبەستی ئەرستۆ نییە .ئەگەرچی لەنوسینێكی تردا،
ئەرستۆ ئەوە باس دەكات كەڕێگایەكی تریش بۆ بەڕێوەبردنی سیستمی زۆردارانە
هەیە :كەسی زۆردار دەتوانێ حاڵەتێكی ئاینی لەخۆ بگرێو سیاسەتێكی نەرمو
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مامناوەندیانە هەڵببژێرێ.
هەندێ لەو باوەڕەدان كەڕەنگە ئەرستۆ لەكاتی رێنوێنی كردنی هەرمیاسی
زۆردار ئەو دیدو شێوازە نەرمو مامناوەندیەی گرتبێتە بەر .بەڕای من ئەو
گریمانەیە راست نییە .هەڵبەتە مەبەستی من ئەوە نییە بڵێم ئەرستۆ شێوازە
پێشنیازكراوەكانی ،خۆی بۆ پاراستنی ق��ەوارەی حكومەتی زۆرداران���ە ،موو
بەموو راگەیاندبێو ئەنجامی دابێ ،ئەو شێوازانەی كە بەدرێژی باسیكردونو
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 بكرێو خەڵكی دەب ێ لەنێو ترسو هەراسو هەژاریدا
ژیان بگوزەرێننو بۆ بنیاتنان وجێگیربوون دەب ێ رێو شوێنو بناغەی گەورەی
یادگاریی بەكاربهێندرێن ،هەروەها پێویستە خەڵكی ماوە ماوە بەهەڵگیرساندنی
جەنگو شەڕوشۆڕ سەرگەرمو خەریك بكرێ ،تا هەمیشە گوێقواڵغ بمێنێتەوەو
پێویستی هەبوونی رێبەرێكی بەهێزو دەسەاڵتداری لەمێشكدا تۆمار بێت( .ئەو
هەڵسەنگاندنەی ئەرستۆ ،بەردەوام بابەتیبوونی خۆی لە (فەیلەسوف -فەرمانڕەوا)
ی ئەفالتونەوە ،تا سەدام حوسێن پاراستووە).
ئەرستۆ لەساڵەكانی دواتر ،گۆڕانی لە فەلسەفەی سیاسی خۆیدا ئەنجامداو
زیاتر پەرەی پێداو فراوانیكرد .پێدەچێ ئەو كاتەی كەمامۆستای هەرمیاس
بوو ،هێشتا پابەندی راوتێڕوانینەكانی ئەفالتون لەكۆمار بووبێ .ئەگەر ئەو
بۆچوونە دروست بێ ،لەوانەیە ئەرستۆ چەمكی (فەیلەسوف -فەرمانڕەوا)ی
ئەفالتونی بەشێوەیەكی وردو ژیرانە ،هەموارو رێكخستبێتەوە .پێویست ناكات
كە فەرمانڕەوای زۆردار – خواجەیەكی (وەك هەرمیاس) ببێتە فەیلەسوف ،بەڵكو
لەجیاتی ئەوەی فەیلەسوف بێ  ،هەرئەوەندە پێویستە كەپەیڕەوی لەئامۆژگاریو
راوێژی فەیلەسوفێك بكات.
ئەرستۆ لەتەمەنی كەوتنە نێو ساڵیەوە نزیك دەبووەوە ،وێڕای رواڵەتی
پۆشتەو تەڕوتەمیزانەی بەڕادەیەكی بەرچاو ،لەو جۆرە مرۆڤانە لەقەڵەم دراوە،
كەنەریتو هەڵسوكەوتی مامۆستایانەو وشكو جدیان هەیە .لەو دەمەدا ئەرستۆ
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بۆ خافڵگیركردنی هەموو ئەو كەسانەی كەئەویان دەناسی ،بوو بەعاشق.
دڵخوازەكەی كچێكی گەنج بوو بەناوی (پوتیاس) .وەك ئەو تێڕوانینە بەناوبانگە
ئەو كچە ئەندامێكی بنەماڵەی هەرمیاس بووەو هەندێك پێیانوایە ،كەپوتیاس
خوشكی هەرمیاس بووەو هەندێكی تر بەكچی خوازراوی هەرمیاسی دەزانن.
دەستەیەكی تر لەو سەرچاوانە كەشایانی متمانەن دەڵێن ،كە لەبنەڕەتدا دڵخوازی
(معشوقە)ی هەرمیاس بووە (كە بە لەبەرچاوگرتنی رەوشی سێكسی هەرمیاس،
بێگومان مەعشوقەیەكی تەشریفاتی بووە) .ئەو قسە دژ بەیەكانە ،ئەو ئەگەرە
بەهێز دەكەن ،كەئەو مەعشوقەیەكی دەرباری بووە .ئایا ئەمە یەكەمین حاڵەتی
دڵبەستەیی مامۆستای شەیدای ئەو فریشتەیە بووە؟
ئەوەی كەدەتوانین لەقسەكانی ئەرستۆ هەڵیبهێنجین ئەوەیە ،كە پۆتیاس
ئەو كاتەی بوەتە هاوسەری ،ئەو كچ نەبووە( .كاتێك كەدوو كەس بەڕاستی دەبنە
هاوسەری یەكترو پێكەوە زەماوەند دەكەنو خۆیان بەژنو مێرد ناوزەد دەكەن،
زۆر كارێكی چەوتە كەمێرد ،یان ژن لەگەڵ یەكتردا وەفادار نەمێننەوە) .ئەوەی
كە ئەو الیەنگری لەپەیوەندی ئازادانەی پێش هاوسەرگیری دەكات ،لەمانای
دەربڕینەكەدایە .ئەو قسەیە لەبابەتەكانی ئەرستۆ سەبارەت بەزیناكردن بەدی
دەكرێتو واپێدەچ ێ كە لەوجۆرە پرسە كەسیو تایبەتیانەدا ئەرستۆ عادەتی
بووبێ ،كەئەزموونە تاڕادەیەك سنوردارەكانی خۆی گشتگیربكات .لەبابەتەكانی
خۆیدا سەبارەت بەپرۆسەی هاوسەرگیری ئەوە دەڵێ كە گونجاوترین تەمەنی
هاوسەرگیری بۆ پیاو سیوحەوت ساڵو بۆ كچانیش هەژدە ساڵە ،كەئەو دوو
تەمەنە هەمان تەمەنی ئەوكاتی هاوسەرگیری ئەرستۆو پۆتیاسە .هەرچەندە
رەنگە ئەرستۆ بەهرەی زۆری لەهۆشو زیرەكی هەبووبێ ،ب��ەاڵم خەیاڵ
هەمیشە لەتایبەتمەندیە بەرجەستەكانی كەسایەتی ئەو نەبووە .ئەمەشیان یەكێك
لەتەنزەكانی رۆژگارە كە ئەرستۆ دوور لەناسكیو هەستی شاعیرانە لەكتێبی
(هونەری شیعر)دا شیكردنەوەو هەڵسەنگاندنێكی ئەوتۆی لەبارەی ئەدەبیاتەوە
خستۆتە بەردەست ،كەتا ئەوكات هاوتای نەبووە ،لەكاتێكدا كە ئەفالتون ،بەپێی
پلەبەندی ،شاعیرترینی فەیلەسوفان بووە ،فەرمانی قەدەغەكردنی چاالكی شاعیران
دەدات( .خوا دەزانێ كە ئەفالتون بەو فەرمانەی هەوڵی شاردنەوەی چ شتێكی
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هەبووە) .شیعر الی ئەرستۆ بەهاو شكۆیەكی بەرزی هەبوو و لەوباوەڕەدابوو
كەبەهای شیعر لەمێژووش زیاترە ،چونكە شیعر فەلسەفی ترە .مێژوو تەنها لەگەڵ
واقعیی الوەكی سەروكاری هەیە ،لەكاتێكدا شیعر لەپرسی گشتی نزیكترە .لێرەدا
واپێدەچێ كەئەرستۆ پێشێلی جیهانبینی خۆی بكاتەوەو الیەنگری لەجیهانبینی
ئەفالتون دەكات ،بەاڵم ئەو دەربڕینە بەناوبانگەی ئەرستۆ سەبارەت بەوەی
تراژیدیا (رووداوگەلێك وێنا دەكات ،كەدەبێتە مایەی وروژاندنی هەستی بەزەییو
ترس لەئێمەدا ،تا بەمشێوەیە ئەوجۆرە سۆزانە چەكەرە بكەنو پێبگەن) هەروا
لەئاستو پایەیەكی بەرچاووڕوونی گرنگ ،سەبارەت بەئەزموونی تەكاندەر ،بەاڵم
پرسهێنەرو دژواری نمایشی تراژیدیا ،دەمێنێتەوە .ئەرستۆ خاوەنی كەسێتێییەكی
بیرقووڵو جیدیی بووە ،كاتێك باسی كۆمیدیا هاتە گۆڕ ێ هیچی لێنەگەیشت .ئەو
پێیوابوو كە كۆمیدیا تەقلیدێكی خەڵكی دەستكورتەو تەنزو شتی پێكەنیناوی شتێك
نییە ،بێجگە لەوێنەیەكی بێ دەردەسەری دزێو .جوانناسی ،هەر تەنها دەتوان ێ
ئەو پشێویەی رێكبخاتەوە ،كەهونەر هێناویەتیە ئاراو تیۆرسیەكانی كۆمیدیا توشی
چەوتكاریەكی گەورە دەبن .ئەرستۆش لەوبازنەیە بەدەرنیە .لەوێڕا كە دەڵێ:
«لەیەكەم دەستپێكدا دەبێ بڵێین ،كۆمیدیا بە بەشێكی جیدیی لەقەڵەم نادرێ«.
هێشتا وەختێكی زۆر بەسەر زەماوەندەكەیاندا تێنەپەڕیبوو ،كەئەرستۆ
قوتابخانەیەكی لە(ئاسوس) دامەزراند .س ێ ساڵ دواتر چووە (موتلینە) كە
دەكەوێتە دوورگەی (لسبوس)و لەوێدا قوتابخانەیەكی تری كردەوە .ئەرستۆ
بەر لەوكاتە زۆر سەیر خولیای چینبەندی گیاوگوڵو گیانداران ببوو .یەكێك لەو
ناوچانەی بۆ پەیداكردنی نموونەكانی گیاندارانو گیاكان زۆر بەدڵی بوو بریتی
بوو لەكەنارەكانی كەنداوی (یەرا) كە كەم تازۆر ،ناوچەیەكی وشكانیەو هێشتاش
ئاوە گەرم وشینباوەكانی داوێنی كێوی ئۆلەمپ ،بەهەمان ئەندازەی رۆژگاری
ئەرستۆ جوانو بەسەفان .لەوەرزی بەهاردا داوێنو قەدپاڵەكان بەفەرشێكی جوانو
رازاوەو نەخشێندراو بەگوڵو گواڵڵەی رەنگاوڕەنگ دادەپۆشرێنو لەڕۆژگاری
ئەرستۆدا ،بێگومان گیاندارانی وەكو گورگو بەرازی كێویو گو ێ رەشو تەنانەت
ورچیش لەو قەدپااڵنەدا ژیاونو هەبوون :یەكەمین بەهەشتی سروشتناسی بۆ
یەكەمین سروشتناس .ئەرستۆ لە بەرهەمەكانی خۆیدا ،دەربارەی سروشت بەدوای
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دۆزینەوەی چینو جۆرەكانی (گیاییو گیانداری)ییەوە بوو ،بەاڵم پانتایی پڕاوپڕی
لێكۆڵینەوەكانی ئەویان لەنێو خۆدا نقووم كرد .لەو توێژینەوانەیدا گەیشتە ئەوەی
كە سروشت ئامانجدارەو هەریەك لەتایبەتمەندیە گیانداریەكان بۆ ئەنجامدانی
ئەركێكی تایبەت فەراهەم كراون .ئەو دەیگووت كە« :سروشت كارێكی بێهوودەو
لەهەوانتە ئەنجام نادات» .زیاتر لەدوو هەزارەی درێژە كێشا تازانستی ژینگەناسی
توانی تەنها یەك هەنگاوی واقعیی بەدوای ئەو تێڕوانینە هەڵبهێنێو ئەو هەنگاوەش
تیۆری پێگەیشتنی داروین بوو.
لەو سەردەمەدا ئەرستۆ وەك بیرمەندێكی پێشەنگ لەسەرانسەری یۆناندا
ناوبانگی دەكردبوو( .فیلیپی مەقدۆنی) تازە یۆنانی گرتبوووتوانیبووی دەوڵەت-
شارەكانی یۆنان ،كە لەگەڵ یەكتر ناكۆك بوون بۆ یەكەمینجار لەچوارچێوەی
یەك دەوڵەتدا یەكبخات .فیلیپ داوای لەئەرستۆ كرد ،كە پەروەردەو پێگەیاندنی
تایبەتی كوڕە نەوجەوانو سەركێشەكەی ئەو بگرێتە ئەستۆی خۆی ،لەبەرئەوەی
كەپێشتر باوكی ئەرستۆ دۆستو پزیشكی تایبەتی باوكی فیلیپ بوو ،ئەرستۆ
بەیەكێ لەئەندامانی بنەماڵەی ئەوان دەژمێردرا .بەم پێیە ،ئەرستۆ بەئەركی
سەرشانی خۆی زانی كەپێشنیازی شاهانە قبووڵ بكاتو بەنابەدڵی بەرەو (پێال)ی
پایتەختی مەقدۆنیا كەوتەڕێ.
ئەمڕۆكە پێال لەكەناری شەقامێكی سەرەكیو پڕ هاتووچۆیە ،كە
لە(تسالونیكی) بەرەو سنووری رۆژئاوای یۆنان درێژبۆتەوەو لەزەویەكی بەردەاڵنو
مۆزایكگەلێكی لەچەوولم دروستكراو ،نیو جین ستون بتراز ێ شتێكی تری
لێنەماوەتەوە .بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كەئێرە یەكەمین پایتەختی یۆنانی كۆنو
دواتر دوای ئەوەی كەئەسكەندەری مەزن نەبەردیی خۆی بۆ داگیركردنی جیهان
دەست پێكرد ،هەتا دەتوانین بڵێین یەكەمین (ودوایین) یاپتەختی جیهانی ئەوكات
بوو ،سەیرە كە ئەم ناوچەیە سەرنجڕاكێشو دڵگیر نییە.
لەم شوێنەدا لەساڵی ()143ی پێش زایین ،یەكێ لەگەورەترین بیرمەند
كەجیهان ،تاهەنووكە بەخۆیەوە بینیووە ،پ��ەروەردەك��ردنو راهێنانی یەك ێ
لەگەورەترین سەرشێتە خۆ بەزلزانەكانی گرتە ئەستۆ ،تا هەنووكە جیهان بەخۆیەوە
دی��ووە .ئەرستۆ تەمەنی ( )42ساڵ بوو وئەەسكەندەر تەنها مێردمنداڵێكی
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تەمەن ( )13ساڵ بوو ،بەاڵم سەرسوڕمانی ناوێ ،كەبزانین ئەمە ئەسكەندەر
بوو ،كەسەرئەنجام بەئاسانی ئەرستۆی ناچار بەتەسلیم بوونكرد .ئەو كوڕێژگە
كەللەڕەقە لەماوەی س ێ ساڵدا كەقوتابیو هەمنشینی ئەرستۆ بوو ،تەنانەت یەك
وشەش لەمامۆستا تایبەتیەكەی خۆی فێرنەبوو .بەهەرحاڵ ئەمە ئەو شتەیە كەلە
ریوایەتەكاندا هاتووە .ئەرستۆ لەوباوەڕەدابوو ،كە یۆنانیەكان لەهەموو نەژادەكانی
تر بەرزترن .لەدیدی ئەو ،باشترین فەرمانڕەواو رابەر قارەمانێكی هۆمێری وەكو
(ئاشیل)ە كە عەقڵو ژیریەكەی ،لەدەراوی دوا پێشكەوتنەكانی شارستانیەتی یۆنانی
تێراو بووبێت ،هەروەها ئەرستۆ لەوباوەڕەدابوو كەلە ویژدانو ناخی مرۆڤدا،
توانایەك بۆ جیهان خستنەژێر كۆنتڕۆڵو ركێفی خۆی هەیە .ناتوانر ێ نكوڵی
لەوە بكرێ ،كە كەسایەتی ئەسكەندەر لێكچوونێكی سەیری لەگەڵ ئەو تەرحەی
ئەرستۆدا هەبوو ،تەنانەت ئەگەر بشێ قبووڵی بكەین ،كەدواجار ئەسكەندەر
بەتەواوی نەبووە ئەو شتەی كەئەرستۆ دەیویست .بەهەرحاڵ ئێمە ئەمڕۆ تەنها
دەتوانین بەپێی مەزەندەو گومان سەبارەت بەكاریگەری هزرو زەهنی ئەو دووانە،
لەسەر یەكتری رای خۆمان دەرببڕین ،چونكە بەوپەڕی سەرسامیەوە لەو بارەیەوە
شتێكی كەم ئاگادرین.
ئەوەی ئاشكرایە ئەوەیە كەئەرستۆ لەبری ئەو خزمەتەی بەفیلیپی كردبوون،
داوایلێكرد كەزێدەكەی ،واتە شاری ئەستاگیرا ئاوەدان بكاتەوە ،ئەوشارەی كەلەپڕ
لەیەك ێ لە نەبەردەكانی ئەو دواییەی فیلیپ لەنیمچە دوورگەی (هالكیدیكی) لەگەڵ
خاك یەكسان ببوو .بەڵگەش لەبەردەست هەن ،كە ئەسكەندەر لە لەشكركێشە
گەورەكانی خۆی بۆ داگیركردنی جیهان گیاوگوڵی نائاشنای جۆراوجۆرو باخی
ئاژەاڵنی دەگمەنو ئەوانەی الی ئەوان نین بۆ مامۆستای پیری خۆی بەدیاری
رەوانە دەكردنەوە ،تا چینبەندییان بكات .زانستی باخداریو پەروەردەكردنی گوڵ
ئەوە دەردەخات ،كەگوڵی (سەدتومانی) بەهەمان ئەو شێوەیە بۆ یەكەمینجار
لەئاسیای ناوەڕاستەوە پێی ناوەتە ئەوروپا .ئەگەر وابێ ئەو دەرئەنجامە دەگرین،
كە ئەرستۆ ئەم جۆرەیانی بەهەڵە چینبەندی كردوە :گوڵی (سەدتومانی) لەزمانی
یۆنانی كۆندا بەمانای (دەوەنی رەز) ناسراوە.
لەساڵی ()336ی پێش زایین فیلیپی مەقدۆنی كوژراو كوڕە ( )16سااڵنەكەی
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واتە ئەسكەندەر لەسەرتەختی پاشایەتی دانیشت .ئەسكەندەر دوای ئەوەی
كەبەخێرایی هەموو داواكارە پێشبینیكراوەكانی تری پاشایەتی رەوانەی ئەو دنیا
كرد ،لەچەند هەڵمەتێكی بروسكە ئاسای ،دەستپێكیدا دەستی بەسەر مەقدۆنیاو
ئەلبانیاو بولگارستانو ئەوبەری رووباری دانووب لەباكوورو یۆنان لەباشوردا گرت.
(لەسەر رێگاشیەوە -تێبینی -گۆڕی بۆگردێك لەخاكو خۆڵەمێش) .دوای ئەوە
نەبەردەكانی خۆی بۆ دەستبەسەرداگرتنی هەموو جیهان ،كە لەو سەردەمەدا
دەناسرا دەستپێكرد .ئەو جیهانە دەكرێ بڵێین بریتی بوو لەسەرزەویەكانی باكووری
ئەفریقیاو ئاسیا ،تا دەورووبەری ،تاشكەندو باكوری هیندستان .خۆشبەختانە لە
وانە جوگرافیەكانی ئەرستۆدا ،هیچ ناوێك لەچین نەهاتبوو ،واڵتێك كە لەو
رۆژگارەدا لەڕۆژئاوا ئاگاداری هەبوونی نەبوون.
لەوكاتەدا ئەرستۆ گەڕابووەوە ئەستاگیرا ،بەاڵم بەرلەوەی پێال بەجێبهێڵ ێ
(كالیستنس)ی برازای خۆی ،وەكو زاناو لێكۆڵەری دەربار بەئەسكەندەر ناساندبوو.
ئەو سەخاوەتمەندیەی ئەرستۆ لەئایندەدا كەم تازۆر بەگران بۆی شكایەوە.
كالیستنس كەمێك دەم لەق بوو ،ئەرستۆ بەرلەوەی بەجێیبێڵێ ،هۆشداری
زۆربڵێیی زیاد لەدەربارى بوویە .كاتێك كە ئەسكەندەر بۆ نەبەردی جیهانگیرانەی
خۆی كەوتەڕێ ،كالیستنسی وەكو مێژوونووسی فەرمی لەگەڵ خۆ برد ،بەاڵم
لەگیروگازی جەنگ لەگەڵ ئێرانیەكان پێدەچێ ،كە كالیستنس بەهۆی زۆر بڵێیی
خۆی رووبەڕووی تۆمەتی خیانەت بووەوەو دوابەدوای ئەوە ئەسكەندەر خستنیە
نێو قەفەسێك كەبتوانرێ هەڵبگیرێ .كالستنس لەكاتێكدا كە پابەپای سەربازەكان
قەفەسەكەی رادەكێشرا ،لەبیابانە داغەكانی ئێران لەپەلوپۆ كەوتو هەموو گیانی
بووە برینو كرم تێیدا .سەرئەنجام وایلێهات ئەسكەندەر ،ئەوەندە لەبینینی ئەو
دیمەنە دڵگران بوو ،كە الشەی نێوەگیانی كالیستنسی فڕ ێ دایە بەردەم شێرێك،
بەاڵم ئەسكەندەر وەكو هەموو خۆبەزلزانە سەركەوتوەكان ،خاوەنی خەسڵەتێكی
بەدگومانانە بوو .ئەو ئەرستۆی بەهۆكاری سەرەكی خیانەتی كالیستنس تاوانباركرد.
دەوترێ كەزۆری نەمابوو ئەسكەندەر حوكمی مەرگی ئەرستۆ دەربكات ،بەاڵم لە
كۆتاییدا لەجیاتی ئەوە بۆ گرتنی هیندستان كەوتەڕی.
ئەرستۆ دوای ئەوەی كەپێنج ساڵ لەئەستاگیرادا مایەوە ،گەڕایەوە ئەسینا.

17

لەساڵی ()335ی پێش زایین (ئەسپۆسیپۆس) كۆچیدواییكردو پۆستی سەرۆكایەتی
ئەكادیمیا جارێكی تر خاڵی بوەوە .كورسی سەرۆكایەتی ئەمجارە بەر (كسنوكراتس)
ی دۆستی دێرینی ئەرستۆ كەوت ،كە وەك چاوەڕوان دەكرا ،كەسێكی وشكو
جیدیی بوو وكەسێیتیەكی شكۆدارو سەنگینانەی هەبوو ،هەرچەند كەجارێك
«بەهۆی تواناو لێوەشاوەیی لەمەیخواردنەوە لەجەژنی سبودا ،تاجێكی زێڕینی
پێبەخشرابوو .كستۆكراتس بیست ساڵ دواتر لەپۆستی سەرۆكایەتیدا شەوێك
نسكۆیەكی بردو كەوتە نێو چاڵێكی پڕ ئاووخنكا».
ئەرستۆ لەوەی كە ئەمجارەش سەرۆكایەتی ئەكادیمیای پێنەسپێردرا،
بەڕادەیەك دڵگران بوو ،كە بڕیاری دا خوێندنگەیەكی تر بۆ خۆی بە ركابەری
ئەكادیمیا بنیات بنێ .ئەرستۆ خوێندنگەكەی خۆی لە وەرزشگایەك لەودیو دیوارەكانی
شار لەدامێنی كێوی (لیكابتوس) دامەزراند .ئەو وەرزشگایە لەتەنیشت پەرستگای
– ئاپۆلۆ لوسیوس( -ئاپۆلۆ لەڕوخساری گورگ)دا بوو ،بۆیە خوێندنگەكەی ئەرستۆ
بە (لیسیۆم ،یان بوكیون) ناوبانگی دەركرد .ئەم ناوە تائەمڕۆكەش هەر زیندوەو
بەشایستەترین شێوە لەزمانی فەڕەنسیدا بەدەستەواژەی ( )lyceeواتە (پەیمانگا)
درێژە بەژیانی خۆی دەدا ،بەاڵم بەوردی دیارنییە ،كە بۆچی ناوی خوێندنگەی
پلە یەكەمی ئەرستۆ دەب ێ لەناوی هۆڵەكانی سەما ،یان تەماشاخانەكانیشدا زیندوو
رابگیرێ .گومانی تێدانییە كە لەخوێندنگەی ئەرستۆدا لەو سەردەمەدا زۆر رشتەی
جیاجیا خوێندراون ،بەاڵم سەمای دووكەسی كالسیكو وەرزشیانە ،لەسەدەی
بیستەمو لەباكوری ناوەندی ئەمریكا بووە ،شێوازێكی پوختەی ئەكادیمیانە.
لێكچوونی خوێندنگەی ئەرستۆ بەزانكۆی ئەم سەردەمە ،زۆر زیاتربوو
لەچاو ئەكادیمیای ئەفالتون .خوێندكاران هەر دە رۆژ جارێك لەنێو خۆیاندا
رێبەرێكی نوێیان بۆ ئەنجومەنی خوێندكاری هەڵدەبژارد ،كۆلێژە جیاجیاكان بۆ
راكێشانی خوێندكاران پێشبڕكێو ركابەریان ،لەگەڵ یەكتردا دەكرد ،تەنانەت
هەندێ جار هەوڵی وا دەدران ،كە بۆ كالسەكان بەرنامەی زەمانبەندی دابڕێژرێ.
لیسیۆم توێژینەوەو لێكۆڵینەوەی لەبواری زانستە جیاجیاكان ئەنجام دەداو
دەیگرتە ئەستۆ ،ئینجا ئەنجامەكانی دەخستە بەردەستی خوێندكاران .ئەكادیمیای
ئەفالتون زیاتر پێیخۆشبوو كەخوێندكارەكانی لەبواری زانستی سیاسەتو یاساكان
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بەباشی پەروەردە بكات و رابێنێ ،تاكو بتوانن ببنە فەرمانڕەوایانی ئاییندەی
دەوڵەت -شارەكان .لیسیۆم (ئێم .ئای .تی = كورتكراوەی ئنیستیتیۆی تەكنەلۆژی
ماساچوست) یان تەنانەت دامەزراوەی پێشكەوتووی (institute of advanced
)studiesی ئەم سەردەمە بوو ،بەاڵم ئەكادیمیا زیاتر لەزانكۆی سۆربۆن ،یان
ئۆكسفۆردی سەدەی نۆزدەهەم دەچێ.
جیاوازیەكانی نێوان لیسیۆم لەگەڵ ئەكادیمیا ،بەتەواوی دەرخ��ەری
جیاوازیەكانی نێوان فەلسەفەی ئەرستۆو ئەفالتون بوو ،لەكاتێكدا كە ئەفالتون
كتێبی (كۆمار)ی دەنوسیەوە ،ئەرستۆ ئەوەی بەباشتر دەزانی كە نوسخەی یاسا
بنەڕەتیەكانی دەوڵەت -شارەكانی یۆنان كۆبكاتەوەو باشترینی بابەتەكان گوڵبژێر
بكات .لیسیۆم خوێندنگەیەك بوو ،كە ئەوكاتەی دەوڵەت -شارەكان دەیانویست
یاسایەكی نوسراوی تازەیان لەبەردەستدابێ ،روویاندەكردە ئەوێ .كەسێك لەهەوڵی
بەرپاكردنی كۆمارەكەی (ئەفالتون)دا نەبوو .بەداخەوە توێژینەوەی هەمەالیەنەی
ئەرستۆ لەبواری سیاسەتدا ،بەرلەوە بەكردەوە شتێكی بێهوودە دەرچووبوووهۆكارو
دروستكەری ئەو بارەش كەسێك نەبوو ،جگە لەخراپترین قوتابیەكانی ئەو ،واتە
ئەسكەندەر .رووخساری جیهان خەریك بوو بۆ هەمیشە بگۆڕێ .ئیمپراتۆریەتی
نوێی ئەسكەندەر ئامادەكاریەكانی كۆتایهێنان بە تەمەنی دەوڵەت -شارەكانی
فەراهەمدەكرد ،وەك چۆن ئەمڕۆكەش دەبینین یەكێتیە كیشوەریەكانی (وەكو
یەكێتی ئەوروپا) بۆی هەیە زەنگی مەرگی دەوڵەتە سەربەخۆ نەتەوییەكانی لێبدا،
نەك تەنها ئەرستۆ ،بەڵكو هیچ كام لە رۆشنبیرانو ئەندێشمەندە ب ێ ژمارەكانی
كە لەخوێندنگەكانی ئەسینا لەتەك یەكتری كۆببوونەوە ،گرنگیو سەرنجیان بەو
گۆڕانە مێژوویە مەزنە دەكرد ،غەفڵەتی ئەوان هاوسەنگی غەفڵەتی رۆشنبیرانی
سەدەی نۆزدە لەماركسەوە بگرە ،تا نیچە بوو كەنەیانتوانی بااڵدەستی دیاردەیەك
بەناوی واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا پێشبینی بكەن.
ئەرستۆ عادەتی واب��وو ،كە دەرسو وتارەكانی لە لیسیۆم لەكاتی
هاتووچوون لەگەڵ خوێندكارەكانیدا بڵێتەوە ،بۆیە پەیڕەوكارانی قوتابخانەی ئەو
بەهاتووچۆكەر (مەشایی =  )peripateticناویان دەركرد (واتە كەسانێك كەپیاسە
دەكەن یان هاتووچۆ دەك��ەن) ،بەاڵم هەندێكی تر لەو ب��اوەڕەدان كە ئەوان
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لەبەرئەوە بەو ناوە ناوبانگیان دەركرد ،كە مامۆستاكەیان لەنێو چوار دیواران ،یان
راڕەوی سەرداپۆشراوو وەرزشگاكان دەرسی دەووتەوە (كە ناویاننان پێری پاتۆس
= .)peripatos
بنیاتنانی زانستی لۆژیك بۆ ئەرستۆ دەگێڕنەوە( .دوو هەزار ساڵی زیاتر
درێژە كێشا ،تا لۆژیكزانێكی تری هاوتای ئەرستۆ خۆی دەرخست)،هەروەها ئەو
میتافیزیكیناسێكی كەم تازۆر هاوتای ئەفالتون بووولە زەمینەی زانستی ئەخالق
و ئەپستمۆلۆژیادا بەپێش مامۆستاكەی كەوتەوە ،بەاڵم سەرەڕای ئەو دەستكەوتە
پڕ باهایانە ،ئەفالتون ،وەكو بیرمەندێكی نوێكارو داهێنەر كەمێك لەو بەرزترە،
ئەگەرچی رەنگە ئەرستۆ وەاڵمەكانی دۆزیبنەوە ،بەاڵم ئەوە ئەفالتون بوو كەئەو
پرسیارە بنەڕەتیانەی دۆزینەوەو خستنیەڕوو كەپێویستە لەدەستپێكدا بخرێنەڕوو.
بەرجەستەترین دەستكەوتی ئەرستۆ لەبواری لۆژیكەوە بوو .ئەو لەڕاستیدا
بەدامەزرێنەری ئەم رشتەیەی مەعریفە دەژمێردرێ .ئەرستۆ لۆژیكی بەپایەو
بنەمایەك دەزان��ی كەهەموو جۆرە مەعریفەیەكی لەسەر رۆن��راوە .ئەفالتون
پێشتر دەركی بەو پرسە كردبوو ،كە وەدەستهێنانی مەعریفە لەڕێی دیالەكتیكەوە
(واتە وتووێژێك بەشێوازی پرسایرو بەرسڤدانەوە) مەیسەرە ،بەاڵم ئەرستۆ بوو
كە بەدۆزینەوەی پێوانەی شێوەیی ( )syllogismئەو شێوازەی بەرجەستەكردو
پەرەی پێدا .بەبڕوای ئەرستۆ پێوانەی شێوەیی بریتیە لەوەی كە (كات ێ شتگەلێكی
دیاریكراو دەخرێنەڕوو ،دەشێ ئەوە نیشان بدرێ ،كەشتێكی تر جگە لەوانەی كە
خراونەتە ڕوو ،لەئەنجامی ئەوانە دەربكەوێ) .بۆ نموونە ئەگەر دوو دەستەواژەی
خوارەوە بخەینەڕوو:
«هەموو مرۆڤەكان لەنێو دەچن
هەموو یۆنانیەكان مرۆڤن»
دەتوانین ئەو ئەنجامە بگرین كە:
هەموو یۆنانیەكان لەنێودەچن
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ئەم بەرئەنجامە لەڕووی لۆژیكەوە شتێكی پێویستو لەنكۆڵی نەهاتووە.
ئەرستۆ جیاوازی لەنێوان هەموو جۆرە جیاجیاكانی پێوانە شێوەیەكان دادەنا،
لەنێویاندا (ئەحكامە سلبییەكان) یان ئەو ئەحكامانەی كەپانتایی هەمەگیربونیان
سنووردارە ،بەاڵم وێڕای ئەمانەش پێكهاتەی بنچینەیی هەموویان یەكسانە.
پێشەكی گەورە بەدوای پێشەكی بچووكدا دێت ،ئینجا ئەنجامەكەی وەدەست د ێ
بەم شێوەیە:
هیچ فەیلەسوفێك نەفام نییە
هەندێ لەمرۆڤەكان فەیلەسوفن
بەمپێیە هەندێ لەمرۆڤەكان نەفام نین
رەنگە ئەوجۆرە بەڵگەكارییە بۆ شێوەی بیركردنەوەی ئەمڕۆی ئێمە وەك
شێوەیەكی بێهودەیی دەستو پێگیر ،بكەوێتە بەرچاوو بۆی هەبێ كەهەموو
جۆرە ئەندێشەیەكی شێواووناجێگیری لێبكەوێتەوە ،بەاڵم لەڕۆژگاری خۆیدا ئەو
شێوە بەڵگەكاریە ،بازدانێكی بێ ئەمالو ئەوالی لەبیركردنەوەی مرۆڤدا هێنایە
ئارا .بازدانێكی ئەوەندە گرنگە كە چ پێشترو چ دواتر ،لەوە هیچ پێشكەوتنێكی
تر بەپێشی نەكەوتووەتەوە .ئەم قسەیە بەو مانایە نییە كەئەو شێوەیە بێ هەڵەو
كەمو كورتی بێت .بۆ نموونە سەرنج لەو پێوانە شێوەییەی خوارەوە بدە:
هەموو ئەسپەكان ئاژەڵن
هەموو ئەسپەكان سمیان هەیە
بەمپێیە هەندێ لەئاژەڵەكان سمیان هەیە.
ئەم بەڵگەكارییە تەنها بەو مەرجە بەهادارە ،كە شتێك بەناوی ئەسپ
بوونی هەبێ .بەهەمان شێوە پێوانەی شێوەیی خوارەوە ،كە هەمان پێكهاتەی
هەیە:
هەموو ئەسپە تاك شاخەكان» »1ئەسپن
هەموو ئەسپە تاك شاخەكان شاخیان هەیە
بەمپێیە هەند ێ لەئەسپەكان شاخیان هەیە.
«»1گیاندارێكی ئەفسانەییە لەشێوەی ئەسپ كەشاخێكی لەناوەڕاستی
نێوچاواندا هەیە( .و.ف)
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ئەرستۆ لۆژیكەكەی خۆی ناونا (ئانالوتیكا) كەبەمانای (شرۆڤە)یە .هەر
جۆرە زانستێك وهەر لقێك لەمەعریفە دەبوا لەكۆمەڵێك لەبنەما سەرەتاییەكان
،یان (بەدیهیات = )axiomsەوە دەست پێبكات و سەرچاوە بگرێ .دەتوانین
راستیو دروستی ئەو زانستە لەو بنەما سەرەتاییانە ،یان لەو بنەما بەدیهیانە
بەسود وەرگرتن لەلۆژیك هەڵبهێنجین (یان شرۆڤە) بكەین .ئەو بنەما سەرەتایی،
یان بەدیهیانە پانتایی چاالكیو كاربردی بابەتەكە دیاری دەك��ەنو لەتوخمە
بێهوودە ،یان نەشیاوەكانی جیادەكەنەوە .بۆ نموونە ژینگەناسیو هونەری شاعیری
لەدەستپێكو پێشەكیەك دەستپێدەكەن ،كەجیاوازن لەیەكتر .بەمپێیە گیاندارانی
ئەفسانەیی بابەتی ژینگەناسی نینو پێویست ناكات ئەو زانستە بەشێوەیەكی
ئۆرگانیك دابڕێژرێ .ئەو تێڕوانینە لۆژیكیە سەرجەم بوارەكانی مەعریفەی
ئازادكردو ئەو توانایەی پێبەخشین،كەهەموو كۆمەڵە تازەكانی راستی بدۆزێتەوە.
لەمیانی دوو هەزار ساڵی دواتر ،هەمان ئەو پێناسانە خۆیان گۆڕان بۆ چەمكی
داخراووسنوربەند ئامێزو رێگای بەردەم پێشكەوتنی مەعریفەی مرۆڤیان گرت.
لەماوەی تێپەڕبوونی سەدەگەلێكی زۆر ،فەلسەفە هەمان بیركردنەوەو
تێڕوانینی ئەرستۆ بوو ولە سەدەكانی ناڤین ئەندێشەی ئەرستۆ بەسروشتی
دابەزێندراو (وحی منزل) درایە قەڵەمو رێگای بەردەم پێشكەوتنو پەرەسەندنی
رۆژ دوای رۆژی (بوارەكانی مەعریفە)ی بەست .رەنگە بیركردنەوەی ئەرستۆ
تەالری هزری جیهانی سەدەكانی ناڤینی بنیات نابێ ،بەاڵم گوناهەكە لە ئەرستۆوە
نەبوو ،كە ئەو تەالرە سەرەنجام بگۆڕێو ببێتە زیندانێك .ئەرستۆ ئەگەر بمابایە
هەرگیز رێگای بەمە نەدەدا .لەگۆشەو كەناری نوسینەكانی ئەرستۆدا ناسازگاریو
دووفاقیەتگەلێك بەرچاو دەكەون كەنیشانەی زەهنێكی هەردەم بەدواداگەڕان
وچاالكە .ئەو شرۆڤەو توێژینەوەی لەچۆنێتی كاروبارو رەوتی راستەقینەی جیهانی
بوون ،لەتێڕوانینو رادەربڕینی پەتی لەبارەی ماهیەتو سروشتی ئەو جیهانە بەباشتر
دەزانی .تەنانەت هەڵەكانی ئەرستۆ زیاتر مۆركێكی شاعیرانەیان هەیەو نیشاندەری
تێڕوانینێكی شاعیرانەن .بۆ نموونە لەوەی كەدەڵ ێ (تووڕەیی ،جۆشهاتنی خوێنە
لەدەورووبەری دڵدا) یان (رەنگی چاو ئاسمان شین دەكات) .ئەو بە پەیڕەویكردن
لەنەریتی پەسەندكراوی یۆنانیەكان ،پەروەردەو فێركردنی بەڕێگای پێشكەوتنی

22

مرۆڤەكان دەزانیو لەو باوەڕەدابوو كەجیاوازی كەسێكی خوێندەوارو هۆشیار،
لەگەڵ كەسێكی نەخوێندەوارو ناهۆشیار (بەئەندازەی جیاوازی نێوان زیندوو
مردووە) ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تێگەیشتنو دەركی ئەو لەپێگەو پایەی پەروەردەو
فێركردن تێگەیشتنێكی گەشبینانەی رووكەش نەبوو (پەروەردەو فێركردن وەكو
رازاندنەوەو زەینەتێكە لەسەردەمی رەونەقو بەختەوەریو وەكو پەناگەیەكی
ئاسایشە لەسەردەمی تاریكی وبەدبەختیدا) .رەنگە كاری ئەرستۆ هەندێجار شكۆ
نواندنی بەدواوە بووبێ ،بەاڵم ئەو ئاماژەگەلێكی هەن ،كە نیشاندەری ئەوەن
بەش بەحاڵی خۆی تامی رەنجو ناخۆشی چەشتوە .ئەرستۆ بە تەمەنی خۆی وەكو
مامۆستا مایەوەو هیچ كاتێك لەهەوڵی وەدەستهێنانی پۆستو پلەیەكی دەوڵەتیدا
نەبوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هیچ كەس ،تا ئێستا لەسەرانسەری مێژووی
مرۆڤایەتیدا ،كاریگەریەكی وا رەگداكوتاوی بەسەر جیهانەوە جێنەهێشتوە.
ئێمە لەو رووەوە خۆشحاڵین ،چونكە پێدەچێ ،كە ئەرستۆ پیاوێكی چاك
بووە .ئەو ئامانجی مرۆڤی لەداخوازی خۆشبەختیو بەختەوەریدا دەبینی ،كە
لەدیدی ئەودا ئەمە بەواتای بەكردەوە كردنی باشترینی ئەو شتەیە ،كەئامادەیی
ئەنجامدانیمان هەیە ،بەاڵم داخۆ ئەو شتەچی بێت كە ئامادەییمان بۆی هەیە؟
لەدیدگای ئەرستۆدا ،عەقڵ بەرزترین هێزی مرۆڤە .كەواتە (باشترین وخۆشبەخترین
مرۆڤ ئەو كەسەیە كە تا ئەو شوێنەی لەتوانایدا هەیە كاتەكانی خۆی لەپوختەترین
چاالكی عەقڵدا خەرجدەكات ،كەبریتیە لەووردبوونەوەو رادەربڕین) .ئەم رایە
تاڕادەیەكی یەكجار زۆر دیدگایەكی مامۆستایانەو بێگەردانەیە لەبارەی چەمكی
خۆشبەختی .چێژخوازی سەرلەبەر چوارچێوەو قاڵبی كاری هزریو تیۆریدا .لەو
جیهانە راستەقینەیەی كەئێمە تیایدا دەژین ،كەمتر كەسێك ئەو تێڕوانینە پشتڕاست
دەكاتەوە( .ئەوانەی كە لەو بابەتەدا لەگەڵ ئەرستۆدا هاوڕان پێناچ ێ لەكەسێكی
بی فەرهەنگو ب ێ هزر كە بەخۆشحاڵیەوە دەبێتە ،خاوەنی ئەو پارەو داهاتەی،
كە لەپێشبڕكێی تاقیكردنەوەی بەختدا پێیبڕاوە خۆشترو بەختەوەرتربن).
رەخنەگەلێكی 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
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هەوڵی دەدا باشترین ئەو شتەی كەئامادەیی ئەنجامدانی هەبوو پراكتیزە بكاو
لەو رێگایەشدا بووە مایەی ئازارو مەرگوكارەسات دژی هەزاران هەزار مرۆڤی
بێتاوان ،بەاڵم دەشێ بەمشێوەیەی خوارەوەش بەڵگەكاری بكەین ،كە ئەرستۆ
بەدەستەواژەی بەناوبانگی خۆی كەناوی نا (رادەی میانڕەوی) لەهەوڵی ئەوەدابوو
كە ر ێ لەوجۆرە زیادەڕۆییە ئەخالقیانە بگرێت.
بەپێی ئەو دەستەواژەیە ،هەر شكۆمەندێك رادەی نێوەندی دوو رادەی
زیادەڕۆیی بەهەدەردانە .ئەو رایە بە بیرهێنەرەوەی چەمكی یۆنانی (میانڕۆیی)یە
كە ئەرستۆ لەنوسینەكانی (هۆمێر)یشدا ،كەنزیكەی پێنجسەد ساڵ بەرلە ئەرستۆ
ژیاوەو رووداوەكانی هەزار ساڵ بەر لەهاتنە دنیای ئەرستۆ باسكردون ،بەدی
دەكرێن .یۆنانیە سەرەتاییەكان (لەڕاستیدا یۆنانیەكانی سەردەمی دواتری قۆناغی
كۆن) پێویستیەكی فراوانیان بەچەمكی میانڕۆیی هەبوو .وشەی (زیادەڕۆیی مەكە)
هەرزوو وەكو بنەمایەكی سەرەكی ئەوان بۆ رێنوێنی ئەخالقی هەڵبژاردرا .وزەی
یۆنانیەكان ئەوەندە تژی بوو ،كە هەركاتێك لەڕێڕەوی هەوڵدانی داهێنەرانە
بەكارنەهێنرابانایە ،زۆرج��ار بەڕێڕەوی زیادەڕۆییدا دەڕۆیشت .رەفتاری ب ێ
بەندوبارو تێكەڵ لەگەڵ خۆشگوزەرانیوعەیاشیی (دیونوسیۆس) پەرستەكان الیەنە
تاریكەكانی كەسێتیو ئاینیەكانی كە لەتراژیدیای یۆنانیدا درێژەی كێشا ترسو
هەراسو بیروباوەڕە خورافیەكانی ژیانی رۆژانە -ئەمانە گشتیان سیما تاریكەكانی
سەرەتاكانی چاخی كالسیك بوون ،بۆئەوەی كە فەلسەفە ،بیركاریو شكۆی
هونەری بتوانن لەدەروونی ئەو ب ێ سەروبەریو ناهەمواریەدا ،خۆیان دەرخەنو
سەربەرزبكەنەوە ،لەبەرچاوگرتنی ئەوپەڕی میانەڕۆیی پێویست بوو.
تەنانەت (فیساگۆرس)یش هەوڵیدا چەمكی میانڕۆیی لەگەڵ بیركاریدا
گرێبدا تاكو بتوانرێ شكۆو چاكەی نێوان دوو رادەی زیادەڕۆییو بەهەدەردان (بە
وردبینی بیركارییانە) ژمێریاری بكرێ .هەرشتێك كە لەتەرازووی ئەندازەگیریدا
جێی نەدەگرت ،یان هەر قابیلی ئەندازەگیری نەبوو (وەكو چەمكی بی سنور)
ی خراپە دەژمێردرا .وردبینی بۆ خۆی شكۆیەك بوو( .سیمایەكی بەهێز لەو
لێكدانەوەیە تا ئەمڕۆكەش لەئەخالقیاتی رۆژئاوادا مایەی بەدیكردنە).
ئەفالتون كە ئەڤینداری بیركاریو بیركردنەوەی ئەبستراكت بوو ،لەگەڵ
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زۆر لەو بیروباوەڕانە هاوڕا بوو .بەپێچەوانەی ئەو ،ئەرستۆ ئااڵی بەرهەڵستكاری
لەبەرامبەر تێڕوانینی بیركاریانە بە پرسە ئەخالقیەكان بەرز كردەوە( .ئەو دەیوت)
ناكرێ ئێمە بتوانین چاكە (بە وردبینی بیركاریانە) ژمێركاری بكەین .چاكە بەو
شێوەیە نییە ،كە بەسەرنجو تێبینیە ئەبستراكتەكان بەتەن ێ دیاری بكرێت ،بەڵكو
زیاتر شتێكە لەشێوەی هەماهەنگی كە لە بەرهەمێكی هونەریدا بەرچاو دەكەوێ.
(دروستە كە) چاكەو شكۆی ئەخالقی رادەی نێوەڕاستی زیادەڕۆییو
بەهەدەردانە ،بەاڵم ئەم نێوەڕاستبوونە زیاتر پەیوەستە بەسروشتی تاكو ئەو
هەلومەرجەی كە ئەوی تیایە .كوشتنی مرۆڤێك لەمەیدانی جەنگ جیاوازە لەگەڵ
كوشتنی مرۆڤێك لەنێو شەقامداو تەنانەت لێرەشدا جیاوازی هەیە لەنێوان ئەوەی
كە ئەو كەسە لەسەر شەقام بەمەبەستی دزی بكوژی ،یان لەبەرئەوەی كە ئەو
زۆر خراپەی بەرامبەر كردویت .وێڕای دیدگای ئەرستۆ لەبارەی هەماهەنگی
توخمێكی پێویست لەڕێژەییدا بوون هاتە ئاراوە ،كەئەویش خۆی دەرخەری
(ئایدیای) میانڕەوی بوو.
گرفتەكە ئەوكاتەی دروست دەبێ ،كەبمانەو ێ ئەو ئەخالقیاتە بەشێوەیەكی
هەمەالیەنەو وردەكارانە دابڕێژرێنو رێكو پێكی بكەین ،ئەگەر بەوجۆرەی
كەتیۆری رادەی میانڕۆیی بانگەشەی دەك��ات ،هەر چاكەو شكۆیەك رادەی
نێوەڕاستی دوو رادەی زیادەڕۆییو بەهەدەردانە ،ئەو زیادەڕۆییو بەهەدەردانە،
بەڕاستیو تەواو چین؟ ئەگەر ئێمە شۆڕو شەوقو گەرمو گوڕی سروشتی یۆنانیە
دێرینەكانمان نەبێو پەیوەندێكی نزیك لەنێوان ئێمەو ئەو دوو رادە ترسناكەی
زیادەڕۆییو بەهەدەردانە بەرقەرار نەبێ ،ئەو دەمە ئەو دەستەواژەیە ،تەنها
هەروەكو وشەیەك دەمێنێتەوە ،ئەوەی كە ئێمە راستگۆیی بەشتێك بزانین،
كەڕادەی نێوەڕاستی درۆكردن لەالیەكو چاكسازی درۆ لەالیەكی ترە ،رەنگە
ئەمە قسەیەكی زیرەكانەو تەواو بێت ،بەاڵم لەڕوانگەی ئەخالقیەوە پووچو ب ێ
ناوەڕۆكە( .هەڵبەتە ئەو پێناسەیەی كەلێرە بۆ راستگۆییم هێنایەوە ،هی ئەرستۆ
نییە ،بەاڵم ئەو بۆ پڕكردنەوەی ئەو درزو كەلەبەرەی كە لەبەڵگەكاریەكەدا هەیە،
دەبوا ئەو جۆرە پرسانە چارەسەربكات).
ل��ەدوا ساڵەكانی ژیانی ئەرستۆدا ،ژیانی هاوسەرێتی بەالی ئەرستۆ
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خۆش بووە ،چونكە دوای مەرگی هاوسەرەكەی ئەمجارە لەگەڵ (هێرپولیس)ی
خزمەتكاریدا زەماوەندی كرد .لەو زەمازەندكردنەیدا لەگەڵ هێرپولیس ئەرستۆ
بووە باوكی یەكەمین منداڵی كوڕی كەناوی نا (نیكوماخۆس) .لەساڵی ()323ی
پێش زایین هەواڵ گەیشت كە ئەسكەندەر لە میواندارییەكدا لە (بابل) بەدوای
زیادەڕۆیی لە مەی خواردنەوە لەگەڵ فەرمانەكانیدا مردووە .خەڵكی ئەسینا
لەوەی كە لەژێر دەسەاڵتی مەقدۆنیە بێ فەرهەنگەكاندا بوون ،لەدێر زەمانەوە
نیگەران بوونو دوای مردنی ئەسكەندەر هەستو نەستەكانی خۆیان ئاشكرا كرد.
ئەرستۆ كە لەمەقدۆنیا لەدایكببوو و هەمووان دەیانزانی ،كە سەرپەرشتیاری
پەروەردەو فێركردنی بەتواناترین كوڕی ئەو هەرێمە (واتە ئەسكەندەر) بووە،
بووە قوربانی ئەو شەپۆلەی هەستی دژە مەقدۆنیە.ئەویان بەتۆمەتی دروستكراوی
ب ێ دینی راكێشایە دادگا .تۆمەتباركەری ئەرستۆ كەناوی (ئیۆرۆمدۆن)بوووكاهنی
نهێنیزان بوو ،ئەو (مەدیحە)یەی كە ئەرستۆ ( )20ساڵی پێشتر بەبۆنەی مەرگی
(هێرمیاس)ی خواجە كە وەلی نیعمەتی خۆی بوو ،نوسیبووی ،وەكو بەڵگەنامەی
تاوانباركردن گرتیەدەست .ئەو مەدیحەیە (پەسننامە) لەخۆگری ئەم كۆپالنەی
خوارەوە بوو:
((كوڕانی خواكان بۆ گەیشتن بەتۆ تێدەكۆشان
قارەمانان بۆ زەوی گەڕانەوە))
هەموویان بۆ عەشقێك كە بۆ تۆیان هەیەو بۆ بینینی رووی تۆ)) .ئەم
پەسننامەیە ئاسان نییە بەكوفرو بێ دینی بدرێتە قەڵەم ،بەاڵم خەڵكی خوازیاری
قوربانی بوون ،ئەگەر ئەرستۆ چووبایە ژێر باری دادگاییكردن ،حوكمی مەرگی
مسۆگەر بوو ،بەاڵم هەویری ئەرستۆ لەبابەتی هەویری سوقرات نەبوو ،ئەو هیچ
حەزێكی لەشەهیدبوون نەبوو( ،بۆیە) رێگایەكی عاقاڵنەی گرتە ،بەرو لەشار
رایكرد ،تا رێ لەئەسینایەكان بگرێ (لەوەی كەدووجار دژی فەلسەفە توشی
گوناهكاری ببنەوە).
وازهێنان لەئەسینا بۆ ئەرستۆ ئاسان نەبوو .ئەو بڕیارە بەواتای جێهێشتنی
خوێندنگە خۆشەویستەكەی بوو .فەیلەسووفی بەسااڵچووی ئێمە ،كەئیدی
لەكتێبخانەو دەستگەیشتن بە ئەرشیفی توێژینەوەكانی بێبەش ببوو ،لەكونجی
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موڵكێك لە (خالكیس) كەمیراتی باوكی بوو ،گۆشەگیری هەڵبژارد .ئەو شارە لە
( )30میلی باكوری ئەسینا لەدوورگەی درێژی ئوبوئیاو لەو شوێنەی كەدوورگەكە،
بەهۆی كەنالێكی باریكەوە لە وشكانی جیابۆتەوە هەڵكەوتوە .دیاردەیەكی سەیرو
نادیار لەئاوەكانی ئەم كەناڵەدا هەیە ،ئەگەرچی لەهەڵكشانو داكشانی دەریای
ئیجەدا ،دەتوانین بڵێین ئاسەوارێك نییە ،كەچی جەرەیانێكی خێراو توندی ئاو
لەو كەناڵەدا روودەدا .رووی ئەو جەرەیانە بێ ئەوەی ئێمە روونكردنەوەیەكمان
لەبارەیەوە هەبێ لەماوەی یەك رۆژدا ()12جار دەگۆڕی .بەگوێرەی ئەفسانەیەكی
پایەداری ناوچەیی ئەرستۆ ،رۆژانێكی زۆر ،بەمەبەستی دۆزینەوەی دەركەوتنێك
بۆ ئەو دیاردەیە فشاری مێشكی خۆیداو بۆ یەكەمینجار لەژیانیدا هەستیكرد ،كە
شكستی هێناوەو لەهەمان جێگا خۆی فڕێدایە نێو ئاوەكەو تیایدا خنكا.
لەهەندێ سەرچاوەی باوەڕپێكراوی تری مێژووییدا هاتووە ،كە ئەرستۆ
لەساڵی ()322ی پێش زایین ،واتە ساڵێك دوای چوونی بۆ خالكیس لەتەمەنی ()63
ساڵیدا كۆچی دواییكرد .دەوترێ كە بەهۆی نەخۆشی گەدەوە مردوە ،بەاڵم یەكێك
لەسەرچاوەكان دەڵێ كە ئەرستۆ بەخواردنەوەی (ئەكونتیون) كە گیراوەیەكی
ژەهری دروستكراو لەگیایەكی بەهەمان ناوەوەیە كۆتایی 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 لەڕادەی
پێویستی لەو گیراوەیە خواردبێتەوە ،یان خۆی ئامادەكاری مەرگێكی ئاسوودەیی
فەراهەم كردووەو نەیویستووە راستەوخۆ دەست بداتە خۆكوژی ،بەاڵم ئەمەش
رێی تێدەچێ كە خەفەتو دڵشكاوی بەهۆی لەدەستدانی لیسیۆم ،ئەوی بەو
ئەنجامە گەیاندبێ ،كەئیدی هیچ بەهایەكی بۆ مانەوە لەژیاندا نەبینیووە.
وەسیەتنامەی ئەرستۆ بەم دێڕە نەمرانە دەست پێدەكات( :هەموو شتێك
بەچاكی دەڕوات��ە پێشەوە ،بەاڵم لەكاتێكدا ئەگەر رووداوێ��ك روویدا  )...و
لەدرێژەی وەسیەتنامەكەیدا سەرباسە گشتیەكانی بڕیارەكانی خۆی دەربارەی
چۆنێتی سەرپەرشتی منداڵەكانیو هەروەها ئازادكردنی كۆیلەكانی دەنوسێ ،ئینجا
وەسیەتگرەكەی خۆی رادەسپێرێ ،كە ئەگەر هێرپولیس مەیلی لە شوكردنەوە
بوو (پێویستە لەگەڵ كەسێكدا زەماوەند بكات كە شایستەبێ) .نوسەر بەو
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بەڵگەنامەیە پیاوێكی بەگشتی وشكو سروشت چاكە ،پیاوێك كە پێگەیشتنی تەواو
عەیاری بەئاشكرا ،كەسێتیەكەی نەگۆڕیوەو لەڕێی النەداوە .ئەرستۆ لەكۆتایی
وەسیەتنامەكەیدا داوا دەكات ،كە پشكێك لەمیراتە نەقدیەكەی لەدروستكردنو
بەرپاكردنی پەیكەرەكانی زئیوسو ئاتێنا لەئەندازەی ئاساییدا لەئەستاگیرا سەرفبكرێ.
چەند ساڵ پێش ئێستا لەیۆنان لەو دوانیوەڕۆ ناهەموارەدا ،سەرئەنجام كات ێ
كەئیدی باو وبارانەكە هێور ببووەوە ،گەیشتمە ئەستاگیرای دێرین ،بەاڵم لەو ێ
لەنێو زنارە پەرشو باڵوو بەئاوی باران شۆراوەكانو تەپۆڵكە چۆڵو هۆڵەكاندا
دەڕۆیشتم كەوتمە بیری تێڕوانینی ئەرستۆ ،سەبارەت بەماهیەتی كۆمیدیا .ئەو
دەیووت كە شتە پێكەنیناوییەكان شێوەیەكی ب ێ دەردەسەرین لەدزێوی .من
كەهەموو گیانم لەسەرمان گۆد ببوو و ئەو دیمەنەی رووبەڕووشم هیچ جوانییەكی
تیانەبوو تێبینی ئەو بابەتەمكرد كە بیركردنەوەی ئەرستۆ ،النی كەم تا ئەو
شوێنەی پەیوەستە بەماهیەتی پێكەنیناوی هێشتاش لەجێی خۆیەتی.
نۆژەنكاریو داهێنانی ئەرستۆ لەمێژووی فەلسەفەدا هاوتای نییە ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا
ئەویش كەوتە چاكی كۆنە ساڵترین فریوی فەلسەفی ،فریۆیك كە
تائەمڕۆكەش لەگەڵماندایە( .سیستیرۆ) لەشوێنێكدا دەڵێ( :ئەرستۆ ،فەیلەسوفانی
بەر لەخۆی بەهۆی ئەوەی ،كە پێیانوابوو هەوڵو كۆششی هزریی ئەوان بەسە بۆ
ئەوەی كەفەلسەفە یەكجار بۆ هەمیشە كامڵو تەواو بكەن ،سەرزەنشت دەكردن.
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 هەڵهێنا ،ئەویش گەیشتە ئەو رایەی كە فەلسەفە
بەزوویی دەگاتە دوایین سنورەكانی سەركەوتنی خۆی).
ئەو كاتەی كە لەساڵی 323ی پێش زاین ئەرستۆ ناچاربوو لە ئەسینا رابكات،
بەڕێوەبردنی (لیسیۆم) بە (تیۆفێراستوس) سپارد .لە یەك ێ لە سەرچاوەكاندا
هاتووە كە تیۆفێراستوس عاشقی كوڕەكەی ئەرستۆ ببوو ،كە ئەوكات لە قوتابیەكانی
ئەوبوو ،بەاڵم پێدەچێ ئەو مەترسیە پێشینەدارە ،الی ئەرستۆ بایەخێكی ئەوتۆی
نەبووە ،كە دەسەاڵت لە جێنشینەكەی بستێنیتەوە .تیۆفێراستوس بەردەوامێتی
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لیسیۆمی دوای رۆیشتنی دامەزرێنەكەی دابینكردو زۆری نەبرد ،كە فەیلەسوفە
رێرەوییەكان (مەشایی)یەكان ،بە شێوازی ناونیشانی خۆیان (=رێرەوی =مەشایی)
سەریان بە هەموو گۆشەو كەنارەكانی یۆناندا كردو فەلسەفەی ئەرستۆیان لەگەڵ
خۆیاندا گەیاندە هەموو شوێنێك ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،نزیكەی س ێ سەدە دوای
مردنی ئەرستۆ بوو ،كە سەرجەمی بەرهەمەكانی ئەو بەو شێوەیەی كە ئەمڕۆ
كە ئاگامان لێهەن و ئاشنایانین ،كۆكرانەوە ،بەرهەمەكانی ئەرستۆ دەتوانین بە
سەر دوو بەشدا دابەش بكەین ،بەشێكیان بریتیە لەو نوسینانەی كە ئەرستۆ بە
مەبەستی باڵوكردنەوە نووسیونی و ئەوەكەی تریش ،یاداشتی وانەكانی لیسیۆمە
(كەمەبەستی باڵوكردنەوەیان لەگۆڕێ نەبووە).
قەدەر ،هیچ كام لە نوسینەكانی بەشی یەكەمی بۆ ئێمە نەهێشتووەتەوەو
ئەوەی كە لە بەرهەمەكانی ئەرستۆ بە ئێمە گەیشتوە ،هەموویان برتین لەبەشی
دووەمی نووسینەكانی ئەو بەرهەمانە ،لە سەرەتا بە شێوەیەكی پەراگەندەو
بچڕبچڕ بوون و بریتی بوون لە سەدان تۆمار (ئەندۆنیكۆسی رۆدێسی) كە
دوایین سەرپرشتكاری لیسیۆم بوو ،ئەو بەرهەمانەی لە چەند بەش و كۆمەڵەدا،
لەژێر ناونیشانی جیاجیادا رێكخستن .ئێمە بۆ وانەی (میتافیزیك) قەرزاری
ئەندۆبیكۆسین ،ئەو ئەو ناوەی لە بەشێك لە نوسینەكانی ئەرستۆنا.
ئەو بەرهەمە لە سەرەتادا ،ناونیشانێكی تایبەتیان نەبوو ،هەر تەنها
لە دوای ئەو نووسینانەی ،كە پەیوەست بوون بە فیزیك ،یا شتە سروشتیەكان
دانرابوون.
لە بەرئەوە ئەندۆنیكۆس بە سادەیی ناوی نان (دوای فیزیك)ی بە
زمانی یۆنانی كۆن (میتافیزیك) ئەم بەشە لە نووسینەكانی ئەرستۆ ،برتییە لە
چەند بابەتێك دەربارەی گەردوون ناسی (سروشت و پەیوەندییەكانی گەردوون)
و هەروەها ماهیەتی كۆتایی شتەكان .ئەو رشتەیەی زانست بە خێرایی بەو
ناونیشانەی ،كە لەو بەرهەمە نرابوو ،واتە میتافیزیك بووە یەك بەقەرزە وشەی
میتافیزیك ،كە بە تێپەڕبوونی چەندین سەدە ،لەگەڵ خودی فەلسەفە  ،بوەتە
تەریب ،لە بنەڕەتدا پەیوەندیەكی بە فەلسەفەوە ،كە میتافیزیك وێنایدەكات ،
نەبووە ،دروست وەكو خودی فەلسەفە ،سەرەتا چەكەرەكردنی ئەو ناونیشیانە،
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بە هەڵێنجانێكی نادروست دەستپێكردو لەوسا بە دواوە ،بە هەمان شێوە درێژەی
بە گەشەو شكۆفایی خۆی داوە.
*لە قۆناغی شارستانیەتی دێرینی یۆنان و رۆمدا ،ئەرستۆ بە یەك ێ لە
فەیلەسوفە گەورەكانی یۆنانی هاوشێوەی كەسانی وەك (سوقرات ،یان ئەفاڵتون)
نەدەژمێردرا .لە قۆناغی شارستانیەتی رۆمیدا ،ئەرستۆ وەك توژیكزانێكی بەرجەستە
ناو دەبرا ،بەاڵم بەشەكانی دیكەی فەلسەفەی ئەو ،بە گشتی لەژێر سایەی
قوتابخانەی روو لە گەشەكردنی نوێ ئەفالتونیدا ،نەیاندەتوانی بە بەرجەستەیی
خۆیان دەریخەن( ،یان تێكەڵی ئەو قوتابخانەیە بوون) و لەسەدەكانی دواتریشدا،
پتر تێكەڵی مەسیحیەت بوون.
بیریارانی مەسیحی ،هەر زوو لەسودمەندبوونی لۆژیكی ئەرستۆ گەیشتن،
لەسەر ئەو بنچینەیە ،ئێستا ئەرستۆ پایەی چاوگی بااڵی فەلسەفی وەدەستهێنا،
لەسەرتاسەری سەدەكانی ناوەڕاستدا لۆژیكی ئەرستۆیی ،پایەو بنچینەی باس و
مشتومڕە یەزدانناسیە مەسیحییەكانی پێكدەهێنا ،بیریارە خۆپەرستە پلەو پایەخوازە
دێرنشینەكان ،بۆ (دەرهێنانی موو لە ماست) خۆیان لەنێو پاساوكاری لۆژیكیدا
نقومكردو باشترینی بیریارەكان بۆ راوكردنی بیدعەتەكان سودیان لەوە وەرگرت،
بەمشێوەیە لۆژیكی ئەرستۆیی ،لە رووی 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
ئەندازە گرنگ ،لە رۆژهەاڵت ،لە سەروبەندی پێكهاتن و پێگەیشتندا بوو ،كە
دواجار كاریگەرێكی قووڵی لەسەر ئەوروپای سەدەكانی ناوەڕاست دانا.
لەسەدەكانی هەوەڵی ه��ەزاری یەكەمی زاینیدا ،بەشی هەرە زۆری
بەرهەمەكانی ئەرستۆ بۆ ئەندێشەندانی رۆژئاوا نەناسراو مابوونەوە تەنها لە
خۆرهەاڵتی ناڤین ،لێكۆڵەران درێژەیان بە خوێندنەوە و لێكۆڵینەوەی هەموو
رەهەندە فەلسەفیەكانی ئەو دەدا ،دینی ئیسالم لە سەدەی حەوتەمی زاینیدا،
سەریهەڵداو بەدوای ئەوەدا ،داگیركارییە گەورەكانی عەرەبەكان لە سەرانسەری
خۆرهەاڵتی ناڤیندا روویاندا .بیریارانی موسڵمان هەر زوو دەركیان بە قابلیەت
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و بەهاكانی بەرهەمەكانی ئەرستۆ كردو هیچ شتێكیان تیا بەدینەكرد ،كە دژ بە
دینی ئەوان بێت ،بۆیە لەپێناو ئامانجەكانی خۆیان ،كەوتنە شرۆڤەو شیكاركردنی
تێڕوانینەكانی ئەرستۆ ،زۆری پێنەچوو كە چەمك و تێگەیشتنەكانی ئەرستۆ ئەوەندە
خزانە ناوتانو پۆی باوەڕی تازەوە ،كە دەتوانین بڵێن هەموو فەلسەفەی ئیسالمی
بەشێوەیەك لە شێوەكان لە شرۆڤەو خوێندنەوەكانی ئەندێشەو تێروانینەكانی
ئەرستۆوە وەرگیرا ،عەرەبەكان بوون ،كە بۆ یەكەمین جار تێبینی ئەوەیانكرد،
ئەرستۆ لەریزی گەورەترین فەیلەسوفەكانە ،ئەو كاتەی جیهانی رۆژئاوا رۆدەچووە
نێو سەدەكانی تاریكی ،جیهانی ئیسالم ،درێژەی بە پێشكەوتنی فكری خۆی
دەدا ،ئەوە دەستەواژانەی كە ئێمە لە زمانی عەرەبیەوە وەرمانگرتوون ،وەكو
(جەبر ،ئەلكوڵ=كحول ،كیمیاگەری)»»1نیشاندەری ئەو میراتە دەوڵەمەندەن،
بەاڵم گەورەترین سودێك ،كە ئێمە لە شارستانیەتی ئیسالمی وەدەستمان هێناوە،
سودوەرگرتن بوو لە ژمارەكانی عەرەبی ،ئەویش لەكاتێكدا ،كە بیركاری لە
جیهانی رۆژئاوا ،بە هۆی بەكارهێنانی ژمارەكانی رۆحی فەلەج بوو بوو.
بۆ وەرگرتنی ئەو راستیە ،ئەوەندە بەسە بۆ نموونە ژمارە()11Lxxxv
تەنها بە بەكارهێنانی ژمارەكانی رۆحی (التینی) بەسەر ژمارەی ()17XLدابەش
بكەین .ئەو سەختیانەی پەیوەستن بە ئەژماركردنی وردتر یەكسەر دەردەكەون،
بێ هۆ نییە كە دەڵێن ،تاكە پیاوێكی رۆحی ،كە لەمێژووی بیركاریدا ناوی هاتووە،
سەربازێكە كە (ئەرشمیدس)ی كوشتوە.
فەلسەفەی ئەرستۆ لە رۆژه���ەاڵت ،لەسەر دەستی دوو بیرمەندی
پلەیەكی موسڵمان پێشكەوت ئەبو عەلی حوسین كوڕی عەبدوڵاڵ كوڕی سینا (كە
خۆشبەختانە ،الی ئێمە بە ( )Avicnnaبەناوبانگە لە كۆتاییەكانی سەدەی دەیەمی
زایینی ،لە ئێران لەدایكبووە ،بە گەورەترین فەیلەسوف و زانای جیهانی ئیسالم
دەژمێردرێ.
نووسینە فراوانەكانی ئەو لە بواری پزیشكیدا ،لە ریزی باشترین ئەو
نوسینانەن ،كە تا ئەو كات نوسراون ،ئەو نوسیانە بریتی بوون لە تەالشگەلێكی
بەپێز ،بۆ ئەوەی كە ئەو رشتەیەی زانست لەئاستی پزیشككاری نادروست زیاتر
هەنگاو هەڵێنێ ،شتێك كە زانستی پزیشكی هەرگیز نەیتوانیوە بەتەواوی بیخاتە
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الوە ئیبن سینا ،تەنانەت هەوڵیدا ئەوەی كە بەبڕوای ئەو توخمگەلی پزیشككاریی
نادروستبوون لە بەرهەمەكانی ئەرستۆ ،چاكسازی بكات ،پرسگەلێكی جۆراوجۆری
دەستنیشانكرد ،كە ئەرستۆ نادیدەی گرتبوون ،تەنانەت وەاڵمگەلێكیشی بۆ
چارەسەركردنی ئەو گرفتانە پێشنیاركرد ،وەاڵمگەلێكی ئەوتۆ ،كە ئەگەر ئەرستۆ
لە یەكەمجاردا ،تێبینی ئەو دوفاقیەنانەی بكردبا ،رەنگ بوو بیانخانە روو.
هەوڵ و تەالشەكانی ئیبن سینا ،لە بواری زیاتر رێكخستنی ئەندێشەی
ئەرستۆ ،شارەزایانەیە و زۆر لە بەشە سست و الوازەكانی ،پتەو مكوم كردوە،
بەداخەوە ئیبن سینا لەزۆرێك لەبەرهەكانی خۆیدا ،زۆر لەو دەرگایانەی كە
ئەرستۆ هەمیشە دەیویست بەكراوەیی بمێننەوە ،داخست ئەرستۆ وەیزانی كە
ناتوان ێ هەموو شتێك بزانێ ،ئیبن سینا بە شێوەیەكی دی بیری دەكردەوە.
شیكەرەوە گەورەكەی تری بەرهەم و نووسینەكانی ئەرستۆ لە جیهانی
ئیسالمدا( ،ئیبن روشد) بوو كە لە سەدەی دوازدەمی زایینی ،ئەو كاتەی عەرەبە
مەغریبەكان لە ئیسپانیا حوكمیاندەكرد ،دەژیاو پزیشك و فەیلەسوفی تایبەتی
خەلیفەی (قرگبه) بوو .ئیبن روشد لەو باوەڕەدا بوو كە فەلسەفە ،بەشێوەیەكی
گشتی و فەلسەفەی ئەرستۆ بە شێوەیەكی تایبەت ،رێگای راستەقینەن بۆ گەیشتن
بە حەقیقەت و لە رێگای گەیشتن بەخوا ،ئەو دۆزینەوانەی لەباوەڕەوە سەرچاوە
دەگرن ،رێگای الوازترن .عەقڵ لەباوەڕ لەپێشترە (زیاتر لەپێنج سەدەی كێشا ،تا
تێڕوانینی ئاوا بێ باوەڕانە بە ئایین لە ئەوروپای مەسیحیدا دەركەوتن).
رۆژێ��ك خەلیفە لە ئیبن روش��دی پرسی كە ئاسمانەكان چۆن چۆنی
دروستبوون ،و 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 دامەزراندوە) خۆشبەختانە خەلیفە رێزی
لە راستگۆیی ئیبن روشدنا و ئەوی بەڕ ێ كرد ،تا وەاڵمی ئەو پرسیارە لە
بەرهەمەكانی ئەرستۆدا بدۆزینەوە.
لەماوەی س ێ ساڵ دواتردا ،ئبین روشد زۆر شیكردنەوەو تەفسیری لە سەر
تێڕوانینەكانی ئەرستۆ نووسن ،ئەو زیرەكانە قەت وەاڵمێكی بەپرسیارە ئەسڵیەكەی
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خەلیفە نەدایەوە ،خەلیفە خۆیشی پێشتر لەو بارەیەوە رای خۆی دەبڕیبوو،
بەاڵم ئیبن روشد ژمارەیەك لە وەاڵمەكانی خۆی بۆ ئەرستۆ خستنەڕوو ،تەنانەت
پاساوكارییەكانی ئەرستۆشی بۆ پێشخستنی دیدگا تایبەتیەكانی خۆی بەكارهێنان لە
دیدگا گەلێك ،كە زۆریان لەگەڵ تێرۆانینەكانی ئەرستۆ جیاوازیان هەبوو).
ئەمە هەمان ئەو بۆچوونە بوو ،كە لەگەڵ زەوق و دیدی ئەندێشمەندانی
مەسیحی سەدەكانی ناوەڕاستدا یەكیدەگرتەوەو هەر زوو كارایی ئەو دیدگانەیان
بۆ بەدواچوون و ئازاردانی ئەوانەی بە پێچەوانەی ئەوان بیر دەكەنەوە و بۆ
بیدعەتكاران خستەكارەوە وەرگێڕانی تەفسیرەكانی ئیبن روشد لە سەر ئەندێشەی
ئەرستۆ هێواش هێواش لە پاریس ،كە گرنگترین نێوەندی زانستی ئەو دەم بوو،
دەستاو دەستیدەكرد ،بەاڵم زۆری پێنەچوو كە ئبین روشدیەكان -ناوێك كە ئەو
بیریارانە پێدەناسران -تووشی دەردەسەری بوون .كڵیسا دەیتوانی دیدگاكانی
ئەرستۆ قبوڵ بكات ،بەاڵم ئەو شرۆڤەو تەفسیرە تازانە لە سەر بەرهەمەكانی
ئەرستۆ بە شێوەیەكی گومانئامێز ،بە دوور لە راستی ئایینی و ئایینشكێنی،
دەكەوتنە بەرچاو .لە ملمالنێی نێوان عەقڵ و باوەڕ ،هیچ كەس نەبوو ،گومانی
لەوەهەبێ ،كە باوەڕ خاوەن دوا قسەیە ،ئیبن روشدییەكان ،خۆیان لەبەردەم
پەنجەی تۆمەتباركردن ،بە هەڵگەڕانەوە بینیەوەو تەنها رێگایەك كە ئەوان
دەیانتوانی بۆ داكۆكیكردن لە خۆیان بیگرنە پێش ،بریتی بوو لە بەكارهێنانی
پاساوكارییەكانی هەمان سەرچاوەی بیدعەتكارییەكانی خۆیان ،واتە نووسینەكانی
ئیبن روشد خۆی .خۆشبەختانە ئەو گرفتە بە دەركەوتنی (تۆماس ئاكویناس)
چارەسەر بوو ،ئەو كە بە گەورەترین بیرمەندی سەدەكانی ناوەڕاست دەژمێردرا،
توانی سازش و پێكهاتنێك لە نێوان هەر دوو گروپی پێكناكۆك چێبكات .ئاكویناس
پێشنازیكرد ،كە عەقڵ دەبێ لە كاركردو هەنگاوەكانی خۆیدا ،بە گوێرەی یاسا ب ێ
چەندوچوونەكانی خۆی ئازاد بێت ،بەاڵم تا ئەو شوێنەی ،كە پ ێ لە قەڵەمڕەوی
باوەڕ نەباتەدەر ،عەقڵ بەبێ باوەڕ هیچ نییە.
ئاكویناس بە قووڵی كەوتە ژێر كارتێكردنی ئەرستۆو هەرزوو بەهای
مەزنی ئەو فەیلەسوفەی دەركێكرد .ئەو بەشی هەرەزۆری تەمەنی خۆی ،لە
رێی پێكەوگونجاندن و سازگاركردنی فەلسەفەی ئەرستۆ ،لەگەڵ فەلسەفەی
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كڵیسا خەرجكرد ،سەرەنجام ئاكویناس سەركەوت لەوەی ئەرستۆگەرایی وەك
پایەو بناغەی فەلسەفی یەزدانناسی مەسیحی جێگیر بكات ،ئەو كارە لە یەكەم
هەنگاودا ،بە مانای هێنانەكایەو لە دوایشدا هەڵوەشاندنەوەی ئەرستۆ گەرایی بوو،
كڵیسای كاسۆلێك رایگەیاندبوو چەمكەكانی ئەرستۆ ،بەو شێوەیەی كە ئاكویناس
تەفسیری كردوون راستن و هەركەس لە هەوڵی نكۆڵیكردن لەو واقیعیەتەدابێ،
بیدعەتكارەو سزای بیرعەتكاران دەیگرێتەوە (هەڵومەرجێك ،كە تا ئەمڕۆكەش
هەر درێژەی هەیە).
بەشێكی گەورەی نووسینە فەلسەفیەكانی ئەرستۆ لە مەڕ جیهانی سروشتیدا
دەدوان و لە بەر ئەوە دەقگەلێكی زانستی بوون.
زانستیش وەك فەلسەفە ،هەندێ ئەحكام دەردەك��ات ،كە پێدەچ ێ
حەقیقەت بن ،بەاڵم دواتر پووچەڵبوونیان ساغدەبێتەوە ،تێڕوانینە زانستیەكان،
دەب ێ پابەپای پەرەگرتنی دەركی ئێمە لەجیهان ،مشتو ماڵ و چاكسازی بكرێن.
كڵیسا بە سەیركردنی نووسینەكانی ئەرستۆ ،وەك سروشی دابەزێندراوی
بێچەندوچوون ،خۆی لە گۆشەیەكدا وێناكرد( گۆشەیەك لە زەویێكی بڵندترا).
بۆیە ناكۆكی نێوان كڵیسا و دۆزینەوە زانستیەكان ،حاشا هەڵنەگربوو.
ئەرستۆ بەرپرسی دروستكردنی ئەو جۆرە ناكۆكیەی نێوان عەقڵ و باوەڕ
نییە ،ناكۆكیەك كە تا سەدەی بیستەم لە بیركردنەوەی رۆژئاوادا ،بە شێوەیەكی
رازیكەرانە كۆتایی پێنەهات ،لە راستیدا ئەو ناكۆكییە وەكو (كۆنت دراكۆاڵ)ی
(خوێنمژ) ،هەروەها ئەو كاتەی كە ئەو بۆ جیهانی زانست و زانیاری
دەگەڕیتەوە ،بە شێوەیەكی ترسئامێز و سەیر هەڵدەستێتەوە ئەو باس و مشتومڕە
چڕو ئاڵۆزەی ،كە لە ئەمریكا لە نێوان الیەنگرانی تیۆری كامڵبوونی داروین
و ئەوانەی ب��اوەڕدارن بە تیۆری خیلقەت (حەقیقەتی وشەیی كتێبی پیرۆز)
لەگۆڕێدایە ،شتێك نییە ،جگە لە نموونەیەكی دوایی ئەو واقیعیەتە.
وێرای لەنێوچوونی بیركردنەوەی ئەرستۆیی ،ئەرستۆ خۆی درێژەی بە
رۆڵ بینین لە فەلسەفەی مۆدێرن داوە( ،تۆماس كوهن) ،فەیلەسوفی زانست،
كە لەبیرمەندە هاوچەرخەكانی ئەمریكایەو یەكێكە لە هەوادارە دڵگەرمەكانی
ئەرستۆ ،خۆی لەو بابەتەدا سەرسام بینی ،كە چۆن ئەو داهێنەرە ناوازە مەزنە،
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لەهەمانكاتدا توانیویانە تووشی ژمارەیەك هەڵەی سادەو ساویلكانە ببێتەوە،
بۆ نموونە لەگەڵ ئەوەشدا كە فەیلەسوفان و ئەستێرەناسان ،چەند پێشتر لە
ئەرستۆ تێگەیشتبوون ،كە زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە ،كەچی ئەو باوەڕە
مایەوە ،كە زەوی چەقی گەردوونە ،هەڵەیەك كە زانستی ئەستێرەناسی بۆ
ماوەی پتر لە ()1500س��اڵ بەسەختی سنورداركرد ،هەروەها باوەڕی ئەرستۆ
سەبارەت بەوەی ،گەردوون لە چوار رەگەزی یەكەم واتە (ئاو ،ئاگر ،هەوا،
خاك) پێكدێ ،رێگای بیركردنەوەی زانستی بەست بەخوێندنەوەو بەدواداچونی
هەڵەكانی ئەرستۆ ،كۆهنی بەو ئاقارەدا رێنوێنیكرد ،كە تیۆری خۆی سەبارەت
بە سەرمەشق یا یارادیمەكان رێكبخات ،ئەو تێگەیشتنە ،بیركردنەوەی ئێمەی
سەبارەت بە فەلسەفەی زانست ،لە رەگ و ریشەوە گۆڕی و كارگەلێكی زۆریش
بەدەر لە قەڵەمڕەوی فەلسەفەی زانست پەیداكرد ،بە بۆچوونی كوهن ،هۆی
هەڵەكانی ئەرستۆ ،چۆنێتی دیدگای ئەو و هاوسەردەمەكان ،ئەوە بۆ جیهانی
بوون ،یا واتە سەر مەشق یا پارادیمی ئەندێشەكانمان ،لە روانگەی یۆنانیە
كۆنەكاندا ،جیهان لە چۆنیەتیەكان پێكهاتوو ،شتگەلێكی وەك وێنە ،ئامانج و شتی
لەو جۆرە ،لەو رووەوە كە ئەوان ئاوا سەیری جیهان دەكەن ،ناچار بوون بگەنە
ژمارەیەك دەرەنجامی نادروست ،وەك ئەو دەرەنجامانەی كە تەنانەت ئەندێشەی
ئەرستۆیشیان بەهەدەردا.
دوا ئەنجامی حەتمی تێوری كوهن دەربارەی سەرمەشقەكان ئەوەیە ،كە
شتێك بە ناوی چۆنێتی دیدی (دروست)ی جیهان ،چ لە رووی زانستی و چ
لەرووی ،فەلسەفی ،بوونی نییە ،ئەو دەرەئەنجامەی كە ئێمە وەدەستێ دێنین
هەر تەنها پەیوەندیان بەو سەرمەشقانەوە هەیە كە هەڵیاندەبژێرین ،چینێك كە
بۆ بیركردنەوە دەربارەی جیهان هەڵیدەبژێرین .بە واتایەكی تر ،حەقیقەتێكی
رەها لە گۆڕێ نییە.
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لە نووسینەكانی ئەرستۆ
(ئێمە دەجەنگین بۆ ئەوەی لە ئاشتیدا بژین)
5b177-6
ئەخالقی نیكوماخوس ،كتێبی دەیەم،
ئامانجی ژیان
«وا دەردەكەوێ كە هەریەك لە هونەرو توێژینەوەكانی ئێمە ،هەروەها
هەر یەك لە كردارو هەڵبژاردنەكانی ئێمە هەوڵدانن بۆ وەدەستهێنانی چاكەیەك.
بەمپێیە ،دەتوانین بەدروستی ،چاكە بە (ئامانجی هەموو شت) بزانین ،لەگەڵ
ئەوەشدا ،ئاشكرایە كە لەنێوان ئەو ئامانجانەی كە شتەكان مەیلیان بەالدا دەشكێن
جیاوازی هەیە ،هەند ێ لەو ئامانجانە خودی كردارەكانن ،لە كاتێكدا كە هەندێكی
تریان ئاسەوارو دەرەنجامی جیا لە كردارەكانن ،لەو رووەوەكە ،ئامانجەكان جیان
لە كردارەكان ،بێگومان دەرەنجامەكان مەزنترن لە كردارەكان ،لە بەر ئەوەی
دەبینن تەكنیك و كردارو زانیاری جۆراوجۆر بوونیان هەیە ،ناچار ئامانجەكانیشان
ج��ۆراوج��ۆرە ،ئامانجی زانستی پزیشكی ،تەندروستی ،و ئامانجی تەكنیكی
لەشكركێشی ،سەركەوتنە ،ئامانجی زانستی ئابوری ،وەدەستهێنانی سامانە»
(ئەخالقی نیكوماخوس ،كتێبی یەكەم)1a1094،
((چاكە بۆ مرۆڤ چاالكیی لێبڕاوانەی نەفسە ،بەپێی كەماڵ پاشكۆمەندی،
و ئەگەر كەمااڵت ،یان شكۆمەندیگەلێكی جۆراوجۆر هەبن ،بەپێی باشترین
و پێگەیشتووترین ئەو كەماڵ و شكۆمەندیانە ،بەاڵم ئەو چاالكیە ،دەب ێ لە
سەرتاسەری تەمەندا بەردەوام بێ ،چونكە بە تەنها گۆڵێك نە بەهار د ێ و نە
رۆژێكی بەهاری .بەهەمان شێوە ،خۆشبەختیی یەكڕۆژە ،یان كورت خایەن))
هیچ كەس بە تەواوەتی خۆشبەخت و بەختەوەر ناكات.
(ئەخالقی نیكوماخوس ،كتێبی یەكەم)16a1098-19 ،
((تراژیدیا نمایشكردنی زانستێكی گ��ەورەو زۆر جدیە ،كە لەماوەی
دیاریكراودا روودەدا ،بەاڵم لە خۆیدا كامڵە...رووداوگەڵێك وێنا دەكات ،كە
دەبنە مایەی وروژاندنی هەستی بەزەیی و ترس لە (ئێمە)دا ،تا بەو رێگایە ،ئەو
جۆرە هەست و سۆزانە بپاڵێورێن و پاكبكرێتەوە))
تەكنیكی شیعر24b1449 28- ،
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((ئەو كەسەی لێكۆڵینەوە دەرب��ارەی چۆنیەتی پێكهاتن و هاتنەكایەی
دیاردەكانەوە دەكات ،جا ئەو دیاردەیە حكومەت بێ ،یان هەرشتێكی تر ،رونترین
دیدگای لە بارەوە وەدەست دێنی))
سیاسەت 24a1252-25
((ب��ە مپێیە ئاشكرایە كە دەوڵ��ەت زادەی سروشتە...و یەكێك لە
تایبەتمەندیەكانی ئادەمیزاد (كە ئەو لە گیاندارانی دیكە جیا دەكاتەوە) ئەوەیە،
كە ئەو بە تەن ێ خاوەنی دەركێكە لە چاكەو خراپە ،دادگەری و بێداری و شتی
لەو چەشنە ،و كۆبوونەوەی بوونەوەر گەلێكی زیندوو ،كە ئەو دەركەیان هەیە،
خێزان و دەوڵەت دێنە كایە))
a1253سیاسەت2-18 ،
((لە رونگەی نەزمی سروشتدا ،وێنای دەوڵەت لە وێنای خێزان یا تاك لە
پێشترە ،چونكە بێگومان گشت لە بەشەكان لە پێشترە.
ئەگەر گشتی بوونی مرۆڤێك بخەینە الوە ،ناتوانی بڵێت پێیەك ،یان
دەستێك ماوەتەوە ،چونكە مرۆڤەكە سراپای لە نێوچووە ،مردوە ،مەرگەر ئەوەی
كە بەچەشنێك لێكیبدەیەوە كە وەك بڵێی لە بەرد دروستكراوە
چیبوونی هەرشتێك تەنها لە تواناكانی و دەسەاڵتی بۆ وەدیهێنانیان
سەرچاوە دەگرێ و ئەگەر ئیدی ئەو توانایانەی نەبوو ،یان نەیتوانی بەدیانبهێنێ،
ئیدی هەمان ئەو شتە نامێنێتەوە ،بەڵكو تەنها هەمان ناوی هەیەو بەس،
بەمشێوەیە ،روونە كەشار (كۆمەڵی سیاسی) لەتاك لە پێشترە ،چونكە ئەگەر تاك
لێوەشاوەیی ئەوەی نەبێ ،كە بە تەنیا حكومەتێكی تەواو 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
بەزاتی خۆی كە پێیوابێ پێویستی بە پێكەوە ژیان لەگەڵ ئەوانی تردا نییە ،یا
دەب ێ جانەوەر بێ ،یان خوا بەمپێیە ،ئەنگیزەیەكی خۆرسك لە ناخی هەموو
مرۆڤەكاندا هەیە ،تا بەو شێوەیە لەگەڵ یەكدا پەیوەست بن و ئەو كەسەی كە
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یەكەمین كۆمەڵگەی مەدەنی بنیات نا ،گەورەترین سودی بە مرۆڤەكان گەیاند،
بەو شێوەیەیە كە مرۆڤ باشترینی گیانداران (و شەرەفەتمەندترینی بوونەوەرەكان)
ە ،دروست بە هەمان شێوەی كە لە حاڵەتی 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 تەدبیرو
دوورئەندێشەی تیادا جێگیرەو هەم رەگەزی ئازایەتی ناعاقاڵنە ،و دەتوان ێ بۆ
مەبەست و ئامانجگەلی دادگەرانەش سوودی لێوەربگیر ێ و هەم بۆ ئامانجگەلی
نا دادگەرانە .ئەو كەسانەی هێز بەدیوە خراپەكەی بەكاردێنن ،شەڕەنگێزترین
و شەهوەتبازترین و چاوچنۆكترین بوونەوەرگەڵێكن كە دەش ێ وێنایان بكەین،
لەالیەكی ترەوە ،دادگەری هەمان ئەو شتەیە ،كە مرۆڤەكان بە حكومەتەوە
پەیوەست دەك��ات ،چونكە رەفتاری دادگ��ەران��ە ،كە بریتیە لە دیاریكردنی
داد،بنچینەی نەزم و دیسپلین كۆمەڵگەی سیاسیە))
سیاسەت 25a1253-40
((دیموكراتەكان ،بەرجەستەبوونی دیموكراسی لە خواست و بڕیاری زۆربە
دەزانن ،داكۆكیكارانی ئەلیگارشی ،دەڵێن دەبێ بەڕێوەبردن و جڵەوی كاروبارەكان
لەدەستی كەسانی دەوڵەمەنددابێ ،بەاڵم هەردوو ئەو شێوازە ،لەگەڵ پێوەرەكانی
دادگەری و یەكسانیدا ناكۆكن .ئەگەر خواستی كەمینە حوكمڕان بێت ،ستەمكاری
بەسەر كۆمەڵگادا فەرمانڕەوا دەب�ێ ،چونكە بە پێی پێوەرە دادگەریەكانی
ئەلیگارشی ،هەر كەس ،كە لەوانی تردا بەرهەق و رەوایە ،لەالیەكی تر ،ئەگەر
خواستی زۆر بە سەر كۆمەڵگا فەرمانڕەوابێ ،وەك چۆن پێشتر گوتمان ،حكومەت
بەدەستبەسەرداگرتنی دارایی دەوڵەمەندەكان ،كە كەمینەن و بەو پێیەش مافی
بڕیاردانیان نییە ،بناغەی بێداری پیادە دەكات ،كەوایە ئەو تێگەیشتنە یەكسانەی
كە هەردوو الیەن بتوانن لە سەری رێكبكەون ،دەبێ لە پێناسەیەك لە ماف
وەریگێرێ ،كە لە نێوان هەردووالدا هاوبەش بێت))
سیاسەت19a1318-28 ،
((بابەتگەلی بیركاری ،لە رووی جەوهەریەوە ،لە شتەكان بایەخدارتر نین،
ئەم بابەتانە تەنها لەبەر پێناسەی لۆژێكی لە شتە هەستپێكراوەكان لە پێشترن،
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نەك لەرووی بوونەوە ،بابەتگەلی بیركاری ،ناتوانن لە شوێنێك بە شێوەیەكی جیاو
سەربەخۆ بوونیان هەبێ ،بەاڵم لەو رووەوە كە ناشێ لە شتە هەستپێكراوەكانیشدا
هەبن ،بۆیە روون و ئاشكرایە ،كە بابەتگەلی بیركاری ،یان هەر نین ،یا تەنها بە
واتایەكی تایبەت هەن ،كە ئەو واتایە دەاللەت لەسەر بوونێكی سەربەخۆدا ناكات»
هەبوو» دەتوان ێ واتاگەلی زۆر جیاجیای هەبێ))
میتافیزیك12b1077-17،
((تا ئەو شوێنەی كە پەیوەندی بە تەنە سروشتەكانەوە هەیە ،هەندێك
لەوانە گیانداران و هەندێك بێگیان ،بە واتایەكی تر هەند ێ لە تەنە سروشتیەكان
ئەو توانایەیان هەیە ،كە خواردن بخۆن ،گەشە بكەن و تووشی پووكانەوە
ببن ،كەوایە هەر تەنێكی سروشتیی گیاندار ،نەك هەر تەنها جەوهەرە ،بەڵكو
جەوهەرێكی پێكهاتەییە ،بەاڵم لەوەی كە ئەو تەنە لە جۆرێكی دیاریكراوە ،واتە
گیاندارە ناتوانێ هەمان نەفەس بێت ،چونكە تەن بابەتە ،نەك شتێك بە سەر
بابەتدا سەپێنراب ێ و دواجار تەن ،مادەیە كەوایە نەفەس بەم واتایە جەوهەرە،
كە وێنەی تەنێكی سروشتیە ،كە تەواو ،گیاندارە ،جەوهەر لەم مانایەدا حەتمیەت
دوو الیەنی هەیە كە یەكێكی وەك هەبوونی زانستەو ئەوەتر وەك سوود
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 سوود وەگرتن لە زانستە ،لە كاتێكدا كە خەو لە شێوەی
هەبوونی زانستە بە ب ێ سوود وەرگرتن لێی))
دەربارەی نەفەس17a412-26 ،
((ئاشكرایە كە هۆكار هەن و ژمارەشیان یەكجار زۆرە ،ئەو هۆكارانە
كاتێك بۆ ئێمە روو دەبنەوە ،كە بپرسین» چما ئەمە روویدا»؟ ئەمە ئێمە بەرەو
چەند پرسیارێكی گرنگ دەبات ،كاتێك لەگەڵ شتە لە گۆڕان نەهاتووەكاندا،
رووبەڕوو دەبینەوە دەپرسین» ئەوە چییە»؟
بۆ نموونە لە بیركاریدا دەتوانین ئەم پرسیارە لە پێناسەی راستەهێڵ ،یان
ژمارەكان و شتی لەو بابەتە كورتبكەینەوە لە حاڵەتی تردا ،رەنگە بپرسین »:چ
شتێك بووە هۆی ئەو گۆڕانە»؟ وەك ئەوەی كە بۆ نموونە لە بارەی پرسیاری
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« ئەم خەڵكە چماچوونە شەڕ»؟ وەاڵمەكە رەنگە ئەوەب ێ كە « چونكە دوژمن
پەالماری سنوری دابوو» یان بۆ ئامانجی پرسەكە دەگەڕێتەوە ،بە واتایەكی تر
ئەمان چوونە شەڕ ،تا فەرمانڕەوایی بكەن .لە واتایەكی دیكەدا ،لەو رووەیەوە
كە شتگەلێك دێنە ئاراوە ،هۆكارەكەیان بریتیە لەماددە ،بە ئاشكرا هۆكارەكان
لەو جۆرەن.
جۆرەها هۆكار هەن و هەركەس كە دەی��ەو ێ لەهەوڵی دەرككردنی
سروشت بێ ،دەب ێ بزانێ چۆن پەردەیان لەسەر البدات ،لە راستیدا ،هۆكارەكان
چوار جۆرن :مادی ،وێنەیی ،كرداری و ئامانجی))
فیزیك14a198-24 ،
((لەبەرئەوەی جووڵە سەرمەدیە ،كەوایە جووڵێنەری یەكەمیش ،ئەگەر
هەبێ ،سەرمەدیە..و لێرەدا ئەوەندە بەسە كە دان بە جووڵێنەرێكی تاك دابنێین،
كە لەهەموو شتە بێ جووڵەكان لە پێشترە ،شتەكان دەخاتە جووڵەوە ،چونكە
سەرمەدیە سەرەتاو چاوگی هەموو شتەكانی دیكەیە))
فیزیك7a259-14 ،
((ئەرستۆ بەرادەیەك لەبارەی شتگەلی بێژمار داهێنەرانە بابەتی نووسین
و بیری لێكردنەوە ،كە بەناچاری ژمارەیەك لە پرسەكان بە هەڵە تێگەیشتوە)).
ئەو كەسانەی كە پەردەی كونەلووتیان ئەستورە ،كەسانێكی تەنبەڵن،
دروست وەكو مانگا ،ئەوانەی كە سەری لووتیان پانە كەسانێكی ب ێ هەستن،
دروست وەكو بەراز بە پێچەوانە ،ئەو كەسانەی كە سەری لووتیان تیژە بە ئاسانی
تووڕە دەبن ،وەكو سەگەكان ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی كەسەری لووتیان خڕو
سافە ،كەسانێكی بەخشندەن ،وەكو شێرەكان ئەوانەی ،كە سەری لووتیان باریكە
وەكو باڵندەوان ،بەاڵم ئەگەر لوتیان هەڵۆیی و یەكسەر لە نێوچاوانیانەوە درێژبوو
بێتەوە ،ئامادەی رەفتاری بێ شەرمانەن (دروست وەكو قەلە رەشەكان))
قیافەناسی71-28-36 ،
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(( ئەرستۆ هەوڵێكی زۆریدا ،تا توێژینەوەی زانستی و چینبەندی بنیات
بنێ و جێگری بكات ،دەستوەردو هەڵێنجانەكانی ئەو لەو بوارەدا سەرسوڕهێنەرن،
بە تایبەت ئەگەر زۆرێك لەو بەڵگەو زانیاریەباوانەی»ئەوكات» لەو رووەوە
لەبەرچاوبگرین ،بەڵگە و زانیاریگەڵێك كە ئەرستۆ بەشێكە ل ێ تۆماركردوون».
دەڵێن لە نیمچەدوورگەی عەرەب جۆرە كەمتیارێك دەژی كە تەنها
بەخۆنیشاندان نێچیرەكەی فەلەج دەكات ،ئەگەر ئەو كەمتیارە سەیری 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 ،و ئەو گایانەی كە ناویان (نلیوس)ە ئاوی لێبخۆنەوە رەش
دەبن ...رووباری(رنوس) بە ئاڕاستەیەكی پێچەوانەی رووبارەكانی تر دەڕوات،
واتە رووەو باكور ،چێیەك كە زەرمەندەكانی ل ێ نیشتەجێن لە وەزری هاویندا،
دەتوانرێ لە نێو ئاوی ئەو رووبارە كەشتی لێخوڕی ،بەاڵم لە وەرزی زستان،
رووی ئاوی رووبارەكە ،بە چەشنێك دەبێتە سەهۆڵ ،كە خەڵك وەك چۆن لە
سەر زەوی دەتوانن بڕۆن ،ئاواش بە سەر ئەو ئاوە سەهۆڵبەندانەدا دەڕۆن))
لەبارەی شتە سەیرو سەمەرەكان145،168،
((بە درێژایی چەندین سەد ،بەشی هەرە زۆری هەوڵەكانی ئەرستۆ
زەمینەی فەلسەفەدا ،بەشتی رەهاو لەنكۆڵینەهاتوو لەقەڵەمدەدران ،راستیەكانی
ئەو»راستیە سەرمەدیەكان»بوون ،كە هەرگیز نەدەكرا ،نكۆڵیان لێبكرێ ،بەاڵم
دەركەوتنی فەلسەفەی نوێ بەو دەرەنجامە شكایەوە ،كە وردە وردە بیركردنەوەی
ئەرستۆیی بخرێتە الوە ،بەشێوەیەكی حەتمی ،ئەوە چاوەروان دەكرا ،كەگرنگترین
دەسكەوتی ئەو  ،واتە لۆژێك ،تا ئەبەد بمێنێتەوە ئینجا (نیتشە) دەركەوت و
تەنانەت لۆژیكشی بردە ژێر پرسیارەوە).
ئێمە ناتوانین تاكە شتێك هاوكات پەسەند بكەین و رەتیش بكەینەوە،
ئەمە یاسایەكی ئەزموونی زەهینەو نیشاندەری هیچ چەشنە» پێویستی»یەكی
لۆژیكی نییەو تەنها ئاماژە بەبێ توانایی ئێمە دەدات لەو كارەدا.
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لەدیدی ئەرستۆدا ،بنەمای پێشگیری ناكۆكی ،یەقینترین و بنچینەیترین
بنەمایە ،دوابنەماو بنچینەتییرین بنەمایە ،كە سەرجەم نیشانە بەڵگەییەكانی لەسەر
جێگیرن ،سەرەتاكانی هەموو بنەماو پرەنسیپە حەتمیەكان وابەستەی ئەو بنەمایەن،
كەوایە ئەگەر بە راستی مەسەلەكە بەو چەشنەیە ،زۆر پێویستە بە وردبینێكی
زۆرترەوە ئەو پێشمەرجانە كە لەناخی ئەو مەسەلەیەدان شی بكەینەوە»ئەو
بنەمایە» یاشتێك دەربارەی حەتمیەت ،دەربارەی بوون دەردەكەوێ ،بەشێوەیەك
كە لەپێشدا ،لە سەرچاوەیەكی تردا پێماندەزانی ،واتە بە شێوەیەك كەنەدەكرا،
ئەو بارگە پێكناكۆكانە بدەینە پاڵ ئەو (= بوونە).
با بەو مانایەیە ،كە ئەو بارگە پێكناكۆكانە ،ناب ێ بدرێتە پاڵیەوە ،لەو
حاڵەتەدا ،لۆژێك بەو شێوەیەی ،كە پێشتر دانراوە ،نابێتە پێداویستی دۆزینەوەو
ناسینی حەقیقەت ،بەڵكو تەنها پێدوایستی رێكخستنی جیهانێك دەبێ ،كە ئێمە
دەتوانین بە جیهانی حەقیقی ناوزەدی بكەین.
بەمپێیە ئەو پرسە ،هەروا بەهێزو كاریگەرە ،كە ئایا بنەما سەرەتاییەكانی
لۆژیك تەواو ،لەگەڵ واقیعەت یەكدەگرنەوە؟ یا ئەوەی كە تەنها ئامرازو شێوازێكن
بۆ ئێمە ،تا چەمك و تێگەیشتنێك لە»واقیعیەت» كە خۆمان پەسەندی دەكەین
دابهێنین؟ بۆ وەاڵمدانەوەی پۆزەتیڤ بە پرسیاری یەكەم ،وەك چۆن ئاماژەی
پێدرا ،دەب ێ ناسین و ئاشنایەتێكی پێشترمان لە»بوون» هەبێ(واتە ناسینێكی پێشتر
لەسەر سوود وەرگرتنمان لە لۆژیك و تەواو جیاواز لێیەوە) گومانی تیانییە ،كە
ئەو جیاكاریە دروست نییە ،بەمپێیە گوزارەی باسكراو (هەمان ئەوەی كە بنەمای
پێشگیری ناكۆكی پێكدێنی) لەخۆگری هیچ پێوانیەك نییە ،بەڵكو تەنها حوكمێكە،
كە دەڵ ێ چ شتێك دەبێ بەحەقیقەت بژمێردرێ))
نیتشە ،ئیرادەی چاو لەدەسەاڵت ،بەشی 516
((بەم تەرزە ،لۆژیك دەگۆڕ ێ بۆ ئەخالقی چۆنیەتی دیدی ئێمە بەجیهان و
چۆنیەتی تێگەیشتنمان لێی ،ئەخالقی مەعریفی ئێمە ،نكۆڵیكردن لە لۆژیك(هەڵە)
یە ،نە بە مانای چاودێر بە سەر واقیعیەت ،بەڵكو بەمانای ئەخالقی ،بەمپێیە،
سەرجەمی تێڕوانین و وێناكردنەكانی ئێمە لە حەقیقەت -حەقیقەتی لۆژێكی،
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زانستی ،دینی ،پێدوایستی خستنەرووی كۆمەاڵیەتیی حەقیقەت و شتی لەو جۆرە
خۆلەیەك دەستەواژە یەكدەگرنەوە ،ئەو تێڕوانینانە سیستەمگەلێكن كە ئێمە
لەژێر سایەیاندا دەژین ،سیستەمگەلێك كە بۆ ئێمە سوودمەندن ،هیچ كام لەوانە
لەسەر ئەوەی كە لە راستیدا روودەدا جێگیر نییە ،بەڵكو لەسەر بنەمای شتێك
جێگیرە ،كە بۆ ئێمە سوودمەندەو لەگەڵ ئەو شێوازەی ،كە بۆ تێڕوانینی جیهان
هەڵیدەبژێرین سازگارە))
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ساڵنامەی رووداوە گرنگە فەلسەفیەكان
(مێژووەكان زایینین)
*س��ەدەی شەشەمی پێش زایین :دەستپێكی فەلسەفەی رۆژئ��اوا بە
ئەندێشەی (تالس مەالتی).
*كۆتایی سەدەی شەشەمی پ.ز:مەرگی فیساگۆرس.
*399پ.ز :سوقرات لە ئەسینا بەمەرگ مەحكوم دەكرێ.
* 387پ.ز :ئەفالتون ئەكادیمیای خۆی كە بەیەكەمین زانكۆ دەژمێردر ێ
لەئەسینا بنیاتدەنێ.
* 335پ.ز  :ئەرستۆ خوێندنگەی لیسیۆم لە ئەسینا دادەمەزرێنێ كە
دەبێتە هەڤڕكی ئەكادیمیا.
*324ی زایینی :ئیمپراتۆر (كونستانتین) پایتەختی ئیمپراتۆریای رۆم بۆ
شاری بیزانس دەگوازێتەوە
* 400زایينی( :سنت ئاگوستین) كتێبی (دانپیانان)ی خۆی دەنووسێ،
فەلسەفە لە نێو یەزدانناسی مەسیحیدا دەتوێتەوە.
*410زایینی :رووخانی ئیمپراتۆریای رۆم بەدەستی بەربەرەكان.
*529زایینی :داخستنی ئەكادیمیای ئەسینا بە فەرمانی ئیمپراتۆر (یوستین)،
نیشانەی كۆتایهێنانی سەردەمی حكومەتی یۆنانی و دەستپێكی چاخی تاریكی.
*ناوەراستەكانی سەدەی سێزدە(:تۆماس ئاكویناس) هەڵسەنگاندنی خۆی
لەسەر ئەرستۆ دەنووس ێ چاخی فەلسەفەی قوتابخانەیی.
* 1453زایینی رووخانی بیزانس بەدەستی توركەكان ،كۆتایهێنانی
فەرمانڕەوایی ئیمپراتۆریای بیزانس
* 1492زایینی( :كریستۆف كۆڵۆمب) دەگاتە ئەمریكا ،چاخی نوێگەری
لەشاری فلورانس و ژیاندنەوەی دووبارەی تەعالیمەكانی یۆنانی.
*1543زای��ی��ن��ی( :كۆپەرنیك) كتێبی دەرب���ارەی خ��والدن��ەوەی تەنە
ئاسمانیەكان باڵودەكاتەوە و لەرووی بیركاریەوە سەلماندی كە زەوی بەدەوری
خۆردا دەسورێتەوە.
*1633زایینی :كلێسا (گالیلە)ی ناچاركرد كە بە فەرمی تێوری تەوەرە
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یبیوونی خۆر نكۆڵی بكات.
*1641زایینی( :دیكارت) ،كتێبی (تێرامان)ی خۆی باڵودەكاتەوە دەستپێكی
قۆناغی فەلسەفەی مۆدێرن.
*1677زایینی :كتێبی(ئاكار)ی ئەسپێنوزا دوای مردنی خۆی مۆڵەتی
باڵوكردنەوە وەردەگرێ.
*1687زایینی :نیوتن كتێبی (بنەماكان) باڵو دەكاتەوە وتیایدا لەسەر
پێناسەكردنی چەمكی (كێشكردن) رادەوەستێ.
1689زایینی :جۆن لۆك(نوسراوی دەرب��ارەی دەركی مرۆڤ) بەچاپ
دەگەیەنێ دەستپێكی قۆناغی فەلسەفەی ئەزمونگەرایی.
*1710زایینی( :بركلی) كتێبی (بنەماكانی زانستی مرۆڤ) باڵو دەكاتەوەو
ئەزمونگەرایی بەرەو سنور گەلی نوێ دەكێشێ.
*1716زایینی :مردنی الیبنتیس.
*1739-40زایینی :هیوم(نوسراوی دەرب��ارەی سروشتی مرۆڤ) باڵو
دەكاتەوە و ئەزموونگەرایی ،تا قەڵەمڕەوە لۆژیكیەكەی بۆ پێشەوە دەبات.
*1781زایینی :كانت كە بە یارمەتی هیوم « لە خەوی دۆگماتیكی خۆی
بێداربۆتەوە» كتێبی (رەخنەی عەقڵی پەتی) باڵو دەكاتەوە .چاخی پرشكۆی
میتافیزیكی ئەڵمانی دەست پێدەكا.
*1807زایینی :هیگڵ كتێبی (دیاردەناسیی زەهن) باڵودەكاتەوە ،كە خاڵی
ترۆپكی میتافیزیكی ئەڵمانیە.
1818زایینی :شوبنهاوەر كتێبی (جیهان وەك ئیرادەو ئاوڕدانەوە) باڵو
دەكاتەوە و فەلسەفەی هیند لە نێو میتافیزیای ئەڵمانیدا دەخاتەڕوو.
1889زایینی :نیتشە بە راگەیاندنی ئەو پرسەی ،كە «خوا مردوە» لەشاری
تورین دووچاری شێتی دەبێ.
*1921زایینی :وینگشتاین (نوسراوی لۆژیكی-فەلسەفی)ی خۆی باڵو
دەكاتەوەو بانگەشەی ئەوە دەكات ،كە لەو نوسراوەدا گەیشتوەتە دوا رێگا چارەی
پرسە فەلسەفیەكان.
*دەیەی  :1920بازنەی ڤینەننا ،پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی برەو پێدەدا.
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*:1927هایدگەر كتێبی (بوون و زەمان) چاپدەكات كە باس لە جیاوازی
نێوان فەلسەفەی شیكاری و فەلسەفەی ئەوروپای خۆرسكدەكات.
* :1943سارتەر بە باڵوكردنەوەی كتێبی بوون و نەبوون ئەندێشەكانی
هایدگەر تەواو دەكات و فەلسەفەی ئەگزیستانسیالیزم دەخاتەڕوو.
* :1953باڵوبونەوەی كتێبی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی وینگشتاین
دوای مردنی ئەو ،بەتۆپك گەیشتنی قۆناغی لێكۆڵینەوەی زمان.
ساڵنامەی ژیانی ئەرستۆ
*384پێش زاین :ئەرستۆ لە ئەستاگیرا كە كەوتۆتە نیمچە دوورگەی
(هالكیسردیكی) باكوری یۆنان لەدایكبووە.
*367پ.ز :دەچێتە ئەكادیمیای ئەفاڵتون لە ئەسیناو بیست ساڵ لەو ێ
دەباتە سەر.
*347پ.ز :كاتێك كە دوای مردنی ئەفاڵتون ناكرێتە سەرۆكی ئەكادیمیا،
ئەسینا جێدێڵی و دەربارەی (هیرمیاس)ی فەرمانڕەوای ئاتارنیوس ،لەئاسیای بچوك
نیشتەجێ دەبێ.
*347پ.ز :لەگەڵ (پوتیاس)دا زەماوەند دەكات.
*344پ.ز :دەچیتە دوورگەی نزیكی (سبوس) و لەو ێ لە (موتیلنە)
نیشتەجێ دەبێ.
*343پ.ز :دەبێتە مامۆستای تایبەتی ئەسكەندەر لە تەمەنی مێر منداڵیدا.
*339پ.ز :دەگەڕێتەوە ئەستاگیرا.
*335پ.ز :دەگەڕێتەوەئەسیناو لیسیۆم وەك ئەكادیمیابنیات دەنێ.
*323پ.ز :دوای مردنی ئەسكەندەر ،هەستی دژە
مەقدۆنی لەئەسینا ئەرستۆ ناچار دەكات ،لەو ێ رابكات .لە خالكیس كە
دەكەوێتە دورگەی ئەبوئیا نیشتەجێ دەبێ.
*322پ.ز :لە تەمەنی 63ساڵیدا لە ئەبوئیا كۆچی دوایی دەكات.
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ساڵنامەی سەردەمی ئەرستۆ
*390پێش زایین :شكستی رۆم لەبەرامبەر (گۆل)ەكان پەرەسەندنی
قەڵەمڕەوی رۆم رادەگرێ.
*380پ.ز :مردنی ئارلیتوفانس ،نوسەری نمایشنامەی كۆمێدی.
*367پ.ز :حكومەت لەچوارچێوەی پۆستی كۆنسۆلگەرێتی لەرۆم
دادەم��ەزرێ .مەرگی دیونوسیوسی یەكەم ،زۆرداری سیراكوس ،و گەڕانەوەی
دووبارەو كورتخانەی ئەفالتوون بۆ سیسیل.
*361پ.ز :سێیەمین سەفەری ئەفالتوون بۆ سیسیل.
*353پ.ز :مردنی شاماوسولوس ،كە لەماوسولوم ،یەكێك لە حەوت
سەیروسەمەرەكانی جیهاندا ،دەنێژرێ.
*348پ.ز :پەیماننامەی دووەمی نێوان رۆمو كارتاژ.
*347پ.ز :مەرگی ئەفالتوون.
*335پ.ز :ئەسكەندەری مەزن ،دەبێتە جێنشینی فلیپی دووەمی باوكیو
قۆناغی داگیركاریەكانی دەست پێدەكات.
*326پ.ز :ئەسكەندەری مەزن ،دەگاتە دەروازەی هیندستان ،لەكاتێكدا
كە ئیمپراتوریەتەكەی لەسنوورێكی گەورە دەگرێتە خۆیو لە دەریای ئادریاتیك،
تا ئەو بەری رووباری سند درێژ دەبێتەوە.
*323پ.ز :مەرگی ئەسكەندەری مەزنو بەدوایدا ،هەڵوەشانەوەی
ئیمپراتۆریەتەكەی.

سەرچاوە:
ئاشنایی بە ئەفالتوون
وەڕگێڕانی فارسی :شەهرام حەمزەیی
*ناوی كەسەكانو كتێبەكان زۆرجار لە وەڕگێڕانەكاندا لەیەك جیان.
بۆیە دڵنیام ئەوەی الی ئێمەش رەنگە ورد نەبێ (و.گ).
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